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 سجالت املؤمتر العام مالحظة بشأن
0Fوالثالثني للمؤمتر العام يف جملدين السابعةتصدر سجالت الدورة 

١: 
 الشؤون املالية واإلداريةه ا اللد، وحيتوي على القرارات اليت اعتمدها املؤمتر العام، وعلى تقارير جلنة أوهلما هو 

، وجلنة العلوم االجتماعية (SC) ، وجلنة العلوم الطبيعية(ED) ، وجلنة الرتبية(APX)  واملسائل العامة، ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية
واللجنة القانونية، ، جتماع املشرتك بني جلان الربنامجواال، (CI) ، وجلنة االتصال واملعلومات(CLT) نة الثقافة، وجل(SHS) واإلنسانية

 ومكاتب اللجان جاللد األول). وقائمة أعضاء مكتب املؤمتر العام
ني يف املؤمتر العام، وقائمة الوثائ( جاللد ، وحيتوي على احملاضر احلرفية للجلسات العامة، وقائمة املشاركحماضر اجللساتوثانيهما هو جملد 

 الثاين).
 

 

 

 مالحظة بشأن ترقيم القرارات
 وردت القرارات حتت أرقام مسلسلة. وحيسن عند اإلشارة إليها استخدام إحدى الصيغتني التاليتني:

 داخل النص:
 ".١٥/م٣٧ار والثالثني" أو "القر  السابعةال ي اعتمده املؤمتر العام يف دورته  ١٥"القرار 
 اإلحالة الردة:

 )".١٥/م٣٧"جالقرار 
 
 
 
 
 
 
 
 

أيًا كانت املصطلحات املستخدمة يف نصوص ه ه الوثيقة للداللة على أشخاص يضطلعون بأي مهام أو  مالحظة:
 وظائف، فإن شاغل أي وظيفة أو أي منصب ترتبط به ه ه املهام أو الوظائف ميكن أن يكون رجًال أو امرأة دون متييز

 بطبيعة احلال.
 

 
 اللدضر اجللسات جكانت سجالت املؤمتر العام، حد الدورة الثالثني، تصدر يف ثالثة جملدات: القرارات جاللد األول)؛ والتقارير جاللد الثاين)؛ وحما ١

 الثالث).
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 تنظيم الدورة - أوالً 

 ثائق االعتمادفحص و  ٠١

 ٣٢ و ٢٦، طبقًا للمادتني ٢٠١٣ نوفمرب/الثاينتشرين  ٥أنشأ املؤمتر العام يف اجللسة العامة األوىل اليت عقدها يوم الثالثاء 
البحرين والثالثني تتألف من الدول األعضاء التالية:  السابعةمن نظامه الداخلي، جلنة لفحص وثائ( االعتماد لدورته 

 .اإلسالمية) وباراغواي –واجلمهورية التشيكية وإكوادور وأملانيا واهلند وإيران جمجهورية والكامرون وكندا 

على تقرير جلنة فحص وثائ( االعتماد، أو على التقرير ال ي قدمه رئيس جلنة فحص وثائ( االعتماد بتفويض خاص من  وبناءً 
 اللجنة، أقر املؤمتر العام بصحة وثائ( اعتماد:

 ألعضاء التالية:وفود الدول ا جأ)

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 إستونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أندورا

 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا

 مية)اإلسال -إيران جمجهورية 
 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
 قوميات)املتعددة ال –جدولة  بوليفيا
 بريو

 بيالروس
 تايالند
 نستاناتركم
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 توفالو
 تونس
 تونغا

 ليشيت -تيمور 
 جامايكا
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 اجلبل األسود
 اجلزائر

 جزر سليمان
 جزر القمر
 جزر كوك

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اجلمهورية التـشيكية

 مجهورية تنزانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

 هورية العربية السوريةاجلم
 مجهورية كوريا

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 السابقة
 مجهورية مولدوفا

 فريقياأجنوب 
 جنوب السودان

 جورجيا
 جيبويت
 الدمنارك

 الرأس األخضر
 رواندا
 نياروما
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان مارينو
 سانت فنسنت وغرينادين

 سانت كيتس ونيفيس
 سانت لوسيا
 سري النكا

 ) -السعودية جاململكة العربية 
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد

 سويسرا
 سيشيل
 سرياليون
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 انطاجيكست
 العراق
 ُعمان
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 غينيا بيساو

 فانواتو
 فرنسا
 الفلبني
 فلسطني

 البوليفارية) -فنزويال جمجهورية 
 فنلندا
 فيتنام
 فيجي
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كازاخستان
 الكامرون
 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كاكوستاري
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييبايت

 

  كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ 
 ليبيا
 ليبرييا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 الر

 مدغشقر
 مصر
 املغرب

 املكسيك
 مالوي

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزمبي(
 موناكو
 ميامنار

 املوحدة) -ا جواليات يكرونيز مي
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 هايييت
 اهلند

 هندوراس
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن
 اليونان
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 :التايل ذكرهم املنتسبني األعضاء وفود جب)
 آروبا
 الأنغي

 جزر فارو
 طانيةجزر فريجني الربي

 سنت مارتن
 كوراساو

 :املراقب التايل ججـ)
 الكرسي البابوي

 ومل تقدم الوفود التالية وثائ( اعتماد:
 الدول األعضاء: جأ)

 أنتيغوا وبربودا
 جزر مارشال

 دومينيكا
 ساوتومي وبرنسييب

 امللديف 
 نيوي

 األعضاء املنتسبون: جب)
 توكيالو 

 جزر كاميان
 مكاو جالصني)

 املراقب: ججـ)
 ختنشتاينلي

 (جـ)  ٨الفقرة الرسائل الواردة من الدول األعضاء والتي تستند فيها إلى أحكام  ٠٢
 جيم من الميثاق التأسيسي -من المادة الرابعة 

 ،إن املؤمتر العام
اليت مال وجزر القمر وغينيا بيساو ومجهورية إيران اإلسالمية والصو  يف الرسائل الواردة من مجهورية أفريقيا الوسطى وقد نظر

جيم من امليثاق التأسيسي من أجل احلصول على إذن  -ججـ) من املادة الرابعة  ٨ الفقرةتستند فيها إىل أحكام 
 والثالثني للمؤمتر العام، بعةباملشاركة يف التصويت يف الدورة السا

 ل ويف املوعد احملدد،بالكام اشرتاكاتابالتزام الدول األعضاء مبوجب امليثاق التأسيسي بأن تسدد  روإذ ي كِّ 
، فيما خيص كل دولة من ه ه الدول األعضاء، مسار تسديدها لالشرتاكات يف السنوات املاضية، والطلبات ويضع يف اعتباره

 ، والتدابري اليت اقرتحتها لتسديد املتأخرات املستحقة عليها،التصويتالسابقة اليت قدمتها للحصول على ح( 
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والصومال عن تسديد االشرتاكات املستحقة عليها  بيساو وغينياوجزر القمر  ريقيا الوسطىأن ختلف مجهورية أف يرى - ١
مبقدار يتجاوز جمموع االشرتاكات املستحقة عليها عن السنة اجلارية وعن السنة التقوميية السابقة هلا مباشرة و/أو 

أن مجهورية إيران  ويرى أيضاً  إرادتاختلفها عن دفع األقساط احملددة يف خطط التسديد يرجع إىل ظروف خارجة عن 
ألعضاء أن تشارك يف اأنه جيوز هل ه الدول  ويقرر ،بدفع املبلغ األدىن املطلوب يف غضون أسبوع قامتاإلسالمية قد 

 ة والثالثني للمؤمتر العام؛بعالتصويت يف الدورة السا
رتيه اخلامسة والتسعني بعد املائة والسابعة والتسعني بعد إىل أن تقدم إىل اللس التنفي ي، يف دو  العامةاملديرة  يدعوو  - ٢

 التسديداملائة، وك لك إىل املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني، تقارير عن الوضع القائم فيما يتعل( جبميع خطط 
 املتف( عليها بني اليونسكو والدول األعضاء املتخلفة عن تسديد اشرتاكاتا.

 .٢٠١٣وفمرب ن/لثايناتشرين  ٩بتاريخ  لتاسعةا اجللسة العامة اعتمد ه ا القرار يف

 اعتماد جدول األعمال ٠٣

جدول األعمال املؤقت ال ي وضعه  ٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٥بتاريخ  األوىلبعد أن درس املؤمتر العام يف جلسته العامة 
 مؤقتة معدلة)، اعتمد ه ه الوثيقة.  ١/م٣٧ج التنفي ياللس 

 ظيم الدورةتن ١
 

للمؤمتر العام  والثالثني السادسة افتتاح الدورة: رئيسة الدورة ١,١
 تفتتح الدورة 

تشكيل جلنة فحص وثائ( االعتماد وتقرير اللجنة إىل املؤمتر  ١,٢
 العام

تقرير املديرة العامة عن الرسائل الواردة من الدول األعضاء  ١,٣
من املادة الرابعة  ججـ)٨ واليت تستند فيها إىل أحكام الفقرة

 ججيم) من امليثاق التأسيسي
 اعتماد جدول األعمال ١,٤
انتخاب رئيس املؤمتر العام ونواب الرئيس ورؤساء اللجان  ١,٥

 ونواب رؤسائها ومقرريها
 تنظيم أعمال الدورة ١,٦
قبول مراقبني من منظمات غري حكومية، غري املنظمات  ١,٧

لليونسكو، حلضور أعمال املصنفة يف فئة الشركاء الرمسيني 
 املؤمتر العام، وتوصيات اللس التنفي ي يف ه ا الشأن

 
 التقارير عن نشاط المنظمة وتقييم البرنامج ٢
 

 تقرير املديرة العامة عن نشاط املنظمة يف عامي  ٢,١
 ، يقدمه رئيس اللس التنفي ي٢٠١١-٢٠١٠

 نامجتقرير اللس التنفي ي عن أنشطته وعن تنفي  الرب  ٢,٢
 

 )٢٠٢١-٢٠١٤االستراتيجية المتوسطة األجل ( ٣
 

للفرتة  دراسة واعتماد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل ٣,١
 )٤م/٣٧ج ٢٠٢١-٢٠١٤

 ٢٠١٧-٢٠١٤ للفترةمشروع البرنامج والميزانية  ٤
 

 أساليب إعداد امليزانية وتقديرات امليزانية لعامي  ٤,١
 ةيناوتقنيات امليز  ٢٠١٥-٢٠١٤

  للفرتةدراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية  ٤,٢
٢٠١٧-٢٠١٤ 

 ٢٠١٥-٢٠١٤اعتماد قرار فتح االعتمادات املالية لعامي  ٤,٣
 اعتماد احلد األقصى املؤقت للميزانية ٤,٤

 
 مسائل تتعلق بالسياسة العامة والبرنامج ٥
 

اقرتاحات الدول األعضاء بشأن احتفاالت ال كرى اليت ميكن  ٥,١
 ٢٠١٥-٢٠١٤يف الفرتة  أن تشارك فيها اليونسكو

 ٤٣م/٣٦القدس وتنفي  القرار  ٥,٢
املتعل( باملؤسسات التعليمية والثقافية  ٨١م/٣٦تطبي( القرار  ٥,٣

 يف األراضي العربية احملتلة
مراجعة االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة للمعاهد واملراكز من  ٥,٤

تعمل حتت رعاية  ٢ن الفئة ، وإنشاء معاهد ومراكز م٢الفئة 
 اليونسكو
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 نتائج منتدى الشباب ٥,٥
 سنة دولية للضوء ٢٠١٥األمم املتحدة سنة  إعالن ٥,٦
 اجليولوجية مبادرة اليونسكو العاملية بشأن احلدائ( ٥,٧
 لربنامج اخلطة االسرتاتيجية تنفي  استعراض عن تقرير ٥,٨

 )٢٠١٣-٢٠٠٨جللجميع  املعلومات
 للتعليم: جماالت التعليم املقنن الدويل تصنيفال مراجعة ٥,٩

 )ISCED-Fوالتدريب ج
وحكومة هولندا  املربم بني اليونسكو التشغيل اتفاق جتديد ٥,١٠

 املياه جمال يف للتعليم اليونسكو معهد بشأن
 لتمع العاملي القمة مؤمتر نتائج تنفي  عن العامة املديرة تقرير ٥,١١

 املعلومات
 ٢٠١٥ا بعد عام التعليم م ٥,١٢
متابعة املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املسؤولني عن الرتبية  ٥,١٣

 )٥البدنية والرياضة جمينبس 
توصيات االحتاد الدويل لرابطات املكتبات وأمناء املكتبات  ٥,١٤

 بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية
ار جتّ اال تنفي  خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة ٥,١٥

 باألشخاص
اقرتاح إنشاء مركز إقليمي للفنون والثقافة يف فيال أوكامبو يف  ٥,١٦

يعمل حتت  ٢بوينوس آيرس باألرجنتني بوصفه مركزاً من الفئة 
 رعاية اليونسكو

 مشاركة اليونسكو يف مشروع "العاصمة العاملية لفنون األداء" ٥,١٧
ات وأمناء املكتبات بشأن بيان االحتاد الدويل لرابطات املكتب ٥,١٨

 عاقات يف قراءة املطبوعاتاإلخدمة األشخاص ذوي 
متابعة عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة  ٥,١٩

 برنامج العمل العاملي - ٢٠١٤بعد عام 
) ٢٠١٢-٢٠٠٣تنفي  عقد األمم املتحدة حملو األمية ج ٥,٢٠

 وتوصيات حمددة لفرتة ما بعد العقد
 إعالن األمم املتحدة لليوم الدويل للرياضة واألنشطة البدنية ٥,٢١
القضايا املتعلقة باإلنرتنت، مبا يف ذلك االنتفاع باملعلومات  ٥,٢٢

واملعارف، وحرية التعبري، وحرمة الشؤون الشخصية، واألبعاد 
 األخالقية لتمع املعلومات

خطة التنمية  مشاركة اليونسكو يف األعمال التحضريية إلعداد ٥,٢٣
 ٢٠١٥ملا بعد عام 

 "سنة دولية للتفاهم العاملي" ٢٠١٦إعالن سنة  ٥,٢٤
 

 أساليب عمل المنظمة ٦
 

1Fبند حم وف ٦,١

١ 
 ٥الربنامج واجلدول الزمين لعملية إعداد ورصد الوثيقتني م/ ٦,٢

 ٤وم/
حتديد املناط( بدف تنفي  املنظمة لألنشطة ذات الطابع  ٦,٣

 اإلقليمي
 املتحدة بشأن املشرتكة لألمم التفتيش وحدة توصيات ةمتابع ٦,٤

 لليونسكو التابعة احلكومية الدولية عمل اهليئات أساليب
األساسية ملعاهد الرتبية من  اخلاصة بتنقيح النظم االقرتاحات ٦,٥

 ١الفئة 
 باستعراض املعين العضوية املفتوح الثالثي العمل فري( تقرير ٦,٦

 الوطنية اللجان عم اليونسكو أمانة تعاون
 

 المسائل الدستورية والقانونية ٧
 

 العام تعديل النظام الداخلي للمؤمتر العام ونظام التصنيف ٧,١
 اليونسكو إليها تدعو اليت االجتماعات فئات ملختلف

 اإلدارية: مد فرتة اختصاصها احملكمة ٧,٢
 

 االتفاقيات والتوصيات وغيرها من الوثائق الدولية ٨
 

 اد وثائق جديدة واعتمادهاإعد -ألف 
 

 املتعلقة واملتحفية والقانونية التقنية اجلوانب عن أولية دراسة ٨,١
 املتاحف وتعزيز حلماية تقنينية وثيقة وضع استصواب مبدى

 التحف وجمموعات
املتعلقة مبدى  والقانونية واملالية التقنية اجلوانب عن أولية دراسة ٨,٢

 وإتاحة الوثائقي الرتاث ونلص تقنينية وثيقة وضع استصواب
 به االنتفاع

 مبدى املرتبطة والقانونية التقنية للجوانب أولية دراسة ٨,٣
 مبؤهالت االعرتاف بشأن عاملية تقنينية وثيقة إعداد استصواب

 العايل التعليم
استصواب  املتعلقة مبدى والقانونية التقنية لجوانبل أولية دراسة ٨,٤

 الكبار تعليم بتنمية اصةاخل ١٩٧٦ عام توصية تنقيح

 
مت تناول ه ا البند جتنفي  توصيات مراجع احلسابات اخلارجي) يف إطار  ١

البيانات املالية املوحدة املراجعة املتعلقة جالتقرير املايل و  ١١,٢البند 
وتقرير  ٣١/١٢/٢٠١٢حبسابات اليونسكو للسنة املالية املنتهية يف 

 ٨م/إعالم ٣٧) ويف الوثيقة ٣١م/٣٧الوثيقة  - مراجع احلسابات اخلارجي
"تقرير املديرة العامة عن تنفي  توصيات مراجع احلسابات اخلارجي حد 

 حظاته يف ه ا الشأن.ومال ٢٠١٣أيار/مايو  ٣١
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 استصواب املتعلقة مبدى والقانونية التقنية لجوانبل أولية دراسة ٨,٥
 واملهين التقين بالتعليم اخلاصة املعدلة ٢٠٠١ عام توصية تنقيح

 
 مراجعة الوثائق القائمة -باء 

 
ملخص التقارير الواردة من الدول األعضاء عن التدابري  ٩,١

بشأن مكافحة  ١٩٦٠ة وتوصية عام اتفاقي( املتخ ة لتطبي
 التمييز يف جمال التعليم 

 ١٩٧٤ لتقرير اجلامع عن تطبي( الدول األعضاء لتوصية عاما ٩,٢
بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد 

 الدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
 ١٩٧٤ األعضاء لتوصية عام التقرير اجلامع عن تطبي( الدول ٩,٣

 اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي
مراجعة التوصية اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي،  ٩,٤

 ١٩٧٤اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته الثامنة عشرة عام 
 

 العالقات مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية ١٠
 

قدم إىل املؤمتر العام عن إسهام املنظمات املديرة العامة امل تقرير ١٠,١
 غري احلكومية يف أنشطة اليونسكو 

 اليونسكو إىل منتسب كعضو انضمام أنغيال طلب ١٠,٢
 

 المسائل اإلدارية والمالية ١١
 

 المسائل المالية
 

املراجعة املتعلقة حبسابات املوحدة التقرير املايل والبيانات املالية  ١١,١
وتقرير  ٣١/١٢/٢٠١١املالية املنتهية يف اليونسكو للفرتة 

 املراجع اخلارجي للحسابات
املراجعة املتعلقة حبسابات املوحدة التقرير املايل والبيانات املالية  ١١,٢

وتقرير  ٣١/١٢/٢٠١٢اليونسكو للفرتة املالية املنتهية يف 
 مراجع احلسابات اخلارجي

لة اليت تدفع با جدول توزيع اشرتاكات الدول األعضاء والعم ١١,٣
 ه ه االشرتاكات 

 حتصيل اشرتاكات الدول األعضاء ١١,٤
 رأس املال العامل: مقداره وإدارته ١١,٥

 
 مسائل الموظفين ١٢

 
 نظام والئحة املوظفني ١٢,١
 املرتبات والعالوات وغريها من مزايا املوظفني ١٢,٢

تحدة، الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم امل ١٢,٣
وتعيني ممثلي الدول األعضاء يف جلنة املعاشات التقاعدية 

 ٢٠١٥-٢٠١٤ملوظفي اليونسكو لفرتة عامي 
 وتقدمي الصحي التأمني صندوق حالة عن العام املدير تقرير ١٢,٤

 البنية اإلدارية اجلديدة
 

 المسائل المتعلقة بالمقر ١٣
 

نة املقر، عن إدارة تقرير املديرة العامة، املعد بالتعاون مع جل ١٣,١
 شؤون مباين اليونسكو

 
 المدير العام ١٤

 
 العام املدير تعيني ١٤,١

 
 االنتخابات ١٥

 
 انتخاب أعضاء يف اللس التنفي ي ١٥,١
ة والثالثني للمؤمتر ثامنانتخاب أعضاء اللجنة القانونية للدورة ال ١٥,٢

 العام
 انتخاب أعضاء جلنة املقر ١٥,٣
 جلنة التوفي( واملساعي احلميدة املنوط با انتخاب أعضاء يف ١٥,٤

السعي لتسوية ما قد ينشأ من خالفات بني الدول األطراف 
 يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم

 لليونسكو انتخاب أعضاء يف جملس مكتب الرتبية الدويل ١٥,٥
علومات انتخاب أعضاء يف اللس الدويل احلكومي لربنامج امل ١٥,٦

 للجميع
انتخاب أعضاء يف اللس الدويل لتنسي( برنامج اإلنسان  ١٥,٧

 واحمليط احليوي 
انتخاب أعضاء يف اللس الدويل احلكومي للربنامج  ١٥,٨

 اهليدرولوجي الدويل
انتخاب أعضاء يف اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة  ١٥,٩

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

انتخاب أعضاء يف اللس الدويل احلكومي للربنامج الدويل  ١٥,١٠
 لتنمية االتصال

انتخاب أعضاء يف اللس الدويل احلكومي لربنامج "إدارة  ١٥,١١
 التحوالت االجتماعية"

انتخاب أعضاء يف اللجنة الدولية احلكومية ألخالقيات  ١٥,١٢
 االبيولوجي
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انتخاب أعضاء اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية  ١٥,١٣
 والرياضة 

 انتخاب أعضاء يف جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء ١٥,١٤
انتخاب أعضاء اللجنة التنفي ية للحملة الدولية إلنشاء  ١٥,١٥

متحف النوبة يف أسوان واملتحف القومي للحضارة املصرية يف 
 القاهرة

خاب أعضاء يف اللس الدويل احلكومي لربنامج املعلومات انت ١٥,١٦
 للجميع

 
 ة والثالثون للمؤتمر العامثامنالدورة ال ١٦

 
 ة والثالثني للمؤمتر العامثامنمكان انعقاد الدورة ال ١٦,١

 
 

 تشكيل مكتب المؤتمر العام ٠٤

من النظام  ٢٩التنفي ي، وطبقًا ألحكام املادة على تقرير جلنة الرتشيحات، اليت ُعرضت عليها اقرتاحات اللس  بناءً 
2F، مكتبه٢٠١٣الثاين/نوفمرب تشرين  ٥الداخلي، شّكل املؤمتر العام يف جلسته العامة الثانية بتاريخ 

 على النحو التايل: ١

 هاو بينغ جالصني) السيد :رئيس املؤمتر العام
 :رؤساء وفود الدول األعضاء التالية :املؤمتر العام رئيس نواب

 أسرتاليا األرجنتني االحتاد الروسي
 إندونيسيا أملانيا ألبانيا

 البحرين باكستان اإلسالمية) –إيران جمجهورية 
 اجلمهورية التشيكية تونس الربازيل

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مجهورية الكونغو الدميقراطية اجلمهورية الدومينيكية
 سانت فنسنت وغرينادين زمبابوي السابقة مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية

 سلوفاكيا سري النكا سانت لوسيا
 عمان صربيا سويسرا
 فرنسا غانا غابون

 كينيا كندا البوليفارية) –فنزويال جمجهورية 
 النمسا املغرب ليبيا

 اليمن هولندا نيجرييا 
 

  

 
  ا اللد.الثاين هللح( املالكاملة بأمساء رؤساء ونواب رؤساء ومقرري املؤمتر العام وهيئاته يف  القائمةترد  ١
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 جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندةرئيس 
 :(APX)الربنامج والعالقات اخلارجية 

 سودرز جاململكة املتحدة) اثيوم السيد

 عبد السالم القاليل جليبيا)السيد  :(ED)جلنة الرتبية رئيس 
 جنوب أفريقيا)ج جماوارا يلفالسيد  :(SC)جلنة العلوم الطبيعية رئيس 
 أباد جإكوادور) غونزالو السيد :(SHS)جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية رئيس 
 ملبارد جالتفيا) اتسيد ةالسيد :(CLT)جلنة الثقافة رئيسة 
 أهنليد جالسويد) ندريسالسيد أ :(CI)جلنة االتصال واملعلومات رئيس 

 حممد قاسم فاضلي جأفغانستان)السيد  :رئيس اللجنة القانونية
 أوتيجينوفا جكازاخستان) ة أسيلالسيد :جلنة الرتشيحاترئيس 

 الكامرون)ج خدجية عليم يوسف ةالسيد :جلنة فحص وثائ( االعتمادسة رئي
 السيدة لورينا سول دي بول جالسلفادور) :رئيسة جلنة املقر

 

 تنظيم أعمال الدورة ٠٥

 على توصية مكتبه، على خطة تنظيم ، بناءً ٢٠١٣الثاين/نوفمرب تشرين  ٧واف( املؤمتر العام يف جلسته العامة السادسة بتاريخ 
 ).معدلةمؤقتة  ٢/م٣٧أعمال الدورة، اليت قدمها اللس التنفي ي ج

 والثالثين السابعةقبول مراقبين عن المنظمات غير الحكومية في الدورة  ٠٦

 ،إن املؤمتر العام
 ، ))خامساً ج ٢٣ت/ م١٩٢توصية اللس التنفي ي جالقرار  وقد درس

اليت ترتبط مع اليونسكو بعالقات  املؤسسات واهليئات املشابةثالثني، وال السابعةأن تشارك، بصفة مراقب يف دورته  يقبل
 اليت ترد أمساؤها يف القائمة التالية:، ، واملنظمات غري احلكوميةرمسية

 المؤسسات والهيئات المشابهة التي ترتبط مع اليونسكو بعالقات رسمية -ألف 

 اخلريية الدولية عمارمؤسسة 
 مؤسسة الفكر العريب

 باريلوتشيمؤسسة 
 مؤسسة سيليسيت

 مركز األنشطة الدولية اخلاصة بالرتاث
 مؤسسة مناصرة اليونسكو "التعليم لصاحل األطفال املعوزين"

 مدارس رودولف شتاينر -مؤسسة أصدقاء تعليم والدورف 
 املؤسسة العاملية للدميقراطية والتنمية
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 مؤسسة غوي للسالم
 منظمة الصليب األخضر الدولية

 ة مدن الرتاث اهلنديمؤسسة شبك
 معهد القديس بيوس اخلامس للدراسات السياسية

 مؤسسة ليوبولد سيدار سنغور
 حلقوق اإلنسانرانغوبولوس اممؤسسة 

 حاسوب حممول لكل طفل
 الجوا -مؤسسة بول غريان 
 مؤسسة جنوب آسيا

 مؤسسة التضامن والتبادل الثقايف بني اجلنوب والشمال
 مركز اليونسكو يف كتالونيا

 مركز اليونسكو يف بالد الباسك
 الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات
 الرابطة العاملية ألصدقاء الطفولة

 املؤسسة العاملية للبحوث والوقاية املتعلقة مبرض اإليدز/السيدا
 الصندوق العاملي لآلثار

 و، غير المنظمات التي لها صفة شركاء رسميين لليونسكالمنظمات غير الحكومية -باء 

 الرابطة الدولية للفنون املسرحية والرتبية
 )اآليكانج هيئة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة

 العصبة الدولية ملدرسي االسربانتو
 جتمع أفريقيا لالنفتاح والتضامن واملثالية واالحرتام

 اجلمعية الدولية إلعادة تأهيل املعوقني
 الشبكة العاملية للمحيطات

 لدويل ملديري الشركات التجاريةاالحتاد املسيحي ا
 االحتاد العاملي للمكفوفني

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٥بتاريخ  األوىلاعتمد ه ا القرار يف اجللسة العامة 
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 اإلشادات -ثانياً 

 العام المؤتمر ةإشادة برئيس ٠٧

 ،إن املؤمتر العام
 والثالثني، السابعةافتتاح الدورة  دمتر العام قد انتهت عنكتالني بوغياي للمؤ السيدة  أن مدة رئاسة سعادة  بالنظر إىل

 ،التزامها الدائم باملساواة والتضامن بني الدول األعضاء يف اليونسكو معرباً عن تقديره هل ا االلتزامب وإذ حييط علماً 
مفتوحة بني الدول األعضاء،  باجلهود اليت ب لتها بال كلل لضمان االنسجام يف اليونسكو عن طري( إبقاء قنوات االتصال ويقر

 وتعزيز املساواة بني اجلنسني ودور املرأة يف تسوية النزاعات وحتقي( املصاحلة،
 بإسهامها يف بناء الثقة بني خمتلف هيئات اليونسكو، وال سيما بني الدول األعضاء واألمانة، يعرتفو 
 تتيح املضي قدماً يف تنفي  رسالة اليونسكو يف شد أحناء العامل،أولتها للدبلوماسية الثقافية بوصفها أداة اليت باألمهية  ي ّكرو 

 محاية التنوع الثقايف وتعزيزه، باستخدام الفنون والشعر واملوسيقى كوسائط للتقريب بني البشر،املتميز يف  اإسهامهعلى  ويشدد
 وإسهامات ال تقّدر بثمن.خدمات سكو من ا قدمته إىل اليونكتالني بوغياي مل  وامتنانه لسعادة السيدة عن فائ( تقديره يعرب

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩اعتمد ه ا القرار يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 إشادة برئيسة المجلس التنفيذي ٠٨

 ،إن املؤمتر العام
تشرين الثاين/نوفمرب  ١١ه من  درا كمنز يف منصب رئيسة اللس التنفي ي، ال ي تشغلناوالية السيدة أليسإىل أن مدة  بالنظر

 ، ستنتهي يف ختام الدورة السابعة والثالثني للمؤمتر العام،٢٠١١
واملعلومات؛ وبإصرارها على الدور  تالرتبية والعلوم والثقافة واالتصاال تبدعمها املستمر ملهام اليونسكو يف جماال وإذ يقرّ 

املتحدة؛ وبدفاعها املتبصر عن جدوى عمل اليونسكو يف يف إطار منظومة األمم  املنظمةاألخالقي ال ي تؤديه 
التنمية املستدامة، والدول اجلزرية الصغرية النامية، وخطة التنمية و الثقافة و الرتاث الثقايف والوثائقي،  ت عدة منهاجماال

 ،٢٠١٥الدولية لفرتة ما بعد عام 
اليت  غري املسبوقة للتحديات للتصدي ومتأهباً  منز متيقظاً لسيدة كالرشيدة لقيادة ال بقي يف ظلبأن اللس التنفي ي  ويقر

عملية إصالح  رصد، ول٢٠١٣-٢٠١٢ميزانية فرتة العامني  ال ي شهدتهلعجز احلاد ل نتيجةً واجهتها اليونسكو 
 الطويل، يف األجلضمان استدامة عمل املنظمة واستمراره  من أجلة بطريقة استباقي اليونسكو وإعادة هيكلتها
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اإلشراف على انتقال املنظمة من دورة من أجل  ،بتوجيه من السيدة كمنز ،باجلهود اهلامة اليت ب هلا اللس التنفي ي أيضاً ويقر 
خيطط هلا كل سنتني إىل دورة خيطط هلا كل أربع سنوات، وحتديد األولويات الربناجمية ملشروع الربنامج وامليزانية للفرتة 

ات اخلاصة نتخابالالعجز يف امليزانية، وإدارة اإلجراءات املتعلقة با ارر ) يف حال استم٥م/٣٧ج ٢٠١٧-٢٠١٤
 وغري ذلك من األعمال، املدير العام إدارة شفافة ومنوذجية، مبنصب

تعزز عملية اليت يف الفرتات الفاصلة بني الدورات و  املستخدمةليات اآلالدور ال ي أدته يف تعزيز االعتماد على  روإذ يقدّ 
مبا يف ذلك دراسة مشروع االسرتاتيجية  ،عمل اللس التنفي ي بشأنتوسيع نطاق املشاورات لضمان  ذلك، و املشاركة

 )،٥م/٣٧ج ٢٠١٧-٢٠١٤) ومشروع الربنامج وامليزانية للفرتة ٤م/٣٧ج ٢٠٢١-٢٠١٤املتوسطة األجل للفرتة 
 ،الصعوبة فرتة بالغةيف اللس التنفي ي أعمال  توجيه يفتها رونبنزاهتها وشفافية عملها ومب شيدوي

 ندرا كمنز على اخلدمات اجلليلة اليت قدمتها إىل اليونسكو.اعن عمي( امتنانه للسيدة أليس يعرب
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اعتمد ه ا القرار يف اجللسة العامة الثامنة عشرة بتاريخ 
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 االنتخابات -ثالثاً 

 تعيين المدير العام ٠٩

 ،إن املؤمتر العام

 أوالً 

 ، بشأن التعيني يف منصب املدير العام،٣م/ترشيحات/٣٧اقرتاح اللس التنفي ي الوارد يف الوثيقة  وقد حبث
 ) من امليثاق التأسيسي،٢مهامه وفقاً ألحكام املادة السادسة ج وإذ ميارس

 ١٥من  لم والثقافة ملدة أربع سنوات اعتباراً ورغييفا بوكوفا مديرة عامة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعيالسيدة إيرينا غ يعني
 ؛٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

 ثانياً 

، وال ي حيدد شروط تعيني املدير العام ومرتبه ٤٠م/٣٧لس التنفي ي يف الوثيقة ه إليه القدم ي على مشروع العقد ال يواف(
 ة؛املدير العام الوارد يف ملح( ه ه الوثيقاخلاص بنظام الوبدالته، وعلى 

 ملحقال
 النظام الخاص بالمدير العام

 ١املادة 
أنظمة  حكام امليثاق التأسيسي وأيميتثل ألالرئيس اإلداري األعلى للمنظمة. وعليه، خالل قيامه مبهامه، أن  وإن املدير العام ه

كون املدير ية من امليثاق التأسيسي نف  قرارات هاتني اهليئتني. ويف إطار املادة السادسييقرها املؤمتر العام واللس التنفي ي وأن 
 أمام املؤمتر العام واللس التنفي ي. العام مسؤوالً 

 ٢املادة 
ر يف حالة وفاة املدير العام أو استقالته، يعني اللس التنفي ي مديراً عامًا مؤقتًا ليشغل املنصب حد انعقاد الدورة التالية للمؤمت

 العام.
 ٣املادة 

ملدير العام بعجز، جيوز للمجلس التنفي ي أن مينحه إجازة غياب يقرر اللس شروطها ومدتا إىل أن يف حالة إصابة ا - ١
 ويف ه ه احلالة ميارس مهام املدير العام مدير عام مؤقت يعّينه اللس التنفي ي. .تنعقد الدورة التالية للمؤمتر العام
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ستمر يف ممارسة مهامه، يأن  ،بسبب العجز ال ي أصيب به ،عاموإذا رأى املؤمتر العام أنه يستحيل على املدير ال - ٢
انتخاباً جديداً. وجيوز للمؤمتر العام  العام من اللس التنفي ي أن يرشح شخصاً آخر مث جيري املؤمتر العاماملؤمتر  يطلب

 يف ه ه احلالة أن مينح املدير العام الساب( التعويض ال ي يراه مناسبًا.
 ٤املادة 

مجلس التنفي ي بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه أن يوقف املدير العام عن تأدية مهام منصبه ألسباب تتعل( خبطأ جسيم جيوز لل
أو خرق ألحكام امليثاق التأسيسي أو النظام الداخلي للمؤمتر العام أو اللس التنفي ي. وللمجلس التنفي ي يف ه ه احلالة أن 

إذا صّدق املؤمتر العام على قرار و هام املدير العام إىل حني انعقاد الدورة التالية للمؤمتر العام. يعّني مديرًا عامًا مؤقتًا ملمارسة م
طلب من اللس التنفي ي أن يرشح شخصًا آخر للتعيني يف منصب ينهى عقد املدير العام على الفور ويُ  ،اللس التنفي ي

 املدير العام.
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢نية عشرة بتاريخ اعتمد ه ا القرار يف اجللسة العامة الثا

 انتخاب أعضاء في المجلس التنفيذي ٠١٠

، نتائج االنتخاب ال ي أجري ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣عشرة، بتاريخ  الثالثةيف اجللسة العامة  املؤمتر العام رئيس أعلن
 رشحني اليت قدمتها جلنة الرتشيحات.على قوائم امل يف اليوم نفسه ألعضاء يف اللس التنفي ي، بناءً 

 وأسفر ه ا اإلجراء عن انتخاب الدول األعضاء التالية:

 ألبانيا إستونيا األرجنتني
 أوكرانيا أوغندا أملانيا
 تركمانستان بنغالديش بليز

 توغو تشاد ترينيداد وتوباغو
 سانت كيتس ونيفيس اجلمهورية الدومينيكية اجلزائر

 الصني السويد السلفادور
 الكويت   غينيا
 موريشيوس املغرب مصر

 اهلند نيبال موزمبي(
  اليابان هولندا

 
 انتخاب أعضاء في مجلس مكتب التربية الدولي لليونسكو ٠١١

 إن املؤمتر العام
العام يف دورته  كما عّدله املؤمتروفقًا ألحكام املادة الثالثة من النظام األساسي ملكتب الرتبية الدويل لليونسكو،   ،ينتخب

والثالثني  التاسعةالدول األعضاء التالية أعضاء يف جملس مكتب الرتبية الدويل حد �اية الدورة  السابعة والثالثني،
 للمؤمتر العام:

 جنوب أفريقيا الربازيل
 التفيا عمان
 اليونان منغوليا
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 ١٢ ، خمفضًا عدد أعضاء جملس املكتب إىلكتب الرتبية الدويل، النظام األساسي مل١٤م/٣٧عّدل املؤمتر العام، يف القرار  مالحظة:
 عضواً. وانُتخب بالتايل ستة أعضاء جدد جعضو واحد من كل جمموعة إقليمية) يف الدورة السابعة والثالثني.

للمؤمتر  لثالثنيالسادسة واالدورة  فيه إبانأعضاء  خبواانتُ اآلخرين ال ين مكتب الرتبية الدويل يلي بيان أعضاء جملس  فيماو 
 :والثالثني الثامنةالعام وتنتهي مدة عضويتهم بانتهاء الدورة 

 أرمينيا
 البحرين
 بلغاريا

 بوركينا فاسو
 مجهورية كوريا

 سلوفاكيا
 السنغال
 سويسرا
 الصني
 الفلبني

 ماليزيا
 نيجرييا
 اهلند

 هندوراس

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠لعامة السابعة عشرة بتاريخ اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة ا

تسوية ما قد ينشأ من إلى انتخاب أعضاء في لجنة التوفيق والمساعي الحميدة المنوط بها السعي  ٠١٢
 خالفات بين الدول األطراف في االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

 ،إن املؤمتر العام
تسوية ما قد ينشأ من إىل من بروتوكول إنشاء جلنة التوفي( واملساعي احلميدة املنوط با السعي  ٣املادة  أحكامب إذ ي ّكر

 خالفات بني الدول األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم،
 للمؤمتر العام: األربعني حد �اية الدورة التوفي( واملساعي احلميدةيف جلنة  امسه عضواً التايل  الشخص ينتخب

 )مصرج أطلم حازمالسيد 

ول ا، للمقاعد الستة الشاغرة.  ترشيحًا واحداً  والثالثني إال السابعةمل تقدم الدول األعضاء األطراف يف الربوتوكول يف الدورة  مالحظة:
تشرين  ٨و ٧لربوتوكول جباريس، ال ي بّت فيه اجتماع الدول األطراف يف ا ١٩٦٢من بروتوكول عام  ٧طبقًا لتفسري املادة 

أعضاء ممن تنتهي مدة عضويتهم يف اللجنة يف �اية الدورة السابعة والثالثني، ممارسة  أربعة)، سيواصل ٢٠٠٣األول/أكتوبر 
رة الدو  يف انتخابات وسُتجرى. مهامهم حد موعد االنتخابات املقبلة اليت سُتجرى يف الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام

 .املتبقي الشاغر املقعد لشغل والثالثني الثامنة
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ 

 انتخاب أعضاء في اللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة (سيجبس) ٠١٣

 ،امإن املؤمتر الع
ّدل يف كما عُ ،من النظام األساسي للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة جسيجبس) ٢من املادة  ١بالفقرة  إذ ي ّكر

 ،١٩م/٢٩القرار 
 والثالثني للمؤمتر العام: التاسعةحد �اية الدورة الدولية احلكومية الدول األعضاء التالية أعضاء يف اللجنة  ينتخب

 الروسياالحتاد 
 أملانيا

 إندونيسيا
 اإلسالمية) –إيران جمجهورية 

 الربازيل

 جنوب أفريقيا
 الدمنارك

 قطر
 الكونغو
 اليمن
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والثالثني للمؤمتر العام  السادسةاآلخرين ال ين انتخبوا أعضاء فيها إبان الدورة  الدولية احلكومية فيما يلي بيان أعضاء اللجنة مالحظة:
 والثالثني: الثامنةاء الدورة عضويتهم بانته مدةوتنتهي 

 زامبيا أذربيجان
 كرواتيا األردن
 كوبا تركيا

 كولومبيا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ 

 )مجلس الدولي لتنسيق برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي (المابانتخاب أعضاء في ال ٠١٤

 ،إن املؤمتر العام
يف ال ي اعتمده  ،جاملاب) باملادة الثانية من النظام األساسي للمجلس الدويل لتنسي( برنامج اإلنسان واحمليط احليوي إذ ي ّكر

 ،٢٢م/٢٨و  ٣٢,١م/٢٣و  ٣٦,١م/٢٠و  ٢,١٥٢م/١٩القرارات يف وعّدله  ٢,٣١٣م/١٦ القرار
 العام:والثالثني للمؤمتر  التاسعةالدول األعضاء التالية أعضاء يف اللس الدويل للتنسي( حد �اية الدورة  ينتخب

 إسبانيا
 أملانيا

 بوركينا فاسو
 اجلزائر

 جنوب أفريقيا
 سانت فنسنت وغرينادين

 السويد
 فرنسا

 كازاخستان
 الكامرون
 الكويت
 ماليزيا
 الر

 املكسيك
 اليمن

والثالثني للمؤمتر العام  السادسةالدورة  ه إباناآلخرين ال ين انتخبوا أعضاء في للتنسي( الدويل فيما يلي بيان أعضاء اللس مالحظة:
 :والثالثني الثامنةوتنتهي مدة عضويتهم بانتهاء الدورة 

 إستونيا
 إسرائيل
 أوكرانيا

 اإلسالمية) -إيران جمجهورية 
 بيالروس
 تايالند

 هورية تنزانيا املتحدةمج

 مجهورية كوريا
 شيلي
 غانا
 فيتنام

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 كينيا

 لكسمربغ
 مصر

 اململكة املتحدة
 هايييت

 هندوراس
 اليابان

 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ 

 خاب أعضاء في المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدوليانت ٠١٥

 ،إن املؤمتر العام
  القراريف باملادة الثانية من النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل ال ي اعتمده  إذ ي ّكر

 ،٢٢م/٢٨و  ٢,٦م/٢٧و  ٣٢,١م/٢٣و  ٣٦,١م/٢٠القرارات يف وعّدله  ٢,٢٣٢م/١٨
 العام:والثالثني للمؤمتر  التاسعةالدول األعضاء التالية أعضاء يف اللس الدويل احلكومي حد �اية الدورة  ينتخب
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 إندونيسيا
 الربازيل

 بوركينا فاسو
 تركيا

 مجهورية كوريا
 سلوفانيا
 الصني

 ُعمان
 مصر

 املكسيك
 اململكة املتحدة

 ناميبيا
 اليابان 
 اليونان

والثالثني للمؤمتر العام  السادسةالدورة  ه إباناآلخرين ال ين انتخبوا أعضاء في احلكومي الدويل ما يلي بيان أعضاء اللسفي مالحظة:
 :والثالثني الثامنةوتنتهي مدة عضويتهم بانتهاء الدورة 

 كينيا اجلمهورية العربية السورية االحتاد الروسي
 مايل السودان أذربيجان
 مدغشقر السويد أسرتاليا
 منغوليا سويسرا أملانيا

 هايييت شيلي أوروغواي
 هولندا كوت ديفوار باكستان
 اليمن الكويت بولندا

   اجلمهورية الدومينيكية
 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ 

 )ضاء في المجلس الدولي الحكومي لبرنامج "إدارة التحوالت االجتماعية" (موستانتخاب أع ٠١٦

 ،إن املؤمتر العام
من املادة الثانية من النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية  ٢ و ١بالفقرتني  إذ ي ّكر

 ،٢٢م/٢٨القرار يف وعّدله  ٥,٢م/٢٧القرار يف ال ي اعتمده 
 العام:والثالثني للمؤمتر  التاسعةحد �اية الدورة  الدويل احلكومي الدول األعضاء التالية أعضاء يف اللس ينتخب

 إسرائيل
 إكوادور

 اإلمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا
 الربازيل

 بنغالديش

 تونس
 اجلمهورية التشيكية

 جنوب أفريقيا
 غينيا

 الكامرون
 كندا

 ماليزيا
 الر

 ملكسيكا
 النرويج
 اليابان
 اليونان

والثالثني للمؤمتر العام  السادسةالدورة  ه إباناآلخرين ال ين انتخبوا أعضاء في احلكومي الدويل فيما يلي بيان أعضاء اللس مالحظة:
 :والثالثني الثامنةوتنتهي مدة عضويتهم بانتهاء الدورة 

 ليبيا سري النكا األرجنتني
 يتوانيال سلوفاكيا إسبانيا

 مايل الصني بوركينا فاسو
 مدغشقر كوستاريكا تايالند
 هندوراس الكونغو تركيا

  كينيا اجلزائر
 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ 
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 ية ألخالقيات البيولوجيالجنة الدولية الحكومفي الانتخاب أعضاء  ٠١٧

 إن املؤمتر العام
الدول األعضاء التالية أعضاء يف اللجنة  ،من النظام األساسي للجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا ١١للمادة  ، طبقاً ينتخب

 العام:والثالثني للمؤمتر  التاسعةحد �اية الدورة  ألخالقيات البيولوجيا الدولية احلكومية

 أملانيا
 ازيلالرب 
 تركيا
 توغو

 جورجيا
 سلوفاكيا

 سنغافورة
 فرنسا

 كوت ديفوار
 كينيا
 لبنان
 ليتوانيا

 مدغشقر
 نيكاراغوا
 النيجر
 اليونان

 غواتيماال

والثالثني للمؤمتر العام  السادسةالدورة  إبان هاآلخرين ال ين انتخبوا أعضاء فيالدولية احلكومية فيما يلي بيان أعضاء اللجنة ا مالحظة:
 والثالثني: الثامنةي مدة عضويتهم بانتهاء الدورة وتنته

 الكامرون تونس االحتاد الروسي
 كندا اجلمهورية الدومينيكية األرجنتني
 الكويت مجهورية تنزانيا املتحدة األردن
 املكسيك مجهورية كوريا إسرائيل

 نيوزيلندا الدمنارك إندونيسيا
 اهلند زامبيا باكستان
   تايالند

 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ اعتمد ه

 انتخاب أعضاء في اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية  ٠١٨
 بالدها األصلية أو ردها في حالة االستيالء غير المشروع إلى

 ،عامإن املؤمتر ال
 إىلالنظام األساسي للجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية  فيهال ي أقر  ٤/٧,٦/٥م/٢٠بقراره  إذ ي ّكر

 بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع،
، ٢٢م/٢٨القرار يف  ُعّدلكما ،  الدولية احلكومية من النظام األساسي للجنة ٢من املادة  ٤و  ٢للفقرتني  ، طبقاً ينتخب

 :والثالثني للمؤمتر العام التاسعةالدول األعضاء التالية أعضاء يف اللجنة حد �اية الدورة 

 املتعددة القوميات) –بوليفيا جدولة 
 مجهورية كوريا
 سري النكا

 العراق
 غواتيماال

 كوت ديفوار
 ليتوانيا
 مايل

 املكسيك
 منغوليا
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والثالثني للمؤمتر العام  السادسةالدورة  إبان هااآلخرين ال ين انتخبوا أعضاء في الدولية احلكومية أعضاء اللجنة فيما يلي بيان مالحظة:
 والثالثني: الثامنةوتنتهي مدة عضويتهم بانتهاء الدورة 

 الكامرون تركيا أذربيجان
 مدغشقر اجلمهورية العربية السورية أفغانستان

 مصر سويسرا بولندا
 اليابان صقرب  بريو

لالتفاق ال ي مت التوصل إليه بني الموعة اخلامسة جأ) والموعة اخلامسة جب) يف الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر  وتبعاً 
 جب) ملدة أربع سنوات. اخلامسة الموعة إىلاخلامسة جأ)  الموعةمقعد واحد من  يُنقلالعام، 

 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلن

 انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للحملة الدولية إلنشاء متحف النوبة في أسوان  ٠١٩
 والمتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة

 ،إن املؤمتر العام
نشاء اللجنة التنفي ية للحملة الدولية إلنشاء متحف النوبة يف أسوان واملتحف إ فيهأقر  ال ي ٤/١١م/٢١بقراره  إذ ي ّكر

 للحضارة املصرية يف القاهرة، القومي
 والثالثني للمؤمتر العام: التاسعةحد �اية الدورة  التنفي ية الدول األعضاء التالية أعضاء يف اللجنة ينتخب

 اجلمهورية التشيكية
 السودان
 سويسرا

 فرنسا
 مصر

للمقعدين فقط للمقاعد اخلمسة الشاغرة. وقدمت الموعة الثانية مرشحًا واحدًا  اثنني فقط قدمت الموعة األوىل مرشحني مالحظة:
 .املخصصني لكل منها أي مرشح للمقعدين الشاغرينوالرابعة واخلامسة جأ) الثالثة  اتتقدم الموع وملالشاغرين. 

 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقر 

 انتخاب أعضاء في المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية االتصال ٠٢٠

 إن املؤمتر العام
للربنامج الدويل لتنمية من النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي  ٢من املادة  ٤و ٣و ٢ للفقرات ، طبقاً ينتخب

حد �اية الدورة  الدويل احلكومي ، الدول األعضاء التالية أعضاء يف اللس٢٢م/٢٨القرار يف ّدل االتصال، كما عُ 
 العام: للمؤمتروالثالثني  التاسعة
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 أفغانستان
 اإلسالمية) –إيران جمجهورية 

 باكستان
 البحرين
 الربازيل

 بنغالديش
 بيالروس
 تونس

 الدمنارك

 االحتاد الروسي
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 كازاخستان
 كوبا

 مدغشقر
 اململكة املتحدة

 منغوليا
والثالثني للمؤمتر العام  السادسةالدورة  إبان هاآلخرين ال ين انتخبوا أعضاء في اللس الدويل احلكوميفيما يلي بيان أعضاء  مالحظة:

 لثالثني:وا الثامنةوتنتهي مدة عضويتهم بانتهاء الدورة 

 كينيا اجلمهورية الدومينيكية أذربيجان
 النرويج مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بوركينا فاسو

 النيجر السويد بولندا
 هندوراس غامبيا بريو
 هولندا كرواتيا تركيا
 الواليات املتحدة األمريكية كوت ديفوار توغو
 اليمن الكونغو اجلزائر

 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ًء على تقرير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ اعتمد ه ا القرار، بنا

 في المجلس الدولي الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع انتخاب أعضاء ٠٢١

 إن املؤمتر العام
لدويل احلكومي لربنامج املعلومات للمجلس امن النظام األساسي  ٢من املادة  ٤و ٣و ٢و ١ ألحكام الفقرات ، طبقاً ينتخب

 والثالثني للمؤمتر العام: التاسعةاللس حد �اية الدورة ، الدول األعضاء التالية أعضاء يف للجميع

 البحرين
 بوتسوانا

 تركيا
 االحتاد الروسي

 سلوفاكيا
 السنغال

 السودان
 سويسرا
 الصني
 غينيا

 البوليفارية) -فنزويال جمجهورية 
 ليتوانيا

والثالثني للمؤمتر العام  السادسةالدورة  إبان هاآلخرين ال ين انتخبوا أعضاء في اللس الدويل احلكوميفيما يلي بيان أعضاء  ظة:مالح
 والثالثني: الثامنةوتنتهي مدة عضويتهم بانتهاء الدورة 

 كازاخستان بريو إسرائيل
 منغوليا مجهورية الكونغو الدميقراطية إندونيسيا
 النمسا هورية تنزانيا املتحدةمج أوروغواي

 النيجر ُعمان اإلسالمية) -إيران جمجهورية 
  غرينادا بلجيكا

 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ 



 االنتخابات

 
19 ١٩ 
 

 اءانتخاب أعضاء في مجلس إدارة معهد اليونسكو لإلحص ٠٢٢

 إن املؤمتر العام
، ال ي متت املوافقة عليه جأ) من املادة الرابعة من النظام األساسي ملعهد اليونسكو لإلحصاء ١ألحكام الفقرة  ، طبقاً ينتخب

 :٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١حد  اخلرباء التالية أمساؤهم أعضاء يف جملس اإلدارة، ٤٤م/٣٠يف القرار 

 )كة املتحدةاململج درزو ماثيو سالسيد 
 )بوتسواناج يآنا ن. ماجيالنتل ةالسيد
 )ُعمانج خليفة الربواينالسيد 

مدة  والثالثني للمؤمتر العام وتنتهي السادسةالدورة  فيه إباناآلخرين ال ين انتخبوا أعضاء  جملس اإلدارةفيما يلي بيان أعضاء  مالحظة:
، السيد ر. غوفيندا جاهلند) ،طقطوق جاجلمهورية الدومينيكية)السيد بابلو : ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١يف  عضويتهم

 .السيد عزام عبد الالييف جأوزبكستان)
 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ 

 والثالثين للمؤتمر العام ةالثامناللجنة القانونية للدورة  انتخاب أعضاء ٠٢٣

 إن املؤمتر العام
والثالثني حد افتتاح  الثامنةلنظامه الداخلي، الدول األعضاء التالية أعضاء يف اللجنة القانونية من  افتتاح دورته  اً ، طبقينتخب

 :والثالثني التاسعةدورته 

 أملانيا
 أوزبكستان

 إيطاليا 
 اجلمهورية التشيكية

 االحتاد الروسي
 فادورالسل

 السودان
 غابون

 غواتيماال

 فرنسا
 فلسطني

 قطر
 كينيا
 مصر
 النيجر

 نيكاراغوا
 املتحدة األمريكيةالواليات 

للمقاعد اخلمسة الشاغرة. وقدمت الموعة الثالثة ثالثة مرشحني للمقاعد اخلمسة  فقط قدمت الموعة األوىل أربعة مرشحني مالحظة:
والثالثني  السابعة تهيف دور  ملؤمتر العاما نتخبومن َمثّ مل يالشاغرة.  األربعةللمقاعد  أي ترشيح الرابعةالشاغرة ومل تقدم الموعة 

 ة والثالثني للمؤمتر العام.ثامنالقانونية املعنية بالدورة العضواً يف اللجنة  ١٧إال 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠بتاريخ اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة 
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 لجنة المقر انتخاب أعضاء في ٠٢٤

 إن املؤمتر العام
 :والثالثني التاسعةقر حد �اية الدورة لنظامه الداخلي، الدول األعضاء التالية أعضاء يف جلنة امل ، طبقاً ينتخب

 إسبانيا
 الربتغال
 بنغالدش

 الدميقراطية  الشعبية مجهورية كوريا
 ت فنسنت وغرينادينسان

 سري النكا
 السنغال
 السودان

 قطر
 كينيا

العام  للمؤمتروالثالثني  الثامنةجرى يف الدورة تُ وسالشاغرة.  الثالثةفقط للمقاعد  اثننيجأ) مرشحني  اخلامسةقدمت الموعة  مالحظة:
 ابات لشغل املقعد الشاغر املتبقي.خانت
والثالثني للمؤمتر العام وتنتهي مدة  السادسةالدورة  ها إبان ين انتخبوا أعضاء فيفيما يلي بيان أعضاء اللجنة اآلخرين الو 

 والثالثني: الثامنةعضويتهم بانتهاء الدورة 

 البوليفارية) -فنزويال جمجهورية  شيلي ألبانيا
 كوت ديفوار غامبيا أوكرانيا
 مصر فرنسا تايالند

 املتحدة  اململكة الفلبني مجهورية الكونغو الدميقراطية
   السلفادور

 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتشيحات، يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ 

 توزيع الدول األعضاء على مجموعات ألغراض االنتخابات في المجلس التنفيذي ٠٢٥

، على ضم تقرير جلنة الرتشيحات، بناًء على ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٥بتاريخ  واف( املؤمتر العام، يف جلسته العامة الثانية
 فلسطني إىل الموعة اخلامسة جب).
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 االستراتيجية المتوسطة األجل -رابعًا 

بما في ذلك االستراتيجية التنفيذية المعدلة ، ٢٠٢١-٢٠١٤االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة  ١
وية المتمثلة في أفريقيا، وخطة عمل اليونسكو المعدلة بشأن تحقيق المساواة بين الخاصة باألول

 ، واالستراتيجية التنفيذية الخاصة بالشباب٢٠٢١-٢٠١٤الجنسين على سبيل األولوية للفترة 

 ،إن املؤمتر العام
 أوالً 

 ،١م/٣٦بالقرار  رإذ ي كّ 
قدمته املديرة العامة، ال ي  )وتصويب ٤م/٣٧ج ٢٠٢١-٢٠١٤مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة  وقد درس
 وضميمة)، ٢وتصويب معدلة  ١١م/٣٧بشأنه جتوصيات اللس التنفي ي و 
 وااللتزام بما، أمهية األولويتني العامتني املتمثلتني يف "أفريقيا" و"املساواة بني اجلنسني" جمدداً  وإذ يؤكد

تقارير اليف إطار اللجان خالل الدورة احلالية للمؤمتر العام، واليت يرد بيا�ا يف  الشأن ا بباملناقشات اليت جرت  وحييط علماً 
 ،حسب االقتضاءاملعنية،  اللجان أعدتا اليتË املتصلة باملوضوعالشفهية والكتابية 

 وضميمة؛ ٢وتصويب معدلة  ١١م/٣٧الوثائ(  يفالتنفي ي الواردة  اللس توصيات يؤيد - ١
كما عدهلا اللس التنفي ي جالوثائ(   ٤م/٣٧الوثيقة  من ه ا القرار، ٤و ٣ الفقرتنيبأحكام  اسدون املس ،ويعتمد - ٢

 جدول من البند اليت اعُتمدت يف إطار ه ا وضميمة)، وإذ يضع يف اعتباره القرارات ٢وتصويب معدلة  ١١م/٣٧
 ؛٤م/٣٧األعمال، يدعو املديرة العامة إىل إعداد نسخة معدلة للوثيقة 

اليت ستعدها املديرة العامة تتواف( متامًا مع  ٤/م٣٧ املعدلة للوثيقة النسخة من أن التحق(من اللس التنفي ي  ويطلب - ٣
 القرارات الصادرة عن املؤمتر العام؛

إىل املؤمتر  يتعني أن تُقدمقد يقرتحها اللس التنفي ي عقب عملية التحق( امل كورة  تعديالت جوهريةأن أي  ويشري إىل - ٤
 العام يف دورته الثامنة والثالثني؛

 حتقي(االسرتاتيجية التنفي ية املعدلة اخلاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا وخطة عمل اليونسكو املعدلة بشأن على  ويواف( - ٥
ني للوثيقتني بوصفهما وثيقتني اسرتاتيجيتني مكملت ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة  على سبيل األولوية املساواة بني اجلنسني

اللس التنفي ي، مرة يف كل سنة، تقريراً حتليلياً يركز على  تعرض علىأن  العامة، ويطلب من املديرة ٥م/٣٧و ٤م/٣٧
 ؛التقارير النظاميةيف إطار  تقييم وقع األنشطة

 .٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة  االسرتاتيجية التنفي ية اخلاصة بالشباب ويقر - ٦
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 ثانياً 
 )٢٠٢٢-٢٠١٣( بالعقد الدولي للتقارب بين الثقافات إعداد خطة عمل خاصة

 ،إن املؤمتر العام
احلوار بني  وتعزيزلألمم املتحدة تتمثل يف بناء السالم  تابعة أن مهمة اليونسكو بوصفها وكالة متخصصة إذ يؤكد جمدداً 

 واملعلومات، توالعلوم والثقافة واالتصاال الرتبيةالثقافات من خالل 
حلوار بني الثقافات يؤدي دوراً أساسياً يف تعزيز ثقافة السالم والنهوض بالتفاهم والتسامح واالحرتام املتبادل بني إىل أن ا ويشري

 الشعوب املنتمية إىل خلفيات ثقافية ودينية خمتلفة،
يف  املعتمد ٦٧/١٠٤وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠يف  املعتمد ٤٠م/٣٦ هبقرار  وي كِّر

) ال ي ٢٠٢٢-٢٠١٣ج العقد الدويل للتقارب بني الثقافات الل ين أُعلن فيهما ٢٠١٢ل/ديسمرب كانون األو   ١٧
 يف منظومة األمم املتحدة، ينت اليونسكو وكالة رائدة لهعُ 

قد يف أستانا ثقافات، ال ي عُ نتائج املنتدى الدويل املكرس لالستهالل الرمسي للعقد الدويل للتقارب بني ال ويضع يف اعتباره
وال ي شدد على أمهية ه ا العقد يف االرتقاء باألنشطة الدولية الرامية إىل  ،٢٠١٣ن يف آب/أغسطس بكازاخستا

تعزيز التفاهم واالحرتام املتبادل بني الشعوب فيما يتعل( بالتنوع واحلقوق والتساوي يف الكرامة من خالل احلوار بني 
 ت امللموسة،الثقافات واملبادرا

املنظمات الدولية احلكومية والدولية واملنظمات غري احلكومية أن تسهم يف إعداد خطة  ومجيعالدول األعضاء  يناشد - ١
 يف االسرتاتيجية املتوسطة األجلعمل خاصة بالعقد الدويل للتقارب بني الثقافات تكمل اهلدف االسرتاتيجي السادس 

 ني الثقافات من أجلدعم التنمية االجتماعية الشاملة وتعزيز احلوار بمثل يف ")، املت٤م/٣٧ج ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة 
 وال ي باشرت املديرة العامة تنفي ه بالفعل؛ وترويج املبادئ األخالقية"، االتقارب بينه حتقي(

-٢٠١٣الثقافات ج تعد الصيغة النهائية خلطة العمل اخلاصة بالعقد الدويل للتقارب بني أنمن املديرة العامة  ويطلب - ٢
 اللس التنفي ي يف دورته الرابعة والتسعني بعد املائة. تعرضها على) وأن ٢٠٢٢

 ثالثاً 
 نترنت المعني بطرق الحريرإلبرنامج ا

 احلوار بني الثقافات وثقافة السالم والالعنف، تعزيزبأمهية دور اليونسكو يف  إذ يعرتف
، وال ي أُعلن فيه ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ١٧يف  اعُتمد، ال ي ٦٧/١٠٤دة املتح لألممقرار اجلمعية العامة إىل  ويشري

 ،)٢٠٢٢-٢٠١٣ الثقافات بني للتقارب الدويل العقد
 أملايت قد يفاعتمدها املنتدى الدويل بشأن الطرق الكربى لتجارة احلرير ال ي عُ  اليتإىل الوثيقة اخلتامية  أيضاً  ويشري

 اإلنرتنت رنامج)، واليت أُعلن فيها استمرار اليونسكو يف تشغيل ب٢٠١٣ول/أكتوبر تشرين األ ١٦-١٤بكازاخستان ج
 ،ق احلريراملعين بطر 

من أجل حتقي(  دعم التنمية االجتماعية الشاملة وتعزيز احلوار بني الثقافات" السادس ةاالسرتاتيجيف اهداألإىل  ك لك  ويشري
 أشكال وتنوع اإلبداع"تشجيع الثامن ونقله" و  وتعزيزه الرتاث محايةابع "السو التقارب بينها وترويج املبادئ األخالقية"، 

 ،)٤م/٣٧ج ٢٠٢١-٢٠١٤الواردة يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة  "،الثقايف التعبري
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 ر برنامج اإلنرتنتتعزيز الرتاث اخلاص بطرق احلرير، بوصفها طرقًا رائدة يف جمال احلوار والتبادل، وأمهية دو  ألمهية منه وإدراكاً 
فيها بشأن طرق  األعضاء اليت توصلت إليها اليونسكو والدول ارفاحلرير، التابع لليونسكو، يف ترويج املع قبطر  املعين

 احلرير، 
ية احلرير يف إشراك التمعات احمللية واألوساط األكادميية والثقافية والفن بطرق املعين دور برنامج اإلنرتنت اعتباره يف يضع وإذ

 والشباب يف البلدان الواقعة على طرق احلرير التارخيية يف ترسيخ احلوار والتبادل،
 أطراف أو امليزانية تقدمها الدول األعضاء عن خارجة موارد ميول كليًا من احلرير بطرق املعين منه أن برنامج اإلنرتنت وإدراكاً 

 ،ليونسكولة يزانية العاديامل على آثار، وال ترتتب عليه أي معنية خاصة
  بفضل املسامهة السخية اليت قدمتهااحلرير  بطرق املعين عن ارتياحه للنتائج اليت أحرزتا أمانة برنامج اإلنرتنت يعرب - ١

 أملانيا؛و كازاخستان 
 نشاء، واليت ترحب بإ٢٠١٣يف الدويل بشأن الطرق الكربى لتجارة احلرير اليت اعتمدها املنتدى  الوثيقة اخلتامية ويؤيد - ٢

التارخيية وغريها  احلرير طرق املشروع الرامي إىل تعزيز احلوار والتبادل بني التمعات احمللية اليت تقع مواطنها على ه ا
 من األماكن؛

)، ٢٠٢١-٢٠١٤األجل ج املتوسطة اليت تشملها االسرتاتيجية من املديرة العامة أن تنف  ه ا املشروع يف الفرتة ويطلب - ٣
 نشطة اليت متول من موارد خارجة عن امليزانية؛وأن تنف  األ

القطاعني  من املالية واملوارد الشركاء وتعبئة املناسبة السبل جبميع املشروع ه ا دعم الدول األعضاء على مواصلة ويشجع - ٤
 ه ا املشروع؛ لتنفي العام واخلاص 

تعزيز الثقافات،  بني للتقارب الدويل العقديف إطار و  اليونسكو رعاية من املديرة العامة أن تواصل، حتت ويطلب أيضاً  - ٥
 .الدويلعلى الصعيد لتعاون واحلوار ل عرب التاريخ فريداً  منوذجاً  بوصفها للتخصصات بشأن طرق احلرير اجلامعة البحوث

 رابعاً 
 تاريخ أفريقيا العام

 عاميف اخلرطوم يف  فريقيول وحكومات االحتاد األرؤساء د يف قمة مدفريقية ال ي اعتُ األ الثقافيةإىل ميثاق النهضة  إذ يشري
منه  ٧ن "االحتاد األفريقي يستمد أصوله أوًال وخاصة من تارخيه" وينص يف املادة يف ديباجته بأ، وال ي يقر ٢٠٠٦

شتات على أن "الدول األفريقية متفقة على ضرورة إعادة بناء ال اكرة والوعي التارخيي املتصلني بالقارة األفريقية وال
اليت قامت اليونسكو بنشرها تشكل ركيزة مناسبة لتدريس تاريخ  مالعاتاريخ أفريقيا سلسلة وهي تعترب أن  ،األفريقي

 أفريقيا، فتوصي بنشرها بلغات عدة منها اللغات األفريقية..."،
اليت تربط التعليم بالثقافة، تسلط الضوء على العالقة ) ٢٠١٥-٢٠٠٦خطة عمل العقد الثاين للتعليم يف أفريقيا جأن ب وي ّكر

 تشدد على ضرورة حتسني نوعية املضامني الرتبوية، و 
، ٢٠٠٩ال ي اعتمده اللس التنفي ي لالحتاد األفريقي يف متوز/يوليو  EX.CL/Dec.492 (XV) Rev.1 بالقرار ي ّكركما 

يف مجيع  ألغراض تربوية يخ أفريقيا العامتار األفريقي بالعمل مع اليونسكو كي يُستخدم  االحتادوال ي يشدد على التزام 
 تاسع، اللد ال مراحل التعليم يف أفريقيا، وبالعمل أيضاً معها على حتديث السلسلة من خالل حترير

أثناء الدورة العادية اخلامسة ملؤمتر وزراء يف  ٢٠١٢يف نيسان/أبريل  ال ي اعُتمد EX.CL/702 (XXI)بالقرار  أيضاً  وي ّكر
، وال ي طُلب فيه من الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي تقدمي مسامهات إىل الصندوق األفريقياالحتاد  الرتبية يف

 ألغراض تربوية،  تاريخ أفريقيا العاماستخدام مشروع لتطبي( املقرتح إنشاؤه 
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االحتاد األفريقي، -ريقيةفمنظمة الوحدة األي ال ي صدر يف ال كرى السنوية اخلمسني لتأسيس باإلعالن الرمس ك لكوي ّكر  
وأعلنوا فيه التزامهم برتويج وتنسي( عملية تعليم تاريخ أفريقيا  األفريقي االحتاد وحكوماتوال ي اعتمده رؤساء دول 

اهلوية األفريقية  تعزيزإىل أفريقيا يف مجيع املدارس واملؤسسات الرتبوية املوجودة يف أفريقيا بغية  وتلقني قيم االنتماء
 األفريقية،والنهضة 

على مواصلة دعم ه ا املشروع جبميع السبل املناسبة يف اليونسكو حيث الدول األعضاء ال ي  ٤٤م/٣٦بالقرار وي ّكر أيضًا 
تاريخ أفريقيا "لسلسلة  رتويجال، ومن بينها تنفي  أنشطة املرحلة الثانية من املشروعمن أجل  وتعبئة الشركاء واملوارد املالية

كتابة ونشر جملد تاسع ، و  إطار النظم التعليمية ووسائل اإلعالم والصناعات الثقافية واإلبداعيةيف اونشره "العام
 ،يتضمن تاريخ الشتات األفريقي ويبّني التقدم احملرز يف جمال التأريخ فيما خيص أفريقيا والكارييب وأمريكا الالتينية

اليونسكو يف إطار  عقدتاة باملشروع وعن االجتماعات املختلفة اليت بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية املعني وحييط علماً 
مبناسبة استهالل املرحلة الثانية من  ٢٠٠٩اخلرباء األول ال ي ُنظم يف آذار/مارس  اجتماعسيما  املشروع، وال

ناسبة ال كرى مب ٢٠١٣املشروع، واجتماع اخلرباء اخلاص باللد التاسع وال ي ُنظم يف أديس أبابا يف أيار/مايو 
 االحتاد األفريقي،-فريقيةمنظمة الوحدة األالسنوية اخلمسني لتأسيس 

 ؛تاريخ أفريقيا العاماليونسكو على التقدم ال ي أحرزته يف تنفي  املرحلة الثانية من مشروع سلسلة أمانة  يهنئ - ١
 كي يتسىنإتاحتها على موقع اليونسكو  بغالية و الثمانية إىل اللغة الربت "تاريخ أفريقيا العام"برتمجة جملدات  ويرحب - ٢

 االطالع عليها حبرية؛
يف ضوء آخر املستجدات  تاريخ أفريقيا العامحتديث سلسلة  بغيةاللد التاسع  باستهالل العمل على إعداد ويرحب أيضاً  - ٣

 للسلسلة؛أفريقيا من  صدور اللد األخري  شهدتااليت خرجت با البحوث، وأبرز األحداث اليت 
ليبيا وزمبابوي والربازيل  مبا فيهااملشروع،  يف إطارعن امتنانه للدول األعضاء اليت قدمت مسامهة مالية أو عينية  ويعرب - ٤

 وأنغوال وبوركينا فاسو؛
ويعرب ، ه ا املشروع يف حتسني نوعية التعليم، وعلى مسامهته يف تعزيز التفاهم واحلوار بني الثقافات أمهيةعلى  ويشدد - ٥

 املشروع يف االسرتاتيجية التنفي ية اخلاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا؛ إلدراج ل لك عن ارتياحه
بينهما يف إطار فيما أنشطة مشرتكة االضطالع ب، من أجل مبشروع طري( الرقي(على ضرورة ربط ه ا املشروع  ويشدد - ٦

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛  أعلنتهال ي  )٢٠٢٤-٢٠١٥ي جللمنحدرين من أصل أفريق الدويل عقد األمم املتحدة
الدول األعضاء تقدمي املوارد املالية الالزمة لتأمني استمرارية وتنفي  العناصر املختلفة اليت تكّون مشروع استخدام  ويناشد - ٧

( أخرى، وال سيما البلدان اليت يعيش مناط يفألغراض تربوية، مبا يف ذلك إنتاج مواد تربوية لبلدان  تاريخ أفريقيا العام
 فيها مواطنون منحدرون من أصول أفريقية وتلك اليت تربطها عالقات تارخيية بأفريقيا؛

تاريخ أفريقيا املديرة العامة على االستمرار يف التعاون مع االحتاد األفريقي لتنفي  ه ا املشروع وال سيما إدراج  ويشجع - ٨
 ة للمدارس ومعاهد التدريب واجلامعات األفريقية، وخباصة جامعة عموم أفريقيا؛يف املناهج الدراسي العام

املرحلة الثانية من املشروع، وال سيما وإ�اء مجيع التدابري الالزمة لضمان استمرار  أن تتخ املديرة العامة  من ويطلب - ٩
 ؛راض تربوية وإعداد اللد التاسعألغ تاريخ أفريقيا العاماستخدام 

أن يف دورته الثامنة والثالثني تقريراً بشأن تنفي  املرحلة الثانية من املشروع، و  إليهك لك املديرة العامة إىل أن تقدم   ويدعو -١٠
 شد موارد خارجة عن امليزانية من الدول األعضاء ومن الشركاء يف القطاع اخلاص.حت
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 خامساً 
 يرة الناميةتعزيز استراتيجية اليونسكو بشأن الدول الجزرية الصغ

 سنة دولية للدول اجلزرية الصغرية النامية، ٢٠١٤بإعالن األمم املتحدة سنة  إذ يرحب
اسرتاتيجية موريشيوس ملواصلة تنفي  برنامج العمل من أجل التنمية متابعة قدمته اليونسكو يف  ال يميز باإلسهام امل ويقر

، وذلك يف عدة ٢٠١٣-٢٠٠٨للفرتة  سرتاتيجية املتوسطة األجل، يف إطار االاملستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
جماالت منها الرتاث الثقايف املادي وغري املادي، والرتاث الطبيعي، وتغّري املناخ والتعليم من أجل التنمية املستدامة، 

 واملعلومات، تواالتصاال
اليونسكو لدول احمليط اهلادي يف آبيا، ومكتب للدور ال ي تؤديه اليونسكو، وال سيما من خالل مكتب  عن تقديره ويعرب

من خالل جهات  وأيضاً اليونسكو لدول الكارييب يف كينغستون، ومكتب اليونسكو لدول احمليط اهلندي يف نريويب، 
مؤمتر حتضريًا للوذلك ، مكتب اليونسكو لالتصال يف نيويوركيف املقر و  الدول اجلزرية الصغرية الناميةالتنسي( املعنية ب
أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ١املزمع عقده يف آبيا يف الفرتة املمتدة من  بالدول اجلزرية الصغرية النامية املعينالدويل الثالث 

 وإسهاماً يف ه ا املؤمتر، ٢٠١٤
برنامج عمل بربادوس لتحقي( التنمية املستدامة يف الدول أن جيري مؤمتر آبيا تقييمًا للتقدم احملرز حد اآلن يف تنفي   ويتوقع

اسرتاتيجية موريشيوس ملواصلة تنفي  برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول و  )١٩٩٤اجلزرية الصغرية النامية ج
زرية الصغرية النامية األعضاء واليونسكو جتديد التزامها يلتمس من الدول اجلأن )؛ و ٢٠٠٥ج اجلزرية الصغرية النامية

حيدد التحديات والفرص أن السياسي من خالل الرتكيز على األنشطة العملية والدية ملواصلة عملية التنفي ؛ و 
 ه ه واغتناموسبل مواجهة ه ه التحديات  لدول اجلزرية الصغرية الناميةااملتعلقة بتحقي( التنمية املستدامة يف  املستجدة
لتحقي( التنمية املستدامة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية ُتدرس يف إطار وضع خطة  أولويات أيضاً  حيددأن الفرص؛ و 

 ،٢٠١٥لتنمية ملا بعد عام ا
، ة الناميةاجلزرية الصغري  اليت سُتحدد يف املؤمتر الدويل الثالث بشأن الدولإىل اإلسهام بفعالية يف األولويات والفرص  ويسعى

 ،٢٠١٤أيلول/سبتمرب ، يف الوقت املناسب، يف مؤمتر إسهام املنظمةوضمان إىل ه ه األولويات والفرص، واالستناد 
 وتنفي  نتائج ه ا املؤمتر بعد اختتامه،

املوارد البشرية يف يص تقل، و املشرتك بني القطاعات املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية لربناجمهااملنظمة  إلغاء ويضع يف اعتباره
 جهات التنسي( املعنية بالدول اجلزرية الصغرية النامية،

ضمانات بشأن ما يتوافر لدى املنظمة من قدرة وموارد ملتابعة تطبي( مبادئ اسرتاتيجية موريشيوس  من املديرة العامةوقد تلقى 
 املستويات للحد من أوضاع اهلشاشة وتعزيزعن طري( إعداد �وج شاملة ومتعددة تعزيز �ج اليونسكو وجتديده  بغية

، وفقاً على الصمود يف وجه التغري البيئي واالجتماعي والثقايف على الصعيد العامليالدول اجلزرية الصغرية النامية قدرة 
 ،٢٠٢١-٢٠١٤من االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة  ٦٥و ١٩يف الفقرتني ملا يرد 

، بالرتكيز بوجه خاص على الدول ٢٠١٧-٢٠١٤من الربامج الرئيسية للفرتة برنامج   كل تنفي عندبااللتزام، يرحب وإذ 
 ،اليت تعاين منها والفريدة الضعف احملددةاجلزرية الصغرية النامية بغية معاجلة أوجه 

 إىل القيام مبا يلي: العامةاملديرة  يدعو - ١
 ٢٠١٤تعلقة بالدول اجلزرية الصغرية النامية خالل عام اغتنام مجيع الفرص املمكنة لربط أنشطة اليونسكو امل جأ)

التحديات الفريدة املتعلقة بالوعي  زيادة، بدف الدولية للدول اجلزرية الصغرية النامية األمم املتحدةبسنة 

http://www.unohrlls.org/UserFiles/File/SIDS%20documents/Barbados.pdf
http://www.unohrlls.org/UserFiles/File/SIDS%20documents/Barbados.pdf
http://www.unohrlls.org/UserFiles/File/SIDS%20documents/Barbados.pdf
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من الدول األعضاء، وبغية االحتفاء باإلجنازات اليت  احملددةبالتنمية املستدامة اليت تواجهها ه ه الموعة 
ققتها الدول اجلزرية الصغرية النامية يف جماالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا من أجل التصدي هل ه ح

 التحديات؛
يف آبيا  تنظيمهاملزمع  املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية لعقدمواصلة تقدمي الدعم  جب)

الل مكتب اليونسكو لدول احمليط اهلادي يف آبيا، ومكاتب ، وال سيما من خ٢٠١٤بساموا يف أيلول/سبتمرب 
اليونسكو امليدانية األخرى املعنية بالدول اجلزرية الصغرية النامية وجهات التنسي( املعنية بالدول اجلزرية الصغرية 

 النامية يف املقر؛
 تنفي  األولويات املقبلة اليت ضمان إسهام الدول األعضاء من اجلزر الصغرية النامية، يف الوقت املناسب، يف ججـ)

، وخباصة فيما يتعل( بالرتاث الثقايف املادي وغري ٢٠١٤يف فرتة ما بعد عام  املنظمةلربنامج عمل  ستحَدد
احلد من خماطر تدابري ، والسياحة، و التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثارهاملادي، والرتاث الطبيعي، و 

ن ار املبكر بالعواصف وأمواج التسونامي، والتعليم من أجل التنمية املستدامة، الكوارث مبا يف ذلك أنظمة اإل
 وبناء جمتمعات املعرفة؛

تنفي  برنامج املنظمة وميزانيتها  عند املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية نتائج مراعاة جد)
 رته السادسة والتسعني بعد املائة بتقرير يف ه ا الشأن؛وموافاة اللس التنفي ي يف دو  ٢٠١٧-٢٠١٤للفرتة 

، ملؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية الناميةتوصل إليها ايوضع خطة عمل لتنفي  النتائج اليت  جهـ)
 :فيما خيص خطة العمل يلي ملا االمتثالاملتصلة باختصاصات اليونسكو؛ ويطلب منها  الاالتوذلك يف 

بالدول توضع اخلطة بالتشاور مع املكاتب دون اإلقليمية املعنية، وال سيما مكاتب اليونسكو املعنية  )١ج
قها جهات تنسّ و احمليط اهلادي واحمليط اهلندي واحمليط األطلسي والكارييب،  يف اجلزرية الصغرية النامية

بالتشاور مع مجيع الدول اجلزرية  على أن يتم ذلك، بالدول اجلزرية الصغرية النامية التنسي( املعنية
 الصغرية النامية األعضاء؛

 ستة أشهر من تاريخ انتهاء املؤمتر الدويل الثالث يف آبيا؛ غضونتـَُعد اخلطة يف  )٢ج
تضم اخلطة جمموعة من األنشطة االسرتاتيجية البارزة للغاية وامللموسة ومؤشرات قابلة للقياس، وذلك  )٣ج

التعليم من أجل التنمية ندرجة يف نطاق اختصاصات اليونسكو، ومنها ة امللتناول القضايا الرئيسي
املستدامة، ومحاية الرتاث، والسياحة، واحمليطات، والثقافة، والشباب، واملعارف التقليدية، وأنشطة 

 التصدي لتغري املناخ، على أن تكون النتائج اخلاصة بالدول اجلزرية الصغرية النامية قابلة للقياس؛
ُتعتمد اخلطة برتكيز أقاليمي على الدول اجلزرية الصغرية النامية بغية تيسري بناء القدرات املؤسسية  )٤ج

 ؛ع املناط(فيما بني الدول اجلزرية الصغرية النامية املنتمية إىل مجي وتشاطر اخلربات وأفضل املمارسات
ركزية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية ه ه من خالل أنشطة تتسم بدرجة عالية من الالم العملتطبي( خطة  جو)

كة بني الروابط املشرت  مع مراعاةالكارييب، و احمليط األطلسي و احمليط اهلندي و  اهلادياحمليط  الواقعة يف
القائمة بني مجيع الربامج الرئيسية، فضًال عن الروابط األقاليمية القائمة بني الدول اجلزرية الصغرية  التخصصات
  أحناء العامل؛النامية يف شد
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السعي قدر اإلمكان، ويف حدود االعتمادات املخصصة يف امليزانية، إىل تزويد املكاتب امليدانية املعنية وجهات  جز)
واملوارد البشرية الالزمة للبدء يف تنفي  خطة  بالقدراتاملعنية بالدول اجلزرية الصغرية النامية يف املقر  التنسي(

 ؛٢٠١٥م العمل ه ه اعتباراً من عا
 واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى الدول اجلزرية الصغرية حتالفو مم املتحدة التعاون مع أسرة مؤسسات األ جح)

 مع تفادي ازدواج اجلهود.املؤمتر يف الوقت املناسب، وذلك  اإلسهام يف متابعة تعاوناً كامًال عند
 سادساً 

 المقاومة والحرية والتراثمشروع طريق الرقيق: 
الدولية واإلقليمية والوطنية األخرى اليت تدين مجيع أشكال التمييز  وبالوثائ(مببادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  إذ ي كِّر

 السياسي، اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأيأو  العرقالعنصر أو بسبب 
 ،املشرتك بني الثقافات واملناط( طري( الرقي( ال ي أنشأ مبوجبه مشروع ٣,١٣م/٢٧بالقرار  وي كِّر
ل كرى االجتار بالرقي( األسود آب/أغسطس من كل سنة "يومًا دوليًا  ٢٣ال ي أعلن فيه يوم  ٤٠م/٢٩قرار الب وي كِّر

 "،وإلغائه
 عن لتنفي ياللس ا زيادة التعريف باملشروع وتقدمي تقارير دورية إىلال ي دعا فيه املدير العام إىل  ٣٤م/٣٠قرار الب وي كِّر

 يف ح(جرمية  باعتبارمها واالسرتقاق، وخاصة عن أي تطور فيما يتعل( مبسألة إعالن جتارة الرقي( تنفي  املشروع
 اإلنسانية،

 قر فيه النظام األساسي للجنة العلمية الدولية املعنية مبشروع طري( الرقي(،ال ي أُ  ٥٩م ت/١٧٢قرار الب وي كِّر
 فيه االسرتاتيجية احملددة ملشروع طري( الرقي(، تقر ال ي أُ  ١٣م ت/١٨١قرار الب وي كِّر
 "املقاومة واحلرية والرتاث"، الرقي( بإضافة عنوان فرعي هو ل مبوجبه عنوان مشروع طري(عدّ  ال ي ٣٧م/٣٦بالقرار  وي كِّر

العنصرية والتمييز العاملي ملكافحة املؤمتر يشكالن جرمية ضد اإلنسانية، الصادر عن الرقي(  وجتارة الرق بأناالعرتاف  ويثين على
 ،٢٠٠١عام فريقيا يف أب لك من تعصب، ال ي ُعقد يف جنوب  يتصلالعنصري وكراهية األجانب وما 

يف سلفادور دي  ٢٠١١يف تشرين الثاين/نوفمرب  األمريكي القمة األيبريي مؤمتر لخال مداعتُ  ال ياإلعالن  ويضع يف اعتباره
ت فيه البلدان املعنية إىل تعزيز مكافحة التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي والنهوض يدعباهيا بالربازيل، وال ي 

ملثقفي  األولاملؤمتر الصادرة عن والسياسية والثقافية، وك لك التوصيات  واالقتصاديةباندماجهم يف احلياة االجتماعية 
فريقيا والشتات أملثقفي  الثايناملؤمتر ، وعن ٢٠٠٤ال ي ُعقد يف داكار بالسنغال يف عام  فريقيفريقيا والشتات األأ

بشأن الشتات األفريقي  مؤمتر القمة العاملي، وعن ٢٠٠٦ال ي ُعقد يف سلفادور دي باهيا بالربازيل يف عام  فريقياأل
 ،٢٠١٢عقده االحتاد األفريقي يف جنوب أفريقيا، يف أيار/مايو  ال ي

الشتات األفريقي  اعتربألفريقي املختلفة بشأن الشتات األفريقي وال سيما القرار ال ي ا االحتادقرارات  ويضع يف اعتباره أيضاً 
 أفريقيا، مناط(املنطقة السادسة من 

لمنحدرين من أصل أفريقي دويل لاملتحدة الرامية إىل إعالن عقد  لألممالعامة  اجلمعيةقرارات  نصب عينيهويضع 
 )،٢٠٢٢-٢٠١٣ج

يف تعزيز احلوار بني الثقافات واملصاحلة بني األمم والسالم والتعايش والتنوع الثقايف ومكافحة  أمهية ه ا املشروع يؤكد - ١
 العنصرية والتمييز؛
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يف مناط( خمتلفة  على أن ه ه املأساة اإلنسانية قد أدت إىل حتوالت ج رية ومتعددة أثرت يف التمعات احلديثة ويشدد - ٢
 مجعاء؛ للبشريةأسهمت يف تنوع العامل وشكلت تراثاً مشرتكاً  وأن التفاعالت الثقافية من العامل،

ال ي أسهم بفعالية يف  "املقاومة واحلرية والرتاثطري( الرقي(: "املديرة العامة على التقدم احملرز يف تنفي  مشروع  ويهنئ - ٣
يف تقدم البحث العلمي جرمية ضد اإلنسانية، و يشكالن إقرار األمم املتحدة بأن االجتار بالرقي( واالسرتقاق 

تربوية خاصة ب ه املأساة، والنهوض بالرتاث الثقايف املستمد من ه ا التاريخ وصون احملفوظات مواد واستحداث 
 فضالً عن مواقع وأماكن ال اكرة؛واملكتوبة الشفهية 

ما ُحدد من سيما تنفي  من املديرة العامة ب ل كل املساعي املمكنة لضمان استمرارية ه ا املشروع، وال  ويطلب - ٤
 عقد املنحدرين من أصل أفريقي؛ يف إطارالتطلعات اليت أُعرب عنها  توجهات جديدة بغية تلبية

وع يف خمتلف مناط( العامل من املديرة العامة وضع برنامج أنشطة لالحتفال بال كرى السنوية العشرين للمشر  أيضاً  ويطلب - ٥
 ؛وتنفي  ه ا الربنامج

 رسالةول األعضاء إىل دعم ه ا املشروع املشرتك بني القطاعات واجلامع للتخصصات وال ي يندرج يف صميم الد ويدعو - ٦
املزمع تنف يها احتفاالً سيما األنشطة  ة الالزمة كي يواصل املشروع عمله، والتقدمي املسامهات املاليإىل اليونسكو، و 

 حدرين من أصل أفريقي؛عقد املن للمشروع وباستهاللالعشرين السنوية بال كرى 
 الدول األعضاء على القيام مبا يلي: ويشجع - ٧

 ؛اعتماد تشريعات وطنية، أو حد إقليمية، تقر بأن االجتار بالرقي( واالسرتقاق يشكالن جرمية ضد اإلنسانية جأ)
استهالل ب( و احتفاًال بال كرى السنوية العشرين ملشروع طري( الرقي ٢٠١٤يف عام  ذات جدوىتنظيم أنشطة  جب)

 ؛لمنحدرين من أصل أفريقيلدويل لعقد اال
 ؛إدراج تعليم ه ه املأساة اإلنسانية يف برامج التعليم النظامي وغري النظامي ججـ)
 من إسهامات املنحدرين من أصل أفريقي. النابعإعالن يوم وطين لإلقرار بالرتاث املشرتك  جد)

 سابعاً 
 ن طريق التعليم من أجل الديمقراطيةعم جدول أعمال المواطَنة العالمية عد

 اإلنسان، وحقوق السالم بالتزام اليونسكو بتعزيز املواطنة العاملية عن طري( التعليم من أجل إذ يقرّ 
 أن التعليم يؤدي دوراً أساسياً يف التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية،ب قناعتهااليونسكو يف  ويشارك
الدميقراطية" يف دورتا السابعة  أجل من "التعليم املعنون ٦٧/١٨باإلمجاع القرار  امة لألمم املتحدةباعتماد اجلمعية الع ويرحب

 والستني،
متكني " )، املتمثل يف٤م/٣٧ج ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة االسرتاتيجية املتوسطة األجل  يفإىل اهلدف االسرتاتيجي الثاين  ويشري

اليت تنص على أن اليونسكو ستعزز  منها ٣٨ والفقرة، "ني ومسؤولنيالدارسني من أن يكونوا مواطنني عامليني مبدع
ملواجهتها؛  وإبداعية فعالة تدابري واختاذ االجتماعية التحديات فهم :يلي مبا القيام من الدارسني ميّكن ال ي التعليم"

 حقوق واحرتام ماعيةاالجت العدالة مبادئ على بالسالم وترتكز تنعم ومستدامة منصفة جمتمعات بناء يف واإلسهام
 ،"الكرمي والعيش الدميقراطية؛ العمليات بفعالية يف واملشاركة البيئة؛ واحرتام والتنوع اجلنسني، بني اإلنسان، واملساواة

)، املتمثل يف ٤/م٣٧ج ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة   األجل املتوسطة االسرتاتيجية يف الثالث االسرتاتيجي إىل اهلدف أيضاً  ويشري
اليت تنص على أن منها  ٤٣ والفقرة، "املقبل للتعليم الدويل مالمح جدول األعمالعليم للجميع ورسم "النهوض بالت
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 االجتماعية، التنمية حتقي( يف وإسهامهما ،تعّلمالتعليم وال لتصور جديدة طرائ( وضع على" ستساعد اليونسكو
 ،"بما املرتبطة الدويل وأساليب التعاون

يف إطار االسرتاتيجية املتوسطة  ٦٧/١٨ألمم املتحدة اجلمعية العامة لة أن تدعم تنفي  قرار من املديرة العام يطلب - ١
 ؛٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة األجل 

اخلاصة  الدراسية املناهج فيما يتعل( بإعداد وتنفي  املمارسات الدول األعضاء يف اليونسكو إىل تبادل أفضل ويدعو - ٢
سيما من  طية واالستفادة من تلك املمارسات، والوالتعليم من أجل الدميقرا اإلنسان وحقوق املدنية الرتبية بتعليم

 طرائ( التعاون القائمة يف ه ا الال. خالل اللجوء إىل
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اعُتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير االجتماع املشرتك بني اللجان يف اجللسة العامة الثامنة عشرة بتاريخ 
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 ٢٠١٧-٢٠١٤ البرنامج والميزانية لعامي -مسًا خا

 السياسة العامة واإلدارة
 السياسة العامة واإلدارة ٢

 إن املؤمتر العام
 للمديرة العامة مبا يلي: يأذن - ١

 :٢٠١٧-٢٠١٤تنفي  خطة العمل التالية خالل الفرتة  جأ)
 تشرين الثاين/ -ر العام جتشرين األول/أكتوبر تنظيم الدورتني الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني للمؤمت )١ج

إىل عشر دورات عادية للمجلس التنفي ي بطريقة تضمن حتقي(  ) ومثاين٢٠١٧و ٢٠١٥نوفمرب 
 الفعالية القصوى من حيث التكاليف؛

 تأمني سري العمل يف اإلدارة العامة ويف الوحدات املعنية بإدارة املنظمة؛ )٢ج
 األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة؛ يلتشغاإلسهام يف تكاليف  )٣ج

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ دوالر أمريكي خالل الفرتة ٤٥ ٧٥٧ ٠٠٠هل ا الغرض مببلغ  اعتماداتختصيص  )بج
النظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( النتائج  التقاريريف  دورياً أن تقّدم  العامةمن املديرة  ويطلب - ٢

 ة التالية:املنشود
 الرئاسيتان الهيئتان

 فعال يف اهليئتني الرئاسيتني؛و حتسني سري العمل على حنو رشيد  )١ج
 االرتقاء باخلدمات املقدمة إىل الدول األعضاء إىل املستوى األمثل؛ )٢ج

 اإلشراف الداخلي
 لقيمة مقابل املال؛إدارة املخاطر واملراقبة واالمتثال وضمان اب اخلاصةعمل اليونسكو آليات تعزيز  )٣ج
تعزيز عمل اليونسكو فيما خيص عمليات التقييم وثقافة اإلدارة القائمة على حتقي( النتائج من خالل تنفي   )٤ج

الربنامج بواالرتقاء يف املنظمة  تعّلموتقدمي خدمات استشارية تدف إىل دعم حتسني ال هادفةأنشطة تقييم 
 ؛يف تنفي ه املساءلةتطبي( و 

 ملساءلة والتقيد باللوائح والنظم يف اليونسكو؛تعزيز ا )٥ج
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 المعايير الدولية والشؤون القانونية
 للنظم واللوائح  مع االمتثال امجناملنظمة وتنفي  الرب  إدارة )٦ج

 األخالقيات
 بيئة عمل أخالقية يف املنظمة إقامة )٧ج

 تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمده أن تقدم، يف تقاريرها النظامية اليت العامةاملديرة  منكما يطلب  - ٣
 املؤمتر العام، معلومات عن التدابري املتخ ة من أجل استخدام املوارد على النحو األمثل عند تنفي  أنشطة الربنامج.

  ،والعالقات اخلارجية جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة، ومساندة الربنامجعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير ا
 .٢٠١٣ نوفمرب/الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرةيف اجللسة العامة 

 البرامج
 البرنامج الرئيسي األول: التربية ٣

 إن املؤمتر العام
 :يلي مبا العامة للمديرة يأذن - ١

 حول بنيتها تنتظم اليت األول الرئيسي الربنامج عمل خطة بتنفي  ٢٠١٧-٢٠١٤ الفرتة يف االضطالع )أج
 التعليم مسامهة تعزيز بدف وذلك ،املناظرة هلا التالية الثالثة العمل حماورو  التالية الثالثة االسرتاتيجية األهداف

 وتعزيز التعليم؛ جمال يف احلقوق على القائم النهج مببادئ ذلك يف مسرتشدة والسالم، املستدامة التنمية يف
 يف مشويل �ج وتعزيز ؛تعّلموال التعليم نوعية وحتسني خالله؛ ومن التعليم يف االجتماعي واالندماج اإلنصاف
 التعليم؛ توفري وأساليب طرائ( وخمتلف واملسارات املستويات مجيع يشمل التعليم

 للجميع، التعليم أهداف حتقي( يف لإلخفاق عرضة األكثر للبلدان ٢٠١٥ عام حد الدعم تقدمي مواصلة )بج
، من خالل تقييم التقدم يف خطة التنمية العامليةلتعليم إلدراج ايف الرتويج  ٢٠١٥عد عام ب ملا واالستمرار

 احملرز وحتليل االحتياجات والتحديات اجلديدة؛
اإلسهام يف األوليتني العامتني للمنظمة املتمثلتني يف تعزيز املساواة بني اجلنسني وتلبية احتياجات أفريقيا،  ججـ)

ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وتلبية احتياجات الشباب ومد يد العون  وإيالء اهتمام خاص
 تعزيز يف التعليم بدور اعرتافاً  وذلك حاًال، األضعف االجتماعية الشرائح وإىل إليهم الوصول تع رال ين  إىل

 :يلي ما حتقي( بغية افات،الثق بني واحلوار االجتماعي واالندماج اإلجيابية االجتماعية التحوالت
اجليد واجلامع مدى  تعّلميف تطوير نظم التعليم لتعزيز ال األعضاءمساندة الدول : األولالهدف االستراتيجي 
  احلياة لصاحل اجلميع

 مستويات كافة على نيتعّلمامل جلميع احلياة مدى اجليد التعليم فرص توفر اليت التعليم نظم تطوير )١ج
 وضع :التالية اخلمسة املواضيعية الاالت على الرتكيز خالل من وذلك بيئاته، لفخمت ويف التعليم

 مع التعليم خيص فيما شامل �ج على واحلفاظ بأكمله؛ القطاع صعيد على وخطط فعالة سياسات
 ليموالتع واملهين، التقين الال يف والتدريب والتعليم القرائية، هي فرعية قطاعات لثالثة األولوية إعطاء
 لتحسني رئيسية اسرتاتيجية يشكل ذلك أن باعتبار املؤهلني املعلمني يف احلاد النقص ومعاجلة العايل؛
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 احلصول أجل من املستويات خمتلف على تعّلمال نتائج ورصد تعّلمال عمليات وحتسني التعليم؛ نوعية
 الرتبية على آثار من ذلك على يرتتب وما تعّلمال فيها جيري اليت الكيفية عن األدلة من املزيد على

 تعّلموأساليب جديدة لل التعليم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات الستخدام والرتويج واملناهج؛
 مدى احلياة؛ تعّلموكفالة زيادة فعالية ال، نشرها وتيسري، باملعارف االنتفاع حتسني أجل منالتفاعلي 

 ومسؤولني مبدعني عامليني مواطنني يكونوا أن من الدارسني متكني :الثانياالستراتيجي  الهدف
 من املسؤولة العاملية املواطنة تدعم اليت السلوكأمناط و  واملواقف القيم تعزيز يف األعضاء الدول مساندة )٢ج

 قدرات تنمية يف التعليم بدور واالعرتاف املعاصرة، للتحدياتالفعالة  التعليمية االستجابات خالل
 على بالرتكيز وذلك فيها، يعيشون اليت وللمجتمعات ألنفسهم أفضل ستقبلم بناء على الدارسني

 التنمية أجل من والتعليم اإلنسان وحقوق السالم أجل من التعليم هي مواضيعية جماالت ثالثة
 الصحة؛ أجل من والتعليم املستدامة

 الدويل املقبل للتعليم ورسم مالمح جدول األعمال للجميعالنهوض بالتعليم : الثالث االستراتيجي الهدف
 وخطة للجميع التعليم بشأن النقاش وقيادة املتنافسة التنمية أولويات إطار يفللتعليم  الرتويج مواصلة )٣ج

 بشأن الدويل النقاش وتوجيه بإدارة اليونسكو وستقوم .٢٠١٥ معا بعد ملا بالتعليم املتعلقة التنمية
 التعليم حركة يف الشريكة األطراف جهود وتنسي( التعليم؛ جمال يف الناشئة والتحدياتاهلامة  القضايا

 املتكافئة الشراكات وتيسري للجميع التعليم أهداف دفعة كبرية أخرية لتحقي( التقدم لدفع عجلة
 من الشركاء من عريض حتالف لبناء اجلهود ومواصلة اجلدد؛ واملاحنني النامية البلدان بني التقين والتعاون

ذلك من خالل مجلة ، و بالتعليم املعنية اجلهات خمتلف بني واخلربات املعارف تشاطر ةبغي التعليم أجل
 أمور منها الشراكات مع التمع املدين واملؤسسات األكادميية يف الدول األعضاء؛

 3F١؛٢٠١٥-٢٠١٤ للفرتةدوالر  ١١٧ ٩٦٤ ٦٠٠ مببلغ الغرضهل ا  اعتمادات ختصيص )دج
 :يلي مبا لقياماالعامة  املديرة من ويطلب - ٢

با ه ا القرار وعلى حنو يضمن ك لك حتقي( مجيع النتائج املنشودة احملددة  يأذن اليت األنشطة خمتلف أن تنف  )أج
 للربنامج الرئيسي األول يف األولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا واملساواة بني اجلنسني؛

 :التالية املنشودة النتائج حتقي( عن معلومات الرئاسيتني اهليئتني على روضةالتقارير النظامية املعيف  دورياً  تقدمأن  )بج
اجليد واجلامع مدى احلياة لصاحل  تعّلممساندة الدول األعضاء يف تطوير نظم التعليم لتعزيز ال :١ العمل محور
  اجلميع

 مدى احلياة؛ تعّلملبرسم وتنفي  السياسات واخلطط يف إطار ا يتعل(تعزيز القدرات الوطنية فيما  )١ج
 الربامج اجليدة واجلامعة واملراعية لقضايا اجلنسني يف جمال حمو األمية؛ لتحسنيتعزيز القدرات الوطنية  )٢ج
التعليم والتدريب يف الال  حتويلتعزيز قدرات الدول األعضاء على وضع وتنفي  سياسات تدف إىل  )٣ج

 التقين واملهين؛
على وضع سياسات تستند إىل البّينات يف جمال التعليم العايل ملواجهة  الوطنيةتعزيز القدرات  )٤ج

 واملساءلة؛ التحديات املتعلقة باإلنصاف واجلودة واالندماج والتوسع واحلراك

 
 .١املالية املرصودة ملعاهد اليونسكو املعنية بالرتبية من الفئة  املخصصات االعتماداتتشمل ه ه  ١
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تعزيز القدرات الوطنية، بوسائل منها التعاون اإلقليمي، لوضع وتنفي  سياسات واسرتاتيجيات بشأن  )٥ج
 ؛ة التعليم واملساواة بني اجلنسنياملعلمني بغية تعزيز نوعي

القائم على الكفاءة ورصدها  تعّلمالنهوض بقدرات الدول األعضاء على تعزيز عمليات ونتائج ال )٦ج
 وتقييمها؛

التكنولوجيا يف جمال التعليم، وخاصة فيما خاصة بعلى وضع وتنفي  سياسات  تعزيز القدرات الوطنية )٧ج
 املهين؛ روالتطوي املعلمني يتعل( بتدريب

 ومسؤولني مبدعني عامليني مواطنني يكونوا أن منالدارسني  متكني :٢ العمل محور
السالم وحقوق اإلنسان يف السياسات األعضاء بإدماج عناصر التعليم من أجل الدول  قيام )٨ج

 واملمارسات اخلاصة مبجال التعليم؛
، تعّلمالتنمية املستدامة يف مناهج التعليم والتعزيز قدرات الدول األعضاء على إدماج التعليم من أجل  )٩ج

 ؛السياساتاخلاص ب الدويل عمالاألوتعزيز التعليم من أجل التنمية املستدامة يف جدول 
توفري الرتبية الصحية اجليدة، والتثقيف بشأن فريوس ومرض اإليدز والرتبية ب الدول األعضاء قيام )١٠ج

 اجلنسني؛ بني واملساواة السليمة الصحية حلياةا تعزيز يف يسهم مما الشاملة، اجلنسية
 للجميع ورسم مالمح جدول األعمال الدويل املقبل للتعليم بالتعليمالنهوض  :٣العمل  محور

إىل البحوث باالستناد األعمال املقبل للتعليم والسياسات العاملية يف جمال التعليم مالمح جدول رسم  )١١ج
 عن اليونسكو وعن غريها من اجلهات املعنية؛والدراسات االستشرافية الصادرة 

احل( يف التعليم والتقدم صوب حتقي( األهداف الدولية للتعليم، وإثراء احلوار  ممارسةرصد و تشجيع  )١٢ج
 ؛المعةبشأن السياسات بالبينات 

 التعاون؛ أساليب زوتعزي والوطنية، واإلقليمية العاملية العمل جداول يف بالتعليمالسياسي  تعزيز االلتزام )١٣ج
يف تقاريرها النظامية اليت تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمده املؤمتر العام، معلومات  تقدم أن )جـج

 عن التدابري املتخ ة من أجل استخدام املوارد على النحو األمثل عند تنفي  أنشطة الربنامج؛
يتصل  راض حماور العمل والنتائج املنشودة، مبا يف ذلك ما، باستع٢٠١٧-٢٠١٤، خالل الفرتة أن تضطلع جد)

، واقرتاح استمرارها أو ١من برامج دولية حكومية وبرامج دولية ومعاهد من الفئة  األولرئيسي بالربنامج ال
 ، أو وضع اسرتاتيجيات للخروج منها أو إ�ائها، استناداً إىل معايريتعزيزهاإعادة توجيهها، مبا يشمل إمكانية 

 تقييم واضحة.
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة 

 مكتب التربية الدولي لليونسكو ٤

 ،العام املؤمتر إن
 ،٢٠١٣-٢٠١٢ العامني لفرتة لليونسكو الدويل الرتبية مكتب بتقرير علماً  حييط إذ

 على األعضاء الدول إىل اخلدمات تقدمي على قدرته لضمان املكتب هل ا الوظيفي االستقالل على احملافظة بأمهية منه افاً واعرت 
 والكفاءة، والفعالية باملرونة تتسم وبطريقة استباقي حنو
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 إعداد جمال يف لليونسكو امتياز كزمر  إىل الدويل الرتبية مكتب حتويل إىل الرامية االسرتاتيجية لتنفي  احلالية بالعملية يرحب وإذ
 )،١٠م/٣٦ جالقرار والثالثني السادسة دورته يف العام املؤمتر اعتمدها واليت الدراسية، املناهج

 والاالت االسرتاتيجية األهداف حتقي( يف لليونسكو الدويل الرتبية مكتب يقدمها اليت املتخصصة املسامهة على يشدد - ١
 املناهج بتطوير يتعل( فيما سيما وال املكتب، عمل مبجال الصلة ذات األول الرئيسي ربنامجبال اخلاصة املواضيعية
 :يلي ما خالل من وإدارتا املعلومات وتبادل السياسات، ورسم والبحث وإدارتا، الدراسية

 القرار بألصحا خمصصة تكونو  احمللية اإلقليمية األكادميية املؤسسات با تعرتف تدريبية دورات تنفي  جأ)
 احتياجات مع تتواءم تدريب ومواد تعّلم أدوات بإعداد ك لك والقيام الدراسية، باملناهج املعنيني واملمارسني
 املستفيدين؛

 باملناهج املعنيني واألخصائيني الوكاالت لتشمل املشورة وإسداء التقنية املساعدة تقدمي عملية نطاق توسيع جب)
 الوطين؛ الصعيد على الدراسية

 املعارف إدارة على بالقدرات والنهوض الدراسية، باملناهج املتصلة باملعارف اخلاصة البحثية القاعدة تعزيز جـ)ج
 ونشرها؛

 للجميع اجليد التعليم توفري تعزيز بغية األدلة على القائمة العامة اتالسياس بشأن دويل حوار إقامة تيسري جد)
 اجلامع؛ يمبالتعل اخلاصة واملمارسات السياسات وترسيخ

 وهل ا للمكتب األساسي للنظام وفقاً  املكتب، ميزانية اعتماد لدى يضطلع، أن الدويل الرتبية مكتب جملس من ويطلب - ٢
 :يلي مبا القرار،

 عمل وحماور لليونسكو االسرتاتيجية األهداف مع وأنشطته الدويل الرتبية مكتب أهداف انسجام تأمني جأ)
 املواضيعية؛ جماالتهو  األول الرئيسي الربنامج

اللتني  األول الرئيسي للربنامج تنياملنشود النتيجتني حتقي( يف اإلسهام بدف ومشروعاته املكتب برامج دعم جب)
 أدناه؛ ٦تردان يف الفقرة 

 امهمه أداء تعزيز من املكتب لتمكني الالزمة واملالية البشرية املوارد لتعبئة العامة املديرة مع التعاون تعزيز ججـ)
 الدراسية؛ املناهج جمال يف امتياز مركز باعتباره

 إمجايل مببلغ األول الرئيسي الربنامج إطار يف مايل اعتماد ختصيص طري( عن املكتب ه ا تدعم بأن العامة للمديرة ويأذن - ٣
 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ العامني لفرتة دوالر ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ قدره

 أو فكرياً  أسهمت اليت األخرى واملؤسسات واهليئات األعضاء والدول سريةالسويو  النروجيية للسلطات عرفانه عن ويعرب - ٤
 بعدها؛ وما ٢٠١٥-٢٠١٤ العامني فرتة خالل دعمه مواصلة إىل ويدعوها املكتب، أنشطة يف مالياً 

 املؤسساتو  املاحنة والوكاالت احلكومية غري الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - ٥
 األعضاء، الدول خلدمة فعالة بصورة املكتب أنشطة تنفي  يف مناسبة أخرى وبوسائل باملال اإلسهام اخلاص والقطاع
 األول، الرئيسي للربنامج املواضيعية للمجاالت وطبقاً  الدراسية، املناهج جمال يف امتياز مركز باعتباره املكتب ملهام طبقاً 

 ؛٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة نسكولليو  االسرتاتيجية واألهداف
 مكتب إسهام عن معلومات الرئاسيتني اهليئتني على املعروضة النظامية التقارير يف دورياً  تقدم أن العامة املديرة من ويطلب - ٦

 :األول الرئيسي للربنامج التاليتني املنشودتني النتيجتني حتقي( يف لليونسكو الدويل الرتبية
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 القائم على الكفاءة ورصدها وتقييمها تعّلمعضاء على تعزيز عمليات ونتائج البقدرات الدول األ النهوض جأ)
 )؛٦ املنشودة لنتيجةا - ١ العمل جحمور

إىل البحوث باالستناد والسياسات العاملية يف جمال التعليم  للتعليماألعمال املقبل مالمح جدول  رسم جب)
 النتيجة - ٣ العمل جحمور ها من اجلهات املعنيةوالدراسات االستشرافية الصادرة عن اليونسكو وعن غري 

 ).١١ املنشودة
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة 

 )IIEP(ة معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربي ٥

 ،إن املؤمتر العام
 ،٢٠١٣-٢٠١٢العامني  لفرتة الرتبية لتخطيط الدويل اليونسكو معهد ربتقري علماً  حييط إذ

 األول، الرئيسي الربنامج تنفي  يف الرتبيـة لتخطيط الدويل اليونسكـو معهد يؤديه ال ي الدور بأمهية منه واعرتافاً 
 األساسي للنظام فقاً و ، ٢٠١٥-٢٠١٤لعامي  املعهد ميزانية اعتماد لدى يضطلع، أن املعهد إدارة جملس من يطلب - ١

 :يلي مبا القرار، وهل ا للمعهد
 املنشودة واألهداف وأولوياتا لليونسكو االسرتاتيجية األهداف مع وأنشطته املعهد أهداف انسجام تأمني جأ)

 األول؛ الرئيسي الربنامجاخلاصة ب
 يمها؛وتنظ وإدارتا التعليمية النظم ختطيط خيص فيما األعضاء الدول قدرات تعزيز جب)
 وتقييمها وإدارتا الرتبية برامج ختطيط جمال يف واألقاليمية اإلقليمية ودون الوطنية التدريب برامج تدعيم ججـ)

 واملكاتب لإلحصاء، اليونسكو ومعهد بالرتبية، املعنية األخرى اليونسكو معاهد مع بالتعاون ومتابعتها،
 لليونسكو؛ امليدانية

 املعارف إنتاج وإىل وإدارتا، الرتبية برامج ختطيط جمال يف باملعارف النهوض إىل ترمي ودراسات حبوث إجراء جد)
 األعضاء، الدول بني فيما وإدارتا الرتبية برامج بتخطيط اخلاصة واملعلومات اخلربات وتبادل ونقلها، وتشاطرها

 ؛املعهد اختصاص جمال يف عملية مشروعات تنفي  جهـ)
 مببلغ األول الرئيسي الربنامج إطار يف مايل اعتماد ختصيص طري( عن املعهد تشغيل تدعم نبأ العامة للمديرة ويأذن - ٢

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤العامني  فرتةل دوالر ٥ ٣٠٠ ٠٠٠قدره  إمجايل
 والرتتيبات الطوعية املسامهات طري( عن املعهد أنشطة دعمت اليت واملنظمات األعضاء للدول عرفانه عن ويعرب - ٣

 ويدعوها دورية، بصورة صيانتها ومتويل جماناً  املعهد مباين لتوفريمها الفرنسيةو  األرجنتينية للحكومتني وك لك التعاقدية،
 ؛وما بعدها ٢٠١٥-٢٠١٤ عامنيفرتة ال خالل دعمها تقدمي مواصلة إىل مجيعاً 

 من الثامنة للمادة وفقاً  أنشطته دعم بغية للمعهد، الطوعية مسامهاتا زيادة أو جتديد أو منح األعضاء الدول ويناشد - ٤
 أن واألرجنتينية، الفرنسية احلكومتان له توفرها اليت واملباينه ه  اإلضافية املوارد بفضل له، يتسىن كي األساسي، نظامه
 األول؛ الرئيسي بالربنامج اخلاصة املواضيعية الاالت مجيع يف األعضاء الدول باحتياجات أفضل حنو على يفي

 إسهام عن معلومات الرئاسيتني، اهليئتني على املعروضة النظامية التقارير يف دورياً، تقدم أن العامة ديرةامل من ويطلب - ٥
 :األول الرئيسي للربنامج التاليتني املنشودتني النتيجتني حتقي( يف الرتبية لتخطيط الدويل اليونسكو معهد
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 جحمور مدى احلياة تعّلمت واخلطط يف إطار البرسم وتنفي  السياسا يتعل(تعزيز القدرات الوطنية فيما  جأ)
 )؛١ املنشودة النتيجة -١ العمل

إىل البحوث باالستناد والسياسات العاملية يف جمال التعليم  للتعليماألعمال املقبل مالمح جدول  رسم جب)
 النتيجة - ٣ العمل جحمور والدراسات االستشرافية الصادرة عن اليونسكو وعن غريها من اجلهات املعنية

 ).١١ املنشودة
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة 

 )UIL( مدى الحياة تعّلممعهد اليونسكو لل ٦

 ،إن املؤمتر العام
 ،٢٠١٣-٢٠١٢لعامني مدى احلياة لفرتة ا تعّلملل اليونسكوبتقرير معهد  إذ حييط علماً 
، لرتبيةاملعنية با مدى احلياة بوصفه أحد معاهد اليونسكو الرئيسية تعّلممعهد اليونسكو لل يؤديهبأمهية الدور ال ي  واعرتافًا منه

وبإسهامه يف وظائف املنظمة جبوصفها خمتربًا لألفكار، وهيئة تقنينية، ومركزًا لتبادل املعلومات، وجهة لبناء القدرات، 
) يف جماالت اختصاصها وبأمهية اجلهود اليت يب هلا كي يتخ  لنفسه موقعًا جديدا كمركز مًال حفازاً للتعاون الدويلوعا

 ،مدى احلياة يف إطار جمال الرتبية تعّلمامتياز عاملي لل
نسكو يف جمال التعليم على النحو مدى احلياة يف إطار اسرتاتيجية اليو  تعّلماملتمثل يف ال الشاملبأمهية املفهوم  أيضاً  اعرتافاً منهو 

االلتزام بإطار عمل بيليم ال ي اعتمده املؤمتر الدويل السادس لتعليم  عراب عناإليكرر إذ و ، ٤م/٣٧الوارد يف الوثيقة 
 ،رالكبا

جية مدى احلياة يف حتقي( األهداف االسرتاتي تعّلمعلى املسامهة اهلامة اليت يقدمها معهد اليونسكو لل يشدد ويثين - ١
مدى  تعّلماألول ذات الصلة مبجال عمل املعهد، وال سيما فيما يتعل( بتعزيز ال الرئيسيواألولويات اخلاصة بالربنامج 

احلياة للجميع من خالل األنشطة الرتوجيية، وتنمية القدرات، والبحوث والربط الشبكي، مع الرتكيز على سياسات 
 ؛هموتعليمالكبار  تعّلممية واكتساب املهارات األساسية و مدى احلياة، وحمو األ تعّلمواسرتاتيجيات ال

مدى احلياة أن يضطلع، لدى اعتماد امليزانية اخلاصة ب ا املعهد لعامي  تعّلملل اليونسكومن جملس إدارة معهد  ويطلب - ٢
 يلي: ، وفقاً للنظام األساسي للمعهد وهل ا القرار، مبا٢٠١٥-٢٠١٤

الربنامج الرئيسي  أولوياتمع وأنشطته مع األهداف االسرتاتيجية لليونسكو و هد تأمني انسجام أهداف املع جأ)
 ؛هوحماور عمل األول

يف تعزيز وتطوير برامج املعهد بدف اإلسهام يف حتقي( النتائج املنشودة للربنامج الرئيسي األول اليت ترد  جب)
 أدناه؛ ٦ الفقرة

 مدى احلياة، وتدعيمه يف االضطالع مبسؤولياته تعّلميف جمال ال اً مليعا امتياز تعزيز قدرات املعهد ليكون مركز ججـ)
 ؛هموتعليم الكبار تعّلمو  حمو األمية احملددة يف جماَيل 

 ؛عملية التطبي( ه هرصد لليم و يتطبي( إطار عمل باختاذ التدابري الالزمة ملتابعة  د)ج
 ة واملالية الالزمة لتمكني املعهد من أداء مهامه؛لتعبئة املوارد البشري مواصلة العمل مع املديرة العامة جهـ)
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عن طري( ختصيص اعتماد مايل يف إطار الربنامج الرئيسي األول مببلغ إمجايل  املعهدللمديرة العامة بأن تدعم ه ا  ويأذن - ٣
 ؛٢٠١٥-٢٠١٤فرتة العامني ل دوالر ٢ ٠٠٠ ٠٠٠قدره 

املعهد  مباينتواصل للمعهد من خالل تقدمي مسامهة مالية كبرية وتوفري للحكومة األملانية لدعمها املويعرب عن عرفانه  - ٤
الوكالة السويدية للتعاون و  سيما الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، جماناً، وللدول األعضاء األخرى واملنظمات، وال

حكومة نيجرييا االحتادية، اليت أسهمت الدويل من أجل التنمية، وحكومة النرويج، والوكالة الدمناركية للتنمية الدولية، و 
 بعدها؛ وما ٢٠١٥-٢٠١٤خالل فرتة العامني  افكرياً ومالياً يف أنشطة املعهد، ويدعوها إىل مواصلة دعمه

غري احلكومية والوكاالت املاحنة واملؤسسات واملنظمات الدولية الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية  ويناشد - ٥
أخرى مناسبة لتمكني املعهد من اإلسهام يف حتقي(  وبوسائلأن تسهم أو جتدد إسهامها باملال  والقطاع اخلاص

 ؛٢٠٢١-٢٠١٤أولويات الربنامج الرئيسي األول، واألهداف االسرتاتيجية لليونسكو لفرتة 
اسيتني معلومات عن إسهام معهد من املديرة العامة أن تقدم دورياً يف التقارير النظامية املعروضة على اهليئتني الرئ ويطلب - ٦

 مدى احلياة يف حتقي( النتائج املنشودة التالية للربنامج الرئيسي األول: تعّلماليونسكو لل
 جحمور مدى احلياة تعّلمتعزيز القدرات الوطنية فيما يتعل( برسم وتنفي  السياسات واخلطط يف إطار ال جأ)

 )؛١املنشودة  النتيجة - ١ العمل
جحمور  الربامج اجليدة واجلامعة واملراعية لقضايا اجلنسني يف جمال حمو األمية لتحسنيقدرات الوطنية تعزيز ال جب)

 )٢النتيجة املنشودة  - ١ العمل
إىل البحوث باالستناد األعمال املقبل للتعليم والسياسات العاملية يف جمال التعليم مالمح جدول  رسم ججـ)

النتيجة  - ٣جحمور العمل  اليونسكو وعن غريها من اجلهات املعنية والدراسات االستشرافية الصادرة عن
 )١١املنشودة 

احل( يف التعليم والتقدم صوب حتقي( األهداف الدولية للتعليم، وإثراء احلوار بشأن  ممارسةرصد و تشجيع  جد)
 .)١٢النتيجة املنشودة  - ٣جحمور العمل  المعةالسياسات بالبينات 

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةبناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة  اعتمد ه ا القرار،

 معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية ٧

 ،إن املؤمتر العام
 ،٢٠١٣-٢٠١٢املعلومات يف جمال الرتبية لفرتة العامني  لتكنولوجياتبتقرير معهد اليونسكو  إذ حييط علماً 

استخدام الطليعية والرتويج للسياسات يف جمال  البحوث إىل مركز إلجراء املتمثل يف حتويل املركزبالتطور اإلجيايب  ويرحب
بأمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي  ويعرتفخالل فرتة العامني،  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم

 لى تقدمي اخلدمات إىل الدول األعضاء على حنو يتسم باملرونة والفعالية والكفاءة،هل ا املعهد لضمان قدرته ع
على املسامهة اهلامة اليت يقدمها معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية يف حتقي( األهداف  يشدد ويثين - ١

سيما فيما خيص ترويج  ة مبجال عمل املعهد، والاالسرتاتيجية واألولويات اخلاصة بالربنامج الرئيسي األول ذات الصل
العامة، وتنمية القدرات وتقدمي اخلدمات اخلاصة باملعارف يف جمال استخدام تكنولوجيات املعلومات  اتالسياس

 واالتصاالت يف التعليم، من خالل ما يلي:
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التحليلية ومجع ونشر أفضل ، واالضطالع بالدراسات تتعل( بالسياسات على األدلة قائمةالبحوث ال إجراء جأ)
 املمارسات املتعلقة باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم؛

الدول األعضاء فيما خيص تطبي( تكنولوجيات مع املعارف واملعلومات  بادلت، و التقنية املساعدةتوفري  جب)
 ة على املعلمني؛املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم، مع الرتكيز بصفة خاص

من جملس إدارة معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية أن يضطلع، لدى اعتماد امليزانية اخلاصة  ويطلب - ٢
 ، وفقاً للنظام األساسي للمعهد وهل ا القرار، مبا يلي:٢٠١٥-٢٠١٤ب ا املعهد لعامي 

أولويات الربنامج الرئيسي مع اليونسكو االسرتاتيجية و ضمان انسجام أهداف املعهد وأنشطته مع أهداف  )أج
 ؛هوحماور عمل األول

 مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني املعهد من أداء مهامه؛ العملمواصلة  )بج
نامج الرئيسي األول مببلغ إمجايل للمديرة العامة بأن تدعم ه ا املعهد عن طري( ختصيص اعتماد مايل يف إطار الرب  ويأذن - ٣

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤فرتة العامني ل دوالر ١ ٠٠٠ ٠٠٠قدره 
املعهد جماناً، وللدول األعضاء واملنظمات اليت  مباينحلكومة االحتاد الروسي ملسامهتها املالية ولتوفريها  ويعرب عن عرفانه - ٤

 بعدها؛ وما ٢٠١٥-٢٠١٤ه خالل فرتة العامني إىل مواصلة دعم ويدعوهادعمت أنشطة املعهد فكرياً ومالياً، 
غري احلكومية والوكاالت املاحنة واملؤسسات واملنظمات الدولية الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية  ويناشد - ٥

والقطاع اخلاص أن تسهم باملال وبوسائل أخرى مناسبة يف تنفي  أنشطة املعهد بصورة فعالة خلدمة الدول األعضاء، 
 طبقاً ملهام املعهد، حد يتسىن له اإلسهام على حنو أفضل يف حتقي( أولويات الربنامج الرئيسي األول؛

من املديرة العامة أن تقدم دورياً يف التقارير النظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن إسهام معهد  ويطلب - ٦
 بية يف حتقي( النتيجتني املنشودتني التاليتني للربنامج الرئيسي األول:اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرت 

التكنولوجيا يف جمال التعليم، وخاصة فيما يتعل( خاصة بية على وضع وتنفي  سياسات تعزيز القدرات الوطن جأ)
 )؛٧ النتيجة املنشودة - ١جحمور العمل  بتدريب املعلمني والتطوير املهين

إىل البحوث باالستناد األعمال املقبل للتعليم والسياسات العاملية يف جمال التعليم  ولرسم مالمح جد جب)
النتيجة  - ٣جحمور العمل  والدراسات االستشرافية الصادرة عن اليونسكو وعن غريها من اجلهات املعنية

 )١١املنشودة 
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  دسة عشرةالسااعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة 

 أفريقيا في القدرات لبناء الدولي اليونسكو معهد ٨

 ،إن املؤمتر العام
 ،٢٠١٣-٢٠١٢بتقرير معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا لفرتة العامني  إذ حييط علماً 

عهد لضمان قدرته على تقدمي اخلدمات إىل الدول األعضاء على حنو االستقالل الوظيفي هل ا امل علىبأمهية احملافظة  يعرتفو 
 يتسم باملرونة والفعالية والكفاءة،

وال سيما يف  ،احتياجات الدول األعضاءتلبية بالدور اهلام ال ي يضطلع به املعلمون يف توفري التعليم اجليد، و  ويعرتف أيضاً 
 املعلمني األكفاء واستبقائهم وإدارة شؤو�م، الالزمة لتدريب الوطنيةتنمية القدرات أفريقيا، ل
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يف  وأن يسهم فريقياأللصاحل األولوية العامة  الربنامج الرئيسي األول املعهد بدور أساسي يف تنفي  أنشطةبأن يقوم  يوصي - ١
 يف جمال التعليم؛ الطليعيبرنامج األولوية ألفريقيا 

ها معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا يف حتقي( أهداف على املسامهة اهلامة اليت يقدم يشدد ويثينو  - ٢
سيما  االسرتاتيجية واألولويات اخلاصة بالربنامج الرئيسي األول ذات الصلة مبجال عمل املعهد، وال واليونسك

من خالل  لمعلمنيالتطوير املهين لو  حتسني نوعية التعليمبشأن  ١يف إطار حمور العمل  ٥النتيجة املنشودة  خيص فيما
 يلي: ما
 سيما من خالل باملعلمني، وال خاصةوتنفي  سياسات فعالة  وضععملييت على  تقدمي الدعم مع الرتكيز جأ)

 الرامية إىلباملعلمني ومبادرة اليونسكو اخلاصة باملعلمني وغريها من األدوات  اخلاصةاسرتاتيجية اليونسكو 
، وإعداد مدريب قضايا اجلنسنياد املعلمني، وأطر املؤهالت، وحتليل املناهج الدراسية إلعداالرتقاء جبودة 

 ؛قدراتالاملعلمني على كل املستويات يف جمال استخدام األساليب االبتكارية لتطوير 
فيما يتعل( مبعايري  سيما والبناء قدرات املؤسسات املعنية بإعداد املعلمني يف جمايل اإلدارة وضمان اجلودة،  جب)

رات املعلمني باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، والتخطيط إلدراج تكنولوجيا املعلومات تعزيز قد
 تعّلماملفتوح وال تعّلمواالتصاالت يف االسرتاتيجيات التعليمية، وتطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وال

احة على اإلنرتنت واليت تفضي إىل منح عن بعد، وتطوير قدرات املعلمني باستخدام الربامج التدريبية املت
 شهادات؛

، وتشجيع طة الرتوجيية اليت تستند إىل البحوث ونشر نتائج البحوث، من خالل إصدار املنشوراتتنفي  األنش ججـ)
 إقامة الشراكات؛و احلوار بشأن السياسات، وتنظيم حلقات التدارس واملؤمترات، 

الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا أن يضطلع، لدى اعتماد امليزانية اخلاصة ب ا اليونسكو  معهدمن جملس إدارة  ويطلب - ٣
 يلي: ، وفقاً للنظام األساسي للمعهد وهل ا القرار، مبا٢٠١٥-٢٠١٤املعهد لعامي 

 أهداف املعهد وأنشطته مع أهداف اليونسكو االسرتاتيجية وأولويات الربنامج الرئيسي األول انسجامضمان  )أج
 ؛هعمل وحماور

املنشودة للربنامج الرئيسي األول اليت  ائجتعزيز وتطوير برامج املعهد ومشروعاته بدف اإلسهام يف حتقي( النت )بج
 أدناه؛ ٧يف الفقرة  ترد

 ؛مواصلة العمل مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني املعهد من أداء مهامه )جـج
يرة العامة بأن تدعم ه ا املعهد عن طري( ختصيص اعتماد مايل يف إطار الربنامج الرئيسي األول مببلغ إمجايل للمد ويأذن - ٤

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤فرتة العامني ل دوالر ٢ ٥٠٠ ٠٠٠قدره 
 عمإىل مواصلة د ويدعوهاللدول األعضاء واملنظمات اليت أسهمت فكريًا أو ماليًا يف أنشطة املعهد،  ويعرب عن عرفانه - ٥

 وما بعدها؛ ٢٠١٥-٢٠١٤خالل فرتة العامني  املعهد
غري احلكومية والوكاالت املاحنة واملؤسسات الدولية  واملنظماتالدولية احلكومية  واملنظماتالدول األعضاء  ويناشد - ٦

ألعضاء، والقطاع اخلاص أن تسهم باملال وبوسائل أخرى مناسبة يف تنفي  أنشطة املعهد بصورة فعالة خلدمة الدول ا
، ٢٠٢١-٢٠١٤، ووفقاً ألولويات الربنامج الرئيسي األول، واألهداف االسرتاتيجية لليونسكو للفرتة املعهدطبقاً ملهام 

 ؛٢٠١٥-٢٠١١واخلطة االسرتاتيجية للمعهد للفرتة 
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معلومات عن إسهام ، تنييف التقارير النظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسي ،أن تقدم دورياً  العامةمن املديرة  ويطلب - ٧
 للربنامج الرئيسي األول: تنيالتالي تنياملنشود تنيمعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا يف حتقي( النتيج

تعزيز القدرات الوطنية، بوسائل منها التعاون اإلقليمي، لوضع وتنفي  سياسات واسرتاتيجيات بشأن املعلمني  جأ)
 )٥النتيجة املنشودة  - ١جحمور العمل  ليم واملساواة بني اجلنسنيالتع نوعيةبغية تعزيز 

رسم مالمح جدول األعمال املقبل للتعليم والسياسات العاملية يف جمال التعليم باالستناد إىل البحوث  جب)
النتيجة  - ٣والدراسات االستشرافية الصادرة عن اليونسكو وعن غريها من اجلهات املعنية جحمور العمل 

 ).١١نشودة امل
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة 

 والكاريبي الالتينية أمريكا في العالي للتعليم الدولي اليونسكو معهد ٩

 ،إن املؤمتر العام
 ،٢٠١٣-٢٠١٢العامني تعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب لفرتة بتقرير معهد اليونسكو الدويل لل إذ حييط علماً 

بأمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي هل ا املعهد لضمان قدرته على تقدمي اخلدمات إىل الدول األعضاء على حنو  ويقر
 باملرونة والفعالية والكفاءة، يتسم

املعهد فيما خيص جتديد التعليم العايل وتعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية يف  ال ي يضطلع به االسرتاتيجيبالدور  ويقر أيضاً 
 أمريكا الالتينية والكارييب، منطقة إىلالدول األعضاء املنتمية 

ية الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب إىل إيالء األولوية لألهداف التال اليونسكوجملس إدارة معهد  يدعو - ١
 يف برنامج املعهد:

منرب إقليمي لتعزيز التعاون فيما بني اجلامعات، فضًال عن توطيد التعاون بني مؤسسات التعليم العايل، توفري  جأ)
سيما من خالل تيسري مشاركة الكراسي اجلامعية لليونسكو املعنية بالتعليم العايل مشاركة فعالة يف ه ه  وال

 يما بينها؛املنطقة وإقامة شراكات فكرية ف
 رصد وتوجيهالتصدي للتحديات املتصلة بإضفاء طابع دويل على التعليم العايل يف املنطقة، من خالل  جب)

اخلاصة باالعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته  ١٩٧٤التطورات اليت ستشهدها اتفاقية عام 
 ؛يف أمريكا الالتينية والكارييب العلمية

املعلومات ومركز مرجعي بشأن االجتاهات والتحديات املتصلة بالتعليم العايل يف  لتبادلدور مركز ب االضطالع ججـ)
تكنولوجيات املعلومات ، مبا يف ذلك من خالل توفري التعليم العايلسيما فيما خيص وسائل  وال، املنطقة

 واالتصاالت؛
 ، وإىلاجلهودتركيز يات تنفي  الربامج عن كثب لضمان وعملالتوجهات االسرتاتيجية  رصدجملس اإلدارة إىل  ويدعو أيضاً  - ٢

وإىل تلك املعتمدة يف مقر اليونسكو واملكاتب امليدانية القائمة يف املنطقة،  مواءمة توجهات املعهد وأنشطته مع
 االضطالع بدور فعال يف تعبئة الدعم اإلقليمي والدويل لصاحل مشروعات املعهد؛

بأن تدعم ه ا املعهد عن طري( ختصيص اعتماد مايل يف إطار الربنامج الرئيسي األول مببلغ إمجايل  للمديرة العامة ويأذن - ٣
 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ العامنيلفرتة  دوالر ٢ ٢٠٠ ٠٠٠قدره 
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 حلكومة مجهورية فنزويال البوليفارية لدعمها املتواصل ولتوفريها مقر املعهد جماناً؛ عن عرفانه ويعرب - ٤
أن تقدم أو جتدد دعمها  على ضاء واملنظمات الدولية والوكاالت املاحنة واملؤسسات والقطاع اخلاصالدول األع ثوحي - ٥

 ؛٢٠١٧-٢٠١٤األعوام األربعة الربناجمية املقررة لفرتة  أنشطتهلتمكني املعهد من تنفي  
معلومات عن إسهام ، ني الرئاسيتنييف التقارير النظامية املعروضة على اهليئت ،تقدم دورياً  أنمن املديرة العامة  ويطلب - ٦

للربنامج  تنيالتالي تنياملنشود تنيمعهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب يف حتقي( النتيج
 الرئيسي األول:

حديات تعزيز القدرات الوطنية على وضع سياسات تستند إىل البّينات يف جمال التعليم العايل ملواجهة الت جأ)
 )؛٤النتيجة املنشودة  - ١واملساءلة جحمور العمل  دة واالندماج والتوسع واحلراكاملتعلقة باإلنصاف واجلو 

ل األعمال املقبل للتعليم والسياسات العاملية يف جمال التعليم باالستناد إىل البحوث رسم مالمح جدو  جب)
النتيجة  - ٣جحمور العمل  ن اجلهات املعنيةاليونسكو وعن غريها م والدراسات االستشرافية الصادرة عن

 ).١١املنشودة 
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 )مجاالت - (إسكدمراجعة التصنيف الدولي المقنن للتعليم: مجاالت التعليم والتدريب  ١٠

 ،ؤمتر العامإن امل
 ،٥٣م/٣٧الوثيقة  وقد درس
 ،التصنيف الدويل املقنن للتعليم جإسكد)راجعة املتعل( مب ١١م/٣٦بالقرار  وإذ ي ّكر

متت اقرتاحات مفّصلة و  وُقدمتالتعليم والتدريب  لاالتعمًال ب ا القرار، أُجري استعراض شامل  ،أنه ويالحظ بارتياح
نيفات وُعرضت على مجيع الدول األعضاء مبا فيها وزارات التعليم والعمل والثقافة مع خرباء يف جمال التصمناقشتها 

 ،ظر فيهالنومكاتب اإلحصاء الوطنية ل
التعليم والتدريب احملددة يف التصنيف الدويل املقنن للتعليم الواردة يف امللح(  جماالتعلى النسخة املنقحة من  يواف( - ١

 ؛٢٠١٣ جماالت - م إسكدحتت اس ٥٣م/٣٧األول من الوثيقة 
 :القيام مبا يلي املديرة العامة إىل يدعوو  - ٢

جماالت  - إسكدتصنيف املعنية لتمكينها من اعتماد توفري التدريب والدعم يف جمال بناء القدرات للبلدان  جأ)
  املستقبل؛عند االقتضاء يف عمليات مجع البيانات اليت سُيضطلع با على املستويني الوطين والدويل يف ٢٠١٣

جالربامج، والتحصيل،  االستمرار يف إجراء استعراض دوري للتصنيفات الثالثة اليت يشملها تصنيف إسكد )بج
 مع ما جّد من تطورات يف السياسات والبىن اخلاصة بالتعليم والتدريب اضمان اتساقهوالاالت)، وذلك بغية 

ى املستوى الوطين من أجل التصدي للتحديات املعاصرة، عل املعتمدةالسياسات االبتكارية  حرصاً على مراعاة
عند  يف ه ا الصدد التعديالت الرئيسية املقرتحة،تقدمي و الربامج االجتماعية اجلامعة املرتبطة بالتعليم؛ و 

 ؛إىل املؤمتر العام يف دوراته املقبلة االقتضاء،
تقرير القادم يف الأنه يتعني تقدمي بس التنفي ي، علماً كل سنتني عن العمل املنجز إىل الل  مرحلية تقدمي تقارير ججـ)

 والتسعني بعد املائة.الدورة السادسة 
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 ٢٠١٥التعليم في فترة ما بعد عام  ١١

 ،إن املؤمتر العام
 ،٥٦م/٣٧الوثيقة  درسوقد 
 من األهداف اإلمنائية لأللفية، ٣و ٢ نيالستة للتعليم للجميع، وك لك باهلدف وأهدافهبإطار عمل داكار  ي كروإذ 
التشاور مع الدول األعضاء واجلهات املعنية مبجال التعليم مواصلة إىل  الرامية العامةجلهود املديرة  يعرب عن ارتياحه - ١

 ؛متنوعة حمافل، وذلك من خالل ٢٠١٥بعد عام ما فرتة مال التعليم لجدول أعبشأن 
يسعى إىل ضمان حتقي( األهداف الواردة يف إطار ينبغي أن  ٢٠١٥بعد عام ما فرتة التعليم ل أعمالجدول بأن  ويقر - ٢

ولويات التعليمية لكل بلد األملراعاة  الالزمة ملرونةا مع إتاحة ،جدوى جلميع البلدان اعمل التعليم للجميع وأن يكون ذ
 ؛مبا يتماشى مع تنوع األوضاع فيها

 لتعزيز التوجه حنوبالتعاون مع الشركاء يف برنامج التعليم للجميع  العامةاجلهود اليت تب هلا املديرة  إىل تقديرمع ال ويالحظ - ٣
 اعتماد ه ا اهلدف املستند حنو بتعزيز التوجه ، حنن الدول األعضاء،نتعهدوإننا اعتماد هدف شامل بشأن التعليم. 

، خالل املناقشات مدى احلياة تعّلميف منظور ال املندرجإىل املبادئ األساسية املتمثلة يف االنتفاع واإلنصاف واجلودة و 
 ؛الدولية بشأن جدول األعمال العاملي للتعليم

 :يليما  املديرة العامة إىل ويدعو - ٤
األهداف الغايات و الدول األعضاء واجلهات املعنية فيما يتعل( بوضع  النقاش ومواصلة التشاور مع تيسري جأ)

، وذلك بعدة وسائل منها آليات التنسي( العاملية ٢٠١٥بعد عام  مافرتة للتعليم لوضع إطار عمل و العاملية، 
 ؛ليمية، فضًال عن املشاورات اإلقواألهداف اإلمنائية لأللفية واإلقليمية القائمة اخلاصة بالتعليم للجميع

تقرير ينبغي أن يتضمن نتائج ه ا النقاش ومعلومات عن التقدم احملرز يف إجراءات متابعة الدورة الرابعة  تقدمي جب)
 والتسعني بعد املائة للمجلس التنفي ي؛

 ؛٢٠١٥حد عام  الالحقةإىل اللس التنفي ي يف دوراته  ة أيضاً رير مرحلياتق تقدمي ججـ)
لتعليم ال ي ستستضيفه مجهورية كوريا ل ؤمتر العاملياملتسفر نتائج  تب ل ما يلزم من جهود كي أنمن اليونسكو  ويطلب - ٥

 ؛٢٠١٥بعد عام  مافرتة أن جدول أعمال التعليم لبش وإطار عمل معتمد عن توصيات حمددة ٢٠١٥يف ربيع عام 
إىل ءات بالتعاون الوثي( مع الدول األعضاء، و إىل تويل قيادة ما يرتتب على ذلك من إجرا العامةاملديرة  أيضاً  يدعوو  - ٦

بعد  االعاملية مل التنميةمن خطة  اً زءجبشأن التعليم و  توافقياً ثل موقفًا مت ابوصفه ه ا نتائج مؤمتر التعليم العاملي ترويج
 .٢٠١٥يف اجتماع قمة األمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب  سُتعتمداليت  ٢٠١٥عام 

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةعلى تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة  اعتمد ه ا القرار، بناءً 

 برنامج العمل العالمي - ٢٠١٤متابعة عقد األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة بعد عام  ١٢

 ،إن املؤمتر العام
 ،٦م ت/١٩٢و ٩م ت/١٩٠بالقرارين  إذ حييط علماً 

املستدامة  التنمية أجل من لتعليمل العاملي العمل ال ي أعرب عنه اللس التنفي ي إزاء برنامج القويبالتأييد  علماً أيضاً وحييط 
 وجماالت العمل اخلمسة ذات األولوية اليت يشملها،
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 من للتعليم املتحدة األمم لعقد متابعةً  املستدامة التنمية أجل من لتعليمل عاملي عمل برنامج املتعل( بوضع االقرتاح وقد درس
 )،٥٧م/٣٧ج ٢٠١٤ عام بعد املستدامة التنمية أجل

 املستدامة؛ التنمية أجل من لتعليمل العاملي العمل برنامج يقر - ١
 املستدامة؛ التنمية أجل من لتعليمل العاملي العمل بضرورة حشد الدعم السياسي القوي إلجناح تنفي  برنامج ويسلم - ٢
األعضاء ورؤساء وكاالت األمم املتحدة على املشاركة يف مؤمتر اليونسكو العاملي للتعليم من أجل  الدولء زراو  ويشجع - ٣

ودراسة سبل ، عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامةالتنمية املستدامة، ال ي سيقوم باستعراض تنفي  
 تعزيز التعليم من أجل التنمية املستدامة؛ مواصلة

املستدامة إىل اجلمعية العامة لألمم  التنمية أجل من لتعليمل العاملي العمل من املديرة العامة أن حتيل برنامج ويطلب - ٤
 ؛للنظر فيه واختاذ التدابري املالئمة بشأنه )٢٠١٤املتحدة يف دورتا التاسعة والستني ج

إسهاماتا كي تعزز ت الربناجمية والشبكات التابعة لليونسكو  من املديرة العامة أن تقوم بتعبئة مجيع القطاعا ويطلب أيضاً  - ٥
 العاملي؛ العمل برنامج مشروع بتنفي  اخلاصة التحضريات يف وتشاركيف التعليم من أجل التنمية املستدامة 

ا إطار عمل على ضرورة إرساء عالقات تعاون وشراكة مع سائر الوكاالت املعنية التابعة لألمم املتحدة، وال سيم ويشدد - ٦
 السنوات العشر للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة؛

 يف ملموساً  إسهاماً  بوصفه العاملي العمل برنامج املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتماد الدول األعضاء إىل دعم ويدعو - ٧
 .٢٠١٥ عام خطة التنمية ملا بعد

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةجلنة الرتبية، يف اجللسة العامة  اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير

 ) وتوصيات محددة لفترة ما بعد العقد٢٠١٢-٢٠٠٣تنفيذ عقد األمم المتحدة لمحو األمية ( ١٣

 ،إن املؤمتر العام
 ،٧م ت/١٩٢بالقرار  إذ ي ّكر

تنفي  خطة العمل الدولية لعقد األمم املتحدة حملو األمية وتعليقات بشأن  اً لخصمعرضاً قدم اليت ت ٥٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
 ،يهاومالحظات اللس التنفي ي واجلمعية العامة لألمم املتحدة عل

بالدعم ال ي أعرب عنه كل من اللس التنفي ي واجلمعية العامة لألمم املتحدة لدور اليونسكو باعتبارها  وإذ حييط علماً 
حملو األمية لفرتة  وجدول أعمال للجميع ويف وضع رؤية املؤاتية لتعزيز حمو األمية والبيئات التعليمية وحافزاً  رئيسياً  منسقاً 

 ما بعد العقد،
سياسات نطاق توسيع  يفحمو األمية، ودعم الدول األعضاء  للدعوة إىلاملديرة العامة على مواصلة ب ل جهودها  حيث - ١

متعدد اجلوانب حملو و أداء دورها كمنس( عاملي، باالستناد إىل �ج شامل ونسكو من متكني اليوبرامج حمو األمية و 
 ؛٢٠١٥بعد عام  لفرتة ماعلى حنو فّعال يف جداول أعمال التعليم والتنمية  حمو األمية ودمج ،األمية

شراكة متعددة  إنشاءجل املديرة العامة إىل مواصلة عمليات التشاور مع الدول األعضاء وشركاء التنمية من أ ويدعو - ٢
 األطراف حملو األمية من شأ�ا أن تكفل ب ل جهود طويلة األجل حملو األمية على النطاق العاملي؛

معلومات عن  ٢٠١٥و ٢٠١٤إىل اللس التنفي ي يف عامي  يف تقاريرها النظامية ،من املديرة العامة أن تقدم ويطلب - ٣
 .التقدم احملرز يف ه ا الصدد

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة اعتمد ه 
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 ١تنقيح النظم األساسية لمعاهد التربية من الفئة  ١٤

 ، إن املؤمتر العام
 ،٥٢م/٣٧الوثيقة  وقد درس

 املتعلقني ب ه املسألة، نياً)جثا ١٤م ت/١٩٢و جأوًال) ١٧م ت/١٩١بالقرارين  وإذ حييط علماً 
 السبعة املعنية بالرتبية، ١التحديات املختلفة اليت تواجهها معاهد الفئة  ويضع يف اعتباره

 يف حتقي( أولويات اليونسكو يف جمال الرتبية مسامهًة ال تقّدر بثمن،  ١مبسامهة معاهد الرتبية من الفئة  ويقر
ملا  ويعرب عن تقديرهلزيادة جدوى ه ه املعاهد وحتسني أدائها،  ١لعامة ومعاهد الفئة باجلهود اليت تب هلا املديرة ا ويعرتف

 من دعم وتعاون قويني يف ه ا املسعى،  ١تقدمه الالس اإلدارية ملعاهد الرتبية من الفئة 
املعنية بالرتبية، والواردة  ١على التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظم األساسية ملعاهد اليونسكو السبعة من الفئة  يواف( - ١

عهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية النظام األساسي مل، باستثناء ٥٢م/٣٧يف ملح( الوثيقة 
 ؛والكارييب

 من املديرة العامة إحالة النظم األساسية املنقحة إىل اهليئات/الالس اإلدارية للمعاهد املعنية؛ ويطلب - ٢
املعنية  ١املديرة العامة على مواصلة اجلهود اليت تب هلا األمانة لدعم عمل معاهد اليونسكو السبعة من الفئة  عويشج - ٣

بالرتبية، وذلك بالتعاون الوثي( مع اهليئات/الالس اإلدارية لكل معهد منها، مع إيالء العناية الواجبة الستقاللية ه ه 
 املعاهد وللمساءلة اليت ختضع هلا؛

عن حمّدثة معلومات  والتسعني بعد املائة أن تقدم إىل اللس التنفي ي يف دورته اخلامسة املديرة العامةمن  أيضاً  ويطلب – ٤
املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني تعليقات اللس التنفي ي يف ه ا  بغية موافاة، ١معاهد الرتبية من الفئة إدارة 
 ؛الصدد

عهد اليونسكو الدويل يف دورته الرابعة والتسعني بعد املائة القضايا املتعلقة مب يدرسالتنفي ي أن من اللس  يطلبو  - ٥
سلطة اختاذ التنفي ي اللس  ويفوض، ٥٢م/٣٧واليت أثريت يف الوثيقة  للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب
 القرارات اليت يراها مالئمة يف ه ا الصدد.

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةرار، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة اعتمد ه ا الق

دراسة أولية للجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب إعداد وثيقة تقنينية عالمية بشأن  ١٥
 االعتراف بمؤهالت التعليم العالي

 ،إن املؤمتر العام
 ،٤٢ت/ م١٩١بالقرار  لماً إذ حييط ع
للجوانب التقنية والقانونية املتعلقة مبدى استصواب إعداد وثيقة تقنينية عاملية بشأن االعرتاف  األوليةيف الدراسة  وقد نظر

 )،٤٥م/٣٧مبؤهالت التعليم العايل ج
ز التعاون الدويل يف جمال التعليم يوتعز بفوائد إعداد وثيقة تقنينية عاملية ترمي إىل حتسني احلراك األكادميي واملهين  يقر - ١

 وتعزيز الثقة فيها؛ تعليم العايل على الصعيد العامليمبؤهالت ال االعرتاف لزيادةخطوة هامة تكون و ، العايل



 ٢٠١٧-٢٠١٤الربنامج وامليزانية لعامي 

 
45 ٤٥ 
 

 بأن ه ه الوثيقة التقنينية ستوفر آلية ملساعدة الدول األعضاء على االرتقاء جبودة نظم التعليم العايل فيها، وذلك يسلمو  - ٢
 ؛يف إطار التحوالت املعاصرة

عملية إعداد اتفاقية عاملية لليونسكو لالعرتاف مبؤهالت  يفالسارية،  للقواعد، وفقًا الشروعاملديرة العامة إىل  ويدعو - ٣
 التعليم العايل، وضمان استنادها إىل االتفاقيات اإلقليمية وتكميلها هلا؛

، بغية ب ا املوضوعن املشاورات الشاملة مع الدول األعضاء واألطراف املعنية من املديرة العامة إجراء املزيد م ويطلب - ٤
 ؛العايل اتفاقية عاملية لالعرتاف مبؤهالت التعليم بوضعاملتعلقة  األخرى املسائل الرئيسية النظر يف

 عند ،قليمية القائمةمساعدة الدول األعضاء على تنقيح االتفاقيات اإل تواصلمن املديرة العامة أن  أيضاً ويطلب  - ٥
 االقتضاء؛

كي تدرسه الدول األعضاء وتتخ  قراراً بشأن   أويليف دورته الثامنة والثالثني بتقرير  تهموافااملديرة العامة إىل  ويدعو أيضاً  - ٦
 ما يتعني اختاذه من تدابري إضافية.

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  دسة عشرةالسااعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة 

  ١٩٧٦توصية عام  تنقيحلجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب لدراسة أولية  ١٦
 الخاصة بتنمية تعليم الكبار

 ،إن املؤمتر العام
بالقرار  وي ّكر أيضاً  عليم الكبار،) التوصية اخلاصة بتنمية ت١٩٧٦يف دورته التاسعة عشرة جنريويب،  اعتمدبأنه  إذ ي ّكر

 وحتديثها،  ١٩٧٦توصية عام ال ي دعا فيه املديرة العامة إىل النظر يف استعراض  ١٣م/٣٦
 جثانياً)، ٢٠م ت/١٩١بالقرار  وحييط علماً 

اصة بتنمية تعليم اخل ١٩٧٦توصية عام التقنية والقانونية املتعلقة مبدى استصواب تعديل  للجوانبيف الدراسة األولية  وقد نظر
 )،٤٣م/٣٧جالوثيقة  الكبار

التحديات التعليمية والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية املعاصرة  ملراعاة ١٩٧٦توصية عام  تنقيحضرورة  يقرر - ١
 يف "إطار عمل بيليم"، ومنح تعزيز تعليم الكبار زمخاً جديداً؛ احملددة

 ، وذلكبالتشاور مع الدول األعضاء وغريها من األطراف املعنية ه ه املراجعةعملية داد املديرة العامة إىل إع ويدعو - ٢
 من ٥و ٤الفقرتني  ودون عقد اللجنة اخلاصة املشار إليها يف التكاليفباختاذ خمتلف التدابري الفعالة من حيث 

 ٤ت الدولية املنصوص عليها يف الفقرة من النظام اخلاص بالتوصيات املوجهة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيا ١٠ املادة
 من املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي؛

للتوصية اخلاصة بتنمية تعليم  املنقحإليه، يف دورته الثامنة والثالثني، مشروع النص  تقدمإىل أن  العامةاملديرة  أيضاً  يدعوو  - ٣
 الكبار.

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةاجللسة العامة  اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف
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المعدلة  ٢٠٠١عام  توصية تنقيحلجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب لدراسة أولية  ١٧
 الخاصة بالتعليم التقني والمهني

 ،إن املؤمتر العام
 الثامنة عشرة دورتهيف  اعدهلوأنه اخلاصة بالتعليم التقين واملهين توصية ال )١٩٦٢ه اعتمد يف دورته الثانية عشرة جبأن إذ ي كر
 )،٢٠٠١احلادية والثالثني ج دورتهيف جمدداً  اعدهلمث ) ١٩٧٤ج

 جثالثاً)، ٢٠م ت/١٩١جثالثاً) و ٢٤م ت/١٩٠بالقرارين  وحييط علماً 
املعدلة اخلاصة  ٢٠٠١توصية عام  تنقيحى استصواب للجوانب التقنية والقانونية املتعلقة مبد ألوليةيف الدراسة ا وقد نظر

 )،٤٤م/٣٧جالوثيقة  بالتعليم التقين واملهين
االجتاهات والقضايا اجلديدة مرة أخرى إلبراز  بشأن التعليم التقين واملهين ٢٠٠١االتفاقية املعدلة لعام  تنقيحضرورة  يقرر - ١

 ؛ينفيما خيص التعليم والتدريب يف الال التقين وامله
وذلك  ،وغريها من األطراف املعنيةبالتشاور مع الدول األعضاء  ه ه املراجعة عملية ة إىل إعدادالعام ةاملدير  دعويو  - ٢

من  ٥و ٤الفقرتني عقد اللجنة اخلاصة املشار إليها يف دون و  خمتلف التدابري الفعالة من حيث التكاليف باختاذ
 ٤وجهة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف الفقرة النظام اخلاص بالتوصيات املمن  ١٠ املادة

 ؛ من املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي
توصية املعدلة بشأن التعليم الثامنة والثالثني مشروع النص املنقح للقدم إليه يف دورته تإىل أن  ةالعام ةاملدير  كما يدعو - ٣

 .التقين واملهين
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةالقرار، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة اعتمد ه ا 

 التقييم الذاتي للتعليم للجميع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ١٨

 ،إن املؤمتر العام
 ،املعدلة ١/م ق ED/جلنة م٣٧الوثيقة  وقد درس

دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وال ي نوقش  أجرتهبالتقييم ال ايت للتعليم للجميع ال ي  اصاخلمبشروع القرار  ي كِّرإذ و 
 خالل الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر العام،

يتني العامتني لليونسكو يف إطار اسرتاتيجية اليونسكو و بني اجلنسني متثالن األول واملساواةأن أفريقيا  نصب عينيهويضع 
 ،٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة ألجل املتوسطة ا
 بغيةواليت ترمي إىل تنفي  االسرتاتيجيات  ٢٠٠٠منتدى داكار يف عام املشاركون يف االلتزامات اليت تعهد با  ويضع يف اعتباره

 ،٢٠١٥حتقي( أهداف التعليم للجميع حبلول عام 
يف أفريقيا، يف حتقي( ه ه األهداف، مما يدل سيما  ، والعديدة أحرزته بلدان ال يبالتقدم الكبري  وحييط علمًا مع التقدير

يف  جتلتالتعليم للجميع واليت  أهداف حتقي(فيما خيص ة اليت تتحلى با الدول األعضاء يالسياسية احلقيق العزميةعلى 
 ،على صعيد امليزانية جهود كبريةب ل 
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حتقي( ه ه  تتمكن منراء الكربى لن مع ذلك أن عددًا من البلدان املنتمية إىل منطقة أفريقيا جنوب الصح ويالحظ
العميقة حتديد األسباب  عن طري( سيما وال بوسائل عدة، الركبب اللحاقمساعدتا على  املهمأن من األهداف، و 

 خنفاض مستويات األداء ه ه،ال
مرحلة  استهاللى قبل الفرعية األخر  التعليم للجميع وللدور ال ي تؤديه قطاعات للتعليمإجراء تقييم  ضرورة ويضع يف اعتباره
 " من خالل �ج استباقي يقوم على مجع البيانات امليدانية عن طري( إشراك األطراف الفاعلة ذاتا،٢٠١٥ عام "ما بعد

حركة التعليم للجميع على يف بوصفها املنظمة الرائدة وبدورها الرتبية  جمالال ي تؤديه اليونسكو يف  الرياديبالدور  ويقر
 الصعيد العاملي،

للتعليم للجميع اليت تشمل تنظيم مشاورات وطنية ودون إقليمية تضم مجيع األطراف الفاعلة  ال ايتمبادرة التقييم  يؤيد - ١
يف األوساط املعنية بالتعليم جاخلرباء واملكاتب امليدانية واملؤسسات املتخصصة) مبساعدة اليونسكو وشخصيات من 

 التنمية؛ لتحقي(اق التعليم للجميع قطاعات واختصاصات أخرى من أجل توسيع آف
، األفريقية يف اليونسكو ورغبتها يف تعزيز التعاون بني االحتاد األفريقي الدول مببادرة جمموعة مع التقدير حييط علماً و  - ٢

اتيجية واالحتاد األورويب واليونسكو من أجل رسم اسرت ، اهلاديومنطقة آسيا واحمليط  ومنطقة أمريكا الالتينية والكارييب،
 ؛تغطي مجيع مستويات التعليم وتعاجل األولويات اإلمنائية ألفريقيا تعليمية شاملة

 ؛٢٠١٥ا بعد عام مللتنمية االيونسكو يف خطة  لدى إعداد مسامهة مراعاة نتائج عملية التقييم ال ايت إىلاملديرة العامة  يدعو - ٣
لتعليم للجميع اليت ستجرى يف لعملية التقييم ال ايت يف إطار   ةالتقني املساعدةتقدمي  إىلاملديرة العامة  ويدعو أيضاً  - ٤

 إشراك الوحداتأفريقيا جنوب الصحراء الكربى على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي، وذلك من خالل 
 املتخصصة التابعة لليونسكو؛ واملراكز واملعاهدواملكاتب امليدانية  املركزية

 سيما حكومة ليتوانيا اليت أبدت وال ،جلميع الدول األعضاء يف اليونسكو اليت تدعم ه ه املبادرة هعرفانويعرب عن  - ٥
لس االحتاد األورويب، ولدعوتا الكرمية إىل ل يف إطار ترؤسها، دعمها السياسي لعملية التقييم ال ايت للتعليم للجميع

 ؛٢٠١٥ فرتة ما بعد عام عليم يفبشأن الت ٢٠١٤استضافة مؤمتر حتضريي دويل يف عام 
الدول األعضاء يف اليونسكو، واملنظمات احلكومية وغري احلكومية، واجلهات املاحنة واملؤسسات والقطاع اخلاص  ويدعو - ٦

 التقييم ال ايت للتعليم للجميع يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. يفأخرى مالئمة  بطرائ(و مالياً  املسامهةىل إ
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرة، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة اعتمد ه ا القرار

 ، قليمي للجودة والتمّيز في التعليم، في المملكة العربية السعوديةاإلمركز ال إنشاء ١٩
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 ،إن املؤمتر العام
 جثانياً)، ١٥ت/ م١٩٢جثانياً) و ١٨م ت/١٩٠و ١٠٣م/٣٥بالقرارات  إذ ي ّكر

 ،عشر احلادي اجلزء ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
يف أراضيها، بوصفه مركزاً من  ،مركز إقليمي للجودة والتمّيز يف التعليم العام إنشاءباقرتاح اململكة العربية السعودية  يرحب - ١

التوجيهية املتعلقة بإنشاء  لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ ذلك وفقاً و يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢الفئة 
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واف(  واليت وتصويب ٢٢م/٣٥الوثيقة  ملح( يف الواردة ،)٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة  املعاهد
 ؛١٠٣م/٣٥ هعليها املؤمتر العام يف قرار 

 ٢من الفئة بوصفه مركزاً ، ي للجودة والتمّيز يف التعليم العام، يف اململكة العربية السعوديةقليماإل املركزعلى إنشاء  ويواف( - ٢
  والتسعني بعد املائة جالقرار الثانيةالتنفي ي يف دورته  اللس بهأوصى  ملا وفقاً رعاية اليونسكو،  تيعمل حت

 ))؛ثانياً ج ١٥/م ت١٩٢
 .ملعد هل ا الغرضاتفاق الللمديرة العامة بتوقيع ا ويأذن - ٣

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة 

 ، بمصر ي سرس الليانف ،(أسفك) تعليم الكبارلقليمي اإلمركز الإنشاء  ٢٠
 رعاية اليونسكو يعمل تحت ٢من الفئة بوصفه مركزاً 

 ،ر العامإن املؤمت
 جثالثاً)، ١٥ت/ م١٩٢و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ ي ّكر

 ،عشر الثايناجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
 ٢بوصفه مركزًا من الفئة  ، سرس الليانيف جاسفك)، وتعليم الكبار مصر إنشاء مركز إقليمي حملو األميةباقرتاح  يرحب - ١

 التوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهدية املتكاملة والشاملة واملبادئ لالسرتاتيج وذلك وفقاً  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو
واف( عليها واليت  وتصويب ٢٢م/٣٥الوثيقة  ملح( يف الواردة ،)٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة 

 ؛١٠٣م/٣٥ هاملؤمتر العام يف قرار 
 ٢من الفئة بوصفه مركزًا ، سرس الليان مبصريف ، سفك)أج الكبار وتعليم قليمي حملو األميةاإلعلى إنشاء املركز  ويواف( - ٢

والتسعني بعد املائة جالقرار  الثانيةالتنفي ي يف دورته  اللس بهأوصى  ملا وفقاً رعاية اليونسكو،  تيعمل حت
 ))؛ثالثاً ج ١٥/ت م١٩٢

 .املعد هل ا الغرضتفاق الللمديرة العامة بتوقيع ا ويأذن - ٣
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  السادسة عشرةرار، بناًء على تقرير جلنة الرتبية، يف اجللسة العامة اعتمد ه ا الق

 ةالعلوم الطبيعي –البرنامج الرئيسي الثاني  ٢١

 ،إن املؤمتر العام
 العامة مبا يلي: للمديرة يأذن - ١

ج الرئيسي الثاين، مبا يف ذلك خطة عمل جلنة ، بتنفي  خطة عمل الربنام٢٠١٥-٢٠١٤االضطالع، خالل الفرتة  جأ)
حماور عمل، مع الرتكيز بوجه خاص على أفريقيا  ستةاليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، اليت تنتظم بنيتها حول 

ضعف حاالً، مبا واملساواة بني اجلنسني وأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والشباب والشرائح االجتماعية األ
 فيها الشعوب األصلية؛

اللجوء أيضًا يف تنفي  خطة عمل الربنامج الرئيسي الثاين إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان  جب)
تكميلية لتنفي  الربنامج، ومواصلة تطوير الشراكات مع التمع املدين  طريقةالشمال واجلنوب واجلنوب بوصفه 
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وغري ذلك من املنظمات الدولية يف مجيع مراحل  ملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدةوالقطاع اخلاص وا
 :إعداد الربنامج، بغية حتقي( ما يلي

على الصعيد  -الهدف االستراتيجي الرابع: تدعيم نظم وسياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
 الوطني واإلقليمي والعالمي

لرسم السياسات يف الدول األعضاء يف جمال العلوم  مؤاتيةبيئات  يزتيئة وتعز املساعدة على  )١ج
تعزيز الروابط بني العلوم  سيما من خالل والوالتكنولوجيا واالبتكار من أجل حتقي( التنمية املستدامة، 

والسياسات والتمع من أجل النهوض باملساواة واالندماج االجتماعي. وسيشتمل ذلك على حشد 
علوم بغية النهوض بعلم االستدامة للتصدي للتحديات املعقدة واملرتابطة على الصعيد مجيع أصناف ال

العاملي على حنو جامع للتخصصات. وسيتم النهوض ببناء القدرات اخلاصة بالبحث والتعليم يف جمايل 
 فةوالقيام بأنشطة مستهد، وال سيما عن طري( مراكز ومعاهد اليونسكو، بوسائل عدة العلوم واهلندسة

بالتعاون مع جمموعة واسعة من الشركاء من القطاعني العام واخلاص وبالرتكيز بوجه خاص على 
 ؛تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت إمكاناتاستغالل 

الهدف االستراتيجي الخامس: تعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم بغية التصدي للتحديات الحرجة 
 التي تفرضها التنمية المستدامة

ونشر املعارف املرتبطة باملوارد الطبيعية وبناء القدرات من خالل التعاون العلمي  إنتاجتعزيز عملية  )٢ج
على الصعيد الدويل بشأن توفري احلماية واإلدارة املستدامة للمحيطات والسواحل وللنظم اإليكولوجية 

موارد اجليولوجية لكوكب األرض. اإلدارة الرشيدة للو األرضية والتنوع البيولوجي وأمن املياه الع بة 
وسيشمل التنفي  مجلة أمور منها تنسي( أنشطة الرصد، وإعداد عمليات التقييم العلمية، وحتفيز 

. اخلاصة مبواقع حمددة مناذج التنمية املستدامة وتعينياملشروعات التعاونية الدولية، وبناء القدرات 
باألخطار الطبيعية، وخباصة من خالل بناء القدرات  وسيواصل تعزيز احلد من خماطر الكوارث املرتبطة

يف جمال نظم اإلن ار املبكر وتقييم األخطار النامجة عن أمواج التسونامي وغريها من املخاطر املتصلة 
 ؛املخاطر وتعزيز االستعداد للكوارث ومقاومتها للحد منت األرضية الاباحمليطات والفيضانات واال�ي

 ١٢ ٠٢٦ ٢٠٠ دوالر، مبا يف ذلك اعتمادات مببلغ ٦٢ ٤٠٤ ١٠٠هل ا الغرض مببلغ  اعتماداتختصيص  ججـ)
 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ دوالر خمصصة للجنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات لفرتة العامني

 القيام مبا يلي: العامةمن املديرة  ويطلب - ٢
ة تضمن ك لك حتقي( مجيع النتائج املنشودة احملددة خمتلف األنشطة اليت يأذن با ه ا القرار بطريق أن تنف  جأ)

 ؛للربنامج الرئيسي الثاين يف إطار األولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا واملساواة بني اجلنسني
التقارير النظامية املعروضة دوريًا على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( النتائج املنشودة  أن تقدم يف جب)

 لية:التا
يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ووضع نظم قوية للحوكمة وتوثي(  السياساتتعزيز  :١محور العمل 

 الروابط بني العلوم والسياسات والتمع
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لسياسات واحلوكمة يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار على الصعيد الوطين واإلقليمي تدعيم ا )١ج
 ؛والعاملي

 ؛علم االستدامة وتطبي( بني العلوم والسياسات وترويج روابطالتعزيز  )٢ج
العلوم والتمع بدف تعزيز إنصاف الفئات الضعيفة وحتقي( اندماجها، مبا يف  بنيارك توطيد التش )٣ج

 ؛ذلك الدول اجلزرية الصغرية النامية والشعوب األصلية
 : بناء القدرات املؤسسية يف العلوم واهلندسة٢محور العمل 

خدام والتعليم يف جمال العلوم الطبيعية، جبملة وسائل منها است البحوثتعزيز بناء القدرات فيما خيص  )٤ج
 ؛تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

والتعليم يف الال اهلندسي املتعدد التخصصات ألغراض التنمية املستدامة  بالبحثوض النه )٥ج
 ؛وتطبيقهما

 والقدرات من أجل محاية احمليطات والسواحل وإدارتا على حنو مستدام املعارف: تعزيز ٣محور العمل 
 حتسنيلعمليات احمليطات والسواحل وإقبال الدول األعضاء على استخدامه يف  العلميتدعيم الفهم  )٦ج

 ؛إدارة عالقة اإلنسان باحمليط
لتكيف مع تغري املناخ وختفيف ملخاطر واآلثار املتصلة باحمليطات، واختاذ التدابري اخلاصة باختفيف ا )٧ج

 ؛وطأته، وقيام الدول األعضاء بوضع وتنفي  سياسات لضمان صحة النظم اإليكولوجية للمحيطات
الدول األعضاء ألغراض محاية موارد احمليطات والسواحل وإدارتا بصورة  لدىرات املؤسسية تعزيز القد )٨ج

 ؛مستدامة
ويل فيما يتعل( بنظم األرض والتنوع البيولوجي وختفيف خماطر : توطيد التعاون العلمي الد٤محور العمل 

 الكوارث
 ؛العاملي يف العلوم اإليكولوجية واجليولوجية اونالتعتوسيع نطاق  )٩ج
وتعزيز اإلن ار املبكر باألخطار الطبيعية وتقوية التأهب للكوارث والقدرة على  خاطراملحتسن ختفيف  )١٠ج

 ؛الصمود أمامها
 : تعزيز دور العلوم اإليكولوجية ومعازل احمليط احليوي٥محور العمل 

املتعل( بالتنمية املنصفة واملستدامة  تعّلماستخدام معازل احمليط احليوي بوصفها أماكن للتعزيز  )١١ج
 ؛التكيف معهاو والتخفيف من آثار تغري املناخ 

 : تعزيز أمن املياه الع بة٦محور العمل 
 ؛ات األمن املائي على الصعيد احمللي واإلقليمي والعامليتعزيز االستجابات لتحدي )١٢ج
والسياسات والقدرات البشرية واملؤسسية يف جمال األمن املائي من خالل  واالبتكارتعزيز املعارف  )١٣ج

 ؛حتسني التعاون الدويل
ه املؤمتر العام، معلومات تقاريرها النظامية اليت تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمد أن تقدم يف ججـ)

 عن التدابري املتخ ة من أجل استخدام املوارد على النحو األمثل عند تنفي  أنشطة الربنامج؛
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، باستعراض حماور العمل ونتائجها املنشودة، مبا يف ذلك ما يتعل( ٢٠١٧-٢٠١٤، خالل الفرتة أن تضطلع جد)
، واقرتاح استمرارها ١الفئة  برامج دولية ومعاهد ومراكز منو  حكوميةبالربنامج الرئيسي الثاين من برامج دولية 

أو إعادة توجيهها، مبا يشمل إمكانية تعزيزها، أو وضع اسرتاتيجيات للخروج منها أو إ�ائها، وذلك استناداً 
 .إىل معايري تقييم واضحة

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  امسة عشرةاخل، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير

 معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه ٢٢

 ،إن املؤمتر العام
باألمهية املتزايدة للتعليم وبناء القدرات يف جمال املياه يف تعزيز البحوث والتدريب من أجل ضمان اإلدارة السليمة  إذ يقر

 كو للتعليم يف جمال املياه يف ه ا الصدد،للموارد الطبيعية، وبدور معهد اليونس
يف جمال املياه، بوصفه معهدًا يعتمد اعتمادًا كامًال على املوارد اخلارجة عن امليزانية، قد  للتعليمأن معهد اليونسكو  ويدرك

باإلدارة  أثبت، على مدى السنوات العشر املاضية، أنه منوذج ناجح يقوم على روح االبتكار واملبادرة يف �جه اخلاص
 وتنفي  الربنامج،

 املياه، جمال يف التعليم يف للمعهد الرائد الدور على احلفاظ إىل املياه جمال يف للتعليم اليونسكو معهد إدارة جملس يدعو - ١
 :يلي ما أجل من الدور ه ا وتعزيز والبحث، القدرات وبناء
 لصاحل وذلك فعالة، معاجلة الصعد، مجيع على اه،املي إدارة مشكالت معاجلة على القدرة زيادة يف اإلسهام جأ)

 انتقالية؛ مبرحلة متر اليت والبلدان النامية البلدان
 للربنامج احملددة املنشودة النتائج مجيع حتقي( تضمن بطريقة القرار ه ا با يأذن اليت املختلفة األنشطة تنفي  جب)

 اجلنسني؛ بني واملساواة أفريقيا يف نياملتمثلت العامتني األولويتني إطار يف الثاين الرئيسي
طلبات  يقدمون ال ين املياه جمال يف الكفاءات ذوي الشباب املهنيني احتياجات تلبية إمكانات حتديد ججـ)

 ؛املكان ضي( بسبب رفضهم يتم ولكن املعهد يف للعمل
 مناهج تبادل يف العامل، ستوىم على شريكاً  معهداً  ٦٠من  أكثر من واملؤلفة القائمة املعهد شبكة استغالل جد)

، عن طري( فرض رقابة  العلمي الال يف والتعاون القدرات، وبناء العلوم، يف املاجستري بدرجة اخلاصة التعليم
 واتباع �ج منس(؛ ودةعلى اجل دقيقة

ظامية اليت يقدمها إىل اهليئتني يف التقارير الن ،أن يقدم دورياً  من جملس إدارة معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه يطلب - ٢
 الرئاسيتني لليونسكو، معلومات عن حتقي( النتائج املنشودة التالية:

 ؛البلدان النامية يف املقام األول ، يفبرامج التعليم والتدريب يف جمال املياه خاللتعزيز التنمية املستدامة من  )١ج
ز على املوضوعات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية لرتكيمع ا تعزيز القدرات البحثية اخلاصة بقطاع املياه )٢ج

 ؛حل املشكالت يف البلدان الناميةعلى يف املقام األول  واحلرص
 .املعنية باملياه احملليةزيادة القدرة على دعم املنظمات  )٣ج

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  عشرةاخلامسة ، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير
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 التابع لليونسكو مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية ٢٣

 ،إن املؤمتر العام
، يف بناء القدرات واملعارف يف جمال ١بالدور اهلام ال ي يضطلع به املركز، باعتباره مركزاً من مراكز اليونسكو من الفئة  إذ يقر

والتطبيقية، والرياضيات البحتة والتطبيقية، ويف عدد من الاالت اجلامعة للتخصصات، مبا يف ذلك تغّري الفيزياء النظرية 
املناخ واحلد من خماطر الكوارث ويف الاالت العلمية اجلديدة للمركز املتمثلة يف الطاقة املتجددة، والبيولوجيا الكمية 

 على البلدان النامية يف إطار الربنامج الرئيسي الثاين،واحلوسبة العالية األداء، مع الرتكيز بوجه خاص 
، وطبقاً ٢٠١٥ -٢٠١٤من اللجنة التوجيهية للمركز وجملسه العلمي أن حيرصا لدى اعتماد ميزانية املركز لعامي يطلب - ١

 يلي: االتفاقات املربمة مع البلد املضيف وأحكام ه ا القرار، على ماو  ألحكام النظام األساسي للمركز
، بتنفي  خطة العمل من أجل مركز عبد السالم الدويل ٢٠١٥-٢٠١٤العامني  فرتةاالضطالع، خالل  جأ)

للفيزياء النظرية، اليت تقوم على ثالثة حماور عمل، مع الرتكيز بوجه خاص على أفريقيا واملساواة بني اجلنسني 
 شباب؛وأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية وك لك على ال

اللجوء أيضًا يف تنفي  خطة عمل املركز إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب  جب)
واجلنوب بوصفه طريقة تكميلية لتنفي  الربنامج، ومواصلة تطوير الشراكات مع التمع املدين والقطاع اخلاص 

من املنظمات الدولية يف مجيع مراحل إعداد الربنامج، بغية واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغري ذلك 
 أدناه؛ ٣يف الفقرة  األهداف املنشودة الواردة حتقي(

البحث والتعليم والربط الشبكي يف جمال علوم الفيزياء والرياضيات، ويف الاالت  جمالاملركز يف  تعزيز قدرات ججـ)
مع احلرص على احتفاظ موظفي ني من البلدان النامية، وذلك لصاحل العلمي اجلديدة اجلامعة للتخصصات،

 وقع الصدارة يف جماالت ختصصهم؛مبالعلميني  املركز
  عامنيالفرتة لدوالر  ١ ٠١٥ ٠٠٠عن طري( ختصيص اعتماد مايل قدره  املركز تدعمبأن  العامةللمديرة  ويأذن - ٢

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤
 ما يلي: العامة املديرةمن  ويطلب - ٣

النظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( النتائج املنشودة  التقاريردوريًا يف  دمأن تق جأ)
 التالية:

توسيع نطاق اخلربة العلمية للمركز ليشمل جماالت حبثية جديدة، من خالل تعزيز البحث اجلامع بني  )١ج
لة يف الطاقة املتجددة، والبيولوجيا التخصصات، وتدعيم الربامج يف جماالت البحث اجلديدة املتمث

 الكمية، واحلوسبة العالية األداء؛
يف البلدان النامية من  ،سيما يف الفيزياء والرياضيات وال ،تعزيز القدرات يف جمال العلوم األساسية )٢ج

 خالل تأهيل العلميني وتدريبهم؛
شطة التوعية، وإنشاء مؤسسات إقليمية توسيع نطاق تأثري أنشطة املركز واليونسكو من خالل تعزيز أن )٣ج

شريكة للمركز، واالضطالع بأنشطة إقليمية متوهلا املؤسسات احمللية، وحتسني التقنيات اليت تعتمد على 
 اإلنرتنت يف التعليم يف جمال العلوم واالنتفاع باملعارف؛
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نامج ال ي اعتمده املؤمتر العام، اليت تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الرب  النظامية تقاريرهاوأن تقدم، يف  جب)
 من أجل استخدام املوارد على النحو األمثل عند تنفي  أنشطة الربنامج؛ املتخ ةمعلومات عن التدابري 

للطاقة ال رية، واحلكومة اإليطالية، والدول األعضاء والكيانات األخرى اليت ساندت  الدوليةللوكالة  ويعرب عن عرفانه - ٤
 ٢٠١٥-٢٠١٤ خالل فرتة العامنيللمركز دعم تقدم الإىل االستمرار يف  ويدعوهاا الطوعية، املركز مبسامهات

 بعدها؛ وما
الدولية والوكاالت املاحنة واملؤسسات والقطاع اخلاص أن تقدم أو أن جتدد دعمها من  واملنظماتالدول األعضاء  ويناشد - ٥

 وتوسيع نطاق أنشطته.أجل متكني املركز الدويل للفيزياء النظرية من تنفي  
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير

 تجديد اتفاق التشغيل المبرم بين اليونسكو وحكومة هولندا بشأن معهد اليونسكو للتعليم  ٢٤
 في مجال المياه

 ،امإن املؤمتر الع
 )،١٦م/٣١بقراره اخلاص بإنشاء معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه جالقرار  إذ ي ّكر

أمهية املياه الع بة يف إطار برنامج اليونسكو واألهداف اإلمنائية لأللفية، ودور املنظمة ومسؤوليتها فيما خيص تقدمي  ويؤكد جمدداً 
 حتياجات الدول األعضاء،خدمات التعليم والتدريب وبناء القدرات لتلبية ا

 ،٥٤م/٣٧الوثيقة  وقد درس
املايل للمعهد يف األجل الطويل، بغية تأمني استمرار تقدمي خدمات التعليم وبناء  االستقرارعلى أمهية ضمان  يشدد - ١

 القدرات اليت تكتسي أمهية اسرتاتيجية بالنسبة إىل الدول األعضاء؛
اجلهات املاحنة  أيضاً  ويشكرمة هولندا ملا تقدمه من دعم مايل مثني إىل املعهد، كو حلجمددًا عن خالص تقديره  ويعرب - ٢

 األخرى على دعمها؛
 يف جمال املياه يعتمد اعتماداً كامًال على الدعم املايل من خارج امليزانية؛ للتعليمبأن معهد اليونسكو  وي ّكر - ٣
 اليونسكو وينطوي بالتايل على حتديات خاصة؛بأن منط تشغيل املعهد فريد من نوعه على صعيد  ويقر - ٤
للمديرة العامة بتجديد اتفاق التشغيل املعدل املربم بني اليونسكو وحكومة هولندا قبل حلول موعد انتهاء مدة  ويأذن - ٥

) يتم بعدها ٢٠١٦-٢٠١٤)، لفرتة إضافية مدتا ثالث سنوات ج٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١االتفاق اجلاري ج
، شريطة أال تتحمل املنظمة أي تكاليف أو خماطر مالية، ورهناً باستيفاء الشروط ٢٠١٨االتفاق آليًا حد عام متديد 

 .٥٤م/٣٧من الوثيقة  ٨من اتفاق التشغيل جالتجديد الثاين) واملشار إليها يف الفقرة  ٥املنصوص عليها يف املادة 
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة يعيةالعلوم الطب جلنة اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير

 سنة دولية للضوء ٢٠١٥إعالن األمم المتحدة سنة  ٢٥

 ،إن املؤمتر العام
 يف املستقبل،عديدة ويف تطوير التمع على مستويات  كل إنسان،مبا للضوء والتكنولوجيات البصرية من أمهية يف حياة   يقرإذ 
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يف أمهية بالغة  والتعليم يف ه ا الال يكتسيانعلم الضوء وتكنولوجياته بالعاملي على الصعيد تعزيز الوعي أن على  ددشيو 
البلدان و  ةاملتقدم البلدانيف  نوعية احلياةالتمع، ويف حتسني  وصحةالتنمية املستدامة والطاقة مثل التصدي لتحديات 

 ،على حد سواء ةالنامي
لتطورات الراهنة واملقبلة يف جمال الطب إىل ابالنسبة  تُعد أساسيةأن تطبيقات علم الضوء وتكنولوجياته  رهويضع يف اعتبا

 بصورة مباشرة عن طري(احتياجات البشر  تليبواالتصاالت والرتفيه والثقافة، وأن التكنولوجيات القائمة على الضوء 
 ،همع ورفاهصحة التب واالرتقاءتوفري فرص االنتفاع باملعلومات 

لضوء، حتديد اخلصائص الفيزيائية ليف تاريخ سلسلة من األحداث اهلامة إحياء ذكرى  تصادف ٢٠١٥أن سنة ب وحييط علماً 
فهوم مل ١٨١٥فرينيل يف عام سنة، واقرتاح  ١ ٠٠٠نشر األعمال العظيمة البن اهليثم بشأن البصريات قبل  سيما وال

الضوء يف مكانة ، وترسيخ ١٨٦٥ويل الكهرمغناطيسية النتشار الضوء يف عام نظرية ماكسو ، الطبيعة املوجية للضوء
، واكتشاف إشعاع اخللفية امليكروين الكوين يف عام ١٩١٥النسبية العامة يف عام نظرية علم الكون من خالل 

١٩٦٥، 
الستمرارية ال ي تتسم به إلبراز طابع ا فريدةسيتيح فرصة  ٢٠١٥ذكرى ه ه االكتشافات يف عام إحياء أن  وإدراكًا منه

األساسية وبناء القدرات يف مع الرتكيز بوجه خاص على ترويج تعليم العلوم  ،يف خمتلف السياقات العلميةاالكتشافات 
 ،يف أفريقيامبا يف ذلك  ، وال سيما يف البلدان النامية واالقتصادات الناشئة، اباتالشالشبان و  صفوف

ويف تعزيزها وتنفي ها  علم الضوء وتكنولوجياتهيف تنسي( األنشطة املتصلة ب ريادياً ستؤدي دورًا  اليونسكوأن  أيضاً  وإدراكًا منه
 على املستويني الوطين واإلقليمي يف شد أحناء العامل خالل السنة الدولية للضوء،

 ؛سنة دولية للضوء ٢٠١٥سنة  إعالناملديرة العامة إىل دعم كل اجلهود املب ولة من أجل  يدعو - ١
األمم املتحدة سنة يقضي بإعالن  اً قرار الثامنة والستني،  بأن تعتمد اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورتا ويوصي - ٢

 .سنة دولية للضوء ٢٠١٥
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير

 الجيولوجية الحدائق بشأن العالمية اليونسكو مبادرة ٢٦

 ،إن املؤمتر العام
جأوالً)  ٥م ت/١٩٠ ينالقرار باملتعل( بالتعاون بني اليونسكو والشبكة العاملية للحدائ( اجليولوجية، و  ٣١م/٣٦ بقراره إذ ي ّكر

 جثالثاً)، ٥م ت/١٩١و
شريطة أّال ترتتب عليه أي آثار مالية على امليزانية العادية ، التنفي ياللس  ال ي اعتمده ٩م ت/١٩٢قرار ال يؤيد - ١

 ؛لليونسكو
 ؛٤٦م/٣٧بالوثيقة  حييط علماً  - ٢
أن تقدم إىل اللس التنفي ي يف دورته الرابعة والتسعني بعد املائة تقريرًا عن السبل اليت ميكن  إىلاملديرة العامة  يدعوو  - ٣

واحلدائ( اجليولوجية احليوي وممتلكات الرتاث العاملي  احمليط عازلعرتاف بالسمة املميزة ملوتعزيز اال اتباعها حلماية
 لليونسكو اليت تقرتح يف كل أحناء العامل.

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩ بتاريخ اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير
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 ، قليمي إلدارة المياه الجوفية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبياإلمركز ال إنشاء ٢٧
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة  ،في مونتيفيديو بأوروغواي

 ،إن املؤمتر العام
 جخامساً)،  ١٨م ت/١٩٠و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ ي ّكر

للربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو يف دورته  احلكوميالدويل  للساال ي اعتمده  XX-6بالقرار  وي ّكر أيضاً 
 ،٢٠١٢العشرين اليت ُعقدت يف حزيران/يونيو 

 الثاين، اجلزء ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
،  مونتيفيديويف ،إنشاء مركز إقليمي إلدارة املياه اجلوفية يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب أوروغوايباقرتاح  يرحب - ١

وذلك وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ التوجيهية ، ، يعمل حتت رعاية اليونسكو٢بوصفه مركزاً من الفئة 
 ٢٢م/٣٥)، الواردة يف ملح( الوثيقة ٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة  املتعلقة بإنشاء املعاهد

 ؛١٠٣م/٣٥ؤمتر العام يف قراره وتصويب واليت واف( عليها امل
يف مونتيفيديو بأوروغواي،  ،على إنشاء املركز اإلقليمي إلدارة املياه اجلوفية يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب ويواف( - ٢

ملائة اللس التنفي ي يف دورته التسعني بعد ا بهأوصى  ملا وفقاً يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢بوصفه مركزاً من الفئة 
 جخامساً))؛ ١٨م ت/١٩٠جالقرار 

 .املعد هل ا الغرضتفاق الا بتوقيعللمديرة العامة  ويأذن - ٣
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير

 بالتغّير العالمي والموارد المائية، فريقي للبحوث المتعلقة األمركز الإنشاء  ٢٨
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢، بوصفه مركزاً من الفئة في بيترماريتزبرغ بجنوب أفريقيا

 ، إن املؤمتر العام
 جرابعاً)، ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ ي ّكر

يدرولوجي الدويل التابع لليونسكو يف دورته ال ي اعتمده اللس الدويل احلكومي للربنامج اهل XIX-6 بالقرار وي ّكر أيضاً 
 ،٢٠١٠التاسعة عشرة اليت ُعقدت يف متوز/يوليو 

 اجلزء الثالث، ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
بوصفه ، يف بيرتماريتزبرغ ،باقرتاح جنوب أفريقيا إنشاء مركز أفريقي للبحوث املتعلقة بالتغّري العاملي واملوارد املائية يرحب - ١

وذلك وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ التوجيهية املتعلقة ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢لفئة مركزًا من ا
وتصويب واليت  ٢٢م/٣٥)، الواردة يف ملح( الوثيقة ٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة  بإنشاء املعاهد

 ؛١٠٣م/٣٥واف( عليها املؤمتر العام يف قراره 
بوصفه جبنوب أفريقيا،  األفريقي للبحوث املتعلقة بالتغّري العاملي واملوارد املائية يف بيرتماريتزبرغ املركزعلى إنشاء  ويواف( - ٢

اللس التنفي ي يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة  بهكما أوصى   يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢من الفئة مركزًا 
 ))؛جرابعاً  ١٤م ت/١٩١جالقرار 
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 .املعد هل ا الغرضتفاق الا بتوقيع العامةللمديرة  ويأذن - ٣
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير

 ، ي معهد "كاي واتر"دولي ألمن المياه واإلدارة المستدامة للموارد المائية، فالمركز الإنشاء  ٢٩
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢جمهورية كوريا، بوصفه مركزاً من الفئة ب دايجونفي 

 ، إن املؤمتر العام
 جتاسعاً)، ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ ي ّكر

لليونسكو يف دورته  ال ي اعتمده اللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع XIX-6بالقرار  وي ّكر أيضاً 
 ،٢٠١٢العشرين اليت ُعقدت يف حزيران/يونيو 

 اجلزء الرابع، ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
، داجيونيف باقرتاح كوريا إنشاء مركز دويل ألمن املياه واإلدارة املستدامة للموارد املائية يف معهد "كاي واتر"  يرحب - ١

وذلك وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ التوجيهية نسكو، يعمل حتت رعاية اليو  ٢بوصفه مركزًا من الفئة 
 ٢٢م/٣٥)، الواردة يف ملح( الوثيقة ٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة  املتعلقة بإنشاء املعاهد

 ؛١٠٣م/٣٥وتصويب واليت واف( عليها املؤمتر العام يف قراره 
مهورية  جبداجيون، ، يف يف معهد "كاي واتر" ،الدويل ألمن املياه واإلدارة املستدامة للموارد املائيةعلى إنشاء املركز  ويواف( - ٢

اللس التنفي ي يف دورته احلادية  بها أوصى مل وفقاً يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢كوريا، بوصفه مركزًا من الفئة 
 جتاسعاً))؛ ١٤م ت/١٩١والتسعني بعد املائة جالقرار 

 .املعد هل ا الغرضتفاق الا بتوقيعللمديرة العامة  يأذنو  - ٣
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير

 بالسويد،  ، في ستوكهولممركز دولي للتعاون في مجال المياهالإنشاء  ٣٠
 ، يعمل تحت رعاية اليونسكو٢ن الفئة بوصفه مركزاً م

 ، إن املؤمتر العام
 جعاشراً)، ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ ي ّكر

ال ي اعتمده اللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو يف دورته  XIX-6بالقرار  وي ّكر أيضاً 
 ،٢٠١٢العشرين اليت ُعقدت يف حزيران/يونيو 

 اجلزء اخلامس، ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
بوصفه مركزًا من باقرتاح السويد إنشاء مركز دويل للتعاون يف جمال املياه يف معهد املياه الدويل يف ستوكهومل،  يرحب - ١

بإنشاء وذلك وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ التوجيهية املتعلقة يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢ الفئة
وتصويب واليت واف(  ٢٢م/٣٥)، الواردة يف ملح( الوثيقة ٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة  املعاهد

 ؛١٠٣م/٣٥عليها املؤمتر العام يف قراره 
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عن  بعناصر مشروع االتفاق بني اليونسكو وحكومة السويد ومعهد املياه الدويل يف ستوكهومل اليت حتيد وحييط علماً  - ٢
، كما يوضَّح ذلك يف ملح( ١٠٣م/٣٥، ال ي واف( عليه املؤمتر العام يف قراره ٢االتفاق النموذجي ملراكز الفئة 

 اجلزء العاشر؛ ١٤م ت/ ١٩١الوثيقة 
 يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢بالسويد، بوصفه مركزًا من الفئة  ،على إنشاء املركز الدويل للتعاون يف جمال املياه ويواف( - ٣

 جعاشراً))؛ ١٤م ت/١٩١اللس التنفي ي يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة جالقرار  بها أوصى مل وفقاً 
 االتفاق املعد هل ا الغرض. بتوقيعللمديرة العامة  ويأذن - ٤

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينشرين ت ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير

 في بيجين بالصين،دولي لمعارف العلوم الهندسية والتكنولوجيا المركز الإنشاء  ٣١
 ، يعمل تحت رعاية اليونسكو٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 ، إن املؤمتر العام
 )،خامساً ج ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ ي ّكر

 ،السادساجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
يعمل  ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، اهلندسية والتكنولوجيا يف بيجني ملعارف العلوم دويل إنشاء مركزباقرتاح الصني  يرحب - ١

واملراكز  وذلك وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهدحتت رعاية اليونسكو، 
وتصويب واليت واف( عليها املؤمتر العام  ٢٢م/٣٥)، الواردة يف ملح( الوثيقة ٢جالفئة اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو 

 ؛١٠٣م/٣٥يف قراره 
يعمل  ٢بوصفه مركزاً من الفئة  ،يف بيجني بالصني ،ملعارف العلوم اهلندسية والتكنولوجيا الدويل ركزامل على إنشاء ويواف( - ٢

 جالقرار  بعد املائةلتسعنيلس التنفي ي يف دورته احلادية واال بها أوصى ملوفقًا ، اليونسكوحتت رعاية 
 جسادساً))؛ ١٤م ت/١٩١

 االتفاق املعد هل ا الغرض. بتوقيعللمديرة العامة  ويأذن - ٣
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير

 ، القائم على معالجة المشكالت في مجال العلوم الهندسية واالستدامة تعّلمإنشاء مركز آلبورغ لل ٣٢
 ، يعمل تحت رعاية اليونسكو٢في آلبورغ بالدنمارك، بوصفه مركزاً من الفئة 

 ، إن املؤمتر العام
 )،ثامناً ج ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ ي ّكر

 ،السابعاجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
يف  القائم على معاجلة املشكالت يف جمال العلوم اهلندسية واالستدامة تعّلممركز آلبورغ للباقرتاح الدمنارك إنشاء  يرحب - ١

وذلك وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، آلبورغ بالدمنارك
)، الواردة يف ملح( الوثيقة ٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة  يهية املتعلقة بإنشاء املعاهدواملبادئ التوج

 ؛١٠٣م/٣٥وتصويب واليت واف( عليها املؤمتر العام يف قراره  ٢٢م/٣٥
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آلبورغ يف  ،واالستدامة القائم على معاجلة املشكالت يف جمال العلوم اهلندسية تعّلممركز آلبورغ لل على إنشاء ويواف( - ٢
اللس التنفي ي يف دورته احلادية  بها أوصى ملوفقًا ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، بالدمنارك

 جثامناً))؛ ١٤م ت/١٩١جالقرار   بعد املائةلتسعنيوا
 االتفاق املعد هل ا الغرض. بتوقيعللمديرة العامة  ويأذن - ٣

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة ر، بناًء على تقريراعتمد ه ا القرا

 في النغفانغ بالصين،، مياء األرضية على الصعيد العالميدولي للكيالمركز الإنشاء  ٣٣
 ، يعمل تحت رعاية اليونسكو٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 ،إن املؤمتر العام
 جثالثاً)،  ١٤م ت/١٩١و ١٠٣/م٣٥ بالقرارين ي ّكر إذ
 اجلزء الثامن، ١٨م/٣٧ الوثيقة قد درسو 
 ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، يف النغفانغ ،باقرتاح الصني إنشاء مركز دويل للكيمياء األرضية على الصعيد العاملي يرحب - ١

 والشاملة واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهدوذلك وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة يعمل حتت رعاية اليونسكو، 
وتصويب واليت واف( عليها  ٢٢م/٣٥)، الواردة يف ملح( الوثيقة ٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة 

 ؛١٠٣م/٣٥املؤمتر العام يف قراره 
 ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، يف النغفانغ بالصني ،يعلى إنشاء املركز الدويل للكيمياء األرضية على الصعيد العامل ويواف( - ٢

جالقرار  بعد املائةاحلادية والتسعني اللس التنفي ي يف دورته  بهأوصى  وفقًا ملا، اليونسكويعمل حتت رعاية 
 جثالثاً)؛ ١٤ت/ م١٩١

 االتفاق املعد هل ا الغرض. بتوقيع العامةللمديرة  ويأذن - ٣
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة ى تقريراعتمد ه ا القرار، بناًء عل

، في بجامعة "القديسين كيريلس وميثوديوس" ،إنشاء المعهد الدولي لهندسة الزالزل وعلم الزالزل الهندسي ٣٤
 ، يعمل تحت رعاية اليونسكو٢الفئة من  معهداً بوصفه ، سكوبيه بجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 ، إن املؤمتر العام
 )،ثانياً ج ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥ بالقرارين إذ ي ّكر

 ،العاشراجلزء  ١٨/م٣٧الوثيقة  وقد درس
جبامعة  معهد دويل هلندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيإنشاء  مقدونيا اليوغسالفية السابقة هوريةمجباقرتاح  يرحب - ١

وذلك وفقاً يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢من الفئة  معهداً بوصفه  ،ني كرييلس وميثوديوس" يف سكوبيه"القديس
واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو  لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهد

 ؛١٠٣م/٣٥ليت واف( عليها املؤمتر العام يف قراره وتصويب وا ٢٢م/٣٥)، الواردة يف ملح( الوثيقة ٢جالفئة 
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هلندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسي جبامعة "القديسني كرييلس وميثوديوس" يف  املعهد الدويل على إنشاء ويواف( - ٢
ملا  وفقاً ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  معهداً بوصفه ، مقدونيا اليوغسالفية السابقة جبمهوريةسكوبيه، 
 جثانياً))؛ ١٤م ت/١٩١جالقرار   بعد املائةلتسعنياللس التنفي ي يف دورته احلادية وا أوصى به

 االتفاق املعد هل ا الغرض. بتوقيعللمديرة العامة  ويأذن - ٣
 .٢٠١٣نوفمرب /لثايناتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير

  ،في كاستيات إي ال غورنال بإسبانياإنشاء المركز الدولي لمعازل المحيط الحيوي المتوسطية،  ٣٥
 ، يعمل تحت رعاية اليونسكو٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 ،إن املؤمتر العام
 جرابعاً)، ١٥ت/ م١٩٢و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ ي ّكر

 ،عشر الثالثاجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
يف   ،حالن توحدمها ثقافتهما وطبيعتهماسا :عازل احمليط احليوي املتوسطيةدويل ملإنشاء مركز باقرتاح إسبانيا  يرحب - ١

وذلك وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢بوصفه مركزًا من الفئة  ،كاستيات إي ال غورنال
)، الواردة يف ٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة  تعلقة بإنشاء املعاهدوالشاملة واملبادئ التوجيهية امل

 ؛١٠٣م/٣٥وتصويب واليت واف( عليها املؤمتر العام يف قراره  ٢٢م/٣٥ملح( الوثيقة 
يف كاستيات ، ما"عازل احمليط احليوي املتوسطية، ساحالن توحدمها ثقافتهما وطبيعتهالدويل ملركز "املعلى إنشاء  ويواف( - ٢

التنفي ي يف  اللس بهأوصى  ملاوفقًا ، رعاية اليونسكو تيعمل حت ٢بإسبانيا، بوصفه مركزًا من الفئة  إي ال غورنال
 ))؛رابعاً ج ١٥/م ت١٩٢والتسعني بعد املائة جالقرار  الثانيةدورته 

 .املعد لغرضتفاق االالعامة بتوقيع للمديرة  ويأذن - ٣
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرة، يف اجللسة العامة العلوم الطبيعية جلنة ، بناًء على تقريراعتمد ه ا القرار

قليمي للتعليم والبحوث في مجال علوم المحيطات لغرب آسيا، في طهران بجمهورية اإلمركز الإنشاء  ٣٦
 وعلوم الغالف الجوي  تإيران اإلسالمية، داخل المعهد الوطني اإليراني لعلوم المحيطا

 ، يعمل تحت رعاية اليونسكو٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 ،إن املؤمتر العام
 جتاسعاً)، ١٥م ت/١٩٢و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ ي ّكر

 اجلزء السابع عشر، ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
يف  جمال علوم احمليطات لغرب آسيا،مركز إقليمي للتعليم والبحوث يف إنشاء مجهورية إيران اإلسالمية باقرتاح  يرحب - ١

وذلك وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢بوصفه مركزًا من الفئة  طهران،
)، الواردة يف ملح( الوثيقة ٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة  التوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهد

 ؛١٠٣م/٣٥تصويب واليت واف( عليها املؤمتر العام يف قراره و  ٢٢م/٣٥
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مهورية إيران جبقليمي للتعليم والبحوث يف جمال علوم احمليطات لغرب آسيا، يف طهران اإلركز املإنشاء  على ويواف( - ٢
يعمل حتت  ٢الفئة مركزًا من  بوصفهوعلوم الغالف اجلوي،  اإلسالمية، داخل املعهد الوطين اإليراين لعلوم احمليطات

 ١٥م ت/١٩٢ جالقرار الثانية والتسعني بعد املائةاللس التنفي ي يف دورته ا أوصى به مل وفقاً وذلك رعاية اليونسكو، 
 )؛جتاسعاً 

 االتفاق املعد هل ا الغرض. بتوقيع ةالعامللمديرة  ويأذن - ٣
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ١٩بتاريخ  اخلامسة عشرةلسة العامة ، يف اجلالعلوم الطبيعية جلنة على تقرير بناءً اعتمد ه ا القرار، 

 العلوم االجتماعية واإلنسانية -البرنامج الرئيسي الثالث  ٣٧

 إن املؤمتر العام
 ي: يل مبا العامة للمديرة يأذن - ١

 ثالثة حول تهابني تنتظم اليت لثالثا الرئيسي الربنامج عمل خطة بتنفي  ٢٠١٧-٢٠١٤ الفرتة يف االضطالع جأ)
 الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان وأقل اجلنسني بني واملساواة أفريقيا على خاص بوجه الرتكيز مع عمل، حماور
 األصلية؛ الشعوب فيها مبا ،االجتماعية األضعف حاالً  شرائحوال لشبابوا النامية

 بلدان وبني اجلنوب بلدان بني فيما التعاون ىلإ الثالث الرئيسي الربنامج عمل خطة تنفي  لدى أيضاً  اللجوء جب)
 املدين التمع مع الشراكات تطوير ومواصلة الربنامج، لتنفي  تكميلية طريقة بوصفه واجلنوب واجلنوب الشمال
 الدولية، املنظمات من وغريها املتحدة، األمم ملنظمة التابعة واملنظمات البحوث ومؤسسات اخلاص والقطاع

 :يلي ما حتقي( بغية الربنامج إعداد مراحل مجيع يف
 حتقي( أجل من الثقافات بني احلوار وتعزيز الشاملة االجتماعية التنمية دعم :السادس االستراتيجي الهدف
 األخالقية املبادئ وترويج بينها التقارب

 الثقافات بني احلوارإقامة و  االجتماعية التحوالت حتقي( إلتاحة واإلنسانية االجتماعية العلوم تعبئة )١ج
 على الصمود على القدرةتعزيز و  الفقر، على والقضاء االجتماعي، االندماج حتقي( يتسىن حبيث

 مبسؤوليات واالضطالع ،السلمية احللول واعتماد العنف، وتفادي التمييز، وإزالة البيئي، الصعيد
 يلي: ما خالل من استشرايفو  اسرتاتيجي �ج باتباع اجتماعية

 الثقافية والتعددية ةاالجتماعي تبالتحوال يتعل( فيما السياسات ورسم البحوث بني الروابط تعزيز •
 الشباب مشاركة منها وسائل بعدة واجلامعة، املستدامة االجتماعية التنمية حتقي( أجل من

 ؛)موستج االجتماعية التحوالت إدارة لربنامج الطويلة اخلربة باالستناد إىل
 اجلنسني لقضايا ومراعية اإلنسان حقوق على قائمة متاماً  ةجامع سياسات وتنفي  وضع دعم •

 السالم وثقافة البيئية للمخاطر املعرضني ورفاهية املهمشة الفئات رفاهية تعزز اجتماعياً  وشاملة
 مستوى وعلى الوطين الصعيد على واملؤسسية، البشرية القدرات تعزيز خالل من والالعنف
 االتصال وبوسائل باملعلومات باالنتفاع املتعلقة القضايا اعاةمر  على أيضاً  احلرص مع البلديات،
 اجلديدة؛

 تدعم واملعلومات واالتصال والثقافة والعلوم الرتبية جماالت يف األهداف حمددة مبادرات قيادة •
 الثقافات؛ بني النطاق واسع حوار وإقامة الصمود،و  اجلميعإدماج  على قدرة أكثر نشوء
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 على للوقوف اإلنسانية والعلوم والفلسفة النقدي والتفكري ستشرافاال تقنياتاالستعانة ب •
 لرسم ابتكارية مقرتحات ولتصميم يف جمايل اإلدماج واالستدامة، واملقبلة احلالية االحتياجات
 السياسات، ورسم العمل، حنو واملوجهة األدلة على القائمة البحوث بني والربط العامة السياسات
 واملمارسة؛

 والقانونية األخالقية اآلثار وتوضيح البيولوجيا أخالقيات جمال يف اليونسكو أنشطة تعزيز ةمواصل )٢ج
 جامع، دويل حوار طري( عن وتطبيقاتا الناشئة وللتكنولوجيات البحوث العلمية ألحدث والتمعية

 :يلي ما خالل من سيما وال
استناداً إىل  البيولوجيا أخالقيات اياقض بشأن والوطين واإلقليمي الدويل على الصعيد النقاش تعزيز •

 البيولوجيا ألخالقياتواللجنة الدولية احلكومية  البيولوجيا ألخالقيات الدولية اللجنةأعمال 
 سيما من خالل وال اإلنسان، وحقوق البيولوجيا بأخالقيات املعنية اجلامعية اليونسكو كراسيو 

 املزيد باختاذ الضرورة عند القيام أجل من جياالبيولو  أخالقيات جمال يفالناشئة  التحديات رصد
 البيولوجيا؛ ألخالقيات الوطنية اللجان وإنشاء التقنينية التدابري من

 البشري الني بشأن العاملي اإلعالنجا البيولوجي أخالقيات جمال يفة القائمة التقنيني الوثائ( ترويج •
 بشأن العاملي واإلعالن البشرية، ثيةالورا البيانات بشأن الدويل واإلعالن اإلنسان، وحقوق

 تنفي ها؛ يف األعضاء الدول ودعم ،)اإلنسان وحقوق البيولوجيا أخالقيات
 األخالقية التحديات بأهم علم على املعنية اجلماهري تكون أن لضمان والتوعية التعليم استخدام •

 العاملي األخالقيات مرصد وتطوير صيانة خالل من وبوجه خاص هلا، للتصدي املتاحة وباملوارد
 ألخالقيات العاملية واللجنة البيولوجيا ألخالقيات الدولية اللجنة مبساعدة اإلنرتنت على املتاح

 باألخالقيات؛ يتعل( فيما مالئمة تربوية مواد وتوزيع وإعداد والتكنولوجية، العلمية املعارف
 بني الدويل للنقاش منتدى بوصفها ةوالتكنولوجي العلمية املعارف ألخالقيات العاملية اللجنة تعزيز •

 العلوم حلوكمة والتمعية والقانونية األخالقية واجلوانب العلمية باملسؤولية املتعلقة املسائل يف اخلرباء
 املستدامة؛ والتنمية

 عام بتوصية االعرتاف إىل استناداً  للعلوم شامل وجمتمعي وقانوين أخالقي دويل إطار وضع •
 اجلهود ومواصلة فعال حنو على وتنفي ها العلمي البحث يف شتغلنيامل أوضاع بشأن ١٩٧٤
 ؛تنقيحها إىل الرامية

 النانوتكنولوجيات بني للتقارب والتمعية والبيئية والقانونية األخالقية اآلثار فهم تعزيز •
 املعرفية؛ والعلوم املعلومات وتكنولوجيات البيولوجية والتكنولوجيات

 مع يتماشى مبا الشباب، خيص فيما ومنسقة التخصصات متعددة بأنشطة اليونسكو قيام ضمان )٣ج
 :يلي ما خالل من سيما وال ،٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة الشباب بشأن التنفي ية اليونسكو اسرتاتيجية

 مراجعة أو وضع أجل من التمهيدية املراحل يف القدرات وتعزيز السياسات بشأن املشورة تقدمي •
 الشابات والشبان مشاركة تشجيع مع بالشباب، املتعلقة والشاملة ضةاملستعر  العامة السياسات

 الوطنية؛ االحتياجات مع يتماشى ومبا املساواة قدم على
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 الشباب على تركز اليت أو الشبابيقودها  اليت املبادرات ودعم املدنية الشباب مشاركة تشجيع •
 احمللية؛ التمعات وبناء االجتماعي واالبتكار الدميقراطية املشاركة تتيح واليت

 يف لليونسكو الشاملة املشاركة وضمان بأكملها اليونسكو مستوى على الشباب برنامج تنسي( •
بربنامج العمل  تسرتشد واليت الشباب بشأن املتحدة األمم با تضطلع اليت التشاركية األعمال

 ب؛بالشبا اخلاص العاملي العمل وبربنامج املتحدة لألمم العام منياخلمسي لأل
 االجتماعي، واالندماج املستدامة، التنمية لتعزيز وسيلة بوصفها الرياضة إمكانات من االستفادة )٤ج

 والرياضة البدنية للرتبية احلكومية الدولية اللجنة مع االقتضاء عند بالتعاون األخالقية، واملبادئ
 :يلي ما خالل من وذلك الدائم، االستشاري وجملسها )سيجبسج
 والرياضة البدنية الرتبية جماالت يف والدويل الوطين الصعيدين على السياسات رسم عملية توجيه •

 املتحدة؛ األمم وكاالت مع بالتنسي(
 الرياضة؛ سالمة لصون القدرات بناءأنشطة ب واالضطالع للحوكمة مالئمة أطر تصميم يف اإلسهام •
 الدولية ٢٠٠٥ عام اقيةاتف عليه تنص ملا وفقاً  املنشطات ملكافحة الوطنية السياسات سن •

 الصعيدين على القدرات بناء ودعم االتفاقية تنفي  ورصد الرياضة، جمال يف املنشطات ملكافحة
 الرياضة؛ جمال يف املنشطات القضاء على تعاطي صندوق خالل من واإلقليمي الوطين

 يف اإلسهام (يوتنس هاوأنشطت املنظمة برامج مجيع يف اإلنسان حقوق على القائم النهج تطبي( (يتنس )٥ج
 األمم عمليات ويف الشامل، الدوري االستعراض مثل اإلنسان، حبقوق املعنية املتحدة األمم آليات
 ؛اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة فيها مبا الوكاالت، بني املشرتكة املتحدة

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ العامني ةفرت لدوالر أمريكي  ٣٣ ١٩٧ ٠٠٠غ ختصيص اعتمادات هل ا الغرض مببل ججـ)
 :يلي ما العامة املديرة من ويطلب - ٢

 احملددة املنشودة النتائج مجيع حتقي( ك لك تضمن بطريقة القرار ه ا با يأذن اليت األنشطة خمتلف أن تنف  جأ)
 اجلنسني؛ بني واملساواة أفريقيا يف املتمثلتني العامتني ألولويتنيللربنامج الرئيسي الثالث يف إطار ا

 املنشودة النتائج حتقي( عن معلومات الرئاسيتني اهليئتني على املعروضة النظامية التقارير تقدم دوريًا يفأن  جب)
 :التالية
 التحوالت دعم أجل من املستقبل حنو املوجهة السياسات ورسم واملعارف البحوث تعبئة :١ لالعم محور

 الثقافات بني واحلوار االجتماعي واالندماج االجتماعية
 واحلوار االجتماعية التحوالت بشأن واإلنسانية االجتماعية العلوم االستشرافية يف جمال بحوثال تعزيز )١ج

 تقوم اليت متاماً، اجلامعة املبادرات عن فضالً  االستدامة بعلم االستعانة خالل من وذلك الثقافات، بني
 بالعلوم اخلاصة لوطنيةا اتالسياس تدعيم إىل وترمي اجلنسني قضايا وتراعي اإلنسان حقوق على

 ؛الدويل العلمي والتعاون االجتماعية
 نشوء تدعم واملعلومات واالتصال والعلوم والثقافة الرتبية جماالت يف حمددة األهداف مبادرات وضع )٢ج

 ؛الثقافات بني احلوار من مزيد وقيام أكثر إدماجاً للجميع جمتمعات
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 املعنية األطراف من وغريها املدين التمع ومنظمات اتاملسؤولني عن اختاذ القرار  قدرات تعزيز )٣ج
 االندماج لصاحل العامة السياسات لتطوير ابتكارية مقرتحات  وتنفي تصميم أجل من الرئيسية،

 ؛خاص بوجه احملرومني السكان استهداف مع الثقافات، بني واحلوار االجتماعي
 للتحديات والتمعية والبيئية والقانونية األخالقية اآلثار إدارة من األعضاء الدول كنيمت :٢ لالعم محور
 واملستدامة اجلامعة االجتماعية التنمية حتقي( أجل من والتكنولوجية العلمية

 والتكنولوجيا، العلوم عن الناشئة األخالقية التحديات إدارة خيص فيما األعضاء الدول قدرات تعزيز )٤ج
 ؛البيولوجيا بأخالقيات املتعل( العاملي النقاش يف التامة ملشاركةوا العاملية، األخالقية املبادئ وإعمال

 ؛وتطبيقاتا الناشئة وللتكنولوجيات العلمية املبتكرات آلخر واالجتماعية والقانونية األخالقية اآلثار حتديد )٥ج
 لرياضة؛وا الشباب جمايل يف املعنية األطراف مع تشاركية عملية خالل من السياسات وضع :٣ العمل محور
 اليونسكو برامج يف اإلنسان حقوق على القائم النهج وترويج املدنية واملشاركة الشباب تنمية ودعم

 وجامعة املعنية األطراف متعددة عامة سياسات وتنفي  تصميم خيص فيما األعضاء الدول قدرات تعزيز )٦ج
 ؛الدميقراطي التحول عمليات ويف احمللي التمع تدعيم يف نوالشبا الشابات وإشراك بالشباب، خاصة

 جمال يف وجامعة املعنية األطراف متعددة عامة سياسات وتنفي  بتصميم األعضاء الدول اضطالع )٧ج
 ؛املنشطات ومكافحة والرياضة البدنية الرتبية

ية الربامج الرئيس احملددة يف إطار مجيعنشطة األاج النهج القائم على حقوق اإلنسان بقدر أكرب يف مإد )٨ج
  ؛ويف مجيع مراحل دورة الربنامجلليونسكو 

 معلومات العام املؤمتر اعتمده ال ي الربنامج تنفي  بشأن أشهر ستة كل تعد اليت النظامية تقاريرها أن تقدم يف ججـ)
 الربنامج؛ أنشطة تنفي  عند األمثل النحو على املوارد استخدام أجل من املتخ ة التدابري عن

 الربامج ذلك يف مبا املنشودة، ونتائجها العمل حماور باستعراض ،٢٠١٧-٢٠١٤ الفرتة خالل ،أن تضطلع جد)
 توجيهها، إعادة أو استمرارها واقرتاح الثالث، الرئيسي بالربنامج املتعلقة الدولية والربامج احلكومية الدولية

 .واضحة تقييم معايري إىل ناداً است وذلك إ�ائها، أو منها للخروج اسرتاتيجيات أو تعزيزها، إمكانية يشمل مبا
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٠بتاريخ  السابعة عشرة، يف اجللسة العامة جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانيةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 

 )٥متابعة المؤتمر الدولي الخامس للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة (مينبس  ٣٨

 ،العام املؤمترإن 
 ،١٦م/إعالم ٣٧و ١٤م/إعالم ٣٧الوثيقتني  وقد درس

اليت نظمتها اليونسكو يف  )مينبسج ؤمترات الدولية للوزراء وكبار املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضةأن املب يعرتفإذ و 
)، ٢٠١٣ني جبرل)، و ٢٠٠٤وأثينا ج، )١٩٩٩وبونتا ديل إيسيت ج، )١٩٨٨موسكو ج)، و ١٩٧٦باريس ج
 ،الرتبية البدنيةو الرياضة  يف جمالعاملي إلعداد سياسات دولية  منتدىأهم  تشكل

 لرياضةبأن التوصيات الصادرة عن ه ه املؤمترات أسهمت يف تعزيز األبعاد التعليمية والثقافية واالجتماعية ل ي ّكرو 
 لرياضةديدة وبالتحديات العاملية املرتبطة بايف شد أحناء العامل، وزادت الوعي بالتطورات اجل الرتبية البدنيةو 
 ،الرتبية البدنيةو 
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شرطني أساسيني مهمني لضمان تنمية  ُيشكالنباألنشطة الرياضية  انتفاع اجلميعجودة الرتبية البدنية و بأن  واقتناعاً منه
اقتصاديًا بالغ األمهية  يف عملية التعليم، وميثالن عامًال اجتماعياً  ةأساسي ويسهمان بصورةاألفراد والتمعات، 

 وأداًة لتعزيز السالم والتفاهم بني الشعوب،
أن التغيريات السياسية واالجتماعية والثقافية الناجتة عن التقدم املتواصل يف تكنولوجيات وسائل  ضع يف اعتبارهوإذ ي

الوقت عينه حتديات  اإلعالم واالتصاالت توفر فرصًا جديدة يف شد أحناء العامل لتطوير الرياضة وتفرض يف
 ومسؤوليات جديدة على املنظمات الرياضية واحلكومات فيما يتعل( حبماية حقوق اإلنسان يف عامل الرياضة،

الدول األعضاء يف اليونسكو أن أنه نتيجًة للمخاطر العاملية اليت تدد النزاهة يف جمال الرياضة، ينبغي جلميع على  ويشدد
سيما عن طري(  والفساد والتالعب بالنتائج يف جمال الرياضة، وال املنشطاتلكفاح الدويل ضد تدعم بقوة ا

للوزراء  الرابعاملؤمتر الدويل ) اليت اعُتمدت يف ٢٠٠٥ج االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضةتطبي( 
) ال ي اعتمدته أكثر من ٢٠١٣ج إعالن برلني، وعن طري( تنفي  وكبار املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة

 ،للوزراء وكبار املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة اخلامساملؤمتر الدويل دولًة عضواً يف اليونسكو خالل  ١٢٠
جسيجبس) والدول األعضاء  الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة تهاجلنبالتدابري اليت اخت تا اليونسكو و  ويرحب

ال ي ُعقد يف للوزراء وكبار املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة  اخلامساملؤمتر الدويل ظيم فيها من أجل تن
 ، بدعم سخي من مجهورية أملانيا االحتادية،٢٠١٣ أيار/مايو ٣٠إىل  ٢٨برلني، من 

 ؛إعالن برلني الواردة يفلتزامات والتوصيات والنداءات اال يؤيد - ١
 ؛ه ه التوصيات والنداءات تنفي  الدول األعضاء إىل ويدعو - ٢
 اخلامساملؤمتر الدويل من املديرة العامة أن تضمن اضطالع اليونسكو بدور ريادي يف عملية متابعة  ويطلب - ٣

عن طري( استخدام إعالن برلني باعتباره املرجع الرئيسي للوزراء وكبار املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة 
ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة، مع احلرص يف  اليونسكو ستُنف  يف إطار برنامج لألنشطة املقبلة اليت

 الوقت عينه على تفادي متويل أي التزامات مالية إضافية من موارد امليزانية العادية؛
ابري املتخ ة على دعم عملية متابعة إعالن برلني والتد للرتبية البدنية والرياضة احلكوميةالدولية  ةلجنال ويشجع - ٤

 لرصد تطبيقه؛
املتابعة جتماع با وحييط علماً ، والرياضة للوزراء وكبار املسؤولني عن الرتبية البدنية اخلامساملؤمتر الدويل نتائج  ويؤيد - ٥

، بدعم ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٩و  ١٨يف  ال ي ُعقد يف بوغوتا ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب، األول
 )؛١٩٧٨ج الدويل للرتبية البدنية والرياضةاليونسكو ميثاق  تنقيحمة الكولومبية، فيما خيص من احلكو 

عن  ، تقريرا دورته الرابعة والتسعني بعد املائةقدم إىل اللس التنفي ي ، يف أن ت من املديرة العامة ويطلب أيضاً  - ٦
أيضًا اآلثار التنفي ية املرتتبة على ه ا استصواب تنقيح نص امليثاق ويستحسن أن يتضمن ه ا التقرير  مدى

 ؛امليثاق نص مدى استصواب تنقيحالبت يف اللس التنفي ي سلطة  وخيول،  التنقيح
وبالتشاور مع  اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضةأن تتوىل مبساعدة من املديرة العامة ك لك ويطلب   - ٧

للميثاق من أجل منقح املوارد الالزمة من خارج امليزانية، إعداد مشروع نص الدول األعضاء، ورهنًا بتوافر 
السادسة والتسعني بعد املائة، وذلك كي ينظر فيه املؤمتر العام ويعتمده  دورتهعرضه على اللس التنفي ي يف 

لتسعني بعد املائة يف دورته الثامنة والثالثني، شريطة أن يكون اللس التنفي ي قد قرر يف دورته الرابعة وا
 استصواب تنقيح نص امليثاق.

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٠بتاريخ  السابعة عشرة، يف اجللسة العامة جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانيةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 
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 إعالن األمم المتحدة لليوم الدولي للرياضة واألنشطة البدنية ٣٩

 ،إن املؤمتر العام
إعالن منتدى األمم املتحدة الواردة يف توصية البفيه اللس التنفي ي ويقر رحب ي، ال ي ٣٨م ت/١٩٢بالقرار  إذ ي كِّر

 ،"للرياضة واألنشطة البدنية"يوم دويل  واخلاصة بإعالنالسالم و  التنمية ألغراضالرياضة  تسخري الدويل الثالث بشأن
 ، القرار٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٣ملتحدة، يف دورتا السابعة والستني اليت عقدت يف باعتماد اجلمعية العامة لألمم ا ويرحب

 نيسان/أبريل، ٦املزمع االحتفال به يف اليوم الدويل للرياضة من أجل التنمية والسالم ال ي أعلنت فيه  ٦٧/٢٩٦
، وال ي يسّلم بأن ٢٠١٢/نوفمرب تشرين الثاين ٢٨ال ي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  ٦٧/١٧ بالقرار وي كِّر

 التنمية املستدامة والسالم،أن تعزز الرياضة ميكن أن تسهم يف حتقي( األهداف اإلمنائية لأللفية، و 
 ،املبادئ األساسية املنصوص عليها يف ميثاق اليونسكو الدويل للرتبية البدنية والرياضة ويف امليثاق األوليميب جمدداً ؤكد وي
 االجتماعي، االندماجاضة من إمكانية فريدة يف تعزيز مبا للري سّلميو 
املديرة العامة إىل التعاون مع منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية املعنية واملنظمات الرياضية الوطنية والتمع  يدعو - ١

 باليوم الدويل لالحتفال املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص ومجيع األطراف املعنية األخرى،
 ؛٦٠م/٣٧بشأنه، وذلك على النحو الوارد يف الوثيقة  والتوعية والسالم للرياضة من أجل التنمية

إسهام اليونسكو يف االحتفال باليوم الدويل للرياضة من أجل  ٥م/٣٧الوثيقة يف  أن تدرجمن املديرة العامة  ويطلب - ٢
 )٥متر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة جمينبس املؤ متابعة يف إطار  التنمية والسالم

 وتنفي  إعالن برلني؛
ينبغي أن أن أي أنشطة إضافية قد تنجم عن االحتفال باليوم الدويل للرياضة من أجل التنمية والسالم  ويشدد على - ٣

 ؛نيةالالزمة من خارج امليزا ألموالامرهونة بتوافر تكون 
 املديرة العامة إىل أن توافيه يف دورته الثامنة والثالثني بتقرير عن تنفي  ه ا القرار. و أيضاً ويدع – ٤

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٠بتاريخ  السابعة عشرة، يف اجللسة العامة جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانيةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 

 الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي، التي اعتمدها المؤتمر العام  التوصية تنقيح ٤٠
 ١٩٧٤في دورته الثامنة عشرة عام 

 ،إن املؤمتر العام
 ،١٠م ت/١٩٢وجرابعاً)  ٢٤م ت/١٩٠و جثالثاً) ١٣/م ت١٨٩ اتبالقرار  ي ّكر إذ

األعضاء وباالتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف  من النظام اخلاص بالتوصيات املوجهة إىل الدول ١٠ملادة ا ويضع يف اعتباره
 من املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي، ٤الفقرة 

 ،٥٩م/٣٧الوثيقة  وقد درس
اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي لتعكس التحديات األخالقية  ١٩٧٤أنه ينبغي تنقيح توصية عام  يقرر - ١

مع مراعاة مجلة أمور من بينها إعالن عام ، ارة العلوم والعالقة بني العلوم والتمعوالتنظيمية املعاصرة فيما يتعل( بإد
 ،٢٠٠٥بشأن العلوم واستخدام املعارف العلمية، واإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان لعام  ١٩٩٩
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إنشاء نظام  علمية كفيلة بتيسري سياسات وضعلكي تكون بيانًا متينًا ووجيهًا بشأن أخالقيات العلوم بوصفها أساسًا ل
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ ٢٧من املادة  ١مؤسسي يفضي إىل تنفي  الفقرة 

ه ه بالتشاور مع الدول األعضاء وغريها من األطراف املعنية يف غضون  التنقيحعملية  أن تعداملديرة العامة إىل  ويدعو - ٢
، باختاذ شد التدابري الفعالة التكلفة يف حدود املستطاع، وبصفة ٢٠١٧إىل عام  ٢٠١٤فرتة أربعة أعوام، من عام 

دوالر يف فرتة  ١٢٠ ٠٠٠موال من خارج امليزانية بقيمة وعن طري( تعبئة األ، ٢٠١٥-٢٠١٤خاصة يف فرتة العامني 
توصية  لتنقيحاإلجراءات املتخ ة  نتقريراً مرحلياً بشأيف دورته الثامنة والثالثني  وأن تقدم إليه ٢٠١٧-٢٠١٦العامني 

لجنة خاصة تتألف من خرباء تقنيني وقانونيني تعّينهم الدول لاجتماع  عقداقرتاحات لتمويل ب مشفوعاً ، ١٩٧٤عام 
) بغية متكني املؤمتر العام ٢األعضاء، وتدعى مجيع الدول األعضاء إىل املشاركة فيه مشاركة كاملة جاجتماع من الفئة 

 مشروع التوصية املنقحة اخلاصةيف دورته التاسعة والثالثني  وأن تقدم إليهار رمسي بشأن ه ه املسألة؛ من اختاذ قر 
 ؛بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي

الدول األعضاء واجلهات املاحنة احملتملة تقدمي أموال خارجة عن امليزانية تتيح القيام مبزيد من املشاورات املعمقة  ويناشد - ٣
خاص، لعقد اجتماع للجنة خاصة مؤلفة من خرباء تقنيني وقانونيني  وبوجه، ١٩٧٤املقرتح لتوصية عام  نقيحالتبشأن 

 ) قبل افتتاح الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر العام بأربعة أشهر على األقل.٢تعيّنهم الدول األعضاء جاجتماع من الفئة 
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٠بتاريخ  السابعة عشرة، يف اجللسة العامة االجتماعية واإلنسانية جلنة العلوماعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 

 دولي لفنون القتال من أجل تنمية قدرات الشباب وضمان مشاركتهم، ال مركزالإنشاء  ٤١
 ، يعمل تحت رعاية اليونسكو٢، بوصفه مركزاً من الفئة في شونجيو بجمهورية كوريا

 ،لعامإن املؤمتر ا
 جسادساً)، ١٤م ت/١٩١و ١٠٣/م٣٥ بالقرارين إذ ي ّكر

 اجلزء التاسع، ١٨م/٣٧ الوثيقة قد درسو 
يف  ،ضمان مشاركتهمو دويل لفنون القتال من أجل تنمية قدرات الشباب  زمرك إنشاءكوريا   مجهوريةباقرتاح  يرحب - ١

ك وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ وذليعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، شوجنيو
)، الواردة يف ملح( الوثيقة ٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة  التوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهد

 ؛١٠٣م/٣٥وتصويب واليت واف( عليها املؤمتر العام يف قراره  ٢٢م/٣٥
جبمهورية   يف شوجنيو ،مشاركتهمضمان نون القتال من أجل تنمية قدرات الشباب و على إنشاء املركز الدويل لف ويواف( - ٢

احلادية اللس التنفي ي يف دورته  وفقًا ملا أوصى بهيعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢بوصفه مركزًا من الفئة  كوريا،
 جسادساً))؛ ١٤م ت/١٩١جالقرار  بعد املائةوالتسعني 

 االتفاق املعد هل ا الغرض. قيعبتو للمديرة العامة  ويأذن - ٣
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٠بتاريخ  السابعة عشرة، يف اجللسة العامة جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانيةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 
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 الثقافة -البرنامج الرئيسي الرابع  ٤٢

 ،إن املؤمتر العام
 للمديرة العامة مبا يلي: يأذن - ١

بتنفي  خطة عمل الربنامج الرئيسي الرابع اليت تنتظم بنيتها حول  ٢٠١٧-٢٠١٤االضطالع خالل الفرتة  )جأ
 والدولعلى أفريقيا واملساواة بني اجلنسني وأقل البلدان منوًا  خاصمع الرتكيز بوجه  ،حمورين من حماور العمل

 حاًال، مبا فيها الشعوب األصلية؛اجلزرية الصغرية النامية والشباب والشرائح االجتماعية األضعف 
تنفي  خطة عمل الربنامج الرئيسي الرابع إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان  يفاللجوء أيضًا  جب)

الشمال واجلنوب واجلنوب، بوصفه طريقة تكميلية لتنفي  الربنامج، ومواصلة تطوير الشراكات مع التمع 
ظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغري ذلك من املنظمات الدولية يف مجيع املدين والقطاع اخلاص واملن

ومواصلة ترويج دور الثقافة بوصفها عنصراً متكينياً وحمركاً للتنمية املستدامة بدف إدراج ، مراحل إعداد الربنامج
 ، بغية حتقي( ما يلي:٢٠١٥الثقافة يف خطة التنمية ملا بعد عام 

 : محاية الرتاث وتعزيزه ونقلهي السابعالهدف االستراتيج
حكيمة ومستدامة من أجل إبراز الدور املركزي  إدارته إدارةوتشجيع لرتاث جبميع أشكاله امحاية وصون  )١ج

ال ي يضطلع به يف تعزيز التنمية املستدامة واملصاحلة واحلوار داخل البلدان وفيما بينها، وال سيما من 
تفاقيات املعنية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار، والربامج الدولية خالل توثي( الروابط مع اال

 وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي ،الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتاليونسكو احلكومية مثل جلنة 
 الوسائل اليت تستخدمبشأن  ١٩٧٠تعزيز تنفي  اتفاقية عام على بصفة خاصة، العمل، جاملاب)، و 

حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة وتنسي( اجلهود املب ولة 
 وتوسيع نطاقها تدرجيياً؛تنفي اً فعاالً  على الصعيد الدويل والالزمة لضمان تنفي  االتفاقية

مثل مشروع طري(  ،ثقافاتاملبادرات الطليعية بشأن التفاعالت الثقافية واحلوار بني ال تنفي مواصلة  )٢ج
الرقي(، واستخدام مصنفات اليونسكو اخلاصة بالتاريخ العام والتاريخ اإلقليمي ألغراض تربوية، 

 سيما تاريخ أفريقيا العام؛ وال
تعزيز الدور االجتماعي والرتبوي ال ي تضطلع به املتاحف بوصفها وسائل لتيسري احلوار بني  )٣ج

يف مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية، فضًال عن توطيد  اسياألسالثقافات، وخباصة دورها 
 ؛االتفاقيات الثقافيةسائر الصالت اليت تربطها ب

 وما ينطوي عليه من قيم، وتعزيزتزويد األطفال والشباب باملعارف األساسية بشأن صون الرتاث  )٤ج
سيما يف  والاحمللية بشأن تراثها، وتوعية التمعات ، التفاهم وتطوير الشبكات بني الطالب واملعلمني

 ؛"يف أيادي الشباب العاملي الرتاثبعنوان "برنامج موحد  إطار
 تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبري الثقايف :الثامنالهدف االستراتيجي 

اليت تشجع الرتاث احلي واإلبداع، وتدعم تنوع  األطر القانونية والسياسية واملؤسسية العامةتعزيز  )٥ج
ظهور صناعات ثقافية  وتيسريشكال التعبري الثقايف من خالل صون الرتاث الثقايف غري املادي أ

إنتاج السلع واخلدمات الثقافية على املستوى احمللي،  تدعموإبداعية دينامية، وال سيما اآلليات اليت 
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على الصعيد  دماتل ه ه السلع واخلوتنمية األسواق احمللية، واالنتفاع بالبىن الالزمة لتوزيع وتباد
عن طري(  فية واإلبداعية يف احلد من الفقرعلى دور الصناعات الثقابالتايل تسليط الضوء و العاملي، 
الروابط بني الثقافة والتنمية املستدامة يف إطار خطة  وزيادة إبرازفرص العمل وتوليد الدخل، توفري 

سيما  درات يف الاالت ذات األولوية، وال. وستوىل عناية خاصة لبناء الق٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
النقاش الدويل من أجل حتسني الظروف  على إحياء االهتمام أيضاً  وسينصب .الشبابملنفعة 

 االجتماعية واالقتصادية للفنانني؛
 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ العامني لفرتة أمريكي دوالر ٥٤ ١٢١ ٧٠٠ختصيص اعتمادات هل ا الغرض مببلغ  ججـ)

 :ما يلي العامةديرة من امل ويطلب - ٢
خمتلف األنشطة اليت يأذن با ه ا القرار بطريقة تضمن ك لك حتقي( مجيع النتائج املنشودة احملددة  أن تنف  جأ)

 للربنامج الرئيسي الرابع يف إطار األولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا واملساواة بني اجلنسني؛
امية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( النتائج التقارير النظ أن تقدم دوريًا يف جب)

 التالية: املنشودة
الثقافة والرتاث والتاريخ وحفظها وتعزيزها ونقلها من أجل احلوار أشكال التعبري عن محاية  :١محور العمل 

 والتنمية
لى حنو يكفل استدامته، وال سيما الدول األعضاء بتحديد الرتاث املادي ومحايته ورصده وإدارته ع قيام )١ج

 تنفي اً فعاالً؛ ١٩٧٢من خالل تنفي  اتفاقية عام 
كافحة استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الواجب اتباعها ملالسياسات  بشأنتشجيع احلوار  )٢ج

نفي  سيما ت الثقافية بطرق غري مشروعة عن طري( حتسني التعاون الدويل وتعزيزه وزيادة فعاليته، وال
 ؛وتعزيز قدرات املتاحف ١٩٧٠اتفاقية عام 

 ١٩٥٤إعداد توجيهات شاملة واسرتاتيجية واستشرافية وتطبيقها عن طري( تنفي  اتفاقية عام  )٣ج
 وبروتوكوليها تنفي اً فعاالً وحتقي( أثر مضاعف؛

تنفي اً  ٢٠٠١ام إعداد توجيهات شاملة واسرتاتيجية واستشرافية وتطبيقها عن طري( تنفي  اتفاقية ع )٤ج
 فعاالً وحتقي( أثر مضاعف؛

 ؛التاريخ وال اكرة املشرتكة لتحقي( املصاحلة واحلوار ترويج عناصراالنتفاع باملعارف من خالل  حتسني )٥ج
دعم وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف وصون الرتاث الثقايف غري املادي وتنمية الصناعات  :٢محور العمل 
 يةالثقافية واإلبداع

تعزيز القدرات الوطنية واستخدامها لصون الرتاث الثقايف غري املادي، مبا يف ذلك لغات السكان  )٦ج
 تنفي اً فعاالً؛ ٢٠٠٣األصليني واللغات املهددة باالندثار، عن طري( تنفي  اتفاقية عام 

شكال التعبري تعزيز القدرات الوطنية واستخدامها لوضع سياسات وتدابري من أجل النهوض بتنوع أ )٧ج
 تنفي اً فعاًال؛ ٢٠٠٥الثقايف عن طري( تنفي  اتفاقية عام 

تقاريرها النظامية اليت تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمده املؤمتر العام معلومات  أن تقدم يف ججـ)
 نامج؛عن التدابري املتخ ة من أجل استخدام املوارد على النحو األمثل عند تنفي  أنشطة الرب 
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، باستعراض حماور العمل والنتائج املنشودة، مبا يف ذلك ما يتعل( ٢٠١٧-٢٠١٤، خالل الفرتة أن تضطلع جد)
يشمل  بالربنامج الرئيسي الرابع من برامج دولية حكومية وبرامج دولية، واقرتاح استمرارها أو إعادة توجيهها، مبا

 .أو إ�ائها، وذلك استناداً إىل معايري تقييم واضحةإمكانية تعزيزها، ووضع اسرتاتيجيات للخروج منها 
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٠بتاريخ  السابعة عشرة، يف اجللسة العامة جلنة الثقافةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 

ية دراسة أولية عن الجوانب التقنية والقانونية والمتحفية المتعلقة بمدى استصواب وضع وثيقة تقنين ٤٣
 لحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف

 ،إن املؤمتر العام
والقانونية واملتحفية ملدى استصواب وضع وثيقة  ولية للجوانب التقنيةاألدراسة الضمن ، اليت تت٨م ت/١٩١الوثيقة  وقد درس

 تقنينية جديدة بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف،
 اخلرباء املعين حبماية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف جريو دي جانريو، الربازيل،بنتائج اجتماع  وإذ حييط علماً 

بأن الوثائ( القانونية القائمة غري كافية ملواكبة التحديات املستجدة املتعلقة  تفيد ) اليت٢٠١٢ متوز/يوليو ١٤-١١
 ب ه املسألة،

دة املتعلقة حبماية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف، والدور اجلديدة اليت برزت والنهوج اجلدي التحديات يف اعتباره يضعو 
ار فضًال عن دورها يف جمال مكافحة االجتّ  والعلمي االجتماعي والتعليميو  االقتصادي ي تؤديه املتاحف يف الال ال

 باملمتلكات الثقافية،
اون مع اللس الدويل للمتاحف، بدور قيادي يف بأنه يتعني على اليونسكو، يف ظل عامل سريع التغري، أن تضطلع، بالتع  ّكريو 

مبا يف  إعداد مبادئ وتوجيهات لدعم الدول األعضاء يف رسم سياساتا يف جمال املتاحف وتعزيزها، جبميع أشكاهلا،
 مع مراعاة احتياجات التمعات احمللية وتطلعاتا، البحث العلمي، سياسات ذلك

وبالتشاور  مع اللس الدويل للمتاحفالوثي( موارد خارجة عن امليزانية، وبالتعاون  ويل منبتماملديرة العامة إىل أن تعد،  يدعو
املتاحف  الدور ال ي تؤديه حلماية وتعزيز وغري ملزمة وثيقة تقنينية جديدة أوليًا لوضع نصاً مع الدول األعضاء، 

نص ه ه  وتقدمي مة، وذلك يف شكل توصية،، بغية استكمال الوثائ( التقنينية القائمبختلف جوانبه وجمموعات التحف
 إىل املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني. التوصية

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٠بتاريخ  السابعة عشرة، يف اجللسة العامة جلنة الثقافةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 

 ٤٣/م٣٦ القرار القدس وتطبيق ٤٤

 ،إن املؤمتر العام
) واتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف ١٩٤٩وبأحكام اتفاقيات جنيف األربع ج، ٤٣م/٣٦بالقرار  ي ّكرإذ 

)، وبإدراج ١٩٧٢)، وبروتوكوليها، واالتفاقية اخلاصة حبماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ج١٩٥٤حالة نزاع مسلح ج
ملي ويف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر، وبتوصيات وقرارات اليونسكو مدينة القدس القدمية يف قائمة الرتاث العا

 بشأن محاية الرتاث الثقايف، 
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 من األشكال يفيؤثر بأي شكل  يوجد يف ه ا القرار، الرامي إىل صون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية، ما أنه ال ويؤكد
  سيما قرارات جملس األمن املتعلقة بالوضع القانوين للقدس، ، والاملوضوعب ا  قرارات ومقررات األمم املتحدة ذات الصلة

 ،١٦م/٣٧ الوثيقة وقد درس
ب هلا لصون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية، تعلى اجلهود املتواصلة اليت  ةالعام ةللمدير  يعرب عن صادق شكره - ١

سواء كانت  -واملمارسات  املعوقاتإزاء  جمددًا عن قلقهرب ويعالصادر عن املؤمتر العام،  ٤٩م/٣٥ امتثاًال للقرار
 عملية احلفاظ على الطابع املميز ملدينة القدس القدمية؛  تؤثر يفاليت  -أو غري ذلك  أحادية اجلانب

ايف اجلهات املاحنة الدولية على مسامهاتا السخية يف تنفي  خطة عمل اليونسكو الرامية إىل صون الرتاث الثق ويشكر - ٢
الدول األعضاء واجلهات املاحنة الدولية أن تقدم املزيد من الدعم لألنشطة الرامية إىل  ويناشدملدينة القدس القدمية، 

 سيما يف إطار خطة العمل؛ صون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية عن طري( التمويل اخلارج عن امليزانية، وال
على التقدم احملرز يف تنفي  أنشطة الصون والرتميم والتدريب يف مدينة القدس القدمية، للمديرة العامة  ويعرب عن امتنانه - ٣

سيما فيما يتعل( بإقامة معهد لصون الرتاث املعماري يف إطار شراكة مع "مؤسسة التعاون" وبفضل مسامهة مالية  وال
خطوطات اإلسالمية الواقع يف املدرسة من املفوضية األوروبية، وبالنجاح يف إنشاء مركز املسجد األقصى لرتميم امل

األشرفية، وبتجديد وإحياء املتحف اإلسالمي يف احلرم الشريف، وذلك بفضل املسامهة املالية السخية اليت قدمتها 
 اململكة العربية السعودية؛

وعلى جانيب أسوار" مدينة  ميةمدينة القدس القد" اإلسرائيلية يفواألشغال احلفائر األثرية بالشواغل اليت أثريت بشأن  ويقر - ٤
 القدس القدمية وأسوارها؛

مع األطراف املعنية من أجل صون القيمة العاملية االستثنائية ملدينة القدس  اإىل مواصلة ب ل جهوده ةالعام ةاملدير  ويدعو - ٥
 القدمية؛

 للمجلس التنفي ي،  بأن ه ا البند مدرج يف جدول أعمال الدورة الرابعة والتسعني بعد املائة وإذ ي ّكر
 اليونسكو خطة عملاملديرة العامة إىل أن تقدم إليه يف دورته الثامنة والثالثني تقريرًا عن التقدم احملرز يف تنفي   يدعو - ٦

 إدراج ه ا البند يف جدول أعمال دورته الثامنة والثالثني. ويقرر، اخلاصة بصون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٠بتاريخ  السابعة عشرة، يف اجللسة العامة جلنة الثقافةا القرار، بناًء على تقرير اعتمد ه 

 مشاركة اليونسكو في مشروع العاصمة العالمية لفنون األداء ٤٥

 ،إن املؤمتر العام
رًا لقيام الصناعات اإلبداعية، وحمركًا لتحقي( أن األمم املتحدة قد أقرت بأن الثقافة متثل عامًال ميس إذ يأخ  بعني االعتبار

لجمعية العامة لألمم ل ٦٦/٢٠٨ قرارالالتنمية املستدامة، وعنصرًا ال يتجزأ من ثقافة السالم، وفقًا ملا مت تكريسه يف 
 ،إعالن هانغزواملتحدة، ووفقاً ملا مت التأكيد عليه جمدداً يف 

من الفنون ذات  اوغريه ةاملوسيقي والعروضن األداء جالفنون املسرحية، والرقص، على األمهية التارخيية لفنو  ويكرر التأكيد
الصلة) بالنسبة إىل البشرية، وعلى دورها يف تعزيز التفاهم والتسامح واحلوار، وعلى قيمتها باعتبارها من عناصر الرتاث 

ضمن إطار اتفاقية اليونسكو حلماية  البتكارواغري املادي ال ي يُثري عاملنا، وعلى ضرورة تنفي  أنشطة الصون والتعزيز 
 وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف،
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يرتبطان بعالقات شراكة قوية وعريقة يف جمال اإلبداع والفنون؛ فمن  إنشاء  (ITI) بأن اليونسكو واملعهد الدويل للمسرح روي كّ 
ته املتمثلة يف تعزيز التبادل الدويل للمعارف ، ما فتئ يضطلع مبهم١٩٤٨املعهد ليعمل حتت رعاية اليونسكو يف عام 

واملمارسات يف جمال فنون األداء، وما انفك يسعى إىل استخدام فنون األداء كأداة قوية وال غىن عنها من أجل بناء 
 ،على الصعيد الدويلالتفاهم والسالم لتحقي( اإلدماج و اجلسور الالزمة 

اون مع اليونسكو ألكثر من ستة عقود يف تنفي  أنشطته يف شد أرجاء العامل مثل بأن املعهد الدويل للمسرح تع وي ّكر أيضاً 
اليوم العاملي للمسرح واليوم الدويل للرقص، مبا يشمل العمل على دعم وتنمية قطاعات فنون األداء يف أفريقيا والبلدان 

تماعي، ور املسرح يف التماسك االج أوضاع الفنانني، وخباصة النساء من بينهم، ولتعزيز دنيالنامية، من أجل حتس
 سيما يف أوضاع النزاعات وما بعد النزاعات؛  ال

بأن قيام املعهد واملنظمات املنتسبة إليه، وبالشراكة مع اليونسكو، باختيار مدينة لتكون "العاصمة العاملية لفنون األداء"  ويث(
 احليوي لثقافة السالم وحتقي( التنمية املستدامة، ملدة سنة واحدة من شأنه أن يشكل عامل حفز وتشجيع على التطبي(

أنه سيتعني على املدينة املختارة والرابطات الدولية املهنية ذات الصلة أن تب ل على مدار السنة جهودًا خاصة  ويؤكد على
ري اخلدمات لالضطالع بأنشطة مميزة يف ه ه املدينة، مع الرتكيز على التدريب والتعليم يف جمال فنون األداء، وتوف
 الثقافية للفئات املستضعفة بغية دعم التالحم والتحول االجتماعيني وتشجيع خمتلف أشكال التعبري الفين،

الدول األعضاء يف اليونسكو واألمانة إىل التعاون مع املعهد الدويل للمسرح باعتباره اهليئة  ويدعو، املبادرةه ه  يؤيد - ١
تقاء املدينة املختارة، وذلك على أساس روح الشراكة بني القطاعني العام واخلاص املنسقة، من أجل تطبي( معايري الن

 ؛مجيع مناط( العامل يف الالزمة إقامة الروابط وأوجه التآزرمن أجل مواصلة تطوير املهن املسرحية وتعليم الفنون، مع 
أي تبعات مالية بالنسبة إىل اليونسكو، ولن  بأن إعالن "العاصمة العاملية لفنون األداء" لن ترتتب عليه حييط علماً و  - ٢

 يكون له تأثري كبري على صعيد املسامهات العينية،
 .هفكري لتصميم ه ا املشروع وتنفي الو  املعنويضمان دعم املنظمة على  مةاملديرة العا حيثو  - ٣

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٠بتاريخ  السابعة عشرة، يف اجللسة العامة جلنة الثقافةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 

 ،فيال أوكامبو في بوينوس آيرس باألرجنتين مبنى فيقليمي للفنون والثقافة، اإلمركز الإنشاء  بشأن اقتراح ٤٦
 ، يعمل تحت رعاية اليونسكو٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 ،إن املؤمتر العام
 ،١٠٣م/٣٥بالقرار  ي ّكر إذ

 ،٣ ق م/CLT م/جلنة٣٧الوثيقة  وقد درس
 من بوصفه مركزاً  ،يف بوينوس آيرس أوكامبو فيال يف مبىن ،والثقافة للفنون إقليمي األرجنتني إنشاء مركز باقرتاح يرحب - ١

 اليونسكو؛ رعاية حتت يعمل ٢ الفئة
باالقرتاح وأن يواف(، االتفاق اخلاص  املائة، مشروع بعد والتسعني الرابعة دورته اللس التنفي ي إىل أن يدرس، يف ويدعو - ٢

 اليونسكو؛ رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من مركزاً  بوصفه والثقافة، للفنون إقليمي مركز إذا ارتأى ذلك، على إنشاء
 االتفاق املعد هل ا الغرض. بتوقيع اللس التنفي ي إىل أن يأذن للمديرة العامة ويدعو أيضاً  - ٣

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٠بتاريخ  السابعة عشرة، يف اجللسة العامة لثقافةجلنة ااعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 
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لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، في  إلدارة والتدريب في مجال التراث الطبيعي العالمياإنشاء مركز  ٤٧
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢دهرادون بالهند، بوصفه مركزاً من الفئة 

 ،إن املؤمتر العام
 جخامساً)، ١٥م ت/ ١٩٢و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  رإذ ي كّ 

 اجلزء الرابع عشر، ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
يف دهرادون  ،رتاث الطبيعي العاملي ملنطقة آسيا واحمليط اهلاديلإلدارة والتدريب يف جمال الإنشاء مركز  اهلندباقرتاح  يرحب - ١

وذلك وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ  ،سكويعمل حتت رعاية اليون ٢، بوصفه مركزًا من الفئة باهلند
)، الواردة يف ملح( الوثيقة ٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة  التوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهد

 ؛١٠٣م/٣٥وتصويب واليت واف( عليها املؤمتر العام يف قراره  ٢٢م/٣٥
 ،باهلنديف دهرادون  رتاث الطبيعي العاملي ملنطقة آسيا واحمليط اهلاديدارة والتدريب يف جمال الاإلإنشاء مركز  ويواف( على - ٢

الثانية والتسعني اللس التنفي ي يف دورته  وفقًا ملا أوصى بهيعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢مركزًا من الفئة باعتباره 
 ؛))جخامساً  ١٥م ت/١٩٢جالقرار  بعد املائة

رتاث الطبيعي العاملي ملنطقة املعين باإلدارة والتدريب يف جمال ال ركزاملبتوقيع االتفاق اخلاص بإنشاء  ةالعامديرة للم ويأذن - ٣
 ).٢و جالفئة مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسك بوصفه باهلندآسيا واحمليط اهلادي يف دهرادون 

 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٠بتاريخ  السابعة عشرةعامة ، يف اجللسة الجلنة الثقافةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 

 ، في الجزائر العاصمة في أفريقيا، لصون التراث الثقافي غير المادي،قليمي اإلمركز الإنشاء  ٤٨
 ، يعمل تحت رعاية اليونسكو٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 ،إن املؤمتر العام
 )،جسادساً  ١٥ت/ م١٩٢و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ ي ّكر

 ،اجلزء اخلامس عشر ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
يف اجلزائر العاصمة، بوصفه مركزاً  ،إنشاء مركز إقليمي لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف أفريقياباقرتاح اجلزائر  يرحب - ١

يهية املتعلقة بإنشاء وذلك وفقاً لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ التوج ،رعاية اليونسكو يعمل حتت ٢من الفئة 
وتصويب واليت واف(  ٢٢م/٣٥)، الواردة يف ملح( الوثيقة ٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو جالفئة  املعاهد

 ؛١٠٣م/٣٥عليها املؤمتر العام يف قراره 
من ، بوصفه مركزًا العاصمة اجلزائريف ، قليمي لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف أفريقيااإلعلى إنشاء املركز  ويواف( - ٢

والتسعني بعد املائة جالقرار  الثانيةالتنفي ي يف دورته  اللس وفقًا ملا أوصى به، رعاية اليونسكو تيعمل حت ٢ الفئة
 ))؛سادساً ج ١٥/م ت١٩٢

 االتفاق املعد هل ا الغرض. بتوقيعللمديرة العامة  ويأذن - ٣
 .٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين  ٢٠بتاريخ  السابعة عشرة، يف اجللسة العامة لثقافةجلنة ااعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 
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 التصال والمعلوماتا -البرنامج الرئيسي الخامس  ٤٩

 إن املؤمتر العام
 للمديرة العامة مبا يلي: يأذن - ١

تها حول خطة عمل الربنامج الرئيسي اخلامس اليت تنتظم بنيبتنفي   ٢٠١٧-٢٠١٤خالل الفرتة  االضطالع ) أج
حموري العمل التاليني، مع الرتكيز بوجه خاص على أفريقيا واملساواة بني اجلنسني، وأقل البلدان منواً، والدول 

 اجلزرية الصغرية النامية، والشباب والشرائح االجتماعية األضعف حاًال، مبا فيها الشعوب األصلية؛
س إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان اللجوء أيضًا يف تنفي  خطة عمل الربنامج الرئيسي اخلام ) بج

الشمال واجلنوب واجلنوب بوصفه طريقة تكميلية لتنفي  الربنامج، ومواصلة تطوير الشراكات مع التمع املدين 
والقطاع اخلاص واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغري ذلك من املنظمات الدولية يف مجيع مراحل 

 امج، بغية حتقي( ما يلي:إعداد الربن
 االنتفاع باملعلومات واملعارف إتاحةتعزيز حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم و  :التاسعالهدف االستراتيجي 

نرتنت ب ل جهود فعالة لرفع مستوى الوعي بشأن حرية التعبري واالنتفاع باملعلومات خارج شبكة اإل )١ج
. مهاوتعزيز  هما، والقيام حبملة عاملية لدعمساسيةاأل من حقوق اإلنسان نيا حقمبوصفه داخلها،و 

أيار/مايو) ومنح  ٣حتقي( ذلك من خالل مجلة أمور منها اليوم العاملي حلرية الصحافة ج جريوسي
وغريها من املناسبات احمللية واإلقليمية والدولية  العاملية حلرية الصحافة جائزة اليونسكو/غيلريمو كانو

بالتعاون  تعزيز التدف( احلر للمعلومات من خالل العمل وسيجري أيضاً . ب ا املوضوع ذات الصلة
مع احلكومات ووسائل اإلعالم والتمع املدين واألطراف املعنية األخرى من أجل تصميم  الوثي(

استكمال ه ه اجلهود عن طري( تعزيز وتقوية النظم  جريوتنفي  السياسات واألطر التشريعية. وسي
اعتماد املعايري املهنية  الرامية إىلظيم ال ايت اخلاصة مبساءلة وسائل اإلعالم، واجلهود القائمة على التن

 اإلعالم؛ واألخالقية يف وسائل
خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة  تنسي(قيادة اجلهود الدولية حلماية الصحفيني من خالل  )٢ج

اليت أعدت هل ا الغرض، وتنفي  خطة عمل اليونسكو الصحفيني وقضية اإلفالت من العقاب، 
عملية االستعراض  يف تقدمي معلومات تتعل( باملهام اليت تضطلع با اليونسكو يف إطار واإلسهام

وتوعية احلكومات ووسائل  ،ألمم املتحدةالتابع لحقوق اإلنسان  العاملي الدوري ال ي يقوم به جملس
 ؛ضمان سالمتهم يةوأمهاإلعالم بشأن دور الصحفيني يف بناء دميقراطيات سليمة 

سيما يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية  الو ستقلة، املرة و احلعالم اإلدعم تنمية بيئة تشجع وسائل  )٣ج
وتعيش أوضاع ما بعد النزاع. وسيتم ذلك من خالل تعزيز تعليم الصحافة، ودعم عملية إنشاء 

 اتية لوسائل اإلعالم؛بيئة مؤ نشوء وتطوير مؤسسات مستقلة، وتشجيع احلكومات على تيسري 
 شباط/ ١٣تعزيز تعددية وسائل اإلعالم من خالل مجلة أمور منها احتفاالت يوم اإلذاعة العاملي ج )٤ج

من أجل هلا، احملطات اإلذاعية التابعة  ، مبا فيهالتمعات احملليةا وسائل إعالم فرباير) والعمل مع
 نساء والشباب؛اعتماد مبادئ توجيهية يف جمال الربجمة لضمان متثيل ال
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يف مضامني وإدارة وسائل اإلعالم من خالل عقد  على حنو متزايد بني اجلنسني التكافؤتعزيز  )٥ج
الشراكات مع املؤسسات اإلعالمية من أجل تطبي( وتعزيز املؤشرات املراعية لقضايا اجلنسني يف 

اإلعالم، بدف تعزيز  وسائل اإلعالم. وستقوم املنظمة بتعزيز التحالفات مع الشركاء يف قطاع وسائل
 ؛"النساء يصنعن األخبار"بادرة مل املماثلةليات اآلوتطوير 

، واستغالهلا سيما الشباب، من االنتفاع بالكميات اهلائلة من املعلومات واملعارف متكني املواطنني، ال )٦ج
تية يف من خالل التشجيع على اعتماد وإدماج مناهج التدريب اخلاصة بالدراية اإلعالمية واملعلوما

السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية، ومتتني العالقات مع املنظمات الشبابية وغريها من الشركاء من 
 أجل تعزيز الفوائد النامجة عن ارتفاع مستوى الكفاءات يف جمال الدراية اإلعالمية؛

الل الربنامج من خ وال سيمادعم وسائل اإلعالم احلرة واملستقلة والتعددية يف الدول األعضاء كافة،  )٧ج
 الدويل لتنمية االتصال؛

تعزيز وسائل اإلعالم وتروجيها على الصعيد العاملي من خالل تقييم وسائل اإلعالم الوطنية استناداً إىل  )٨ج
 مؤشرات اليونسكو لتنمية وسائل اإلعالم؛

نسكو قدرات الصحفيني ومعلمي الصحافة ومؤسساتم، باالستناد إىل املناهج اليت أعدتا اليو  تدعيم )٩ج
وتعزيز  ؛بوصفها منوذجاً للتميز املؤسسي يف ه ا الال، مع تشجيع عملية تدريب النساء الصحفيات

عداد التقارير يف جمال العلوم إ فيما خيصالتنمية املستدامة من خالل النهوض بقدرات الصحفيني 
 ؛الدميقراطيوالتنمية واحلكم 

جلة قضايا االنتفاع من خالل دعم عملية وضع متكني الدول األعضاء من سد الفجوة الرقمية ومعا )١٠ج
واحللول  تأطر السياسات بشأن تعميم االنتفاع باملعلومات، وتكنولوجيات املعلومات واالتصاال

غريها، وتشجيع اسرتاتيجية االنتفاع املفتوح و املفتوحة، مبا يشمل مبادرة املوارد التعليمية املفتوحة و 
الوطنية املتعلقة بالتوصية اخلاصة بتعزيز التعدد اللغوي  على تنفي  السياسات األعضاء الدول

 ؛واستخدامه وتعميم االنتفاع بالال السيربين
استخدام من خالل مؤازرة تعميم االنتفاع مبوارد املعلومات واملعارف املتاحة للدول األعضاء  )١١ج

إلعالمية واملعلوماتية مبادرات جديدة يف جمال الدراية ات، واختاذ تكنولوجيات املعلومات واالتصاال
مبا يف  ،الوسائل اإللكرتونيةبواستحداث وسائل جوأدوات) بديلة للتعليم املستمر والتعليم مدى احلياة 

ذات النطاق العريض، واألجهزة احملمولة واحللول  ت املعززةذلك تكنولوجيات املعلومات واالتصاال
  ومهنيي املعلومات واملتخصصني يف العلوم؛املفتوحة، والرتكيز بصفة خاصة على املعلمني والباحثني

يف بناء جمتمعات املعرفة، بوسائل منها تنفي  قرارات مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات  اإلسهام )١٢ج
 سيما والودعم برنامج املعلومات للجميع عن طري( تعزيز تنفي  جماالته ذات األولوية والتوعية بشأ�ا، 

 ؛ة الصغرية الناميةيف أفريقيا والدول اجلزري
ومواصلة حتديد موقعه باعتباره اآللية العاملية للتوصل إىل حلول كفيلة  برنامج ذاكرة العاملتعزيز  )١٣ج

بالتصدي لتحديات صون الرتاث الوثائقي، مبا يشمل شكليه الرقمي واملرقمن، والعمل يف طليعة 
 االجتاهات املتغرية والتطورات يف ه ا الال؛



 ٢٠١٧-٢٠١٤الربنامج وامليزانية لعامي 

 
75 ٧٥ 
 

كرة العامل عرب زيادة موارده البشرية واملالية، وتنفي  خطة العمل لتعزيز برنامج ذاكرة برنامج ذا  تدعيم )١٤ج
العامل ال ي اعتمده اللس التنفي ي يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة، مع إيالء االعتبار الواجب 

 ؛للقيود املفروضة حالياً على امليزانية
 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ العامني دوالر أمريكي لفرتة ٣٢ ٧١٤ ٦٠٠ختصيص اعتمادات هل ا الغرض مببلغ  ججـ)

 ما يلي: من املديرة العامة ويطلب - ٢
خمتلف األنشطة اليت يأذن با ه ا القرار على حنو يضمن حتقي( مجيع النتائج املنشودة احملددة للربنامج  أن تنف  جأ)

 ملساواة بني اجلنسني؛الرئيسي اخلامس يف األولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا وا
 التقارير النظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( النتائج املنشودة التالية: يفدورياً  أن تقدم جب)

: تعزيز نشوء بيئة مؤاتية حلرية التعبري، وحرية الصحافة، وسالمة الصحفيني، وتيسري التعددية ١محور العمل 
 اإلعالم، ودعم املؤسسات اإلعالمية املستدامة واملستقلةواملشاركة يف وسائل 

تعزيز البيئة املؤاتية حلرية التعبري وحرية الصحافة وسالمة الصحفيني والتنظيم ال ايت، يف وسائل اإلعالم  )١ج
والبلدان اليت متر  اتسيما يف البلدان اليت تعيش أوضاع ما بعد النزاع الشبكية وغري الشبكية، وال

 انتقالية، وذلك من خالل اعتماد وتنفي  سياسات وممارسات مؤاتية؛مبرحلة 
دعم و اعتماد سياسات تراعي قضايا اجلنسني  بعدة وسائل منها تيسري تعددية املؤسسات اإلعالمية )٢ج

متكني املواطنني، وال سيما  مع ضمانالسياسات واملمارسات اإلعالمية املعززة يف التمعات احمللية، 
 خالل تعزيز الكفاءات يف جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية؛ الشباب، من

تعزيز استقالل واستدامة املؤسسات اإلعالمية الوطنية من خالل املشروعات املبتكرة واملوائمة  )٣ج
للسياسات واملعززة للمعارف العائدة للربنامج الدويل لتنمية االتصال ومن خالل بناء قدرات 

 حافة.الصحفيني ومدارس الص
 النهوض بعملية تعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف وحفظها :٢محور العمل 

تعزيز احللول املفتوحة لربنامج جمتمعات املعرفة يف الدول األعضاء جاملوارد التعليمية املفتوحة، واالنتفاع  )٤ج
لبيانات املفتوحة، والسحابة املفتوح، والرباجميات الانية املفتوحة املصدر، وبرنامج التدريب املفتوح، وا

مبا يشمل مراعاة احتياجات املعوقني  ،االنتفاع بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وإتاحةاملفتوحة)، 
 ومجيع اللغات؛

 صون الرتاث الوثائقي بكل أشكاله من خالل تعزيز برنامج ذاكرة العامل؛ )٥ج
لعاملي لتمع املعلومات وحتسني االنتفاع العام دعم الدول األعضاء يف تنفي  نتائج مؤمتر القمة ا )٦ج

 باملعلومات، وال سيما من خالل برنامج املعلومات للجميع؛
أن تقدم يف تقاريرها النظامية اليت تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمده املؤمتر العام معلومات  ججـ)

 النحو األمثل عند تنفي  أنشطة الربنامج؛عن التدابري املتخ ة من أجل استخدام املوارد على 
، باستعراض حماور العمل والنتائج املنشودة، مبا يف ذلك ما يتعل( ٢٠١٧-٢٠١٤االضطالع، خالل الفرتة  جد)

يشمل  بالربنامج الرئيسي اخلامس من برامج دولية حكومية وبرامج دولية، واقرتاح استمرارها أو إعادة توجيهها، مبا
 .ا، أو وضع اسرتاتيجيات للخروج منها أو إ�ائها، وذلك استناداً إىل معايري تقييم واضحةإمكانية تعزيزه
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩على تقرير جلنة االتصال واملعلومات، يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  بناءً اعتمد ه ا القرار، 
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 رنامج المعلومات للجميع الدولي الحكوميتقرير عن استعراض تنفيذ الخطة االستراتيجية لب ٥٠
)٢٠١٣-٢٠٠٨( 

 إن املؤمتر العام
"تقرير عن استعراض تنفي  اخلطة االسرتاتيجية لربنامج املعلومات للجميع الدويل احلكومي املعنونة  ٥١م/٣٧الوثيقة  وقد درس
 "،)٢٠١٣-٢٠٠٨ج

 إلسهامهما يف إعداد ه ا االستعراض؛ همكتبوعلى ربنامج املعلومات للجميع الدويل احلكومي للس العلى  يثين - ١
 دولة من الدول األعضاء قد قدمت إسهامات كبرية يف عملية االستعراض؛ ٥٢أن بوحييط علماً  - ٢
 التزامه باهلدف العاملي املتمثل يف تعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف للجميع، وبأولويات برنامج املعلومات للجميع؛ ؤكدوي - ٣
 نتائج واستنتاجات عملية االستعراض؛ب قريو باآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء  أيضاً  وحييط علماً  - ٤
الدول األعضاء ومجيع األطراف املعنية إىل مراعاة نتائج استعراض برنامج املعلومات للجميع عند إعداد وتنفي   ويدعو - ٥

 دولة منها، وذلك من أجل بناء جمتمعات معرفة منصفة وجامعة؛ السياسات والربامج واالسرتاتيجيات الوطنية يف كل
 يف برنامج املعلومات للجميع. اوإسهامه اى تعزيز مشاركتهالدول األعضاء عل وحيث - ٦

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩على تقرير جلنة االتصال واملعلومات، يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  بناءً اعتمد ه ا القرار، 

 عن تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات تقرير المديرة العامة ٥١

 إن املؤمتر العام
مؤمتر القمة العاملي  متابعةعملية لب فيه من املديرة العامة تعزيز دور اليونسكو الريادي يف ال ي طُ  ٥٦م/٣٦بالقرار إذ ي ّكر 

 لتمع املعلومات،
 يا املعلومات واالتصاالت وأثرها املتعاظمني على صعيد التنمية يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو،بأمهية تكنولوج ويسّلم
 أمهية مشاركة جهات متعددة يف عملية متابعة مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات، ويؤكد
ج مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات بالنتائج اليت حتققت يف االجتماع األول ال ي استضافته اليونسكو الستعراض نتائ ويقرّ 

 بعد مضي عشر سنوات على انعقاده،
الستعراض نتائج  ٢٠١٣األول ال ي استضافته اليونسكو يف شباط/فرباير  االجتماعالبيان اخلتامي ال ي اعُتمد يف  يؤيد - ١

 مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات على انعقاده؛
ترويج البيان اخلتامي بوصفه إسهامًا يف االستعراض الشامل لنتائج مؤمتر  إىلالدول األعضاء والشركاء اآلخرين  دعووي - ٢

 القمة العاملي لتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات على انعقاده؛
 من املديرة العامة ما يلي: ويطلب - ٣

لتخصصات اليت تتمتع با اليونسكو عن طري( تيسري األنشطة االستفادة من امليزة النسبية واجلامعة ل تواصلأن  جأ)
 من أجل حتقي( التنمية املستدامة؛ املنفتحة على اجلميعاملشرتكة بني القطاعات يف جمال بناء جمتمعات املعرفة 

ت عن طري( مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلوما متابعة أن متضي قدماً يف تعزيز دور اليونسكو الريادي يف عملية جب)
 اإلسهام بنشاط يف مجلة أمور منها العملية اجلارية الستعراض نتائج مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات؛
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إلجراء يف دورته الثامنة والثالثني تقريرًا عن تنفي  نتائج مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات  إليهأن تقّدم  ججـ)
 .٢٠١٥مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات يف مرحلة ما بعد عام  ابعةمتمشاركة املنظمة يف مناقشة بشأن 

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩على تقرير جلنة االتصال واملعلومات، يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  بناءً اعتمد ه ا القرار، 

المعارف، وحرية التعبير، وحرمة الشؤون القضايا المتعلقة باإلنترنت، بما في ذلك االنتفاع بالمعلومات و  ٥٢
 الشخصية، واألبعاد األخالقية لمجتمع المعلومات

 ،إن املؤمتر العام
 ،٦١م/٣٧الوثيقة  وقد درس
 ،٤٠م ت/١٩٢جثالثاً) والقرار  ٥م ت/١٩٠والقرار  ٥٧م/٣٦بالقرار  وإذ ي ّكر

ألخالقية لتمع املعلومات، وشد األحداث والدراسات الدور األساسي ملهام اليونسكو يف جمال األبعاد ا ويضع يف اعتباره
 ،١٩٩٥اليونسكو من  عام  حظيت بتأييداليت  املوضوعواملنشورات والتقارير واألنشطة األخرى املتصلة ب ا 

والبيان اخلتامي  ٥٥م/٣٧تقرير املديرة العامة عن تنفي  نتائج مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات الوارد يف الوثيقة إىل  ويشري
الستعراض نتائج مؤمتر القمة  ٢٠١٣اط/فرباير بيف ش ال ي اعتمد يف االجتماع األول ال ي استضافته اليونسكو

 ،على انعقادهالعاملي بعد مضي عشر سنوات 
حي(  يتالكرامة ال البيان اخلتامي يدعو مجيع األطراف املعنية إىل محاية حرمة الشؤون الشخصية وتعزيز أنويضع يف اعتباره أيضاً 

لكل فرد التمتع با يف الال السيربين، ويشجع التفكري واملناقشة على الصعيدين الدويل واملتعدد التخصصات بشأن 
 التحديات األخالقية املتصلة بالتكنولوجيات الناشئة وجمتمع املعلومات،

واحلريات األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي باإلعمال الكامل، يف الال السيربين، حلقوق اإلنسان  والتزامًا منه
 حلقوق اإلنسان،

احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك احل( يف حرية التعبري  يؤكد جمدداً إذ و 
خصية أو شؤون أسرته أو بيته واحل( يف عدم تعريض أي شخص على حنو تعسفي أو غري قانوين لتدخل يف شؤونه الش

من اإلعالن  ١٢االنتهاكات، وفقًا للمادة  تلكأو مراسالته، واحل( يف التمتع حبماية القانون من ه ا التدخل أو 
 حلقوق املدنية والسياسية،اخلاص بامن العهد الدويل  ١٩و ١٧العاملي حلقوق اإلنسان واملادتني 

 قرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بتعزيز ومحاية احل( يف حرية الرأي والتعبريبالتقرير ال ي أعده امل وإذ حييط علماً 
 ،)A/HRC/23/40ج

حقوق اإلنسان على اإلنرتنت والتمتع با"، ال ي يؤكد ومحاية بشأن "تعزيز  ٢٠/٨بقرار جملس حقوق اإلنسان  أيضاً  وي ّكر
 ،باحلماية أيًضا على اإلنرتنت حتظى األشخاص خارج اإلنرتنت جيب أن بان نفس احلقوق اليت يتمتع أ

يتيح للمجتمع  إذ إن ذلكماية املصادر الصحفية، حل أمر أساسي حرمة الشؤون الشخصيةإىل أن مراعاة  ويشري أيضاً 
وسيادة القانون، وأنه ال جيوز تعريض حرمة الشؤون  الرشيدةاالستفادة من التحقيقات الصحفية، ويعزز احلوكمة 

 تعسفي أو غري قانوين،الشخصية ألي تدخل 
أنه، بالنظر إىل الطابع العابر للحدود ال ي يتسم به تدف( البيانات، يتعني العمل على الصعيد الوطين  إىل ك لك  ويشري

 واإلقليمي والعاملي للتصدي للتحديات املتصلة بالال السيربين، من خالل حوار شامل بني األطراف املعنية املتعددة،
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بشأن القضايا املتعلقة باإلنرتنت، مبا يف ذلك  ةاألطراف املعنية املتعددبني يونسكو يف النقاش الدويل دور ال ويشدد على
 االنتفاع باملعلومات واملعارف، وحرية التعبري، وحرمة الشؤون الشخصية واألبعاد األخالقية لتمع املعلومات،

اليونسكو، مبا يف ذلك  مهاميف نطاق  باإلنرتنتاملتعلقة  القضايامن املديرة العامة أن تعد دراسة شاملة عن  يطلب - ١
االنتفاع باملعلومات واملعارف، وحرية التعبري، وحرمة الشؤون الشخصية، واألبعاد األخالقية لتمع املعلومات، تتضمن 

 وتشملنية عتقوم على تعدد األطراف املخيارات حمتملة للقيام بأنشطة يف املستقبل من خالل إدارة عملية جامعة 
توفري املعلومات الالزمة لتقدمي بغية احلكومات والقطاع اخلاص والتمع املدين واملنظمات الدولية واألوساط التقنية، 

4Fالثامنة والثالثني إىل املؤمتر العام يف دورتهتقرير املديرة العامة عن تنفي  نتائج مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات 

 ؛١
األعضاء وأن يستفاد فيها من املعارف املرتاكمة  الدولمام مجيع أ اً ه ه العملية مفتوحباب املشاركة يف ون كيأن  ويطلب - ٢

 ؛املعنيةلدى اليونسكو وخرباتا السابقة يف ه ه املسائل، وأن تشارك فيها مجيع املنتديات القائمة 
انتظام بالتقدم احملرز يف العملية امل كورة أعاله، مبا يف ب علماً  األعضاءمن املديرة العامة أن حتيط الدول  أيضاً  يطلبو  - ٣

 ذلك اللس التنفي ي يف دورته السادسة والتسعني بعد املائة؛
قصارى جهدها، مبا يشمل تقدمي املسامهات  تب له ه العملية وأن  يفالدول األعضاء أن تشارك مشاركة كاملة  ويناشد - ٤

 أنشطة أخرى.أو تنفي  ل عقد اجتماعات إضافية من أجل متوي ،اخلارجة عن امليزانية
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩على تقرير جلنة االتصال واملعلومات، يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  بناءً اعتمد ه ا القرار، 

نينية لصون دراسة أولية عن الجوانب التقنية والمالية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب وضع وثيقة تق ٥٣
 التراث الوثائقي وإتاحة االنتفاع به

 ،إن املؤمتر العام
 ،٤٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
 جثانياً)، ١١م ت/١٩١بالقرار  وإذ ي ّكر

 ،٢٠٠٣الرتاث الرقمي لعام  بصونمبيثاق اليونسكو اخلاص وي ّكر أيضاً 
استصواب وضع وثيقة تقنينية لصون املتعلقة مبدى لقانونية واملالية وا التقنيةلجوانب لولية األدراسة نتائج الب حييط علماً  - ١

 ؛الرتاث الوثائقي وإتاحة االنتفاع به
لوثائقي، مبا يف ذلك صون الرتاث اوالثالثني مشروع توصية بشأن  الثامنة يف دورته إليه تقّدمإىل أن  ةالعام ةاملدير  ويدعو - ٢

 ما؛االنتفاع بإتاحة و  الرتاث الرقمي،
مزيد من املشاورات املعمقة إجراء تتيح خارجة عن امليزانية  أمواالً  تقدم أناجلهات املاحنة احملتملة و  الدول األعضاء ويناشد - ٣

 بشأن إعداد مشروع التوصية املقرتح.
 .٢٠١٣/نوفمرب تشرين الثاين ١٩على تقرير جلنة االتصال واملعلومات، يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  بناءً اعتمد ه ا القرار، 

 
جراء املتعدد املراحل إلعداد ودراسة واعتماد ومتابعة اإلعالنات واملواثي( وغريها من الوثائ( التقنينية ال تشكل ه ه العملية أي مرحلة من اإل ١

صوص عليها يف املماثلة اليت يعتمدها املؤمتر العام واليت ال يشملها النظام اخلاص بالتوصيات املوجهة إىل الدول األعضاء واالتفاقيات الدولية املن
الرابعة من امليثاق التأسيسي، على النحو املبّني يف امللح( زاي من النصوص األساسية، ما مل تقرر الدول األعضاء خالف من املادة  ٤الفقرة 
 ذلك.
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 توصيات االتحاد الدولي لرابطات المكتبات وأمناء المكتبات بشأن الدراية اإلعالمية والمعلوماتية ٥٤

 ،إن املؤمتر العام
ما هو أبعد من البىن األساسية لتكنولوجيات املعلومات  باالنتقال إىلمرهون بأن حتقي( رؤية اليونسكو لتمعات املعرفة إذ يقر 

وفرص االنتفاع با من أجل بناء قدرات مجيع املواطنني على املشاركة بنشاط وفعالية يف جمتمعات املعرفة  واالتصاالت
 الناشئة،

، يف دورته السابعة، توصيات االحتاد الدويل لرابطات قد أيد للجميع املعلوماتاللس الدويل احلكومي لربنامج  إىل أن ويشريً 
 دراية اإلعالمية واملعلوماتية،املكتبات وأمناء املكتبات بشأن ال

 ،اللس الدويل احلكومياملعلوماتية والتابع ملكتب و  اإلعالمية بالدرايةرئاسة الفلبني لفري( العمل املعين إىل  أيضاً  يشريً و 
 ة املستدامة،لتحقي( التنمي ال بد منهمدى احلياة وشرط  تعّلميف عملية ال أساسيبأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية عامل  ويقر

بأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية هي وسيلة لتحقي( اهلدف املتمثل يف ضمان االنتفاع العام واملنصف باملعلومات  ويقر أيضاً 
 واملعارف،

ية على االحتاد الدويل لرابطات املكتبات وأمناء املكتبات ملا ب له من جهود من أجل إعداد التوصيات املتعلقة بالدرا يثين - ١
 اإلعالمية واملعلوماتية؛

 الدول األعضاء إىل تأييد التوصيات املتعلقة بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية؛ ويدعو - ٢
الدول األعضاء إىل أن تضع يف اعتبارها التوصيات املتعلقة بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية عند ختطيط  ويدعو أيضاً  - ٣

مدى احلياة، وحمو األمية، والاالت األخرى اليت  تعّلماخلاصة بالتعليم، وال املقبلةرات االسرتاتيجيات والسياسات واملباد
 تسهم يف بناء جمتمع املعرفة.

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩على تقرير جلنة االتصال واملعلومات، يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  بناءً اعتمد ه ا القرار، 

المكتبات التي تخدم األشخاص  دولي لرابطات المكتبات وأمناء المكتبات بشأنبيان االتحاد ال ٥٥
 العاجزين عن قراءة المطبوعات

 ،إن املؤمتر العام
 بأن االنتفاع باملعارف واملعلومات أمر أساسي لالندماج االجتماعي والعمل، وك لك للمشاركة الثقافية والسياسية،إذ يقر 

على املشاركة بنشاط وفعالية يف  األشخاصمجيع  بناء قدراتب مرهونيونسكو لتمعات املعرفة حتقي( رؤية البأن ويقر أيضًا 
 جمتمعات املعرفة الناشئة،

 ٧وجيم  ٣وجيم  ٢بإعالن املبادئ الصادر عن مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات، وال سيما خبطوط العمل جيم  وي ّكر
 من خطة عمل جنيف، ٨وجيم 

من اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت تنص على ح(  ٢٤و ٢١و ٩باملواد  أيضاً  وي ّكر
 األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوصول إىل املعلومات واملعارف،

 نشورةامل املصنفاتب االنتفاع تيسريبشأن  ملنظمة العاملية للملكية الفكريةمراكش اليت أعدتا ا أن اعتماد معاهدة ويشري إىل
املطبوعات يوفر اإلطار  قراءة اليت تعوقهم عن خرىاأل العاهات أو ذوي العاهات البصرية أو املكفوفني ألشخاصل

 القانوين الالزم للتبادل والتعاون الدوليني يف تـأمني سبل االنتفاع باملعلومات، 
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حموري يف إتاحة احلصول على املعلومات،  ك لك بأن املكتبات والناشرين ومزودي اخلدمات اإلعالمية يضطلعون بدور  ويقر
 وال سيما يف توفري الكتب واملعارف واملعلومات يف أشكال ميكن االنتفاع با بطريقة ميسرة،

أن ازدياد توافر املعلومات الرقمية واستخدام التكنولوجيات الرقمية، مبا يف ذلك نشوء الكتب اإللكرتونية، يتيح  إىل أيضاً  ويشري
جزين عن قراءة املطبوعات فرصة املشاركة يف جمتمعات املعرفة بنفس القدر من الوقت والتكلفة واجلودة لألشخاص العا

 ال ي يتاح لغريهم من أعضاء التمع،
على االحتاد الدويل لرابطات املكتبات وأمناء املكتبات ملا يب له من جهود يف إعداد البيان اخلاص باملكتبات اليت  يثين - ١

 ص العاجزين عن قراءة املطبوعات؛ختدم األشخا
 املطبوعات؛ قراءة عن العاجزين األشخاص ختدم اليت باملكتبات اخلاصالدول األعضاء إىل تأييد البيان  ويدعو - ٢
الدول األعضاء إىل أن تضع يف اعتبارها بيان االحتاد الدويل لرابطات املكتبات وأمناء املكتبات بشأن  أيضاً  ويدعو - ٣

 يف واملبادرات والسياسات االسرتاتيجيات ختطيط لدى املطبوعاتليت ختدم األشخاص العاجزين عن قراءة املكتبات ا
 .املستقبل

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩على تقرير جلنة االتصال واملعلومات، يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  بناءً اعتمد ه ا القرار، 

  )IIDCSR(ن الثقافات والتغطية اإلخبارية المراعية لحساسية النزاعات إنشاء معهد دولي للحوار بي ٥٦
 الواليات المتحدة األمريكيةفي أوريغون يوجين بفي 

 ،إن املؤمتر العام
 جثامناً)،١٥م ت/ ١٩٢و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ ي ّكر

 اجلزء السادس عشر، ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
ألمريكية إنشاء معهد دويل للحوار بني الثقافات والتغطية اإلخبارية املراعية حلساسية باقرتاح الواليات املتحدة ا يرحب - ١

حتت رعاية  يعمل ٢من الفئة  معهداً ، بوصفه يف جامعة أوريغون بالواليات املتحدة األمريكية (IIDCSR)النزاعات 
لقة بإنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت ملبادئ التوجيهية املتعلالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة وااليونسكو، وفقًا 

اليت واف( عليها املؤمتر العام يف قراره و وتصويب  ٢٢م/٣٥الوثيقة ، اليت ترد يف ملح( )٢رعاية اليونسكو جالفئة
 ؛١٠٣م/٣٥

 ء الثامن؛اجلز ١٥م ت/١٩٢باملالحظات واالستنتاجات اليت خلصت إليها دراسة اجلدوى الواردة يف الوثيقة  وحييط علماً  - ٢
 ٢٢م/٣٥املعايري واملبادئ التوجيهية احملددة يف الوثيقتني  عن املقرتح فيها املعهد حييداليت  باملسائل أيضاً  وحييط علماً  - ٣

 اجلزء األول؛ ١٨م ت/١٩٠وتصويب و
يف جامعة  (IIDCSR)اعات على إنشاء املعهد الدويل للحوار بني الثقافات والتغطية اإلخبارية املراعية حلساسية النز  ويواف( - ٤

ا أوصى به اللس التنفي ي يف دورته الثانية وفقًا مليعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢من الفئة  معهداً  بوصفه ،أوريغون
 ؛)جثامناً) ١٥م ت/١٩٢والتسعني بعد املائة جالقرار 

شرتك مع املنوايا الاملتحدة األمريكية، وبيان مع حكومة الواليات  املعد هل ا الغرض تفاقاال بتوقيعللمديرة العامة  ويأذن - ٥
 جامعة أوريغون.

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩على تقرير جلنة االتصال واملعلومات، يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  بناءً اعتمد ه ا القرار، 



 ٢٠١٧-٢٠١٤الربنامج وامليزانية لعامي 

 
81 ٨١ 
 

 معهد اليونسكو لإلحصاء

 معهد اليونسكو لإلحصاء ٥٧

 ،إن املؤمتر العام
 ، ٢٠١٣و ٢٠١٢بتقريري جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء عن عامي علماً  إذ حييط

ز برنامج املعهد على األولويات التالية، مع إيالء اهتمام يركضمن تمن جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء أن ي يطلب - ١
والدول اجلزرية الصغرية النامية، خاص الحتياجات أفريقيا، واملساواة بني اجلنسني، والشباب، وأقل البلدان منواً، 

 :لتحقي( ما يلي ،فيها الشعوب األصلية والشرائح االجتماعية األضعف حاًال، مبا
مفاهيم ومنهجيات ومعايري  استحداث حتسني مالءمة ونوعية قاعدة البيانات الدولية لليونسكو من خالل جأ)

صال، والتشجيع على مجع وإنتاج إحصاءات الرتبية والعلوم والثقافة واالت تإحصائية جديدة يف جماال
ومؤشرات جيدة يف الوقت املناسب، وتوثي( االتصال مع الدول األعضاء والتعاون مع املكاتب امليدانية 

 والوكاالت والشبكات الشريكة؛
 على يبالتدر  توفر اليتقدراتا يف جمال وضع االسرتاتيجيات الوطنية  تعزيزلدول األعضاء و إىل اتقدمي الدعم  جب)

مجع البيانات واستخدامها، ونشر املبادئ التوجيهية واألدوات التقنية، وتوفري اخلربة االستشارية ودعم األنشطة 
 اإلحصائية املنف ة على الصعيد القطري؛

مساندة تطوير قدرات حتليل السياسات يف الدول األعضاء عن طري( توفري التدريب املالئم يف جمال حتليل  ججـ)
، وإجراء دراسات حتليلية بالتشارك مع أخصائيني دوليني، ونشر أفضل املمارسات والتقارير التحليلية البيانات

 تقدمي تقارير منتظمة عن نشر إحصاءات معهد اليونسكو لإلحصاء واستخدامها؛و  ،على مجهور واسع النطاق
بدور مركز لتبادل املعلومات يف  عهدامل اضطالعمن خالل  تعّلممعاجلة مسألة نوعية التعليم وتقييم نتائج ال جد)

 تشجيع التعاون والتقارب بني املبادرات الدولية القائمة بشأن تقييم الطالب؛ معه ا الال، 
 املنقحة الصيغة يف ُحددت اليتوالتدريب  التعليم وجماالت، ٢٠١١تطبي( التصنيف الدويل املقنن للتعليم لعام  )هـج

 املؤمتر العام؛ افقةملو  ستخضع واليت التصنيف، هل ا
 والتنمية التعاون الدويل، مبا فيها منظمة اإلحصائي الال مواصلة التعاون الناجح مع اجلهات املختلفة يف إطار جو)

 ؛غريمهااألوروبية و  للجماعات اإلحصاء مكتبو االقتصادي  امليدان يف
 لعامي دوالر ٩ ٢٠٠ ٠٠٠  اعتماد مايل له قدرهللمديرة العامة بدعم معهد اليونسكو لإلحصاء عن طري( توفري ويأذن - ٢

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤
الدول األعضاء واملنظمات الدولية والوكاالت اإلمنائية والوكاالت املاحنة واملؤسسات والقطاع اخلاص إىل اإلسهام  ويدعو - ٣

 ؛مبوارد مالية أو بوسائل مناسبة أخرى يف تنفي  أنشطة معهد اليونسكو لإلحصاء وتوسيع نطاقها
تقدم دورياً يف التقارير النظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( النتائج أن  من املديرة العامة ويطلب - ٤

 املنشودة التالية:
  هاوحتليل تطوير مؤشرات التعليم وتشجيع استخدام البيانات: ١محور العمل 

 ؛ويف الوقت املناسبإحصاءات ومؤشرات للتعليم أكثر داللة  إنتاج )١ج
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 ؛تطوير املنهجيات واملعايري املالئمة يف جمال إحصاءات التعليم واحلفاظ عليها وحتسينها )٢ج
تعزيز قدرات أخصائيي اإلحصاء على الصعيد الوطين يف جمال إنتاج واستخدام بيانات التعليم الوطنية  )٣ج

 ؛واملقارنة
 تعزيز استخدام وحتليل إحصاءات التعليم. )٤ج
 تطوير اإلحصاءات الدولية يف جمال نتائج التعليم: ٢حور العمل م
دراسات حتليلية مقارنة بشأن التقدم احملرز يف نتائج  عدادإل مشرتكاً  اً التعليم الدولية إطار  أوساط استخدام )٥ج

 ؛ورصده على الصعيد الدويل تعّلمال
 واالتصال واملعلومات ،والثقافة، واالبتكار تكنولوجياتطوير اإلحصاءات الدولية يف جماالت العلوم وال: ٣محور العمل 

تزويد الدول األعضاء يف الوقت املناسب باملعلومات اإلحصائية وبتحليل لإلحصاءات يف جماالت البحث  )٦ج
 ؛والتطوير واالبتكار

لسياسات يف اإلحصائية ذات الصلة برسم ا املناسب باملعلومات والتحليالت الوقت يف األعضاء الدول تزويد )٧ج
 جمال اإلحصاءات الثقافية؛

يف  السياسات برسم الصلة ذات اإلحصائية باملعلومات والتحليالت املناسب الوقت يف األعضاء الدول تزويد )٨ج
 االتصاالت؛ إحصاءات جمال

 تعزيز األنشطة اإلحصائية الشاملة: ٤محور العمل 
 ؛باستمرار هاحتسينو رصد نوعية البيانات اليت ينتجها املعهد  )٩ج
احتياجات مع تتالءم أكثر حبيث  وتطويعها الفعالية زيد منواستخدامها مببيانات املعهد ب تيسري االنتفاع )١٠ج

 املستخدمني.
  والعالقات اخلارجية،اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج 

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩امة اخلامسة عشرة بتاريخ يف اجللسة الع

 إدارة المكاتب الميدانية -الميدان 

 إدارة المكاتب الميدانية ٥٨

 إن املؤمتر العام
 للمديرة العامة مبا يلي: يأذن - ١

 :من أجل حتقي( ما يلي ٢٠١٧-٢٠١٤تنفي  خطة العمل خالل فرتة  جأ)
لشبكة امليدانية لليونسكو وتكييفها وفقًا الحتياجات حتقي( اسرتاتيجية إصالح ا تنفي مواصلة  )١ج

 يتماشى مع أي قرار ذي صلة بني وكاالت األمم املتحدة مبا على املستوى القطري فيما االتساق
اعتمده املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني، وضمان مساءلة املكاتب امليدانية  ب لك
 متزايدة؛ بصورة
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 عمل يفاملناسبة لتوفري التوجيه اإلداري للمكاتب امليدانية وضمان تعزيز جوانب حمددة  التدابرياختاذ  )٢ج
يف ذلك اختاذ ترتيبات بديلة يف  املكاتب املشاركة يف عمليات الربجمة املشرتكة لألمم املتحدة، مبا

 فيها؛ ممثل مقيميوجد لليونسكو  البلدان اليت ال
من خالل إجراء عمليات استعراض مشرتكة مع القطاعات رصد األداء العام للمكاتب امليدانية  )٣ج

 واملراف( املعنية؛
 ضمان تقييم أداء مجيع مديري ورؤساء املكاتب امليدانية، وتأمني التنسي( لمل مواردها من املوظفني؛ )٤ج
وتعزيز قدراتا اإلدارية من خالل  ،استخدام اعتمادات تشغيل املكاتب امليدانية ورصدتنظيم وإدارة  )٥ج

 ؛املوظفني من ايدها بالدعم والتدريب وتقييم احتياجاتتزو 
كيان مركزي للتنسي( والرصد الالزمني ألمن وسالمة موظفي اليونسكو ومبانيها يف   االضطالع بدور )٦ج

األمنية  والتوجيهاتامليدان، وإدارة امليزانية اخلاصة ب لك، واملشاركة يف تطوير وتعزيز السياسات 
 ألمم املتحدة إلدارة األمن؛املشرتكة يف إطار نظام ا

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤عامي ل ٨٩ ٩٥٣ ٠٠٠ختصيص اعتمادات هل ا الغرض مببلغ  جب)
من املديرة العامة أن تقدم دورياً، يف التقارير النظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني، معلومات عن حتقي(  ويطلب - ٢

 النتيجة املنشودة التالية:
 ية اخلاصة باحلضور امليداينمواصلة تنفي  االسرتاتيج •

من املديرة العامة أن تقدم يف تقاريرها النظامية اليت تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمده  أيضاً  يطلبو  - ٣
 املؤمتر العام، معلومات عن التدابري املتخ ة من أجل استخدام املوارد على النحو األمثل عند تنفي  أنشطة الربنامج.

 والعالقات اخلارجية، د ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج اعتم
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 الخدمات المتعلقة بالبرامج

 فريقياأتنسيق ورصد األنشطة المضطلع بها لصالح  ٥٩

 املؤمتر العام إن
 مبا يلي: العامةللمديرة  يأذن - ١

، مع ضمان اتساق وتكامل األنشطة املضطلع با لصاحل ٢٠١٧-٢٠١٤تنفي  خطة العمل، خالل فرتة  جأ)
 أفريقيا، من أجل حتقي( ما يلي:

 ؛وتشجيعهاتعزيز متابعة األنشطة املضطلع با لصاحل أفريقيا وتنسيقها  )١ج
اليت تطرحها تنمية  واملشكالتصد والتفكري االستشرايف بشأن التحديات والفرص تشجيع أنشطة الر  )٢ج

 أفريقيا؛
تعزيز الشراكة االسرتاتيجية مع الدول األعضاء األفريقية ومفوضية االحتاد األفريقي املضي قدمًا يف  )٣ج

تخصصة بغية متكينها امل والوكاالتواجلماعات االقتصادية دون اإلقليمية والتمع املدين والقطاع اخلاص 
 تقدمي مسامهات تقنية ومالية ملموسة إىل املنظمة؛من خالل  من زيادة مشاركتها يف أنشطة اليونسكو
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توسيع وتدعيم التكامل بني أنشطة املنظمة وأنشطة سائر وكاالت وصنادي( وبرامج منظومة األمم  )٤ج
 ة؛املتحدة العاملة يف أفريقيا، استناداً إىل املزايا النسبي

 تعبئة مسامهات خارجة عن امليزانية لصاحل الربامج الطليعية اخلاصة باألولوية ألفريقيا؛ )٥ج
 يف إطار "األولوية ألفريقيا"؛ املندرجةتنسي( تنفي  "الربامج الطليعية" الستة  )٦ج
وذلك يف  ،اليت استهّلها االحتاد األفريقي لدعم محلة "لنعمل من أجل السالم"وتعبئتها تنظيم شبكة  )٧ج

 إطار "ثقافة السالم"؛
 ؛احملليةاألطراف الفاعلة  تتخ ها بدعم املبادرات احملددة اليت، الصدداالضطالع، يف ه ا  )٨ج
 تنظيم وقيادة شبكة من مؤسسات البحوث تُعىن بالقيم واآلليات املعمول با حملياً لدرء النزاعات وحلها؛ )٩ج

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤دوالر للفرتة  ٨ ٣٣٩ ٠٠٠ختصيص اعتمادات هل ا الغرض مببلغ  جب)
من املديرة العامة أن تقدم دورياً يف التقارير النظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( النتائج  ويطلب - ٢

 املنشودة التالية:
ات اإلمنائية ذات مضاعفة وتعزيز تأثري برامج اليونسكو يف أفريقيا عن طري( تأمني تشخيص أفضل لالحتياج )١ج

األولوية للقارة، واتباع �ج التشارك والتشاطر يف التنفي ، وخصوصاً مع االحتاد األفريقي والوكاالت األخرى التابعة 
ملنظومة األمم املتحدة، و/أو عن طري( شبكة من الشركاء الثنائيني ومتعددي األطراف تشمل التمع املدين 

 بادرات واملشروعات الطليعية بشأن "األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا"؛والقطاع اخلاص وترمي إىل دعم امل
تعبئة املنظمات اإلقليمية والدول األعضاء والتمع املدين يف أفريقيا إلحالل ثقافة السالم، وضمان انضمامها  )٢ج

 إىل محلة االحتاد األفريقي اليت ترفع شعار "لنعمل من أجل السالم"؛
تقدم يف تقاريرها النظامية اليت تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمده  أنمن املديرة العامة  أيضاً  يطلبو  - ٣

 املؤمتر العام، معلومات عن التدابري املتخ ة من أجل استخدام املوارد على النحو األمثل عند تنفي  أنشطة الربنامج.
 والعالقات اخلارجية،املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج  اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون

 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ  

 تنسيق ورصد التدابير المتخذة لتنفيذ المساواة بين الجنسين ٦٠

 إن املؤمتر العام
 مبا يلي: العامةللمديرة  يأذن - ١

 ، بتنفي  خطة العمل لتحقي( املساواة بني اجلنسني للفرتة ٢٠١٧-٢٠١٤، خالل الفرتة طالعاالض جأ)
جخطة العمل الثانية لتحقي( املساواة بني اجلنسني)، اليت أُعّدت وفقًا للقرارات اليت اخت تا  ٢٠٢١-٢٠١٤

إليها التقييم اخلارجي بشأن اهليئتان الرئاسيتان يف ه ا الصدد، واستنادًا إىل النتائج والتوصيات اليت خلص 
تنفي  األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني، عن طري( عملية تشاورية وتشاركية، مع ضمان االتساق 
والتكامل بني اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة باالستعانة يف ذلك بآلية للتنسي( 

 والرصد من أجل حتقي( ما يلي:
إلدارة العليا يف األمانة واهليئتني الرئاسيتني لتعزيز ما متلكه املنظمة من أطر تقنينية وأطر دعم ا )١ج

 للسياسات ومن وثائ( اسرتاتيجية تتعل( باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛
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الرتكيز بصورة  قيادة وتنسي( اجلهود اليت تب هلا اليونسكو يف جمال الربجمة لتعزيز املساواة بني اجلنسني مع )٢ج
منهجية على تعزيز االلتزامات والكفاءات والقدرات الالزمة من أجل تنفي  ه ه األولوية تنفي اً فعاًال يف 

 عمليات التخطيط والربجمة والتنفي  والرصد/التقييم مع حتقي( أثر ملموس على املستوى امليداين؛
، ال ي أيدته األمم املتحدة، وإضفاء الطابع مواصلة تعزيز النهج املزدوج اخلاص باملساواة بني اجلنسني )٣ج

املؤسسي عليه، ويتمثل ه ا النهج يف ما يلي: برجمة تراعي قضايا اجلنسني، مع الرتكيز على متكني 
النساء والرجال اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وحتويل معايري ال كورة واألنوثة؛ وتعميم مراعاة اعتبارات 

 مجيع السياسات والربامج واملبادرات؛ املساواة بني اجلنسني يف
مواجهة تفاقم الالمساواة حينما تتقاطع قضايا اجلنسني مع العوامل األخرى مثل  يفالربامج  مساعدة )٤ج

 مراعاة اخلصوصيات اإلقليمية؛ ويفالوضع االجتماعي االقتصادي والعرق والعمر واملوقع، 
سب اجلنسني لدعم رسم السياسات والربجمة حتسني مجع وحتليل البيانات املوزعة حب يفاملساعدة  )٥ج

 استناداً إىل األدلة؛
بناء قاعدة معارف لتنفي  ه ه األولوية تنفي ًا فعاًال من خالل إطار شامل ملتابعة ورصد أثر جهود  )٦ج

اليونسكو الداعمة للمساواة بني اجلنسني يف السياسات والربامج عن طري( حتليل األنشطة وبلوغ 
ا قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانية واملعاهد يف الوثائ( اخلاصة بالربنامج األهداف اليت حددت

 وامليزانية ويف خطة العمل الثانية لتحقي( املساواة بني اجلنسني ؛
تقدمي توجيهات اسرتاتيجية وتقنية بشأن تعميم مراعاة قضايا اجلنسني يف الاالت الرئيسية الستة املتمثلة  )٧ج

النتائج؛ والرصد وإعداد  يستند إىل؛ وتعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني وفقًا لنهج يف ما يلي: املساءلة
 التقارير؛ وامليزنة املراعية لقضايا اجلنسني؛ وبناء القدرات؛ واالتساق والتنسي( وإدارة املعارف واملعلومات؛

ألمم املتحدة وعملياتا توفري قيادة اسرتاتيجية وتقدمي الدعم فيما خيص مشاركة اليونسكو يف أنشطة ا )٨ج
اإلصالحية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على املستوى العاملي واإلقليمي والقطري، مبا يف 

 ؛٢٠١٥التفكري يف فرتة ما بعد عام  اتذلك عملي
ألنشطة تأمني ورصد االلتزام يف مجيع مراحل الربجمة وعلى مجيع مستويات الربنامج، سواء تعل( األمر با )٩ج

املمولة من امليزانية العادية أو املمولة من خارج امليزانية، مبنح األولوية ملسألة "املساواة بني اجلنسني" 
 بوصفها أولوية عامة؛

مواصلة تعزيز قدرات املوظفني فيما خيص تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني على حنو فعال يف خمتلف  )١٠ج
 كلمجيع املوظفني على  املتواصلة اليت تستهدف رات والتدريب تنمية القد من خالل عملياتاألنشطة 

 املستويات؛
التنسي( املعنية بقضايا اجلنسني لضمان حتسني إدارة  اتجه شبكة مواصلة تعزيز مهارات وكفاءات )١١ج

قطاعات  يف شدوتنفي  هديف تعميم مراعاة قضايا اجلنسني واعتماد الربجمة املراعية لقضايا اجلنسني 
 واملكاتب امليدانية واملعاهد؛الربنامج 

إسداء املشورة التقنية إىل مكتب إدارة املوارد البشرية بشأن السياسات املراعية لقضايا اجلنسني يف جمال  )١٢ج
مبا يف ذلك حتقي( املساواة يف فرص التقدم الوظيفي يف صفوف املوظفني وتوفري  -املوارد البشرية 

التوازن بني العمل واحلياة، مع حتسني متثيل النساء تدرجييًا يف ترتيبات العمل املالئمة الكفيلة بتحقي( 
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، ٢٠١٥حتقي( التكافؤ بني اجلنسني حبلول عام  يتسىنمستويات صنع القرار داخل األمانة حبيث 
 ورصد حتقي( التكافؤ بني اجلنسني يف أمانة املنظمة؛

ونشرها على حنو منهجي وبارز  ضمان بروز أنشطة اليونسكو يف ه ا الال من خالل تقدمي التقارير )١٣ج
للعيان فيما خيص النتائج اليت ُحترز على صعيد املساواة بني اجلنسني عن طري( تنفي  خطة لالتصاالت 

 بدعم من املراف( املعنية؛
ة وخارجي ةداخلي -شبكات أخرى جديدة وابتكارية  وإقامةتنسي( وتعزيز الشراكات والشبكات القائمة  )١٤ج

ل ترويج احلوار بشأن سياسات الدفاع عن حقوق الفتيات والنساء واملساواة من خال - على حد سواء
بني اجلنسني ومتكني املرأة، واملشاركة يف ه ا احلوار مع األمانة واألطراف املعنية األخرى، مبا فيها 

سيما اجلماعات  شبكات اليونسكو وكراسيها اجلامعية واللجان الوطنية ومنظمات التمع املدين، وال
 ملعنية بشؤون املرأة واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص؛ا

 ،ال سيما هيئة األمم املتحدة للمرأة ،التشاور والتعاون مع الوكاالت املعنية التابعة لألمم املتحدة )١٥ج
واملنظمات الثنائية واملتعددة األطراف األخرى بغية إقامة الشراكات واملشاركة يف األنشطة اليت تعزز 

  اجلنسني ومتّكن املرأة؛املساواة بني
متثيل اليونسكو يف االجتماعات واملؤمترات اليت تنظمها وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات الثنائية  )١٦ج

 واملتعددة األطراف، ومنظمات التمع املدين، بشأن القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛
 ملتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ويف جلنة وضع املرأة؛متثيل اليونسكو يف دورات جلنة األمم ا )١٧ج
قيادة مسامهة اليونسكو يف األنشطة املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني  )١٨ج

 ومتكني املرأة يف إطار جماالت عمل اليونسكو؛
 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ اميلعدوالر  ٢ ٢١٧ ٠٠٠ختصيص اعتمادات هل ا الغرض مببلغ  جب)

من املديرة العامة أن تقّدم دورياً يف التقارير النظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( النتائج  ويطلب - ٢
 املنشودة التالية:

 جماالت اختصاصيف  إسهام اليونسكو بصورة منهجية وشاملة يف حتقي( املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )١ج
، من خالل مواصلة السعي إىل حتقي( اهلدفني الشاملني املتمثلني يف السالم الدائم والتنمية املستدامة، املنظمة

 مع تعزيز القدرات الالزمة هل ا الغرض؛
جناح اليونسكو يف أن تكون طرفًا بارزًا على املستوى الدويل واإلقليمي والقطري يف جمال تعزيز املساواة بني  )٢ج

 ؛االبتكارية مجيع جماالت اختصاصها، ال سيما يف جمال الرتويج وإقامة الشبكات والشراكات اجلنسني يف
حتقي( املساواة يف فرص التقدم الوظيفي للموظفني يف اضطالع الثقافة التنظيمية يف اليونسكو بدور مشجع  )٣ج

 على مستوى اختاذ القرارات. والتكافؤ
تقدم، يف تقاريرها النظامية اليت تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمده  من املديرة العامة أن ويطلب أيضاً  - ٣

 .املؤمتر العام، معلومات عن التدابري املتخ ة من أجل استخدام املوارد على النحو األمثل عند تنفي  أنشطة الربنامج
 والعالقات اخلارجية، ملسائل العامة ومساندة الربنامج اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية وا

 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 
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 استجابة اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث ٦١

 ،إن املؤمتر العام
 للمديرة العامة مبا يلي: يأذن - ١

 ، بتنفي  خطة العمل من أجل حتقي( ما يلي:٢٠١٧-٢٠١٤االضطالع، خالل فرتة  جأ)
وما بعد الكوارث، واالضطالع بدور جهة  ما بعد النزاعاتتنسي( استجابات اليونسكو ألوضاع  )١ج

 اتصال آلليات العمل املشرتكة بني الوكاالت يف ه ا الال؛
على الصعيد الدويل واإلقليمي العمل، بالتنسي( الوثي( مع اهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة  )٢ج

والقطري، على رصد وتطوير البىن األساسية واآلليات اإلدارية والتنظيمية الالزمة لدعم استجابات 
 اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث؛

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ لعاميدوالر  ١ ٩١٤ ٠٠٠ختصيص اعتمادات هل ا الغرض مببلغ  جب)
 ما يلي: العامة من املديرة ويطلب - ٢

 اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( النتائج املنشودة التالية: علىأن تقدم دورياً يف التقارير النظامية املعروضة  جأ)
بوسائل وما بعد الكوارث،  النزاعاتما بعد ضمان تنسي( وختطيط االستجابات االسرتاتيجية ألوضاع  )١ج

املوظفني وآليات تسيري الشؤون اإلدارية على حنو فعال ويف كفي من ما يتوفري الدعم امليداين و  منها
 ؛الوقت املناسب

ضمان املسامهة واملشاركة بفعالية يف آليات األمم املتحدة اخلاصة بالدعم اإلداري يف أوضاع ما بعد  )٢ج
 ؛األزمات، مبا يف ذلك القيام بعمليات التقييم املشرتك لالحتياجات

عن طري( اجلهات املاحنة املتعددة وغري  النزاعاتليونسكو اخلاصة بأوضاع ما بعد متويل مشروعات ا )٣ج
 النزاعات؛ذلك من النداءات وآليات التمويل اخلاصة بأوضاع ما بعد 

دعم القدرات الوطنية يف جمال التأهب للكوارث ودرء النزاعات وبناء السالم وفقًا ألطر التخطيط  )٤ج
بني مراحل  واضحةوطين أو على مستوى األمم املتحدة وإقامة روابط املعمول با على املستوى ال

 ؛اإلغاثة واإلنعاش والتنمية املستدامة
أن تقدم يف تقاريرها النظامية اليت تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمده املؤمتر العام، معلومات  جب)

 نحو األمثل عند تنفي  أنشطة الربنامج.من أجل استخدام املوارد على ال املتخ ةعن التدابري 
 والعالقات اخلارجية،اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج 

 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 ج وإعداد الميزانيةالتخطيط االستراتيجي ورصد البرنام ٦٢

 ،إن املؤمتر العام
 للمديرة العامة مبا يلي: يأذن - ١

 ، من أجل حتقي( ما يلي:٢٠١٧-٢٠١٤تنفي  خطة العمل، خالل الفرتة  - ألف
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 ٢٠٢١-٢٠١٨وبرناجمها لفرتة األعوام األربعة  ٢٠١٧-٢٠١٦إعداد ميزانية املنظمة لفرتة العامني  جأ)
ادرة عن اهليئتني الرئاسيتني وعن املديرة العامة واستنادًا إىل مبادئ ) وفقًا للتوجيهات الص٥م/٣٩ج

 ىل النتائج، ومبادئ الشفافية والفعالية والرتشيد؛إ املستندةالتخطيط والربجمة وامليزنة 
 ) من خالل وثائ( الربنامج وامليزانية؛٤م/٣٧سرتاتيجية املتوسطة األجل جالرصد تنفي  ا جب)
يع وحدات األمانة من أجل ضمان توافقها مع قرارات اهليئتني الرئاسيتني املتعلقة حتليل خطط عمل مج ججـ)

، ومع توجيهات املديرة العامة ومتطلبات الربجمة وامليزنة واإلدارة والرصد وتقدمي التقارير ٥م/٣٧بالوثيقة 
 استناداً إىل النتائج؛

مليات استعراض منتظمة ترمي إىل تقييم رصد تنفي  الربنامج املعتمد وخطط عمله عن طري( إجراء ع جد)
التقدم احملرز حنو حتقي( النتائج املنشودة، وتقدمي تقارير دورية يف ه ا الشأن إىل اهليئتني الرئاسيتني يف 

 إطار التقارير النظامية؛
اماً املشاركة واإلسهام يف عمل الربامج الرئيسية واملكاتب امليدانية وتزويدها مبدخالت مبا يسهم إسه جه)

ملموسًا يف عمليات األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت واملتعلقة بإصالح األمم املتحدة وبالقضايا 
الربناجمية على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري، وال سيما العمليات اخلاصة مبجلس الرؤساء 

عزيز قدرات املوظفني يف ه ا التنفي يني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسي( وهيئاته الفرعية، وت
 الشأن؛

 إعداد ومتابعة أنشطة اللجان العليا اليت تنشئها املديرة العامة؛ جو)
اخلارجة عن امليزانية،  اليونسكو مواصلة تنفي  خطة عمل املديرة العامة الرامية إىل حتسني إدارة موارد جز)

 يلي: عن طري( ما
ارج امليزانية من خالل الربنامج اإلضايف التكميلي برجمة األنشطة اليت تتطلب دعمًا من خ )١ج

 ؛٥م/٣٧حبيث تطاب( أولويات الربنامج العادي الوارد يف الوثيقة 
تنفي  اسرتاتيجية املنظمة يف جمال تعبئة املوارد، وحتسينها حسب االقتضاء، مع االستعانة على  )٢ج

 ؛حبسب املوضوعنطاق أوسع مبنهجيات التمويل 
ة وتنسي( عمليات إقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص بالتشاور مع مواصلة تنمي )٣ج

 اللجان الوطنية؛
 وضع �وج مبتكرة لتمويل األنشطة اخلاصة بكل قطاع؛ )٤ج
تعزيز عمليات تنفي  ورصد األنشطة اخلارجة عن امليزانية، وال سيما من خالل بناء قدرات  )٥ج

 املوظفني؛
ي إىل املكاتب امليدانية ومديريها واإلشراف على ذلك يف املنطقة العربية ومنطقة الدعم الربناجم تقدمي جح)

 آسيا واحمليط اهلادي ومنطقة أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة أمريكا الالتينية والكارييب؛ 
ر مكتب االضطالع، بالتعاون الوثي( مع "إدارة أفريقيا" و"قسم املساواة بني اجلنسني" العاملني يف إطا جط)

املديرة العامة، برصد أنشطة الربنامج املضطلع با لصاحل أولييت املنظمة العامتني املتمثلتني يف "أفريقيا" 
 و"املساواة بني اجلنسني"؛
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تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وبني بلدان الشمال واجلنوب واجلنوب؛ ومساندة أقل البلدان  جي)
رية النامية، والشرائح االجتماعية األضعف حاًال، مبا فيها الشعوب األصلية، منواً، والدول اجلزرية الصغ

والبلدان اليت تعيش أوضاع ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث، والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية 
 والبلدان ذات الدخل املتوسط؛

النتائج و�ج إدارة املخاطر، وذلك  إىلستند ضمان التطبي( التدرجيي ملبادئ �ج اإلدارة وامليزنة امل جك)
بالنظر إىل النتائج املنشودة مبا يكفل، إىل أقصى قدر ممكن، تأثري أنشطة املنظمة؛ وتوفري ما يلزم من 

 التدريب واملساندة والدعم لبناء قدرات املوظفني والدول األعضاء؛
 القيادة للجنة املرتيات اجلديدة؛ توفري جل)

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤دوالر للفرتة  ٧ ٩١٦ ٠٠٠ت هل ا الغرض مببلغ ختصيص اعتمادا -باء 
من املديرة العامة أن تقدم دورياً يف التقارير النظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( النتائج  ويطلب - ٢

 املنشودة التالية:
 املستندتنيليونسكو املتمثل يف اإلدارة وامليزنة االضطالع بوظائف الربجمة والرصد وإعداد التقارير وفقًا لنهج ا )١ج

النتائج، مع االمتثال للتوجهات االسرتاتيجية وإطار الربجمة وأولوياتا اليت حتددها اهليئتان الرئاسيتان واملديرة  إىل
 العامة؛

ة يف تعبئة املوارد، حبيث زيادة حجم املوارد اخلارجة عن امليزانية عن طري( تعزيز وتنويع القنوات واألساليب املتبع )٢ج
 تشمل إقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص واعتماد �وج متويلية مبتكرة؛

تنسي( وتعزيز اإلسهام الربناجمي لليونسكو يف عملية إصالح األمم املتحدة ويف أنشطة التعاون املشرتك بني  )٣ج
 املي؛وكاالت األمم املتحدة على الصعيد القطري واإلقليمي والع

من املديرة العامة أن تقدم يف تقاريرها النظامية اليت تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمده  أيضاً  يطلبو  - ٣
 املؤمتر العام، معلومات عن التدابري املتخ ة من أجل استخدام املوارد على النحو األمثل عند تنفي  أنشطة الربنامج.

  والعالقات اخلارجية،لى تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج اعتمد ه ا القرار، بناًء ع
 ,٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 إدارة المعارف على نطاق المنظمة ٦٣

 إن املؤمتر العام
 ي:للمديرة العامة مبا يل يأذن - ١

نظم ، بتنفي  خطة العمل الرامية إىل تطبي( اسرتاتيجية فعالة بشأن ٢٠١٧-٢٠١٤خالل الفرتة  االضطالع، جأ)
استنادًا إىل احتياجات املستخِدمني، من أجل دعم ابتكار املعارف  يف املنظمة إدارة املعارف واملعلومات

كفاءة على مجيع املستويات يف وتبادهلا يف املنظمة بأكملها؛ ودعم اختاذ القرارات بفعالية و  وحفظها وتدوينها
  ؛شؤون املنظمة تعّلماملنظمة، وتعزيز 

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ لعاميدوالر أمريكي  ٥ ٠٤٨ ٠٠٠مببلغ  الغرضختصيص اعتمادات هل ا  جب)
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النتيجة  من املديرة العامة أن تقّدم دورياً يف التقارير النظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( ويطلب - ٢
 املنشودة التالية:

 ؛تنفي  االسرتاتيجية اخلاصة بإدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت •
من املديرة العامة أن تقدم، يف تقاريرها النظامية اليت تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمده  ويطلب أيضاً  - ٣

 تخ ة من أجل استخدام املوارد على النحو األمثل عند تنفي  أنشطة الربنامج.املؤمتر العام، معلومات عن التدابري امل
  والعالقات اخلارجية،اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج 

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 
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 القرارات العامة -سادساً 

 ٢٠١٥مشاركة اليونسكو في األعمال التحضيرية إلعداد خطة التنمية لما بعد عام  ٦٤

 ،إن املؤمتر العام
 "اليونسكوملنتدى القادة ال ي تناول موضوع  املخصصةباملناقشات اليت أجريت يف اجتماعات اجللسات العامة إذ يرحب 

، واليت ترد واملعلومات" واالتصال والثقافة والعلم الرتبية خالل فيها من وتسهم ٢٠١٥ عام بعد ما خلطة اجلهود تعبئ
 ،٥م/إعالم ٣٧يف الوثيقة 

 ،١٣م/إعالم ٣٧و ٥م/إعالم ٣٧و ٦٤م/٣٧الوثائ(  درس وقد
 عام بعد ملا التنمية خطة معامل رسم يف اليونسكو بأن من املهم أن تسهمقر فيه "أال ي  ٨م ت/١٩٢بالقرار  وإذ ي كِّر

 تواالتصاال والثقافة العلوم تقدمه ما وك لك للتعليم احملوري الدور ،األول املقام يف ،فيها يتجلى حبيث ٢٠١٥
 إسهامات"، من واملعلومات

والدول األعضاء يف اليونسكو إىل مواصلة املشاركة بفعالية، على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين،  العامةاملديرة  يدعو - ١
، وذلك من خالل تعزيز جماالت اختصاص اليونسكو الرئيسية مبا ٢٠١٥عمليات إعداد خطة التنمية ملا بعد عام يف 

 يتف( مع ما يلي من مبادئ توجيهية وقرارات:
 التربية -أوالً 

 جمال الرتبية وال ي جيب أن تستمر يف أدائه، يفبالدور التارخيي الرائد ال ي اضطلعت به اليونسكو  إذ ي ّكر
 ،٥٦م/٣٧الوثيقة  درسوقد 
 من األهداف اإلمنائية لأللفية، ٣و ٢ نيالستة للتعليم للجميع، وك لك باهلدف وأهدافهبإطار عمل داكار  ي كروإذ 
التشاور مع الدول األعضاء واجلهات املعنية مبجال التعليم مواصلة إىل  الرامية العامةجلهود املديرة  يعرب عن ارتياحه - ١

 ؛متنوعة حمافل، وذلك من خالل ٢٠١٥بعد عام ما فرتة مال التعليم لجدول أعبشأن 
يسعى إىل ضمان حتقي( األهداف الواردة يف إطار ينبغي أن  ٢٠١٥بعد عام ما فرتة التعليم ل أعمالجدول بأن  ويقر - ٢

ولويات التعليمية لكل بلد األملراعاة  الالزمة ملرونةا مع إتاحة ،جدوى جلميع البلدان اعمل التعليم للجميع وأن يكون ذ
 ؛مبا يتماشى مع تنوع األوضاع فيها

اعتماد  لتعزيز التوجه حنوبالتعاون مع الشركاء يف برنامج التعليم للجميع  العامةاجلهود اليت تب هلا املديرة  إىل ويشري بتقدير - ٣
إىل  اعتماد ه ا اهلدف املستند بتعزيز التوجه حنو ، حنن الدول األعضاء،نتعهدوإننا هدف شامل بشأن التعليم. 
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، خالل املناقشات مدى احلياة تعّلميف منظور ال املندرجاملبادئ األساسية املتمثلة يف االنتفاع واإلنصاف واجلودة و 
 ؛الدولية بشأن جدول األعمال العاملي للتعليم

 :يليما  املديرة العامة إىل ويدعو - ٤
األهداف الغايات و ل األعضاء واجلهات املعنية فيما يتعل( بوضع النقاش ومواصلة التشاور مع الدو  تيسري جأ)

، وذلك بعدة وسائل منها آليات التنسي( العاملية ٢٠١٥بعد عام  مافرتة للتعليم لوضع إطار عمل و العاملية، 
 ؛، فضًال عن املشاورات اإلقليميةواألهداف اإلمنائية لأللفية واإلقليمية القائمة اخلاصة بالتعليم للجميع

تقرير ينبغي أن يتضمن نتائج ه ا النقاش ومعلومات عن التقدم احملرز يف إجراءات متابعة الدورة الرابعة  تقدمي جب)
 والتسعني بعد املائة للمجلس التنفي ي؛

 ؛٢٠١٥حد عام  الالحقةإىل اللس التنفي ي يف دوراته  ة أيضاً رير مرحلياتق تقدمي ججـ)
لتعليم ال ي ستستضيفه مجهورية كوريا ل ؤمتر العاملياملتسفر نتائج   ل ما يلزم من جهود كيتب أنمن اليونسكو  ويطلب - ٥

 ؛٢٠١٥بعد عام  مافرتة أن جدول أعمال التعليم لبش وإطار عمل معتمد عن توصيات حمددة ٢٠١٥يف ربيع عام 
إىل التعاون الوثي( مع الدول األعضاء، و إىل تويل قيادة ما يرتتب على ذلك من إجراءات ب العامةاملديرة  أيضاً  يدعوو  - ٦

بعد  االعاملية مل التنميةمن خطة  اً زءجبشأن التعليم و  توافقياً ثل موقفًا مت ابوصفه ه ا نتائج مؤمتر التعليم العاملي ترويج
 .٢٠١٥يف اجتماع قمة األمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب  سُتعتمداليت  ٢٠١٥عام 

 العلوم الطبيعية - ثانياً 
، وخباصة فيما يتصل باملياه واحمليطات والتنوع البيولوجي ٢٠١٥الدور احلاسم للعلوم يف اخلطة اإلمنائية ملا بعد عام  يؤكد - ١

وتغّري املناخ، وأمهية بناء القدرات يف جمال العلوم والتعاون العلمي الدويل من أجل معاجلة حتديات التنمية املستدامة 
 معاجلة فّعالة؛

 ؛٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية يف خطة والتمع والسياسات العلوم بني الروابط ية توطيدأمه ويربز - ٢
بقرار األمني العام لألمم املتحدة بتكليف اليونسكو باستضافة أمانة اللس العلمي االستشاري، املمولة من موارد  ويرحب - ٣

 خارجة عن امليزانية.
 واإلنسانيةالعلوم االجتماعية  - ثالثاً 

الدور اهلام ال ي تضطلع به العلوم االجتماعية   عنكامالً   تعبريًا  ٢٠١٥ملا بعد عام  خطة التنمية تعرببأن  يوصي - ١
 واإلنسانية يف معاجلة التعقيد ال ي تنطوي عليه التحوالت االجتماعية وحتديات التنمية االجتماعية الشاملة؛

واجب بوصفهم عناصر مسامهة ومستهدفة يف التحوالت االجتماعية ال النحومبراعاة دور الشباب على  ويوصي أيضاً  - ٢
 واالقتصادية؛

 الثقافة - رابعاً 
 يف الثقافة إدراج بدف املستدامة للتنمية وحمركاً  متكينياً  عنصراً  بوصفها الثقافة دور ترويجمبواصلة لمديرة العامة ل يأذن - ١

 ؛٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خطة
 من املزيد وتوفري الدخل، وتوليد العمل فرص إجياد خالل من الفقر، من احلد يف واإلبداعية الثقافية ناعاتالص دورب وينوه - ٢

 .٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خطة إطار يف املستدامة والتنمية الثقافة بني الروابط على األدلة
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 االتصال والمعلومات - خامساً 
أمهية تعزيز حرية التعبري وانتفاع اجلميع باملعارف واحلرص على صو�ا،  ٢٠١٥ام خطة التنمية ملا بعد ع تبّني بأن  يوصي - ١

 منه بد ال باعتبارها أمراً  داخله، أو اإلنرتنت إطار خارج سواء والتعددية واملستقلة، احلرة اإلعالم وسائل يشمل مبا
 ودعم مشاركة املواطنني؛ الدميقراطيات الزدهار

 ي تضطلع به تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وال سيما تكنولوجيات النطاق العريض، يفبالدور الريادي ال  ويقر - ٢
 ؛٢٠١٥املعرفية فيما بعد عام  الفجوة سد ويف املعرفة جمتمعات بناء

---- 
 واختصاصاتا اليونسكو للجهود اليت تب هلا املديرة العامة من أجل مواصلة النهوض بأولويات ويعرب عن تقديره - ٢

 ملواضيعية؛ا
ثًا  تقريراً  املائة بعد والتسعني اخلامسة دورته املديرة العامة إىل أن تقدم إىل اللس التنفي ي يف ويدعو - ٣  مشاركة عنحمدَّ

، وأن تقدم إىل املؤمتر العام يف ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خطة بإعداد يتعل( فيما تطورات من استجد وعما املنظمة
 ةثالثني، تقريرًا عن القرارات اليت تتخ ها اجلمعية العامة لألمم املتحدة وآثارها احملتملة على الوثيقدورته الثامنة وال

 .للتعديلطابعها القابل إىل بالنظر  ٤م/ ٣٧الوثيقة و  ٥م/٣٧
 .٢٠١٣ن الثاين/نوفمرب تشري ٢٠اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير االجتماع املشرتك للجان، يف اجللسة العامة الثامنة عشرة بتاريخ 

 قبول أنغيال عضواً منتسباً إلى اليونسكو ٦٥

 عضواً منتسباً إىل املنظمة. أنغيال، قبول ٢٠١١ نوفمرب/الثاينتشرين  ٥قرر املؤمتر العام، يف جلسته العامة األوىل بتاريخ 

 ميةالحكو  غير المنظمات إسهام تقرير المديرة العامة المقدم إلى المؤتمر العام عن ٦٦
 اليونسكو أنشطة في

 ،إن املؤمتر العام
 ،٢٩م/٣٧ الوثيقة وقد درس
عنصر املنظمات ه ه وأن إسهام  مهامهاغري احلكومية أساسية يف متابعة اليونسكو لتأدية  املنظماتأن الشراكة مع  وإذ يعترب

 اليونسكو وبراجمها وتنفي ها ورصدها وتروجيها، مشروعاتأساسي يف صياغة 
التأسيسي لليونسكو وحتكمه  امليثاقإىل املادة احلادية عشرة من  يستندالتعاون مع املنظمات غري احلكومية بأن  وي ّكر

الالزم طار اإلشكل ت يت) ال١٠٨م/٣٦التوجيهات املتعلقة بشراكة اليونسكو مع املنظمات غري احلكومية جالقرار 
 ،هاتنفي ل

، وتعزيز التواصل بني الدول األعضاء واألمانة بفعالية  التوجيهات للجهود املب ولة من أجل تنفي يعرب عن تقديره - ١
غرايف، يف شبكة املنظمات غري احلكومية اليت ترتبط مع اليونسكو اجلتنوع ال تعزيزواملنظمات غري احلكومية، ومن أجل 

 ؛على حد سواء اجلماعي مع اليونسكو تعاو�ابشراكة رمسية ويف 
العمل من أجل التواصل مع الشركاء من التمع املدين ال ين يتعاونون مع  متابعة االستمرار يف املديرة العامة إىل ويدعو - ٢

 االسرتاتيجية الشاملة للشراكة؛مبا يتماشى مع اللجان الوطنية لليونسكو و 
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ت غري احلكومية جلنة االتصال بني املنظما ويدعويف عملها اجلماعي،  احلكومية غريبالتعبئة اجلديدة للمنظمات  ويرحب - ٣
 واليونسكو إىل مواصلة جهودها باجتاه إعادة تركيز أعماهلا على أولويات اليونسكو؛

يف  اسُتهلتالشراكات الرمسية مع املنظمات غري احلكومية اليت  استعراضاللس التنفي ي بتقييم نتائج عملية  ويكلف - ٤
سنوات وال ي سيعرض على املؤمتر العام يف دورته  لتقرير ال ي يقدم كل أربعا إعدادوذلك من أجل  ،٢٠١٣عام 

 الثامنة والثالثني.
 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 المتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة ٨١م/٣٦ق القرار تطبي ٦٧

 ،إن املؤمتر العام
 ٩٤و ٤من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املتعلقة باحل( يف التعليم، واملادتني  ٢٦باملادة  وك لك، ٨١م/٣٦بالقرار  إذ ي ّكر

ان األطفال من احل( يف التعليم، وباتفاقية اليونسكو بشأن محاية الرتاث العاملي من اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقتني حبرم
 ) وبروتوكوليها،١٩٥٤الهاي ج واتفاقية) ١٩٧٢الثقايف والطبيعي ج

 ،١٧/م٣٧الوثيقة  وقد درس
بالقدرة على سطينيني الفل وتلبية احلاجة إىل متتعيف إعمال احل( يف التعليم للجميع  باليونسكوبالدور املنوط  أيضاً ي ّكر و 

 بالنظام التعليمي بصورة آمنة،االلتحاق 
املمتلكات التارخيية والثقافية الواجب محايتها يف  وغري ذلك مناآلثار واألعمال الفنية واملخطوطات والكتب بصون  والتزاماً منه

 ،اتنزاعحالة وقوع 
ب ل كل املساعي املمكنة لضمان تنفي ه  طلب منها، وي٨١/م٣٦تنفي  القرار لاجلهود اليت ب لتها املديرة العامة  يؤيد - ١

 )؛٥م/٣٧جالوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٤ لفرتةتنفي اً كامًال يف إطار الربنامج وامليزانية 
جلميع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية ملا قدمته من  ويعرب عن تقديره - ٢

 االستمرار يف مساعدة اليونسكو يف ه ا املسعى؛ ويناشدها، فلسطنيأنشطة اليونسكو يف يف ة كبري مسامهات  
 تعزيزإىل  ويدعوهايتعل( بتنفي  عدد من األنشطة التعليمية والثقافية اجلارية،  فيمااملديرة العامة على النتائج احملرزة  ويشكر - ٣

ما يستجد ة تلبيملؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية من أجل املساعدة املالية والتقنية اليت تقدمها اليونسكو إىل ا
 لمشكالت اجلديدة النامجة عن التطورات األخرية؛لتصدي لاحتياجات وامن 

السائد يف قطاع غزة وعلى املبادرات اليت نُف ت بالفعل بدعم  للوضعاملديرة العامة على استجابة اليونسكو  أيضاً  يشكرو  - ٤
اصة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر املسند، سيدة خبدول األعضاء واجلهات املاحنة، و مايل سخي من ال

املديرة العامة إىل االستمرار يف توسيع  ويدعوقطر األوىل واملبعوثة اخلاصة لليونسكو لشؤون التعليم األساسي والعايل، 
 املنظمة؛ اختصاصنطاق برنامج اإلنعاش املبكر، يف جماالت 

املؤسسات الثقافية والتعليمية، وك لك ومن  الثقايف والطبيعي، الرتاثأي أعمال تنال من إزاء املستمر عن قلقه  يعربو  - ٥
يتجزأ من  من أن يكونوا جزءاً ال وكل التالمي  والطالب اآلخرين الفلسطينيني والطالبمتنع التالمي   معوقات إزاء أي

 القرار؛ه ا إىل االلتزام بأحكام  ويدعوالتعليم بصورة كاملة،  نسيجهم االجتماعي ومن أن ميارسوا حقهم يف
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خيص املواقع األثرية  والرتميم فيما والتأهيللصاحل إعادة البناء  جهودهااملديرة العامة على مواصلة تعزيز  ويشجع - ٦
 الفلسطينية والرتاث الثقايف الفلسطيين؛

بناء القدرات يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو عن طري( ب يتعل( يمافحتياجات االاملديرة العامة إىل تلبية  ويدعو - ٧
 ويشكر، للطالب الفلسطينيني من امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية معاً  املالية املساعدةبرنامج  توسيع نطاق

 ؛اململكة العربية السعودية على دعمها السخي يف ه ا الصدد
عن كثب عملية تنفي  توصيات االجتماع الثامن للجنة املشرتكة بني اليونسكو  تتابعالعامة أن من املديرة  ويطلب - ٨

)، وبصفة خاصة يف غزة، وأن تنظم يف أقرب وقت ممكن االجتماع ٢٠٠٨آذار/مارس  ٥و ٤والسلطة الفلسطينية ج
 ؛وفلسطنيالتاسع للجنة املشرتكة بني اليونسكو 

يف جناح مفاوضات السالم العربية اإلسرائيلية، وأن يتحق( سريعاً  عن أمله ويعربفلسطيين، اإلسرائيلي ال احلوار ويشجع - ٩
سيما  يف ه ا الشأن، وال املعتمدة سالم عادل وشامل وفقًا للميثاق التأسيسي لليونسكو وقرارات األمم املتحدة

 قرارات جملس األمن املتصلة ب ا املوضوع؛
 يلي: مبا القيامإىل  العامةاملديرة  أيضاً  يدعوو  -١٠

احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن السوري احملتل،  من أجلب هلا تمواصلة اجلهود اليت  جأ)
 وفقاً لألحكام ذات الصلة من ه ا القرار؛

ملؤسسات إىل ااملالئمة  واملساعدة املنحاملزيد من تقدمي ، و املناسبةالدراسية  املناهجب ل اجلهود الالزمة لتوفري  جب)
 الثقافية يف اجلوالن السوري احملتل؛ و التعليمية 

إدراج ه ا  يقرر مدرج يف جدول أعمال الدورة الرابعة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفي ي، البندبأن ه ا  وإذ ي ّكر -١١
 البند يف جدول أعمال الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام.

 والسابعة عشرة على التوايل، عشرة السادسة تني العامتني، يف اجللسالثقافةجلنة تقرير و  جلنة الرتبية قرار، بناًء على تقريراعتمد ه ا ال
 ٢٠١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠و ١٩بتاريخ 

 ٢٠١٥-٢٠١٤ عامياحتفاالت الذكرى في  ٦٨

 ،إن املؤمتر العام
 ،١٥م/٣٧الوثيقة  وقد درس

من املناط( كافة على تقدمي مقرتحات من أجل تأمني توزيع جغرايف أفضل الحتفاالت ال كرى  ءاألعضاالدول  يشجع - ١
وحتقي( توازن أفضل بني اجلنسني عن طري( اختيار شخصيات من النساء أيضاً، بقدر اإلمكان، ووفقًا للمعايري اليت 

 اعتمدتا اهليئتان الرئاسيتان؛
 يف احتفاالت ال كرى امل كورة يف ملح( ه ا القرار؛ ٢٠١٥-٢٠١٤خالل عامي  اليونسكوأن تشارك  ويقرر - ٢
يف ه ه االحتفاالت من برنامج املسامهة، طبقاً للقواعد اليت تنظم  املنظمةحمتمل قد تقدمه  إسهامأن ُميّول أي  كما يقرر - ٣

 ه ا الربنامج.
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 الملحق
 ٢٠١٥-٢٠١٤ عاميفي  تشارك فيها اليونسكوساحتفاالت الذكرى التي 

) ١٤١٤ج الثقافية العريب املغرب ومنارة اجلزائر قصبة قلب تعد اليت الثعالبية املدرسة أسيسلت السادسة املئوية ال كرى )١ج
 )اجلزائرج

 الاوي القادر عبد الشيخ العربية اللغة وحامي اإلصالحات، وصاحب الفلك، عامل لوفاة املئوية ال كرى )٢ج
 )اجلزائر) ج١٩١٤-١٨٤٨ج

 )اجلزائر) ج١٩١٤ج األديان بني واحملبة للتسامح م هباً  تعد اليت العلوية الصوفية الطريقة إلنشاء املئوية ال كرى )٣ج
 )الروسي االحتاد من بدعم أرمينيا) ج١٨١٥ج الشرقية للغات الزاريف معهد إلنشاء الثانية املئوية ال كرى )٤ج
) ١٩٣٤-١٨٦٤ج تورامانيان طوروس اآلثار وعامل املعماري املهندس ميالد على عاماً  ومخسني مائة مرور ذكرى )٥ج

 )أرمينياج
 ،غليشنتس) فاردابت فوسكانج يريفانتسي فوسكان املطران واللغوي الناشر مليالد الرابعة املئوية ال كرى )٦ج

 )أرمينيا) ج١٦٧٤-١٦١٤ج
 )أذربيجان) ج١٩٩٦-١٩١٤ج أفندييف إلياس املسرحي والكاتب الكاتب مليالد املئوية ال كرى )٧ج
 )أذربيجان) ج٩١٤-٨٣٤ج الربدجيي أمحد والباحث الفيلسوف وفاة على عام ائةوم ألف مرور ذكرى )٨ج
 أوغينسكي كليوفاس ميخاو والدبلوماسي والكاتب امللحن ميالد على عاماً  ومخسني مائتني مرور ذكرى )٩ج

 )وبولندا وليتوانيا بيالروس) ج١٨٣٣-١٧٦٥ج
 اليابان من بدعم بيالروس) ج١٨٧٥-١٨١٤ج شكيفيتشغو  جوزيف والدبلوماسي العامل مليالد الثانية املئوية ال كرى )١٠ج

 )الروسي واالحتاد
 )٢٠١٤-١٨١٤ج املوسيقية "الساكسوفون" آالت عائلة وخمرتع مبتكر ساكس، أدولف مليالد الثانية املئوية ال كرى )١١ج

 )بلجيكاج
 )الربازيل) ج٢٠٠٨-١٩١٤ج كاميي دوريفال واملطرب امللحن مليالد املئوية ال كرى )١٢ج
 والشاعرة) ١٩٦٤-١٨٨٩ج مالفايت أنيتا الرسامة الربازيليني، احلداثة فناين من اثنني وفاة على عاماً  مخسني مرور ذكرى )١٣ج

 )الربازيل) ج١٩٦٤-١٩٠١ج مرييليس سيسيليا
 )الربازيل) ج١٩٩٩-١٩١٥ج هوايس أنطونيو واملعلم الكاتب مليالد املئوية ال كرى )١٤ج
 )الربازيل) ج١٩٩٣-١٩١٥ج أوتيلو غراندي وامللحن املمثل مليالد املئوية ال كرى )١٥ج
 )الربازيل) ج١٩١٤-١٨٨٤ج أجنوس دوس أوغوستو الشاعر لوفاة املئوية ال كرى )١٦ج
 )السالم دار بروينج السالم دار بروين يف النظامي التعليم لتدشني املئوية ال كرى )١٧ج
 )بلغاريا) ج١٩٩٣-١٩١٤ج كريستوف بوريس األوبرا مطرب مليالد املئوية ال كرى )١٨ج
 )بلغاريا) ج١٩١٤-١٨٧٨ج يافوروف بييو املسرحي والكاتب الشاعر لوفاة ملئويةا ال كرى )١٩ج
 أخيه مع السالفية األجبدية مبتكر ،)٨٨٥-٨١٥ج ميثوديوس القديس ميالد على عام ومائيت ألف مرور ذكرى )٢٠ج

 األسود، واجلبل يونان،وال الروسي، واالحتاد السابقة، اليوغوسالفية مقدونيا ومجهورية كرواتيا، من بدعم بلغاريا،جكريلس
 )وصربيا التشيكية، واجلمهورية

 )بلغاريا) ج١٩٦٩-١٩١٤ج رومانسكا تزفيتانا األستاذة اإلثنوغرافية العاملة مليالد املئوية ال كرى )٢١ج
 )كوك جزر) ج١٩٦٤ج كوك جزر متاحف ومجعية مكتبة إنشاء على عاماً  مخسني مرور ذكرى )٢٢ج
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 زاوورو زادي األستاذ والكاتب للسياسي الفكرية ريةاملس بداية على عاماً  مخسني مرور ذكرى )٢٣ج
 )ديفوار كوت) ج٢٠١٢-١٩٣٨ج

 )١٩٠٥-١٨١٥ج سرتومساير جوراج جوسيب اإلنسانيات وعامل الدولة رجل مليالد الثانية املئوية ال كرى )٢٤ج
 )وصربيا األسود اجلبل من بدعم كرواتياج

 )كرواتيا) ج١٨٩٠-١٨١٤ج مازورانيتش إيفان الشاعر مليالد الثانية املئوية ال كرى )٢٥ج
 )كرواتيا) ج١٩١٤-١٨٧٣ج ماتوش غوستاف أنطون والكاتب الشاعر لوفاة املئوية ال كرى )٢٦ج
) ١٦١٥ج فرانتشيتش فوست للمخرتع" جاآلالت اجلديدة) Machinae novae" كتاب لنشر الرابعة املئوية ال كرى )٢٧ج

 )كرواتياج
 )كوباج كوبا شرقو  وسط يف املدن أوىل إلنشاء اخلامسة املئوية ال كرى )٢٨ج
 )كوبا) ج١٩١٥-١٨٣٣ج فينلي خوان كارلوس العامل لوفاة املئوية ال كرى )٢٩ج
 )كوبا) ج١٨٧٣-١٨١٤ج أفيالنيدا دي غوميز غريتروديس الكاتبة مليالد الثانية املئوية ال كرى )٣٠ج
 )كوبا) ج١٩٩٢-١٩١٤ج رودريغيز فاخيو صامويل الكاتب مليالد املئوية ال كرى )٣١ج
 )قربص) ج٢٠٠٤-١٩١٤ج مونتيس كوستاس الشاعر دمليال املئوية ال كرى )٣٢ج
 )التشيكية اجلمهورية) ج١٩٩٧-١٩١٤ج هرابال بوهوميل الكاتب مليالد املئوية ال كرى )٣٣ج
 )إكوادور) ج١٩٦٥-١٨٨٢ج زالدومبيد غونزالو الكاتب وفاة على عاماً  مخسني مرور ذكرى )٣٤ج
 )فنلندا) ج١٩٥٧-١٨٦٥ج سيبيليوس جان امللحن ميالد على عاماً  ومخسني مائة مرور ذكرى )٣٥ج
 )فرنسا) ج١٩٩٦-١٩١٤ج دوراس مارغريت الكاتبة مليالد املئوية ال كرى )٣٦ج
 )فرنسا) ج١٩٨٠-١٩١٤ج غاري رومان الكاتب مليالد املئوية ال كرى )٣٧ج
 )جورجيا) ج١٩١٥-١٨٤٠ج تسرييتيلي أكاكي والكاتب الشاعر لوفاة املئوية ال كرى )٣٨ج
 )أملانيا) ج١٩١٥-١٨٥٤ج إيرليش بول الفيزياء عامل لوفاة املئوية ال كرى )٣٩ج
 )أملانيا) ج١٩٢٠-١٨٦٤ج فيرب ماكس والفيلسوف االجتماعي العامل ميالد على عاماً  ومخسني مائة مرور ذكرى )٤٠ج
 )أملانيا) ج١٩١٤-١٨٨٧ج ماك أوغست الرسام لوفاة املئوية ال كرى )٤١ج
 )أملانيا) ج١٨٥٠-١٧٦٤ج شادو غوتفريد يوهان النحات ميالد على عاماً  ومخسني مائتني مرور ذكرى )٤٢ج
 - الغريكو باسم املعروفج ثيوتوكوبولوس دومينيكوس املعماري واملهندس والنحات الرسام لوفاة الرابعة املئوية ال كرى )٤٣ج

 وإسبانيا) اليونان) ج١٦١٤-١٥٤١") جاإلغريقي"
 )الر) ج١٨٩١-١٨١٤ج إيبل ميكلوش املعماري املهندس مليالد الثانية املئوية ال كرى )٤٤ج
 )الر) ج١٩١٤-١٨٤٥ج ليشنر أودون املعماري املهندس لوفاة املئوية ال كرى )٤٥ج
 )الر) ج١٨٦٥-١٨١٨ج سيميلفيس إيغناتس الفيزياء عامل وفاة على عاماً  ومخسني مائة مرور ذكرى )٤٦ج
 )الر) ج١٨٨٩-١٨١٥ج رومر فلوريس اجلامعي واألستاذ اآلثار عامل مليالد الثانية املئوية ال كرى )٤٧ج
 )م١٤١٤ج املوسيقى علم جمال يف األعمال أحد وهي األحلان"، "مقاصد لتجميع السادسة ةاملئوي ال كرى )٤٨ج

 )اإلسالمية إيران مجهوريةج
) م١٢١٤ج والصوفية الفلسفية األعمال أحد وهي اجلالل"، وفواتح اجلمال "فواتح لتجميع الثامنة املئوية ال كرى )٤٩ج

 )اإلسالمية إيران مجهوريةج
 )اإلسالمية إيران مجهورية) جم١٢٨٩-١٢١٤ج العراقي إبراهيم الدين فخر والصويف الشاعر مليالد الثامنة املئوية ال كرى )٥٠ج
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 اإلسالمية إيران مجهورية) ج١٣٨٥-١٣١٤ج اهلم اين علي سيد مري والشاعر الصويف مليالد السابعة املئوية ال كرى )٥١ج
 )وباكستان اهلند من بدعم وطاجيكستان،

 )األردن) ج٦٦٤-٥٧٥ج اخلنساء الشاعرة وفاة على عاماً  ومخسني وثالمثائة ألف مرور ذكرى )٥٢ج
 )كازاخستان) ج١٩٨٣-١٩١٥ج يسينربلني إلياس الكاتب مليالد املئوية ال كرى )٥٣ج
 )كازاخستان) ج١٩٧٠-١٩١٤ج أميانوف شاكن واملمثل السينمائي املخرج مليالد املئوية ال كرى )٥٤ج
) ١٩٦٥-١٨٩٥ج الصباح اجلابر اهللا عبد الشيخ ليميالتع الال يف املصلح وفاة على عاماً  مخسني مرور ذكرى )٥٥ج

 )الكويتج
 )التفيا) ج١٨٨١-١٨١٤ج سيمزي يانيس امللحن مليالد الثانية املئوية ال كرى )٥٦ج
 )التفيا) ج١٩٤٣-١٨٦٥ج وأسبازجيا) ١٩٢٩-١٨٦٥ج رينيس الكاتبني ميالد على عاماً  ومخسنيمائة  مرور ذكرى )٥٧ج
 )التفيا) ج١٨١٥ج والفنون لألدب كورتالند مجعية لتأسيس الثانية املئوية ال كرى )٥٨ج
 )التفيا) ج١٧٩٦-١٧١٤ج ستندرز فريدريش غوتارد املؤلف مليالد الثالثة املئوية ال كرى )٥٩ج
 )ليتوانيا) ج١٧٨٠-١٧١٤ج دونياليتيس كريستييوناس املؤلف مليالد الثالثة املئوية ال كرى )٦٠ج
 )مدغشقرج امللغاشي الشعب ممارسات يف "السورابية" باسم املعروفة الكتابة لدخول السابعة املئوية ال كرى )٦١ج
 )موريشيوس) ج١٨١٥ج موريشيوس جلمهورية الوطنية للمحفوظات الرمسي لالفتتاح الثانية املئوية ال كرى )٦٢ج
 )املكسيك) ج١٩٩٨-١٩١٤ج باس أوكتافيو الكاتب مليالد املئوية ال كرى )٦٣ج
 )منغوليا) ج١٩٩١-١٩١٥ج دوندوغيني تسيفيغميد والسياسي والعامل والكاتب املعلم مليالد املئوية ال كرى )٦٤ج
 من بدعم األسود اجلبل) ج١٥٦٥-١٤٩٣ج الكوتورية هوسانا القديسة وفاة على عاماً  ومخسنيأربعمائة  مرور ذكرى )٦٥ج

 )كرواتيا
 )وصربيا واهلرسك، البوسنة من بدعم األسود اجلبل) ج١٩٩٢-١٩١٤ج الليتش ميهايلو الكاتب مليالد املئوية ال كرى )٦٦ج
 )ُعمان) ج١٦١٥- ؟ج عمرية بن راشد الفيزياء عامل لوفاة الرابعة املئوية ل كرىا )٦٧ج
 أرغويداس ماريا خوسيه للكاتبة) الدماء كلج "Todas las Sangres" رواية نشر على عاماً  مخسني مرور ذكرى )٦٨ج

 )بريو) ج١٩٦٤ج
 )بولندا) ج١٩٩١-١٩١٤ج بانوفنك أندريه امللحن مليالد املئوية ال كرى )٦٩ج
 )بولندا) ج١٩٩٠-١٩١٥ج كانتور تاديوز الفنان مليالد املئوية ال كرى )٧٠ج
 )بولندا) ج١٨٩٠-١٨١٤ج كولبريغ أوسكار الشعوب موسيقى علم جمال يف الباحث مليالد الثانية املئوية ال كرى )٧١ج
 )بولندا) ج١٨١٥-١٧٦١ج بوتوكي نيبوموسن يان الكاتب لوفاة الثانية املئوية ال كرى )٧٢ج
 )رومانيا) ج١٧١٤-١٦٥٤ج والفنون الثقافة راعي برانكوفينو، قسطنطني األمري لوفاة الثالثة املئوية ال كرى )٧٣ج
 )رومانيا) ج١٩٤٧-١٨٦٤ج فاكاريسكو إيلينا الكاتبة ميالد على عاماً  ومخسنيمائة  مرور ذكرى )٧٤ج
 )رومانيا) ج١٩٦٥-١٨٨١جقسطنطينسكو) جوجوج جورج العامل وفاة على عاماً  مخسني مرور ذكرى )٧٥ج
 )١٩٦٤-١٨٩٨ج فيانو تودور والكاتب والفيلسوف الفين والناقد األديب وفاة على عاماً  سنيمخ مرور ذكرى )٧٦ج

 )رومانيا(
 بيرتسبورغ سان يف) سابقاً  اإلمرباطوريج احلكومي اإلرميتاج متحف إنشاء على عاماً  ومخسني مائتني مرور ذكرى )٧٧ج

 )الروسي االحتاد) ج١٧٦٤ج
 )الروسي االحتادج )٢٠١٥ج الروسي االحتاد يف داغستان جبمهورية تدربن مدينة إنشاء على عام ألفي مرور ذكرى )٧٨ج
 )الروسي االحتاد) ج١٨٤١-١٨١٤ج لريمونتوف ميخائيل والرسام الشاعر مليالد الثانية املئوية ال كرى )٧٩ج
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 )روسيال االحتادج )١٧١٤ج للعلوم الروسية لألكادميية التابع للنباتات كوماروف معهد إلنشاء الثالثة املئوية ال كرى )٨٠ج
 )لوسيا سانت) ج١٩٩١-١٩١٥ج لويس آرثر ويليام السري نوبل جبائزة والفائز االقتصادي اخلبري مليالد املئوية ال كرى )٨١ج
 )صربيا) ج١٩٢٧-١٨٦٥ج سفيجيتش يوفان اجلغرايف العامل ميالد على عاماً  ومخسني مائة مرور ذكرى )٨٢ج
 )صربيا) ج١٩١٤-١٨٥٦ج موكراجناك ستيفان امللحن لوفاة املئوية ال كرى )٨٣ج
 )كرواتيا من بدعم صربيا) ج١٨٨٨-١٨١٤ج بانشيتش جوزيف العامل مليالد الثانية املئوية ال كرى )٨٤ج
 السلكية االتصاالت من عامل إنشاء - اإلذاعة موجات بث يف جديد عهد لبداية املئوية ال كرى: بوبني ميهايلو )٨٥ج

 )األمريكية املتحدة الواليات من بدعم صربيا) ج١٩١٥ج والالسلكية
 )سلوفاكيا) ج١٧٧٢-١٧١٤ج بشكا إدموند امللحن مليالد الثالثة املئوية ال كرى )٨٦ج
 )سلوفاكيا) ج١٩٢٩-١٨٦٤ج مورغاش جوزيف العامل ميالد على عاماً  ومخسني مائة مرور ذكرى )٨٧ج
 وفاكيةالسل اللغة رموز وضع يف الفضل إليه يرجع ال ي شتور لوُدفيت والكاتب احملرر مليالد الثانية املئوية ال كرى )٨٨ج

 )سلوفاكيا) ج١٨٥٦-١٨١٥ج
 )النكا سري) ج١٩٩٦-١٩١٤ج ساراتشخاندرا إديريويرا والدبلوماسي والكاتب الفيلسوف مليالد املئوية ال كرى )٨٩ج
 )سويسرا) ج٥١٥) جبسويسرا فاليزج موريس سان دير تأسيس على عام ومخسمائة ألف مرور ذكرى )٩٠ج
 )السورية العربية اجلمهورية) ج١٩٧٤-١٩١٥ج األطرش فريد املوسيقار مليالد املئوية ال كرى )٩١ج
 )السورية العربية اجلمهورية) ج١٩٦٥-١٨٨٩ج الشوا سامي املوسيقار وفاة على عاماً  مخسني مرور ذكرى )٩٢ج
) ١٤٩٢-١٤١٤ج اجلامي الرمحن عبد اإلنسانيات وعامل والفيلسوف الشاعر مليالد السادسة املئوية ال كرى )٩٣ج

 )طاجيكستانج
 )طاجيكستانج غيسار مدينة بناء على عام آالف ثالثة مرور ذكرى )٩٤ج
 )طاجيكستان) ج١٩٨٥-١٩١٤ج شهيدي اهللا زياد امللحن مليالد املئوية ال كرى )٩٥ج
 اآلسيوي التقومي من دورات عشر مرور وذكرى تايالند يف سيام مملكة عرش هيبوك براجاد امللك لتويل املئوية ال كرى )٩٦ج

 )تايالند) ج١٩١٤ج ميالده على
 )تايالند) ج١٩١٩-١٨٦٤ج باجاريندرا سري امللكة جاللة ميالد على عاماً  ومخسني مائة مرور ذكرى )٩٧ج
 )تايالند) ج١٩٨٣-١٩١٥ج بوراشرتا) نغارمشيتج برمي األمرية مليالد املئوية ال كرى )٩٨ج
 )تركيا) ج١٥٦٤-١٤٨٠ج مطرقجي نصوح العامل وفاة على عاماً  ومخسني أربعمائة مرور ذكرى )٩٩ج
 )تركيا) ج١٩١٤ج واإلسالمية الرتكية الفنون متحف إلنشاء املئوية ال كرى )١٠٠ج
 )أوكرانيا من بدعم تركيا) ج١٩١٤-١٨٥١ج غاسبريايل إمساعيل والناشر الصحفي لوفاة املئوية ال كرى )١٠١ج
 )تركيا) ج١٩٦٤-١٨٨٤ج أديوار أديب خالدة االجتماعية والفيلسوفة املعلمة وفاة على عاماً  مخسني مرور ذكرى )١٠٢ج
 )أوكرانيا) ج١٨٦١-١٨١٤ج شفشنكو تاراس الشاعر يالدمل الثانية املئوية ال كرى )١٠٣ج
 )أوكرانيا) ج١٩٥٦-١٨٦٤ج غرابوفسكي بافلو الشاعر ميالد على عاماً  ومخسني مائة مرور ذكرى )١٠٤ج
 )أوكرانيا) ج١٩١٣-١٨٦٤ج كوتسيوبينسكي ميخايلو املؤلف ميالد على عاماً  ومخسني مائة مرور ذكرى )١٠٥ج
 )أوكرانيا) ج١٨٧٠-١٨١٥ج فريبيتسكي ميخايلو حناملل مليالد الثانية املئوية ال كرى )١٠٦ج
 فنزويال مجهوريةج) ١٨٦٥-١٧٨١ج بيو لوبيز أندريس اإلنساين العامل وفاة على عاماً  ومخسني مائة مرور ذكرى )١٠٧ج

 )البوليفارية
 )فيتنام) ج١٨٢٠-١٧٦٥ج دو نينغويا الشاعر ميالد على عاماً  ومخسني مائتني مرور ذكرى )١٠٨ج

 ًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، اعتمد ه ا القرار، بنا
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 
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 جار باألشخاصتّ تنفيذ خطة عمل األمم المتحدة العالمية لمكافحة اال ٦٩

 ،إن املؤمتر العام
النساء واألطفال، ال ي يشكل جرماً وخطراً جسيماً يهدد كرامة اإلنسان  وخباصةالشديدة لالّجتار باألشخاص، دانته إإذ يؤكد 

 وسالمته اجلسدية وحقوق اإلنسان والتنمية،
من التدابري املتخ ة على حنو متواصل على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين،  الرغمعن عمي( قلقه من أنه على  ويعرب

يزال االجتار باألشخاص ميثل واحدًا من أخطر التحديات اليت يواجهها التمع الدويل ويلزم التصدي له على حنو  ال
 أكثر تضافراً بشكل مجاعي وشامل على الصعيد الدويل،

 عاملية ملكافحة االجتار باألشخاص وغريه من أشكال الرق املعاصرة، شراكةبضرورة مواصلة تعزيز قيام  ويقر
من  (ICAT)فري( التنسي( املشرتك بني الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص  باإىل باجلهود واملبادرات اليت اضطلع  ويشري

أجل تعزيز التعاون والتنسي( بني وكاالت األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية فيما خيص األنشطة املتعلقة مبكافحة 
وكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، بروتاالجتار باألشخاص، مبا يف ذلك تنفي  

ـــل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ، ولتنفي  خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة املكمِّ
 االجتار باألشخاص،

ربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة ، وبالوطنيةرب ملكافحة اجلرمية املنظمة عباتفاقية األمم املتحدة  وي ّكر
ـــل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ، ومها الصكان الل ان وضعا النساء واألطفال، املكمِّ

 تعريف االجتار باألشخاص املتف( عليه دولياً، 
اليت اعتمدتا اجلمعية العامة يف قرارها  باألشخاصتحدة العاملية ملكافحة االجتار بأمهية خطة عمل األمم امل ويقر أيضاً 
األمم املتحدة ربوتوكول على أمهية التوصل إىل تنفي  كامل وفعال ل ويشدد ،٢٠١٠متوز/يوليو  ٣٠بتاريخ  ٦٤/٢٩٣

ـــل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة نع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّ املتعل( مب
 ،اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

تنفي  خطة العمل العاملية ملكافحة االجتار  بتقييمباالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة املعين  وي ّكر أيضاً 
 يف مقر األمم املتحدة، ٢٠١٣أيار/مايو  ١٤و ١٣باألشخاص وال ي عقد يومي 

سيما بشأن  على دور التثقيف من أجل التوعية جبهود منع االجتار باألشخاص، وعلى ضرورة تشجيع التثقيف، واليشدد و 
 حقوق اإلنسان، باعتبارمها ميثالن طريقة مستدامة ملنع االجتار باألشخاص، تعّلمحقوق اإلنسان، و 

الطلب على األشخاص  كرامة الفرد األساسية سيخفضو  القانونبأن تعزيز احرتام اجلميع حلقوق اإلنسان وحكم  ويقر ك لك
 وسييسر انتفاع األشخاص املّتجر بم مبا يلزم من محاية ومساعدة، املّتجر بم،

واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية  األعضاءأن التعاون الدويل الواسع النطاق بني الدول  يؤكد جمدداً  - ١
 بفعالية خلطر االجتار باألشخاص وغريه من أشكال الرق املعاصرة؛املعنية أساسي للتصدي 

باألشخاص، ومنها إعداد برامج وقائية مالئمة  االجتاربإسهام اليونسكو يف اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة  ويرحب - ٢
طر االجتار با، وذلك باستخدام ثقافيًا ولغوياً، مع مراعاة اخللفيات االجتماعية الثقافية للفئات املستضعفة املعرضة خل

 قنوات االتصال املناسبة؛
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إليها يف خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار  املشارالدول األعضاء، وغريها من األطراف املعنية  ويدعو - ٣
نفي  الكامل والفعال باألشخاص، إىل مواصلة اإلسهام يف خطة العمل العاملية أل�ا متثل بوجه خاص وسيلة لضمان الت

، وذلك بعدة وسائل نع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفاللربوتوكول األمم املتحدة املعين مب
منها تعزيز التعاون وحتسني التنسي( فيما بني األطراف امل كورة سعيًا إىل حتقي( اهلدف املنشود، واختاذ تدابري أخرى 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ، و األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية اتفاقية منها ترويج
وغريه من الصكوك الدولية ذات الصلة ب ا املوضوع، واعتبار التصدي( عليها باألشخاص وخباصة النساء واألطفال، 

اية القانونية لألشخاص املّتجر بم، أولوية يف ه ا أو االنضمام إليها، فضًال عن سن تشريعات وطنية تكفل توفري احلم
 الصدد؛

من املديرة العامة أن تواصل، يف حدود املوارد املتاحة، تكثيف مشاركة اليونسكو يف أنشطة فري( التنسي( املشرتك  ويطلب - ٤
 العمل العاملية؛ملكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك األنشطة املتعلقة بتنفي  خطة  (ICAT)بني الوكاالت 

املديرة العامة إىل تعزيز دور اليونسكو يف درء خطر االجتار باألشخاص وغريه من أشكال الرق املعاصرة من خالل  ويدعو - ٥
، مبا يف ذلك تعزيز احرتام اجلميع حلقوق اإلنسان وسيادة القانون وكرامة اإلعالمالتثقيف واالتصال والتعاون مع وسائل 

 .الفرد األساسية
 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 

 .٢٠١٣نوفمرب تشرين الثاين/ ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 "سنة دولية لفهم العالم" ٢٠١٦إعالن سنة  ٧٠

 ،إن املؤمتر العام
 ،٣٩م ت/١٩٢تباره القرار يف اع إذ يضع

 ،٦٣/م٣٧الوثيقة  وقد درس
قدمًا على الصعيد يساعد يف دفع السالم و يسهم يف ختفيف إمكانية وقوع نزاعات إقليمية،  العاملي التفاهمأن إىل  يشري إذو 

 احمللي والوطين والعاملي،
 املي إمنا هي البحث والرتبية واملعلومات، من السنة الدولية للتفاهم الع املرجوة لألهدافبأن العناصر األساسية  ويقر

لتسليط الضوء على ضرورة إقامة تعاون علمي دويل جامع للتخصصات من أجل حتقي(  الفرصةيتيح  ٢٠١٦أن عام  ويدرك
 االستدامة على الصعيد العاملي،

سنة دولية  ٢٠١٦مم املتحدة سنة املديرة العامة إىل دعم كل اجلهود املب ولة من أجل أن تعلن اجلمعية العامة لأل يدعو - ١
 .لفهم العامل

 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 
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 امج واإلدارةمساندة تنفيذ البرن - سابعاً 

 قطاع العالقات الخارجية وإعالم الجمهور ٧١

 إن املؤمتر العام
من  ٦-باء-أن تدرس الطرق والسبل الكفيلة بزيادة ترشيد املوارد املالية املخصصة للباب الثاين العامةمن املديرة  يطلب - ١

بل الرامية إىل تعزيز التعاون مع الدول وأن تسعى يف الوقت ذاته إىل حتقي( التوازن الالزم بني الس ،٥م/٣٧الوثيقة 
بالتايل  ويدعوها ؛األعضاء واملؤسسات الشريكة وشبكات التعاون الرمسية والسبل الرامية إىل زيادة إبراز ه ه األنشطة

إىل أن حترص، قدر اإلمكان، على حتقي( االستخدام األمثل للموارد املتاحة، من خالل زيادة فعالية اخلدمات الراهنة 
فيض املصروفات املتعلقة باألسفار واخلدمات التعاقدية، وأن تقدم إىل اهليئتني الرئاسيتني دوريًا معلومات عن وخت

 الوفورات اليت ميكن حتقيقها يف التكاليف اخلاصة بالاالت امل كورة أعاله؛
 مبا يلي: العامةللمديرة  ويأذن - ٢

 جل ما يلي:من أ ٢٠١٧-٢٠١٤تنفي  خطة العمل خالل فرتة  - ألف
 توطيد العالقات مع الدول األعضاء؛ جأ)

 اإلبقاء على العالقات مع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني واملراقبني واألقاليم وتطويرها؛ )١ج
 رصد العالقات مع الدولة املضيفة؛ )٢ج
علقة لدى اليونسكو وأعضاء األمانة باخلدمات املت ةاملعتمد ةالدبلوماسي األوساطتزويد  )٣ج

 باملراسم؛
 تشجيع الدول غري األعضاء على االنضمام إىل املنظمة؛ )٤ج
ومع جمموعات الدول األعضاء املنشأة يف إطار اليونسكو لتزويدهم  الوفود الدائمةالتعاون مع  )٥ج

 بالدعم الالزم؛
اجلزرية إيالء اهتمام خاص للبلدان اليت هلا احتياجات خاصة مثل أقل البلدان منواً، والدول  )٦ج

 اليت تعيش أوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث؛ والبلدان ،الصغرية النامية
تنظيم وتنسي( اجتماعات إعالمية واستشارية للوفود الدائمة بشأن بعض املسائل الرئيسية  )٧ج

 واألنشطة ذات األولوية؛
 توفري حلقات إرشادية للمندوبني الدائمني اجلدد؛  )٨ج
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 ل األعضاء عرب شبكة اإلنرتنت مبعلومات مفيدة تليب احتياجاتا.تزويد الدو  )٩ج
 تعزيز التعاون مع اللجان الوطنية؛ جب)

تعزيز كفاءات اللجان الوطنية وقدراتا التنفي ية من خالل تنظيم حلقات تدريبية وحلقات  )١ج
 عمل لألمناء العامني اجلدد وغريهم من املسؤولني اجلدد؛

جان الوطنية مع شبكات التمع املدين، مبا يشمل املنظمات غري احلكومية تعزيز شراكات الل )٢ج
 وأندية اليونسكو ومراكزها؛

 االتصاالت مع اللجان الوطنية وفيما بني ه ه اللجان. تعزيز )٣ج
 غري احلكومية، والقيام مبا يلي،و منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية  معتعزيز العالقات  ججـ)

 ملشاركة بنشاط يف عمل اهليئات الدولية احلكومية واآلليات املشرتكة بني الوكاالت؛ا )١ج
املشاركة بفعالية يف الاالت اليت ُمنحت فيها اليونسكو مسؤوليات خاصة مثل مبادرة األمني  )٢ج

لألمني  ، واللس االستشاري العلمي التابع"التعليم أوالً "العام لألمم املتحدة العاملية بشأن 
العام لألمم املتحدة، واالتفاق بشأن احمليطات، وخطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة 

 ؛ومسألة اإلفالت من العقاب الصحفيني
املنظمات الدولية غريها من ألمم املتحدة و ااستعراض كل م كرات التفاهم املوقعة مع وكاالت  )٣ج

، وحتديث االتفاقات ألولويات يف العالقاتوحتديد ااحلكومية بغية تقييم النتائج احملرزة، 
 ؛ذلك القائمة إذا اقتضى األمر

 رصد الشراكات مع املنظمات غري احلكومية وتقييمها من خالل إنشاء آلية فعالة ومستدامة؛ )٤ج
آلية املشاورة اجلماعية مع جلنة االتصال بني املنظمات غري احلكومية واليونسكو من  حتسني )٥ج

 .والشمولالكفاءة حيث الفعالية و 
 إبراز مكانة اليونسكو وصورتا على حنو أفضل من خالل ما يلي: جد)

 ،ز التعاون مع وكاالت األنباء ووسائل اإلعالم األخرى، وإتاحة تشكيلة واسعة من املوادتعزي )١ج
مبا يف ذلك مناذج جديدة للبيانات الصحفية عن أولويات املنظمة وأنشطتها، وتوعية 

 أن تنوع وتعقيد القضايا اليت تعاجلها املنظمة؛الصحفيني بش
 تعزيز فرص قادة اليونسكو وخربائها لالستفادة من وسائل اإلعالم؛ )٢ج
 ؛وحتليلها كماً ونوعاً  رصد التغطية اإلعالمية )٣ج
 إنشاء شبكة من املسؤولني عن إعالم اجلمهور يف املكاتب امليدانية؛ )٤ج
 التواصللوسائل  ة ومقنعةقصري  مضامنيالبصرية إلنتاج  إعادة توجيه اخلدمات السمعية )٥ج

 االجتماعي؛
 وصور فوتوغرافية عالية اجلودة من أجل توزيعها؛ مرئيةمجع وإنتاج مواد إعالمية  )٦ج
 املنشورات الصادرة عرب وسائل اإلعالم التقليدية واملطبوعة واإللكرتونية؛ وجدوىوعية االرتقاء بن )٧ج
تشمل مجيع املكاتب امليدانية وتركز على أدوات حبيث  جملس املطبوعات يع نطاق مهمةتوس )٨ج

 النشر اإللكرتوين و"الطبع حسب الطلب"؛
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تعميم سياسة االنتفاع احلر لتوفري املضامني احلالية واملقبلة والسابقة يف شكل متاح يتماشى  )٩ج
 مع املفهوم؛

عروضة للبيع، مبا يف ذلك سياسة جديدة اعتماد شراكة عاملية جديدة لتوزيع املطبوعات امل )١٠ج
 لتحديد األسعار تستهدف عرض املنشورات بأسعار معقولة يف أقل البلدان منواً؛

 إنشاء موقع إلكرتوين شامل جمكتبة إلكرتونية) لتوفري املنشورات الانية واملعروضة للبيع؛ )١١ج
الزبائن على حنو   احتياجاتتليباهلدايا كي الكتب و وفرها متجر يحتسني اخلدمات اليت  )١٢ج

 أفضل؛
إحداث  تآزر وترابط بني مواقع الرامي إىل الويب اجلديد الشاملة واملتكامل  موقعإمتام وتعزيز  )١٣ج

UNESCO.org و UNESCO.intوUNESCOMMUNITY  للوصول إىل شرائح واسعة من
 احتياجات أطراف معنية حمددة؛تلبية لمعلومات مهيأة اجلمهور وتوفري 

واالرتقاء جبدواها إىل احلد  االجتماعي التواصل ستخدام شبكاتالالزمة التعزيز القدرات  )١٤ج
 الشباب. للوصول إىلسيما  الو ، األقصى

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ لعاميدوالر  ٢٤ ٥٧٩ ٠٠٠ختصيص اعتمادات هل ا الغرض مببلغ  - باء
 يلي: عن حتقي( النتائج املنشودة امل كورة فيما تقدمي معلومات يف التقارير النظامية العامةمن املديرة  ويطلب - ٣

تعزيز التعاون مع الدول األعضاء، وال سيما عن طري( وفودها الدائمة لدى اليونسكو، وجمموعات الدول  )١ج
وتوفري فرص أفضل لالنتفاع باألدوات واملواد اخلاصة باملعلومات، واالرتقاء األعضاء املؤلفة يف اليونسكو، 

  املتاحة على اإلنرتنت؛جبودة املضامني
ستويات وزيادة فعالية ه ا خمتلف امل على تعزيز إسهام اللجان الوطنية يف تنفي  واستعراض برامج اليونسكو )٢ج

 ؛االضطالع بصورة منتظمة مبشاورات ومبادالت وأنشطة لبناء القدراتمن خالل  اإلسهام
لتشديد على دورها الريادي يف الاالت الرئيسية؛ وتعزيز زيادة مشاركة اليونسكو يف منظومة األمم املتحدة وا )٣ج

سيما من خالل م كرات تفاهم،  التعاون مع املنظمات الدولية احلكومية يف جماالت اختصاص اليونسكو، وال
وتنشيط شبكات املنظمات غري احلكومية اليت ترتبط مع اليونسكو بعالقات شراكة رمسية وجتديد ه ه 

 ؛اقها وإبرازها للعيانالشراكات وتوسيع نط
 ،يف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية الكربى التغطية اإلجيابيةوحتسني  احملددة زيادة أنشطة اليونسكو وأولوياتا )٤ج

 ؛وسائل اإلعالم ومهامها عن طري(اليونسكو  برسالة التعريفزيادة  مبا يف ذلك
 الرئيسية االجتماعي وهيئات التلفزيونالتواصل  إبراز أنشطة اليونسكو بقدر أكرب من خالل حث شبكات )٥ج

وغري ذلك من مصادر املعلومات املتعددة الوسائط على زيادة استخدام مواد اليونسكو السمعية البصرية، مبا 
 ؛والصور الفوتوغرافية املرئيةتسجيالت الفيها 

ا اليونسكو؛ وحتسني برنامج املنشورات االنتفاع املفتوح يف نشر املضامني اليت تصدرهإىل �ج ل التحوُّ ضمان  )٦ج
اسرتاتيجية للنشر مع الشركاء الرئيسيني؛ وحتسني قدرات اليونسكو التجارية  مشروعاتمن خالل إقامة 

 ؛مع تقييم أفضل ألثر اسم اليونسكو وشعارها وحتسني اسرتاتيجية استخدامهما ،والتسويقية
 إلدارة املضامني على اإلنرتنت، املتكاملامج تيسري نشر املعارف واملعلومات من خالل الربن )٧ج
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العامة أن تقدم، يف تقاريرها النظامية اليت تعد كل ستة أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمده  املديرةمن  أيضاً  يطلبو  - ٤
 طة الربنامج.عند تنفي  أنش األمثل املؤمتر العام، معلومات عن التدابري املتخ ة من أجل استخدام املوارد على النحو

 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 برنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسية ٧٢

 ،إن املؤمتر العام
 المساهمة برنامج - ألف

 أوالً 
برنامج املسامهة يف أنشطة الدول األعضاء، وفقًا للمبادئ ، ٢٠١٧-٢٠١٤تنف ، خالل فرتة  بأنللمديرة العامة  يأذن - ١

 والشروط الواردة أدناه:
 المبادئ -ألف 

عن طري( املسامهة يف يشكل برنامج املسامهة إحدى الوسائل اليت تستخدمها املنظمة لتحقي( أهدافها، وذلك  - ١
األنشطة اليت تضطلع با الدول األعضاء أو األعضاء املنتسبون أو األقاليم أو املنظمات أو املؤسسات يف 
جماالت اختصاص اليونسكو. وترمي ه ه املسامهة إىل تعزيز الشراكة بني اليونسكو والدول األعضاء فيها 

 ت.وزيادة فعالية ه ه الشراكة بفضل تشاطر املسامها
أقل البلدان منوًا والبلدان النامية والبلدان اليت  اليت تقدمهايف إطار برنامج املسامهة، توىل األولوية للمقرتحات  - ٢

تعيش أوضاع ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت متر مبرحلة 
 انتقالية والبلدان املتوسطة الدخل.

الدول األعضاء اليت يكون فيها نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل السنوي مرتفعاً، وفقًا ملا حدده  أما - ٣
 إىل االمتناع عن تقدمي طلبات متويل.فهي مدعوة البنك الدويل، 

قناة الرمسية تقدم الدول األعضاء طلباتا إىل املديرة العامة عن طري( اللجان الوطنية لليونسكو، أو عن طري( ال - ٤
 اليت تعّينها احلكومة املعنية يف حالة عدم وجود جلنة وطنية.

جيب أن تكون املشروعات أو خطط العمل اليت يقدمها املستفيدون يف إطار برنامج املسامهة ذات صلة  - ٥
صاحل بأولويات املنظمة، وال سيما بالربامج الرئيسية واملشروعات اجلامعة للتخصصات واألنشطة املنف ة ل

أفريقيا والشباب واملساواة بني اجلنسني، وك لك بأنشطة اللجان الوطنية لليونسكو مع اإلشارة على وجه 
بأنه لن يقَدم أي متويل لشراء جتهيزات أو  ، علماً ٥م/٣٧التحديد إىل الفقرة اخلاصة بالنشاط املعين يف الوثيقة 

يف إطار ه ه املشروعات أو لتغطية تكاليف متكررة معدات ال تتصل مباشرة باألعمال التنفي ية اليت تندرج 
 لدى املنظمات املستفيدة.

جيوز لكل دولة عضو أن تقدم سبعة طلبات أو مشروعات، وجيب أن ترّقم ه ه الطلبات واملشروعات حبسب  - ٦
ري على سبيل اإلرشاد. وتدرج الطلبات أو املشروعات اليت تقدمها منظمات وطنية غ ٧إىل  ١األولوية من 

 حكومية ضمن حصة الطلبات اليت تقدمها كل دولة عضو.
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ال جيوز لغري اللجنة الوطنية للدولة العضو تغيري الرتتيب اإلرشادي لألولويات ال ي حددته الدولة العضو،  - ٧
وهي تقوم ب لك قبل بدء عملية املوافقة. وجيب على الدول األعضاء أن تدرج، ضمن أولوياتا األربع، 

 حداً على األقل يتعل( باملساواة بني اجلنسني.مشروعاً وا
جيوز للمنظمات الدولية غري احلكومية اليت تقيم معها اليونسكو شراكة رمسية، واليت يصدر اللس التنفي ي  - ٨

قائمة با، أن تقدم طلبني كحد أقصى يف إطار برنامج املسامهة، على أن يتعل( الطلب مبشروعات ذات تأثري 
و إقليمي أو مشرتك بني األقاليم وأن تؤيده على األقل الدولة العضو اليت سينف  فيها املشروع دون إقليمي أ

ودولة أخرى من الدول األعضاء املعنية بالطلب. وال ميكن النظر يف أي من ه ه الطلبات يف غياب الرسائل 
 املؤيدة.

 :الطلبات - ٩
 ٢٨ال يتجاوز األجلني التاليني، ومها: ينبغي تقدمي الطلبات يف أقرب وقت ممكن ويف موعد  جأ)

 ٣١بالنسبة إىل أفريقيا والدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً، و ٢٠١٤شباط/فرباير 
بالنسبة إىل سائر البلدان املؤهلة لتقدمي الطلبات، باستثناء طلبات املساعدة  ٢٠١٤آب/أغسطس 

قليمية واليت جيوز تقدميها يف أي وقت خالل فرتة العامني. الطارئة أو الطلبات اخلاصة باملشروعات اإل
 جوستطب( آجال مماثلة على الدورة املالية التالية)،

ينبغي تقدمي الطلبات يف صيغة إلكرتونية، كلما تيسر ذلك، متهيدًا لالقتصار الحقًا على تقدمي  جب)
 الطلبات يف صيغة إلكرتونية فقط.

 موعدينيومًا بعد آخر  ٤٥بإخطار الدول األعضاء بتسلم طلباتا يف غضون ُيطلب من األمانة أن تقوم  -١٠
آب/أغسطس من السنتني املعنيتني، ويف أسرع وقت ممكن بعد رد  ٣١شباط/فرباير و ٢٨لتقدميها، ومها 

 املديرة العامة على الطلبات.
 التالية:. جيوز تقدمي املساعدة يف إطار برنامج املسامهة إىل اجلهات املستفيدون -١١

الدول األعضاء أو األعضاء املنتسبني، بناء على طلب يقدم عن طري( اللجان الوطنية، أو عن طري(  جأ)
القناة الرمسية اليت تعينها احلكومة يف حالة عدم وجود جلنة وطنية، لدعم األنشطة ذات الطابع الوطين. 

 هيالطلبات اجلهة اليت تقدم فإن  وفيما يتعل( باألنشطة ذات الطابع دون اإلقليمي أو األقاليمي،
اللجان الوطنية للدول األعضاء أو األعضاء املنتسبني ال ين تنف  ه ه األنشطة يف أراضيهم. وجيب أن 
تؤيد ه ه الطلبات جلنتان وطنيتان أخريان على األقل من اللجان الوطنية للدول األعضاء املشاركة أو 

معين. أما األنشطة ذات الطابع اإلقليمي، فيقتصر عدد  األعضاء املنتسبني املشاركني يف كل نشاط
الطلبات املتعلقة با على ثالثة طلبات لكل منطقة، وجيب أن تقدمها دولة عضو واحدة أو جمموعة 
من الدول األعضاء. وجيب أن تؤيد ه ه الطلبات ثالث من الدول األعضاء جأو األعضاء املنتسبني) 

مًا بأ�ا لن حتسب ضمن حصة الطلبات السبع اليت تقدمها كل دولة املعنية بالنشاط على األقل، عل
عضو؛ وتتوىل األمانة تقييم ه ه الطلبات وفرزها طبقاً لإلجراء احملدد ملعاجلة الطلبات املقدمة يف إطار 

 برنامج املسامهة؛
لجنة الوطنية للدولة تتمتع باحلكم ال ايت أو اخلاضعة للوصاية، وذلك بناء على طلب ال األقاليم اليت ال جب)

 العضو املسؤولة عن تسيري شؤون العالقات اخلارجية لإلقليم املعين؛
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املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تقيم معها اليونسكو شراكة رمسية على النحو احملدد يف  ججـ)
 أعاله. ٨ الفقرة

 يلي: ب ال ي جيوز له التماس ما. تقع مسؤولية اختيار املساعدة على عات( صاحب الطلأشكال املساعدة -١٢
 إما مسامهة مالية، جأ)

وإما عملية تنفي ية تضطلع با اليونسكو يف املقر أو يف امليدان. ويف كلتا احلالتني، ميكن أن تتخ   جب)
 املساعدة األشكال التالية:

 ؛يشمل ذلك تكاليف املوظفني والدعم اإلداري خدمات أخصائيني وخرباء استشاريني، وال )١ج
 منح وإعانات دراسية؛ )٢ج
 مطبوعات ودوريات ووثائ(؛ )٣ج
معدات جألغراض الربامج امليدانية وفقا لقائمة مؤشرات القياس املرفقة باخلطاب الدوري ال ي  )٤ج

تصدره املديرة العامة بشأن برنامج املسامهة، وال ي يرسل يف بداية كل دورة من دورات امليزانية 
 لفرتة العامني)؛

مترات واجتماعات وحلقات تدارس ودورات تدريبية: خدمات الرتمجة التحريرية والرتمجة مؤ  )٥ج
الفورية، وتكاليف أسفار املشاركني، وخدمات اخلرباء االستشاريني، وأي خدمات أخرى تتف( 

 يشمل ذلك خدمات موظفي اليونسكو). مجيع األطراف املعنية على اعتبارها ضرورية جوال
. أيًا كان شكل املساعدة املطلوبة، من بني األشكال املبينة أعاله، فإن القيمة  للمساعدةاملبلغ اإلمجايل -١٣

دوالر ملشروع أو نشاط  ٢٦ ٠٠٠ميكن أن تتجاوز مبلغ  اإلمجالية للمساعدة اليت تقدم يف إطار كل طلب ال
دوالر ملشروع أو  ٤٦ ٠٠٠ دوالر ملشروع أو نشاط دون إقليمي أو أقاليمي، ومبلغ ٣٥ ٠٠٠وطين، ومبلغ 

نشاط إقليمي. ويتعني أن تكون املوارد اليت يوفرها مقدم الطلب كافية لتنفي  النشاط على حنو مرض. وجيب 
جيب أن تنف( املصروفات وفقاً  أن تنف  ه ه األنشطة وأن تصرف مجيع املبالغ وفقاً للنظام املايل للمنظمة. كما

 العامة وال ي أحيل إىل الدولة العضو يف رسالة املوافقة. لتوزيع امليزانية ال ي وافقت عليه املديرة
 يلي عند البت يف الطلبات: . يتعني على املديرة العامة أن تراعي مااملوافقة على الطلبات -١٤

 املبلغ اإلمجايل ال ي اعتمده املؤمتر العام هل ا الربنامج؛ جأ)
 ت املختصة)؛تقييم الطلب ال ي أجراه القطاع املختص جأو القطاعا جب)
توصية اللجنة املشرتكة بني القطاعات اليت يرأسها مساعد املديرة العامة للعالقات اخلارجية وإعالم  ججـ)

اجلمهور واملسؤولة عن فحص الطلبات املقدمة يف إطار برنامج املسامهة، اليت جيب أن تكون متفقة مع 
 املعايري واإلجراءات واألولويات الراسخة؛

 ي ميكن أن يقدم فعًال من أجل حتقي( أهداف الدول األعضاء يف جماالت اختصاص اإلسهام ال جد)
) ٥) والربنامج وامليزانية جم/٤اليونسكو، ويف إطار األولويات الرئيسية لالسرتاتيجية املتوسطة األجل جم/

 ات؛الل ين اعتمدمها املؤمتر العام، على أن تكون املسامهة املطلوبة وثيقة الصلة ب ه األولوي
ضرورة تأمني توازن منصف يف توزيع األموال من خالل إعطاء األولوية ألفريقيا وألقل البلدان منواً  جهـ)

وللمساواة بني اجلنسني وللشباب وللبلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية والدول اجلزرية 
ويف ه ا السياق، يتعني على األمانة  الصغرية النامية، وهي احتياجات يتعني مراعاتا يف كل الربامج.
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النظر يف استخدام معيار مالئم لتصنيف البلدان مثل نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل السنوي، 
ال ي حدده البنك الدويل، و/أو جدول توزيع اشرتاكات الدول األعضاء يف اليونسكو، إذ إنه عادة 

ء أكثر بكثري من األموال املتاحة. وإضافة إىل ذلك، ما تكون األموال اليت تطلبها الدول األعضا
ستحدد األمانة احلدود املالية القصوى واملناسبة على أساس وضع البلدان، سواء أكانت من أقل 
البلدان منوًا أم من البلدان النامية أم من الدول اجلزرية الصغرية النامية أم من البلدان املتوسطة الدخل، 

ء ب لك. وُتدعى الدول األعضاء اليت يتمتع فيها الفرد بنصيب عال من وستخطر الدول األعضا
 الناتج احمللي اإلمجايل السنوي، وفقاً ملا حدده البنك الدويل، إىل االمتناع عن تقدمي طلبات متويل؛

 ضرورة أن يتم، بقدر اإلمكان، ختصيص مبالغ التمويل ألي مشروع تتم املوافقة عليه، قبل ثالثني يوماً  جو)
على األقل من التاريخ احملدد للشروع يف تنفي ه، وأن يكون ذلك طبقًا للشروط املنصوص عليها يف 

 جأ).  ١٥-الفقرة الفرعية باء
 التنفي : -١٥

يتجزأ  ينف  برنامج املسامهة يف إطار برنامج املنظمة لفرتة العامني، ويشكل برنامج املسامهة جزءًا ال جأ)
ألنشطة املطلوبة على عات( الدولة العضو أو اجلهة صاحبة الطلب. وينبغي منه. وتقع مسؤولية تنفي  ا

أن يتضمن الطلب املوجه إىل املديرة العامة جدوًال زمنيًا حمددًا يبني تاريخ بدء تنفي  املشروع وتاريخ 
الدول أن تقدمه  انتهائه، والتكاليف التقديرية جبالدوالر األمريكي)، والتمويل املتعهد به أو املتوقع 

 األعضاء أو املؤسسات اخلاصة؛
تنشر نتائج برنامج املسامهة بغية االستفادة منها يف ختطيط وتنفي  أنشطة املنظمة يف املستقبل.  جب)

وتستخدم األمانة تقارير األنشطة والتقارير اليت تقدمها الدول األعضاء كل ست سنوات بعد إجناز 
تائجه يف الدول األعضاء ومدى توافقه مع األهداف واألولويات املشروع لتقييم تأثري برنامج املسامهة ون

اليت وضعتها اليونسكو. وميكن أن جتري األمانة أيضًا تقييمًا يف أثناء تنفي  املشروع؛ وحتاط اهليئتان 
 الرئاسيتان علماً بقائمة اجلهات املستفيدة املتأخرة يف تقدمي التقارير املستحقة؛

ألنشطة اليت جيري املوافقة عليها يف إطار برنامج املسامهة، يف ايونسكو وشعارها تيح استخدام اسم الي ججـ)
اهليئتان الرئاسيتان، إعالء شأن ه ا الربنامج لدى تنفي ه على املستوى  أقرتاطبقًا للتعليمات اليت 

نتائج احملرزة اإلقليمي أو األقاليمي، وتقدم اجلهات املستفيدة تقريرًا عن ال وأدون اإلقليمي أو الوطين 
 ب ه الطريقة.

 الشروط –باء 
إال إذا قبل مقدم الطلب، لدى توجيه طلبه الكتايب إىل املديرة  يف إطار برنامج املسامهة املساعدةتقدم  ال -١٦

 العامة، الشروط التالية:
 على مقدم الطلب أن:

ليت تقدم من أجلها املسامهة؛ ويف يتحمل كامل املسؤولية املالية واإلدارية عن تنفي  اخلطط والربامج ا جأ)
حالة املسامهة املالية، يقدم صاحب الطلب إىل املديرة العامة، عقب انتهاء املشروع، بيانًا يتضمن 
معلومات تفصيلية عن األنشطة اليت نف ت جأي تقريرًا ماليًا بالدوالر األمريكي)، ويثبت أن األموال 

إىل اليونسكو أي رصيد مل يستخدم ألغراض املشروع. املخصصة للمشروع استخدمت لتنفي ه، ويرّد 
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، علمًا بأنه لن تدفع ملقدم ٢٠١٦آذار/مارس  ٣٠وجيب تقدمي ه ا التقرير املايل يف موعد أقصاه 
مل يقدم مجيع التقارير املالية املستحقة عليه أو يرد املسامهات  الطلب أي مسامهة مالية جديدة ما

ت املختصة التقارير املالية امل كورة وأن يصدق عليها األمني العام املدفوعة. وجيب أن توقع السلطا
للجنة الوطنية. وفضًال عن ذلك، وبالنظر إىل ضرورة مراعاة اعتبارات املساءلة، جيب أن حيتفظ مقدم 
الطلب ملدة مخس سنوات بعد �اية فرتة العامني املعنية بكل املستندات املؤيدة اإلضافية الضرورية، وأن 

مها إىل اليونسكو أو مراجع احلسابات عند تلقيه طلبًا كتابيًا ب لك. بيد أنه جيوز للمديرة العامة يقد
مفر منها، أنسب طريقة ملعاجلة الطلبات،  أن تقرر، يف بعض احلاالت االستثنائية أو الظروف اليت ال

حتيط اللس التنفي ي  سيما من خالل اضطالع املكتب امليداين املعين بعملية التنفي ، شريطة أن وال
 علماً ب لك؛

يتعهد بأن يقدم بصفة إلزامية مع التقرير املايل املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية جأ) أعاله، تقريراً  جب)
مفصًال عن نتائج املشروعات اليت مت متويلها وعن مدى فائدتا للدولة أو الدول األعضاء املعنية 

جهة مستفيدة تقريرًا يقدم كل ست سنوات عن تأثري برنامج  ولليونسكو؛ وفضًال عن ذلك، تعد كل
 )؛٤املسامهة، وذلك بوترية تتماشى مع دورة االسرتاتيجية املتوسطة األجل جالوثيقة م/

يتكفل، إذا كانت املسامهة تتمثل يف تقدمي منح دراسية، بنفقات جوازات السفر والتأشريات والفحص  ججـ)
رتباً، وبأن موبدفع مرتباتم أثناء إقامتهم يف اخلارج إذا كانوا ممن يتلقون الطيب للمستفيدين من املنح، 

يساعد املستفيدين من املنح على أن جيدوا وظائف مناسبة عند عودتم إىل بالدهم وفقًا للوائح 
 التنظيمية الوطنية؛

ألخطار فور وصوهلا تقدمه اليونسكو من معدات ومواد، والتأمني عليها من مجيع ا يتوىل صيانة كل ما جد)
 إىل مكان التسليم؛

حيّمل اليونسكو تبعة أي مطالبات أو مسؤوليات نامجة عن األنشطة املنصوص عليها يف  يتعهد بأال جهـ)
عدا احلاالت اليت تتف( فيها اليونسكو واللجنة الوطنية للدولة العضو املعنية على أن  ه ا القرار، فيما

 مجة عن إمهال جسيم أو خطأ متعّمد؛ه ه املطالبات أو املسؤوليات نا
يتعل( باألنشطة اليت تنف  يف إطار برنامج املسامهة، االمتيازات  مينح مقدم الطلب اليونسكو، فيما جو)

اخلاصة باالمتيازات واحلصانات اليت تتمتع با  ١٩٤٧واحلصانات املنصوص عليها يف اتفاقية عام 
 الوكاالت املتخصصة.

 الت الطوارئفي حا المساعدة –جيم 
 املعايري اليت حتكم قيام اليونسكو بتقدمي املساعدة يف حاالت الطوارئ: -١٧

 ميكن أن تقدم اليونسكو املساعدة الطارئة يف احلاالت التالية: جأ)
عندما تطرأ على الصعيد الوطين ظروف قاهرة جمثل الزالزل والعواصف واألعاصري والزوابع  )١ج

القات األرضية والثورانات الربكانية واحلرائ( واجلفاف والفيضانات واألعاصري املدارية واالنز 
لدولة العضو يف جماالت الرتبية أو إىل اواحلروب، وما إىل ذلك) تؤدي إىل آثار كارثية بالنسبة 

 العلوم أو الثقافة أو االتصال، وال تستطيع ه ه الدول التغلب عليها مبفردها؛
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أو منظومة األمم املتحدة جبهود متعددة األطراف لتقدمي عندما يضطلع التمع الدويل  )٢ج
 املساعدة الطارئة؛

عندما تطلب الدولة العضو من اليونسكو احلصول على املساعدة الطارئة، طبقًا للفقرتني  )٣ج
) أعاله، يف جماالت اختصاصها من خالل جلنتها الوطنية أو عن طري( أي ٢) وج١الفرعيتني ج

 ها احلكومة املعنية؛قناة رمسية أخرى تنشئ
 عندما تكون الدولة العضو على استعداد لقبول توصيات املنظمة على ضوء ه ه املعايري؛ )٤ج

جيب أن تقتصر املساعدة الطارئة اليت تقدمها اليونسكو على جماالت اختصاص املنظمة، وأال يبدأ  جب)
ة االحتياجات املادية ذات األولوية توفريها إال بعد التغلب على األخطار اليت تدد احلياة وبعد تلبي

دعم  جمثل الغ اء وامللبس واملأوى واملساعدة الطبية)؛ وينبغي أيضًا مراعاة السياسة املتبعة يف إطار
 البلدان يف أوضاع ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث؛

 جيب أن تركز املساعدات الطارئة اليت تقدمها اليونسكو على ما يلي: ججـ)
 يم الوضع وتقدير املتطلبات األساسية؛تقي )١ج
توفري اخلربات وصياغة التوصيات الرامية إىل معاجلة األوضاع اليت تندرج يف جماالت اختصاص  )٢ج

 املنظمة؛
 املساعدة يف حتديد مصادر التمويل اخلارجية واحلصول على األموال اخلارجة عن امليزانية؛ )٣ج
 لدول األعضاء يف حالة املساعدة الطارئة النقدية أو العينية؛االحتياجات امللحة اليت حتددها ا )٤ج

 ال جيوز استخدام املساعدة الطارئة لتمويل تكاليف الدعم اإلداري أو تكاليف املوظفني؛ جد)
جيب أال تتعدى امليزانية اإلمجالية اليت متنح لتمويل أي مشروع يف إطار املساعدة الطارئة مبلغ  جهـ)

ز استكمال ه ا املبلغ بأموال من خارج امليزانية حتدد هل ا الغرض أو من خالل دوالر. وجيو  ٥٠ ٠٠٠
 أخرى؛ متويل مصادر

ال تقدم املساعدة الطارئة يف احلاالت اليت ميكن فيها تلبية طلب الدولة العضو يف إطار برنامج  جو)
 املسامهة العادي؛

 ألمم املتحدة.تقدم املساعدة الطارئة بالتنسي( مع الوكاالت األخرى ل جز)
 اإلجراءات اليت ينبغي اتباعها عند تقدمي املساعدة الطارئة: -١٨

أوضاعًا طارئة، عليها أن تقوم، من خالل جلنتها الوطنية أو القناة  األعضاءعندما تواجه إحدى الدول  جأ)
اليونسكو يف  الرمسية اليت تعينها احلكومة املعنية، بتحديد احتياجاتا ونوع املساعدة اليت تطلبها من

جماالت اختصاصها، حسبما يكون مالئماً؛ وستتاح استمارة خاصة ب ا النوع من الطلبات لتستعني با 
 ملعدات؛فيما يتعل( باالدولة يف صياغة طلبها؛ وينبغي تقدمي ميزانية مؤقتة باإلضافة إىل فواتري مبدئية 

 تنشئها؛ عن طري( جلنتها الوطنية أو القناة الرمسية اليتتبّلغ املديرة العامة الدولة العضو بعد ذلك بقرارها  جب)
بعثة تقييم تقين لدراسة الوضع وتقدمي تقرير عنه إىل املديرة  ،الدولة العضو باالتفاق معو  عند اللزوم،تُوفد  ججـ)

 العامة؛
ة اليت ميكن القيام با حتيط األمانة الدولة العضو علمًا باملساعدة واملبالغ اليت تنوي تقدميها وبنوع املتابع جد)

 دوالر؛ ٥٠ ٠٠٠إن لزم األمر، علماً بأن القيمة اإلمجالية للمساعدة املقدمة ال جيوز أن تتعدى مبلغ 
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يف حالة تقدمي اليونسكو لسلع أو خدمات، ال يطب( أسلوب العطاءات الدولية التنافسية إذا كان الوضع  جهـ)
 يتطلب اختاذ إجراءات عاجلة؛

 املشروع تقريراً تقييمياً مشفوعاً بتقرير مايل. إجنازة العضو بعد تقدم الدول جو)
 ثانياً 

 ما يلي: إىلاملديرة العامة  يدعو - ٢
املبادرة بال إبطاء إىل إحاطة اللجان الوطنية لليونسكو، أو القناة الرمسية اليت تعينها احلكومة املعنية يف حالة عدم  جأ)

ليت دعت إىل تعديل املبالغ املطلوبة أو رفض منحها، وذلك توخيًا لتحسني وجود جلنة وطنية، علمًا باألسباب ا
 أسلوب عرض املشروعات اليت تقدم يف إطار برنامج املسامهة ومتابعتها وتقييمها؛

إبالغ اللجان الوطنية، أو القناة الرمسية اليت تعينها احلكومة املعنية يف حالة عدم وجود جلنة وطنية، جبميع  جب)
ات واألنشطة اليت تضطلع با املنظمات الدولية غري احلكومية يف بلدا�ا، واليت تتلقى دعمًا يف إطار املشروع

 برنامج املسامهة؛
 موافاة اللس التنفي ي يف كل دورة من دوراته اخلريفية بتقرير يتضمن املعلومات التالية: ججـ)

 ات من برنامج املسامهة؛ قائمة الطلبات اليت تلقتها األمانة للحصول على مسامه )١ج
قائمة املشروعات اليت متت املوافقة عليها يف إطار برنامج املسامهة ويف إطار املساعدة الطارئة، مع بيان  )٢ج

 املبالغ املواف( عليها لتمويل ه ه املشروعات وأي تكاليف أخرى أو أي دعم آخر يرتبط با؛
تعد قائمة على غرار القائمة امل كورة يف الفقرة الفرعية وفيما خيص املنظمات الدولية غري احلكومية،  )٣ج

 ) أعاله؛٢ج
احلرص على أال تتعدى النسب املئوية العتمادات برنامج املسامهة اليت ختصص للمساعدة الطارئة وللمنظمات  جد)

سامهة لفرتة ٪ على التوايل من املبلغ املخصص لربنامج امل٣٪ و٥٪ و٧الدولية غري احلكومية ولألنشطة اإلقليمية 
 العامني املعنية؛

 لعامي الطوارئالتماس أموال من خارج امليزانية استكماًال لتمويل برنامج املساعدة يف حاالت  جهـ)
 عندما يقتضي األمر ذلك؛ ٢٠١٥-٢٠١٤

والبلدان  واً حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز برنامج املسامهة خالل فرتة العامني املقبلة لصاحل أقل البلدان من جو)
النامية والبلدان اليت تعيش أوضاع ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان 

 اليت متر مبرحلة انتقالية.
 النظامية، معلومات عن حتقي( النتيجة املنشودة التالية: التقاريرمن املديرة العامة أن تقدم، يف  ويطلب - ٣

دارة الربنامج بقدر كبري لضمان املزيد من الشفافية وتعزيز آليات املساءلة والنهوض بصورة املنظمة وزيادة حتسني إ •
أثر أنشطتها وإعطاء األولوية الفعلية لبلدان أفريقيا ولغريها من البلدان املستهدفة على سبيل األولوية جأقل البلدان 

 ن اليت تعيش أوضاع ما بعد الكوارث أو ما بعد النزاعات).منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدا
 الدراسية المنح برنامج - باء

 من أجل ما يلي: ٢٠١٧-٢٠١٤خطة العمل خالل فرتة  بتنفي للمديرة العامة  يأذن - ١
السرتاتيجية اإلسهام يف االرتقاء باملوارد البشرية وبناء القدرات الوطنية يف جماالت وثيقة االرتباط باألهداف ا )١ج

 ؛وإدارة شؤو�ا واألولويات الربناجمية لليونسكو، وذلك عن طري( تقدمي املنح الدراسية
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التفاوض بشأن ترتيبات لتقاسم التكاليف مع اجلهات املاحنة املهتمة، سواء كان ذلك يف شكل مسامهات  )٢ج
 ملشرتكة للمنح الدراسية؛نقدية أو عينية، من أجل متويل املنح الدراسية من خالل برامج الرعاية ا

 استكشاف إمكانيات تعزيز برنامج املنح الدراسية يف إطار الشراكات مع التمع املدين واملنظمات غري احلكومية؛ )٣ج
 ةجيالنظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( النت التقاريردورياً يف  تقّدمأن  العامةمن املديرة  ويطلب - ٢

 ملنشودة التالية:ا
تعزيز قدرات املستفيدين من املنح الدراسية، و  ،مواءمة الاالت املواضيعية مع أهداف املنظمة االسرتاتيجية •

سيما من أفريقيا وأقل البلدان منواً، وذلك من خالل تبادل املعارف واالرتقاء باملهارات على مستويي  وال
 الدراسات اجلامعية والدراسات العليا.

 المنح الدراسيةبرنامج لبرنامج المساهمة و  المخصصة االعتمادات –جيم 
  مبا يلي: العامةللمديرة  يأذن - ١

دوالر متويالً  ١٥ ٨٩٧ ٠٠٠، مببلغ قدره ٢٠١٥-٢٠١٤عامي لختصيص اعتمادات لربنامج املسامهة،  جأ)
 لتكاليف الربنامج املباشرة؛

لوفاء لدوالر  ٩٠٠ ٠٠٠، مببلغ قدره ٢٠١٥-٢٠١٤عامي لختصيص اعتمادات لربنامج املنح الدراسية،  جب)
بالتزامات اليونسكو املتعلقة برتتيبات تقاسم التكاليف اليت أبرمت مع اجلهات املاحنة من أجل متويل برامج 

 ؛الرعاية املشرتكة للمنح الدراسية
تكاليف  يلمن أجل متو دوالر،  ٢ ٠٠٨ ٠٠٠، مببلغ قدره ٢٠١٥-٢٠١٤عامي لختصيص اعتمادات  ججـ)

 .املنح الدراسيةبرنامج املوظفني والتشغيل يف الوحدة املعنية بربنامج املسامهة و 
 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 

 .٢٠١٣/نوفمرب تشرين الثاين ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 خدمات الدعمإدارة  ٧٣

 إن املؤمتر العام
 :يلي مبا العامة للمديرة يأذن - ١

 الفعال التنفي  لضمان الدعم تقدمي إىل الرامية العمل خطة بتنفي  ٢٠١٧-٢٠١٤ فرتة خالل االضطالع )أج
 :وهي املشرتكة الدعم خلدمات املناسبة اإلدارة تأمني وإىل اليونسكو لربامج

 واملشرتيات؛ الدعم خدمات وتنسي( إدارة )١ج
 واالتصاالت؛ املعلومات نظم إدارة )٢ج
 والوثائ(؛ واللغات املؤمترات إدارة )٣ج
 والسالمة؛ األمنو  العامة املنافع إدارة )٤ج

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ لعامي دوالر ٥٨ ٥٧٧ ٠٠٠ مببلغ الغرض هل ا اعتمادات ختصيص )بج
 ٣٠/ت م١٨٥ القرار يف بيا�ا ورد كما املقر يف األمن ترتيبات تعزيز إىل الرامية جهودها لةمواص إىل العامة املديرة ويدعو - ٢

 املقر؛ جلنة لتوصيات ووفقاً 
 حتقي( عن معلومات الرئاسيتني، اهليئتني على املعروضة النظامية التقارير يف دورياً، تقدم أن العامة املديرة من ويطلب - ٣

 :التالية املنشودة النتائج
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 املال؛ مقابل القيمة وضمان الكفاءة من مزيد حتقي( )١ج
 ؛ الربنامج لتنفي  يلزم ما إتاحة )٢ج
 الوثائ(؛ وخدمات التحريرية والرتمجة الشفهية الرتمجة يف اجلودة وضمان اللغوي التعدد كفالة )٣ج
 ؛با مبزيد من السهولةوتوفري بيئة عمل يتاح االنتفاع  والراحة والسالمة باألمن تتسم عمل بيئة توفري )٤ج

 اعتمده ال ي الربنامج تنفي  بشأن أشهر ستة كل تعد اليت النظامية تقاريرها يف تقدم أن العامة املديرة من أيضاً  يطلبو  - ٤
 .الربنامج أنشطة تنفي  عند األمثل النحو على املوارد استخدام أجل من املتخ ة التدابري عن معلومات العام، املؤمتر

 القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية،  اعتمد ه ا
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 الموارد البشريةإدارة  ٧٤

 إن املؤمتر العام
 العامة مبا يلي: للمديرة يأذن - ١

  :يلي ، من أجل ما٢٠١٧-٢٠١٤تنفي  خطة العمل املتعلقة بإدارة املوارد البشرية، خالل فرتة  اصلةمو  جأ)
تعديل و  ،٢٠١٦-٢٠١١إجراء تقييم دوري للتقدم احملرز يف تنفي  اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية لفرتة  )١ج

 د املالية والبشرية املخصصة؛مع أولويات املنظمة واملوار  مبا يتماشى، ذلك إذا اقتضى األمر ،خطة عمله
خيص  حتديث سياسة اليونسكو بشأن احلراك اجلغرايف وتنفي ها من أجل تلبية احتياجات املنظمة فيما )٢ج

 ؛دعماً فعاالً  الربنامج والتوظيف، ودعم إصالح الشبكة امليدانية
سري عمليات  مواصلة تطبي( السياسات اخلاصة باملوارد البشرية ومراجعتها عند االقتضاء مبا يضمن )٣ج

برنامج اليونسكو ودعمها على حنو فعال، مع إيالء عناية خاصة لتحسني التوزيع اجلغرايف والتوازن بني 
  اجلنسني، وللحاجة إىل مواءمة ه ه السياسات مع نظام األمم املتحدة املوحد؛

اص على تعزيز وتنمية القدرات، مع الرتكيز بوجه خ تعّلمال تنفي  برامج ابتكارية وجمدية يف جمايل )٤ج
 الكفاءات اإلدارية والقيادية والتشاركية؛

 تعزيز ثقافة اإلدارة املوجهة حنو النتائج، مبا يضمن املشاركة والتبادل الالزمني لدعم إدارة األداء؛ )٥ج
دعم االستقرار املايل لصندوق التأمني الصحي عن طري( تنفي  اآلليات اخلاصة بأفضل املمارسات املتبعة  )٦ج

 ؛جملس إدارة الصندوقل، وفقاً ملا واف( عليه يف ه ا الا
 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ لعاميدوالر  ٣٢ ٠٢٣ ٠٠٠ختصيص اعتمادات هل ا الغرض مببلغ  جب)

النظامية املعروضة على اهليئتني الرئاسيتني معلومات عن حتقي( النتائج  التقاريرمن املديرة العامة أن تقّدم دورياً يف  ويطلب - ٢
 :املنشودة التالية

 ؛٢٠١٦-٢٠١١تنفي  خطة العمل اخلاصة باسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية لفرتة  )١ج
 تعزيز ثقافة املنجزات يف جمال إدارة األداء دعماً لتنفي  الربنامج والتقدم الوظيفي؛ )٢ج
  ضمان انتفاع املوظفني بنظم فعالة وسليمة مالياً للضمان االجتماعي؛ )٣ج
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أشهر بشأن تنفي  الربنامج ال ي اعتمده  ستةة العامة أن تقدم يف تقاريرها النظامية اليت تعد كل من املدير  أيضاً  يطلبو  - ٣
 املؤمتر العام، معلومات عن التدابري املتخ ة من أجل استخدام املوارد على النحو األمثل عند تنفي  أنشطة الربنامج.

 إلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية وا
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 المالية الشؤون إدارة ٧٥

 إن املؤمتر العام
 :مبا يلي العامة للمديرة يأذن - ١

، ومسك دفاتر احلسابات حسب يزانية بانتظامرصد امل، بغية ٢٠١٧-٢٠١٤ذ خطة العمل، خالل فرتة تنفي جأ)
 الضطالع مبهام اخلزينة واملراقبة املالية بفعالية وكفاءة على حنو يتف( مع النظام املايل والقواعد املالية؛األصول، وا

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ لعامي دوالر ١٤ ٨٥٥ ٠٠٠ مببلغ الغرض هل ا اعتمادات ختصيص )بج
 النتائج حتقي( عن معلومات الرئاسيتني اهليئتني على املعروضة النظامية التقارير يف دورياً  ّدمتق أن العامة املديرة من ويطلب - ٢

 :التالية املنشودة
 املالية؛ الشؤون حتسني اختاذ القرارات املستنرية عن طري( بناء القدرات يف جمال إدارة )١ج
لية تنفي  الربنامج بقدر من االستقالل ال ايت املساءلة حبيث تتسم عم ثقافة إىل املراقبة االنتقال من ثقافة )٢ج

 متينة؛ أسس الداخلية تقوم على للمراقبة بيئة إنشاءالثقة يف قدرة املنظمة على  وتزداد
املالية بالقرب من األماكن اليت تنّف  فيها أنشطة  ةتعزيز القدرات من خالل إنشاء مراكز لكفاءات اإلدار  )٣ج

 الوقت املنف( يف اإلدارة؛ يات فعالة من حيث التكاليف وتقليصعمل من خالل اعتماداليونسكو، 
 اعتمده ال ي الربنامج تنفي  بشأن أشهر ستة كل تعد اليت النظامية تقاريرها يف تقدم أن العامة املديرة من أيضاً  يطلبو  - ٣

 الربنامج. أنشطة تنفي  عند األمثل النحو على املوارد استخدام أجل من املتخ ة التدابري عن معلومات العام، املؤمتر
 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 
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 المسائل اإلدارية والمالية -ثامناً 

 الماليةالمسائل 

المراجعة المتعلقة بحسابات اليونسكو للفترة المالية المنتهية الموحدة التقرير المالي والبيانات المالية  ٧٦
 مراجع الحسابات الخارجيوتقرير  ٣١/١٢/٢٠١١في 

 ،إن املؤمتر العام
 من النظام املايل لليونسكو، ١٢,١٠باملادة  إذ ي ّكر

 ،٣٠م/٣٧ الوثيقة وقد درس
 ملراجع احلسابات اخلارجي ملا اتسم به عمله من مستوى رفيع؛ تقديره عنيعرب  - ١
تعطي صورة مطابقة للوضع املايل لليونسكو يف  أن البيانات املاليةب يفيدرأي مراجع احلسابات اخلارجي ال ي إىل  يشريو  - ٢

يزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثين ولألداء املايل والتدفقات النقدية واملقارنة بني امل ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٣١
 ، وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٣١عشر شهراً املنتهية يف 

من املديرة العامة أن تتخ  اخلطوات  ويطلب، مراجع احلسابات اخلارجيتوصيات  تطبي( بالوضع فيما خيص حييط علماً و  - ٣
 ؛بعد يتم تطبيقهامل توصيات أي  تطبي(جل الالزمة من أ

  ٣١والبيانات املالية املوحدة املراجعة لليونسكو عن الفرتة املالية املنتهية يف  مراجع احلسابات اخلارجي تقرير ويتلقى ويقبل - ٤
 .٢٠١١كانون األول/ديسمرب 

 ائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملس
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

المراجعة المتعلقة بحسابات اليونسكو للفترة المالية المنتهية الموحدة التقرير المالي والبيانات المالية  ٧٧
 خارجيوتقرير مراجع الحسابات ال ٣١/١٢/٢٠١٢في 

 ،إن املؤمتر العام
 من النظام املايل لليونسكو، ١٢,١٠باملادة  إذ ي كر

 ،٨م/إعالم ٣٧و ٣١م/٣٧ تنيالوثيق وقد درس
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 ملراجع احلسابات اخلارجي ملا اتسم به عمله من مستوى رفيع؛عن تقديره  يعرب - ١
لية تعطي صورة مطابقة للوضع املايل لليونسكو يف رأي مراجع احلسابات اخلارجي ال ي يفيد بأن البيانات املاإىل  ويشريً  - ٢

ولألداء املايل والتدفقات النقدية واملقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثين  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١
 ، وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١عشر شهراً املنتهية يف 

  ٣١املالية املنتهية يف  السنةوالبيانات املالية املوحدة املراجعة لليونسكو عن  مراجع احلسابات اخلارجي تقرير ويتلقى ويقبل - ٣
 ؛٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 

 من املديرة العامة أن تتخ  اخلطوات ويطلبحلسابات اخلارجي، اتوصيات مراجع  تطبي( خيصبالوضع فيما  حييط علماً و  - ٤
 ؛اليت مل يتم تطبيقها بعدالتوصيات  تطبي(الالزمة من أجل 

 املايل، هاووضعاليونسكو حلسابات اخلارجي بشأن حسابات ا مراجعتعليقات إىل  يشري وإذ
حلسابات اخلارجي أن يقّدم املساعدة إىل اللس التنفي ي واملؤمتر العام لغرض إعداد امليزانية املقبلة امن مراجع  يطلب - ٥

 إليها يف مناقشة بشأن توجه امليزانية. التطرق سيجري اليت

 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 ات الدول األعضاء والعملة التي تدفع بها هذه االشتراكاتجدول توزيع اشتراك ٧٨

 ،إن املؤمتر العام
 أوالً 

 جدول توزيع االشتراكات
منها على أن املؤمتر العام يواف( �ائياً على امليزانية، وحيدد  ٢ الفقرةباملادة التاسعة مـن امليثاق التأسيسي، اليت تنص يف  إذ ي ّكر

 دولة من الدول األعضاء يف املنظمة،مقدار املسامهة املالية لكل 
جدول اشرتاكات الدول األعضاء يف اليونسكو ُحيدد دائمًا على أساس جدول اشرتاكات الدول األعضاء يف  إىل أن ونظراً 

 منظمة األمم املتحدة، مع مراعاة التسويات اليت يقتضيها الفرق يف العضوية بني املنظمتني،
 ما يلي: يقرر - ١

على أساس  ٢٠١٥و ٢٠١٤توزيع اشرتاكات الدول األعضاء يف اليونسكو لكل من عامي  حيسب جدول جأ)
اجلدول ال ي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتا السابعة والستني، ويعد اجلدول اخلاص 

ة سائر بنفس املعدل األدىن وبنفس املعدل األعلى الل ين ستستخدمهما األمم املتحدة مع تسوي باليونسكو
 ؛•١٠٠املعدالت ملراعاة الفرق يف العضوية بني املنظمتني، بغية التوصل إىل جدول لليونسكو يغطي نسبة 

أو يف  يف دورتا الثامنة والستني ٢٠١٥و ٢٠١٤عّدلت اجلمعية العامة لألمم املتحدة جدول عامي  إذا جب)
 ؛إحدى الدورات الالحقة، فإن اليونسكو سوف تعتمد اجلدول املعدل

تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ُحتسب اشرتاكات األعضاء اجلدد ال ين يودعون وثائ( التصدي( اخلاصة بم بعد )ـجج
 ؛٢٣,١م/٢٦واشرتاكات األعضاء املنتسبني، طبقاً للصيغة املنصوص عليها يف القرار  ٢٠١٣
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يف جدول أو جداول األمم تُقّرب نسب اشرتاكات الدول األعضاء إىل نفس عدد املراتب العشرية املعتمدة  جد)
املتحدة؛ وتُقّرب، عند االقتضاء، نسب اشرتاكات األعضاء املنتسبني إىل مرتبة عشرية إضافية واحدة، وذلك 

يف املائة من احلد األدىن الشرتاكات الدول األعضاء، وفقًا ملا ينص عليه  ٦٠لكي ختفض بالفعل إىل نسبة 
 .٢٣,١م/٢٦القرار 

 اً ثاني
 بها االشتراكات وتدفعحسب العملة التي تُ 

 )،٣٢م/٣٧با اشرتاكات الدول األعضاء ج تدفعبشأن العملة اليت  ةالعام ةتقرير املدير  وقد درس
من النظام املايل، اليت تنص على أن "حتدد االشرتاكات اليت تدفع للميزانية جزئيًا بالدوالرات األمريكية  ٥,٦باملادة  وإذ ي ّكر

حيددهـا املؤمتر العام، وتدفع االشرتاكات باتني العملتني أو بعمالت أخرى حبسب ما يقرره املؤمتر وجزئياً باليورو بنسبة 
 العام..."،

 ،٢٠١٥-٢٠١٤من تعرض املنظمة لآلثار السلبية لتقلبات سعر العملة خالل عامي  احلدضرورة  يضع يف اعتبارهو 
 ا يلي:، م٢٠١٥و ٢٠١٤، فيما يتعل( باالشرتاكات عن عامي يقرر - ١

 حتدد اشرتاكات الدول األعضاء يف امليزانية على أساس جدول االشرتاكات املعتمد على النحو التايل: جأ)
 يورو للدوالر األمريكي الواحد؛ ٠,٨٦٩من امليزانية باليورو بسعر صرف ثابت قدره  ٪٥٧حتسب نسبة  )١ج
 الدول األعضاء، بالدوالر األمريكي؛من املبلغ املتبقي من االشرتاكات املستحقة على  ٪٤٣وحيسب  )٢ج

جيوز للدولة العضو، إذا ما اختارت ، إال أنه تدفع االشرتاكات بالعملتني اللتني حتدد بما ه ه االشرتاكات جب)
مل تدفع يف وقت واحد كامل املبالغ إذا بإحدى العملتني بالعملة األخرى؛ و  املقرر دفعهذلك، أن تسدد املبلغ 

العملتني احملددتني هلا، فإن املبالغ املسددة ختصم من االشرتاكات املستحقة بنسبة  املبالغ املطلوب حتصيلها ب
العملتني، مع تطبي( سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة بني الدوالر األمريكي واليورو  تااحملددة بكل

 والساري يف تاريخ قيد املبلغ املدفوع يف حساب مصريف للمنظمة؛
مبالغ االشرتاكات اليت حتدد باليورو للفرتة املالية املعنية، واليت تظل غري مسددة وقت حتديد اشرتاكات  تعترب )ـجج

الفرتة املالية التالية، مستحقات واجبة الدفع بالدوالر األمريكي بعد ذلك التاريخ، وجيري حتويلها هل ا الغرض 
ملنظمة، من بني أسعار الصرف إىل انسبة إىل الدوالر األمريكي على أساس أفضل سعر صرف لليورو بال

 األربعة التالية:
 سعر الصرف الثابت املستخدم حلساب اجلزء ال ي يدفع باليورو من االشرتاكات احملددة لفرتة العامني؛ )١ج
 متوسط سعر صرف اليورو املعمول به يف األمم املتحدة خالل فرتة العامني؛ )٢ج
 سنة من فرتة العامني؛ لكلاألمم املتحدة خالل شهر كانون الثاين/يناير سعر صرف اليورو املعمول به يف  )٣ج
سعر صرف اليورو املعمول به يف األمم املتحدة خالل شهر كانون األول/ديسمرب من السنة الثانية من  )٤ج

 فرتة العامني؛
سنوية واليت تعترب مستحقة  املتأخرات من اشرتاكات الفرتات املالية السابقة واملتأخرات اليت حولت إىل أقساط جد)

وواجبة الدفع بالدوالر األمريكي، ولكنها ترد بعملة أخرى غري الدوالر األمريكي، ُحتول إىل دوالرات أمريكية 
إما على أساس أفضل سعر صرف ميكن أن حتصل عليه اليونسكو يف السوق لتحويل العملة املعنية إىل 
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فوع يف حساب مصريف للمنظمة، أو على أساس سعر الصرف دوالرات أمريكية يف تاريخ قيد املبلغ املد
 ، إذا كان ه ا السعر أفضل للمنظمة؛هنفس املعمول به يف األمم املتحدة يف التاريخ

عندما ترد اشرتاكات مدفوعة مقدمًا لفرتات مالية تالية باليورو، حتول ه ه االشرتاكات املدفوعة مقدمًا إىل  جه)
ف الساري يف تاريخ قيد املبلغ املدفوع يف حساب مصريف للمنظمة؛ وتسجل دوالرات أمريكية بسعر الصر 

باسم دافعيها بالدوالر األمريكي، وختصم من مبالغ االشرتاكات املستحقة  مجيع االشرتاكات اليت تدفع مقدماً 
عر الصرف املعمول عن الفرتة املالية التالية بالدوالر وباليورو بالنسبة اليت حيددها املؤمتر العام، وعلى أساس س

 به يف تاريخ إرسال اإلخطارات اخلاصة بتحصيل االشرتاكات املقررة عن السنة األوىل من الفرتة املالية التالية؛
 مع ذلك إىل أن الدول األعضاء قد تستحسن تسديد جزء من اشرتاكاتا بالعملة اليت ختتارها، وبالنظر

 ما يلي: أيضاً  يقررو - ٢
عامة بأن تقبل مدفوعات بالعملة الوطنية إلحدى الدول األعضاء، بناء على طلب من يرخص للمديرة ال جأ)

الدولة العضو املعنية، إذا رأت أن من املتوقع أن تكون هناك حاجة إىل ه ه العملة أثناء األشهر املتبقية من 
 السنة التقوميية؛

بالتشاور مع الدولة العضو املعنية، اجلزء ال ي  ،ةالعام ةدد املدير حتيف حالة قبول مدفوعات بالعملة الوطنية،  جب)
ميكن قبوله من اشرتاكها بعملتها الوطنية، مع مراعاة أية مبالغ تطلب سدادًا لقيمة قسائم اليونسكو؛ وجيب 

 على الدولة العضو املعنية أن تقدم يف ه ه احلالة اقرتاحاً شامالً؛
 ةالعام ةت الوطنية اليت تدفع تسديداً لالشرتاكات، يرخص للمدير من استخدام العمال بغية متكني املنظمة فعالً  )ـجج

دد هل ه املدفوعات، بالتشاور مع الدولة العضو املعنية، أجًال للسداد، يتعني عند انقضائه دفع حتبأن 
 ) أعاله؛١االشرتاكات بالعملتني امل كورتني يف الفقرة ج

 رو للشروط التالية:خيضع قبول عمالت غري الدوالر األمريكي أو اليو  جد)
ينبغي أن تكون العمالت املقبولة على ه ا النحو قابلة لالستخدام، دون أية مفاوضات أخرى، يف  )١ج

 إطار نظام النقد املطب( يف الدولة املعنية، لتغطية مجيع مصروفات اليونسكو يف تلك الدولة؛
يه اليونسكو للتحويل من جيب أن يكون سعر الصرف ال ي يطب( أفضل سعر ميكن أن حتصل عل )٢ج

العملة املعنية إىل الدوالر األمريكي يف تاريخ قيد املدفوعات يف حساب مصريف للمنظمة؛ وختصم ه ه 
املدفوعات، بعد حسابا بالدوالر األمريكي، من االشرتاكات املستحقة على الدولة العضو عن عامي 

دة بالدوالر األمريكي واليورو، على النحو حيثما كان ذلك مناسباً، بنسبة املبالغ احملد ٢٠١٥-٢٠١٤
 ) أعاله؛١املبني يف الفقرة ج

إذا حدث يف أي وقت خالل فرتة االثين عشر شهرًا التالية لتسديد االشرتاك بعملة غري الدوالر  )٣ج
لدوالر إىل ااألمريكي أو اليورو أن اخنفض سعر صرف ه ه العملة أو خّفضت قيمتها بالنسبة 

جيوز أن يطلب من الدولة العضو املعنية أن تدفع، مبجرد إشعارها ب لك، مبلغاً إضافياً  األمريكي، فإنه
لتعويض اخلسارة يف سعر الصرف فيما يتعل( بالرصيد غري املنف( من اشرتاكها. ويرخص للمديرة العامة 

هناك حاجة  أن تقبل دفع مبلغ الفرق بالعملة الوطنية للدولة العضو إذا رأت أن من املتوقع أن تكونب
 إىل ه ه العملة يف األشهر املتبقية من السنة التقوميية؛
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إذا حدث يف أي وقت خالل فرتة االثين عشر شهرًا التالية لدفع االشرتاك بعملة غري الدوالر  )٤ج
لدوالر األمريكي، إىل ااألمريكي أو اليورو أن ارتفع سعر صرف تلك العملة أو رفعت قيمتها بالنسبة 

ب لك، مبلغاً  ادفع، مبجرد إشعارهتأن  ةالعام ةللدولة العضو املعنية أن تطلب من املدير فإنه جيوز 
يناظر الربح يف سعر الصرف فيما يتعل( بالرصيد غري املنف( من اشرتاكها، ويدفع ه ا املبلغ بالعملة 

 الوطنية للدولة العضو؛
فإن املبلغ احملدد الشرتاكات كل دولة عضو يف  ،القسم األولمن تني جأ) وجب) على الرغم من أحكام الفقر  جهـ)

من امليثاق التأسيسي، يبقى على حاله من دون تغيري خالل  التاسعة ملادةمن ا ٢لفقرة امليزانية العادية، وفقًا ل
 ؛٢٠١٥-٢٠١٤فرتة العامني 

نجم عن تغّريات أسعار دوالر أمريكي ت ١٠٠أن تقيد يف حساب األرباح واخلسائر أي فروق ال تتجاوز  ك لك  يقررو  - ٣
 الصرف أو عن التكاليف املصرفية وتتعل( بالدفعة األخرية من االشرتاكات املستحقة عن السنة املعنية.

 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩ة عشرة بتاريخ يف اجللسة العامة اخلامس

 تحصيل اشتراكات الدول األعضاء ٧٩

 ،إن املؤمتر العام
 أوالً 

 )،ضميمة ٣٣م/٣٧و ٣٣م/٣٧ الوثيقتانتقرير املديرة العامة عن حتصيل اشرتاكات الدول األعضاء ج وقد درس
 املتأخرة يف دفعا بني اليونسكو والدول األعضاء املتعل( جبميع خطط التسديد املتف( عليه ٠٢م/٣٦قرار الب روإذ ي كّ 

 اشرتاكاتا،
ومساندة  جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامةمناقشات  ُقدِّمت خاللاليت املستوفاة املعلومات ب أحاط علماً وقد 

 والثالثني، السابعةإبان دورته  الربنامج والعالقات اخلارجية
 ب لتوللدول األعضاء اليت  ٢٠١٣-٢٠١٢املالية  الفرتةاألعضاء اليت سددت اشرتاكاتا عن  للدول عن عرفانه يعرب - ١

 ؛يف ه ا الصدد هت إليهاللنداءات اليت وجِّ  استجابةً املتأخرة  اشرتاكاتاجهوداً خلفض 
للمنظمة اق التأسيسي الدول األعضاء مبقتضى امليث يقع على عات(بأن تسديد االشرتاكات بال إبطاء هو التزام  وي ّكر - ٢

 املايل؛ هامن نظام ٥,٥املادة و 
املوعد احملدد الدول األعضاء من أجل تسديد االشرتاكات يف  لدىاملساعي اليت تواصل املديرة العامة ب هلا  بشدةويؤيد  - ٣

 ؛ل لك
كاتا املقررة وما يرتتب اشرتا الدول األعضاء تسديد بعض  عدمبشأن الوضع املايل للمنظمة الناجم عن  عن قلقه عربيإذ و 

على ذلك من آثار وخيمة فيما خيص تنفي  أنشطة الربنامج العادي واعتماد املنظمة على مصادر متويل خارجة عن 
 ،امليزانية

تسدد، عند  كيإبطاء، و  بال متأخراتا تدفعكي   اشرتاكاتا دفعإىل الدول األعضاء املتأخرة يف  عاجالً يوجه نداًء  - ٤
 ؛املقررة العادية اقساط السنوية املستحقة عليها واشرتاكاتاأل أقرب وقت ممكن، االقتضاء ويف
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اليت واف( لتسديد اخطط  مبوجباملبالغ املستحقة عليها  تسديددول أعضاء ختلفت عن أربع أن إىل  بوجه خاص ويشري - ٥
 ؛أقساط سنويةعلى متأخراتا املرتاكمة لتمكينها من دفع املؤمتر العام  عليها

تسديد االشرتاكات املتعل( بخطابا  تسّلمممكن بعد  وقتاملديرة العامة، يف أقرب  إبالغالدول األعضاء على  وحيث - ٦
اليت تتخ ها  تيسريًا للتدابريلدفع االشرتاكات املقبلة واملبالغ اليت سُتدفع وطريقة الدفع، وذلك  احملتملاملقررة، التاريخ 

 خزانة املنظمة؛ة دار إل
العادية، والسلف اإللزامية اخلاصة بصندوق رأس املال اشرتاكاتا  دفع يفإىل الدول األعضاء املتأخرة  عاجالً وجه نداًء وي - ٧

مع مراعاة املسألتني إبطاء،  بال متأخراتا تدفعكي العامل، واألقساط املستحقة عليها مبوجب خطط التسديد،  
 التاليتني:

 ن الدورة السابعة والثالثني للمؤمتر العام؛ح( التصويت إبا ااحتمال فقدا� جأ)
اإلسراع يف تسديد االشرتاكات هو خطوة تتيح للمنظمة مواصلة تنفي  براجمها ووضع خطة معقولة مليزانيتها  جب)

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤اخلاصة بفرتة العامني 
ضرورة، وذلك كتدبري استثنائي للمديرة العامة بأن تتفاوض بشأن قروض قصرية األجل وأن تتعاقد عليها عند ال ويأذن - ٨

، ٢٠١٥و ٢٠١٤وعلى أساس أفضل الشروط املتاحة، بغية متكني املنظمة من الوفاء بالتزاماتا املالية خالل عامي 
االستغناء عن االقرتاض  من أجلاخلارجي باحلد األدىن الالزم و مدد ومبالغ االقرتاض الداخلي حتديد  عندوأن تلتزم 

كلما اقتضى األمر   تقدم إليه تقريراً يف ه ا الشأنمن املديرة العامة أن  ويطلب، أقرب وقت ممكن اخلارجي تدرجيياً ويف
 ذلك.

 ثانياً 
 جمهورية أفريقيا الوسطى – شتراكاتاالتحصيل 

يف التوصل إىل حل مقبول لتسديد متأخرات االشرتاكات املستحقة ترغب حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى  أن أُبلغ وقد
 عليها،

جمبا يف ذلك أمريكيًا دوالرًا  ١٤٢ ٩٣٤يساوي  ٢٠١٣ نوفمرب/الثاينتشرين  ٨املسدد حد  غري بلغإىل أن امل يشري - ١
، عليها يف دورته الثانية والثالثني) واف(واملستح( مبوجب خطة التسديد اليت أمريكياً دوالراً  ١٠٨ ٣٦٧الرصيد البالغ 

 دوالرات أمريكية بسعر الصرف الثابت؛ بعد حتويل املبلغ املستح( باليورو إىل
أقساط  مخسةعلى النحو التايل: سنوية على ستة أقساط  املبلغ املستح(تسديد  يتمعلى اقرتاح احلكومة بأن  ويواف( - ٢

 واحد وقسط، ٢٠١٨ عام إىل ٢٠١٤ عام مناملمتدة الفرتة  يفتدفع أمريكياً دوالراً  ٢٣ ٨٢٢متساوية يبلغ كل منها 
حزيران/يونيو من   ٣٠على أن ُيسدد كل قسط يف موعد أقصاه  ،٢٠١٩يف عام دفع يُ أمريكياً دوالراً  ٢٣ ٨٢٤يبلغ 

 كل عام؛
من اشرتاكاتا يف السنة الثانية من كل فرتة عامني، أوالً  أفريقيا الوسطى مجهوريةأن تستخدم املبالغ اليت تدفعها  ويقرر - ٣

يًا لصندوق رأس املال العامل، مث لتسديد االشرتاكات املستحقة على الدولة لتسديد األقساط السنوية املستحقة، وثان
 العضو حبسب الرتتيب الزمين الستحقاقها؛

يف املقررة املستحقة وغري املدرجة يف خطة تسديد شرتاكات اال تسديدأن تكفل  مجهورية أفريقيا الوسطىحكومة  ويناشد - ٤
 مواعيدها وبصورة منتظمة؛

 قدم إليه يف كل دورة من دوراته العادية املقبلة تقريراً عن تنفي  ه ا القرار.تأن  ةالعام ةاملدير من  ويطلب - ٥
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 جزر القمر – شتراكاتاالتحصيل 
 حل مقبول لتسديد متأخرات االشرتاكات املستحقة عليها، إىليف التوصل ترغب حكومة جزر القمر أن  أُبلغ وقد
جمبا يف ذلك أمريكية دوالرات  ٤٧٨ ٢٠٤يساوي  ٢٠١٣ نوفمرب/الثاينتشرين  ٨حد  املسددغري  بلغإىل أن امل يشري - ١

عليها يف دورته اخلامسة  واف(واملستح( مبوجب خطة التسديد اليت أمريكيًا دوالرًا  ٤٦٤ ٤٦٨الرصيد اإلمجايل البالغ 
 الثابت؛ ، بعد حتويل املبلغ املستح( باليورو إىل دوالرات أمريكية بسعر الصرفوالثالثني)

 ٢٣٩ ١٠٢ا ميبلغ كل منهني متساويسنويني  قسطنيعلى  املبلغ املستح(تسديد  يتمعلى اقرتاح احلكومة بأن  ويواف( - ٢
حزيران/يونيو من   ٣٠على أن ُيسدد كل قسط يف موعد أقصاه  ،٢٠١٥و ٢٠١٤، يدفعان يف عامي أمريكي دوالر

 كل عام؛
يف السنة الثانية من كل فرتة عامني، أوًال لتسديد األقساط  اشرتاكاتاا جزر القمر من أن تستخدم املبالغ اليت تدفعه ويقرر - ٣

السنوية املستحقة، وثانيًا لصندوق رأس املال العامل، مث لتسديد االشرتاكات املستحقة على الدولة العضو حبسب 
 ؛الرتتيب الزمين الستحقاقها

يف مواعيدها املستحقة وغري املدرجة يف خطة تسديد  املقررةشرتاكات االحكومة جزر القمر أن تكفل تسديد  ويناشد - ٤
 وبصورة منتظمة؛

 قدم إليه يف كل دورة من دوراته العادية املقبلة تقريراً عن تنفي  ه ا القرار.تأن  ةالعام ةمن املدير  ويطلب - ٥
 غينيا بيساو – شتراكاتاالتحصيل 

 لتوصل إىل حل مقبول لتسديد متأخرات االشرتاكات املستحقة عليها،يف اترغب حكومة غينيا بيساو أن  أُبلغ وقد
جمبا يف ذلك أمريكيًا  دوالراً  ٣٩٥ ٧٧٦يساوي  ٢٠١٣ نوفمرب/الثاينتشرين  ٨املسدد حد غري  بلغإىل أن امليشري  - ١

، رته الثالثة والثالثني)عليها يف دو  واف(واملستح( مبوجب خطة التسديد اليت أمريكيًا دوالراً  ٣٦٧ ٥٤٦الرصيد البالغ 
 بعد حتويل املبلغ املستح( باليورو إىل دوالرات أمريكية بسعر الصرف الثابت؛

أقساط  مخسةعلى النحو التايل: سنوية على ستة أقساط  املبلغ املستح(تسديد  يتمعلى اقرتاح احلكومة بأن  ويواف( - ٢
 واحد وقسط، ٢٠١٨ عام إىل ٢٠١٤عام من املمتدة الفرتة  يفتدفع أمريكياً دوالراً  ٦٥ ٩٦٣متساوية يبلغ كل منها 

حزيران/يونيو من   ٣٠على أن ُيسدد كل قسط يف موعد أقصاه  ،٢٠١٩يف عام دفع يُ أمريكياً دوالراً  ٦٥ ٩٦١يبلغ 
 ؛كل عام

امني، أوًال لتسديد اشرتاكاتا يف السنة الثانية من كل فرتة ع منأن تستخدم املبالغ اليت تدفعها غينيا بيساو  ويقرر - ٣
األقساط السنوية املستحقة، وثانيًا لصندوق رأس املال العامل، مث لتسديد االشرتاكات املستحقة على الدولة العضو 

 حبسب الرتتيب الزمين الستحقاقها؛
مواعيدها  يفاملقررة املستحقة وغري املدرجة يف خطة تسديد شرتاكات االحكومة غينيا بيساو أن تكفل تسديد  ويناشد - ٤

 وبصورة منتظمة؛
 .قدم إليه يف كل دورة من دوراته العادية املقبلة تقريراً عن تنفي  ه ا القرارتأن  ةالعام ةمن املدير  ويطلب - ٥
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 ثالثاً 
أسلوب منح خصومات لقاء الدفع بال إبطاء، وذلك لفرتة جتريبية  العامال ي اعتمد فيه املؤمتر  ٨٧م/٣٦بالقرار  وإذ ي ّكر

 ؛٢٠١٢كانون الثاين/يناير   ١تا أربع سنوات ابتداًء من مد
ألن إلغاء  بال إبطاء االشرتاكاتعلى أمهية أن تطّب( املنظمة خمططًا تشجيعيًا من ه ا النوع لضمان دفع  يسلط الضوء - ١

 ه ا املخطط قد يؤدي إىل تفاقم وضع املنظمة من حيث التدفقات النقدية؛
املتوافر  أمريكي أربعة ماليني دوالر الرصيد البالغاملنظمة من حيث التدفقات النقدية، تأجيل توزيع  بالنظر إىل وضع يقرر،و  - ٢

 .٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١إىل  ٢٠١١-٢٠١٠بفرتة العامني  ي الساب( اخلاصتشجيعالخطط يف إطار امل
 ائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملس

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 رأس المال العامل: مقداره وإدارته ٨٠

 ،إن املؤمتر العام
 بتوصية املديرة العامة، وإذ حييط علماً  ٣٤م/٣٧الوثيقة  وقد درس

 ما يلي: يقرر - ١
مليون دوالر أمريكي وحتسب  ٣٠مببلغ  ٢٠١٥-٢٠١٤مقدار رأس املال العامل املرخص به لعامي حيدد  جأ)

مبالغ السلف اليت تقدمها الدول األعضاء وفقًا للحصص اليت حددت هلا يف جدول توزيع االشرتاكات ال ي 
 ؛٢٠١٥-٢٠١٤اعتمده املؤمتر العام لعامي 

سب كنسبة مئوية من املقدار حتُ  ،رأس املال العاملإىل ة جيب على كل دولة عضو جديدة أن تقدم سلف جب)
املرخص به لرأس املال العامل، وفقًا للنسبة املئوية احملددة هلا يف جدول توزيع االشرتاكات الواجب التطبي( يف 

 الوقت ال ي تصبح فيه عضواً؛
 ه املوارد عادة بالدوالر األمريكي، حتدد موارد صندوق رأس املال العامل وتدفع بالدوالر األمريكي؛ وحتفظ ه ججـ)

العمالت اليت حيفظ با رأس املال  غري أنه جيوز للمديرة العامة أن تغري، مبوافقة اللس التنفي ي، العملة أو
العامل، بالطريقة اليت تراها ضرورية لضمان استقراره ولكفالة األداء السلس لنظام تسديد االشرتاكات بعملتني؛ 

املوافقة على مثل ه ا التغيري، إنشاء حساب مناسب ملوازنة أسعار الصرف يف إطار صندوق  وينبغي، يف حال
 صرف العملة؛ رأس املال العامل لقيد مكاسب وخسائر التحويل النامجة عن فروق سعر

، من النظام املايل ٥,١قدم سلفًا من رأس املال العامل، وفقًا ألحكام املادة تبأن  ةالعام ةيرخص للمدير  جد)
باملبالغ الالزمة لتمويل اعتمادات امليزانية إىل حني حتصيل االشرتاكات؛ وتسدد مبالغ ه ه السلف فور 

 احلصول على اشرتاكات ميكن استخدامها هل ا الغرض؛
مببالغ ال يتجاوز جمموعها يف أي وقت  ٢٠١٥-٢٠١٤عامي  خاللقدم سلفًا تبأن  ةالعام ةيرخص للمدير  جه)

يكي، لتمويل املصروفات القابلة لالسرتداد، مبا يف ذلك املصروفات املتعلقة بأموال دوالر أمر  ٥٠٠ ٠٠٠
الودائع واحلسابات اخلاصة؛ وتقدم ه ه السلف ريثما حتصل إيرادات كافية من أموال الودائع واحلسابات 

ه ا النحو يف أقرب اخلاصة واهليئات الدولية وسائر املصادر اخلارجة عن امليزانية؛ وتُرد السلف املقدمة على 
 ؛وقت ممكن
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طوعية إىل صندوق رأس املال العامل الستكمال مستوى صندوق رأس  سلفتقدمي الدول األعضاء إىل مواصلة  ويدعو - ٢
 ؛املال العامل

 على النحو التايل: ٦,٢الفقرة  يف �ايةمن النظام املايل بإضافة مجلة جديدة  ٦تعديل املادة ويقرر بالتايل  - ٣
يف أي وقت ختتاره.  قدمي سلف طوعية إىل صندوق رأس املال العاملضافة إىل ذلك، جيوز للدول األعضاء ت"وباإل

 وتُرّد ه ه السلف عند طلب الدولة العضو املعنية."
 ية، اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارج

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 ٢٠١٥-٢٠١٤إلى التدفق النقدي المتوقع لعامي  المعّدة استناداً إليرادات والنفقات اخطة  ٨١

 ٢ضميمة  ٥م/٣٧والواردة يف الوثيقة  أمريكي ماليني دوالر ٥٠٧مبلغ خطة اإلنفاق القائمة على  علىاملؤمتر العام  واف(
 .معدلة

 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 مسائل الموظفين

 نظام والئحة الموظفين ٨٢

 ، إن املؤمتر العام
 ،٣٥م/٣٧الوثيقة  وقد درس

 ؛باملعلومات الواردة فيها حييط علماً  - ١
 من نظام املوظفني على النحو التايل: ٩,٥ة تعديل املاد ويقرر - ٢

 ٩,٥المادة 
كانون   ١قبل  الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة"يتقاعد املوظفون ال ين انتسبوا إىل 

املوظفون ال ين انتسبوا ، يف آخر يوم من الشهر ال ي يبلغون فيه من العمر ستني عاماً؛ ويتقاعد ١٩٩٠الثاين/يناير 
 ١٩٩٠كانون الثاين/يناير   ١يف الفرتة املمتدة من  الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةإىل 
هر ال ي يبلغون فيه من العمر اثنني وستني عاماً؛ ضمناً، يف آخر يوم من الش ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل 
كانون   ١يف  الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةيتقاعد املوظفون ال ين انتسبوا إىل و 

أو بعده، يف آخر يوم من الشهر ال ي يبلغون فيه من العمر مخسة وستني عاماً. وجيوز للمدير  ٢٠١٤الثاين/يناير 
 "م أن يأذن بتمديد ه ه احلدود لسن التقاعد يف حاالت معينة، إذا ما رأى أن ذلك يف مصلحة املنظمة.العا

 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 
 .٢٠١٣الثاين/نوفمرب  تشرين ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 
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 ،إن املؤمتر العام
 )،٣٦م/٣٧من مزايا املوظفني ج وغريهاتقرير املديرة العامة عن املرتبات والعالوات  وقد درس

املرتبات ب املتعلقةاملدينة الدولية  وجلنة اخلدمة لألمم املتحدة العامةتوصيات وقرارات اجلمعية أحدث تنفي   يف اعتباره ووضع
والعالوات وغريها من مزايا املوظفني يف املنظمات املشرتكة يف نظام األمم املتحدة املوحد للمرتبات والعالوات وشروط 

 اخلدمة، 
من  ١٠وجب املادة مب إليهامنها وبناء على الصالحيات املخولة  مببادرةأن جلنة اخلدمة املدنية الدولية قد تقوم، إىل  إذ يشريو 

لألمم  نظامها األساسي، باعتماد أو إقرار تدابري متس مرتبات املوظفني وعالواتم ومزاياهم أو توصي اجلمعية العامة
 بالقيام ب لك، املتحدة

دمة املدينة التدابري اليت اخت تا املديرة العامة تنفي ًا لقرارات وتوصيات اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلنة اخل ؤيدي - ١
 ؛٣٦م/٣٧الدولية، حسبما ورد بيا�ا يف الوثيقة 

 لألمم املتحدة اليونسكو أي تدابري من ه ا القبيل تعتمدها اجلمعية العامة موظفيللمديرة العامة بأن تطب( على  ويأذن - ٢
 ؛إليهاأو تعتمدها جلنة اخلدمة املدنية الدولية طبقاً للصالحيات املخولة 

إىل اللس التنفي ي تقريراً عن ه ه التدابري، وأن تقدم، إذا ما واجهت صعوبات مالية  تقدمرة العامة إىل أن املدي ويدعو - ٣
 عليها. يف تطبي( ه ه التدابري، اقرتاحات يف ه ا الصدد التماساً ملوافقة اللس

 مة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العا
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، وتعيين ممثلي الدول األعضاء في  ٨٤
 ٢٠١٥-٢٠١٤لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي اليونسكو لعامي 

 ،املؤمتر العامإن 
 ،٣٧م/٣٧الوثيقة  وقد درس

 العامة عن الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛ املديرةبتقرير  حييط علماً  - ١
كانون   ١ممثلي الدول األعضاء الست التالية يف عضوية جلنة املعاشات التقاعدية للفرتة املمتدة من  ويعني - ٢

 :٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١ىل إ ٢٠١٤الثاين/يناير
 بصفة أعضاء مناوبين  بصفة أعضاء

 إيطاليا  الربازيل
 السودان   ينيا ك

  شيلي   ماليزيا
 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩مسة عشرة بتاريخ يف اجللسة العامة اخلا



 املسائل اإلدارية واملالية

 
127 ١٢٧ 

 

 البنية اإلدارية الجديدة الصحي وتقديم التأمين صندوق حالة عن العام المدير تقرير ٨٥

 ،إن املؤمتر العام
 ؛٢ ضميمة ٣٨/م٣٧ضميمة و ٣٨/م٣٧و ٣٨/م٣٧ ائ(الوث وقد درس

التأمني الصحي تعديل نظام صندوق  ويقررعات البنية اإلدارية بشأن مراج الوثائ(الواردة يف ه ه  باملعلومات حييط علماً  - ١
 ضميمة؛ ٣٨م/٣٧حبسب الصيغة الواردة يف اجلزء الثالث من الوثيقة 

أن تقدم تقريرًا إىل اللس التنفي ي يف دورته اخلامسة والتسعني بعد املائة عن اآلثار املالية  العامةمن املديرة  ويطلب - ٢
االلتزامات املتعلقة بالتأمني ، مبا يف ذلك ٦٠/٤٠ى االنتقال إىل صيغة تقاسم التكاليف بنسبة الكاملة املرتتبة عل

 ؛الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة
من إمجايل تكاليف املوظفني على مصادر التمويل مجيعاً، على أن يطّب( ه ا  •١يف إمكانية فرض رسم بنسبة  وينظر - ٣

، وذلك لتمويل التزامات التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة فيما ٢٠١٦يناير كانون الثاين/  ١اإلجراء بدءًا من 
 ؛ ، شريطة مواصلة تطبي( واقعي للفرق الزمين يف إطار تقنيات امليزنةخيص املوظفني العاملني

 املديرة العامة إىل االستمرار يف حتسني إدارة الصندوق؛ ويدعو - ٤
 تقرير إىل املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني عن حالة صندوق التأمني الصحي. تقدمي املديرة العامة إىل ويدعو أيضاً  - ٥

 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 
 .٢٠١٣ين/نوفمرب تشرين الثا ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 المسائل المتعلقة بالمقر

 تقرير المديرة العامة، المعد بالتعاون مع لجنة المقر، عن إدارة شؤون مباني اليونسكو ٨٦

 ،إن املؤمتر العام
 ، ٣٣م ت/١٩٠، و١٠١م/٣٦، و١٠٠م/٣٦بالقرارات إذ ي ّكر 
 اجلزء الثاين ضميمة، ٣٩م/٣٧اجلزء الثاين معدلة و ٣٩م/٣٧اجلزء األول و ٣٩م/٣٧الوثائ(  وقد درس

لدى الدائمة  لسلفادوراللجنة املقر ورئيستها سعادة السيدة لورينا سول دي بول، السفرية وممثلة  عن عرفانه ويعرب - ١
، لإلجراءات املتخ ة والنتائج احملققة يف الفرتة الفاصلة بني الدورتني السادسة والثالثني والسابعة والثالثني اليونسكو

 ر العام؛ للمؤمت
 بالتقدم احملرز يف إدارة شؤون مباين اليونسكو وصيانة مباين املقر واحلفاظ عليها؛  وحييط علماً  - ٢
بتقييم املخاطر املتعل( بصيانة مباين اليونسكو واحلفاظ عليها، املعد يف سياق الوضع املايل الراهن وحييط علمًا أيضًا  - ٣

 للمنظمة؛ 
إىل أن تورد، يف التقرير عن إدارة شؤون مباين اليونسكو املقدم إىل اللس التنفي ي يف دورته اخلامسة املديرة العامة  ويدعو - ٤

 عن تطور اخلطة التوجيهية الرئيسية؛  مرحلياً  والتسعني بعد املائة، تقريراً 
يف املبنيني السادس والسابع  قرار جلنة املقر ال ي يقضي بالسماح للمديرة العامة بتأجري أماكن املكاتب املتاحة ويؤيد - ٥

فر أماكن أخرى للمنظمات غري احلكومية، واملنظمات الدولية اجموقع بونفان) للوفود الدائمة، وأيضًا يف حالة تو 
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احلكومية، وهيئات األمم املتحدة، واملنظمات الدولية األخرى اليت يؤهلها وضعها وأنشطتها لتخصيص أماكن هلا يف 
 املقر؛ 

أن تبدأ، بال إبطاء، يف بناء مركز أمامي خلدمات األمن يف املدخل طلب جلنة املقر من املديرة العامة ب اً ك لكوحييط علم - ٦
الرئيسي ملبىن فونتنوا، باستخدام األموال اليت حولت فعًال إىل احلساب اخلاص لتعزيز أمن مباين اليونسكو يف مجيع 

  ؛٩٧م/٣٥لغرض يف قراره أحناء العامل واليت خصصها املؤمتر العام هل ا ا
بقرار جلنة املقر بتمويل املبلغ حييط علمًا كما بزيادة تكلفة املشروع يف الفرتة اليت يستغرقها،  وحييط علمًا مع القل( – ٧

 دوالر أمريكي من صندوق استخدام مباين املقر؛  ٥٣٨ ٠٠٠اإلضايف البالغ 
دابري املرتتبة على عقود تأجري أماكن املكاتب للوفود الدائمة، مبا يف ذلك املديرة العامة أن تطب( كل الت من ويطلب جمدداً  - ٨

 إعادة توزيع املكاتب اليت تشغلها وفود ال تفي بالتزاماتا التعاقدية؛ 
 الدول األعضاء إىل تقدمي مسامهات طوعية من أجل ترميم مباين املقر وحتسينها؛  ويدعو جمدداً  - ٩

ة أن تقدم إليه، يف دورته الثامنة والثالثني، تقريرًا يُعد بالتعاون مع جلنة املقر عن إدارة شؤون املديرة العام من ويطلب -١٠
 مباين اليونسكو.

 اعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩ة بتاريخ يف اجللسة العامة اخلامسة عشر 

 



 

 
129 ١٢٩ 

 

 »�qzU�*«WO�u�UI�«Ë W�—u��b  - تاسعاً 

 تدعو فئات االجتماعات التي لمختلف التصنيف العام تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام ونظام ٨٧
 إليها اليونسكو

 السادس تقرير اللجنة القانونية ،٢٠١٣مرب تشرين الثاين/نوف ١٩يف  ،عشرة اخلامسة العامة جلسته يفاملؤمتر العام  اعتمد
املقرتح إدخاهلا على نظامه الداخلي ونظام التصنيف العام ملختلف فئات االجتماعات اليت  التعديالت)، و ٨١م/٣٧الوثيقة ج

 .القرار ه ا ملح( يف ترد كما ،تدعو إليها اليونسكو
 الملحق

 النظام الداخلي للمؤتمر العام
 ت المقترحةالتعديال النص الحالي

 ٦املادة 
يدرج اللس التنفي ي يف القائمة املناسبة، قبل كل  - ٥

دورة من دورات املؤمتر العام، حركات التحرير األفريقية اليت 
، كي ترسل مراقبني عنها )١جتعرتف با منظمة الوحدة األفريقية

إىل تلك الدورة، وخيطر املدير العام حركات التحرير املدرجة 
 قائمة مبوعد انعقاد الدورة ويدعوها إىل إرسال مراقبني.ب ه ال

 
يدرج اللس التنفي ي يف القائمة املناسبة، قبل كل  - ٦

دورة من دورات املؤمتر العام، فلسطني كي ترسل مراقبني عنها 
إىل تلك الدورة، وخيطر املدير العام فلسطني مبوعد انعقاد 

 .)١جالدورة ويدعوها إىل إرسال مراقبني
ألغي ميثاق منظمة الوحدة األفريقية واستعيض عنه  - ١

، ال ي اعتمد يف لومي يف التأسيسي لالحتاد األفريقي بامليثاق
أيار/مايو  ٢٦ودخل حيز النفاذ يف  ٢٠٠٠متوز/يوليو  ١١

٢٠٠١. 

يدرج اللس التنفي ي يف القائمة املناسبة، قبل كل دورة  - ٥
يعترف بها حرير األفريقية اليت من دورات املؤمتر العام، حركات الت

، كي ترسل )١جتعرتف با منظمة الوحدة األفريقية االتحاد األفريقي
مراقبني عنها إىل تلك الدورة، وخيطر املدير العام حركات التحرير 
املدرجة يف ه ه القائمة مبوعد انعقاد الدورة ويدعوها إىل إرسال 

 مراقبني.
ئمة املناسبة، قبل كل يدرج اللس التنفي ي يف القا - ٦

دورة من دورات املؤمتر العام، فلسطني كي ترسل مراقبني عنها 
إىل تلك الدورة، وخيطر املدير العام فلسطني مبوعد انعقاد 

 .)١جالدورة ويدعوها إىل إرسال مراقبني
ألغي ميثاق منظمة الوحدة األفريقية واستعيض عنه  - ١

ال ي اعتمد يف لومي يف ، التأسيسي لالحتاد األفريقي بامليثاق
أيار/مايو  ٢٦ودخل حيز النفاذ يف  ٢٠٠٠متوز/يوليو  ١١

٢٠٠١. 
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قرر املؤمتر العام يف دورته السادسة والثالثني  - ١
) قبول فلسطني عضوًا يف اليونسكو جالقرار ٢٠١١ج

) وبناء على ذلك أصبحت فلسطني عضوًا يف ٧٦م/٣٦
 .٢٠١١ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣اليونسكو بتاريخ 

قرر املؤمتر العام يف دورته السادسة والثالثني  - ١
) قبول فلسطني عضوًا يف اليونسكو جالقرار ٢٠١١ج

) وبناء على ذلك أصبحت فلسطني عضوًا يف ٧٦م/٣٦
 .٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣اليونسكو بتاريخ 

 ٩املادة 
يعد اللس التنفي ي جدول األعمال املؤقت على  - ١

، قبل ١٠مبوجب املادة  اقرتحتئمة املوضوعات اليت أساس قا
 على األقل. يومافتتاح الدورة مبائة 

يعد ، ١٠على ضوء المادة  ١٠عمًال باملادة  - ١
قبل افتتاح الدورة اللس التنفي ي جدول األعمال املؤقت 

 خالل دورته العادية األولى من السنة، على األقل. يوممبائة 
 مؤتمر العام.التي سينعقد فيها ال

يبّلغ جدول األعمال ه ا إىل الدول األعضاء  - ٢
واألعضاء املنتسبني قبل افتتاح الدورة بتسعني يومًا على 

 األقل.

يبّلغ جدول األعمال ه ا إىل الدول األعضاء  - ٢
قبل افتتاح  في أقرب فرصة ممكنةواألعضاء املنتسبني 

دورة المجلس بعد اختتام  الدورة بتسعني يومًا على األقل.
 هذه.

 ١٢املادة 
 إدراج موضوعات إضافية في جدول األعمال

لكل دولة عضو أو عضو منتسب أن تطلب إدراج  - ١
موضوعات إضافية يف جدول األعمال، وذلك قبل التاريخ 

 احملدد الفتتاح الدورة بستة أسابيع على األقل.

 إدراج موضوعات إضافية في جدول األعمال
و أو عضو منتسب أن تطلب إدراج لكل دولة عض - ١

موضوعات إضافية يف جدول األعمال، وذلك قبل التاريخ 
 أسابيع على األقل. بثمانية بستةاحملدد الفتتاح الدورة 

 ٥٧املادة 
 نشر المحاضر والتسجيالت الصوتية وحفظها

توزع احملاضر احلرفية املشار إليها يف املادة السابقة  - ١
ت ممكن حد يتسىن هلا موافاة األمانة بأسرع وقعلى الوفود 

 بتصويباتا يف خالل مثان وأربعني ساعة.

 نشر المحاضر والتسجيالت الصوتية وحفظها
احملاضر احلرفية املشار إليها  توضع مشروعات توزع - ١

بأسرع وقت ممكن الوفود  في متناول علىيف املادة السابقة 
خالل مثان وأربعني  حد يتسىن هلا موافاة األمانة بتصويباتا

 .يف خالل مثان وأربعني ساعةساعة 
ويف �اية الدورة توزع احملاضر احلرفية، بعد تصحيحها  - ٢

، على مجيع ٥٣وإصدارها بالصورة املنصوص عليها يف املادة 
الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني، وعلى الدول غري 

 األعضاء واملنظمات اليت دعيت إىل املؤمتر.

توزع احملاضر احلرفية، بعد تصحيحها يف �اية الدورة و  - ٢
، على مجيع ٥٣وإصدارها بالصورة املنصوص عليها يف املادة 

الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني، وعلى الدول غري 
وذلك قبل أن األعضاء واملنظمات اليت دعيت إىل املؤمتر، 

 يعقد المجلس التنفيذي دورته العادية األولى من السنة
 التي سُتعقد فيها دورة المؤتمر العام المقبلة.

 ٦٧املادة 
حركات التحرير التي تعترف بها منظمة الوحدة 

 )١(األفريقية
اليت تعرتف با منظمة الوحدة األفريقية حركات التحرير ملراقيب 
أن يدلوا بتصرحيات شفهية أو كتابية أثناء اجللسات  األفريقية

يئات الفرعية األخرى، وذلك العامة وجلسات اللجان واهل
 مبوافقة الرئيس.

تعترف  يعترف بها االتحاد األفريقيحركات التحرير التي 
 )١(بها منظمة الوحدة األفريقية

يعترف بها االتحاد  اليتاألفريقية حركات التحرير ملراقيب 
أن يدلوا  تعرتف با منظمة الوحدة األفريقية األفريقي

ثناء اجللسات العامة وجلسات بتصرحيات شفهية أو كتابية أ
 اللجان واهليئات الفرعية األخرى، وذلك مبوافقة الرئيس.
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ألغي ميثاق منظمة الوحدة األفريقية واستعيض عنه  - ١
، ال ي اعتمد يف لومي يف التأسيسي لالحتاد األفريقي بامليثاق

أيار/مايو  ٢٦ودخل حيز النفاذ يف  ٢٠٠٠متوز/يوليو  ١١
٢٠٠١. 

يثاق منظمة الوحدة األفريقية واستعيض عنه ألغي م - ١
، ال ي اعتمد يف لومي يف التأسيسي لالحتاد األفريقي بامليثاق

أيار/مايو  ٢٦ودخل حيز النفاذ يف  ٢٠٠٠متوز/يوليو  ١١
٢٠٠١. 

 ٦٨املادة 
 )٢(فلسطين

ملراقيب فلسطني أن يدلوا بتصرحيات شفهية أو كتابية أثناء 
لجان واهليئات الفرعية األخرى، اجللسات العامة وجلسات ال

 وذلك مبوافقة الرئيس.
قرر املؤمتر العام يف دورته السادسة والثالثني  -٢
) قبول فلسطني عضوًا يف اليونسكو جالقرار ٢٠١١ج

) وبناء على ذلك أصبحت فلسطني عضوًا يف ٧٦م/٣٦
 .٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣اليونسكو بتاريخ 

 )٢(فلسطين
 أن يدلوا بتصرحيات شفهية أو كتابية أثناء ملراقيب فلسطني

اجللسات العامة وجلسات اللجان واهليئات الفرعية األخرى، 
 وذلك مبوافقة الرئيس.

قرر املؤمتر العام يف دورته السادسة والثالثني  - ٢
) قبول فلسطني عضوًا يف اليونسكو جالقرار ٢٠١١ج

) وبناًء على ذلك أصبحت فلسطني عضوًا يف ٧٦م/٣٦
 .٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣اليونسكو بتاريخ 

 ٨٠املادة 
معايير قبول مشروعات القرارات المتعلقة بمشروع 

 البرنامج والميزانية
ال جيوز أن تتناول مشروعات القرارات اليت تستهدف  - ١

 الربنامج وامليزانيةموافقة املؤمتر العام على تعديالت يف مشروع 
اليت تتعل( خبطوط سياسة  امج وامليزانيةالربنإال أجزاء مشروع 

املنظمة والنهج العام ال ي تسلكه، واليت تتطلب قرارات من 
جانب املؤمتر العام، مبا يف ذلك قرار فتح االعتمادات املالية 

. وجيوز الربنامج وامليزانيةوسائر القرارات املقرتحة يف مشروع 
رض، شريطة للمجلس التنفي ي أن يعد معايري حمددة هل ا الغ

 موافقة املؤمتر العام عليها.

معايير قبول مشروعات القرارات المتعلقة بمشروع 
 البرنامج والميزانية

ال جيوز أن تتناول مشروعات القرارات اليت تستهدف  - ١
 الربنامج وامليزانيةموافقة املؤمتر العام على تعديالت يف مشروع 

تتعل( خبطوط سياسة  اليت الربنامج وامليزانيةإال أجزاء مشروع 
املنظمة والنهج العام ال ي تسلكه، واليت تتطلب قرارات من 

مبا يف ذلك قرار فتح االعتمادات  أيجانب املؤمتر العام، 
. الربنامج وامليزانيةالقرارات املقرتحة يف مشروع  املالية وسائر

وجيوز للمجلس التنفي ي أن يعد معايري حمددة هل ا الغرض، 
 املؤمتر العام عليها. شريطة موافقة

ينبغي أن تقدم مشروعات القرارات املشار إليها يف  - ٢
من ه ه املادة كتابة، وجيب أن تصل إىل املدير العام  ١الفقرة 

يومًا على األقل، وعلى  ٤٥قبل افتتاح دورة املؤمتر العام بـــــ 
املدير العام أن يبلغها إىل الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني، 
مشفوعة مبا يراه مناسبًا من مالحظات، قبل افتتاح الدورة بـــــ 

 يوماً على األقل. ٢٠

ينبغي أن تقدم مشروعات القرارات املشار إليها يف  - ٢
من ه ه املادة كتابة، وجيب أن تصل إىل املدير العام  ١الفقرة 

قبل افتتاح دورة املؤمتر العام بستة أسابيع على األقل، وعلى 
العام أن يبلغها إىل الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني، املدير 

مشفوعة مبا يراه مناسبًا من مالحظات، قبل افتتاح الدورة بـــــ 
 يوماً على األقل. ٢٠

ال تقبل من حيث الشكل مشروعات القرارات اليت  - ٣
من ه ه  ٢و ١ال تفي بالشروط املنصوص عليها يف الفقرتني 

رارات اليت تقرتح أنشطة ذات نطاق املادة، ومشروعات الق
 وطين حبت أو ميكن متويلها يف إطار برنامج املسامهة.

 

التي تترتب مشروعات القرارات يجب تضمين  - ٣
للمنظمة إشارة محددة إلى  عليها آثار في الميزانية العادية
المدرجة في محاور العمل الجزء، وعند االقتضاء، إلى 

سُتستمد منها الموارد. التي و مشروع البرنامج والميزانية 
ويجب أن تتجاوز اآلثار المالية، بصرف النظر عن مصدر 
التمويل المقترح، الحد األقصى المحدد لطلبات 
المساعدة لدعم مشروعات أو أنشطة إقليمية في إطار 

 .برنامج المساهمة
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ال تقبل من حيث الشكل مشروعات القرارات اليت ال  - ٤ 
 ٣و ٢و ١ الفقرات الفقرتنيعليها يف  تفي بالشروط املنصوص

من ه ه املادة، ومشروعات القرارات اليت تقرتح أنشطة ذات 
 نطاق وطين حبت أو ميكن متويلها يف إطار برنامج املسامهة.

 ٨١املادة 
النظر في قبول مشروعات القرارات المتعلقة بمشروع 

 البرنامج والميزانية
املتعلقة مبشروع قرارات يتوىل املدير العام حبث مشروعات ال

لتحديد ما إذا كانت مقبولة من حيث  الربنامج وامليزانية
الشكل، وال جتري ترمجة وال توزيع مشروعات القرارات اليت 
يرى أ�ا غري مقبولة. وجيوز ملقدمي مشروعات القرارات 
امل كورة تقدمي طلب إىل املؤمتر العام عن طري( جلنته القانونية 

 املوضوع. وميكن أن تدعى اللجنة القانونية إلعادة النظر يف
لالنعقاد لدراسة طلبات إعادة النظر ه ه ما أن يصبح ذلك 

 ضرورياً.

النظر في قبول مشروعات القرارات المتعلقة بمشروع 
 البرنامج والميزانية

لتحديد ما إذا كانت مقبولة  املتعلقة مبشروع الربنامج وامليزانية
ترمجة وال توزيع مشروعات من حيث الشكل، وال جتري 

القرارات اليت يرى أ�ا غري مقبولة. وجيوز ملقدمي مشروعات 
املؤمتر العام عن طري( جلنته القرارات امل كورة تقدمي طلب إىل 

إلعادة النظر يف  اللجنة القانونية للمؤتمر العام القانونية
، وذلك قبل افتتاح دورة المؤتمر العام بخمسة املوضوع

. وميكن أن تدعى اللجنة القانونية لالنعقاد األقلأيام على 
 لدراسة طلبات إعادة النظر ه ه ما أن يصبح ذلك ضرورياً.

 ٨٢املادة 
 إعادة دراسة االقتراحات في الجلسة العام

 
 
 
 
 

على كل دولة عضو تقرتح للمناقشة والتصويت على حدة يف 
متثل جلسة عامة، موضوعًا سب( أن حبثته إحدى اللجان اليت 

فيها كل الدول األعضاء ومل يدرج كتوصية رمسية يف تقرير تلك 
اللجنة، أن ختطر رئيس املؤمتر العام ب لك لكي يدرج املوضوع 
صراحة يف جدول أعمال اجللسة العامة اليت يقدم إليها تقرير 

 اللجنة امل كورة.

 في الجلسة العامةدراسة االقتراحات  إعادة
عند دراسة مشروع البرنامج يجوز للمؤتمر العام،  - ١

والميزانية، أن يدخل عليه في أي وقت ما يراه ضرورياً من 
تعديالت، بما في ذلك تعديالت تتعلق بمشروعات 

 القرارات قيد الدراسة.
على كل دولة عضو تقرتح للمناقشة والتصويت على  - ٢

حدة يف جلسة عامة، موضوعًا سب( أن حبثته إحدى اللجان 
ا كل الدول األعضاء ومل يدرج كتوصية رمسية يف اليت متثل فيه

تقرير تلك اللجنة، أن ختطر رئيس املؤمتر العام ب لك لكي 
يدرج املوضوع صراحة يف جدول أعمال اجللسة العامة اليت 

 يقدم إليها تقرير اللجنة امل كورة.

 جالنسخة اإلجنليزية فقط) ٧٩و ٦٩و ٤٢و ٤١و ٣١و ٢٩و ٢٦و ١٥املواد 
General Committee Bureau 

 يُعدَّل ترقيم مواد النظام الداخلي وفقاً لذلك
 نظام التصنيف العام لمختلف فئات االجتماعات التي تدعو إليها اليونسكو

 التعديالت المقترحة النص الحالي
 ألف ٧املادة 
مع عدم اإلخالل بسائر األحكام الواردة يف ه ا النظام، 

لس التنفي ي أو املدير العام، تبعاً لفئة حيدد املؤمتر العام أو ال
االجتماع، حركات التحرير األفريقية اليت تعرتف با منظمة 

، واليت ستدعى إىل إرسال مراقبني عنها إىل )١جالوحدة األفريقية
 االجتماعات اليت يتناوهلا ه ا النظام.

مع عدم اإلخالل بسائر األحكام الواردة يف ه ا النظام، حيدد 
العام أو اللس التنفي ي أو املدير العام، تبعًا لفئة  املؤمتر

يعترف بها االتحاد االجتماع، حركات التحرير األفريقية اليت 
، واليت ستدعى )١جتعرتف با منظمة الوحدة األفريقية األفريقي

 إىل إرسال مراقبني عنها إىل االجتماعات اليت يتناوهلا ه ا النظام.
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لوحدة األفريقية واستعيض عنه ألغي ميثاق منظمة ا - ١
، ال ي اعتمد يف لومي يف التأسيسي لالحتاد األفريقي بامليثاق

أيار/مايو  ٢٦ودخل حيز النفاذ يف  ٢٠٠٠متوز/يوليو  ١١
٢٠٠١. 

ألغي ميثاق منظمة الوحدة األفريقية واستعيض عنه  - ١
، ال ي اعتمد يف لومي يف التأسيسي لالحتاد األفريقي بامليثاق

أيار/مايو  ٢٦ودخل حيز النفاذ يف  ٢٠٠٠وز/يوليو مت ١١
٢٠٠١. 

 باء ٧املادة 
مع عدم اإلخالل بسائر األحكام الواردة يف ه ا النظام، 
يدعو املؤمتر العام، أو اللس التنفي ي أو املدير العام، تبعًا 
لفئة االجتماع، فلسطني إىل إرسال مراقبني عنها إىل 

 .)٢ج ا النظاماالجتماعات اليت يتناوهلا ه
قرر املؤمتر العام يف دورته السادسة والثالثني  - ٢
) قبول فلسطني عضوًا يف اليونسكو جالقرار ٢٠١١ج

) وبناء على ذلك أصبحت فلسطني عضوًا يف ٧٦م/٣٦
 .٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣اليونسكو بتاريخ 

مع عدم اإلخالل بسائر األحكام الواردة يف ه ا النظام، 
ؤمتر العام، أو اللس التنفي ي أو املدير العام، تبعاً يدعو امل

لفئة االجتماع، فلسطني إىل إرسال مراقبني عنها إىل 
 .)٢جاالجتماعات اليت يتناوهلا ه ا النظام

قرر املؤمتر العام يف دورته السادسة والثالثني  - ٢
) قبول فلسطني عضوًا يف اليونسكو جالقرار ٢٠١١ج

ذلك أصبحت فلسطني عضوًا يف ) وبناء على ٧٦م/٣٦
 .٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣اليونسكو بتاريخ 

 

 المحكمة اإلدارية: مد فترة اختصاصها ٨٨

 ،إن املؤمتر العام
 ،٢٥م/٣٧بالوثيقة وقد أحاط علماً  - ١
يف القضايا اليت قد تنشأ  جتديد اعرتاف اليونسكو باختصاص احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية بالنظر يقرر - ٢

كانون   ٣١إىل  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١من املمتدة من نظام املوظفني وذلك للفرتة  ١١,٢عن تطبي( املادة 
 .٢٠١٩األول/ديسمرب 

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩، يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ القانونيةلجنة الاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 

 ١٩٦٠ملخص التقارير الواردة من الدول األعضاء عن التدابير المتخذة لتطبيق اتفاقية وتوصية عام  ٨٩
 الخاصتين بمكافحة التمييز في مجال التعليم

 ،إن املؤمتر العام
 ،)ثانياً ج ١٩/ت م١٨٦و ،٢٠/ت م١٨٤و ،)وثانياً  أوالً ج ٣٥/ت م١٧٧و ،١٣/م٣٤ بالقرارات ي ّكر إذ 
أساليب  إعادة النظر يفقررت  بأن اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفي ي علماً  وقد أحاط 

 للمنظمة،مبتابعة تطبي( الوثائ( التقنينية عملها، مبا فيها ما يتعل( 
 هلما األعضاء الدول تطبي( يةوأمه اخلاصتني مبكافحة التمييز يف جمال التعليم ١٩٦٠أمهية اتفاقية وتوصية عام  جمدداً  يؤكدإذ و 

 للجميع، حقيقة التعليم يف للح( الكاملة املمارسة تصبح كي
 ،٢٦/م٣٧ الوثيقة درس وقد
 عن إلكرتونياً  الوطنية التقارير إتاحة وهو العامة املديرة منوال سيما ما طُلب فيه  ،)ثانياً ج ٢٠/ت م١٩٢ القرار يؤيد - ١

 التعليم؛ يف احل( بشأن حديثاً  شأةاملن العاملية البيانات قاعدة طري(
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 قدمت ، قد١٩٦٠ عام اتفاقية يف طرافاأل الدولدولة من  ٤٤ ، ومنهاعضواً  دولة ٥٨ بأن التقدير مع علماً  وحييط - ٢
ويرحب  ،اخلاصتني مبكافحة التمييز يف جمال التعليم ١٩٦٠اتفاقية وتوصية عام بشأن  الثامنة املشاورة إطار يف تقاريرها
 للجميع؛ التعليم فرص املساواة يف ضمان إىل الرامية األعضاء الدول جبهود

 الوطنية؛ امجيع الدول األعضاء على تقدمي تقاريره ويشجع - ٣
 عام اتفاقية على ،٢٠١٣ عام إىل ٢٠٠٥ عام من املمتدة الفرتة يف عضواً، دولة ١١ لتصدي( ارتياحه عن ويعرب - ٤

 عضو؛ دولة ١٠٠ إىل عضواً  دولة ٨٩عليها قد ارتفع من  ةاملصدق الدول عدد أن يعين مما ١٩٦٠
 ١٩٦٠ عام وتوصية التفاقية والشامل الكامل التنفي  لضمان جهودها تعزيز على األعضاء الدول مجيع أيضاً  ويشجع - ٥

فاقية وتوصية يف باتالتعر  وزيادة إليها االنضمام يف النظر على االتفاقية اليت مل تنضم إىل األعضاء الدول أيضاً  وحيث
 والفئات اهليئات لدى احلميدة، واملساعي التوفي( جلنة إنشاء بشأن ١٩٦٢ عام بربوتوكول وك لك ١٩٦٠عام 

 الوثائ(؛ ه ه تتناوهلا اليت باملسائل املعنية الكيانات من وغريها املستهدفة
ص لألمم املتحدة املعين باحل( يف التعليم، اخلا املقرر مع الوثي( التعاونمن خالل  القيام، على العامة املديرة ويشجع - ٦

 بدعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل إعمال احل( يف التعليم؛
 اعتماد على األعضاء الدول وتشجيع التعليم يف الشمولية تعزيز إىل الرامية جهودها تكثيف العامة املديرة من ويطلب - ٧

 م للجميع دون متييز أو استبعاد؛يالتعل تأمني إىل تدف فعالة داخلية تدابري
 للدول التاسعة املشاورة واستهالل الثامنة، املشاورة ملتابعة املناسبة اإلجراءات اختاذ العامة املديرة من أيضاً  يطلبو  - ٨

 األعضاء؛
ن الدول األعضاء عن م ردت اليت للتقارير املقبل امللخص والثالثني التاسعة دورته يف إليه تقدم أن إىل العامة املديرة ويدعو - ٩

 التاسعة دورته أعمال جدول يف الشأن ب ا بند إدراج ويقرر ،١٩٦٠التدابري املتخ ة لتطبي( اتفاقية وتوصية عام 
 .والثالثني

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩، يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ القانونيةلجنة الاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 

بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون  ١٩٧٤التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  ٩٠
 والسالم على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 ،إن املؤمتر العام
 ثالثاً)،ج ٢٠م ت/١٩٢، و٢٠م ت/١٨٤،  و٨٧م/٣٤و جأوًال) ٣٥م ت/١٧٧بالقرارات  إذ ي ّكر

أساليب عملها،  إعادة النظر يفقررت  بأن اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفي ي وقد أحاط علماً 
 للمنظمة،مبتابعة تطبي( الوثائ( التقنينية مبا فيها ما يتعل( 

سالم على الصعيد الدويل والرتبية يف جمال شأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والب ١٩٧٤أمهية توصية عام  ويؤكد جمدداً 
مواصلة تعزيز قيم ومبادئ حقوق  بتنفي ها من أجلالدول األعضاء  أمهية اضطالعو  حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 اإلنسان يف جمال التعليم ومن خالله،
 ،٢٧م/٣٧الوثيقة  وقد درس
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ملديرة العامة إتاحة التقارير الوطنية إلكرتونيًا عن طري( قاعدة جثالثاً)، وخصوصًا الطلب من ا ٢٠م ت/١٩٢القرار  يؤيد - ١
 البيانات العاملية املنشأة حديثاً بشأن احل( يف التعليم؛

جحد  ١٩٧٤بشأن تطبي( توصية عام  دولة عضوًا قدمت تقاريرها يف إطار املشاورة اخلامسة ٥٧أن إىل ويشري  - ٢
ا الدول األعضاء من أجل االهتمام بصورة متزايدة بالرتبية من أجل على اجلهود اليت تب هل ويثين) ١٦/١٠/٢٠١٣

 السالم وحقوق اإلنسان؛
 ؛١٩٧٤مجيع الدول األعضاء إىل تعزيز جهودها لضمان التنفي  الكامل والشامل لتوصية عام  ويدعو - ٣
خرى املتخصصة يف الرتبية يف جمال املديرة العامة على القيام، مع التعاون الوثي( مع املؤسسات والوكاالت األ ويشجع - ٤

 ؛١٩٧٤السالم وحقوق اإلنسان واملواطَنة الدميقراطية، بدعم الدول األعضاء يف ممارسة قيم توصية عام 
 من املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة املشاورة اخلامسة واستهالل املشاورة السادسة للدول األعضاء؛ ويطلب - ٥
 ويقرر، ١٩٧٤املديرة العامة إىل أن حتيل إليه يف دورته التاسعة والثالثني التقرير اجلامع التايل عن تنفي  توصية عام  يدعوو  - ٦

 إدراج بند يف ه ا الشأن يف جدول أعمال دورته التاسعة والثالثني.
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩بتاريخ ، يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة القانونيةلجنة الاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 

 الخاصة بأوضاع المشتغلين ١٩٧٤لتوصية عام  التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء ٩١
 يبالبحث العلم

 ،إن املؤمتر العام
من  ١٧ملادة التزامات الدول األعضاء املنصوص عليها يف املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو ويف ا إذ يضع يف اعتباره

من  ٤النظام الداخلي بشأن التوصيات املوجهة إىل الدول األعضاء واالتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف الفقرة 
 املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي،

أي آلية مؤسسية جأوًال وثانياً) املتعل( برصد تطبي( الوثائ( التقنينية لليونسكو اليت ال توجد هلا  ٣٥م ت/١٧٧بالقرار  وي ّكر
 جرابعاً)، ٢٤م ت/١٩٠جثالثاً) و  ١٣م ت/١٨٩خمصصة هل ا الغرض، وبالقرارين و

بأن اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفي ي قررت إعادة النظر يف أساليب عملها وقد أحاط علمًا 
 ،سيما فيما يتعل( برصد تطبي( الوثائ( التقنينية للمنظمة وال
 ،٢٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس

بالتقارير اليت قدمتها الدول األعضاء بشأن متاشي ممارساتا التشريعية واملؤسسية مع املبادئ اليت تنص عليها  وإذ حييط علماً 
اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي، وبشأن صالحية ومالءمة ه ه املبادئ ألخالقيات  ١٩٧٤توصية عام 

 اخلاصة بالعلوم القائمة حالياً، العلوم والسياسات
بشأن أوضاع املشتغلني بالبحث العلمي اليت ُشرع يف تنفي ها مبوجب  ١٩٧٤عملية مراجعة توصية عام  ويضع يف اعتباره أيضاً 

 ،١٠م ت/١٩٢جرابعاً) و ٢٤م ت/١٩٠جثالثاً) و ١٣م ت/١٨٩القرارات 
عن التدابري اليت اخت تا الدول بغية ترسيخ أوضاع املشتغلني بالبحث  أمهية تزويد اليونسكو دوريًا مبعلومات دقيقة على شدديُ 

 ،١٩٧٤العلمي ومحايتها وتعزيزها، كما عرفتها توصية عام 
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نصاً  بالبحث العلمي اخلاصة بأوضاع املشتغلني ١٩٧٤توصية عام قد أدرج يف املؤمتر العام  بأنالدول األعضاء  يُ كِّر - ١
السلطات واملؤسسات والشركات املسؤولة  ه ه الوثيقة التقنينية لدى تسلط الضوء علىأن بالدول األعضاء  أوصى فيه

عن تسيري عمليات البحوث والتطوير التجرييب وتطبي( نتائجه ، إضافة إىل خمتلف املنظمات اليت متثل أو تعزز مصاحل 
 ؛املشتغلني بالبحث العلمي املتشاركني يف العمل، وغريهم من األطراف املعنية

 بالبحث العلمي اخلاصة بأوضاع املشتغلني ١٩٧٤توصية عام قد أدرج يف  املؤمتر العام بأنالدول األعضاء  ويُ كِّر أيضاً  - ٢
 ؛امل كورة توصيةالبأن تقدم إليه تقارير عن اإلجراءات اليت تتخ ها من أجل تنفي   الدول األعضاء نصاً أوصى فيه

م الدول األعضاء يف اجلهود اليت تب هلا من أجل إعداد التقارير بشأن تنفي  توصية من املديرة العامة أن تدع ويطلب - ٣
 ؛١٩٧٤

املديرة العامة إىل أن تقدم إليه يف دورته التاسعة والثالثني امللخص املقبل للتقارير الواردة من الدول األعضاء عن  ويدعو - ٤
 .١٩٧٤التدابري املتخ ة لتنفي  توصية عام 

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩، يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ القانونيةلجنة الرار، بناًء على تقرير اعتمد ه ا الق
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 أساليب عمل المنظمة - عاشراً 

 وتقنيات الميزنة ٢٠١٥-٢٠١٤أساليب إعداد الميزانية وتقديرات الميزانية لعامي  ٩٢

 ،إن املؤمتر العام
) ال ي أعدته املديرة العامة وعرضته على اللس التنفي ي ٥م/٣٧ج ٢٠١٧-٢٠١٤للفرتة يزانية مشروع الربنامج وامل وقد درس

 جأ) من امليثاق التأسيسي، ٣ -طبقاً للمادة السادسة 
 ،١٦م ت/١٩٢، و٢م ت/٥و ١٥م ت/١٩١، و١٩م ت/١٩٠بالقرارات  ركِّ وإذ ي  

 ؛ ١١٠م/٣٦ألحكام القرار مطابقة  ٥م/٣٧قة بأن تقنيات امليزنة املتبعة يف إعداد الوثيحييط علماً  - ١
املواف( عليها، تطبي( تقنيات امليزنة  ،٢٠١٧-٢٠١٦ميزانية عامي  عند إعداد ،أن تواصلاملديرة العامة إىل  ويدعو - ٢

 نما يُزمع إدخاله مبشأن  ، توصياتاالقتضاء، عند اهليئتني الرئاسيتني إىل املديرة العامة إىل أن تقدم ويدعو أيضاً 
 تعديالت أو حتسينات.

 ، جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 ٢والمراكز من الفئة مراجعة االستراتيجية الشاملة والمتكاملة للمعاهد  ٩٣

 ،إن املؤمتر العام
من الوثيقة  ٢٣سيما بالتوصيات الواردة يف الفقرة  جأوالً)، وال ١٨م ت/١٩٠من القرار  ٦والفقرة  ١٠٣م/٣٥بالقرار  إذ ي كِّر

 ) جد)،٥ج ، الفقرةجسابعاً) ١٦م ت/١٩٢جأوالً) والقرار  ١٥م ت/١٩٢اجلزء األول، والقرار  ١٨م ت/١٩٠
 مشروع، ٥م/٣٧مشروع و ٤م/٣٧، وبالوثيقتني ١٦م ت/إعالم ١٩٠اجلزء األول و ١٨م ت/١٩٠بالوثيقتني  يضاً وي كِّر أ

 اجلزء األول وملحقها، ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس
تعمل حتت رعاية  اليت ٢للمعاهد واملراكز من الفئة  املوافقة على الصيغة املعدلة لالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة يقرر - ١

جأوًال)  ١٨م ت/١٩٠يف قراره  اللس التنفي ي ملا أوصى به، وفقًا ه ه االسرتاتيجية مرفقات وعلى ليونسكوا
 ؛اجلزء األول ١٨م/٣٧وبالصيغة الواردة يف ملح( الوثيقة 

العام سابقاً يف ه ا  أن حتل ه ه االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدلة حمل مجيع القرارات اليت اخت ها املؤمتر ويقرر أيضاً  - ٢
 املوضوع؛
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وعلى  ٢من املديرة العامة أن تطب( االسرتاتيجية على مجيع االقرتاحات اخلاصة بإنشاء معاهد ومراكز من الفئة  ويطلب - ٣
 مجيع عمليات جتديد االتفاقات القائمة.

 ، مة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةجلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العااعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 ٤وم/ ٥البرنامج والجدول الزمني لعملية إعداد ورصد الوثيقتين م/ ٩٤

 ،إن املؤمتر العام
 باء)، -جثالثاً  ٥م ت/١٩٢جأوًال) و ١٧م ت/١٨٦بالقرارين  إذ ي ّكر

 ،٢٣م/٣٧الوثيقة  درسوقد 
 .٢٣م/٣٧باملعلومات الواردة يف الوثيقة  حييط علماً  - ١

 ، جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 تحديد المناطق بهدف تنفيذ المنظمة لألنشطة ذات الطابع اإلقليمي ٩٥

وبتوصية من جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج  عشرة، اخلامسة العامة جلسته يفاملؤمتر العام  قرر
 قبولللمنظمة تنفي  أنشطة ذات طابع إقليمي، و  قبول انضمام فلسطني إىل منطقة الدول العربية ليتسىن ،والعالقات اخلارجية

 يف املشاركة البلد هل ا ليتسىن والكارييب الالتينية أمريكا منطقة إىل اليونسكو، يف اجلديد املنتسب العضو ،انضمام أنغيال
 .للمنظمة اإلقليمية األنشطة

 ، ائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةجلنة الشؤون املالية واإلدارية واملساعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 الحكومية الدولية عمل الهيئات أساليب المتحدة بشأن المشتركة لألمم التفتيش وحدة توصيات متابعة ٩٦
 لليونسكو التابعة

 ،إن املؤمتر العام
 جثالثاً)، ٤م ت/١٩٢جرابعاً) و  ١٦م ت/١٩١و ١٠٤م/٣٦ اتقرار بالر إذ ي كّ 

 ضميمة، ٤٩م/٣٧و ٤٩م/٣٧ تنيالوثيق وقد درس
بضرورة حتسني إدارة الربامج واللجان واالتفاقيات الدولية احلكومية لتصل إىل مستواها األمثل، وذلك من خالل  وإذ يقرّ 

والفعالية والتأثري، مع مراعاة املتطلبات املتعلقة جبودة العمل وباملهمة  تسخري اإلمكانيات املتوافرة لتعزيز التآزر والتنسي(
 احملددة لكل هيئة إدارية وبعضوية ه ه اهليئات وسري عملها،

اجلزء الرابع، وذلك  ١٦م ت/١٩١إجراء استعراض اسرتاتيجي ألداء كل اهليئات اإلدارية الواردة يف ملح( الوثيقة  يقرر - ١
 أدناه وبدف صياغة التدابري املالئمة إلصالح نظم اإلدارة وحتقي( الوفورات؛على النحو احملدد 
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االتفاقيات الدولية احلكومية اهليئات املنشأة مبوجب يُطَلب من مجيع اهليئات اإلدارية ومن الربامج واللجان و  ) أج
كفاءة وفعالية مدى  و  احملددة هلا، املهامتضطلع به ألداء لعمل ال ي لجلدوى العامة يشمل اإجراء تقييم ذايت 

عمليات التقييم ال ايت ائج التقارير عن نت تقدميخلرباء. وينبغي عمل ا قتوفائدة و  مبا يف ذلك أثر ،اجتماعاتا
 .٢٠١٥شهر كانون الثاين/يناير  قبله ه 

وينبغي إجراء استعراض خارجي للتحديات اليت تواجهها اإلدارة يف اليونسكو، مبا فيها استمرارية جدوى  ) بج
لعمليات، وتداخل املهام، وشفافية عملية اختاذ القرارات وكفاءتا، وكلفة الرتتيبات اإلدارية. كما ينبغي أن ا

االعتبار أداَء سائر الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة والربامج الدولية احلكومية التابعة  يفالستعراض ايأخ  
 ؛هلا، وأساليَب عملها

رجي إىل تسهيل عملية التقييم ال ايت اليت ستجريها اهليئات اإلدارية، وذلك بوضع إطار حلسابات اخلاامراجع  ويدعو - ٢
 القضايا املطروحة؛ شملمشرتك هل ه العملية ي

 أعاله؛ ١يف الفقرة  املشار إليهحلسابات اخلارجي إىل إجراء االستعراض اخلارجي امراجع  ويدعو أيضاً  - ٣
عملها، وذلك من خالل مجلة أمور منها احلرص على  نطاق تندرج يفالتحديات اليت  املديرة العامة إىل مواجهة ويدعو - ٤

زدواجية يف األنشطة الربناجمية، وعلى تنسي( عمل وحدات توافر إشراف مؤسسي للحد من احتمال التداخل واال
 ؛موضوعاتااالجتماعات وحتسني ختطيط تنظيم األمانة من أجل حتسني إجراءات 

 حلسابات اخلارجي أن يقدم إىل اللس التنفي ي، يف دورته السادسة والتسعني بعد املائة، تقريراً ااجع من مر  ويطلب - ٥
إىل اللس التنفي ي  كاملالتقرير العن نتائج استعراض نظم اإلدارة وعن أهم التوصيات املنبثقة عنه، وأن يقدم  مرحلياً 

املؤمتر العام يف دورته الثامنة  املالئمة إىلوصيات بشأن تدابري املتابعة ت بغية رفعيف دورته السابعة والتسعني بعد املائة، 
 نظر فيها؛للوالثالثني 

حلسابات اراجع ملمتويل االستعراض اخلارجي لإلدارة من امليزانية العادية، وذلك بإدراجه يف الربنامج العادي ويطلب  - ٦
 .الالزمة عند االقتضاء ، مع إدخال التعديالت٢٠١٥-٢٠١٤لعامني فرتة ااخلارجي ل

 ، جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 الوطنية اللجان مع اليونسكو أمانة تعاون باستعراض يالمعن العضوية المفتوح الثالثي العمل فريق تقرير ٩٧

 ،إن املؤمتر العام
  ،٣٣م ت/١٩١و ٣٧م ت/١٩٠و ١٦م ت/١٨٩ اتبالقرار  إذ يُ ّكر

 وملحقها ال ي يتضمن تقرير فري( العمل الثالثي املفتوح العضوية ومشروع خطة العمل، ٥٠م/٣٧الوثيقة  وقد درس
 ن الوطنية لليونسكو وقيمتها الفريدة،الدور احلاسم للجا وإذ يؤكد جمدداً 

 باحلاجة إىل تعزيز تعاون أمانة اليونسكو مع ه ه الشبكة العاملية، ويعرتف
 خطة العمل لتعزيز تعاون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية لليونسكو؛ يعتمد - ١
تزامات واملسؤوليات فيما يتعل( بدعم الوفاء باالل الدول األعضاء إىل تنفي  خطة العمل، وال سيما من خالل ويدعو - ٢

 جلا�ا الوطنية، حسب ما يقتضيه امليثاق التأسيسي جاملادة السابعة) وميثاق اللجان الوطنية؛
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من املديرة العامة أن تنف  خطة العمل من خالل اختاذ التدابري الالزمة لتحسني تعاون األمانة مع اللجان الوطنية  ويطلب - ٣
الدائمة، وأن حتيط اللس التنفي ي علماً، من خالل تقاريرها العامة عن األنشطة، مبا حيرز من  بالتنسي( مع الوفود

 .يف تنفي  ه ه اخلطةتقدم 
 ، جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةاعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩ة عشرة بتاريخ يف اجللسة العامة اخلامس
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 ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانية عامي  -حادي عشر 

 ٢٠١٥-٢٠١٤لعامي  اعتماد قرار فتح االعتمادات المالية ٩٨

 ،إن املؤمتر العام
 ٥م/٣٧ضميمة و ٥م/٣٧و ٥م/٣٧ال ي قدمته املديرة العامة ج ٢٠١٧-٢٠١٤ عاميمشروع الربنامج وامليزانية ل وقد درس

 )،وتقارير جلانه ضميمة وتصويب ٦م/٣٧و ٦م/٣٧و ٨تصويب  ٥م/٣٧معدلة و ٢ضميمة  ٥م/٣٧و ٢ضميمة 
 ما يلي: يقرر
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 البرنامج العادي -ألف 
 خيصص على النحو التايل: )١جدوالر ٦٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠مبلغ قدره  ٢٠١٥-٢٠١٤يُعتمد للفرتة املالية  جأ)

 االعتماد بند )دوالر( المبلغ
 واإلدارة العامة السياسة - لاألو  الباب 

 -ألف  الرئاسيتان الهيئتان ١٠ ٨٣٤ ٠٠٠
  جوتشمالن املؤمتر العام واللس التنفي ي) 

  -باء  اإلدارة ٢١ ١٦٤ ٠٠٠
  )األخالقيات ومكتب نية،القانو  والشؤون الدولية املعايري ومكتب الداخلي، اإلشراف ومرف( العامة، لمديرةل التنفي ي كتباملو  العامة، اإلدارة: وتشملج 

  -جيم  المتحدة األمم لمنظومة المشتركة األجهزة في اإلسهام ١٣ ٧٥٩ ٠٠٠
  األول الباب المجموع، ٤٥ ٧٥٧ ٠٠٠

 البرامجب والخدمات المتعلقة البرامج - الثاني الباب 
  -ألف  البرامج 

  )٢ج الرتبية - األول الرئيسي الربنامج ١١٧ ٩٦٤ ٦٠٠
  )٤جو) ٣ج العلوم الطبيعية – الثاين الرئيسي الربنامج ٦٢ ٤٠٤ ١٠٠
  العلوم االجتماعية واإلنسانية - الثالث الرئيسي الربنامج ٣٣ ١٩٧ ٠٠٠
  )٥جالثقافة - الرابع الرئيسي الربنامج ٥٤ ١٢١ ٧٠٠
  االتصال واملعلومات - اخلامس الرئيسي الربنامج ٣٢ ٧١٤ ٦٠٠
  لإلحصاء اليونسكو معهد ٩ ٢٠٠ ٠٠٠
  إدارة املكاتب امليدانية ٨٩ ٩٥٣ ٠٠٠

  )وتشمل إدارة الربامج الالمركزية يف امليدان، وتكاليف تشغيل املكاتب امليدانيةج 
  التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية ٥ ٠٠٠ ٠٠٠
  ألف - الثاني الباب المجموع، ٤٠٤ ٥٥٥ ٠٠٠

 -باء  الخدمات المتعلقة بالبرامج 
  أفريقيا لصاحل األنشطة ورصد تنسي( - ١ ٨ ٣٣٩ ٠٠٠
  تنسي( ورصد األنشطة من أجل املساواة بني اجلنسني - ٢ ٢ ٢١٧ ٠٠٠
  استجابة اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث - ٣ ١ ٩١٤ ٠٠٠
  وإعداد امليزانية الربنامج ورصد االسرتاتيجي التخطيط - ٤ ٧ ٩١٦ ٠٠٠
  إدارة املعارف على نطاق املنظمة - ٥ ٥ ٠٤٨ ٠٠٠
  العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور - ٦ ٢٤ ٥٧٩ ٠٠٠
  باء - الثاني الباب المجموع، ٥٠ ٠١٣ ٠٠٠
 -جيم  الدراسية المنحبرنامج و  المساهمة برنامج ١٨ ٨٠٥ ٠٠٠
  الثاني الباب المجموع، ٤٧٣ ٣٧٣ ٠٠٠

 الخدمات الداخلية -الباب الثالث 
 -ألف  إدارة الموارد البشرية 

  إدارة املوارد البشرية - ١ ١٩ ٠٢٣ ٠٠٠
  التدريب على نطاق املنظمة لتنمية قدرات املوظفني - ٢ ١ ٠٠٠ ٠٠٠
  املسامهات اليت تقدم إىل صندوق التأمني الصحي عن املشرتكني املنتسبني والتكاليف اإلدارية - ٣ ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠
  ألف - الثالث الباب المجموع، ٣٢ ٠٢٣ ٠٠٠

 - باء الشؤون المالية 
  إدارة الشؤون املالية - ١ ١٤ ٤٧٧ ٠٠٠
  أقساط التأمني على مستوى املنظمة – ٢ ٣٧٨ ٠٠٠
  باء - الثالث الباب المجموع، ١٤ ٨٥٥ ٠٠٠

 - جيم خدمات الدعم إدارة 
  إدارة وتنسي( خدمات الدعم واملشرتيات - ١ ٣ ٨٦٠ ٠٠٠
  إدارة نظم املعلومات واالتصاالت - ٢ ١١ ٧٧٩ ٠٠٠
  خدمات املؤمترات واللغات والوثائ( - ٣ ٢١ ٧٢٦ ٠٠٠
  إدارة شؤون املراف( واألمن والسالمة - ٤ ٢١ ٢١٢ ٠٠٠
  جيم - الثالث الباب المجموع، ٥٨ ٥٧٧ ٠٠٠
  الثالث الباب المجموع، ١٠٥ ٤٥٥ ٠٠٠
  الثالث إلى األول من األبواب المجموع، ٦٢٤ ٥٨٥ ٠٠٠
 الجدارة أساس على الترقية/الوظائف تصنيف إعادة احتياطي ١ ٣٠٠ ٠٠٠
 االحتياطي الخاص بااللتزامات الطويلة األجل المتعلقة بالتأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة ٤ ٠٤١ ٠٠٠
 سداد قروض تجديد مباني المقر ومبنى مكتب التربية الدولي - الرابع الباب ١٤ ٠٧٤ ٠٠٠
 التكاليف في المتوقعة الزيادات - الخامس الباب ٩ ٠٠٠ ٠٠٠
  المالية االعتمادات مجموع ٦٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠
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 يورو للدوالر األمريكي الواحد. ٠,٨٦٩حسبت اعتمادات األبواب من األول إىل الرابع بسعر الصرف الثابت وهو  )١ج
 .٥م/٣٧لصرف السائد قبل اعتماد الوثيقة ، سرياَجع ه ا السعر ليبني سعر ا١٩م ت/١٩٠وعمًال بالقرار 

ربية: )٢ج لت اليونسكو ل المالية لمعاهد  رئيسي األول المخصصات  ال رنامج  الب  تتضمن اعتمادات 
 ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ مكتب الرتبية الدويل لليونسكو

 ٥ ٣٠٠ ٠٠٠ معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية 
ممعهد اليونسكو لل  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ مدى احلياة  تعّل

 ١ ٠٠٠ ٠٠٠ هد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية مع
 ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا 

 ٢ ٢٠٠ ٠٠٠ معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب 
 ٥٠٠ ٠٠٠ امة)جمعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستد

ة ربي لت اليونسكو ل  ١٨ ٥٠٠ ٠٠٠ المجموع، معاهد 

لعلوم: )٣ج اليونسكو ل المالية لمعهدي  ثاني المخصصات  ال رئيسي  ال رنامج  الب  تتضمن اعتمادات 
 -  معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه

 ١ ٠١٥ ٠٠٠ املركز الدويل للفيزياء النظرية
لعلوم اليونسكو ل  ١ ٠١٥ ٠٠٠ المجموع، معهدا 

الخاصة )٤ج زانية  المي دات  ثاني اعتما ال رئيسي  ال رنامج  الب  تتضمن اعتمادات 
بالغة ل ا المحيطات  الحكومية لعلوم  الدولية  لجنة   ١٢ ٠٢٦ ٢٠٠ بال

بالغة )٥ج ل ا العالمي  التراث  الخاصة بمركز  زانية  المي رابع اعتمادات  ال رئيسي  ال رنامج  الب  ١٨ ٠٥٦ ٦٠٠ تتضمن اعتمادات 

 اإلضافية اتاالعتماد

املسامهات الطوعية  :أعاله )أجيؤذن للمديرة العامة بقبول وإضافة ما يلي إىل االعتمادات املواف( عليها يف إطار الفقرة  )بج
 ٧,٣واهلبات واملنح والوصايا واإلعانات، وك لك املسامهات اليت تقدمها احلكومات، وذلك مع مراعاة أحكام املادة 

املديرة العامة أن حتيط أعضاء اللس التنفي ي علمًا ب لك كتابة يف الدورة اليت تعقب اختاذ  وعلى .من النظام املايل
 .مثل ه ا اإلجراء

 المالية االلتزامات

كانون   ٣١ إىل ٢٠١٤جيوز للمديرة العامة أن ترتبط بالتزامات خالل الفرتة املالية املمتدة من أول كانون الثاين/يناير  ـ)جج
 وفقاً ملا يلي: ٢٠١٥األول/ديسمرب 

مليون  ٦٥٣أعاله، وذلك يف حال بلوغ التدف( النقدي املتوقع  يف حدود االعتمادات املقررة يف الفقرة جأ) )١ج
 دوالر أمريكي؛

قدره  ٢٠١٥-٢٠١٤يف حدود االعتمادات املبينة يف خطة اإلنفاق املستندة إىل تدف( نقدي متوقع لعامي  )٢ج
 مليون دوالر أمريكي. ٥٠٧

 حويالتالت

الزيادات جموافقة اللس التنفي ي، اعتمادات من الباب اخلامس للميزانية بناء على أن تنقل، بيؤذن للمديرة العامة  )دج
إىل بنود االعتمادات املالئمة يف األبواب من األول إىل الرابع من امليزانية، وذلك ملواجهة ) املتوقعة يف التكاليف

 .ويف تكاليف السلع واخلدمات والتسويات التقنيةالزيادات يف تكاليف املوظفني 
٪ من االعتمادات األصلية، على ٢ جيوز للمديرة العامة أن جتري حتويالت بني بنود االعتمادات مببلغ ال يتجاوز نسبة )هـج

 . ا اإلجراءيف الدورة اليت تلي اختاذ ه تفاصيل التحويالت وأسباباعلى  أعضاء اللس التنفي ي كتابةً  جيري إطالعأن 
٪، يتعني على املديرة العامة احلصول ٢ ويف احلاالت اليت يتجاوز فيها مبلغ التحويالت بني بنود االعتمادات نسبة

 .على موافقة مسبقة من اللس التنفي ي
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لرتاث العاملي، ال ختضع اعتمادات امليزانية اخلاصة بلجنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ومبركز اليونسكو ل )وج
 .ألي ختفيضات تنجم عن إجراء حتويالت إىل أبواب أخرى من امليزانية

 الموظفون

. ٢٠١٥-٢٠١٤ ملخص الوظائف الثابتة املقرتحة حبسب الدرجات لفرتة العامني ٥م/٣٧للوثيقة  ٢يرد يف امللح(  )زج
ما يتعل( بالعدد اإلمجايل للوظائف من درجة وعلى املديرة العامة أن تعرض أي تغيري يُعتزم إجراؤه يف ه ا امللح( في

 .وما فوقها على اللس التنفي ي للحصول على موافقته املسبقة ١-رمدي
مكتب الرتبية الدويل  :جيوز إنشاء وظائف يف اهليئات التالية وفقًا للنظام األساسي واللوائح اخلاصة بكل هيئة منها )حج

مدى احلياة، ومعهد اليونسكو  تعّلمالرتبية، ومعهد اليونسكو لل لليونسكو، ومعهد اليونسكو الدويل لتخطيط
لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية، ومعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا، ومعهد اليونسكو الدويل 

م والتنمية املستدامة، ومعهد للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب، ومعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السال
وليست ه ه الوظائف  .اليونسكو للتعليم يف جمال املياه، واملركز الدويل للفيزياء النظرية، ومعهد اليونسكو لإلحصاء

 .٥م/٣٧للوثيقة  ٢( مدرجة يف جدول الوظائف الوارد يف امللح

 األعضاء الدول اشتراكات

 .من اشرتاكات الدول األعضاء )دوالر ٦٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠ج عالهجأ) أ متول املبالغ املعتمدة يف إطار الفقرة )طج

 العملة سعر تقلبات
يورو للدوالر  ٠,٨٦٩حسبت تقديرات امليزانية املستخدمة يف إعداد مشروع امليزانية ه ا بسعر الصرف البالغ  )يج

أما إيرادات  .٢٠١٣-٢٠١٢، وهو سعر الصرف ذاته ال ي استخدم يف إعداد امليزانية لعامي الواحد األمريكي
ومصروفات امليزانية اليت تؤدى باليورو فُتسجل يف تقارير امليزانية بسعر الصرف الثابت للدوالر ال ي سيحدد عند 

ولكن فيما خيص  جثانياً). ١٩م ت/١٩٠ من القرار )جـج ٤ اعتماد امليزانية، وفقًا ملا تنص عليه الفقرة الفرعية
، فإن إيرادات ومصروفات امليزانية احملددة باليورو ُتسجل )سبية الدولية للقطاع العاموفقًا للمعايري احملاجاحلسابات 

وتُعرض الفروق الناجتة عن استخدام أساسني خمتلفني للميزانية  .باستخدام سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة
 .املقارنة اخلاصة بالبيانات املالية/واحلسابات يف تقارير التسوية

 ٢٠١٧-٢٠١٦ العامين لفترة اقتراح
ُيطلب من املديرة العامة أن تقدم، يف منتصف املدة، تقييمًا للتقدم احملرز يف حتقي( النتائج املنشودة يف فرتة العامني  )كج

 عامنيال، وأن تقدم إىل املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني اقرتاحًا بشأن مشروع امليزانية لفرتة ٢٠١٥-٢٠١٤
٢٠١٧-٢٠١٦. 

 البرامج الخارجة عن الميزانية -باء 
من اشرتاكات الدول األعضاء لتنفي  برامج ومشروعات أمواًال غري األموال اليت حتّصلها يؤذن للمديرة العامة بأن تتلقى  )لج

تتالءم مع أهداف املنظمة وسياساتا وأنشطتها، وأن ترتبط بالتزامات وتسدد مدفوعات يف إطار ه ه األنشطة 
 .يتف( مع نظم املنظمة ولوائحها واالتفاقات املربمة مع مصادر التمويل امب

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠عشرة بتاريخ  الثامنة، يف اجللسة العامة االجتماع املشرتك للجاناعتمد ه ا القرار، بناًء على تقرير 
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 الدورة الثامنة والثالثون للمؤتمر العام - ثاني عشر

 العام للمؤتمر والثالثين الثامنة الدورة دانعقا مكان ٩٩

  ،إن املؤمتر العام
 الداخلي، نظامه من ٣و ٢ املادتني أحكام إىل بالنظر
 والثالثني الثامنة دورته عقد إىل العام املؤمتر بدعوة ،٣ املادة يف احملدد األقصى املوعد حد عضو، دولة أية قيام عدم ىلإ ونظراً 

 أراضيها، يف
 .بباريس املنظمة مقر يف والثالثني الثامنة رتهدو  عقد يقرر

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩عشرة بتاريخ  اخلامسةاعتمد ه ا القرار يف اجللسة العامة 
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تقارير لجان البرنامج ولجنة الشؤون المالية واإلدارية والمسائل العامة  -ثالث عشر 
 المشترك للجان ومساندة البرنامج والعالقات الخارجية واالجتماع 

 واللجنة القانونية

 ةمالحظ

جاألجزاء  اخلمسجلان الربنامج و  ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة تقارير قدمت
 ٧٢م/٣٧ و ٧١م/٣٧ و ٧٠م/٣٧الوثائ( التالية:  ضمن ،عامةاللسة اجليف  ،ىل املؤمتر العامإفيما يلي)  من ألف إىل واو الواردة

 .٧٥م/٣٧ و ٧٤م/٣٧ و ٧٣م/٣٧ و

جاجلزء  ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامةاالجتماع املشرتك للجان و رير اتق توقدم
 .٦٩م/٣٧زاي الوارد فيما يلي) إىل املؤمتر العام، يف اجللسة العامة، ضمن الوثيقة 

 ٧٦م/٣٧الست جاجلزء طاء الوارد فيما يلي) إىل املؤمتر العام يف اجللسة العامة ضمن الوثائ( التالية:  اللجنة القانونية قاريرت وقدمت
 .٨١م/٣٧ و ٧٩م/٣٧ و ٧٨م/٣٧ و ٧٧م/٣٧ و

ويرد ل السابقة من ه ا اللد. الفصو للقـرارات اليت اعتمدها املؤمتر العام بناء على توصيات اللجان يف  الكامل النص النهائي ويرد
كما اخت  املؤمتر العام، بناء على توصيات اللجان املختلفة، قرارات أخرى   ال ي أعطي هل ه القرارات بني قوسني. الرقم النهائي

 أشري إليها يف تقرير كل جلنة من ه ه اللجان، وهي التقارير اليت يتألف منها ه ا الفصل.
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 ن المالية واإلدارية والمسائل العامةتقرير لجنة الشؤو  -ألف 
AP) ومساندة البرنامج والعالقات الخارجية X) 5F

١ 

 المقدمة

 تنظيم الدورة

ججـ) من املادة الرابعة  ٨عن الرسائل الواردة من الدول األعضاء واليت تستند فيها إىل أحكام الفقرة  ةالعام ةتقرير املدير  ١,٣البند 
 ججيم) من امليثاق التأسيسي

 )٥م/٣٧( ٢٠١٧-٢٠١٤ للفترة والميزانيةع البرنامج مشرو 

 ةيناوتقنيات امليز  ٢٠١٥-٢٠١٤أساليب إعداد امليزانية وتقديرات امليزانية لعامي  ٤,١البند 

 ٢٠١٧-٢٠١٤ للفرتةدراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية  ٤,٢البند 

 السياسة العامة واإلدارة الباب األول: •
 عهد اليونسكو لإلحصاء إدارة املكاتب امليدانيةم ألف:-الباب الثاين •
 اخلدمات املتعلقة بالربامج  باء:-الباب الثاين •
 برنامج املسامهة واملنح الدراسية جيم:-الباب الثاين •
 إدارة املوارد البشرية ألف:-الباب الثالث •
 اإلدارة املالية باء:-الباب الثالث •
 لدعمخدمات اإدارة  جيم:-الباب الثالث •

 بالسياسة العامة والبرنامج المتعلقةل مسائال

 ٢٠١٥-٢٠١٤يف الفرتة  اقرتاحات الدول األعضاء بشأن احتفاالت ال كرى اليت ميكن أن تشارك فيها اليونسكو ٥,١البند 

ل حتت رعاية تعم ٢، وإنشاء معاهد ومراكز من الفئة ٢مراجعة االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة للمعاهد واملراكز من الفئة  ٥,٤البند 
 اليونسكو

 ار باألشخاصجتّ تنفي  خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة اال ٥,١٥البند 

 "سنة دولية لفهم العامل" ٢٠١٦إعالن سنة  ٥,٢٤البند 

 
، وواف( على القرارات ٢٠٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩أحاط املؤمتر العام علماً ب ا التقرير يف جلسته العامة اخلامسة عشرة، اليت عقدها يف  ١

 .٣٠م/إعالم ٣٧وصت با اللجنة فيه. وُنشر التقرير الشفهي ال ي ألقاه رئيس اللجنة يف اجللسة العامة يف الوثيقة اليت أ
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 أساليب عمل المنظمة

 ٤وم/ ٥الربنامج واجلدول الزمين لعملية إعداد ورصد الوثيقتني م/ ٦,٢البند 

 ط( بدف تنفي  املنظمة لألنشطة ذات الطابع اإلقليميحتديد املنا ٦,٣البند 

 لليونسكو التابعة احلكومية الدولية عمل اهليئات أساليب املتحدة بشأن املشرتكة لألمم التفتيش وحدة توصيات متابعة ٦,٤البند 

 الوطنية اللجان مع اليونسكو أمانة تعاون باستعراض املعين العضوية املفتوح الثالثي العمل فري( تقرير ٦,٦البند 

 العالقات مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية

 اليونسكو أنشطة يف احلكومية غري املنظمات إسهام تقرير املديرة العامة املقدم إىل املؤمتر العام عن ١٠,١البند 

 المسائل اإلدارية والمالية

وتقرير  ٣١/١٢/٢٠١١ملتعلقة حبسابات اليونسكو للفرتة املالية املنتهية يف املراجعة ااملوحدة التقرير املايل والبيانات املالية  ١١,١البند 
 مراجع احلسابات اخلارجي

وتقرير  ٣١/١٢/٢٠١٢املراجعة املتعلقة حبسابات اليونسكو للفرتة املالية املنتهية يف املوحدة التقرير املايل والبيانات املالية  ١١,٢البند 
 مراجع احلسابات اخلارجي

 جدول توزيع اشرتاكات الدول األعضاء والعملة اليت تدفع با ه ه االشرتاكات ١١,٣البند 

 حتصيل اشرتاكات الدول األعضاء ١١,٤البند 

 رأس املال العامل: مقداره وإدارته ١١,٥البند 

 مسائل الموظفين

 نظام والئحة املوظفني ١٢,١البند 

 فنياملرتبات والعالوات وغريها من مزايا املوظ ١٢,٢البند 

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وتعيني ممثلي الدول األعضاء يف جلنة املعاشات التقاعدية  ١٢,٣البند 
 ٢٠١٥-٢٠١٤ملوظفي اليونسكو لفرتة عامي 

 البنية اإلدارية اجلديدة وتقدمي الصحي التأمني صندوق حالة عن العام املدير تقرير ١٢,٤البند 

 ائل المتعلقة بالمقرالمس

 تقرير املديرة العامة، املعد بالتعاون مع جلنة املقر، عن إدارة شؤون مباين اليونسكو ١٣,١البند 
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 المقدمة

، انتخب )رابعاً)ج ٢١ت/ م١٩١ بناء على التوصية الصادرة عن اللس التنفي ي يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة جالقرار - ١
، السيد ماثيو سادرس جاململكة املتحدة لربيطانيا ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٥يف اليت ُعقدت ، يف جلسته العامة الثانية املؤمتر العام

 .(APX)لجنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية لالعظمى وآيرلندا الشمالية) رئيساً 

على املقرتحات اليت قدمتها إليها جلنة  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٦جلستها األوىل اليت ُعقدت يف  ووافقت اللجنة يف - ٢
 الرتشيحات لشغل مناصب نواب الرئيس واملقرر. وانتخب هل ه املناصب األشخاص التالية أمساؤهم بالرتحيب العام:

 السيد نيكوالي لوجينسكي جاالحتاد الروسي) نواب الرئيس:
 فريا الكويي جسانت لوسيا) السيدة 
 جنيبال) اكالدالسيد رام بابو شريثا/ السيد موهان كريشنا 
 السيدة مها أيوب جالسودان) 

 ربو ججنوب أفريقيا)غالسيد يوسف  :املقرر

 مؤقتة. ١/APXم/جلنة ٣٧وبعد ذلك اعتمدت اللجنة اجلدول الزمين ألعماهلا وفقاً ملا ورد يف الوثيقة  - ٣

نوفمرب لدراسة  الثاين/ تشرين ٨ اجلمعةإىل تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ن األربعاء املمتدة مت اللجنة ست جلسات يف الفرتة وخصص - ٤
 البنود املدرجة يف جدول أعماهلا.

درس اللجنة للجان، مل تبني ااملشرتك  األول بنداً من البنود املدرجة يف جدول أعماهلا. وعمًال بقرار االجتماع ٢٣ودرست اللجنة  - ٥
إىل جدول أعمال  ضيفكتب املؤمتر العام، أُ مل االجتماع األولباعتماد احلد األقصى املؤقت للميزانية. وبناء على توصية  اخلاص ٤,٤البند 
ا املتعل( بتعديل النظام الداخلي للمؤمتر العام ونظام التصنيف العام ملختلف فئات االجتماعات اليت تدعو إليه ٧,١البند  اللجنة

اللجنة القانونية. وأحيلت توصيات اللجنة بشأن ه ا البند إىل اللجنة القانونية كي  ي تصدر توصيات بشأنه بعدما تنظر فيهك ،اليونسكو
 تواصل دراسته.

 دها.يتضمن ه ا التقرير سوى التوصيات الصادرة عن اللجنة واليت قدمها رئيس اللجنة شفهياً إىل املؤمتر العام بغية اعتما وال - ٦

 تنظيم الدورة

(جـ) من المادة  ٨ تقرير المديرة العامة عن الرسائل الواردة من الدول األعضاء والتي تستند فيها إلى أحكام الفقرة ١,٣البند 
 جيم من الميثاق التأسيسي -الرابعة 

ها األوىل ييف جلست ١,٣رجية البند جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلادرست  - ٧
كما عدلته اللجنة. وبناء   ١٠م/٣٧من الوثيقة  ١٠والسادسة. وعقب املناقشة، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف الفقرة 

، اعتمد املؤمتر (APX) قات اخلارجيةجلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالعلى التقرير ال ي قدمه رئيس 
 )٢١م/٣٧العام ه ا القرار يف جلسته العامة التاسعة. جالقرار 
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 ٢٠١٧-٢٠١٤مشروع البرنامج والميزانية لفترة 

 وتقنيات الميزنة ٢٠١٥-٢٠١٤أساليب إعداد الميزانية وتقديرات الميزانية لعامي  ٤,١البند 

. الثالثةيف جلستها  ٤,١البند  (APX)ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية  رية واملسائل العامةدرست جلنة الشؤون املالية واإلدا - ٨
 )٩٢م/٣٧، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح. جالقرار ويف ختام املناقشة

 ٢٠١٧-٢٠١٤ للفترةدراسة واعتماد مشروع البرنامج والميزانية  ٤,٢البند 

. الثالثة جلستها يف ٤,٢ البند (APX)الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية  جلنة درست - ٩
 ٥/م٣٦ الوثيقة من) القرارات مشروعاتج األول اللد يف ترد اليت املقرتحة القرارات باعتماد العام املؤمتر اللجنة أوصت املناقشة، ختام ويف

 املسامهة. من برنامج ٠٩٠٠٠ضميمة وتصويب فيما يتعل( بالفقرة  ٦م/٣٧لح( الوثيقة ضميمة ويف م

 واإلدارة العامة السياسة - األول الباب

 اللجنة أوصت ،"واإلدارة العامة السياسة" األول الباب إىل وبالنسبة ٢٠١٧-٢٠١٤ للفرتة وامليزانية الربنامج مبشروع يتعل( فيما -١٠
دوالر لفرتة  ٤٥ ٧٥٧ ٠٠٠ قدره مايل اعتماد ختصيص على ينص ال ي ٠٠١٠٠ الفقرة يف الوارد القرار على واف(ي بأن العام املؤمتر

جلنة بني  املشرتك االجتماع نتائج ضوء على يُعدل أن ميكن املبلغ ه ا بأن علماً  ،األول اللد ٥/م٣٧ الوثيقة يف ٢٠١٥-٢٠١٤العامني 
 املؤمتر يتخ ها اليت والقرارات الربنامج، جلان ومجيع (APX)العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية الشؤون املالية واإلدارية واملسائل 

 )٢م/٣٧جالقرار  .العام

 إدارة المكاتب الميدانيةلإلحصاء و  اليونسكو معهدالبرامج:  -ألف  –الجزء الثاني 

لإلحصاء  اليونسكو معهد -الربامج  - بالنسبة إىل الباب الثاين ألفو  ٢٠١٧-٢٠١٤ لفرتةفيما يتعل( مبشروع الربنامج وامليزانية ل -١١
 ٠٦٠٠٠الفقرتني ، أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن يواف( على القرار الوارد يف )٥٨م/٣٧جالقرار  إدارة املكاتب امليدانية) و ٥٧م/٣٧جالقرار 

 ٨٩ ٩٥٣ ٠٠٠قدره  مايل اعتماد ختصيص علىنص ت يتال ٠٧٠٠٠دوالر، و ٩ ٢٠٠ ٠٠٠قدره  مايل اعتماد ختصيص اليت تنص على
 االجتماع نتائج ضوء على يُعدل أن ميكن املبلغ ه ا بأن علماً  األول، اللد ٥م/٣٧يف الوثيقة  ٢٠١٥-٢٠١٤دوالر لفرتة العامني 

 اليت والقرارات الربنامج، جلان ومجيع (APX)جية ومساندة الربنامج والعالقات اخلار  بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة املشرتك
 .العام املؤمتر يتخ ها

 باء: الخدمات المتعلقة بالبرامج –الباب الثاني 

  من مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة ٦إىل  ١األجزاء من  ،باء: اخلدمات املتعلقة بالربامج - فيما خيص الباب الثاين -١٢
نسي( ورصد األنشطة املضطلع ت ٠٨١٠٠القرارات الواردة يف الفقرات  اتيواف( املؤمتر العام على مشروع ، أوصت اللجنة بأن٢٠١٧-٢٠١٤

 ٠٨٣٠٠و)، ٦٠م/٣٧تنسي( ورصد التدابري املتخ ة لتنفي  املساواة بني اجلنسني جالقرار  ٠٨٢٠٠و)، ٥٩م/٣٧جالقرار  أفريقيابا لصاحل 
التخطيط االسرتاتيجي ورصد الربنامج وإعداد  ٠٨٤٠٠)، و٦١م/٣٧وما بعد الكوارث جالقرار استجابة اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات 

طاع العالقات اخلارجية وإعالم ق ٠٨٦٠٠و)، ٦٣م/٣٧إدارة املعارف على نطاق املنظمة جالقرار  ٠٨٥٠٠)، و٦٢م/٣٧امليزانية جالقرار 
 ٢٠١٥-٢٠١٤دوالر أمريكي لعامي  ٥٠ ٠١٣ ٠٠٠ة يبلغ جمموعها )، واليت تقضي بتخصيص اعتمادات مالي٧١م/٣٧اجلمهور جالقرار 

ه ه املبالغ ميكن أن تُعدَّل يف ضوء نتائج االجتماع املشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية  بأن علماً ، ٥م/٣٧يف اللد األول من الوثيقة 
 جلان الربنامج، ويف ضوء القرارات الصادرة عن املؤمتر العام.، ومجيع  (APX)واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية
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 جيم: برنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسية -الباب الثاني 

، ٢٠١٧-٢٠١٤جيم: برنامج املسامهة وبرنامج املنح الدراسية" من مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  -فيما خيص "الباب الثاين  -١٣
اجلزء ألف من برنامج  يه بشأنالتعديالت املدخلة علمع  ٠٩٠٠٠الوارد يف الفقرة  اف( املؤمتر العام على مشروع القرارأوصت اللجنة بأن يو 

 ١٨ ٨٠٥ ٠٠٠بتخصيص اعتمادات مالية يبلغ جمموعها  وهو مشروع قرار يقضي ضميمة وتصويب، ٦م/٣٧لوثيقة لاملسامهة، وفقًا 
ه ه املبالغ ميكن أن تُعدَّل يف ضوء نتائج االجتماع علمًا بأن ، ٥م/٣٧د األول من الوثيقة يف الل ٢٠١٥-٢٠١٤دوالر أمريكي لعامي 

، ومجيع اللجان املعنية بالربنامج، (APX) املشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية
 )٧٢م/٣٧جالقرار  لعام.ويف ضوء القرارات الصادرة عن املؤمتر ا

 إدارة الموارد البشرية: ألف – الثالثالباب 

، أوصت اللجنة بأن ٢٠١٧-٢٠١٤من مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  البشرية" املوارد إدارة: ألف - الثالث البابفيما خيص " -١٤
دوالر  ٣٢ ٠٢٣ ٠٠٠ قدرهاتخصيص اعتمادات مالية قضي بي  يالو  ١٠٠٠٠ة يواف( املؤمتر العام على مشروع القرار الوارد يف الفقر 

عدَّل يف ضوء نتائج االجتماع املشرتك يُ ميكن أن  املبلغ اه علماً بأن ، ٥م/٣٧يف اللد األول من الوثيقة  ٢٠١٥-٢٠١٤أمريكي لعامي 
، ومجيع اللجان املعنية بالربنامج، ويف ضوء (APX) بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية

 )٧٤م/٣٧ججالقرار  القرارات الصادرة عن املؤمتر العام.

 إدارة الشؤون المالية: باء - الثالثالباب 

 ، أوصت اللجنة بأن٢٠١٧-٢٠١٤من مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  الشؤون املالية" إدارة: باء - الثالث البابفيما خيص " -١٥
دوالر  ١٤ ٨٥٥ ٠٠٠ قدرهاقضي بتخصيص اعتمادات مالية ي  يالو  ١١٠٠٠ة يواف( املؤمتر العام على مشروع القرار الوارد يف الفقر 

عدَّل يف ضوء نتائج االجتماع املشرتك يُ ميكن أن  املبلغ اه  علماً بأن، ٥م/٣٧يف اللد األول من الوثيقة  ٢٠١٥-٢٠١٤أمريكي لعامي 
، ومجيع اللجان املعنية بالربنامج، ويف ضوء  (APX)املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية بني جلنة الشؤون

 )٧٥م/٣٧ججالقرار  القرارات الصادرة عن املؤمتر العام.

 إدارة خدمات الدعم: جيم - الثالثالباب 

، أوصت اللجنة بأن ٢٠١٧-٢٠١٤من مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  دعم"ال خدمات إدارة: جيم - الثالث البابفيما خيص " -١٦
دوالر  ٥٨ ٥٧٧ ٠٠٠ قدرهاقضي بتخصيص اعتمادات مالية ي  يالو  ١٢٠٠٠ة يواف( املؤمتر العام على مشروع القرار الوارد يف الفقر 

عدَّل يف ضوء نتائج االجتماع املشرتك يُ ميكن أن  ملبلغا اه  علماً بأن، ٥م/٣٧يف اللد األول من الوثيقة  ٢٠١٥-٢٠١٤أمريكي لعامي 
، ومجيع اللجان املعنية بالربنامج، ويف ضوء  (APX)بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية

 )٧٣م/٣٧ججالقرار  القرارات الصادرة عن املؤمتر العام.

  ٢٠١٥-٢٠١٤إلى التدفق النقدي المتوقع لعامي  المعّدة استناداً إليرادات والنفقات اطة خمشروع قرار متعلق ب

) املؤمتر العام بإقرار خطة اإلنفاق APXج جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةأوصت  -١٧
 )٨١م/٣٧جالقرار معدلة. ج ٢ضميمة  ٥م/٣٧ الوثيقة والواردة يف ماليني دوالر ٥٠٧مبلغ القائمة على 
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  مشروعات القرارات التي ُسحبت أو لم تُقبل

) املؤمتر العام علمًا بأن مشروع APXج نة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةأحاطت جل -١٨
 قد سحبته اجلهة اليت قدمته. ٥م/٣٧من الوثيقة  ٠٨٢٠٠من الفقرة  ٣ املتعل( بالفقرة الفرعية ١٦م/٣٧القرار 

 بالسياسة العامة والبرنامج المتعلقةمسائل ال

  اقتراحات الدول األعضاء بشأن احتفاالت الذكرى التي يمكن أن تشارك فيها اليونسكو ٥,١البند 
 ٢٠١٥-٢٠١٤ في الفترة

يف جلستها الثالثة.  ٥,١) البند APXج سائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةجلنة الشؤون املالية واإلدارية واملدرست  -١٩
الفقرة  وأوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف .ووفقًا ملا مت االتفاق عليه يف اجللسة األوىل، جرت دراسة ه ا البند بال مناقشة

 )٦٨م/٣٧. جالقرار ١٥م/٣٧الوثيقة  من ٤

 ، ٢مراجعة االستراتيجية الشاملة والمتكاملة للمعاهد والمراكز من الفئة  ٥,٤البند 
 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢وإنشاء معاهد ومراكز من الفئة 

دسة. يف جلستها السا ٥,٤) البند APXج جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست  -٢٠
 )٩٣م/٣٧اجلزء األول. جالقرار  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٥وعقب املناقشة، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف الفقرة 

 جار باألشخاصتّ تنفيذ خطة عمل األمم المتحدة العالمية لمكافحة اال ٥,١٥البند 

يف جلستها  ٥,١٥) البند APXومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية جدرست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة  -٢١
معدلة جال ي قدمته  ١/م ق APXم/جلنة ٣٧يف الوثيقة  املقرتح. وعقب املناقشة، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار السادسة

فنزويال مجهورية و  ،واإلمارات العربية املتحدة ،تركمانستانو واالحتاد الروسي،  ،والفلبنيوفلسطني،  ،وكازاخستان ،مصربتأييد من  يالروسب
 )٦٩م/٣٧) كما عدلته اللجنة. ججالقرار البوليفارية

 "سنة دولية لفهم العالم" ٢٠١٦إعالن سنة  ٥,٢٤البند 

. الثالثةيف جلستها  ٥,٢٤ ) البندAPXدرست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية ج -٢٢
 )٧٠م/٣٧جالقرار كما عدلته اللجنة.   ٦٣م/٣٧الوثيقة من  ٢الفقرة يف  الواردوعقب املناقشة، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار 

 أساليب عمل المنظمة

 ٤وم/ ٥البرنامج والجدول الزمني لعملية إعداد ورصد الوثيقتين م/ ٦,٢البند 

. الثالثةيف جلستها  ٦,٢) البند APXالشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية جدرست جلنة  -٢٣
 )٩٤م/٣٧جالقرار . ٢٣م/٣٧الوثيقة من  ٤الفقرة يف  الواردوعقب املناقشة، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار 

 المنظمة لألنشطة ذات الطابع اإلقليمي تحديد المناطق بهدف تنفيذ ٦,٣البند 

يف جلستها الثانية،  ٦,٣) البند APXج جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست  -٢٤
نظمة تنفي  أنشطة ذات طابع إقليمي، بقبول انضمام فلسطني إىل منطقة الدول العربية ليتسىن للموأوصت اللجنة املؤمتر العام  .بال مناقشة
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، العضو املنتسب اجلديد يف اليونسكو، إىل منطقة أمريكا الالتينية والكارييب ليتسىن هل ا البلد املشاركة يف األنشطة أنغيالوبقبول انضمام 
 )٩٥م/٣٧جالقرار اإلقليمية للمنظمة. 

 عمل  أساليب حدة بشأنالمت المشتركة لألمم التفتيش وحدة توصيات متابعة ٦,٤البند 
 لليونسكو التابعة الحكومية الدولية الهيئات

األوىل ها ييف جلست ٦,٤) البند APXدرست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية ج -٢٥
بتأييد  الدمناركجال ي قدمته  ٢/م ق APXم/جلنة ٣٧يف الوثيقة  قرتحامل . وعقب املناقشة، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القراروالرابعة
اكيا، لبانيا، والنمسا، وكندا، وشيلي، وكرواتيا، واجلمهورية التشيكية، وإستونيا، وفنلندا، وأملانيا، وآيسلندا، واليابان، وهولندا، وسلوفمن أ

)  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والسويد، وسويسرا، واململكة املتحدةوسلوفينيا، وإسبانيا، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وغرينادين، 
 )٩٦م/٣٧جالقرار كما عدلته اللجنة. 

 الوطنية اللجان مع اليونسكو أمانة تعاون باستعراض المعني العضوية المفتوح الثالثي العمل فريق تقرير ٦,٦البند 

. الثانيةيف جلستها  ٦,٦) البند APXئل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية جدرست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسا -٢٦
 )٩٧م/٣٧جالقرار كما عدلته اللجنة.   ٥٠م/٣٧الوثيقة من  ٣الفقرة يف  الواردوعقب املناقشة، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار 

 العالقات مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية

 اليونسكو  أنشطة في الحكومية غير المنظمات إسهام تقرير المديرة العامة المقدم إلى المؤتمر العام عن ١٠,١د البن

. من ١٠,١البند  الرابعةيف جلستها  جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست  -٢٧
 )٦٦م/٣٧جالقرار . ٢٩م/٣٧من الوثيقة  ٣٧يف الفقرة  الواردمتر العام باعتماد القرار اللجنة املؤ  دون مناقشة. وأوصت

 المسائل اإلدارية والمالية

المراجعة المتعلقة بحسابات اليونسكو للفترة المالية المنتهية في الموحدة التقرير المالي والبيانات المالية  ١١,١البند 
  ارجيوتقرير مراجع الحسابات الخ ٣١/١٢/٢٠١١

. وبعد ١١,١البند  األوىليف جلستها  جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست  -٢٨
 )٧٦م/٣٧جالقرار كما عدلته اللجنة.   ٣٠م/٣٧من الوثيقة  ٢يف الفقرة  الوارداللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار  املناقشة، أوصت

المراجعة المتعلقة بحسابات اليونسكو للفترة المالية المنتهية في الموحدة التقرير المالي والبيانات المالية  ١١,٢ند الب
  وتقرير مراجع الحسابات الخارجي ٣١/١٢/٢٠١٢

. وبعد ١١,٢البند  وىلاأليف جلستها  جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست  -٢٩
 )٧٧م/٣٧جالقرار كما عدلته اللجنة.   ٣١م/٣٧من الوثيقة  ٢يف الفقرة  الوارداللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار  املناقشة، أوصت

  جدول توزيع اشتراكات الدول األعضاء والعملة التي تدفع بها هذه االشتراكات ١١,٣البند 

. وبعد ١١,٣البند  الرابعةيف جلستها  واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةجلنة الشؤون املالية درست  -٣٠
 )٧٨م/٣٧جالقرار كما عدلته اللجنة.   ٣٢م/٣٧من الوثيقة  ١٤و ٣ تنييف الفقر  الوارداللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار  املناقشة، أوصت



 ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة

 
١٥٦ 156 

 

 وضميمة) ٣٣م/٣٧ج األعضاء تحصيل اشتراكات الدول ١١,٤البند 

البند  الثانية والسادسةها ييف جلست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست  -٣١
كما   ٣٣م/٣٧ة من الوثيق ١٣,٣و ١٣,٢و ١٣,١ات يف الفقر  الوارداللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار  . وبعد املناقشة، أوصت١١,٤

 )٧٩م/٣٧جالقرار عدلته اللجنة. 

 )٣٤م/٣٧ج رأس المال العامل: مقداره وإدارته ١١,٥البند 

. وبعد ١١,٥البند  السادسةيف جلستها  جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست  -٣١
 )٨٠م/٣٧جالقرار . ٣٤م/٣٧من الوثيقة  ١٧ة يف الفقر  الواردم باعتماد القرار اللجنة املؤمتر العا املناقشة، أوصت

 مسائل الموظفين

 نظام والئحة الموظفين ١٢,١البند 

يف جلستها الثانية. وعقب  ١٢,١درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية البند -٣٣
 )٨٢م/٣٧جالقرار ، كما عدلته اللجنة. و٣٥م/٣٧من الوثيقة  ١٦صت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف الفقرة املناقشة، أو 

 المرتبات والعالوات وغيرها من مزايا الموظفين ١٢,٢البند 

يف جلستها الثانية. ووفقا ملا  ١٢,٢ية البند درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارج -٣٤
 ٢٩ اتف( عليه يف جلستها األوىل، جرت دراسة ه ا البند بدون مناقشة مسبقة، وأوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف الفقرة

  )٨٣م/٣٧جالقرار ، كما عدلته اللجنة، ٣٦م/٣٧من الوثيقة 

عاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، وتعيين ممثلي الدول األعضاء في لجنة الصندوق المشترك للم ١٢,٣البند 
 ٢٠١٥-٢٠١٤المعاشات التقاعدية لموظفي اليونسكو لفترة عامي 

يف جلستها الثانية، بدون  ١٢,٣درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساند الربنامج والعالقات اخلارجية البند  -٣٥
 )٨٤م/٣٧جالقرار ، كما عدلته اللجنة. ٣٧م/٣٧من الوثيقة  ٢١اقشة. وأوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف الفقرة من

 البنية اإلدارية الجديدة الصحي وتقديم التأمين صندوق حالة عن العام المدير تقرير ١٢,٤البند 

يف جلستها اخلامسة.  ١٢,٤ل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية البند درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائ -٣٦
 )٨٥م/٣٧جالقرار ، كما عدلته اللجنة. ٣٨م/٣٧من الوثيقة  ٢٢وأوصت املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف الفقرة 

 المسائل المتعلقة بالمقر

 ع لجنة المقر، عن إدارة شؤون مباني اليونسكوتقرير المديرة العامة، المعد بالتعاون م ١٣,١البند 

بدون الرابعة، يف جلستها  ١٣,١درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساند الربنامج والعالقات اخلارجية البند  -٣٧
جالقرار . اجلزء الثاين معدلة ضميمة ٣٩م/٣٧من الوثيقة  ٢مناقشة مسبقة. وأوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف الفقرة 

 )٨٦م/٣٧
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E)لجنة التربية  تقرير -باء  D) 6F

± 

 المقدمة
 ١المناقشة 

 ٢٠١٥ما بعد عام  يف فرتةالتعليم  ٥,١٢البند 
 ٢المناقشة 

 املتعل( باملؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة ٨١م/٣٦تطبي( القرار  ٥,٣البند 
 ٣ المناقشة

 ٢٠١٧-٢٠١٤لفرتة لدراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية  ٤,٢البند 
 ألف: الربنامج الرئيسي األول -اجلزء الثاين 

ومشروعات القرارات املتعلقة مبشروع  ٨وتصويب  ٢وتصويب  ٥م/٣٧القرارات املقرتحة يف اللد األول من الوثيقة  •
 الربنامج وامليزانية

 بنصها الكاملتعل( مبشروعات القرارات األخرى اليت قررت عدم التوصية باعتمادها توصيات اللجنة فيما ي •
 مشروعات القرارات اليت ُسحبت أو مل تُقبل •
 إمجايل اعتمادات امليزانية املخصصة للربنامج الرئيسي األول •
يتعل( بالربنامج فيما  ٢٠١٥-٢٠١٤على أساس الوضع املتوقع للتدف( النقدي يف عامي  ٥م/٣٧خطة تنفي  الوثيقة  •

 الرئيسي األول
االسرتاتيجية التنفي ية املعدلة لألولوية املتمثلة يف أفريقيا وخطة عمل اليونسكو املعدلة بشأن أولوية املساواة بني  •

 .٢٠٢١-٢٠١٤اجلنسني للفرتة 
 االستنتاجات اليت توصل إليها منتدى الشباب فيما يتعل( بالتعليم ٥,٥البند 

 ٤المناقشة 
جلوانب التقنية والقانونية املتعلقة مبدى استصواب إعداد وثيقة تقنينية عاملية بشأن االعرتاف مبؤهالت عن ادراسة أولية  ٨,٣البند 

 التعليم العايل
 اخلاصة بتنمية تعليم الكبار ١٩٧٦دراسة أولية عن اجلوانب التقنية والقانونية املتعلقة مبدى استصواب تعديل توصية عام  ٨,٤البند 

 ٢٠٠١دراسة أولية عن اجلوانب التقنية والقانونية املتعلقة مبدى استصواب إدخال املزيد من التعديالت على توصية عام  ٨,٥ند الب
 املعدلة اخلاصة بالتعليم التقين واملهين

 مراجعة التصنيف الدويل املقنن للتعليم: جماالت التعليم والتدريب جإسكد) ٥,٩البند 

 
، وواف( على القرارات ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩أحاط املؤمتر العام علمًا ب ا التقرير يف جلسته العامة السادسة عشرة، اليت عقدها يف  ١

 .٣١م/إعالم ٣٧نة فيه. وُنشر التقرير الشفهي ال ي ألقاه رئيس اللجنة يف اجللسة العامة يف الوثيقة اليت أوصت با اللج
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 ٥المناقشة 
 ١القرتاحات اخلاصة بتنقيح النظم األساسية ملعاهد الرتبية من الفئة ا ٦,٥البند 
 تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢إنشاء معاهد ومراكز من الفئة  ٥,٤البند 

 اقرتاح إنشاء مركز إقليمي للجودة والتمّيز يف التعليم العام، يف اململكة العربية السعودية - اجلزء احلادي عشر
 رتاح إنشاء مركز إقليمي لتعليم الكبار يف سرس الليان مبصراق - اجلزء الثاين عشر

 ٦المناقشة 
 برنامج العمل العاملي - ٢٠١٤متابعة عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة بعد عام  ٥,١٩البند 
 د العقد) وتوصيات حمددة لفرتة ما بع٢٠١٢-٢٠٠٣تنفي  عقد األمم املتحدة حملو األمية ج ٥,٢٠البند 
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 المقدمة

يف منصب رئيس  جليبيا)عبد السالم القاليل املؤمتر العام بتعيني السيد  الثانية والتسعني بعد املائةأوصى اللس التنفي ي يف دورته  - ١
 .للجنة الرتبية رئيساً القاليل السيد  ، انتخب٢٠١٣ نوفمرب/الثاينتشرين  ٥يوم قدت اليت عُ  اجللسة العامة الثانيةيف و  .(ED)جلنة الرتبية 

اليت قدمتها إليها جلنة الرتشيحات لشغل  املقرتحاتعلى  ٢٠١٣ نوفمرب/الثاينتشرين  ٧ووافقت اللجنة يف جلستها األوىل يف  - ٢
 مناصب نواب الرئيس واملقرر. وانتخب هل ه املناصب األشخاص التالية أمساؤهم:

  )أملانياج   والرت هريش السيد :نواب الرئيس
 )السلفادورج  ة لورينا سول دي بولسيدال

 جماليزيا) مهد خري بن حممد يوسف السيد
 جغامبيا)   باب ساي السيد

 جأذربيجان)   ة تاميال ألييفاالسيد :املقرر

 ئيس.إضافة إىل التعديالت اليت قدمها الر  مؤقتة ١/ED /جلنةم٣٧مث اعتمدت اللجنة اجلدول الزمين ألعماهلا الوارد يف الوثيقة  - ٣

 لدراسة البنود املدرجة يف جدول أعماهلا. ٢٠١٣ نوفمرب/الثاينتشرين  ٩إىل  ٧ املمتدة منجلسات يف الفرتة  ستوخصصت اللجنة  - ٤

 ١المناقشة 

 ٢٠١٥التعليم في فترة ما بعد عام  ٥,١٢البند 

التعليم يف فرتة  - ٥,١٢البند ، ٢٠١٣فمرب تشرين الثاين/نو  ٨و ٧درست اللجنة خالل جلساتا األوىل والثانية والثالثة، يف  - ٥
 .٢٠١٥بعد عام  ما

 دولة عضواً وسبعة مراقبني. ٤٩وتناول الكلمة ممثلو  - ٦

من الوثيقة، كما عدلته  ٤٣وبأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة  ٥٦م/٣٧حييط علمًا بالوثيقة  اللجنة املؤمتر العام بأن توصوأ - ٧
 )١١م/٣٧جالقرار  اجه يف سجالت املؤمتر العام.شفهياً اللجنة، لغرض إدر 

املعدلة، وال ي قدمته زامبيا بتأييد من أنغوال  ١/م ق EDم/جلنة ٣٧بأن يعتمد القرار املقرتح يف الوثيقة اللجنة املؤمتر العام  توصوأ - ٨
ور وإثيوبيا وليبرييا وليتوانيا ونيجرييا وباكستان والسلفاد الدومينيكيةوكولومبيا وكوت ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية واجلمهورية 

 )١٨م/٣٧جالقرار كما عدلته شفهياً اللجنة، لغرض إدراجه يف سجالت املؤمتر العام. ،  وزمبابويوالسنغال وسيشيل 

 ٢المناقشة 

 ةالمتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتل ٨١م/٣٦تطبيق القرار  ٥,٣البند 

املتعل(  ٨١م/٣٦تطبي( القرار  - ٥,٣، البند ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٨درست اللجنة خالل جلساتا الثالثة، يف  - ٩
 ه ا البند بدون مناقشة. ت دراسةمت. و باملؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة

 ،١ ق /مED-CLTم/جلنة ٣٧وبأن يعتمد مشروع القرار املقرتح يف الوثيقة  ١٧م/٣٧ة بأن حييط علماً بالوثيقاللجنة املؤمتر العام  توصوأ -١٠
 )٦م/٣٧، لغرض إدراجه يف سجالت املؤمتر العام. جالقرار وال ي قدمته فلسطني واإلمارات العربية املتحدة، من دون تعديل
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 ٣المناقشة 

 ٢٠١٧-٢٠١٤لفترة لدراسة واعتماد مشروع البرنامج والميزانية  ٤,٢البند 
 االستنتاجات التي توصل إليها منتدى الشباب ٥,٥البند 

دراسة واعتماد مشروع الربنامج  - ٤,٢، البند ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٨درست اللجنة خالل جلستيها الثالثة والرابعة، يف  -١١
 .االستنتاجات اليت توصل إليها منتدى الشباب - ٥,٥ند الربنامج الرئيسي األول؛ والب -ألف  -، اجلزء الثاين ٢٠١٧-٢٠١٤وامليزانية للفرتة 

 .ومراقب واحددولة عضواً  ٢٦وتناول الكلمة ممثلو  -١٢

، ومشروعات القرارات التي يُقترح فيها إدخال ٨وتصويب  ٢تصويب  ٥م/٣٧القرارات المقترحة في المجلد األول من الوثيقة 
 )٣م/٣٧ر (القرا تعديالت على مشروع البرنامج والميزانية

واملتعل( بالربنامج  ٥م/٣٧من اللد األول من الوثيقة  ٠١٠٠٠بأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة اللجنة املؤمتر العام  توصأ -١٣
 الرتبية، كما مت تعديله مبوجب ما يلي: -الرئيسي األول 

 ؛٦م/٣٧وثيقة من ال ١٤إىل  ١توصيات اللس التنفي ي الواردة يف الفقرات الفرعية من  )١ج
وال ي ال  ٠١٠٠٠) من الفقرة ٤جب) ج٢جمجهورية إيران اإلسالمية) املتعل( بالفقرة الفرعية  ٣م/م ق ٣٧مشروع القرار  )٢ج

 ترتتب عليه أي آثار مالية؛
 ).٢١جانظر الفقرة  بنصها الكاملتوصيات اللجنة بشأن مشروعات قرارات أخرى مل يُقرتح اعتمادها  )٣ج

 الدولي لليونسكومكتب التربية 

كتب الرتبية مبواملتعل(  ٥م/٣٧من اللد األول من الوثيقة  ٠١١٠٠أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة  -١٤
 )٤م/٣٧ جالقرار. ٦م/٣٧من الوثيقة  ٦توصيات اللس التنفي ي الواردة يف الفقرة الفرعية ، كما مت تعديله مبوجب والدويل لليونسك

 معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية

عهد اليونسكو مبواملتعل(  ٥م/٣٧من اللد األول من الوثيقة  ٠١٢٠٠أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة  -١٥
 )٥م/٣٧. جالقرار ٦م/٣٧من الوثيقة  ٦الفرعية الدويل لتخطيط الرتبية، كما مت تعديله مبوجب توصيات اللس التنفي ي الواردة يف الفقرة 

 )UILمدى الحياة ( تعّلممعهد اليونسكو لل

عهد اليونسكو مب اخلاصة ٥م/٣٧األول للوثيقة  دمن الل ٠١٣٠٠اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة  توصأ -١٦
 .٦م/٣٧من الوثيقة  ٧و ٦و ٣ات اللس التنفي ي الواردة يف الفقرات الفرعية ، وذلك بصيغته املعدلة وفقًا لتوصيمدى احلياة تعّلملل
 )٦م/٣٧جالقرار و

 (IITE)ة في مجال التربي معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات

عهد اليونسكو مب اخلاصة ٥م/٣٧األول للوثيقة  دمن الل ٠١٤٠٠اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة  توصأ -١٧
من الوثيقة  ٦الواردة يف الفقرة الفرعية  التنفي يوذلك بصيغته املعدلة وفقًا لتوصيات اللس  لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية

 )٧م/٣٧جالقرار . ٦م/٣٧
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 )IICBAفي أفريقيا ( معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات

عهد اليونسكو مب اخلاصة ٥م/٣٧األول للوثيقة  دمن الل ٠١٣٠٠القرار املقرتح يف الفقرة  اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد توصأ -١٨
من الوثيقة  ٦و ٥ تني الفرعيتنيوذلك بصيغته املعدلة وفقًا لتوصيات اللس التنفي ي الواردة يف الفقر ، الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا

 )٨م/٣٧جالقرار  .٦م/٣٧

 (IESALC) بييالعالي في أمريكا الالتينية والكار  معهد اليونسكو للتعليم

عهد اليونسكو مب اخلاصة ٥م/٣٧األول للوثيقة  دمن الل ٠١٤٠٠القرار املقرتح يف الفقرة  يعتمداللجنة املؤمتر العام بأن  توصأ -١٩
من  ٦و ٤ ي الواردة يف الفقرتني الفرعيتني ، وذلك بصيغته املعدلة وفقًا لتوصيات اللس التنفيلتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية

 )٩. ٣م/م ق ٣٧. ويف الوثيقة ٦م/٣٧الوثيقة 

 توصيات اللجنة فيما يتعلق بمشروعات القرارات األخرى التي قررت عدم التوصية باعتمادها بنصها الكامل

 الكامل يف سجالت املؤمتر العام:أوصت اللجنة املؤمتر العام بعدم إدراج مشروعات القرارات امل كورة أدناه بنصها  -٢٠

بالقيام، بعد  ٠١٠٠٠) من الفقرة ١ججـ) ج ١يرمي مشروع القرار ه ا إىل تعديل الفقرة الفرعية  -جأوكرانيا)  ٢١م ق م/٣٧ •
عبارة "على مجيع مستويات التعليم ويف خمتلف سياقاته"، بإضافة العبارة التالية: "من خالل استحداث مناذج تعليم جديدة 

 ."ياً ونظم بديلة للتعليم املستمر تستند إىل الوسائل اإللكرتونيةنوع
، بعد عبارة ٠١٠٠٠) من الفقرة ١ججـ) ج ١أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن يطلب من املديرة العامة إدراج يف الفقرة الفرعية 

التفاعلي".  تعّلم"وأساليب جديدة لل "والرتويج الستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم" العبارة التالية
وإضافة إىل ذلك أوصت اللجنة بإدراج مصطلح "مدى احلياة" يف عبارة "وكفالة زيادة فعالية". وفيما يلي النص املعدل: 

التفاعلي من أجل حتسني  تعّلم"والرتويج الستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم وأساليب جديدة لل
 ".مدى احلياة تعّلمع باملعارف، وتيسري نشرها، وكفالة زيادة فعالية الاالنتفا 

بدعوة املديرة  ٠١٠٠٠) من الفقرة ٣ججـ) ج ١يرمي مشروع القرار ه ا إىل تعديل الفقرة الفرعية  -جمصر)  ٧م/م ق ٣٧ •
األساسية األكادميية  البىنلعامة يف جمال الشراكات ابدعم ه ه اجلهود حتظى "و  يف �اية الفقرة: التاليةالعامة إىل إضافة العبارة 

 ".اءضاألع يف الدول
) من الفقرة ٣ججـ) ج ١وأوصت اللجنة املؤمتر العام بدعوة املديرة العامة إىل إضافة العبارة التالية يف �اية الفقرة الفرعية 

 ."دميية يف الدول األعضاء: "وذلك من خالل مجلة أمور منها الشراكات مع التمع املدين واملؤسسات األكا٠١٠٠٠

 مشروعات القرارات التي ُسحبت أو لم تُقبل

 جمصر) قد سحبته اجلهة اليت قدمته. ٨م/م ق ٣٧أحاطت اللجنة املؤمتر العام علماً بأن مشروع القرار  -٢١

 قد سحبته اجلهة اليت قدمته. اإلسالمية)) -جإيران جمجهورية  ٤م/م ق ٣٧وأحاطت اللجنة املؤمتر العام علماً بأن مشروع القرار  -٢٢

 االعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الرئيسي األول

 دوالر أمريكي لفرتة العامني  ١١٧ ٩٦٤ ٦٠٠أوصت اللجنة املؤمتر العام باملوافقة على ختصيص االعتماد املايل البالغ  -٢٣
للربنامج الرئيسي األول جمبا يف ذلك االعتمادات املالية ، ٨تصويب  ٥م/٣٧من الوثيقة  ٠١٠٠٠يف الفقرة  واملشار إليه ٢٠١٥-٢٠١٤

)، علماً بأن ه ه املبالغ ميكن أن تعّدل على ضوء القرار ال ي يتخ ه املؤمتر العام بشأن احلد األقصى ١املخصصة ملعاهد الرتبية من الفئة 
 للميزانية واالجتماع املشرتك للجان.
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من الوثيقة  ٠١١٠٠، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف الفقرة نسكومكتب التربية الدولي لليو وفيما خيص  -٢٤
يف ، ٢٠١٥-٢٠١٤دوالر أمريكي، لفرتة العامني  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠جاللد األول) وال ي ينص على ختصيص اعتماد مايل قدره  ٥م/٣٧

مًا بأن ه ا املبلغ ميكن أن يعدل على ضوء القرار ال ي يتخ ه ، علحدود إمجايل اعتمادات امليزانية املخصصة للربنامج الرئيسي األول
 املؤمتر العام بشأن احلد األقصى للميزانية واالجتماع املشرتك للجان.

من  ٠١٢٠٠، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف الفقرة معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربيةوفيما خيص  -٢٥
-٢٠١٤دوالر أمريكي، لفرتة العامني  ٥ ٣٠٠ ٠٠٠جاللد األول) وال ي ينص على ختصيص اعتماد مايل قدره  ٥م/٣٧الوثيقة 
، علماً بأن ه ا املبلغ ميكن أن يعدل على ضوء القرار ال ي يف حدود إمجايل اعتمادات امليزانية املخصصة للربنامج الرئيسي األول، ٢٠١٥

 ى للميزانية واالجتماع املشرتك للجان.يتخ ه املؤمتر العام بشأن احلد األقص

من الوثيقة  ٠١٣٠٠، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف الفقرة مدى الحياة تعّلممعهد اليونسكو للوفيما خيص  -٢٦
يف ، ٢٠١٥-٢٠١٤دوالر أمريكي، لفرتة العامني  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠جاللد األول) وال ي ينص على ختصيص اعتماد مايل قدره  ٥م/٣٧

، علمًا بأن ه ا املبلغ ميكن أن يعدل على ضوء القرار ال ي يتخ ه حدود إمجايل اعتمادات امليزانية املخصصة للربنامج الرئيسي األول
 املؤمتر العام بشأن احلد األقصى للميزانية واالجتماع املشرتك للجان.

، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف مجال التربيةمعهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في وفيما خيص  -٢٧
دوالر أمريكي، لفرتة  ١ ٠٠٠ ٠٠٠جاللد األول) وال ي ينص على ختصيص اعتماد مايل قدره  ٥م/٣٧من الوثيقة  ٠١٤٠٠الفقرة 
، علماً بأن ه ا املبلغ ميكن أن يعدل على ألوليف حدود إمجايل اعتمادات امليزانية املخصصة للربنامج الرئيسي ا، ٢٠١٥-٢٠١٤العامني 

 ضوء القرار ال ي يتخ ه املؤمتر العام بشأن احلد األقصى للميزانية واالجتماع املشرتك للجان.

، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف الفقرة معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقياوفيما خيص  -٢٨
دوالر أمريكي، لفرتة العامني  ٢ ٥٠٠ ٠٠٠جاللد األول) وال ي ينص على ختصيص اعتماد مايل قدره  ٥م/٣٧من الوثيقة  ٠١٥٠٠
، علمًا بأن ه ا املبلغ ميكن أن يعدل على ضوء يف حدود إمجايل اعتمادات امليزانية املخصصة للربنامج الرئيسي األول، ٢٠١٥-٢٠١٤

 ام بشأن احلد األقصى للميزانية واالجتماع املشرتك للجان.القرار ال ي يتخ ه املؤمتر الع

، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أمريكا الالتينية والكاريبيوفيما خيص  -٢٩
دوالر أمريكي،  ٢ ٢٠٠ ٠٠٠قدره  وال ي ينص على ختصيص اعتماد مايل ٢تصويب  ٥م/٣٧من الوثيقة  ٠١٦٠٠الوارد يف الفقرة 
، علماً بأن ه ا املبلغ ميكن أن يعدل يف حدود إمجايل اعتمادات امليزانية املخصصة للربنامج الرئيسي األول، ٢٠١٥-٢٠١٤لفرتة العامني 

 على ضوء القرار ال ي يتخ ه املؤمتر العام بشأن احلد األقصى للميزانية واالجتماع املشرتك للجان.

الواردة  ٠١٧٠٠، أحاطت اللجنة علمًا بالفقرة معهد المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية المستدامةخيص  وفيما -٣٠
 .٢تصويب  ٥م/٣٧يف الوثيقة 

  ٢٠١٥-٢٠١٤على أساس الوضع المتوقع للتدفق النقدي في الفترة  ٥م/٣٧خطة تنفيذ الوثيقة 
 األول الرئيسي بالبرنامج يتعلق فيما

معدلة املعنونة  ٢ضميمة  ٥م/٣٧وصت اللجنة املؤمتر العام بإقرار خطة التنفي  املتعلقة بالربنامج الرئيسي األول الوارد يف الوثيقة أ -٣١
 ".٢٠١٥-٢٠١٤على أساس الوضع املتوقع للتدف( النقدي يف الفرتة  ٥م/٣٧"تنقيح خطة تنفي  الوثيقة 
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متمثلة في أفريقيا وخطة عمل اليونسكو المعدلة بشأن أولوية المساواة بين الجنسين االستراتيجية التنفيذية المعدلة لألولوية ال
 ٢٠٢١-٢٠١٤للفترة 

يف الوثيقة أبلغت اللجنة املؤمتر العام بأ�ا قد أحاطت علماً باالسرتاتيجية التنفي ية املعدلة اخلاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا الواردة  -٣٢
 ٥م/٣٧الواردة يف الوثيقة  ٢٠٢١١-٢٠١٤مل اليونسكو املعدلة بشأن أولوية املساواة بني اجلنسني للفرتة ؛ وخبطة ع٣ضميمة  ٥م/٣٧

 .٤ضميمة 

 الشباب استنتاجات منتدى ٥,٥البند 

 م.املتعلقة بالتعلي ١٩م/٣٧الشباب الواردة يف الوثيقة  استنتاجات منتدىأبلغت اللجنة املؤمتر العام بأ�ا قد أحاطت علماً ب -٣٣

 ٤المناقشة 

لجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب إعداد وثيقة تقنينية عالمية بشأن االعتراف عن ادراسة أولية  ٨,٣البند 
 بمؤهالت التعليم العالي

نمية الخاصة بت ١٩٧٦دراسة أولية عن الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب تعديل توصية عام  ٨,٤البند 
 تعليم الكبار

دراسة أولية عن الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب إدخال المزيد من التعديالت على توصية عام  ٨,٥البند 
 المعدلة الخاصة بالتعليم التقني والمهني ٢٠٠١

 مراجعة التصنيف الدولي المقنن للتعليم: مجاالت التعليم والتدريب (إسكد) ٥,٩ البند

 ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٩و ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٨درست اللجنة، يف جلستيها الرابعة والسادسة اللتني عقدتا يف  -٣٤
جلوانب التقنية والقانونية املتعلقة مبدى استصواب إعداد وثيقة تقنينية عن ادراسة أولية  - ٨,٣على التوايل، البنود األربعة التالية: البند 

دراسة أولية عن اجلوانب التقنية والقانونية املتعلقة مبدى استصواب تعديل  - ٨,٤شأن االعرتاف مبؤهالت التعليم العايل؛ والبند عاملية ب
دراسة أولية عن اجلوانب التقنية والقانونية املتعلقة مبدى استصواب إدخال  - ٨,٥اخلاصة بتنمية تعليم الكبار؛ والبند  ١٩٧٦توصية عام 
مراجعة التصنيف الدويل املقنن للتعليم:  - ٥,٩املعدلة اخلاصة بالتعليم التقين واملهين؛ والبند  ٢٠٠١التعديالت على توصية عام املزيد من 

 .جماالت التعليم والتدريب جإسكد)

 دولة عضواً. ٢٥وتناول الكلمة ممثلو  -٣٥

استصواب إعداد وثيقة تقنينية عالمية بشأن االعتراف  لجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدىعن ادراسة أولية  ٨,٣ البند
 بمؤهالت التعليم العالي

كما   ٤٥م/٣٧من الوثيقة  ٧وبأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة  ٤٥م/٣٧أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن حييط علمًا بالوثيقة  -٣٦
 )١٥م/٣٧جالقرار و عدلته اللجنة شفهياً.

الخاصة بتنمية  ١٩٧٦الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب تعديل توصية عام  دراسة أولية عن ٨,٤ البند
 تعليم الكبار

بدون أي  ٤٣م/٣٧من الوثيقة  ٧وبأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة  ٤٣م/٣٧أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن حييط علماً بالوثيقة  -٣٧
 )١٦م/٣٧جالقرار و تعديالت.
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المعدلة الخاصة  ٢٠٠١دراسة أولية عن الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب مراجعة توصية عام  ٨,٥البند 
 بالتعليم التقني والمهني

دون  ٤٤م/٣٧من الوثيقة  ٨القرار املقرتح يف الفقرة  وبأن يعتمد ٤٤م/٣٧أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن حييط علمًا بالوثيقة  -٣٨
 )١٧م/٣٧جالقرار  إدراجه يف سجالت املؤمتر العام.وبدف  تعديله

 مراجعة التصنيف الدولي المقنن للتعليم: مجاالت التعليم والتدريب (إسكد) ٥,٩البند 

كما  ٥٣م/٣٧من الوثيقة  ٤القرار املقرتح يف الفقرة  وبأن يعتمد ٥٣م/٣٧أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن حييط علمًا بالوثيقة  -٣٩
 )١٠م/٣٧جالقرار  إدراجه يف سجالت املؤمتر العام.، بغية شفوياً  الربازيللته عدّ 

 ٥المناقشة 

 ١االقتراحات الخاصة بتنقيح النظم األساسية لمعاهد التربية من الفئة  ٦,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء معاهد ومراكز من الفئة  ٥,٤البند 

قرتاحات اخلاصة املتعل( باال ٦,٥البند  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٩سة والسادسة املنعقدتني يف درست اللجنة يف جلستيها اخلام -٤٠
 .تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢إنشاء معاهد ومراكز من الفئة املتعل( ب ٥,٤، والبند ١ بتنقيح النظم األساسية ملعاهد الرتبية من الفئة

 األعضاء.ممثال من ممثلي الدول  ٢٣وتناول الكلمة  -٤١

 ١االقتراحات الخاصة بتنقيح النظم األساسية لمعاهد التربية من الفئة  ٦,٥البند 

كما  ٥٢م/٣٧من الوثيقة  ٤القرار املقرتح يف الفقرة  وبأن يعتمد ٥٢م/٣٧أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن حييط علمًا بالوثيقة  -٤٢
 )١٤م/٣٧جالقرار  العام. إدراجه يف سجالت املؤمتروبدف شفوياً  اللجنةعّدلته 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء معاهد ومراكز من الفئة  ٥,٤البند 

 اقتراح إنشاء مركز إقليمي للجودة والتميز في التعليم العام، في المملكة العربية السعودية - الجزء الحادي عشر

 جاجلزء احلادي عشر) دون تعديله وبدف ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢القرار املقرتح يف الفقرة  باعتمادأوصت اللجنة املؤمتر العام  -٤٣
 )١٩م/٣٧جالقرار  إدراجه يف سجالت املؤمتر العام.

 اقتراح إنشاء مركز إقليمي لمحو األمية وتعليم الكبار، في مصر - عشر الثانيالجزء 

إدراجه وبدف  جاجلزء الثاين عشر) دون تعديله ١٨م/٣٧ من الوثيقة ٢القرار املقرتح يف الفقرة  باعتمادأوصت اللجنة املؤمتر العام  -٤٤
 )٢٠م/٣٧جالقرار  يف سجالت املؤمتر العام.
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 ٦المناقشة 

 عالمي العمل برنامج - ٢٠١٤متابعة عقد األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة بعد عام  ٥,١٩البند 

 ) والتوصيات المحددة لفترة ما بعد العقد٢٠١٢-٢٠٠٣تنفيذ عقد األمم المتحدة لمحو األمية ( ٥,٢٠البند 

تابعة عقد األمم املتحدة املتعل( مب ٥,١٩البند  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٩درست اللجنة يف جلستها السادسة املنعقدة يف  -٤٥
نفي  عقد األمم املتحدة حملو األمية تاملتعل( ب ٥,٢٠؛ والبند عامليالبرنامج العمل  -٢٠١٤للتعليم من أجل التنمية املستدامة بعد عام 

 .) والتوصيات احملددة لفرتة ما بعد العقد٢٠١٢-٢٠٠٣ج

 ممثالً من ممثلي الدول األعضاء، ومراقب واحد. ٢٥وتناول الكلمة  -٤٦

 برنامج العمل العالمي - ٢٠١٤متابعة عقد األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة بعد عام  ٥,١٩البند 

 ٥٧م/٣٧من الوثيقة  ١٠القرار املقرتح يف الفقرة  وبأن يعتمد ٥٧م/٣٧أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن حييط علمًا بالوثيقة  -٤٧
 )١٢م/٣٧جالقرار  .مع التعديالت اليت طرحتها شفويا اليابان والسويد دراجه يف سجالت املؤمتر العامإل

 ) وتوصيات محددة لفترة ما بعد العقد٢٠١٢-٢٠٠٣ية (تنفيذ عقد األمم المتحدة لمحو األم ٥,٢٠البند 

دون  ٥٨م/٣٧من الوثيقة  ١١القرار املقرتح يف الفقرة  وبأن يعتمد ،٥٨م/٣٧أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن حييط علمًا بالوثيقة  -٤٨
 )١٣م/٣٧جالقرار  إدراجه يف سجالت املؤمتر العام.تعديله وبدف 
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S)وم الطبيعية تقرير لجنة العل -جيم  C ) 7F

١ 

 المقدمة

 جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتبيان مشرتك لرؤساء الربامج العلمية الدولية احلكومية والدولية اخلمسة و 

يوي والربنامج الدويل اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات وبرنامج اإلنسان واحمليط احلتقارير الربامج العلمية الدولية احلكومية والدولية ج
 ) وتقرير جملس إدارة معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياهللعلوم اجليولوجية والربنامج اهليدرولوجي الدويل والربنامج الدويل للعلوم األساسية

 :١المناقشة 

 ف: الربنامج الرئيسي الثاينأل -؛ الباب الثاين ٢٠١٧-٢٠١٤ لفرتة وامليزانية الربنامج مشروع واعتماد دراسة - ٤,٢البند 

إدخال اليت يُقرتح فيها  ومشروعات القرارات؛ ٨و ٣و ٢والتصويبات  ٥م/٣٧الوثيقة من القرارات املقرتحة يف اللد األول  •
 مشروع الربنامج وامليزانيةتعديالت على 

 أو مل تُقبل ُسحبتالقرارات اليت  مشروعات •

على أساس الوضع املتوقع للتدف( النقدي يف  ٥م/٣٧خطة تنفي  الوثيقة  -ي الثاين يزانية املخصص للربنامج الرئيسامل اعتماد •
 الثاين  فيما يتعل( بالربنامج الرئيسي ٢٠١٥-٢٠١٤العامني 

بشأن أولوية املساواة بني املعدلة خطة عمل اليونسكو و  ية التنفي ية املعدلة اخلاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيااالسرتاتيج •
 ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة  اجلنسني

 الشباب منتدىاستنتاجات  - ٥,٥ لبندا

 :٢ المناقشة

 تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة  إنشاء - ٥,٤البند 

 :٣المناقشة 

 سنة دولية للضوء ٢٠١٥إعالن األمم املتحدة سنة  - ٥,٦البند 

 :٤ المناقشة

 و وحكومة هولندا بشأن معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياهجتديد اتفاق التشغيل املربم بني اليونسك - ٥,١٠البند 

 

 
، وواف( على القرارات ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩أحاط املؤمتر العام علمًا ب ا التقرير يف جلسته العامة اخلامسة عشرة، اليت عقدها يف  ١

 .٣٢م/إعالم ٣٧ر التقرير الشفهي ال ي ألقاه رئيس اللجنة يف اجللسة العامة يف الوثيقة اليت أوصت با اللجنة فيه. وُنش
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 :٥ المناقشة

 اليونسكو العاملية بشأن احلدائ( اجليولوجية. مبادرة - ٥,٧البند 

 الملحق

احليوي والربنامج  اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات وبرنامج اإلنسان واحمليطجالبيان املشرتك لرؤساء الربامج العلمية الدولية اخلمسة 
وجلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ) الدويل للعلوم اجليولوجية والربنامج اهليدرولوجي الدويل والربنامج الدويل للعلوم األساسية

 املوجه إىل املديرة العامة يف الدورة السابعة والثالثني للمؤمتر العام لليونسكو.
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 المقدمة

س التنفي ي يف دورته احلادية والتسعني للمؤمتر العام بتعيني السيد فيل جموارة ججنوب أفريقيا) يف منصب رئيس جلنة أوصى الل - ١
 ٥ اليت عقدت يفرئيسًا للجنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة فيل جموارة ججنوب أفريقيا) . ومت انتخاب السيد (SC)العلوم الطبيعية 

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

، على املقرتحات اليت قدمتها إليها جلنة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢ووافقت اللجنة يف جلستها األوىل اليت عقدت يف  - ٢
 الرتشيحات لشغل مناصب نواب الرئيس ومقرر للجنة. وانتخب هل ه املناصب األشخاص التالية أمساؤهم بالرتحيب العام:

 ندا)السيد اكسل ميسن جك :نواب الرئيس
 السيد إرفني بالش جالر)

 السيد اسكندر ذو القرنني جإندونيسيا)
 السيد خالد العلي جقطر)

 السيد لوكاس هرنان فرانكو غودوي جباراغواي) املقرر:

 مؤقتة. ١/SCم/جلنة ٣٧مث اعتمدت اللجنة اجلدول الزمين ألعماهلا الوارد يف الوثيقة  - ٣

 تشرين الثاين/نوفمرب لبحث البنود املدرجة يف جدول أعماهلا. ١٤ إىل ١٢فرتة من وكرست اللجنة أربع جلسات يف ال - ٤

 جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتبيان مشرتك لرؤساء الربامج العلمية الدولية احلكومية والدولية اخلمسة و 

الربنامج م احمليطات، والسيد جوهانس كوملان، رئيس كيونغ بيون، رئيس اللجنة الدولية احلكومية لعلو   -أدىل السيد سانغ  - ٥
برنامج و  برنامج إدارة التحوالت االجتماعيةبيان نيابة عن رؤساء الربامج العلمية الدولية احلكومية والدولية اخلمسة جب، اهليدرولوجي الدويل

جلنة اليونسكو والربنامج الدويل للعلوم األساسية) و  وجي الدويلالربنامج اهليدرولو  الربنامج الدويل للعلوم اجليولوجيةو  اإلنسان واحمليط احليوي
 .الدولية احلكومية لعلوم احمليطات

اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي والربنامج الدويل تقارير الربامج العلمية الدولية احلكومية والدولية ج
 ) وتقرير جملس إدارة معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياهج اهليدرولوجي الدويل والربنامج الدويل للعلوم األساسيةللعلوم اجليولوجية والربنام

)؛ ٩م/تقرير/٣٧برنامج اإلنسان واحمليط احليوي جأحاطت اللجنة علمًا بتقارير الربامج العلمية الدولية احلكومية والربامج الدولية:  - ٦
الدويل للعلوم األساسية  )؛ الربنامج١١م/تقرير/٣٧الدويل ج )؛ الربنامج اهليدرولوجي١٠م/تقرير/٣٧لوم اجليولوجية جالربنامج الدويل للع

جملس إدارة معهد )، وتقرير ٨م/تقرير/٣٧احمليطات ج)؛ كما أحاطت علمًا بتقرير جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم ٢٢م/تقرير/٣٧ج
 ).٢١م/تقرير/٣٧) ج٢٠١٣-٢٠١٢ملياه عن أنشطة املعهد جاليونسكو للتعليم يف جمال ا

 ١المناقشة   

 ألف: البرنامج الرئيسي الثاني -الباب الثاني  ٢٠١٧-٢٠١٤ لفترة والميزانية البرنامج مشروع واعتماد دراسة - ٤,٢البند 
 استنتاجات منتدى الشباب - ٥,٥البند 

دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  - ٤,٢ثالثة بندين معاً، مها البند درست اللجنة يف جلساتا األوىل والثانية وال - ٧
 .استنتاجات منتدى الشباب - ٥,٥ألف: الربنامج الرئيسي الثاين، والبند  -الباب الثاين  - ٢٠١٧-٢٠١٤

 اقَبني اثنني.ر دولًة عضواً وم ٥٣وتناول الكلمة ممثلو  - ٨
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(المجلد األول)، ومشروعات القرارات التي يُقترح فيها إدخال  ٨و ٣و ٢ اتتصويبوال ٥م/٣٧لوثيقة مشروع القرار المقترح في ا
 )٢١م/٣٧جالقرار  تعديالت على مشروع البرنامج والميزانية

ربنامج الرئيسي واملتعل( بال ٥م/٣٧من اللد األول للوثيقة  ٠٢٠٠٠بأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة أوصت اللجنة املؤمتر العام  - ٩
ختصيص اعتمادات هل ا على النحو التايل " ٨تصويب  ٥م/٣٧ججـ) يف الوثيقة ١الثاين، كما مت تعديله شفهيًا ليصبح نص الفقرة الفرعية 

دوالر خمصصة للجنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم  ١٢ ٠٢٦ ٢٠٠دوالر، مبا يف ذلك اعتمادات مببلغ  ٦٢ ٤٠٤ ١٠٠الغرض مببلغ 
 يلي: "، ومبوجب ما٢٠١٥-٢٠١٤ يطات لفرتة العامنياحمل

 ؛٦م/٣٧الوثيقة  من ٢٥إىل  ١٥توصيات اللس التنفي ي الواردة يف الفقرات الفرعية من  )١ج

 معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه

عهد اليونسكو واملتعل( مب ٥م/٣٧للوثيقة  من اللد األول ٠٢١٠٠بأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة أوصت اللجنة املؤمتر العام  -١٠
 )٢٢م/٣٧جالقرار شفهياً.  كما عّدلته اللجنة،  للتعليم يف جمال املياه

 التابع لليونسكو مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية

 عبد فيما خيص مركز ٥م/٣٧ من اللد األول من الوثيقة ٠٢٢٠٠توصي اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -١١
 )٢٣م/٣٧جالقرار لليونسكو.  التابع النظرية للفيزياء الدويل السالم

 مشروعات القرارات التي ُسحبت أو لم تُقبل

 تُقبل: مل أو مقدموها سحبها التالية القرارات مشروعات بأن علماً  العام املؤمتر اللجنة حتيط -١٢

 ٠٢٠٠٠جب) من الفقرة ٢جمصر) يف الفقرة الفرعية  ٩م/م ق ٣٧ -
 ٠٢٠٠٠جب) من الفقرة ٢جمصر) يف الفقرة الفرعية  ١٠م/م ق ٣٧ -
 ٠٢٠٠٠جب) من الفقرة ٢جمصر) يف الفقرة الفرعية  ١١م/م ق ٣٧ -
 ٠٢٠٠٠جب) من الفقرة ٢جمصر) يف الفقرة الفرعية  ١٢م/م ق ٣٧ -
 ٠٢٠٠٠جب) من الفقرة ٢جمصر) يف الفقرة الفرعية  ١٣م/م ق ٣٧ -

 الثاني الرئيسي للبرنامج المخصصة لماليةا االعتمادات

 ١٢ ٠٢٦ ٢٠٠أمريكي، مبا فيه  دوالر ٦٢ ٤٠٤ ١٠٠ البالغ ختصيص االعتماد املايل على باملوافقة العام املؤمتر اللجنة توصي -١٣
 ٨تصويب  ٥/م٣٧ لوثيقةا من ٠٢٠٠٠ احمليطات، وذلك كما ورد بيانه يف الفقرة لعلوم احلكومية الدولية اليونسكو دوالر أمريكي للجنة

 وقرارات االجتماع للميزانية األقصى احلد بشأن العام قرار املؤمتر ضوء على املبلغ ه ا تعديل ميكن بأنه علماً  الثاين، الرئيسي للربنامج
 للجان. املشرتك

 الرئيسي بالبرنامج قيتعل فيما ٢٠١٥-٢٠١٤ العامين في النقدي للتدفق المتوقع الوضع أساس على ٥/م٣٧ الوثيقة تنفيذ خطة
 الثاني

 معدلة ٢ ضميمة ٥/م٣٧ الوثيقة يف بيا�ا الوارد الثاين الرئيسي بالربنامج اخلاصة التنفي  خطة بتأييد العام املؤمتر اللجنة أوصت -١٤
 ".٢٠١٥-٢٠١٤ العامني يف النقدي للتدف( املتوقع الوضع أساس على ٥/م٣٧ الوثيقة تنفي  خطة تنقيح" بعنوان
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 الجنسين بين المساواة ألولوية المعدلة اليونسكو عمل أفريقيا وخطة في المتمثلة باألولوية الخاصة المعدلة التنفيذية راتيجيةاالست
 ٢٠٢١-٢٠١٤ للفترة

 واردة يف الوثيقةال أفريقيا، يف املتمثلة باألولوية اخلاصة املعدلة التنفي ية باالسرتاتيجية علماً  أحاطت أعلمت اللجنة املؤمتر العام بأ�ا -١٥
 .٤ ضميمة ٥/م٣٧الواردة يف الوثيقة  ،٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة اجلنسني بني املساواة ألولوية املعدلة اليونسكو عمل وخبطة ،٣ ضميمة ٥/م٣٧

 استنتاجات منتدى الشباب ٥,٥البند 

 .١٩/م٣٧لعلوم واليت ورد بيا�ا يف الوثيقة باستنتاجات منتدى الشباب املتصلة با علماً  أحاطت أعلمت اللجنة املؤمتر العام بأ�ا -١٦

 ٢المناقشة 

 تحت رعاية اليونسكو  تعمل ٢إنشاء مراكز من الفئة  ٥,٤البند 

 بدون مناقشة. تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة  - ٥,٤البند درست اللجنة يف جلستها الثالثة  -١٧

 إلدارة المياه الجوفية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، في مونتيفيديو بأوروغوايإقليمي اقتراح إنشاء مركز  -الثاني الجزء

. يف سجالت املؤمتر العاماجلزء الثاين، إلدراجه  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -١٨
 )٢٧م/٣٧جالقرار 

 جنوب أفريقيابركز أفريقي للبحوث المتعلقة بالتغّير العالمي والموارد المائية في بيترماريتزبرغ اقتراح إنشاء م -الثالثالجزء 

 .يف سجالت املؤمتر العاماجلزء الثالث، إلدراجه  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -١٩
 )٢٨م/٣٧جالقرار 

المياه واإلدارة المستدامة للموارد المائية، في معهد "كاي واتر" بدايجون، في  ألمندولي ح إنشاء مركز اقترا  -الرابعالجزء 
 جمهورية كوريا

 .يف سجالت املؤمتر العاماجلزء الرابع، إلدراجه  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٠
 )٢٩م/٣٧جالقرار 

 اقتراح إنشاء مركز دولي للتعاون في مجال المياه بالسويد -الخامسالجزء 

يف سجالت املؤمتر اجلزء اخلامس، إلدراجه  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٢١
 )٣٠م/٣٧جالقرار  .العام

 العلوم الهندسية والتكنولوجيا، في بيجين بالصين اقتراح إنشاء مركز دولي لمعارف -السادسالجزء 

يف سجالت املؤمتر اجلزء السادس، إلدراجه  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٢
 )٣١م/٣٧جالقرار  .العام

المشكالت في مجال العلوم الهندسية واالستدامة، في  القائم على معالجة تعّلماقتراح إنشاء مركز آلبورغ لل -السابعالجزء 
 آلبورغ بالدنمارك

 .يف سجالت املؤمتر العاماجلزء السابع، إلدراجه  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٣
 )٣٢م/٣٧جالقرار 
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 بالصين النغفانغاألرضية على الصعيد العالمي في  اقتراح إنشاء مركز دولي للكيمياء -الثامن الجزء

 .يف سجالت املؤمتر العاماجلزء الثامن، إلدراجه  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٤
 )٣٥م/٣٧جالقرار 

الزل الهندسي بجامعة "القديسين كيريلس وميثوديوس" في دولي لهندسة الزالزل وعلم الز المعهد الاقتراح إنشاء  -العاشر الجزء
 سكوبيه، بجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 .يف سجالت املؤمتر العاماجلزء العاشر، إلدراجه  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٥
 )٣٤م/٣٧جالقرار 

ة، ساحالن توحدهما ثقافتهما وطبيعتهما، يإنشاء المركز الدولي لمعازل المحيط الحيوي المتوسط اقتراح - عش الثالثالجزء 
 في كاستيات إي ال غورنال بإسبانيا

يف سجالت املؤمتر اجلزء الثالث عشر، إلدراجه  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٦
 )٣٥م/٣٧جالقرار  .العام

 طهران في آسيا، لغرب مخصص المحيطات، علوم مجال في والبحوث للتعليم إقليمي مركز إنشاء -عشر السابع الجزء
 (INIOAS)الغالف الجوي  وعلوم المحيطات لعلوم اإليراني الوطني المعهد داخل اإلسالمية، إيران بجمهورية

يف سجالت املؤمتر اجلزء السابع عشر، إلدراجه  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢د القرار املقرتح يف الفقرة أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتما -٢٧
 )٣٦م/٣٧جالقرار  .العام

 ٣المناقشة 

 سنة دولية للضوء ٢٠١٥األمم المتحدة سنة  إعالن ٥,٦البند 

 .)٢٠م/٣٧ ة دولية للضوء جالوثيقةسن ٢٠١٥إعالن األمم املتحدة سنة  - ٥,٦درست اللجنة يف جلستها الثالثة البند  -٢٨

 دول أعضاء. ٩وتناول الكلمة ممثلو  -٢٩

 .يف سجالت املؤمتر العام، إلدراجه ٢٠/م٣٧من الوثيقة  ٦اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة وأوصت  -٣٠
 )٢٥م/٣٧جالقرار 

 ٤المناقشة 

 وحكومة هولندا بشأن معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه اليونسكو تجديد اتفاق التشغيل المبرم بين ٥,١٠البند 

جتديد اتفاق التشغيل املربم بني اليونسكو وحكومة هولندا بشأن معهد اليونسكو  - ٥,١٠درست اللجنة يف جلستها الثالثة البند  -٣١
 .للتعليم يف جمال املياه

 .عضواً  ةدول ١٥وتناول الكلمة ممثلو  -٣٢

 .يف سجالت املؤمتر العام، إلدراجه ٥٤/م٣٧من الوثيقة  ٢٦اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة صت وأو  -٣٣
 )٢٤م/٣٧جالقرار 
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 ٥المناقشة 

 الجيولوجية الحدائق بشأن العالمية اليونسكو مبادرة ٥,٧ البند

 بادرة اليونسكو العاملية بشأن احلدائ( اجليولوجية.م - ٥,٧درست اللجنة يف جلستيها الثالثة والرابعة البند  -٣٤

 دولة عضواً. ٣١وتناول الكلمة ممثلو  -٣٥

كما عدلته اللجنة إلدراجه يف سجالت املؤمتر   ٤٦م/٣٧من الوثيقة  ٤وتوصي اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٣٦
 )٢٦م/٣٧جالقرار العام. 

 الملحق

 الخمسة والدولية الحكومية الدولية العلمية البرامج لرؤساء ركالمشت البيان
 المحيطات لعلوم الحكومية الدولية اليونسكو ولجنة

 العام لمؤتمرلوالثالثين  السادسة في الدورة العامة المديرة إلى الموجه

 (IBSP) األساسية للعلوم الدولي البرنامج
 (IGCP) الجيولوجية للعلوم الدولي والبرنامج

 (IHP) الدولي الهيدرولوجي البرنامجو 
 (MAB) الحيوي والمحيط اإلنسان وبرنامج
 )MOST( االجتماعية التحوالت إدارة وبرنامج

 (IOC)المحيطات  لعلوم الحكومية الدولية واللجنة

بالدور الرئيسي  احمليطات، ، نرحبحنن رؤساء برامج اليونسكو العلمية الدولية احلكومية والدولية اخلمسة، واللجنة الدولية احلكومية لعلوم 
) على صعيد تسخري العلم ألغراض التنمية املستدامة مبا يف ذلك تعزيز ٤م/٣٧احملدد لليونسكو يف مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل ج

عن اللس التنفي ي لليونسكو التوصية الصادرة  وحنن نؤيد متاماً  .٢٠١٥ملا بعد عام  خطة التنميةالروابط بني العلوم والسياسات يف سياق 
عتمادات امليزانية او  ار االسرتاتيجية املتوسطة األجلبشأن ضرورة. اختاذ كل التدابري الالزمة، يف إط يف دورته الثانية والتسعني بعد املائة

 وتعزيز االنتفاع با. ،لعلوم احمليطاتواللجنة الدولية احلكومية  احلكومية الدولية اليونسكو العلمية املخصصة هلا، لضمان فعالية أداء برامج

زيادة انتشارها. ذلك أن الدول  ول ا سنسعى جاهدين لتعزيز جهودنا املشرتكة يف تنفي  مبادرات مجع األموال الرامية إىل حتسني براجمنا و
مبادرات بناء  فمن شأنل مناًال. وأسه اً أكثر وضوح بطريقة األعضاء يف اليونسكو ستستفيد كثريا من جتميع األمثلة عن أفضل املمارسات

على استعداد لتبادل  متحمسني ألن هناك أناسختدم الدول األعضاء يف اليونسكو أن  القدرات املشرتكة و تقدمي املشورة بشأن السياسات
عاملية املعقدة لتحديات الالتصدي لقضاياهم. وحنن واثقون من أن  عاجلةلول ملواحلسبل الاخلربات و مساعدة بعضهم البعض إلجياد 

على رسم ساعدنا يسالعلوم جمال تعددة التخصصات وتعزيز التنمية االجتماعية االقتصادية والبيئية املستدامة من خالل التقدم يف وامل
 .إليه نصبو املستقبل ال ي مالمح
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S) تقرير لجنة العلوم االجتماعية واإلنسانية -دال  HS ) 8F

± 

 المقدمة

  ١المناقشة 

 رتك لرؤساء الربامج العلمية الدولية والدولية احلكومية واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتالبيان املش

تقارير اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة جسيجبس)، واللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجية 
(COMEST) لوجيا ، واللجنة الدولية ألخالقيات البيو(IBC)ألخالقيات البيولوجيا  ، واللجنة الدولية احلكومية(IGBC) ،

 وبرنامج إدارة التحوالت االجتماعية جموست)

 الشباب استنتاجات منتدى ٥,٥البند 

 ألف: الربنامج الرئيسي الثالث  -الباب الثاين  - ٢٠١٧-٢٠١٤للفرتة دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية  ٤,٢البند 

  ٢المناقشة 

 تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة  ٥,٤البند 

  ٣المناقشة 

 )٥متابعة املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة جمينبس  ٥,١٣البند 

  ٤المناقشة 

 ألنشطة البدنيةواللرياضة  الدويلإعالن األمم املتحدة لليوم  ٥,٢١البند 

  ٥المناقشة 

 ١٩٧٤مراجعة التوصية اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي، اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته الثامنة عشرة عام  ٩,٤البند 

 
  

 
، وواف( على القرارات اليت ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠عشرة، اليت عقدها يف  لسابعةأحاط املؤمتر العام علماً ب ا التقرير يف جلسته العامة ا ١

 .٣٣م/إعالم ٣٧شفهي ال ي ألقاه رئيس اللجنة يف اجللسة العامة يف الوثيقة أوصت با اللجنة فيه. وُنشر التقرير ال
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 المقدمة

الو أباد أورتيز جإكوادور) يف منصب أوصى اللس التنفي ي يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة املؤمتر العام بتعيني السيد غونز  - ١
تشرين  ٥، جرابعاً)). ويف اجللسة العامة الثانية للمؤمتر العام اليت عقدت يوم ٢١م ت/١٩١رئيس جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية جالقرار 

 ة.، انتخب السيد غونزالو أباد أورتيز رئيسا للجنة العلوم االجتماعية واإلنساني٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

 جلنة إليها قدمتها اليت املقرتحات ، على٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥ووافقت اللجنة يف جلستها األوىل اليت عقدت يف  - ٢
 واملقرر. وانتخب هل ه املناصب بالرتحيب العام األشخاص التالية أمساؤهم: الرئيس نواب مناصب لشغل الرتشيحات

 وادورالسيد غونزالو أباد أورتيز، إك :الرئيس
 السيد ين توكي اندرياماجناتو، مدغشقر :نواب الرئيس

 السيد زياد الدريس، اململكة العربية السعودية
 اإلسالمية) -السيد حممد رضا سعيد آبادي، إيران جمجهورية 

 السيد الكساندر سافوف، بلغاريا
 السيدة صوفيا بوراتسيس، اليونان :املقرر

 مؤقتة. SHS/1 جلنة/م٣٧ يف الوثيقة الوارد ألعماهلا الزمين اجلدول اللجنة اعتمدت مث - ٣

 لدراسة البنود املدرجة يف جدول أعماهلا. ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦و  ١٥وخصصت اللجنة ثالث جلسات يف الفرتة بني  - ٤

 ١المناقشة 

 الحكومية لعلوم المحيطاتواللجنة الدولية  لرؤساء البرامج العلمية الدولية والدولية الحكومية البيان المشترك

 ، وبرنامج الدويل اهليدرولوجي الربنامج :احلكومية والدولية الدولية العلمية لربامجا لرؤساء البيان املشرتكأحاطت اللجنة علما ب - ٥
 االجتماعية التحوالت ةإدار  األساسية، وبرنامج للعلوم الدويل والربنامج اجليولوجية، للعلوم الدويل والربنامج احليوي، واحمليط اإلنسان

 احمليطات. لعلوم احلكومية الدولية ، واللجنة)موستج

تقارير اللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة (سيجبس)، واللجنة العالمية ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجية 
(COMEST) واللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا ،(IBC)ألخالقيات البيولوجيا  دولية الحكومية، واللجنة ال(IGBC) وبرنامج ،

 إدارة التحوالت االجتماعية (موست)

 الدولية واللجنة البيولوجيا ألخالقيات الدولية وأحاطت اللجنة علمًا بالتقارير التالية: تقرير املديرة العامة عن أعمال اللجنة - ٦
وتقرير اللس الدويل احلكومي عن أنشطة برنامج إدارة التحوالت االجتماعية )، ١٢م/تقرير/٣٧البيولوجيا ج ألخالقيات احلكومية

عن الفرتة  )سيجبسج والرياضة البدنية للرتبية احلكومية الدولية اللجنة )، وتقرير١٧م/تقرير/٣٧ج ٢٠١٣-٢٠١٢جموست) يف الفرتة 
والتكنولوجية  العلمية املعارف ألخالقيات العاملية ا اللجنة) وتقرير املديرة العامة عن األعمال اليت أجنزت١٨م/تقرير/٣٧ج ٢٠١٣-٢٠١٢

 ).٢٠م/تقرير/٣٧ج

 منتدى الشباب استنتاجات ٥,٥البند 

 .١٩م/٣٧منتدى الشباب الواردة يف الوثيقة  باستنتاجاتأحاطت اللجنة علماً  - ٧
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 ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة دراسة واعتماد مشروع البرنامج والميزانية  ٤,٢البند 
  ألف: الربنامج الرئيسي الثالث -ثاين الباب ال

 إدخال فيها يُقرتح اليت القرارات ومشروعات ٥و ٢) تصويب اللد األولج ٥/م٣٧ القرارات املقرتحة يف الوثيقة -
 وامليزانية الربنامج مشروع على تعديالت

 الباب - ٢٠١٧-٢٠١٤ للفرتة وامليزانية نامجالرب  مشروع واعتماد دراسة - ٤,٢ والثانية البند األوىل جلستيها يف اللجنة درست - ٨
  الثالث. الرئيسي الربنامج: ألف - الثاين

 ومراقب واحد ومنظمتان غري حكوميتني. عضواً  دولة ٦٤ ممثلو الكلمة وتناول - ٩

 ج والميزانيةومشروعات القرارات المتعلقة بمشروع البرنام ٥و ٢(المجلد األول) تصويب  ٥م/٣٧الوثيقة  القرارات المقترحة في

 بالربنامج يتعل( وال ي ٥/م٣٧ من الوثيقة األول اللد من ٠٣٠٠٠ الفقرة يف املقرتح القرار باعتماد العام املؤمتر اللجنة وصتأ -١٠
 :التالية القرارات مشروعات مبوجب تعديله مت كما الثالث، الرئيسي

 ضميمة وتصويب. ٦م/٣٧و ٦م/٣٧من الوثيقة  ٤٠إىل  ٢٦توصيات اللس التنفي ي الواردة يف الفقرات الفرعية من  )١ج

كما ُعّدلت  ،٠٣٠٠٠من الفقرة  )١ج )بج١ جمجهورية إيران اإلسالمية) فيما خيص الفقرة الفرعية ٦م/م ق ٣٧الوثيقة  )٢ج
 )٣٧م/٣٧جالقرار . SHS ٨م/٣٧يف الوثيقة 

 اعتماد الميزانية المخصص للبرنامج الرئيسي الثالث

يف الفقرة كما هو مبني   ٢٠١٥-٢٠١٤لعامي دوالر  ٣٣ ١٩٧ ٠٠٠ البالغ امليزانيةنة املؤمتر العام بتأييد اعتماد اللج أوصت -١١
علمًا بأنه ميكن تعديل ه ا املبلغ على ضوء القرارات اليت يتخ ها  ،من الربنامج الرئيسي الثالث ١، اللد ٥م/٣٧من الوثيقة  ٠٣٠٠٠

 .للجانبني اللميزانية وقرارات االجتماع املشرتك  املؤمتر العام بشأن احلد األقصى

فيما يتعلق بالبرنامج الرئيسي  ٢٠١٥-٢٠١٤على أساس الوضع المتوقع للتدفق النقدي في العامين  ٥م/٣٧خطة تنفيذ الوثيقة 
 الثالث

معدلة بعنوان "تنقيح خطة  ٢ضميمة  ٥م/٣٧أيدت اللجنة خطة التنفي  اخلاصة بالربنامج الرئيسي الثالث الوارد بيا�ا يف الوثيقة  -١٢
ماليني  ٥٠٧" واليت خصص هلا مبلغ قدره ٢٠١٥-٢٠١٤على أساس الوضع املتوقع للتدف( النقدي يف العامني  ٥م/٣٧تنفي  الوثيقة 

كاآليت: "تعزيز ، ليصبح نصها  معدلة ٢ضميمة  ٥م/٣٧يف الوثيقة  اخلاصة ب ا الربنامج ٤دوالر، مع إضافة كلمتني يف النتيجة املنشودة 
أخالقيات قدرات الدول األعضاء فيما خيص إدارة التحديات اخلاصة بأخالقيات البيولوجيا، واملشاركة التامة يف املناقشات اخلاصة ب

حتقي( التنمية اآلثار األخالقية والقانونية واالجتماعية آلخر املبتكرات العلمية وللتكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتا من أجل  حتديدو  البيولوجيا
 املستدامة".

خطة عمل اليونسكو المعدلة بشأن أولوية المساواة بين و االستراتيجية التنفيذية المعدلة الخاصة باألولوية المتمثلة في أفريقيا 
 ٢٠٢١-٢٠١٤الجنسين للفترة 

، ٣ضميمة  ٥م/٣٧ريقيا والواردة يف الوثيقة أحاطت اللجنة علمًا باالسرتاتيجية التنفي ية املعدلة اخلاصة باألولوية املتمثلة يف أف -١٣
 .٤ضميمة  ٥م/٣٧الواردة يف الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠١٤عمل اليونسكو املعدلة بشأن أولوية املساواة بني اجلنسني للفرتة  وخبطة
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 ٢المناقشة 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة  ٥,٤البند 

  .بدون نقاش ،تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة  - ٥,٤بند درست اللجنة يف جلستها الثالثة ال -١٤

اقتراح بشأن إنشاء مركز دولي لفنون القتال من أجل تنمية قدرات الشباب وضمان مشاركتهم، في شونجيو  -الجزء التاسع 
 بجمهورية كوريا

 .من الدول األعضاءوتناول الكلمة ممثال دولتني  -١٥

بغية إدراجه يف اجلزء التاسع بدون تعديل  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢نة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة وأوصت اللج -١٦
 )٤١م/٣٧جالقرار . سجالت املؤمتر العام

 ٣المناقشة 

 )٥متابعة المؤتمر الدولي الخامس للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة (مينبس  ٥,١٣البند 

متابعة املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة  - ٥,١٣درست اللجنة يف جلستها الثالثة البند  -١٧
 .)٥جمينبس 

 دولة عضواً. ٣٨وتناول الكلمة ممثلو  -١٨

املقدم من أملانيا بتأييد من أفغانستان  ١/م ق SHSم/جلنة ٣٧وأوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الوثيقة  -١٩
يف القرار  وبيالروس والربازيل وبلغاريا وكرواتيا وفنلندا وكازاخستان وكينيا والكويت وليبرييا وليتوانيا واالحتاد الروسي وسلوفينيا، كما ُعدل

بغية إدراجه يف سجالت  وأوروغواي، ويف مناقشات اللجنة،الربازيل وكولومبيا وكوبا املقدم من  ٢/م ق SHSم/جلنة ٣٧يف الوثيقة املقرتح 
 )٣٨م/٣٧جالقرار . املؤمتر العام

 ٤ المناقشة

 إعالن األمم المتحدة لليوم الدولي للرياضة واألنشطة البدنية ٥,٢١البند 

 .بدون مناقشة ،شطة البدنيةإعالن األمم املتحدة لليوم الدويل للرياضة واألن - ٥,٢١درست اللجنة يف جلستها الثالثة البند  -٢٠

 وتناول الكلمة ممثل دولة عضو. -٢١

، بغية إدراجه يف سجالت املؤمتر بدون تعديل ٦٠م/٣٧من الوثيقة  ٩وأوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٢
 )٣٩م/٣٧جالقرار  العام.
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 ٥المناقشة 

اع المشتغلين بالبحث العلمي، التي اعتمدها المؤتمر العام في دورته الثامنة عشرة مراجعة التوصية الخاصة بأوض ٩,٤البند 
 ١٩٧٤عام 

مراجعة التوصية اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي، اليت اعتمدها املؤمتر  - ٩,٤درست اللجنة يف جلستها الثالثة البند  -٢٣
 .١٩٧٤العام يف دورته الثامنة عشرة عام 

 دول أعضاء. ٩الكلمة ممثلو وتناول  -٢٤

، بغية إدراجه يف سجالت بدون تعديل ٥٩م/٣٧من الوثيقة  ١١وأوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٥
 )٤٠م/٣٧جالقرار . املؤمتر العام
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C)تقرير لجنة الثقافة  -هاء  LT ) 9F

١ 

 المقدمة
 ١المناقشة 

 ٢٠١٧-٢٠١٤ لفرتة وامليزانية الربنامج وعمشر  واعتماد دراسة ٤,٢البند 
 ألف: الربنامج الرئيسي الرابع -الباب الثاين 

 ومشروعات القرارات املتعلقة مبشروع الربنامج وامليزانية ٥م/٣٧القرار املقرتح يف اللد األول من الوثيقة  -
 مشروعات القرارات اليت ُسحبت أو مل تُقبل -
 امليزانية -

 منتدى الشباب اجاتاستنت ٥,٥ البند
 ٢ المناقشة

 ٤٣م/٣٦القدس وتطبي( القرار  ٥,٢ البند
 املتعل( باملؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة ٨١م/٣٦تطبي( القرار  ٥,٣ البند

 ٣المناقشة 
 اليونسكو رعاية حتت تعمل ٢ الفئة من مراكز إنشاء ٥,٤البند 

 يف اجلزائر العاصمة لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف أفريقياإنشاء مركز إقليمي اقرتاح  -
 مركز لإلدارة والتدريب يف جمال الرتاث الطبيعي العاملي، يف دهرادون باهلنداقرتاح إنشاء  -

يعمل حتت رعاية  ٢ن الفئة اقرتاح إنشاء مركز إقليمي للفنون والثقافة يف فيال أوكامبو يف بوينوس آيرس باألرجنتني بوصفه مركزاً م ٥,١٦ البند
 اليونسكو

 املتاحف وتعزيز حلماية تقنينية وثيقة وضع استصواب مبدى املتعلقة واملتحفية والقانونية التقنية اجلوانب عن أولية دراسة ٨,١البند 
 التحف وجمموعات

 ٤ المناقشة
 التقارير

 )٢٠١٣-٢٠١٢جالطبيعي عن أنشطتها الدولية احلكومية حلماية الرتاث العاملي الثقايف و  اللجنةتقرير  -
تقرير اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري  -

 )٢٠١٣-٢٠١٢ج املشروع عن أنشطتها
 )٢٠١٣-٢٠١٢ج اللجنة الدولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي عن أنشطتها تقرير -
 )٢٠١٣-٢٠١٢ج الصندوق الدويل لتعزيز الثقافةتقرير عن أنشطة  -

 ٥ المناقشة
 مشاركة اليونسكو يف مشروع العاصمة العاملية لفنون األداء ٥,١٧البند 

 
، وواف( على القرارات اليت ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠عشرة، اليت عقدها يف  لسابعةأحاط املؤمتر العام علماً ب ا التقرير يف جلسته العامة ا ١

 .٣٤م/إعالم ٣٧قاه رئيس اللجنة يف اجللسة العامة يف الوثيقة أوصت با اللجنة فيه. وُنشر التقرير الشفهي ال ي أل
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 المقدمة

رئيس جلنة الثقافة  يف منصبملبارد جالتفيا) أوصى اللس التنفي ي يف دورته احلادية والتسعني املؤمتر العام بتعيني السيدة دايس  - ١
(CLT) ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٥ اليت ُعقدت يفرئيسًة للجنة الثقافة يف اجللسة العامة الثانية ملبارد السيدة دايس . ومت انتخاب. 

ة على املقرتحات اليت قدمتها إليها جلن ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤ووافقت اللجنة يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يف  - ٢
 الرتشيحات لشغل مناصب نواب الرئيس ومقرر للجنة. وانُتخب هل ه املناصب األشخاص التالية أمساؤهم بالرتحيب العام:

 السيد لويس بريا، اجلمهورية الدومينيكية :نواب الرئيس
 السيد مايكل مانالو، الفلبني

 ، بننيالسيد بيري أكبونا
 ، إيطالياتافوريفرانشيسكو السيد  املقرر:

 مؤقتة. ١/CLTم/جلنة ٣٧مث اعتمدت اللجنة اجلدول الزمين ألعماهلا الوارد يف الوثيقة  - ٣

 لدراسة البنود املدرجة يف جدول أعماهلا. ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥و ١٤وكرست اللجنة أربع جلسات يف يومي  - ٤

 ١المناقشة 

 ألف: البرنامج الرئيسي الرابع -؛ الباب الثاني ٢٠١٧-٢٠١٤ترة فلدراسة واعتماد مشروع البرنامج والميزانية ل - ٤,٢البند 
 منتدى الشباب استنتاجات - ٥,٥البند 

 - ٢٠١٧-٢٠١٤دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  - ٤,٢درست اللجنة يف جلساتا األوىل والثانية والثالثة البند  - ٥
 الربنامج الرئيسي الرابع.

 ة.العام ةاملدير  ممثل ه ا البند وتوىل تقدمي - ٦

الشباب،  مندوَيب والسيد خميند أوتومو جإندونيسيا)،  )ألبانياج بسمريا أوروسي ة، دعا الرئيس السيد٤,٢وقبل استهالل دراسة البند  - ٧
 "دين واحلوار وتنمية املهاراتاالجتماعي: االلتزام امل واالندماجالشباب املعنون "لشباب اليونسكو الثامن لمنتدى  استنتاجاتإىل تقدمي 

 ,٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٣١إىل  ٢٩من يف الفرتة املمتدة قد ال ي عُ و 

على التعليقات  ممثل املديرة العامة، رد ٤,٢البند ب املتعلقة املناقشةويف ختام . مراقبنيأربعة دولًة عضوًا و  ٦٠وتناول الكلمة ممثلو  - ٨
 .واملالحظات اليت أبدتا اللجنة

 منتدى الشباب استنتاجات - ٥,٥البند 

 ١٥بلداً وأن املناقشات اليت ختللها أسفرت عن  ١٣٥مندوب من  ٥٠٠أن املنتدى شهد مشاركة أكثر من  الشباب امندوبذكر  - ٩
وما لدى ) تعليم الشباب مبدأ احرتام ما لديهم ١مشروع عمل فضًال عن عشر توصيات تتوجه إىل الدول األعضاء وتشمل ما يلي: ج

) تعزيز احلوار بني الثقافات ملكافحة مجيع ٢اآلخرين من تراث وتقاليد وثقافات من أجل إحالل السالم وحتقي( التنمية املستدامة؛ ج
) ٤ج ) محاية الرتاث العاملي، وصون الرتاث احلّي، ومنع االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية واالستفادة من اإلبداع؛٣أشكال التمييز؛ ج

 إشراك الشباب يف عمليات صنع القرار.

 وشكر الرئيس املندوبني ال ين شاركوا يف منتدى الشباب على العمل اهلام ال ي اضطلعوا به. -١٠
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 ألف: البرنامج الرئيسي الرابع -؛ الباب الثاني ٢٠١٧-٢٠١٤فترة لدراسة واعتماد مشروع البرنامج والميزانية ل - ٤,٢البند 

 - ٢٠١٧-٢٠١٤دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  - ٤,٢ة يف جلساتا األوىل والثانية والثالثة البند درست اللجن -١١
 ٦م/٣٧؛ ٨وتصويب  ٦وتصويب  ٣وتصويب  ٤وضميمة  ٣معدلة وضميمة  ٢وضميمة  ضميمةو  ٥م/٣٧الربنامج الرئيسي الرابع ج

 ).ضميمة وتصويب ٦م/٣٧و

جالقرار  (المجلد األول) ومشروعات القرارات المتعلقة بمشروع البرنامج والميزانية ٥م/٣٧في الوثيقة  مشروع القرار المقترح
 )٤٢م/٣٧

واملتعل( بالربنامج الرئيسي  ٥م/٣٧من اللد األول للوثيقة  ٠٤٠٠٠بأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة اللجنة املؤمتر العام  أوصت -١٢
 ملا يلي: الرابع كما مت تعديله وفقاً 

 مشروع القرار التايل: )١ج
يف الوثيقة  ٠٤٠٠٠من الفقرة  )٤جب) ج١جب) و١جالربازيل)، فيما يتعل( بالفقرتني الفرعيتني  ٢٠م/م ق ٣٧ -

 ٥م/٣٧

، واجلزء "خامساً" من الوثيقة ٦م/٣٧يف الوثيقة  ٥٦إىل  ٤١توصيات اللس التنفي ي الواردة يف الفقرات الفرعية من  )٢ج
، ٨تصويب  ٥م/٣٧يف الوثيقة  ٠٤٠٠٠من الفقرة  )٤جب) ج٢) وجـج١ضميمة وتصويب، والفقرتني الفرعيتني  ٦م/٣٧
 ، فيما خيص الثقافة.معدلة ٢ضميمة  ٥م/٣٧و

 مشروعات القرارات التي ُسحبت أو لم تُقبل

 .موها أو مل حتظ باملوافقةاللجنة املؤمتر العام علماً بأن مشروعات القرارات امل كورة أدناه سحبها مقد أحاطت -١٣

 ٥م/٣٧يف الوثيقة  ٠٤٠٠٠) من الفقرة ٤جب) ج١ ةالفرعي ةبالفقر جكينيا)، فيما يتعل(  ٢م/م ق ٣٧ -
 ٥م/٣٧يف الوثيقة  ٠٤٠٠٠) من الفقرة ٣جب) ج١)، فيما يتعل( بالفقرة الفرعية مصرج ١٧ /م قم٣٧ -
 ٥م/٣٧يف الوثيقة  ٠٤٠٠٠فقرة جب) من ال٢)، فيما يتعل( بالفقرة الفرعية مصرج ١٨ /م قم٣٧ -
 ٥م/٣٧يف الوثيقة  ٠٤٠٠٠) من الفقرة ٣جب) ج١)، فيما يتعل( بالفقرة الفرعية أوكرانياج ٢٢ /م قم٣٧ -

 الميزانية

 كما هو مبني يففيما خيص الربنامج الرئيسي الرابع،  دوالر  ٥٤ ١٢١ ٧٠٠اللجنة املؤمتر العام بتأييد اعتماد امليزانية البالغ  أوصت -١٤
ضوء قرارات املؤمتر العام بشأن احلد األقصى للميزانية  يف، علماً بأنه ميكن تعديل ه ا املبلغ ٨تصويب  ٥م/٣٧الوثيقة يف  ٠٤٠٠٠الفقرة 

 .االجتماع املشرتك بني اللجانت الصادرة عن قراراالو 

معدلة  ٢ضميمة  ٥م/٣٧الوارد بيا�ا يف الوثيقة  ابعالر أوصت اللجنة املؤمتر العام بتأييد خطة التنفي  اخلاصة بالربنامج الرئيسي و  -١٥
 ".٢٠١٥-٢٠١٤على أساس الوضع املتوقع للتدف( النقدي يف العامني  ٥م/٣٧تنقيح خطة تنفي  الوثيقة " واملعنونة
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 ٢المناقشة 

 ٤٣/م٣٦ القرار القدس وتطبيق ٥,٢البند 
 ة والثقافية في األراضي العربية المحتلةالمتعلق بالمؤسسات التعليمي ٨١م/٣٦تطبيق القرار  ٥,٣البند 

 ٨١/م٣٦ القرار تطبي( - ٥,٣) والبند ١٦م/٣٧ج ٤٣/م٣٦ القرار وتطبي( القدس - ٥,٢درست اللجنة يف جلستها الثالثة البند  -١٦
 ).١٧م/٣٧احملتلة ج العربية األراضي يف والثقافية التعليمية باملؤسسات املتعل(

 ٤٣/م٣٦ قرارال القدس وتطبيق - ٥,٢البند 

 .١٦م/٣٧أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن حييط علماً بالوثيقة  -١٧

 ال ي قدمته فلسطني ،٢/م ق CLTم/جلنة ٣٧وأوصت اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد من دون مناقشة القرار املقرتح يف الوثيقة  -١٨
 )٤٤م/٣٧جالقرار املتحدة، لغرض إدراجه يف سجالت املؤمتر العام.  العربية واإلمارات

 المتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة ٨١م/٣٦تطبيق القرار  - ٥,٣ البند

 .١٧م/٣٧أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن حييط علما بالوثيقة  -١٩

، وال ي قدمته ١/م ق ED-CLTم/جلنة ٣٧وأوصت اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد من دون مناقشة القرار املقرتح يف الوثيقة  -٢٠
جلنة الرتبية نص القرار بعد أن أدخلت عليه  وقد اعتمدتاملتحدة، لغرض إدراجه يف سجالت املؤمتر العام.  العربية واإلمارات فلسطني

 )٦٧م/٣٧جالقرار ثة تعديالت طفيفة. ثال

 ٣المناقشة 

 نسكوتعمل تحت رعاية اليو  ٢إنشاء مراكز من الفئة  ٥,٤البند 
 ٢قتراح إنشاء مركز إقليمي للفنون والثقافة في فيال أوكامبو في بوينوس آيرس باألرجنتين بوصفه مركزًا من الفئة ا ٥,١٦البند 

 يعمل تحت رعاية اليونسكو
وتعزيز دراسة أولية عن الجوانب التقنية والقانونية والمتحفية المتعلقة بمدى استصواب وضع وثيقة تقنينية لحماية  ٨,١البند 

 المتاحف ومجموعات التحف

اجلزء  ١٨م/٣٧ج تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة  - ٥,٤درست اللجنة يف جلستيها الثالثة والرابعة، البند  -٢١
يف بوينوس آيرس  اقرتاح إنشاء مركز إقليمي للفنون والثقافة يف فيال أوكامبو - ٥,١٦اجلزء الرابع عشر)، والبند  ١٨م/٣٧اخلامس عشر و

دراسة أولية عن اجلوانب التقنية  - ٨,١)، والبند ٣/م ق CLT م/جلنة٣٧ج يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢باألرجنتني بوصفه مركزاً من الفئة 
 ).٤٧م/٣٧ج والقانونية واملتحفية املتعلقة مبدى استصواب وضع وثيقة تقنينية حلماية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف

، رد ممثل املديرة العامة على تعليقات ٨,١و ٥,١٦دولة عضواً ومراقب. ويف ختام املناقشة بشأن البندين  ٦٠اول الكلمة ممثلو وتن -٢٢
 اللجنة ومالحظاتا.

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة  ٥,٤البند 

 شاء مركزين.مع الرتكيز يف الوقت نفسه على اقرتاح إن ٥,٤درست اللجنة البند  -٢٣
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اجلزء الرابع عشر، أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرارين  ١٨م/٣٧اجلزء اخلامس عشر و ١٨م/٣٧وبعد دراسة الوثيقتني  -٢٤
 التاليني بدون مناقشة بغية إدراجهما يف سجالت املؤمتر العام.

 لتراث الثقافي غير المادي في أفريقيااقتراح إنشاء مركز إقليمي في الجزائر العاصمة لصون ا عشر الخامس الجزء

اجلزء اخلامس عشر بغية إدراجه يف سجالت  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٥
 )٤٨م/٣٧جالقرار املؤمتر العام. 

 لطبيعي العالمي، في دهرادون بالهنداقتراح إنشاء مركز لإلدارة والتدريب في مجال التراث ا عشر الرابع الجزء

اجلزء الرابع عشر بغية إدراجه يف سجالت املؤمتر  ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٦
 )٤٧م/٣٧جالقرار العام. و

 ٢مركزًا من الفئة  ي بوينوس آيرس باألرجنتين بوصفهاقتراح إنشاء مركز إقليمي للفنون والثقافة في فيال أوكامبو ف ٥,١٦البند 
 يعمل تحت رعاية اليونسكو

 )٤٦م/٣٧جالقرار اليت قدمتها األرجنتني.  ٣/م ق CLTم/جلنة ٣٧أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الوثيقة  -٢٧

تقنينية لحماية وتعزيز  المتعلقة بمدى استصواب وضع وثيقة دراسة أولية عن الجوانب التقنية والقانونية والمتحفية ٨,١البند 
 المتاحف ومجموعات التحف

وقد بغية إدراجه يف سجالت املؤمتر العام.  ٤٧م/٣٧من الوثيقة  ١٠أوصت اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٨
 )٤٣م/٣٧جالقرار . اللجنة نص القرارعدلت 

 ٤المناقشة 

 )٢٠١٣-٢٠١٢ر اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي عن أنشطتها (تقري
تقرير اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها األصلية أو ردها في حالة االستيالء غير المشروع عن 

 )٢٠١٣-٢٠١٢أنشطتها (
 )٢٠١٣-٢٠١٢مية لصون التراث الثقافي غير المادي عن أنشطتها (تقرير اللجنة الدولية الحكو 

 )٢٠١٣-٢٠١٢الصندوق الدولي لتعزيز الثقافة ( تقرير عن أنشطة

) ٢٠١٣-٢٠١٢بعد أن درست اللجنة تقرير اللجنة الدولية احلكومية حلماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي عن أنشطتها ج -٢٩
جنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري )، وتقرير الل١٣/م/تقرير٣٧ج

)، وتقرير اللجنة الدولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي عن أنشطتها ١٤/م/تقرير٣٧) ج٢٠١٣-٢٠١٢املشروع عن أنشطتها ج
)، أوصت ٢٤/م/تقرير٣٧) ج٢٠١٣-٢٠١٢ج تهأنشطعن الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة  تقريرو  )،٢٣/م/تقرير٣٧) ج٢٠١٣-٢٠١٢ج

 املؤمتر العام بأن حييط علما ب ه التقارير.
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 ٥المناقشة 

 اليونسكو في مشروع العاصمة العالمية لفنون األداء مشاركة ٥,١٧البند 

 ).١/م ق CLTم/جلنة ٣٧كو يف مشروع "العاصمة العاملية لفنون األداء" جمشاركة اليونس - ٥,١٧درست اللجنة يف جلستها الرابعة البند  -٣٠

 دول أعضاء ومراقب واحد. ١٠وتناول الكلمة ممثلو  -٣١

اإلمارات العربية املتحدة  قدمته، ال ي ١/م ق CLTم/جلنة ٣٧أوصت اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار املقرتح يف الوثيقة  -٣٢
 )٤٥م/٣٧جالقرار ، لغرض إدراجه يف سجالت املؤمتر العام. واالحتاد الروسي والسودان لبنيالفمصر و  بتأييد من
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C)تقرير لجنة االتصال والمعلومات  -واو  I) 10F

± 

 المقدمة

 )١٦م/تقرير/٣٧) وتقرير برنامج املعلومات للجميع ج١٥م/تقرير/٣٧تقرير الربنامج الدويل لتنمية االتصال ج

 ١المناقشة 
 ٢٠١٧-٢٠١٤للفرتة  وامليزانيةراسة واعتماد مشروع الربنامج د ٤,٢البند 

 املتعلقة مبشروع الربنامج وامليزانيةجاللد األول) ومشروعات القرارات  ٥م/٣٧القرارات املقرتحة يف الوثيقة  −
 مشروعات القرارات اليت ُسحبت أو مل تُقبل −
 امليزانية −

 منتدى الشباب استنتاجات ٥,٥البند 
 ٢المناقشة 

القضايا املتعلقة باإلنرتنت، مبا يف ذلك االنتفاع باملعلومات واملعارف، وحرية التعبري، وحرمة الشؤون الشخصية، واألبعاد  ٥,٢٢بند ال
 األخالقية لتمع املعلومات

 ٣المناقشة 
لثقافات والتغطية اإلخبارية اقرتاح إنشاء معهد دويل للحوار بني ا -تعمل حتت رعاية اليونسكو  ٢إنشاء مراكز من الفئة  ٥,٤البند 

 ) يف أوريغون بالواليات املتحدة األمريكيةIIDCSRاملراعية حلساسية النزاعات ج
 ٤المناقشة 

 )٢٠١٣-٢٠٠٨ج تقرير عن استعراض تنفي  اخلطة االسرتاتيجية لربنامج املعلومات للجميع الدويل احلكومي ٥,٨البند 

 ٥المناقشة 
 عن تنفي  نتائج مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات مةتقرير املديرة العا ٥,١١البند 

 ٦المناقشة 
 توصيات االحتاد الدويل لرابطات املكتبات وأمناء املكتبات بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية ٥,١٤البند 

 األشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعاتاملكتبات اليت ختدم  بيان االحتاد الدويل لرابطات املكتبات وأمناء املكتبات بشأن ٥,١٨البند 

 ٧المناقشة 
دراسة أولية عن اجلوانب التقنية واملالية والقانونية املتعلقة مبدى استصواب وضع وثيقة تقنينية لصون الرتاث الوثائقي وإتاحة  ٨,٢البند 

 االنتفاع به
 

، وواف( على القرارات ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩عشرة، اليت عقدها يف  سادسةأحاط املؤمتر العام علمًا ب ا التقرير يف جلسته العامة ال ١
 .٣٥م/إعالم ٣٧جنة يف اجللسة العامة يف الوثيقة اليت أوصت با اللجنة فيه. وُنشر التقرير الشفهي ال ي ألقاه رئيس الل
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 المقدمة

) يف منصب رئيس السويدج أندريس أهنليد املؤمتر العام بتعيني السيد ةاحلادية والتسعني بعد املائأوصى اللس التنفي ي يف دورته  - ١
أندريس انتخب السيد ، ٢٠١٣ نوفمرب/الثاينتشرين  ٥اليت ُعقدت يوم  للمؤمتر العام يف اجللسة العامة الثانيةو  االتصال واملعلومات.جلنة 
 االتصال واملعلومات.رئيساً للجنة  أهنليد

على املقرتحات اليت قدمتها إليها جلنة  ٢٠١٣ الثاين/نوفمربتشرين  ١٢يف اليت ُعقدت تها األوىل ووافقت اللجنة يف جلس - ٢
 األشخاص التالية أمساؤهم: بالرتحيب العام حات لشغل مناصب نواب الرئيس واملقرر. وانتخب هل ه املناصبيالرتش

 ليودوفيت مولنار جسلوفاكيا) السيد نواب الرئيس:
 ا دا روشا جالربازيل)السيدة ماريا لور  
 السيد حممد شيا جتنزانيا) 
 السيد سامي غزايل جتونس) 

 )مجهورية إيران اإلسالميةالسيد داوود كرميي ج :املقرر

 مؤقتة. ١/ة اخلامسةلجنالم/٣٧اعتمدت اللجنة اجلدول الزمين ألعماهلا الوارد يف الوثيقة  - ٣

 لدراسة البنود املدرجة يف جدول أعماهلا. ٢٠١٣ الثاين/نوفمربتشرين  ١٣و ١٢يومي جلسات يف  أربعوخصصت اللجنة  - ٤

 )١٦م/تقرير/٣٧) وتقرير برنامج المعلومات للجميع (١٥م/تقرير/٣٧تقرير البرنامج الدولي لتنمية االتصال (

)، ١٦م/تقرير/٣٧ت للجميع ج) وبرنامج املعلوما١٥م/تقرير/٣٧بعد أن درست اللجنة تقريري الربنامج الدويل لتنمية االتصال ج - ٥
 .ينالتقرير   ينب املؤمتر العام بأن حييط علماً  أوصت

 ١المناقشة 

 ٢٠١٧-٢٠١٤دراسة واعتماد مشروع البرنامج والميزانية للفترة  ٤,٢البند 
 الشباب استنتاجات منتدى  ٥,٥البند 

لباب وا - ٢٠١٧-٢٠١٤ مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة دراسة واعتماد - ٤,٢البند  درست اللجنة يف جلستيها األوىل والثانية - ٦
 .الشباب استنتاجات منتدى - ٥,٥البند و  -ألف: الربنامج الرئيسي اخلامس  -الثاين 

 دولة عضواً ومراقب واحد. ٤٨وتناول الكلمة ممثلو  - ٧

 ضميمة (المجلد األول) ٥م/٣٧مشروعات القرارات المقترحة في الوثيقة 
 والمعلومات االتصال - بشأن البرنامج الرئيسي الخامسمشروع قرار 

 )٤٩م/٣٧جالقرار 

بالنسبة إىل الربنامج  ٥م/٣٧اللد األول للوثيقة من  ٠٥٠٠٠القرار املقرتح يف الفقرة مشروع اللجنة املؤمتر العام باعتماد  توصأ - ٨
 يلي:ومبوجب ما  كما عدلته اللجنةاالتصال واملعلومات،   -الرئيسي اخلامس 

 مشروعات القرارات التالية: )١ج
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 ٠٥٠٠٠) من الفقرة ١١جب) ج ١فيما خيص الفقرة الفرعية جأوكرانيا)  ٢٣م/م ق ٣٧ -
 ٠٥٠٠٠الفقرة  إىل) ١٤جب) ج ١ جديدة فقرة فرعية إضافة فيما خيصجمجهورية إيران اإلسالمية)  ٥م/م ق ٣٧ -

 .٦م/٣٧من الوثيقة  ٦٥إىل  ٥٧يف الفقرات الفرعية من  اردةوالو  اللس التنفي يالتعديالت اليت أوصى با  )٢ج

)، وخطة عمل ٣ضميمة ٥م/٣٧كما أحاطت اللجنة علمًا باالسرتاتيجية التنفي ية املعدلة اخلاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا ج- ٩
)، من ١٩م/٣٧وصيات منتدى الشباب ج) وت٤ضميمة  ٥م/٣٧ج ٢٠٢١-٢٠١٤اليونسكو املعدلة ألولوية املساواة بني اجلنسني للفرتة 

 حيث ارتباطها باالتصال واملعلومات.

 حبت أو لم تُقبلمشروعات القرارات التي سُ 

 اللجنة املؤمتر العام علماً بأن مشروعات القرارات التالية سحبها مقدموها أو مل تقبل: أحاطت -١٠

 جمصر) ١٤م/م ق ٣٧مشروع القرار  -
 )جمصر ١٥م/م ق ٣٧مشروع القرار  -

 اعتماد الميزانية المخصص للبرنامج الرئيسي الخامس

يف الفقرة كما هو مبني   ٢٠١٥-٢٠١٤لعامي دوالر  ٣٢ ٧١٤ ٦٠٠ البالغ امليزانيةتوصي اللجنة املؤمتر العام بتأييد اعتماد  -١١
علمًا بأنه ميكن تعديل  مات،االتصال واملعلو  - فيما خيص الربنامج الرئيسي اخلامس ٨ تصويب ٥م/٣٧من الوثيقة  ) ججـ)١ج ٠٥٠٠٠

 .للجانبني اه ا املبلغ على ضوء القرارات اليت يتخ ها املؤمتر العام بشأن احلد األقصى للميزانية وقرارات االجتماع املشرتك 

  ٢٠١٥-٢٠١٤على أساس الوضع المتوقع للتدفق النقدي في العامين  ٥م/٣٧خطة تنفيذ الوثيقة 
 الخامس فيما يتعلق بالبرنامج الرئيسي

معدلة  ٢ضميمة  ٥م/٣٧أوصت اللجنة املؤمتر العام بتأييد خطة التنفي  اخلاصة بالربنامج الرئيسي اخلامس الوارد بيا�ا يف الوثيقة  -١٢
 ".٢٠١٥-٢٠١٤على أساس الوضع املتوقع للتدف( النقدي يف العامني  ٥م/٣٧بعنوان "تنقيح خطة تنفي  الوثيقة 

 ٢المناقشة 

قضايا المتعلقة باإلنترنت، بما في ذلك االنتفاع بالمعلومات والمعارف، وحرية التعبير، وحرمة الشؤون الشخصية، ال ٥,٢٢البند 
 واألبعاد األخالقية لمجتمع المعلومات

ت واملعارف، القضايا املتعلقة باإلنرتنت، مبا يف ذلك االنتفاع باملعلوما - ٥,٢٢البند  ،يف جلستيها الثانية والرابعة ،درست اللجنة -١٣
 .وحرية التعبري، وحرمة الشؤون الشخصية، واألبعاد األخالقية لتمع املعلومات

 وتناول الكلمة ممثلو ستني دولة عضواً ومراقبان. -١٤

رجنتني الربازيل بتأييد من األ ال ي قدمته ٣/م ق CIم/جلنة ٣٧اللجنة املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  وأوصت -١٥
روسي والصني والكونغو وكوبا واجلمهورية الدومينيكية وإكوادور والسلفادور وغابون واهلند ونيكاراغوا وفلسطني وباراغواي وبريو واالحتاد ال

 .إدراجه يف سجالت املؤمتر العام، بغية كما عدلته اللجنة،  لبوليفاريةافنزويال مجهورية واململكة العربية السعودية وأوروغواي و 
 )٥٢م/٣٧جالقرار 
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 ٣المناقشة 

اقتراح إنشاء معهد دولي للحوار بين الثقافات والتغطية  - تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة  ٥,٤البند 
 ) في أوريغون بالواليات المتحدة األمريكيةIIDCSRاإلخبارية المراعية لحساسية النزاعات (

اقرتاح إنشاء معهد دويل  - تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة  - ٥,٤البند  ثة،الثاليف جلستها ، درست اللجنة -١٦
 .) يف أوريغون بالواليات املتحدة األمريكيةIIDCSRللحوار بني الثقافات والتغطية اإلخبارية املراعية حلساسية النزاعات ج

إدراجه يف سجالت بغية  اجلزء السادس عشر ١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢الفقرة  اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف وأوصت -١٧
 )٥٦م/٣٧جالقرار  .املؤمتر العام

 ٤المناقشة 

 )٢٠١٣-٢٠٠٨تقرير عن استعراض تنفيذ الخطة االستراتيجية لبرنامج المعلومات للجميع الدولي الحكومي ( ٥,٨البند 

تقرير عن استعراض تنفي  اخلطة االسرتاتيجية لربنامج املعلومات للجميع الدويل  - ٥,٨ البند الثالثة،يف جلستها ، درست اللجنة -١٨
 .)٢٠١٣-٢٠٠٨احلكومي ج

 دولة عضواً ومراقب واحد. ٢٤وتناول الكلمة ممثلو  -١٩

كما   .ملؤمتر العامإدراجه يف سجالت ابغية  ٥١م/٣٧من الوثيقة  ٨الفقرة اللجنة املؤمتر العام باعتماد القرار الوارد يف  وأوصت -٢٠
  )٥٠م/٣٧عدلته اللجنة. جالقرار 

 ٥المناقشة 

 عن تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات تقرير المديرة العامة ٥,١١البند 

 .علوماتتقرير املديرة العامة عن تنفي  نتائج مؤمتر القمة العاملي لتمع امل - ٥,١١البند  الثالثةيف جلستها  اللجنةدرست  -٢١

 دولًة عضواً. ٢٥وتناول الكلمة ممثلو  -٢٢

 إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام. ٥٥/م٣٧من الوثيقة  ٢٥اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة  أوصتو  -٢٣
 )٥١م/٣٧جالقرار 

 ٦المناقشة 

 تبات بشأن الدراية اإلعالمية والمعلوماتيةتوصيات االتحاد الدولي لرابطات المكتبات وأمناء المك ٥,١٤البند 
المكتبات التي تخدم األشخاص العاجزين عن  بيان االتحاد الدولي لرابطات المكتبات وأمناء المكتبات بشأن ٥,١٨البند 

 قراءة المطبوعات

ء املكتبات بشأن الدراية توصيات االحتاد الدويل لرابطات املكتبات وأمنا - ٥,١٤درست اللجنة يف جلستها الثالثة البند  -٢٤
بيان االحتاد الدويل لرابطات املكتبات وأمناء املكتبات بشأن املكتبات اليت ختدم األشخاص  - ٥,١٨اإلعالمية واملعلوماتية؛ والبند 
 العاجزين عن قراءة املطبوعات.
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 إلعالمية والمعلوماتيةتوصيات االتحاد الدولي لرابطات المكتبات وأمناء المكتبات بشأن الدراية ا ٥,١٤البند 

وال ي قدمته الفلبني بتأييد من كرواتيا وفنلندا  ١/م ق CIم/جلنة ٣٧يف الوثيقة  املقرتحاللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار  أوصت -٢٥
 )٥٤م/٣٧جالقرار إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام. وأملانيا وعمان وبولندا واالحتاد الروسي، 

المكتبات التي تخدم األشخاص العاجزين عن  االتحاد الدولي لرابطات المكتبات وأمناء المكتبات بشأنبيان  ٥,١٨البند 
 قراءة المطبوعات

وال ي قدمته أملانيا بتأييد من أفغانستان  ٢/م ق CI جلنة/م٣٧يف الوثيقة  املقرتحاللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار  أوصت -٢٦
ورية التشيكية وفنلندا والكويت ونيجرييا واالحتاد الروسي وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وهولندا وأوروغواي، وكرواتيا واجلمه بيالروسو 

 )٥٥م/٣٧جالقرار  إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام.

 ٧المناقشة 

ثيقة تقنينية لصون التراث دراسة أولية عن الجوانب التقنية والمالية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب وضع و  ٨,٢البند 
 الوثائقي وإتاحة االنتفاع به

لجوانب التقنية لصون الرتاث الوثائقي وإتاحة االنتفاع به: الدراسة األولية  - ٨,٢البند  الثالثة والرابعةها ييف جلست اللجنةدرست  -٢٧
 .ذاكرة العاملواملالية والقانونية املتعلقة مبدى استصواب وضع وثيقة تقنينية يف إطار برنامج 

 دولة عضواً ومراقب واحد. ٣٤وتناول الكلمة ممثلو  -٢٨

 إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام. ٤٨/م٣٧من الوثيقة  ٥اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار املقرتح يف الفقرة  أوصت -٢٩
 )٥٣م/٣٧جالقرار 
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 واإلدارية  تقرير االجتماع المشترك للجان ولجنة الشؤون المالية -زاي 
AP) ومساندة البرنامج والعالقات الخارجيةوالمسائل العامة  X) 11F

١ 

 المقدمة

، مبا يف ذلك االسرتاتيجية التنفي ية ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة  دراسة واعتماد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل ٣,١البند 
عدلة بشأن حتقي( املساواة بني اجلنسني على املعدلة اخلاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا، وخطة عمل اليونسكو امل

وأي مشروعات )، ٢٠٢١-٢٠١٤ج االسرتاتيجية التنفي ية اخلاصة بالشباب، و ٢٠٢١-٢٠١٤سبيل األولوية للفرتة 
 الدول األعضاء يف ه ا الصددقرارات قدمتها 

إجراءات دراسة املؤمتر العام الوثيقة مناقشة  - ٢٠١٧-٢٠١٤دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  ٤,٢البند 
واعتمادها، وتوصيات اللس التنفي ي يف ه ا الشأن، باإلضافة إىل توصيات اللس التنفي ي بشأن خطة  ٥م/٣٧

 مليون دوالر ٥٠٧واملقدر مببلغ  ٢٠١٥-٢٠١٤اإليرادات والنفقات اليت تستند إىل التدف( النقدي املتوقع لعامي

 ٢٠١٥-٢٠١٤رار فتح االعتمادات املالية لعامي اعتماد ق ٤,٣البند 

 ٢٠١٥مشاركة اليونسكو يف األعمال التحضريية إلعداد خطة التنمية ملا بعد عام  ٥,٢٣البند 

 
  

 
، وواف( على القرارات اليت ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩عشرة، اليت عقدها يف  لثامنةأحاط املؤمتر العام علماً ب ا التقرير يف جلسته العامة ا ١

 ).٩٨م/٣٧جالقرار  ٢٠١٥-٢٠١٤االجتماع املشرتك. مبا فيها قرار فتح االعتمادات لعامي جلنة أوصت با 



 ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامةاالجتماع املشرتك للجان و 

 
١٩٤ 194 

 

 المقدمة

ت اخلارجية، جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقاو جلان الربنامج بني ُعقد االجتماع املشرتك  - ١
، حبضور املمثلني السبعة للجان ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨جبعد الظهر) و ٦املشار إليه فيما يلي باسم "االجتماع املشرتك"، يف 

لوم الطبيعية رئيس جلنة الع، فيل جماوارا ججنوب أفريقيا)والسيد )؛ ED)، رئيس جلنة الرتبية جليبيا: السيد عبد السالم القاليل جالتالية أمساؤهم
جلنة  ةرئيسجالتفيا)،  دايس ملباردوالسيدة  )؛SHSرئيس جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية ج، غونزالو أباد جإكوادور)والسيد  )؛SCج

يطانيا السيد ماثيو سادرس جاململكة املتحدة لرب و  )؛CIرئيس جلنة االتصال واملعلومات ججالسويد)،  السيد أندريس أهنليدو  )؛CLTالثقافة ج
 ).APXج جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية، رئيس العظمى وآيرلندا الشمالية)

جلنة الشؤون املالية واإلدارية  بصفته رئيس، السيد ماثيو سادرس جاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)وترأس  - ٢
 ) املدرجة يف جدول أعمال االجتماع املشرتك.٤ود األربعة جدراسة البن)، APXج سائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةوامل

 مؤقتة. ١م/االجتماع املشرتك/٣٧الوارد يف الوثيقة  األعمال الزمينمث اعتمد االجتماع املشرتك جدول  - ٣

بما في ذلك االستراتيجية التنفيذية ، ٢٠٢١-٢٠١٤يجية المتوسطة األجل للفترة دراسة واعتماد مشروع االسترات ٣,١البند 
المعدلة الخاصة باألولوية المتمثلة في أفريقيا، وخطة عمل اليونسكو المعدلة بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين 

وأي ، )٢٠٢١-٢٠١٤( ، واالستراتيجية التنفيذية الخاصة بالشباب٢٠٢١-٢٠١٤على سبيل األولوية للفترة 
 ٢وتصويب معدلة  ١١م/٣٧مشروع وتصويب،  ٤م/٣٧ج مشروعات قرارات قدمتها الدول األعضاء في هذا الصدد

 ، ١م ق  ٤م/٣٧، ١٩م/إعالم ٣٧، ٣ضميمة  ٤م/٣٧، ٢ضميمة  ٤م/٣٧، ١ضميمة  ٤م/٣٧وضميمة، 
 )٦م ق  ٤م/٣٧، ٥م ق  ٤م/٣٧، ٤م ق  ٤م/٣٧، ٣م ق  ٤م/٣٧، ٢م ق  ٤م/٣٧

 املؤمتر العاماالجتماع املشرتك أوصى وبعد املناقشة،  .٣,١، البند يه الثانية والثالثةللجان، يف جلستَ بني اس االجتماع املشرتك در  - ٤
 )١م/٣٧املقرتح بصيغته املعدلة. جالقرار باعتماد القرار 

وال ي  ١م ق  ٤م/٣٧املقرتح يف الوثيقة القرار باعتماد  بني اللجان أيضًا املؤمتر العاماالجتماع املشرتك أوصى وبعد املناقشة،  - ٥
ومنغوليا وُعمان وباكستان  قريغيزستانبتأييد من أذربيجان وبيالروس ومجهورية إيران اإلسالمية واليابان والكويت و  كازاخستانقدمته  

 اً))جثاني ١م/٣٧وتركيا. جالقرار  طاجيكستانوفلسطني واالحتاد الروسي واجلمهورية العربية السورية و 

وال ي  ٢م ق  ٤م/٣٧املقرتح يف الوثيقة باعتماد القرار  بني اللجان أيضُا املؤمتر العاماالجتماع املشرتك أوصى وبعد املناقشة،  - ٦
تان ومنغوليا وُعمان وباكس قريغيزستانبتأييد من أذربيجان وأملانيا والعراق ومجهورية إيران اإلسالمية واليابان والكويت و  كازاخستانقدمته  

 جثالثاً)) ١م/٣٧. جالقرار أوزبكستانوتركيا و  طاجيكستانواالحتاد الروسي واململكة العربية السعودية والسودان واجلمهورية العربية السورية و 

مته وال ي قد ٣م ق  ٤م/٣٧املقرتح يف الوثيقة باعتماد القرار  بني اللجان املؤمتر العاماالجتماع املشرتك أوصى وبعد املناقشة،  - ٧
وبوركينا فاسو وكوت ديفوار بتأييد من بنني والكونغو وغابون وغامبيا وغانا وكينيا وناميبيا ونيجرييا وأوزبكستان وزامبيا. جالقرار  أنغوال
 جرابعاً)) ١م/٣٧

ال ي قدمته  ٤/م ق ٤م/٣٧وعقب املناقشة، أوصى االجتماع املشرتك بني اللجان املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الوثيقة  - ٨
سرتاليا والبهاما وبربادوس وبليز وجزر فريجني الربيطانية والرأس األخضر وجزر كوك وكوراساو نيوزيلندا وسانت كيتس ونيفيس وشاركت فيه أ
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ل وجزر سليمان وباالو وساموا وسيشيوُعمان واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وغرينادا وغيانا وهايييت وجامايكا وموريشيوس وهولندا 
 جخامساً)) ١م/٣٧. جالقرار وسانت لوسيا وسانت فنسنت وغرينادين وسانت مارتن وسورينام وتونغا وتوفالو وفانواتو

 ال ي قدمته ٥/م ق ٤م/٣٧وعقب املناقشة، أوصى االجتماع املشرتك بني اللجان املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الوثيقة  - ٩
وسانت لوسيا وسانت فنسنت وغرينادين يل والكونغو وكوت ديفوار وكوبا وجيبويت واجلمهورية الدومينيكية وهايييت واملغرب بربادوس والرباز 

 جسادساً)) ١م/٣٧جالقرار ) وبتأييد من كولومبيا والسلفادور ونيجرييا وأوزبكستان. البوليفارية -وفنزويال جمجهورية 

ال ي  ٦/م ق ٤م/٣٧شرتك بني اللجان أيضًا املؤمتر العام باعتماد القرار املقرتح يف الوثيقة وعقب املناقشة، أوصى االجتماع امل -١٠
 اجلزء جسابعاً)) ١م/٣٧جالقرار قدمته منغوليا وشاركت فيه النمسا وكندا وفنلندا وفرنسا والنرويج والسويد وتركيا. 

 ٢٠١٧-٢٠١٤ لفترة والميزانية البرنامج مشروع واعتماد دراسة ٤,٢البند 
 معدلة  ٢ضميمة  ٥م/٣٧اللدان األول والثاين، وضمائم وتصويبات وامللح( التقين و ٥م/٣٧ج
 ضميمة وتصويب) ٦م/٣٧و ٦م/٣٧و ٤ضميمة  ٥م/٣٧و ٣ضميمة  ٥م/٣٧و

 واعتمادها، ٥/م٣٧ يف دراسة الوثيقة العام املؤمتر اللجان اإلجراءات اليت يتبعها املشرتك بني نوقشت يف اجللسة األوىل لالجتماع -١١
 التدف( إىل تستند اليت والنفقات اإليرادات خطة بشأن التنفي ي اللس وتوصيات الشأن، ه ا يف التنفي ي اللس كما نوقشت توصيات

 دوالر.  مليون ٥٠٧ مببلغ واملقدر ٢٠١٥-٢٠١٤ لعامي املتوقع النقدي

يتيح لألمانة إصدار  ٦م/٣٧من الوثيقة  ٦٥و ٥٨بالفقرتني الفرعيتني  ونظر االجتماع املشرتك يف إصدار توصية بوضع قرار مرتبط -١٢
عاً مشروعات قرارات منقحة تبّني التغيريات اليت ينبغي إجراؤها، كما يتيح هلا تعديل اعتمادات امليزانية املخصصة يف مشروعات القرارات تب

 هل ه التغيريات.

تستند إىل اإليرادات املتوقعة املقدرة مببلغ  ٢٠١٥-٢٠١٤خطة إنفاق لعامي  كما أوصى االجتماع املشرتك بني اللجان بإقرار -١٣
 معدلة. ٢ضميمة  ٥م/٣٧مليون دوالر أمريكي، على حنو ما جاء يف الوثيقة  ٥٠٧

 ضميمة وتصويب: ٦م/٣٧و ٦م/٣٧وأقر االجتماع املشرتك بني اللجان القرارات التالية الواردة يف الوثيقتني  -١٤

 أوالً 

 ]:٥٨ الفرعية الفقرة[
 اخلامس: الرئيسي الربنامج إىل التالية الربامج إسناد مسؤولية )٥٨ج

 برنامج ذاكرة العامل؛ جأ)
 والثقافة؛ والعلوم التعليم خلدمة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تسخري جب)
 برنامج املوارد التعليمية املفتوحة؛ ججـ)
 الربنامج العاملي لالنتفاع احلر. جد)

 ]:٦٥ الفرعية فقرةال[
 ٥م/٣٧مشروع والربامج الرئيسية يف الوثيقة  ٤م/٣٧تنقيح األجزاء ذات الصلة من األهداف االسرتاتيجية يف الوثيقة  )٦٥ج

اآلنفة ال كر، حبيث يتم تكييف االسرتاتيجيات، والنتائج املنشودة، ومؤشرات األداء،  ٥٨مشروع املتأثرة بالفقرة 
 العتمادات املخصصة يف امليزانية، عند االقتضاء؛ومؤشرات القياس وك لك ا
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 ثانياً 

 من قرار فتح االعتمادات املالية على النحو التايل: ججـ)املؤمتر العام بتعديل الفقرة  ويوصي -١٦

 ٣١إىل  ٢٠١٤الفرتة املالية املمتدة من أول كانون الثاين/يناير  خاللجيوز للمديرة العامة أن ترتبط بالتزامات  ججـ)"
 وفقاً ملا يلي: ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

مليون  ٦٥٣التدف( النقدي املتوقع  بلوغوذلك يف حال  ،يف حدود االعتمادات املقررة يف الفقرة جأ) أعاله )١ج
 دوالر أمريكي؛

 ٢٠١٥-٢٠١٤ لعامييف خطة اإلنفاق املستندة إىل تدف( نقدي متوقع  املبيّنةأو يف حدود االعتمادات  )٢ج
 "دوالر أمريكي؛ ينيمال ٥٠٧ قدره

 ثالثاً 

 ]٢دا/م ت/٥من القرار  ٦الفقرة [
ويطلب من املديرة العامة أن تقّدم إىل اللس التنفي ي، يف دورته الثانية والتسعني بعد املائة، وفقًا ملا تنص عليه الفقرتان  - ٦

استنادًا إىل األولويات امل كورة أعاله  جثانياً)، خطة بشأن امليزانية وإعادة اهليكلة ١٥م ت/١٩١من القرار  ١٥و ١٤
 واملبادئ التالية:

]...[ 

حيتفظ كل برنامج رئيسي على احلصة النسبية املخصصة له من موارد الربنامج على النحو املبني يف الوثيقة  ججـ)
 ؛جثانياً)) ١٥م ت/١٩١جالقرار  ٦م/٣٧، مع مراعاة الوثيقة ٥م/٣٧

 لم تُقبلحبت أو مشروعات القرارات التي سُ 

 ٥م/٣٧املتعل( بالوثيقة  ١٩م/م ق ٣٧أحاط االجتماع املشرتك بني اللجان املؤمتر العام علمًا بأن مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  -١٥
 قد سحبته اجلهة اليت قدمته. ٢٠١٥-٢٠١٤شروع قرار فتح االعتمادات املالية لعامي ومب

 )١٣م/٣٧ج ٢٠١٥-٢٠١٤ية لعامي اعتماد قرار فتح االعتمادات المال ٤,٣البند 

وأوصى االجتماع املؤمتر العام باعتماد مشروع قرار فتح  ،٤,٣ البند واألخرية الرابعة جلسته يف اللجان بني املشرتك االجتماع درس -١٦
تماع املشرتك بني بالصيغة املعدلة اليت أقرت يف االج١٣م/٣٧ الوثيقة ه ه التوصية يف وترد. ٢٠١٥-٢٠١٤االعتمادات املالية لعامي 

 )٩٨م/٣٧. جالقرار اللجان

 )١٣م/إعالم ٣٧و ٦٤م/٣٧ج ٢٠١٥مشاركة اليونسكو في األعمال التحضيرية إلعداد خطة التنمية لما بعد عام  ٥,٢٣البند 

 قرارباعتماد الاملؤمتر العام  أوصى االجتماع املناقشة، وعقب. ٥,٢٣ البند الثالثة جلسته يف اللجان بني املشرتك االجتماع درس -١٧
 )٦٤م/٣٧جالقرار بالصيغة املعدلة اليت أقرت يف االجتماع املشرتك بني اللجان. 
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 تقارير اللجنة القانونية -حاء 

12Fالتقرير األول

١ 

ن محيد انتخبت اللجنة القانونية بالرتحيب العام السيد حممد قاسم فازيل جأفغانستان) رئيسًا والسيد جود ماثوكو جكينيا) وم. سراج الدي
 يوسف جالسودان) نائبني للرئيس والسيد بيري ميشيل آيزمان جفرنسا) مقرراً.

 اللجنة القانونية) ٨م/٣٧جالوثيقة  من جدول األعمال ٤,٢البند 

 ٢٠١٧-٢٠١٤ للفترةعلى مشروع البرنامج والميزانية  النظر في مقبولية مشروعات القرارات الرامية إلى إدخال تعديالت
 )٥م/٣٧(

 عتمد املؤمتر العام من  دورته التاسعة والعشرين إجراًء لتناول مشروعات القرارات الرامية إىل تعديل مشروع الربنامج وامليزانية. وقدا - ١
 .)٨١و ٨٠نشأ ه ا اإلجراء من تعديل أُدخل على النظام الداخلي للمؤمتر العام جاملادتان 

ت اليت يبدو مبدئيًا أ�ا غري مقبولة من حيث الشكل يف رأي املديرة العامة أن وجييز اإلجراء اجلديد ملقدمي مشروعات القرارا - ٢
 يطلبوا من املؤمتر العام أن يبت �ائياً يف مقبوليتها عن طري( اللجنة القانونية.

إىل مجيع الدول ، م كرة إيضاحية يف ه ا الصدد. وأرسلت ه ه امل كرة ٢٠٠٠وأعدت اللجنة القانونية، يف تشرين الثاين/نوفمرب  - ٣
" اعتمدتما تنقيحنياألعضاء لكي تتمكن من تقدمي مشروعات قرارات من ه ا النوع تفي باملعايري املطلوبة. واسُتكملت ه ه امل كرة بـ "

الثالثة ، ويف االجتماع ال ي عقدته يف الدورة ٢٠٠٢اللجنة القانونية، على التوايل، يف االجتماع ال ي عقدته يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 والثالثني للمؤمتر العام.

لليونسكو،  املتعل( بالتقييم اخلارجي املستقل ١٠٤م/٣٦، من خالل القرار ٢٠١١يف عام  املؤمتر العام شددوباإلضافة إىل ذلك،  - ٤
يت ينبغي أن ُتستمد منها الداعية إىل تضمني مشروعات القرارات ذات اآلثار املالية حتديدًا واضحًا حملاور العمل ال ،التوصيةعلى حتويل 

وينطب( معيار القبول اإلضايف ه ا على مشروعات القرارات املتعلقة  إىل معيار لقبول مشروعات القرارات ه ه من حيث الشكل. ،املوارد
 .٥م/٣٧بالوثيقة 

العامة غري مقبول من حيث الشكل.  واستنادًا إىل ه ه املعايري، درست اللجنة القانونية مشروع القرار الوحيد ال ي اعتربته املديرة - ٥
من حيث  املعين غري مقبول مشروع القرار رفضت االستئناف وأكدت أنوبعد أن استمعت اللجنة إىل ممثل البلد مقدم مشروع القرار، 

 .٢٠١٧-٢٠١٤ للفرتةمشروع الربنامج وامليزانية يف ) ألنه ال يستهدف إحدى "فقرات املنطوق" ٢٤جدول أعضاء/م ق  الشكل

للقواعد السارية، وذّكرت يف الوقت نفسه بأنه ال جيوز هلا  ا لالضطرار إىل اختاذ ه ا القرار مراعاةً أسفهوأعربت اللجنة القانونية عن  - ٦
أن تبت يف مشروعات القرارات إال استنادًا إىل الصيغة األصلية اليت ُعرضت با مشروعات القرارات عليها، وذلك دون البت يف مدى 

 مشروع القرار من حيث املوضوع. مالءمة
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يف املستقبل بني األمانة والدول األعضاء لتفادي وقوع أي  بناء بدرجة أكرب إرساء حواروأعرب بعض األعضاء عن رغبتهم يف  - ٧
رار خطأ مادي لدى صياغة مشروعات القرارات. وباإلضافة إىل ذلك، طلبوا من األمانة أال تكتفي، لدى إبالغها صاحب مشروع الق

 بعدم مقبولية مشروعه من حيث الشكل، ب كر املعيار ال ي مل يتم الوفاء به وأن توضح يف املستقبل أسباب الرفض.

13Fالتقرير الثاني

١ 

 )٢٦م/٣٧من جدول األعمال جالوثيقة  ٩,١البند 

الخاصتين بمكافحة التمييز  ١٩٦٠ملخص التقارير الواردة من الدول األعضاء عن التدابير المتخذة لتطبيق اتفاقية وتوصية عام 
 في مجال التعليم

 ١٩٦٠قامت اللجنة القانونية بدراسة ملخص التقارير الواردة من الدول األعضاء عن التدابري املتخ ة لتطبي( اتفاقية وتوصية عام  - ١
 .اخلاصتني مبكافحة التمييز يف جمال التعليم

مالحظات أدلت با اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات يف ه ا الشأن وأحاطت اللجنة علمًا ب ا امللخص ومبا رافقه من  - ٢
املديرة العامة عن  ةها ممثلتللمجلس التنفي ي. وأحاطت علمًا ك لك باملعلومات اإلضافية اليت قدم احلادية والتسعني بعد املائةإبان الدورة 

 .هاتني الوثيقتني التقنينيتني

ن رغبهم يف أن يُناقش ه ا البند، أبدوا أسفهم ألن ملخص التقارير املفصل، املتاح على موقع بعدما أعرب أعضاء اللجنة ع - ٣
اإلنرتنت املخصص هل ه املشاورة الثامنة، مل يُطبع ويُعرض على املؤمتر العام، مشددين على أنه ينبغي النظر مستقبال يف شكل ومضمون 

إىل أنه ينبغي أن تراعى يف املشاورة التاسعة  األعضاء أشاربشأن ه ه النقطة األخرية، و جدواه. ه ا امللخص ال ي تعده األمانة بغية تعزيز 
تطبي( الوثائ( التقنينية  مبا فيها أسلوب متابعة ،ساليب عملهاأ يف إطار دراسة املختصة باالتفاقيات والتوصياتنتائج األعمال املقبلة للجنة 

 .تفاقيات والتوصياتاليت عهدت متابعتها إىل اللجنة املختصة باال

 )٨٩م/٣٧جالقرار . ٢٦م/٣٧من الوثيقة  ٦وقامت اللجنة بإدخال بعض التعديالت على نص مشروع القرار الوارد يف الفقرة  – ٤

 ١التقرير الثالث

 )٢٧م/٣٧جالوثيقة  من جدول األعمال ٩,٢البند 

من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد  بشأن التربية ١٩٧٤التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام 
 الدولي والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون  ١٩٧٤قامت اللجنة القانونية بدراسة التقرير اجلامع عن تطبي( الدول األعضاء لتوصية عام  - ١
 .يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية والسالم على الصعيد الدويل والرتبية

وأحاطت اللجنة علماً ب ا التقرير وما رافقه من مالحظات اليت أدلت با اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات ب ا اخلصوص  - ٢
 قدمتها ممثلة املديرة العامة بشأن بعد املائة للمجلس التنفي ي. وأحاطت علمًا ك لك باملعلومات املكملة اليت الثانية والتسعنييف الدورة 

 تطبي( ه ه التوصية.
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يف شكل ومضمون ه ا امللخص ال ي تعده األمانة بغية تعزيز  النظر مستقبالً ضرورة على  معرض التشديد يف أشار األعضاءو  - ٣
دراسة أساليب  يف إطارتفاقيات والتوصيات نتائج األعمال املقبلة للجنة املختصة باال اخلامسةاملشاورة  ينبغي أن تراعى يفإىل أنه ، جدواه

 هدت متابعتها إىل اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات.عملها، مبا فيها تلك املتعلقة مبتابعة تطبي( الوثائ( التقنينية اليت عُ 

 )٩٠م/٣٧جالقرار . ٢٧م/٣٧من الوثيقة  ٦وقامت اللجنة بإدخال بعض التعديالت على نص مشروع القرار الوارد يف الفقرة  - ٤

14Fالتقرير الرابع

١ 

 )٢٨م/٣٧جالوثيقة  من جدول األعمال ٩,٣البند 

 الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي ١٩٧٤لتوصية عام  التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء

بشأن أوضاع املشتغلني بالبحث  ١٩٧٤قامت اللجنة القانونية بدراسة التقرير اجلامع عن تطبي( الدول األعضاء لتوصية عام  - ١
 العلمي.

وأحاطت اللجنة علمًا ب ا التقرير وما رافقه من مالحظات أدلت با اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات يف ه ا الشأن يف  - ٢
ديرة العامة بشأن تطبي( ه ه الدورة التسعني بعد املائة للمجلس التنفي ي. كما أحاطت علمًا باملعلومات التكميلية اليت قدمها ممثل امل

 التوصية وك لك بشأن االقرتاح الرامي إىل مراجعة ه ه التوصية وال ي قدم إىل املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني كي ينظر فيه.

 )٩١م/٣٧جالقرار . ٢٨م/٣٧من الوثيقة  ١١وأجرت اللجنة بعض التعديالت على نص مشروع القرار الوارد يف الفقرة  - ٣

 ١التقرير الخامس

 )٢٤م/٣٧جالوثيقة  من جدول األعمال ٧,٢البند 

 المحكمة اإلدارية: مد فترة اختصاصها

ينص نظام والئحة املوظفني، على سبل للطعن ميكن أن يستخدمها املوظفون لالعرتاض على إجراء تأدييب أو قرار إداري يرون أنه  - ١
 ه الالئحة أو لشروط عقودهم، ويعتربونه ضارًا بم. وجيوز هلؤالء املوظفني، بعد استنفاد خمالف لألحكام ذات الصلة يف ه ا النظام وه

ر العام سبل الطعن الداخلية أمام جملس االستئناف، أن يعرضوا قضيتهم على احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية، اليت يعرتف املؤمت
 ,١٩٥٣باختصاصاتا من  عام 

أن من  تارتأ ةالعام ةفإن املدير ، ست سنوات بصفة منتظمة لفرتة ١٩٥٣عام   العرتاف ب ا االختصاص ميدد منا ومبا أن - ٢
كانون   ١على غرار ما جرى يف الدورة الرابعة والثالثني، اعتباراً من  ،املناسب توصية املؤمتر العام بتجديد ه ا االعرتاف ملدة ست سنوات

 ,٢٠١٩كانون األول/ديسمرب   ٣١وإىل غاية  ٢٠١٤الثاين/يناير 

االعرتاف  بأنوردًا على أسئلة أعضاء اللجنة، ال ين أعربوا عن رغبتهم يف أن يُناقش ه ا البند، ذّكرت ممثلة املديرة العامة  - ٣
باستثناء  ست سنوات بصفة منتظمة، وذلك لفرتة، ١٩٥٣ميدد، ابتداء من عام  باختصاص احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية كان

نتيجة  ريثما تصدر اليت مدد فيها املؤمتر العام ه ا االعرتاف لفرتة عامني كل مرة فقط، ٢٠٠١حد عام  ١٩٩٦الفرتة املمتدة من عام 

 
 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩عشرة اليت عقدها يف  اخلامسةمتر العام علماً ب ا التقرير يف جلسته العامة أحاط املؤ  ١
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 الدراسة، اليت أُ�يت يف هه  تدراسة جيريها اجتماع املستشارين القانونيني ملختلف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة. وقد خلص
 إىل استنتاج مفاده أن األمر ال يقتضي استحداث آلية طعن من الدرجة الثانية يف إدارة العدل داخل أمانات ه ه املنظمات. ،٢٠٠١عام 

أن تدخل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يشكل، من الناحية الفعلية، درجة ثانية من درجات  وختاماً، أشارت ممثلة املديرة العامة إىل
 التقاضي يسبقها تدخل هيئة مستقلة داخل اليونسكو هي جملس االستئناف.

هيئة االستئناف الداخلي املوجودة يف املنظمة واملوضوعة حتت  حلسن سري عملوذّكر أحد أعضاء األمانة باألمهية اليت يوليها  - ٤
 .بصورة منتظمة وأن يُلجأ إليها لى حنو أفضلع تصرف املوظفني. وأعرب ه ا العضو عن رغبته يف أن جيري التعريف ب ه اهليئة

دول بني عدد الدول األعضاء يف  ١٠وفيما يتعل( باملسألة قيد النقاش، أعرب عضو آخر يف اللجنة عن قلقه ألن هناك فرقاً قدره  - ٥
 منظمة العمل الدولية والدول األعضاء يف اليونسكو.

من  ٧الوارد يف الفقرة وصية، قررت اللجنة أن توصي املؤمتر العام باعتماد القرار ولعدم وجود أي مانع قانوين من تقدمي ه ه الت - ٦
 )٨٨م/٣٧. جالقرار ٢٥م/٣٧الوثيقة 

15Fالتقرير السادس

١ 

 ضميمة وتصويب) ٢٤م/٣٧جالوثيقة  من جدول األعمال ٧,١البند 

 تدعو إليها اليونسكو ات التيفئات االجتماع لمختلف التصنيف العام ونظام تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام

ونظام التصنيف العام التعديالت اليت اقرتحت األمانة إدخاهلا على النظام الداخلي للمؤمتر العام  قامت اللجنة القانونية بدراسة - ١
 ملختلف فئات االجتماعات اليت تدعو إليها اليونسكو.

 ٥٧من املادة  ٢العامة وبسحب األمانة اقرتاحها تعديل الفقرة  ممثل املديرة وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات التكميلية اليت قدمها - ٢
اخلاصة باجللسات العامة اليت يعقدها املؤمتر العام. واعتمدت اقرتاحات التعديل الواردة  وقف عملية إنتاج وتوزيع احملاضر احلرفيةالرامي إىل 

اقرتاحًا يرد يف  ٨٠من املادة  ٢، إذ أدرجت على وجه التحديد يف الفقرة وأدخلت بعض التعديالت الشكلية ٢٤م/٣٧يف ملح( الوثيقة 
 ، كان قد أُغفل.٢٤م/٣٧من الوثيقة  ٢٠الفقرة 

ومساندة الربنامج والعالقات  جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامةوبعدما أحالت اللجنة ما اقرتحته من تعديالت أوىل إىل  - ٣
من  ٢إدخاهلما على الفقرة  APXضميمة وتصويب)، أحاطت علماً بتعديلني جديدين اقرتحت جلنة  ٢٤م/٣٧لوثيقة ) جاAPXج اخلارجية
أن توصي املؤمتر العام باعتماد التعديالت املقرتح إدخاهلا على قررت . وإذ تؤيد اللجنة ه ه التعديالت، ٨٠من البند  ٣والفقرة  ٥٧البند 

 )٨٧م/٣٧جالقرار  .عام ملختلف فئات االجتماعات اليت تدعو إليها اليونسكوونظام التصنيف النظامه الداخلي 
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 منتدى القادة الذي ُعقد خالل الدورة السابعة والثالثين للمؤتمر العام الملحق األول

 ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٦

 المقدمة

، منتدى القادة ملناقشة موضوع ٢٠١٣ين الثاين/نوفمرب تشر  ٦استضاف املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني، يف يوم األربعاء 
وتسهم فيها من خالل الرتبية والعلم والثقافة واالتصال واملعلومات". ونُظِّم مبشاركة فعالة  ٢٠١٥"اليونسكو تعبئ اجلهود خلطة ما بعد عام 

ه وزير الدولة املعين بتنمية املوارد البشرية يف دولة عضوًا نقاش غين وحيوي توىل توجيه ٥٤من ثالثة رؤساء دول وحكومات ووزراء من 
اهلند، السيد شاشي تارور، والسيد ستيفن كول، أحد كبار مقدمي الربامج يف قناة اجلزيرة اإلجنليزية بالدوحة ولندن. ومتثل هدف ه ا 

احلكومات والتمع املدين والقطاع اخلاص  لدى ٢٠٠٠النقاش يف جتديد االلتزام ال ي وّلدته األهداف اإلمنائية لأللفية اعتبارًا من عام 
وبدور اليونسكو يف  ٢٠١٥وغري ذلك من اجلهات املعنية، ويف تبادل األفكار بشأن الرؤية اخلاصة خبطة التنمية اجلديدة ملرحلة ما بعد عام 

 .تنفي  ه ه اخلطة

م الدائم وحتقي( التنمية املستدامة يف عامل تسوده أوجه وقام قادة العامل طيلة فرتة النقاش بتبادل وجهات النظر بشأن سبل إحالل السال
عدم يقني وحتديات معقدة تنتشر بصورة متزايدة إىل ما وراء احلدود. وأعرب القادة عن قناعتهم بأن الطري( حنو املستقبل ال بد من أن 

قود اليونسكو اجلهود املب ولة لتحقيقها. وجنحت يقرتن باملسار ال ي حددته األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التعليم للجميع اليت ت
 هاتان الموعتان من األهداف الدولية يف نشر الوعي على نطاق واسع مل يسب( له مثيل، يف مجيع البلدان. وعلى الرغم من إحراز تقدُّم يف

اليني واملاليني من النساء والرجال، والفتيات والفتيان، مكافحة الفقر واملرض واجلهل وانعدام املساواة، ال يزال مثة الكثري مما ينبغي فعله. فامل
ال يزالون يعيشون يف ظروف غري إنسانية حد اآلن. ولكي تتحسن حياة مئات املاليني ه ه، سيتعّني على التمع الدويل أن يعزز التزامه 

. ول ا، تقع على قادة العامل جتاوزًا كبرياً  ل وحد البيئيةتأمني السياسات االقتصادية ب تتجاوز حدودجتاه التنمية املستدامة واملنصفة، اليت 
مسؤولية مجاعية البتكار �وج جديدة وتلبية احتياجات الفقراء أو املهمشني يف التمع. وحتقي( النجاح يف ه ا الصدد يستدعي وجود 

ما قال كلتغيري، وك لك،  مع االقدرة على التكّيف من أجل تزويد األفراد والتمعات ب بشرسياسات وبرامج ابتكارية املنحى تركز على ال
 ه للعامل".نيبتغو   ياملهامتا غاندي، "ليكونوا هم أنفسهم التغيري ال

ء وجيب أن يكون التعليم هدفاً رئيسيًا من أهداف خطة التنمية العاملية اجلديدة. ويرى السيد حمي الدين بن مهد ياسني، نائب رئيس الوزرا
يضمن فيه و  ٢٠١٥ا بعد عام يف مرحلة مالتعليم  يؤايت لتنميةلاليزيا، أن التحدي الرئيسي أمامنا هو التشاور بشأن إطار ووزير الرتبية يف م

اليت حيددها وينف ها كل بلد على حدة. وعلينا أوًال أن  ةالتوازن بني األهداف العاملية اليت جتري صياغتها على صعيد العامل والغايات الوطني
ن التدابري من أجل القضاء على األمية. ولكن من الضروري أيضًا أن نت كر أن التعليم هو عملية تيئ األفراد للمشاركة يف نتخ  املزيد م
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العيش مع اآلخرين يف التمع. وشدد رئيس اجلمهورية التونسية، السيد منصف املرزوقي، على أمهية متكني الناس، وال سيما الشباب، من 
باعتبارهم مواطنني يف عامل يتسم بالتعقيد والتنوع. وال بد بالتايل من أن يعزز التعليم اإلبداع، والربامج التعليمية  احلصول على عمل الئ(،

 .والتدريبية يف الال التقين واملهين، والتفكري حبس نقدي، واملهارات الرقمية، وك لك التسامح واالنفتاح على الثقافات األخرى

فة بوصفها قوى دافعة حنو حتقي( التنمية من املسائل الرئيسية األخرى اليت مت التطرق إليها يف املناقشات. فالثقافة وكانت التوعية بدور الثقا
دئها جتسد فعًال، حسب تعبري املديرة العامة، السيدة إيرينا بوكوفا، ركيزة املستقبل. وال ميكن حتقي( التنمية املستدامة إال إذا كانت مبا

الثقافية للناس. ومتثل ه ه التجربة يف حد ذاتا مصدرًا للهوية واالزدهار واالنسجام االجتماعي. وسيتعني على  متج رة يف التجربة
الشيخ �يان مبارك آل �يان، وزير الثقافة والشباب والتنمية االجتماعية يف  وفقاً ملا أكدهاليونسكو أن تعزز القوى اإلجيابية للثقافة. ولكن، 

سيتمثل أيضًا يف منع تسييس الثقافة  املنظمة مارات العربية املتحدة، فإن دوربالنيابة عن رئيس دولة اإل املتحدة، متحدثاً مارات العربية اإل
السيد حممد جواد ظريف، وزير اخلارجية يف مجهورية  كما أن .باعتبارها وسيلة لتوليد حالة مواجهة بني األمم ولنشر النزاعات واإلرهاب

 هو السبيل الوحيد حلل املشكالت يف عصر يتسم برتابط مل يشهد له مثيل، وهو ما يقتضي التزاماً  شار إىل أن التفاهمأسالمية، إيران اإل
ر من قبل احلكومات والتمع املدين جتاه تكثيف احلوار بني الثقافات ال ي من شأنه أن يؤدي إىل التقارب، مث التآزر بني الثقافات يف آخ

 املطاف.

الصدد نداء إىل التمع الدويل للتفكري جبدية يف احلاجة إىل وضع عقد اجتماعي جديد يتيح التصدي للتحديات األخالقية  ووجِّه يف ه ا
ويشمل عقدًا يكفل العيش بانسجام مع الطبيعة، وهو أمر نادت به رئيسة كوستاريكا، لورا تشينشيال. فقد اعتربت السيدة تشينشيال 

اش أن من امللّح للغاية حتقي( االنسجام بني الناس والطبيعة. وجيسد ذلك جوهر التنمية املستدامة اليت جيب أن وغريها من املشاركني يف النق
 تشمل تدابري جديدة ملعاجلة مشكالت تغري املناخ وتناقص التنوع البيولوجي وتدهور احمليطات. وشدد رئيس وزراء مجهورية ليتوانيا، السيد

ل ا  .جيب أن تتيح حتقي( التآزر بني العلوم والسياسات والتمع ٢٠١٥خطة التنمية ملرحلة ما بعد عام  أجلريداس بوتكيفيكوس، على أن
ينبغي لليونسكو، باالستناد إىل مهامها املتعددة التخصصات، أن تدعم التنمية املستدامة من خالل إرساء أو تعزيز الروابط بني شد 

السيد حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العايل يف مجهورية مصر العربية،  رتاحووفقًا الق، مبا يف ذلك، اختصاصهاجماالت 
بادل الروابط بني الثقافة والعلوم. وباملثل، فقد شددت السيدة ماري مادلني مبورانتسوو، رئيسة احملكمة الدستورية يف غابون، على روابط الت

 ت إىل اإلقرار الصريح بتلك الروابط يف النصوص الدستورية الوطنية.بني الثقافة والتعليم والبيئات الصحية، ودع

ال ومبا أن منتدى القادة يشكل إسهامًا يف النقاش العاملي املتعل( بأفضل السبل إلرشاد البشرية إىل أساليب أكثر فعالية وإنسانية يف ال
تخالص الدروس من املبادرات الناجحة وغري الناجحة اليت اضطلع اإلمنائي، فقد قدم فرصة لصانعي القرارات للقيام بعمل استشرايف، واس

أجل  با يف املاضي، وحتديد الطرائ( اليت تتيح للحكومات واملنظمات الدولية احلكومية ومنظمات التمع املدين واألفراد أن يعملوا معاً من
يدًا بيد مع صبح أساس مشاركة البلدان النامية واملتقدمة، بناء عامل يتسم باالستدامة. ومن شأن توسيع نطاق الشراكات العاملية أن ي

 .٢٠١٥، يف السعي إىل إحالل السالم الدائم وتشاطر الرخاء واالزدهار يف مرحلة ما بعد عام األطراف املعنية كافة

 تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية: مهمة لم تكتمل بعد

السؤال يف صميم إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، وقد وّلد زمخاً يف شد أحناء العامل  ما هو العامل ال ي نصبو إىل العيش فيه؟ يقع ه ا
للعمل على حتقي( األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التعليم للجميع. وانطلقت مجيع ه ه اجلهود من رؤية إنسانية ترمي إىل بناء عامل 

 .ينعم فيه اجلميع مبزيد من العدل واإلنصاف
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النتائج. وقد القت ه ه األهداف صدى واسعًا أل�ا املستند إىل  هااألهداف اإلمنائية لأللفية قوتا من صياغتها البسيطة و�ج وتستمد
وفرت إطارًا مشرتكًا للعمل وقياس النتائج واملساءلة أتاح ملختلف اجلهات املعنية تنسي( أنشطتها اهلادفة إىل مكافحة الفقر واجتثاث 

 .ا فيما يتعل( بالصحة واملياه والتعليم واملساواة بني اجلنسنيج وره، وال سيم

متكافئاً. ومن الواضح  ومع أنه قد مت حتقي( تقّدم كبري يف جماالت عدة، وخباصة يف جمال احلد من الفقر، فإن ه ا التقدم مل يكن كافياً وال
ىل اليت ال بد من القيام با هي تسريع وترية التقدم يف بلوغ األهداف أن مهمة حتقي( األهداف اإلمنائية لأللفية مل تكتمل بعد. واخلطوة األو 

، تتيح معاجلة القضايا اجلديدة واملستجدة، وال سيما فيما ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية ويف حتديد خطة إمنائية أوسع نطاقًا ملرحلة ما بعد عام 
 .يتعل( بالتحديات البيئية وأوجه التفاوت بني البلدان وداخلها

للقيم املشرتكة، ومن بينها قيم أساسية هي كرامة البشر وااللتزام   حني ال ميكن إيقاف التغيري، فإن تشكيله ميكن أن يتم مع ذلك وفقاً ويف
أفضل يسوده املزيد من ال كاء واالبتكار  إىل جنب يف سالم. ومن ه ا املنطل(، ميكن أن نبين "مستقبالً  املرأة والعيش جنباً  نيبتمك
 .ع". والرسالة اليت شكلت قامساً مشرتكاً بني مجيع املداخالت هي أن املستقبل يبدأ هنا واآلنواإلبدا 

 بيئة عالمية سريعة التغير تزداد تعقيداً 

إىل شئة يواجه التمع الدويل جمموعة من التحديات تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم. فعلى سبيل املثال، إن السعي املشروع للبلدان النامية والنا
 ديداً حتقي( االزدهار خيترب قدرة كوكبنا على ختطي اآلثار البيئية للنمو غري املقرتن بقيود وأمناط االستهالك غري املستدامة، اليت تشكل ت

. وتتفاقم  ٢٠٢٠مليار طن حبلول عام  ٤٠ملستقبلنا املشرتك. وتتسارع اليوم وترية تغري املناخ، إذ يتوقَّع أن ترتفع انبعاثات غاز الكربون إىل 
ك لك مشكالت تناقص التنوع البيولوجي، والنقص يف املياه، والتصحر، وتدهور احمليطات. وتفرض ديناميات السكان املزيد من الضغوط 

 على البيئة اليت جيب أن نتحمل مسؤوليتها، ال العكس. ودخلت البشرية مرحلة مفصلية من تارخيها.

تّباع سياسة تقضي بعدم السعي إىل حتقي( منو اقتصادي سيؤديان ال حمالة إىل زّج العامل يف أزمة ويف املقابل، فإن جتميد االقتصادات وا
قويًا على سترتتب عليها آثار كارثية بالنسبة إىل األفراد والتمعات. وشكلت األزمات املالية واالقتصادية املرتابطة اليت وقعت حديثًا مثاًال 

 .ديد �وج إمنائية جديدةذلك وأظهرت أنه بات من امللّح حت

بوجه وعلى الرغم من النجاحات البارزة اليت حققها عدد من البلدان يف العقد املاضي، يُتوقع أن يبقى الفقر املدقع ال ي تعاين منه أفريقيا 
جه التفاوت ه ه إذا ما خاص، وك لك أوجه التفاوت القائمة بني البلدان وداخلها، مصدر قل( بالغ. وعلينا أن نسعى معاً إىل احلد من أو 

أردنا حتقي( التنمية املستدامة. وبلغت معدالت البطالة يف صفوف الشباب مستويات قياسية. وميثل ذلك ظاهرة عاملية تدد باإلطاحة 
 ".بتطلعات جيل كامل قد يتحول إىل "جيل ضائع

م يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، فلم يؤِد بالضرورة إىل وفيما خيص الرتابط املتزايد بني األمم والتمعات الناجم عن العوملة والتقد
م تعزيز التفاهم. فما زالت احلروب والنزاعات املؤملة متزق العامل، شأ�ا يف ذلك شأن التطرف والعنف اآلخ ين يف التصاعد. وما زال السال

 واألمن العامليان حلماً بعيد املنال. 

ات املعلومات واالتصاالت توزع بطريقة غري منصفة. ولكن إذا استخدمنا ه ه التكنولوجيات بالطريقة ومع ذلك، ال تزال فوائد تكنولوجي
املناسبة، فمن شأ�ا أن تسهم يف تعزيز احلرية واملساواة. وما زالت الثغرات التكنولوجية وما يقرتن با من فجوات رقمية منتشرة داخل 

يف الفئات املستبعدة واملهمشة. ويف عاملنا ال ي تسوده العوملة، باتت املعارف واالبتكارات  البلدان وفيما بني املناط(، وهي تؤثر سلباً 
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وأشكال اإلبداع تكتسي أمهية متزايدة يف حتديد احللول اليت تتيح التصدي للتحديات العاملية وك لك بوصفها قوة دافعة حنو حتقي( النمو 
 .االقتصادي واالزدهار

 ٢٠١٥اإلنصاف والكرامة والتضامن والسالم في مرحلة ما بعد عام عالم يتسم باالستدامة و 

متاشيًا مع املناقشات اليت ُأجريت على صعيد التمع الدويل ويف منظومة األمم املتحدة على وجه التحديد، جيب وضع السالم واالستدامة 
وال بد هل ه اخلطة من أن تشكل مصدر إهلام وتوجيه . ٢٠١٥والعمل املتمحور حول اإلنسان يف صميم خطة التنمية ملرحلة ما بعد عام 

نتائج، للمبادرات والربامج اليت تقوم على مبادئ املساواة، واإلنصاف، والتضامن، واملشاركة الدميقراطية، واحلكم الرشيد، والقابلية لقياس ال
وأن تغطي األوضاع واملسؤوليات اخلاصة بكل  واملساءلة. ولكي تكون هل ه اخلطة قدرة حتويلية حقيقية، جيب أن تتسم بنطاق عاملي،

منطقة من مناط( العامل، وأن تعاجل مسألة حقوق األفراد، النساء منهم والرجال على حّد سواء. فالنداءات اليت وجهها الشباب بوجه 
ز مرة جديدة األمهية خاص من أجل صون كرامة اإلنسان وحرياته، واليت ترددت خالل االنتفاضات اليت شهدها الشرق األوسط، تربِ 

البالغة اليت تكتسيها حقوق اإلنسان على الصعيد األخالقي والسياسي واالجتماعي واالقتصادي. وجيب أن تركز خطة التنمية العاملية 
تعل( باجلنسني اخلاصة بالعقود املقبلة على القضايا امللّحة املتمثلة يف القضاء على الفقر، واحلد من أوجه التفاوت كافة، وال سيما فيما ي

 امن.ضالتاملقرتنة بوالشباب والكرامة 

وجيب بالتايل أن ترتكز خطة التنمية العاملية املقبلة على رؤية تتيح حتقي( تغيري حقيقي، ال على جمرد كلمات بديلة غري كفيلة بإحداث 
دين منه يف األجل الطويل. ومن الضروري تلبية التغيري املرجو. وال بد ألي عمل إمنائي من أن يتمحور حول حتسني رفاه األشخاص املستفي

 .احتياجات التمعات واحتياجات كوكبنا الرازح حتت الضغوط

ية ومن الضروري أيضًا االعرتاف بأمهية التنمية املستدامة وتنفي ها باعتبارها مفهومًا شامًال ومعقدًا يغطي املعايري االقتصادية والبيئ
ية واألخالقية والروحية اليت ترسم مصري التمعات احمللية واألمم والبشرية مجعاء. وتقع على عات( التمع واالجتماعية وك لك القيم الثقاف

الدويل مسؤولية التفكري يف عقد اجتماعي جديد وصياغته كي يشمل عقدًا يكفل العيش بانسجام مع الطبيعة، وذلك بغية إدراج مبادئ 
. والواقع هو أن التنمية ال ميكن أن تكون مستدامة ما مل تسهم ٢٠١٥تنمية العاملية ملا بعد عام السالم واألمن واحلكم الرشيد يف خطة ال

 .يف تعزيز السالم ويف منع النزاعات وتسويتها استناداً إىل سيادة القانون والنظام القانوين الدويل

 ٢٠١٥المساهمة المحتملة لليونسكو في خطة التنمية لفترة ما بعد عام 

سكو هي "شهادة على اإلميان باإلنسان". وتتطلب التحديات املعقدة املطروحة يف عاملنا اليوم ردوداً وحلوًال متعددة األوجه. وحتتل إن اليون
اليونسكو حبكم مهامها و�وجها اجلامعة للتخصصات مكانة فريدة للمسامهة يف وضع مثل ه ه الردود. وبالتايل، فقد حان الوقت إلعادة 

يونسكو حبيوية وقناعة، ولتقدمي املوارد الالزمة اليت تتيح هلا اختاذ التدابري احلازمة والفعالة يف جماالت اختصاصها: فالتنمية تأكيد مهام ال
ميكن حتقيقها دون القيام باستثمارات كبرية يف جماالت التعليم والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات. وتشكل مهام اليونسكو  املستدامة ال

عة للتخصصات عنصراً أساسياً ومنّصة فريدة لوضع النهوج الواجب اتباعها لتحقي( التنمية املستدامة الشاملة. وسيكون من املهم جداً اجلام
ص إجياد عالقات تآزر بني التخصصات وإقامة روابط جديدة بينها لبناء اجلسور بني التنمية والثقافة، وبني التعليم والدميقراطية، وبني فر 

 اإلبداع، وبني االستدامة وتبادل املعارف.العمل و 

ومن العوائ( اليت واجهتها أن التنمية املستدامة والعادلة  األهداف اإلمنائية لأللفيةومن بني الدروس املستخلصة من النجاحات اليت شهدتا 
ركز على األشخاص، وتستمد قوتا من ُمثل ال ميكن حتقيقها باالعتماد على السياسات االقتصادية حصراً. فنحن حنتاج إىل �وج إمنائية ت
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إنسانية، وتتيح تزويد الناس مجيعًا باألدوات اليت تساعدهم على حتقي( إمكانياتم الكاملة. وتشكل الثقافة فضًال عن التعليم والعلوم 
 واالتصال واملعلومات املكونات األساسية لنهج من ه ا القبيل.

، وذلك من خالل أداء وظائفها اخلمس ٢٠١٥فرتة ما بعد عام العمليات اليت سُتجرى يف  يف بقسط وافرأن تسهم  بوسع اليونسكوو 
. وبالفعل، ففي املرتابطة بوصفها خمترباً لألفكار، وهيئة تقنينية، ومركزاً لتبادل املعلومات، وهيئة لبناء القدرات، وعامًال حفازاً للتعاون الدويل

ع مثًال الفالحون ال ين يعيشون يف مناط( نائية من العامل االستفادة من شد اخلدمات بفضل عامل ما انفك يزداد ترابطاً، حيث يستطي
ة.  األجهزة املتنقلة، ينبغي أن يؤدي التعاون على الصعيد العلمي والفكري والثقايف إىل تعزيز تبادل املعلومات واستحداث األفكار املبتكر 

ألفراد والتمعات احمللية واحلكومات واملنظمات الدولية لتبادل اخلربات واملعلومات القائمة كما ينبغي أن يفسح ه ا التعاون الال أمام ا
 على أدلة وبيانات واضحة بشأن السياسات واملمارسات واألساليب اإلمنائية والنتائج املرتبطة با.

 ضرورة اعتبار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من األولويات المستعرضة

ت مظاهر الالمساواة بني املرأة والرجل تشكل أحد أشكال الالمساواة األكثر دواماً واألعصى على احلل. فما زالت النساء والفتيات ما زال
من كل أحناء العامل يشكلن فئة حمرومة من السكان ويواجهن عراقيل تعي( تطوير إمكانياتن الكاملة، وه ا يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان 

اً أمام التنمية املستدامة والشاملة للمجتمعات واألفراد. إذ ال ميكن حتقي( التنمية بتجاهل املرأة. وجيب أن تكون قضية املساواة وعائقاً خطري 
كما جيب أن تكون هدفاً قائماً ب اته. وبالنسبة   ٢٠١٥بني اجلنسني ومتكني املرأة من األولويات املستعرضة خلطة التنمية لفرتة ما بعد عام 

نسكو، فإن الرتكيز على املساواة بني اجلنسني يعين الرتكيز بشدة على تعليم الفتيات والنساء من خالل مجلة من التدابري تشمل لليو 
التصدي لتفشي األمية مبعدالت عالية يف صفوف النساء. وتشكل العلوم والتكنولوجيا واإلبداع عوامل أخرى من العوامل احملفزة للتنمية 

ن هناك حاجة إىل مزيد من الباحثني العلميني وال سيما النساء العلميات وخاصة يف أفريقيا. وتشكل الثقافة والصناعات املستدامة. كما أ
، يتمتع مجيع الناس بغض ٢٠١٥اإلبداعية عاملني آخرين من العوامل اليت حتفز على متكني املرأة. ويف العامل ال ي نصبو إليه بعد عام 

لى حتقي( تطلعاتم وعلى املشاركة مشاركة كاملة يف احلياة التمعية والثقافية. وعالوة على تيئة بيئة تتكافأ النظر عن جنسهم بالقدرة ع
 فيها الفرص، علينا أن حنرص على إزالة احلاجز الزجاجي ال ي أعاق تقدم النساء والفتيات لفرتة طويلة جداً. 

 المسؤولية الجماعية في تلبية تطلعات الشباب

لتنمية املستدامة تعين تلبية احتياجات األجيال احلالية مع عدم املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتا، جيب أن يكون مبا أن ا
إال أنه كثريًا ما تكبت تطلعاتم  -الشباب شاغًال أساسيًا من الشواغل اليت ستعىن با خطة التنمية املقبلة. فالشباب مستقبل البشرية 

بطالة وغياب فرص العمل واستبعادهم عن عمليات أخ  القرارات اليت تؤثر يف حياتم. وينبغي أن تعمل اليونسكو على التصدي بسبب ال
 هل ا الوضع اجلائر باختاذ مجلة من التدابري من بينها تنظيم عمليات للتدخل خصيصًا يف جمال تنمية املهارات، والتعليم والتدريب التقين

والتكنولوجيا، واإلبداع. ومن الضروري أن تأخ  اجلهود اجلماعية املب ولة لبناء مستقبل أفضل صوت الشباب وأولوياتم  واملهين، والعلوم،
يف االعتبار عن طري( اللجوء إىل أشكال من التشاور واإلدارة تنطوي على مزيد من املشاركة. وأشري إىل أن على اليونسكو أن تسعى من 

  مد جسر للشباب.خالل أنشطتها املتنوعة إىل

 األنشطة الواجب تنفيذها على سبيل األولوية لمناهضة مظاهر الالمساواة

جيب تقييم خطة التنمية املستدامة أيًا كانت على ضوء التحسن ال ي يشهده وضع الفئات األكثر فقرًا وحرمانًا وتميشاً. ويشمل ذلك 
مبا فيها البلدان الغنية، وتشكل ه ه املظاهر قضية ينبغي معاجلتها إن أرادت  مظاهر الالمساواة بني البلدان وداخل كل بلد من البلدان

، األهداف اإلمنائية لأللفية لتشمل ما ٢٠١٥خطة التنمية أن تكون فعًال ذا بعد عاملي. وينبغي أن تتجاوز خطة التنمية املقبلة ملا بعد عام 
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ندماج االجتماعي. ويتطلب ه ا األمر معاجلة أسباب التهميش واإلقصاء يتخطى ذلك بكثري وهو تقليص مظاهر الالمساواة وتعزيز اال
واصل معاجلة حثيثة. ويتمتع التعليم بقدرة فريدة على تقليص مظاهر الالمساواة؛ فإن مل تتوافر الفرص املنصفة لالنتفاع بالتعليم اجليد، سيت

ات التعليمية لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة. وال ميكن حتقي( األهداف تميش الفئات احملرومة. ففي العديد من البلدان ال تُلىب االحتياج
خدمات املتمثلة يف تعميم التعليم االبتدائي أو توفري التعليم اإللزامي إن مل تأخ  املدارس يف االعتبار احتياجات مجيع التالمي  مبا فيها 

بالقليل من البىن  وال حيظى هؤالء األشخاص يف بلدان كثرية إال التغ ية والصرف الصحي والرتتيبات املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ها الفرص األساسية واملواد الرتبوية اليت تناسب احتياجاتم، وقد ال تتوافر ه ه البىن واملواد على اإلطالق. وحرصًا على تيئة بيئة تتكافأ في

جلامعة للتخصصات اليت ترمي إىل تعزيز الوصول إىل املعارف لكل فئات التمع، ينبغي لليونسكو أن تستحدث مزيدًا من الربامج ا
 ة. واملعلومات واليت تتجلى من خالل تعزيز السياسات الطموحة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعليم العلوم، والتنمية الثقافي

 التعليم المنصف مسألة أساسية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

تعليم ح( أساسي من حقوق اإلنسان. وهو يشكل جزءًا ال يتجزأ من التنمية املستدامة، واحلد من الفقر، والدميقراطية، والسالم. وقد ال
مليون طفل ما زالوا غري ملتحقني اليوم باملدارس. وتشكل النساء ثلثي األميني  ٥٧إال أن  ٢٠٠٠ُأحرز تقدم يف نسب القيد من  عام 

 الكبار. 

كل التعليم هدفًا ب اته فحسب، وإمنا هو وسيلة يستعان با لتحقي( أهداف إمنائية أخرى. ول لك، ينبغي وضعه يف صلب خطة وال يش
 التنمية املقبلة.

عدة مسائل ضرورية للتعليم. فيجب يف املقام األول الرتكيز على اإلنصاف واجلودة يف التعليم.  ٢٠١٥وتشمل خطة التنمية ملا بعد عام 
ينبغي أن تقف اللغة عائقًا أمام تلقي  أن تتخطى ضرورُة توافر فرص منصفة لالنتفاع بالتعليم اجليد مرحلَة التعليم االبتدائي. وال وينبغي

التعليم اجليد. وينبغي أن تكون السياسات واالسرتاتيجيات املتصلة بالتعليم منصفة وجامعة تشمل الفئات املهمشة مبا فيها األطفال ذوو 
وتضمن قدرة النظام التعليمي برمته على مراعاة احتياجات مجيع التالمي . وتتطلب املساواة بني اجلنسني عناية مستمرة مع الرتكيز  اإلعاقة،

بشكل خاص على استفادة النساء والفتيات من فرص التعليم. كما ينبغي أن تأخ  األهداف التعليمية يف االعتبار الرجال والفتيان أل�م 
ان يسجلون تأخرًا على صعيد اإلجنازات التعليمية. وينبغي أن يكون التعليم مدى احلياة، مبا يف ذلك التعليم غري النظامي يف بعض البلد

 وغري الرمسي، مبدأ يسرتشد به. 

ة ويلزم حتسني حمو األمية يف أوساط الشباب والكبار، فمحو األمية هو ح( أساسي ومؤشر لرصد التنمية. وإىل جانب أشكال األمي
التقليدية، أخ ت تظهر أشكال أخرى من األمية املتصلة بالتكنولوجيات اجلديدة، مما ميكن أن يشكل عائقًا خطريًا أمام االنتفاع بسوق 

 الصدد،العمل يف املستقبل. وبوجه أعم، ينبغي للنظم التعليمية أن توجه اهتمامًا أكرب حنو مهارات احلياة والعمل. ومثة حتدٍّ متزايد يف ه ا 
هين، وهو إمكانية توظيف الشباب. ويلزم تغيري املفهوم السائد لدى الطالب واملعلمني واآلباء بشأن التعليم والتدريب يف الال التقين وامل

ني عد نظام التعليم والتدريب يف الال التقين واملهين ال ي يستجيب الحتياجات الدارسوهو أ�ما ميثالن تعليمًا من الدرجة الثانية. ويُ 
 والقطاع الصناعي نظاماً حاسم األمهية يف تدريب احلرفيني والتقنيني ويف دعم ممارسة األعمال احلرة والقدرات اإلبداعية.

سواء من حيث جودة تدريبهم أو  -وجيب ك لك معاجلة مسائل رئيسية أخرى. فمسألة جودة التعليم مثالً، ستتوقف على املعلمني 
ٍفيني يف الكثري من البلدان النامية. ويلزم حتسني رعاية وتربية األطفال يف مرحلة الطفولة املبّكرة باعتبارمها من زاال غري كا عددهم الل ين ما

األساسية. كما أن التعليم من أجل التنمية املستدامة سيؤدي حتماً دوراً أساسياً يف التنفي  الفعلي جلدول األعمال العاملي  تعّلماحتياجات ال
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سكو مسؤولية خاصة يف إبراز حلقات الروابط التبادلية القائمة بني احل( يف التعليم واحل( يف البيئة الصحية والتعليم من أجل املقبل. ولليون
 التنمية املستدامة. 

ملواطنة وستصبح توعية الطالب بشأن التحديات اليت تواجهها اإلنسانية عرب احلدود جانباً هاماً من التعليم، ال ي ينبغي أن يشمل تعليم ا
. فالتعليم عامل أساسي يف مفهوم الدميقراطية باعتبارها تعّلمالعاملية، إىل جانب تعليم القراءة والكتابة ومبادئ احلساب واالهتمام بنتائج ال

نتخابية مجلة من املواقف والسلوكيات وليس جمرد سلسلة إجراءات رمسية. فاالنتخابات وحدها ال تعادل الدميقراطية، وقيمة العمليات اال
كان املنتخبون يفتقرون للقدرة على تقييم النتائج املرتتبة على ممارسة ه ا احل(. وستكون السيادة الوطنية عدمية  قيمة مشكوك فيها إذا ما

س بد أن تكون الدميوقراطية هدفًا للتعليم ولي اجلدوى إذا ما احنصرت املعلومات الالزمة ملمارستها لدى قسم صغري من السكان. وال
موضوعًا له. والتعليم عامل حاسم األمهية يف تشكيل املواطنني القادرين على االضطالع باملسؤولية، وأداء دور واٍع ونشيط يف التمع. 

لزم ويلزمنا أن حنرتم سيادة الطالب الفكرية واستقالليتهم، مع تعليمهم أسلوب التفكري النقدي واإلبداعي وتزويدهم باملهارات القيادية. وي
وتعليم أيضًا أن يكون تعليم املواطنة العاملية مستندًا إىل تعزيز الفهم املتبادل، ومكافحة الفساد، وتعميم استخدام التكنولوجيات اجلديدة، 

 تاريخ األمم األخرى وثقافاتا وأديا�ا، بل ومنظومة األمم املتحدة نفسها. تعّلمو 

ع استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. وينبغي للنظم التعليمية أن توسع ولقد خضع أسلوب توفري التعليم لتغيريات أساسية م
ع استفادتا من إمكانيات ه ه التكنولوجيات واملوارد التعليمية املفتوحة، حيث تتيح تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت فرصة هائلة لتوسي

يؤدي االنتفاع اجلماهريي الواسع باملعارف واملعلومات إىل التقنني والتوحيد. إذ  نطاق االنتفاع بالتعليم، كما ينبغي، يف الوقت نفسه، أن ال
يلزم احلفاظ على تعددية النظم التعليمية، فتكنولوجيات املعلومات واالتصال قادرة على حتديث أساليب التعليم، ولكن التكنولوجيات 

 وحدها ليست كافية.

إذ إن التعليم منفعة عامة. وينبغي أن يكون إلزاميًا وجمانيًا وأن خيدم  ،يم اجلمالية واملواطنةوجيب أن يقوم التعليم على األخالقيات والق
ية مصلحة الفرد وتنميته. ومن مث، جيب لنظم التعليم أن توازن بني متطلبات السوق والدولة من جهة، وبني تطلعات األفراد والتمعات احملل

أن يظل إعالناً للنوايا فحسب. وإمنا جيب إدماجه يف وثائ( ملزمة دستورياً بغية إسداء املشورة  من جهة أخرى. وال ميكن للح( يف التعليم
وتقدمي يف مسأليت إعداد السياسات التعليمية وتقييمها. وبقدر ما يستدعي حتقي( التنمية املستدامة تضامنًا بني األجيال وضرورة االبتكار 

تعهد بتعليم األجيال احلالية واملقبلة ونقل ما ُمجع من تراث فكري وعلمي وثقايف إليها وتزويدها حتقيقه دون ال املعلومات املفيدة، يتع ر
 بأدوات للتكيف مع التغيري.

، اليت ٢٠١٥ويتطلب كل ذلك وضع هدف جديد بشأن التعليم يتف( مع روح املشاورة املواضيعية العاملية بشأن التعليم يف فرتة ما بعد عام 
 مدى احلياة للجميع". تعّلمشأن "التعليم املنصف واجليد والأوصت بوضع هدف ب

ت وينبغي أن يقرتن هدف التعليم أيضًا بأهداف تتعل( باألولويات املواضيعية احملددة التالية: حمو األمية لدى الشباب والكبار، واملهارا
 الطفولة املبكرة، والتعليم من أجل التنمية املستدامة واملواطنة العاملية. ، والرعاية والرتبية يف مرحلةواملعلمونالالزمة يف احلياة اليومية والعملية، 

لفرتة ما بعد  التنميةوجيب أن تثبت اليونسكو قيادتا يف جمال التعليم وأن تواصل الرتويج العتماد رؤية شاملة بشأن التعليم يف إطار خطة 
 .٢٠١٥عام 
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 مية المستدامةالثقافة بوصفها قوة دافعة وميسرة لتحقيق التن

. ٢٠١٥لفرتة ما بعد عام  التنميةمتثل الثقافة قوة دافعة وميسرة لتحقي( التنمية املستدامة ومن مث ينبغي أن تكون ركنًا من أركان خطة 
ندماج االجتماعي ويؤدي االقتصاد اإلبداعي اليوم دورًا متزايد األمهية يف تنمية البلدان. وتضمن التنمية اليت تتصدرها الثقافة املزيد من اال

واالبتكار واإلبداع ومباشرة األعمال احلرة. ومن جهة أخرى، يتطلب توظيف استثمارات اقتصادية سليمة متلك معرفة متينة بشأن الثقافات 
 لة.احمللية. ويكتسي ذلك أمهية حامسة بالنسبة إىل قدرة التمعات على صون الرتاث املادي وغري املادي لألجيال احلالية واملقب

ولكن على الرغم من تزايد األدلة على دور الثقافة بوصفها عامًال يعجل حتقي( التغري اإلجيايب، فقد تعرض ه ا الدور، من  وقت طويل، 
 ربط. وإن امليل إىل ٢٠٠٠سيما يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية اليت اعُتمدت يف عام  للنسيان أو االستخفاف على نطاق واسع وال

تقييدًا لنماذج التنمية  بالبعد االقتصادي فحسب وعدم اعتبارها نتيجة لتضافر عوامل اقتصادية وبيئية واجتماعية شكل عامالً  التنمية
 جوهرياً التقليدية اليت غالباً ما جتاهلت الثقافة باسم حداثة مزعومة. وال متثل الثقافة سبيًال لتحقي( أرباح اقتصادية فحسب وإمنا تعد عامالً 

ر حوله االستدامة االقتصادية والبيئية. ويؤدي عدم فهم التنمية البشرية فهماً شامًال إىل اجلهل حبقيقة أنه ال ميكن فصل أمناط حياة تتمحو 
إذ إن الثقافة متثل  بوجه عام، الناس عن ثقافاتم. وبدون حتديد السياقات الثقافية، ال ميكن حتقي( التعليم للجميع أو القضاء على الفقر

ال ي يضع الثقافة يف صميم  غجونصر األساسي ال ي يتعني استخدامه يف تعزيز التنمية املستدامة والبشرية الشاملة. وطالب إعالن هانالع
من خالل أهداف  ٢٠١٥لفرتة ما بعد عام  التنميةباإلدماج التام للثقافة يف خطة  ٢٠١٣سياسات التنمية املستدامة والصادر يف عام 

اضحة. ويبني ذلك أن التمع اإلمنائي الدويل بدأ يدرك أخرياً حدود فرض منوذج تنمية واحد على ثقافات خمتلفة وبدأ وغايات ومؤشرات و 
 حيرز تقدماً يف إدماج الثقافة يف السياسات اإلمنائية، ويرجع الفضل يف ذلك جزئياً إىل جهود اليونسكو.

ار بني الثقافات بوصفهما أساسًا إلحالل السالم. إذ ميكن استغالل الثقافة كعامل وينبغي لليونسكو أن تعزز احرتام التنوع الثقايف واحلو 
توخي احل ر الفردي واجلماعي. وينبغي  اي خطر التسييس ه يقتضو  .تفرقة سياسي وحجة إلشعال نار الفتنة بني التمعات واألمم

ع البشري وتنوع الثقافات، مبا يتف( مع ما أرسي من مبادئ يف إعالن استخدام مواقع الرتاث الثقايف العاملي لتدريس الطابع العاملي لإلبدا 
. وينبغي لليونسكو أيضًا أن تب ل اجلهود لرتويج فهم مفتوح ومتسامح لتاريخ العامل، ٢٠٠١اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف لعام 

متثل أيضاً سبيًال لتعزيز التعاون بني األمم  فقدعلى تعزيز اهلويات، مراعية يف ذلك أمهية استخدامه الرتبوي. وإذا كانت الثقافة متلك القدرة 
ومساعدة البلدان والتمعات على أن تتحرر من  والتمعات واحلضارات. وجيب أال تألو اليونسكو جهدًا لفتح أبواب التعاون بني األمم

)، محلة عاملية ضد ٢٠٢٢-٢٠١٣لتقارب بني الثقافات جينبغي لليونسكو أن تشن، يف إطار العقد الدويل ل . كماالتحديات النمطية
من أجل مكافحة اإلرهاب  على مجيع املستوياتحتالف من أجل السالم املستدام يف العامل  تسهم يف تشكيلالعنف والتطرف وأن 

لفرتة  التنميةأجل السالم يف خطة الثقافة من  إدراجينبغي لليونسكو مواصلة الدعوة إىل يف اخلتام، . و ، مبا يشمل املدارسالتطرف والعنفو 
 .٢٠١٥ما بعد عام 

 لقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامةل مسّرععامل  -العلوم 

حتظى  على الرغم من الدور اجلوهري ال ي تؤديه العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف دفع عجلة التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، فإ�ا ال
 إطار األهداف اإلمنائية لأللفية. ومتثل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار عنصرًا رئيسيًا ملعاجلة التحديات املعقدة اليت تواجه باهتمام كاٍف يف

 .٢٠١٥لفرتة ما بعد عام  التنميةبوضوح يف خطة ه ا العنصر ينبغي أن يبنيَّ و االستدامة وتيئة مستقبل أفضل للجميع، 

يستطيعون، حد اآلن،  لتكنولوجيا أصبحت تؤدي دورًا جوهريًا يف إدراكنا للعامل، فإن املاليني من الناس الوعلى الرغم من أن العلوم وا
العلوم االنتفاع بفوائدها. وسعيًا إىل االستفادة التامة من العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، جيب تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية يف جمال 
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وضمان توافر العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واملعارف للجميع وتكيفها مع االستخدامات العملية. وستستفيد والتكنولوجيا واالبتكار، 
تعاون العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من ثراء املوارد اليت توفرها معارف السكان األصليني واملعارف التقليدية. وميثل نقل التكنولوجيا وال

ناء التضامن البشري. وينبغي تشاطر أفضل املمارسات املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتعزيز التعاون بني العلمي عنصراً رئيسياً يف ب
ادرات القائمة املراكز العلمية القائمة يف البلدان املتقدمة واملراكز القائمة يف البلدان النامية، فضًال عن تعزيز أوجه التآزر واالتساق بني املب

 الوطين واإلقليمي والعاملي بشأن البحوث والتطوير واالبتكار. على الصعيد

وينبغي أن تتعهد احلكومات والقطاع اخلاص باالستثمار على حنو مكثف يف تطوير االقتصادات والتمعات اخلضراء اليت ستؤدي إىل بلوغ 
تكنولوجيا واالبتكار تنهض بالتكنولوجيات اخلضراء أمناط مستدامة من اإلنتاج واالستهالك. ويفرتض ذلك وجود سياسات بشأن العلوم وال

ال ومصادر الطاقة املتجددة فضًال عن تنمية مهارات الشباب، وحيدوها يف ذلك التعليم من أجل التنمية املستدامة والتعليم والتدريب يف ال
 التقين واملهين.

ذلك النهوض بعلم االستدامة ال ي ُحتشد  ويقتضيتنمية املستدامة. وإننا يف حاجة إىل عقد "ميثاق مع الطبيعة" وتعزيز العلوم من أجل ال
 يقتضيمن خالله جممل العلوم الطبيعية واالجتماعية واإلنسانية ملواجهة التحديات املعقدة اليت حتتاج إىل حلول متعددة التخصصات. كما 

من املائي، والتكيف مع تغري املناخ، وصون التنوع البيولوجي، ذلك إقامة تعاون يف جماالت علوم احمليطات، واإلدارة املستدامة للمياه واأل
 وغري ذلك من الاالت.

ومثة حاجة أيضًا إىل إبرام عقد اجتماعي جديد يعاجل التحديات األخالقية ويعزز تقارب الثقافات. وينبغي تعبئة العلوم االجتماعية 
لتحوالت ا لتحديات اليت تواجهها مجيع البلدان يف عصرنا ه ا، وهو توجيهألحد أهم ا واإلنسانية لتحقي( فهم أعم( وإجراء حتليل أدق

قيقي. وينبغي فهم اإلدماج بوصفه عنصرًا متعدد األبعاد يندرج يف خطة ما بعد عام احل االجتماعي دماجاإل على حنو حيق(االجتماعية 
ت الفاعلة الدولية والتمع املدين ككل بتحديد حد أدىن من لسد الفجوة بني الفقر والرخاء. ومن املهم أن تقوم احلكومات واجلها ٢٠١٥

يف السياسات، وذلك فيما يتعل( بأكثر الفئات فقرًا والنساء والشباب واملهاجرين وجمتمعات السكان  اإلدماجالرفاه وإدراج مسألة 
 األصليني واملعوقني.

 .٢٠١٥لفرتة ما بعد عام  التنميةءاً ال يتجزأ من خطة وينبغي أن يصبح توطيد الروابط بني العلوم والسياسات والتمع جز 

 االتصال والمعلومات عنصران حيويان لتعزيز التنمية المستدامة والديمقراطية

 تبد منه الزدهار الدميقراطيا متثل حرية التعبري، مبا يف ذلك وسائل اإلعالم احلرة واملستقلة، سواء خارج إطار اإلنرتنت أو داخله، أمرًا ال
ساعدة املواطنني على حتسني مشاركتهم يف إعداد سياسات التنمية وتنفي ها وتقييمها. وانطالقًا من االعرتاف بالدور الريادي ال ي ومل

تضطلع به تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف بناء جمتمعات املعرفة ويف سد الفجوة املعرفية، ال بد من ضمان إدراج ه ه 
تنمية املتعلقة باملستقبل. ويف عصرنا الراهن ال ي يبلغ فيه االعتماد على املعلومات حدودًا قصوى، متثل التكنولوجيات يف خطة ال

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عنصرًا أساسيًا يف التنمية، ويف حني هناك الكثري من احلرية يف استخدامها، ال يوجد إال القليل من 
نتفاع بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أمرًا بعيد املنال بالنسبة إىل ماليني البشر، وغالبًا ما التضامن وليس هناك مساواة. ويظل اال

يكون هؤالء من ال ين هم بأمس احلاجة إىل ه ه التكنولوجيات. وينبغي أن حتتل الفجوة الرقمية والقدرة على استخدام املعلومات 
 .٢٠١٥خطة التنمية ملرحلة ما بعد عام والتكنولوجيا استخداماً فعاالً مكانة عليا يف 
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 ٢٠١٥حفز التغيير الملموس في فترة ما بعد عام 

ية من الواضح أن هناك تناقضًا بني أمهية مهام اليونسكو والنقص امللموس يف املوارد املالية. ويبدو بوضوح أن ميزانية اليونسكو ليست كاف
ط لكل شخص على األرض. وينبغي أن يقارن ه ا االستثمار الضئيل يف السالم دوالر أمريكي فق ٠,٤٥على اإلطالق، إذ إ�ا متثل 

لعامل بتكاليف احلروب وعواقبها الكارثية. فمن األنفع بكثري أن توجه املوارد إىل ميزانييت التعليم والتنمية لكي تتكون رؤية أكثر إنسانية 
نسكو من اخنفاض شديد، ينبغي ب ل اجلهود لضمان توفري قدر أنسب من املوارد، ينعم بالسالم. ويف ه ه الفرتة اليت تعاين فيها ميزانية اليو 

إضافة إىل استكشاف توجهات اسرتاتيجية جديدة وأوجه تآزر فعالة يف جماالت اختصاص املنظمة. وسيتعني على اليونسكو إقامة 
ل يف التمع املدين واللجان الوطنية وشبكات املدارس شراكات قوية داخل منظومة األمم املتحدة ومع شبكاتا األوسع نطاقًا اليت تتمث

واجلامعات ومجاعات املهنيني والقطاع اخلاص على حد سواء. ولعل املضي قدمًا بطريقة تعاونية ومنسقة مع الشركاء تتيح إحداث أثر 
 مضاعف يف إطار املوارد احملدودة للمنظمة.

راكات واملمتدة من النطاق العاملي إىل النطاق احمللي، ميكن للمنظمة أن حتتل مكانة أفضل واستناداً إىل أنشطة اليونسكو املتعلقة ب ه الش
يف إطار السعي إىل حتقي( التضامن بني الشعوب والثقافات واألمم. ومن ه ا املنطل(، ينبغي للدول األعضاء  ٢٠١٥يف فرتة ما بعد عام 

لوطنية لليونسكو وتعزيز إسهامها يف تنفي  برامج املنظمة وأنشطتها وسياساتا على أن تنظر يف إمكانية املضي قدمًا يف استخدام جلا�ا ا
، واضعة نصب عينيها هدف ضمان ٢٠١٥الصعيد القطري، وال سيما يف إطار االستعدادات اخلاصة خبطة التنمية ملرحلة ما بعد عام 

مة ونطاق أنشطتها وتأثريها، وزيادة نفوذها داخل منظومة األمم احلضور الفعال والدي لليونسكو يف كل بلد، بغية توسيع انتشار املنظ
 .٢٠١٥املتحدة من أجل ترويج الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات سعياً إىل حتقي( أهداف التنمية لفرتة ما بعد عام 

يت ُعقدت يف إطار منتدى القادة. ويتعني يف ه ا الصدد وكان إنشاء أوجه التآزر والرتابط من املوضوعات اليت تكرر تناوهلا يف املناقشات ال
املعارف.  مد اجلسور بني التنمية والثقافة، والتعليم والدميقراطية، والعلوم والتعليم، والعلوم والثقافة، والعمل واإلبداع، واالستدامة وتبادل

اجلامعة للتخصصات واملشرتكة بني القطاعات. وانبثقت من  واعُتربت اليونسكو يف ه ا املنتدى اجلهة اليت حتتل مكانة فريدة يف النهوج
يتعل( املناقشة رؤية مفادها أن الفقر واالستبعاد ميكن التصدي هلما بفعالية من خالل األنشطة اليت تعزز الكرامة واملساواة، وال سيما فيما 

فعاًال يف املناقشات اليت تدور بني احلكومات واملنظمات  بالنساء والشباب والنهوض بالتنوع الثقايف. وينبغي لليونسكو أن تسهم إسهاماً 
 يف جماالت الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات. ٢٠١٥الدولية يف سبيل وضع خطة التنمية العاملية ملرحلة ما بعد عام 

 ر ما يلي:، ينبغي لليونسكو أن تروج يف مجلة أمو ٢٠١٥وفيما يتعل( خبطة التنمية لفرتة ما بعد عام 

 مدى احلياة للجميع؛ تعّلمالتعليم اجليد املنصف وال •
 الثقافة بوصفها قوة دافعة وميسرة لتحقي( التنمية املستدامة؛ •
العلوم بوصفها عامًال مسّرعًا للقضاء على الفقر وحتقي( التنمية املستدامة، وذلك بعدة وسائل منها تركيز االهتمام على  •

 بيولوجي؛احمليطات واملياه والتنوع ال
 تعزيز حرية التعبري وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل حتقي( التنمية املستدامة والدميقراطية. •
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قائمة أسماء رؤساء ونواب رؤساء ومقرري المؤتمر العام وهيئاته الفرعية  الملحق الثاني
 (الدورة السابعة والثالثون)

 السابعة والثالثون): جالدورة الفرعية ومقرري املؤمتر العام وهيئاته ترد أدناه قائمة أمساء رؤساء ونواب رؤساء

 المؤتمر العام ةرئيس
 )الصنيجهاو بينغ السيد 

 المؤتمر العام ةنواب رئيس
 رؤساء وفود الدول األعضاء التايل بيا�ا: 
اإلسالمية)، باكستان، البحرين، الربازيل، تونس،  -، أملانيا، إندونيسيا، إيران جمجهورية ألبانيااالحتاد الروسي، األرجنتني، أسرتاليا، 

غسالفية اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية كونغو الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليو 
ند، صربيا، ُعمان، غابون، غانا، فرنسا، ازيالالسابقة، زمبابوي، سانت فنسنت وغرينادين، سانت لوسيا، سري النكا، سلوفاكيا، سو 

 البوليفارية)، كندا، كينيا، ليبيا، املغرب، النمسا. -فنزويال جمجهورية 
 (APX) لجنة الشؤون المالية واإلدارية والمسائل العامة ومساندة البرنامج والعالقات الخارجية

 ظمى وآيرلندا الشمالية)ماثيو سادرس جاململكة املتحدة لربيطانيا العالسيد  الرئيس:
 السيد نيكوالي لوجينسكي جاالحتاد الروسي) نواب الرئيس:

 السيدة فريا الكويي جسانت لوسيا) 
 جنيبال) شريثا اكال/السيد موهان كريشنادالسيد رام بابو  
 السيدة مها أيوب جالسودان) 

 ربو ججنوب أفريقيا)غالسيد يوسف  المقرر:
 (ED) التربيةلجنة 

 عبد السالم القاليل جليبيا) رئيس:ال
 )أملانياج والرت هريش السيد نواب الرئيس:

 )السلفادورج ة لورينا سول دي بولالسيد 
 مهد خري بن حممد يوسف جماليزيا) السيد 
 باب ساي جغامبيا) السيد 

 ة تاميال ألييفا جأذربيجان)السيد :ةالمقرر 
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 (SC) الطبيعية العلوملجنة 
 فيل جموارة ججنوب أفريقيا)سيد ال الرئيس:

 السيد اكسل ميسن جكندا) نواب الرئيس:
 السيد إرفني بالش جالر) 
 السيد اسكندر ذو القرنني جإندونيسيا) 
 السيد خالد العلي جقطر) 

 السيد لوكاس هرنان فرانكو غودوي جباراغواي) المقرر:
 (SHS) واإلنسانية االجتماعيةلجنة العلوم 

 السيد غونزالو أباد جإكوادور) الرئيس:
 )مدغشقرالسيد ين توكي اندرياماجناتو ج نواب الرئيس:

 )اململكة العربية السعوديةجالسيد زياد الدريس  
 اإلسالمية) -السيد حممد رضا سعيد آبادي إيران جمجهورية  
 )بلغارياجالسيد الكساندر سافوف  

 )ناليوناج السيدة صوفيا بوراتسيس :ةالمقرر 
 (CLT) الثقافةلجنة 

 ملبارد جالتفيا)السيدة دايس  :ةالرئيس
 السيد لويس بريا، اجلمهورية الدومينيكية نواب الرئيس:

 السيد مايكل مانالو، الفلبني 
 السيد بيري أكبونا، بنني 

 تافوري، إيطاليافرانشيسكو السيد  المقرر:
 (CI) والمعلوماتاالتصال لجنة 

 )السويدج دريس أهنليدأن السيد الرئيس:
 ليودوفيت مولنار جسلوفاكيا) السيد نواب الرئيس:

 السيدة ماريا لورا دا روشا جالربازيل) 
 السيد حممد شيا جتنزانيا) 
 السيد سامي غزايل جتونس) 

 )مجهورية إيران اإلسالميةالسيد داوود كرميي ج المقرر:
 وثائق االعتماد فحصلجنة 

 جكامرون) ة عليم يوسفالسيدة خدجي الرئيس:
 لجنة الترشيحات

 جكازاخستان) السيدة أسيل أوتيجينوفا :ةالرئيس
 جتركيا)ملك سينا بايدور  السيدة نواب الرئيس:

 )بلغارياجألكساندر سافوف السيد  
 جلبنان)خليل كرم السيد  
 كونغو الدميقراطية)المجهورية جماندا كيزايب  السيد 

 جغواتيماال)توليو تشيكاس ماكو السيد  المقرر:
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 اللجنة القانونية
 سيد حممد قاسم فازيل جأفغانستان)ال الرئيس:

 السيد جود ماثوكو جكينيا) نواب الرئيس:
 م. سراج الدين محيد يوسف جالسودان) 

 السيد بيري ميشيل آيزمان جفرنسا) المقرر:
 لجنة المقر

 )ديبول جالسلفادور سولة لورينا السيد :ةالرئيس
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