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 أبريل/نيسان ١١ االثنني) يوم ٢جلستان (، ومنها جلسات) ٣( ثالثعقدت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية  - ١
كوماليف برئاسة السيد  ، ٢٠١٦ نيسان/أبريل ١٢الثالثاء يوم  ) مطولة١( واحدةوجلسة  مطولة ةجلسإحدامها  ٢٠١٦

، لدراسة لّلجنةرئيسة مؤقتة  تها) بصفكوت ديفوار(بوانيي  -هوفويه دونيز السيدة  حضورو  )توغو(فرانسيسكو سيدوه 
 .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٧ يوم اخلميسُعقدت  الأجلسته العامة أثناء الأ أحا ا إليها اللس التنفيذي  يلي فيمانة البنود املبيّ 

 والوثائق العنوان البند

 تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام ٤
 ، ٢إعالم  ٤م ت/١٩٩إعالم، و ٤م ت/١٩٩، واجلزء األول ٤م ت/١٩٩تنفيذ الربنامج ( - أوالً 

 )٤إعالم  ٤م ت/١٩٩و
 تقرير عن تنفيذ الربنامج -ألف 
 بالنتائجالتقرير االسرتاتيجي اخلاص  -باء 

 متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة ٥
 )اجلزء األول ٥م ت/١٩٩املسائل املتعلقة بالربنامج ( -أوالً 

 تقرير عن أنشطة اليونسكو يف جمال محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح -دال 
 متابعة الوضع يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا) - هاء
 بعد النزاع ديفوار يف مرحلة ما تقدمي دعم خاص إىل كوتل الشامل ربنامجالتقرير مرحلي عن تنفيذ  -واو 
ة إىل القرارات واألنشطة احلديثة للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، ذات األمهية بالنسب -زاي 

 أعمال اليونسكو

 )٦م ت/١٩٩( )٢٠٢١-٢٠١٦( مشروع استراتيجية للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ٦

 إعالم) ٧م ت/١٩٩، و٧م ت/١٩٩( االستراتيجية الشاملة لبرنامج إدارة التحوالت االجتماعية ٧

 )١٩م ت/١٩٩( فلسطين المحتلة ١٩

بشأن المؤسسات التعليمية  ٣٣ت/ م١٩٧المجلس التنفيذي  وقرار ٧٢م/٣٨تنفيذ قرار المؤتمر العام  ٢٠
 )٢٠م ت/١٩٩( والثقافية في األراضي العربية المحتلة

 )٢معدلة  ٢٢م ت/١٩٩( المتبادل والمتسامح ثقافة االحترام االرتقاء بمساهمات اليونسكو لتعزيز ٢٢

 معدلة) ٢٤م ت/١٩٩( آفاق التعاون الدولي بشأن الموارد التعليمية المفتوحة ٢٤

العلوم والتكنولوجيا  والنساء على االضطالع بأدوار ريادية في ميادين دور اليونسكو في تشجيع الفتيات ٢٦
 معدلة) ٢٦م ت/١٩٩( والتصميم والرياضيات والهندسة والفن

 العربية السورية دور اليونسكو في حماية وصون مدينة تدمر وغيرها من مواقع التراث العالمي في الجمهورية ٢٨
 )٢٨م ت/١٩٩(
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 تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام ٤البند 

، ٢إعالم  ٤م ت/١٩٩و، إعالم ٤م ت/١٩٩و، اجلزء األول ٤م ت/١٩٩( تنفيذ البرنامج - أوالً 
 )٤إعالم  ٤ت/ م١٩٩و

 البرنامج تنفيذتقرير عن  - ألف

 والعالقات اخلارجية ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار التايل: بعد النظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج - ٢

 ،إّن اللس التنفيذي

 ،٩٩م/٣٨(أوًال) و ٤ت/ م١٩٦و ٨٩م/٣٤بالقرارات  إذ يذكِّر - ١

اجلزء األول (ألف)، الأ حتتوي على تقرير عن تنفيذ الربنامج للفرتة  ٤ت/ م١٩٩الوثيقة  وقد درس - ٢
٢٠١٥-٢٠١٤، 

طالباً اخلاص بتنفيذ الربنامج  التقريريف للمديرة العامة جلودة املعلومات والبّينات املقدمة  تقديرهيعرب عن  - ٣
 مؤشرات األداء واألهداف؛اإلحاالت إىل تضمينه املزيد من  منها

خذة لضمان تنفيذ الربنامج على الرغم التقدم احملرز يف حتقيق النتائج املنشودة والتدابري املتّ  ويالحظ بارتياح - ٤
 ؛العسريمن الوضع املايل 

مع  ،املديرة العامة إىل مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان تنفيذ الربنامج تنفيذًا كامًال بكفاءة وفعالية ويدعو - ٥
 تنفيذي؛الدورة التاسعة والتسعني بعد املائة للمجلس ال مراعاة املناقشات الأ ُأجريت يف هذا الصدد أثناء

 من املديرة العامة موافاته، إبّان دورته األوىل بعد املائتني، بتقرير عن تنفيذ الربنامج للفرتة  ويطلب - ٦
 .٩٩م/٣٨وفقاً ملا ينّص عليه القرار  ٢٠١٦-٢٠١٤

 بالنتائج الخاصالتقرير االستراتيجي  - باء

 اخلارجية ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بعد النظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات  - ٣

 ،إّن اللس التنفيذي

 ،٩٩م/٣٨(رابعاً، هاء) و ٥م ت/١٩٧(أوًال) و ٤م ت/١٩٦و ٥م/٣٧بالقرارات  إذ يذّكر - ١

اجلزء األول (باء) املعنونة "التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج لعام  ٤ت/ م١٩٩الوثيقة  وقد درس - ٢
 ،٤ إعالم ٤م ت/١٩٩و ٢ إعالم ٤م ت/١٩٩إعالم و ٤م ت/١٩٩وثائق "، وال٢٠١٥
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 يةستعراض الربناجماالعمليات ب من أجل االضطالعديرة العامة بذلتها املجهود الأ لل يعرب عن تقديره - ٣
 عهد اليونسكو لإلحصاء؛مللربامج الرئيسية و ل

الواردة يف التقرير  ،املضّي قدماً  بُسبل املتعلقةاالقرتاحات بو  ،والنتائج األولية التبالتحلي ويرحب - ٤
 االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج؛

يف العملية االسرتاتيجية الشاملة الختاذ القرارات وحتديد  مهمةعملية تقييم الربنامج مرحلة  كونعلى   ويشدد - ٥
 )؛٥م/٣٩األولويات الربناجمية يف وثيقة الربنامج وامليزانية املقبلة (

الوثائق مضمون و  التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائجمراعاة مضمون  انضممن املديرة العامة  ويطلب - ٦
 كما ينبغي،  الصددقراره يف هذا أحكام مناقشات اللس التنفيذي و  ، وكذلك خالصةبه املتعلقةاإلعالمية 

 ؛٥م/٣٩إعداد اقرتاحاتا األولية بش ن مشروع الوثيقة أثناء 

كمّية ونوعية خطوط أساس  على  ٥م/٣٩ وثيقةمشروع ال احتواءضمان من املديرة العامة  أيضاً  ويطلب - ٧
القرار  وفقًا ملا ينص عليه ،فاهدأأداء و  اتمؤشر كذلك على و  ،لكل نتيجة منشودةواضحة 

 . )ثانياً ( ١٥ت/ م١٩٦

 متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة ٥لبند ا

 اجلزء األول) ٥م ت/١٩٩(المسائل المتعلقة بالبرنامج  -أوًال 

تقرير عن أنشطة اليونسكو في مجال حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية في حاالت  - دال
 النزاع المسلح

 التايل:بعد النظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار  - ٤

 إّن اللس التنفيذي،

 ،١٠م ت/١٩٧و ٤٨م/٣٨بالقرارين  إذ يذّكر - ١

 اجلزء األول (دال)، ٥م ت/١٩٩الوثيقة  وقد درس - ٢

االسرتاتيجية اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة بالعناصر األولية إلعداد خطة العمل من أجل تنفيذ  حييط علماً  - ٣
اجلوانب مع مراعاة ، وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلحاليونسكو الرامية إىل محاية الثقافة 

 اجلزء األول (دال)؛ ٥م ت/١٩٩ا تنص عليه الوثيقة مل اً املادية للرتاث، وفق املادية وغري
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الثقافة االسرتاتيجية اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل محاية بالتقدم احملرز يف تنفيذ  ويرحب - ٤
 ؛وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح

صندوق محاية الرتاث يف حاالت الطوارئ دعماً لباملسامهات الأ قدمتها عدة دول أعضاء  ويرحب أيضاً  - ٥
 السرتاتيجية اليونسكو؛

 يذها؛الثقافية وعلى تنفيونسكو الالدول األعضاء على التصديق على مجيع اتفاقيات  ويشّجع - ٦

 وسائر املنظماتاملديرة العامة إىل مواصلة املشاورات الالزمة مع الدول األعضاء واألمم املتحدة  ويدعو - ٧
 عمل؛المن أجل إعداد خطة  سب االقتضاءحبالدولية املعنية 

تُعّد "جمموعة أصدقاء محلة متحدون من أجل الرتاث" غري الرمسية واملفتوحة العضوية، الأ بعمل  ويرّحب - ٨
بني رمسية  مشاورات منتظمة غريإجراء على  والتشجيعتبادل املعلومات من أجل تنسيق وسيلة مفيدة لل

على أن ، ٤٨م/٣٨من القرار  ٤و ٣و ٢مبا يتوافق مع أحكام الفقرات  األمانة والدول األعضاء املتطوعة
 املعلومات؛ تعميمبانتظام لضمان بالنتائج قليمية من الموعات اإلكل جمموعة جيري إعالم  

صندوق محاية الرتاث يف حاالت الطوارئ لطوعية ال املزيد من املسامهاتمجيع الدول األعضاء تقدمي  ويناشد - ٩
 من أجل تنفيذ االسرتاتيجية؛

 املتحدةاألمم منظومة التعاون بني اليونسكو والشركاء املعنيني يف  تعزيزمن املديرة العامة مواصلة  ويطلب -١٠
تقرير عن ب موافاتهخطة العمل، و  وكذلكمن أجل تنفيذ االسرتاتيجية،  املعنية املؤسسية األطرافسائر و 

 دورته املائتني. إبّانذلك 

0Fفي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا) الوضعمتابعة  - هاء

١ 

 اخلارجية ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بعد النظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات  - ٥

                                                                            
حالة امتناع عن التصويت، أوصت  ٢٧أصوات معارضة و ٥صوتاً مؤيداً و ١٧تصويت بنداء األمساء أسفر عن  إجراءيف هذا البند و النظر بعد  ١

 :اجلزء األول ٥ت/ م١٩٩ اللس التنفيذي مشروع القرار الوارد يف الوثيقةب ن يعتمد جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية 
ألبانيا، وأملانيا، وإسبانيا، وإستونيا، والواليات املتحدة األمريكية، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، واليابان، وليتوانيا،  :التصويت لصالح القرار 

 ؛والسويد، وأوكرانيا واملكسيك، وهولندا، ومجهورية كوريا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وسلوفينيا،
 ؛جنوب أفريقيا، والصني، واالحتاد الروسي، وا ند، ونيكاراغوا :التصويت ضد القرار  
يأ، وكينيا، ياجلزائر، واألرجنتني، وبنغالديش، والربازيل، والكامرون، وكوت ديفوار، ومصر، والسلفادور، وغينيا، وها :االمتناع عن التصويت 

مان، وأوغندا، وباكستان، وباراغواي، واجلمهورية الدومينيكية، والسنغال، وصربيا، وموريشيوس، وموزمبيق، ونيجرييا، وعُ ولبنان، وماليزيا، 
 ؛النكا، وتوغو، وترينيداد وتوباغو، وفيتنام وسري

 .د، وتركمانستانغانا، ومجهورية إيران اإلسالمية، واملغرب، ونيبال، وقطر، وسانت كيتس ونيفيس، والسودان، وتشا :الغياب  
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 إّن اللس التنفيذي،

 اجلزء األول (هاء)، ٥م ت/١٩٩الوثيقة  وقد درس - ١

 باملعلومات الواردة فيها؛ حييط علماً  - ٢

 ان دورته املائتني.إبّ مبعلومات يف هذا الصدد  املديرة العامة إىل موافاته ويدعو - ٣

ديفوار في مرحلة  خاص إلى كوتتقديم دعم الشامل لبرنامج التقرير مرحلي عن تنفيذ  - واو
 بعد النزاع ما

 بعد النظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار التايل: - ٦

 إّن اللس التنفيذي،

 اجلزء األول (واو)، ٥م ت/١٩٩الوثيقة  درس وقد - ١

 ؛مبضمو�ا حييط علماً  - ٢

 ؛اضطلعت بااألنشطة الأ باليونسكو  ويهّنئ - ٣

إقامة كذلك إىل و  ،تعبئة موارد خارجة عن امليزانيةالرامية إىل هود اجلمواصلة  من املديرة العامة ويطلب - ٤
وتعزيز  الشامل لتقدمي دعم خاص إىل كوت ديفوار يف مرحلة ما بعد النزاع شراكات وظيفية بش ن الربنامج

 قليمية؛اإلدولية و النظمات املما مع سيّ  ، والهذه الشراكات

 ؛الشامل لتقدمي دعم خاص إىل كوت ديفوار يف مرحلة ما بعد النزاع الربنامج تنفيذ مواصلة إىل ويدعو - ٥

 .بعد املائتني الثانيةإبّان دورته  عن هذا املوضوع بتقرير موافاتهاملديرة العامة  من أيضاً  يطلبو  - ٦

 األهمية ذات المتحدة، األمم لمنظومة التابعة للمنظمات الحديثة واألنشطة القرارات - زاي
 اليونسكو أعمال إلى بالنسبة

 اللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بعد النظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ب ن يعتمد  - ٧

 إّن اللس التنفيذي،

القرارات واألنشطة احلديثة للمنظمات التابعة "اجلزء األول (زاي) بش ن  ٥ت/ م١٩٩الوثيقة  درس وقد - ١
 ملنظومة األمم املتحدة، ذات األمهية بالنسبة إىل أعمال اليونسكو"،

 هادور باليونسكو السعي من أجل احتفاظ مواصلة املديرة العامة على  ويشّجع ،مبضمو�ا حييط علماً  - ٢
 .اهاختصاص املندرجة يف نطاقمنظومة األمم املتحدة فيما خيص املسائل  داخلوالتنسيقي  الريادي
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 )٦ت/ م١٩٩( )٢٠٢١-٢٠١٦( مشروع استراتيجية للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ٦ البند

 يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بعد النظر  - ٨

 ،إّن اللس التنفيذي

 ،٦ت/ م١٩٦بالقرار  رإذ يذكِّ  - ١

 ،٦م ت/١٩٩ة الوثيق وقد درس - ٢

لتعليم والتدريب يف الال التقين واملهين امشروع اسرتاتيجية للتوفيق بني للمديرة العامة  يعرب عن تقديره - ٣
 ؛٢٠٣٠إطار العمل اخلاص بالتعليم حىت عام و 

 ؛هاإىل تنفيذ ةالعام ةاملدير  ويدعو ،٦ت/ م١٩٩يف الوثيقة الواردة على االسرتاتيجية املقرتحة  ويوافق - ٤

لتعليم األربعني، بش ن ادورته  إبّان العام،املؤمتر إىل من املديرة العامة تضمني تقريرها املعتزم تقدميه  ويطلب - ٥
 ذا الغرض التدابري وعن االسرتاتيجية يف تنفيذ والتدريب يف الال التقين واملهين معلومات عن التقدم احملرز 

 يف هذا الصدد؛ الدول األعضاءالواردة من  آخذة بعني االعتبار التقارير

ية إىل تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون بني اليونسكو على مواصلة جهودها الرام ويشجع - ٦
 بلدان الشمال وبلدان اجلنوب، مع الرتكيز بوجه خاص على أقل البلدان منواً؛

إمدادها ب موال عن طريق تعزيز قدرات اليونسكو ومواردها الدول األعضاء والشركاء يف التنمية إىل  ويدعو - ٧
 ؛خرباء تاوإعار خارجة عن امليزانية 

لتعليم والتدريب ااسرتاتيجية  املديرة العامة إىل موافاته، إبّان دورته املائتني، خبطة العمل اخلاصة بتنفيذ ويدعو - ٨
 .يف الال التقين واملهين

 إعالم) ٧م ت/١٩٩و، ٧م ت/١٩٩(االستراتيجية الشاملة لبرنامج إدارة التحوالت االجتماعية  ٧ البند

 هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بعد النظر يف  - ٩

 إّن اللس التنفيذي،

برنامج إدارة التحوالت بإمكانية أن يكون ، وال سيما بإقراره فيه "٤٠م ت/١٩٧ما ينص عليه القرار  إذ يؤكد - ١
 "،٢٠٣٠لعام املستدامة أهداف التنمية املستدامة احملددة يف خطة التنمية  لتحقيقاالجتماعية مورداً قّيماً 
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 إدارة برنامج منه على "أمهية ٥الذي شدد املؤمتر العام يف الفقرة ، ١٠٤م/٣٨بالقرار  وحييط علماً  - ٢
 أجل من العلمية واألدلة االستشراف على قائمة عامة سياسات إعداد يف) موست( االجتماعية التحوالت

 "،٢٠٣٠لعام  املستدامة التنمية خطة يف احملددة املستدامة التنمية أهداف حتقيق

بش ن اجلوانب الربناجمية واملالية اخلاصة بالربنامج الرئيسي الثالث  ٤١م/٣٨ما ينص عليه القرار  ويشري إىل - ٣
 ،٢٠١٧-٢٠١٦للفرتة 

بالقرار اخلاص بوضع اسرتاتيجية شاملة لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية، الذي  وحييط علمًا أيضاً  - ٤
اعتمده اللس الدويل احلكومي لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية أثناء دورته االستثنائية الأ ُعقدت يف 

حلكومي الذي ، وكذلك بنتائج اجتماع مكتب اللس الدويل ا٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤باريس يف 
 ،٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ٢٨و ٢٧ُعقد يف باريس يف 

الأ تقدم عرضًا عامًا للجوانب االسرتاتيجية لعمل برنامج إدارة التحوالت  ٧م ت/١٩٩الوثيقة  وقد درس - ٥
 إعالم، ٧م ت/١٩٩االجتماعية ولالسرتاتيجية الشاملة الواردة يف الوثيقة 

اسرتاتيجية إىل إعداد مشروع ويل احلكومي لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية مببادرة اللس الد يرّحب - ٦
 ؛٢٠٣٠ومع متطلبات خطة التنمية املستدامة لعام  ٤م/٣٧شاملة للربنامج تتوافق توافقاً تاماً مع الوثيقة 

الدول األعضاء على  شجعوي ،إعالم ٧م ت/١٩٩االسرتاتيجية الشاملة املقدمة إليه يف الوثيقة  ويؤيّد - ٧
 ؛املستطاع قدراملشاركة يف تنفيذها 

إعداد مشروع خطة بش ن األمور املتعلقة بإىل ضمان التنسيق مع الدول األعضاء  املديرة العامة ويدعو - ٨
 تعبئة موارد خارجة عن امليزانية؛، ومنها األمور املتعلقة باخلاصة بتنفيذ االسرتاتيجية الشاملةالعمل 

استضافة املنتدى الوزاري األول لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية إىل احلكومة املاليزية  مببادرة بويرحّ  - ٩
يف   ،لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية احلكومي الدويل دورة اللسكذلك و  ،ملنطقة آسيا واحمليط ا ادي

 ؛٢٠١٧ من عام آذار/مارسشهر كواالملبور يف 

بتقرير عن التدابري األولية املتخذة من أجل  ،إبّان دورته األوىل بعد املائتني ،من املديرة العامة موافاته ويطلب -١٠
الرتويج لرؤية برنامج إدارة التحوالت االجتماعية، منها التدابري الرامية إىل و  ،الشاملة تنفيذ االسرتاتيجية

ج الدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس الدويل آخذة بعني االعتبار، على سبيل املثال ال احلصر، نتائ
التجارب الناجحة وكذلك ، ٢٠١٧آذار/مارس  ١٥إىل  ١٣احلكومي املقرر عقدها يف الفرتة املمتدة من 
  تنفيذ هذه االسرتاتيجية املهمة.عملية وأفضل املمارسات خالل املراحل األوىل من 
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1Fفلسطين المحتلة ١٩البند 

 )١٩م ت/١٩٩( ٢

 النظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بعد  -١٠

 أوالً 
 القدس -ألف  -أوًال 

 إّن اللس التنفيذي،

 ،١٩ت/ م١٩٩الوثيقة  وقد درس - ١

)، وقواعد ١٩٧٧) وبروتوكولَيها اإلضافيني (لعام ١٩٤٩ب حكام اتفاقيات جنيف األربع (لعام  وإذ يذكِّر - ٢
بش ن احلرب الربية، واتفاقية الهاي بش ن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع  ١٩٠٧الهاي لعام 
نع استرياد وتصدير ) وبروتوكولَيها، واالتفاقية اخلاصة بالوسائل الأ تستخدم حلظر وم١٩٥٤مسلح (لعام 

)، واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف ١٩٧٠ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة (لعام 
)، وإدراج مدينة القدس القدمية وأسوارها، بناًء على طلب األردن، يف قائمة الرتاث ١٩٧٢والطبيعي (لعام 
)، والتوصيات والقرارات ١٩٨٢ي املعرض للخطر (يف عام ) ويف قائمة الرتاث العامل١٩٨١العاملي (يف عام 

الصادرة عن اليونسكو بش ن محاية الرتاث الثقايف، وكذلك القرارات الصادرة عن اليونسكو بش ن القدس، 
بقرارات اليونسكو السابقة املتعلقة بإعادة بناء وتنمية قطاع غزة وبقرارات اليونسكو املتعلقة  ويذكِّر أيضاً 

  الفلسطينيني يف اخلليل وبيت حلم،باملوقعني

أنه ال يوجد يف هذا القرار، الذي يرمي إىل حتقيق أمور تضم، على سبيل املثال ال احلصر، صون  ويؤكد - ٣
ما يؤثر ب ي حال من األحوال يف قرارات جملس  ،الرتاث الثقايف الفلسطيين والطابع املميز للقدس الشرقية

 األخرى الصادرة عن األمم املتحدة بش ن الوضع القانوين لفلسطني والقدس،األمن والقرارات واملقررات 

                                                                            
حالة امتناع عن التصويت، أوصت  ١٧أصوات معارضة و ٦صوتاً مؤيداً و ٣٣تصويت بنداء األمساء أسفر عن  إجراءيف هذا البند و النظر بعد  ٢

 :لةمعد ١٩,١ق  خ/م ع ت/ب م١٩٩اللس التنفيذي مشروع القرار الوارد يف الوثيقة ب ن يعتمد جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية 
: جنوب أفريقيا، واجلزائر، واألرجنتني، وبنغالديش، والربازيل، والصني، ومصر، وإسبانيا، واالحتاد الروسي، وفرنسا، التصويت لصالح القرار 

وعمان، وغينيا، وا ند، ومجهورية إيران اإلسالمية، ولبنان، وماليزيا، واملغرب، وموريشيوس، واملكسيك، وموزمبيق، ونيكاراغوا، ونيجرييا، 
 ؛النكا، والسويد، وتشاد، وتوغو، وفيتنام وباكستان، وقطر، واجلمهورية الدومينيكية، والسنغال، وسلوفينيا، والسودان، وسري

 ؛شماليةأملانيا، وإستونيا، والواليات املتحدة األمريكية، وليتوانيا، وهولندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا ال :التصويت ضد القرار  
يأ، وإيطاليا، واليابان، وكينيا، ونيبال، وأوغندا، يديفوار، والسلفادور، واليونان، وها : ألبانيا، والكامرون، وكوتاالمتناع عن التصويت 

 ؛وباراغواي، ومجهورية كوريا، وسانت كيتس ونيفيس، وصربيا، وترينيداد وتوباغو، وأوكرانيا
 .غانا، وتركمانستان :الغياب  
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لرفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة املتعلقة بالقدس، وال سّيما القرار  يعرب عن أسفه الشديد - ٤
 القدس عدم تلبية طلبه املوّجه إىل املديرة العامة بش ن تعيني ممثل دائم يعمل يف ويالحظ، ١٤م ت/١٨٥

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

احلفر واألشغال املتواصلة يف القدس الشرقية، امتناع إسرائيل، القوة احملتلة، عن وقف أعمال  ويستنكر بشدة - ٥
من إسرائيل، القوة احملتلة، حظر كل هذه األشغال وفقاً  ويطلب جمدداً وال سّيما يف املدينة القدمية وحو ا، 

 للواجبات الأ تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو املتعلقة بذا املوضوع؛

 ويطلباجلهود الأ تبذ ا لتنفيذ قرارات اليونسكو السابقة املتعلقة بالقدس، املديرة العامة على  ويشكر - ٦
 ؛هامنها مواصلة هذه اجلهود وتعزيز 

 المسجد األقصى/الحرم الشريف والمنطقة المحيطة به -باء  -أوالً  

 المسجد األقصى/الحرم الشريف ١- باء -أوالً 

إسرائيل، القوة احملتلة، ب ن تسمح بالعودة إىل الوضع الذي كان قائمًا حىت شهر أيلول/سبتمرب  ويناشد - ٧
حيث كانت دائرة األوقاف اإلسالمية األردنية هي السلطة الوحيدة املشرفة على شؤون املسجد  ٢٠٠٠

رم الشريف ومنها األقصى/احلرم الشريف، وكانت واليتها تشمل مجيع الشؤون اإلدارية للمسجد األقصى/احل
 أعمال الصيانة والرتميم وتنظيم الدخول؛

االعتداءات اإلسرائيلية والتدابري غري القانونية الأ تتخذها إسرائيل والأ حتّد من حرية العبادة  ويدين بشدة - ٨
الأ يتمتع با املسلمون ومن إمكانية وصو م إىل املوقع اإلسالمي املقدس املسجد األقصى/احلرم الشريف، 

 قائماً ووقف هذه التدابري فوراً؛ من إسرائيل، القوة احملتلة، احرتام الوضع التارخيي الذي كان ويطلب

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

 حرمة املسجد األقصى/احلرم الشريف ومتّس بسالمته؛ االستفزازية الأ تنتهك

االعتقاالت  ويديناالعتداءات اإلسرائيلية املتواصلة على املدنيني، ومنهم الشيوخ والكهنة،  ويشجب بقوة -١٠
املصّلني املسلمني  الأ حتدثها يف صفوف العديدة الأ تقوم با القوات اإلسرائيلية واإلصابات الكثرية

إسرائيل، القوة  وحيث أيضاً وُحرّاس دائرة األوقاف اإلسالمية األردنية يف املسجد األقصى/احلرم الشريف، 
احملتلة، على وقف هذه االعتداءات والتجاوزات الأ تؤجج التوتر يف امليدان وفيما بني أتباع األديان 

 املختلفة؛
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ئيل على الدخول إىل املسجد األقصى/احلرم الشريف خالل عيد األضحى القيود الأ فرضتها إسرا ويستنكر -١١
إسرائيل، القوة احملتلة، إىل وقف مجيع  ويدعووأعمال العنف الأ تلت فرض تلك القيود،  ٢٠١٥لعام 

 االنتهاكات الأ متّس حبرمة املسجد األقصى/احلرم الشريف؛

لرفض إسرائيل منح ت شريات خلرباء اليونسكو املسؤولني عن مشروع اليونسكو اخلاص  وي سف أسفاً شديداً  -١٢
من إسرائيل أن متنح خرباء  ويطلبمبركز املخطوطات اإلسالمية يف املسجد األقصى/احلرم الشريف، 

 اليونسكو ت شريات بدون أية قيود؛

النوافذ التارخيية للجامع الِقبلي داخل املسجد لألضرار الأ أحلقتها القوات اإلسرائيلية باألبواب و  وي سف -١٣
، يف هذا الصدد، وجوب ويؤكد جمدداً ، ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٣األقصى/احلرم الشريف، وال سّيما منذ 

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

إسرائيل، القوة احملتلة، إىل وقف مجيع االنتهاكات الأ متّس حبرمة أمالك الوقف يف شرق املسجد  ويدعو -١٤
ومنع املسلمني من دفن  الصوانة األقصى/احلرم الشريف وجنوبه، مثل مصادرة أجزاء من املقربة اليوسفية وحي

زائفة يف مدافن املسلمني فضًال عن التغيري اجلذري يف الوضع أمواتم يف بعض األماكن وإقامة مقابر يهودية 
سيما االنتهاكات املتواصلة الأ متّس حرمة العديد من املعامل  القانوين والطابع املميز للقصور األموية، وال

 ويلها إىل محامات ألداء الطقوس اليهودية أو إىل أماكن عبادة يهودية؛األثرية اإلسالمية والبيزنطية بتح

وحظر جتديد مبىن باب الرمحة، وهو أحد أبواب املسجد  من قيام إسرائيل بإغالق ويعرب عن قلقه الشديد -١٥
ل إسرائيل، القوة احملتلة، على إعادة فتح باب الرمحة والكّف عن حظر أشغا وحيثاألقصى/احلرم الشريف، 

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

إسرائيل، القوة احملتلة، إىل الكّف عن تعطيل التنفيذ الفوري ملشاريع الرتميم ا امشية الثمانية عشر  ويدعو -١٦
 مجيعها املراد تنفيذها داخل املسجد األقصى/احلرم الشريف وحوله؛

قرار إسرائيل اخلاص باملوافقة على خطة إلقامة خطَّي تلفريك يف القدس الشرقية وعلى  ويستنكر أيضاً  -١٧
شروع بناء ما ُيسّمى "بيت ليبا" يف مدينة القدس القدمية، وكذلك بناء مركز للزوار ُيسّمى "مركز كدمي" م

بالقرب من احلائط اجلنويب للمسجد األقصى/احلرم الشريف، وتشييد مبىن شرتاوس، ومشروع مصعد ساحة 
ووقف  عن املشاريع املذكورة آنفاً إسرائيل، القوة احملتلة، على التخلي  وحيثالرباق (ساحة احلائط الغريب)، 

 ؛وفقاً للواجبات الأ تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو املتعلقة بذا املوضوعأعمال البناء 
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 منحدر باب المغاربة في المسجد األقصى/الحرم الشريف ٢- باء -أوالً 

 أن منحدر باب املغاربة جزء ال يتجزأ من املسجد األقصى/احلرم الشريف؛ يؤكد جمدداً و  -١٨

بتقرير الرصد املعزز اخلامس عشر وسائر تقارير الرصد املعزز السابقة وضمائمها، الأ أعدها  وحييط علماً  -١٩
إىل مركز الرتاث  مركز الرتاث العاملي، وكذلك بالتقارير الأ قدمتها اململكة األردنية ا امشية ودولة فلسطني

 العاملي عن حالة صون الرتاث؛

مواصلة إسرائيل اختاذ تدابري وقرارات أحادية اجلانب فيما خيص منحدر باب املغاربة، ومنها  ويستنكر -٢٠
وتركيب مظلة عند هذا املدخل،  ٢٠١٥األشغال الأ قامت با عند مدخل باب املغاربة يف شباط/فرباير 

يهودية جديدة قسرًا جنويب منحدر باب املغاربة يف ساحة الرباق (ساحة  وكذلك إجياد مصطبة صالة
وجوب امتناع إسرائيل عن اختاذ أية  ويؤكد جمدداً احلائط الغريب) وإزالة اآلثار اإلسالمية املتبقية يف املوقع، 

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

بش ن عمليات ا دم غري املشروعة لآلثار األموية والعثمانية واململوكية، وكذلك  ويعرب عن قلقه الشديد -٢١
 من إسرائيل، ويطلب أيضاً له، األشغال وأعمال احلفر االقتحامية األخرى عند منحدر باب املغاربة وحو 

القوة احملتلة، وقف عمليات ا دم وأعمال احلفر واألشغال هذه الأ تقوم با وااللتزام بواجباتا املنصوص 
 من هذا القرار؛ ٢عليها يف اتفاقيات اليونسكو املذكورة يف الفقرة 

ئيل، القوة احملتلة، على التعاون مع دائرة إسرا وحيثاململكة األردنية ا امشية على تعاو�ا،  ويشكر جمدداً  -٢٢
 ١٩٥٤اتفاقية الهاي لعام  ت الأ تفرضها على إسرائيل أحكاماألوقاف اإلسالمية األردنية وفقًا للواجبا

بش ن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح، وعلى تيسري وصول خرباء دائرة األوقاف اإلسالمية 
م إىل املوقع لتمكينهم من تنفيذ التصميم األردين ملنحدر باب املغاربة وفقاً لقرارات األردنية وأدواتم ومعدات

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

منها اختاذ التدابري الالزمة إلتاحة تنفيذ  ويطلباملديرة العامة على اهتمامها بذا الوضع احلرج،  ويشكر -٢٣
 التصميم األردين ملنحدر باب املغاربة؛
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 بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها  -جيم  -أوًال  
 واجتماع خبراء اليونسكو بشأن منحدر باب المغاربة

 على احلاجة العاجلة إىل إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها؛ ويشدد جمدداً  -٢٤

النظر وفقاً للقانون  ،يف حالة عدم إيفاد هذه البعثةفيه،  قررالذي  ١٩٦/٢٦يف هذا الصدد بالقرار  ويذكر -٢٥
 الدويل يف وسائل أخرى لضمان إيفاد البعثة؛

2Fأن إسرائيل، القوة احملتلة، مل متتثل ألي قرار من قرارات اللس التنفيذي األحد عشر ويالحظ بقلق شديد -٢٦

∗ 
3Fالستة العامليألي قرار من قرارات جلنة الرتاث  وال

الأ طُلب فيها إيفاد بعثة الرصد التفاعلي إىل مدينة  ∗∗
 القدس القدمية وأسوارها؛

وفقًا لقرارات اليونسكو وقرارات جلنة الرتاث العاملي الأ متناع إسرائيل املتواصل عن التصرف ال وي سف -٢٧
طُلب فيها عقد اجتماع خلرباء اليونسكو بش ن منحدر باب املغاربة وإيفاد بعثة للرصد التفاعلي إىل مدينة 

 القدس القدمية وأسوارها؛

املذكورة آنفًا وفقًا لقرار جلنة  الرصد التفاعلي املديرة العامة إىل اختاذ التدابري الالزمة إليفاد بعثة ويدعو -٢٨
كل األطراف املعنية   ويدعوقبل انعقاد الدورة املقبلة للمجلس التنفيذي،  COM/7A.20 34الرتاث العاملي 

 إىل تيسري إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي وتيسري عقد اجتماع خرباء اليونسكو؛

ي، وكذلك التقرير اخلاص باالجتماع التقين بش ن منحدر تقدمي تقرير وتوصيات بعثة الرصد التفاعل ويطلب -٢٩
 باب املغاربة، إىل األطراف املعنية؛

املديرة العامة على جهودها املتواصلة الرامية إىل إيفاد بعثة اليونسكو املشرتكة للرصد التفاعلي  ويشكر -٣٠
 املذكورة آنفاً وإىل تنفيذ مجيع قرارات اليونسكو املتعلقة بذا األمر؛

 ثانياً 
 إعادة بناء وتنمية قطاع غزة -ألف 

املواجهات العسكرية يف قطاع غزة واملناطق احمليطة به واخلسائر املدنية النامجة عنها، ومنها قتل  ويستنكر -٣١
األضرار املتواصلة النامجة عنها فيما  وجرح اآلالف من املدنيني الفلسطينيني مبن فيهم األطفال؛ وكذلك

                                                                            
، ١٣ت/ م١٩٠، و٨ت/ م١٨٩، و١١ت/ م١٨٧، و١١ت/ م١٨٦، و١٤ت/ م١٨٥: التالية األحد عشرقرارات اللس التنفيذي  ∗

 .٣٢ت/ م١٩٧، و٢٦ت/ م١٩٦، و٩ت/ م١٩٥، و١١ت/ م١٩٤، و١١ت/ م١٩٢، و٩ت/ م١٩١و
، COM/7A.26 37، وCOM/7A.23 36، وCOM/7A.22 35، وCOM/7A.20 34: التالية الستةجلنة الرتاث العاملي قرارات  ∗∗

 .COM/7A.27 39، وCOM/7A.4 38و
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ص اليونسكو، وا جمات على املدارس واملرافق التعليمية والثقافية األخرى وانتهاكات خيص جماالت اختصا
 حرمة مدارس األونروا؛

استمرار احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة، الذي يضّر حبرية واستمرارية تنقل  ويستنكر بشدة -٣٢
العاملني ونقل مواد اإلغاثة اإلنسانية، وكذلك سقوط عدد مفرط من الضحايا بني األطفال الفلسطينيني 

نتفاع بالتعليم، وا جمات على املدارس وغريها من املؤسسات التعليمية والثقافية، وحاالت احلرمان من اال
 من إسرائيل، القوة احملتلة، ختفيف هذا احلصار فوراً؛ ويطلب

من املديرة العامة االرتقاء، يف أقرب وقت ممكن، بقدرات املكتب الفرعي لليونسكو يف غزة  ويطلب جمدداً  -٣٣
الثقافية واملراكز من أجل ضمان إعادة البناء العاجلة للمدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف واملؤسسات 

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

بش ن الوضع الراهن  ٢٠١٥يف شهر آذار/مارس الذي ُعقد  املديرة العامة على االجتماع اإلعالمي ويشكر -٣٤
، وبش ن نتائج املشاريع الأ تضطلع با اليونسكو يف قطاع غزة يف غزة يف جماالت اختصاص اليونسكو

 تنظيم اجتماع إعالمي آخر يف هذا الصدد؛ إىل ويدعوهابفلسطني، 

 املديرة العامة على املبادرات الأ نُففِّذت فعًال يف قطاع غزة يف الاالت اخلاصة بالتعليم ويشكر أيضاً  -٣٥
إىل مواصلة املشاركة النشيطة يف إعادة  ويدعوهاة مهنيي اإلعالم، الثقافة والشباب ومن أجل ضمان سالمو 

 بناء الُبىن التعليمية والثقافية الأ تضررت يف غزة؛

 ثالثاً 
 الموقعان الفلسطينيان الحرم اإلبراهيمي/كهف البطاركة في الخليل 

 ومسجد بالل بن رباح/قبر راحيل في بيت لحم

  املعنيني الواقعني يف اخلليل وبيت حلم جزء ال يتجزأ من فلسطني؛أّن ِكال املوقَعني ويؤكد جمدداً  -٣٦

املتواصلة غري املشروعة املتمثلة يف أعمال احلفر واألشغال وعمليات شّق الطرق  األفعال اإلسرائيلية ويستنكر -٣٧
اخلاصة باملستوطنني وبناء جدار فصل داخل مدينة اخلليل القدمية، ممّا ميّس بسالمة املوقع املوجود هناك، 

العبادة،  وكذلك ما ينجم عن تلك األفعال من أشكال احلرمان من حرية التنقل وحرية الوصول إىل أماكن
إسرائيل، القوة احملتلة، على إ�اء هذه االنتهاكات امتثاًال ألحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراتا  وحيث

 املتعلقة بذا املوضوع؛
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املستوطنون ، ٢٠١٥اجلديدة الأ يقرتفها، منذ شهر تشرين األول/أكتوبر  االعتداءات ويستنكر بشدة -٣٨
ماعات املتطرفة حبق السكان الفلسطينيني، ومنهم أطفال املدارس، اإلسرائيليون وغريهم من أفراد اجل

 من السلطات اإلسرائيلية منع وقوع هذه االعتداءات؛ ويطلب

، الذي طلب فيه من السلطات ١٥م ت/١٨٥لرفض إسرائيل االمتثال للقرار  وي سف أسفًا شديداً  -٣٩
السلطات  ويدعوة الرتاث الوطين اإلسرائيلي، اإلسرائيلية حذف املوقَعني الفلسطينيني املعنيني من قائم

 اإلسرائيلية إىل التصرف وفقاً لذلك القرار؛

 رابعاً 

املديرة  ويدعوإدراج هذه السائل يف بند معنون "فلسطني احملتلة" يف جدول أعمال دورته املائتني،  ويقرر -٤٠
 العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بش ن هذه املسائل.

بشأن المؤسسات  ٣٣م ت/١٩٧وقرار المجلس التنفيذي  ٧٢م/٣٨قرار المؤتمر العام  تنفيذ ٢٠البند 
4Fالتعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة

 )٢٠م ت/١٩٩( ٣

 بعد النظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار التايل: -١١

  أوالً 
 فلسطين المحتلة

 إّن اللس التنفيذي،

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املتعلقة  ٢٦، وباملادة ٣٦م ت/١٨٥والقرار  ٧٢م/٣٨بالقرار  إذ يذّكر - ١
من اتفاقية جنيف الرابعة، حبرمان األطفال من احلق يف التعليم  ةاملتعلق ٩٤و ٥٠و ٢٤ وادباحلق يف التعليم، وبامل

 )،١٩٧٢) وبروتوكولَيها، واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي (لعام ١٩٥٤الهاي (لعام وباتفاقية 

                                                                            
حالة امتناع عن التصويت،  ١١معارض وواحد صوتًا مؤيدًا وصوت  ٤٥تصويت بنداء األمساء أسفر عن  إجراءيف هذا البند و النظر بعد  ٣

 :٢٠,٢ق  خ/م ع ت/ب م١٩٩لوارد يف الوثيقة اللس التنفيذي مشروع القرار اب ن يعتمد أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية 
وإسبانيا، والسلفادور، واألرجنتني، وبنغالديش، والربازيل، والصني، ومصر، وأملانيا، واجلزائر،  ، وألبانيا،: جنوب أفريقياالتصويت لصالح القرار 

وماليزيا، واملغرب، وليتوانيا، ولبنان، وإيطاليا، واليابان، اإلسالمية،  وغينيا، وا ند، ومجهورية إيرانواليونان، واالحتاد الروسي، وفرنسا، وإستونيا، 
 الدومينيكية،ومجهورية كوريا، واجلمهورية وقطر، وهولندا، مان، وباكستان، ونيكاراغوا، ونيجرييا، وعُ ونيبال، وموريشيوس، واملكسيك، وموزمبيق، 

 ؛النكا، والسويد، وتشاد، وتوغو، وفيتنام والسنغال، وسلوفينيا، والسودان، وسري ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
 ؛: الواليات املتحدة األمريكيةالتصويت ضد القرار  
يأ، وكينيا، وأوغندا، وباراغواي، ومجهورية كوريا، وسانت كيتس ونيفيس، ي، وهاوغانا: الكامرون، وكوت ديفوار، االمتناع عن التصويت 

 ؛وترينيداد وتوباغو، وأوكرانياوصربيا، 
 تركمانستان.: الغياب  
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عن حمكمة العدل الدولية بش ن "اآلثار  ٢٠٠٤متوز/يوليو  ٩بالرأي االستشاري الصادر يف  ويذّكر أيضاً  - ٢
 ،"القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

 ،٢٠ت/ م١٩٩ ةالوثيق وقد درس - ٣

بصون اآلثار واألعمال الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية الأ  والتزامًا منه - ٤
 جيب أن تتمتع باحلماية يف حالة نشوب نزاع، وكذلك بصون املدارس ومجيع املرافق التعليمية،

اآلثار الضارّة الأ خّلفتها املواجهات العسكرية يف قطاع غزة واملناطق احمليطة به والأ تندرج يف  يستنكر - ٥
جماالت اختصاص اليونسكو، إذ ُدّمرت هناك مئات املرافق التعليمية والثقافية أو تضررت، مما أضّر مبا يزيد 

األمم املتحدة لتنسيق الشؤون من التالميذ والطالب وفقًا ملا ورد يف تقارير مكتب  ٥٠٠ ٠٠٠على 
اإلنسانية ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) 

 ويستنكر أيضاً واليونسكو، وكذلك األضرار اجلسيمة الأ أصابت مواقع الرتاث الثقايف واملؤسسات الثقافية، 
 انتهاكات حرمة مدارس األونروا؛

من التصعيد الذي طرأ على الوضع مؤخرًا ومن عواقب هذا التصعيد على متتع  عرب عن قلقه الشديدوي - ٦
 التالميذ والطالب الفلسطينيني حبقهم يف التعليم على أكمل وجه؛

يف هذا الصدد أّن املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف تتمتع حبماية خاصة وينبغي  ويؤّكد جمدداً  - ٧
 عن استهدافها يف حاالت النزاع املسلح؛االمتناع 

من إضرار اجلدار واملمارسات األخرى ب نشطة املؤسسات التعليمية والثقافية،  ويعرب عن قلقه املتزايد - ٨
ينجم عن ذلك من عوائق حتول دون أن يكون التالميذ والطالب الفلسطينيون جزءًا ال يتجزأ من  وممّا

إىل االلتزام ب حكام اتفاقيات  ويدعوقهم يف التعليم متتعًا كامًال، نسيجهم االجتماعي ودون متتعهم حب
 وقرارات اليونسكو املتعلقة بذا املوضوع؛

من إسرائيل، القوة احملتلة، وقف كل أنشطتها االستيطانية ووقف عملية بناء اجلدار، والكّف عن   ويطلب - ٩
كل التدابري األخرى الأ ترمي إىل تغيري طابع األرض الفلسطينية احملتلة ووضعها القانوين وتركيبتها 

 ضرار تضّم على سبيل املثال السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الشرقية وحو ا، والأ تعود ب
 احلصر احلّد من قدرة التالميذ الفلسطينيني على التمتع حبقهم يف التعليم على أكمل وجه؛ ال

يف  بيت جاال ودير الكرمييزانمن السلطات اإلسرائيلية أن تتخلى عن مد اجلدار عرب منطقة  ويطلب أيضاً  -١٠
 حمافظة بيت حلم؛



199 EX/33 – page 16 

 

الأ متارسها إسرائيل على املناهج الدراسية الفلسطينية املعتمدة يف املدارس  الرقابة ويالحظ بقلق شديد -١١
 على وقف هذه الرقابة فوراً؛ السلطات اإلسرائيلية وحيثواجلامعات يف القدس الشرقية، 

جلميع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية  ويعرب عن تقديره -١٢
مواصلة مساعدة اليونسكو  ويناشدهاقدمته من مسامهات كبرية من أجل عمل اليونسكو يف فلسطني،  ملا

 يف هذا املسعى؛

املديرة العامة على النتائج احملرزة فيما يتعلق بتنفيذ عدد من األنشطة التعليمية والثقافية اجلارية،  ويشكر -١٣
للمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية من أجل تلبية إىل تعزيز املساعدة الأ تقدمها اليونسكو  ويدعوها

 االحتياجات اجلديدة؛

املديرة العامة على مواصلة تعزيز عملها لصاحل أعمال احلماية وإعادة البناء والت هيل والرتميم  ويشّجع -١٤
إىل تلبية االحتياجات املتعلقة ببناء  ويدعوهااخلاصة باملواقع األثرية الفلسطينية والرتاث الثقايف الفلسطيين، 

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

 ؛االجتماع التاسع لّلجنة املشرتكة بني اليونسكو وفلسطني يف أقرب وقت ممكن تنظيماملديرة العامة من  طلبوي -١٥

 ثانياً 
 الجوالن السوري المحتل

 :املديرة العامة إىل القيام مبا يلي ويدعو أيضاً  -١٦

احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن  من أجلمواصلة اجلهود الأ تبذ ا  (أ)
 السوري احملتل وفقاً ألحكام قراراته املتعلقة بذا األمر؛

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

احتياجات املؤسسات التعليمية والثقافية يف اجلوالن السوري احملتل،  لتقدير وتقييمإيفاد خبري  (جف)
 للمجلس التنفيذي؛ املائتنيتقرير يف هذا الصدد قبل انعقاد الدورة وموافاتا ب

 ثالثاً 

مرحلي  املديرة العامة إىل موافاته بتقرير ويدعو، املائتنيهذا البند يف جدول أعمال دورته  إدراج ويقرر -١٧
 .بش نه
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 )٢ معدلة ٢٢م ت/١٩٩( المتبادل والتسامح االرتقاء بمساهمات اليونسكو لتعزيز ثقافة االحترام ٢٢البند 

 بعد النظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار التايل: -١٢

 إّن اللس التنفيذي،

، عن طريق الرتبية والعلم والثقافة، على توثيق عرى العمل هياليونسكو املسندة إىل  املهمةب ن  إذ يذّكر - ١
التعاون بني األمم، لضمان االحرتام الشامل للعدالة والقانون وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس  
 كافة، من دون متييز بسبب العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين، وهي أمور يكفلها ميثاق األمم املتحدة

 ،ووتنص عليها املادة األوىل من امليثاق الت سيسي لليونسك جلميع الشعوب

 احلق يف التعليماملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية، و لت ييد احلق يف بالعناية اخلاصة الأ توليها اليونسكو  ويقرّ  - ٢
ثقافة االحرتام املتبادل على تعزيز احلوار الدويل وترسيخ اليونسكو وحرية التعبري واملساواة والتنمية، وبقدرة 

 التسامح على كل املستويات،و 

بالقرارين املعنونني "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على  ر أيضاً ويذكّ  - ٣
العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم" و"حرية الدين أو املعتقد"، اللذين اعتمدمها جملس 

 والثالثني، حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة تباعاً إبّان دورته احلادية

 ٤٨ت/ م١٧٤، وكذلك الوثيقة ٤٦ت/ م١٧٤و ٣,٦,٤م ت/١٧٠قراريه  وي خذ بعني االعتبار - ٤
 الثاين، اجلزء

من املديرة العامة السعي بنشاط، ضمن جماالت اختصاص اليونسكو، إىل مواصلة تعزيز احلوار  يطلبو  - ٥
من أجل نشر ثقافة ملؤها االحرتام املتبادل القائم على احرتام حقوق اإلنسان وتنوع الديانات واملعتقدات 

والتسامح والسالم على كل املستويات، وكذلك إىل التعاون مع الدول األعضاء املهتمة لتيسري تنظيم 
 مناقشات صرحية وبّناءة ملؤها االحرتام وتيسري إقامة احلوار بني الثقافات على كل املستويات.

 معدلة) ٢٤ت/ م١٩٩(بشأن الموارد التعليمية المفتوحة  آفاق التعاون الدولي ٢٤البند 

 بعد النظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار التايل: -١٣

 إّن اللس التنفيذي،

 معدلة، ٢٤/م ت١٩٩لوثيقة ا وقد درس - ١
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الدور الذي ميكن لتكنولوجيات املعلومات واالتصال أن تؤديه يف جمال أمهية  ي خذ بعني االعتباروإذ  - ٢
اإلسهام يف إتاحة االنتفاع بفرص تعليمية عالية اجلودة عند توافر املواد التعليمية ومتكن التمع الدويل من 

 تكييفها ومواءمتها وفقاً الحتياجاته،من االنتفاع با حبرية و 

املوارد التعليمية املفتوحة بش ن إعالن باريس  العمل على تنفيذ ضرورة مواصلة ي خذ بعني االعتبار أيضاً و  - ٣
النظامي وغري  التعليميف مجيع مراحل  التعليم واملمارسات الرتبوية العاملية نُظميف  هاعن طريق تعميم

 على حّد سواء، النظامي

 وحة ونشرها،مبشاركة اليونسكو يف إعداد املوارد التعليمية املفت وحييط علماً  - ٤

الذي اعُتمد أثناء  إعالن تشينغداوالعمل على تنفيذ  ضرورة مواصلة ي خذ بعني االعتبار فضًال عن ذلكو  - ٥
، والذي ٢٠١٥ بعد عام املؤمتر الدويل بش ن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والتعليم يف مرحلة ما

، وكذلك إمكانية توفري فرص التعّلم مدى وجه أكملعّزز إمكانية استخدام املوارد التعليمية املفتوحة على 
 احلياة وفرص التعليم اجليد،

ب مهية الدور الذي ميكن للموارد التعليمية  ويقرّ ب ن التعليم حّق من حقوق اإلنسان وصاحل عام،  ويذّكر - ٦
 ،٢٠٣٠ املفتوحة اجليدة أن تؤديه يف جمال السعي إىل حتقيق أهداف جدول أعمال التعليم حىت عام

ب ن املوارد التعليمية املفتوحة تتيح تيئة أجواء تعليمية خالية من التمييز ومؤاتية للتعّلم وجمدية من  أيضاً  ويقرّ  - ٧
حق املؤلف احرتام صغارًا وكبارًا يف إطار منظَّم يقوم على  املتعلمنيجلميع املعلمني و ومتاحة  التكلفةحيث 

 وضمان اجلودة،

الذي لموارد التعليمية املفتوحة الثاين لاستضافة املؤمتر العاملي إىل  تامبادر على حكومة سلوفينيا  يشكر - ٨
 ؛٢٠١٧يف عام سُيعقد 

االقرتاحات اخلاصة بآفاق التعاون الدويل بش ن  مستفيضة للنظر يفإجراء دراسة ة إىل العام ةاملدير  ويدعو - ٩
ب التقنية والقانونية  ذه املوارد واملعايري العامة املتعلقة با وُمتوَّل من املوارد التعليمية املفتوحة، تشمل اجلوان

مع مراعاة املسائل اإلدارية واملالية، وتقدمي هذه الدراسة إىل اللس التنفيذي إبّان  موارد خارجة عن امليزانية،
 دورته األوىل بعد املائتني للنظر فيها.

العلوم  تيات والنساء على االضطالع بأدوار ريادية في مياديندور اليونسكو في تشجيع الف ٢٦البند 
 معدلة) ٢٦م ت/١٩٩(والتكنولوجيا والهندسة والفن والتصميم والرياضيات 

 :ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار التايلجلنة الربنامج والعالقات اخلارجية يف هذا البند، أوصت  النظربعد  -١٤
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 إّن اللس التنفيذي،

 ،معّدلة ٢٦ت/ م١٩٩الوثيقة  وقد درس - ١

أن حتسني التحصيل الدراسي للفتيات والنساء وسيلة فعالة لتحقيق التقدم الكفيل بإحداث  وإذ يدرك - ٢
 التغريات املنشودة وللقضاء على الفقر وتوفري ُسبل العيش الكرمي للجميع،

بالتعهدات الدولية الكثرية ببذل املزيد من اجلهود لتحسني تعليم العلوم والتكنولوجيا وا ندسة وتعزيز  ويقرّ  - ٣
املساواة بني اجلنسني يف هذه امليادين نظراً لكون هذا األمر من الُسبل املهمة للتنمية املستدامة، ومنها على 

؛ وإعالن ٢٠٣٠خلطة التنمية املستدامة لعام  ٥و ٤سبيل املثال ال احلصر التعهدات الواردة يف ا دفني 
، الذي يؤكد أن "الرتكيز ٢٠٣٠؛ وإطار العمل اخلاص بالتعليم حىت عام ١٩٩٥ومنهاج عمل بيجني لعام 

من  ٢٢على اجلودة واالبتكار [سيتطلب] تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا وا ندسة والرياضيات" (الفقرة 
5Fأباباإطار العمل)؛ وخطة عمل أديس 

الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، الأ أقرتا اجلمعية  ٤
زيادة "االستثمار يف  عن اعتزامهاالدول األعضاء يف األمم املتحدة  تعرب فيهاالعامة لألمم املتحدة، والأ 

ب التقين واملهين، مع  تدريس العلوم والتكنولوجيا وا ندسة والرياضيات"، وبتعزيز "التعليم العايل والتدري
من  ١١٩كفالة تكافؤ فرص النساء والفتيات يف التعليم والتدريب وتشجيع مشاركتهن فيهما" (الفقرة 

 خطة عمل أديس أبابا)،

 على تقرير اللجنة الثانية (بناءً  ٧٠/٢١٢بقيام اجلمعية العامة لألمم املتحدة باعتماد القرار  ويرّحب - ٤

A/70/474/Add.2شباط/فرباير من كل عام يوماً دولياً للمرأة والفتاة يف ميدان العلوم، ١١لنت فيه يوم )، الذي أع 

ميادين العلوم بني عدد الرجال وعدد النساء يف موجودًا  زال من الفرق الكبري الذي ما ويعرب عن قلقه - ٥
على الرغم من هذه التعهدات الدولية، ومن اقرتان هذا األمر بعوامل  والتكنولوجيا وا ندسة والرياضيات

 ثقافية وعادات اجتماعية تعيق تقّدم الفتيات والنساء يف هذه امليادين،

على أمهية دور اليونسكو يف معاجلة هذه املسائل عن طريق مساعيها الرامية إىل تعزيز املساواة بني  ويشدد - ٦
، ٢٠١٠اجلنسني يف جمال العلوم كما ورد يف الوثيقة اخلاصة بتقييم ا دف االسرتاتيجي الرابع للربنامج يف عام 

لعلوم والتكنولوجيا واالبتكار"؛ ومنها وهو ا دف املتمثل يف "تعزيز السياسات وبناء القدرات يف جمال ا
املساعي الرامية إىل تعزيز القدرات الالزمة لذلك لدى الدول األعضاء عن طريق تدريب املعلمني، والتدريب 

اجلنسني، وبذل جهود لتحسني الُنظم والسياسات اخلاصة بالعلوم والتكنولوجيا  اخلاص باملساواة بني

                                                                            
٤ content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf-http://www.un.org/esa/ffd/wp 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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لوجيات املعلومات واالتصاالت وغريها من وسائل التمكني التكنولوجية، واالبتكار، وتعزيز استخدام تكنو 
 والتعليم والتدريب يف الال التقين واملهين، وتعزيز تعليم املواطَنة العاملية والتعلُّم مدى احلياة للجميع،

تضم الشراكة  على أمهية إسهامات اليونسكو يف إبراز دور النساء يف العلوم بوسائل خمتلفة ويشدد أيضاً  - ٧
والعالقات القائمة مع منظمة العامالت يف  اليونسكو للنساء يف جمال العلوم، - اخلاصة جبائزة لوريفال

امليدان العلمي من أجل العامل النامي، وقاعدة البيانات اخلاصة بالنساء يف جمال العلوم الأ أنش ها معهد 
 اليونسكو لإلحصاء وحصل بفضلها على جائزة،

املساواة بني اجلنسني يف ميادين العلوم  بسعي اليونسكو إىل تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز ويرّحب أيضاً  - ٨
وحتسني تنسيق هذه اجلهود وفقًا ملا تنص عليه خطة عمل اليونسكو  والتكنولوجيا وا ندسة والرياضيات

(خطة العمل الثانية لتحقيق  ٢٠٢١-٢٠١٤اخلاصة باألولوية املتمثلة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني للفرتة 
والتقرير االسرتاتيجي  ٢٠٢١-٢٠١٤املساواة بني اجلنسني) واسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية بش ن الشباب 

سّيما يف ظل  اجلزء األول (باء))، وال ٤م ت/١٩٩من الوثيقة  ٨٣(الفقرة  ٢٠١٥اخلاص بالنتائج لعام 
والنقص العام يف  والتكنولوجيا وا ندسة والرياضياتء يف ميادين العلوم التفاوت الكبري بني الرجال والنسا

 املوظفني املؤهلني والرائدين املاهرين يف املهن املتعلقة بذه امليادين،

لفن والتصميم يف ميادين العلوم والتكنولوجيا وا ندسة والاالت املرتبطة با، تزايد أمهية دور ا ويدرك أيضاً  - ٩
ما يف مرحلأ سي وال ،لعلوم والرياضياتاملناهج الدراسية احلالية لتعليم ادماج الفن والتصميم يف أن إ ويرى

يوفر مناذج  ممّا ،يتيح األخذ بنهج تربوي أكثر عمومًا ومالءمة ومشوالً التعليم االبتدائي والثانوي، ميكن أن 
ّلم املتعدد التخصصات تساهم يف جديدة إلجياد ُسبل مبتكرة حلل املشكالت والتجديد والتواصل والتع

 املهارات الالزمة وتعزيز القدرة التنافسية الضرورية لسوق العمل يف القرن احلادي والعشرين،تنمية 

البحوث الأ تبّني منافع التدريب يف جمايل الفن والتصميم يف تعزيز  االّطالع علىاليونسكو على  يشّجع -١٠
أمهية هذا النهج الشامل للمعلمني والدول األعضاء، مع  القدرات يف ميادين العلوم والرياضيات، ومراعاة

 اإلقرار ب ن األخذ بذا النهج قد يتطلب بعض الوقت واملزيد من املوارد؛

ئر األطراف املعنية إىل مساعدة اليونسكو على تعبئة املوارد وإقامة الشراكات الدول األعضاء وسا ويدعو -١١
االسرتاتيجية من أجل تعزيز دور اليونسكو يف متكني الفتيات والنساء من االنتفاع بالفرص التعليمية يف 

ان والرجال، ميادين العلوم والتكنولوجيا وا ندسة والفن والتصميم والرياضيات على قدم املساواة مع الفتي
وتعزيز التنسيق بني مجيع أقسام قطاعات اليونسكو بغرض الرتويج للمبادرات الأ تضطلع با املنظمة يف 
هذا الال، والوقوف على فرص التعاون املتاحة يف منظومة األمم املتحدة برمتها ومع الدول األعضاء 

 ؛واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص والشركاء األكادمييني
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مواصلة باعتبارها فرصة تتيح للدول األعضاء  ٥م/٣٩إىل الشروع يف إجراءات إعداد الربنامج وامليزانية  ويتطلع -١٢
اجلنسني يف تعليم العلوم والتكنولوجيا وا ندسة والفن والتصميم والرياضيات مراعاة املساواة بني أمهية مناقشة 

 املتعلقة بذا األمر يف اسرتاتيجية اليونسكو وميزانيتها؛ إدماج العناصر الربناجميةالنظر يف إمكانية و 

به من أجل تعزيز املساواة بني  على الدور األساسي الذي ينبغي لُبىن اإلرشاد الرتبوي االضطالع يشدد وإذ -١٣
الدول األعضاء على  يشّجعالعلوم والتكنولوجيا وا ندسة والفن والتصميم والرياضيات،  مياديناجلنسني يف 

لضمان تركيزها على التعليم املدرسي وإسداء  االقتضاء تعزيز ُبىن اإلرشاد الرتبوي املوجودة لديها عند
املشورة، من أجل املساعدة على إجياد أساليب جديدة لإلرشاد الرتبوي تراعي متثيل الفتيات يف خيارات 

 الفن والتصميم والرياضيات؛العلوم والتكنولوجيا وا ندسة و  ميادينالتخصص يف 

 :القيام مبا يلي، وفقاً ملا تقتضيه أهداف اليونسكو ومهامها املديرة العامة على ويشّجع -١٤

والرياضيات فيما خيص الفتيات للدول  إبراز األمهية الرتبوية لتعليم العلوم والتكنولوجيا وا ندسة (أ)
النهوج الأ تركز على  النظر يف إدماج الزمن إىلاألعضاء وسائر األطراف املعنية، والسعي على مّر 

 حتسني تنسيق جهود، من أجل ذه املياديناخلاصة ببرامج اليونسكو إعداد الفن والتصميم يف 
الرامية إىل التشجيع على حتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف هذه القطاعات باعتبارها ركنًا من اليونسكو 

 لتعليم الفتيات والنساء؛أركان العمل الذي تضطلع به املنظمة يف إطار الشراكة العاملية 

سات يف  فضل املمار ب التطورات املتعلقةودعم خطط قطاع الرتبية الرامية إىل إعداد تقرير عن أحدث  (ب)
 - جمال تعزيز انتفاع الفتيات بالفرص التعليمية يف ميادين العلوم والتكنولوجيا وا ندسة والرياضيات

وإطالع واستطالع دور تعليم الفن والتصميم، مىت أمكن، يف تعزيز املهارات يف هذه امليادين، 
 لالزمة لالضطالعالواردة يف هذا التقرير بغرض إرساء األسس االدول األعضاء على التوصيات 

 للتشجيع على تعزيز دور الفتيات والنساء يف هذه امليادين؛األنشطة املزيد من ب

واستطالع دور التدريب املتكامل اخلاص بالفن والتصميم بوصفه وسيلة تعليمية لتحسني اكتساب  (جف)
كَّدة يف هذا املتعلمني للمهارات يف ميادين العلوم والرياضيات، وإدماج املمارسات الفضلى املو 

 الصدد يف عملية الربجمة املستقبلية لليونسكو مىت أمكن؛

العلوم اجلنسني يف تعليم  املساواة بنيبتنسيق ما خيص ها وتعيني جهة لتنسيق هذه اجلهود وتكليف (د)
 ؛األنشطة املشرتكة بني قطاعات اليونسكووالتكنولوجيا وا ندسة والفن والتصميم والرياضيات من 

من املديرة العامة موافاة الدول األعضاء، إبّان الدورة الثانية بعد املائتني للمجلس التنفيذي،  ويطلب -١٥
العلوم والتكنولوجيا تعليم  يف اجلنسني املساواة بنيالرامية إىل تعزيز اليونسكو بفمعلومات حديثة عن جهود 

، مىت أمكن دة يف جمال الفن والتصميماملمارسات الفضلى املوكَّ وكذلك إىل نشر  - والرياضيات وا ندسة
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عن "متابعة تنفيذ القرارات الأ اعتمدها اللس التنفيذي واملؤمتر العام يف  النظاميإطار التقرير  وذلك يف
 ).٥ت/ دوراتما السابقة" (الوثيقة م

لجمهورية العربية دور اليونسكو في حماية وصون مدينة تدمر وغيرها من مواقع التراث العالمي في ا ٢٨البند 
 )٢٨م ت/١٩٩( السورية

 بعد النظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ب ن يعتمد اللس التنفيذي مشروع القرار التايل: -١٥

 إّن اللس التنفيذي،

ب ن هدف اليونسكو هو املسامهة يف صون السلم واألمن بالعمل، عن طريق الرتبية والعلم والثقافة،  إذ يذّكر - ١
على توثيق عرى التعاون بني األمم، لضمان االحرتام الشامل للعدالة والقانون وحقوق اإلنسان واحلريات 

ين، وهي أمور يكفلها ميثاق األساسية للناس كافة، من دون متييز بسبب العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الد
 األمم املتحدة جلميع الشعوب،

)، واتفاقية ١٩٥٤ب حكام اتفاقية الهاي بش ن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح ( ويذّكر أيضاً  - ٢
اليونسكو املتعلقة بالوسائل الأ تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق 

)، واتفاقية صون ١٩٧٢)، واالتفاقية اخلاصة حبماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي (١٩٧٠غري مشروعة (
)، واتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص بش ن املمتلكات الثقافية ٢٠٠٣الرتاث الثقايف غري املادي (

كو العاملي بش ن التنوع الثقايف )، وإعالن اليونس١٩٩٥املسروقة أو املصدرة بطرق غري مشروعة (
 بذا املوضوع، املتعلقة)، وغري ذلك من االتفاقات الدولية ٢٠٠١(

 ،٢٩ت/ م١٩٦و ١٠ت/ م١٩٧و ٤٨م/٣٨بالقرارات  ويذّكر فضالً عن ذلك - ٣

 ،٢١٩٩بقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  ويذّكر كذلك - ٤

 ،COM/8C.1 37و COM/7 39بقراَري جلنة الرتاث العاملي  ويذكِّر أيضاً  - ٥

بيرتسبورغ  سان ، وإعالن٢٠١٥حزيران/يونيو  ٢٩بإعالن بون بش ن الرتاث العاملي املعتمد يف  حييط علماً  - ٦
 ؛٢٠١٥األول/ديسمرب  كانون ١٦بش ن محاية الرتاث يف مناطق النزاع املسلح املعتمد يف 

 مع التقدير باجلهود الأ يبذ ا التمع الدويل حلماية وصون الرتاث الثقايف العاملي املهدد باخلطر، وإذ حييط علماً  - ٧

تنظيم "الدولة سيما على يد  التدمري الذي تعرَّض له الرتاث الثقايف يف اجلمهورية العربية السورية ال ويدين - ٨
التدمري عرضيًا أم متعمداً، وال سيما فيما يتعلق  وجبهة النصرة، سواء أكان هذا ")داعش"تنظيم اإلسالمية" (

وجبهة النصرة وسائر  "داعش"أن تنظيم  ويالحظ مع القلقبالتدمري الذي استهدف املواقع واملمتلكات الدينية، 
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ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات حتصل على إيرادات من مباشرة أعمال �ب 
مبختلف أنواعه، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، وتريبه من مواقع أثرية ومتاحف ومكتبات  الرتاث الثقايف

وحمفوظات وأماكن أخرى يف العراق واجلمهورية العربية السورية، تستخدم يف دعم جهود التجنيد الأ تضطلع با 
 وتعزز قدرتا، من حيث العمليات، على تنظيم ا جمات اإلرهابية وتنفيذها،

 من موقع تدمر، "داعش"بطرد تنظيم  وإذ يرحب - ٩

 باخلرباء واملهنيني يف جمال الرتاث الثقايف الذين يعرضون حياتم للخطر، ويشيد -١٠

من املديرة العامة ضمان إدراج مس لة محاية وصون موقع تدمر وغريه من مواقع الرتاث العاملي  يطلب -١١
املتضررة يف اجلمهورية العربية السورية، مثل مدينة حلب القدمية، يف إطار خطة العمل املقبلة لتنفيذ 

دية الثقافية يف حالة نشوب االسرتاتيجية اخلاصة بتعزيز عمل اليونسكو يف جمال محاية الثقافة وترويج التعد
 نزاع مسلح؛

املديرة العامة على حشد جهود الدول األعضاء واألمم املتحدة ووكاالتا املتخصصة وغريها من  وحيث -١٢
املنظمات الشريكة كي تشارك مشاركة واسعة ومنسقة يف ترميم مواقع الرتاث العاملي وغريها من املواقع 

لعربية السورية، حاملا يسمح الوضع األمين بذلك ومبا يتوافق مع األحكام ا امة املتضررة يف اجلمهورية ا
 املعنية من القانون الدويل؛

الدول األعضاء أن تقدم مسامهات طوعية ومساعدات عن طريق اليونسكو من أجل تقييم األضرار  ويناشد -١٣
العربية السورية وترميمها واحلفاظ  الأ ُأحلقت مبعامل تدمر وغريها من مواقع الرتاث العاملي يف اجلمهورية

 عليها حاملا يسمح الوضع األمين ذلك؛

املديرة العامة إىل أن توفد بعثة خرباء دوليني من اليونسكو إىل موقع تدمر وغريه من املواقع ا امة  ويدعو -١٤
 بذلك، على أن املتضررة يف اجلمهورية العربية السورية مثل مدينة حلب القدمية حاملا يسمح الوضع األمين

متول هذه البعثة من املسامهات الطوعية للدول األعضاء وصندوق محاية الرتاث يف حاالت الطوارئ، عند 
االقتضاء، بغية االضطالع ب عمال التوثيق واجلرد الالزمة لتقييم حجم األضرار وحتديد االحتياجات امللحة 

ة موقع تدمر وغريه من املواقع ا امة، مثل مدينة من حيث احلماية والرتميم والصون وضمان سالمة واستدام
حلب القدمية، يف األجل الطويل، وتقدمي تقرير أويل عن الوضع إبّان اجتماع إعالمي يعقده اللس 

 التنفيذي  ذا الغرض بعد استكمال البعثة.

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه


