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 CL/4292الرقم املرجعي: 
 

 للمؤتمر العام األربعينللدورة  لفي جدول األعمال المؤقت المعد  إدراج بنود إضافية  املوضوع:

 

 إىل الوزراء املسؤولني عن العالقات مع اليونسكو
 

 حتية طيبة وبعد،معايل الوزير/الوزيرة، 

من  12 من املادة 3 ، ووفقًا ألحكام الفقرة2019 أيار/مايو 27املؤرخ يف  CL/4277 التعميم رقمبإحلاقًا 
األعضاء واألعضاء املنتسبني علمًا بأنّه اقُترح، النظام الداخلي للمؤمتر العام، أتشرف بإحاطة الدول 

مؤقتة(، إدراج البنود  1م/40للمؤمتر العام )الوثيقة  األربعنيإرسال جدول األعمال املؤقت للدورة  بعد
 اإلضافية التالية يف جدول األعمال:

وبنني  والنمسا وبلجيكا ألبانيا بند اقُتحته -" مشروع تعديل املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي" )أ(
 إندونيسياو  غينياو واليونان وغامبيا وفرنسا وفنلندا  وإستونيا الدمناركو  تشيكياوقربص و  ديفوار كوتو 
 الربتغالو  الفلبنيو  فلسطنيو  النرويجو  نيجريياو  هولنداو  لكسمربغو  ليتوانياو  ليبريياو  التفياو  العراقو  آيسلنداو 
 سويسراو  السويدو  إسبانياو  سلوفينياو  سلوفاكياو  جزر سليمانو  وغرينادين، وسانت فنسنت، مجهورية كورياو 
 ؛اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةو تركيا و  توغوو 

 ؛السلفادور وقطر وتركياه تبند اقُتح - "من املادة السادسة من امليثاق التأسيسي 2 الفقرةمشروع تعديل " )ب(

املديرة بند اقُتحته  - "لربنامج املعلومات للجميع الدويل احلكومي األساسي للمجلسالنظام تعديل " )جـ(
 ؛87م/39 بالقرار عمالً  العامة

املديرة بند اقُتحته  - "(2019لسنة الدولية للغات الشعوب األصلية )ل الوثيقة اخلتامية االسُتاتيجية" )د(
 ؛العامة

وضع  - احلوار بشأن السياسات اخلاصة باملعلمني للتصنيف من أجل عاملي إطار السعي إىل وضع" )هـ(
 املديرة العامة؛بند اقُتحته  - "تدريب املعلمنيإعداد و تصنيف دويل موحَّد لربامج 

 ؛بننيبند اقُتحته  -" لرقيق: املقاومة واحلرية والُتاثشروع طريق اآفاق جديدة مل" )و(

 .مجهورية كوريا بند اقُتحته -" وباألسبوع الدويل لتعليم الفنونحتسني املعرفة بتعليم الفنون " )ز(
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 املائتني بعد ةبعاسال دورته يف التنفيذي اجمللس سيقوم العام، للمؤمتر الداخلي النظام من 13 املادة ألحكام ووفقاً 
 وقائمة املؤقت األعمال جدول إىل استناداً للدورة األربعني للمؤمتر العام  لاملعدَّ  املؤقت األعمال جدولبإعداد 

 .آنفاً  املذكورة اإلضافية البنود

تلك الدورة يف جدول األعمال  خاللوستردرَج البنود املنبثقة من القرارات اليت سيعتمدها اجمللس التنفيذي 
لة، والذي سيعرضه رئيس اجمللس التنفيذي على املؤمتر معدَّ مؤقتة  1م/40ل الذي سيروزع بالوثيقة املؤقت املعدَّ 

 عليه. منه املوافقة افتتاح الدورة ملتمساً  لدىالعام 

 .فائق االحُتام والتقدير بقبول يا معايل الوزير/الوزيرة وتفضلوا

 
 

 أودري أزوالي 
 لليونسكو املديرة العامة 

 

 

 

 

 

 الوطنية لليونسكو اللجان نسخة إىل:
 الدائمة لدى اليونسكوالوفود  

 


