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Regras Especiais de Procedimento para a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência, e a Cultura (UNESCO) 

 

1. Fluxo do debate 

1.1 No debate formal, o tempo limite para discurso será de 2 (dois) minutos.  

1.2 Nos debates formais-informais, o tempo de discurso será de um (1) minuto.  

1.3 Nas coordenações de grupo, os delegados serão divididos nos seguintes grupos: 

1.3.1 Organização da Cooperação Islâmica (OIC): 

• Afeganistão 

• Arábia Saudita 

• Argélia 

• Azerbaijão 

• Cazaquistão  

• Chade 

• Egito 

• Iêmen  

• Indonésia 

• Irã 

• Iraque 

• Jordânia 

• Líbano 

• Líbia 

• Mali 

• Marrocos 

• Palestina 

• Paquistão 

• Síria 

• Tajiquistão 

• Tunísia 

• Turquia 

• Uganda 

• Zimbábue 

1.3.2 Grupo de países africanos: 

• África do Sul 

• Angola 

• Etiópia 

• Quênia 

• República Democrática 

do Congo 

• Tanzânia 

1.3.3 Grupo de países asiáticos: 

• China 

• Índia 

• Malásia 
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• Nepal 

• Tailândia  

• Vietnã 

1.3.4 Grupo de países latino-americanos e caribenhos (GRULAC): 

• Argentina 

• Bolívia 

• Brasil 

• Chile  

• Colômbia 

• Haiti 

• Honduras 

• México 

• Peru 

• Uruguai 

• Venezuela 

1.3.5 Grupo de países da Europa Ocidental e outros: 

• Austrália 

• Canadá 

• República da Coreia 

• Estados Unidos 

• Israel 

• Japão 

• Noruega  

• Reino Unido 

• Suíça 

1.3.6 Grupo de países da Europa Oriental: 

• Croácia 

• Geórgia 

• Rússia 

• Ucrânia 

1.3.7 União Europeia:  

• Alemanha 

• Áustria 

• Bélgica 

• Bulgária 

• Dinamarca 

• Espanha 

• França 

• Grécia 

• Hungria  

• Itália 

• Países Baixos 

• Polônia 

• Portugal 

• Romênia 

• Suécia 
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2. Participação externa nas deliberações da UNESCO 

Se algum membro da UNESCO deseja convidar um indivíduo ou representante de uma 

organização ou governo para participar das deliberações do comitê (sem direito de voto), ele 

deverá submeter um pedido escrito à Mesa, que perguntará se algum membro da UNESCO se 

opõe ao convite. Se não houver objeções, o convite será emitido. 

 

3. Documento final 

O documento final a ser elaborado é uma resolução, que representa a posição formal dos 

membros da UNESCO em relação ao tema discutido. A resolução deverá seguir o modelo 

apresentado em anexo. 

 

4. Votação do documento final 

Caso os rascunhos de resolução não possam ser aprovados por consenso, deverá haver uma 

votação dos mesmos, com aprovação por maioria simples. 
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Anexo – Modelo de Resolução 

UNESCO     38 C/COM ED-CLT/DR.1 Rev. 
 
Comissão Cultural   
 

Dist
r.:Geral 

     05 de Novembro de 
2015 

Original: Inglês 
 
 

  

Item 4.3 da agenda 

RASCUNHO DE RESOLUÇÃO 

 

Submetida por Palestina e Catar 

 

Implementação da Resolução 37 C/67 em relação às instituições educacionais e culturais nos 

territórios árabes ocupados 

 

A Conferência Geral, 

Relembrando a Resolução 37 C/67, bem como o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em relação ao direito à educação, os artigos 4 e 94 da 4ª Convenção de Genebra em 

relação à privação do direito das crianças à educação, bem como a Convenção da UNESCO para a 

Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial (1972) e a Convenção de Haia (1954) e seus 

Protocolos Adicionais, 

Tendo examinado o documento 38 C/17, 

Relembrando ainda o papel que a UNESCO é convocado a cumprir com o objetivo de satisfazer o 

direito à educação para todos, e atender às necessidades dos palestinos em ter um acesso seguro ao 

sistema educacional, 
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Comprometida à salvaguarda de monumentos, 

obras de arte, manuscritos, livros e outras propriedades históricas e culturais que devem ser 

protegidos em situação de conflitos, 

1. Apoia os esforços feitos pela Diretora-Geral com vistas à implementação da Resolução 37 

C/67, e solicita à Diretora Geral que seja feito todo o possível para garantir que a resolução 

seja completamente implementada no interior do quadro do Programa e Orçamento para 

2016-2017 (38 C/5); 

2. Expressa sua apreciação pelas contribuições substanciais de todos os Estados membros 

envolvidos, organizações intergovernamentais e organizações não-governamentais, para a 

ação da UNESCO no território ocupado da Palestina e apela a todos que continuem 

apoiando a UNESCO neste esforço; 

3. Agradece a Diretora-Geral pelos resultados obtidos em relação à implementação de um 

número de atividades educacionais e culturais recentes, e a convida a fortalecer a assistência 

financeira e técnica da UNESCO para as instituições educacionais e culturais palestinas 

com o objetivo de responder às novas necessidades e aos novos problemas resultantes de 

desdobramentos recentes; 

4. Agradece também a Diretora-Geral pela resposta da UNESCO à situação na Faixa de Gaza e 

pelas iniciativas que têm sido implementadas com o generoso apoio financeiro de Estados 

membros e doadores, e apela à Diretora-Geral para expandir ainda mais o programa de 

recuperação precoce, dentro dos campos de competência da organização; 

5. Expressa sua preocupação contínua a quaisquer ações que minam a herança cultural e natural, 

as instituições culturais e educacionais, bem como a quaisquer impedimentos que 

impeçam as crianças palestinas e todas as outras crianças em idade escolar de ser parte 

integral do tecido social e que as impeçam de exercer plenamente seu direito à educação, e 

pede pela observância das provisões da presente resolução; 

6. Encoraja a Diretora-Geral a continuar o reforço de sua ação em favor da reconstrução, 

reabilitação e restauração dos sítios arqueológicos e da herança cultural palestina; 

7. Convida a Diretora-Geral a responder às necessidades de construção de capacidade em 

todos os campos de competência da UNESCO por meio da expansão dos programas de 

assistência financeira aos estudantes palestinos, usando tanto o orçamento regular e fontes 
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extra orçamentárias, e agradece à Arábia 

Saudita por sua generosa contribuição nesse sentido; 

8. Solicita a Diretora-Geral a acompanhar de perto a implementação das recomendações do 

oitavo encontro do Comitê Conjunto UNESCO-Autoridade Palestina (4-5 de março de 

2008), especialmente em Gaza, e a organizar, o mais rápido possível, o nono encontro do 

Comitê Conjunto UNESCO-Autoridade Palestina; 

9. Encoraja o diálogo Israel-Palestina, e expressa a esperança que as negociações de paz Árabe-

Israelita irão ser bem sucedidas, e que uma paz justa e ampla será implementada 

rapidamente, de acordo com a Constituição da UNESCO e as resoluções da ONU sobre essa 

matéria, particularmente as resoluções relevantes do Conselho de Segurança; 

10. Convida também a Diretora-Geral a: 

a. Continuar os esforços que tem feito para preservar o tecido humano, social e 

cultural da Golan síria ocupada, de acordo com as provisões relevantes dessa 

resolução; 

b. Empreender esforços para oferecer currículos adequados, e fornecer mais bolsas e 

assistência adequada para as instituições educacionais e culturais da Golan síria 

ocupada; 

11. Recorda que este item está inscrito na agenda da 199ª sessão do Conselho Executivo, e 

decide incluir esse item na agenda da 38ª sessão da Conferência Geral.  
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