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عىل اليونسكو أن تضطلع بدور فريد يف ترسيخ أسس السالم الدائم والتنمية املستدامة. ويُمثل النهوض بالتعاون يتعني 
يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات قضايا اسرتاتيجية يف عرص تواجه فيه املجتمعات يف 

شتى أنحاء العالم ضغوطاً متزايدة تدفع نحو التغيري ويواجه فيه املجتمع الدويل تحديات جديدة.

وتُمثل الوثيقتان 37م/4 و37م/5 فرصة سانحة تُتيح للدول األعضاء وضع رؤية اسرتاتيجية مشرتكة تسرتشد 
بها املنظمة يف فرتة األعوام الثمانية القادمة ويف القرن الذي نحن فيه. وهذه فرصتنا لتحديد دور اليونسكو بمزيد من الدقة وتعزيز أثر 

املنظمة وأدائها، كما أنها فرصة سانحة لكي نرسم مساراً جديداً لليونسكو يف حلتها الجديدة.

وانطالقاً من تفويضنا اإلنساني وخربتنا العريقة، يجب علينا أن نرسم هذا املسار معاً بحيث تتجىل فيه االهتمامات املشرتكة لجميع الدول 
األعضاء. ولهذا السبب، ارتكزت هذه العملية عىل التشاور والتداول، وفقاً ملا طلبه املؤتمر العام يف دورته السادسة والثالثني.

التنفيذي يف دورته التسعني بعد املائة مناقشات مفصلة بشأن االقرتاحات األولية الخاصة بمرشوع االسرتاتيجية  لقد أجرى املجلس 
املتوسطة األجل )37م/4( ومرشوع الربنامج وامليزانية )37م/5( )الوثيقة 190م ت/19 الجزء األول(، وذلك خالل دورة املجلس 
واجتماع الفريق التحضريي الخاص التابع للمجلس. وبناء عىل ذلك، اعتمد املجلس التنفيذي قراراً قائماً عىل توافق اآلراء يحتوي عىل 

مجموعة من التوجهات واملبادئ إلعداد مرشوع الوثيقة 37م/4 ومرشوع الوثيقة 37م/5 )القرار 190م ت/19( 

وُطلب يف هذا القرار أيضاً مراعاة املناقشات التي أجريت يف املجلس التنفيذي ويف اجتماعات الفريق التحضريي الخاص والتشاور مع 
الدول األعضاء خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني والقيام يف الوقت ذاته بإعداد اقرتاحات خاصة بالوثيقتني 37م/4 و37م/5  

واعتمد املجلس التنفيذي أيضاً القرار 190م ت/19 )ثانياً( الذي دعاني يف الفقرة 8 منه »إىل تقديم خطة تنفيذية للوثيقة 37م/5 
ع لعامي 2014-2015«. وحدد هذان القراران إطاراً  تحدد أولويات اإلنفاق للمنظمة باالستناد إىل وضع التدفق النقدي املتوقَّ

واضحاً الستكمال الصيغة املقرتحة ملرشوعي الوثيقتني 37م/4 و37م/5 

وتلبية لطلب املجلس التنفيذي، نظمُت مسارين من اجتماعات التشاور الواسعة النطاق مع الدول األعضاء. وتم الرتكيز يف هذه املشاورات 
»تمكني  أال وهي:   ،2021-2014 الفرتة  قطاعات خالل  لعدة  الشاملة  الرئيسية  الربنامجية  املجاالت  يف  املمكن  اليونسكو  دور  عىل 
الشباب من أجل إحالل السالم وتحقيق التنمية املستدامة«؛ »وتحقيق االندماج االجتماعي والتحوالت االجتماعية والتجديد 

االجتماعي«؛ »وتسخري العلوم والتكنولوجيات إلقامة مجتمعات املعرفة«؛ »واملياه العذبة« 

واجتمعت كذلك باملجموعات اإلقليمية كافة، بما فيها التجمعات السياسية. وعقدت إجماالً أكثر من عرش مشاورات من هذا النوع. وأود أن 
أنوه أيضاً باالجتماع اإلعالمي الذي عقده املجلس التنفيذي يف 29 كانون الثاني/يناير 2013، والذي مثل حدثاً هاماً آخر يف هذه العملية.

وتمثل مقتضيات إصالح اليونسكو منطلقات ملرشوعي الوثيقتني م/4 وم/5. ويجب أن يتماىش هذا اإلصالح مع متابعة تنفيذ توصيات 
التقييم الخارجي املستقل لليونسكو، وأن يركز االهتمام عىل التوجهات الرئيسية األربعة املتفق عليها لتحقيق التغيري )الفقرة 4 من القرار 

190م ت/19(:

زيادة تركيز أنشطة اليونسكو؛ �

جعل اليونسكو أقرب إىل امليدان؛ �

تعزيز املشاركة يف أنشطة األمم املتحدة؛ �

تطوير رشاكات اليونسكو وتعزيزها. �

 مقدمة املديرة العامة 

ملرشوعي الوثيقتني 37م/4 و37م/5
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ويقوم مرشوعا الوثيقتني م/4 وم/5 املقرتحان عىل استعراض جذري شامل لجميع الربامج الراهنة وألساليب تنفيذها وعىل تقييم 
للهيئتني  السابقة  القرارات  وإىل  املتوافرة،  والتقييم  املراجعة  عمليات  إىل  استناداً  املهمة  هذه  يف  قدماً  امليض  وتم  املحرزة.  للنتائج 
الرئاسيتني، وإىل غري ذلك من األدلة لتحديد ما إذا كانت الربامج القائمة ال تزال مالئمة ورضورية، وتحديد ما إذا كان ينبغي إدراجها يف 

مرشوعي الوثيقتني.

وتم أيضاً تقييم الربامج الدولية الحكومية والدولية القائمة لتحديد ما إذا كان هناك تكرار للجهود بينها وبني ما تنفذه األمانة حالياً 
من أنشطة الربنامج، وتحديد ما إذا كان التمويل الذي أتيح يف املايض ألنشطة هذه الهيئات متناسباً مع النتائج املنشودة، وما إذا كانت 

التكاليف اإلدارية لعمليات الربامج الدولية الحكومية والدولية قابلة للتقليص يف املستقبل.

وانطالقاً من ذلك، وتلبية لطلب املجلس التنفيذي )القرار 190م ت/19(، توخيت االعتماد عىل »أهمية برامج اليونسكو الرئيسية 
الخمسة أو مجاالت اختصاصها الخمسة« من أجل إعداد  »اقرتاحات واضحة لبنى ابتكارية وشاملة وفعالة ولتنفيذ الربنامج 

فضالً عن تعزيز الجمع بني التخصصات« 

ويجب علينا يف هذه املرحلة الحرجة أن نعزز املنظمة لكي يتسنى لها تعظيم أثرها واالرتقاء بالرتكيز يف أدائها. وال يجوز إضعاف قدرات 
اليونسكو ومواطن قوتها املعهودة. وتم االسرتشاد بهذا املبدأ يف عمليات التغيري الربنامجية والهيكلية التي أقرتحها. وإن ما أرمي إليه من 
كل ذلك هو أن أبقى وفية ألهداف اليونسكو وأن أتيح يف الوقت ذاته وضع هيكل تنظيمي أكثر قدرة عىل الصمود أمام الصعوبات، وأكثر 

مرونة، وأكثر مالءمة للغرض املنشود.

وإنني عازمة عىل ضمان تمّكن اليونسكو من تحقيق طموحاتها كاملة.

ولقد اسرتشدت بسبعة أهداف لدى إعداد مرشوَعي الوثيقتني، وهي التالية:

ضمان تمييز أفضل بني دور اليونسكو ووظائفها والرتكيز عىل هذا الدور وتلك الوظائف عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني؛- 1

توضيح املزايا النسبية لليونسكو وإسهاماتها يف ترسيع وترية إنجاز األهداف اإلنمائية املتفق عليها دولياً، بما فيها األهداف اإلنمائية - 2
لأللفية املزمع تحقيقها بحلول عام 2015، ويف إعداد أهداف دولية مجدية ملرحلة ما بعد عام 2015. ويجب أن تتضمن األهداف 
اإلنمائية لأللفية ومجموعة األهداف التي ستحل محلها من بني األهداف املتفق عليها دولياً نتائج قابلة للقياس ومرتبطة بجدول 
زمني، مع االعرتاف يف الوقت ذاته باألهداف »اللينة« والصعبة القياس، وهي أهداف بالغة األهمية إلحالل السالم وتحقيق التنمية 

املستدامة؛

تسليط الضوء عىل املزايا النسبية لليونسكو يف إصالح منظومة األمم املتحدة التي تتوجه أكثر فأكثر نحو التعاون وتوحيد األداء، وال - 3
سيما عىل الصعيد القطري. وتتوجه اليونسكو يف عملها نحو إنشاء الظروف املالئمة إلنجاح تعاون األمم املتحدة عىل الصعيد القطري 
واإلقليمي والعاملي من خالل اآلليات املختصة واملشرتكة بني الوكاالت، وذلك بعدة وسائل منها تويل مواقع قيادية يف مجلس الرؤساء 
التنفيذيني املعني بالتنسيق ويف أهم هيئاته الفرعية وكذلك يف األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة. وعىل صعيد املوضوعات، تضطلع 
اليونسكو بمهام قيادية و/أو تنسيقية يف عدد من املبادرات عىل صعيد منظومة األمم املتحدة، ومنها املبادرات الجديدة الثالث لألمني 
العام لألمم املتحدة - مبادرة »التعليم أوالً« العاملية و«املجلس االستشاري العلمي« و«االتفاق الخاص باملحيطات« – التي ستحدد 
مالمح ومضمون جدول األعمال اإلنمائي العاملي ملرحلة ما بعد عام 2015، ولكنها تظل يف الوقت ذاته ملتزمة كل االلتزام، يف ميدان 

التعليم، بحركة التعليم للجميع؛

إدراج اسرتاتيجيات وجيزة مع تركيز مواضيعي واضح ونواتج وأهداف منشودة قابلة للتحقيق فيما يخص األولويتني العامتني، أي - 4
األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا واألولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني، مع مراعاة نتائج عمليات التقييم بغية ضمان 

تحقيق الفعالية وإحداث أثر ملموس؛

تعميم أنشطة محددة تتعلق بالشباب وبأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية وأشد الفئات االجتماعية تهميشاً؛- 5

اإلسهام يف بناء مجتمعات املعرفة، وذلك بعدة وسائل منها االعتماد عىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وعىل اإلنرتنت؛- 6

تطبيق نهج قائم عىل التنمية والسالم وحقوق اإلنسان لتزويد مرشوع الوثيقة 37م/4 ككل بتوجه اسرتاتيجي متماسك.- 7

وإنني مصممة عىل أن تكون األنشطة الجامعة للتخصصات املبدأ الذي يُسرتشد به يف األنشطة املبينة يف كل أقسام مرشوعي الوثيقتني 
م/4 وم/5. ويشمل ذلك تشديداً جديداً عىل توضيح النواتج والنتائج املنشودة. ويقرتن كل هدف من األهداف االسرتاتيجية يف مرشوع 
الوثيقة 37م/4 بمجموعة من النواتج املنشودة:، كما أن األهداف االسرتاتيجية تتجىل يف الوثيقة م/5 يف مجاالت تركيز مواضيعية ترتبط 

بنتائج منشودة واضحة يف نهاية فرتة األعوام األربعة.
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ويتصدر قائمة التغيريات التي أقرتحها إنشاء »مركز للتحوالت االجتماعية والحوار بني الثقافات«، يف إطار عمل املنظمة يف مجال 
العلوم االجتماعية واإلنسانية.

وسيجمع املركز الجديد للمرة األوىل - وبطريقة قائمة عىل الشمول وتعدد التخصصات – كل الربامج واألنشطة الرئيسية املرتبطة بعمل 
اليونسكو الرامي إىل دعم الدول األعضاء يف رسم سياسات ابتكارية ملواكبة التحوالت االجتماعية واستباقها، بما يف ذلك برنامج إدارة 

التحوالت االجتماعية )موست(.

وهديف هو توطيد الروابط وأوجه التآزر الهامة يف كل أنشطة اليونسكو بغية زيادة الرتكيز واالتساق واألثر. وسيتغلب املركز الجديد عىل 
ظاهرة تجزئة الجهود السائدة حالياً، وسيتيح لليونسكو  استعادة دورها القيادي يف بيئة رسيعة التحول، مع توفري دعم أسايس للدول 

األعضاء.

وتم تصميم تعديالت تجديدية أخرى يف مرشوعي الوثيقتني 37م/4 و37م/5 بُغية تعزيز الرتكيز الربنامجي والرتابط بني جميع الربامج 
وإبراز صورة املنظمة.

وتشمل هذه التعديالت ما ييل:

التعليمية  � واملوارد  التعليم  واالتصاالت يف  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  املتعلقة  األنشطة  األول  الرئييس  الربنامج  تضمني 
واملفتوحة، وتضمني الربنامج الرئييس الثاني األنشطة املرتبطة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العلوم ويف االنتفاع 

الحر باملعلومات العلمية.

أقرتح أيضاً نقل برنامج ذاكرة العالم وأنشطة الرتاث الوثائقي إىل الربنامج الرئييس الرابع، بحيث يشكالن من اآلن فصاعداً جزءاً  �
أساسياً من برنامج الثقافة يف اليونسكو.

وترمي كل هذه االقرتاحات إىل الحد من التجزئة والتغلب عىل التقوقع يف عملنا. 

وإنني مصممة عىل امليض قدماً يف الحد من الثقل النسبي لإلدارة مقارنة بالربامج يف شتى أقسام املنظمة، وامليض قدماً كذلك يف زيادة 
الكفاءة الفعالية والقيمة مقابل املال.

الخارجية وإعالم  العالقات  بالغاً: قطاع  التاليني وتقليص حجميهما تقليصاً  القطاعني  إعادة هيكلة  إنني اقرتح  الغاية،  ولبلوغ هذه 
إسناد  امليدانية من خالل  األنشطة  تنسيق  وتعزيز  امليداني  التنسيق  إغالق مكتب  اقرتح  كما  الدعم.  إدارة خدمات  الجمهور وقطاع 
مهامه املختلفة إىل قطاع إدارة خدمات الدعم ومكتب اإلدارة املالية ومكتب إدارة املوارد البرشية وإدارة أفريقيا ومكتب املدير العام 
ومكتب التخطيط االسرتاتيجي. وإنني أقرتح أيضاً نقل مسؤولية األنشطة الخاصة بأوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث إىل مكتب 

املدير العام.

وتخطط املنظمة أيضاً الستخدام املوظفني امليدانيني عىل نحو مشرتك يف برنامج العلوم الطبيعة وبرنامج العلوم االجتماعية واإلنسانية، 
لكي تكون أكثر مرونة يف توفري الخدمات ولكي تُعزز أثر األنشطة عىل الصعيد القطري.

ويتسم كل من هذه التغريات بأهمية حاسمة لبناء اليونسكو بحيث تصبح منظمة أقوى. ويبني كل تغيري تصميمي عىل مواصلة النهج 
القائم عىل التقدم خطوة بخطوة يف إصالح املنظمة إصالحاً عميقاً من حيث الربنامج والهيكل التنظيمي، استناداً إىل منجزاتنا، بُغية تمكني 
اليونسكو من أن تصبح منظمة تتسم بمزيد من الرتكيز والكفاءة. ويشمل ذلك أيضاً التزامي بجعل اليونسكو أقرب إىل امليدان لكي تتمكن 

من أداء مهامها عىل نحو أفضل عىل الصعيدين القطري واإلقليمي.

ويُبنّي مرشوع الوثيقة م/4 كيف ستُعزز كل أولوية اسرتاتيجية أدوار اليونسكو القيادية العاملية وكيف ستؤدي اليونسكو مهامها عىل 
نحو فّعال من خالل التعاون مع منظومة األمم املتحدة عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري.

كما أن مرشوع الوثيقة يسلط الضوء عىل إقامة الرشاكات االسرتاتيجية وتدعيمها مع مجموعة كبرية من رشكاء اليونسكو، من املجتمع 
املدني واملؤسسات الخاصة إىل القطاع الخاص، استناداً إىل االسرتاتيجية الشاملة الخاصة بالرشاكات التي اعتمدها املجلس التنفيذي 

يف دورته التسعني بعد املائة، ويبنّي كيف سيسهم ذلك يف تحقيق النواتج املنشودة: يف الوثيقة م/4 والنتائج املنشودة يف الوثيقة م/5 

ويرد يف ختام مرشوع الوثيقة م/4 فصل مستقل عن اإلدارة يضم مبادْى وأهدافاً واسعة النطاق لإلدارة وامليزنة القائمتني عىل النتائج، 
واملساءلة عىل النتائج، والحضور امليداني، والشفافية، وتحقيق الفعالية من حيث التكاليف. وقد أُعد مرشوعا الوثيقتني م/4 وم/5 
انطالقاً من االمتثال ملبادئ اإلدارة القائمة عىل النتائج، التي طبقتها اليونسكو يف املايض. وينتقل مرشوع الوثيقة 37م/5 للمرة األوىل 
إىل تطبيق مبادئ امليزنة القائمة عىل النتائج فيما يخص النتائج املنشودة الواردة يف كل محور من محاور العمل املتعلقة بكل برنامج 

من الربامج الرئيسية.
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كما أن مرشوع الوثيقة 37م/5 يتضمن جميع املبادرات الجارية التي ترمي إىل زيادة الفعالية من حيث التكاليف يف املنظمة. وستواصل 
كل وحدة من وحدات األمانة بذل جميع الجهود الالزمة لتقليص التكاليف اإلدارية عىل جميع املستويات، بغية تعزيز األنشطة، وال سيما 

يف امليدان، ولبناء إدارة أقل ثقالً وأقل تعقيداً.

وأقرتح كذلك تصوراً لتوسيع وتحديث أهداف خارطة الطريق الحالية، التي تنفذ يف الوقت الراهن حتى نهاية فرتة الوثيقة 36م/5  
وتلبية لطلب املجلس التنفيذي، هناك ضميمة ملرشوع الوثيقة 37م/5 تُعرض فيها خطة لتنفيذ أولويات اإلنفاق بحسب كل برنامج 

رئييس.

وطبقاً لقرار اعتمده املؤتمر العام، إنني اقرتح أن يبدأ تطبيق بنود االنقضاء املوقوت، القائمة عىل دورة مدتها أربعة أعوام، مع بدء تنفيذ 
الوثيقة 37م/5، تماشياً مع املدة الجديدة التي ُحددت للجزء الخاص بالربنامج. ويجدر التذكري بأن قرار املؤتمر العام قد نص عىل إنهاء 
جميع الربامج بعد انقضاء فرتة أربعة أعوام، ما لم يُقرر املؤتمر العام رصاحًة تمديد فرتة هذه الربامج - إقراراً برضورة تنفيذ بعض 

الربامج املحددة خالل فرتة أطول - أو إنهاءها قبل انقضاء مدتها بعامني.

ويجب علينا أن نُطلع العالم عىل جميع الجهود التي نبذلها لكي تربز صورة املنظمة ويذيع صيتها. وإنني عازمة عىل امليض ُقدماً يف 
وضع اسرتاتيجية اتصال فعالة من أجل تدعيم الرتويج وتوسيع نطاق انتشار اليونسكو لدى األعداد الكبرية من األطراف املعنية والرشكاء 

وأنصار املنظمة.

ويجب أن يكون تركيز الجهود دعامتنا األساسية يف كل هذه املساعي. 

ويتعني علينا أن نعزز أعمالنا يف جميع مجاالت اختصاصنا، مسرتشدين برضورة تركيز الجهود. فسوف نتوخى تركيز الجهود بمزيد من 
الدقة، وسنسعى إىل تحقيق مزيد من الجدوى، ومزيد من االبتكار. وأياً كانت األولويات االسرتاتيجية أو مجاالت الرتكيز املواضيعية التي 

نختارها، فإنها سوف تندرج يف مجاالت اختصاص اليونسكو الرئيسية الخمسة.

ومع أن الفرتة املحددة للربامج تشمل األعوام األربعة 2014-2017، فإن تخصيص امليزانية للربامج يشمل فرتة العامني 2015-2014، 
وفقاً ملا نص عليه قرار املؤتمر العام القايض باإلبقاء عىل دورة العامني لتخصيص امليزانية، واستناداً إىل الحد األقىص للميزانية البالغ 

653 مليون دوالر أمريكي، الذي قرره املجلس التنفيذي يف دورته التسعني بعد املائة.

ولدى تخصيص امليزانية لكل بند من بنود االعتمادات، وضعت املبدأ الذي يفيد بأن جميع الجهود التي بذلتها املنظمة حتى اآلن يف 
تقليص التكاليف، إبان فرتة العامني الحالية التي تشهد ضائقة مالية، ينبغي أن تواصل خالل فرتة العامني املقبلة استناداً إىل الحد 
االقىص للميزانية القائم عىل النمو االسمي الصفري والبالغ 653 مليون دوالر أمريكي؛ وهذا ما يفرض عىل املنظمة أن تستوعب نحو 50 
مليون دوالر أمريكي يف إطار التكاليف وغريها من الزيادات النظامية التي تغطى عادة يف النهوج القائمة عىل النمو الحقيقي الصفري.

وبذلك تم إبقاء مخصصات امليزانية ملعظم املجاالت املتعلقة بالربنامج واإلدارة يف حدها األدنى، الذي ينجم عن الوضع املايل الراهن الحرج، 
وهو حد أدنى بكثري من حد ميزانية الوثيقة 36م/5 املعتمدة. وأفىض هذا النهج إىل توفري أموال إضافية ستستخدم يف تعزيز مجاالت 

الربنامج.

وال بد يل من اإلشارة إىل أن هناك بنوداً محددة يف التكاليف ستشهد زيادة كبرية ال مفر منها تخرج عن سيطرة اليونسكو. ويشمل 
ذلك املساهمة يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة )وال سيما يف العنرص الخاص باألمن(. وُطلب للمرة األوىل تخصيص اعتماد 
للتأمني الصحي يف فرتة ما بعد الخدمة بنسبة تساوي 1٪ من إجمايل تكاليف املوظفني. وهذه التكاليف اإلضافية الواقعة يف املجاالت غري 
الربنامجية تم استيعابها يف إطار الحد األقىص املتاح للميزانية. ومع ذلك، تمكنُت من زيادة ميزانيات الربامج الرئيسية كافة بحيث حصلت 

عىل ميزانيات أعىل مما كان مخصصاً لها يف الوثيقة 36م/5 املعتمدة.

وهذا يعني أيضاً أن حجم امليزانية املخصص لإلدارة، يف إطار الباب الثالث “الخدمات الداخلية”، ضمن امليزانية اإلجمالية قد انخفض 
عما كان عليه يف الوثيقة 36م/5 املعتمدة، وبلغ االنخفاض نسبة 18٪ إىل 16٪ تقريباً، أي أنه انخفض من 120 مليون دوالر أمريكي 

يف الوثيقة 36م/5 املعتمدة إىل 105 مليون دوالر أمريكي يف مرشوع الوثيقة 37م/5 الحايل. 
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ويف إطار سعينا إىل رسم طريق للمستقبل، يجب أن يبقى تفويض اليونسكو اإلنساني البوصلة التي نهتدي بها.

وإن التغريات الجارية حالياً يف شتى أنحاء العالم تقتيض من الجميع تجديد االلتزام باملبادئ التي تسرتشد بها هذه املنظمة. ويمثل 
التعاون يف يومنا هذا وأكثر من أي وقت مىض رشطاً ال بد منه لتحقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة. وال يمكن إرساء أسسهما عىل 
ترتيبات سياسية واقتصادية فحسب، بل يجب بناؤهما يف عقول البرش، نساًء رجاالً. وإننا نعيش يف عرص جديد تكثر فيه القيود، وتشمل 
موارد كوكبنا وثرواتنا املادية. ويف هذا السياق، يجب علينا أن نبلغ مدى أبعد بكثري يف استغالل الطاقة الفريدة واملتجددة التي تتسم 
بأقىص درجات القوة، أال وهي االبتكار. فيجب عىل اليونسكو تعزيز عملها لتحرير كامل طاقات اإلبداع البرشي بوصفه مصدراً للصمود 
يف وجه الصعوبات يف عرص دائم التغري، وبوصفه منبعاً لإلبداع والنمو. ويُعد التعاون يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال 

واملعلومات أمراً عاجالً يف هذا السياق أكثر مما كان عليه يف أي وقت مىض.

ويجب أن تكون حقوق اإلنسان وكرامة كل امرأة ورجل نقطة انطالقنا ومقياس نجاحنا. ويستدعي عرصنا الحايل اعتماد نزعة إنسانية 
جديدة تجمع بني التنمية البرشية وصون كوكب األرض وتتيح انتفاعاً متساوياً للجميع بمزايا التعليم والثقافة واالتصال واملعلومات. 
ويجب أن تقوم هذه النزعة اإلنسانية الجديدة عىل تطلعات متجددة نصبو من خاللها إىل تحقيق املساواة واالحرتام والتسامح والتفاهم، 
العدالة  إقامة مجتمعات جامعة، يُحركها اهتمام عميق بتحقيق  الثقافات املختلفة. ويجب أن تسعى إىل  وال سيما بني الشعوب ذات 

االجتماعية وبصون التنوع.

ويقتيض ذلك وضع رؤية اسرتاتيجية، إذ إننا بحاجة إىل يونسكو متجددة النشاط ومجدية وصامدة أمام الصعوبات.

ويتعني علينا أن ننظر إىل ما وراء الصعوبات القصرية األجل بحيث نسترشف آفاق املستقبل عىل املدى البعيد، من أجل وضع توّجه 
اسرتاتيجي لليونسكو يف عرص يشهد فيه العالم تغريات معقدة ورسيعة.

وال بد لنا من تحسني عملنا عىل جميع الجبهات من أجل إرساء أسس السالم الدائم والتنمية املستدامة استناداً إىل حقوق اإلنسان والكرامة 
والعدالة.

كما يجب علينا أن نواصل مسرية اإلصالح من أجل تمكني اليونسكو من أن تصبح منظمة أكثر تركيزاً وفعالية وأفضل أداء.

هذه هي التزاماتي، وهذه هي املبادئ التي تم االسرتشاد بها يف مرشوَعي الوثيقتني 37م/4 و37م/5 

باريس، شباط/فرباير 2013
إيرينا بوكوفا
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أوالً - البيئة الدولية املتغرية ومشهد التنمية

األجل  املتوسطة  اليونسكو  اسرتاتيجية  تستجيب  أن  ينبغي   - 1

الجديدة إىل التغريات الرسيعة والتعقيدات املتزايدة وأوجه عدم 

الساحة  التي تشهدها  املستجدة  اليقني واالتجاهات والتحديات 

الدولية.

ارتفع عدد سكان العالم بما يقارب ثالثة امثال منذ عام 1945  )أ( 
الديموغرايف  التحول  هذا  ويقرتن  اليوم.  مليارات  سبعة  ليبلغ 
التوسع  ازدياد  منها  املعقدة  الظواهر  من  بمجموعة  الكبري 
العمراني، واإلفراط يف استغالل املوارد الطبيعية، وتسارع التلوث 
والتدهور البيئيني، والتقدم النسبي يف أعمار السكان، وحركات 
يف  اآلخذة  والفجوة  والقطري،  الدويل  الصعيدين  عىل  الهجرة 
عدد  ونصف  الحرضية.  واملناطق  الريفية  املناطق  بني  االتساع 
سكان العالم تقل أعمارهم عن 25 سنة. ومن املتوقع أن ترتفع 
  2025 عام  يف   ٪89.5 إىل  النامية  البلدان  يف  الشباب  نسبة 
وسيتعني عىل هؤالء الشبان والشابات أن يواجهوا العواقب املرتتبة 
عىل االستخدام غري املستدام ملوارد األرض. ويستلزم هذا الوضع 
اعتماد نهوج جديدة وتقديم التزامات قوية يف سبيل بناء مستقبل 
مستدام. ويف حني يملك الشباب طاقات هائلة إلحداث التغيريات 
يلزمهم من موارد ومهارات يف  إىل ما  املرجوة، فإنهم يفتقرون 
مجال الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال لتنمية قدراتهم الذاتية 
والحصول عىل عمل الئق واملشاركة يف األنشطة املدنية والتفاهم 
مع اآلخرين. وبإمكان الشباب أن يحدثوا التغيريات املرجوة إذا 
أُتيحت لهم إمكانية االنتفاع بالتعليم وإذا تم تدعيم مشاركتهم يف 
عملية اتخاذ القرارات. وال يُعترب الشباب محركاً للنمو االقتصادي 
فحسب، بل يُعتربون أيضاً قوًة تتيح إحداث التحوالت االجتماعية 
املطلوبة وتحقيق التقدم. ويمثل السالم والتنمية املستدامة هدفني 

أساسيني يف هذا الصدد. 

ويزداد التقارب بني بلدان العالم شيئاً فشيئاً. وأظهرت الرسعة  )ب( 
التي انترشت بها األزمات االقتصادية واالجتماعية وأزمات الغذاء 
الدول  بني  الرتابط  أوجه  قوة   2007 عام  منذ  واملناخ  والطاقة 
البلدان والفئات  واملجتمعات، وأبرزت أيضاً ضعف حال بعض 
السكانية، وال سيما النساء والشباب، وسلطت الضوء عىل استمرار 
العنرصية وممارسات التمييز، وبيّنت الروابط الشديدة الوضوح 
بني مختلف القطاعات. وال يمكن ألي بلد، مهما عظم شأنه، أن 
القيم واملعايري  يواجه بمفرده ما استجد من تحديات. وتكتيس 
السالم  تحقيق  إىل  الرامية  الجهود  يف  متزايدة  أهمية  املشرتكة 
واالزدهار عىل الصعيد العاملي. وتزداد أهمية الحوار بني الثقافات 
يف املساعي الهادفة إىل تحقيق االندماج االجتماعي والسالم الدائم. 
ويُعترب اإلقبال املتزايد عىل التعاون الدويل خري دليل عىل االعرتاف 

الفعيل بأهمية العمل املتعدد األطراف.

وال يزال تغري املناخ يمثل مصدر قلق بالغ يهدد مستقبل البرشية،  )جـ( 
الذي  التحدي  يشكل  أنه  املتحدة  لألمم  العام  األمني  أعلن  وقد 
يميز عرصنا. ويطرح تغري املناخ مشكلة عاملية معقدة إذ يرتبط 
التنمية  بالعديد من القضايا األخرى، بما يف ذلك  ارتباطاً وثيقاً 
املناخ  تغري  مع ظاهرة  وللتعامل  الفقر.  من  والحد  االقتصادية 
إىل  ليس  اللجوء  سيتعني  مناخية  تقلبات  من  عليها  يرتتب  وما 
العلم وحده، بل كذلك إىل تدابري أخرى يف مجال الثقافة والرتبية 

واالتصال بغية معالجة املسألة عىل نحو شامل.

وأوشكنا أن نستنفد طاقات األرض البيوفيزيائية. ويتطلب النطاق  )د( 
الراهن لالستغالل غري املسبوق للموارد الطبيعية تحسني مختلف 
مؤتمر  وأثبت  الطبيعية.  األرض  موارد  إلدارة  املتبعة  األساليب 
أن مسألة   )20 ريو +  )مؤتمر  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم 

اتّباع نهج إنمائي يراعي القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
أصبحت ذات أهمية عاملية وحلت نهائياً محل النموذج القائم عىل 
الطبيعية  العلوم  االستغالل غري املحدود ملوارد األرض. وتشكل 
واالجتماعية محركاً أساسياً لتحقيق االستدامة وبناء اقتصادات 
للدور  عناية خاصة  إيالء  من  بد  وال  البيئة.  تحرتم  ومجتمعات 
املحوري الذي تؤديه املحيطات واملياه العذبة والتنوع البيولوجي 
يف هذا الصدد، وهو أمر جرى تأكيده من جديد يف مؤتمر ريو + 
20. ومن املؤكد أن التعليم من أجل التنمية املستدامة سيكون له 
دور بالغ األهمية يف تغيري العادات والقيم وأنماط االستهالك لدعم 
أخالقيات  املستدامة. وباتت  التنمية  إىل تحقيق  الرامية  الجهود 
العلوم والتكنولوجيا، بما يف ذلك أخالقيات البيولوجيا، تستقطب 

اهتماماً متزايداً.

أقل من  بعد  يعيشون عىل  العالم  40٪ من سكان  أكثر من  إن  )هـ( 
إىل  النسبة  ترتفع هذه  أن  املتوقع  السواحل، ومن  100 كم عن 
75٪ بحلول عام 2025. وسيؤدي التوسع العمراني الرسيع إىل 
ظهور املزيد من املدن الساحلية الكربى التي يقطنها 10 ماليني 
العاملية  الكربى  املدن  بني  من  مدينة   13 وتقع  أكثر.  أو  نسمة 
العرشين عىل السواحل، وثمة 700 مليون نسمة تقريباً يعيشون 
يف مناطق ساحلية منخفضة يقل ارتفاعها فوق مستوى سطح 
البحر عن 10 أمتار. بيد أن املحيطات أصبحت أكثر هشاشة بعد 
أنها تمثل منطقة شاسعة قادرة عىل  أن  كان يُعتقد يف املايض 
التصدي، وعىل استيعاب كميات المتناهية من النفايات، وقادرة 
عىل تحمل الضغوط الناجمة عن النمو السكاني وأنشطة الصيد 
العالم  يف  املحيطات  مساحة  من  األقل  عىل   ٪40 فإن  واملالحة. 
النظم  أكرب  من  و٪60  البرشية،  باألنشطة  بالغاً«  تأثراً  »تتأثر 
من  العديد  عليها  يرتكز  والتي  العالم  يف  البحرية  اإليكولوجية 
سبل املعيشة، قد تم تخريبها أو يجري استخدامها عىل نحو غري 
مستدام. ومن شأن ذلك أن يؤثر مبارشة يف التنمية املستدامة، إذ 
البحرية  البيئة  إن رفاه مئات املاليني من البرش مرهون بنوعية 

ويعتمد عىل مدى توافر املوارد البحرية الحية الالزمة لعيشهم.

التفاوت  أوجه  فإن  املدقع،  الفقر  الحد من ظاهرة  تم  ويف حني  )و( 
تتفاقم داخل البلدان وفيما بينها. وتفرض أوجه التفاوت املتزايدة 
اإلنسان، وقيم  التمتع بحقوق  هذه تحديات جديدة عىل صعيد 
العدالة االجتماعية، والتضامن واالستيعاب. فهي تؤدي إىل انعدام 
التكافؤ يف االنتفاع بالتعليم الجيد، ويف االستفادة من املعلومات 
العلمية، ويف ممارسة حرية التعبري والحق يف املشاركة يف الحياة 
اسرتاتيجياً  تحدياً  التفاوت  أشكال  من  الحد  ويُعد  الثقافية. 
بأقل من 1.25  الذين يعيشون  السكان  أن نسبة  رئيسياً. ومع 
الفقر  يحدد  الذي  املبلغ  الواحد – وهو  اليوم  أمريكي يف  دوالر 
و2008،   1981 عامي  بني  النصف  بمقدار  تراجعت   - املدقع 
أو من 1.9 مليار نسمة إىل 1.3  منخفضًة من 52٪ إىل ٪22، 
مليار، فإن أوجه التفاوت االجتماعي واالقتصادي ارتفعت نسبياً. 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  املطلق  الفقر  انتشار  ازداد  وقد 
مصدر  تشكل  الجنسني  بني  التفاوت  أوجه  زالت  وما  الكربى. 
تحدياً  الدخل  يف  الفروق  تمثل  وال  العالم.  أنحاء  شتى  يف  قلق 
بالنسبة إىل البلدان النامية فحسب، بل تمثل أيضاً تحدياً بالنسبة 
يف  والتنمية  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  البلدان  من  العديد  إىل 

امليدان االقتصادي.

وأُحرز تقّدم كبري يف مجايَل محو األمية واالنتفاع بالتعليم خالل  )ز( 
املسبوقة  غري  التعبئة  ألنشطة  نتيجًة  املاضية  العرش  السنوات 
التي اضطلع بها عىل الصعيدين الدويل والوطني. ومع ذلك، لم 
الحاجة  تزداد  للجميع،  التعليم  أعمال  جدول  بنود  تنفيذ  ينتِه 
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تطوير  البلدان يف  دعم  وإىل  التعليم وجدواه  إىل تحسني جودة 
املجاالت التعليمية التي ال تحظى عادًة باالهتمام، ومنها الرعاية 
الثانوي، والتعليم  املبكرة، والتعليم  الطفولة  والرتبية يف مرحلة 
وأصبحت  والبحوث.  العايل  والتعليم  واملهني،  التقني  املجال  يف 
مسألة استعراض املضامني التعليمية وعمليات التعّلم والتدريس 
- بما يف ذلك تعليم العلوم، والتعليم والتدريب يف املجال التقني 
واملهني، والتعليم من أجل املواَطنة العاملية، وتعّلم العيش معاً - 
التي تحظى  املوضوعات  التعّلم من  نتائج  تقييم  وكذلك مسألة 
باهتمام متزايد يف أغلبية الدول األعضاء. ولم يعد بمقدور النظم 
أن  العرشين  القرن  من  الثاني  للنصف  ُصممت  التي  التعليمية 

تلبي متطلبات مجتمعات املعرفة يف القرن الحادي والعرشين.

دافعة  وقوة  وسيلة  بوصفها  متزايد  باعرتاف  الثقافة  وتحظى  )ح( 
لتحقيق التنمية. وتُعد الثقافة بأشكالها املتعددة نسيجاً يحافظ 
االعرتاف  رضورة  وباتت  والدول.  املجتمعات  بني  الرتابط  عىل 
بأن الثقافة هي قوة دافعة هامة وعامل حاسم لتحقيق السالم 
أي  من  إلحاحاً  أكثر  املستدامة  والتنمية  االقتصادي  والتقدم 
وقت مىض. ويظِهر مفهوم »االقتصاد اإلبداعي« املستجد جدوى 
الثقافة بالنسبة إىل الرفاه االقتصادي واالجتماعي للبلدان، وهو 
للمدن عىل االنضمام إىل شبكة  املتزايد  اإلقبال  أمر يؤكده أيضاً 
املدن املبدعة. ويتعني كذلك االهتمام بمسألة صون وحماية الرتاث 
الثقايف ككل، بما يف ذلك الرتاث الثقايف املغمور باملياه، وبموضوع 
جميع  يف  الثقافية  باملمتلكات  املرشوع  غري  االتجار  مكافحة 

البلدان، وال سيما يف املناطق املتأثرة بالنزاعات.

ويزداد تنوع احتياجات البلدان وقدراتها يوماً بعد يوم. ويشري  )ط( 
التنصيف املعتمد حالياً يف األمم املتحدة إىل أن 49 بلداً ما زالت 
تُعترب من أقل البلدان نمواً يف العالم وأن نصف عدد سكان العالم 
يعانون من الفقر املدقع. ويفيد التصنيّف الخاص بالبنك الدويل 
بأن العالم يشمل 86 بلداً متوسط الدخل تضم ثلث سكان األرض 
الواحد،  اليوم  يف  أمريكيني  دوالرين  من  بأقل  يعيشون  الذين 
مناطق  مختلف  يف  اليوم  وتربز  الفقر.  حد  املبلغ  هذا  ويمثل 
االقتصادي  للنشاط  أفريقيا، مراكز جديدة  العالم، وال سيما يف 
تقرتن بتحديات واحتياجات مختلفة، وهو أمر يؤثر يف التحوالت 
والدول  نمواً  البلدان  أقل  تبقى  عينه،  الوقت  ويف  االجتماعية. 
الجزرية الصغرية النامية أكثر عرضًة ما غريها ملخاطر األزمات 
وآثار تغري املناخ والتدهور البيئي. ويشكل ارتفاع عدد البلدان 
ترتكز  التي  األسس  يهز  األهمية  بالغ  تطوراً  الدخل  املتوسطة 
عليها نماذج التعاون التقليدية. ففي عام 1990، كان 90٪ من 
أشد سكان العالم فقراً يعيشون يف بلدان منخفضة الدخل. أما 

اليوم، فيعيش 75٪ منهم يف بلدان متوسطة الدخل.

التي  التحديات  من  رئيسيني  تحديني  واألمن  السالم  ويبقى  )ي( 
يواجهها العالم. فالنزاعات ما زالت تهدد التقدم اإلنمائي الهش 
يف الكثري من البلدان النامية. ويعيش أكثر من 1,5 مليار شخص 
يف بلدان متأثرة بنزاعات عنيفة وتفيد التقديرات بأن 40٪ من 
قد  النزاع  بعد  ما  أوضاع  تعيش  التي  والبلدان  الهشة  البلدان 
تعود إىل دائرة النزاع يف غضون عرش سنوات. ويف الوقت ذاته، 
الديمقراطي  االنفتاح  تحقيق  يف سبيل  تنشط  كثرية  بلدان  ثمة 
أو تحشد قواها لضمان احرتام حقوق اإلنسان ومراعاة كرامته 
يف  املتمثل  العاملي  بالوعد  للوفاء  فرصًة  ذلك  ويمثل  وحرياته. 
ويقيض  جديدة.  إنسانية  نزعة  وإرساء  البرشية  تحرر  تحقيق 
ازدياد عدد البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، بما يف ذلك البلدان 
التي تشهد تحوالً ديمقراطياً، باعتماد أساليب جديدة ملواكبتها يف 
جهودها. فلم يعد باإلمكان التعاطي مع هذه األوضاع باستخدام 
أدوات الدعم التقليدية. ويف حني تراجع عدد البلدان التي تعيش 
أوضاع »ما بعد النزاع« باملعنى الدقيق للكلمة، فإن خمس سكان 

العالم يعيشون يف ظل توترات دائمة ويتعرضون لعوامل ضغط 
متعددة مثل التنازع عىل االنتفاع باملوارد، وال سيما باملياه العذبة، 
وانتشار أوجه التفاوت االجتماعي واالقتصادي ومختلف أشكال 
العنف. وتجدر اإلشارة إىل أن مراعاة هذه األوضاع غري املستقرة 
وتقديم الدعم ملنع النزاعات وملساندة البلدان التي تمر بمرحلة 
انتقالية و/أو التي تعاني من هشاشة األوضاع يتطلبان اعتماد 
قة وطويلة األجل، مع الرتكيز يف املقام األول  نهوج شاملة ومنسَّ
عىل بناء القدرات يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم، ومن خالل 
والقدرة  واالستمرارية  االستدامة  عوامل  وتؤدي  املجاالت.  هذه 
عىل الصمود دوراً بالغ األهمية يف هذا الصدد. وستكون الخربات 
املكتسبة يف تعزيز ثقافة السالم والالعنف ويف تشجيع الحوار بني 
الثقافات مهمة جداً يف هذا املسعى، شأنها يف ذلك شأن الدروس 
املستخلصة من عمليات دعم البلدان التي تعيش أوضاع ما بعد 
النزاعات وما بعد الكوارث، ذلك ألنها ستتيح معالجة املشكالت 

الجديدة للبلدان الهشة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

ظهور  مع  التنمية  مجال  يف  بها  املضطلع  األنشطة  وتغريت  )ك( 
األول  املقام  تركز يف  للتعاون  رشاكات جديدة وأساليب جديدة 
العالية  الجودة  وعىل  األمور  لزمام  الوطنية  الجهات  تويل  عىل 
اإلقليمي  التكامل  وتعّزز  املتبادلة.  واملساءلة  املقدمة  للخدمات 
التعاون  بأطر  االلتزام  الزدياد  نتيجًة  العالم  أرجاء  شتى  يف 
وبني  الجنوب  بلدان  بني  فيما  التعاون  نطاق  واتساع  اإلقليمي 
التعاون  عالقات  وأصبحت  والجنوب.  والجنوب  الشمال  بلدان 
االقتصادي بني البلدان النامية أقوى من أي وقت مىض. ويضع 
التعاون الثنائي اآلخذ يف االتساع ضغوطاً متزايدة عىل منظومة 
األمم املتحدة لتحقيق نتائج عالية الجودة ولتنفيذ عملها بفعالية 
وكفاءة. وسيبقى السعي إىل تعزيز االتساق عىل نطاق منظومة 
األمم املتحدة استناداً إىل اإلنجازات التي تحققت يف إطار مبادرة 
وأكد  املنظمة.  أعمال  يف جدول  كبرية  أهمية  ذا  األداء«  »توحيد 
األمني العام لألمم املتحدة هذا األمر عندما دعا يف برنامج العمل 
من  ثاٍن«  »جيل  يف  الرشوع  إىل  حديثاً  عنه  أعلن  الذي  الخميس 
أنشطة مبادرة »توحيد األداء« يركز عىل مسائل اإلدارة والرصد 
بوصفها  النتائج،  وتحسني  املساءلة،  وزيادة  النتائج،  لتحقيق 

الخصائص الرئيسية للمنظومة الحديثة لألمم املتحدة.

ومع أن مصادر التمويل »التقليدية« )املساعدة اإلنمائية الرسمية  )ل( 
التي تقدمها البلدان املانحة يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي( ما زالت تمثل ركيزة األنشطة التنفيذية التي تضطلع 
بها منظومة األمم املتحدة يف مجال التنمية، فإنه يتعني البحث عن 
مصادر تمويل جديدة تشمل الرتتيبات الذاتية النفع، إذ أصبح 
املالية  األوضاع  مع  املتنامية  التطلعات  تكييف  الرضوري  من 
الراهنة والقيود التي تعاني منها الكثري من البلدان واملنظمات. 
جهاز  لتمويل  واملبتكرة  الجديدة  األساليب  عىل  الطلب  ويزداد 
األمم املتحدة اإلنمائي وشبكة املنسقني املقيمني واألفرقة القطرية 
النهوج  وعىل  األداء«،  »توحيد  مبادرة  ذلك  يف  بما  له،  التابعة 
املنسقني  التكاليف لنظام  الجديدة فيما يخص ترتيبات تقاسم 
املقيمني. وتتجىل كل هذه املسائل يف القرار البارز الذي اتخذته 
الثاني/نوفمرب 2012  العامة لألمم املتحدة يف ترشين  الجمعية 
بشأن االستعراض الشامل الذي يُجرى كل أربع سنوات لسياسة 
املتحدة من  األمم  بها منظومة  التي تضطلع  التنفيذية  األنشطة 

أجل التنمية.

هائالً  عدداً  اليوم  العالم  يشهدها  التي  الرقمية  الثورة  وتقّدم  )م( 
يف  تسهم  واالتصاالت  املعلومات  فتكنولوجيات  الفرص.  من 
غري مسبوقة  أفقاً  وتفتح  للمجتمعات  االجتماعي  النسيج  تغيري 
اإلعالم.  ووسائل  واالبتكار  واإلبداع  والعلوم  الرتبية  مجال  يف 
ولكن هذه التكنولوجيات موزعة عىل نحو يعوزه اإلنصاف وقد 
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تسببت بفجوة معرفية بني عدد كبري من بلدان العالم. ونتيجًة 
املساواة  قدم  عىل  تنتفع  أن  كثرية  مجتمعات  عىل  يتعذر  لذلك، 
التكنولوجيات  توفرها  التي  باإلمكانيات  األخرى  املجتمعات  مع 
الحديثة يف مجال املعلومات واالتصاالت. ويف حني تقلصت الفجوة 
أعداد مستخدمي  املاضية من حيث  العرش  السنوات  الرقمية يف 
املحمول،  الهاتف  خدمات  يف  واملشرتكني  الثابتة،  الهواتف 
 800 ومستخدمي اإلنرتنت، تشري التقديرات إىل ان حواىل 000 
قرية تضم مجتمعًة ما يقارب مليار نسمة ما زالت محرومة من 
إمكانية االنتفاع بخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وعىل 
الرغم من أن نسبة االنتفاع بهذا النوع من الخدمات ازدادت يف 
جميع املناطق، فإن معظم سكان العالم الذين يزيد عددهم عىل 
سبعة مليارات نسمة محرومون تماماً من فوائد الثورة الرقمية 

وما تحمله من آمال.

املعلومات  تكنولوجيات  مجال  يف  التقدم  تحقيق  وبغية  )ن( 
أساليب  يف  النظر  إعادة  اإلعالم  وسائل  يتعني عىل  واالتصاالت، 
عملها علماً بأن التكنولوجيات املذكورة وفرت فرصاً غري مسبوقة 
تكاد تكون ال محدودة لالنتفاع باملعلومات. ونتيجًة الزدياد تدفق 
املعلومات، بات من الصعب عىل الناس أن يطلعوا عىل الكم الهائل 
من املعلومات املتاحة لهم. وينبغي بالتايل تنمية مهارات جديدة 
ملساعدة املواطنني عىل استخدام املعلومات املتوافرة واستغاللها 
وتُعترب  عليها.  ترتتب  قد  التي  الضارة  اآلثار  وتجنب  بحكمة 
املبتكر  والتمويل  اإلبداعية  والصناعات  الجديدة  التكنولوجيات 
املتاحة  العلمية  املعارف  زيادة  تتيح  التي  الخالقة  الحلول  من 
وتدعيمها، وضمان تعميم االنتفاع باملعلومات، وتكثيف التعاون 
العلمي ألغراض التنمية املستدامة من أجل تلبية االحتياجات عىل 
نحو أفضل باستخدام قدر أقل من املوارد، وضمان احرتام حقوق 

اإلنسان احرتاماً تاماً.

التعبري  الرقمي تحوالت جذرية يف مجال حرية  العرص  وأحدث  )س( 
جميع  عليه  ترتكز  اإلنسان  حقوق  من  أساسياً  حقاً  تُعد  التي 
يخص  فيما  حيوياً  دوراً  تؤدي  والتي  األخرى  املدنية  الحريات 
انفتاح املجتمعات وسيادة القانون والحكم الديمقراطي. وتُعترب 
التنمية واالبتكار  إىل  بالنسبة  رئيسياً  عامالً  أيضاً  التعبري  حرية 
شبكة  توافر  اليوم  التعبري  حرية  ممارسة  وتستلزم  واإلبداع. 

إنرتنت متاحة للجميع تكفل االنتفاع الحر واملجاني باملعلومات.

ويشهد العالم ازدياداً يف أعمال العنف التي تستهدف الصحفيني.  )ع( 
حرية  لتقويض  يُمارس  الذي  للعنف  حد  وضع  بالتايل  ويجب 
بشأن  املتحدة  األمم  عمل  خطة  هدف  ويتمثل  والتعبري.  الكالم 
تتوىل  التي  العقاب  من  اإلفالت  ومسألة  الصحفيني  سالمة 
تودي  التي  العنيفة  األعمال  وقف  يف  تنفيذها  قيادة  اليونسكو 
أكرب  أعداد  الذعر يف صدور  الصحفيني وتبث  الكثري من  بحياة 
هذه  مرتكبي  إحالة  ويف  آرائهم،  عن  التعبري  من  ملنعهم  منهم 

الجرائم إىل القضاء لينالوا عقابهم.

وتقّدم هذه التحديات املتنوعة فرصاً كثريًة للعمل، وهو ما تؤكده   - 2

اليونسكو  بتكليف  القاضية  املتحدة  لألمم  العام  األمني  قرارات 

هي  رئيسية  مبادرات  ثالث  إطار  يف  بارزة  قيادية  بمسؤوليات 

املبادرة العاملية بشأن »التعليم أوالً«، واملجلس االستشاري العلمي 

الذي  باملحيطات  الخاص  واالتفاق  املستدامة،  بالتنمية  املعني 

استهله األمني العام لألمم املتحدة والذي يربز رضورة املعارف 

العلمية للتمكن من التصدي لتدهور املحيطات والسواحل. وإنها 

املتحدة  لألمم  عام  أمني  فيها  يسند  التي  عقود  منذ  األوىل  املرة 

وقد  النوع.  هذا  من  املستوى  رفيعة  مسؤوليات  اليونسكو  إىل 

العاملي بشأن االقتصاد  التقرير  اليونسكو أيضاً بصياغة  ُكلِّفت 

اإلبداعي بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي. وإىل جانب 

معنياً  عمل  فريق  اإلنمائية  املتحدة  األمم  أنشأت مجموعة  ذلك، 

التنفيذية،  األنشطة  عىل  كبرياً  تركيزاً  يركز  والتنمية  بالثقافة 

تتوىل اليونسكو قيادته. ويدل ذلك عىل اندماج اليونسكو الجيد 

دور  به  يحظى  الذي  االعرتاف  وعىل  املتحدة  األمم  منظومة  يف 

اليونسكو بوصفها الوكالة الرائدة يف عدة مجاالت برنامجية.

وتستلزم التغريات والتحوالت الرسيعة التي يشهدها العالم اليوم   - 3

تحديث النهوج املتبعة يف اليونسكو عىل النحو التايل:

يجب اعتماد نهوج أكثر تمييزاً وتكييف كل نهج منها بطريقة  )أ( 

أفضل مع الظروف املحلية ومع االحتياجات واألولويات اإلنمائية 

يناسب  واحد  نهج  يوجد  )»ال  آخر  إىل  بلد  من  تختلف  قد  التي 

الجميع«(. وسيتعني أيضاً استرشاف التحديات املقبلة بناًء عىل 

تقليدية  عملية وغري  أساليب  تحديد  بغية  علمية وسليمة  أسس 

النهوج  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  معالجتها.  تتيح  للتنفيذ  قابلة 

الجامعة للتخصصات التي تتّبعها اليونسكو ملعالجة التحديات 

املعقدة، مثل تغري املناخ وتدهور املحيطات والسواحل والحد من 

مخاطر الكوارث واألمن املائي، تشكل بوضوح قيمة مضافة يف 

منظومة األمم املتحدة.

ومن الرضوري اعتماد نهوج أكثر تكامالً تتيح الجمع بني عدة  )ب( 

واالقتصادية  االجتماعية  الجوانب  لتناول  وأدوات  تخصصات 

بعضاً  بعضهاً  تعزز  الجوانب  فهذه  مجتمعًة.  للتنمية  والبيئية 

أيضاً  ويتعني  اآلخر.  عن  بمعزل  منها  أي  معالجة  يمكن  وال 

مجال  يف  املنظمة  تقدمه  الذي  والدعم  اليونسكو  دور  تدعيم 

املتعلقة  الوثائق  سيما  وال  القائمة،  التقنينية  الوثائق  تطبيق 

بمجال الثقافة.

ويجب إيالء اهتمام أكرب للشباب وتحديد احتياجاتهم عىل نحو  )جـ( 

أفضل عند إعداد الربامج وتنفيذها لتمكينهم من إحداث التغيريات 

استغاللها  يمكن  هائلة  بطاقات  يتمتعون  فالشباب  املرجوة. 

فئة  بالتايل  ويمثلون  والتقدم  التجديد  وتحقيق  الجهود  لتعبئة 

تحظى بأولوية »طبيعية« يف إطار أنشطة اليونسكو.

وستحتاج األمم املتحدة أكثر فأكثر إىل إقامة الرشاكات لضمان  )د( 

املتحدة  األمم  جهاز  قدرات  تعزيز  وينبغي  أنشطتها.  فعالية 

رشاكات  إقامة  عىل  منه  جزءاً  اليونسكو  تشكل  الذي  اإلنمائي 

مبتكرة مع مجموعة واسعة من الجهات املعنية والشبكات )بما يف 

ذلك املجتمع املدني والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم واملؤسسات 

الجامعية،  اليونسكو  وكرايس  واملراكز،  املعاهد  وشبكات 

والربملانيون( وعىل تعزيز الرشاكات القائمة أو التعاون عىل نحو 

والكرايس  لليونسكو  التابعة   2 الفئة  ومراكز  معاهد  مع  أوثق 

الجامعية للمنظمة ومع املؤسسات املالية الدولية. ويجب أن تعزز 

دينامية  عاملية  شبكات  إنشاء  يف  تؤديه  الذي  الدور  اليونسكو 

ومتعددة الجوانب ويف إدارة هذه الشبكات.

ويتعني توافر سياسات تعالج أوجه التفاوت بمزيد من الوضوح  )هـ( 

القدرات  وتنمية  االستيعاب  مسائل  عىل  أكرب  تركيزاً  وتركز 

النتائج وتحقيق  استدامة  أهمية ضمان  واإلنصاف وتشدد عىل 

الراهنة،  تحوالت طويلة األجل يف ظل ظروف انعدام االستقرار 

وذلك تماشياً مع ما يرد يف الوثيقة الختامية الصادرة عن املنتدى 

الرفيع املستوى الرابع بشأن فعالية املعونة الذي ُعقد يف بوسان، 

يف حزيران/يونيو 2012 
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ويجب أن ترتكز السياسات عىل القدرات املحددة لكل بلد، وأن  )و( 

لزمام  واملحلية  الوطنية  الجهات  تويل  عىل  أكرب  بدرجة  تركز 

يف  املحلية  للمجتمعات  أكرب  مشاركة  عىل  تعتمد  وأن  األمور، 

الخاصة  النظم  من  االستفادة  ذلك  ويشمل  اإلنمائية.  الجهود 

بمعارف السكان األصليني.

وبالنظر إىل هشاشة األوضاع وترديها يف العديد من املناطق، يجب  )ز( 

االستعاضة عن النماذج التي تقوم عىل تقديم املساعدة يف أوضاع 

النزاعات يف  يدعم مساعي منع وقوع  بنموذج  النزاع«  بعد  »ما 

البلدان التي تعاني من أوضاع هشة أو التي تمر بمرحلة انتقالية، 

الربامج  بني  التنسيق  إىل تحسني  يفيض  أن  من شأنه  أمر  وهو 

جهة،  من  املخاطر  من  والحد  املبكر  واإلنذار  بالوقاية  الخاصة 

وبرامج االستجابة لحاالت الطوارئ وإعادة البناء واملصالحة من 

جهة أخرى.

اليونسكو  ذلك  يف  بما  املتحدة،  األمم  منظومة  تقوم  أن  ويجب  )ح( 

االتساق  بتعزيز  للمعرفة،  طرق  ومفرتق  مصدراً  بوصفها 

والفعالية والتوافقية التشغيلية بني عنارصها من أجل التصدي 

لتحديات شديدة التعقيد بموارد محدودة. ومع أن منظومة األمم 

املتحدة أصبحت مع املعايري والقيم التي تمثلها مجدية أكثر من 

أي وقت مىض، فإنه يجب أن تسعى إىل االستفادة فعالً مما لديها 

الربنامجية  التجزئة  مسألة  معالجة  طريق  عن  إمكانيات  من 

والتنافس السلبي وأوجه التعارض بني العمليات ونماذج العمل.

ومن الرضوري تعزيز ثقافة تحقيق النتائج والتعّلم، مع الرتكيز  )ط( 

عىل تقييم وقع مختلف الربامج عىل نحو أكثر انتظاماً ودقًة، وذلك 

استناداً إىل مجموعة من األدلة ومن املؤرشات الكمية والنوعية.

ويتعني االلتزام بأحكام انقضاء املدة التي تقيض بإنهاء برامج  )ي( 

مع  تماشياً  استهاللها،  عىل  سنوات  أربع  ميض  بعد  اليونسكو 

دورة الربمجة الجديدة للمنظمة، إال إذا قرر املؤتمر العام رصاحًة 

إما أن يتم مواصلة تنفيذ برامج معينة إقراراً برضورة االستمرار 

برامج  إنهاء  يتم  أن  أو  أطول،  لفرتة  الربامج  بعض  تنفيذ  يف 

محددة قبل انقضاء املدة املحددة لها.

ويجب أن تثبت اليونسكو قدرتها عىل اإلسهام يف إرساء السالم يف   - 4

عالم يتسم بالتنوع، وأن تربهن تمكنها من املساهمة يف تحقيق 

وأن  متغري،  مناخ  املوارد ويف  عالم شحيح  املستدامة يف  التنمية 

قدرة  تقوية  ويف  املجتمع  يف  االندماج  تعزيز  يف  نجاحها  تثبت 

املجتمعات عىل الصمود يف عالم يشهد تحديات معقدة وتغريات 

إنسانية جديدة  نزعة  إرساء  إىل  التطلع  تحليل  ويمكن  رسيعة. 

عىل أنه ينبع من الحاجة إىل أن يقيم البرش عالقات جديدة فيما 

بينهم عىل أساس املساواة بني الجنسني والتفاهم والتسامح، وعدم 

التمييز والالعنف، وعالقات جديدة مع البيئة )ملراعاة هشاشتها 

وما تقرتن به من حدود(، وعالقات جديدة بني الثقافات )ملراعاة 

تنوعها والرتابط القائم فيما بينها، وذلك من خالل التنشئة عىل 

قيم االحرتام املتبادل(، وعالقات جديدة مع األجيال املقبلة.

بوجه  تستجيب  هامة  إصالحات  اليونسكو  اعتمدت  أن  وسبق   - 5

املستقل.  الخارجي  التقييم  تقرير  الواردة يف  للتوصيات  خاص 

التابعة لألمم  األخرى  الوكاالت  املنظمة عالقاتها مع  فقد وثّقت 

الرشاكات  من  واسعة  مجموعة  وأقامت  كبري  حد  إىل  املتحدة 

العام والخاص،  القطاعني  الوكاالت، ومع  الجديدة مع عدد من 

ومع املجتمع املدني. وتم ذلك يف إطار متابعة تنفيذ التوصيات 

الصادرة عن مؤتمر القمة العاملي ملجتمع املعلومات، ومع لجنة 

النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية، التي تشارك اليونسكو 

برنامج  سياق  ويف  لالتصاالت،  الدويل  االتحاد  مع  رئاستها  يف 

باملوارد  املعنية  املتحدة  األمم  لجنة  إطار  ويف  للجميع،  التعليم 

مجال  يف  للتعاون  الدولية  بالسنة  االحتفال  سياق  ويف  املائية 

املياه لعام 3102، وكذلك يف إطار تويل املنظمة ملسؤولية قيادة 

تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة 

اإلفالت من العقاب. وإضافًة إىل ذلك، وسعت اليونسكو إىل حد 

كبري نطاق رشاكاتها مع الرشكات املعنية بتكنولوجيا املعلومات 

يف  وذلك  و«مايكروسوفت«،  »نوكيا«  رشكتَي  مثل  واالتصاالت 

مجاالت التعّلم باألجهزة املحمولة، والتعليم والتدريب يف املجال 

التقني واملهني، ومحو األمية، والربامج املتعلقة بقضايا الجنسني، 

والصون الرقمي. وقد حققت رشاكة املنظمة مع رشكة »بروكرت 

فاقت  نجاحات  أفريقيا  يف  الفتيات  تعليم  لدعم  غامبل«  أند 

التوقعات. وتم تسليط املزيد من الضوء عىل الرتاث العاملي بفضل 

رشاكة مع رشكة باناسونيك. وعىل غرار ذلك، فإن الرشاكة القائمة 

بني اليونسكو ورشكة »لوريال« والهادفة إىل تعزيز دور النساء 

يف مجال العلوم قد تطورت عىل مدى السنني وباتت تشمل الرتبية 

اليونسكو  وقامت  اإليدز.  من فريوس ومرض  الوقاية  يف مجال 

الرشكاء  من  عدد  جهود  إىل  جهودها  بضم  األخرية  الفرتة  يف 

الصينيني مثل تلفزيون »فينيكس ساتاليت تي يف« ومجموعتي 

»داليان واندا غروب« و«روغبي غروب« ورشكة »مرسيديس بينز 

تشاينا« و«مجموعة CHIC” وبلديات بيجني وهانغجو وشينجني 

والتنمية،  بالثقافة  تتعلق  أنشطة  دعم  أجل  من  وشاوسني، 

واالقتصاد اإلبداعي واملدن املبدعة، وإدارة الرتاث ومعازل املحيط 

الحيوي.

الدول  لتزويد  املنظمة  إصالح  يف  قدماً  امليض  يجب  ذلك،  ومع   - 6

األعضاء بهيكل ونهج يتماشيان مع متطلبات هذا العالم الجديد. 

لبعض  هامشية  ترتيب  إعادة  إجراء  بمجرد  ذلك  يتحقق  ولن 

اآلليات، بل سيتطلب األمر إعادة النظر يف جميع برامج املنظمة 

عىل  األضواء  من  املزيد  اليونسكو  تسلط  أن  ويجب  وأنشطتها. 

التنمية  وتحقيق  الدائم  السالم  إرساء  يف  املحددة  إسهاماتها 

فعاليًة  أكثر  نحو  عىل  بذلك  تقوم  أن  عليها  ويتعني  املستدامة 

وكفاءًة وشموالً.

اليونسكو  تعزز  أن  يجب   ،5102 عام  استحقاق  اقرتاب  ومع   - 7

سيما  وال  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  أجل  من  جهودها 

تتوىل  والذي  االبتدائي  التعليم  تعميم  يف  املتمثل  الثاني  الهدف 

أن  يجب  كما  بلوغه.  سبيل  يف  املبذولة  الجهود  قيادة  املنظمة 

تشارك املنظمة يف إعداد جدول أعمال التنمية لفرتة ما بعد عام 

النقاش  إلثراء  ومؤرشاتها  أفكارها  اقرتاح  طريق  عن   5102

الجاري بشأن أهداف التنمية املستدامة التي ستحددها الجمعية 

االسرتاتيجية  وستكون  الحق.  وقت  يف  املتحدة  لألمم  العامة 

املتوسطة األجل الجديدة للمنظمة املحرك الرئييس لهذه الجهود.
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 ثانياً -  املبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد االسرتاتيجية املتوسطة األجل 
 للفرتة 2014-2021 والربنامج وامليزانية للفرتة 2017-2014 

)الوثيقتان 37م/4 و37م/5(

اسرُتشد يف إعداد مرشوع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة   - 8

وسيتيح  أدناه.  الواردة  التوجيهية  باملبادئ   2021-2014

تطبيق هذه املبادئ تعزيز االتساق مع أهداف الهيئات األخرى 

ذُكر من تطلعات يف  ملا  املتحدة وأنشطتها، وفقاً  التابعة لألمم 

وثيقة االستعراض الشامل الذي يجرى كل أربع سنوات لسياسة 

األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم املتحدة من 

أجل التنمية.

زيادة الرتكيز عىل املهمة األساسية واألولويات الرئيسية  )أ( 

لليونسكو وضمان االتساق العام بني أنشطة املنظمة؛

تحديد الوظائف األساسية لليونسكو عىل الصعيد العاملي  )ب( 

الدقة من أجل ضمان توزيع  بمزيد من  واإلقليمي والوطني 
يف  أفضل  ومساءلة  للسلطات  أرصح  وتفويض  للمهام  أوضح 

مختلف مستويات العمل؛

تعجيل عملية إصالح شبكة املكاتب امليدانية وتعزيزها عن  )جـ( 

طريق الجمع بني مبدأي الالمركزية واملرونة، وتمييز األساليب 

املعتمدة لالستجابة ملختلف االحتياجات واألولويات، وذلك إلعادة 

تأكيد مبدأ رضورة تمييز األنشطة )»ال يوجد نهج واحد يناسب 

الجميع«(؛

اختصاص  مجاالت  مختلف  يف  واإلبداع  االبتكار  تشجيع  )د( 

املنظمة، والتزام جميع الرشكاء بالتعاون مع اليونسكو بوصفها 

منتدى لتصميم نهوج وأدوات وسياسات جديدة وتبادلها؛

العمل بعزم وثبات لتعزيز عالقات التعاون والرشاكات التي  )هـ( 

تقيمها اليونسكو، وال سيما يف إطار منظومة األمم املتحدة 
إىل  استناداً  وذلك  الجدد،  الرشكاء  ومع  إصالحها  الجاري 
القيم األساسية املبينة يف ميثاق األمم املتحدة وامليثاق التأسييس 

لليونسكو، وبخاصة املبادئ األساسية املتمثلة يف حقوق اإلنسان، 

واملساواة بني الجنسني، واإلنصاف، واالستدامة، واالستيعاب.

جميع  بني  مشرتكة  شاملة  أهداف  اختيار  عملية  وستساعد   - 9

مجاالت عمل اليونسكو عىل تجنب األنشطة املعزولة عن بعضها 

يف  تكامالً  أكثر  نهج  واعتماد  االتساق  تعزيز  وستتيح  بعضاً 

برامج اليونسكو وآلياتها. فالنهج القائم عىل مجاالت مواضيعية 

الراهنة  التحديات  مع  أفضل  نحو  عىل  يتماىش  مستعرضة 

يخص  وفيما  والجوانب.  األبعاد  واملتعددة  ببعضها  املرتابطة 

التي  الفرتة  يف  نُفذت  التي  القطاعات  بني  املشرتكة  الربامج 

تشملها الوثيقتان 34م/4 و36م/5، فسيتم االستعاضة عنها، 

عند تنفيذ الربامج عىل الصعيدين العاملي والقطري، بآليات أكثر 

مرونة تتواءم مع خصائص كل برنامج.

مدى  عىل  اليونسكو  أنشطة  مرونة  عىل  الحفاظ  إىل  وسعياً   -10

ثماني سنوات وتمكني املنظمة من تكييف عملها مع التطورات 

الربمجة  العالم يف جميع مراحل دورة  املستجدة يف  والتغريات 

الوثيقة  اعتبار  يتعني  أطول،  التي تغطي فرتة زمنية  الجديدة 

37م/4 اسرتاتيجية قابلة للتطوير يتوىل املؤتمر العام رصدها 

وتكييفها حسب االقتضاء وفقاً القرتاحات املجلس التنفيذي.

ثالثاً - بيان الرسالة

طبقاً للفقرة 5 من قرار املجلس التنفيذي 190م ت/19، يتمثل بيان رسالة اليونسكو فيما ييل:  -11

 “تسهم اليونسكو، استناداً إىل ميثاقها التأسييس، وبوصفها وكالة متخصصة تنتمي إىل منظومة األمم املتحدة، 

 يف بناء السالم، والقضاء عىل الفقر، وتحقيق التنمية املستدامة، وإقامة الحوار بني الثقافات، 
من خالل الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات”.

رابعاً - الوظائف

قرره  ملا  وفقاً  التالية  الخمس  بالوظائف  اليونسكو  ستضطلع   -12

املجلس التنفيذي يف دورته التسعني بعد املائة:

وإسداء  املبتكرة  االقرتاحات  وتقديم  لألفكار  كمخترب  العمل  )أ( 

املشورة بشأن السياسات املتعلقة بمجاالت اختصاصها؛

تطوير وتعزيز جدول األعمال العاملي يف مجاالت اختصاصها عن  )ب( 

طريق تحليل السياسات ورصدها ووضع مؤرشات لقياسها؛

ودعم  اختصاصها،  مجاالت  يف  واملعايري  القواعد  وضع  )جـ( 

تنفيذها ورصده؛

مجاالت  يف  واإلقليمي  الدويل  الصعيدين  عىل  التعاون  تعزيز  )د( 

والتبادل  الفكري  والتعاون  التحالفات  وتوطيد  اختصاصها، 

املعريف والرشاكات التنفيذية؛
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القدرات  ولتطوير  وتنفيذها،  السياسات  لرسم  املشورة  إسداء  )هـ( 

املؤسسية والبرشية.

وسيتم االضطالع بهذه الوظائف عىل الصعيد العاملي واإلقليمي   -13

والوطني، علماً بأنه ستُوىل لكل وظيفة منها درجة مختلفة من 

األهمية. ويف حني أن األعمال التقنينية ذات الطابع العاملي يجب 

أن يُضطلع بها يف املقر بصورة رئيسية، فإن عملية إسداء املشورة 

أن  بها يجب  املتصلة  القدرات  تنمية  السياسات وأنشطة  بشأن 

تتم عىل الصعيد الوطني يف املقام األول. وتعتزم املنظمة تحسني 

األسلوب املتبع للتمييز بني الربامج التي تحتاج إىل اهتمام عاملي، 

الوطني  أو  اإلقليمي  الصعيد  تنفيذها عىل  يتعني  التي  والربامج 

للسلطات  مالئم  بتفويض  امليدانية  املكاتب  وستحظى  فحسب. 

هذا  يف  وستُعتمد  الوطنية،  االحتياجات  تلبية  من  تتمكن  كي 

اإلطار آليات مالئمة للمساءلة. ويرد أدناه جدول إرشادي يوضح 

اليونسكو عىل مستويات مختلفة  بها  التي ستضطلع  الوظائف 

لضمان تفويض األنشطة التنفيذية عىل املستويات املناسبة:

درجة أهمية وظائف اليونسكو عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني: جدول إرشادي

عىل الصعيد الوطنيعىل الصعيد اإلقليميعىل الصعيد الدويل

املبتكرة  االقرتاحات  وتقديم  لألفكار  كمخترب  العمل    -1
بمجاالت  املتعلقة  السياسات  بشأن  املشورة  وإسداء 

اختصاصها
متدنيةمتدنيةعالية

مجاالت  يف  العاملي  األعمال  جدول  وتعزيز  تطوير    -2
ورصدها  السياسات  تحليل  طريق  عن  اختصاصها 

ووضع مؤرشات لقياسها
متدنيةمتدنيةعالية

وضع القواعد واملعايري يف مجاالت اختصاصها، ودعم    -3
تنفيذها ورصده

متدنيةعالية
عالية

)التنفيذ عىل الصعيد 
الوطني(

يف  واإلقليمي  الدويل  الصعيدين  عىل  التعاون  تعزيز    -4
والتعاون  التحالفات  وتوطيد  اختصاصها،  مجاالت 

الفكري والتبادل املعريف والرشاكات التنفيذية
عاليةعالية

عالية
)توطيد التحالفات 

والتعاون الفكري والتبادل 
املعريف والرشاكات 

التنفيذية(

ولتطوير  وتنفيذها،  السياسات  لرسم  املشورة  إسداء    -5
القدرات املؤسسية والبرشية

عاليةمتدنيةمتدنية

خامساً - األولويتان العامتان

إن جميع مجاالت الرتكيز املواضيعية تحدد بوضوح األنشطة االسرتاتيجية الواجب تنفيذها لدعم القضايا املرتبطة بأفريقيا وباملساواة بني الجنسني   -14

اللتني ال تزاالن تمثالن األولويتني العامتني لليونسكو، وفقاً ملا قرره املجلس التنفيذي.

األولوية املتمثلة يف أفريقيا

تتمثل رؤية االتحاد األفريقي يف بناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة ويف سالم مع ذاتها ومع سائر دول العالم، يقودها ويديرها مواطنوها وتشكل قوة 
دينامية عىل الساحة الدولية. وتبذل البلدان األفريقية جهوداً إنمائيًة فردية وجماعية يف سبيل تحقيق هذه الرؤية. ولقد واكبت اليونسكو القارة 

األفريقية يف سعيها إىل تحقيق هذا املصري الجماعي عن طريق إعطائها أولوية عامة ثابتة يف مختلف برامجها منذ أكثر من عرشين سنة.

وتقع القارة األفريقية يف مقدمة الجهات املعنية بالتحوالت االقتصادية والسياسية والديموغرافية التي تشهدها الساحة الدولية. وتُعترب أفريقيا أشد 
املناطق تأثراً بالفقر املدقع، وإن كانت بعض األقاليم فيها تحقق نمواً ال سابق له يجب الحفاظ عليه يف األجل الطويل. ومن املهم بناء مجتمعات 

معرفة جامعة يف أفريقيا لتحسني ربط القارة بشبكات تبادل املعلومات واملعارف.

واستطاعت أفريقيا، بفضل ديناميتها ودعم رشكائها لها أن تحقق تقدماً كبرياً يف عدة ميادين تغطي عدداً من مجاالت اختصاص اليونسكو، وال 
سيما التعليم والتدريب، وتعزيز حقوق اإلنسان، وحماية البيئة، وتقدير الرتاث الثقايف واملوارد الطبيعية، وتدعيم القدرات العلمية، والتكامل اإلقليمي، 

وإدارة النزاعات.
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ونتيجًة لجميع هذه الجهود، تُعد القارة األفريقية اليوم املنطقة الوحيدة يف العالم التي تشهد نمواً مستقراً ال تقل نسبته عن 5٪ منذ عقد من الزمن. 
ويف حني أن أجواء التشاؤم التي سادت يف القارة األفريقية خالل التسعينات قد تبددت وحلت مكانها رؤية إيجابية آلفاق النمو يف القارة، ال يزال ثمة 

الكثري مما ينبغي فعله لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وغريها من األهداف لجعل العوملة قوة إيجابية تعود بالفائدة عىل الجميع.

وتسعى اليونسكو من خالل اسرتاتيجيتها املتوسطة األجل للفرتة 2014-2021 إىل تعزيز هذه املكاسب وإىل االستجابة يف وقت مبكر وعىل نحو 
رسيع لإلشكاليات والتحديات املستجدة املتمثلة فيما ييل:

الحاجة إىل املزيد من األنشطة يف مجاالت التعليم والتدريب واالندماج االجتماعي واملهني ملواكبة النمو والبنية الديموغرافيني للقارة   - 1
التي يُتوقع أن تضم ملياري نسمة، معظمهم من الشباب، يف عام 2050؛

العلمي، والتكنولوجيا  البحث  التالية:  الركائز  بناء مجتمعات معرفة تضمن االنتقال إىل اقتصاد قائم عىل املعارف يستند إىل    -2
واالبتكار، وتوليد املعارف وتطبيقها واالنتفاع بها وتقاسمها بصورة منصفة؛

الحاجة يف الوقت عينه إىل بناء مجتمعات جامعة قادرة عىل الصمود ولديها ما يلزم من مهارات وطاقات لدعم عملية غري مسبوقة    - 3
ترمي إىل تحويل العالقات االجتماعية وتضييق نطاق القاعدة التقليدية التي يرتكز عليها التالحم االجتماعي؛

االستجابة لرضورة ملّحة تتمثل يف توفري وصون الظروف الالزمة لحفظ السالم واألمن الدائمني وتعزيزهما ملنفعة الجميع ألن هذا    - 4
السالم وهذا األمن يمثالن الرشط األسايس للتنمية وهدفها النهائي عىل حد سواء.

واليونسكو عازمة عىل دعم الجهود التي ستبذلها أفريقيا يف سبيل التصدي لهذه التحديات، وذلك يف إطار مهمتها والهدفني األساسيني السرتاتيجيتها 
املتوسطة األجل، مع مراعاة التوصيات الصادرة عن عملية تقييم »األولوية ألفريقيا«. ومن املزمع توطيد التعاون مع االتحاد األفريقي، وال سيما يف 
إطار الخطة االسرتاتيجية التي وضعها االتحاد للفرتة 2014-2017. وسيتيح كل من املبادرة العاملية بشأن »التعليم أوالً« وإعالن نريوبي لتطوير 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف أفريقيا تعزيز عمل اليونسكو يف أطر عدة، وال سيما فيما يخص اإلسهام يف خطة التنمية لألمم املتحدة ملا بعد 

عام 2015 

وسعياً إىل ضمان مراعاة أفضل لالحتياجات اإلنمائية للقارة األفريقية وملا تشهده هذه االحتياجات من تطور يف إطار عملية التكامل اإلقليمي وحركة 
العوملة، فإن عمل اليونسكو يف أفريقيا سريتكز عىل نهج مشرتك بني القطاعات يقوم عىل االسترشاف، والقدرة عىل التكيف، واملرونة، والرتكيز 
الربنامجي والتخصيص املحكم للموارد املالية، واالتساق بني املبادرات واألنشطة، وتبادل اإلمكانيات، واإلدارة املستندة إىل النتائج واملدعومة بعمليات 

ترمي إىل تقييم األنشطة وقياس تأثريها.

ويف ضوء ما سبق، ستعطي اليونسكو األولوية ملجايَل العمل التاليني:

بناء السالم عن طريق بناء مجتمعات جامعة وسلمية وقادرة عىل الصمود؛   - 1

تعزيز القدرات املؤسسية من أجل تحقيق التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر.   - 2

واليونسكو ملتزمة بتنفيذ اسرتاتيجية تتسم باملزيد من التماسك والوضوح لبناء السالم والقضاء عىل الفقر وتحقيق التنمية املستدامة الشاملة، وذلك 
عن طريق بناء القدرات الالزمة لصون الرتاث الثقايف، وتدعيم الصناعات اإلبداعية، وتحسني جودة التعليم للجميع، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار، ونقل تكنولوجيا البحار، وحماية حرية التعبري ودعم الرتبية يف مجايل السالم واملواطنة. وستشكل املساواة بني الجنسني واحتياجات 
الشباب األفريقي موضوعني مستعرضني يف مجايَل العمل االسرتاتيجيني املذكورين اللذين ستُنفذ األنشطة املرتبطة بهما من خالل ستة مرشوعات 

رائدة تتمثل فيما ييل:

تعزيز ثقافة السالم والالعنف؛   - 1

تدعيم أسس النظم التعليمية من أجل تحقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا: تعزيز اإلنصاف والجودة والجدوى؛    -2

تسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واملعارف لتحقيق التنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة يف أفريقيا؛   -3

تعزيز العلوم من أجل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية والحد من مخاطر الكوارث يف أفريقيا؛   -4

تسخري قوة الثقافة لتحقيق التنمية املستدامة وإحالل السالم يف إطار عملية التكامل اإلقليمي؛   -5

التشجيع عىل بناء بيئة مؤاتية ملمارسة حرية العبري ولتنمية وسائل اإلعالم.   -6

وتجدر اإلشارة إىل أن األهداف املحددة لهذه الربامج الرائدة والنتائج املنشودة منها، والجداول الزمنية لتحقيقها ومؤرشات األداء والبيانات املالية 
املرتبطة بها، ستُدرج جميعها يف مرشوع الربنامج وامليزانية )37م/5(. وسيتوىل تنفيذ الربامج املذكورة عدد من الجهات الفاعلة يف املقر ويف 
امليدان، سيتم تحديد أدوارها والروابط الهيكلية فيما بينها. وسرتتكز هذه الجهات الفاعلة عىل رشاكات تضم ما ييل: )1( الدول األعضاء بوصفها 
رشكاء يوفرون الدعم املادي والتقني واملايل؛ )2( االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية دون اإلقليمية، عن طريق تنفيذ أنشطة مشرتكة وتبادل 
اإلمكانيات؛ )3( املنظمات املتعددة األطراف والقطاع الخاص، مع الرتكيز عىل تعبئة املوارد األفريقية عىل سبيل األولوية؛ )4( الوكاالت التابعة 
الطاقات يف  املبادرات وحشد  املدني، عن طريق تعبئة  الوكاالت؛ )5( املجتمع  النسبية لهذه  املزايا  ملنظومة األمم املتحدة، عن طريق الجمع بني 

املجتمعات املحلية.

وستستفيد اليونسكو من الدروس املستخلصة من عدة فرتات عامني ماضية، وال سيما من التوصيات الواردة يف وثيقة تقييم »األولوية العامة املتمثلة 
يف أفريقيا« والوثيقة بشأن »تعديل مهام إدارة أفريقيا وتعزيز قدرتها عىل رصد أنشطة األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا«.
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املساواة بني الجنسني

مجاالت  للمنظمة يف جميع  العامتني  األولويتني  إحدى  لتكون  الجنسني  بني  املساواة  مسألة  لليونسكو  العام  املؤتمر  اختار  بارز،  قرار  بموجب 
اختصاصها يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 2008-2013. واستُكمل ذلك بإعداد خطة عمل اليونسكو األوىل لتحقيق املساواة بني الجنسني 
عىل سبيل األولوية للفرتة 2008-2013، التي أعدت يف إطار عملية تشاورية واسعة النطاق وحظيت بعد ذلك بموافقة الهيئتني الرئاسيتني للمنظمة. 

ووفرت هذه الخطة خارطة طريق لتحويل االلتزام بأولوية املساواة بني الجنسني يف سياسات اليونسكو إىل أنشطة ونواتج محددة.

وفيما يخص االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 2014-2021، فقد جدد املجلس التنفيذي تأكيد التزامه باملساواة بني الجنسني بوصفها أولوية 
عامة للمنظمة. واستكماالً إلعداد الوثيقة 37م/4، ستَعد خطة عمل اليونسكو الثانية لتحقيق املساواة بني الجنسني عىل سبيل األولوية للفرتة 2014-

2021 من خالل عملية تشاورية أخرى، سيُسرتشد لدى إعدادها بالنتائج والتوصيات الواردة يف وثيقة التقييم الخارجي لتنفيذ األولوية للمساواة 
بني الجنسني يف الفرتة 2013-2008 

وتنسجم رؤية اليونسكو ملسألة املساواة بني الجنسني مع عدد من االتفاقات الدولية هي اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وإعالن 
ومنهاج عمل بيجني، وإعالن األلفية واألهداف اإلنمائية لأللفية، وبرنامج العمل الخميس لألمني العام لألمم املتحدة الذي يشدد عىل أن املساواة بني 
الجنسني هي عامل مرّسع لعملية تحقيق التنمية املستدامة. وتمثل املساواة بني الجنسني بالنسبة إىل اليونسكو حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، 
وركن من أركان العدالة االجتماعية، ورضورة اقتصادية. وتُعد املساواة بني الجنسني أيضاً عامالً حاسماً يف تحقيق جميع األهداف اإلنمائية املتفق 
عليها دولياً، بل وتمثل هدفاً يف حد ذاتها. وتعتقد اليونسكو اعتقاداً راسخاً أن تحقيق التنمية املستدامة والسالم عىل الصعيد العاملي واإلقليمي 
واملحيل غري ممكن ما لم تتمتع النساء والرجال بفرص وخيارات وقدرات متنامية ومتساوية للعيش بحرية وكرامة بوصفهم مواطنني متساوين 

ينعمون بكامل حقوق املواطنة.

املنظمة، من خالل سياساتها وبرامجها  اليونسكو يف تعزيز قدرة  النهائي ألولوية املساواة بني الجنسني يف مجاالت اختصاص  الهدف  ويتمثل 
ومبادراتها، عىل دعم عملية بناء بيئة تمكينية للنساء والرجال من جميع مشارب الحياة، تتيح لهم اإلسهام يف تحقيق التنمية املستدامة والسالم 
واالنتفاع بثمارهما. واليونسكو ملتزمة أيضاً بأن يكون إلسهاماتها يف تحقيق السالم والتنمية املستدامة تأثري إيجابي ودائم عىل الجهود الرامية إىل 

تمكني املرأة وتحقيق املساواة بني الجنسني يف جميع أنحاء العالم.

وستواصل اليونسكو سعيهاً إىل تحقيق األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني باالستناد إىل نهج ذي شقني يمثل إىل جانب أنشطة تنمية 
القدرات إحدى أبرز التوصيات الواردة يف وثيقة التقييم الخارجي، وهي الربمجة املراعية لقضايا الجنسني. ويركز هذا النهج عىل تمكني النساء 
الجنسني يف  املراعاة العتبارات املساواة بني  الذكورة واألنوثة؛ وتعميم  النواحي االجتماعية والسياسية واالقتصادية وتغيري معايري  والرجال من 
سياسات املنظمة وبرامجها ومبادراتها. وتجدر اإلشارة إىل أن تعزيز االلتزام والكفاءات والقدرات من أجل ضمان التنفيذ الفعال لألولوية املعطاة 
للمساواة بني الجنسني يف إطار الربمجة، مع تحقيق تأثري ملموس عىل الصعيد امليداني سيبقى من املجاالت التي سرتكز عليها املنظمة. وسيتم 
استكمال هذه الجهود بأنشطة يُزمع االضطالع بها يف األمانة لضمان املساواة يف فرص التقدم الوظيفي يف صفوف املوظفني، وبرتتيبات عمل مالئمة 
لتحقيق التوازن بني الحياة املهنية والحياة الشخصية، مع العمل تدريجياً عىل زيادة تمثيل النساء يف مستويات صنع القرار يف األمانة لتحقيق التكافؤ 

بني الجنسني بحلول عام 2015 

وثمة بحوث وأدلة تشري بوضوح إىل وجود أوجه تفاوت بني النساء والرجال وإىل استمرارها وتفاقمها، ومع ذلك، لم يحدث تحسن كاف يف هذا 
املجال ألن قاعدة األدلة ال تؤخذ تماماً يف الحسبان عند رسم وتنفيذ السياسات التي يُفرتض أن تعالج أوجه التفاوت هذه. فمن الرضوري اعتماد 
قدر من الجمع بني الجنسني من أجل رسم السياسات، إذ إن التمييز بني الذكور واإلناث يفيض، يف حالة أوجه التفاوت بني الجنسني، إىل إغفال أوجه 
للتفاوت أدق وأعمق يف الحاالت التي تجتمع فيها اعتبارات قضايا الجنسني مع عوامل أخرى منها األوضاع االجتماعية واالقتصادية واالنتماء اإلثني 
والسن ومكان اإلقامة. وسوف تويل اليونسكو اهتماماً خاصاً للحاالت التي تشتمل عىل هذه الجوانب، وذلك باستخدام طرائق ومنهجيات تعالج 

الخصوصيات اإلقليمية.

وستوفر خطة عمل اليونسكو الثانية لتحقيق املساواة بني الجنسني عىل سبيل األولوية للفرتة 2014-2021 خارطة طريق لتحويل التزام اليونسكو 
بأولوية املساواة بني الجنسني إىل أنشطة ونواتج ونتائج محددة، وذلك من خالل اعتماد منظور منسق ومنظم للمساواة بني الجنسني. وستصف 
خطة العمل املذكورة األنشطة التي ستضطلع بها اليونسكو يف جميع مجاالت اختصاصها يف الفرتة املمتدة من عام 2014 إىل عام 2021 بغية ضمان 

املساهمة التامة والفعالة يف الجهود املبذولة يف الدول األعضاء لتمكني املرأة وتحقيق املساواة بني الجنسني.

وسوف تستند خطة العمل إىل الوثيقة 37م/4 وتحدد الطريقة التي ستتّبعها اليونسكو لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية بالتعاون الوثيق مع جميع 
رشكائها، بما يف ذلك هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني املرأة، عىل النحو التايل:

ضمان إدراج مسألة املساواة بني الجنسني كعنرص أسايس يف جدول األعمال العاملي للتعليم، مع الرتكيز عىل »تكافؤ الفرص« وعىل  )أ(  

»املساواة يف النتائج«، وخصوصاً يف جدول أعمال فرتة ما بعد عام 2015؛

تحديد أهداف تتعلق بقضايا الجنسني وجداول زمنية لتحقيقها يف إطار توفري فرص التعلم الجامع والجيد مدى الحياة للجميع  )ب(  

من أجل دعم النساء والرجال من جميع مشارب الحياة يف ممارسة املواطنة املبدعة والعاملية؛

ضمان تمثيل النساء والرجال وتوافر ما يلزمهم من إمكانيات للتعبري عن آرائهم يف إطار التعاون العلمي الذي يجري عىل الصعيد  )جـ(  

الدويل من أجل تحقيق السالم وضمان االستدامة، وضمان توفري هذا التعاون لظروف تتيح للنساء والرجال، عىل حد سواء، أن 

يكونوا أطرافاً فاعلة يف التخفيف من آثار املخاطر ويف تيسري التكيف والصمود واالستدامة؛
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ضمان إسهام السياسات الرامية إىل تحقيق التنمية املستدامة يف تغيري املواقف إزاء قضايا الجنسني من خالل إرشاك النساء  )د(  

والرجال يف جهود بناء القدرات من أجل أن تفي هذه السياسات باحتياجات أكرب قدر ممكن من األطراف املعنية؛

دعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل توسيع أألفق اإلبداعية للنساء والفتيات، وضمان انتفاعهن، عىل قدم املساواة مع الرجال  )هـ(  

والفتيان، بالفرص الالزمة للتمتع بالحياة الثقافية التي تشمل الرتاث املادي وغري املادي والوثائقي، وللمشاركة فيها، وتنمية 

قدراتهن يف مجال التعبري اإلبداعي وتزويدهن بإمكانية االنتفاع بالسلع والخدمات الثقافية؛

ضمان االعرتاف، يف عمليات دعم التحوالت االجتماعية والحوار بني الثقافات، بأدوار النساء والرجال من جميع مشارب الحياة  )و(  

وبإسهاماتهم وآرائهم، مع مراعاة هذه األدوار واإلسهامات واآلراء؛

دعم الدول األعضاء يف رسم سياسات ثقافية تحرتم مبدأ املساواة بني الجنسني، وتعرتف بالتكافؤ بني الجنسني من حيث الحقوق  )ز(  

وحرية التعبري، وتكفل تمثيل النساء يف مناصب صنع القرار؛

ضمان انتفاع جميع األشخاص بحرية التعبري، برصف النظر عن نوع الجنس أو أي خاصية اجتماعية أخرى، ودعم الجهود  )ح(  

الرامية إىل تنمية وسائل إعالم قادرة عىل اإلسهام يف تغيري املواقف إزاء قضايا الجنسني.

وستسعى اليونسكو، عىل املستوى الداخيل، إىل تحقيق األهداف التالية املرتبطة باألولوية للمساواة بني الجنسني للفرتة 2014-2021 والتي تتفق 
تماماً مع التوصيات الواردة يف وثيقة التقييم الخارجي:

تعزيز الشعور بتويل زمام األمور فيما يخص األولوية للمساواة بني الجنسني لضمان تنفيذ جميع موظفي اليونسكو ورشكائها لهذه األولوية  �
عىل نحو فعال؛

وضع آلية داخلية فعالة للمساءلة عىل أساس النتائج املحققة، وذلك فيما يتعلق بالربامج وبهدف تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف األمانة، عىل  �
حد سواء؛

إعداد نظم ملؤرشات املساواة بني الجنسني من أجل رصد املخصصات املالية واملوارد البرشية املكرسة لتنفيذ األولوية للمساواة بني الجنسني؛ �

وضع آليات لقياس التقدم املحرز ومدى اإلسهام يف النتائج املحققة قياساً منهجياً وإعداد التقارير يف هذا الصدد؛ �

وضع آليات تكفل، عىل نحو فعال ومنهجي، إبالغ ونرش األنشطة والنتائج التي تحققها اليونسكو يف مجال تمكني املرأة وتحقيق املساواة  �
بني الجنسني.

سادساً - الهدفان الشامالن

قرر املجلس التنفيذي أن جميع األهداف االسرتاتيجية ومجاالت   -15

الشاملني  الهدفني  حول  تتمحور  أن  يجب  املواضيعية  الرتكيز 

التاليني:

السالم: اإلسهام يف السالم الدائم؛ �

ويف  � املستدامة  التنمية  تحقيق  يف  اإلسهام  املستدامة:  التنمية 
القضاء عىل الفقر.

التي  الشامالن ركيزة األنشطة  الهدفان  أن يشكل هذان  ويجب   -16

ستضطلع بها املنظمة لصالح الشباب وأقل البلدان نمواً والدول 

الجزرية الصغرية النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

وتمثل احتياجات الشباب وتطلعاتهم شاغالً رئيسياً بالنسبة إىل   -17

يتحملون  الشابات،  وبخاصة  الشباب،  أن  حني  ويف  اليونسكو. 

أكرب أعباء التغري يف شتى أنحاء العالم، فإنهم يمهدون الطريق 

أيضاً لتحوالت اجتماعية بالغة األهمية. ويُتوقع من اليونسكو أن 

الشباب. وسوف  املراعاة لقضايا  يف تعميم  كبرياً  تسهم إسهاماً 

تضع اليونسكو رؤية شاملة ومتكاملة سيتم تنفيذها عىل نطاق 

املرجوة  التغيريات  إحداث  عىل  الشباب  قدرات  لتسخري  املنظمة 

من أجل تحقيق السالم والتنمية. وسرتكز أنشطة اليونسكو عىل 

الطرائق  املشاركة يف مجتمعاتهم وستجسد  الشباب من  تمكني 

أي  األنشطة،  بهذه  الشباب  بها  يتأثر  أو  يُعنى  التي  املختلفة 

فاعلة  وجهات  واألنشطة؛  الخدمات  من  مستفيدين  بوصفهم 

ينتمون  التي  املنظمات  خالل  من  لليونسكو  ورشكاء  مستقلة؛ 

للقضايا  املعقد  الطابع  للشباب  اليونسكو  رؤية  إليها. وتعكس 

املرتبطة بالشابات والشبان، وستسهم بحكم طبيعتها املستعرضة 

يف  متكاملة،  وبصورة  مبارشاً،  إسهاماً  للتخصصات  والجامعة 

تحقيق الهدفني الشاملني املذكورين أعاله.

وسرتكز املنظمة تركيزاً خاصاً عىل أقل البلدان نمواً تماشياً مع   -18

برنامج عمل إسطنبول الخاص بأقل البلدان نمواً للفرتة 2011-

ييل:  ما  منها  أولوية  ذات  مجاالت  عدة  يتضمن  والذي   2020

التعليم والتدريب، واملياه واملرافق الصحية، والعلوم والتكنولوجيا 

مخاطر  من  والحد  البيئية،  واالستدامة  املناخ  وتغري  واالبتكار، 

بتكنولوجيات  الخاصة  األساسية  البنى  وتطوير  الكوارث، 

املعلومات واالتصاالت وتعزيز االنتفاع باإلنرتنت، واملساواة بني 

الجنسني وتمكني املرأة، وتنمية قدرات الشباب.
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واستناداً إىل اإلنجازات التي ُحققت يف إطار الربنامج املشرتك بني   -19

القطاعات املعني بالدول الجزرية الصغرية النامية، وإىل املبادئ 

الواردة يف اسرتاتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل 

من أجل التنمية املستدامة للدول الجزرية الصغرية النامية، سيتم 

تعزيز النهج الذي تعتمده اليونسكو وتجديده عن طريق إعداد 

الهشاشة  أوضاع  من  للحد  املستويات  ومتعددة  شاملة  نهوج 

البيئي واالجتماعي  التغري  الصمود يف وجه  القدرة عىل  وتعزيز 

طريق  عن  األمر  هذا  وسيتحقق  العاملي.  الصعيد  عىل  والثقايف 

تدعيم النهوج املبتكرة للدول الجزرية الصغرية النامية يف مجال 

االستدامة وتبادلها بني املناطق، وذلك من خالل تعزيز البحوث 

القرارات.  واتخاذ  السياسات  رسم  ألغراض  املعارف  وتبادل 

وسيتم االلتزام يف هذا الصدد بنتائج االستعراض الذي سيُجرى 

لربنامج عمل بربادوس يف عام 2014 بمناسبة مرور 20 عاماً 

عىل اعتماده. وسيُطلب من كل برنامج رئييس إعداد خطط عملية 

لهذا الغرض، مع الرتكيز عىل األنشطة التنفيذية يف امليدان، ومع 

املكاتب  وال سيما  املعنية،  اإلقليمية  دون  املكاتب  أن  من  التأكد 

الواقعة يف بلدان املحيط الهادي والكاريبي، تؤدي دوراً رئيسياً يف 

هذا الصدد.

وستجري أيضاً تلبية احتياجات السكان األصليني يف إطار أنشطة   -20

اليونسكو. ويف حني ال يزال هؤالء األشخاص يرتكزون بكثافة يف 

إدارة معظم  وفقراً، فإن دورهم يف  املجتمع تهميشاً  أشد فئات 

يحظى  العالم  يف  واللغوي  والثقايف  البيولوجي  التنوع  جوانب 

باالعرتاف. وانسجاماً مع قرار عقد مؤتمر عاملي رفيع املستوى 

الجمعية  عليه  وافقت  الذي   2014 عام  يف  األصلية  للشعوب 

العامة لألمم املتحدة، ستنفذ اليونسكو إعالن األمم املتحدة بشأن 

املرتبطة  الربنامجية  املجاالت  الشعوب األصلية يف جميع  حقوق 

بهذا املوضوع.

سابعاً - األهداف االسرتاتيجية

عىل  تركيزه  يف  م/4  الوثيقة  ملرشوع  الرئيسية  السمة  تتمثل   -21

املحددة  االسرتاتيجية  االهداف  من  محدودة  مجموعة  تحقيق 

الوثيقة  يف   14 من  األهداف  هذه  عدد  تقليص  وتم  بوضوح. 

34م/4 إىل تسعة يف مرشوع الوثيقة م/4. وتجدر اإلشارة إىل أن 

األهداف االسرتاتيجية املذكورة ال ترتبط حرصاً بربنامج رئييس 

أو مجال اختصاص محدد بل تستلزم بحكم مضمونها والنواتج 

املنشودة: منها مساهمات وأنشطة جامعة للتخصصات من عدة 

برامج رئيسية.

ُحددت  التي  التسعة  االسرتاتيجية  األهداف  ييل  فيما  وترد   -22

السرتاتيجية اليونسكو الجديدة:

فرص  لتعزيز  التعليم  نظم  تطوير  األول:  االسرتاتيجي  الهدف 
التعّلم الجيد مدى الحياة لصالح الجميع

يكونوا  أن  من  الدارسني  تمكني  الثاني:  االسرتاتيجي  الهدف 
مواطنني عامليني مبدعني ومسؤولني

األعمال  جدول  مالمح  رسم  الثالث:  االسرتاتيجي  الهدف 
املقبل للتعليم

الهدف االسرتاتيجي الرابع: تعزيز الروابط بني العلوم والسياسات 
واملجتمع، والسياسات األخالقية والجامعة، من أجل تحقيق التنمية 

املستدامة

الدويل  التعاون  توطيد  الخامس:  االسرتاتيجي  الهدف 
االستدامة  وتحقيق  السالم  إحالل  أجل  من  العلوم  مجال  يف 

واالندماج االجتماعي

الشاملة  االجتماعية  التنمية  دعم  السادس:  الهدف االسرتاتيجي 
وتعزيز الحوار والتقارب بني الثقافات

الهدف االسرتاتيجي السابع: حماية الرتاث وتعزيزه ونقله

أشكال  وتنوع  اإلبداع  تشجيع  الثامن:  االسرتاتيجي  الهدف 
التعبري الثقايف

الهدف االسرتاتيجي التاسع: تعزيز حرية التعبري وتنمية وسائل 
اإلعالم وتعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف

وبالنسبة إىل املسوغات واالسرتاتيجيات والنواتج املنشودة: التي   -23

تم تحديدها لكل هدف من األهداف االسرتاتيجية التسعة، فريد 

األهداف  تحويل  وسيتم  أدناه.  الفقرات  يف  لها  مفصل  رشح 

االسرتاتيجية إىل أنشطة عملية بطريقة سلسة يف الوثيقة 37م/5، 

تغطي  التي  التالية  الخمسة  الرئيسية  الربامج  خالل  من  وذلك 

جميع مجاالت اختصاص  املنظمة:

ا

الربنامج الرئييس األول 

التنمية  وتحقيق  السالم  إلحالل  التعليم  تسخري 
املستدامة

الربنامج الرئييس الثاني 

التنمية  وتحقيق  السالم  إلحالل  العلوم  تسخري 
املستدامة

الربنامج الرئييس الثالث 

تعزيز االندماج االجتماعي والحوار بني الثقافات من 
خالل العلوم االجتماعية واإلنسانية

الربنامج الرئييس الرابع 

خالل  من  املستدامة  التنمية  وتحقيق  السالم  بناء 
الرتاث واإلبداع

الربنامج الرئييس الخامس 

حرية  خالل  من  والتنمية  السالم  استدامة  ضمان 
التعبري واالنتفاع باملعارف
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مرشوع الوثيقة 37م/4

 »تسهم اليونسكو، استناداً إىل ميثاقها التأسييس، وبوصفها وكالة متخصصة تنتمي إىل منظومة األمم املتحدة، 
 يف بناء السالم، والقضاء عىل الفقر، وتحقيق التنمية املستدامة، وإقامة الحوار بني الثقافات، 

من خالل الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات«

بيان الرسالة

الهدفان
التنمية املستدامةالسالمالشامالن

أوضاع ما بعد األزمات وما بعد الحوادث

األولويتان 
املساواة بني الجنسنيأفريقياالعامتان

الهدف االسرتاتيجي األول: تطوير 
نظم التعليم لتعزيز فرص التعّلم الجيد 

مدى الحياة لصالح الجميع

الهدف االسرتاتيجي الثاني: تمكني 
الدارسني من أن يكونوا مواطنني عامليني 

مبدعني ومسؤولني

الهدف االسرتاتيجي الثالث: رسم 
مالمح جدول األعمال املقبل للتعليم

الهدف االسرتاتيجي الرابع: تعزيز 
الروابط بني العلوم والسياسات واملجتمع، 
والسياسات األخالقية والجامعة، من أجل 

تحقيق التنمية املستدامة

الهدف االسرتاتيجي الخامس: 
توطيد التعاون الدويل يف مجال العلوم 

من أجل إحالل السالم وتحقيق االستدامة 
واالندماج االجتماعي

الهدف االسرتاتيجي السادس: دعم 
التنمية االجتماعية الشاملة وتعزيز الحوار 

والتقارب بني الثقافات

الهدف االسرتاتيجي السابع: حماية 
الرتاث وتعزيزه ونقله

الهدف االسرتاتيجي الثامن: تشجيع 
اإلبداع وتنوع أشكال التعبري الثقايف

الهدف االسرتاتيجي التاسع: تعزيز 
حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم وتعميم 

االنتفاع باملعلومات واملعارف

األهداف 
االسرتاتيجية
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مدخل إىل األهداف االسرتاتيجية األول والثاني والثالث

ما زالت مجموعة واسعة من العوامل تزيد من أوضاع الهشاشة   -24

وتزعزع أسس التالحم االجتماعي وتهدد السالم واالستقرار عىل 

الصعيد العاملي. والفجوة بني األغنياء والفقراء آخذة يف االتساع 

والشمول  اإلنصاف  مسألتا  وتبقى  بينها.  وفيما  البلدان  داخل 

تنمية شاملة  غياب  يف  تتحقق  لن  االستدامة  ألن  رئيسياً  تحدياً 

تعود بالفائدة عىل الجميع. وما زال عدد كبري من سكان العالم 

وإىل  العنف.  وأعمال  بالنزاعات  متأثرة  مناطق  يف  يعيشون 

التي  تلك  فيها  بما  الطبيعية،  الكوارث  عىل  ترتتب  ذلك،  جانب 

ترتبط بتغري املناخ، آثار مدمرة، ال سيما بالنسبة إىل أشد الفئات 

فقراً. وتحدث حركات الهجرة وتقدم السكان يف السن تحوالً يف 

التغريات الديموغرافية يف جميع املناطق، وهو أمر يزيد من عدد 

الشباب العاطلني عن العمل أو الذين يعتمدون عىل والديهم لتلبية 

احتياجاتهم.

لليونسكو  الشاملني  الهدفني  جدوى  التحديات  هذه  وتؤكد   -25

تحقيق  يف  و«اإلسهام  الدائم«  السالم  يف  »اإلسهام  يف  املتمثلني 

التعليم،  شأن  ومن  الفقر«.  عىل  القضاء  ويف  املستدامة  التنمية 

أداًة قوية يف  التغري املستدام، أن يكون  بوصفه معرباً يؤدي إىل 

أساسياً  املذكورة. فالتعليم يمثل يف آن حقاً  للتحديات  التصدي 

من حقوق اإلنسان ووسيلة تكفل التمتع بحقوق أخرى وتضمن 

إسهاماً  التعليم  ويسهم  الدولية.  اإلنمائية  األهداف  تحقيق 

مبارشاً يف الحد من الفقر وتحسني الصحة وتحقيق املساواة بني 

يقع يف صميم عملية  البيئية، وهو  االستدامة  الجنسني وضمان 

الدمج االجتماعي والتحوالت االجتماعية. وثمة إقرار واسع النطاق 

بأن ما من بلد يمكن أن يحسن ظروف عيش مواطنيه من دون 

القيام باستثمارات كبرية يف مجال التعليم. ويتمثل أحد األهداف 

الجوهرية للتعليم يف تعزيز القيم واملواقف وأنماط السلوك التي 

بناء مجتمع  استباقي يف  الدارسني من اإلسهام عىل نحو  تمّكن 

وتحتل  واالستدامة.  والسالم  واملساواة  العدالة  من  بمزيد  ينعم 

فريداً  موقعاً  للتخصصات،  الجامعة  مهمتها  بحكم  اليونسكو، 

املنظمة، يف  التعليم. وتعتزم  العاملية من خالل  املواطنة  لتعزيز 

الفرتة املمتدة من عام 2014 إىل عام 2021، الرتكيز بدرجة أكرب 

بكثري عىل تعزيز دور التعليم يف التصدي لتحديات القرن الحادي 

والعرشين.

وستكون فرتة الثماني سنوات املقبلة غنية بالفرص. فعملية إعداد   -26

جدول األعمال الجديد للتنمية ستُستهل يف عام 2015 الذي يمثل 

لتقييم  الدويل. وسيقدم ذلك فرصة  الصعيد  عىل  مهماً  منعطفاً 

التقدم املحرز، وتحديد خطة عمل جديدة وإطار جديد للتنمية 

الجديدة.  والتحديات  لالحتياجات  مفصل  تحليل  إىل  باالستناد 

تتمثل  االلتزامات. وسوف  لتجديد  املقبلة فرتة  الفرتة  وستكون 

إحدى املسؤوليات املهمة لليونسكو يف هذا الصدد يف الحفاظ عىل 

االهتمام الكبري الذي يحظى به التعليم يف جدول األعمال العاملي 

للتنمية. وإذ تقر اليونسكو يف الوقت ذاته بأن تنفيذ جدول أعمال 

دفع  عىل  العزم  كل  عازمة  فإنها  بعد،  ينتِه  لم  للجميع  التعليم 

عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع الستة من خالل 

إعطاء »دفعة كبرية« أخرية لهذه العجلة قبل حلول عام 2015، 

وذلك بالتعاون مع جميع األطراف املعنية والرشكاء.

االنتفاع  زيادة  يف   2000 عام  منذ  كبري  تقّدم  أُحرز  حني  ويف   -27

يف  الجنسني  بني  التفاوت  أوجه  من  الحد  األسايس ويف  بالتعليم 

لزيادة  التقدم  من  املزيد  تحقيق  سيتعني  فإنه  التعليم،  مجال 

فرص التعّلم لصالح الجميع، وال سيما لصالح الفئات املحرومة، 

بوصفها أداة قوية يف التصدي ألوجه التفاوت االجتماعي. ومن 

الرضوري يف هذا اإلطار أن توَضع اآلليات املناسبة لضمان انتقال 

الدارسني ما بني مختلف مستويات وأشكال التعليم والتعّلم، سواء 

مرحلة  يف  بالرعاية  بدءاً  وذلك  نظاميني،  غري  أم  نظاميني  أكانا 

الكبار، من أجل  العايل وتعّلم  بالتعليم  املبكرة وانتهاًء  الطفولة 

تأمني فرص التعّلم مدى الحياة للجميع. وخالل السنوات الثماني 

عىل  مرتكزاً  التعليم  مجال  يف  اليونسكو  عمل  سيبقى  املقبلة، 

نهج شامل قائم عىل حقوق اإلنسان من أجل النهوض بالعملية 

الرامية إىل توفري فرص التعّلم مدى الحياة لجميع الناس وإىل بناء 

مجتمعات املعرفة.

االنتفاع  زيادة  يف  املحرز  الكبري  التقدم  فإن  ذلك،  جانب  وإىل   -28

التعليم  جودة  يف  ملحوظ  بتحّسن  يقرتن  لم  األسايس  بالتعليم 

وجدواه. فاملاليني من األطفال ما زالوا يرتكون املدارس من دون 

والكتابة. ويف  القراءة  مهارات  مثل  األساسية  املهارات  اكتساب 

الكثري من البلدان، يفتقر الشباب من خريجي التعليم العايل إىل 

املهارات الالزمة للدخول إىل سوق العمل الرسيع التغري أو البقاء 

للمعلومات واملعارف  املتزايد  العدد  فيه. وإضافًة إىل ذلك، فإن 

املتاحة من خالل التكنولوجيا يحدث تحوالت يف النظم التعليمية 

ويؤثر  جديدة.  مهارات  عىل  الطلب  ويولد  التعّلم  فرص  ويزيد 

ذلك يف أنواع الكفاءات التي ينبغي أن يتمتع بها املعلمون. فدور 

املعارف«  »نقل  عن  املايض  يف  مسؤولني  كانوا  الذين  املدرسني 

الوقت  ويف  التعّلم«.  عملية  »تيسري  يف  فأكثر  أكثر  يتمثل  بات 

املؤهلني  املعلمني  يف  حاداً  البلدان نقصاً  الكثري من  عينه، تشهد 

القادرين عىل توفري التعليم الجيد للدارسني الذين يزداد عددهم 

باستمرار. وتعتزم اليونسكو التصدي لهذه التحديات عن طريق 

الرتكيز بدرجة أكرب بكثري، يف إطار برنامج الرتبية الخاص بها، 

عىل  التعّلم حرصاً  ونتائج  وعمليات  التعليم  تحسني جودة  عىل 

ضمان اكتساب جميع الدارسني ما يلزمهم من معارف ومهارات 

يف القرن الحادي والعرشين.

آليات تعاون جديدة وأكثر  إىل  الحاجة  تزداد  وعالوًة عىل ذلك،   -29

فعالية عىل الصعيد العاملي بفعل حركة العوملة والرتابط املتنامي 

بني نظم التعليم. وتشري الدراسات إىل أن جميع البلدان، برصف 

النظر عن مستوى دخلها، تعمل باستمرار لتحسني جودة نظمها 

التعليمية ولضمان املساواة بني الطلبة من أجل تحقيق التنمية 

العاملية  اليونسكو بفضل شبكاتها  واملستدامة. وتحتل  الشاملة 

عىل  التعاون  لتحسني  يؤهلها  جيداً  موقعاً  العاملي  وإشعاعها 

املعارف بني جميع  تبادل  وتعزيز  واإلقليمي  الدويل  الصعيدين 

بإيالء  املقبلة  املرحلة  يف  املنظمة  فيها. وستقوم  األعضاء  الدول 

العناية ملسألة ضمان جدوى برنامج الرتبية الخاص  املزيد من 

بها عىل املستوى العاملي وستسعى أيضاً إىل تعبئة جميع الدول 

بعضها  مع  تتعاون  كي  األخرى  املعنية  الجهات  وكل  األعضاء 

بعضاً ملعالجة التحديات والقضايا العاملية البارزة.

ثلاثلاو يناثلاو لوألا ةيجيتارتسالا فادهألا ىلإ لخدم
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أو  للبلدان  الغرض  املحدد  والدعم  األولوية  املنظمة  وستعطي   -30

الفئات السكانية التي تُعترب يف أمس الحاجة إىل املساعدة أو التي 

اإلنمائية  األهداف  إىل تحقيق  املؤدي  املسار  بعيدة عن  زالت  ما 

املتفق عليها دولياً. ولذا، سرتكز املنظمة يف الفرتة املمتدة من اآلن 

التقدم نحو تحقيق أهداف  حتى عام 2015 عىل ترسيع وترية 

التعليم للجميع وتعبئة جميع رشكائها لدفع عجلة التقدم »دفعة 

للبلدان  الغرض  املحدد  الدعم  توفري  طريق  عن  أخرية«  كبرية 

التي تحظى باألولوية والتي يقع ثلثاها يف أفريقيا. ويف حني تقر 

املنظمة بالتقدم الكبري الذي أحرزته الكثري من البلدان األفريقية 

فإنها  األخري،  العقد  يف  للجميع  التعليم  أهداف  تحقيق  نحو 

املالية وأنشطتها  ستستمر يف تخصيص جزء كبري من مواردها 

االعضاء  الدول  لصالح   2021-2014 الفرتة  يف  الربنامجية 

األفريقية من أجل مساعدة هذه البلدان عىل التصدي للتحديات 

التعليمية الكثرية التي ما زالت تواجهها حتى اآلن وعىل اإلسهام 

التنمية االجتماعية واالقتصادية. وستوىل عناية خاصة لدعم  يف 

املهارات  وتنمية  األمية  للمعلمني ومحو  املهني  التطوير  أنشطة 

املهنية والتعليم العايل.

وعىل الرغم مما أُحرز من تقدم، فإن أوجه التفاوت بني الجنسني   -31

من  املاليني  يحرم  ما  وهذا  قائمة،  تزال  ال  التعليم  مجال  يف 

من  والنساء،  الفتيات  من  معظمهم  والكبار،  والشباب  األطفال 

فرص التعّلم. وستواصل اليونسكو تعزيز التعليم واملساواة بني 

من  للترصف  قابلني  غري  أساسيني  حقني  بوصفهما  الجنسني 

عىل  يقوم  مزدوجاً  نهجاً  الغرض  لهذا  اإلنسان وستتّبع  حقوق 

تعميم املراعاة لقضايا الجنسني يف التعليم ومن خالله، وأيضاً من 

خالل برمجة تراعي املساواة بني الجنسني يف مجاالت برنامجية 

عدة  عىل  معينة  بأنشطة  االضطالع  ذلك  ويستلزم  محددة. 

مستويات إلزالة أوجه التفاوت بني الجنسني. أوالً، ستتم معالجة 

عن طريق ضمان  بالتعليم«  االنتفاع  »من حيث  التفاوت  أوجه 

تكافؤ فرص التعّلم من خالل قوانني وسياسات وخطط تراعي 

التفاوت  أوجه  ستُعالج  وثانياً،  الجنسني.  بني  املساواة  مسألة 

»يف مجال التعليم« عن طريق تأمني مضامني تعليمية وأساليب 

تربوية وبيئات تعّلم تراعي قضايا الجنسني ومن شأنها أن تسهم 

يف تغيري املواقف إزاء هذه القضايا. وثالثاً، ستتم معالجة أوجه 

التفاوت »من خالل التعليم« عن طريق ضمان املساواة يف النتائج، 

ويف الحياة، ويف سوق العمل. وستستفيد اليونسكو يف هذا الصدد 

من االسرتاتيجيات التي ثبتت فعاليتها ومنها األساليب الرتبوية 

املراعية لقضايا الجنسني وبيئات التعّلم اآلمنة. وسوف تستفيد 

املنظمة أيضاً من اإلنجازات التي حققتها ماضياً يف إطار رشاكتها 

العاملية لتعليم الفتيات والنساء لتدعيم الرشاكات يف سبيل تعزيز 

تعليم الفتيات والنساء.

صفوف  يف  التعّلم  احتياجات  عىل  الرتكيز  زيادة  أيضاً  ويتعني   -32

الشباب. وستسعى اليونسكو بالتايل إىل ضمان حصول الشباب 

ومنها  القرار،  عمليات صنع  يف  للمشاركة  الالزمة  الفرص  عىل 

عمليات رسم السياسات التعليمية، ويف تخطيط الرتبية إلحداث 

الفئات  إحدى  الشباب  وسيمثل  املرجوة.  االجتماعية  التحوالت 

برنامج  أنشطة  إطار  يف  عليها  الرتكيز  سيتم  التي  الرئيسية 

بالتعليم  املرتبطة  املجاالت  يف  سيما  وال  للرتبية،  اليونسكو 

ومحو  املهارات،  وتنمية  واملهني،  التقني  املجال  يف  والتدريب 

الترسب  معدالت  خفض  إىل  الرامية  الربامج  ويف  الشباب،  أمية 

من املدارس، وكذلك يف مجاالت التعليم العايل، والتعليم من أجل 

السالم  أجل  من  والتعليم  الصحية،  والرتبية  املستدامة،  التنمية 

وحقوق اإلنسان. والغرض من ذلك هو اإلسهام يف تزويد الشباب 

بما يحتاجون إليه من معارف ومهارات وقيم ومواقف لينعموا 

التي  التغريات الرسيعة  التكيف مع  بحياة أفضل وليتمكنوا من 

يشهدها العالم.

الصدد  هذا  يف  اليونسكو  بها  ستضطلع  التي  األنشطة  وترمي   -33

خالل الفرتة 2014-2021 إىل تحقيق ثالثة أهداف اسرتاتيجية. 

لتوفري  وتدعيمها  التعليم  نظم  تطوير  يف  املنظمة  أوالً، ستسهم 

اليونسكو  ستدعم  وثانياً،  للجميع.  الحياة  مدى  التعّلم  فرص 

أن يصبحوا  من  الدارسني  تمكني  إىل  األعضاء يف سعيها  الدول 

مواطنني عامليني مبدعني ومسؤولني. وأخرياً، ستسهم املنظمة يف 

تحديد جدول األعمال املقبل للتعليم.

الهدف االسرتاتيجي األول 
 تطوير نظم التعليم لتعزيز فرص التعّلم 

الجيد مدى الحياة لصالح الجميع

سوف تعمل اليونسكو عىل زيادة فرص التعّلم مدى الحياة من   -34

غري  والتعليم  النظامي  )التعليم  تعليمية  مسارات  عدة  خالل 

النظامي والتعليم غري الرسمي( وستسعى أيضاً إىل ضمان توافر 

للتعليم والتعّلم تقوم عىل حقوق اإلنسان وتعكس  نظم جامعة 

تنوع الدارسني.

وستحقق اليونسكو هذا الهدف عن طريق مساعدة الدول األعضاء   -35

اإلدارة  وتحسني  شاملة،  قطاعية  وخطط  سياسات  رسم  عىل 

والتنظيم عىل مستوى القطاع العام، وعن طريق مواكبة البلدان 

الخطرية  االضطرابات  إىل  وبالنظر  التعليمية.  إصالحاتها  يف 

واملستمرة التي تشهدها نظم التعليم والتعّلم من جراء النزاعات 

األعضاء  الدول  لدعم  عناية خاصة  الطبيعية، ستوىل  والكوارث 

املتأثرة بهذا النوع من الحاالت يف سعيها إىل إعادة بناء نظمها 

التعليمية.

اتّباع نهج شامل لتوفري الدعم التقني الالزم  وتعتزم اليونسكو   -36

من سياسات  بها  يتصل  وما  الفرعية  التعليم  قطاعات  لتطوير 

وانتهاًء  األسايس  بالتعليم  بدءاً  وذلك  وبرامج،  واسرتاتيجيات 

املهارات.  وتنمية  األمية  محو  ذلك  يف  بما  العايل،  بالتعليم 

نحو  عىل  وموارد  كفاءات  من  لديها  ما  املنظمة  وستستخدم 

تشملها  التي  األربعة  األعوام  فرتتَي  يف  لتنفذ،  اسرتاتيجي 

الربامج  من  مجموعة  الجديدة،  األجل  املتوسطة  اسرتاتيجيتها 

الفرعية.  التعليم  قطاعات  مختلف  عىل  تركز  الغرض  املحددة 

الحياة.  مدى  التعّلم  نظم  ركائز  تدعيم  هو  ذلك  من  والغرض 

لثالثة  )37م/5(  األوىل  األربعة  األعوام  يف  األولوية  وستُعطى 
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قطاعات فرعية تتمثل يف محو األمية، والتعليم والتدريب يف املجال 

الدول  توليها  قطاعات  وهي  العايل،  والتعليم  واملهني،  التقني 

األعضاء اهتماماً كبرياً وتتمتع فيها اليونسكو بميزة نسبية كبرية. 

وتُعترب محو أمية الشباب والكبار أساس عملية التعّلم مدى الحياة 

واكتساب املهارات. وستشجع اليونسكو عىل تحسني أنشطة محو 

األمية ملنفعة الجميع، وال سيما لصالح الشباب والكبار. واستناداً 

إىل منجزات عقد األمم املتحدة ملحو األمية، ستدعم اليونسكو البلدان 

التي تضم أكرب أعداد من األميني، ومنها مجموعة البلدان التسعة 

زيادة  عىل  األنشطة  وسرتكز  السكان.  من  الضخمة  األعداد  ذات 

عدد الربامج الوطنية ملحو األمية، بما يشمل تعّلم املهارات الالزمة 

العاملية،  املواطنة  مجال  يف  والتثقيف  والعرشين  الحادي  للقرن 

وباستخدام أساليب جديدة لتنفيذ هذه األنشطة، منها التعّلم املعزز 

املنظمة  وتعتزم  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيات  باستخدام 

االضطالع بأنشطة يف مجال تنمية املهارات لعالم العمل وستدعم 

بذلك استعراض السياسات وتبادل املعارف وإعداد االسرتاتيجيات 

يف ميدان التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني من أجل تيسري 

االنتقال من املدرسة إىل عالم العمل. وسوف تسعى اليونسكو إىل 

تعزيز إمكانية االنتفاع بالتعليم العايل الجيد بوصفه عامالً أساسياً 

يف بناء مجتمعات معرفة جامعة تتسم بالتنوع، وذلك عن طريق 

معالجة عدة قضايا منها تنويع األنشطة التعليمية وضمان جودتها 

عىل مستوى التعليم العايل.

وستستجيب اليونسكو للحاجة إىل تحسني جودة التعليم والتعّلم عن   -37

طريق الرتكيز عىل املجاالت الرئيسية التالية: معالجة النقص الحاد 

البلدان من خالل  يف املعلمني املؤهلني الذي تعاني منه الكثري من 

دعم التطوير املهني للمعلمني بأنشطة ترمي عىل وجه التحديد إىل 

تنمية قدرات مؤسسات تدريب املعلمني، ومن خالل نرش ممارسات 

التدريس املبتكرة الكفيلة بتحسني فعالية أنشطة التعليم؛ وزيادة 

فرص التعّلم االبتكارية بأساليب عدة، وبخاصة عن طريق تشجيع 

التعليم  مجال  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  استخدام 

وتحسني كفاءات املعلمني يف استخدام هذه التكنولوجيات، وتعزيز 

وتعزيز  املفتوحة؛  التعليمية  واملوارد  املحمولة  باألجهزة  التعّلم 

دورها الريادي فيما يخص السياسات واألنشطة التقنية الرامية إىل 

تحسني التعّلم عن طريق تدعيم عملها يف املجاالت التي تُعترب ذات 

أهمية بالغة لتحقيق هدف تحسني التعّلم ومنها املناهج الدراسية 

واألساليب الرتبوية وتقييم نتائج التعّلم.

النواتج املنشودة::

زيادة االنتفاع بفرص التعّلم مدى الحياة باستخدام سياسات وخطط تعليمية جامعة ومراعية لقضايا الجنسني �

تعزيز القدرات الوطنية إلعداد وتنفيذ سياسات وخطط خاصة بقطاعات التعليم الفرعية تتيح اكتساب املهارات األساسية الالزمة للتعّلم مدى  �

الحياة

تحسني قدرات الدول األعضاء عىل تعزيز جودة نظمها التعليمية، وال سيما يف مجاالت تدريب املعلمني والنهوض بمهاراتهم املهنية، وتقييم  �

نتائج التعّلم

الهدف االسرتاتيجي الثاني 

 تمكني الدارسني من أن يكونوا مواطنني 
عامليني مبدعني ومسؤولني

ستعزز اليونسكو التعليم الذي يمّكن الدارسني من القيام بما ييل:   -38

فهم التحديات االجتماعية واتخاذ تدابري فعالة وإبداعية ملواجهتها؛ 

بالسالم  تنعم  ومستدامة  منصفة  مجتمعات  بناء  يف  واإلسهام 

اإلنسان،  حقوق  واحرتام  االجتماعية  العدالة  مبادئ  عىل  وترتكز 

واملساواة بني الجنسني، والتنوع واحرتام البيئة؛ واملشاركة بفعالية 

يف العمليات الديمقراطية؛ والعيش الكريم.

الدول  اليونسكو  ستدعم  األهداف،  هذه  تحقيق  إىل  وسعياً   -39

وعمليات  وممارسات  وبيئات  مضامني  تضافر  لضمان  األعضاء 

الالزمة  الكفاءات  اكتساب  من  الدارسني  تمّكن  بطريقة  التعّلم 

التفكري  تشمل  كفاءات  والعاملية، وهي  املحلية  التحديات  ملواجهة 

البرشية،  للتنمية  األخالقية  األبعاد  وفهم  واإلبداع،  نقدي،  بحس 

وجه  عىل  اليونسكو  تقوم  وسوف  واملسؤولة.  الفعالة  واملواطنة 

التحديد بتعزيز التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان وتحسني 

الدول  لدعم  الصحية  والرتبية  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم 

األعضاء يف بناء بيئات تعّلم آمنة وجامعة تسهم يف االرتقاء برفاه 

الدارسني وبنتائجهم.

وستعمد اليونسكو إىل تعزيز التعليم من أجل السالم وحقوق   -40

توصية  إطار  يف  سيما  وال  العاملية،  املواطنة  لتحقيق  اإلنسان 

والسالم  والتعاون  التفاهم  أجل  الرتبية من  بشأن  عام 1974 

عىل الصعيد الدويل والرتبية يف مجال حقوق اإلنسان وحرياته 

املهمة.  الدولية  الوثائق  من  أخرى  مجموعة  وعىل  األساسية، 

وستضطلع اليونسكو بأنشطة تتعلق بالبحوث والرتويج والحوار 

بشأن السياسات العامة واملساعدة التقنية لدعم الدول األعضاء 

يف إدراج املزيد من جوانب التعليم من أجل املواطنة العاملية يف 

السياسات والربامج وممارسات التدريس واملضامني التعليمية، 

وال سيما القضايا املتعلقة بالتفاهم، والحوار بني الثقافات وبني 

األديان، والتسامح واالحرتام املتبادل. وستواصل شبكة املدارس 

اختبار  يف  تؤديه  الذي  البارز  الدور  اليونسكو  إىل  املنتسبة 

اليونسكو  وتعتزم  ونرشها.  الصدد  هذا  يف  جديدة  ممارسات 

تعزيز إسهامها يف الجهود املبذولة عىل الصعيد العاملي لرصد 

التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان وتقييمه.
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التنمية  أجل  من  التعليم  تعزيز  اليونسكو  تواصل  وسوف   -41

الجيد ومن جميع  التعليم  ال يتجزأ من  املستدامة بوصفه جزءاً 

املنظمة  املستدامة. وستدعم  التنمية  إىل تحقيق  الرامية  الجهود 

أيضاً تدابري إدراج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف السياسات 

الرتبوية،  واألساليب  الدراسية  واملناهج  التعليمية  والخطط 

التقييم املضطلع بها يف هذا الصدد، عن طريق تنفيذ  وعمليات 

أنشطة ترويجية مستندة إىل الشواهد وعن طريق تقديم املساعدة 

التقنية وإجراء عمليات رصد. وسيكفل هذا األمر متابعة فعالة 

لعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة.

وإىل جانب ذلك، تعتزم اليونسكو تعزيز الدعم الذي تقدمه إىل   -42

البلدان ملساعدتها عىل توفري الرتبية الصحية، بما يف ذلك التثقيف 

بشأن فريوس ومرض اإليدز والرتبية الجنسية الشاملة. ومن مزايا 

الالزمة  باملهارات  الدارسني  تزود  أنها  التعليمية  املجاالت  هذه 

بيئات  تعزز  وأنها  الصحية  الناحية  من  سليمة  حياة  ليعيشوا 

الدارسني  برفاه  االرتقاء  يف  تسهم  التي  واملنصفة  اآلمنة  التعّلم 

وتساعد عىل تحسني نتائج التعّلم.

النواتج املنشودة:

تحسني املضامني والعمليات واملمارسات واألساليب املرتبطة بالتعّلم والتعليم لتعزيز السالم والعدالة االجتماعية واملساواة بني الجنسني عىل  �

نحو أفضل

تحسني عملية إدراج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف السياسات والخطط التعليمية واملناهج الدراسية الوطنية وإعطاء هذا التعليم املكانة  �

التي يستحقها يف السياسات الدولية

تأهيل الدارسني ليعيشوا حياة أسلم من الناحية الصحية من خالل الرتبية الصحية الجيدة �

الهدف االسرتاتيجي الثالث 

 رسم مالمح 
جدول األعمال املقبل للتعليم

سوف تساعد اليونسكو عىل وضع طرائق جديدة لتصور التعليم   -43

وأساليب  االجتماعية،  التنمية  تحقيق  يف  وإسهامهما  والتعّلم، 

التعاون الدويل املرتبطة بهما. وبذلك، ستوّلد املنظمة زخماً دولياً 

التعليم والتعّلم من  لتحقيق ما ييل: تعزيز ما يحظى به مجاال 

اهتمام سيايس ومن موارد؛ وإدراج بعد استرشايف يف عمليات رسم 

السياسات والتخطيط؛ وجمع املزيد من الشواهد عن طريق رصد 

التطورات واالتجاهات التي يشهدها التعليم عىل الصعيد العاملي 

اليونسكو  األهداف، ستقوم  واإلقليمي والوطني. ولتحقيق هذه 

بتوجيه النقاشات الدولية بشأن القضايا الهامة يف مجال التعليم 

والتحديات املستجدة التي يواجهها هذا القطاع؛ وتحليل اتجاهات 

التنمية االجتماعية وما قد يرتتب عليها مستقبالً من آثار بالنسبة 

السياسات  بشأن  العاملي  الحوار  وتيسري  والتعّلم؛  التعليم  إىل 

العامة بني الدول األعضاء فيها.

تتحقق  أن  يُفرتض  الذي   2015 عام  حتى  املتبقية  الفرتة  ويف   -44

للجميع،  التعليم  وأهداف  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  خالله 

الرائدة  الوكالة  الذي تؤديه بوصفها  الدور  اليونسكو  ستواصل 

العاملي  الصعيد  عىل  للجميع  التعليم  برنامج  بتنسيق  املعنية 

بالتعليم  الخاصة  الرشاكات  توسيع  إىل  أيضاً  تسعى  وسوف 

الرامية  الوطنية  العمليات  تيسري  اليونسكو  وتعتزم  وتعزيزها. 

إىل تقييم التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التعليم للجميع بغية 

التعليمية عىل الصعيد  املساعدة عىل تحديد أولويات السياسات 

التعليم  أعمال  جدول  إلعداد  الالزمة  األسس  وإلرساء  القطري 

والعاملي. وستعمد  اإلقليمي  الصعيدين  2015 عىل  عام  بعد  ملا 

اليونسكو أيضاً إىل استعراض الدروس املستخلصة بحس نقدي 

للتعليم  الدوليني  األعمال  بجدويَل  املتعلق  النقاش  توجيه  وإىل 

والتنمية بعد عام 2015. وستتخذ اليونسكو التدابري الالزمة كي 

يبقى التعليم، بعد استحقاق عام 2015، أولوية عاملية بوصفه 

حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان ورشطاً أساسياً لتحقيق السالم 

والتنمية املستدامة.

واستجابًة للحاجة إىل االرتكاز عىل الشواهد عند رسم السياسات،   -45

ستستمر اليونسكو يف االضطالع بدورها املركزي يف رصد التقدم 

وتحليلها  البيانات  جمع  طريق  عن  التعليم  مجال  يف  املحرز 

املكتسبة  الواسعة  الخربات  من  ذلك  يف  وستستفيد  ونرشها، 

للجميع  للتعليم  الرائد  العاملي  اليونسكو  تقرير  إعداد  إطار  يف 

وموارد رئيسية أخرى. وإىل جانب ذلك، سوف تواصل اليونسكو 

تعزيز التعليم بوصفه حقاً أساسياً لجميع الدارسني عن طريق 

وتحديثها  القانونية  أطرها  استعراض  يف  األعضاء  الدول  دعم 

ملراعاة حق الجميع يف االنتفاع بالتعليم الجيد. وسرتكز املنظمة 

يف هذا الصدد عىل رصد االمتثال للوثائق التقنينية التي وضعتها 

اتفاقية  تطبيق  بوجه خاص عىل  الرتكيز  مع  التعليم،  يف مجال 

وتوصية عام 1960 ملكافحة التمييز يف مجال التعليم وغري ذلك 

من الوثائق التقنينية.

وستستفيد اليونسكو من قدرتها عىل الجمع بني األطراف املعنية   -46

ومن األنشطة الرتويجية التي تضطلع بها لضمان انتفاع التعليم 

العاملي واإلقليمي والوطني،  بدعم أطراف متعددة عىل الصعيد 

الجهات  بني  والتعاون  التنسيق  آليات  تدعيم  طريق  عن  وذلك 

املعنية والرشكاء الرئيسيني. وبالنظر إىل التغريات التي تشهدها 

أنشطة التعاون اإلنمائي عىل الصعيد العاملي، ستسعى اليونسكو 

إىل إقامة رشاكات متكافئة بني البلدان بأساليب عدة، وال سيما عن 
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طريق توطيد التعاون التقني بني البلدان النامية وتشجيع الجهود 

التي تبذلها الجهات املانحة الجديدة. وسوف تواصل اليونسكو 

تعاونها مع الرشكاء الذين تعمل معهم منذ زمن طويل وستسعى 

يف الوقت عينه إىل تعزيز تعاونها مع رشكاء مهمني آخرين داخل 

منظومة األمم املتحدة وخارجها. كما ستواصل املنظمة تعاونها 

مع الدول األعضاء ومنظمات املجتمع املدني واألوساط األكاديمية 

العام  القطاعني  بني  للرشاكات  املتزايد  الزخم  من  وستستفيد 

والخاص يف مجال التعليم. وتعتزم املنظمة كذلك امليض قدماً يف 

تعزيز أنشطة التعاون فيما بني بلدان الجنوب وبني بلدان الشمال 

والجنوب والجنوب بوصفها آليات رئيسية لتنفيذ األنشطة.

النواتج املنشودة:

إعطاء األولوية ملجال التعليم يف جدول األعمال العاملي للتنمية ملا بعد عام 2015 الذي يتسم بطابع استرشايف ويقوم عىل الشواهد ويويل عناية  �

خاصة ملسألة التصدي ألوجه التفاوت

إعداد الدول األعضاء ألطر قانونية متينة بشأن الحق يف التعليم تركز عىل املساواة بني الجنسني، واضطالع هذه الدول باألنشطة الالزمة لتطبيق  �

هذه األطر ورصد تنفيذها

إىل  � التعليمية استناداً  تنمية قدرات راسمي السياسات وغريهم من الجهات املعنية بالتعليم لتمكينهم من اتخاذ القرارات بشأن السياسات 

التحليالت الخاصة باالتجاهات التعليمية واملعلومات املرتبطة بالتقدم املحرز عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني نحو تحقيق األهداف 

الدولية املتعلقة بالتعليم

توطيد التعاون يف مجال التعليم عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي بأساليب عدة منها إنشاء رشاكات وآليات تعاون جديدة أوسع نطاقاً تتسم  �

بمزيد من الفعالية

مدخل إىل األهداف االسرتاتيجية الرابع والخامس والسادس

شهد الكثري من املجاالت الرئيسية املرتبطة بالتنمية املستدامة تقدماً   -47

كبرياً خالل السنوات املاضية فيما يتعلق بتنفيذ جدول أعمال القرن 

واألهداف  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  وبتحقيق  والعرشين  الحادي 

اإلنمائية املتفق عليها دولياً. ويتمثل أحد األوجه البارزة لهذا التقدم 

يف أن العالم يسري يف الطريق الصحيح لتحقيق هدف تخفيض نسبة 

املأمونة  الرشب  بمياه  املستدام  االنتفاع  من  املحرومني  األشخاص 

وبالخدمات الصحية األساسية إىل النصف بحلول عام 2015. ومع 

ذلك، وعىل الرغم من املكاسب املهمة التي تم تحقيقها، ما زال ثمة 

الكثري مما ينبغي فعله. فعىل سبيل املثال، إن 884 مليون شخص 

الرشب؛  ملياه  محسنة  مصادر  لديهم  تتوافر  ال  العالم  سكان  من 

املناطق  وبني  اإلقليمي  الصعيد  عىل  للقلق  املثرية  التفاوت  وأوجه 

الحرضية واملناطق الريفية ما زالت قائمة؛ والتزام املتمثل يف إدارة 

املستنفدة  السمكية  األرصدة  املحيطات عىل نحو مستدام وتجديد 

لتبلغ مستويات تكفل أكرب قدر من االستدامة للمحصول السمكي 

يف موعد أقصاه عام 2015 لن يتم الوفاء به عىل األرجح؛ والتنوع 

البيولوجي يتناقص باستمرار؛ والهدف املتمثل يف تحقيق انخفاض 

ملحوظ يف معدل تناقص التنوع البيولوجي بحلول عام 2010 لم 

يتحقق؛ والتنافس عىل املوارد الطبيعية الشحيحة يزداد، وهو أمر 

ينطوي عىل خطر تجاوز »حدود كوكب األرض« وإحداث تغيري بيئي 

مفاجئ لن يكون باإلمكان تصحيحه.

وتقع قضايا االستدامة يف صميم النقاش الدويل املتعلق باملستقبل،   -48

يف  تغيرياً جذرياً  البرشي تحدث  للنشاط  الحالية  األنماط  ذلك ألن 

الفيزيائية  البيولوجية  الحدود  وتخترب  لألرض  الطبيعية  النظم 

لكوكبنا، وهو أمر يُرجح أن يستمر يف املستقبل. ويؤثر ذلك تأثرياً 

بالغاً يف موارد املياه العذبة يف العالم، واملحيطات، والغالف الجوي 

وتفيد  البيولوجي.  والتنوع  لألرض،  اإليكولوجية  والنظم  واملناخ، 

البحوث الدولية املتعلقة بالتغري العاملي بأننا ندخل يف حقبة جديدة 

أطلق عليها الباحثون اسم »األنثروبوسني«، وهي حقبة أصبح فيها 

النشاط البرشي السبب الرئييس للتغري البيئي العاملي.

ويف الفرتة األخرية، أكد املجتمع الدويل من جديد إقراره بدور العلوم   -49

بوجه عام، والعلوم الطبيعية واالجتماعية واإلنسانية بوجه خاص، يف 

توفري املعارف الالزمة التخاذ تدابري تتيح التصدي للتحديات العاملية 

املعقدة عىل نحو فعال، ويف حفز اإلبداع وزيادة فرص العمل، ويف 

فهم الطابع املعقد للمجتمعات البرشية وتحسني نوعية البيئة ونوعية 

الحياة ملنفعة جميع املواطنني. وإىل جانب ذلك، فإن التقرير املعنون 

»املناعة لإلنسان والكوكب معاً: أفضل خيار للمستقبل« الذي أعده 

فريق األمني العام لألمم املتحدة الرفيع املستوى املعني باالستدامة 

»املستقبل  املعنونة   20  + ريو  ملؤتمر  الختامية  والوثيقة  العاملية، 

الذي نصبو إليه«، سلطا الضوء عىل اإلسهام البالغ األهمية للعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار يف تحقيق التنمية املستدامة وأوصيا بوضع 

نهوج وآليات أكثر تكامالً تربط بني العلوم والسياسات واملجتمع. 

بل  فحسب،  االقتصادي  التقدم  تعزيز  إىل  الجهود  هذه  ترمي  وال 

والحد من  االجتماعي  االندماج  لتعزيز  أداة  توفري  إىل  أيضاً  ترمي 

أسس  تدعيم  يكفل  مما  وداخلها،  املجتمعات  بني  التفاوت  أوجه 

التنمية والسالم.

االعتماد  يف  املقبلة  الثمانية  األعوام  مدى  اليونسكو عىل  وستستمر   -50

بشأن  املشورة  بالعلوم إلسداء  املعنيني  الرئيسيني  برنامجيها  عىل 

هذا  يف  القدرات  وتدعيم  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات 

املجال، ولتوطيد التعاون الدويل يف مجال العلوم من أجل دفع عجلة 

التنمية املستدامة إىل األمام. وستمارس دورها القيادي يف القضايا 

للتكيف  شاملة  حلوالً  وستضع  العذبة  واملياه  باملحيطات  املتعلقة 

مع تغري املناخ والحد من مخاطر الكوارث. وسرتكز املنظمة بوجه 
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خاص عىل سد الفجوات املتعددة بني العلوم والسياسات واملجتمع 

مختلف  يف  العلمية  املعارف  إنتاج  عملية  ودعم  تعبئة  طريق  عن 

االعرتاف يف  القرارات، مع  بها يف صنع  التخصصات كي يُسرتشد 

الوقت عينه بالجوانب األخالقية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية 

للتنمية املستدامة، واتخاذ التدابري الالزمة لتعزيزها.

وأقر األمني العام لألمم املتحدة بالدور الرئييس الذي تؤديه اليونسكو   -51

التنمية  تحقيق  أجل  العلوم من  لتسخري  املتحدة  األمم  يف منظومة 

علمي  استشاري  مجلس  إنشاء  إىل  العامة  املديرة  ودعا  املستدامة 

معني بالتنمية املستدامة تُعهد أمانته إىل اليونسكو. وتتمثل مهمة 

وإىل  العام  األمني  إىل  املشورة  تقديم  يف  االستشاري  املجلس  هذا 

منظومة األمم املتحدة برمتها بشأن طرائق استخدام العلوم إلحراز 

التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ولتعزيز الروابط بني 

العلوم والسياسات واملجتمع يف إطار جدول أعمال التنمية ملرحلة ما 

بعد عام 2015 

وسوف تستفيد اليونسكو مما تتمتع به من نقاط قوة ومزايا نسبية   -52

الدولية  العملية  يف  بفعالية  للمشاركة  املتحدة  األمم  منظومة  يف 

التنمية ملرحلة ما بعد عام  الرامية إىل إعداد جدول أعمال  النطاق 

دولية  وغايات  أهداف  وتحقيق  تحديد  طريق  عن  وذلك   ،2015

جديدة ترتبط بمسألة ضمان االستدامة من خالل العلوم.

وستشكل أنشطة تعزيز الروابط بني العلوم والسياسات واملجتمع   -53

أحد محاور عمل اليونسكو يف إطار برنامجيها الرئيسيني املعنيني 

بالعلوم. وستسعى املنظمة إىل بناء بيئة مؤاتية عىل الصعيد الدويل 

واإلقليمي والوطني لدفع عجلة التنمية املستدامة إىل األمام والقضاء 

عىل الفقر عن طريق التشجيع عىل إعداد وتطبيق نهوج وسياسات 

بتدابري عملية  السياسات  أنشطة رسم  مبتكرة وفعالة. وستقرتن 

ميدانية ستُنفذ عىل الصعيد الوطني أو اإلقليمي من خالل برامج 

للمنظمة.  امليدانية  املكاتب  قدرات  إىل  وباالستناد  اليونسكو 

املشورة بشأن  إسداء  إىل  آليات ترمي  الصدد  وستُستخدم يف هذا 

السياسات العلمية وإىل توفري أنشطة لبناء القدرات متينة وجامعة 

من الناحية االجتماعية وقائمة عىل الحقوق وعىل األسس األخالقية.

الصعيد  عىل  املستجدة  االستدامة  لتحديات  التصدي  إىل  وسعياً   -54

التنمية  أجل  من  متكاملًة  علوماً  اليونسكو  تطبِّق  سوف  العاملي، 

املستدامة تُعرف باسم »علوم االستدامة«. وتكمن أهمية هذه العلوم 

ومعارف  التقليدية  واملعارف  العلمية  املعارف  بني  تربط  أنها  يف 

التحديات  السكان األصليني عىل نحو جامع للتخصصات لتحديد 

االقتصادية والبيئية واألخالقية واالجتماعية وفهمها والتصدي لها.

عىل  خاصاً  تشديداً   20  + ريو  مؤتمر  يف  املشاركون  شدد  وقد   -55

وتوطيد  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  يف  االستثمار  أن 

التعاون العلمي، ونقل التكنولوجيا باآلليات املناسبة، هي مسائل 

املجتمعات  وبناء  املستدامة  التنمية  تحقيق  يف  مهماً  دوراً  تؤدي 

التي يشهدها الكثري من  التغريات الرسيعة  الجامعة. وبالنظر إىل 

تسعى  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية  مجال  يف  العالم  مناطق 

ونقل  العلمية  القدرات  اكتساب  عمليتَي  ترسيع  إىل  عديدة  بلدان 

التابعة لها  التكنولوجيا. وتحتل اليونسكو بفضل معاهد الفئة 1 

وشبكاتها الواسعة التي تضم معاهد ومراكز الفئة 2 املعنية بالعلوم 

باملسائل  املختصة  الجامعية  الجامعات والكرايس  توأمة  وبرنامج 

العلمية موقعاً ممتازاً يمّكنها من تيسري الجهود املبذولة بشأن نقل 

التي تعيش  أو  انتقالية  تمر بمرحلة  التي  البلدان  التكنولوجيا يف 

أوضاع ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث، ويف أقل البلدان نمواً، 

وكذلك يف إطار تعزيز التعاون فيما بني بلدان الجنوب وبني بلدان 

الشمال والجنوب والجنوب.

ويف حني تركز العلوم عىل فهم النظم البرشية والطبيعية وتحليلها،   -56

فإن األوساط املعنية بالهندسة تمثل املحرك األسايس الذي يضمن 

التي  امللّحة  للتحديات  واملبتكرة  العملية  الحلول  من  العديد  توافر 

األهمية  بالغ  إسهاماً  أيضاً  الهندسة  اليوم. وتسهم  العالم  يوجهها 

يف تحقيق التنمية االقتصادية واستحداث الوظائف ملنفعة الجميع، 

البلدان، وال  الشباب. وبالتايل، فإن عملية تعزيز قدرات  وبخاصة 

النامي، يف مجال الهندسة تُعترب رضورية لدفع  سيما دول العالم 

يف  اليونسكو  تسهم  وسوف  األمام.  إىل  املستدامة  التنمية  عجلة 

ويف  للتخصصات،  الجامعة  البحوث  إجراء  عىل  القدرات  تنمية 

إضفاء الطابع االبتكاري عىل املناهج الدراسية الخاصة بالهندسة، 

التي طاملا كان تمثيلها دون املستوى الالزم يف  الفئات  ويف تمكني 

مجال الهندسة، بما يف ذلك النساء، من املشاركة عىل نطاق أوسع 

الرشاكات  بناء  عىل  بقوة  التشديد  وسيتم  الهندسية.  األنشطة  يف 

واألوساط  الصناعي،  والقطاع  للمهندسني،  املهنية  الجمعيات  مع 

األكاديمية، والوكاالت الحكومية.

املحوري  الدور  عىل  أيضاً   20 املشاركون يف مؤتمر ريو +  وشدد   -57

ثروة  بوصفهما  وصحته،  اإلنسان  رفاه  إىل  بالنسبة  للمحيطات 

من  املائة  يف  لتسعني  ممراً  تشكل  فاملحيطات  مشرتكة.  عاملية 

التجارة العاملية ومساراً يربط بني الناس واألسواق وسبل العيش. 

ولكن مشكالت تغري املناخ وتحّمض املحيطات والتلوث واإلفراط يف 

استغالل املوارد البحرية جعلت املحيطات أشد النظم اإليكولوجية 

تعرضاً للخطر. ويف ظل هذه التحديات، من شأن التعاون العلمي 

والتنمية  السالم  لتحقيق  دافعة  أن يكون قوة  املحيطات  يف مجال 

الخاص  االتفاق  ويرمي  كذلك.  يكون  أن  يجب  بل  املستدامة، 

باملحيطات الذي استهله األمني العام لألمم املتحدة، استجابًة القرتاح 

من اليونسكو، إىل ضمان استغالل املحيطات والسواحل وإدارتها 

الصدد  هذا  يف  اليونسكو  وستقوم  مستدام.  نحو  عىل  وحفظها 

بحشد قدرات لجنتها الدولية الحكومية لعلوم املحيطات لدعم هذا 

االتفاق يف سبيل بناء القدرات الوطنية واإلقليمية فيما يخص إنتاج 

املعارف العلمية واإلدارة الفعالة للبيئة البحرية، وذلك بأساليب عدة 

الذي  املحيطات  لعلوم  العاملي  التقرير  إعداد  خاص  بوجه  تشمل 

البلدان  احتياجات  لتقييم  منتظم  نحو  إعداده عىل  اللجنة  ستتوىل 

واستثماراتها يف هذه املجاالت.

وبالنظر إىل النمو السكاني وإىل تسارع عملية التنمية االقتصادية،   -58

العالم. وينطبق ذلك  الشحيحة يف  املائية  املوارد  الطلب عىل  يزداد 

بوجه خاص عىل املناطق الحرضية التي يُتوقع أن تضم أكثر من 

70٪ من سكان العالم بحلول عام 2050. ويمثل ذلك أحد أعظم 

العدالة  وتحقيق  املستدامة  التنمية  عملية  تواجه  التي  التحديات 

االجتماعية. وبناًء عىل ذلك، ستواصل اليونسكو تنفيذ ما تضطلع 

آليات عدة  العذبة، وذلك من خالل  املياه  أنشطة يف مجال  به من 

منها الربنامج الهيدرولوجي الدويل، بغية تعزيز التعاون العلمي عىل 

الصعيد الدويل ولبناء القدرات الالزمة إلدارة هذا املورد الحيوي.

وإضافًة إىل ذلك، فإن التنوع البيولوجي الذي يُعترب عامالً أساسياً   -59

بالنسبة إىل رفاه اإلنسان يتناقص بوترية لم تُسجل من ذي قبل. 

وستستمر اليونسكو يف تعزيز صون هذا التنوع من خالل التعاون 

العلمي عىل الصعيد الدويل يف إطار برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي 

)املاب(، ونظام املعلومات البيولوجية الجغرافية املتعلقة باملحيطات، 

وهو نظام تابع للجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم املحيطات، 
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وكذلك من خالل آليات ووثائق دولية تشمل املنرب الدويل الحكومي 

النظام  وخدمات  البيولوجي  التنّوع  مجال  يف  والسياسات  للعلوم 

اإليكولوجي، واتفاقية التنوع البيولوجي.

للتنمية  املتحدة  األمم  مؤتمر  يف  املشاركون  عليه  شدد  ومثلما   -60

الكوارث املسجلة يف  اليوم أن عدد  املستدامة، بات من املعرتف به 

من  الكثري  يف  شدتها  حيث  من  مسبوقة  غري  تُعترب  والتي  العالم، 

األحيان، يشهد ارتفاعاً، وذلك ألسباب أهمها وليس كلها التغريات 

العاملية وتأثريها عىل تواتر األخطار الطبيعية، بما يف ذلك األخطار 

املنظمة، بفضل قدرتها عىل تسخري  املناخ. وتتسم  بتغري  املرتبطة 

من  الحد  بأنشطة  للنهوض  واالتصال  والثقافة  والرتبية  العلوم 

البعد  فيه  يُراعى  للتخصصات  جامع  إطار  يف  الكوارث  مخاطر 

كبرية  نسبية  بميزة  الشباب،  واحتياجات  املناخ  لتغري  االجتماعي 

تمّكنها من إعداد االسرتاتيجيات ومن االضطالع بأنشطة مختلفة يف 

إطار اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث، ويف اإلطار 

الخاص بالحد من مخاطر الكوارث لفرتة ما بعد عام 2015 

ويشكل الحق يف املساهمة يف التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه   -61

)املادة  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف  املكرسة  الحقوق  أحد 

بالعلوم  املعنيني  اليونسكو من خالل قطاعيها  27,1(. وستسعى 

إىل اإلسهام يف سد الفجوة يف املعارف التقنية والعلمية بني البلدان 

وداخلها لتأمني مشاركة عادلة يف إنتاج املعارف العلمية وما يتصل 

به من تطبيقات وضمان االنتفاع بهذه املعارف وتطبيقاتها وبناء 

تركيزاً  الصدد  الرتكيز يف هذا  الجامعة. وسيتم  املعرفة  مجتمعات 

النامية،  الصغرية  الجزرية  والدول  نمواً،  البلدان  أقل  عىل  خاصاً 

والشعوب األصلية، والنساء والشباب. وتجدر اإلشارة إىل أن التنفيذ 

باملعلومات  الحر  االنتفاع  بشأن  اليونسكو  السرتاتيجية  الناجح 

العلمية، التي اعتمدها املؤتمر العام يف دورته السادسة والثالثني، 

سيسهم يف تحقيق هذا الهدف. 

البرشية  تواجهها  التي  التحديات  أعظم  أحد  املناخ  تغري  ويُعترب   -62

القضايا  من  عدد  عىل  اهتمامها  اليونسكو  سرتكز  ولذا،  اليوم. 

املناخ  العمل بشأن تغري  االسرتاتيجية بما يتماىش مع اسرتاتيجية 

وستدعم الدول األعضاء يف هذا الصدد. وسيتم الرتكيز يف هذا الصدد 

عىل بناء املعارف العلمية الالزمة لتعزيز فهم تغري املناخ والتخفيف 

واالجتماعية،  األخالقية  آثاره  وملعالجة  معه،  والتكيف  وطأته  من 

إىل  املنتسبة  املواقع  أو  اليونسكو  تصنفها  التي  املواقع  ولتعزيز 

املنظمة بوصفها مواقع تعليمية ألغراض التنمية املستدامة يف ظل 

تغري املناخ. وسيجري تحقيق األهداف الرئيسية من خالل التعاون 

الجامع للتخصصات، واألنشطة امليدانية املنسقة، وإقامة الشبكات. 

وتحتل اليونسكو موقعاً أمثل لتقديم حلول شاملة لتحقيق التكيف 

تضم عنارص علمية وثقافية وتعليمية وخاصة باالتصاالت. وتكتيس 

األبعاد األخالقية للعلوم والتكنولوجيا أهمية مركزية يف إطار مهمة 

املجتمع ضعفاً  فئات  أشد  إىل  الوصول  إىل  تسعى  التي  اليونسكو 

ودعم الدول األعضاء يف معالجة األبعاد األخالقية للعلوم وتطبيقاتها. 

والغرض من األنشطة املضطلع بها يف مجال أخالقيات البيولوجيا 

هو تحديد ومعالجة اإلشكاليات األخالقية التي قد يطرحها التقدم 

العلمي وتطبيقاته فيما يخص سالمة وحقوق االفراد واملجتمعات، 

وذلك يف إطار األجيال الحارضة واملقبلة. وستتناول الوثائق التقنينية 

لعام  اإلنسان  وحقوق  البيولوجيا  ألخالقيات  العاملي  اإلعالن  مثل 

2005، القضايا األخالقية التي تطرحها علوم الحياة والتكنولوجيات 

أبعادها  مراعاة  مع  البرش،  عىل  تطبيقاتها  يف  بهما  املرتبطة 

االجتماعية والقانونية والبيئية. ويف هذا السياق، ستستمر اليونسكو، 

السياسات  رسم  دعم  يف  البيولوجيا،  أخالقيات  برنامج  من خالل 

األعضاء،  الدول  يف  القدرات  بناء  وتعزيز  املجال  هذا  يف  الوطنية 

وذلك بعدة وسائل، منها تدعيم اللجان الوطنية املعنية بأخالقيات 

والتوعية  املهني،  والتدريب  التعليم،  خالل  من  وأيضاً  البيولوجيا 

اليونسكو من  باستخدام وسائل اإلعالم. وإىل جانب ذلك، ستعمد 

خالل برنامجيها الرئيسيني املعنيني بالعلوم إىل معالجة التحديات 

الكبري  بالتنامي  املرتبطة  التحديات  مثل  املستجدة  األخالقية 

للتكنولوجيات النانومرتية.

ولقد تأثر الشباب إىل حد لم يسبق له مثيل بالتحوالت االجتماعية   -63

حديثاً.  العالم  شهدها  التي  اليقني  عدم  وبأوجه  واالقتصادية 

ضعفاً  ويزدادون  العمل  فرص  تضاؤل  من  يعانون  فالشباب 

السياسية عىل  الحياة  للمشاركة يف  الالزمة  األدوات  إىل  ويفتقرون 

الرغم من الفرص املحتملة التي تقدمها التغريات الرسيعة الناتجة 

عن ابتكارات ال تتوقف يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

وازدياد تأثري وسائل اإلعالم االجتماعية يف جميع البلدان، وال سيما 

يف البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وسيكون من الرضوري يف هذا 

الصدد توفري التعليم الجيد يف مجال العلوم وتأمني مسارات وظيفية 

من  املقبلة  األجيال  لتمكني  والهندسة  العلوم  ميدانَي  يف  جديدة 

مواجهة تحديات االستدامة عىل الصعيد الدويل واإلقليمي واملحيل، 

وال سيما يف أفريقيا. ولن يكون باإلمكان تحقيق التنمية املستدامة 

إال إذا انتفعت النساء عىل قدم املساواة مع الرجال بفرص مزاولة 

املهن العلمية، وهو أمر سيكفل استفادة العالم من القدرات العلمية 

للنساء اللواتي يمثلن نصف عدد سكان العالم. وستسعى اليونسكو 

إىل تأمني الظروف التمكينية الالزمة لتشجيع النساء عىل ممارسة 

عىل  التشجيع  إىل  عينه  الوقت  يف  املنظمة  وستعمد  العلمية  املهن 

مراعاة احتياجات النساء يف جداول األعمال العلمية.

وكانت التطورات الحديثة التي شهدتها أفريقيا يف مجال العلوم   -64

والتكنولوجيا والهندسة واالبتكار مصدر تشجيع للمنظمة التي 

تسخري  إىل  الرامية  األفريقية يف جهودها  القارة  دعم  ستواصل 

قوة العلوم للميض قدماً يف تعزيز االبتكار والتجديد عىل الصعيد 

تيسري  عىل  التشجيع  ويف  واالجتماعي،  واملؤسيس  التكنولوجي 

عمالة الشباب، وهو ما ينص عليه برنامجان من الربامج الرائدة 

الخاصة بأفريقيا.

وسوف تستمر املنظمة يف إعطاء األولوية لالحتياجات الخاصة للدول   -65

الجزرية الصغرية النامية عن طريق اإلسهام يف تنفيذ برنامج عمل 

بربادوس من أجل التنمية املستدامة للدول الجزرية الصغرية النامية 

أجل  من  العمل  برنامج  تنفيذ  ملواصلة  موريشيوس  واسرتاتيجية 

التنمية املستدامة للدول الجزرية الصغرية النامية. وإىل جانب ذلك، 

ستواصل اليونسكو دعم حقوق الشعوب األصلية واالعرتاف بقيمة 

نظم املعارف الخاصة بها.

البرشية  القدرات  زيادة  إىل  تقريباً  العالم  بلدان  جميع  وتدعو   -66

املدني  واملجتمع  الحكومات  لتمكني  واملالية وتحسينها  واملؤسسية 

من خالل العلوم ولتعزيز الروابط بني العلوم والسياسات واملجتمع 

عىل أساس حقوق اإلنسان واملبادئ األخالقية واإلنصاف واالندماج 

القرار،  صنع  لعملية  الالزمة  املعارف  قاعدة  وتوسيع  االجتماعي 

باعتبارها عوامل أساسية يف تحقيق السالم وبناء مستقبل مستدام.

ولهذا الغرض، ستعمل اليونسكو عىل تحقيق الهدفني االسرتاتيجيني   -67

التاليني:
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الهدف االسرتاتيجي الرابع

 تعزيز الروابط بني العلوم والسياسات واملجتمع، 
 والسياسات األخالقية والجامعة، من أجل 
تحقيق التنمية املستدامة

مبادرات  إعداد  عملية  تشجيع  يف  اليونسكو  تستمر  سوف   -68

هذه  دعم  واالبتكار ويف  والتكنولوجيا  العلوم  بسياسات  خاصة 

الجهات  من  وغريها  الوطنية  الحكومات  مع  بالتعاون  العملية 

املعنية. وستقوم اليونسكو أيضاً بتشجيع دمج سياسات العلوم 

ضمن  مستعرضة  سياسات  بوصفها  واالبتكار  والتكنولوجيا 

الدول  استثمارات  بغية حفز  اإلنمائية  والخطط  االسرتاتيجيات 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار باعتبارها قوة دافعة  األعضاء يف 

إلنشاء الوظائف وتحقيق التنمية املستدامة. كما تعتزم املنظمة 

والنهوج  النظم  إصالح  إىل  الرامية  األعضاء  الدول  جهود  دعم 

اإلدارية املعتمدة يف مجال العلوم عىل الصعيد الوطني وتحسينها، 

وإىل بناء القدرات عىل رصد األداء وتقييمه استناداً إىل مؤرشات 

اجتماعية.  ومؤرشات  واالبتكار  والتكنولوجيا  بالعلوم  خاصة 

واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  العاملي  التقييم  برنامج  وسيتيح 

العلوم  مجال  يف  السياسات  ألدوات  العاملي  املرصد  ومبادرة 

العادية  التقييم  عمليات  نطاق  توسيع  واالبتكار  والتكنولوجيا 

للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ملراعاة خصائص البلدان واملعارف 

عىل  تساعد  التي  التكنولوجي  التقدم  أوجه  بشأن  املستجدة 

املبذولة  الجهود  إىل استكمال  املستدامة. وسعياً  التنمية  تحقيق 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار باالستناد  لتعزيز رسم سياسات 

إىل الشواهد، ستعمد املنظمة إىل تعزيز نظم االسترشاف العلمي 

والتكنولوجي.

وعالوًة عىل ذلك، فإن األنشطة الرامية إىل سد الفجوة بني العلوم   -69

انتباه راسمي  والتكنولوجيا واالبتكار والسياسات وإىل اسرتعاء 

علمية  معارف  من  يتوافر  ما  إىل  القرار  وصانعي  السياسات 

القرارات  اتخاذ  بها عند  مفيدة ومحدثة ودقيقة كي يسرتشدوا 

بشأن السياسات العامة تكتيس أهمية مركزية يف مهمة اليونسكو 

وتُعترب عامالً أساسياً يف تحقيق التنمية املستدامة. وتجدر اإلشارة 

يف هذا الصدد إىل أن اليونسكو تتوىل قيادة ورعاية عدة عمليات 

والعلوم  السياسات  بني  العالقات  بوضع  تتعلق  وتقارير  تقييم 

واملجتمع، وتشمل تقرير اليونسكو عن العلوم، والتقرير العاملي 

بشأن العلوم االجتماعية )الذي يُعد بالتعاون مع املجلس الدويل 

للعلوم(، وتقرير اليونسكو عن الهندسة، والتقرير العاملي الجديد 

عن علوم املحيطات الذي ستتوىل إعداده لجنة اليونسكو الدولية 

الحكومية لعلوم املحيطات، والتقرير عن تنمية املوارد املائية يف 

العالم )الذي تعده اليونسكو بصورة مشرتكة مع منظمات أخرى 

تابعة للجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية والذي سيصدر 

عىل أساس سنوي كما هو مقرر(، فضالً عن عدة عمليات تقييم 

منتظمة بشأن موارد املياه العذبة. وتشكل جميع هذه العمليات 

والتقارير أدوات مفيدة يف سد الفجوة بني العلوم والسياسات كما 

تُعترب أدوات مرجعية عىل الصعيد الدويل. وستقوم اليونسكو كذلك 

و«العتبات  األرض«  كوكب  »حدود  مفهوَمي  عن  تقارير  بإعداد 

البيئية«، وذلك تماشياً مع التوصيات الواردة يف تقرير فريق األمني 

العام لألمم املتحدة الرفيع املستوى املعني باالستدامة العاملية.

ويرمي التقرير العاملي بشأن علوم املحيطات التي ستتوىل لجنة   -70

إطار  يف  إعداده  املحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو 

اتفاق األمني العام لألمم املتحدة الخاص باملحيطات إىل مساعدة 

والبحثية،  األكاديمية  واملؤسسات  والوطنية  املحلية  الحكومات 

قرارات  اتخاذ  عىل  الدولية،  املانحة  والجهات  املنظمات  وكذلك 

مستنرية بشأن إدارة املحيطات. وسيوفر هذا التقرير ملحة شاملة 

عن التطورات واالتجاهات الرئيسية فيما يخص البحوث العلمية 

واالبتكارات وبرامج التعليم العايل املتعلقة بالبحار واملحيطات. 

ليتوافق  أربع أو خمس سنوات  التقرير كل  املزمع إصدار  ومن 

املتحدة  األمم  الذي تجريه  للمحيطات  العاملي  التقييم  مع دورة 

وليكون أداة تكميلية لهذا التقييم.

وستواصل اليونسكو تدعيم عملها وما تقدمه من دعم يف إطار   -71

اآلليات والرشاكات الدولية الرامية إىل تعزيز االسرتشاد بالعلوم 

لرسم السياسات، ومنها املنرب الدويل الحكومي للعلوم والسياسات 

يف مجال التنّوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي )الذي 

املتعلقة  الجغرافية  البيولوجية  املعلومات  نظام  فيه  يمثل 

لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو  للجنة  التابع  باملحيطات، 

بالتنوع  املتعلقة  للبيانات  عاملي  مستودع  أكرب  املحيطات، 

العلمية،  لألكاديميات  العاملية  والشبكة  البحري(،  البيولوجي 

فريق  وهو  بالطب،  املعني  األكاديميات  بني  املشرتك  والفريق 

تحت  أُنشئت  التي  النامي  للعالم  العلوم  أكاديمية  تستضيفه 

رعاية اليونسكو. وسوف تسهم اليونسكو أيضاً يف أعمال الهيئة 

قاعدة  بناء  يف  للمساعدة  املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية 

واملحيطات.  األرض  رصد  عمليات  خالل  من  الالزمة  املعارف 

وستستمر اليونسكو يف قيادة الجهود املشرتكة بني الوكالة الرامية 

إىل مراعاة نظم معارف السكان األصليني عىل نطاق أوسع يف كل 

التنّوع  للعلوم والسياسات يف مجال  الحكومي  الدويل  املنرب  من 

البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي والهيئة الحكومية الدولية 

املعنية بتغري املناخ. وإضافًة إىل ذلك، ستؤدي املنظمة دوراً نشطاً 

يف مبادرة أرض املستقبل الدولية الجديدة التي سيضطلع بها عىل 

مدى عرش سنوات لجعل علوم االستدامة وسيلة لرسم السياسات 

باالستناد إىل الشواهد.

اليونسكو،  لعمل  رائداً  مجاالً  والسواحل  املحيطات  وستمثل   -72

يف  للتخصصات  جامعة  مبادرات  عىل  املجال  هذا  وسيشتمل 

املتعلقة  األساسية  بالقضايا  )اإلملام  والرتبية  العلوم  قطاعات 

اهتمام خاص لتعزيز  باملحيطات( والثقافة واالتصال. وسيُوىل 

التعاون بني لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم املحيطات 

وذلك  العاملي،  الرتاث  مركز  يف  البحري  بالرتاث  املعنية  والجهة 

للميض قدماً يف بلورة مفهوم التخطيط املكاني البحري، وال سيما 

داخل بعض مواقع الرتاث البحري.

املتاحة  الفرص  عىل زيادة  تركيزاً خاصاً  املنظمة  تركز  وسوف   -73

يف  تجارية  مبادرات  وإنشاء  تطبيقية  ابتكارات  لقيادة  للشباب 

مجال التكنولوجيا، وتعزيز قدرة الخريجني الشباب عىل الحصول 

وال  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  نظم  من خالل  عىل وظيفة 

سيما يف القطاع الخاص. وسيشمل ذلك توفري الدعم للخريجني 

الشباب لتمكينهم من االضطالع بدور نشط يف إقامة مرشوعات 
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صغرية ومتوسطة الحجم قائمة عىل املعارف من خالل مجمعات 

الناشئة. وستواصل  التكنولوجية  املؤسسات  العلوم وحاضنات 

دعم  عن طريق  االبتكار  ثقافة  تعزيز  اإلطار  هذا  يف  اليونسكو 

اإلقليمي والوطني  الصعيد  إيكولوجية لالبتكار عىل  إنشاء نظم 

مجمعات  خاص  بوجه  تشمل  الشعبية،  القواعد  مستوى  وعىل 

للبيئة  املراعية  التحوالت  بغية حفز  والتكنولوجيا، وذلك  العلوم 

وتشجيع اإلبداع.

وعالوًة عىل ذلك، ستشارك اليونسكو عىل نحو نشط يف األعمال   -74

الطليعية املضطلع بها يف األوساط العلمية من أجل ضمان جدوى 

املنظمة  تواصل  امليدانية. وسوف  العمليات  واتساق  السياسات 

دعم املبادرات التي تسهم يف بناء القدرات البرشية واملؤسسية يف 

مجايَل العلوم والهندسة، مع الرتكيز بوجه خاص عىل املبادرات 

التي تسهم يف تحقيق التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر، ويف 

تحقيق املساواة بني الجنسني وبناء السالم.

العلوم  مجال  يف  الفكري  التعاون  تعزيز  اليونسكو  وتعتزم   -75

والتكنولوجيا واالبتكار عىل الصعيد الدويل باالستناد إىل تعاونها 

راسمي  تمثل  التي  الدولية  الحكومية  غري  الهيئات  مع  الوثيق 

اليونسكو يف دعم  والعلميني واملهندسني. وستستمر  السياسات 

ومنتديات  لالبتكار،  العاملية  واملنتديات  للعلوم،  العاملي  املنتدى 

وأنشطة  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  لسياسات  الربملانيني 

التعاون بشأن سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار فيما بني 

الخاصة  األنشطة  املنظمة أيضاً  الجنوب. وسوف تواصل  بلدان 

بالدبلوماسية العلمية التي تضطلع بها منذ زمن طويل.

وتُعد العلوم األساسية من العوامل التي تسهم يف تحقيق التنمية   -76

جميع  إليها  تستند  ركيزة  وهي  الفقر  عىل  والقضاء  املستدامة 

االبتكارات التكنولوجية والحلول الهندسية الالزمة ملواجهة العديد 

للبيئة،  املراعية  والوظائف  النمو  حركات  مثل  التحديات،  من 

والتدهور واإلصالح البيئيني، والتكيف مع تغري املناخ، واألمراض 

الطبيعية واالحتياجات من حيث  القائمة واملستجدة، والكوارث 

الطاقة. وستستمر اليونسكو يف دعم عملية بناء القدرات وأنشطة 

التعاون والرشاكات الدولية املبتكرة يف مجال العلوم األساسية، 

وذلك عن طريق مساندة العلميني الشباب والعلميني يف منتصف 

مسارهم املهني، وعن طريق االستفادة من كامل طاقات مركز 

للعالم  العلوم  وأكاديمية  النظرية  للفيزياء  الدويل  السالم  عبد 

النامي. وإىل جانب ذلك، تعتزم اليونسكو املشاركة يف الحمالت 

لعام  البلورات  لعلم  الدولية  السنة  مثل  العلوم  لرتويج  العاملية 

2014 والسنة الدولية للضوء لعام 2015. كما ستسهم املنظمة 

أعدتها شبكة األمم  التي  املستدامة للجميع«  يف مبادرة »الطاقة 

محددة  بأنشطة  االضطالع  طريق  عن  بالطاقة  املعنية  املتحدة 

يف مجال تعليم العلوم فضالً عن أنشطة لبناء القدرات يف مجال 

الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة.

وتستلزم عملية تعزيز الروابط بني العلوم والسياسات واملجتمع   -77

والدراية  العلمي  والبحث  العلوم  تعليم  يف  باستثمارات  القيام 

العلوم  العلمية، ونرش  األنشطة  يف  الجمهور  العلمية، ومشاركة 

تتعلق  ومعارف  معلومات  تتضمن  نظم  وبناء  ونتائجها، 

بموضوعات علمية محددة لصالح راسمي السياسات وصانعي 

االعرتاف  مع  وذلك  املعرفية،  بالفجوات  والتوعية  القرارات، 

باالحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية 

النامية. وسوف تدعم اليونسكو الدول األعضاء يف الجهود التي 

برامج  خالل  من  واملؤسسية  البرشية  القدرات  لتدعيم  تبذلها 

رسمية وغري رسمية لتعليم العلوم.

التعاون  بشأن  املنظمة  نطاق  عىل  سياسة  اليونسكو  وستعد   -78

تعزيز فرص  املنظمة  األصلية وستنفذها. وتعتزم  الشعوب  مع 

والسكان  األصليني  السكان  من  املعارف  أصحاب  بني  التعاون 

التحديات  رصد  تتيح  معارف  إنتاج  يف  يتشاركوا  كي  املحليني 

املرتبطة بالتغري العاملي ومعالجتها والتخفيف من وطأتها، مع 

الجزرية  الدول  مثل  الهشة  البلدان  عىل  خاص  بوجه  الرتكيز 

الخاصة  التقليدية  النظم  دعم  خالل  ومن  النامية.  الصغرية 

املواقع  يف  اليونسكو  ستسعى  املوارد،  وإدارة  البيئة  بحماية 

الداخلية والساحلية عىل حد سواء إىل اإلسهام يف استدامة النظم 

لكوكب  والجيولوجي  البيولوجي  التنوع  وصون  اإليكولوجية، 

األرض، واإلدارة السليمة للموارد املعدنية، وتدعيم اسرتاتيجيات 

إدارة الكوارث، وتحسني التكيف مع تغري املناخ. وستشدد املنظمة 

يف هذا اإلطار عىل رضورة اكتساب املعارف بشأن النهوج املبتكرة 

التي تنطلق من القاعدة إىل األعىل بمشاركة فعالة من املجتمعات 

املواقع  املحلية والشعوب األصلية، وذلك يف عدة سياقات تشمل 

التي تصنفها اليونسكو أو املواقع املنتسبة إىل املنظمة مثل معازل 

املحيط الحيوي والحدائق الجيولوجية العاملية.

واملعارف  باملعلومات  االنتفاع  تأمني  املنظمة عىل  تعمل  وسوف   -79

العلمية وضمان تبادلها عىل نحو منصف باستخدام عدة أدوات 

تشمل بوجه خاص تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. والغرض 

التي  املجتمعات  وتمكني  الرقمية  الفجوة  تقليص  هو  ذلك  من 

املستدامة من  التنمية  هي يف مراحل مختلفة من عملية تحقيق 

بناء مجتمعات املعرفة. وإقراراً باألهمية البالغة ألنشطة تعزيز 

االنتفاع الحر باملعارف العلمية وتبادلها عىل نطاق املجتمع برمته، 

ستقوم اليونسكو بتعبئة مختلف الربامج املعنية بالعلوم لتقديم 

اقرتاحات محددة بشأن سبل تحقيق هذا الهدف.

املعايري  تعزيز  لعملية  عاملية  قيادة  توفري  اليونسكو  وتعتزم   -80

الدولية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا. وفيما يخص أخالقيات 

اإلشكاليات  ومعالجة  تحديد  املنظمة  ستواصل  البيولوجيا، 

األخالقية التي قد يطرحها التقدم العلمي وتطبيقاته فيما يخص 

رفاه الناس وحقوقهم الفردية وسوف تعمل عىل تعزيز مبدأي 

السالمة واملسؤولية يف جداول األعمال البحثية.

العلمية  الربامج  االسرتاتيجي  الهدف  هذا  تحقيق  يف  وستسهم   -81

للعلوم  الدويل  )الربنامج  لليونسكو  الحكومية  والدولية  الدولية 

والربنامج  الجيولوجية،  للعلوم  الدويل  والربنامج  األساسية، 

الهيدرولوجي الدويل، وبرنامج املاب(، ولجنة اليونسكو الدولية 

الحكومية لعلوم املحيطات، وكذلك يف إطار مجموعة أخرى من 

الربامج واملبادرات والهيئات البارزة منها الربنامج العاملي لتقييم 

بالهندسة، ومبادرة  الخاصة  اليونسكو  املائية، ومبادرة  املوارد 

اليونسكو يف مجال التنوع البيولوجي، ومبادرة اليونسكو بشأن 

السكان األصليني،  املحلية ومعارف  املعارف  املناخ، ونظم  تغري 

والتكنولوجية،  العلمية  املعارف  ألخالقيات  العاملية  واللجنة 

واللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا، واللجنة الدولية الحكومية 

خالل  من  الجهود  هذه  وستستكمل  البيولوجيا.  ألخالقيات 

األنشطة التي تضطلع بها معاهد الفئة 1 املتمثلة يف مركز عبد 

يف  للتعليم  اليونسكو  ومعهد  النظرية،  للفيزياء  الدويل  السالم 

مجال املياه، وأكاديمية العلوم للعالم النامي.
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النواتج املنشودة:

إعداد سياسات قائمة عىل الشواهد ومرتكزة عىل أسس أخالقية يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ودمج هذه السياسات يف الخطط اإلنمائية  �

الوطنية واإلقليمية، مع الرتكيز عىل أفريقيا

اإلقرار بأهمية تعزيز الروابط بني العلوم والسياسات واملجتمع من أجل تحقيق التنمية املستدامة يف جدول أعمال التنمية ملرحلة ما بعد عام  �

2015، وتسليط الضوء عىل أهمية تعزيز هذه الروابط يف جميع املناطق

تقليص الفجوة يف املعارف العلمية بني البلدان واملناطق وداخلها، مع إيالء عناية خاصة ألفريقيا والنساء والشباب والدول الجزرية الصغرية  �

النامية وأقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

تدعيم القدرات املؤسسية املتعلقة بالبحث والتعليم يف مجال العلوم والهندسة يف أفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية  �

عىل وجه الخصوص

إعداد مبادئ عاملية بشأن أخالقيات العلوم والتكنولوجيا، وال سيما بشأن أخالقيات البيولوجيا، ودمج هذه املبادئ يف السياسات الوطنية عىل  �

نحو فعال يف جميع املناطق

الهدف االسرتاتيجي الخامس 

 توطيد التعاون الدويل يف مجال العلوم من أجل
 إحالل السالم وتحقيق االستدامة واالندماج االجتماعي 

ستسهم اليونسكو، باالستناد إىل خربتها يف قيادة برامج وهيئات   -82

علمية دولية ودولية حكومية وإىل قدرات هذه الربامج والهيئات يف 

مجال املراقبة العاملية، يف التأثري يف جدول أعمال البحوث الخاص 

صياغة  ويف  واإلقليمي  العاملي  الصعيدين  عىل  العلمي  بالتعاون 

جدول األعمال هذا، وذلك من خالل منظور علم االستدامة وتحقيق 

أعمال  يف جدول  الذي سيمثل عامالً حاسماً  االجتماعي  االندماج 

التنمية يف فرتة ما بعد عام 2015 

وستقوم اليونسكو بتعبئة التعاون العلمي الدويل من أجل الحد من   -83

الكوارث، واالنطالق من منظور  الناجمة عن  الهشاشة واملخاطر 

أخالقي لتعزيز استدامة موارد األرض واملياه العذبة واملحيطات 

والصمود أمام تغري املناخ. وستنفذ ذلك من خالل الربامج العلمية 

الدولية  اليونسكو  ولجنة  للمنظمة،  الحكومية  والدولية  الدولية 

املناخ،  لبحوث  العاملي  والربنامج  املحيطات،  لعلوم  الحكومية 

وكذلك من خالل نظم الرصد الدولية الحكومية، والنظام العاملي 

لرصد املحيطات، والنظام العاملي لرصد األرض، وكالهما يسهمان 

كذلك  اليونسكو  تشجع  وسوف  املناخ.  لرصد  العاملي  النظام  يف 

من  السالم،  وبناء  للحوار  حفازاً  عامالً  بوصفه  العلمي  التعاون 

استخدام  مع  بالتضافر  العلمية  للمعارف  املشرتك  اإلنتاج  خالل 

االنتفاع  وتعزيز  األصليني،  السكان  ومعارف  املحلية  املعارف 

العلوم واإلدارة  بهذه املعارف وتطبيقاتها، وممارسة دبلوماسية 

املشرتكة للمناطق واملوارد العابرة للحدود ضمن إطار جميع النظم 

اإليكولوجية واملجاالت املندرجة يف نطاق املهام العلمية للمنظمة. 

الربنامج  بني  الفعال  التعاون  إىل  الصدد  هذا  يف  اإلشارة  وتجدر 

لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو  ولجنة  الدويل  الهيدرولوجي 

املحيطات يف برنامج تقييم املياه العابرة للحدود الذي يموله مرفق 

البيئة العاملية.

لليونسكو  املحددة  للمواقع  الحاسمة  املزايا  استخدام  وسيجري   -84

تُعترب  التي  الحيوي  املحيط  معازل  ذلك  يف  بما  إليها،  واملنتسبة 

مجال  يف  للتعلم  ومختربات  محددة  ألغراض  إيضاحية  مواقع 

املرتبطة  والشبكات  املناخ،  تغري  مع  والتكيف  املستدامة  التنمية 

بهذه املواقع، من أجل تكوين معارف علمية وبناء السالم وتأمني 

االستدامة. وسيواصل برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي والربنامج 

علمية  أطر  توفري  الوطنية  ولجانهما  الجيولوجية  للعلوم  الدويل 

التنمية يف  اليونسكو يف جدول أعمال  ومؤسسية لتأمني مدخالت 

فرتة ما بعد عام 2015. وستوىل عناية خاصة لحقوق املجتمعات 

املحلية يف االنتفاع باملوارد وتشاطر منافعها فيما يتعلق باملوارد 

الجينية واملعارف التقليدية.

بني  فيما  والرشاكات  الدويل  التعاون  اليونسكو  تشجع  وسوف   -85

بلدان الجنوب وعىل صعيد التعاون الثالثي بني الشمال- الجنوب- 

عن طريق  النامي،  للعالم  العلوم  أكاديمية  ومن خالل  الجنوب، 

الخاصة  العاملية  التحديات  تكوين فهم ومعارف كفيلة بمعالجة 

التقييمات  إعداد  يف  املشاركة  خالل  من  ذلك  يف  بما  باالستدامة، 

العلمية الدولية.

لألمن  أساسياً  عنرصاً  تشكل  العذبة  املياه  موارد  وتظل   -86
يف  أهميتها  تزايد  حتمية  مع  والسالم،  واالندماج  واالستدامة 
السنوات املقبلة نتيجة لعوامل عديدة بضمنها النمو السكاني 
اليونسكو  أن  حني  يف  وهذا  املناخ.  وتغري  العمراني  والتوسع 
تؤهلها  املتحدة  األمم  إطار منظومة  بمكانة مالئمة يف  تحظى 
بفضل  املجال  هذا  يف  األعضاء  الدول  الحتياجات  لالستجابة 
الطابع الفريد للربنامج الهيدرولوجي الدويل بوصفه برنامجاً 
واإلدارة  الحوكمة  لقضايا  كامل  بشكل  مكرساً  دولياً حكومياً 
والعلم والتعليم يف مجال املياه العذبة. ويف هذا السياق، ستؤكد 
اليونسكو دورها القيادي يف إطار منظومة األمم املتحدة فيما 
يتعلق بتعزيز الحوكمة واإلدارة يف التعامل مع املوارد املحدودة 
للمياه العذبة يف العالم، وخصوصاً يف إطار العملية اإلنمائية يف 
الثامنة من  املرحلة  فرتة ما بعد عام 2015، وذلك من خالل 
تنفيذ الربنامج الهيدرولوجي الدويل )2014- 2021( املكرسة 
واإلقليمية  املحلية  للتحديات  التصدي  املائي:  األمن  ملوضوع 
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اليونسكو  معهد  سيضطلع  املسعى،  هذا  إطار  ويف  والعاملية. 

الفئة  الصلة من  املراكز ذات  املياه وشبكات  للتعليم يف مجال 
املعنية، بدعم واستكمال عمل  الجامعية  اليونسكو  2 وكرايس 
الربنامج الهيدرولوجي الدويل ولجانه الوطنية. وستتاح معارف 
الخاصة  السياسات  مستوفاة كي يمكن استخدامها يف توجيه 
بموارد املياه العذبة، وذلك من خالل التقارير الدورية عن تنمية 
املوارد املائية يف العالم، التي تصدر عن الربنامج العاملي لتقييم 
العام  القطاعني  الذي يتعاون مع منظمات من  املائية،  املوارد 

والخاص.

وسوف تواصل اليونسكو من خالل برنامجها الدويل الحكومي   -87
تكوين  أجل  من  الدويل  التعاون  تشجيع  املحيطات،  لعلوم 
العاملي  املناخ  فهم علمي رصني وتوفري مراقبة منهجية لتغري 
والنظم اإليكولوجية للمحيطات. وسيشكل ذلك أساساً للحوكمة 
إدارة سليمة  املحيطات وتوافر  العاملية من أجل تأمني سالمة 
العاملي  الصعيد  عىل  باملحيطات  الخاصة  والفرص  للمخاطر 
قرارات  مع  متسقاً  العمل  هذا  والقطري. وسيكون  واإلقليمي 
املحيطات  لعلوم  الحكومي  الدويل  للربنامج  الرئاسية  الهيئات 
وسيندرج يف إطار مبادرة األمني العالم لألمم املتحدة الخاصة 
اليونسكو  لجنة  وتمثل  املحيطات،  بشأن  العاملي  باالتفاق 
الدولية الحكومية لعلوم املحيطات عضواً رئيسياً يف فريق دعم 
هذه املبادرة وستضطلع بدور حاسم يف تحقيق هدف »تعزيز 

املعارف الخاصة باملحيطات وإدارة شؤون املحيطات«.

املتحدة  األمم  ملؤتمر  الختامية  الوثيقة  تشديد  إىل  وبالنظر   -88

للتنمية املستدامة عىل فكرة تزايد جوانب الاليقني واملخاطر يف 

عملية التنمية، فإن اليونسكو ستشجع التعاون الدويل بشأن 

الطبيعية، وتكوين  العاملية واملخاطر  التغريات  تقييم ورصد 

وتشاطر معلومات علمية تفيض إىل فهم هذه املخاطر والحد 

من مخاطر الكوارث، وذلك من خالل دعم وإقامة نظم لإلنذار 

املبكر وآليات كفيلة بالتكيف مع احتماالت وقوع الكوارث، عن 

طريق التعليم والعلوم اإلنسانية وتعزيز املقاومة االجتماعية. 

أما اضطالع لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم املحيطات 

املحيط  التسونامي يف  بأمواج  اإلنذار  بمسؤولية تنسيق نظم 

الهادي واملحيط الهندي ومنطقة شمال رشق املحيط األطليس 

والبحر األبيض املتوسط وما يرتبط به من بحار، فيقدم مزيداً 

من  الحد  مجال  يف  القيادي  اليونسكو  دور  عىل  األدلة  من 

مخاطر الكوارث. 

والسالم  الحوار  وتشجيع  دعم  اليونسكو  ستواصل  كما   -89

من  العلمية وغريها  األوساط  الدويل يف صفوف  الصعيد  عىل 

الجهات املعنية، بما يف ذلك عن طريق املبادرات التي تسهم 

الدويل الستخدام  املركز  املتمثلة يف  كاملبادرة  السالم،  بناء  يف 

أشعة السنكروترون يف مجال العلوم التجريبية وتطبيقاتها يف 

الرشق األوسط، ومؤتمرات مالطة، ومن خالل منتديات مثل 

للعلوم من  العاملي  باليوم  واالحتفال  للعلوم،  العاملي  املنتدى 

أجل السالم والتنمية.

النواتج املنشودة:

االعرتاف بالدور القيادي لليونسكو وبإسهاماتها يف مجال العلوم من أجل تأمني االستدامة يف فرتة ما بعد عام 2015؛ �

وجود رشاكات فعالة عاملة يف مجاالت املياه العذبة والنظم اإليكولوجية األرضية والتنوع البيولوجي واملحيطات، لدعم جدول األعمال اإلنمائي  �

يف فرتة ما بعد عام 2015؛

امتالك املعنيني برسم السياسات واألطراف املعنية املالئمة للقدرات الالزمة التخاذ قرارات بشأن السياسات العامة تستند إىل قاعدة املعارف  �

العلمية املشرتكة بني التخصصات من أجل تحقيق التنمية املستدامة؛

تطوير علوم املحيطات وتحسني القدرات العاملية واإلقليمية والقطرية عىل إدارة املخاطر املتعلقة باملحيطات؛ �

الدول األعضاء يف جميع املناطق اإلقليمية بإعداد وتطبيق اسرتاتيجيات للحد من مخاطر الكوارث تستند إىل العوامل االجتماعية  � اضطالع 

والعلمية.

الهدف االسرتاتيجي السادس 

 دعم التنمية االجتماعية الشاملة وتعزيز الحوار 
والتقارب بني الثقافات

إن جميع املجتمعات تواجه أسئلة جديدة بشأن العدالة االجتماعية   -90

والتالحم االجتماعي، والتنوع الثقايف، واألخالقيات، ودور الشباب 

يف املجتمع، واألشكال الجديدة لالتصال، ومشاركة املواطنني يف 

الحياة العامة. وستتمثل مهمة اليونسكو يف تنمية فهم استرشايف 

للديناميات الجارية، ملساعدة البلدان يف إدارة التحوالت االجتماعية 

والعدالة وعدم  للسالم  العاملية  القيم  انتشار  وتعزز  تدعم  التي 

التمييز وحقوق اإلنسان، واالستفادة من الفرص الجديدة لتحقيق 

التقدم االجتماعي، ولفت األنظار إىل اآلثار االجتماعية للسياسات 

الخاصة بالتعليم والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات. وينبغي 

أن يستند االندماج إىل تطبيق حقوق اإلنسان واملبادئ األخالقية 

تيسري  طريق  عن  الناس  قدرات  تعزيز  وإىل  أجمع،  العالم  يف 

إقامة  وتمثل  املعرفة.  مجتمع  يف  الفعالة  ومشاركتهم  انتفاعهم 
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املهاجرين،  مثل  املحرومني،  إىل رشائح  والوصول  تمكينية  بيئة 

الشعوب  إىل  املنتمون  فيهم  بما  األقليات،  وأفراد  واملعوقني، 

األصلية، شواغل أساسية يف إطار التشجيع عىل ممارسة العيش 

معاً يف وئام وتعزيز التفاهم داخل مجتمعات متنوعة ثقافياً وفيما 

باالستدامة  ينعم  مستقبل  تأمني  أجل  من  املجتمعات  هذه  بني 

لألجيال املقبلة. 

مراعاة  عىل  قائماً  نهجاً  اليونسكو  برامج  جميع  تطبّق  وسوف   -91

حقوق اإلنسان.

ويمثل الشباب، إناثاً وذكوراً، أطرافاً فاعلة يف املبادرات االبتكارية   -92

مناطق  يف  قدموا  فلقد  العاملية.  للتحديات  التصدي  إىل  الرامية 

عديدة الدليل عىل حيويتهم وقدراتهم اإلبداعية وفكرهم النقدي يف 

تشخيص حلول ومد الجسور وإقامة الشبكات بني الجماعات. وقد 

آن األوان، أكثر من أي وقت مىض، لتحسني االستثمار يف البحوث 

والسياسات والربامج من أجل إقامة بيئات تمكينية للشباب، بما 

للتهميش، وال سيما  التأثر وعرضة  الشباب رسعة يف  أكثر  فيهم 

الشابات، وذلك من أجل أن تزدهر أوضاعهم ويمارسوا حقوقهم 

االجتماعي.  الصعيد  عىل  مسؤولة  فاعلة  كأطراف  ويشاركوا 

التخصصات  املتعددة  خربتها  تسخري  اليونسكو  تعزز  وسوف 

لصالح تمكني الشابات والشبان كي يشاركوا يف حياة مجتمعاتهم 

للتغيري  محركة  عوامل  بوصفهم  طاقاتهم  كل  من  ويستفيدوا 

اليونسكو من خالل ثالثة محاور  البنّاء. وسيجري تطبيق نهج 

متكاملة ومستعرضة ومرتابطة سيتم تنظيم عمل اليونسكو بشأن 

املكتسبة  الخربات  إىل  الشباب عىل أساسها، مع االستناد يف ذلك 

والدروس املستفادة يف املايض، وهذه املحاور هي:

اليونسكو  ستوفر  حيث  الشباب،  مشاركة  مع  السياسات  رسم  )أ( 
القدرات املؤسسية  املشورة بشأن السياسات وستعمل عىل بناء 
وتشاطر املمارسات بغية مساندة الدول األعضاء يف إعداد وتطبيق 
الشباب، مع  التي تؤثر عىل  الجامعة  العامة  السياسات  وتنقيح 
الشابات  ومراعاة  الصدد،  هذا  يف  الكاملة  مشاركتهم  تأمني 

والشبان املستبعدين أو املهمشني.

إذ سيجري  الرشد،  االنتقال إىل مرحلة  القدرات من أجل  تنمية  )ب( 
بتمكني  الكفيلة  املهارات  من  الالزم  القدر  تنمية  عىل  الرتكيز 
الرشد  مرحلة  إىل  وينتقلوا  مستقلني،  يصبحوا  أن  من  الشباب 
إجراء  يف  قيّمة  فاعلة  كأطراف  ويشاركوا  مواطنني،  ويصبحوا 

التحوالت االجتماعية من أجل تحقيق التنمية الجامعة.

والتجديد  الديمقراطية  والحياة  املدنية  الحياة  يف  املشاركة  )جـ( 
املشاركة  يف  محددة  جوانب  ثالثة  عىل  التشديد  مع  االجتماعي 
القرار وتدعيم  الشباب يف صنع  تتمثل يف ما ييل: )1( مشاركة 
الديمقراطية؛ )2( اضطالع الشباب بمهام قيادية، والتحيل بروح 
املبادرة يف مجال األعمال الحرة، وممارسة التجديد االجتماعي، 
من أجل تعزيز األهلية للعمالة، ومزاولة أساليب مستدامة لكسب 
العيش، ومعالجة أوجه التفاوت االجتماعي، والتخفيف من وطأة 
الفقر؛ )3( تيسري العمل بقيادة الشباب من أجل درء النزاعات 

واملشاركة يف بناء السالم وتعزيزه.

إنه ال  إذ  أساسياً  أمراً  العمل يف إطار هذا املحور األخري  ويعترب   
وإنما  السابقني  املحورين  إطار  العمل يف  استكمال  يقترص عىل 

يتيح أيضاً إجراء استثمارات فيهما إىل أقىص حد ممكن.

املساواة  لتعزيز  هذه  الثالثة  املحاور  إطار  يف  العناية  وستوىل   -93

بني الجنسني واالهتمام بشواغل الشباب يف أفريقيا. وترد تكملٌة 

بشأن  تنفيذية  اسرتاتيجية  يف  تتمثل  37م/4  الوثيقة  ملرشوع 

الشباب تعرض تقييماً ملا قامت به اليونسكو إىل حد اليوم يف هذا 

املجال مع معلومات تفصيلية عن نوع العمل الذي ستضطلع به 

املنظمة، إضافة إىل عرض لتدابري التنسيق وألبرز طرائق التنفيذ.

الوسائل إلبالغ رسائل عن حقوق  أقوى  الرياضة إحدى  وتمثل   -94

كما  الشعوب.  بني  التقارب  وعن  والسالم،  والتنمية،  اإلنسان، 

وذكوراً،  إناثاً  الشباب،  إىل  للوصول  طريقة  أفضل  تعد  أنها 

واجتذابهم إىل العمل. فيجب أن تغتنم اليونسكو كل الفرص التي 

تتيحها الرياضة بوصفها أداة للتعلم- بغية القضاء عىل تعاطي 

ونرش  املنشطات،  مكافحة  اتفاقية  تطبيق  من خالل  املنشطات 

قيم إيجابية ومهارات مدنية تعزز التضامن من أجل بناء عالم 

قائم عىل االستدامة، واستحداث قنوات جديدة ملشاركة الشباب 

البدنية  الرتبية  وتشكل  السياسية.  والحياة  العامة  الحياة  يف 

بصحة  النهوض  أجل  من  للعمل  إطاراً  أعم،  بوجه  والرياضة، 

األفراد ومجتمعاتهم املحلية وتحقيق االندماج االجتماعي والتالحم 

االجتماعي والتنمية املستدامة وااللتزام باملمارسات األخالقية يف 

مجال الرياضة. وستعمل املنظمة من أجل توفري املشورة يف مجال 

يف  األعضاء  الدول  لدعم  املؤسسية  القدرات  وتعزيز  السياسات 

رسم سياسات جامعة وأساليب تنفيذ شاملة يف هذه املجاالت.

وتشهد كل البلدان اليوم تحوالت اجتماعية جوهرية. وتمثل هذه   -95

العمراني  والتوسع  السكاني،  النمو  ملوجات  انعكاساً  التحوالت 

الجديدة،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  وتأثري  الرسيع، 

تبني  أنها  كما  ديمقراطية جديدة،  تطلعات  بزوغ  إىل  باإلضافة 

التحوالت  هذه  وتتيح  الطبيعية.  والكوارث  األزمات  تبعات 

فرصاً جديدة لتحقيق التنمية الجامعة، إال أنها تؤدي كذلك إىل 

ظهور تحديات جديدة، إذ تزيد من تفاقم أوجه انعدام املساواة 

واالستبعاد، بل تسبب التوترات يف كنف املجتمعات، إذ إن ظاهرة 

ينفك  ال  نحو  الثقافات عىل  األفراد من شتى  بني  تجمع  العوملة 

التماسك  إىل  والتطلع  الحاجة  أصبحت  وعليه  تالصقاً.  يزداد 

االجتماعي والحوار بني الثقافات أكثر إلحاحاً من ذي قبل. ففي 

وضع  يف  بمساعدتها  املجتمعات  تطالب  العالم  أنحاء  مختلف 

وتنفيذ سياسات عامة أكثر فعالية إلرساء السالم الدائم وتحقيق 

التنمية املستدامة، بغية كفالة احرتام حقوق كل إنسان وكرامته، 

رجالً كان أم امرأة، ومن أجل ترسيخ العدالة االجتماعية.

وينبغي لليونسكو أن تضطلع بدورها الفريد من نوعه واملتمثل   -96

يف تقديم الدعم إىل املجتمعات التي تمر بمراحل تحول وانتقال يف 

عرص العوملة. فلليونسكو من االختصاص والتجربة ما يكفل لها 

مرافقة الجهود املبذولة لوضع وتنفيذ سياسات رامية إىل إدماج 

جميع األفراد يف نسيج املجتمع وتزويدهم بإمكانية االستفادة من 

مختلف الفرص، مثل التمتع بخدمات التعليم الجيد، واملشاركة 

يف الحياة الثقافية، واإلسهام يف استنباط املعارف وتشاطرها، بما 

يف ذلك اإلنجازات العلمية، واالنتفاع باملعلومات ووسائل االتصال. 

أنشطة  يف  الجميع  إرشاك  كفالة  إىل  الرامية  السياسات  وتعترب 

أساسياً  عامالً  واملعلومات  واالتصال  والعلوم  والثقافة  الرتبية 

لتعزيز قدرة املجتمعات عىل التصدي لألحداث، ولتزويد األفراد 

باألدوات واملعارف الالزمة لتمكينهم من االستغالل األمثل لفرص 

التغيري املتاحة. كما أن لتلك السياسات دوراً حيوياً فيما يتعلق 

بتوطيد االحرتام والتفاهم. وعليه يتعني عىل اليونسكو أن تواصل 

عملها كحافز للسياسات الرامية إىل تعزيز الطاقات الكامنة لدى 

جميع األفراد واملجتمعات وتحقيق االستفادة الكاملة منها.
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ويف كنف مجتمعات ما فتئت تزداد تنوعاً، ستضطلع اليونسكو   -97

العالقات  »تنمية  يف  املتمثل  األسايس  اإلنساني  بتفويضها 

ومضاعفتها بني الشعوب تحقيقاً لتفاهم أفضل بينها، ولوقوف 

الشعوب  عادات  عىل  وأصدق  أدق  بصورة  منها  شعب  كل 

يتعلق  فيما  لها  نظري  ال  بتجربة  اليونسكو  وتتمتع  األخرى«. 

بدعم الدول األعضاء يف مجال وضع السياسات املبتكرة الرامية 

إىل ترسيخ الحوار والتفاهم. وتعمل اليونسكو عىل تقوية نسيج 

مجتمعات منفتحة وجامعة، من خالل تنفيذ أنشطة متنوعة يف 

شتى املجاالت، ومنها تنظيم فرص التبادل بني الثقافات، وإقامة 

الشباب،  وإدماج  والرياضة،  الفنون  ودعم  الثقافية،  الشبكات 

وتعزيز الحوار بني األجيال. ويكتيس ترويج الحوار بني الثقافات 

أهمية حيوية، ال سيما وأن املجتمعات تواجه أشكاالً جديدة من 

التي  والتعصب،  والعنف  واالستبعاد،  املساواة،  انعدام  مظاهر 

تزداد حدة من جراء عالقات التوتر والنزاعات املحلية. ويتطلب 

التعليم  توفري خدمات  والتفاهم  والتسامح  االحرتام  قيم  تعزيز 

للجميع، وتشاطر املعارف العلمية، وترسيخ الثقافات لتمكينها 

واملعلومات  االتصال  شبكات  وإقامة  لألحداث،  التصدي  من 

وإتاحة فرص االستفادة منها. فتلكم هي الدعائم الالزمة لتحقيق 

التنيمة املستدامة وإلرساء السالم الدائم بني املجتمعات ويف كنف 

كل منها. 

من  األعضاء  الدول  إىل  تقدمه  الذي  الدعم  اليونسكو  وستعزز   -98

خالل اعتماد نهج اسرتاتيجي أشد تركيزاً وأرفع مستوى وأكثر 

استرشافاً للمستقبل واستناداً إىل الحقوق. وبغية استحداث أوجه 

إطار  يف  يُقرتح  لألنشطة،  الفعال  التنفيذ  وتعزيز  جديدة  تآزر 

الوثيقة 37م/5 إنشاء مركز معني بالتحوالت االجتماعية والحوار 

بني الثقافات. وستتمثل مهمة املركز يف دعم جهود الدول األعضاء 

يف مجال إعداد السياسات التجديدية الكفيلة بمواكبة التحوالت 

االجتماعية واستباق حدوثها، وذلك عىل أساس ما سيبذله املركز 

من جهود للوقوف عىل االحتياجات االجتماعية عىل نحو أكثر دقة، 

ولتعزيز قدراته االسترشافية يف مجاالت اختصاصه.

االجتماعية  بالتحوالت  املعني  الجديد  املركز  إطار  يف  وسيتم   -99

األنشطة  توزيع عدد من  وإعادة  الثقافات تجميع  والحوار بني 

تعزيز  إىل  والرامية  األمانة،  أنحاء  مختلف  يف  حالياً  املبعثرة 

واالسترشاف  الثقافات،  بني  والحوار  االجتماعي،  التماسك 

واالستباق، وذلك بغية دعم جهود الدول األعضاء، وإضفاء املزيد 

من االتساق عىل أنشطة اليونسكو، وجعل عمل املنظمة أكثر تأثرياً 

وبروزاً للعيان وقرباً من امليدان.

تفعيل  يف  اليونسكو  إسهام  يعزز  أن  الجديد  املركز  شأن  ومن   -100

البعد االجتماعي للتنمية املستدامة. وقد تم الرتكيز عىل أهمية ذلك 

الختامية الصادرة عن مؤتمر األمم  الوثيقة  البعد االجتماعي يف 

املرفوع إىل  التقرير  للتنمية املستدامة )ريو +20(، ويف  املتحدة 

األمني العام لألمم املتحدة بعنوان »تحقيق املستقبل الذي نريده 

االجتماعية  التنمية  تعزيز  عىل  الرتكيز  فيه  تم  والذي  للجميع« 

واالقتصادية الجامعة. ويمثل ذلك عنرصاً أساسياً إلرساء دعائم 

ويمثل  هذا.  يومنا  يف  كافة  املجتمعات  تنمية  تكفل  مستدامة 

إرشاك الجميع وتمكني كل فرد من التمتع بمنافع الحياة الثقافية 

لتوطيد  أساسيني  عاملني  والسياسية  واالقتصادية  واالجتماعية 

»العيش معاً« وتعزيز التفاهم.

وانطالقاً من عمل املركز الجديد، فإن مواكبة التحوالت االجتماعية   -101

من أجل تحقيق االندماج االجتماعي وإرساء الحوار بني الثقافات 

يف  املستعِرضة  االسرتاتيجية  واألولويات  األهداف  أحد  ستكون 

بذاته من بني  قائماً  الوثيقة 37م/4، كما ستمثل مجاالً خاصاً 

مجاالت الرتكيز املواضيعية يف الوثيقة 37م/5. وبذلك سيتسنى 

لليونسكو مساعدة الدول األعضاء يف إعداد نهوج تتسم بمزيد من 

االتساق والشمول والتجديد لتعزيز االندماج والتفاهم.

وسيشارك املركز يف االضطالع بوظائف املنظمة الخمس من خالل   -102

اتباع ثالثة توجهات اسرتاتيجية، وهي التالية:

سيتمثل التوجه االسرتاتيجي األول يف تعزيز الروابط بني البحوث  �
العلمية وعملية وضع السياسات فيما يتعلق بالتحوالت االجتماعية 
والتعددية الثقافية. وسيتم يف هذا الصدد االعتماد إىل حد بعيد 
كما  )موست(،  االجتماعية  التحوالت  إدارة  برنامج  تجربة  عىل 
سيتم تقديم الدعم الالزم لوضع السياسات وتنفيذها من خالل 
الصعيد  عىل  سيما  وال  واملؤسسية،  البرشية  القدرات  تعزيز 
االنتفاع  فرص  بشأن  املطروحة  القضايا  مراعاة  مع  الوطني، 

باملعلومات ووسائل االتصال الجديدة.

مبادرات  � قيادة  يف  فسيتمثل  الثاني  االسرتاتيجي  التوجه  أما 
الرتبية والثقافة والعلوم واالتصال  واضحة األهداف يف مجاالت 
للجميع،  إدماجاً  أكثر  مجتمعات  نشأة  دعم  بهدف  واملعلومات 
وتعزيز الحوار بني الثقافات. ويف سبيل تعزيز نشأة مجتمعات 
مثىل  استفادة  املركز  سيستفيد  للجميع،  وإدماجاً  عدالة  أكثر 
ذلك  يف  بما  وشبكات،  أدوات  من  اليونسكو  لدى  مما يتوافر 
والحكومات  املدن  ومع  املدني  املجتمع  مع  القائمة  العالقات 
املحلية والرشكاء من القطاع الخاص. وستستند الجهود املبذولة 
يف هذا اإلطار إىل الرشاكات التي تربط بني اليونسكو واملؤسسات 
األخرى، مثل تحالف األمم املتحدة للحضارات، واملنظمة اإلسالمية 
والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  والثقافة،  والعلوم  للرتبية 
والعلوم، ومجلس أوروبا، واالتحاد األفريقي، وغري ذلك من من 
املنظمات واملبادرات الدولية الحكومية والدولية. وفضالً عن ذلك، 
ستقوم اليونسكو بقيادة األنشطة الخاصة بالعقد الدويل للتقارب 
بني الثقافات )2013-2022( تنفيذاً لقرار الجمعية العامة لألمم 

املتحدة 104/67 

وظيفة  � توطيد  يف  فسيتمثل  الثالث  االسرتاتيجي  التوجه  وأما 
اليونسكو باعتبارها مخترباً لألفكار واالسترشاف واالستباق، بغية 
الوقوف عىل االحتياجات الحالية واملستقبلية، وتصميم اقرتاحات 
البحوث  بني  وللربط  الحكومية،  السياسات  لوضع  تجديدية 
دورة  إطالة  وبعد  العملية.  والتطبيقات  العامة  والسياسات 
االسترشافية  اليونسكو  قدرات  تعزيز  أهمية  ازدادت  الربمجة، 

لتمكني املنظمة من التكيف مع التغريات واستباق حدوثها.

كفالة  خالل  من  االجتماعي  االندماج  الجديد  املركز  وسيعزز   -103

التطبيق العام ملبادئ حقوق اإلنسان واملبادئ األخالقية باعتبارها 

يف  االجتماعي  والتماسك  االستقرار  تحقيق  إىل  السبيل  تمثل 

أن تستفيد  اليونسكو  املراحل املضطربة واالنتقالية. ومن شأن 

مجاالت  يف  األخالقيات  تعزيز  مجال  يف  العريقة  تجربتها  من 

املنظمة  ستستطيع  التجربة  هذه  فبفضل  كافة،  اختصاصها 

ترسيخ االندماج وتعزيز النسيج االجتماعي.

املركز  سيعزز  اليونسكو،  لعمل  العامة  األولويات  مع  وتماشياً   -104

االندماج االجتماعي القائم عىل تمكني األفراد، كما سيدعم مشاركة 

الشباب مشاركة جامعة يف إدارة التحوالت االجتماعية، مع الرتكيز 

بوجه خاص عىل تعزيز املساواة بني الجنسني واالهتمام بشواغل 

الشباب يف أفريقيا.
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إدارة  لربنامج  العريقة  التجربة  من  الجديد  املركز  وسيستفيد   -105

بني  الروابط  تعزيز  أجل  من  )موست(،  االجتماعية  التحوالت 

الجهود  ودعم  السياسات،  ورسم  العملية  والتطبيقات  البحوث 

التي تبذلها الدول األعضاء يف مجال وضع السياسات وتنفيذها 

القدرات  بناء  االجتماعية، وال سيما من خالل  التحوالت  ملواكبة 

البرشية واملؤسسية.

وسيدعم املركز الجديد جهود الدول األعضاء الرامية إىل تصميم   -106

السياسات الحكومية وتنفيذها من أجل تعزيز التعايش وتيسري 

التقارب بني البلدان واملجتمعات واألفراد. وسريتبط ذلك بتنفيذ 

قرار املؤتمر العام القايض بوضع خطة عمل إلرساء ثقافة السالم 

نطاق  وتوسيع  استحداث  إىل  اليونسكو  وستسعى  والالعنف. 

الحوار والتعاون، من  إقامة عالقات  تتيح  التي  الفرص واألطر 

خالل تنفيذ املرشوعات املشرتكة بني الثقافات، واملبادرات العابرة 

للحدود، وإقامة الحوار بني الثقافات، بغية تعزيز أوجه التبادل 

الذين ينتمون إىل ثقافات مختلفة ومتعددة.  البناءة بني األفراد 

وتكتيس الجهود املبذولة من أجل حماية الرتاث الثقايف وتعزيزه 

األفراد  شمل  جمع  تتيح  إنها  إذ  املقام  هذا  يف  كبرية  أهمية 

والتجارب  األوارص  إبراز  خالل  من  واملجتمعات،  والجماعات 

املدنية  واملشاركة  للحوار  املناسب  اإلطار  وتوفري  املشرتكة، 

واملصالحة. وتضطلع املجتمعات املحلية يف هذا املقام بدور بالغ 

قيّمني  باعتبارهم  واملحليون  األصليون  السكان  وكذلك  األهمية، 

عىل معارف وتجارب فريدة من نوعها وأساسية لتحقيق التنمية 

املستدامة. وال يكفي أن تعبأ للحوار بني الثقافات جهود الدول 

املدني  املجتمع  تعبئة جهود  أيضاً  الرسميني بل يجب  وممثليها 

من  والعقائد  األديان  بني  الحوار  ويعترب  الغرض.  لهذا  برمته 

مكونات الحوار األوسع نطاقاً القائم بني الثقافات، فمن الجدير 

الثقافية واالجتماعية  املظاهر  التي تعترب من  باألديان والعقائد 

السلبية  األفكار  لتفادي  أن تكون موضوع معرفة وفهم أفضل 

التفاهم. ويف حاالت األزمات وال سيما بعد  املنمطة وأوجه سوء 

بدور  أن يضطلع  الثقافات  بني  للحوار  يمكن  النزاعات،  انتهاء 

حيوي يف إطار بناء السالم واملصالحة.

أرجاء  مختلف  يف  املتوافرة  بالدراية  الجديد  املركز  وسينهض   -107

املنظمة لتمكينها من إقامة عالقات التعاون املستعِرضة والجامعة 

جوهرياً،  دعماً  املركز  سيقدم  ذاته،  الوقت  ويف  للتخصصات. 

ومشورة ومساندة تقنية يف مجاالت اختصاصه. كما أنه سيكون 

بمثابة الحافز لتعزيز التعاون مع الرشكاء من خارج املنظمة، من 

خالل تقوية أوجه التآزر مع منظومة األمم املتحدة وغريها من 

األطراف املعنية الرئيسية عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني، 

والرتتيبات  الرشاكات  من  اإلمكان  قدر  االستفادة  طريق  وعن 

التعاونية القائمة. فالرشاكات مع مؤسسات البحوث واملختربات 

والشبكة  الوطنية  البحوث  مؤسسات  ومع  املرموقة  الفكرية 

العاملية لكرايس اليونسكو الجامعية، تضطلع بدور أسايس يف بناء 

القدرات املؤسسية املطلوبة.

وسيجمع املركز الجديد إجماالً بني عدة أدوار، فهو سيكون بمثابة   -108

مخترب  بمثابة  وكذلك  والثقافية،  االجتماعية  للتحوالت  مرصد 

لألفكار ذي وجهة مستقبلية يُسرتشد به لدى وضع السياسات، 

كما سيكون منرباً للحوار بني الثقافات ولالسرتاتيجيات القائمة 

عىل احرتام حقوق اإلنسان، ومرجعاً وحافزاً للتعاون بني الوكاالت 

وللتعاون الدويل ولبناء القدرات. وبفضل مستوى املركز الرفيع 

اليونسكو يف مجال أسايس  تأثري  للعيان ستتسع رقعة  وبروزه 

يعترب من الدعائم الحيوية إلرساء السالم الدائم وتحقيق التنمية 

مبتكرة  عالقات  إلقامة  جديدة  أبواب  ستنفتح  كما  املستدامة، 

للرشاكة والتعاون.

النواتج املنشودة:

اعتماد الدول األعضاء لسياسات قائمة عىل الشواهد من أجل تنمية أوضاع الشباب وتطوير مشاركتهم بصورة جامعة؛ �

تعزيز قدرات الشابات والشبان عىل املشاركة يف العمليات الديمقراطية وتسوية النزاعات ويناء مجتمعات جامعة مستدامة وبناء السالم؛ �

توسيع نطاق االنضمام إىل اتفاقية مكافحة املنشطات يف مجال الرياضة؛ �

تعزيز الروابط بني البحوث العلمية ورسم السياسات يف مجال التحوالت االجتماعية واالندماج االجتماعي والتعدد الثقايف، وتصميم سياسات  �

جامعة وقائمة عىل األخالقيات وتعميمها يف الدول األعضاء؛

تعزيز التفاهم والتسامح والتقارب بني البلدان واملجتمعات املحلية واألفراد وتحقيق ذلك من خالل الحوار بني الثقافات؛ �

رسم سياسات عامة ابتكارية تستند إىل الحقوق وتستفيد من البحوث والسياسات واملمارسات العلمية؛ �

تقديم اقرتاحات ابتكارية لوضع السياسات العامة الرامية إىل مد الجسور بني البحوث والسياسات واملمارسات. �
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مدخل إىل الهدفني االسرتاتيجيني السابع والثامن

إىل  كذلك  ويستند  اليونسكو  والية  صميم  يف  يندرج  السالم  إن   -109

التضامن واملساواة. وانطالقاً من االلتزام بتعزيز حقوق اإلنسان 

وحرياته األساسية بوصفها أساس االستقرار والسالم والتنمية، 

يقوم  أقوى  دويل  نظام  إرساء  أجل  من  ستعمل  املنظمة  فإن 

عىل احرتام القوانني ويكون التعاون املتعدد األطراف فيه فعليا 

والتنمية شاملة للجميع وتستند إىل احرتام التنوع الثقايف. وتتمتع 

اليونسكو بتاريخ طويل يف توفري منرب حي للحوار بني الثقافات 

من أجل إعداد حلول للمشكالت املشرتكة. فبدون وجود هذا النوع 

أن  السالم. كما  ثقافة  أن ترتعرع  للحوار ال يمكن  املجاالت  من 

الثقافة تشكل مجاالً يواجه فيه املجتمع نفسة ويكتشف ذاتيته؛ 

وبالتايل، فإن املواطنة الثقافية والحقوق الثقافية واإلبداع الثقايف 

هي أمور مرتابطة ترابطاً عميقاً.

ويف عالم يتزايد تعقيداً ويتزايد فيه الاليقني وتنشأ أشكال جديدة   -110

للعنف، تعد الثقافة أيضاً قوة دفع لجهود إعادة البناء وتعزيز 

املقاومة وتحقيق التنمية. وفضالً عن التدليل عىل أهمية الثقافة 

الصلة  فإن  البرشي،  واالزدهار  االقتصادية  التنمية  إىل  بالنسبة 

الخاص  النهج  بشأن  الحوار  أيضاً  تمس  والتنمية  الثقافة  بني 

التنمية ضمن منظور أخالقي. وتنطوي  »بالحقوق« يف تحقيق 

التنمية القائمة عىل مراعاة الثقافة عىل مجموعة من املزايا التي 

ال تقيَّم باملال، وذلك مثل تحقيق االندماج االجتماعي بقدر أكرب، 

واإلبداع  واالبتكار  املقاومة  عوامل  وتعزيز  االنتماء  وترسيخ 

ومهارات مزاولة األعمال الحرة لدى األفراد واملجتمعات املحلية، 

احرتام  أن  كما  املحلية.  واملعارف  واملهارات  املوارد  واستخدام 

ودعم أشكال التعبري الثقايف يسهمان يف تدعيم الرصيد االجتماعي 

للمجتمع املحيل ويعززان الثقة يف املؤسسات العامة.

وال يمكن تحقيق التنمية املستدامة إال بوجود عنرص ثقايف قوي   -111

مبادرات  املقبلة  السنوات  خالل  اليونسكو  تعد  وسوف  فيها. 

ونهوجاً جديدة وستحشد الطاقات واألفكار وأشكال االلتزام من 

أجل بناء فهم جديد لتحقيق السالم والتنمية املستدامة عن طريق 

التنمية وفق نهج محوره اإلنسان  العمل من أجل  الثقافة. فإن 

رئيسياً  هدفاً  يمثل  نواتج مستدامة وجامعة ومنصفة،  ويحقق 

لفرتة ما بعد عام 2015 

وبغية مواجهة هذه التحديات الهامة، سوف تستند اليونسكو إىل   -112

إمكاناتها األساسية ومكاسبها السابقة يف قيادة جدول األعمال 

تقنينية،  هيئة  بوصفها  وذلك  الثقافة،  بمجال  الخاص  العاملي 

للتعاون  حفازاً  وعامالً  السياسات،  بشأن  املشورة  تقدم  وهيئة 

وانسجاماً  األعضاء.  الدول  يف  القدرات  لبناء  وهيئة  الدويل، 

إعالن  يف  عليها  واملنصوص  عاملياً  املشرتَكة  واملبادئ  القيم  مع 

اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف )2001(، ستسهم املنظمة 

يف تأكيد قيم احرتام التنوع الثقايف، والتسامح، واالحرتام املتبادل، 

تحّول  تحقيق  أجل  من  بينها  والتعاون  الثقافات  بني  والحوار 

يتضمن تغيري املواقف ويستند إىل مبادئ حقوق اإلنسان واملساواة 

العالقة  عىل  خاص  بوجه  املنظمة  تركز  وسوف  واالستدامة. 

املتواصلة بني الرتاث واإلبداع والتي توضحها املادة 7 من إعالن 

محركتني  وقوتني  قناتني  كونهما  حيث  من  وذلك   ،2001 عام 

لتعزيز التالحم االجتماعي واملصالحة والسالم، ولتوسيع نطاق 

لتحقيق  الظروف  وتوفري  واملجتمعات،  لألفراد  املتاحة  الفرص 

لقيام  أساسني  يشكالن  واإلبداع  فالرتاث  املستدامة.  التنمية 

مجتمعات للمعرفة مفعمة بالحيوية وشاملة للجميع وتقوم عىل 

االبتكار.

اليونسكو  تستفيد  سوف  األطراف،  املتعدد  العمل  صعيد  وعىل   -113

ووسيلة  دافعة  كقوة  الثقافة  لتعزيز  األخرية  اإلنجازات  من 

لتدعيم السالم والتنمية املستدامة ، والسيما من الوثيقة الختامية 

ملؤتمر القمة العاملي لعام 2010، وقرارات الجمعية العامة لألمم 

املتحدة يف عامي 2010 و2011 بشأن الثقافة والتنمية، والوثيقة 

الختامية ملؤتمر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقد يف عام 

2012 )ريو + 20(، ونتائج االستعراض الوزاري السنوي لعام 

»العلم  بشأن  واالجتماعي،  االقتصادي  املجلس  إطار  يف   2013

والتكنولوجيا واالبتكار واإلمكانات الثقافية من أجل تعزيز التنمية 

املستدامة وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية«، وتقرير فريق األمم 

املتحدة الخاص املرفوع إىل األمني العام عن جدول أعمال األمم 

املتحدة يف مجال التنمية لفرتة ما بعد عام 2015. وسوف يستند 

العمل إىل برامج اليونسكو الطليعية والوثائق التقنينية مما يكفل 

حماية الرتاث وحفظه وصونه، وتعزيز اإلبداع وتراث املستقبل من 

خالل التعاون الدويل والحوار بني الثقافات.

األمم  منظومة  فريدة ضمن  بمهام وخربات  اليونسكو  وتحظى   -114

املتحدة فيما يتعلق بتعزيز الرتاث واإلبداع بوصفهما قوتني لنرش 

لليونسكو  األمر  هذا  ويتيح  املستدامة.  التنمية  وتحقيق  السالم 

من  بدءاً  العاملي واإلقليمي واملحيل،  املستوى  القيام بعملها عىل 

القدرات  بناء  وحتى  السياسات  رسم  مجال  يف  املشورة  تقديم 

 - تجلياته  بكافة   - الثقايف  الرتاث  تشمل  متنوعة  مجاالت  يف 

باإلضافة إىل أشكال التعبري الثقايف والصناعات الثقافية. وستقوم 

اليونسكو بتعزيز تأثري مجموعتها الفريدة من الوثائق التقنينية 

واملتكامل  الفعيل  التطبيق  خالل  من  القطري  املستوى  عىل 

التنمية  الرامية إىل تحقيق  الجهود  الثقافية يف إطار  التفاقياتها 

إىل  وبالتايل  واالقتصادي  االجتماعي  الصعيدين  عىل  الجامعة 

تخفيف وطأة الفقر وإدرار الدخل ودعم سبل العيش املستدام 

عىل مستوى الفرد واملجتمع املحيل. وسيشتمل ذلك عىل تطوير 

قدرات املؤسسات واملهنيني واألفراد العاملني يف الوسط الثقايف، 

الثقافية.  السياسات  وتقديم املشورة يف مجال تصميم وتطوير 

بناء  يف  الثقافة  إسهام  عىل  األدلة  جمع  املنظمة  ستواصل  كما 

الثقافات  بني  الحوار  خالل  من  وذلك  الجامعة  املجتمعات 

واملحيل  والوطني  اإلقليمي  املستوى  عىل  والسالم  واملصالحة 

يتضمن  وسوف  املنصفة.  االقتصادية  التنمية  منظور  وضمن 

امللكية  إىل تعزيز  الرامية  للمبادرات  املستمر  التنفيذ  الجهد  هذا 

املشرتَكني،  والرتاث  التاريخ  وتوطيد  صون  خالل  من  الوطنية 

وأشكال التعبري الثقايف املعارصة التي وّلداها، والسيما يف أوساط 

مجتمعات الشتات.

التي تعاني من أزمات وتوترات  للبلدان  وسيوىل اهتمام خاص   -115

وللبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بعد النزاعات، وكذلك البلدان 

التي أصابتها كوارث طبيعية، حيث يعترب إحياء الثقافة وإصالح 

الرتاث الوثائقي أمراً أساسياً لتهيئة ظروف االنتعاش عن طريق 

بناء الهوية الوطنية والسالم الدائم والتنمية املستدامة.
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ويف سياق اضطالع املنظمة بإعداد نهوج مبتكرة ومالئمة ثقافياً   -116

من أجل لتصدي لتحديات تحقيق التنمية املستدامة، سوف توسع 

اليونسكو نطاق اتصالها باملجتمع املدني واملجتمعات املحلية، بما 

التشديد بوجه خاص عىل  الحكومية، مع  املنظمات غري  يف ذلك 

الشباب بوصفهم فئة تحظى باألولوية. فإن تعزيز قدرات الشباب 

لسياسات  الرتويج  خالل  من  إيجابي،  تغيري  إجراء  أجل  من 

األعمال  ملزاويل  والخالقة  الفنية  باإلمكانات  تعنى  واستثمارات 

الحرة واملبدعني يف عالم الغد يمثل مستلزماً سياسياً. وسيجري، 

وتطوعهم  الشباب  مشاركة  تشجيع  األهمية،  من  القدر  بنفس 

يف مجال املرشوعات الخاصة بالرتاث وتعزيز قيم الرتاث، وذلك 

كوسيلة لتعزيز الحوار ودرء النزاعات وبناء مجتمعات جامعة من 

الناحية االجتماعية.

املتمثلتني  للمنظمة  العامتني  لألولويتني  خاصة  عناية  وستوىل   -117

األولوية  اليونسكو  الجنسني. وستمنح  أفريقيا واملساواة بني  يف 

والجهات  األفريقية  األعضاء  الدول  مع  للعمل  الصدد  هذا  يف 

اإلقليمي  الصعيدين  عىل  العاملة  األفريقية  والشبكات  الرشيكة 

تحقيق  يف  واإلبداع  الرتاث  إسهام  تعزيز  بغية  اإلقليمي،  ودون 

التنمية املستدامة والتكامل اإلقليمي. وسوف تعزز اليونسكو يف 

تحقيق  يف  األفريقي وستسهم  االتحاد  مع  تعاونها  السياق  هذا 

السياسات وبناء  عىل تعزيز  التشديد مجدداً  أهدافه. وسيجري 

الرتاث  حماية  لضمان  الالزمة  واملهنية  املؤسسية  القدرات 

الثقافية  الذاتيات  فعلية واحرتام  به بصورة  والنهوض  وصونه 

دافعة  قوة  لتكون  مجدية  وإبداعية  ثقافية  صناعات  وتنمية 

الدويل  بالعقد  االحتفال  يشكل  اإلطار،  هذا  ويف  والسالم.  للنمو 

هامة  فرصة   )2022-2013( أفريقي  أصل  من  للمنحدرين 

والتمييز  التحيز  أشكال  مكافحة  إىل  الرامية  الجهود  لتعزيز 

املتوارثة من التاريخ املايض ولتيسري املصالحة واعتماد أساليب 

نظر  لوجهات  الرتويج  طريق  عن  وذلك  معاً،  للعيش  جديدة 

جديدة إزاء تاريخ أفريقيا وتجارة الرقيق والرق، مع التشجيع 

إبداع مجتمعات  الناجمة عن  الثقايف  التعبري  أشكال  تقدير  عىل 

يف  الدويل  الصعيد  عىل  الزخم  تزايد  وبدافع  األفريقي.  الشتات 

االهتمام بجدول أعمال الثقافة والتنمية، ويف االعرتاف بأن أفضل 

بني  املساواة  تأمني  يف  تتمثل  املستدامة  التنمية  لتحقيق  وسيلة 

النساء والرجال يف جميع مجاالت الحياة االجتماعية والسياسية 

إسهام  تقديم  إىل  اليونسكو  ستسعى  والثقافية،  واالقتصادية 

التنمية لفرتة ما بعد عام 2015،  أصيل وهام يف جدول أعمال 

بضمان  الكفيلة  الظروف  قيام  عىل  التشجيع  خالل  من  وذلك 

االنتفاع املتكافئ بالرتاث الثقايف، وضمان التساوي يف املشاركة يف 

نقل القيم الثقافية إىل اآلخرين، واملساواة بني الجنسني يف التعليم 

والتدريب يف املجال املهني، وتعزيز قدرات النساء.

وباالستناد إىل توصيات ونتائج التقارير الحديثة لألمم املتحدة   -118

وقرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة، وتقارير املقرر الخاص 

بشأن الحقوق الثقافية، وخطة عمل ستوكهولم بشأن السياسات 

الثقافية من أجل التنمية )1998(، وبحوث وتقارير اليونسكو، 

 ،)1995( املبدع«  اإلنساني  »التنوع  املعنونة  الوثيقة  فيها  بما 

واملعلومات املستمدة من العمليات الدورية لرفع التقارير يف إطار 

االتفاقيات الثقافية للمنظمة، ستشجع اليونسكو زيادة الوعي عىل 

الصعيد العاملي بشأن مسألة املساواة بني الجنسني والثقافة بغية 

التقدم يف مجال رسم السياسات والعمل يف هذا املجال اإلنمائي 

الهام الذي ما زال ال يحظى بالقدر الكايف من التحليل.

ووطنية،  وإقليمية  عاملية  تحالفات  وبناء  املوارد  تعبئة  وبغية   -119

ستقوم اليونسكو بتعزيز رشاكاتها مع القطاعني الخاص والعام، 

و2 وغريها   1 الفئتني  ومراكز  معاهد  موارد  من  االستفادة  مع 

من الشبكات املتخصصة. وسيجري تشجيع التعاون بني بلدان 

الشمال والجنوب والتعاون فيما بني بلدان الجنوب، مع التشجيع 

عىل استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

هدفني  تحقيق  عىل  اليونسكو  ستعمل  الرؤية،  لهذه  وتحقيقاً   -120

اسرتاتيجيني مرّكزين غاية الرتكيز، وهما:

الهدف االسرتاتيجي السابع 

 حماية الرتاث 
وتعزيزه ونقله

إن الرتاث بمفهومه الكامل - بما يشمل الرتاث الطبيعي والثقايف،   -121

واملادي وغري املادي، واملنقول وغري املنقول، والرتاث الوثائقي- هو 

مجموعة ممتلكات موروثة من املايض نرغب يف نقلها إىل األجيال 

املقبلة ألنها تنطوي عىل قيم اجتماعية وتعرب بأشكالها املختلفة عن 

الهوية واالنتماء. ويمكن استخدام هذه املمتلكات لتعزيز االستقرار 

النزاع،  أوضاع  بعد  االنتعاش  وتحقيق  السالم  وبناء  االجتماعي 

وإلعداد اسرتاتيجيات إنمائية.

التي  إلحاحاً  التحديات  بأكثر  ينفصم  ال  ارتباطاً  الرتاث  ويرتبط   -122

الطبيعية،  والكوارث  املناخ،  تغري  يف  واملتمثلة  البرشية  تواجهها 

وتضاؤل التنوع البيولوجي، واملياه اآلمنة، والنزاعات، والتفاوت يف 

الحصول عىل الغذاء واالنتفاع بالتعليم والصحة، والهجرة، والتوسع 

االقتصادي.  التفاوت  وأشكال  االجتماعي،  والتهميش  الحرضي، 

تنمية  وتحقيق  السالم  لتعزيز  أسايس  أمر  الرتاث  فإن  وعليه، 

مجتمعية وبيئية واقتصادية مستدامة.

فريداً  عاملياً  باليونسكو منرباً  الخاص  التقنيني  العمل  ويوفر إطار   -123

للتعاون والحوار عىل الصعيد الدويل. فهو يريس نظاماً كلياً للحوكمة 

إىل  باالستناد  وذلك  اإلنسان،  قائم عىل حقوق  نهج  الثقافية ضمن 

الثقايف،  التنوع  تحرتم  التي  املتبادلة  وااللتزامات  املشرتكة  القيم 

وحرية تداول األفكار، واملسؤولية الجماعية. ويدفع تنفيذ اتفاقيات 

الدول  الحكومية  الدولية  املنظمة وتوصياتها وإعالناتها وبرامجها 

الحوكمة  ييرس  مما  الدويل،  والتعاون  الحوار  مائدة  إىل  األعضاء 

رسم  مستوى  عىل  املمارسات  وأفضل  املعارف  وتشاطر  الجامعة 

السياسات.

ويفيض منرب التعاون هذا إىل تعزيز إسهام الثقافة واملوارد الطبيعية   -124

يف تحقيق التنمية املستدامة من خالل تعزيز الرتاث وحمايته وصونه 

- مع التشديد بوجه خاص عىل الرتاث غري املنقول )اتفاقيتا عامي 

1972 و1954(، واملمتلكات الثقافية املنقولة )اتفاقيتا عامي 1954 

باملياه )2001(. وسوف تعمل  املغمور  الثقايف  والرتاث  و1970(، 
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اليونسكو عىل تعزيز القدرات الوطنية من أجل حفظ الرتاث وصونه 

وإدارته وتعزيزه بشكل أفضل عىل املستويني املهني واملؤسيس وعىل 

الرتبوية  اإلمكانيات  أنها ستشجع  املحلية. كما  املجتمعات  مستوى 

للرتاث، وخصوصاً من خالل تعزيز املعارف التقليدية وإدراج التعليم 

بشأن الرتاث يف إطار التعليم النظامي وغري النظامي.

وستسعى املنظمة، من خالل برنامج ذاكرة العالم، إىل تعزيز أطر   -125

األجل  الطويل  الصون  التشديد عىل  وإىل  القائمة  الوثائقي  الصون 

للمعلومات املرقمنة واملعلومات املنتجة رقمياً.

كما ستسعى اليونسكو إىل تسخري قوة الرتاث بوصفها قوة إيجابية   -126

بناء  تيرس  وأن  النزاعات  وقوع  دون  تحول  أن  تستطيع  دة  وموحِّ

التي تشهد فيها  األوقات  اإلنعاش واملصالحة. ويف  السالم وتحقيق 

البلدان فرتة انتقالية أو أزمة، ستقوم اليونسكو بدور املنسق واملحفز 

الشبكي بني  الربط  األمام وتعزيز  إىل  التعاون  من أجل دفع عجلة 

أجل ضمان  والقطري من  الدويل  الصعيدين  الفاعلة عىل  األطراف 

إطار  يف  املساعدة  تقديم  ذلك  وسيشمل  الدويل.  العمل  فعالية 

االتفاقيات الخاصة بالرتاث، وسيجري تعزيز العمل يف هذا املجال من 

خالل آليات الرصد التي أنشئت مؤخراً يف إطار اتفاقية عام 1970، 

والتي أثبتت استمرارية جدوى اليونسكو يف العمل من أجل حماية 

ملا  بها نظراً  املرشوع  نهبها واالتجار غري  الثقافية ومنع  املمتلكات 

يمثله ذلك من إخالل بالتعبري عن الهوية الثقافية للمجتمع املعني.

لقد شهدت السنوات األخرية توجهاً متزايداً نحو استهداف الثقافة   -127

خالل النزاعات. فالنزاعات التي تنشب بني الدول وداخلها تكتنفها 

الثقايف  االختالف  أوجه  عىل  الضوء  فيها  ويُسلط  ثقافية،  قضايا 

لتفكيك وحدة املجتمعات. وعليه، ففي إطار االسرتاتيجية املتوسطة 

األجل، سيعكف برنامج الثقافة عىل إعداد االسرتاتيجيات واألدوات 

الرامية إىل ما ييل: )1( تعزيز حماية الرتاث الثقايف وأشكال التعبري 

الثقايف يف أوضاع األزمات والنزاعات؛ )2( منع استغالل الثقافة كأداة 

لزيادة حدة االختالفات والتوترات.

أوجه  بشأن  البيانات  وجمع  الوقائع  تحليل  عىل  األنشطة  وسرتكز   -128

الثقايف،  التعبري  وأشكال  الثقايف  بالرتاث  امللحق  والرضر  الدمار 

والنزاعات،  األزمات  أوضاع  الثقافية يف  املمتلكات  بما يف ذلك نهب 

ووضع تدابري استجابة طارئة عىل املدى القصري، انطالقاً من تجربة 

وهاييتي  وليبيا  العراق  يف  )كما  املجال  هذا  يف  العريقة  اليونسكو 

عاملية  اسرتاتيجية  إطار  يف  املذكورة  الجهود  وستندرج  ومايل(. 

الثقايف، ولالستفادة  الرتاث  العقاب بعد تدمري  ملكافحة اإلفالت من 

مما تتيحه الثقافة من طاقات لتحقيق القدرة عىل الصمود وتحقيق 

بالتعاون  السالم،  وبناء  الوطنية  واملصالحة  االجتماعي  االندماج 

الوثيق مع رشكاء اليونسكو من املؤسسات من قبيل املجلس الدويل 

لآلثار واملواقع، واملجلس الدويل للمتاحف، واملنظمة الدولية للرشطة 

للجمارك،  العاملية  واملنظمة  األزرق،  والدرع  )اإلنرتبول(،  الجنائية 

الجنائية  واملحكمة  املتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس  مع  وكذلك 

الدولية. ويف إطار دعم اليونسكو للنظم التقليدية يف مجال الحماية 

تأمني  يف  لإلسهام  الجهود  املنظمة  ستبذل  املوارد،  وإدارة  البيئية 

استدامة أفضل للنظم اإليكولوجية األرضية والبحرية الهشة وصون 

التنوع البيولوجي، ودرء التنافس والتنازع من أجل االنتفاع باملوارد 

املشرتك  التعاون  خالل  ومن  املياه.  فيها  بما  والثقافية،  الطبيعية 

الدولية  اليونسكو  ولجنة  العاملي  الرتاث  مركز  بني  القطاعات  بني 

الحكومية لعلوم املحيطات، ستميض املنظمة قدماً يف تطبيق مفاهيم 

التخطيط الفضائي الخاص بالبحار من خالل تنفيذ عملية التخطيط 

املذكور يف بعض مواقع الرتاث البحري املحددة.  كما ستعمل عىل 

تعزيز االسرتاتيجيات الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث والتي تحرتم 

املجتمعات  مشاركة  إىل  وتستند  وجه  أتم  عىل  التقليدية  املعارف 

املحلية؛ وسوف تساند املنظمة عمليات تطبيق هذه االسرتاتيجيات.

 2011 عام  توصية  تطبيق  املنظمة  ستشجع  ذلك،  غرار  وعىل   -129

بشأن املناظر التاريخية الحرضية، باعتبارها وسيلة لضمان إدراج 

والتقاليد  الرتاث  قيم  تحرتم  التي  الصون  وممارسات  سياسات 

األهداف األوسع نطاقاً  الخاصة بسياقات ثقافية مختلفة، يف إطار 

للتنمية الحرضية.

الحوار  تشجيع  اليونسكو يف مجال  تبذلها  التي  الجهود  إطار  ويف   -130

و«العيش معاً«، واعتماد النهج الجامع، ستقوم املنظمة بتعزيز دور 

واملبادرات  للحدود  العابر  الثقايف  الرتاث  أو  املشرتك  الثقايف  الرتاث 

الرامية إىل مد الجسور بني الشعوب. وستبذل الجهود لتقديم وجهات 

نظر وآفاق جديدة بشأن نرش وتدريس املعارف الخاصة بالتاريخ، 

اإلقليمي  والتاريخ  العام  التاريخ  مصنفات  نرش  خالل  من  وذلك 

الصادرة عن املنظمة، مع التشديد يف ذلك بشكل خاص عىل تاريخ 

أفريقيا العام، وتجارة الرقيق، والرق، مع التشجيع عىل تقدير أشكال 

التعبري الثقايف الناجمة عن إبداع مجتمعات الشتات األفريقي وذلك يف 

إطار االحتفال بالعقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي )2013-

2022(. كما ستمد اليونسكو يد املساعدة إىل الدول األعضاء ملواجهة 

التحديات املتعلقة باستخدام وحفظ الرتاث الوثائقي، وبتعزيز دور 

مشاركة  لتشجيع  ومحافل  تثقيفية  مؤسسات  بوصفها  املتاحف 

وتيرس  الثقافية  واملبادالت  الحوار  تحفز  املدنية  الحياة  يف  الشباب 

التوفيق بني التاريخ والذاكرة.

النواتج املنشودة:

إدراج الرتاث الثقايف والطبيعي باعتباره محركاً لتحقيق التنمية املستدامة يف جدول أعمال فرتة ما بعد عام 2015، ويف أطر التنمية الدولية،  �

وخطط التنمية الوطنية، وأطر الربمجة القطرية املشرتكة لألمم املتحدة؛

تدعيم وتعزيز إدارة وصون الرتاث عىل املستوى القطري، وال سيما يف أفريقيا؛ �

تحسني االنتفاع بالرتاث الوثائقي بجميع أشكاله وتحسني املحافظة عليه؛ �

وضع آلية جديدة لرصد وتقييم األفعال املتعمدة لتدمري الرتاث الثقايف أو إللحاق الرضر به، وال سيما من خالل تقرير لرصد تنفيذ اتفاقيات  �

أعوام 1954 و1970 و1972 و2003؛

إدراج األبعاد الثقافية يف سياسات التخفيف من آثار الكوارث ويف أشكال معالجة األزمات، عىل املستوى القطري؛ �

تحسني عمليات املصالحة، عن طريق مبادرات عاملية وإقليمية ودعم إعداد املناهج الدراسية؛ �

تعزيز مشاركة الشباب يف حفظ الرتاث وصونه ويف مبادرات بناء السالم. �
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الهدف االسرتاتيجي الثامن 

 تشجيع اإلبداع 
وتنوع أشكال التعبري الثقايف

يسخرها  قدرة  بوصفه  له  نظري  ال  متجدداً  مورداً  اإلبداع  يُعد   -131

أو  االخرتاع  ومبتكر من خالل  اإلنسان الستحداث يشء جديد 

األفراد  قدرات  تنمية  اإلبداع  ويتيح  املشكالت.  لحل  الخيال 

القائمة  اليوم  عالم  مجتمعات  ويف  إمكانياتهم.  كامل  وتطوير 

املزايا اإلبداعية يف توليد أنماط جديدة من  عىل املعرفة، تسهم 

اإليرادات وتوفري فرص عمل تحفز النمو، وال سيما يف صفوف 

الشباب. ويحرر اإلبداع مصادر متنوعة من اإللهام واالبتكار، 

وتعددية.  وجامعة  منفتحة  مجتمعات  بناء  يف  بذلك  ويسهم 

املتعددة  اإلنسانية  املوارد  من  مورداً  بوصفه  اإلبداع،  وبوسع 

األوجه التي تنطوي عىل عمليات وبيئات وأشخاص ومنتجات، 

أن يحدث تغيرياً تحولياً إيجابياً لألجيال القادمة. 

ومن بني التحديات الكبرية املاثلة يف عاملنا املعولم تُذكر الفوارق   -132

املستدام  غري  واالستخدام  االجتماعي  واالستبعاد  االقتصادية 

توافر  شأن  ومن  الشحيحة.  املوارد  حول  والنزاعات  للموارد 

اإلبداع املنطوي عىل التعبري الثقايف وعىل القوة التحويلية الكامنة 

نواتج  إيجاد  يف  املساهمة  املعرفة  مجتمعات  يف  االبتكار  يف 

إنمائية أفضل باالستناد إىل الخيال اإلبداعي. ويمكن أن تساهم 

االستفادة من املزايا اإلبداعية مساهمة فعالة يف أن تكون العوملة 

العالم وإىل  بالنسبة إىل معظم شعوب  إيجابية بقدر أكرب  قوة 

لتعزيز  رضوري  اإلبداع  فإن  لذا  واملستقبل.  الحارض  أجيال 

السالم والتنمية املستدامة.

وتوفر االتفاقيات والتوصيات واإلعالنات الصادرة عن اليونسكو   -133

اقتصادي  اجتماعي  تأثري  ذات  لتنفيذ سياسات سليمة  أدوات 

عىل املستويني الوطني واملحيل. وستسعى اليونسكو، من خالل 

إسداء املشورة بشأن رسم السياسات والعمل عىل بناء القدرات، 

التنظيمية املعززة لإلبداع واملنبثقة  إىل دعم السياسات واألطر 

عن املبادئ املتفق عليها دولياً واملنصوص عليها يف اتفاقياتها، 

وال سيما اتفاقية عام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال 

التعبري الثقايف واتفاقية عام 2003 بشأن صون الرتاث الثقايف 

عىل  املتخصصة  املؤسسات  إنشاء  يف  وستُسهم  املادي.  غري 

الخربات  وستوفر  تعزيزها،  ويف  واملحيل  الوطني  الصعيدين 

الالزمة، مما سيمكنها من تقديم مجموعة متكاملة من التدابري 

املتعاضدة وإقامة بيئة مؤاتية لتعزيز املوارد الثقافية وحمايتها 

ونقلها من أجل تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية للجيل 

الحايل ولألجيال القادمة. وسيواكب ذلك بذل جهود معززة من 

مما  املعلومات،  إنتاج  مجال  املؤسسية يف  القدرات  تنمية  أجل 

يتيح االضطالع بأنشطة الرصد وتوفري املعلومات بشأن فعالية 

مجال  يف  الوطنية  السياسات  عىل  وتأثريها  التقنينية  األنشطة 

الثقافة واإلبداع.  

وإن الرتاث الثقايف غري املادي تراث يُبتكر يُنتج ويعاد ابتكاره   -134

التي  اإلمكانات  من  كاملة  استفادة  وُسيستفاد  باستمرار. 

تنطوي عليها اتفاقية عام 2003 بوصفها أداة قوية لتحسني 

وتعبئة  املحلية  للمجتمعات  والثقافية  االجتماعية  الرفاهية 

الحلول التجديدية والثقافية املناسبة التي تكفل التصدي ملختلف 

التحديات التي تفرضها التنمية املستدامة. وسيتم الرتكيز عىل 

والجماعات،  األفراد  من  والضعيفة  املهمشة  الفئات  تمكني 

وال سيما جماعات السكان األصليني والنساء والشباب كي تتاح 

لهم املشاركة التامة يف الحياة الثقافية من خالل تواصل اإلبداع 

املادي،  الثقايف غري  للرتاث  املميزة  السمات  الذي يعد سمة من 

واعتماد الخيارات الثقافية وفقاً لرغباتهم وتطلعاتهم. 

ممكن.  إنمائي  خيار  هو  اإلبداعي  االقتصاد  خيار  أن  واتضح   -135

مادة  بوصفه  اإلبداع،  تحويل  عىل  اإلبداعي  االقتصاد  ويقوم 

أولية أساسية، إىل ثروة، ويعمل هذا االقتصاد يف أحيان كثرية 

يف نطاق ضيق ويوفر فرص عمل جديدة ويدر أشكاالً مختلفة 

من اإليرادات عىل املستوى املحيل وبذلك يسهم يف تحقيق نمو 

اقتصادي شامل يتسم بتوازن أكرب. وستدعم اليونسكو ظهور 

بالتايل  ثقافية دينامية وإبداعية. وستشجع  صناعات وأسواق 

الفنية واإلبداعية لألفراد واملؤسسات يف  القدرات  االستثمار يف 

البلدان النامية، مع الحرص عىل تأمني فرص االنتفاع واملشاركة 

الصغرية  الثقافية  للرشكات  خاص  وبوجه  للجميع،  الكاملة 

وسيتطلب  الجنوب.  بلدان  من  وللمبدعني  الحجم  واملتوسطة 

ذلك دعم عملية وضع أطر السياسات وتنمية القدرات التقنية 

والقدرات املتعلقة بالبنى األساسية. 

العالم،  أرجاء  بالتساوي يف  اإلبداعية موزعة  القدرات  أن  ومع   -136

وغالباً  اإلبداعية.  قدراته  كامل  عن  التعبري  فرد  لكل  يتاح  فال 

ما تكون األصوات اإلبداعية يف جنوب الكرة األرضية غائبة. إذ 

يعيش الفنانون واملبدعون حياة غري مستقرة وال يزال الكثريون 

منهم يقبعون يف صمتهم رغماً عنهم وال يتمتعون بالحرية يف 

إبداعهم.  السفر أو اإلبداع أو االنتفاع بالحد األدنى من منافع 

ويطالب الفنانون عىل نحو متزايد بتحسني الظروف االجتماعية 

واالقتصادية وبإزالة العوائق التي تعرتض حراكهم. وستعمل 

اليونسكو عىل تعزيز أوضاع الفنانني وحراكهم الفردي ومنح 

األرضية.  الكرة  جنوب  يف  اإلبداعية  لألعمال  تفضيلية  معاملة 

وستواصل بذل جهودها لدعم الفنانني من خالل املنح الدراسية 

النقاش  تنشيط  وإعادة  الشباب  املبدعني  إىل  املقدمة  واملالية 

اقتصادية واجتماعية  لتهيئة ظروف  الالزمة  والتدابري  العاملي 

أفضل  لعملهم.  

وال  الثقافية  بالحياة  الجميع  ينتفع  ال  عينه  السياق  وضمن   -137

السلع  بمختلف  التمتع  بإمكانية  وال  اإلبداعي  التعبري  بقدرات 

الخاصة  والخدمات  السلع  ذلك  يف  بما  الثقافية،  والخدمات 

تتيح  إبداعية  مجتمعات  لبناء  أساسية  أمور  هي  وتلك  بهم. 

ولتحسني  املعرفة،  عىل  قائمة  االجتماعي ومجتمعات  االندماج 

أعمال  جدول  متابعة  إىل  وسعياً  اإلجمايل.  املعيشة  مستوى 

لتعزيز  الفنون  بتعليم  الخاصة  اإلنمائية  واألهداف  سيول 

قدرة املجتمعات عىل اإلبداع واالبتكار، ستُمنح األولوية لتعزيز 

الجهود وإزالة العوائق التي تحد من االنتفاع بالحياة الثقافية 

التعبري  ألشكال  الالزمة  بالقدرات  والنهوض  فيها،  واملشاركة 

الثقايف واإلبداعي، ولتوافر شتى أنواع السلع والخدمات الثقافية. 

وسيتم التشديد عىل الدور الذي تضطلع به اليونسكو بوصفه 

ترويج  خالل  من  املعارص  اإلبداع  مجال  يف  مرجعياً  دوراً 
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والفنون  األداء  لفنون  املكرسة  املستوى«  العاملية  »املبادرات 

البرصية بالرشاكة مع الرواد من الفنانني واملهندسني املعماريني 

واملؤسسات من جميع املناطق يف العالم.

إن التوسع الحرضي الرسيع الذي لم يشهد له مثيل يف جميع   -138

واستخدامها  املوارد  توافر  عىل  ضغوطاً  يفرض  العالم  أنحاء 

قضايا  وظهور  مثقلة  حرضية  بيئات  نشوء  ذلك  عن  وينجم 

أمنية جديدة ال يمكن االستمرار فيها عىل املدى الطويل. ومن 

شأن وضع اإلبداع يف صميم التجديد والتخطيط الحرضي أن 

يفيض إىل أن تكون املدن أكثر مالءمة للعيش وأكثر أمناً وإنتاجاً 

وقدرة عىل توفري حياة أفضل. وتعمل اليونسكو عىل دعم األماكن 

العامة الحرضية املشرتكة حيث يسهم اإلبداع يف تعزيز املشاركة 

االجتماعية واالندماج واألمن. وسرتكز اليونسكو أنشطتها عىل 

تنشيط  الخصوص  وجه  وعىل  اإلبداعية«  »املدن  نموذج  دعم 

تحقيق  يف  تساهم  مختربات  بوصفها  اإلبداعية  املدن  شبكة 

فيها  يجري  وأماكن  الفقر  وطأة  وتخفيف  املستدامة  التنمية 

تبادل الخيال واإللهام واالبتكار بكل انفتاح وحرية: فهي منابر 

الصور  يتم فيها تصور مجموعة متنوعة من  للحوار واألفكار 

والنصوص واألصوات وإنتاجها وتبادلها وتداولها، وال سيما ما 

ينتمي منها إىل مجتمعات الشتات. 

النواتج املنشودة:

تعزيز ابتكار السلع والخدمات الثقافية وإنتاجها وتوزيعها والتمتع بها يف الدول األعضاء؛ �

تشجيع اإلبداع وأشكال التعبري اإلبداعي - وال سيما لدى الفئات الضعيفة بما يف ذلك النساء والشباب؛ �

تعزيز االنتفاع بالحياة الثقافية واملشاركة فيها وإمكانية التمتع بالسلع الثقافية؛ �

تحسني الظروف االقتصادية واالجتماعية للفنانني وتيسري حراكهم، وصون املهارات التي يمتلكها مبدعو الرتاث غري املادي؛ �

دمج الصناعات الثقافية واإلبداعية يف أطر التنمية الدولية وخطط التنمية الوطنية ويف الربمجة القطرية املشرتكة لألمم املتحدة واإلقرار بها يف  �

خطة التنمية ملا بعد عام 2015 

مدخل إىل الهدف االسرتاتيجي التاسع

وتسعى اليونسكو من خالل استغالل الطاقات الكامنة يف املعارف   -139

واملعلومات واالتصاالت إىل تيسري نشأة مجتمعات املعرفة. ووفقاً 

للقيم املكرسة يف امليثاق التأسييس للمنظمة، ينبغي أن تكون تلك 

املجتمعات جامعة ومنصفة ومنفتحة وتشاركية، ويجب أن تقوم 

عىل املبادئ الرئيسية األربعة التالية:

حرية التعبري التي تنطبق عىل وسائل اإلعالم التقليدية واملعارصة  �
والجديدة، بما يف ذلك اإلنرتنت؛ 

إتاحة االنتفاع بخدمات بالتعليم الجيد للجميع؛ �

احرتام التنوع الثقايف واللغوي؛ �

تعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف، وال سيما ما يندرج منها يف  �
امللك العام.

الهدف االسرتاتيجي التاسع 

 تعزيز حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم 
وتعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف

الصعيد  عىل  الريادي  بدورها  االضطالع  اليونسكو  ستواصل   -140

بناء  العاملي يف تعزيز تهيئة بيئة حرة وتعددية ومستقلة تتيح 

مجتمعات معرفة جامعة للوفاء بمهمتها املتمثلة يف تعزيز حرية 

التعبري وحرية الصحافة وتنمية وسائل اإلعالم. وكان مؤسسو 

يمثل،  واألفكار  للمعلومات  الحر  التدفق  أن  مدركني  اليونسكو 

من بني مجموعة رشوط، رشطاً ال بد منه للنجاح يف بناء السالم. 

للمعلومات يف إضفاء قيمة  الحر  التدفق  ويف يومنا هذا، يساهم 

عىل نحو متزايد عىل التجارب اإلنسانية والتقدم من خالل تعزيز 

حقوق االنسان واالنفتاح وتعزيز سبل العيش، فضالً عن التنمية 

املستدامة واالندماج االجتماعي والديمقراطية التشاركية والسالم. 

التعبري ليست مجرد حق من حقوق اإلنسان  وبذلك فإن حرية 

املتفق  التنمية  أهداف  بلوغ  يف  يسهم  أسايس  عنرص  إنها  بل 

عليها دولياً.

التدفق الحر للمعلومات يف مجتمعات املعرفة تعزيز  ويستدعي   -141

الحق يف حرية التعبري، بما يف ذلك الحقوق املالزمة له املتمثلة يف 

حرية الصحافة وحرية تداول املعلومات. وتفيض هذه العنارص 

إىل حق أي شخص يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل ذلك حرية 
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اعتناق اآلراء دون تدخل والحق يف استقاء األنباء واألفكار وتلقيها 

وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية كما ورد 

يف املادة 19 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. وترى اليونسكو 

أن حرية التعبري تنطبق عىل وسائل اإلعالم التقليدية وكذلك عىل 

الناشئة عىل شبكة  اإلعالمية  املعارصة واألشكال  اإلعالم  وسائل 

اإلنرتنت اآلخذة يف التطور، وبأن ذلك كله يشكل جوهر مجتمعات 

املعرفة الديمقراطية.

وتعد حرية الصحافة وحرية تداول املعلومات عنرصين حيويني   -142

إسهاماً  املجتمعات  يف  اإلسهام  من  املهنيني  اإلعالميني  لتمكني 

كامالً. وبتوافر هذه الرشوط يمكن لوسائل اإلعالم أن تصبح جهة 

ميرسة رئيسية تمكن من االستجابة ملطالب الرأي العام املتعلقة 

يؤثر  مما  وتجاوبهم،  السياسات  واضعي  وبمساءلة  بالشفافية 

تأثرياً مبارشاً يف القضاء عىل الفقر ويف الشواغل البيئية. وتكفل 

اإلعالم يف تكوين ضمري  أيضاً مساهمة وسائل  الصحافة  حرية 

عاملي يسعى إىل القضاء عىل الفقر واملرض وإىل تعزيز املساواة 

بني الجنسني واملسؤولية البيئية. ويف مناطق ما بعد النزاع ، يمكن 

لوسائل اإلعالم التصدي لرسائل الكراهية وتعزيز الثقة والشمول 

والتصدي  التنوع  وتجسيد  التسامح  وتعزيز  الحوار  وتيسري 

األسباب  أحد  تشكل  التي  »اآلخر«  بشأن  الخاطئة  للتصورات 

الجذرية لنشوب النزاعات العنيفة.

املؤسسية  الرشوط  اإلعالم«  وسائل  »تنمية  مفهوم  ويشمل   -143

والعملية الالزمة ملمارسة حرية الصحافة. وعىل النحو املبني يف 

إعالن ويندهوك الذي يحظى بموافقة اليونسكو، تشري الرشوط 

إىل نظام يتسم بحرية اإلعالم والتعددية واالستقالل. وهذا بدوره 

والقوانني  السياسات  حيث  من  مؤاتية  بيئة  توافر  عىل  يتوقف 

واملتطلبات التنظيمية وامللكية وتنوع املضامني يف إطار املؤسسات 

اإلعالمية والقدرات املهنية للصحفيني، فضالً عن وجود مؤسسات 

داعمة قوية. ومن شأن هذا اإلطار إتاحة مساهمة وسائل اإلعالم 

يتمكن  بحيث  وتشاركية،  ومتجاوبة  ودينامية  متينة  مساهمة 

الرجال والنساء، وال سيما يف البلدان التي تعيش أوضاع ما بعد 

النزاعات وما بعد الكوارث ويف البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، 

باملعلومات الالزمة للتأثري عىل نحو إيجابي يف عملية اتخاذ القرار 

التي تعد أمراً أساسياً لتطوير مجتمعاتهم. واستناداً إىل الربنامج 

الدويل لتنمية االتصال يف املقام األول، ستواصل اليونسكو دعم 

الجهود التي تبذلها الدول األعضاء - وال سيما يف أفريقيا وأقل 

بناء  أجل  من   – النامية  الصغري  الجزرية  والدول  نمواً  البلدان 

بيئات إعالمية مفعمة بالحياة، إذ يعد ذلك أمراً أساسياً لتحقيق 

الحوكمة الرشيدة وعمليات التحول الديمقراطي. 

ويالحظ يف يومنا هذا أن قدرات وسائل اإلعالم تم إثراؤها وتوسيع   -144

تكنولوجيات  استخدام  يتيحها  التي  اإلمكانيات  بفضل  نطاقها 

املقابل  املبتكرة. وبموازاة ذلك يالحظ يف  املعلومات واالتصاالت 

املعلومات  من  وغريها  الصحافية  املعلومات  كميات  تزايد  أن 

املتعلقة بالشؤون العامة تصدر أيضاً يف الوقت الراهن من خارج 

إطار املؤسسات اإلعالمية التقليدية وتبلغ الجماهري مبارشة دون 

املرور بجهات وسيطة مهنية. ومن ثم أدى ظهور منابر جديدة 

لوسائل اإلعالم إىل ارتفاع لم يسبق له مثيل يف أعداد املواطنني 

الذين يمارسون حرية الصحافة. ويسهم هذا التطور يف تمكني 

املجتمع املدني والشباب واملجتمعات املحلية من إحداث تحوالت 

للتواصل  باالستعانة بوسائل جديدة  اجتماعية وسياسية هائلة 

وتبادل املعلومات واملعارف، كما يسهم يف تعزيز شعور كل فرد 

بمشاركته وهويته وانتمائه. وحيثما تمكن هذا التواصل من الوفاء 

باملعايري املهنية الخاصة بوسائل اإلعالم، اتسع مفهوم الصحفيني 

بحيث أصبح يشمل العاملني يف وسائل اإلعالم ومنتجي وسائل 

التواصل االجتماعي الذين ينتجون كماً كبرياً من املواد الصحفية. 

ويدل تنامي تدفق املعلومات بوجه عام عىل أن املساهمة الخاصة 

كانت  ما  تفوق  أهمية  تكتيس  أصبحت  الصحفية  للمعلومات 

تكتسيه يف أي وقت مىض. 

االضطالع  اليونسكو  عاتق  عىل  يقع  التطورات،  هذه  ضوء  ويف   -145

بدور هام ملعالجة كل من التحديات القديمة والحديثة العهد التي 

تواجه تنمية وسائل اإلعالم فيما يتعلق عىل وجه التحديد بحرية 

اإلعالم والتعددية واالستقالل. 

الدول  يف  اإلعالم  لحرية  والرتويج  الدعم  لزيادة  رضورة  ثمة   -146

املعايري  مع  بعد  وممارساتها  قوانينها  تتماىش  ال  التي  األعضاء 

املعايري  تلك  أهمية  تعزيز  التعبري. ويتعني  الدولية بشأن حرية 

بالنسبة إىل اإلنرتنت أيضاً بنفس الطريقة التي تطبق عىل وسائل 

مجموعة  يشمل  األطراف  متعدد  أساس  وعىل  التقليدية  اإلعالم 

الحكومية وقطاع  باألوساط  تبدأ  املصلحة  متنوعة من أصحاب 

بوسائل  وتنتهي  التقنية  واألوساط  املدني  واملجتمع  األعمال 

املحيل.  للمجتمع  تابعة  أو  أو خاصة  عامة  كانت  اإلعالم، سواء 

ووفقاً ملا تم بيانه آنفاً، يمكن لإلنرتنت والشبكات االجتماعية التي 

تعمل بالتفاعل مع وسائل اإلعالم اإلخبارية التقليدية االضطالع 

بدور حاسم يف نرش املطالب املتعلقة بإحداث تغيريات سياسية 

نطاق حرية  الذي شهده  التوسع  اقرتن  ذلك،  واجتماعية. ومع 

املعلومات  صحة  من  التحقق  مثل  جديدة  بتحديات  الصحافة 

وحرمة الشؤون الشخصية. وفضالً عن ذلك، برزت قضايا جديدة 

تهدد حرية التعبري عىل اإلنرتنت مثل الرقابة وغربلة املحتويات 

واملنع من تصفح بعض املواقع والهجوم اإللكرتوني عىل مواقع 

اإلنرتنت. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي ستواجه عىل مدى 

العقد القادم يف نطاق حرية التعبري وحرية تداول املعلومات يف 

آثار فكرية  املفتوح والحر، وما يرتتب عليه من  مجال اإلنرتنت 

التوعية  اجتماعية. ويمكن لحمالت  وأخالقية وقانونية وثقافية 

العاملية ومنها عىل سبيل املثال ما ينظم خالل اليوم العاملي لحرية 

الصحافة )3 أيار/مايو(، توعية واضعي السياسات والجمهور 

املستدامة  التنمية  يف  وأهميتها  القضايا  تلك  كل  بشأن  العام 

والسالم، واإلسهام يف إقامة بيئة تحرتم وسائل اإلعالم التقليدية 

واملتاحة يف املجال السيربني وتحميها.

وتعد سالمة الصحفيني رشطاً أساسياً أيضاً لتحقيق حرية وسائل   -147

الجرائم  أغلب  ويبقى  اهتمام.  إىل  تحتاج  تزال  ال  التي  اإلعالم 

واالعتداءات ضد الصحفيني بال تحقيق وال عقاب. ووضعت األمم 

املتحدة، بناء عىل مقرتح قدمته اليونسكو، إدراكاً منهما ألهمية 

تلك املسألة بالنسبة إىل الوفاء بالتفويض املسند إىل كل منهما، 

خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت 

من العقاب. ويوفر ذلك إطاراً شامالً ملنظومة األمم املتحدة كي 

تتعاون مع جميع األطراف املعنية، بما يف ذلك السلطات الوطنية 

املدني  املجتمع  عن  والدولية فضالً  الوطنية  املنظمات  ومختلف 

ووسائل االعالم بغية تعزيز سالمة الصحفيني ومحاربة مسألة 

اليونسكو  العقاب لدى االعتداء عليهم. وأُسِندت إىل  االفالت من 

بالخطة،  املتعلقة  املتحدة  األمم  لجهود  العام  التنسيق  مهمة 

داخل  سواء  العديدة،  املعنية  األطراف  لدى  تنفيذها  وتعزيز 

منظومة األمم املتحدة أو خارجها.
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وفيما يخص التعددية يف مجال تنمية وسائل اإلعالم، ال تزال نظم   -148

إعالمية عديدة تفتقر إىل العنرص املميز املتمثل يف وسائل إعالم 

ملشاركة  مخصص  قطاع  إىل  تفتقر  وبالتايل  املحلية  املجتمعات 

املواطنني من أجل تحقيق الديمقراطية والتنمية. وعىل غرار ذلك، 

ثمة نظم إعالمية عديدة ال تشتمل عىل قطاع إعالمي عام مكتمل، 

هذه  لتوفري  الحكومية  اإلعالم  وسائل  تحويل  مسألة  وال تزال 

الخدمة عىل جدول األعمال. لذا يفرض التنوع املحدود يف امللكية 

الديمقراطية يف  اإلعالم عىل تعزيز  تحد من قدرة وسائل  قيوداً 

العديد من البلدان. أما اإلنصاف يف تمثيل املرأة يف ملكية وسائل 

اإلعالم والتحكم بها، فهو غائب يف أماكن كثرية. كما أن التنوع 

يف مضامني وسائل اإلعالم محدود للغاية ويشوبه غياب ملراعاة 

قضايا الجنسني. ويقع عىل عاتق اليونسكو تقديم مساهمة فريدة 

بكفاءات  النهوض  أجل  من  املقبلة  الثماني  السنوات  مدى  عىل 

املواطنني يف مجال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية.

فعال  ذاتي  تنظيم  عىل  اإلعالمي  النظام  يف  االستقالل  ويعتمد   -149

والتزام باملعايري املهنية للصحافة، سواء داخل شبكة اإلنرتنت أو 

خارجها. ويشكل وجود منظمات قوية للصحفيني وتوافر برامج 

الصحافة،  تعليم  يخص  فيما  األثر  إحداث  عىل  وقادرة  محّدثة 

لوسائل  االقتصادية  االستدامة  وتعد  لالستقالل.  هامة  أسساً 

اإلعالم مسألة أساسية لتحقيق االستقالل، ومع ذلك فهي ترزح 

التي ينترش فيها  تحت وطأة ضغوط متزايدة. ويف االقتصادات 

اإلعالم  قطاع  استدامة  تواجه  عالياً،  انتشاراً  اإلنرتنت  استخدام 

الخاص والعام عىل حد سواء تحديات اقتصادية بالغة ترافقها 

النامية  البلدان  يف  أما  املهنية،  للصحافة  املوارد  توفري  عىل  آثار 

فيتمثل التحدي يف تنمية قطاع اإلعالم حيثما تكون االقتصادات 

وسائل  استدامة  تعزيز  رضورة  إىل  كله  ذلك  ويشري  ضعيفة. 

اإلعالم من خالل تعزيز دور تنمية وسائل اإلعالم باالعتماد عىل 

املختلفة  األبعاد  هذه  ضمن  اليونسكو  خربة  وتساهم  املعارف. 

الستقالل وسائل اإلعالم يف توفري مكانة جيدة للمنظمة تتيح لها 

إحداث فروق كبرية من خالل هذه األسس املتعددة األوجه التي 

تقوم عليها حرية الصحافة. 

جامعة.  معرفة  مجتمعات  تعزيز  عىل  اليونسكو  ستعمل  كما   -150

وقد أصبح مفهوم مجتمعات املعرفة، وفقاً ملا حددته اليونسكو 

وتبناه مؤتمر القمة العاملي ملجتمع املعلومات )WSIS(، مفهوماً 

الدائر حول مسارات تحقيق  النقاش  متزايدة يف  أهمية  يكتيس 

املعرفة،  التي تحركها  االقتصادات  املستدامة. وتضطلع  التنمية 

والتي تكون فيها حرية التعبري مضمونة، بدور متعاظم يف النمو 

الفقر. فضالً  من  والحد  املستدامة  والتنمية  العاملي  االقتصادي 

عن ذلك، هيأ التطور التكنولوجي خالل السنوات املاضية ظروفاً 

لتبادل  استثنائية  فرصاً  وأتاح  املعلومات  لتبادل  لها  مثيل  ال 

تتيحه  الذي  للمعلومات واألفكار  الحر  التدفق  املعارف. ويعزز 

التكنولوجيات الحديثة الحكم الديمقراطي واملسارات السياسية 

واالجتماعية الجامعة والتشاركية واملتجاوبة وبناء ثقافة السالم.

عنارص  دون شك  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  أصبحت   -151

عليها  املتفق  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  يف  للمساهمة  أساسية 

دولياً، إذ إنها تتيح زيادة الكفاءة يف مختلف العمليات، وتحدث 

يف الوقت ذاته تحوالت يف املجتمعات والسلوك البرشي عىل نحو 

يتطلب إعادة التفكري بجدية يف السياسات واملمارسات القائمة يف 

العديد من املجاالت، بما فيها وسائل اإلعالم والتعليم. ويتحول 

لتكنولوجيا  البنى األساسية  من تطوير  الدويل تدريجياً  الرتكيز 

الفعيل  باالستخدام  املرتبطة  املسائل  إىل  واالتصاالت  املعلومات 

العديد من  لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. وال يزال هناك 

املشكالت الصعبة التي يتعني حلها وتشمل حرية التعبري واألبعاد 

األخالقية ملجتمع املعلومات والتعدد اللغوي يف املجال السيربني 

والتحول من الفجوة الرقمية إىل الشمول الرقمي. 

ويحدد تقرير األمني العام املعنون تحقيق املستقبل الذي نصبو   -152

املعرفة  إتاحة  أن »محدودية  إىل  املعرفة« ويشري  إليه »تحديات 
وتوليد  للجميع  الشامل  النمو  نحو  التقدم  عرقلة  إىل  ]تؤدي[ 

التنمية  أجل  من  التكنولوجي  التقدم  إىل  إضافة  العمل،  فرص 

املستدامة«. ونظراً إىل الدور التحوييل الذي تضطلع به االتصاالت 

واملعلومات، سرتكز اليونسكو اهتمامها عىل زيادة كفاءة تنفيذ 

الربامج يف الدول األعضاء، وال سيما ضمن إطار عملية »توحيد 

األداء« عىل املستوى القطري.  

اسرتاتيجي  نهج  اتباع  أيضاً  املعرفة  مجتمعات  بناء  يتطلب   -153

لتشجيع تعميم االنتفاع باملعلومات، يتضمن الرتكيز عىل مساعدة 

الدول األعضاء يف اغتنام الفرص السانحة والتصدي للتحديات 

املتزايد باستمرار لتكنولوجيا املعلومات  الناشئة من االستخدام 

واالتصاالت وتدفق املعلومات والبيانات. فضالً عن ذلك، ستواصل 

اليونسكو توجيه النقاش بشأن التحديات السياسية واألخالقية 

واملجتمعية يف مجتمعات املعرفة املستدامة.

وستسعى اليونسكو بوجه خاص إىل تحفيز إضفاء الطابع العاملي   -154

عىل املضامني وتحفيز التكنولوجيا والعمليات باالستعانة بربنامج 

وستشجع  املعرفة.  مجتمعات  أمام  املتاحة  املنفتحة  الحلول 

املجال  يف  الثقايف  التنوع  واحرتام  اللغوي  التعدد  كذلك  املنظمة 

السيربني.

ويقتيض بناء مجتمع معرفة عاملي منصف وجامع انتفاع الجميع   -155

باملعلومات. ففي عام 2011، أنشأت اليونسكو الربنامج الدويل 

الحكومي املسمى »برنامج املعلومات للجميع« )IFAP( بصفته 

مجتمع  »بناء  يف  الدويل  الصعيد  عىل  والتشارك  للتعاون  منرباً 

املعلومات للجميع« ويف تقديم توجيهات وإجراء مناقشات بشأن 

التطور  التجاوب مع  باملعرفة ويف  االنتفاع  السياسات يف مجال 

الرسيع لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها. ويهدف 

املتعلقة  املناقشات  إىل تخطي حدود  للجميع  املعلومات  برنامج 

املجتمعية  األبعاد  وتناول  األساسية،  للبنى  التقنية  بالقضايا 

والديمقراطية والثقافية للبنى األساسية القائمة واملتغرية.

النواتج املنشودة:

االعرتاف بحرية التعبري وحمايتها بوصفها حقاً ينطبق عىل جميع أشكال االتصال وجميع وسائل اإلعالم؛ �

تدعيم التنمية والديمقراطية والحوار من خالل تعزيز قدرات املؤسسات اإلعالمية واألطراف املعنية واملواطنني املتمتعني بحرية التعبري؛ �

مساعدة الدول األعضاء واألطراف املعنية عىل امليض ُقدماً يف تعميم االنتفاع باملعارف املتاحة عىل اإلنرتنت. �
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استجابة اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث

التي  البلدان  ويف  األزمات  اليونسكو يف حاالت  استجابة  تعد   -156

التنفيذية  األنشطة  من  رضورياً  جزءاً  انتقالية  بمرحلة  تمر 

وتبقى  املستدامة.  بالتنمية  السالم  تربط  التي  املتواصلة 

تحقيق  أمام  األكرب  العائق  الطبيعية  والكوارث  النزاعات 

يف  تقيض  إنها  بل  دولياً،  عليها  املتفق  اإلنمائية  األهداف 

يزال  التقدم واالستثمار. وال  الحاالت عىل سنوات من  بعض 

النزاع إىل  هدف تحقيق تحوالت وطنية ناجحة لالنتقال من 

املنال،  بعيد  هدفاً  املستدامة  التنمية  وتحقيق  السالم  إحالل 

التي تواجه أوضاع ما بعد  للبلدان  الكيل  العدد  إذ إن نصف 

النزاعات تنتكس األوضاع فيها لتعود إىل النزاع مرة أخرى يف 

غضون عرش سنوات. وقد ازداد تواتر وشدة الكوارث الطبيعية 

يساعد عىل  ما  املناخ، وهذا  لتغري  نتيجة  املصدر  البرشية  أو 

الدخول يف حلقة مفرغة من النزاع والعنف.

فعالة  مساهمات  بتقديم  تاماً  التزاماً  اليونسكو  وستلتزم   -157

أوضاع  بتنسيق  املعنية  املتحدة  األمم  آليات  إىل  وأساسية 

لالحتياجات،  املشرتك  التقييم  وعمليات  األزمات،  ما بعد 

آليات  من  املانحة وغريها  الجهات  املتعدد  التمويل  وأساليب 

التمويل الخاصة بأوضاع ما بعد األزمات، وأساليب التمويل 

الجماعي املشرتك، ويف هيئات التنسيق املشرتكة بني الوكاالت 

عىل الصعيد العاملي وعىل صعيد أفرقة األمم املتحدة القطرية. 

وستدعم اليونسكو، بفضل خربتها التشغيلية الخاصة، خطة 

عمل األمني العام لسنة 2010 بشأن مشاركة النساء يف بناء 

السالم، وهي خطة من سبعة بنود وضعت مسألة املساواة بني 

الجنسني وتمكني النساء يف طليعة املسائل املدرجة يف جدول 

أعمال بناء  السالم.

دائرة  وكرس  املستدام  السالم  بناء  عىل  اليونسكو  وسرتكز   -158

التصدي  بغية  النزاع،  إىل  االرتداد  مخاطر  وتقليص  العنف 

للتحديات التي تواجه البلدان املتأثرة بالنزاعات. وينبغي أن 

تكون أنشطة اليونسكو رسيعة، إذ توفر الفرتة التي تيل األزمة 

وتعزيز  األساسية  الخدمات  إلتاحة  سانحة  فرصة  مبارشة 

اإلحساس بامللكية الوطنية لألنشطة وتيسري بناء القدرات منذ 

البداية. وسيتم دمج النهج االسرتاتيجي لليونسكو الرامي إىل 

مجاالت  يف جميع  اإلنعاش  يف جهود  تاماً  دمجاً  السالم  بناء 

اختصاص املنظمة. وسيتيح ذلك إنشاء روابط أقوى مع آليات 

والترسيح  السالح  نزع  وعمليات  السالم  لبناء  املتحدة  األمم 

وإعادة اإلدماج.

اتباع نهج  التحديد بالدعوة إىل  اليونسكو عىل وجه  وستقوم   -159

قطاعي شامل إلعادة تأهيل النظم التعليمية بعد األزمة، يمنح 

ويتفادى  واالنتفاع  الجودة  لقضايا  االهتمام  من  ذاته  القدر 

وجود ثغرات يف االستجابة تؤثر يف قطاعات فرعية محددة. 

ودعماً  خاصاً  اهتماماً  اليونسكو  ذلك، ستويل  إىل  وباإلضافة 

للتثقيف يف مجال السالم وإعادة التأهيل النفيس واالجتماعي، 

االنتعاش  لتحقيق  الحرجة  املناطق  إىل  دعمها  ستقدم  كما 

يف  والتدريب  التعليم  برنامج  مثل  األجل،  الطويلة  والتنمية 

املجال التقني واملهني واملهارات الحياتية للمقاتلني السابقني 

وإتاحة  والالجئني،  داخلياً  املرشدين  واألشخاص  املرسحني 

التعليم الثانوي والتعليم العايل وإعداد املعلمني وتدريبهم. 

ستوجه  عمداً،  والوثائقي  الثقايف  الرتاث  استهداف  حال  ويف   -160

اليونسكو دعوة إىل صونه خالل النزاع ويف أعقابه. وستنسق 

الطوارئ  حاالت  يف  االستجابة  إىل  الرامية  الدولية  الجهود 

أن  يمكن  الذي  اإليجابي  الدور  ودعم  الثقايف  الرتاث  لحماية 

تضطلع به الثقافة يف عملية بناء السالم. وستدعم اليونسكو 

اإلعالم  وسائل  واستعادة  الصحفيني  سالمة  مسألة  أيضاً 

املعلومات  وإتاحة  األزمات،  حاالت  يف  واستقاللها  لحريتها 

أعقاب  يف  الكرامة  واستعادة  األرواح  إنقاذ  يف  للمساعدة 

الكوارث أو النزاعات. 

مخاطر  من  الحد  عىل  الشديد  الرتكيز  اليونسكو  وستواصل   -161

التكاليف  فعالية من حيث  األكثر  الوسيلة  الكوارث، بوصفه 

والبنى  والرتاث  األرواح  وإنقاذ  الكوارث  آثار  لتخفيف 

للحد من مخاطر  اليونسكو  األساسية. وتشمل اختصاصات 

املياه  موارد  استشعار  التالية:  الناشئة  املجاالت  الكوارث 

املترضرة  البلدان  يف  الطوارئ  حاالت  يف  بعد  عن  الجوفية 

املائية عىل  املوارد  وإدارة  بالفيضانات  والتنبؤ  الجفاف؛  من 

الصعيد الوطني؛ والتثقيف بشأن الحد من مخاطر الكوارث 

التوسع  وكذلك  اإلعالم؛  وسائل  من  وغريها  اإلذاعة  عرب 

العاملي ألنظمة اإلنذار املبكر بأمواج التسونامي. وستتمحور 

»االنتفاع«:  للكوارث حول  لالستجابة  اليونسكو  اسرتاتيجية 

بالتعليم،  واالنتفاع  العذبة،  باملياه  االنتفاع  ذلك  ويشمل 

الكوارث،   مخاطر  من  بالحد  الخاصة  باملعلومات  واالنتفاع 

القدرات  ببناء  واالنتفاع  املخاطر،  تقييم  بعمليات  واالنتفاع 

فيما يخص نظم اإلنذار املبكر بالكوارث مع مراعاة األخطار 

املتعددة؛ وإدارة املوارد. 

التوجه القيادي نحو تحقيق الفعالية والتوجه اإلداري نحو تحقيق النتائج

النهوج  تعزيز  املنظمة  ستواصل    ،2021-2014 الفرتة  يف   -162

إنجاز مخرجاتها  الالزمة لتحسني  املؤسسية واألدوات واآلليات 

ونواتجها العامة باستخدام نتائج منشودة أقل عدداً ولكن أفضل 

لها  يتسنى  لكي  باألنشطة  التعريف  نطاق  توسيع  مع  تنسيقاً، 

تحقيق  أجل  من  للتتبع  قابلية  وأكثر  وضوحاً  أكثر  أثر  إحداث 

مصلحة الدول األعضاء. وستعزز املنظمة توجهها نحو االقرتاب 

أكثر فأكثر من االحتياجات واألولويات الحقيقية للدول األعضاء، 

بما فيها اللجان الوطنية، وقدرتها عىل تحقيق النتائج بفعالية، 

وقدرتها  والفاشلة،  الناجحة  التجارب  من  التعلم  عىل  وقدرتها 

عىل التواصل، وقدرتها عىل تعبئة املوارد، ومدى اتساع رشاكاتها 

االسرتاتيجية مع املجتمع املدني ومع القطاع الخاص. ولبلوغ هذه 

الغاية، ستعتمد اليونسكو عىل توصيات التقييم الخارجي املستقل 

الذي أجري يف عام 2010 وعىل متابعة تنفيذها، وستميض قدماً 

من حيث  املاضيتني  العامني  فرتتي  يف  املحرز  التقدم  تعزيز  يف 

الفعالية  بتحقيق  الكفيلة  والتدابري  والكفاءة  والفعالية  اإلدارة 

ومبدأ القيمة مقابل املال.
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التوجهات االسرتاتيجية الخمسة للتقييم الخارجي املستقل

زيادة تركيز أنشطة اليونسكو �

جعل اليونسكو أقرب إىل امليدان �

تعزيز املشاركة يف أنشطة األمم املتحدة �

تعزيز الحوكمة  �

تطوير رشاكات اليونسكو وتعزيزها �

1 - تحسني مالءمة برنامج اليونسكو واتساقه وتركيزه

يمثل تعزيز الرتكيز الربنامجي واحداً من أكرب التحديات ومن   -163

التغيري. وسعياً من املنظمة إىل  التي تدفع عجلة  العوامل  أهم 

والحفاظ عىل  الواقع  أرض  ونواتجها عىل  تحسني مخرجاتها 

قدرتها عىل إفادة الدول األعضاء، ستواصل بذل جهودها لرتكيز 

اهتمامها الربنامجي عىل عدد أقل من املجاالت التي تحدد عىل 

استباقياً. وسينحرص ذلك يف  بعداً  أفضل والتي تتضمن  نحو 

املجاالت التي تمتلك فيها اليونسكو مواطن قوة ومزايا مقارنة 

بغريها من الرشكاء، والتي لها فيها سجل ثابت من املنجزات، 

أو التي يمكنها أن تقدم فيها قيمة مضافة واضحة كما يمكنها 

أن تتعاون فيها بفعالية مع الجهات األخرى لتلبية احتياجات 

يلزم من قدرات برشية ومالية  ما  باستخدام  األعضاء،  الدول 

أعمالها  اتساق  أيضاً  اليونسكو  وستحسن  الربنامج.  لتنفيذ 

لدى جميع أعضاء أرسة اليونسكو املؤلفة من املراكز والربامج 

الوفاء بتفويضها ومهامها،  إىل  اليونسكو  من  الدولية. وسعياً 

ستضطلع بما ييل عىل وجه الخصوص:

بوجه  � التشديد  مع  األساسية،  مهامها  عىل  الرتكيز  مواصلة 

السياسات  التمهيدية بغية رسم  املراحل  العمل يف  خاص عىل 

من  بذلك  يتصل  وما  التقنينية  باألنشطة  واالضطالع 

تنمية للقدرات؛

وضع هيكل عام اسرتاتيجي لتحقيق االتساق يف جميع أجزاء  �
أرسة اليونسكو من أجل تنفيذ برنامج مشرتك، سواء يف املقر أو 
يف املكاتب امليدانية أو يف معاهد ومراكز الفئة 1 والفئة 2 أو يف 

الربامج الدولية الحكومية؛

تحقيق املزيد من التطوير يف الرصد وإعداد التقارير وفقاً ملبدأ  �
االعتماد عىل األدلة والتوجه نحو النتائج؛ والتشديد عىل منطق 
إىل  ثم  النتائج  إىل  املخرجات  من  االنتقال  عىل  القائم  التدخل 
عن  املعلومات  تقديم  إىل  والسعي  األثر؛  تحقيق  وإىل  النواتج 
املنجزات من وجهات نظر الجهات املعنية الرئيسية، وال سيما 

الجهات املستفيدة املبارشة؛

إجراء استعراض منهجي وتقييم لدورة الربنامج بغية تعزيز  �
تنفيذ الربنامج؛

التآزر  � أوجه  إىل  استناداً  وذلك  الربامج،  تجزئة  من  الحد 
والتعاون، وتفادي تكرار الجهود واملساعي الهامشية، وتركيز 
جميع الجهود عىل بلوغ النتائج املنشودة وتحقيق قدر أكرب من 

األثر؛

ضمان وجود مرونة مالئمة وتفويض للسلطات عىل الصعيدين  �
لربامج  الكاملة  الطاقات  تعبئة  بغية  والقطري  اإلقليمي 
واألولويات  االحتياجات  تلبية  أجل  من  ومواردها  اليونسكو 

املعقدة عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني عىل نحو فعال.

 2 - إرساء ثقافة تحقيق النتائج

يمثل إرساء ثقافة تحقيق النتائج أمراً أساسياً لبناء مصداقية   -164
املنظمة ومساءلتها تجاه الدول األعضاء والرشكاء واملستثمرين. 
ثقافة  عىل  املؤسيس  الطابع  إضفاء  عىل  اليونسكو  وستعمل 
التنفيذ القائم عىل النتائج يف جميع أنشطتها من خالل تحسني 
إىل  التقارير استناداً  القائمة والرصد والتقييم وتقديم  اإلدارة 
النتائج. وسيشمل ذلك عدداً من التدابري التي ستتخذ يف الفرتة 

القادمة وهي:

التطبيق التدريجي للميزنة القائمة عىل النتائج بوصفها جزءاً ال  �
يتجزأ من اإلدارة القائمة عىل النتائج؛

مع  � والفرص  املخاطر  وإدارة  االستباقي  النهج  تطبيق 
حاسمة  عوامل  بوصفها  مالئمة  اسرتاتيجية  خطط  وضع 

لتحقيق النتائج؛

وضع رصد منهجي للربنامج استناداً إىل معايري شفافة إلنشاء  �
الربامج الجديدة واإلبقاء عىل الربامج القائمة؛

منهجية  � طريقة  جانب  إىل  األنشطة  إلنهاء  أحكام  تطبيق 
الستعراض الربنامج وتقييمه؛

مع  � الربنامج،  تنفيذ  ترسيع  أجل  من  السلطة  تفويض  زيادة 
الحفاظ عىل بيئة متينة للرقابة الداخلية؛

جميع  � عىل  النتائج  إىل  املستندة  املساءلة  من  مزيد  تطبيق 
الوحدات املعنية واملوظفني املعنيني، بما يشمل تقييم األداء؛

بنشاط  � الخاصة  والنواتج  بالنتائج  التعريف  نطاق  توسيع 
تتمكن  بحيث  عمليات  من  به  يرتبط  وما  التقنيني  اليونسكو 
من  سواء  حد  عىل  والخارجية  الداخلية  املعنية  الجهات 
أكثر فعالية  إعداد نهوج  بما يف ذلك من خالل  االطالع عليه، 
األساسية  واسرتاتيجياتها  اليونسكو  أولويات  وتنقل  تعتمد 

ونتائجها املحرزة؛

التوجه نحو االمتثال للمبادرة الدولية للشفافية يف املعونة داخل  �
منظومة األمم املتحدة.
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الدور الحاسم للتقييم

تؤدي مهمة التقييم يف اليونسكو دوراً حاسماً يف تمكني املنظمة من الوفاء بتفويضها من خالل تقديم معلومات ذات موثوقية وقائمة عىل األدلة تندرج 

يف عمليات مختلفة التخاذ القرارات. وتتسم مهمة التقييم بأهمية حاسمة يف تحويل اليونسكو إىل منظمة تعتمد عىل التعلم. ففي فرتة االسرتاتيجية 

املتوسطة األجل، سيكون الغرض الشامل املرجو من مهمة التقييم متمثالً يف تعزيز ثقافة التقييم واإلدارة القائمة عىل النتائج يف اليونسكو من خالل 

أنشطة تقييمية وخدمات استشارية ذات أهداف محددة ترمي إىل دعم تحسني التعلم عىل مستوى املنظمة وتحسني الربنامج وتطبيق املساءلة فيه.

ويمثل التقييم اآللية الرئيسية للوقوف عىل آثار األنشطة عىل مستوى النتائج املنشودة، وهو بذلك عملية مركزية لتحسني إعداد التقارير القائمة عىل 

النتائج ورشط ال بد منه لالرتقاء باإلدارة القائمة عىل النتائج. وبالتايل يبذل املزيد من الجهود لتحسني جودة عمليات التقييم ونوعها وتغطيتها يف 

شتى أقسام منظومة اليونسكو. ويشمل ذلك تحسني ممارسات التقييم الذاتي للربامج املمولة من امليزانية العادية ومن خارج امليزانية، وضمان جودة 

أفضل يف عمليات التقييم الخارجية وإدخال تقييم األثر من أجل تحسني فهم ما ينجح من األنشطة ومن املستفيد من هذا النجاح ويف أي ظروف. ويعد 

التقييم أيضاً عنرصاً رئيسياً يف عملية املساءلة. 

3 - العمل عىل نحو أقرب إىل امليدان

تعتمد أهمية نشاط اليونسكو وعمقه اعتماداً كبرياً عىل خربتها   -165

ودرايتها عىل املستوى امليداني. ولكي تكون اليونسكو أقرب 

إىل الدول األعضاء ولكي يتسنى لها تلبية احتياجات وأولويات 

هذه الدول، فإنها سرتيس خالل الفرتة 2014-2021 ثقافة 

من  وذلك  امليدانية،  للعمليات  معززة  وإدارة  أقوى  تنفيذية 

خالل ما ييل:

يف  � العمل  مواقع  بني  فيما  للموظفني  الفعال  التناوب  ضمان 
املقر ويف املكاتب امليدانية، وتحقيق املزيد من الالمركزية من 

خالل نرش نسبة أكرب من املوظفني املهنيني يف امليدان؛

فرتة  � بدأ يف  الذي  امليدانية  للشبكة  الشامل  اإلصالح  مواصلة 
العامني املاضية؛

ضمان وجود مرونة مالئمة وتفويض للسلطة عىل الصعيدين  �
اإلقليمي والوطني لتمكني اليونسكو من تعبئة كامل طاقات 

برامجها ومواردها لتلبية االحتياجات واألولويات الوطنية؛

لألنشطة  � املشرتك  املتحدة  األمم  نظام  منجزات  يف  اإلسهام 
التنفيذية، بما فيها أطر األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية وغريها 

من آليات منظومة األمم املتحدة كلما كان ذلك ممكناً؛

التنسيق الفعال ألنشطة ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث؛ �

التي  � البلدان  لجميع  القطرية  للربمجة  اليونسكو  وثائق  إعداد 
تضطلع اليونسكو فيها بمساهمة كبرية من أجل ضمان اإلدارة 
مشاركة  عىل  اليونسكو  حصول  وتيسري  املالئمة  الربنامجية 
الخاصة  املعلومات  تناقل  وتحسني  والرشكاء،  املعنية  األطراف 
املشرتكة لألمم  القطرية  الربمجة  التكامل مع  بالنتائج، وتيسري 

املتحدة، وتعزيز إبراز صورة املنظمة؛

استحداث أدوات جديدة للمعلومات واالتصاالت من أجل ضمان  �
تواصل أفضل بني املقر واملكاتب امليدانية؛

يف جميع  � امليدانية  العمليات  إدارة  يف  والتكامل  النوعية  تحسني 
1، والربامج  الفئة  اليونسكو، بما يف ذلك معاهد  أمانة  مكونات 
التداخل  من  بالحد  وذلك  واالتفاقيات،  الحكومية  الدولية 

وباالعتماد عىل أوجه التآزر.

4 - تعزيز مشاركة اليونسكو يف األمم املتحدة

تعمل  أن  عليها  فيجب  لوحدها.  تعمل  أن  لليونسكو  يمكن  ال   -166

العاملي  الصعيد  عىل  املتحدة  األمم  منظومة  إطار  يف  بنشاط 

واإلقليمي والوطني، مع ضمان أن يكون نشاطها متماشياً مع 

اإلنمائية لأللفية وأهداف مرحلة  العاملية مثل األهداف  األهداف 

اإلقليمية  واالحتياجات  األولويات  ومع   ،2015 عام  بعد  ما 

والوطنية، كما يجب التأكد من أن عملها متسق كلياً مع أعمال 

سائر األطراف يف املنظومة وأنه يتم االعرتاف بأدوارها القيادية 

يف مجاالت اختصاصها وممارسة هذه األدوار بفعالية. وسوف 

تؤدي األنشطة املشرتكة واملنسقة إىل تعزيز قدرة منظومة األمم 

مواجهة  هذا  لعرصنا  املعقدة  التحديات  مواجهة  عىل  املتحدة 

وامليثاق  املتحدة  األمم  ميثاق  ومبادئ  قيم  إىل  استناداً  فعالة، 

التي تتسم بها منظومة  الفريدة  التأسييس لليونسكو والرشعية 

اليونسكو  الفرتة 2014-2021، ستقوم  املتحدة. وخالل  األمم 

بما ييل:

العمل املنهجي مع سائر منظمات األمم املتحدة يف إطار الجهود  �
املبذولة عىل مستوى املنظومة والرامية إىل إتاحة املجموعة الكاملة 
للخربات القائمة يف منظومة األمم املتحدة للدول األعضاء بطريقة 
منسقة. ويشمل ذلك ضمان املزيد من االتساق يف عمل اليونسكو 
مع األعمال التي يُضطلع بها عىل مستوى منظومة األمم املتحدة 
عىل  القائم  التعاون  عن  الناشئة  التآزر  أوجه  وإقامة  بأكملها، 
والتعاون مبارشة مع سائر منظمات  للمهام،  الواضح  التوزيع 
األولويات  يف  واملساهمة  األساسية،  املجاالت  يف  املتحدة  األمم 
اإلنمائية للدول األعضاء ضمن نطاق أطر األمم املتحدة للمساعدة 
اإلنمائية عىل الصعيد القطري، واالسرتشاد بمبادئ »توحيد األداء« 

كلما كان ذلك ممكناً؛

املجاالت  � يف  التنسيقي  والدور  الفعالة  القيادة  تويل  ضمان 
األمم  منظومة  داخل  وذلك  املنظمة،  يف  األولوية  ذات  األساسية 
املتحدة وهيئاتها الدولية الحكومية، واملساهمة يف املبادرات ذات 
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التي  القيادة  أدوار  تويل  أو  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الصلة 
تسندها الجمعية العامة لألمم املتحدة إىل اليونسكو؛

إقامة رشاكات ملموسة مع سائر وكاالت األمم املتحدة يف املسائل  �
ذات االهتمام املشرتك عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني؛

ضمان املساهمات الفعالة يف أطر األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية  �
وغريها من العمليات التي تضطلع بها األمم املتحدة عىل الصعيد 

القطري، وتعزيز إسهام اليونسكو يف التنسيق العاملي لألنشطة 
التنفيذية ووضع السياسات داخل األفرقة اإلقليمية ملجموعة األمم 
املتحدة اإلنمائية ويف إطار األفرقة القطرية لألمم املتحدة، وذلك 
إطار  يف  تمت  التي  والتجارب  املنجزات  عىل  أمكن  ما  باالعتماد 

»توحيد األداء« بناء عىل طلب الدول األعضاء؛

األمم  � املوظفني من خالل تناوبهم داخل منظومة  زيادة خربات 
املتحدة واإلسهام يف نظام املنسقني املقيمني.

5 - تنفيذ االسرتاتيجية الجديدة الخاصة بالرشاكات

استباقياً يف العمل مع سائر  ستتّبع اليونسكو نهجاً اسرتاتيجياً   -167

الرشكاء من القطاعني العام والخاص، ومع الشبكات والجهات 

بالرشاكات  الخاصة  املنظمة  باسرتاتيجية  مسرتشدة  املنارصة، 

مع  التشارك  أصبح  وقد  التنفيذي.  املجلس  عليها  وافق  التي 

من  متنوعة  أشكاالً  تقدم  التي  الكيانات  من  كبرية  مجموعة 

لليونسكو يف  املميزة  السمات  الخربة واملشورة والدعم سمة من 

أيضاً،  اليونسكو  العمل. وسوف تستكشف  العديد من مجاالت 

البلديات وسلطات  التعاون مع  بدعم من الحكومات، إمكانيات 

للحصول  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  حاجة  وثمة  املحافظات. 

عىل عدد أكرب من الرشكاء يف فرتة االسرتاتيجية املتوسطة األجل 

املقبلة. وإن السياسة الشاملة التي تمت املوافقة عليها منذ فرتة 

اليونسكو بإطار للعمل  قريبة )واالسرتاتيجيات املنفردة( تزود 

تطوير  وسيجري  وتعاوناً.  تشاركاً  أكثر  بطريقة  الرشكاء  مع 

هذه السياسة من خالل إرشاك جهات متعددة األطراف من بني 

أهم الجهات املعنية والرشيكة التي تضطلع بدور بالغ األهمية يف 

التصدي للتحديات العاملية وتحسني الحوكمة الرشيدة، ومن هذه 

الجهات االتحاد األوروبي وبنوك التنمية. واعرتافاً بأهمية تعدد 

األطراف، وفعالية املعونة والطلب املتزايد عىل التعاون الدويل يف 

التابعة  االتصال  مكاتب  اليونسكو، ستقوم  اختصاص  مجاالت 

لليونسكو بتعزيز تحالفاتها ورشاكاتها وتعاونها عىل الصعيدين 

املتحدة  األمم  منظومة  داخل  الرشكاء  مع  واإلقليمي  الدويل 

وخارجها. وسوف تتيح هذه املكاتب ألمانة اليونسكو فرصاً لرفع 

مستوى الرشاكات مع منظمات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية 

إبراز صورة املنظمة  القارية وغريها، وستساعدها يف تعزيز  أو 

وأثرها بوجه عام.

6 - الرشاكة مع املنظمات غري الحكومية

للعمل  قوية  مرتكزات  بوصفها  الحكومية،  غري  املنظمات  تمثل   -168

مع املجتمع املدني، يف وقتنا هذا وأكثر من أي وقت مىض رشكاء 

كاليونسكو  حكومية  دولية  منظمة  إىل  بالنسبة  األهمية  بالغي 

تحتاج إىل العمل عىل الصعيد العاملي مع ربط املستوى العاملي 

باملستوى املحيل يف الوقت ذاته. وستستكشف اليونسكو التدابري 

عىل  الحكومية  غري  املنظمات  مع  رشاكاتها  لتطوير  الالزمة 

حقيقية  ثقافة  املنظمة  وستنرش  واملحيل.  العاملي  الصعيدين 

للرشاكة مع املنظمات غري الحكومية، وستجدد شبكة املنظمات 

غري الحكومية وتحييها بوصفها جهات رشيكة رسمية. وسيجري 

نحو  وموجهة  وبارزة  فعالة  جديدة  رشاكات  إقامة  إىل  السعي 

العمل، مع إيالء اهتمام خاص للمنظمات املنتمية إىل مناطق غري 

ممثلة بالقدر الكايف، وال سيما أفريقيا، وللمنظمات غري الحكومية 

املعنية بالشباب.

7 - تعبئة املوارد الخارجة عن امليزانية

ترتبط جدوى املنظمة وفعاليتها، ال سيما يف امليدان، ارتباطاً وثيقاً   -169

الخصوص  وجه  وعىل  امليزانية،  عن  الخارج  التمويل  بمستوى 

تكثيف  يجري  وسوف  مالية.  لقيود  الخاضعة  الفرتات  يف 

الدول  لدى  املوارد  تعبئة  يخص  فيما  القائمة  االسرتاتيجيات 

األعضاء والرشكاء املنتمني إىل القطاع الخاص، وهي اسرتاتيجيات 

مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأولويات اليونسكو وقدراتها عىل التنفيذ، 

كما ستعزز الرشاكات التي تجمع بني القطاعني العام الخاص. 

ولضمان استدامة الجهود يف الظروف أو السياقات الخاصة بكل 

بلد، من الجوهري أن تكون جميع األموال الخارجة عن امليزانية 

مكملة ألولويات الربنامج العادي.
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8 - التعاون مع اللجان الوطنية لليونسكو

تنشئها  كيانات وطنية  لليونسكو، بوصفها  الوطنية  اللجان  إن   -170

حكومات الدول األعضاء وفقاً للميثاق التأسييس لليونسكو )املادة 

السابعة( ومليثاق اللجان الوطنية لليونسكو، تمثل هيئات هامة 

وبحكم  الربنامج.  وتنفيذ  املعلومات  وتوفري  واملشورة  لالتصال 

عالقتها الطبيعية بالوكاالت الحكومية واتصالها املبارش باألوساط 

املثقفة وبشبكات املجتمع املدني، فإنها تسهم يف تحقيق أهداف 

إبراز  وضمان  الرشاكات  وإقامة  برامجها  وتنفيذ  اليونسكو 

األنشطة عىل الصعيد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي. وسيجري 

تعزيز دورها الحاسم وقيمتها الفريدة.

9 - إبراز الصورة وإعالم الجمهور

املنظمة.  إىل  بالنسبة  اسرتاتيجية  بأهمية  الجمهور  إعالم  يتسم   -171

اليونسكو  برسالة  أوسع  جمهور  لتعريف  أداة  يشكل  فهو 

وبأهدافها الشاملة وباألهداف االسرتاتيجية لربنامجها، ولتعبئة 

الرشاكات من أجل بلوغ هذه األهداف. وهؤالء الرشكاء املنتمون 

إىل القطاعني العام والخاص يمثلون قنوات حيوية إلبراز صورة 

اليونسكو والدعاية لنشاطها لدى الجمهور العام.

ويعتمد االتصال الفعال وتحقيق املزيد من إبراز صورة املنظمة   -172

عىل جودة مضمون الربنامج. ومن ثم يجب أن تبنى أنشطة إعالم 

الجمهور بوصفها جزءاً ال يتجزأ من إعداد الربنامج والتخطيط 

لتحقيق أولويات الربنامج. ويجب أن تبني خطة االتصال املتكاملة 

والجدول  املنشودة،  اإلعالمية  واألهداف  املتوخاة،  األولويات 

الجيدة  الربمجة  لضمان  تعبئتها  ينبغي  التي  واملوارد  الزمني، 

إسهاماً  االتصال  أسهم  اإلعالمية وقد  الفعال لألنشطة  والتنفيذ 

التجارب  تكرار  فرص  وتعزيز  الربنامج  أثر  تحقيق  يف  مبارشاً 

الناجحة واالرتقاء بها.

املعلومات  إلنتاج  فعالة  أدوات  املنظمة  لدى  يكون  أن  ويجب   -173

ونرشها. وسواء كان األمر يتعلق باملنشورات أو باملواد املوجهة 

إىل وسائل اإلعالم )الصحافة املطبوعة ووسائل اإلعالم املسموعة 

بتنظيم  أو  اإلنرتنت  عىل  املتكامل  املنظمة  بموقع  أو  واملرئية( 

من  رفيعاً  مستوى  تبلغ  أن  يجب  املنتجات  هذه  فإن  األحداث، 

بوابة  املضمون. وستدمج  التقنية وجودة  املعايري  مراعاة  حيث 

تقليدية  إعالمية  مواد  صفحاتها  يف  اإلنرتنت  عىل  اليونسكو 

)املطبوعات ومنتجات الفيديو وغريها( وتعززها، كي تتحول إىل 

أداة عمل متعددة الوسائط، وإىل مركز يجري فيه تنظيم املعارف 

التي تنتجها املنظمة يف مجاالت اختصاصها، وإتاحة هذه املعارف 

للجمهور. وتوفر البوابة أيضاً قاعدة لعمل اليونسكو الذي يتزايد 

أهمية يف مجال التواصل االجتماعي، الذي ينبغي امليض قدماً يف 

تعزيزه.

اإلعالمية  املنتجات  يف  اللغوي  التعدد  تعزيز  أيضاً  وسيجري   -174

الويب،  شبكة  عىل  املنشورة  واملواد  الصحفية  )البيانات 

واملنشورات، واملنتجات السمعية البرصية(، وسينفذ ذلك جزئياً 

من خالل إنشاء أفرقة صغرية يف بعض املكاتب امليدانية املختارة 

بلغات  اإلنرتنت  عىل  اليونسكو  بوابة  وإدارة  املضامني  إلنتاج 

نحو  عىل  والرتويج  التعبئة  نطاق  توسيع  وسيجري  مختلفة. 

بنطاقها  اليونسكو«  »أرسة  إىل  الوصول  يتسنى  بحيث  متزايد 

الواسع الذي يشمل جهات أخرى مثل اللجان الوطنية واملعاهد. 

اليونسكو  عمل  كذلك  ستدعم  والرتويج  اإلعالم  برامج  أن  كما 

للربمجة  املتحدة  األمم  عمليات  يف  املشاركة  البلدان  جميع  يف 

القطرية املشرتكة. ولذلك سوف توجه جهود متزايدة نحو تلك 

البلدان بغية إظهار قدرات اليونسكو وإبراز الربامج التي تنفذها 

بالرشاكة مع األفرقة القطرية لألمم املتحدة.

شاملة  اتصال  اسرتاتيجية  الصدد  هذا  يف  اليونسكو  وستضع   -175

تصمم لغرض إبراز صورة املنظمة لدى مختلف الجهات املعنية، 

وتعزيز الرشاكات االسرتاتيجية ودعم تعبئة املوارد.

10- تطبيق إدارة فعالة للموارد البرشية

موظفني  من  تملكه  فيما  اليونسكو  قوة  موارد  أهم  تكمن   -176

متحمسني ومتفانني تتوافر فيهم أعىل صفات الكفاءة والنزاهة، 

ويمثلون توزيعاً جغرافياً منصفاً وتوازناً بني الجنسني، ويملكون 

من  االسرتاتيجية  وأهدافها  املنظمة  رسالة  تحقيق  عىل  القدرة 

عدم  وإن  النتائج.  تحقيق  تتوخى  التي  باإلدارة  االلتزام  خالل 

توافر ما يكفي من املوظفني يف مكاتب اليونسكو امليدانية جعل 

هذه املكاتب تواجه تحدياً كبرياً يف ضمان التنفيذ الفعال للربنامج 

واملحافظة عىل الجدوى تجاه حكومات الدول األعضاء والرشكاء 

إدارة  اسرتاتيجية  تحديث  املتحدة. وسيجري  األمم  إىل  املنتمني 

املوارد البرشية وخطة العمل الخاصة بالفرتة 2011-2016 يف 

مرحلة مبكرة من فرتة االسرتاتيجية املتوسطة األجل.

وأدت األوضاع املالية العاملية الصعبة إىل لفت االنتباه بقدر أكرب   -177

مع  البرشية،  قدراتها  تحدث  أن  اليونسكو  عىل  يتعني  أنه  إىل 

الجديد  التحدي  إىل  بالنظر  املرونة، وال سيما  املزيد من  ضمان 

املتمثل يف تعبئة كميات كبرية من املوارد الخارجة عن امليزانية. 

آلياتها  تكييف  مواصلة  إىل  البرشية  املوارد  إدارة  وستضطر 

ونظمها وقواعدها من خالل التوجه نحو نهج أكثر مرونة، مع 

التقلبات  الربنامج ومراعاة  تنفيذ  احتياجاتها من حيث  مراعاة 
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املتعددة  املانحة  الجهات  طريق  عن  املعبأة  لألموال  املمكنة 

األطراف والثنائية. وينبغي أن يراعي هذا التحدي يف الوقت ذاته 

رضورة تحقيق التكامل واالتساق يف السياسات املشرتكة مع إطار 

عمل األمم املتحدة والقيم الخاصة بالخدمة املدنية الدولية.

أعىل  عىل  املوظفني  حفاظ  ضمان  يف  يتمثل  آخر  تحد  وثمة   -178

عىل  اليونسكو  قدرة  دعم  أجل  من  والكفاءة  املهارة  مستويات 

متعددة  بيئة  يف  التنافسية  كفاءتها  وتعزيز  الربامج  تنفيذ 

األطراف. ولكي تحقق اليونسكو رسالتها بنجاح، فإنها تحتاج 

عىل  ويجب  والتفاني.  والتحمس  باملهارة  تتسم  عاملة  قوة  إىل 

املنظمة أن تسعى إىل اجتذاب أفضل الخرباء واملهنيني ودعمهم 

يف عمليتي التعلم والتطور، وأن تنرش املوظفني وتدير شؤونهم 

بأكثر الوسائل فعالية من حيث التكاليف بغية اإلسهام يف تحقيق 

األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.

11- إدارة املعارف واملعلومات واالتصال

حديثة.  منظمة  أي  يف  األساس  حجر  التكنولوجيات  تمثل   -179

وبالنظر إىل أن مجاالت اختصاص اليونسكو غنية باملعارف 

املعارف  إدارة  فإن  الخصوص،  وجه  عىل  واملعلومات 

بالغة  بأهمية  تتسم  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيات 

بالنسبة إىل املنظمة. ولذا ال بد لليونسكو من أن تتزود بأدوات 

ابتكارية وبأفضل املمارسات يف هذا املجال، لكي يتسنى لها 

توسع  وأن  والفعالية،  الكفاءة  حيث  من  األقىص  الحد  بلوغ 

نطاق أنشطتها الرتويجية، وأن تعزز أثر برامجها، مع تسليط 

الضوء عىل هذه الربامج، وأن تضطلع بدورها كامالً بوصفها 

به يف إطار أنشطة األمم املتحدة املنسقة. ويف  رشيكاً موثوقاً 

الفرتة 2014-2021، ستنهض اليونسكو بكفاءتها وفعاليتها 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  استخدام  خالل  من 

استخداماً كامالً، وتنفيذ إدارة املعارف بفعالية وتشجيع ثقافة 

تشاطر املعارف، مما يتيح لليونسكو التحول إىل منظمة قائمة 

حقاً عىل التعلم. وسوف يتحقق ذلك من خالل ما ييل:

تحقيق التكامل يف تطبيقات دعم الربنامج ويف بنى البيانات؛ �

املقر  � تربط  للمعلومات  وسلسة  وحيدة  أساسية  بنية  توفري 
بالوحدات امليدانية، وبلوغ الحد األمثل يف تكامل النظم األساسية 
مع  العمل  لتنظيم  شامل  بمستوى  واستكمالها  املنظمة،  داخل 

تمكني املستخدمني من الدخول إليها عرب منفذ واحد؛

دمج إدارة املعارف يف تنفيذ الربنامج باستخدام مجموعة متنوعة  �
املعارف  تبادل  تيسري  مع  التشاركية،  والتقنيات  األدوات  من 

والخربات املتاحة؛

تحسني مهمة إدارة املعارف وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  �
اليونسكو من خالل زيادة مشاركة جماعة املستخدمني،  داخل 
وتحسني توفري خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألداء 
يف هذا املجال، وتحسني األمن، والهيكل واملعايري، وإدارة محفظة 

املرشوعات، وتحسني إجراءات تسيري األعمال؛

املتعلقة  � األعمال  استمرارية  لها  تتعرض  التي  املخاطر  تخفيف 
تفاقم  عن  تنتج  والتي  اللوجستية  والشؤون  األساسية  بالبنى 
نقص امليزانية الالزمة إلدارة املرافق، وترتيبات السالمة واألمن 

وتقليص أعداد املوظفني ومواصلة  تبديد املوارد.

12- التوجه نحو املمارسات الذكية والخرضاء

ستعزز اليونسكو ثقافة االنتقال من استخدام الورق إىل استخدام   -180

الوسائل اإللكرتونية. ولتعزيز هذا الهدف وإتاحة املوارد الالزمة 

له، سنضطلع بما ييل:

ستجهز جميع قاعات االجتماعات واملؤتمرات بمعدات تكنولوجيا  �
فيها  يستخدم  التي  االجتماعات  عقد  إلتاحة  الالزمة  املعلومات 

الورق استخداماً ذكياً؛

سيجري تطوير بوابات االتصاالت املوحدة بحيث يتم الوصول إىل  �
البيانات انطالقاً من نظم إدارة املعارف واملعلومات؛

حجم  � تقليص  يتم  بحيث  اإلنتاج  أساليب  تعديل  سيجري 
املطبوعات داخل املنظمة إىل الحد األدنى الحرج وتقديم الدعم يف 
املقابل للتوجه يف املقام األول نحو االتصاالت اإللكرتونية والتوزيع 

اإللكرتوني؛

ستجري إدارة املخزون املوقعية بطريقة مركزية واحتوائية، تدار  �
فيها جميع خدمات التوزيع التابعة لألمانة بطريقة مركزية.
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 ضميمة ٤/م٣٧
 ٣ضميمة  ٥م/٣٧
٦/١١/٢٠١٣ 

 : إجنليزياألصل
 
 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٤,٢و ٣,١ انالبند

 األولوية المتمثلة في أفريقياالخاصة ب معدلةاالستراتيجية التنفيذية ال

 تقديمال

 .١٩م ت/١٩٠و ٤٥م ت/١٩٠، و)١-جيم( ١٥م ت/١٩١، واً)سادس( ١٦م ت/١٩٢القرارات  المصدر:

االسرتاتيجية اً) املؤمتر العام باعتماد سادس( ١٦م ت/١٩٢صوصا اللس التنفيذي، بوجب القرار  الخلفية:
، باإلضافة عدلةوتتضمن الوثيقة امل يف دورته السابعة والثالثني. املتمثلة يف صفريقياالتنفيذية املعدلة اخلاصة باألولوية 

صُعد استنادًا إىل �ج استشرايف ومشاورات  التنمية ها صفريقيا يف حتقيقوالتحديات اليت تواجه قضاياحتليل للإىل 
خطة و  ،وغريها من الشركاء إلقليميةا مستفيضة مع دول صعضاء ومفوضية االحتاد األفريقي، واجلماعات االقتصادية

االسرتاتيجية  سلط. ويف هذا الصدد، تمج طليعيةبراترمي إىل تنفيذ  األولوية املتمثلة يف صفريقياعمل خاصة ب
، كما ول األعضاء والشركاءالدبني اليونسكو و الرتابط والتناسق صوجه علا  بصورة خاصة الضوء عدلةتنفيذية املال

األدوار واملهام واملسؤوليات  هذه االسرتاتيجية حتددلالزمة لوضعها موضع التنفيذ. و واملوارد ا طرائقالعلا  تركز
إجراءات تعزيز وجود اليونسكو يف  تشملات اليت ختلف اجلهات الفاعلة، ال سيما يف سياق اإلصالحمب اخلاصة

 االسرتاتيجية.صخرياً آلية حمددة للرصد والتقييم مالئمة لتحقيق صهداف  رتحصفريقيا. وتق

 بشأن األهداف مفصلة معلومات كل برنامج من تلك الربامج  تضمنيو  الربامج الطليعية يف امللحق، رد عرضيو 
 إجراءات تتوىلوالربامج األخرى اليت أمور التنسيق ب املكلفوالربنامج الرئيسي  املقررة الرئيسية واألنشطة املنشودة
 الشركاء. شؤونو  ومؤشرات القياسومؤشرات األداء  املنشودةوالنتائج  التنفيذ
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 )٢٠٢١-٢٠١٤( األولوية المتمثلة في أفريقياب الخاصة معدلةال االستراتيجية التنفيذية -ألف 

0Fا متكاملة ومزدهرة وتنعم بالسالم، يدير شؤو�ا مواطنوها، وتشكل قوة دينامية علا الساحة العامليةصفريقي"بناء 

١ ." 

التحديات احلالية للتنمية يف صفريقيا كما  ملعاجلة القضايا ومواجهةمن اليونسكو  استجابةتعد هذه االسرتاتيجية  - ١
ثل هنا املساحة اليت مت، علا صعيد القارة واملنظمات اإلقليمية األفريقية املنظمات جمدداً ًا حددها األفارقة صنفسهم وصكدت

 - ٥م/٣٧يف األجلني القصري واملتوسط ( هذه االسرتاتيجية وتندرج .ةفريقياألاجلغرافية اليت تشمل مجيع الدول األعضاء 
وذلك باهتمامها باالجتاهات وببذور التغيري اليت ستؤثر يف تنمية القارة خالل  ،قارةلل)، وتقدم رؤية استشرافية ٤م/٣٧

صفريقيا يف املتمثلة يف  ةالعقد املقبل. وتعرب عن تضافر عزم الدول األعضاء واملديرة العامة علا اعتماد رؤية جديدة لألولوي
 دينامياً  سياق عاملي يتسم بالتحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت تعد القارة األفريقية منذ بضع سنوات فاعالً 

قدم إىل اللس التنفيذي يف دورته كان قد وجتدر اإلشارة إىل صن مشروع االسرتاتيجية التنفيذية   جمرد موضوع هلا. الفيها، 
وهي . ١٥م ت/١٩١و  ٤٥م ت/١٩٠يقة لقراري اللس التنفيذي الوث هذه وتستجيبحلادية والتسعني بعد املائة. ا

دة الطلبات اإلضافية الوار  يضع يف احلسبانلكي  عدلةبصورتا امله الثانية والتسعني بعد املائة يف دورت معروضة علا اللس
 ).١-جيم اجلزء( ١٥م ت/١٩١يف القرار 

مع الدول األعضاء وممثليها لدى املنظمة،  ٢٠١١شاورات صجريت منذ عام مل مت إعداد االسرتاتيجية وفقاً  وقد - ٢
واالحتاد األفريقي، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، والشركاء يف تنمية صفريقيا، وكذلك موظفي صمانة اليونسكو العاملني 

سيما تلك  ار القرارات واإلعالنات اليت اعتمدها التمع الدويل، واليف االعتب االسرتاتيجية خباصة يف امليدان. وتأخذ
 "، فضالً صوالً املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية، وصهداف التعليم للجميع، ومبادرة األمني العام لألمم املتحدة "التعليم 

كما ص�ا تراعي خطط العمل املتعلقة . ٢٠١٥بعد عام  اخلطة اإلمنائية لفرتة ماعن نتائج املناقشات التمهيدية لوضع 
) ودور الثقافة يف التنمية ٢٠١٣ثقافة السالم (يف آذار/مارس بشأن  لواندا وخطة عمل بالعلوم والتكنولوجيا يف صفريقيا

 األهداف االسرتاتيجية لالحتاد األفريقي اليت ترمي إىل تعزيز الوحدة األفريقيةب ). وتسرتشد٢٠١٣، نيسان/صبريل (هانغتشو
1Fوالنهضة األفريقية

الذي مت يف  األولوية املتمثلة يف صفريقياتوصيات تقييم برنامج  تراعي، فإن هذه االسرتاتيجية . وصخرياً ٢
، بينما يربز يف الوقت عينه صوجه النقص األولوية املتمثلة يف صفريقياعلا جدوى  يشددوالذي  ٢٠١٢شهر حزيران/يونيو 

 .فهماً واضحاً  شريكةالؤسسات املهذا الربنامج وموقعه داخل اليونسكو ولدى  ويةه حالت دون فهماملؤسسية اليت 

                                                
 رؤية االحتاد األفريقي ألفريقيا. ١
 عموم صفريقيا والنهضة األفريقية". : "نزعةبالتحديدهو  ٢٠١٣موضوع االحتاد األفريقي لعام  ٢
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 صداة استراتيجية في خدمة الدول األعضاء وشركائها األولوية المتمثلة في صفريقيا: ١ اإلطار

من  يرميينبغي صن  األولوية املتمثلة يف صفريقيابرنامج بناء علا املشاورات اليت صجريت، برز توافق يف اآلراء خبصوص صن 
 استجابات، بطريقة صشد وضوحاً  صن يقدم، من جهة صخرىينبغي جهة إىل تلبية احتياجات القارة يف األجل القصري، و 

 لتحوالت اليت تؤثر يف اقتصاداتا وجمتمعاتا.لة صفريقي

االت االهتمام ذات األولوية مها يف امليدان، حتدد االسرتاتيجية جممهاالختصاص الفكري لليونسكو و ا ومتاشيًا مع - ٣
اً . وحتدد صيضالوسائل الكفيلة بتخفيف هذه السلبياتاليت تعوق تنفيذها، وكذلك  والقيودا، والعراقيل صفريقيبالنسبة إىل 

حتدد حميط تدخل  . مث إ�االتنفيذ ومهام وجماالت اختصاصهمشركاء ، مع املراعاة الالزمة لرسائل صنسب طرائق التدخل
. وسيتطلب العمل يف امليدان مع اليونسكو وشركائها لضمان التكامل والفعالية لألنشطة اليت قامت بتحديدها مجاعياً 

والتقييم يضمن من جهة التماسك بني األنشطة  للرصدنظام  إقامة الشركاء وحتديد فعالية نشاط املنظمة وتأثريها صيضاً 
والدول  فريقيتيجية للمنظمة، ومن جهة صخرى متاشيها مع اخلطط اإلمنائية لالحتاد األوبني جمموع األهداف االسرتا

 األعضاء فيه.

 اليونسكو طوال عملية التنفيذ تسترشد بها صنشطةاالستراتيجية علا مبادئ صساسية  ترتكز: ٢ اإلطار
  ،بني القطاعات؛ واالشرتاكاجلمع بني التخصصات 

  واإلقليمي  الصعيد احمللي والوطين ودون اإلقليمييف جمال التنمية علا  األطراف املعنيةالتكامل والشراكة مع جمموع
 الشركاء التقنيون واملاليون الثنائيون واملتعددو األطراف)؛و مؤسسات القطاع العام، و (احلكومات، 

 احمللية؛ وضاعاألع تنو ل الواجبة راعاةاملمع  ،املرونة، وقابلية تكييف النشاط 

  ؛وإسناد املسؤوليات إىل السلطات الدنيارسوخ االرتباط بالواقع احمللي واإلقليمي 
 يف مجيع مراحل التنفيذ تطبيق املساءلة. 

 ةفريقيالقارة األوالتحديات التي تواجه تنمية  القضايا - أوالً 

) يف سياق سنوياً  ٪٥,٥( مذهالً  اقتصادياً  والعشرين منواً القرن احلادي  خالل العقد األول من صفريقياسجلت  - ٤
 ةفريقيدينامية االقتصادات األو التقدم احملرز وبذلك صسهم . عاملي متيز بالتأزم والركود يف معظم االقتصادات األشد تقدماً 

2Fيشوبه بعض احلذراؤل القارة منذئذ يف الساحة العاملية. بيد صن هذا التف اتصبرز الصورة اإلجيابية اليت  يف تعزيز

هذا  إذ إن. ٣
التفاوت االجتماعي.  صوجهالنمو صصابه اضطراب شديد يف بعض املناطق بسبب تزايد النزاعات الداخلية واستمرار 

زال الفقر املتزايد لدى صشد السكان هشاشة، والعدد املتزايد للسكان الالجئني صو املهجرين، واالنتفاع احملدود  وما

                                                
 .٢٠١٢عام  يفاللجنة االقتصادية ألفريقيا،  التقرير االقتصادي اخلاص بأفريقيا، والصادر عن  ٣
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اعية األساسية بالنسبة إىل عدد كبري من األفارقة حتديات دائمة تتطلب القيام بأنشطة ابتكارية وعميقة باخلدمات االجتم
 يف عدة جماالت هلا صلة وثيقة باختصاصات اليونسكو.

 جيب علاوحترير طاقة تنمية القارة،  فريقياالحتاد األ اليت صاغهاا صفريقيحتقيق رؤية لئن كان األفارقة يعتزمون و  - ٥
 تنطوي عليها،ة صن تتصدى بطريقة ابتكارية ألربعة حتديات كربى، ويف الوقت نفسه استغالل الفرص اليت فريقيلبلدان األا

 ية.وهي: منو السكان، والتنمية املستدامة والنمو االقتصادي، والتحوالت االجتماعية، واحلوكمة الدميقراط

 السكان نمو

مبا يربو علا  خالل األعوام اخلمسة والعشرين األخرية. ويقدر عددهم حالياً  اً كبري   ا تزايداً صفريقيتزايد عدد سكان  - ٦
 ما ميثل، صي ٢٠٥٠عام حبلول نسمة  تحدة، سيصل عددهم إىل حنو ملياريلتوقعات األمم املاً مليون نسمة، ووفق ٩٥٠

ة وشركائها يف فريقياحلكومات األ. وهلذا النمو املتسارع نتيجتان مباشرتان تستوقفان جمموع تقريباً  ثلث سكان العامل
 التنمية، ومها:

املتمثل يف التوفيق بني  يثري التحدي ، وهو ماا)صفريقيسكان  من ٪٦٠شباب (الالتزايد الشديد يف عدد  −
 ؛والتدريب الالزم للحصول علا عمل التعليم

واإلدارة الرشيدة والسلمية  العيش معاً  يف جزء كبري من القارة، مما يثري حتدي كثافة السكانالتزايد املستمر يف   −
 للموارد الطبيعية والبيئة.

الئقة  وظائفاندماجهم يف التمع من خالل  وتدريبهم لضمانكيف ينبغي تعليم هؤالء السكان من الشباب  - ٧
بلدا�م مشاركة  ما هو نوع التعليم وما هي املضامني الضرورية إلعداد شبان قادرين علا املشاركة يف تنمية و ومستقرة؟ 

كيف ميكن و لتنوع جبميع صشكاله؟ ا يعيشون يف بيئة يتزايد فيهاكيف يضمن التماسك االجتماعي لدى سكان و كاملة؟ 
 ا؟صفريقيبطريقة سلمية استغالل وتقاسم املوارد الطبيعية الوافرة والنادرة يف الوقت نفسه يف بعض مناطق صن يدار 

٢٠١٣3F يف عامالذي صجري  ،اإلمنائية لأللفيةيبّني استعراض األهداف و  - ٨

الذي  اهلائلالتقدم  ،فيما يتعلق بأفريقيا ٤
 ،التقرير نفسه علا صن العديد من التحديات ما زالت قائمة يشددومع ذلك،  غالبية البلدان األفريقية. ته عموماً سجل

والرعاية  سيما فيما يتعلق باألهداف ذات الصلة بأوجه عدم املساواة االجتماعية (إمكانية احلصول علا التعليم ال
خمتلف التقارير  كذلك  تشريخل.). و إ ،واستقاللية املرصة بني اجلنسنيتكافؤ الالصحية والعمل الالئق واألمن الغذائي و 

                                                
انعدام . فريقيا باجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةص، الصادر بعنوان "تقييم التقدم احملرز يف لأللفية عن األهداف اإلمنائية ٢٠١٢تقرير عام  ٤

) UA) واالحتاد األفريقي (CEAاألمن الغذائي يف صفريقيا: القضايا والتحديات والدروس". تقرير مشرتك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا (
 ).PNUD) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي (BADوبنك التنمية األفريقي (
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 إطارصهداف حتقيق يف الصعوبات اليت تواجهها معظم البلدان األفريقية  ىلالتعليم للجميع إ بشأنيونسكو الصادرة عن ال
4Fاليونسكو ، الذي تضطلع فيهبالتعليم للجميع بشأنعمل داكار 

 .بدور الوكالة الرائدة ٥

إىل األهداف اإلمنائية لأللفية سوى جزء من االحتياجات البشرية، وتغفل خباصة احتياجات االنتماء  تراعيوال  - ٩
مع ص�ا صساسية حلل هذه األهداف ال تشمل قضية احلقوق  كما صن .الثقافية وملكة اإلبداع وصشكال التعبري، ةمجاع

مل خيتزل السكان إىل بعدهم الوحيد  التباين والالمساواة بني اجلنسني وفيما بني الفئات االجتماعية. وإذا مشكالت
ومع مراعاة رسالة اليونسكو األخالقية، فإن  ،فريقيرؤية االحتاد األاملتمثل يف املوارد/رصس املال، كما تنطوي علا ذلك 

كما ،  األولوية املتمثلة يف صفريقيابرمته يف اسرتاتيجية اليونسكو اخلاصة ب يدرجرصس املال البشري واالجتماعي ينبغي صن 
 يف اجليل املقبل من األهداف اإلمنائية لأللفية. صن يدرجينبغي 

تمعات جامعة وقائمة وعلمية تسهم يف إنشاء جم ونسكو علا حتقيق سياسات تعليمية وثقافيةي: ستعمل ال٣ اإلطار
األساسية. وهكذا يتعني اعتبار تقدمي الدعم لتنفيذ العقد الثاين للتعليم اخلاص باالحتاد  اإلنسان حقوقعلا احرتام 

ناسبة املسياسات ال وتعزيز رسمسيما لدى الشباب  تكنولوجية، والال العلوم واملهارات، والنهوض بثقافة فريقياأل
5Fعموماً  للشباب

ومتكينهم من احلصول تعزيز قدرات الشباب  بالغ حمتمل يفعمل هلا تأثري مبثابة حماور  نواح،من عدة ، ٦
6Fعمل علا

جيع ا، إضافة إىل تشصفريقيا وعن صفريقيالشيء نفسه علا الربامج اليت تسهم يف إنتاج املعارف يف ينطبق . و ٧
 .الداخلية والتكنولوجياتاالبتكار القائم علا املعارف 

 االقتصاديالتنمية المستدامة والنمو 

الفقر املنتشر علا  تنطوي عل مفارقةا صفريقي ال تزالعلا الرغم من التقدم احملرز علا صعيد النمو االقتصادي،  -١٠
، ةجتماعيال، واةسياسيال، و ةقتصاديالا العوامل عدد من وهناك نطاق واسع يف قارة غنية باملوارد البشرية والطبيعية.

ة فريقيصن معظم االقتصادات األ ولكن من الواضح. اليت ميكن صن تفسر هذه املفارقة ةتكنولوجيال، و ةبيئيال، و ةثقافيالو 
خاضعة إىل حد كبري للمعونة هي نتج واحد صو عدد حمدود من املنتجات ذات القيمة املضافة الضئيلة؛ و مب مرهونةزالت  ما

تعزيز  عزمها علا من فهي ضعيفة علا الرغم البلدان األفريقيةاخلارجية فيما خيص متويل التنمية؛ صما املبادالت بني 
 التكامل اإلقليمي فيما بني االقتصادات واألسواق.

ة وضمان إدماجها يف فريقيلتغيري االقتصادات األ املثلا األداةمبثابة  التكامل اإلقليمي اإلقليمية اهليئاتتعترب  -١١
. وتنطوي هذه 7F٨اصفريقيمبثابة صحد األعمدة األساسية السرتاتيجيتها املقبلة يف  فريقيالسوق العاملية. ويعتربه االحتاد األ

 .إىل العملاليونسكو  وتدعووالثقافية،  دية واالجتماعيةواالقتصا تفاعل بني خمتلف العوامل السياسية العملية علا

                                                
 .٢٠٠٠نيسان/صبريل  ٢٨-٢٦اليونسكو يف داكار، بالسنغال، خطة عمل التعليم للجميع اليت اعتمدتا الدول األعضاء يف  ٥
 .ملا ينص عليه ميثاق االحتاد األفريقي اخلاص بالشباب طبقاً   ٦
 .١٥م ت/١٩١) يف الوثيقة ٢٠٢١-٢٠١٤انظر مشروع االسرتاتيجية التنفيذية لليونسكو اخلاصة بالشباب (  ٧
 .٢٠٠٧إعالن قمة االحتاد األفريقي، صكرا،   ٨



37 C/4 Add 
37 C/5 Add.3 – page 5 

 

إىل جنب مع اإلشعاع الفكري، واالبتكارات التقنية صو ضروب التجديد االجتماعي ًا االقتصادي جنب جيري النمو -١٢
جميات، والعمليات االجتماعية التنظيمية، وبوجه صعم مل غري املادية املتمثلة يف الرب . وللعواويعزز بعضها بعضاً  التنظيمي،

املعارف غدت صهم مادة صولية، وبات االنتفاع باملعارف  إذ إن ،مقارنة باملواد األولية هاميف العلم والتكنولوجيا، دور 
ا يف اإلنتاج فريقيص إسهام. وتعد زيادة حامسًا يف هذا الشأن . وتؤدي العلوم والتكنولوجيا دوراً قضيتني هامتنيوتشاطرها 

يف السوق العاملية. ومن  نشيطاً  إذا كانت القارة تريد صن تكون مشاركاً  جيب التصدي له رئيسياً  العلمي العاملي حتدياً 
املعارف ونظم  تقدير، وكذلك واالعرتاف بما للمعرفة والدرايةة صن تشجع إنتاج األفارقة فريقيالضروري اليوم للبلدان األ

8Fية اليت تربط بني الثقافة والتنميةاملعرفة الداخل

يف حتسني مجع البيانات  كبرياً   . وبإمكان اليونسكو صن تسهم إسهاماً ٩
 .هذا الصدد وحتليلهااإلحصائية يف 

، مثلما هو الشأن بالنسبة إىل التنوع بتغري املناخويتعني كذلك صن تراعا التحديات املتعددة األبعاد املرتبطة  -١٣
 واملسائل البيئية يف نطاق االقتصادين األخضر واألزرق.البيولوجي 

ة صن تنما وتوضع يف فريقيعلا حنو متزايد يف تنمية االقتصادات األ صيضاً  تستحق الصناعات الثقافية اليت تسهم -١٤
مو إبراز صورتا وتأكيد مسامهتها يف الن بد من المصاف القطاعات االقتصادية األشد دينامية. وللقيام بذلك، 

 خالل بيانات وقائعية. االقتصادي من

اإلقليمية يف تنفيذ السياسات والربامج اليت  واجلماعات فريقية واالحتاد األفريقياليونسكو الدول األ ستدعم: ٤ اإلطار
تعزز التماسك بني التمعات احمللية  وسيتضمن ذلك برامجتشجع التكامل علا الصعيد اإلقليمي وعلا صعيد القارة. 

وتشاطر املعارف،  ،الوطنية من خالل التعليم والثقافة، وتيسر اإلدارة السلمية للموارد علا جانيب احلدود ،عرب احلدود
إعالن مؤمتر الوزراء األفارقة اخلاص بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار (نريويب،  كما صن التعاون الفكري بني الدول.و 
ني املسؤولني عن فريقيجملس الوزراء األ( فريقي) وإعالن مؤمتر الوزراء األفارقة األعضاء يف االحتاد األ٢٠١٢يسان/صبريل ن

االضطالع ليونسكو وشركائها ل ذلك إىل صنه ينبغيك  يشريان) ٢٠١٢برازافيل، تشرين الثاين/نوفمرب  ،العلم والتكنولوجيا
 .بأنشطة يف هذا الشأن

 جتماعيةالتحوالت اال

األسرة ووحدة لتضامن القائمة علا القيم التقليدية  الغابرةا هي القارة اليت تعرضت فيها الروابط االجتماعية صفريقي -١٥
بني العوامل  االقتصادات احلديثة. ومن حمكتتعرض المتحان عسري علا  وال تزال، والتماسك االجتماعي، العشرية
ة اخلاصة بالتضامن والتقاسم، فريقياليت تزيد من حدة فقدان اإلحساس بالتقاليد األو االستقرار  املتسببة يف عدمالكثرية 

مجيع فئات السكان. وهي ليست األسباب  إىل الفئات االجتماعية املنتمية واستبعادالتفاوت االقتصادي،  هناك صلوان
االنتشار العشوائي كرع التحوالت:  واليت تنجم عنها صس من غريها الوحيدة، ولكنها األسباب اليت يراها الناس صكثر

                                                
 .٢٠٠٦ميثاق النهضة الثقافية األفريقية، اخلرطوم،   ٩

ن مؤمتر القمة الرابع عشر لالحتاد األفريقي "تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف صفريقيا: حتديات التنمية وآفاقها، صديس صبابا، كانو 
 .٢٠١٠الثاين/يناير 
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ام األمن، وهجرة الشباب بكثافة، ، واألعمال املؤقتة، وتشرد األطفال، وانعدواهلجرة من الريف إىل املدينةللمراكز احلضرية 
النهوض باحلريات واحلقوق، وخباصة حريات النساء  الغابرةبعض املمارسات املرتسخة يف التقاليد  خل. وال تيسر غلبةإ
 لفتيات وحقوقهن.وا

االقتصادية؟ وكيف ميكن  السلعاالجتماعية وبني منطق يفضل  الروابطكيف ميكن التوفيق بني منطق يفضل  -١٦
 لبات تربية تسما "عصرية"، منفتحةضمان الصلة بني بقايا تربية "تقليدية" مبنية علا الروابط القائمة بني الناس ومتط

، ما هي إىل تديدات لالستقرار والتنمية؟ وصخرياً  وموجهة حنو اخلارج؟ وكيف العمل حبيث ال تتحول هذه التوترات صبداً 
املؤثرات اليت ميكن صن تسخرها اليونسكو كي تكون التحوالت االجتماعية اجلارية قوى للسالم والتنمية واالستمرارية بني 

 التقاليد واحلداثة؟

اندلع خالل العقود الثالثة األخرية عدد كبري من النزاعات واحلروب داخل الدول وفيما بينها،  صيضاً  اصفريقيويف  -١٧
وصسفرت عن نتائج من بينها نزوح صعداد غفرية من السكان وتدهور األوضاع اإلنسانية، وتدمري البىن األساسية 

عن  ث الثقايف، والبىن األساسية العلمية والثقافية، فضالً االجتماعية والثقافية. وكانت النظم التعليمية، بصفة خاصة، والرتا
يتعذر إصالحها. وتتمخض هذه  غري مباشرة للنزاعات تكبدت يف كثري من احلاالت صضراراً ًا التنوع البيولوجي، صهداف

البيئة، ومنو علا  واالعتداءاتاملخدرات، ب واالجتارعن مصائب صخرى مثل اجلرمية املنظمة، والقرصنة، ًا النزاعات صيض
اقتصاد خاص باحلرب، وكل هذه العوامل تسهم يف هشاشة عدد كبري من الدول اليت ما زالت حىت اليوم غري مستقرة 
وشديدة التأثر علا مستوى األمن واالستقرار. وما زال التحدي املتمثل يف ثقافة السالم واألمن اجلماعي من قضايا 

 الساعة لدى اليونسكو.

اليونسكو من خالل الكثري من الربامج القطاعية واملشرتكة بني القطاعات يف حل اإلشكاليات  : انطلقت٥ اإلطار
ة يف هذه فريقياملشار إليها صعاله وستواصل العمل من خالل صنشطة ابتكارية يف صلة وثيقة مع اهليئات اإلقليمية األ

دعم التعليم، وخباصة التعليم من صجل التنمية الاالت. وهكذا فإن الربامج احلالية من صجل ترويج ثقافة السالم، و 
ا العام، هي كذلك صمثلة عن األنشطة صفريقيعن تعليم تاريخ  املستدامة، والثقافة بوصفها ركيزة للتنمية املستدامة، فضالً 

 اليت ستتواصل.

 الحوكمة الديمقراطية

ة يف قدرة الدول علا إنشاء نظم للحوكمة القائمة فريقيتكمن إحدى صدوات التنمية املتناسقة واملستدامة بالقارة األ -١٨
 القانون واحرتام احلريات. وجتدر مالحظة صن النزاعات احلالية والنزاعات اليت اندلعت منذ مدة قريبة ميكن صن سيادةعلا 

ضة علا صمهية كافية الحرتام احلقوق واحلريات األساسية. كما صن القيود املفرو  تويلتكون نامجة عن نظم حوكمة ال 
املتعددة، والتوزيع املنصف  باهلوياتاالنتفاع باملعلومات وحرية التعبري، وممارسة الدميقراطية ممارسة يومية، واالعرتاف 

 من مصادر النزاعات داخل األمم.اً للموارد، هي صيض
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تسودها ضروب من التفاوت  زالت الطية بطريقة دائمة يف ظروف كيف ميكن ضمان مكتسبات الدميقراو  -١٩
االجتماعي يف بلدان كثرية؟ وكيف ميكن ضمان مشاركة الشباب والنساء بصفتهم مواطنني مشاركة صكرب يف ظروف الفقر 

 املدقع؟

ات: ويشمل ة يف جمال احلوكمة منذ التسعينفريقيومما يستحق الذكر التقدم الذي صحرزه عدد من البلدان األ -٢٠
طية، واملزيد من حرية التعبري، وارتفاع مستوى املشاركة املتسمة باملواطنة، واملزيد من مشاركة التمع االنتخابات الدميقرا

صعمال خاصة بالتعليم  هذه التقدم صوجه وقد صتاحت إجناز خل.إملرصة يف اهليئات صاحبة القرار، املدين، وزيادة متثيل ا
يف  واألطراف الفاعلةوسائل اإلعالم  وتدريب العاملني يفنسان، وبالتوعية يف جمال الدميقراطية، والسالم، وحقوق اإل

 .اليونسكو مهامخل. وتندرج مجيع هذه األعمال يف نطاق إالشباب،  وتوعيةالتمعات احمللية، 

حضور يف امليدان لضمان احلريات واحلقوق األساسية عن طريق األعمال اخلاصة ًا : كان لليونسكو دائم٦ اإلطار
بالتعليم، والتدريب، والتوعية. وستواصل العمل علا تعزيز حرية التعبري، واالنتفاع احلر باملعلومات، واحرتام حقوق املرصة، 

 .، والنهوض بالدميقراطية والسالماستبعادواالنتفاع بالتعليم للجميع من دون 

 أهداف االستراتيجية التنفيذية -اً ثاني

ستهدف هذه االسرتاتيجية إىل تعزيز نتائج األعمال اليت قامت با اليونسكو لتحقيق صولويات القارة، واألهداف  -٢١
). وستوجه بصفة عامة مجيع صعمال املنظمة لفائدة ٤م/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤األجل  املتوسطةالكربى احملددة للفرتة 

من  ، وسرتشد باألخص األعمال اخلاصة بعدد حمدود من "الربامج الطليعية" اليت ستضمن مزيداً املتمثلة يف صفريقيااألولوية 
 ملا صوصت به الدول األعضاء.اً ، وفقاألولوية املتمثلة يف صفريقياالربوز لصورة 

، بتنظيم مشاورات مع ٢٠٢١-٢٠١٤قامت املديرة العامة، خالل إعداد االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة  -٢٢
9Fة، ومن بينها املشاورات اليت صجريت مع اللجان الوطنية لليونسكوفريقيالدول األعضاء األ

. وتنتظر الدول األعضاء صن ١٠
لبناء السالم، والقضاء علا الفقر، والتنمية املستدامة اجلامعة، من خالل اً تضع اليونسكو اسرتاتيجية معززة وصكثر استهداف

دمة التنمية، وتعزيز القدرات يف خلودة، واإلنصاف، ومالءمة التعليم، وتسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار حتسني اجل
دام تكنولوجيا هذه الاالت، وتعبئة الرتاث والصناعات االبتكارية يف تصور للثقافة والتنمية، وتعزيز حرية التعبري، واستخ

 املساواة بني اجلنسني، والرتبية يف جمايل السالم واملواطنة.من صجل التنمية، و  التاملعلومات واالتصا

  العمل التاليني:، ستعطي اليونسكو األولوية لايلسبق ماويف ضوء  -٢٣

 بناء السالم عن طريق بناء جمتمعات جامعة وسلمية وقادرة علا الصمود؛ •

                                                
حزيران/يونيو  ٨إىل  ٦من  يف الفرتة املمتدة قيا اليت صجريت يف صبيدجاناملشاورات مع الدول األعضاء واللجان الوطنية لليونسكو يف صفري  ١٠

٢٠١٢. 
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 علا الفقر.تعزيز القدرات املؤسسية من صجل حتقيق التنمية املستدامة والقضاء  •

لاالت اختصاصها، من صجل صياغة سياسات اً وبوجه عام، ستعمل اليونسكو مع الدول األعضاء والشركاء، وفق -٢٤
قائمة علا بيانات واقعية تراعي مجيع جوانب التنمية (االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية والعلمية). وستدعم 

، ااملثلمتياز، وتبادل اخلربات، ونقل املعارف والتكنولوجيات، واملمارسات اليونسكو يف مجيع صنشطتها شبكات اال
 عن التطبيقات العملية للبحوث. والتعاون والتداول احلر لألفكار واملعارف، فضالً 

 استقاللية النساء ومشاركة الشباب. حتقيقضة علا وسيتم الرتكيز بطريقة مستعرِ  -٢٥

10F، وهيفريقيصهداف االحتاد األ مع صهداف هذه االسرتاتيجية تتماشا: ٧ اإلطار

توسيع نطاق السالم واألمن  :١١
اإلسهام يف منو اقتصادي واجتماعي جامع ومستدام؛ تعزيز التكامل والتعاون علا صعيد القارة؛ و واالستقرار يف القارة؛ 

ا يف فريقيعمل اللجنة من صجل رؤية وصورة إجيابية أل تعزيزو للتكامل يف القارة؛  ة باعتبارها صساساً فريقيترويج القيم األو 
 الساحة الدولية.

 البرامج الطليعية - ثالثاً 

 القرار. ووفقًا ألحكام افريقيالربامج الطليعية صدناه يف إطار االسرتاتيجية التنفيذية لألولوية أل تُعَرض -٢٦
)، ٤م/٣٧توسطة األجل (امللالسرتاتيجية ًا . ووفقالربامجاخلاصة بتنفيذ هذه ترد يف امللحق خطة العمل ، ٤٥ت/ م١٩٠

 ا علا جمالني رئيسيني مها:صفريقيسيرتكز عمل اليونسكو يف 

 بناء السالم عن طريق بناء مجتمعات جامعة وسلمية وقادرة على الصمود؛ •

 تعزيز القدرات المؤسسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. •

 ولويتان مستعرضتان تتمثالن يفصوفيها هذه الاالت الرئيسية الستة،  تندرج يفمت إعداد ستة برامج طليعية و  -٢٧
 الشباب وقضايا اجلنسني:

 تعزيز ثقافة السالم والالعنف؛ - ١

ا: تعزيز اإلنصاف والجودة أفريقيتدعيم أسس النظم التعليمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في  - ٢
 والجدوى؛ 

تسخير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والمعارف لتحقيق التنمية االجتماعية االقتصادية المستدامة  - ٣
 ا؛أفريقيفي 

                                                
 .٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة االحتاد األفريقي. مشروع االسرتاتيجية   ١١
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 ا؛أفريقيتعزيز العلوم من أجل اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحد من مخاطر الكوارث في  - ٤

 فة لتحقيق التنمية المستدامة وإحالل السالم في إطار عملية التكامل اإلقليمي؛تسخير قوة الثقا - ٥

 التشجيع على بناء بيئة مؤاتية لممارسة حرية العبير ولتنمية وسائل اإلعالم. - ٦

 :المنشودةوفيما يلي النتائج 

، وتعزيز القدرة علا إجياد احللول السلمية هلا، وترويج قيم ثقافة السالم واملمارسات النزاعاتصسباب  معاجلة - ١
 ؛هلذه الثقافة يف احلياة اليوميةالداخلية 

حتسني جودة التعليم من خالل إعداد سياسات جامعة وشاملة وبرامج تعليمية مالئمة الحتياجات الدول  - ٢
 ة؛فريقياأل

ا، وكذلك استخدام املعارف صفريقيوضع السياسات وبناء القدرات املؤسسية لدعم إنتاج املعارف ونشرها يف  - ٣
ة علا رصد املعارف واستخدامها فريقيالعلمية والتصديق عليها وتطبيقها؛ وتعزيز قدرات التمعات األ

علمية واهلندسية من خالل يف األنشطة ال ،النساء ةوخباص ،مشاركة الشباب وتدعيموتقييمها النقدي؛ 
 ؛الرعايةصنشطة 

بناء القدرات املؤسسية والتقنية والتعاون يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من صجل اإلدارة  تدعيم - ٤
 املستدامة للموارد الطبيعية، والصمود يف وجه الكوارث الطبيعية، وتنمية اقتصادات خضراء وزرقاء؛

تكار املنتجات واخلدمات تنفيذ السياسات والتدابري الالزمة لدعم ابو واحلفاظ عليه؛ تعزيز إدارة الرتاث  - ٥
تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية للمهنيني يف جمال الثقافة؛ و واالستمتاع با؛  الثقافية وإنتاجها وتوزيعها

 ا وإسهام صفارقة املهجر يف التمعات املعاصرة؛صفريقيحتسني املعرفة بتاريخ و 

إدخال حتسينات علا البيئة اليت تتيح حرية الصحافة والتداول احلر للمعلومات من صجل التنمية، ويف  - ٦
قدرات وسائل اإلعالم، مبا يف ذلك وسائل إعالم  وتدعيمالوقت نفسه ضمان سالمة الصحافيني؛ 

 ا.صفريقيالتمعات احمللية واملؤسسات واملهنيني يف 

: األهداف واألنشطة الرئيسية والنتائج الطليعية كل برنامج من هذه الربامجفيما يتعلق بترد املعلومات التالية   -٢٨
11Fومؤشرات األداء ومؤشرات القياس املنشودة

 تتوىلتنسيق والربامج األخرى اليت أمور الاملكلف بوالربنامج الرئيسي  ١٢
 لصاحلصنشطة  هناك . وجتدر اإلشارة إىل صنلحق. وترد الوثيقة بكاملها في الم، وصخرياً الشركاءكل نتيجة  تنفيذ إجراءات

 الربامج الطليعية. إطار خارجاملزمع تنفيذها  من األولوية املتمثلة يف صفريقيا

                                                
 مليون دوالر صمريكي. ٦٥٣وضعت هذه املؤشرات علا صساس سيناريو امليزانية البالغة  ١٢
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 طرائق تنفيذ االستراتيجية - رابعاً 

اً بوجه عام وفقخطة العمل هذه. وستنفذ الربامج الطليعية تعد طرائق تنفيذ االسرتاتيجية جزءًا ال يتجزص من  -٢٩
بني  واجلمعبني القطاعات،  االشرتاكمبادئ  للمبادئ العامة اليت وضعت لالسرتاتيجية التنفيذية، وهي صساساً 

املساواة  متثل، والفعالية، واملساءلة. وسُتستغل الربامج الطليعية اليت وإسناد املسؤوليات إىل السلطات الدنياالتخصصات، 
وتعزيز صورة اليونسكو  األولوية املتمثلة يف صفريقيايها إلظهار تأثري برنامج ف موضوعني مستعرضنيبني اجلنسني والشباب 
 ا.صفريقياليونسكو يف  تنفذهااألنشطة واملشروعات والربامج األخرى اليت  حجبيف امليدان، شريطة عدم 

من اإلحساس  والشركاء الوطنيني الدول األعضاء واألمانة ومتكنيإىل حتقيق فهم مشرتك االسرتاتيجية وترمي  -٣٠
. وتنص االسرتاتيجية داخل اليونسكو علا تدابري ذات صولوية يتعني اختاذها، األولوية املتمثلة يف صفريقيا بامتالك برنامج

دد مخسة بد منها لتنفيذها. مث إن االسرتاتيجية حت ال املوارد البشرية واملالية اليت وتوفريمثل إنشاء آلية للمتابعة والتقييم، 
األطراف ، وهي: العمل ضمن شبكة، واإلشراك الكامل جلميع فعالية االسرتاتيجيةلضمان  استغالهلامؤثرات هامة يتعني 

ثليها ممة و فريقيلدول األمن االدعم السياسي علا صعيد القارة احلصول علا ، واسرتاتيجية تعبئة املوارد املالية، و الفاعلة
 اجلماعات االقتصادية اإلقليمية).و ، فريقياإلقليمية (االحتاد األ علا صعلا مستوى داخل اهليئات

اليونسكو  إىل صنشطةاألمهية مبكان كذلك مالحظة صن االسرتاتيجية التنفيذية اليت ورد وصفها هنا موجهة  ومن -٣١
مستدامة  اً حتدث آثار والربامج املزمعة صن  لألنشطة. وال ميكن اليت تضمهاإىل املبادئ والتوجهات  ا استناداً صفريقيبرمتها يف 

 علا تنمية القارة إال بتحقيق ثالثة شروط هي التالية:

 ؛وتفويضهاصن تكون مبنية علا جمموعة من املبادئ التوجيهية املطابقة لرسالة اليونسكو  •

واالجتماعية وغريها من األطراف الفاعلة السياسة واالقتصادية والثقافية وصن يتم إجنازها بشراكة وثيقة مع  •
 يف جمال التعاون الدويل؛ اجلهات العاملة

 وصن تدعمها جمموعة من املوارد البشرية واملالية اليت تضمن جدواها وفعاليتها واستدامتها. •

" قيااألولوية املتمثلة يف صفريعلا برنامج " إىل التأكيد جمدداً  األطراف الفاعلة ووظائفها فيستندحتديد صدوار  صما -٣٢
باعتباره صولوية مؤسسية ملزمة للمنظمة برمتها، وكذلك إقامة األجهزة اإلدارية والوظيفية و/صو املؤسسية اليت تنظم بطريقة 

. ويالحظ صن هذا التوزيع يرمي يف املقام األول إىل ضمان طرح األطراف الفاعلةناجعة الصالت والعالقات بني خمتلف 
للنتائج  املنتظمةاملنجزة، واملتابعة  لألنشطةاملسؤولية علا كل مستوى من مستويات اختاذ القرار وتنفيذه، والتنسيق األمثل 

 السرتاتيجية.ا األطراف الفاعلة بامتالكمجيع ضمان إحساس ، مث احملرزة
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 :طراف الفاعلةمن األفئات التالية مت حتديد الو  -٣٣

األطراف مبا يف ذلك احلكومات، واللجان الوطنية لليونسكو،  ، الثنائية واملتعددةاألطراف الفاعلة احلكومية •
املنظمات النقدية وبنوك  ة مثلفريقي، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، وكذلك املؤسسات األفريقيواالحتاد األ

 ؛التنمية

ا، ومكتب صفريقي، املكاتب امليدانية يف وهي يف املراحل املتقدمةيف صمانة اليونسكو:  الفاعلة الداخلية األطراف •
(معهد اليونسكو الدويل لبناء  ١ا، ومعاهد الفئة فريقيواللجنة االقتصادية أل فريقيباالحتاد األ املعين االتصال

وهي يف مكتب الرتبية الدويل لليونسكو...)، و بية، معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرت و ا، صفريقيالقدرات يف 
 ؛عنية، وقطاعات الربنامج يف املقرا، واملرافق املركزية املصفريقي املراحل التمهيدية إدارة

 وبرنامج توصمة اجلامعات،رابطات اليونسكو وصنديتها، و : املدارس املنتسبة، وهي األطراف الفاعلة املنتسبة •
 الربامج الدولية احلكومية؛و ، ٢و ١واملراكز من الفئتني  اجلامعية، واملعاهد وكراسي اليونسكو

 املنظمات الدولية غري احلكوميةصي  -) الشركاء من التمع املدين ١: (وهي األطراف الفاعلة اخلارجية •
 ) اجلمعيات املهنية مثل وسائل اإلعالم.٣) الشركاء من القطاع اخلاص؛ (٢( -واملؤسسات 

 األطراف الفاعلةصدوار مختلف  :٨ اإلطار

  من خالل تشجيع التفكري يف املفاهيم األساسية  سيما الا، و صفريقياإلسهام يف حتسني فهم إشكاليات التنمية يف
 اليونسكو واألولويات اإلقليمية اليت ميكن صن يكون هلا تأثري يف تنفيذ االسرتاتيجية؛ بتفويضاملرتبطة 

  من خالل صياغة خطة لالتصال ترمي إىل  وصنشطتهاا صفريقينشر املعلومات عن صهداف األولوية العامة املتمثلة يف
بغية وسند لتعبئة شركاء وموارد  ترويج. وستستخدم هذه اخلطة مبثابة األولوية املتمثلة يف صفريقياتعزيز بروز صورة 

 هذه االسرتاتيجية؛ ألنشطةدعم معزز احلصول علا 

  فعالة ) وضع آلية ١، وذلك من خالل ما يلي: (املنشودةالنتائج  املؤاتية لتحقيقالعمل يف امليدان وتوفري الظروف
صياغة اسرتاتيجية ) ٣إصالح اليونسكو يف امليدان؛ (حتقيق ) ٢لتنسيق تنفيذ االسرتاتيجية ومتابعتها وتقييمها؛ (

 .ة يف صفريقيااألولوية املتمثللتعبئة الشركاء واملوارد لدعم 

 بين اليونسكو والدول األعضاء والشركاءوالتناسق  أوجه الترابط -٣٤

األولويات و األنشطة اليت تضطلع با اليونسكو  حتقيق التناسق بنيخالل هذه يف بادئ األمر من  صوجه الرتابط تظهر
هذه علا وجه صوجه الرتابط . ومت إضفاء الطابع الرمسي علا بعض من يف القارةاالسرتاتيجية والتحديات القائمة والناشئة 

، اليت ٢٠١٧-٢٠١٤اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد األفريقي لفرتة  ها، مبا فياملرجعيةطر األاخلصوص من خالل عدد من 
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انية اليت تُعّدها من . وتندرج هذه اخلطة يف الاالت الثم٢٠١٣رؤساء الدول واحلكومات يف صيار/مايو  مجعيةا تاعتمد
بني صولوياتا وتتمثل يف تنمية القدرات البشرية اليت تركز علا التعليم والعلوم والبحوث والتكنولوجيا واالبتكار فضًال عن 

هذه خطط العمل املواضيعية واملواثيق اليت اعتمدها  رجعيةطر املاألالسالم واالستقرار واحلوكمة اجليدة. كما ترد يف سياق 
 اد األفريقي وكذلك القرارات املتعلقة بالقطاعات والصادرة عن االجتماعات الوزارية.االحت

 احلرص بالتايلاألولويات االسرتاتيجية والتحديات يف االعتبار يف إطار إعداد الربامج الطليعية. ويتعني هذه وقد ُصخذت 
واالسرتاتيجيات األخرى اليت تندرج  )٤م/٣٧( ألجلعلا تنفيذها علا امتداد الفرتة اليت تغطيها االسرتاتيجية املتوسطة ا

 ).٥م/٣٧يف إطار آليات التنفيذ (

صما علا الصعيدين القاري واإلقليمي، فإن الشراكة الناجحة مع الموعة األفريقية متثل معلمًا هامًا من معامل هذه 
 العملية.

وغريها  ن اجلماعات االقتصادية اإلقليميةفضالً ع ،مفوضية االحتاد األفريقيو وتقوم اتفاقيات التعاون املوقعة بني اليونسكو 
د السياسات يدحتمن خالهلا عادة يتم هذه وتوفري النظم اليت  صوجه الرتابط بتجسيد ،من منظمات التكامل اإلقليمي

 قيقعملية حتبشأن التحديات اليت تواجهها  االضطالع بعمليات ترويج مشرتكةو  ،ذ اإلجراءات املشرتكةيوتنف ،واألولويات
 حتقيق من صجلبروتوكوالت خاصة بتطبيقات حمددة ستوضع التنمية يف القارة. وسيعاد النظر يف اتفاقات التعاون هذه و 

 اهلادفةتنفيذ هذه اإلجراءات بدص فعًال الحتياجات الراهنة والتحديات املعاصرة والناشئة يف صفريقيا. وقد ل صفضل مراعاة
) يف جمال NEPADمع الشراكة اجلديدة لتنمية صفريقيا (و  يف جمال ثقافة السالم، قيمفوضية االحتاد األفريبالتعاون مع 

يف جمال التعليم العايل. وسوف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب صفريقيا مع واملهين اخلاص بالشباب، و  التقينالتدريب 
 يتواصل تنفيذ اإلجراءات وتعزيزها.

اليت  ،من مشاركتها الفاعلة يف آلية التنسيق اإلقليمي لألمم املتحدة من صجل صفريقيا وسوف تواصل اليونسكو االستفادة
) واجلماعات NEPADووكالة الشراكة اجلديدة لتنمية صفريقيا ( مفوضية االحتاد األفريقي، املنظومةتضم، فضًال عن هيئات 

ل مكان بارز يف اجتماعات آليات التنسيق اإلقليمي . ويف هذا الصدد، سوف تواصل اليونسكو شغاالقتصادية اإلقليمية
تعاون اليونسكو مع املؤسسات األفريقية  صماواالضطالع علا وجه اخلصوص بدور رائد يف جماالت اختصاصها. 

. وعلا مستوى الدول ًا با يف جماالت اختصاص املنظمة، فسيكون تعاونًا منتظماً متتلك خربة معرتف اليتاملتخصصة 
 ل.فضمنه علا حنو ص االستفادةشكل شبكة اللجان الوطنية رصيداً ينبغي منفصلة، ت

 األمانة وحداتالمسؤوليات التي تضطلع بها مختلف و المهام و األدوار  -٣٥

 املعهود با إىلواضح يف األدوار واملهام واملسؤوليات  وجود "متييز األولوية املتمثلة يف صفريقياتتطلب االسرتاتيجية اخلاصة ب
اليت وضعت إصالح الشبكة امليدانية  عملية األدوار واملهام واملسؤوليات يف احلسبانهذه ". وتأخذ وحدات األمانةخمتلف 
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اجلزء الرابع). ويف سياق هذه االسرتاتيجية، وردت  ٤م ت/١٩٢موضع التنفيذ يف صفريقيا (انظر الوثيقة  املرحلة األوىل منها
 :بعض التفاصيل اليت تتعلق مبا يلي

 )AFRإدارة أفريقيا ( )١(

١٩٩٦12F) يف عام AFRجتدر اإلشارة إىل صنه مت تكليف إدارة صفريقيا (

مع ليونسكو اتعاون  جممل صنشطةبـ "تنسيق  ١٣
الدول األعضاء يف صفريقيا واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات األفريقية غري احلكومية فضًال عن الشركاء الثنائيني 

برامج اليونسكو صو مكملة هلا. وهي مسؤولة قريبة من  ،صفريقيا برامج مماثلة لصاحلواملؤسسات املتعددة األطراف اليت تنفذ 
يف مجيع  األولوية املمنوحة ألفريقيا لتجسيدنسيق والتعبئة الالزمة داخل األمانة عن تأمني االتصاالت وعمليات الت

٢٠١١13Fيف عام  اوتعزيزه ه املهام". وقد جرى التأكيد علا هذالربامج

١٤. 

يف  صفريقيا إدارةلتغريات السريعة اليت حصلت يف الدول األعضاء ويف بعض املناطق يف صفريقيا، سوف تضع إىل اونظرًا 
دراسة تحليلية سياقية واستشرافية لتطورات سياسات التنمية االجتماعية ، يف املقر ويف امليدان، هيئات األمانةمتناول 

يف القضايا األفريقية في المؤسسات األفريقية وغير األفريقية المتخصصة  يف ذلك . وسوف تشاركاالقتصادية
بالبحوث التحليلية والدراسات  البرامج الرئيسية حتظا إدارة صفريقيا صن تضمنسوف جماالت اختصاص اليونسكو. و 

صن إدارة صفريقيا علا  ستحرصتأثري يف امليدان. كما الالنتائج املنشودة و  حتقيقمما يتيح لتلك الربامج  ،ثةاالستشرافية احملدّ 
ارة صفريقيا واملكاتب سوف تعمل إد باملثل،املنظمة علا الصعيد العاملي. و  تقيمهايف العالقات اليت  مسامهات القارة تقدم

 املوارد البشرية واملؤسسية.املزيد من شد حل ٢الفئة مراكز و الجامعية كراسي اليونسكوامليدانية مع شركائها يف امليدان و

 ،عضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات األفريقية غري احلكوميةمع الدول األ هوتعزيز  التعاون وفيما يتعلق بتنسيق
جميع الوفود الدائمة، ال سيما تعددي األطراف، فإن إدارة صفريقيا سوف تتأكد من صن املفضًال عن الشركاء الثنائيني و 

، جتري صيضًا استشارتا وإطالعها علا التغريات والتطورات علا صعيد القارة بصورة تلك التي تمثل الدول األفريقية
 .تتعني مواجهتهااالستشرافية، فضًال عن التحديات اجلديدة اليت  منتظمة من خالل إجراء التحليالت والدراسات

أفريقيا وحتليلها املتعلقة بال سيما يف مجع البيانات  ،المكاتب الميدانيةوسوف تعمل إدارة صفريقيا بصورة وثيقة مع 
 اص والتمع املدين.الوكاالت املتخصصة واحلكومات وشركائها والقطاع اخل معوحتديد االحتياجات اجلديدة والتقارب 

لوفود الدائمة وشركاء لدى ا أنشطة االتصالتعزيز ، سيجري في أفريقيا تسليط الضوء على األعمال المنفذة وبغية
 بالتايلاليونسكو، ال سيما هؤالء الذين يسامهون يف متويل الربامج يف صفريقيا. وميكن هلذه الموعات املختلفة صن تسهم 

 .األولوية املتمثلة يف صفريقياعملية التفكري اليت تتناول مسألة يف  اً منهجيو  اً صساسيإسهاماً منتظماً و 

                                                
 .١٩٩٦نيسان/صبريل  ١٨املؤرخة يف  ٩٦/٢٠املدير العام  مذكرة ١٣
 .٢٠١١حزيران/يونيو  ٢١املؤرخة يف  ١١/٢٢مذكرة املدير العام  ١٤
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 :تتمثل يف ما يلي) AFRإدارة صفريقيا (الوظائف واملهام امللقاة علا عاتق فإن وهكذا 

اد التقارير صفريقيا فضًال عن إعدالعامة املتمثلة يف لألولوية  املؤسسي واملشرتك بني القطاعاتالتنسيق  توفري •
وثيق مع القطاعات واملكاتب املعنية؛ وسوف تعمل إدارة صفريقيا التعاون بال با،وإطالق املبادرات الكربى املتعلقة 
صفريقيا وتنفيذها  األولوية املتمثلة يف صنشطة تصميم اليت تضطلع مبسؤولية األمانةيف تعاون وثيق مع مجيع هيئات 

 ومتابعتها وتقييمها.

 املتمثل يفبرناجمه و الدول األعضاء واالحتاد األفريقي مع لعالقات اليونسكو  جهة تنسيق بدور االضطالع •
األفريقية دون اإلقليمية، بالتشاور الوثيق مع مكتب  واجلماعات) NEPADالشراكة اجلديدة لتنمية صفريقيا (

سياق عملية التكامل اإلقليمي  ذلك يفو القطاعات واملكاتب امليدانية املعنية، مع االتصال يف صديس صبابا و 
رؤى احلكومات بشأن التكامل اإلقليمي  تؤخذمع الدول األعضاء، سوف  إدارة صفريقيا؛ ويف عالقات ةفريقياأل

 دعم سياسات التعليم العايل يف إطار االحتاد ووسائل سبل من األمثلة علا ذلكو األفريقي يف االعتبار: 
االقتصادية اإلقليمية ومن خالل  اجلماعاتواملهين يف  التقينصو التدريب  االقتصادي والنقدي لغرب صفريقيا

 ).NEPADالشراكة اجلديدة لتنمية صفريقيا (

للمكاتب اإلقليمية  الدعم، توفري يف امليدان اليونسكو حضور تعزيزالرامية إىل صالح عملية اإلويف سياق  •
لتشاور املنتظم بني لآلية  واليت تتلقا الدعم عربالعاملة يف املنطقة،  ١اخلمسة املتعددة القطاعات ومعاهد الفئة 

 املكاتب واملقر.

ال سيما من خالل تنظيم االجتماعات ذات األفق االستشرايف  ،التفكري االستشرايف املتعلق بأفريقيا عملية تنسيق •
 مجيع، مع إتاحة املشاركة فيها ملمثلي اهليئات واخلرباء من تثبيتها وصاألولويات  لتحديدكل فرتة عامني يف �اية  
 املناطق.

خاص احلرص بوجه لليونسكو يف إطار آليات األمم املتحدة علا الصعيد اإلقليمي، مع ل فضص حتقيق إدماج •
 واملايل. التقينمع اآلليات القائمة علا املستويني  اإلقليميةتعاون املكاتب علا 

 فريقياألمكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية  )٢(

وبالعمل  األفريقية ، بالتقرب من منظمة القارةعامةمن األمهية مبكان صن تقوم اليونسكو، اليت جعلت من صفريقيا صولوية 
(اللجنة التابعة له صديس صبابا التقريب بني اليونسكو واالحتاد األفريقي يف معها بصورة شبه يومية. ويتيح مكتب االتصال 

ال سيما يف جمال ثقافة السالم وتطوير العلوم  ،). وهناك برامج قيد اإلعداد يف هذا االجتاهالرئاسيةوكذلك مجيع هيئاته 
 بتكار علا مستوى القارة.والتكنولوجيات واال
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فريقيا يف جماالت إضافية ألكما صن بإمكان مكتب االتصال االستفادة من املوارد واخلربات اليت تقدمها اللجنة االقتصادية 
تستكمل تلك اليت تعمل فيها اليونسكو وهي: السياسات االجتماعية االقتصادية، وجمتمع املعلومات، والقضايا املتعلقة 

 ومصادر الطاقة، والتكامل اإلقليمي، وما إىل ذلك. األساسيةنسني وبالتنمية يف صفريقيا، واحلوكمة، والبىن مبسائل اجل

وكذلك مجيع الشركاء يف  ،وهي بنك التنمية األفريقي علا مستوى القارة املنظمة الثالثة حضور إن ،ذلك وإضافة إىل
 با.اليونسكو يف صديس صبا حضور ضرورة يعزز ،التنمية

يعمل باالشرتاك مع املكاتب سو  مفوضية االحتاد األفريقيمع  والتعاضدوسوف يؤمن مكتب االتصال تعزيز التعاون 
 كما صنهمزيد من االتساق والتنسيق يف إطار األنشطة اليت تقوم با اليونسكو يف صفريقيا.  لتحقيق اإلقليمية وإدارة صفريقيا 

التكامل بني عمل  سيسعا إىل حتقيقاملتحدة يف إطار آلية التنسيق اإلقليمي، و يعمل بالتعاون مع وكاالت األمم س
املقر وإدارة صفريقيا يف إىل املكاتب اإلقليمية والقطاعات  املفيدةاليونسكو ومنظومة األمم املتحدة، ونقل املعلومات 

) ومكاتب االتصال ERIاجلمهور (قطاع العالقات اخلارجية وإعالم  إىل وكذلك ،)BSPومكتب التخطيط االسرتاتيجي (
 .، عند االقتضاءيف جنيف وبروكسيل ونيويورك

 مكتب التخطيط االستراتيجي )٣(

)، بوصفه منسقاً لعملية الربجمة، املسؤول عن إعداد ميزانية املنظمة لفرتة العامني BSPيعد مكتب التخطيط االسرتاتيجي (
األولويات اإلقليمية ذات  مع إدماج، األمانةاون الوثيق مع مجيع وحدات والربنامج لفرتة األعوام األربعة، يف إطار التع

توجيهات املديرة العامة ومبادئ التخطيط إىل و  تانالرئاسي ىل اإلرشادات اليت تقدمها اهليئتانواستناداً إبذه املسائل الصلة 
 .امليزنة استناداً إىل النتائجوالربجمة و 

عملييت وامليزنة القائمة علا النتائج، اإلدارة القائمة علا النتائج  استناداً إىلويتوىل كذلك مكتب التخطيط االسرتاتيجي، 
)، فضًال عن املشاريع اخلارجة عن امليزانية، وإعداد التقارير بشأن ٥(م/ املعتمدينتنفيذ الربنامج وامليزانية ل الرصد والتقييم

 النظاميةمن خالل إعداد التقارير  تنيالرئاسي تنيوتقدميها إىل اهليئ بماخطط العمل املتعلقة و  ٥زانية م/الربنامج وامليتنفيذ 
متاحة وثائق وما يرتبط بذلك من  ٤م ت/والوثائق نصف السنوية  ٣، مثل وثيقة فرتة العامني م/بذه املسائل ذات الصلة

 النتائج.املتعلقة بتحقيق والتقارير  اإلنرتنت، وتوفري عمليات التقييم االسرتاتيجية علا

االحتياجات الناشئة  معربة عنمنهجية اإلدارة القائمة علا النتائج  تكون مكتب التخطيط االسرتاتيجي صن ضمنوي
واملتغرية، مثل تلك اليت تنبثق عن سياسة الالمركزية ومقتضيات اإلصالحات اخلاصة باألمم املتحدة، وكذلك وضع 

 ،١يف معاهد ومراكز الفئة و ، ودعم بناء القدرات ومساندة املوظفني يف املقر ويف املكاتب امليدانية، وتنفيذه الالزم التدريب
 لدول األعضاء.دعم او 
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دعم ل الرئيسي املرتكز احلكومية الثنائية اجلهات املاحنةالتعاون مع  سيكونويف جمال تعبئة املوارد اخلارجة عن امليزانية، 
 من خارج ميزانية اليونسكو، ال سيما يف صفريقيا. األنشطة الربناجمية

اجلزء الرابع)،  ٤م ت/١٩٢يف الوثيقة  التبعية اإلداريةتسلسل ويف سياق عملية إصالح الشبكة امليدانية يف صفريقيا (انظر 
 ، وهي:عدة مهام صساسيةإىل مكتب التخطيط االسرتاتيجي  ُتسند

استفادة   تستفيدبني املقر وامليدان  نشط تبادل إلقامةالتأكد من صن إجراء املشاورات الالزمة علا مجيع األصعدة  •
وحل اخلالفات عند بروزها. ويشمل ذلك مساندة  لتجارب،وا لة من عمليات التبادل بني السياساتكام

 طرية، عند االقتضاء.مثل إعداد وثائق اليونسكو للربجمة الق يف صمور الوحدات امليدانية

 بشأن تنفيذ الربنامج. اليت تقدمها الوحدات امليدانية نتظمةالتقارير املاستالم و تنسيق  •

إعداد وثائق اليونسكو للربجمة القطرية وغريها من صدوات يف  ما تقدمه من مشاركةمساندة املكاتب امليدانية يف  •
 الربجمة املشرتكة علا الصعيد الوطين.

 المكاتب اإلقليمية )٤(

ينطوي ، غري صن ذلك جًا جديداً من مناذج التنظيم واحلضور امليداينمنوذ املكاتبوفقًا إلصالح الشبكة امليدانية، تشكل هذه 
 تسلسل التبعية فيما بني القطاعات، والتنسيق علا الصعيد اإلقليمي/القاري، و  التشاركتعقيدات جديدة ومنها: علا 

حيث التشارك  من حقيقيةإمكانات و ومنها: املزيد من القدرات البشرية،  األكيدة نها متتلك بعض املزاياخل. ولكإ، اإلدارية
 .سياسية يف املناطقالالية و املؤسسية و املمكانات واإل، اجلهات املشاركة األخرىقرب من فيما بني القطاعات، وال

يف اآلليات املتعلقة باألمم املتحدة (علا  فضلص علا حنوواإلسهام ويتعّني كذلك علا املكاتب اإلقليمية االندماج 
تلك احلكومات  اليت تتبناها الرؤى العالقات مع احلكومات انطالقًا من مراعاة تقامواملايل). وينبغي صن  التقينالصعيدين 
التعليم العايل، اخلاصة بسياساتا كيفية مواكبتها يف   التساؤل عنعلا سبيل املثال  ومنهاالتكامل اإلقليمي: بفيما يتعلق 
ويف السياسات  ،يف جماالت العلوم والتكنولوجيات واالبتكارو  ،االقتصادية اإلقليمية اجلماعاتواملهين يف  التقينوالتدريب 

 .اخلاصة بالشباب

 قطاعات البرامج )٥(

صفريقيا. وتقوم القطاعات املعنية بتنفيذ هذه املتمثلة يف األولوية صنشطة تتعلق ب يتضمن كل برنامج من الربامج الرئيسية
 الربامج، بالتعاون مع املعاهد واملكاتب يف صفريقيا.
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واليت  ٤م/٣٧ الوثيقةاليت مت حتديدها يف  الشاملةواألهداف  التوجهاتويعمل كل قطاع من قطاعات الربامج علا قاعدة 
وبغية حتقيق  ،يف إطار حماور العمل اخلاصة به ٥م/٣٧ وثيقةال، مث يف القطاعيةصهدافه االسرتاتيجية  تفاصيلها يف تتجلا

 النتائج املنشودة املرتبطة بكل حمور من حماور العمل هذه.

" ابتكارًا جديدًا وبعدًا إضافيًا هلذه الوظيفة من وظائف األولوية املتمثلة يف صفريقياب، فيما يتعلق ـ"٥م/٣٧ الوثيقةقدم تو 
فيما بني القطاعات، مهمة تنفيذ ستة برامج طليعية  التشارك صساستتوىل هذه القطاعات، علا إذ صصبحت القطاعات: 

 صفريقيا يف جممل برامج املنظمة.املتمثلة يف " العامةل "األولوية فضص علا حنومن شأ�ا صن تظهر 

 الموارد المالية والبشرية تخصيص - خامساً 

 ا يلي:مب االضطالعيتم ، سبالموارد البشريةفيما يتعلق  -٣٦

 فيما يخص األنشطة التنفيذية )١(

 ؛فريقياخمصصة ألصنشطة  علاالربامج الرئيسية اخلمسة انطالقاً من املقر  خصائيوصيعمل س •

 .حصرياً يف هذه املنطقة بالعمل املكاتب واملعاهد يف صفريقيانتمون إىل املامج الرب  خصائيوص سيقوم •

 التنسيق والدعم الخاصة بتنفيذ البرنامج:فيما يخص أنشطة  )٢(

 ؛إدارة صفريقيا من نيموظف مشاركة •

 .مكتب االتصال يف صديس صبابا  منمشاركة موظفني •

 سيتم االضطالع مبا يلي:، بالموارد الماليةوفيما يتعلق 

 فيما يخص األنشطة التنفيذية: )١(

 ؛الربامج الرئيسية اخلمسة للربامج الطليعية الستة ميزانياتموارد من  ختصيص •

صفريقيا" يف إطار صنشطة حمددة خارج العامة املتمثلة يف ألولوية لموارد إضافية من امليزانية دعمًا " ختصيص •
 الربامج الطليعية.

 فيما يخص أنشطة التنسيق والدعم الخاصة بتنفيذ البرنامج: )٢(

 ؛إلدارة صفريقياامليزانية املخصصة استخدام  •

 .امليزانية املخصصة ملكتب االتصال يف صديس صبابااستخدام  •

من عملية تعبئة الشركاء لصاحل برنامج "األولوية  –مالية صو مادية صو تقنية  – موارد إضافية و/أو مكّملةُتستمّد  -٣٧
صفريقيا"، من قبل قطاعات الربنامج واملكاتب يف صفريقيا ومكتب التخطيط االسرتاتيجي وإدارة صفريقيا.  العامة املتمثلة يف 
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 األنشطةإىل املزايا النسبية يف إطار  استناداً كما ص�ا ُتستمّد من سياسة جتميع املوارد من خمتلف اجلهات الفاعلة، 
 املشرتكة.

 الشراكات وتعبئة الموارد -سادساً 

الشراكات وتعبئة األموال لضمان حتقيق النتائج املنشودة اخلاصة فيما خيص  هادفةاعتماد اسرتاتيجية  الضروريمن  -٣٨
 ،بكل برنامج من الربامج الطليعية الستة. وتندرج هذه االسرتاتيجية يف االسرتاتيجية الشاملة للمنظمة اخلاصة بالشراكات

وترمي بذلك إىل تعزيز املالءمة والتأثري واملصداقية والكفاءة فيما يتعلق بأنشطة اليونسكو. وتدف علا وجه اخلصوص 
 إىل ما يلي:

توسيع عالقات التعاون وتعزيزها مع خمتلف فئات األطراف الفاعلة يف امليدان علا الصعيدين اإلقليمي  )١(
 مبحاور التعاون مع صفريقيا؛والدويل بغية تنفيذ األولويات املتعلقة 

واحلوار املوضوعي بني الشركاء من القطاعني العام واخلاص حول  للوساطةتطوير صوجه التآزر وإجياد مساحة  )٢(
 مواضيع وصنشطة حمددة؛

 املسامهة يف تعبئة املوارد واألموال من صجل تنفيذ حزمة من املشاريع املختارة. )٣(

مع الموعة األفريقية لتحديد العالقات مع خمتلف الشركاء من القطاعني العام  التآزر صوجه وسيجري توطيد -٣٩
تعبئة املوارد احمللية ووضع آليات مبتكرة مثل التمويل الذايت للربامج صو متويل لواخلاص وتعزيزها. وسيوىل اهتمام خاص 

 الربامج الداعمة للتكامل اإلقليمي.

نسيق اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة اليت توفر قدرًا صكرب من االتساق يف وستعمل اليونسكو يف إطار آلية الت -٤٠
املوارد املعبأة. وعلا صعيد كل جمموعة صو جمموعة فرعية مواضيعية، تؤمن  التشارك يفاإلجراءات املتخذة وتكاملها و 

ثقافة. ويف إطار آلية التعاون هذه، التعليم والشباب والعلوم والتكنولوجيات والرياضة وال يف جماالتاليونسكو التنسيق 
تؤكد اليونسكو علا ضرورة إعطاء األولوية للربامج الطليعية حبيث تستفيد من الدعم الذي يقدمه الشركاء من القطاعني س

 امليزانية.عن  ةارجاألموال اخلواملايل وكذلك من  التقين

وفيما يتعلق بالشراكة احملددة للمنظمة مع االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، جيري الرتكيز علا  -٤١
لشركاء. ومن املزمع ا لدىمشرتك  ترويجتخطيط ألعمال مشرتكة تتعلق مبجاالت متفق عليها ذات صولوية تشكل حمور ال

دية ألفريقيا وبنك التنمية األفريقي يف جمالني رئيسيني ومها: إقامة السالم شراكة بني اليونسكو واللجنة االقتصا إقامةصيضًا 
لتنمية تحقيق ا؛ وتعزيز القدرات املؤسسية لوقادرة علا الصمودوسلمية  منفتحة علا اجلميعمن خالل بناء جمتمعات 

الحتاد األفريقي واللجنة ويف إطار برنامج ثقافة السالم، تدرس اليونسكو مع ا ،املستدامة واجتثاث الفقر. وهكذا
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تنفيذ خطة عمل لواندا. وميكن تكرار هذا النمط من  ملتابعةاالقتصادية ألفريقيا وبنك التنمية األفريقي آليات مشرتكة 
 ة التنفيذية.ييف إطار االسرتاتيج ةإقليمي مندرجدون الشراكة الثالثية األطراف يف إطار مواضيع صخرى ذات بعد إقليمي و 

، حيث تغطي املكاتب اإلقليمية مناطق جغرافية يف صفريقيا، الشبكة امليدانيةو صخص، سيتيح إصالح وعلا حن -٤٢
 التآزر مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ووكالة الشراكة اجلديدة لتنمية صفريقيا، واملؤسسات النقدية صوجهتعزيز 

، املكاتب اإلقليمية يف ووفقاً للمجاالت ذات األولوية األخرى. ، وبنك التنمية األفريقي، وبنوك التنمية اإلقليميةاإلقليمية
 املكاتب يف إطار هذه االسرتاتيجية للتمويل من خارج امليزانية. تعدها تلكستخضع املشاريع اليت 

هذه  ختصص، منهااألفريقية  ، وال سيمالدى األطراف الفاعلةامتالك االسرتاتيجية ب اإلحساس وبغية تيسري -٤٣
الشمال بلدان يف الوقت نفسه التعاون بني تعزز االسرتاتيجية مكانة مميزة للشراكة بني األفارقة وفيما بني بلدان اجلنوب، و 

االستفادة من الفرص املتاحة يف القارة، والفرص اليت  من ذلك هو والغرض. الشمال واجلنوب واجلنوبواجلنوب، وبلدان 
ئيني ومتعددي األطراف يف العامل ويف الشتات علا وجه اخلصوص. ويف هذا الصدد، شركاء ثناميكن صن يكون مصدرها 

) ومنتدى TICADمنتديات التعاون املختلفة مثل مؤمتر طوكيو الدويل املعين بالتنمية األفريقية (إىل اليونسكو  ستتوجه
(صمريكا الالتينية)، واألفريقي  اجلنويب األمريكيالتعاون الصيين األفريقي، واألورويب األفريقي (االحتاد األورويب)، واألفريقي 

تعرض عليها مشاريع صعدت يف إطار ل )مؤمتر املنظمات دون اإلقليمية(العريب (العامل العريب)، واألفريقي اآلسيوي 
 عنايةوىل تاالهتمام املشرتك، س حماورمتويل. وبالنظر إىل ة و مشاركما ميكن صن تقدمه من  لتمس منهاتاالسرتاتيجية و 

، واملنظمة الدولية للفرنكوفونيةتعزيز الشراكة مع املنظمات اإلقليمية مثل املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ل ةخاص
مع مؤسسات متخصصة يف جماالت  . وسيجري عقد اتفاقات تعاونوالكومنولث، ومجاعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية

 خلربات يف تنفيذ مشروعات مشرتكة وتبادل املعلومات.ا لتوحيداختصاص اليونسكو 

طبيعة الشراكة اإلجيابية مع اجلهات الفاعلة املتعددة يف التمع املدين  علاجناح هذه االسرتاتيجية التنفيذية  ويرتكز -٤٤
اليت ترفع شعار ألفريقي عها. واستنادًا إىل التجربة احلالية يف إطار برنامج ثقافة السالم، ال سيما محلة االحتاد ايوتوس

شبكات مواضيعية مبشاركة منظمات غري حكومية ومعاهد حبوث ومؤسسات من صجل  تقام"لنعمل من صجل السالم"، س
علا متكني املرصة من  بطريقة مستعرضةتنفيذ الربنامج. وسيتيح تعزيز التعاون مع منظمات الشباب والنساء ضمان الرتكيز 

 مشاركة الشباب.واحلصول علا ستقالل اال

وبالنظر إىل دينامية القطاع اخلاص يف صفريقيا، وانطالقاً من التجارب املثبتة كتلك اليت جرى اخلوض فيها يف صنغوال،  -٤٥
 ، وسيجريملموسةومتويل صنشطة  ،ورعاية بعض األحداث ،التميز رعايةمبدص ستطلق مبادرات صخرى بدف تشجيع 

 الل إبرام اتفاقات تعاون.إضفاء الطابع الرمسي عليها من خ
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إجنازه. وستتخذ طرائق التعاون  املزمعواملشروع الطليعي  الشريكللشراكة حبسب نوع  اسرتاتيجيات مميزةوستحدد  -٤٦
 وصنشطةصشكاًال متنوعة ترتاوح بني التشاور بشأن موضوعات حمددة، واملساعدة التقنية، مرورًا باخلدمات االستشارية، 

 إىل تسديد مسامهات نقدية وتقدمي مسامهات عينية، مبا يف ذلك إعارة املوظفني صو املتطوعني.التوعية، ووصوالً 

 اخلاصة بالربامج الطليعية الستة. املنشودةكل نتيجة من النتائج   بالنسبة إىلقائمة إرشادية بالشركاء يف امللحق  وترد -٤٧

 للرصد والتقييم محددة آلية -سابعاً 

 (و)) حتديد آلية لرصد وتقييم١-اجلزء جيم ١٥م ت/١٩١صعاله ( املذكور التنفيذي يف قرارهطلب اللس  -٤٨
 صفريقيا.املتمثلة يف االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة باألولوية 

 :بالنظر إىل االعتبارات التاليةو  -٤٩

 ،استهدافها والتقيد بامجيع برامج املنظمة " مبا معناه صن من واجب عامة"صولوية  تشكل األولوية املتمثلة يف صفريقيا −

 النشاط صفات وحقولمتعددة من حيث الجهات معنية داخلية وخارجية  مشاركة هاعملية تنفيذ وتقتضي −
 هتمام،اال اورومستويات وصشكال التدخل وحم

سنوات،  اينمدته مث" هذه، يف فضاء زمين مةلتنفيذ "األولوية العا تشغيلياً وتندرج االسرتاتيجية، بوصفها إطاراً  −
 قتصادية تتزايد إحلاحاً وتسارعاً،خيضع لتغريات وتبدالت اجتماعية ثقافية وعلمية وا

االتساق واملالءمة والفعالية ومن النتائج اليت ب تتسم املعنية التفاعل بني خمتلف األطرافصن صوجه التأكد من  جيدر
وذلك باستخدام نظام مناسب للرصد والتقييم يشمل مكونًا تشغيليًا داخليًا ومكوناً تلك، صوجه التفاعل تؤول إليها 

 اسرتاتيجياً خارجياً:

قطاعات الربنامج يف : ويشمل ممثلني عن اجلهات الفاعلة التشغيلية اليت تتمثل الداخليالمكّون التشغيلي  )١(
إدارة صفريقيا ومكتب  تنفيذ الربنامج ومهادعم  يتوكذلك ممثلني عن جه ،واملكاتب يف صفريقيا ١ومعاهد الفئة 

يف إطار  صن األنشطة املخصصة ألفريقيا التأكد منالتخطيط االسرتاتيجي. وسيضطلع هذا املكّون بدور يتمثل يف 
) ومبدص ٢، (٤م/ الواردة يف الوثيقةواالسرتاتيجية  الشاملة) األهداف ١تنفذ وتتطور وفقًا ملا يلي: ( ٥الوثيقة م/

) واالتساق ٤، (٥م/ الوثيقة) ومؤشرات األداء ومؤشرات القياس الواردة يف ٣ارة القائمة علا النتائج، (اإلد
) واالمتثال ملبدص ٦) والتماشي املبتغا مع األولويات احملددة، (٥املطلوب يف العالقة فيما بني القطاعات، (

 والتكامل القائم علا املزايا النسبية. التعاضد

و/صو افرتاضية بصورة  حضوريةتنفيذ الربامج الطليعية. وسيعقد اجتماعات لوسيويل هذا املكون اهتمامًا خاصًا 
إىل اللس التنفيذي بشأن  اتقريره تقدمي لكي يتسىن هلايقدم تقارير إىل املديرة العامة كل ستة صشهر، سمنتظمة و 

 ).٤م ت/ الوثيقةتنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤمتر العام (
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من  اً ومستهدف اً حمدود اً عددحبيث يشمل ًا للمكّون الداخلي توسيع: وهو يشكل الخارجي المكّون التشاوري )٢(
مفوضية تنفيذ جداول صعمال متعلقة بالتنمية يف صفريقيا، مثل يف بصورة خاصة  املشاركنيالشركاء اخلارجيني املعنيني/

/االحتادات االقتصادية و/صو النقدية والشركاء الثنائيني جلماعاتريقيا واواللجنة االقتصادية ألف االحتاد األفريقي
يف صحد جماالت  اليت هلا مكانتهاواملتعددي األطراف، فضًال عن القطاع اخلاص ومنظمات التمع املدين 

 اختصاص اليونسكو.

) ٢( بشأن مدى مالءمة تنفيذ براجمنا، وجيهة) االستفادة من آراء استشارية ١اخلارجية: ( هذه الرؤى وتتيح -٥٠
االستشرافية بشأن آفاق  ليالت) وتبادل األفكار والتح٣"، (التجارب الناجحة" تبادل، علا هذا األساس، بالقيامو 

يعقد هذا املكّون صن  من املرجحالتطور من حيث معاجلة القضايا ومواجهة التحديات، وإمكانية استباق األمور. و 
 و/صو افرتاضية مرة واحدة يف السنة. حضوريةاجتماعات 

بتقييم يف منتصف املدة، فضًال عن التقييم النهائي الذي  ااملتابعة والتوجيه هذ نظامستكمل يُ وصخرياً، ينبغي صن  -٥١
 جيريه مرفق اإلشراف الداخلي، وفقاً خلطط العمل اخلاصة به.
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 الملحق

 إلى تنفيذ برامج طليعية والراميةخطة العمل الخاصة باألولوية ألفريقيا 

 –(اجلزء جيم  ١٥م ت/١٩١من هذه الوثيقة، طلب اللس التنفيذي يف قراره  ٢٧علا النحو املشار إليه يف الفقرة 
خطة عمل واضحة من املديرة العامة صن تقدم إليه نسخة معدلة من االسرتاتيجية التنفيذية تتضمن بوجه خاص، ص)) (١

فصيلية عن كل من الربامج الطليعية فيما . ويقدم هذا امللحق معلومات تمن صجل تنفيذ برامج طليعية وقابلة للتنفيذ
والربنامج الرئيسي املكلف بأمور األهداف واألنشطة الرئيسية والنتائج املنشودة ومؤشرات األداء ومؤشرات القياس يتعلق ب

ت عن التنسيق والربامج األخرى اليت تتوىل إجراءات التنفيذ والنتائج املنشودة ومؤشرات األداء ومؤشرات القياس ومعلوما
 الشركاء.

 مليون دوالر صمريكي. ٦٥٣علا صساس سيناريو امليزانية البالغة  مؤشرات األداء ومؤشرات القياس وضعتو 

وسيتوىل برنامج رئيسي، سيعترب الشباب واملساواة بني اجلنسني صولويتني مستعِرضتني، تنسيق الربامج الطليعية الستة، 
 وذلك علا النحو التايل:

 (البرنامج الرئيسي الثالث) تعزيز ثقافة السالم والالعنف - ١

تعزيز النظم التعليمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا: تحسين التكافؤ والنوعية  - ٢
 البرنامج الرئيسي األول)( والجدوى

 اأفريقيتسخير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والمعارف للتنمية االجتماعية االقتصادية المستدامة في  - ٣
 البرنامج الرئيسي الثاني)(

ة وللحد من مخاطر الكوارث في فريقيالعلوم ألغراض اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية األ تعزيز - ٤
 البرنامج الرئيسي الثاني)( اأفريقي

(البرنامج  سخير قوة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة وإحالل السالم في سياق التكامل اإلقليميت - ٥
 الرئيسي الرابع)

 البرنامج الرئيسي الخامس)( الترويج لبيئة مؤاتية لحرية التعبير وتنمية وسائل اإلعالم - ٦
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 البرنامج الرئيسي الثالث -األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا 

 : تعزيز ثقافة السالم والالعنف١البرنامج الطليعي 
يقوم هذا الربنامج الطليعي علا ضرورة التوجه حنو اسرتاتيجية مشرتكة لثقافة السالم، مع تركيز االهتمام علا صولوية اليونسكو 

) وعلا برنامج ٢٠١٠-٢٠٠١املتمثلة يف صفريقيا. كما صنه يعتمد علا العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف ألطفال العامل (
ويسعا إىل ) ٢٠١٣-٢٠١٢عمل اليونسكو املشرتك بني القطاعات واجلامع للتخصصات من صجل ثقافة السالم والالعنف (

)  ٢٠٢٢-٢٠١٣متابعة العقد والربنامج املذكورين. ويرمي الربنامج إىل اإلسهام يف العقد الدويل للتقارب بني الثقافات (
العناصر التالية وتنسيقها علا حنو صفضل: اسرتاتيجية اليونسكو املتعلقة بأطر عمل االحتاد كما يستهدف اجلمع بني 

األفريقي ذات الصلة بذا الال، مبا فيها خطة االحتاد األفريقي االسرتاتيجية لبناء السالم واألمن والدميقراطية يف صفريقيا 
)، ٢٠١٨-٢٠٠٩اب ومتكينهم يف صفريقيا وخطة عمله ()، وميثاق الشباب األفريقي، وعقد تنمية الشب٢٠١٧-٢٠١٤(

وامليثاق األفريقي للدميقراطية )، ٢٠١٨-٢٠٠٨وإطار االحتاد األفريقي للسياسات اخلاصة بالرياضة يف صفريقيا (
ليت )، بل صيضًا احلملة الدولية ا٢٠٢٠-٢٠١٠واالنتخابات واحلوكمة، والعقد األفريقي للمرصة وخارطة الطريق التابعة له (

بعنوان "إتاحة إحالل السالم". وسينهض هذا الربنامج الطليعي، حسب االقتضاء، بآليات  ٢٠١٠اسُتهلت يف عام 
التفكري والتبادل (املنتديات اإلقليمية ودون اإلقليمية) وسيعبم منظمات التمع املدين، بالتعاون مع االحتاد األفريقي 

يتضمن صنشطة تتعلق بالشابات والشبان يف صفريقيا، استنادًا إىل جتارب واجلماعات االقتصادية اإلقليمية. كما صنه 
) ومتاشيًا مع اسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن ٢٠١٣-٢٠٠٩اسرتاتيجية اليونسكو اخلاصة بالشباب األفريقي (

 ).٢٠٢١-٢٠١٤الشباب (

 األهداف:

 صسباب النزاعات وزيادة القدرة علا تقدمي حلول سلمية هلا معاجلة •
املتعلقة با، مع احلرص بوجه خاص علا ضمان  التقليدية تعزيز قيم ثقافة السالم وممارسات السكان األصليني •

 مشاركة النساء والشباب علا صساس يومي

 األنشطة الرئيسية:

وسائل اإلعالم، مبا يف ذلك استخدام تكنولوجيات و  والرتويج تعزيز السالم والالعنف من خالل التعليم •
 ، والشبكات االجتماعيةاملعلومات واالتصاالت

 الرتاث واإلبداع املعاصر بوصفهما صداتني لبناء السالم عن طريق احلوار تنمية استخدام •
 التعاون العلمي والثقايف من صجل إدارة املوارد الطبيعية العابرة للحدودتعزيز  •
 وإشراكهم يف توطيد الدميقراطية وتنمية التمع احمللي ونشر ثقافة السالم. نساًء ورجاًال، الشباب،متكني  •
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لتثقيف في مجال السالم والمواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان في نظم التعليم : إدراج ا١النتيجة المنشودة 
 (بإسهام من البرنامج الرئيسي األول) والتعلم النظامية وغير النظامية وتعزيز التفاهم والتالحم االجتماعي

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
املشورة بشأن السياسات ومراجعة الكتب املدرسية  تقدمي

من صجل إدراج املكونات الرئيسية للتثقيف يف جمال 
السالم واملواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان وكفاءات 
التفاعل الثقايف وتعليم القيم يف نظم التعليم النظامي 

 وغري النظامي

ج تعزيز القدرة علا إعداد صدوات ومواد تعليمية ترو 
احرتام التنوع وحقوق اإلنسان والدميقراطية، وإنتاج 
مواد مالئمة تفضي إىل حتقيق التالحم االجتماعي 

 وبناء السالم واالندماج االجتماعي والتفاهم والسالم

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية
املنظمة الدولية التحالف من صجل احلوار بشأن صفريقيا؛ ؛ التمعات االقتصادية اإلقليمية؛ مفوضية االحتاد األفريقي

؛ معهد املستقبل األفريقي؛ معهد الدراسات األمنية؛ كراسي ملعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية؛ اللفرنكوفونية
مكتب الرتبية الدويل ؛ صفريقيامعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف ؛ ٢اليونسكو اجلامعية واملراكز واملعاهد من الفئة 

 .فريق العمل اخلاص املعين باملعلمني؛ األكادميية األفريقية للغات؛ لليونسكو

وتعليم تاريخ أفريقيا العام بدءًا بالتعليم االبتدائي وانتهاًء بالتعليم الجامعي، وإنتاج : إدراج ٢النتيجة المنشودة 
بالتفاعل الثقافي، فضًال عن تحسين إسهام أفريقيا االسترقاق و جار بالرقيق األسود و االتالمعارف المتعلقة ب

التراث واإلبداع المعاصر بوصفهما أداتين  من خاللومعرفتها بها في المجتمعات الحديثة  الشتات األفريقيو 
 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الرابع) السالمتحويليتين لتعزيز الحوار و 

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
ىل إاملواد البحثية والتعليمية اليت صنتجت استنادًا  عدد

تاريخ صفريقيا العام واليت تسهم يف تعزيز املعارف بشأن 
االّجتار بالرقيق األسود التاريخ األفريقي ومأساة 

 وبشأن الشتات األفريقي واالسرتقاق

مضامني تعليمية علا األقل مع ما يقرتن  ثالثةإنتاج 
با من صدوات وإدماجها يف نظم التعليم من صجل 

صفريقيا بشأن  والفهم اإلسهام يف حتسني املعارف
وبالشتات األفريقي. وإدماج األدوات التعليمية 

بلدان علا يف عشرة يقيا العام املتعلقة بتاريخ صفر 
 األقل

األدوات اإلعالمية واإلرشادية والتعليمية اليت صعدت  عدد
ونشرت وتأثريها علا صورة صفريقيا والشتات األفريقي 
وإسهام هذه األدوات يف مكافحة الصور النمطية 

 التمييزالعنصرية و و 

صدوات إعالمية وإرشادية  ثالثإعداد وتوزيع 
وتعليمية علا األقل بشأن صفريقيا والشتات األفريقي 

والفهم بشأن جل اإلسهام يف حتسني املعارف من ص
 صفريقيا والشتات األفريقي
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عدد األحداث واملبادرات املنفذة يف إطار ما ينظم يف 
هذا الشأن من احتفاالت دولية باأليام والسنوات 
والعقود واملنتديات، وما إىل ذلك، من صجل تعزيز الوعي 

فريقي بشأن اإلبداع املعاصر املستوحا من الرتاث األ
 وإسهامه يف بناء جمتمعات متعددة الثقافات

صحداث علا األقل مما ينظم  مخسةاستخدام 
 ٢٥لالحتفال باأليام الدولية، وال سيما يف 

آب/صغسطس، ألنشطة التوعية  ٢٣مارس و/آذار
واإلرشاد يف شىت صحناء العامل ويف إطار العقود مثل 
 العقد الدويل للمنحدرين من صصل صفريقي والعقد

 )٢٠٢٢-٢٠١٣لتقارب بني الثقافات (الدويل ل

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

رابطة املؤرخني و  مركز الدراسات اللغوية والتارخيية للرتاث الشفهيو  األكادميية األفريقية للغاترابطات مهنية صفريقية (مثل 
جملس تطوير حبوث العلوم )؛ طملعهد األفريقي للتنمية والتخطيا)؛ املعاهد األكادميية ومراكز البحث األفريقية (مثل األفارقة

 ؛ الشبكات األفريقية املعنية بالسالم وشبكات الشتات األفريقي.االجتماعية يف صفريقيا

: تعبئة عناصر من التراث الثقافي غير المادي إلبراز الممارسات الثقافية في أفريقيا ولدى ٣المنشودة  النتيجة
 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الرابع) الحة والتالحم االجتماعي والسالمالشتات األفريقي التي تيسر المص

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
لصاحل السالم  عدد املمارسات التقليدية األفريقية

واملصاحلة والتالحم االجتماعي، اليت يتم حتديدها 
واستخدامها كعناصر بناءة لتعزيز احلوار بني الثقافات 

 والتقارب بينها

عناصر علا األقل من الرتاث غري املادي  ١٠حتديد 
األفريقي صو التابع للشتات األفريقي وتروجيها 

ت ميسرة للحوار بني الثقافا عواملبوصفها 
 .واملصاحلة وثقافة السالم

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

؛ مركز تنمية الرتاث يف مدرسة الرتاث األفريقي؛ الصندوق األفريقي للرتاث العاملي؛ ٢٠٠٣طراف يف اتفاقية عام الدول األ
ة؛ والتوثيق يف جمال التقاليد واللغات األفريقياملركز الدويل للبحوث ء؛ فريقيا السودامعهد البحوث األساسية ألصفريقيا؛ 

 .التابعة لليونسكو ٢الكراسي اجلامعية واملراكز من الفئة 
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: إنشاء أطر للتعاون العابر للحدود مزودة بأدوات إدارية مالئمة ومتسقة لصالح األحواض ٤النتيجة المنشودة 
اهتمام خاص  يكولوجية المشتركة بين الدول. وسيولىالمائية األفريقية الرئيسية ولالستخدام المستدام للنظم اإل

من أجل التشارك  أصحاب المعارف من بين السكان األصليين واألخصائيين العلميينإلقامة مبادرات مشتركة بين 
 هام من البرنامج الرئيسي الثاني)إسالعالمي (ب المناخ تغيرة التصدي للتحديات التي يطرحها في إنتاج المعارف بغي

 مؤشرات القياس ات األداءمؤشر 
املائية اجليولوجية صو صطر التعاون صو  األحواض املائيةعدد 

 اليت يتم إنشاؤها
صحواض مائية صو مائية جيولوجية  ٤املوافقة علا 

 علا األقل حبيث يتاح وضع صطر للتعاون
عدد املبادرات العابرة للحدود فيما خيص عازل احمليط 

العاملي واحلدائق اجليولوجية العاملية، احليوي ومواقع الرتاث 
اليت يتم دعمها بعملية تشاورية من صجل وضع إطار 

 مناسب للتعاون واإلدارة

وصول مبادرتني علا األقل من املبادرات العابرة 
والتنسيق واملتعلقة مبعازل  للحدود إىل مرحلة التشاور

احمليط احليوي ومواقع الرتاث العاملي واحلدائق 
 ية العامليةاجليولوج

عدد حلقات العمل اخلاصة باحلوار والرامية إىل بناء 
القدرات وضمان االحرتام املتبادل والتفاهم بني صصحاب 
املعارف من بني السكان األصليني واألخصائيني 

 العلميني، وال سيما األخصائيني يف تغري املناخ

مع صصحاب حلقات عمل علا األقل  ثالث عقد
األصليني والعلميني  املعارف من السكان
 واستخالص الدروس منها

عدد ما يتم إنشاؤه من نظم الرصد القائمة علا التمع 
 احمللي

جتريب نظامني للرصد علا األقل قائمني علا 
 التمع احمللي

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

اجلامعات االفريقية؛ اللس الدويل للعلوم؛ وكاالت األمم املتحدة؛ االحتاد األفريقي/الشراكة اجلديدة لتنمية صفريقيا؛ احتاد 
جامعات؛ املدارس الثانوية املعنية بعلوم األرض؛ اللجان الوطنية لربنامج اإلنسان واحمليط احليوي؛ التمعات االقتصادية 

كنولوجية؛ الشبكة األفريقية ملؤسسات اإلقليمية؛ األكادميية األفريقية للعلوم؛ الشبكة األفريقية للمؤسسات العلمية والت
علوم األرض؛ الشبكة العاملية ملعازل احمليط احليوي/الشبكة األفريقية لربنامج اإلنسان واحمليط احليوي، التابع لليونسكو؛ 

 .اللس الوزاري األفريقي املعين باملياه؛ املنظمات املعنية بأحواض األ�ار؛ ومراكز البحث
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للحوار بين الثقافات  إلى منابرإذاعات المجتمع المحلي التي تدعمها اليونسكو  تحّول :٥النتيجة المنشودة 
ولتحقيق التالحم االجتماعي. ومشاركة وسائل التواصل االجتماعي وشبكات الهاتف المحمول في  وبين األجيال

 توعية الشباب األفريقي لصالح الحوار والسالم (بإسهام من البرنامج الرئيسي الخامس)

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد إذاعات التمع احمللي اليت تدعمها اليونسكو واليت 

حلوار بني الثقافات وبني لتعزيز امميزة  منابرتعبأ لتكون 
األجيال، استنادًا إىل تاريخ صفريقيا العام وإىل إسهام 

 الشتات األفريقي

النهوض بتعزيز احلوار بني الثقافات والتالحم 
االجتماعي وتقارب الثقافات من خالل إذاعات 

السالم وحتقيق  ءالتمع احمللي اليت تسهم يف بنا
 التالحم االجتماعي

إذاعات للمجتمع احمللي علا األقل  مخساشرتاك 
من وسائل التواصل االجتماعي يف تعزيز  ثالثو 

ثقافة السالم باستخدام املعارف املتعلقة بتاريخ 
 تات األفريقيصفريقيا العام وبالش

عدد الشبكات االجتماعية وشركاء اهلاتف احملمول الذين 
 ينظمون صنشطة لتوعية الشباب

 شبكة وشريكاً  ٢٥ضمان مشاركة صكثر من 

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

 وسائل اإلعالم ألفريقيا اجلنوبيةمعهد الرابطات املهنية لوسائل اإلعالم؛ الشبكات اإلقليمية املعنية حبرية الصحافة مثل 
؛ االحتادات؛ رابطات الشباب والفتيات والنساء؛ رابطة الصحفيني يف غرب افريقياو  ومعهد الصحافة يف شرق صفريقيا

إلقليميون؛ منظمات التمع املدين لوطنيون واواضعو السياسات؛ والشركاء املاليون ااألمن؛ الربملانيون؛  السياسات وقوات
 التقليديون. والقادة



37 C/4 Add - 37 C/5 Add.3 
Annex – page 7 

 

: النهوض باستقالل الشابات والشباب في أفريقيا والتزامهم بالمواطنة وبالمشاركة الديمقراطية ٦النتيجة المنشودة 
دها الشباب في مجال ثقافة السالم (بإسهام من البرنامج الرئيسي من خالل سياسات جامعة للشباب وأنشطة يقو 

 الثالث)

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد الدول األعضاء األفريقية اليت تستهل عمليات 

صو مراجعة للسياسات اخلاصة بالشباب، /صياغة و
 مبشاركة الشابات والشباب.

بلدان علا األقل يف صفريقيا باستهالل  ثالثةقيام 
عمليات صياغة و/صو مراجعة للسياسات اخلاصة 

 بالشباب، مبشاركة الشابات والشباب
بلدان  ٣يقودها الشباب يف  وضع بىن متثيلية وطنية

صفريقية علا األقل وتتيح مشاركة الشباب يف صياغة 
 السياسات العامة املتعلقة بالشباب

عدد الشابات والشباب املدربني الذين ينفذون مشروعاً، 
وال سيما ما خيص إنشاء املشاريع االجتماعية ومشاريع 

شاركة تنمية التمع احمللي، بغية تعزيز ثقافة السالم وم
 الشباب يف صنشطة املواطنة يف صفريقيا

شابة وشاب مدربني علا األقل بتنفيذ  ٣٠قيام  •
 مشروع يرمي إىل تعزيز ثقافة السالم

عدد املشاريع اليت يديرها الشابات والشباب يف صفريقيا، 
يف إطار متابعة منتدى اليونسكو للشباب، واليت ترمي 

 إىل تعزيز ثقافة السالم

مشروعات علا  ١٠والشباب بإدارة  قيام الشابات
األقل يف صفريقيا، يف إطار متابعة منتدى اليونسكو 

 للشباب، بغية تعزيز ثقافة السالم
عدد الشخصيات، مبن فيهم الشباب، والشبكات 
واملنظمات التابعة للمجتمع املدين اليت تشارك يف محلة 
"إتاحة حتقيق السالم" ويف ترويج امليثاق األفريقي 

 شبابلل

منظمة من  ١٠٠شخصية و ٥٠انضمام صكثر من  •
التمع املدين إىل احلملة املشرتكة بني اليونسكو 

يف ترويج امليثاق  ومشاركتهماالحتاد األفريقي 
 األفريقي للشباب من خالل رسائل وصنشطة توعية

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

محلة صفريقيا لربنامج اليونسكو اخلاص بالتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات ؛ ألفريقياجلنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالتصال يف جمال التعليم؛ هيئة األمم املتحدة للمرصة؛ جامعات؛ منتدى صخصائيات الرتبية االفريقيات؛ رابطة تضامن 

 .نساء صفريقيا
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 ألولالبرنامج الرئيسي ا – األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا

، ٢٠٠٠إن صفريقيا هي قارة الفرص. وقد حققت بلدان صفريقية عديدة تقدمًا كبريًا حنو حتقيق التعليم للجميع يف منذ عام 
 ١٩٩٩مليون نسمة يف الفرتة بني عامي  ١٢وهو ما يدل عليه اخنفاض عدد األطفال غري امللتحقني باملدارس مبقدار 

 ٠,٩٥إىل نسبة  ١٩٩٩يف عام  ٠,٨٧نسني يف التعليم االبتدائي (من نسبة ، وحدوث حتّسن يف التكافؤ بني اجل٢٠١٢و
). ومع ذلك، فإن منطقة صفريقيا جنوب الصحراء الكربى ال تزال تشكل املنطقة اليت تضم نصف جمموع ٢٠١٠يف عام 

ة االجتماعية واالقتصادية. عدد األطفال غري امللتحقني باملدارس، وتعاين من تأخر يف عدة جماالت تعليمية هامة تعيق التنمي
وبغية اإلسهام يف معاجلة هذه الصعوبات، سيمنح الربنامج الرئيسي األول األولوية ألفريقيا سواء علا صعيد املخصصات 
املالية صو علا صعيد العمل الربناجمي. وسوف تواصل اليونسكو دعم خطة عمل العقد الثاين للتعليم يف صفريقيا 

، ستستمر اليونسكو يف توفري الدعم الذي تقدمه بصورة مركزة اهلدف ٢٠١٥لفرتة حىت عام ). وخالل ا٢٠١٥ -٢٠٠٦(
لصاحل عدد حمدود من البلدان ذات األولوية واليت تعد صكثر البلدان تأخرًا يف العمل حنو حتقيق صهداف التعليم للجميع يف 

يقيا. كما سيتواصل تدعيم معهد اليونسكو الدويل لبناء األجل احملدد هلا، علمًا بأن صكثر من ثلثي هذه البلدان تقع يف صفر 
القدرات يف صفريقيا، وسوف يستمر املعهد يف االضطالع بدور رئيسي يف تنفيذ برنامج اليونسكو يف جمال التعليم يف صفريقيا، 

 �م.وخصوصاً يف تعزيز القدرات الوطنية من صجل إعداد معلمني جيدين واستبقائهم يف التعليم وإدارة شؤو 

صما علا مستوى العمل الربناجمي، فسوف تعطا األمهية بوجه خاص لتحسني االنتفاع بالتعليم يف صفريقيا وتعزيز التكافؤ 
فيه وحتسني نوعيته وجدواه. ومتاشيًا مع األولوية العامة للمنظمة واملتمثلة يف املساواة بني اجلنسني، سيجري تنفيذ الربامج 

اجلنسني. وسوف تدعم اليونسكو النظم التعليمية يف صفريقيا وفق �ج شامل وكلي، وسوف  مع الرتكيز بقوة علا قضايا
يشمل العمل يف إطار الربنامج الرئيسي األول مجيع الاالت املواضيعية احملددة يف اجلدول صعاله. ومع ذلك، وبغية 

عضاء ولشواغلها ذات األولوية، سيشدد اإلسراع بعجلة التقدم واالستجابة لالحتياجات العاجلة للدول األفريقية األ
 الدعم الذي ستقدمه اليونسكو علا الاالت املواضيعية التالية:

: سوف تدعم اليونسكو الدول األعضاء يف تنفيذ إصالحات رسم السياسات والتخطيط على الصعيد القطاعي •
، مبا يف ذلك يف جماالت مثل حتقيق الالمركزية، وإقامة الشراكات بني القطاعني العام بشأن إدارة التعليم وحوكمته

تعزز املنظمة القدرات الوطنية علا تصميم وتنفيذ  وسوفواخلاص، وتنمية استقاللية املؤسسات التعليمية. 
 التعليم؛ سياسات وخطط تشمل القطاع بأسره، مبا يف ذلك إعداد نظم للمعلومات اخلاصة بإدارة شؤون

مليون نسمة  ١٦٩: وفقاً ألحدث التقديرات، يبلغ عدد األميني يف صفريقيا جنوب الصحراء الكربى محو األمية •
٪ ٥٨مليون نسمة من الشباب تشكل الفتيات نسبة  ٤٥منهم، و ٪٦٢من الكبار، تشكل النساء نسبة 

نطاق برامج حمو األمية يف صفريقيا.  الدعم بصورة حمددة اهلدف من صجل توسيع اليونسكومنهم. وسوف تقدم 
وستستفيد املنظمة من العمل املنجز يف إطار عقد األمم املتحدة حملو األمية ويف إطار برنامج اليونسكو املعنون 
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'مبادرة حمو األمية لتعزيز القدرات' من صجل تصميم مبادرة جديدة حملو األمية ستستند إىل مضامني مبتكرة يف 
تشمل كفاءات تيسر ممارسة املواطنة الفعالة يف القرن احلادي والعشرين، مع قيم ومعارف خاصة جمال حمو األمية 

بالسكان األصليني تتعلق بالرتاث األفريقي، وُتستخدم فيها اللغة األصلية وسيلة للتدريس، باإلضافة إىل صحدث 
 االتصاالت؛آليات لتوفري التعليم تتضمن االعتماد املعزز علا تكنولوجيا املعلومات و 

: يف سياق تسخري الفرص اليت يتيحها التعليم والتدريب يف الال التقين تنمية المهارات من أجل عالم العمل •
واملهين لصاحل دمج األعداد السريعة التزايد من الشباب يف عامل العمل، ستويل اليونسكو عناية خاصة لالهتمام 

 طار برناجمها املعين بالتعليم والتدريب يف الال التقين واملهين؛باحتياجات التعلم لدى الشباب األفارقة يف إ

: اعرتافاً بأمهية التعليم العايل يف بناء نظام تعليمي وطين توسيع نطاق االنتفاع بالتعليم العالي وضمان جودته •
متوازن وكلي وبأنه لن ميكن حتقيق التعليم للجميع بدون وجود رصيد من اخلربات وقدرات وطنية علا إجراء 
البحوث، ستستجيب اليونسكو للطلبات املتزايدة للدول األفريقية األعضاء لتوفري املساعدة التقنية وتنمية 

رات يف جمال التعليم العايل. وسيشكل حتسني نوعية التعليم العايل ومؤسساته وتنويع صساليب توفريه القد
اتفاقيتها اإلقليمية بشأن  واستيفاءجماالت رئيسية للعمل يف هذا الصدد. وستضطلع اليونسكو باستعراض 

 التعليم العايل يف صفريقيا (اتفاقية صروشا) بغية التصدي علا حنو صفضل لتحدي العوملة يف جمال التعليم العايل؛

يف إطار اسرتاتيجية الربنامج الرئيسي األول اخلاصة باألولوية العامة املتمثلة يف صفريقيا،  تنفيذ برنامج طليعي •
علا تنمية القدرات املهنية للمعلمني يف صفريقيا بغية مواجهة التحديني املتعلقني بالنقص يف مع زيادة الرتكيز 

صعداد املعلمني وبنوعية تدريب املعلمني، وذلك كوسيلة لتحسني نوعية التعليم إمجاًال يف صفريقيا. ويرد وصف 
 هذا الربنامج الطليعي مبزيد من التفصيل فيما صدناه.

املعين  ١مج الرئيسي األول، من خالل التعاون بني القطاعات. يف تنفيذ الربنامج الطليعي وسوف يسهم الربنا •
سيما يف حتقيق النتيجة املنشودة اخلاصة بإدراج التعليم من صجل السالم  بتعزيز ثقافة السالم والالعنف، وال

نامج املعين، ضمن إطار الربنامج واملواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان يف النظم التعليمية وذلك كجزء من الرب 
 ٤الرئيسي األول، بالتعليم من صجل مواطنة عاملية. وسوف يدعم الربنامج الرئيسي األول النشاط الطليعي 

املتعلق  ٣اخلاص بالعلوم، وخصوصاً يف جمال التعليم من صجل التنمية املستدامة، كما سيدعم النشاط الطليعي 
 قيق النتيجة املنشودة اخلاصة باملوارد التعليمية املفتوحة.بإنتاج املعارف، وسيسهم يف حت
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تعزيز النظم التعليمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا: تحسين التكافؤ والنوعية : ٢البرنامج الطليعي 
 والجدوى

 : حتسني نوعية التعليم وجدواهالهدف

 األنشطة الرئيسية:

املساعدة التقنية وتعزيز القدرات الوطنية من صجل حتسني رسم السياسات اخلاصة باملعلمني وتنفيذها  تقدمي •
زاولة تأهيًال مل األكثر وتقييم احتياجات التدريس، مع الرتكيز بوجه خاص علا السياسات املعنية باجتذاب

 يف املناطق الريفية واحملرومة واستبقائهم فيه واملعلمني التعليم
ة قدرات املؤسسات الوطنية لتدريب املعلمني بغية تقدمي تدريب جيد باستخدام اسرتاتيجيات خليطة تنمي •

 تتضمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 دعم تنمية قدرات مديري املدارس من صجل تكوين مهارات القيادة الرتبوية الفعالة وحتقيق نتائج جيدة يف التعلم •
 ات التعليم والتعّلمدعم السياسات النوعية يف بيئ •
 ومواءمتها دعم إعداد صطر مؤهالت وطنية وإقليمية للعاملني يف التعليم •

 النتائج المنشودة:

: امتالك الدول األعضاء لتشخيص مستوفى ألوضاع قطاع التعليم مع قدرات قطاعية على ١النتيجة المنشودة 
مع إيالء عناية خاصة للمعلمين على كل  ،تتعلق بسياسات التعليمإعداد وتنفيذ ورصد استراتيجيات وخطط 

 ، بما في ذلك بيئات التعليم والتعّلم (بإسهام من البرنامج الرئيسي األول)المستويات

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
حتليل عدد العمليات اليت تدعمها اليونسكو لتشخيص و 

 صوضاع قطاع التعليم الوطين
دولة عضوًا بإجناز ونشر التقارير اخلاصة  ٢٠اضطالع 

 بتشخيص صوضاع قطاع التعليم فيها
عدد السياسات واخلطط القطاعية القائمة علا الشواهد 

 واليت يتم إعدادها صو تنفيذها مع دعم من اليونسكو
دولة عضوًا لوثائق خاصة بالسياسات  ٢٠امتالك 

 واخلطط التعليمية

 مالية و/أو مادية و/أو تقنيةأمثلة شراكات: 

؛ االحتاد الدويل للمعلمني؛ البنك الدويل؛ لبنك اإلسالمي للتنمية؛ ابنك التنمية األفريقي؛ رابطة تطوير التعليم يف صفريقيا
ألرصاد املركز اإلقليمي للتدريب علا ا؛ الشراكة العاملية من صجل التعليماجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ االحتاد األفريقي؛ 
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فريقية؛ املرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا احتاد اجلامعات األ؛ اجلوية الزراعية واهليدرولوجيا التشغيلية وتطبيقاتما
 .فريقيا للعلوم الرتبوية من صجل التنمية؛ مؤسسة بناء القدرات يف صفريقياصجنوب الصحراء الكربى؛ معهد عموم 

 للمؤهالت الوطنية واإلقليمية للعاملين في التعليم وتطبيقها على نحو فعال: إعداد أطر ٢ النتيجة المنشودة
 (بإسهام من البرنامج الرئيسي األول)

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
صطر  ومواءمة عدد البلدان اليت يتم دعمها يف تنمية

للمؤهالت الوطنية واإلقليمية اخلاصة بالعاملني يف التعليم 
 (املعلمون، صساتذة دور املعلمني، مديرو املدارس) فيها

وجود صطر للمؤهالت الوطنية واإلقليمية يف كل منطقة 
 بلداً  ١٥بلدان و ١٠دون إقليمية، ويف ما يرتاوح بني 

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

ف)؛ بنك التنمية األفريقي؛ البنك الدويل؛ الشراكة العاملية ي(اليونيس منظمة األمم املتحدة للطفولةمنظمة العمل الدولية؛ 
من صجل التعليم؛ االحتاد األفريقي؛ رابطة تطوير التعليم يف صفريقيا؛ االحتاد األورويب؛ اجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ 

؛ برنامج حتليل نظم التعليم يف البلدان مع افريقيا اجلنوبية والشرقية ملراقبة نوعية التعليم؛ جتالشركاء يف التنمية الثنائيني
املركز الدويل لتعليم الفتيات والنساء يف ؛ مؤمتر وزراء الرتبية للبلدان اليت جيمع بينها استخدام اللغة الفرنسيةاألعضاء يف 

الشبكة ؛ شبكة البحوث الرتبوية يف افريقيا الغربية والوسطا؛ جامعة عموم صفريقيا؛ األكادميية األفريقية للغات؛ صفريقيا
اجلامعة ؛ معهد الرتبية؛ مجهورية تنزانيا املتحدة)، AFRITEISاألفريقية ملؤسسات تدريب املعلمني من صجل االستدامة (

 مة الدولية للفرنكوفونية.؛ االحتاد الدويل للمعلمني؛ صمانة الكومنولث؛ املنظفريقيةاالفرتاضية األ

وتطورهم المهني مع إصالحات وإعدادهم المعلمين  تعيين: تأمين االتساق التام لبرامج ٣النتيجة المنشودة 
 الجيدة (بإسهام من البرنامج الرئيسي األول) التعليم والمناهج الدراسية

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
للتطوير املهين لقدرات عدد البلدان اليت تطبق برامج شاملة 

تتسم باالتساق التام مع إصالحات  وجودتم ملعلمني
 وخطط التقدم الوظيفي اجليدة املناهج الدراسية

املعلمني فيها  ظروفدولة عضوًا باستعراض  ١٥يام ق
 تعيينهم وحوافز املعلمنيواللوائح التنظيمية لوصوضاعهم 

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

م عن بعد؛ املنظمة الدولية للفرنكوفونية؛ االحتاد معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف صفريقيا؛ اللس األفريقي للتعلّ 
الدويل للمعلمني؛ مكتب الرتبية الدويل لليونسكو؛ معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة؛ األكادميية األفريقية للغات؛ 

 الوكالة الكورية للتعاون الدويل.
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 النتائج المنشودة من صنشطة البرنامج الرئيسي األول التي ستركز علا المجاالت المواضيعية المذكورة صعاله:

نتيجة منشودة: تعزيز القدرات الوطنية على إعداد وتنفيذ سياسات وخطط ضمن إطار التعلم مدى الحياة في 
 (بإسهام من البرنامج الرئيسي األول) أفريقيا

 رات القياسمؤش مؤشرات األداء
عدد البلدان اليت حتظا بدعم من اليونسكو وجيري  •

فيها استعراض السياسات التعليمية من صجل 
 تضمينها منظوراً خاصاً بالتعلم مدى احلياة

 دولة عضواً من صفريقيا ١٥و ١٢ما بني  •

بدعم من اليونسكو وجيري  عدد البلدان اليت حتظا •
 فيها استعراض اخلطط اخلاصة بالقطاع بأسره

عدد البلدان اليت حتظا بدعم من اليونسكو ويقام  •
فيها نظام مالئم لرصد وتقييم القطاع بأسره صو يتم 

 فيها تعزيز مثل هذا النظام وجيري العمل به

 دول صفريقية صعضاء صربع •

بدعم عاجل  عدد البلدان املتأثرة بنزاعات وحتظا •
 صو بدعم إلعادة البناء

 دولة عضواً من صفريقيا ١٥ •

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة؛ معهد كوريا الوطين للتعّلم مدى احلياة؛ املعهد الوطين لتعليم الكبار، املكسيك؛ 
القدرات يف صفريقيا؛ الوكالة األملانية للتعاون الدويل؛ البنك الدويل؛ بنك الشراكة العاملية من صجل التعليم؛ مؤسسة بناء 

 التنمية األفريقي.

نتيجة منشودة: تعزيز القدرات الوطنية الخاصة بتوسيع نطاق برامج لمحو األمية جيدة ومجدية للتنمية وتراعي 
 (بإسهام من البرنامج الرئيسي األول) قضايا الجنسين

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد البلدان اليت حتظا بدعم من اليونسكو وتنفذ  •

خطط عمل خاصة بتوسيع نطاق الربامج تراعي 
 قضايا اجلنسني

 دولة عضواً من صفريقيا ١٥ •

عدد البلدان اليت حتظا بدعم من اليونسكو  •
وتصمم برامج جيدة حملو األمية لصاحل األطفال 

 غري امللتحقني باملدارس

 دول صفريقية صعضاء ٨و ٥ما بني  •
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 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

كومنولث التعلم؛ معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة؛ املعهد الوطين لتعليم الكبار، املكسيك؛ معهد كوريا الوطين للتعّلم 
؛ الشراكة العاملية من صجل التعليم؛ مدى احلياة؛ هيئة البعثة الوطنية حملو األمية يف اهلند؛ مكتب اليونسكو يف بانكوك

االحتاد األفريقي؛ اجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ االحتاد األورويب؛ الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون؛ املنظمة اإلسالمية 
حصاء؛ منظمة ف؛ الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ البنك الدويل؛ معهد اليونسكو لإليللرتبية والعلوم والثقافة؛ اليونيس

 العمل الدولية.

إعداد وتنفيذ سياسات تستهدف تحقيق التحول في مجال على الدول األعضاء  تعزيز قدراتنتيجة منشودة: 
 (بإسهام من البرنامج الرئيسي األول) التعليم التقني والمهني في أفريقيا

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
البلدان اليت جيرى فيها تغيري النظم باجتاه دعم  عدد •

عمليات االنتقال يف حياة الشباب وبناء مهاراتم 
 من صجل العمل واحلياة

 دول صفريقية صعضاء ١٠ •

عدد مراكز اليونسكو املعنية بالتعليم والتدريب يف  •
الال التقين واملهين اليت تشارك يف الربامج وتسهم 

 يةيف إنتاج املواد املعرف

مركزاً من مراكز اليونسكو املعنية بالتعليم والتدريب  ١٥ •
 يف الال التقين واملهين يف صفريقيا

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

منظمة األمم املتحدة ؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةاجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ 
؛ الوكالة األملانية للتعاون الدويل؛ الشبكة الدولية للتدريب الزراعي والريفي ؛رابطة تطوير التعليم يف صفريقيا؛ للتنمية الصناعية

املعهد الدويل للمياه واهلندسة البيئية؛ وكالة لكسمربغ للتنمية؛ البنك اإلسالمي للتنمية؛ املنظمة ؛ الوكالة النمساوية للتنمية
 .رنكوفونيةالدولية للف

 على الشواهد بغية مواجهة تحديات نتيجة منشودة: اضطالع الدول األعضاء بإعداد سياسات للتعليم العالي تقوم
 األول) الرئيسي (بإسهام من البرنامج والجودة وتوسيع نطاق البرامج والحراك والجدوى التكافؤاالنتفاع و 

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
الوثائق التقنينية عدد البلدان اليت تنضم إىل  •

لليونسكو بشأن التعليم العايل وتتلقا الدعم يف 
 تطبيقها

دول صعضاء صفريقية جديدة إىل هذه  مثاينانضمام  •
 الصكوك

دول صفريقية صعضاء بدعم يف تطبيق هذه  ثالثانتفاع  •
 الصكوك القانونية
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املؤمترات اإلقليمية اليت يتم تنظيمها بدعم من  •
سياسات التعليم العايل،  اليونسكو وتتعلق بقضايا

م القائمة علا استخدام مبا فيها مناذج التعليم والتعلّ 
 التكنولوجيا

 تنظيم مؤمتر إقليمي واحد يف صفريقيا •

عدد البلدان اليت حتظا بدعم تقين يف إصالح  •
 التعليم العايل

 دول صفريقية صعضاء ستو  صربعدعم ما بني  •

 تقنيةأمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو 

اللس األفريقي واملدغشقري للتعليم العايل؛ املعهد الدويل للمياه واهلندسة البيئية؛ بنك التنمية األفريقي؛ البنك الدويل؛ 
 جامعات عموم صفريقيا؛ اجلامعات االفرتاضية األفريقية؛ احتاد اجلامعات األفريقية؛ مؤسسة بناء القدرات يف صفريقيا.

 البرنامج الرئيسي الثاني – اأفريقياألولوية العامة المتمثلة في 

ا، والرتويج هلا، لتوليد معارف علمية صفريقيا بدعمه إقامة بيئة متكينية يف فريقيسيعطي الربنامج الرئيسي الثاين األولوية أل
 وإنشاء فرص عمل،والرتويج لسياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ولبناء القدرات علا حتقيق التنمية املستدامة، 

االجتماعية ضعفاً، مبا يف ذلك الشعوب  وصشد الفئاتوخصوصًا للشباب. وسيوجه اهتمام خاص الحتياجات املرصة 
 قوة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض تقاسم املعارف ونشرها. ومن املتوقع إدراج املعارف األصلية، وتسخري

 التقليدية يف نظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

 ساسية للتصدي للتحديات اإلمنائية املتعددة الوجوهويشكل بناء القدرات اخلاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار الركيزة األ
اإلقليمية ذات الصلة، تعزيزها دون ا. وستواصل اليونسكو، بالتعاون الوثيق مع مجيع الكيانات اإلقليمية و صفريقييف 

تقوم للقدرات املؤسسية لسياسات تستند إىل املعارف، وخصوصًا سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، لتنفيذ برامج 
) ٢٠٢٣-٢٠١٣ة للعلوم والتكنولوجيا (للفرتة فريقيخطة العمل األكقليمية  االبتكار لدعم األطر االسرتاتيجية اإل علا

) واإلطار االسرتاتيجي لتنمية AASة (فريقي) وصكادميية العلوم األAOSTIللعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ( فريقيواملرصد األ
 ا.صفريقيالشراكة اجلديدة لتنمية  فريقي) التابع لالحتاد األCSDFالقدرات (

ا صساسًا لتنميتها املقبلة. وسيحاول الربنامج الرئيسي الثاين تسخري قوة العلوم صفريقيشكل املوارد الطبيعية الغنية يف وست
الشراكة  فريقيلرعاية االستخدام املستدام املنصف للموارد الطبيعية الغنية يف القارة بالتنسيق مع خطة عمل االحتاد األ

وغري ذلك من خطط العمل االسرتاتيجية القطاعية الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ا للبيئة، صفريقياجلديدة لتنمية 
ة يف جماالت البيئة والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واملياه والتعدين والطاقة وإدارة خماطر الكوارث وعلوم فريقياأل

 للمؤسسات العلمية والتكنولوجية ةفريقياأللشبكة ااحمليطات. وستعبأ بصورة كاملة لتحقيق هذه الغاية شبكات من قبيل 
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)ANSTI ( اصفريقييف  اإلنسان واحمليط احليوي) وبرنامجAfriMAB وكراسي  الربنامج اهليدرولوجي الدويل) وشبكات وجلان
 لليونسكو. واملراكز املنتسبة توصمة اجلامعات والكراسي اجلامعيةاليونسكو لبرنامج اليونسكو اجلامعية وشبكات 

املتعلقة باألمن املائي، واليت ينتظر صن تعاجل التحديات احمللية  الربنامج اهليدرولوجي الدويلويف إطار املرحلة الثامنة من 
ة لتمكينها من التصدي لتحديات املياه، مبا يف ذلك فريقيالدول األعضاء األ اتوالعاملية ذات الصلة، سيجري تعزيز قدر 

املياه، والوصول إىل املياه، وإدارة خماطر الفيضانات واجلفاف، والتكيف املستدام مع تغري املناخ، وتلوث املياه،  ندرة
ج اإلدارية املالئمة و والنه اإلدارة املتكاملة للموارد املائيةواالفتقار إىل املهنيني املهرة يف جمال املياه. وستجري متابعة �ج 

 (اهليدرولوجيا اإليكولوجية، الربنامج اهليدرولوجي الدويلج مت تطويرها من خالل برامج و ي �األخرى، والرتويج هلا، وه
نظم جريان األ�ار استنادا إىل بيانات جتريبية و )، HELP( تسخري اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة ووضع السياساتو 

املشروع الدويل املعين بإدارة موارد و )، PCCP( اونمن احتماالت النزاع إىل إمكانيات التعو )، FRIEND( وشبكية دولية
 )، وغريها).ISARM( طبقات املياه اجلوفية املشرتكة بني الدول

ا، وذلك بسبب تديده للبيئة واملياه صفريقيوسيوىل اهتمام خاص للتعدين الذي تتزايد صمهيته كقوة كربى حمركة لالقتصاد يف 
ة واإلمنائية املتأصلة حملياً. وستعزز القدرات املؤسسية والتقنية يف علوم األرض والصحة العامة وفقدان الفرص االقتصادي

) حمركاً IGCPعلا الصعيد اإلقليمي. وسريوج إلنشاء احلدائق اجليولوجية العاملية، وسيبقا الربنامج الدويل لعلوم األرض (
 .املنطقةصساسياً لبناء قدرات البحوث والقدرات العلمية يف 

ة، وذلك من خالل استخدامها  فريقييز إسهام معازل احمليط احليوي يف التصدي لتحديات التنمية األوسيجري تعز 
ليشمل خمتلف صحناء القارة  اإلنسان واحمليط احليويكمختربات للتعّلم ألغراض التنمية املستدامة، وسيجري توسيع برنامج 

، ولذا صفريقياية. ويعترب تغري املناخ شاغًال صساسيًا يف من خالل تنفيذ برامج البحوث ذات الصلة وبناء القدرات البشر 
سيجري تصميم برامج للبحوث تدف إىل حتسني قدرة النظم اإليكولوجية علا الصمود وإىل احلفاظ علا خدمات 
النظم اإليكولوجية واستعادتا. وسريوج لدعم إدارة النظم اإليكولوجية العابرة للحدود وخصوصًا فيما يتعلق حبل 

 ملنازعات حول استخدام املوارد الطبيعية وتقاسم الفوائد.ا

) تسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ١يلي: ( يرميان إىل حتقيق ماا صفريقي املتمثلة يف وهناك برناجمان رئيسيان لألولوية
الدويل ألغراض السالم  ) تعزيز التعاون العلمي٢ا؛ (صفريقيواملعارف للتنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة يف 

 واالستدامة واالندماج االجتماعي.

من خالل خمتلف حماور العمل يف الربنامج الرئيسي الثاين وسيقرتنان، حسب االقتضاء، مبوارد  الربناجمان الطليعيانوسينفذ 
 ١يف إطار الربنامج الطليعي  ٤وسيسهم الربنامج الرئيسي الثاين صيضاً يف حتقيق النتيجة املنشودة  الربامج الرئيسية األخرى.

 "تعزيز ثقافة السالم والالعنف".
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تسخير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والمعارف للتنمية االجتماعية االقتصادية المستدامة : ٣البرنامج الطليعي 
 اأفريقيفي 

صدر  (من هذه اإلعالنات مثًال ما العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بشأنة الصادرة مؤخراً فريقيبرزت يف مجيع اإلعالنات األ
تعديل نظم احلاجة إىل  )٢٠١٢ عام لوزراء العلوم والتكنولوجيا يف برازافيل فريقيوعن املؤمتر األ ٢٠١٢ عام يف نريويب

لصعيدين الوطين واإلقليمي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار علا ا واسرتاتيجيات وضع وتنفيذ سياساتاالبتكار الوطنية ل
والربامج املستقبلية السياسات بشأن حوار لوإىل تنمية القدرات علا احلوكمة يف هذا املضمار، فضًال عن الرتويج ل

العلوم والتكنولوجيا واتفاق السالم الشامل لعام  (مثل واملشاركة االجتماعية فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
 واسرتاتيجيات مالئمة إىل التصدي لتحديات من قبيل االفتقار إىل وثائق الطليعيربنامج هذا الويهدف  .)٢٠٠٥

علا  ، يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار،ضعف القدراتو وصدوات تتعلق بالسياسات وإىل مؤشرات للحوكمة اجليدة، 
ا. ويركز الربنامج صفريقيت للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف صياغة وتنفيذ سياسادراسة نظم االبتكار الوطنية وتصحيحها و 

ثقافة  وإقامةبصورة خاصة علا مشاركة املرصة والشباب يف إنتاج املعارف، وإدارة نظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 
 الوسطني األكادميي ة" املتعلقة بتسويق نتائج البحوث وضعف الصلة بنيوتثري كذلك مسألة "املنطقة الرمادي البتكارل

 .والصناعي

ا. ويف هذه الصدد، يشدد صفريقيويعترب مفهوم جمتمعات املعرفة شديد األمهية لضمان التنمية املستدامة والسالم الوطيد يف 
ة من خالل احلصول علا املعلومات واملعارف مع التأكيد خاصة فريقيهذا الربنامج علا احلاجة إىل متكني التمعات األ

علا الرتويج للتنمية والسياسات وهياكل احلوكمة يف ميدان االتصاالت، وبناء القدرات للتمكن من النهوض باستخدام 
 العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف مجيع جماالت عمل اليونسكو.

الظروف التمكينية والبيئة السياساتية إلنتاج املعارف ونشرها، مما سيشكل صساس  تيئةإىل  الطليعيربنامج ال هذا ويهدف
ا، ومفتاح تنميتها االجتماعية االقتصادية. وهو يستند إىل اهلدفني صفريقياستخدام العلوم يف إدارة املوارد الطبيعية والبيئة يف 

يف  واملناطقيرميان إىل دعم الدول األعضاء  واللذين ٤/م٣٧املقرتحني يف مشروع الوثيقة  الرابع واخلامساالسرتاتيجيني 
 والتمع. تتعزيز السالم والتنمية املستدامة من خالل تعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وارتباط ذلك بالسياسا

 األهداف:

 تعزيز إطار السياسات إلنتاج املعارف ولنظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛ •
 علا إنتاج املعارف ونشرها؛ والبشرية املؤسسيةزيادة القدرات  •
والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية،  فة علا رصد املعار فريقيتعزيز قدرات التمعات األ •

 واالستفادة منها وتقييمها بصورة نقدية؛
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تخدامها وتطبيقها يف اسمن حيث  تشجيع مشاركة الشباب، وخصوصاً النساء، يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار •
وتعزيز  ؛والبحث والتطوير املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكارسياق التنمية االجتماعية واالقتصادية واألنشطة 

 .ياألكادميي والصناع وسطنيتسويق نتائج البحوث والروابط بني ال

 الرئيسية: األنشطة

املعارف واستعراضها وتطويرها وتنسيقها، مبا يف ذلك سياسات العلوم إنتاج ات املتعلقة بتقدير السياس •
 والتكنولوجيا واالبتكار علا الصعيدين الوطين واإلقليمي؛

، ألغراض صنع القرار دون اإلقليمية القائمة علا الصعيدين اإلقليمي و فريقيدعم وتعبئة مؤسسات التفكري األ •
 وتنمية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛

 والنهوض بقدرات البحوث والتطوير واالبتكار؛ والبحوث زيز مؤسسات التعليم العايل والبحث األفريقيةتع •
التعاون بني الشمال واجلنوب و  توصمة املؤسسات وتبادل اخلرباء يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، تعزيز •

 جنوب؛-مشال-وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون جنوب
جلميع إىل املعلومات واملعارف فضًال عن بناء القدرات يف ميدان استخدام تكنولوجيات تعزيز وصول ا •

 املعلومات واالتصاالت يف صفريقيا؛
 ضمان مشاركة املزيد من الشباب وخصوصاً الشابات يف تعليم ومهن العلوم واهلندسة والرياضيات؛ •
 ريقية علا حفظ الرتاث الوثائقي.تنمية القدرات األف •

 المنشودة: النتائج

 وبنى ت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار،سياسا: القيام بوضع نظم ابتكار وطنية وربطها بنظم ١النتيجة المنشودة 
 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني)والرصد الحوكمة 

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد البلدان املتلقية للدعم اليت قامت بصياغة وتنفيذ 

 للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار  واسرتاتيجيات سياسات
 بلدان ١٠ما ال يقل عن 

الربنامج العاملي عدد البلدان األفريقية املشاركة يف مبادريت 
مرصد ) و STIGAP(لتقييم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

اليونسكو العاملي املعين بوثائق سياسات العلوم 
 (GO-SPIN)والتكنولوجيا واالبتكار 

مرصد بلدان يف منرب  ١٠ما ال يقل عن  مشاركة
اليونسكو العاملي املعين بوثائق سياسات العلوم 

 )GO-SPINوالتكنولوجيا واالبتكار (
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 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

الشبكة ؛ العلم والتكنولوجيا واالبتكار ملبادرة األفريقية املعنية مبؤشرات؛ ااملرصد األفريقي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
؛ وزارات العلوم والتكنولوجيا؛ جلنة األمم األكادميية األفريقية للعلوم؛ فريقية للدراسات املتعلقة بالسياسات التكنولوجيةاأل

االجتماعية التدريب االقتصادية و ال البحث و مركز ماسرتخيت ألعم - املتحدة االقتصادية ألفريقيا؛ جامعة األمم املتحدة
 ؛ اجلماعات االقتصادية اإلقليمية.املعين باالبتكار والتكنولوجيا

ة بحيث يمكنها فريقيليونسكو وشبكات المؤسسات األإلى ا: تعزيز الشبكات المنتسبة ٢النتيجة المنشودة 
 اختصاصاالستراتيجية في جميع مجاالت و  الهامة القضايا بشأنتقديم الدور القيادي والمبادئ التوجيهية 

 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني) العلوم ميداناليونسكو في 

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد الشبكات املتلقية للدعم املشاركة يف حوار السياسات 

 علا الصعيد اإلقليمي
 مشاركة صربع شبكات إقليمية يف حوار السياسات

ة فريقيعدد إحاطات السياسات اليت صعدتا الشبكات األ
إنتاج املعارف والسياسات املتعلقة  بشأناملتلقية للدعم  املقر

 اصفريقيباملعارف لصاحل 

إعداد ما ال يقل عن إحاطيت سياسات سنوياً 
 اصفريقيوتوزيعهما يف 

عدد البلدان و/صو الكيانات اإلقليمية اليت تضع وتنفذ 
 سياسات بشأن الطاقة املتجددة

 قليمية علا األقلصربعة بلدان و/صو كيانات إ

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

االحتاد األفريقي؛ الشبكات األفريقية ومؤسسات التعليم العايل؛ جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا؛ اجلماعات 
 .٢الفئة ؛ املراكز من توصمة اجلامعات والكراسي اجلامعيةاليونسكو لبرنامج االقتصادية اإلقليمية؛ 

المتعلقة بالتكنولوجيا من حيث التنبؤ بها المهارات : تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لبناء ٣النتيجة المنشودة 
 في إدارة نظم وتقييمها والتفاوض بشأنها وتملكها ونقلها وتوزيعها واستيعابها وكذلك بالمعارف األساسية، وذلك

 من البرنامج الرئيسي الثاني) (بإسهام العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
ة املتلقية للدعم واليت فريقيعدد مؤسسات التعليم العايل األ

 اصفريقيتأخذ مبناهج وبرامج حبوث جديدة صو حمسنة لصاحل 
دراسية مناهج  يف وضعة صفريقيجامعات  ١٠مساعدة 
 واالبتكاربالعلوم والتكنولوجيا حبوث تتصل وبرامج 
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ا بتنقيح صنشطتها اخلاصة صفريقيقيام ثالث جامعات يف 
 وبتكنولوجيا املعلوماتباهلندسة 

عدد اخلرباء األفارقة املختصني يف نقل التكنولوجيا وإدارة 
 التكنولوجيات

عقد عدة حلقات عمل ووصول عدد اخلرباء األفارقة 
 املختصني يف نقل التكنولوجيا وإدارة التكنولوجيات إىل

 خبري علا األقل ٢٠٠
عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم اليت حّسنت استخدام 

 الطاقة املتجددة وإدارتا
 دولة علا األقل ١٥

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

للمنظمات اهلندسية؛ رابطة معهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني؛ الشراكة اجلديدة لتنمية صفريقيا؛ االحتاد العاملي 
العلوم الساحلية اخلاصة مبصاب األ�ار؛ اجلمعية األمريكية للهندسة املدنية؛ اجلمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني؛ 
االحتاد اجلغرايف الدويل؛ جمموعة صعمال شركة إنتل؛ منظمة مهندسون بال حدود؛ اجلمعية الوطنية للهندسة؛ الشبكة 

لمؤسسات العلمية والتكنولوجية؛ مؤمتر رؤساء اجلامعات والعمداء يف جماالت العلم واهلندسة والتكنولوجيا؛ األفريقية ل
 .املنظمة األوروبية للبحوث النووية

ات العلوم في سياسبلدان الشمال والجنوب بين ز التعاون فيما بين بلدان الجنوب و : تعزي٤النتيجة المنشودة 
 (بإسهام من البرنامج النامية األخرىو  المتقدمة ة والبلدانفريقيبناء القدرات في البلدان األو  والتكنولوجيا واالبتكار

 الرئيسي الثاني)

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
املتلقية  واخلرباء األفارقة ةفريقيعدد مؤسسات البحوث األ

 للدعم واملشاركة يف التعاون مع البلدان النامية األخرى
 للفيزياء النظرية وصكادميية العلوم للعامل النامياملركز الدويل (

 وغريها)

ت العلوم من مؤسسا ٪٢٠ما ال يقل عن 
ا لديها برامج قوية صفريقييف  والتكنولوجيا واالبتكار

وبني بلدان الشمال  للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
 واجلنوب

 ا وشركاءصفريقيعدد مشاريع البحوث املشرتكة اجلديدة بني 
 من العامل املتقدم

مشاريع حبوث مشرتكة  ١٠إنشاء ما ال يقل عن 
 جديدة

اليت نظمت عدد األنشطة التدريبية التعاونية الرفيعة املستوى 
مع  بالتعاونالتكنولوجيا البيولوجية ألغراض التنمية  يف جمال

 يف نيجرييا ٢مركز الفئة 

 تنظيم ما ال يقل عن ستة صنشطة تدريبية
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 كات: مالية و/أو مادية و/أو تقنيةأمثلة شرا 

االحتاد األفريقي؛ املؤسسات األفريقية املعنية بالبحوث وغريها من املؤسسات البحثية يف الروابط املهنية وصكادمييات العلوم 
املنتمية إىل بلدان اجلنوب والشمال؛ الروابط الدولية واإلقليمية املعنية مبراكز/متاحف العلوم؛ كراسي اليونسكو 

مركز ماسرتخيت ألعمال البحث  - ؛ جامعة األمم املتحدة٢املراكز من الفئة  اجلامعية/شبكات توصمة اجلامعات؛
 .االجتماعية املعين باالبتكار والتكنولوجياالتدريب االقتصادية و و 

 الشباب األفارقة مع من مواهبال معنية بأصحاب: إنشاء مراكز للرياضيات والهندسة ٥النتيجة المنشودة 
 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني) األخصائيات في العلومالتشديد على النساء 

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد املراكز صو الكراسي اجلامعية للرياضيات والفيزياء اليت 

 مت إنشاؤها
 نشاء مركزين وكرسيني جامعينيإ

وضع منوذج رياضي الرتفاع منسوب مياه البحر يف خليج 
 غينيا وللمسائل اإلقليمية املتعلقة بتغري املناخ

 وضع منوذج واحد وتشغيله

عدد فرص التدريب اليت يتم تطويرها للطالب األفارقة 
 املوهوبني

 وضع صربعة برامج للتدريب

 ٪٤٥ نسبة النساء بني املتدربني ال تقل عن تكافؤ اجلنسني يف برامج التدريبالحتسني 
ع شركاء خمتلفني واليت تضمن م املنظمة عدد األنشطة

 مشاركة النساء والشباب
 صنشطة علا األقل صربعةتنفيذ 

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

؛ الكراسي اجلامعية التابعة املركز الدويل للرياضيات البحتة والتطبيقيةاملعنية بالرياضيات والفيزياء؛  ٢املراكز من الفئة 
؛ اجلمعية األفريقية للفيزياء؛ تاالحتاد األفريقي للرياضيالليونسكو يف الرياضيات والفيزياء والواقعة يف بنني وتونس واملغرب؛ 

 م.األكادميية األفريقية للعلو ؛ املركز الدويل للفيزياء النظرية - الربنامج الدويل للعلوم األساسيةشبكة 
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(بإسهام من  من خالل حشد موارد المعارف والعلوم والتكنولوجيا : الترويج لثقافة االبتكار٦نشودة النتيجة الم
 البرنامج الرئيسي الثاني)

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء

عدد البلدان املتلقية للدعم اليت صنشأت حدائق علمية 
وحاضنات ألعمال التكنولوجيا لتطوير منشآت صعمال 

 ستند إىل املعرفةصغرية ومتوسطة ت

 علا األقل صربعة بلدان

عدد املبادرات املتلقية للدعم اليت صقامت روابط بني 
املؤسسات األكادميية والصناعات، لرعاية صنشطة البحوث 

 والتطوير واالبتكار ألغراض األداء التنافسي

 علا األقل مبادرات ١٠

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

؛ دان اجلنوب يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكارـاملركز الدويل للتعاون فيما بني بل؛ العاملية للمدن العلمية ةـالرابط
؛ جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا؛ الشبكة الدولية للمؤسسات الصغرية ة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةـمنظم

 واملتوسطة.

لتنمية تحقيق االظروف ل الجامعة وتهيئةلدول األعضاء من بناء مجتمعات المعرفة : تمكين ا٧النتيجة المنشودة 
 وتعميم االنتفاع، المجال السيبرنيالسالم من خالل الترويج لتعدد اللغات واستخدامه في إحالل المستدامة و 

(بإسهام من  ، وتعزيز مهارات تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، والحلول المفتوحةوصونهاالمعلومات ب
 البرنامج الرئيسي الخامس والبرنامج الرئيسي األول)

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
تعميم عدد الدول األعضاء اليت صاغت صطرًا لسياسات 

املعلومات باستخدام تكنولوجيات املعلومات ب االنتفاع
 واالتصاالت واحللول املفتوحة

الدول األعضاء اليت وضعت و/صو درست املعايري  عدد
؛ مما اخلاصة حبسن استخدام املعلمني لتكنولوجيات التعليم

طار كفاءة املعلمني يف قد ينطوي علا تكييف حملي إل

/دول ول صعضاءداعتماد ما ال يقل عن مخسة  •
 ةلسياسات وطنية للموارد التعليمية املفتوح

دولة عضواً املعايري اخلاصة  ٢٠وضع ما ال يقل عن  •
باملعلمني فيما يتعلق حبسن استخدام تكنولوجيات 

التعليم؛ مما قد ينطوي علا تكييف حملي إلطار كفاءة 
 املعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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صخذ ما ال يقل عن مخسة مؤسسات علا املستوى  • جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 املفتوح اعاالنتفالوطين بسياسات 

اعتماد ما ال يقل عن مخس سياسات وطنية تتعلق  •
 بالبيانات املفتوحة والسحابة املفتوحة واملصدر املفتوح

لتعميم عدد الدول األعضاء اليت تنفذ سياسات وطنية 
املعلومات واملعارف وصحكامًا مدرجة يف الوثيقة ب االنتفاع

"توصية بشأن تعزيز التعدد اللغوي  التقنينية املعنونة
 واستخدامه وتعميم االنتفاع بالال السيربين"

اعتماد ب تنيين/دولدولتني عضو ما ال يقل عن  يامق •
سياسات احلصول علا املعلومات وتكنولوجيات 

 املعلومات واالتصاالت
دول صعضاء/دول بتقدمي تقارير  ١٠قيام ما ال يقل عن  •

بتعزيز لتوصية املتعلقة عن التدابري املتخذة لتنفيذ ا
التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع بالال 

 السيربين

قيام ما ال يقل عن مخس دول صعضاء بتنفيذ سياسات  • 
وطنية للموارد التعليمية املفتوحة يتم إبرازها يف املؤمتر 

 العاملي الثاين للموارد التعليمية املفتوحة
صعضاء/دول بتنفيذ دول قيام ما ال يقل عن مخس  •

سياسات و/صو اسرتاتيجيات تتعلق بالبيانات املفتوحة 
 صو السحابة املفتوحة صو املصدر املفتوح

دراسة ونشر ما ال يقل عن اثنتني من املمارسات  •
 الفضلا املتعلقة باالنتفاع املفتوح
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الدول األعضاء اليت وصلت إىل موارد املعارف  عدد
وطورتا وتقامستها من خالل تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت املعززة بالنطاق العريض واألجهزة املتنقلة 
واحللول املفتوحة، مع التشديد بصورة خاصة علا املدرسني 

 صو الباحثني صو املختصني باملعلومات صو العلماء
تعميم اء اليت صاغت صطرًا لسياسات عدد الدول األعض

املعلومات باستخدام تكنولوجيات املعلومات ب االنتفاع
 واالتصاالت واحللول املفتوحة

قيام ما ال يقل عن النصف من صصل العشرين جامعة  •
ومؤسسة لتعليم املدرسني بالتدريب علا املوارد 

التعليمية املفتوحة واستخدامها وتطويرها وتقامسها يف 
 اليونسكو هلذه املواردمنصة 

 االنتفاعذايت التوجيه يف جمال الإعداد دورتني للتعّلم  •
املفتوح ومن  مديري االنتفاعمن  ٣٠٠املفتوح وتدريب 

 يف هذا الال واألطراف املعنية األخرىالطالب 
 االنتفاعإعداد معلومات وموارد تدريبية علا  •

د تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بصيغة املوار ب
، واختبارها يف مخس مؤسسات ةالتعليمية املفتوح

 وطنية ةتعليمي
كفاءة املدرسني يف دولتني   تقييماختبار مؤشرات  •

 جتريبيتني من الدول األعضاء/الدول
املعلومات  واعتماد صربع من مؤسسات مهنييإعداد  •

لموعات صدوات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
للربجميات الانية املفتوحة املصدر ألغراض صحافة 

 البيانات والبيانات املفتوحة
مؤسسة تعليمية يف الدول األعضاء النامية  ١٢اعتماد  •

لربنامج عن تقاسم املعلومات من خالل تطوير تطبيق 
ملراهقني، مع الرتكيز بقوة يستهدف ا باألجهزة احملمولة

 علا الفتيات
 والتعّلم عن بعدمبادرات دعم سياسات التعّلم املفتوح 

 باالستفادة من احللول املفتوحة
استحداث ما ال يقل عن اثنتني من صدوات دعم  •

والتعّلم عن بعد السياسات ألغراض التعّلم املفتوح 
 اإللكرتوين)(التعّلم  واملتاح علا اإلنرتنتاملرن  والتعّلم

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

كومنولث التعلم؛ الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية؛ املوارد التعليمية املفتوحة يف صفرقيا؛ اجلامعة االفرتاضية األفريقية والسيما يف 
ملفتوحة؛ مبادرة املصادر املفتوحة؛ مؤسسة (ستيلينبوش وكينيا ونيجرييا)؛ صكادميية العلوم للعامل النامي؛ مبادرة السحابة ا

الربجميات الانية من صجل صفريقيا؛ شراكة احلكومة املفتوحة؛ مايكروسوفت؛ املبادرة العاملية لتكنولوجيا املعلومات 



37 C/4 Add - 37 C/5 Add.3 
Annex – page 24 

 

واالتصاالت الشاملة؛ إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة؛ املزودون األفريقيون خلدمات 
 .االتصاالت؛ اجلامعات؛ مراكز التميز املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وإسهامهم النشط في حل القضايا التي تواجه التنمية  : زيادة مشاركة الشباب األفارقة٨لمنشودة النتيجة ا
المستدامة على الصعيد المحلي والمعيشة؛ وذلك من خالل استحداث تطبيقات دينامية لألجهزة المحمولة 

 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الخامس)

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
تدريبًا جمدياً قيام الفتيات والفتيان األفارقة، الذين تلقوا 

وعايل اجلودة وحمفزًا علا الصعيد احمللي، بتقدمي التوجيه 
 الستحداث تطبيقات للهواتف احملمولة.

شـاب وشـابة تـدريباً تامـاً  ١٠٠٠تدريب ما ال يقل عن 
علــا اســتخدام املــواد التدريبيــة املتمثلــة يف مــوارد تعليميــة 

ــــــــة مفتوحــــــــة والصــــــــادرة مبوجــــــــب  ــــــــوح بغي ــــــــرخيص مفت ت
ــــة اســــتحداث ت ــــة تكــــون جمدي طبيقــــات للهواتــــف احملمول

 حملياً وتتعلق بالتنمية املستدامة
ــــــف  ٢٠٠اســــــتحداث مــــــا ال يقــــــل عــــــن  ــــــق للهوات تطبي
 برنــــامج التــــدريب املفتــــوحاحملمولــــة وحتميلهــــا مــــن موقــــع 

لليونســكو ومــن صســواق التطبيقــات احملليــة والدوليــة ومــن 
 السحابة املفتوحة (مثل "الربجميات كخدمة")

توحيد للمسابقات األفريقيـة والعامليـة اخلاصـة  إجراء صول
باسـتحداث تطبيقــات لألجهــزة احملمولـة ســعياً إىل تزويــد 

 املتعلمني باحلوافز والسبل الالزمة لتقدمي تطبيقات
تسليط الضوء علا صفضل عشر تطبيقات يف األحـداث 

 (نت إكسبلو) NetExploالدولية مثل منتديات 
حممولــــة ومطــــوري إقامــــة شــــراكات مــــع مصــــنعي صجهــــزة 
 برجميات وشركات اتصاالت ومدارس.

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

 وياهو ومركز التميز "كويف صنان" املشرتك بني غانا واهلند واملعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مؤسسة موزيال
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" (بإسهام من ذاكرة العالم" برنامج المعارف من خاللب االنتفاعالتراث الوثائقي لتعزيز  صون: ٩النتيجة المنشودة 
 البرنامج الرئيسي الرابع)

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
الرتاث الوثائقي  لصونتعزيز الوعي بضرورة تنفيذ سياسات 

 واالنتفاع به
يف سجل  عمليات إدراجما ال يقل عن مخس  تنفيذ

 ذاكرة العامل
جلنتني جديدتني علا األقل من اللجان الوطنية  إنشاء

 لذاكرة العامل ودخوهلما حيز التشغيل
الرتاث  لصونمهنيني مدربني بتنفيذ سياسات  قيام

 واالنتفاع بهالوثائقي 
 والصونتنفيذ مناذج املمارسات الفضلا يف الرقمنة  عدد الدول األعضاء اليت تنفذ توصيات إعالن فانكوفر

 الرقمي
معايري  لألطراف املعنية املتعددة بشأنمنتدى إنشاء 
تدعيم الشراكات بني القطاعني العام و الرقمي؛  الصون

 ةفريقيالرقمي يف املنطقة األ الصونواخلاص ألغراض 
إنشاء خدمة و توسيع مضمون املكتبة الرقمية العاملية؛  تعزيز مسامهة املكتبات واحملفوظات

 املنطقةمكتبية جديدة واحدة علا األقل يف 

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

االحتاد الدويل لرابطات املكتبات وصمناء املكتبات؛ الفرع اإلقليمي املعين بأفريقيا الشرقية واجلنوبية التابع للس احملفوظات 
 .الوطنية األفريقية ات واحملفوظاتالدويل؛ االحتاد األفريقي؛ مدرسة الرتاث األفريقي؛ مكتبة الكونغرس؛ املكتب

ة وللحد من مخاطر فريقيالعلوم ألغراض اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية األ تعزيز: ٤البرنامج الطليعي 
 اأفريقيالكوارث في 

ة بوفرة الثروات الطبيعية فيها، مبا يف ذلك املعادن والنفط واملياه العذبة وموارد احمليطات والتنوع فريقيتتمتع القارة األ
البيولوجي الغين وجمموعة واسعة متنوعة من النظم اإليكولوجية ويف بعض املناطق الرتبة الشديدة اخلصوبة. وقد ترتبت علا 

ة ويستمر هذا الوضع يف فريقياالفتقار إىل تدابري لإلدارة املستدامة لرصس املال الطبيعي هذا آثار سلبية يف معظم البلدان األ
جتماعي االقتصادي الذي تستحقه. وخالل السنوات األخرية اعرتفت احلكومات والعلماء حرمان القارة من التقدم اال

ا بأمهية نقل القارة بعيدًا عن االقتصادات املستندة إىل املوارد وإىل عصر التنمية املستندة إىل صفريقييف  ورامسو السياسات
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رقة صن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار تشكل بعضًا من املعارف واليت يقودها االبتكار. وقد حدد القادة األفااملعلومات و 
لا استخدام عا إىل حد كبري صفريقييف  ستقوماألدوات اهلامة اليت ستحقق التقدم االقتصادي والتنمية املستدامة، واليت 

 الطبيعية.البشرية و املوارد 

احلوكمة يف معاهد وشبكات ووكاالت البحوث تسرتشد بالعلوم لتعزيز هياكل  متهيديةوضع اسرتاتيجيات وسياسات  وإن
والتطوير يف قطاعات تتعلق بالتنوع البيولوجي، والنظم اإليكولوجية، واملوارد املعدنية ألغراض رفاه اإلنسان، وختفيف وطأة 

حلد من خماطر ، واواستخدامها علا حنو صفضل ومحاية احمليطات والكتل املائيةواالنتفاع بالطاقة، تغري املناخ والتكيف معه، 
سهم يف احلد من الفقر بصورة فعالة ويف الرتويج لالندماج االجتماعي. يصن ميكن القصري، و الطويل  يف األجلنيالكوارث 

ويف هذا الصدد، تعترب املعارف احمللية ومعارف الشعوب األصلية مكونًا هامًا يف إقامة نظم للمعارف الشاملة. وقد وضع 
الشراكة و  فريقية املشرتكة بني االحتاد األفريقيرتاتيجية املتعلقة بالبيئة، وهو خطة العمل األصحد األطر اإلقليمية االس

ا، ستة جماالت برناجمية يف إطار الال املوضوعي للبيئة وتغري املناخ، وهي جماالت يتصل صربعة منها صفريقياجلديدة لتنمية 
: حفظ موارد ٤ألراضي واجلفاف والفيضانات؛ والال الربناجمي : مكافحة تدهور ا١اليونسكو: الال الربناجمي  مبهام

: حفظ املوارد ٦ا؛ والال الربناجمي صفريقي: مكافحة تغري املناخ يف ٥البحار والسواحل واملياه العذبة؛ والال الربناجمي 
، صن تواصل تقدمي فريقياالحتاد األ حلدود. ويتعني علا اليونسكو، عمًال باتفاق التعاون املوقع معا عربالطبيعية وإدارتا 

 اإلقليمية والوطنية.دون ة اإلقليمية و فريقيالدعم امللموس لتنفيذ هذه املبادرات واألولويات األ

إىل تعزيز التعاون  والرامي ٤/م٣٧املقرتح يف مشروع الوثيقة  اخلامسإىل اهلدف االسرتاتيجي  الطليعيربنامج الويستند هذا 
 العلمي الدويل ألغراض التنمية املستدامة.

 :األهداف

 ة لالستخدام املستدام للموارد الطبيعية وإلدارتا املستدامة؛فريقيتعزيز املؤسسات والشبكات العلمية األ •
 زيادة القدرة علا الصمود صمام الكوارث وتعزيز التأهب من خالل استحداث نظم لإلنذار املبكر؛ •
 دارة البيئية لدى الدول األعضاء بدف حتسني الوصول إىل املوارد الطبيعية وتقاسم فوائدها؛إحتسني حوكمة  •
إقامة بيئة متكينية لتنمية اقتصادات خضراء وزرقاء والتقدم إىل موقع صعلا علا سلسلة قيم جتهيز املوارد  •

 الطبيعية.

 :األنشطة الرئيسية

ميادين علوم البيئة واألرض واحمليطات ونظم املناخ، من خالل تعزيز االرتقاء باملؤسسات العلمية، يف  •
 اجلامعات ومراكز البحوث وتعبئة التعاون العلمي الدويل؛

تدريب كتلة حرجة من مديري املوارد الطبيعية ومديري خماطر الكوارث (من الشباب املؤهلني والعلماء  •
 توظيف؛للقابلية الواملهندسني املهرة) انطالقاً من منظور 
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 دعم إنشاء صدوات احلد من خماطر الكوارث؛ •
الرتويج للمواقع اليت حتددها اليونسكو ودعمها لالعرتاف با واستخدامها كمختربات ومنصات لتعّلم التنمية  •

 املستدامة علا املستويني الوطين واإلقليمي.

 النتائج المنشودة:

في علوم  قدراتهاة إلى المعرفة العلمية وتنمية فريقياحتياجات الدول األعضاء األ تلبية: ١النتيجة المنشودة 
 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني) وإدارة البيانات المحيطات وتخفيف أخطار المحيطاتورصد  المحيطات

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
علا االستبيانات وقدمت  ردتعدد البلدان اليت 

مسامهات يف التقرير العاملي عن علوم احمليطات الصادر عن 
 الدولية احلكومية لعلوم احمليطات اليونسكو نةجل

 ما ال يقل عن مثانية بلدان •

نسبة علماء البحار إىل جمموع املهنيني العلميني يف البلد 
 املعين

نات يف املائة (خط األساس: البيا مخسةزيادة بنسبة  •
 الوطنية احلالية)

 املكتسبة يف عملهم عدد العلماء الذين يستخدمون الدراية
  "س احمليطاتمدرّ نظام "عن طريق 

من اخلرباء املدربني عن  ٪٢٥ما ال يقل عن  تصريح •
يستخدمون  بأ�م "س احمليطاتمدرّ " نظام طريق

 الدراية املكتسبة يف عملهم اليومي

 مادية و/أو تقنيةأمثلة شراكات: مالية و/أو 

 ؛ وكاالت األمم املتحدة.للس الدويل للعلوم؛ افريقيةاحتاد اجلامعات األ؛ فريقياصالشراكة اجلديدة لتنمية األفريقي/ االحتاد

إدارة موارد األرض، بما فيها المحيطات والمياه  فيما يخصا أفريقي: تحسين القدرات في ٢النتيجة المنشودة 
 (بإسهام من البرناج الرئيسي الثاني) موارد المعدنيةوالتنوع البيولوجي وال

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد البلدان صو الكيانات اإلقليمية املتلقية للدعم اليت 
اختذت خطوات للقيام بوضع السياسات يف ميدان البيئة، صو 

 استعراضها، صو وضع وتنفيذ برامج إقليمية صو دون إقليمية

 بلدان وصربعة كيانات إقليمية ١٠ال يقل عن  ما

ا بإنشاء عدد من صفريقيقيام اجلامعات ومعاهد البحوث يف 
اسي اجلامعية /املراكز/املعاهد صو مراكز االمتياز حتت الكر

 إنشاء ما ال يقل عن صربعة كراسي
الفئة معهد جامعية/مراكز/معاهد جديدة، مبا يف ذلك 
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، مي للدراسات العليا يف جمال اإلدارة املتكاملةاإلقلي ٢ رعاية اليونسكو
 وواحد معين بعلوم احمليطات

محَلة ة لعلوم األرض اليت خترّج فريقيعدد املؤسسات األ
يف ميدان اجليولوجيا وغريها  شهادات جامعية لديهم دراية

، مبا يشمل اإلدارة البيئية لقطاع املوارد األرضمن علوم 
 اصفريقياملعدنية يف 

مبا  األرض املعنية بعلومة األفريقيمؤسسات  اد عددازدي
 ]١٢٠[خط األساس: حنو  مؤسسات ١٠ال يقل عن 

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

األمم املتحدة؛ وكاالت ؛ للس الدويل للعلوم؛ افريقيةاحتاد اجلامعات األ؛ فريقياصلشراكة اجلديدة لتنمية ااألفريقي/ االحتاد
اللجان الوطنية لربنامج اإلنسان واحمليط احليوي؛ املدارس الثانوية املعنية بعلوم األرض؛ األمم املتحدة؛ جامعات؛ 

 .التمعات االقتصادية اإلقليمية

جتماعية التنمية اال تعزيزدوليًا بغية  التي يتم تحديدها: توسيع شبكة اليونسكو للمواقع ٣النتيجة المنشودة 
المواقع العابرة للحدود التي تدير بنجاح المياه المشتركة و/أو موارد النظم  يشملاالقتصادية المستدامة، بما 

 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني) المشتركةاإليكولوجية 

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
مواقع الرتاث العاملي عدد املواقع اليت حددتا اليونسكو (

وما ميكن حتديده يف معازل احمليط احليوي الطبيعي و 
احلدائق اجليولوجية) واليت اختذت اخلطوات  املستقبل من

من خالل صياغة وتنفيذ  سيما الحنو التنمية املستدامة و 
 صنشطة اقتصادية خضراء وزرقاء

 موقعاً  ١٥ما ال يقل عن 

إنشاء ة اليت اختذت خطوات ترمي إىل فريقيعدد البلدان األ
عابرة  ومواقع تراث عاملي طبيعي معازل للمحيط احليوي

 للحدود وتدار بصورة مشرتكة

 بلدان ١٠ما ال يقل عن 

عدد األحواض النهرية العابرة للحدود املشاركة يف برنامج 
 اصفريقياملياه من صجل السالم يف 

ما ال يقل عن مخسة صحواض �رية عابرة للحدود يف 
 اصفريقي
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 اكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنيةأمثلة شر 

؛ الشبكة األفريقية الشبكة األفريقية للمؤسسات العلمية والتكنولوجية؛ احتاد اجلامعات االفريقية؛ األكادميية األفريقية للعلوم
اللس /الشبكة األفريقية لربنامج اإلنسان واحمليط احليوي؛ الشبكة العاملية ملعازل احمليط احليويملؤسسات علوم األرض؛ 

مجعية ؛ اجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ املنظمات املعنية بأحواض األ�ار؛ مراكز البحوث؛ الوزاري األفريقي املعين باملياه
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ صون األحياء الربية؛ الصندوق العاملي للطبيعة؛ االحتاد العاملي لصون الطبيعية؛ اتفاق 

؛ املعهد TNSعنية باحملميات والتنوع البيولوجي يف مدغشقر؛ مؤسسة (تاين ميفا)؛ املؤسسة امل Tany Mevaمؤسسة 
 الكونغويل للحفاظ علا الطبيعة.

اص إلى ة للمياه العذبة وجعلها أكثر أمنًا مع توجيه اهتمام خفريقي: تحسين اإلدارة األ٤النتيجة المنشودة 
 والتوسع الحضريوإدارتها  البنى األساسيةالجفاف والفيضانات وتصميم  بما فيهاالتحديات المرتبطة بالمياه، 

 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني)

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
ة اليت استخدمت األدوات صو فريقيعدد الدول األعضاء األ

تحديات ل بالتصدياملعايري صو املبادئ التوجيهية اخلاصة 
تغري املناخ واملياه واحلد من خماطر الكوارث والتحديات 

 املرتبطة بذلك

بلدان وخصوصاً يف الدول األعضاء  ١٠ما ال يقل عن  •
القاحلة وشبه القاحلة املعرضة  ذات األراضي ةفريقياأل

 للجفاف

 بلداً  ١٥مشاركة ما ال يقل عن  • عدد البلدان املشاركة يف برنامج بناء القدرات املائية

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

املركز اإلقليمي للتدريب علا األرصاد اجلوية الزراعية واهليدرولوجيا التشغيلية مؤسسات البحث والتعلم العايل؛ 
 .دولية احلكومية للتنمية املعين بالتنبؤات املناخية وتطبيقاتامركز اهليئة ال؛ وتطبيقاتما

تقدير المخاطر وتوفير اإلنذار المبكر  فيما يخصة فريقيالدول األعضاء األتعزيز قدرات : ٥النتيجة المنشودة 
 في الخطط والبرامج التعليمية سيما الالحد من مخاطر الكوارث في خططها الوطنية، و  وإدراجباألخطار الطبيعية 

 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني)

 مؤشرات القياس مؤشرات األداء
ة بالنظم املنسقة واملوحدة لإلنذار فريقيتغطية السواحل األ

 املبكر باألخطار الساحلية 
تغطية منطقتني بنظام اإلنذار املبكر بأمواج التسونامي: 

 يط اهلنديمشال شرق احمليط األطلسي واحمل
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عدد البلدان املتلقية للدعم اليت تعززت قدرتا علا الصمود 
وزادت قدرتا يف جمال احلد من خماطر الكوارث من خالل 

 والرتويجتوليد/نشر املعارف والتدريب واألدوات 

 ةصفريقيدول صعضاء  ١٠ما ال يقل عن 

د من اليت صدخلت دراسات احلعدد البلدان املتلقية للدعم 
لديها  صصبحخماطر الكوارث يف مناهجها املدرسية واليت 
املتعلقة بذه مدرسون مدربون لتدريس الطالب يف الاالت 

  املسائل

واملدارس املدرسون  فيها بلدان يقوم ١٠ما ال يقل عن 
بإعداد وختريج جيل جديد من الطالب املتمتعني 

 مبهارات احلد من خماطر الكوارث

 شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنيةأمثلة 

 وزارات الرتبية والتعليم

لمشترك المعارف األصلية والعلمية ترمي إلى اإلنتاج ا أصحاب: طرح مبادرات مشتركة بين ٦النتيجة المنشودة 
 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني) العالمي المناخ تغيرللمعارف لمواجهة تحديات 

 سات القيامؤشر  مؤشرات األداء
ألهم عدد خطط العمل املعتمدة بصورة مشرتكة لالستجابة 

 العاملياملناخ تغري يف جمال  القضايا احملددة
 اعتماد خطيت عمل مشرتكتني علا األقل •

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ جلنة التنسيق املعنية بالشعوب األصلية يف صفريقيا؛ املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية؛ مجاعات 
 .السكان األصليني

 البرنامج الرئيسي الرابع –األولوية المتمثلة في أفريقيا 

 وإحالل السالم في سياق التكامل اإلقليميتسخير قوة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة : ٥البرنامج الطليعي 

 ةستعطا األولوية للعمل مع الدول األعضاء األفريقية والشركاء اإلقليميني ودون اإلقليميني واجلامعات والشبكات بغي
هذا السياق، سوف  تعزيز مسامهة الرتاث واإلبداع يف إحالل السالم وحتقيق التنمية املستدامة والتكامل اإلقليمي. ويف

تعزز اليونسكو تعاو�ا مع االحتاد األفريقي واملنظمات دون اإلقليمية وتسهم يف حتقيق صهدافها. وسينصب مزيد من 
الرتكيز علا تدعيم السياسات، فضًال عن القدرات املؤسسية واملهنية الالزمة لضمان الفعالية يف محاية الرتاث وصونه 

لثقافية، وتطوير الصناعات الثقافية واإلبداعية بوصفها عوامل تدفع باجتاه حتقيق النمو والسالم. وتعزيزه، واحرتام اهلويات ا
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وسيتضمن هذا النشاط تركيزًا خاصًا علا خطة العمل اخلاصة بإصالح الرتاث الثقايف وصون املخطوطات يف مايل، اليت 
 .٢٠١٣شباط/فرباير  ١٨اعتمدت يف مقر اليونسكو يف 

) فرصة هامة لتعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة التحيز ٢٠٢٢-٢٠١٣لدويل للمنحدرين من صصل صفريقي (وميثل العقد ا
والعنصرية والتمييز الذين خلفهم التاريخ، ولتيسري املصاحلة وتأمني سبل جديدة لبلوغ العيش املشرتك. وستشجع 

الرقيق والرق، فضًال عن تقدير صشكال التعبري الثقايف  اليونسكو اعتماد وجهات نظر جديدة يف تناول تاريخ صفريقيا، وجتارة
اليت صنشأتا جمتمعات الشتات من خالل وضع مواد تعليمية جديدة وتوزيعها ونشرها علا نطاق واسع باستخدام 

 تكنولوجيات املعلومات اجلديدة.

 األهداف:

 .منائية العامةإدراج الثقافة (الرتاث جبميع صشكاله واإلبداع املعاصر) يف السياسات اإل •
 .توعية الشباب بشأن قيم الرتاث وتعبئتهم حلمايته وصونه •

 األنشطة الرئيسية:

 القدرات املؤسسية والبشرية وصطر السياسات اخلاصة بالشؤون الثقافية تعزيز •
 إعداد صدوات تعليمية ومناهج دراسية ونشرها •

 النتائج المنشودة:

السياسات واالستراتيجيات الخاصة بالشؤون الثقافية في الدول  : إعداد و/أو تعزيز أطر١النتيجة المنشودة 
األعضاء لضمان حماية وصون أفضل للتراث وإضفاء مزيد من الحيوية على القطاع الثقافي (بإسهام من البرنامج 

 الرئيسي الرابع)

 سمؤشرات القيا مؤشرات األداء
مت إنشاؤها واملؤسسات القائمة اليت مت  عدد املؤسسات اليت

تعزيزها يف جمال الصناعات الثقافية واإلبداعية صو يف جمال 
 الرتاث

 علا األقل ٣٠

عدد السياسات واالسرتاتيجيات والتشريعات املتعلقة 
بالصناعات الثقافية واإلبداعية و/صو بالرتاث واليت مت 

 استحداثها صو تعديها

 علا األقل ١٥
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 شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنيةأمثلة 

؛ ٢٠٠٥و ٢٠٠٣و ٢٠٠١و ١٩٧٢و ١٩٧٠وبروتوكوليها ويف اتفاقيات  ١٩٥٤الدول األطراف يف اتفاقية عام 
اللس ؛ املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها؛ االحتاد العاملي لصون الطبيعة؛ مفوضية االحتاد األفريقي

املنظمة الدولية للفرنكوفونية؛ ؛ اللس الدويل للمتاحف االفريقية؛ اللس الدويل للمتاحف؛ واملواقعالدويل لآلثار 
الصندوق األفريقي للرتاث العاملي؛ مدرسة الرتاث األفريقي؛ مركز تنمية الرتاث يف صفريقيا؛ اجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ 

كز الدويل للبحوث والتوثيق يف جمال التقاليد واللغات األفريقية؛ الكراسي معهد البحوث األساسية ألفريقيا السوداء؛ املر 
 التابعة لليونسكو. ٢اجلامعية واملراكز من الفئة 

 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الرابع) : تحسين إبراز قيمة التراث وحمايته وصونه٢النتيجة المنشودة 

 سمؤشرات القيا مؤشرات األداء
عدد األشخاص الذين مت تدريبهم يف جمال الصناعات 

 الثقافية واإلبداعية و/صو يف جمال الرتاث
شخص من املوظفني  ١٠٠استفادة ما ال يقل عن 

الثقافيني األفريقيني وصخصائيي الرتاث ومهنيي املتاحف 
 واملمارسني من األنشطة التدريبية

ت عدد البلدان اليت صدقت علا االتفاقيات يف جماال
 الثقافة

 صربع عمليات تصديق جديدة علا األقل لكل اتفاقية

عدد عمليات الدعم املايل اليت قدمت يف جمايل الرتاث 
 واإلبداع

 مساعدة مالية علا األقل ١٠٠منح 

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

؛ ٢٠٠٥و ٢٠٠٣و ٢٠٠١و ١٩٧٢و ١٩٧٠وبروتوكوليها ويف اتفاقيات  ١٩٥٤الدول األطراف يف اتفاقية عام 
اللس ؛ املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها؛ االحتاد العاملي لصون الطبيعة؛ مفوضية االحتاد األفريقي

نظمة الدولية للفرنكوفونية؛ الصندوق األفريقي للرتاث العاملي؛ مدرسة امل؛ اللس الدويل للمتاحف؛ الدويل لآلثار واملواقع
 ٢الكراسي اجلامعية واملراكز من الفئة  اجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ الرتاث األفريقي؛ مركز تنمية الرتاث يف صفريقيا؛

 التابعة لليونسكو.
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شأن قيم التراث وتعبئتهم لحمايته وصونه من : توعية الجمهور العام، وبخاصة الشباب، ب٣النتيجة المنشودة 
خالل التعليم النظامي وغير النظامي وغير الرسمي، ووسائل اإلعالم، وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 

 (بإسهام من البرنامج الرئيسي الرابع)

 سمؤشرات القيا مؤشرات األداء
راز عدد املواد التعليمية اليت مت إعدادها لتعزيز الرتاث وإب

 قيمته، وال سيما استناداً إىل تاريخ صفريقيا العام
صدلة للمعلمني وما يقرتن با من  ٣مضامني و ٣إعداد 

 مواد للمدارس االبتدائية والثانوية
عدد املناهج الدراسية اليت متت مراجعتها من صجل إبراز 

 قيمة الرتاث
 مناهج دراسية ١٠مراجعة 

مبادرات التعليم النظامي وغري النظامي والتوعية من  عدد
 صجل نشر قيم الرتاث واملعارف املتعلقة به لدى الشباب

 علا األقل ١٠

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

األفريقية للغات؛ جامعة رابطة تطوير التعليم يف صفريقيا؛ رابطة املؤرخني األفارقة؛ احتاد اجلامعات االفريقية؛ األكادميية 
 .عموم صفريقيا

صو سيساهم يف تنفيذها يف إطار الربنامج  ٣و ٢وإضافة إىل ذلك، سينفذ الربنامج الرئيسي الرابع النتيجتني املنشودتني 
، "تسخري العلوم ٣يف إطار الربنامج الطليعي  ٩، "تعزيز ثقافة السالم والالعنف"، والنتيجة املنشودة ١الطليعي 

نولوجيا واالبتكار واملعارف لتحقيق التنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة يف صفريقيا"، فضًال عن النتيجة املنشودة والتك
"تشجيع العلوم من صجل إدارة املوارد الطبيعية ألفريقيا علا حنو مستدام واحلد من صخطار  ٤يف إطار الربنامج الطليعي  ٣

 الكوارث".

 البرنامج الرئيسي الخامس –ثلة في أفريقيا األولوية العامة المتم

 : الترويج لبيئة مؤاتية لحرية التعبير وتنمية وسائل اإلعالم٦البرنامج الطليعي 

، تستند خطة ٤٥م ت/١٩١يف إطار االسرتاتيجية التنفيذية لربنامج "األولوية ألفريقيا"، وعمًال بقرار اللس التنفيذي 
العمل اخلاصة باألولوية ألفريقيا الرامية إىل تنفيذ هذا الربنامج الطبيعي إىل ضرورة تلبية صولويات التنمية الوطنية يف الدول 

كدت عليه الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة الذي عقدته األمم املتحدة الستعراض األهداف األفريقية األعضاء، مثلما ص
، وإعالن املبادئ بشأن حرية التعبري يف ٢٠٠١، وامليثاق األفريقي للبث اإلذاعي لعام ٢٠١٠اإلمنائية لأللفية يف عام 

صفريقية مستقلة وتعددية. كما يسرتشد بشأن تعزيز وجود صحافة  ١٩٩١، وإعالن ويندهوك لعام ٢٠٠٢صفريقيا لعام 
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بني مفوضية االحتاد األفريقي واليونسكو والرامي إىل النهوض بالتدريب  ٢٠٠٩الربنامج باالتفاق اخلاص املربم عام 
 الصحفي يف جمايل العلوم والتكنولوجيا يف صفريقيا.

اإلعالم احلرة واملستقلة والتعددية يف الدول  وتواصل اليونسكو العمل علا تعزيز حرية التعبري وحرية املعلومات ووسائل
األفريقية األعضاء. وتكثف اليونسكو من دعمها لعملية احملافظة علا سالمة الصحفيني يف البلدان األفريقية، مبا يف ذلك 

 الدعوة إىل عدم جترمي خطاب التشهري وإجياد بدائل عن السجن بتهمة القذف والتشهري.

لتعزيز التعددية من خالل حمطات البث اإلذاعي التابعة للمجتمعات احمللية، تواصل املنظمة ويف إطار جهود اليونسكو 
واألمر نفسه ينطبق علا بناء قدرات مؤسسات التعليم والتدريب  تلبية احتياجات هذا القطاع يف البلدان األفريقية.

لية اجلودة. وال تزال صفريقيا حتظا باألولوية يف األفريقية يف جمال الصحافة من خالل مناهج جديدة بغية اخلروج بنتائج عا
عملية اختيار مشروعات الربنامج الدويل لتنمية االتصال. كما ستعمل اليونسكو علا متكني املواطن يف املنطقة والرتكيز 

 علا الدراية اإلعالمية واملعلوماتية لكافة املواطنني ال سيما الشباب والنساء.

ويلي للثورة التكنولوجية يف جمال املعلومات واالتصاالت وقدرتا علا حفز التنمية ودفعها إىل وبالنظر إىل التأثري التح
األمام، ستويل اليونسكو اهتماماً صكرب للنمو املستمر لإلنرتنت واألجهزة احملمولة يف املدن األفريقية واملناطق الريفية بسبب 

 لسكا�ا الشباب. وسيؤدي حتسني القدرة علا االنتفاع باملعلومات حتسن التوقعات االقتصادية للقارة والنمو الدميوغرايف
إىل توسيع نطاق االنتفاع باملضامني التعليمية والعلمية والثقافية وحفظها وخلقها ومشاطرتا وغريها من اخلدمات القائمة 

 متكينًا مما ميهد الطريق ويفتحه علا املعلومات. كما صن حتسني فرص االنتفاع باملعلومات سيعزز الشفافية ويزيد املواطنني
 واسعاً صمام الدميقراطية والسالم.

كما صن صنشطة الربنامج الرئيسي اخلامس يف هذا الال ستسلط الضوء علا مدى صمهية قضايا رئيسية صخرى مثل: 
اللغوي؛ واألبعاد املضامني املتعددة اللغات واملتاحة للجميع؛ وصطر السياسات ذات الصلة؛ وحفظ املضامني؛ والتعدد 

األخالقية للمعلومات؛ واالنتفاع باملعلومات؛ واحلق يف املعلومات؛ والال العام. وإن توفري الدراية اإلعالمية واملعلوماتية 
جلميع املواطنني مع الرتكيز علا تقييم كفاءة املعلمني، والشباب والنساء، صمر ضروري لالستفادة من الفرص اجلديدة 

 يات املطروحة.ومواجهة التحد

 األهداف:

 إدخال حتسينات علا البيئة املواتية حلرية الصحافة •
 تعزيز سالمة الصحفيني يف صفريقيا •
 تعزيز قدرات املؤسسات اإلعالمية واملهنيني يف صفريقيا •



37 C/4 Add - 37 C/5 Add.3 
Annex – page 35 

 

وتعزيز وسائل اإلعالم التابعة للمجتمعات احمللية باعتبارها واسطة إلتاحة التدفق احلر للمعلومات من  تشجيع •
 صجل التنمية

 األنشطة الرئيسية:

 وضع السياسات وتوفري الشروط التنظيمية املواتية حلرية الصحافة •
 وضع حد لإلفالت من العقاب تعزيز الدعوة علا الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل إىل •
 تدريب جمموعة منتقاة وفعالة من املهنيني اإلعالميني يف الاالت األساسية للتنمية يف صفريقيا •
 متكني املبادرات يف جمال البث اإلذاعي يف التمعات احمللية يف صفريقيا من خالل سياسات داعمة وبيئة تنظيمية •
 واملعارف وحفظها تماباملعلو النهوض بعملية تعميم االنتفاع  •

 النتائج المنشودة:

تعزيز البيئة المؤاتية لحرية التعبير وحرية الصحافة وسالمة الصحفيين والتنظيم الذاتي، في : ١النتيجة المنشودة 
المنابر اإلعالمية خارج االتصال الشبكي المباشر وعن طريقه، وال سيما في البلدان التي تعيش أوضاع ما بعد 

دان التي تمر بمرحلة انتقالية، وذلك من خالل سياسات وممارسات مالئمة (بإسهام من البرنامج النزاع والبل
 الرئيسي الخامس)

 سمؤشرات القيا مؤشرات األداء
مستوى الوعي بشأن حرية التعبري ورصدها والدعوة هلا  رفع

وزيادة االنتفاع باملعلومات بوصفه حقاً صساسياً من حقوق 
اإلنسان تطبيق املعايري القانونية واألخالقية واملهنية ذات 

 الصلة املعرتف با دولياً 

حرية الصحافة، مبا يف ذلك عن طريق اإلنرتنت،  تعزيز
من خالل املنشورات واملبادئ التوجيهية وجائزة 
اليونسكو العاملية السنوية حلرية الصحافة. وتنظيم 
فعاليات كبرية وصنشطة حملية كل سنة مبناسبة اليوم 

بلداً علا  ١٥صيار/مايو) يف  ٣العاملي حلرية الصحافة (
 دولية للتوعية بشأن حرية التعبري األقل والرتويج حلملة

تعزيز السياسات واملعايري املواتية حلرية التعبري وحرية 
بلدان علا األقل، مبا  ٥الصحافة وحرية املعلومات يف 

 يف ذلك دعم وسائل اإلعالم صثناء االنتخابات
إلغاء تمة لتشهري اجلنائي وقوانني الفتنة صو التحريض 

 بلدان صفريقية ١٠يف 
نظم املساءلة اإلعالمية املستندة إىل التنظيم  تقوية

الذايت يف صربعة بلدان علا األقل، وتعزيز املعايري املهنية 
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واألخالقية يف صربعة بلدان علا األقل، ويتم ذلك صيضاً 
 من خالل التعاون مع الرابطات اإلعالمية

تعزيز احلمالت الدولية والوطنية وبناء القدرات يف جمال 
 فيني وخماطر اإلفالت من العقابسالمة الصح

تنفيذ خطة األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني 
وقضية اإلفالت من العقاب يف بلد واحد علا األقل 

 وتعزيز آلية التنسيق علا املستوى الدويل
فرداً علا األقل من مهنيي وسائل اإلعالم  ٢٥٠متكني 

واجلهات احلكومية من خالل التدريب املناسب يف 
احلفاظ علا سالمة الصحفيني، والرتويج  جمال

بلدان صفريقية  ٦للمبادئ التوجيهية ذات الصلة يف 
 علا األقل

اإلسهام يف عملية االستعراض العاملي الدوري الذي 
يقوم به جملس األمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان من 

بلدان علا  ٦خالل تقدمي املعلومات ذات الصلة إىل 
 األقل

 شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنيةأمثلة 

 معهد وسائل اإلعالم ألفريقيا اجلنوبيةالرابطات املهنية لوسائل اإلعالم؛ الشبكات اإلقليمية املعنية حبرية الصحافة مثل 
؛ االحتادات؛ رابطات الشباب والفتيات والنساء؛ رابطة الصحفيني يف غرب افريقياومعهد الصحافة يف شرق صفريقيا و 

الوطنيون والشركاء املاليون  اهليئات املستندة إىل التنظيم الذايت؛ واضعو السياسات؛األمن؛ الربملانيون؛  سياسات وقواتال
 ؛ االحتاد األفريقي.؛ منظمات التمع املدينواإلقليميون

المبتكرة : دعم استقالل واستدامة المؤسسات اإلعالمية ال سيما من خالل المشاريع ٢النتيجة المنشودة 
والموائمة للسياسات والمعززة للمعارف العائدة للبرنامج الدولي لتنمية االتصال ومن خالل بناء قدرات الصحفيين 

 ومدارس الصحافة (بإسهام من البرنامج الرئيسي الخامس)

 سمؤشرات القيا مؤشرات األداء
عدد الصحفيني ومدرسي الصحافة واملؤسسات  زيادة

 اإلعالمية وتعزيز قدراتم
 ٪٥٠صحفي، تشكل النساء نسبة  ٢٠٠ما ال يقل عن 

 منهم، يطبقون تقنيات جديدة يف تقدمي التقارير
 ٪٥٠صحفياً، تشكل النساء نسبة  ٢٥٠ما ال يقل عن 

 منهم، يتناولون قضايا العلوم التنمية
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ديدة تتناول قضايا اإلدارة جاهج نمسة مخما ال يقل عن 
الدميقراطية الرشيدة والتنمية املستدامة والسالم يتم إنتاجها 

 والرتويج هلا باعتبارها مالحق للمنهاج الدراسي النموذجي
دعم الدول األعضاء يف تنمية وسائل إعالم تعدية ومتنوعة، 
وال سيما وسائل اإلعالم التابعة للمجتمعات احمللية، من 

 صجل استيعاب اجلميع وتوسيع نطاق املشاركة

حمطة إذاعية تابعة للمجتمعات احمللية  ٢٠ما ال يقل عن 
ُتكيف املبادئ التوجيهية للربجمة من صجل تعزيز مشاركة 

 ومتثيل النساء والشباب
هيئات تنظيمية علا األقل تطرح سياسات الستدامة  سمخ

ريب مناذج وسائل اإلعالم التابعة للمجتمعات احمللية وجت
 بلدان الثةثلتمويل وسائل اإلعالم هذه يف 

باإلضافة إىل الربنامج الطليعي صعاله املكرس لألولوية ألفريقيا واخلاص بالربنامج الرئيسي اخلامس، يساهم الربنامج صيضاً 
مج الرئيسي الثالث، "تعزيز ثقافة السالم والالعنف" يف إطار الربنا ١من الربنامج الطليعي  ٥يف حتقيق النتيجة املنشودة 

"تسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واملعارف لتحقيق التنمية االجتماعية  ٣من الربنامج الطليعي  ٧والنتيجة املنشودة 
 االقتصادية املستدامة يف صفريقيا" يف إطار الربنامج الرئيسي الثاين.

 أمثلة شراكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا؛ جلان التكامل االقتصادي اإلقليمية؛ مدارس الصحافة؛ االحتاد األفريقي 
 .معهد وسائل اإلعالم ألفريقيا اجلنوبية؛ مؤسسة وسائل االعالم يف صفريقيا الغربيةللصحفيني العلميني؛ 
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0B٢ ضميمة ٤م/٣٧ 
1B٤ضميمة  ٥م/٣٧ 
2B٤/١١/٢٠١٣ 

 إجنليزي: األصل

  

 ٢٠٢١-٢٠١٤خطة عمل اليونسكو المعدلة بشأن أولوية المساواة بين الجنسين للفترة 

 (ثانياً) ١٦م ت/١٩٢متابعة القرار 

 التقديم

. ٢٠٢١-٢٠١٤ة املساواة بني اجلنسني للفرتة تتضمن هذه الوثيقة خطة عمل اليونسكو املعدلة بشأن أولوي
 وترد فيها معلومات عن: 

اإلجراءات االسرتاتيجية املتخذة يف إطار الربامج الرئيسية واملتعلقة باملساواة بني اجلنسني،  •
 يناظرها من نتائج منشودة ومؤشرات أداء  وما

 وتنفيذها ورصدها واإلبالغ عنها عمليات تنسيق اإلجراءات الداعمة ألولوية املساواة بني اجلنسني،  •

اآلليات املؤسسية الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف اليونسكو، مع الرتكيز على تنمية  •
 القدرات والتنسيق واملساءلة

، ومتسقة مع اخلطط التنفيذية والنتائج املنشودة الواردة ٤م/٣٧وخطة العمل وثيقة اسرتاتيجية مرافقة للوثيقة 
 .٥م/٣٧. وال ترتتب عليها أي آثار إدارية أو مالية مستقلة غري اآلثار املذكورة يف الوثيقة ٥م/٣٧ثيقة يف الو 

 



- i - 

 

 جدول المحتويات
 ١ .................................. ٢٠٢١-٢٠١٤ للفترة الجنسين بين المساواة أولوية بشأن المعدلة اليونسكو عمل خطة

 ١ ........................................................................................... والخلفية السياق: ألف القسم
 ١ .............................................................................................................. الغرض

 ٧ ...................................................................................... اجلنسني؟ بني باملساواة املقصود ما
 ٧ ...................................................................................................... املنطقي األساس

 ٨ .................................................................................................. الزمين واإلطار الرؤية
 ١٠ ..................................... املتحدة األمم منظومة نطاق على املرأة ومتكني اجلنسني بني باملساواة املتعلقة العمل خطة
 ١١ .............................................................................................................. النهج

 ١٢ ....................................................... الجنسين بين المساواة بتعزيز الرامية واألنشطة البرامج: باء القسم
 ١٢ .................................................................. اجلنسني بني املساواة أولوية لتنفيذ الالزمة القدرات تنمية

 ١٦ ..................................................................................... تنسيقها يتعني اليت الرتكيز جماالت
 ٢٣ .........................................................................................الرتبية: األول الرئيسي الربنامج
 ٢٨ ................................................................................. الطبيعية العلوم: الثاين الرئيسي الربنامج
 ٣١ .................................................................... واإلنسانية االجتماعية العلوم: الثالث يسيالرئ الربنامج
 ٣٤ ........................................................................................ الثقافة: الرابع الرئيسي الربنامج
 ٣٨ .......................................................................... واملعلومات االتصال: مساخلا الرئيسي الربنامج
 ٤٣ ....................................................................................... أفريقيا يف املتمثلة العامة األولوية
 ٤٤ ............................................................................................ لإلحصاء اليونسكو معهد

 ٤٤ .................................................................. الداخلية واخلدمات مجبالربنا املتعلقة اليونسكو خدمات
 ٤٤ ...................................................................................... االسرتاتيجي التخطيط مكتب
 ٤٥ ............................................................................................... املالية اإلدارة مكتب
 ٤٥ ......................................................................................... البشرية املوارد إدارة مكتب

 ٤٥ ........................................................................................... الداخلي اإلشراف مرفق
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 ٤٦ .............................................................................................. عمالد خدمات إدارة

 ٤٧ .............................................................................................التنفيذ طرائق: جيم الجزء
 ٤٧ ................................................................................................. والشراكات االتساق
 ٤٧ ............................. وعملياتا وبنيتها لليونسكو التنظيمية الثقافة يف اجلنسني بني املساواة على املؤسسي الطابع إضفاء

 ٤٧ ...................................................................................................... املوارد ختصيص
 ٤٧ ....................................................................................................... املساءلة إطار

 ٥٠ .................................................................................................. سؤولياتوامل األدوار
 الملحق األول

 الثانيالملحق 
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 اليونسكو

 ٢٠٢١-٢٠١٤خطة عمل اليونسكو المعدلة بشأن أولوية المساواة بين الجنسين للفترة 

 القسم ألف: السياق والخلفية

 الغرض

0Fة بني اجلنسني تشكل إحدى األولويتني العامتني لليونسكوما برحت املساوا - ١

ر خطة العمل الثانية لليونسكو . وتوف١
إطارا لعمليات تنفيذ أولوية املساواة بني اجلنسني،  (GEAP II) ٢٠٢١-٢٠١٤بشأن أولوية املساواة بني اجلنسني للفرتة 

بشأن الطريقة اليت ستكفل با اليونسكو وجود منظور وتشرح املقصود باملساواة بالنسبة إىل املنظمة، وتقدم التوجيه 
للمساواة بني اجلنسني يف عيع سياساتا وبراجمها وعملياتا، من أجل دفع خطى املساواة بني اجلنسني إىل األمام يف إطار 

 العمليات املؤسسية للمنظمة، ويف أنشطتها مع الدول األعضاء.

)، ٤م/٣٧(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠١٤ية املتوسطة األجل اجلديدة للفرتة وخطة العمل وثيقة مرافقة لالسرتاتيج - ٢
)، وترمي إىل تنفيذ األولويات واألهداف املذكورة يف هاتني ٥م/٣٧(الوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٤ولربنامج وميزانية الفرتة 

يونسكو ويف الدول الوثيقتني االسرتاتيجيتني بغية تأمني وجود �ج شامل ومتجانس لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف ال
 األعضاء.

وتستند خطة العمل الثانية هذه إىل الدروس املستفادة من خطة العمل األوىل بشأن أولوية املساواة بني اجلنسني  - ٣
) واليت مت حتديدها عن طريق عملية تقييم داخلي أجراها قسم املساواة بني اجلنسني يف مكتب املديرة ٢٠١٣-٢٠٠٨(

إىل اللس التنفيذي، ومن خالل التوصيات املنبثقة عن االستعراض الذي  ٤قدمة يف الوثيقة م ت/العامة، والتقارير امل
أجراه مرفق اإلشراف الداخلي ألولوية املساواة بني اجلنسني، والتقرير التشاركي عن مراجعة األداء يف جمال املساواة بني 

س املستفادة، تتسم هذه اخلطة الثانية للمساواة بني اجلنسني اجلنسني ملنظمة العمل الدولية. وبفضل االستناد إىل الدرو 
بغية تيسري القيام بشكل أوضح وأكثر جتانساً بتنفيذ ورصد التدابري الرامية إىل  ٥و م/ ٤مبزيد من االتساق مع الوثيقتني م/

ارات لتتابع املسؤولية من تعزيز املساواة بني اجلنسني، وتشتمل على أهداف وخطط واضحة وواقعية للتنفيذ وعلى بىن ومس
أجل حتقيق األهداف املنشودة. وقد مت إعداد هذه اخلطة عن طريق مشاورات واسعة النطاق وإشراك موظفي اليونسكو يف 
املقر وامليدان ويف معاهد املنظمة ويف الدول األعضاء. كما جرى التشاور مع شبكة وكاالت األمم املتحدة. وتعرض 

للردود بشأن الدروس املستفادة من عمليات التقييم ومن جتربة تنفيذ خطة العمل األوىل بشأن  اجلداول التالية ملخصاً 
 أولوية املساواة بني اجلنسني.

                                                
. ويظل هذا املوضوع ميثل ٢٠١٣-٢٠٠٨وسطة األجل لألعوام ُحددت املساواة بني اجلنسني كإحدى أولويتني عامتني للمنظمة لفرتة اخلطة املت ١

 .٢٠٢١إىل عام  ٢٠١٤أولوية عامة لفرتة االسرتاتيجية املتوسطة األجل املقبلة اليت تشمل مثانية أعوام متتد من عام 
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): التحديات والدروس ٢٠٢١-٢٠١٤خلفية خطة العمل الثانية المعدلة بشأن أولوية المساواة بين الجنسين (
 المستفادة

 لوية المساواة بين الجنسينتقييم مكتب اإلشراف الداخلي لتنفيذ أو 

تندرج التوصيات املنبثقة عن تقييم مكتب اإلشراف الداخلي لعمليات تنفيذ أولوية اليونسكو بشأن املساواة بني اجلنسني 
 ، يف إطار ثالثة مواضيع رئيسية هي:٢٠١٣الذي أجري يف عام 

 لشاملإدراج أولوية املساواة بني اجلنسني يف إطار العمل االسرتاتيجي ا - ١

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عيع الربامج واألنشطة، ومراعاة االعتبارات اجلنسانية يف الربجمة والبىن  - ٢
 والعمليات التنظيمية

 الرصد والتقييم - ٣

وقد جرى النظر يف هذه التوصيات عن كثب عند إعداد اخلطة الثانية للمساواة بني اجلنسني، ومتت االستجابة هلا 
 لطرائق التالية:با

 المتابعة التوصيات
 إدراج أولوية المساواة بين الجنسين في إطار العمل االستراتيجي الشامل

ينبغي أن تكون خطة العمل املقبلة لليونسكو بشأن 
املساواة بني اجلنسني واليت ستعقب اخلطة احلالية 

 .٥و م/ ٤متسقة متاماً مع الوثيقتني م/

تيجية والنتائج املنشودة الواردة يف إن عيع األهداف االسرتا
خطة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني متسقة مع الوثيقتني 

 .٥و م/ ٤م/
ينبغي أن يكون الغرض من خطة العمل اجلديدة هو 

نقل رؤية اليونسكو بشأن أولوية املساواة بني اجلنسني 
القطاعات عرب إىل اآلخرين وتيسري التنسيق والتعاون 

ب وتوفري بيان واضح للمهام واملسؤوليات واملكات
 وطرائق التنفيذ.

خطة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني تعريفاً واضحاً توفر 
للمساواة بني اجلنسني (يسلط الضوء على مهام ومسؤوليات 

تقدم رؤية واضحة عن و النساء والرجال يف حتقيق هذه املساواة)، 
فة إىل ذلك، فإن جماالت أولوية املساواة بني اجلنسني. إضا

ا بني الرتكيز اليت جيري التشديد عليها سوف تعزز التعاون فيم
يات األمم و ى حنو يتسق مع أولالقطاعات واملكاتب وذلك عل

املساواة بني اجلنسني ضمن إطار العمل اخلاص  بشأن املتحدة
. كما أن إطار املساءلة وجدول املهام ٢٠١٥بفرتة ما بعد عام 

ت الواردين يف خطة العمل الثانية للمساواة بني واملسؤوليا
اجلنسني يوضحان مهام ومسؤوليات عيع املوظفني فيما يتعلق 

 بتنفيذ أولوية املساواة بني اجلنسني.
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ينبغي الربط والتنسيق بني أولوية املساواة بني اجلنسني 
 واألولوية ألفريقيا.

عن  ،اجلنسني مت حتقيق ذلك يف خطة العمل الثانية للمساواة بني
طريق دمج املساواة بني اجلنسني يف الربامج الرائدة اخلاصة 

 باألولوية ألفريقيا.
 تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع البرامج واألنشطة، ومراعاة االعتبارات الجنسانية في البرمجة

ينبغي القيام، يف نطاق عمل كل قطاع، بتحديد 
للربجمة املراعية لالعتبارات الاالت الفرعية والرئيسية 

 اجلنسانية.

لقد مت القيام بذلك وجيري التعبري عنه يف خطة العمل الثانية 
للمساواة بني اجلنسني، من خالل تقدمي كل برنامج رئيسي على 
أنه إسهام يف حتقيق النتائج املنشودة يف إطار كل جمال فرعي أو 

 رئيسي من الاالت املذكورة.
رات شبكة جهات االتصال املعنية ينبغي تعزيز قد

بقضايا اجلنسني وحتسني استخدامها لتيسري دمج 
 املساواة بني اجلنسني يف عمل القطاعات.

تشتمل خطة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني على تفاصيل 
خطة جديدة لتنمية القدرات يف األجل الطويل ستتضمن تعزيز 

نسني، وإجراء حصر شبكة جهات االتصال املعنية بقضايا اجل
للخربات يف جمال املساواة بني اجلنسني، وإجراء استعراض 

 وحتديث لربامج تدريب املوظفني.
ينبغي إجراء حصر للخربات املتوافرة يف القطاعات 

واملرافق األخرى لليونسكو وضمها إىل شبكة جهات 
 االتصال املعنية بقضايا اجلنسني.

 يف مكتب املديرة العامة لقد بدأ قسم املساواة بني اجلنسني
بالفعل يف إجراء حصر خلربات املوظفني يف جمال مراعاة قضايا 

 اجلنسني ويف جتديد هذه اخلربات.
وسيجري تنسيق اجتماعات منتظمة مع شبكة جهات االتصال 

املعنية بقضايا اجلنسني بغية تأمني التجانس وتقدمي الدعم من 
 أجل التصدي للتحديات.

ف بأن مسؤوليات جهات االتصال ينبغي االعرتا
املعنية بقضايا اجلنسني هي جزء ال يتجزأ من وظائف 

 هذه اجلهات.

املؤرخة  DG/Note/11/105 Revجرى يف مذكرة املديرة العام 
اإليعاز بأن خيصص جزء من وقت عمل  ٢٨/٣/٢٠١١يف 

جهات االتصال املعنية بقضايا اجلنسني ألداء مهام هذه 
العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني ذلك  الوظيفة. وتوضح خطة

 .٪٢٠بقدر أكرب فتحدد هذا الوقت املخصص بنسبة 
األولوية  منحينبغي زيادة جهود بناء القدرات و 

ألشكال جديدة لبناء القدرات، مثل عيادات املساواة 
 بني اجلنسني، يف املستقبل.

بناء  تشدد خطة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني على أمهية
القدرات وتعرتف بنجاح برنامج اليونسكو لبناء القدرات 

، ٢٠٠٥والتدريب، الذي بدأ العمل به يف أيلول/ سبتمرب 
والطرائق اجلديدة مثل عيادات املساواة بني اجلنسني، وسوف 

 يستمر العمل بذا الربنامج وهذه الطرائق والتوسع يف العمل با.
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 الرصد والتقييم
احملرز يف حتقيق النتائج املنشودة  جيب قياس التقدم

املتعلقة بأولوية املساواة بني اجلنسني واإلبالغ بشأ�ا 
يف نظام املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم 

 النتائج (سيسرت).

يعمل قسم املساواة بني اجلنسني، يف مكتب املديرة العامة، مع 
ق اإلبالغ يف الفريق املعين بنظام سيسرت لضمان تعميم وتنسي

نظام سيسرت بشأن النتائج احملرزة املتعلقة بأولوية املساواة بني 
 اجلنسني (مبا يف ذلك النتائج العامة املنشودة اجلديدة األربع).

نفق على ينبغي إقامة آلية لرصد املوارد املالية اليت تُ 
 أولوية املساواة بني اجلنسني.

اجلنسني واملبني يف خطة إن املؤشر اجلديد اخلاص مبراعاة قضايا 
العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني والذي سيجري العمل به 

صص سييسر رصد املوارد اليت ختُ  ٢٠١٤اعتباراً من بداية عام 
 ألولوية املساواة بني اجلنسني.

 منظمة العمل الدولية: المراجعة التشاركية لألداء في مجال مراعاة قضايا الجنسين

 بعةالمتا التوصيات
اخلاصة مبراعاة  يقتضي األمر إجراء حصر للخربات

املتوافرة على عيع املستويات يف و قضايا اجلنسني 
 اليونسكو.

لقد جرى البدء فعًال يف عملية حصر للخربات وتشتمل خطة 
العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني على هذا البند كجزء من 

 خطة تنمية القدرات.
درات جهات االتصال املعنية مواصلة تدريب وبناء ق

 بقضايا اجلنسني.
تشتمل خطة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني على إعداد 
خطة حمدثة لتنمية القدرات لفرتة األعوام األربعة املقبلة، وهي 
خطة ستتضمن تدريب وبناء قدرات جهات االتصال املعنية 

ن لشبكة بقضايا اجلنسني. وقد مت البدء بالفعل يف استعراض ثا
عد أن أجريت ب -جهات االتصال املعنية بقضايا اجلنسني

وذلك لضمان  -٢٠١١عملية استعراض أوىل هلا يف عام 
 امتالك الشبكة للخربات الالزمة.

إن عملية بناء قدرات عيع املوظفني جارية منذ أيلول/ سبتمرب  بناء قدرات عيع املوظفني.
اواة بني اجلنسني . وتتضمن خطة العمل الثانية للمس٢٠٠٥

على التخطيط إلعداد خطة حمدثة لتنمية القدرات يضطلع 
قسم املساواة بني اجلنسني، يف مكتب املديرة العامة، بالعمل 

 على صياغتها حالياً متهيداً لوضعها موضع التنفيذ.
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ينبغي تشجيع ومساندة القيام بأنشطة مشرتكة بني 
 ني.القطاعات بشأن قضايا املساواة بني اجلنس

إن استحداث أربع نتائج عامة منشودة يف إطار خطة العمل 
الثانية للمساواة بني اجلنسني سيكفل تشجيع القيام بأنشطة 

مشرتكة بني القطاعات. وسيتوىل قسم أولوية املساواة بني 
اجلنسني، يف مكتب املديرة العامة، تنسيق هذه األنشطة 

 ودعمها ورصدها.
ات املساواة بني اجلنسني يف ينبغي تعميم مراعاة اعتبار 

 إطار دورة الربجمة.
تشتمل خطة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني على مراعاة 

 اعتبارات املساواة بني اجلنسني يف إطار دورة الربجمة.
املساواة بني  أولوية ربط خطة العمل املقبلة بشأن

) ٥و م/ ٤اجلنسني باسرتاتيجية املنظمة (الوثيقتان م/
 حنو أكثر حتديداً.على 

إن خطة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني ترتبط بشكل 
صريح باسرتاتيجية اليونسكو من خالل جمانسة النتائج املنشودة 

، ٥يف خطة العمل الثانية مع النتائج املنشودة يف الوثيقة م/
ومن خالل التعبري يف خطة العمل الثانية عن األهداف 

 .٤يف الوثيقة م/االسرتاتيجية الواردة 
حتديد املمارسات اجليدة والدروس املستفادة بشأن 

تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني، عن طريق الرصد 
 والتقييم.

بشأن املساواة بني اجلنسني  ةيددستشتمل قاعدة املعارف اجل
والوارد وصفها يف خطة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني 

اجليدة والدروس املستفادة اليت على أمثلة عن املمارسات 
 سيجري االستفادة منها على صعيد املنظمة بأسرها.

هذا  تطبيق الالمركزية يف حتليل خطط العمل كي يتم
على صعيد القطاعات من أجل أن يتسىن هلا  التحليل

الشعور بامتالكها لإلسهام الذي تقدمه يف تنفيذ أولوية 
 املساواة بني اجلنسني.

كاتب التنفيذية خالل فرتات العامني القليلة لقد أصبحت امل
املاضية تضطلع بتحليل خطط العمل فيما يتعلق باملساواة بني 
اجلنسني. وتشتمل خطة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني 

على إطار للمساءلة وجدول للمهام واملسؤوليات حيددان 
املسؤولية من  اً با القطاعات مزيدتتوىل توقع أن يُ الطرائق اليت 
 يف خطط عملها.املنظور اجلنساين عن تعميم 

مواصلة االستناد يف العمل إىل جناح الشراكات مع 
القطاع اخلاص من أجل إبراز االهتمام بقضايا اجلنسني 

 عمل املنظمة للعيان.إبراز و 

تقدم خطة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني تفاصيل عن 
ع اخلاص (جائزة لولایر، شراكات ناجحة بالفعل مع القطا 

والشراكة العاملية لتعليم الفتيات والنساء) وتشرح الكيفية اليت 
 سيجري با تعزيز هذه الشراكات.

على النحو أن تفيد تعزيز جهود بناء القدرات من أجل 
 األمثل أكرب عدد ممكن من املوظفني.

نية املبينة يف خطة العمل الثاو إن اخلطة احملدثة لتنمية القدرات 
للمساواة بني اجلنسني، ستشمل كل املوظفني يف عيع قطاعات 

 اليونسكو ومكاتبها امليدانية ومرافقها املركزية ومعاهدها.
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عع وحتليل املمارسات اجليدة املتبعة يف اليونسكو يف 
جمال املساواة بني اجلنسني، وذلك من خمتلف قطاعات 

 ىل ذلك.املنظمة ومكاتبها امليدانية ومعاهدها وما إ

إن االضطالع على النحو الوارد يف خطة العمل الثانية 
للمساواة بني اجلنسني بإقامة قاعدة معارف عن املساواة بني 

اجلنسني سيوفر وسيلة جلمع املمارسات اجليدة املتبعة على 
 . هاتشاطر و  هاصعيد املنظمة بأسرها وحتليل

 ين الجنسينالدروس المستفادة من خطة العمل األولى للمساواة ب

 المتابعة الدروس المستفادة
كانت خطة العمل األوىل للمساواة بني اجلنسني حتتوي 

على عدد كبري من النتائج املنشودة (إعاًال، أكثر من 
، وبالتايل فقد كان يستحيل )نتيجة منشودة ٨٠

 تطبيقها بالكامل ورصد هذه النتائج كلها.

بني اجلنسني على  ساواةللموقع االختيار يف خطة العمل الثانية 
) للنتائج املنشودة بغية ضمان تنفيذها ٢٣أكثر (حمدود عدد 

 ورصدها كلها. 

مساواة بني اجلنسني للمل تكن خطة العمل األوىل 
، مما كان جيعل ٥و م/ ٤متسقة متاماً مع الوثيقتني م/

 عملية الرصد صعبة جداً.

ة متاماً مع لمساواة بني اجلنسني متسقلإن خطة العمل الثانية 
, وعيع النتائج املنشودة يف خطة ٥م/٣٧و ٤م/٣٧الوثيقتني 

العمل الثانية هذه هي نفس النتائج املنشودة يف الوثيقة 
وسيجري رصدها عن طريق نظام املعلومات عن  ٥م/٣٧

 االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج (سيسرت).
حتدد لمساواة بني اجلنسني لمل تكن خطة العمل األوىل 

مهام ومسؤوليات عيع املوظفني بشكل واضح بالقدر 
 الكايف، وبالتايل فقد كان من الصعب ضمان املساءلة.

إن إطار املساءلة وجدول املهام واملسؤوليات الواردين يف خطة 
مساواة بني اجلنسني سيكفالن توافر املساءلة للالعمل الثانية 

ل من أجل حتقيق على صعيد املنظمة بأسرها فيما يتعلق بالعم
 أولوية املساواة بني اجلنسني.

مل يكن بعض الزمالء واثقني من صحة تعريف املساواة 
بني اجلنسني ومن وجاهة النهج املتبع يف حتقيق املساواة 

 بني اجلنسني يف قطاعاتم.

لمساواة بني اجلنسني تعريفاً حمكماً لتوفر خطة العمل الثانية 
قرة تبني الال والنهج اخلاصني ملساواة، كما تتضمن فذه اهل

 بكل قطاع فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني.
مل تكن توجد حىت اآلن أي آلية لرصد املوارد املخصصة 

 لتنفيذ أولوية املساواة بني اجلنسني.
مساواة بني اجلنسني نظام مؤشر للتقدم خطة العمل الثانية 

ن شهر كانون قضايا اجلنسني الذي سيجري تطبيقه ابتداًء م
وسيتيح رصد املوارد اليت ختصص لتنفيذ  ٢٠١٤الثاين/ يناير 

 أولوية املساواة بني اجلنسني.
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سيتطلب األمر تأمني اتساق أفضل مع منظومة األمم 
املتحدة من أجل التقدم يف تنفيذ أولوية املساواة بني 

 اجلنسني.

ني لقد دأبت اليونسكو على مواءمة عملها يف جمال املساواة ب
اجلنسني مع عمل منظومة األمم املتحدة. وسيجري تعزيز ذلك 

مساواة بني اجلنسني، من خالل إدماج لليف خطة العمل الثانية 
مؤشرات خطة العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني 

املرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة، وهي اخلطة اليت تقدم 
 ريرها على أساسها.عيع وكاالت األمم املتحدة تقا

قيادة وتنسيق علميات ببوجه عام االضطالع قسم املساواة بني اجلنسني، يف مكتب املديرة العامة،  يواصلوإذ س - ٤
تنفيذ أولوية املساواة بني اجلنسني (للمزيد من التفاصيل عن املهام واملسؤوليات، انظر القسمني "باء" و"جيم")، فإن 

بني اجلنسني يشمل عيع املوظفني يف املقر، واملكاتب امليدانية، واملعاهد، وتقوده املديرة العامة  لمساواةلعمل التنفيذ خطة 
املنتظمة واملوضوعية  اإلسهامات للمنظمة. وتكتسي املشاركة من جانب موظفي اإلدارة العليا وعيع املوظفني، وكذلك

 ومستدامة. موسةلمن عيع الاالت الربناجمية بأمهية حامسة لتحقيق نتائج م

 ما المقصود بالمساواة بين الجنسين؟

تتعلق املساواة بني اجلنسني، من وجهة نظر اليونسكو، باملساواة بني النساء والرجال والفتيات والفتيان يف احلقوق  - ٥
ليم بتنوع واملسؤوليات والفرص، وتقتضي مراعاة مصاا النساء والرجال واحتياجاتم وأولوياتم على حد سواء، والتس

1Fخمتلف الموعات من النساء والرجال

. واملساواة بني اجلنسني مبدأ من مبادئ حقوق اإلنسان، وشرط أساسي لتحقيق ٢
2Fالتنمية املستدامة اليت يكون مركزها الناس، كما أ�ا هدف يف حد ذاتا

. وتتفق رؤية اليونسكو للمساواة بني اجلنسني مع ٣
3Fاتفاقية القضاء على عيع أشكال التمييز ضد املرأة الصكوك الدولية ذات الصلة، مثل

4F، وبيان ومنهاج عمل بيجني٤

٥ .
٢٠١٥,5Fوتسرتشد وجهة النظر هذه أيضاً باألفكار املتعلقة باإلطار اإلمنائي ملا بعد عام 

٦ 

 األساس المنطقي

نسني يف إطار والياتا. يتعني على عيع وكاالت األمم املتحدة، وبضمنها اليونسكو، أن تعزز املساواة بني اجل - ٦
كل منها خيتص  وتضطلع اليونسكو بدور فريد يف هذا الال بوصفها الوكالة اليت يوجد لديها مخسة برامج رئيسية متميزة، 

                                                
ية املختلفة و/أو ذوي اهلويات املختلفة، من األمثلة على ذلك، النساء والرجال من أفراد األقليات اإلثنية، والنساء والرجال ذوي امليول اجلنس ٢

 والنساء والرجال من أفراد السكان األصليني، والرجال والنساء ذوي اإلعاقة.
 رجى الرجوع إىل امللحق األول لالطالع على تعاريف كاملة للمصطلحات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني.ي ٣
 .http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htmانظر:  ٤
 ./http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platformانظر:  ٥
إن خطة العمل للمساواة بني اجلنسني، باعتبارها وثيقة متطورة، قابلة للتعديل أو التحديث بعد أن يتم االتفاق على األهداف واملؤشرات  ٦

 .٢٠١٥اخلاصة باملساواة بني اجلنسني لفرتة ما بعد عام 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform
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والية حمددة، وميكنها أن تعمل معًا لتعزيز املساواة بني اجلنسني بطريقة متكاملة، وأن تقدم بذلك إسهامًا أصيًال يف ب
الذي  ببرنامج التربيةمنائية املتصلة باملساواة بني اجلنسني. وترتبط املساواة بني اجلنسني على حنو ال ينفصم النتائج اإل

بذل يف إطاره اجلهود من أجل تعزيز احلق يف التعليم للجميع. فيهدف هذا الربنامج إىل معاجلة أوجه التفاوت املستمرة تُ 
التعليم  يف التعليم يف كامل النظام التعليمي، سواء من حيث املشاركة بني اجلنسني وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف

التعليم (املضامني، وسياقات وممارسات التعليم والتعلم، وطرائق اإليصال، والتقييمات)، أو  ضمن إطار(االنتفاع به)، أو 
، العلوم الطبيعية. أما يف جمال التعليم (نتائج التعلم، وفرص احلياة والعمل) من خاللمن حيث ما ميكن احلصول عليه 

فتعمل اليونسكو على تقدمي مناذج قوية جديرة باالقتداء با عن نساء يف جمال العلوم، وعلى بناء قدرات النساء يف 
جماالت العلوم الطبيعية واهلندسة، ودعم املسامهات الفريدة اليت يقدمها الرجال والنساء يف توليد ونشر املعارف العلمية من 

من أجل إدراج  العلوم االجتماعية واإلنسانيةالتقدم على طريق حتقيق التنمية املستدامة. وتعمل اليونسكو يف جمال  أجل
اعتبارات املساواة بني اجلنسني إدراجاً تاماً يف السياسات اخلاصة بالدمج االجتماعي وحتقيق التحول االجتماعي. فيجري 

ت والشبان، إيالء االهتمام بشكل صريح لالحتياجات والتطلعات والتوقعات يف إطار سياسات وبرامج موجهة إىل الشابا
يف تنفذ هذا الربنامج، من خالل برامج متنوعة  قوماملتميزة للشابات والشبان الذين يعانون أوضاع احلرمان. وسوف ي

ن أقوياء للمساواة بني أنشطة لبناء القدرات تتوجه إىل الرجال والفتيان من أجل أن يصبحوا مناصريبإعداد إطاره، 
، ضمان متتع النساء والرجال على قدم املساواة باحلق يف االنتفاع الثقافةاجلنسني. وتعين املساواة بني اجلنسني، يف جمال 

احلياة الثقافية واملشاركة واإلسهام فيها. وجيري االسرتشاد بذا املبدأ يف تطبيق االتفاقيات املعنية بالثقافة على الصعيد ب
دويل والوطين واحمللي. فتهدف هذه االتفاقيات، من خالل اعرتافها بأمهية املساواة بني اجلنسني بالنسبة إىل حقوق ال

اإلنسان والتنوع الثقايف، إىل أن يشمل تطبيقها عيع أفراد التمعات احمللية كي يتم تشجيع النساء والرجال على 
العمل يف تنفيذ تدابري شىت فريدة  برنامج االتصال والمعلوماتويتصدر االستفادة بصورة متساوية من الرتاث واإلبداع. 

من نوعها يف منظومة األمم املتحدة ترمي إىل تعزيز قدرات النساء والفتيات من خالل مبادرات مثل املؤشرات املراعية 
 املفتوحة املراعية لقضايا اجلنسني. العتبارات اجلنسني يف جمال وسائل اإلعالم، وتشجيع السياسات املعنية باملوارد التعليمية

 الرؤية واإلطار الزمني

إن الرؤية الطويلة األجل خلطة العمل هذه متفقة متام االتفاق مع بيان السياسة العامة الوارد يف اخلطة املتوسطة  - ٧
ت اختصاص "اهلدف النهائي ألولوية املساواة بني اجلنسني يف جماالهو أن مفاده ، و ٢٠٢١-٢٠١٤األجل للفرتة 

اليونسكو يتمثل يف تعزيز قدرة املنظمة [...] على دعم عملية بناء بيئة متكينية للنساء والرجال من عيع مشارب احلياة، 
تتيح هلم اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة والسالم واالنتفاع بثمارمها. واليونسكو ملتزمة أيضا بأن يكون إلسهاماتا يف 

تدامة والسالم تأثري إجيايب ودائم على اجلهود الرامية إىل متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف حتقيق التنمية املس
 "عيع أحناء العامل.
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ستستند إىل االسرتاتيجية املتوسطة األجل للمنظمة  خطة العمل الثانية للمساواة بين الجنسينوعليه، فإن  - ٨
 تتبعها اليونسكو لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية على النحو التايل:)، وحتدد الطريقة اليت س٤(الوثيقة م/

ضمان إدراج مسألة املساواة بني اجلنسني كعنصر أساسي يف جدول األعمال العاملي للتعليم، مع الرتكيز  (أ)
 ؛٢٠١٥على "تكافؤ الفرص" وعلى "املساواة يف النتائج"، وخصوصاً يف جدول أعمال فرتة ما بعد عام 

ديد أهداف تتعلق بقضايا اجلنسني وجداول زمنية لتحقيقها يف إطار توفري فرص التعلم اجلامع واجليد حت (ب)
مدى احلياة للجميع من أجل دعم النساء والرجال من عيع مشارب احلياة يف ممارسة املواطنة املبدعة 

 والعاملية؛

لتعبري عن آرائهم يف إطار التعاون العلمي ضمان متثيل النساء والرجال وتوافر ما يلزمهم من إمكانيات ل )ـج(
الذي جيري على الصعيد الدويل من أجل حتقيق السالم وضمان االستدامة، وضمان توفري هذا التعاون 
لظروف تتيح للنساء والرجال، على حد سواء، أن يكونوا أطرافًا فاعلة يف التخفيف من آثار املخاطر ويف 

 تيسري التكيف والصمود واالستدامة؛

ضمان إسهام السياسات الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة يف تغيري املواقف إزاء قضايا اجلنسني من خالل  د)(
إشراك النساء والرجال يف جهود بناء القدرات من أجل أن تفي هذه السياسات باحتياجات أكرب قدر 

 ممكن من األطراف املعنية؛

توسيع اآلفاق اإلبداعية للنساء والفتيات وضمان انتفاعهن، على  دعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل ه)(
قدم املساواة مع الرجال والفتيان، بالفرص الالزمة للتمتع باحلياة الثقافية اليت تشمل الرتاث املادي وغري 

نتفاع املادي والوثائقي، واملشاركة فيها، وتنمية قدراتن يف جمال التعبري اإلبداعي وتزويدهن بإمكانية اال
 بالسلع واخلدمات الثقافية؛

ضمان االعرتاف يف عمليات دعم التحوالت االجتماعية واحلوار بني الثقافات، بأدوار النساء والرجال من  و)(
 عيع مشارب احلياة وبإسهاماتم وآرائهم، مع مراعاة هذه األدوار واإلسهامات واآلراء؛

رتم مبدأ املساواة بني اجلنسني وتعرتف بالتكافؤ بني دعم الدول األعضاء يف رسم سياسات ثقافية حت ز)(
 اجلنسني من حيث احلقوق وحرية التعبري، وتكفل متثيل النساء يف مناصب صنع القرار؛

ضمان انتفاع عيع األشخاص حبرية التعبري، بصرف النظر عن نوع اجلنس أو أي خاصية اجتماعية أخرى،  ح)(
 ئل إعالم قادرة على اإلسهام يف تغيري املواقف إزاء قضايا اجلنسني.ودعم اجلهود الرامية إىل تنمية وسا

 )٤م/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤املصدر: مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 

وإذ تشكل هذه الرؤية األساس خلطة العمل لفرتة الثماين سنوات، فإن األنشطة والنتائج احملددة يف هذه الوثيقة  - ٩
بعملية تقييم داخلي يف  ٢٠١٧طية ملدة أربع سنوات كي تتمكن املنظمة من االضطالع يف عام تقوم على دورة ختطي
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وقد  منتصف املدة للتقدم احملرز، وتعديل اخلطة التنفيذية واألنشطة على أساس األدلة واحلالة احلاصلة على أرض الواقع.
قد كيما حتقق آثارًا ميكن قياسها وآثارًا مضاعفة. و اُختريت اإلجراءات ذات األولوية ملرحلة السنوات األربع هذه بدقة  

املوارد البشرية واملالية املتوفرة وفقًا لالقرتاحات الواردة يف مشروع و روعيت يف عملية االختيار أيضا اختصاصات املوظفني 
اواة بني اجلنسني ). ومراعاة لتنوع الظروف فيما يتعلق باملس٥م/٣٧(الوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٤الربنامج وامليزانية للفرتة 

تعزيز قدرات النساء يف خمتلف املناطق اليت تعمل فيها اليونسكو، سيوىل اهتمام خاص للتعاون مع منطقة ستويات ومب
امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملعين حبقوق املرأة يف أفريقيا،  ٢٠٠٣أفريقيا يف إطار بروتوكول عام 

 مسي بشأن املساواة بني اجلنسني يف أفريقيا.ويف إطار اإلعالن الر 

 خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة األمم المتحدة

خطة العمل املتعلقة 'بذل جهود خاصة لضمان اتساق عمل اليونسكو مع وكجزء من صميم هذه اخلطة الثانية، تُ  -١٠
جملس الرؤساء التنفيذيني يف واليت أعدت بقيادة  'املرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة باملساواة بني اجلنسني ومتكني

6Fوتتوىل هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة تنسيقها منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق

. وتشكل ٧
نطاق منظومة األمم املتحدة إطاراً شامًال للمنظومة يرمي إىل  خطة العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على

وقياس التقدم صوب حتقيق وكاالت األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وقد جاء إعداد  املساءلةتعزيز 
تتضمن مؤشرات هذه اخلطة استجابة لطلب جملس الرؤساء التنفيذيني بأن تكون هناك "خطة عمل على نطاق املنظومة 

وجداول زمنية وتوزيعًا للمسؤوليات وآليات للمساءلة واملوارد الالزمة لتطبيق اسرتاتيجية تعميم املنظور اجلنساين" 
)CEB/2006/2.( 

مؤشراً  ١٥وتشتمل خطة العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة على  -١١
 لى نطاق املنظومة حتدد فهمًا مشرتكًا للمقصود بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وأسلوبًا مشرتكاً عن األداء ع

للعمل من أجل حتقيق ذلك. والغرض من هذه املؤشرات هو تعزيز املساءلة واالتساق والتقييم الذايت املنهجي، وإتاحة 
م املتحدة أن تعمل على تطبيقه وأن تلتزم به يف عملها يف جمال �ج ثابت وحمدد األهداف ومتدرج ميكن هليئات األم

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على مستوى كل هيئة. كما أن هذه اخلطة حتدد جدوًال متدرجًا ملعايري متتابعة 
 األداء على هذه املؤشرات، تيسر حتليل مواطن القوة والضعف يفعن املستويات، تشمل تقدمي حد أدىن من التقارير 

 نطاق املنظومة وحتديد املوارد والقدرات الالزمة لبناء جوانب القوة هذه وسد الثغرات.

ويلزم أن تقدم اليونسكو، شأ�ا شأن أي هيئة أخرى تابعة لألمم املتحدة، تقريرًا عن اهلياكل والعمليات القائمة  -١٢
أساس مؤشرات خطة العمل املذكورة أعاله. وقد جرى تقدمي تقرير حاليًا لتمكني املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني على 

، وهو التاريخ املتوقع أن تكون ٢٠١٧وسيتعني تقدمي تقارير سنوية حىت عام  ٢٠١٣أساسي يف شهر شباط/ فرباير 

                                                
 اين.يرد بيان املؤشرات اخلاصة خبطة العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة، يف امللحق الث ٧
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هذه.  هيئات األمم املتحدة قد جتاوزت فيه مستوى املتطلبات املرتبطة باملؤشرات اخلمسة عشر خلطة األمم املتحدة
وتغطي هذه املؤشرات اجلوانب اهليكلية لعمل اليونسكو وتنقسم إىل ست فئات تتمثل يف املساءلة، والنتائج، واإلشراف، 
واملوارد البشرية واملالية، والقدرات، واالتساق واملعارف وإدارة املعلومات (لالطالع على عرض كامل ملؤشرات اخلطة 

 امللحق الثاين). وبالنظر إىل أن املطلوب من اليونسكو أن تقدم تقارير على ومستويات املتطلبات، يرجى الرجوع إىل
أساس هذه املؤشرات، فإن هذه املؤشرات ُتستخدم أيضًا كإطار داخلي للعمل سيقوم قسم املساواة بني اجلنسني، يف 

 ني اجلنسني (انظر القسم "جيم").مكتب املديرة العامة، باإلشراف مبوجبه على قضايا املساءلة فيما خيص تعزيز املساواة ب

 النهج

إن املساواة بني اجلنسني مسألة أساسية يف عمل اليونسكو وتشكل بالتايل دعامة للربجمة واألنشطة يف عيع الربامج  -١٣
 ومستدامة لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف كل جماالت اختصاص اليونسكو، ملموسة الرئيسية للمنظمة. وبغية حتقيق نتائج

) ٢) تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عيع الربامج واألنشطة؛ (١ستواصل اتباع �ج ثنائي يقوم على: ( املنظمة فإن
 الربجمة املراعية لالعتبارات اجلنسانية. 

يعتزم  هو عملية تقييم اآلثار اليت ميكن أن تلحق باملرأة والرجل نتيجة أي إجراء الجنسانيإن تعميم مراعاة املنظور  -١٤
اختاذه، مبا يف ذلك التشريعات أو السياسات أو الربامج، يف عيع الاالت وعلى كافة املستويات. إنه اسرتاتيجية جتعل 

تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والربامج يف عيع  اتمن شواغل املرأة والرجل وجتاربما بُعدًا أساسيًا يف عملي
واالجتماعية حبيث تستفيد املرأة والرجل على قدم املساواة ويوضع حد النعدام املساواة.  الاالت السياسية واالقتصادية

 )١٩٩٧(اللس االقتصادي واالجتماعي،  فاهلدف النهائي هو حتقيق املساواة بني اجلنسني.

نسكو وأنشطتها، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين هو منهجية حمددة جيري تطبيقها باستمرار يف عيع برامج اليو  -١٥
والغرض من هذا التعميم هو إدراج اعتبارات املساواة بني اجلنسني إدراجًا تامًا يف اسرتاتيجيات برناجمنا وأنشطته، مبا يف 
ذلك يف جمال إسداء املشورة بشأن السياسات، والرتويج والبحوث والعمل التقنيين وتنمية القدرات والتقييم، ويف أي 

ساعدة التقنية. وكجزء من برنامج بناء القدرات اخلاص بقسم املساواة بني اجلنسني، مبكتب أشكال أخرى لتقدمي امل
املديرة العامة، نظم القسم أنشطة للتدريب على منهجية تعميم املنظور اجلنساين يف عيع قطاعات الربامج الرئيسية 

ن يكون عيع موظفي املنظمة ملمني لليونسكو. وسوف يستمر تقدمي هذا التدريب من أجل بناء القدرات لضمان أ
باملنهجية املتبعة لتعميم املنظور اجلنساين فيها (وهي أيضًا منهجية مشرتكة مع عيع وكاالت األمم املتحدة). وسيواصل 
قسم املساواة بني اجلنسني، يف مكتب املديرة العامة، تقدمي الدعم إىل كل الزمالء من خالل عيادات املساواة بني 

وتوفري املدخالت لتنفيذ الربنامج، وقوائم املطبوعات املالئمة، وغري ذلك، بغية تأمني  ،وحتليل خطط العمل ،اجلنسني
 تعميم املنظور اجلنساين إىل أقصى حد ممكن يف عيع األنشطة اليت تضطلع با املنظمة.
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يت تعاين منها النساء أو الرجال أو وتدف الربامج املراعية لقضايا اجلنسني إىل احلد من أوجه التفاوت اخلاصة ال -١٦
الفتيات أو الفتيان، يف سياق وضع معني. ويرمي هذا النهج إىل معاجلة احلاالت اخلاصة والبارزة للتمييز، وإىل احلد من 
أشكال التفاوت من خالل تقدمي الدعم إىل فئات حمددة؛ ويشمل ذلك، على سبيل املثال، أنشطة تستهدف متكني 

التمييز. وستواصل الربامج الرئيسية من ع تعاين فيها النساء من أشكال خاصة من انعدام املساواة و النساء يف أوضا 
لليونسكو، حيثما يكون ذلك مالئماً، تنفيذ برامج تراعي قضايا اجلنسني مع االستعانة بالدعم التقين من قسم املساواة 

ذه األنشطة وتنفيذها ورصدها. وسيجرى إعداد هذه بني اجلنسني، مبكتب املديرة العامة، فيما يتعلق بالتخطيط هل
املبادرات بالتعاون بني القطاعات إىل أكرب حد ممكن بغية حتقيق أكرب قدر من النتائج. ومن الربامج الرئيسية احلالية 

لولایر للنساء  -نسكواملراعية لقضايا اجلنسني واليت تنفذها اليونسكو، الشراكة العاملية لتعليم الفتيات والنساء، وبرنامج اليو 
يف جمال العلوم، والنساء يف جمال وسائل اإلعالم، وعع وحتليل املؤشرات املراعية لقضايا اجلنسني يف جماالت اختصاص 

 اليونسكو، وغري ذلك.

 : البرامج واألنشطة الرامية بتعزيز المساواة بين الجنسينباءالقسم 

ة بني اجلنسني يف إطار الوظائف اخلمس لليونسكو على حنو ما قرره سيجري إعداد برامج وأنشطة لتعزيز املساوا -١٧
 اللس التنفيذي يف دورته التسعني بعد املائة بالشكل التايل:

العمل كمخترب لألفكار وتقدمي االقرتاحات املبتكرة وإسداء املشورة بشأن السياسات املتعلقة مبجاالت  ) أ(
 اختصاصها؛

عاملي يف جماالت اختصاصها عن طريق حتليل السياسات ورصدها ووضع تطوير وتعزيز جدول األعمال ال (ب)
 مؤشرات لقياسها؛

 وضع القواعد واملعايري يف جماالت اختصاصها، ودعم تنفيذها ورصدها؛ )ـ(ج

تعزيز التعاون على الصعيدين الدويل واإلقليمي يف جماالت اختصاصها، وتوطيد التحالفات والتعاون  (د)
 عريف والشراكات التنفيذية؛الفكري والتبادل امل

 سداء املشورة لرسم السياسات وتنفيذها، ولتطوير القدرات املؤسسية والبشرية.إ(ه) 

وسيكفل قسم المساواة بين الجنسين، في مكتب المديرة العامة، التنسيق اإلجمالي لألنشطة الرامية إلى  – ١٨
 ية قدرات موظفي المنظمة.تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وألنشطة تنم

 تنمية القدرات الالزمة لتنفيذ أولوية المساواة بين الجنسين

ضماناً للنجاح يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، جيب أن يتوفر لدى عيع املوظفني الفهم والقدرة الالزمان لتقييم  -١٩
اخلطوات لضمان أن تصبح املساواة بني اجلنسني جزءاً اآلثار اليت ترتتب عن أعماهلم على املساواة بني اجلنسني، واختاذ 
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أساسيًا من ختطيط الربامج وتنفيذها ورصدها. وسيواصل قسم املساواة بني اجلنسني مبكتب املديرة العامة االضطالع 
لقدرات بقيادة العمل يف تقييم قدرات املوظفني على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، ويف توفري برامج خمصصة لتنمية ا

والتدريب، باإلضافة إىل األدوات األساسية الضرورية للموظفني فيما يتعلق بأفضل سبيل إلدماج االهتمامات املتصلة 
باملساواة بني اجلنسني فيما يضطلعون به من أعمال للربجمة. وباالستناد إىل الدروس املستفادة من تنفيذ الربامج التدريبية 

د برنامج منقح لتنمية القدرات والتدريب من أجل تنفيذ أولية املساواة بني اجلنسني. السابقة، جيري العمل على إعدا
 وعليه، فإن قسم املساواة بني اجلنسني، مبكتب املديرة العامة، سيواصل االضطالع مبا يلي:

 - دعم الجهود الرامية إلى تنمية كفاءات الموظفين وقدراتهم من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين •
ية قدرات املوظفني على تعزيز تنمطلع قسم املساواة بني اجلنسني، مبكتب املديرة العامة، بقيادة العمل سيض

املساواة بني اجلنسني وذلك بوسائل شىت بضمنها مراجعة وحتديث برامج تدريب املوظفني. وبغية حتديد 
حصر منتظمة للخربات اخلاصة  القدرات املتوافرة واحتياجات التدريب، سيواصل القسم إعداد وحتديث عملية

باملساواة بني اجلنسني واملوجودة يف املنظمة وذلك من أجل حتديد اخلربات القائمة مع حتديد الثغرات املوجودة 
يف هذا الصدد واليت تتطلب تنفيذ مزيد من أنشطة تنمية القدرات والتدريب لتالفيها. وسوف يقوم القسم 

دة للتدريب وتنمية القدرات. وكجزء من هذه العملية، يتعاون القسم مع بعد ذلك مبراجعة وإعداد برامج جدي
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ومع الوكاالت األخرى لألمم املتحدة إلعداد برنامج 

ييب عن جديد للتدريب عن طريق اإلنرتنت جلميع موظفي األمم املتحدة. وباإلضافة إىل هذا الربنامج التدر 
طريق اإلنرتنت، ستتاح برامج للتدريب الفردي مصممة لالستجابة الحتياجات حمددة خاصة بالربامج الرئيسية 
و/ أو باملكاتب امليدانية. كما سيتاح تدريب خاص على مسائل مثل قضايا اجلنسني واإلدارة القائمة على 

عية لقضايا اجلنسني. وسيجري إعداد مذكرات إعالمية النتائج، ورصد وتقييم املساواة بني اجلنسني، وامليزنة املرا
موجزة عن هذه املواضيع وستنظم حلقات تدارس ونقاشات لتيسري النقاش بشأن أحدث التطورات والقضايا 
املستجدة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني. وسيجري تعزيز شبكة جهات االتصال املعنية بقضايا اجلنسني، 

ن طريق إقامة برنامج للنقاش على اإلنرتنت، بغية تزويد جهات االتصال بالدعم من القائمة بالفعل وذلك ع
جانب األقران ومتكينهم من االنتفاع باملعلومات عن املساواة بني اجلنسني. وسيتم دعم تعزيز الربط الشبكي 

األمثلة عن  بني جهات االتصال من أجل ترسيخ انتمائهم إىل شبكة تشمل املنظمة بأسرها يتم فيها تشاطر
 املمارسات اجليدة وتقدم املساعدة والدعم يف جمال تعميم املنظور اجلنساين.

سيواصل القسم تقدمي  - تقديم دعم تقني واستراتيجي للموظفين على جميع مستويات دورة البرمجة •
ا باملشورة على الطلب، إىل األفراد والموعات بغية ضمان انتفاع املوظفني يف املنظمة بأسره بناءالدعم 

والدعم من  واملعلومات بشأن دمج املساواة بني اجلنسني يف براجمهم وأنشطتهم. وسيجري تقدمي املساعدة
 لكرتوين خمصص هلذا الغرض ومن خالل عيادات املساواة بني اجلنسني.خالل عنوان للربيد اإل
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ومات املنهجية وتشاطر يشكل عع البيانات واملعل – إعداد قاعدة معارف عن المساواة بين الجنسين •
املمارسات اجليدة عنصرين أساسيني لبناء قاعدة معارف قائمة على الشواهد من أجل التنفيذ الفعال لألولوية 
العامة املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني خالل فرتة االسرتاتيجية املتوسطة األجل املقبلة. وحتقيقًا لذلك، أعد 

كتب املديرة العامة، عملية رائدة بدأ بتطبيقها من أجل اختبار إطار للتقييم/ قسم املساواة بني اجلنسني، يف م
الرصد/ التشاور يرمي إىل حتسني قاعدة معارف اليونسكو بشأن املبادرات اليت تركز على املساواة بني 

تطبيق اإلطار على مستوى مبادرات املكاتب امليدانية. وسوف توثق هذه ب بدأ العمل اجلنسني. وقد
سجالت املمارسات اجليدة القائمة على الشواهد وستستخلص الدروس املستفادة يف سياق ظروف واقعية ال

توسيع نطاق العمل با و/ أو تطويعها لسياقات خمتلفة. وسيضطلع قسم املساواة بني  بغية وأوضاع حمددة،
س من أجل توفري منهجية اجلنسني، يف مكتب املديرة العامة، بتوسيع نطاق العمل بذه املمارسات والدرو 

 جلمع املعلومات وبناء قاعدة معارف شاملة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني على نطاق املنظمة برمتها.

 النتائج المنشودة

: إسهام اليونسكو، في إطار مجاالت اختصاصها، بصورة منهجية وشاملة في تحقيق ١النتيجة المنشودة 
 مرأة.المساواة بين الجنسين وتمكين ال

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
النسبة املئوية للمؤشرات اليت تفي با 

خطة العمل "اليونسكو من بني مؤشرات 
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني 
 "املرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة

خطة العمل "من مؤشرات  ٪١٠٠
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني 

املرأة على نطاق منظومة األمم 
 "املتحدة

خطة العمل "من مؤشرات  ٪٣٣
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني 

املرأة على نطاق منظومة األمم 
 "املتحدة

النسبة املئوية خلطط العمل ذات الصلة 
واليت جيري فيها تعميم اعتبارات املساواة 

 .املعين بني اجلنسني خالل دورة املشروع

 ٪١٥,٥ من خطط العمل. ٪٥٠

عدد الربامج وخطط العمل املراعية 
لقضايا اجلنسني واليت جيري تنفيذها على 

 نطاق املنظمة

خطة عمل جيري فيها  ٦٠برامج و ٥
 مراعاة قضايا اجلنسني

 خطة عمل ٢٨

عدد األنشطة اليت تركز على األفكار 
النمطية عن اجلنسني، أو على الدور 

 اجلنساينلى العنف القيادي للنساء، أو ع

 أنشطة ٤ أنشطة ١٠
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األنشطة اجليدة اليت تندرج يف إطار 
أعاله على حنو ما  ٤و ٣و ٢املؤشرات 

جيري حتديدها يف اإلطار اخلاص ببناء 
 قاعدة معارف بشأن املساواة بني اجلنسني

من األنشطة تتجاوز نوعيتها  ٪٣٠
 متطلبات اجلودة.

 غري متوافر

بني يف اليونسكو يف النسبة املئوية للمتدر 
جمال املساواة بني اجلنسني ممن 

يستخدمون خالل دورة الربنامج املعارف 
 واملهارات املستجدة اليت اكتسبوها

من املتدربني يف جمال املساواة  ٪٧٥
 بني اجلنسني

 غري متوافر

عدد موظفي اليونسكو الذين يشاركون 
يف أنشطة تدريبية يف جمال املساواة بني 

موزعني حبسب الدرجة الوظيفية اجلنسني، 
 ونوع اجلنس

موظفاً يف أنشطة  ٢٥٠مشاركة 
تدريبية، تشكل النساء من بينهم 

، ٪٥٠والرجال نسبة  ٪٥٠نسبة 
من  ٪٣٠ويشغل ما ال يقل عن 

وظائف بدرجة  املشاركني موعجم
 وما فوقها ٤ مهين

موظف يف  ٢٠٠تدريب أكثر من 
خالل فرتة اإلبالغ األخرية (وال 

ر بعد معلومات عن توزيعهم تتواف
 )نيحبسب اجلنس

: نجاح اليونسكو في أن تكون طرفًا بارزًا على المستوى الدولي واإلقليمي والقطري في ٢النتيجة المنشودة 
 مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجاالت اختصاصها

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
لوكاالت، ذات عدد آليات التنسيق بني ا

تكون الصلة باملساواة بني اجلنسني واليت 
 إسهاممدعوة إىل تقدمي فيها اليونسكو 

 جوهري

شبكات للعمل املشرتك بني  ١٠
 الوكاالت

شبكات للعمل املشرتك بني  ٣
 الوكاالت

عدد االتفاقات اجلديدة للشراكة اليت تربم 
على صعيد املنظمة وتركز على املساواة 

 على متكني املرأة بني اجلنسني أو

 صفر اتفاقات جديدة للشراكة ١٠

عدد املراكز والشبكات اجلديدة 
للبحوث، اليت يتم إنشاؤها وتساند 

البحوث والتدريب يف جمال املساواة بني 
 اجلنسني يف جماالت اختصاص اليونسكو

مراكز وشبكات جديدة  ٣
 للبحوث

 صفر
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عدد اإلحاالت املرجعية اليت تتم إىل 
اها أعضاء يف الشبكات اليت حبوث أجر 

 حتظى بدعم اليونسكو

إحالة يف مطبوعات خمصصة  ٢٥
 لألقران.

 صفر

 : اضطالع الثقافة التنظيمية في اليونسكو بدور مشجع لتحقيق المساواة بين الجنسين٣النتيجة المنشودة 

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
ين النسبة املئوية للموظفني واملوظفات الذ

 يشغلون وظائف بدرجة مدير وما فوقها
 بني ٪٥٠نسبة بالنساء  متثيل

املوظفني الذين يشغلون وظائف 
 بدرجة مدير وما فوقها

٣٣٪ 

النسبة املئوية للمشرفني الذين يدرجون 
املساواة بني اجلنسني ضمن معايري تقييم 

 أداء املوظفني اخلاضعني إلشرافهم

ل قسم املساواة بني غري متوافر (يعم من املشرفني ٪٤٠
اجلنسني، يف مكتب املديرة العامة، مع 

مكتب إدارة املوارد البشرية من أجل 
 استحداث نظام جلمع هذه البيانات)

النسبة املئوية جلهات االتصال املعنية 
 ٪٢٠صص بقضايا اجلنسني والذين خيُ 

من وقت عملهم ألداء مهام جهات 
 االتصال

ساواة بني غري متوافر (يعمل قسم امل  ٪٣٠
اجلنسني، يف مكتب املديرة العامة، مع 

مكتب إدارة املوارد البشرية من أجل 
 استحداث نظام جلمع هذه البيانات)

النسبة املئوية إلعايل املوارد املخصصة 
 للمساواة بني اجلنسني

غري متوافر (سيتيح املؤشر اجلديد  من إعايل املوارد ٪٢٠
جري اخلاص بقضايا اجلنسني الذي سي
تطبيقه، رصد املوارد املخصصة 

اعتباراً من  ،للمساواة بني اجلنسني
 )٢٠١٤شهر كانون الثاين/ يناير 

 
 مجاالت التركيز التي يتعين تنسيقها 

بغية التأثري بشكل حقيقي يف عيع جماالت الوظائف الرئيسية لليونسكو، سيجري الرتكيز يف إطار حتقيق األولوية  -٢٠
بني اجلنسني، على الاالت األربعة اليت ستستمر الربامج الرئيسية لليونسكو يف العمل فيها بصورة منسقة العامة للمساواة 

ومشرتكة بني القطاعات. واستكماًال لألنشطة احملددة املزمع تنفيذها يف إطار كل برنامج رئيسي (انظر أدناه)، عنيَّ 
حمدودًا من جماالت العمل املتعددة  أو يف املكاتب امليدانية، عدداً  ١سواء يف املقر أو يف معاهد الفئة املنظمة، موظفون 

سائل أساسية لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف جماالت عملهم. مب باعتبارها جماالت تتعلق التخصصات واملتعددة الرتكيز
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و بشأن املساواة بني فمن شأن االضطالع بأعمال تعاونية تكاملية يف جماالت الرتكيز هذه أن يعزز أعمال اليونسك
اجلنسني وفقا لرؤية اسرتاتيجية تتفق بدورها مع األهداف اإلمنائية الدولية ومع أنشطة الوكاالت األخرى لألمم املتحدة. 
وستعتمد القدرة على العمل يف جماالت الرتكيز هذه ضمن إطار الربامج الرئيسية، على توافر التمويل واملوارد، علمًا بأنه 

تظر أن تضطلع كل الربامج الرئيسية بأنشطة يف عيع هذه الاالت. ومع ذلك، فإن من شأن تأمني تنسيق من غري املن
أفضل للعمل اجلاري بالفعل يف هذه الاالت يف املقر ويف املكاتب امليدانية أن يتيح قاعدة أمنت لزيادة تطوير العمل 

 وجماالت الرتكيز هذه هي كالتايل:اجلاري يف أماكن عديدة وإلبرازه للعيان على حنو أفضل. 

تنمية القدرات البحثية والتدريبية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من خالل شبكة لمراكز البحوث  •
سيضطلع قسم املساواة  – ق، وعن طريق زيادة االهتمام بالثغرات الموجودة على مستوى البياناتتوثيوال

سيق العمل مع الربامج الرئيسية ومعهد اإلحصاء بغية إعداد بني اجلنسني، يف مكتب املديرة العامة، بتن
مبادرات بشأن أساليب جديدة جلمع البيانات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وبتوزيع فئات البيانات عن 

سيجري إنتاج بيانات كما خمتلف أشكال املساواة بني اجلنسني ذات الصلة مبجاالت اختصاص اليونسكو.  
تعزيز شبكة اليونسكو للكراسي اجلامعية املعنية باملساواة بني اجلنسني، ومن خالل إقامة وحبوث عن طريق 

وتطوير جمموعة من مراكز البحوث والتوثيق يف خمتلف املناطق كي تعمل "كمراكز امتياز" تعىن بتدارك الثغرات 
ات والبحوث يف جماالت املوجودة يف البحوث والبيانات يف جمال املساواة بني اجلنسني، وبتشجيع الدراس

اختصاص اليونسكو. وسوف تعد هذه املراكز أنشطة حبثية وتدريبية مراعية لقضايا اجلنسني توفر موارد 
مستدامة وطويلة األجل لدعم عمل اليونسكو وسائر الشركاء العاملني على املستوى الدويل واإلقليمي 

 والوطين.

ما زال العنف اجلنساين يشكل إحدى العقبات  – تدرء العنف الجنساني عن طريق البحوث واإلجراءا •
البارزة أمام حتقيق املساواة بني اجلنسني على الصعيد العاملي وحتقيق السالم. وإن عيع وكاالت األمم املتحدة 
مكلفة بالعمل على القضاء على العنف اجلنساين وذلك كخطوة رئيسية على طريق حتقيق املساواة بني 

يتعلق بالعنف اجلنساين من األهداف كان عملية استبعاد هدف   ضد د واسع النطاقاجلنسني. وقد ثار نق
مسألة أساسية يف إطار العمل اإلمنائي لفرتة ما بعد  وضوعامل اشكل هذيمن املتوقع أن إذ إن اإلمنائية العاملية، 

م إسهامات . وبإمكان العمل الذي تضطلع به اليونسكو من خالل براجمها الرئيسية أن يقد٢٠١٥عام 
أساسية يف جهود القضاء على العنف اجلنساين. وسوف يقوم مكتب املساواة بني اجلنسني، يف مكتب املديرة 
العامة، بتنسيق العمل اجلاري بني الربامج الرئيسية وتنمية أشكال التضافر من أجل التعاون يف العمل. 

ملؤسسات األكادميية ومنظمات التمع وسيجري تعزيز هذه اجلهود عن طريق إقامة شراكات خارجية مع ا
 املدين ومع الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة.
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إن استمرار وجود الصور  – تشجيع الصور الجنسانية اإليجابية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين •
وة بني الرجال والنساء ميثل النمطية املرتبطة بالتعبري عن الذكورة واألنوثة واليت تسند وتعزز عالقات وموازين الق

مشكلة قائمة. وتتواجد هذه الصورة النمطية يف عيع جماالت اختصاص اليونسكو، ومن األمثلة على ذلك 
الصور النمطية اليت يتم تروجيها من خالل وسائل اإلعالم أو من خالل الكتب املدرسية، أو الصور النمطية 

ولذلك، فسيجري العمل من خالل الربامج الرئيسية على حتليل هذه املتعلقة مبشاركة املرأة يف جمال العلوم. 
 الصور النمطية وحماولة تقويض مقوماتا واالستعاضة عنها بصور يغلب فيها التعبري عن املساواة بني اجلنسني.

ات كان أحد املواضيع املتواترة اليت أثريت يف إطار املشاور   – تنمية القدرات والتدريب للقيادات النسائية •
بشأن املساواة بني اجلنسني يتعلق بقلة القيادات النسائية يف جماالت اختصاص اليونسكو. وليس هذا النقص 
يف توافر القيادات يف حد ذاته دليًال فقط على انعدام املساواة، وإمنا هو أيضاً أمر يسهم يف استدامة عالقات 

مثالية ميكن أن تقتدى با  نسائية مناذج التعبري عن نقص يف وجودعرب انعدام التساوي بني اجلنسني 
الشابات، ومن خالل غياب صوت النساء وإسهاماتن يف عمليات صنع القرار. ولذلك ستقوم اليونسكو 
بإعداد برامج للنهوض بالقدرات القيادية النسائية يف عيع جماالت عملها يف شىت املناطق اإلقليمية بالتعاون 

ت التعليم العايل ومنظمات التمع املدين واملنظمات احلكومية ومعاهد ومراكز مع املكاتب امليدانية ومؤسسا
، وستعمل هذه الربامج على ضمان اكتساب النساء للمهارات الالزمة ألداء أدوار قيادية ٢و ١الفئتني 

 وإسهامهن يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف جماالت اختصاصهن.

املقرتح وبغية توفري �ج متماسك للربجمة من أجل املساواة بني اجلنسني على نطاق  وعلى ضوء جمال الرتكيز اجلديد -٢١
املنظمة، مت اقرتاح أربع نتائج عامة منشودة جديدة. وسوف يتوىل قسم املساواة بني اجلنسني، يف مكتب املديرة العامة، 

ائج املنشودة من خالل إسهامات عيع تنسيق عمليات اإلبالغ والرصد فيما خيص التقدم احملرز حنو حتقيق هذه النت
الربامج الرئيسية. وقد ُصممت هذه النتائج العامة املنشودة اجلديدة أيضًا من أجل تنسيق العمل مع جدول األعمال 

(وال سيما اهلدف التحويل القائم بذاته واخلاص  ٢٠١٥اخلاص باملساواة بني اجلنسني يف إطار برنامج فرتة ما بعد عام 
مم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة واملعين بتحقيق املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة وبتعزيز األبيئة 
7Fقدراتا

٨.( 

 

 

                                                
وق املرأة ): هدف حتويل قائم بذاته بشأن حتقيق املساواة بني اجلنسني وحق٢٠١٣هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ( ٨

 .ومتكني املرأة: املتطلبات واملكونات الرئيسية
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: إسهام اليونسكو في تعزيز السياسات المراعية لقضايا الجنسين والخاصة بالنساء والفتيات ١النتيجة المنشودة 
 المنظمة والرجال والفتيان في جميع مجاالت اختصاص

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد البلدان اليت تدعمها اليونسكو ومت فيها 

استعراض السياسات التعليمية على أساس 
التحليل اجلنساين بغية تضمينها أبعاداً للتعلم 

 مدى احلياة

 غري متوافر دولة عضواً  ٢٠

عدد الدول األعضاء اليت تقدم تقارير عن 
لوثائق التقنينية اخلاصة باحلق يف امتثاهلا ل

 التعليم، مع الرتكيز على املساواة بني اجلنسني

من التقارير املقدمة من  ٪١٠٠
 الدول األعضاء

بلداً  ٥٨بلداً من جمموع  ٤٠تقدمي
لتقارير عن حق الفتيات يف التعليم 
خالل املشاورة الثامنة عن االتفاقية 

اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال 
 يمالتعل

عدد الدول األعضاء اليت جتري عمليات جرد 
لوثائق سياسات العلم والتكنولوجيا واهلندسة 
والرياضيات فيها من أجل تعزيز املساواة بني 

 اجلنسني

 صفر بلداً  ٣٠

عدد السياسات املراعية لقضايا اجلنسني واليت 
تعىن بتأثري التحوالت االجتماعية باالستناد إىل 

 عدادها و/ أو استعراضهابيانات وحبوث يتم إ

 صفر سياسات من مناطق خمتلفة ١٠

عدد الدول األعضاء اليت يتم دعمها وأعدت 
ممارسات جيدة وسياسات لتعزيز القدرات 

بوسائل اإلعالم التعددية، وخصوصاً تتعلق 
وسائل إعالم التمعات احمللية، بغية توسيع 

 نطاق االندماج واملشاركة.

 ١٠٠اضطالع ما ال يقل عن 
حمطة إذاعية من حمطات 

التمعات احمللية بتكييف املبادئ 
التوجيهية للربجمة فيها من أجل 

تعزيز الصور اليت تبثها عن النساء 
 والشباب

 صفر
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: إسهام أنشطة اليونسكو في تغيير التصورات والمواقف وأنماط السلوك لصالح المساواة بين ٢النتيجة المنشودة 
 من أجل القضاء على العنف الجنسانيالجنسين، بما في ذلك 

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد الدول األعضاء اليت يتم اإلسراع يف تعميم 
مراعاة قضايا اجلنسني يف نظمها التعليمية، عن 

طريق تعزيز عيع أشكال التعليم/ التعلم اليت 
تغري االعتبارات املتعلقة باجلنسني، مبا يف ذلك 

ملواطنة العاملية، وتعليم املهارات احلياتية، تعليم ا
 والتعليم من أجل التنمية املستدامة، وغري ذلك

 غري متوافر دولة عضواً  ٣٠

عدد النساء العاملات اللوايت حيظني باعرتاف 
 خاص على حنو جيعلهن ُمثًال ُحيتذى با

امرأة عاملة،  ٢٥ما ال يقل عن 
وخصوصاً يف أفريقيا ومنطقة 

 عربيةالدول ال

 صفر

النسبة املئوية للمتدربني الذين يقومون بأنشطة 
 للتوعية بشأن العنف اجلنساين

 صفر ٪٧٥

عدد الشباب والراشدين واملهنيني الذين 
يستخدمون وسائل اإلعالم والدراية اإلعالمية 
كأداة للرتويج للمساواة بني اجلنسني يف عيع 

 املناطق اإلقليمية

 ٢٠٠تدريب ما ال يقل عن 
شخص من الشباب والراشدين 
واملهنيني على استخدام وسائل 

ية اإلعالمية ااإلعالم والدر 
وعلى تسخري هذه القدرات 

اجلديدة لديهم للرتويج 
 للمساواة بني اجلنسني

 شخصاً  ٥٠

املنظمات اإلعالمية اليت تتلقى دعماً من 
اليونسكو وتستخدم قدراتا لتحسني سالمة 

 الصحافيات

 ١٠قل عن اضطالع ما ال ي
منظمات بتحسني سالمة 

 الصحافيات

 صفر

عدد الشراكات الدولية/ اإلقليمية اليت تقام بني 
أطراف فاعلة على صعيد التمع املدين يف جمال 

وسائل اإلعالم وتتعلق بتعزيز التوعية بشأن 
أوجه التفاوت القائمة بني اجلنسني وبالعمل 

 على حتقيق التغيري

كتني تعزيز ما ال يقل عن شرا 
دوليتني/ إقليميتني وإبرام 

لتعاون بشأن تنفيذ لاتفاقات 
مشروعات مشرتكة عن املساواة 

 بني اجلنسني ووسائل اإلعالم

 شراكة دولية/ إقليمية واحدة
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ت وموارد تكفل للنساء والرجال المساواة في المشاركة والقيادة في عمليات ا: توافر قدر ٣النتيجة المنشودة 
 ع مجاالت اختصاص اليونسكوصنع القرار في جمي

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد الدول األعضاء اليت تتلقى دعماً من 
اليونسكو وجيري فيها استعراض منهجي 

للسياسات والربامج الرامية إىل تنمية القدرات 
املهنية للعاملني يف جمال التعليم، من منظور 

 املساواة بني اجلنسني

 دول أعضاء ١٠ دولة عضواً  ٢٠

عدد األنشطة اخلاصة بتنمية القدرات اخلاصة 
بتغري املناخ يف الدول اجلزرية الصغرية النامية واليت 

 من املشاركني فيها ٪٥٠تشكل النساء نسبة 

أنشطة  ١٠وأنشطة إقليمية  ٣
 قطرية

 صفر

عدد النساء املشاركات يف اللجان الوطنية 
 ألخالقيات البيولوجيا

 ٪٣٠نسبة ال تقل عن وجود نساء ب
جلان وطنية ألخالقيات  أربعيف 

البيولوجيا واضطالع امرأة برئاسة 
 اللجنة يف حالة واحدة على األقل

 غري متوافر

بناء التمع  عمليات حتسني مشاركة الشابات يف
 العمليات الدميقراطيةيف احمللي و 

قل عن توجود شابات بنسبة ال 
بني املشاركني يف التدابري  ٪٥٠

 املتخذة

 غري متوافر

لمهنيات يف جمال الثقافة من ملئوية لنسبة االتزايد 
احلاصالت على تدريب من اليونسكو واللوايت 
يسامهن بعد ذلك يف عمليات لصنع القرار يف 
ميدان الثقافة على الصعيد الوطين (ويصبحن، 

مثًال، مدربات أو خبريات حتددهن اليونسكو أو 
 تمع املدين)احلكومات أو منظمات ال

باالستناد إىل  ٪٢٥ ما ال يقل عن
 رصد التأثري بعد التدريب

 غري متوافر

اليت تتبىن مؤشرات  عدد املؤسسات اإلعالمية
اليونسكو اخلاصة بوسائل اإلعالم املراعية لقضايا 
اجلنسني أو غري ذلك من التدابري املراعية لقضايا 

 اجلنسني، مبا يف ذلك التوازن بني اجلنسني يف
 املستويات القيادية

شريك إعالمي  ٦٠ما ال يقل عن 
يسهمون كل عام يف النشاط املعنون 

 "النساء يصنعن األخبار"؛
 ٣٠واضطالع ما ال يقل عن 

مدرسة  ٤٠مؤسسة إعالمية و

 شريكاً  ٢٠
 

 مؤسسة ومدرسة ٢٦
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للصحافة بتطبيق مؤشرات وسائل 
 اإلعالم املراعية لقضايا اجلنسني؛

رابطة  ١٢وقيام ما ال يقل عن 
ملنظمات وسائل دولية/ إقليمية 

اإلعالم برتويج مؤشرات وسائل 
 اإلعالم املراعية لقضايا اجلنسني

 رابطات ٤

: توافر معارف وبيانات أفضل عن المساواة بين الجنسين في جميع مجاالت اختصاص ٤المنشودة  النتيجة
 اليونسكو

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
بة املئوية للدراسات االستشرافية والبحوث النس

اليت تنتجها اليونسكو وتعىن بدراسة جدول 
أعمال التعليم والسياسات التعليمية العاملية يف 

 املستقبل من منظور املساواة بني اجلنسني

من الدراسات  ٪٥٠ما ال يقل عن 
 املزمعة

 غري متوافر

عمليات جرد وثائق سياسات العلم 
واهلندسة والرياضيات واملؤشرات والتكنولوجيا 

اجلنسانية اخلاصة بذه الاالت وحتليل الثغرات 
 املوجودة فيها

 صفر عملية جرد واحدة

عدد املشروعات اليت تتضمن بيانات موزعة 
وتتعلق مبجاالت أخالقيات  اجلنسني حبسب

البيولوجيا، والشباب، ومكافحة املنشطات يف 
 جمال الرياضة

ن ثالثة مشروعات قيام ما ال يقل ع
بتحسني عع وحتليل البيانات املوزعة 

واجلديرة بالثقة، أو  نيحبسب اجلنس
 بالشروع يف مثل هذه العمليات

 صفر

عدد التقارير الدورية اليت تشري إىل وجود 
سياسات لتشجيع االنتفاع باحلياة الثقافية 
 واملشاركة فيها على حنو متوازن بني اجلنسني

 تقريراً دورياً  ٥٠
ممارسة جيدة يف هذا  ٥٠مع عع ونشر 

 الشأن

تقريراً دورياً من التقارير  ١١
اليت تقدم يف إطار اتفاقية 

 ٢٠٠٥عام 
عدد الدول األعضاء اليت يتم دعمها من أجل 
االنتفاع باملوارد املعرفية وتنميتها وتشاطرها، مبا 

يف ذلك من خالل تكنولوجيات النطاق 
علومات واالتصال، العريض املعززة اخلاصة بامل

اسرتاتيجيات وممارسات جيدة  ٤إعداد 
وتطبيقها على حنو رائد يف دول أعضاء، 

املعلومات واستخدام تتعلق باالنتفاع ب
املعلومات واالتصال، مبا  تتكنولوجيا

 صفر 
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والوسائل احملمولة واحللول القائمة على 
التطبيقات املشاعة املصدر، مع التشديد يف 
ذلك بوجه خاص على املعلمني والباحثني 

 واملهنيني والعلميني يف جمال املعلومات

يف ذلك من أجل النساء والفتيات 
إدراج مواد و عوق. الاللوايت يعانني من 

شخصية نسائية تتمتع مبكانة  ٢٠عن 
مركزية يف تاريخ أفريقيا، يف برنامج التعلم 

املكرس للنساء يف تاريخ  اإللكرتوين
مارسات حاالت مل ١٠أفريقيا. وحتديد 

جيدة تبني أساليب جيدة للتعليم 
 توالتعلم باستخدام تكنولوجيا

املعلومات واالتصال يف بيئات تعليمية 
تتسم برتكيز خاص على قضايا اجلنسني 

 وعلى تعزيز قدرات النساء والفتيات.
استحداث مستودعات للمقاالت والبيانات 
 املتاحة لالنتفاع احلر با واليت تتعلق بالبحوث

 املعنية باملساواة بني اجلنسني

مقال جديد  ٢٠٠نشر ما ال يقل عن 
من املقاالت األكادميية املتخصصة 
املتاحة الستعراض األقران واملعنية 

باملساواة بني اجلنسني، وذلك على 
أساس االنتفاع احلر با؛ مع نشر 

جمموعات البيانات اخلاصة بالبحوث 
الرتخيص توفري ذات الصلة، مع 

 ستخدامها كبيانات مفتوحة.السب املنا

 صفر

 
 البرنامج الرئيسي األول: التربية

 المساواة بين الجنسين في التعليم: هدف ووسيلة

من  ،إن املساواة بني اجلنسني ترتبط على حنو ال ينفصم باجلهود اليت تُبذل يف إطار برنامج اليونسكو املعين بالرتبية -٢٢
حد أجنع أشكال االستثمار من أجل حتقيق التنمية أيع. وبالنظر إىل تزايد اعتبار التعليم أجل تعزيز احلق يف التعليم للجم

املستدامة واملنصفة، فإن حتقيق املساواة بني اجلنسني جيب أن يصبح أولوية يف إطار اجلهود الرامية إىل تعزيز احلق يف 
حتقيق التعليم للجميع وحتقيق األهداف اإلمنائية أمهية أساسية بالنسبة إىل ه من تسم بفضًال عما يالتعليم للجميع، 

. وعليه، فإن الربنامج الرئيسي األول ٢٠١٥يندرج يف صميم جدول أعمال التعليم لفرتة ما بعد عام  أنه ما زاللأللفية، و 
 يضع مسألة املساواة بني اجلنسني يف صميم مهامه اخلاصة بدعم الربامج ورصد التقدم يف جمال التعليم.
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 ت نسبةقد مت إحراز تقدم كبري يف توسيع نطاق انتفاع النساء والفتيات بالتعليم خالل العقد املاضي: فقد ارتفعو  -٢٣
، وُسجلت حتسينات ٢٠١٠يف عام  ٪٨٨إىل  ١٩٩٩يف عام  ٪٧٩يف التعليم االبتدائي يف العامل من الصافية لقيد ا

يف عام  ٪٦٩إىل  ١٩٩٩يف عام  ٪٥٦من  ةاإلعالي نسبة القيدت متواصلة يف جمال االلتحاق بالتعليم الثانوي (إذ ارتفع
ال الكثري من الفتيات يعانني احلرمان من التعليم اجليد وذلك ألن معاجلة يز ). وعلى الرغم من هذا التقدم، ال ٢٠١٠

دة وتتباين من أوجه التفاوت بني اجلنسني يف التعليم متثل مهمة معقدة، وال سيما أن أوجه التفاوت تتخذ أشكاًال عدي
 سواء على مستوى االنتفاع بالبىن األساسية، أو –حيث احلجم حبسب األوضاع القائمة وتتجلى يف عيع جوانب التعليم 

معدالت االستبقاء يف التعليم/ إمتام املرحلة التعليمية، أو املناهج الدراسية، أو مواد التعلم، أو أساليب  على صعيد
 وتؤثر يف الفتيات والفتيان والنساء والرجال. -ة، أو نتائج التعلم، أو اخليارات التعليمية واملهنيةالتعليم، أو احلياة املدرسي

ويف األحوال االعتيادية، تعاين الفتيات والنساء من سكان املناطق الريفية وضواحي املدن واألحياء الفقرية يف  -٢٤
ال تزال الفتيات تشكلن أغلبية األطفال غري امللتحقني  البلدان املنخفضة الدخل أشد أشكال التمييز. ونتيجة لذلك،

باملدارس، وتظل النساء ميثلن ثلثي السكان الراشدين الذين يفتقرون إىل املهارات األساسية للقراءة والكتابة واحلساب. 
والتحصيل  من حيث االنتفاع بالتعليم، ونوعية التعليم، –بيد أن هناك دالئل تشري أيضًا إىل وجود أوجه للتفاوت

يف غري صاا الفتيان والرجال، وخصوصاً يف املرحلتني الدنيا والعليا من التعليم الثانوي. وتوجد يف كل البلدان  -يالتعليم
بشكل ظاهر للعيان أشكال من الوصم واحلرمان والعنف وانتشار الصور النمطية يف جمال التعليم تقوم على االعتبارات 

ر عن املستوى االقتصادي ومستوى تطور التعليم يف هذه البلدان؛ ويتسم هذا األمر بأمهية اجلنسانية، وذلك بصرف النظ
 عاملية وميس اجلميع.

لمساواة بني اجلنسني ترمي إىل معاجلة لوعليه، فإن أنشطة الربنامج الرئيسي األول اليت تندرج يف إطار اخلطة الثانية  -٢٥
يف كامل النظام التعليمي، سواء من وذلك املساواة بني اجلنسني يف التعليم  أوجه التفاوت املستمرة بني اجلنسني وتعزيز

التعليم (املضامني،  ضمن إطارالتعليم (االنتفاع به وتشجيع قيام بيئات متكينية آمنة للتعلم)، أو  يفحيث املشاركة 
 من خاللكن احلصول عليه وسياقات وممارسات التعليم والتعلم، وطرائق اإليصال، والتقييمات)، أو من حيث ما مي

التعليم (نتائج التعلم، وفرص احلياة والعمل). ومن خالل القيام بذلك، سيكفل الربنامج الرئيسي األول ترعة الفهم 
املشرتك وتوافق اآلراء بشأن معىن املساواة بني اجلنسني يف التعليم إىل إجراءات تقرتن بإحساس قوي من جانب عيع 

 بااللتزام بتحقيق املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق بالتعليم، ويف إطاره، ومن خالله. اإلدارة العليا،املوظفني، مبا فيهم 

ومع توافر قدرات أقوى ومعارف أمنت يف اليونسكو، سيعمل الربنامج الرئيسي األول عن كثب مع الدول األعضاء  -٢٦
ظامي أو غري نال لتعليم، سواء كانت تتعلق بنظم توفري التعليموالشركاء لضمان انتقال السياسات واالسرتاتيجيات املعنية با

 النظامي أو غري الرمسي، إىل االهتمام مبا هو أبعد من مسألة األرقام والنهوج التقليدية لتوسيع إمكانية االلتحاق باملدارس.

ا فيها التعليم غري النظامي، أكثر وسُيوىل اهتمام أكرب لتعزيز نوعية التعلم وصالحيته، كي تصبح النظم التعليمية، مب -٢٧
مراعاة للمنظور اجلنساين، وأكثر استجابة الحتياجات ومطامح الفتيات والفتيان والنساء والرجال. وسيدعم الربنامج 
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الدول األعضاء لضمان إجراء حتليل جنساين على كل املستويات، يف عيع جماالت التعليم، ويف كل السياقات، ألن عدم 
ميكن أن يفضي إىل اعتماد سياسات ال تراعي املنظور اجلنساين، وغري فعالة، وال تفعل شيئا يذكر لتقومي  القيام بذلك

 أوجه التفاوت بني اجلنسني.

وستوضع قضايا املساواة بني اجلنسني يف احلسبان بوجه عام أيضًا يف إطار جهود اليونسكو الرامية إىل التشجيع  -٢٨
يم وإىل توفري اإلرشاد لرسم السياسات يف شىت أحناء العامل فيما يتعلق بالتعليم يف فرتة ما على اعتماد �وج جديدة للتعل

. ويشتمل ذلك على ضمان اسرتشاد جدول أعمال التعليم والسياسات التعليمية يف العامل يف املستقبل ٢٠١٥بعد عام 
 اة بني اجلنسني.التحديات من منظور املساو  ناولبالبحوث والدراسات االستشرافية اليت تت

 ٥م/٣٧و ٤م/٣٧لمساواة بين الجنسين والوثيقتان لخطة العمل الثانية 

اعرتافًا بالتحديات اليت تنتظر العمل يف املستقبل وباالستناد إىل الدروس املستفادة من تنفيذ خطة العمل األوىل  -٢٩
خلاصة باملساواة بني اجلنسني خالل الفرتة للمساواة بني اجلنسني، سوف يوسع الربنامج الرئيسي األول نطاق أنشطته ا

٢٠٢١-٢٠١٤. 

ومراعاة للرتكيز اجلاري يف إطار الشراكة العاملية لليونسكو من أجل تعليم الفتيات والنساء، وبالنظر إىل حجم  -٣٠
 التحدي القائم، سوف يويل برنامج الرتبية االهتمام بوجه خاص للحد من أوجه التفاوت بني اجلنسني على صعيد

مكافحة األمية يف صفوف الشباب والكبار ويف التعليم بعد االبتدائي (من حيث االنتفاع بالتعليم ونوعيته ونتائج التعلم). 
غري أن الرتكيز على هذين الالني للربجمة املراعية للمنظور اجلنساين ال يلغي إمكانية اختاذ تدابري بشأن املستويات 

  ،حسب االقتضاء ،ي تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عيع األنشطة املعنية بالتعليموالاالت األخرى للتعليم. وسيجر 
 كما سيجري حتديد مؤشرات وأهداف ملموسة تتعلق باملنظور اجلنساين يف عيع جماالت التعليم.

ية إثراء فهمنا وسوف نعمل يف الوقت ذاته بصورة مشرتكة مع شركائنا على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري بغ -٣١
توسيع نطاق وتعزيز خرباتنا وقاعدة  من أجلملختلف العقبات اليت تعرتض التقدم على طريق املساواة بني اجلنسني، و 

 .ملموس معارفنا بشأن ما هو صاا وما هو غري صاا وتعزيز مواردنا املالية من أجل حتويل التزاماتنا إىل عمل

�ج كلي ومشرتك بني القطاعات بقدر أكرب من أجل ضمان التعليم اجليد،  وستوىل عناية خاصة لتشجيع اتباع -٣٢
وذلك على كل املستويات ويف عيع أشكال التعلم ومنهجيات قياس نتائج التعلم لدى الطالب، بغية معاجلة أوجه 

 رجال.التفاوت القائمة على النطاق األوسع بني الفرص التعليمية املتاحة للفتيات والنساء والفتيان وال

وباالستناد إىل املكاسب اهلامة اليت أحرزت خالل فرتة خطة العمل األوىل للمساواة بني اجلنسني، سيتواصل  -٣٣
االهتمام بالرتويج والشراكات على الصعيد العاملي من أجل تعزيز تعليم الفتيات والنساء، وال سيما من خالل الشراكة 

 العاملية لتعليم الفتيات والنساء.



37 C/4 Add.2 
37 C/5 Add.4 – page 26 

 

 المنشودة النتائج

للربنامج الرئيسي األول،  ٣و ٢و ١حتديد أنشطة يف إطار حماور العمل  ٥م/٣٧سيجري خالل فرتة الوثيقة  -٣٤
 ,٥م/٣٨وسيعاد النظر فيها وحتديثها حسب االقتضاء خالل فرتة الوثيقة 

امج العادي، لألولوية تقريبًا من إعايل ميزانية أنشطة الربن ٪٧,٢نسبة  ٥م/٣٧وسوف ختصص يف إطار الوثيقة  -٣٥
مساواة بني اجلنسني على ضوء النتائج للاملساواة بني اجلنسني، وسيجري تنفيذ خطة العمل الثانية تمثلة يف العامة امل

 املنشودة التالية وجمموعة مؤشرات األداء املقرتحة أدناه لرصد التقدم واملنجزات.

: االضطالع في الدول األعضاء بوضع سياسات وعمليات وممارسات تعليمية وتطبيقها ١النتيجة المنشودة 
8Fوتقييمها من منظور المساواة بين الجنسين وتعزيز القدرات

٩ 

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد البلدان اليت تدعمها اليونسكو وجرى فيها استعراض  -١

وحتليلها من املنظور اجلنساين بغية تضمينها السياسات التعليمية 
يف  ١أبعاداً للتعلم مدى احلياة (إعادة صياغة لنص مؤشر األداء 

 ) ١إطار النتيجة املنشودة 

 غري متوافر دولة عضواً  ٢٠

عدد البلدان اليت يتم دعمها يف تطبيق سياسات وخطط  -٢
يف  راءات حملو األمية تراعي املنظور اجلنساين ويف التوسعجوإ

تطبيق هذه السياسات واخلطط واإلجراءات، عن طريق برامج 
نظامية وغري نظامية تضع يف احلسبان الظروف واالحتياجات 
اخلاصة للنساء والفتيات اللوايت يفتقرن إىل مهارات القرائية أو 

يكون مستواهن منخفضاً يف هذا الصدد (من الصياغة اللوايت 
ملنشودة ألولوية املساواة بني للنتيجة ا ١األصلية ملؤشر األداء 

 ) ٢للنتيجة املنشودة  ١اجلنسني، مع تطوير لصياغة مؤشر األداء 

 دول أعضاء ٥ دولة عضواً  ٢٥

عدد البلدان اليت يتم دعمها وأعدت و/ أو نفذت سياسات  -٣
وبرامج تراعي قضايا اجلنسني وتكفل تكافؤ الفرص لالنتفاع 

لم وتنمية املهارات يف خبيارات متنوعة للفتيات والنساء للتع
مستوى التعليم بعد االبتدائي (من الصياغة األصلية ملؤشر األداء 

للنتيجة املنشودة ألولوية املساواة بني اجلنسني، مع تطوير  ٢
 )٣للنتيجة املنشودة  ١لصياغة مؤشر األداء 

 دول أعضاء ١٠ دولة عضواً  ٢٠

                                                
 النتيجة املنشودة املقرتحة يف إطار الربنامج الرئيسي األول بالنسبة إىل األولوية العامة للمساواة بني اجلنسني. ٩
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يها عدد الدول األعضاء اليت تدعمها اليونسكو وجيري ف -٤
استعراض السياسات والربامج اخلاصة بتنمية القدرات املهنية 

للعاملني يف جمال التعليم استعراضاً منهجياً من منظور املساواة 
للنتيجة  ٢و ١بني اجلنسني (صياغة جتمع بني مؤشري األداء 

 )٥املنشودة 

 دول أعضاء ١٠ دولة عضواً  ٢٠

يم مراعاة قضايا عدد الدول األعضاء اليت يتم اإلسراع يف تعم -٥
اجلنسني يف نظمها التعليمية، عن طريق تعزيز عيع أشكال 

التعليم/ التعلم اليت تغري االعتبارات املتعلقة باجلنسني، مبا يف 
ذلك تعليم املواطنة العاملية، وتعليم املهارات احلياتية، والتعليم من 

أجل التنمية املستدامة، وغري ذلك (صياغة جتمع بني مؤشرات 
 ، وُتكيفها)٩و ٨و ٧داء اخلاصة بالنتائج املنشودة األ

 غري متوافر دولة عضواً  ٣٠

عدد الدول األعضاء اليت يتم دعمها وتوفر تربية صحية جيدة  -٦
وتثقيفاً بشأن فريوس ومرض اإليدز وتربية جنسية شاملة تسهم 
يف نشر أمناط حياة صحية واملساواة بني اجلنسني (إعادة صياغة 

 للربنامج الرئيسي األول) ١٠ شودةلنتيجة املنل

 ١٥إىل  ١٠ما بني 
 دولة عضواً 

 غري متوافر

عدد الدول األعضاء اليت تقدم تقارير عن امتثاهلا للوثائق  -٧
التقنينية اخلاصة باحلق يف التعليم، مع الرتكيز على املساواة بني 

 )١٢للنتيجة املنشودة  ١اجلنسني (إعادة صياغة ملؤشر األداء 

لتقارير من ا ٪١٠٠
اليت تقدمها الدول 

 األعضاء

بلداً من جمموع  ٤٠
بلداً تقدم تقارير  ٥٨

يف إطار املشاورة 
الثامنة عن االتفاقية 

اخلاصة مبكافحة 
التمييز يف جمال 

 التعليم
النسبة املئوية للدراسات االستشرافية والبحوث اليت تنتجها  -٨

ت التعليمية اليونسكو وتعىن بدراسة جدول أعمال التعليم والسياسا
العاملية يف املستقبل من منظور املساواة بني اجلنسني (صياغة تستند إىل 

 للربنامج الرئيسي األول) ١١النتيجة املنشودة نص 

 ٪٥٠ما ال يقل عن 
 من الدراسات املزمعة

 غري متوافر
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 البرنامج الرئيسي الثاني: العلوم الطبيعية

فرص متساوية للنساء والرجال كي حيققوا طاقاتم الكامنة. وقد  و توفريإن اهلدف من املساواة بني اجلنسني ه -٣٦
أصبح من املعرتف به أن هذه املسألة تشكل عنصراً من صميم عناصر حتقيق التنمية املستدامة واملنصفة. وال يزال الوضع 

عد جماًال يُ ي لذعية واهلندسة، ايف معظم املناطق يقتضي زيادة مشاركة النساء يف جمال العلوم، وخصوصًا يف العلوم الطبي
األدىن الالزم من النساء املشاركات يف العلوم  قدرتقل نسبة النساء عن ربع جمموع القوة العاملة فيه. وميثل تكوين ودعم ال

واهلندسة أمرًا أساسيًا لتشجيع مشاركة نصف البشر يف توليد املعارف العلمية ونشرها وتشاطرها، وذلك من أجل تيسري 
غيري على مستويات صنع القرار يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار وعلى مستوى السياسات واالسرتاتيجية الت

املرتبطة بذه الاالت، ومن أجل ضمان االهتمام بشواغل الرجال والنساء وبقدراتم يف ميدان العلوم الطبيعة. وقد جرى 
 إحراز تقدم كبري يف تعميم مراعاة قضايا اجلنسني يف عيع جماالت يف إطار خطة العمل األوىل للمساواة بني اجلنسني

رفع عمليات عمل الربنامج الرئيسي الثاين، مبا يف ذلك من خالل استخدام املنظور اجلنساين يف استعراض خطط العمل و 
ج الرئيسي الثاين بأنه مل بتم مت االستنتاج يف إطار الربنام بيد أنهالتقارير والتقييم. وستستمر هذه اجلهود وسيتم صقلها. 

قياس وحتليل قدر كاف من العمل كي ميكن اختيار أفضل الوثائق التقنينية اخلاصة بالسياسات من أجل حتسني أوضاع 
للمقارنة على الصعيد الدويل بشأن نسبة النساء  ةالنساء يف جمال العلوم. ففي بعض البلدان، ال توجد حىت بيانات قابل

عاملني يف البحوث. ويتعني على العلوم االجتماعية أن تضطلع يف هذا الصدد بدور أساسي يف تطوير من جمموع عدد ال
التقدم الوظيفي يف إطار كل مهنة، وهو  النساء ومشاركتهن على حنو منصف يف عملياتفهم العقبات القائمة أمام دمج 

 لسياسات ضمنية. ادةأمر ميكن أن يشكل م

 وت في مجال العلوم الطبيعيةمعالجة استمرار أوجه التفا

إن الربنامج الرئيسي الثاين يرمي، يف إطار خطة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني، إىل حتسني عع وتقييم  -٣٧
البيانات بغية القيام يف �اية املطاف باختيار أفضل التدابري السياسية اليت ميكن تشاطرها بعد ذلك كممارسات جيدة 

بني اجلنسني يف جمال العلوم الطبيعية. وسيواصل الربنامج الرئيسي الثاين أيضًا تعزيز القدرات النسائية يف  لتعزيز املساواة
يف عيع املناطق، با تذى حيُ ميدان العلوم الطبيعية، وإبراز العاملات يف جماالت عمل هذا الربنامج الرئيسي، باعتبارهن ُمثًال 

يف جمال النساء  امية. وال تزال الشراكة القائمة بني شركة لـوريـال واليونسكو من أجلمبا فيها الدول اجلزرية الصغرية الن
ولدعم وتشجيع النساء والفتيات على االخنراط يف جماالت العلوم  با تذىحيُ العلوم متثل أداة ممتازة لالحتفاء باملثل اليت 

مثل منظمة املشتغالت  -العلوم يف البلدان الناميةوشق طريق تطورهن املهين فيها؛ وذلك يف حني تقوم شبكات النهوض ب
بتعزيز احلوار وتشاطر الدروس املستفادة فيما بني النساء  -بالعلم للعامل النامي، اليت تستضيفها األكادميية العاملية للعلوم

خذه من إجراءات العامالت يف ميدان العلوم. وسيستمر الربنامج الرئيسي الثاين أيضًا يف وضع معايري من خالل ما يت
يكفل إدراج املنظورات الفريدة للعاملات والنساء ذوات املعارف، مبا فيها كي لدعم جدول األعمال العاملي للعلوم،  
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مثل  –معارف السكان األصليني واملعارف التقليدية، يف التوصل إىل حلول ملختلف حتديات التنمية املستدامة واملنصفة 
 البيولوجي، وإدارة املياه العذبة، وصحة احمليطات، وإقامة صناعات وجمتمعات خضراء.تغري املناخ، وتضاؤل التنوع 

 ٥م/٣٧و ٤م/٣٧لمساواة بين الجنسين والوثيقتان لخطة العمل الثانية 

 ٢٠٢١-٢٠١٤سوف يوسع الربنامج الرئيسي الثاين نطاق أنشطته اخلاصة باملساواة بني اجلنسني خالل الفرتة  -٣٨
املساواة بني املتمثلة يف من إعايل ميزانية أنشطته لألولوية العامة  ٪١٠,٧ا ال يقل عن نسبة وذلك مع ختصيص م

. وعوضاً ٥م/٣٧اجلنسني، بغية حتقيق أربع نتائج منشودة اسرتاتيجية بالنسبة إىل أولوية املساواة بني اجلنسني يف الوثيقة 
أو نتيجة منشودة واحدة، فإ�ا ستسهم يف حتقيق األهداف عن اندراج هذه النتائج املنشودة يف إطار حمور عمل واحد 

 االسرتاتيجية للربنامج الرئيسي الثاين ويف حتقيق عيع حماور العمل.

 النتائج المنشودة

: امتالك النساء لقدرات معززة في المجاالت العلمية لليونسكو، بما في ذلك من خالل إبراز ١النتيجة المنشودة 
 كُمثل يحتذى بها ومرشدات للطالبات والعلميات الشابات  صورة النساء العالمات

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد الطالبات والعلميات الشابات اللوايت يتلقني إرشاداً 

 بفضل أنشطة اليونسكو
طالبة  ٥٠٠ما ال يقل عن 

 وأخصائية علمية شابة
طالبة وأخصائية  ٢٥٠

 علمية شابة
ات اللوايت حيظني باعرتاف خاص على حنو عدد النساء العامل

 جيعلهن ُمثًال ُحيتذى با
امرأة  ٢٥ما ال يقل عن 

عاملة، وخصوصاً يف أفريقيا 
 ومنطقة الدول العربية

 نساء عاملات يف السنة ٥

تزايد النسبة املئوية للطالبات/ املتدربات يف إطار الربامج 
 ونسكوالتعليمية والتدريبية اليت جتري حتت رعاية الي

 ٪٥زيادة بنسبة ال تقل عن 
على خط األساس الذي  

كان حمدداً لنهاية فرتة 
 ٥م/٣٦الوثيقة 

باملقارنة مع خط 
األساس الذي سيسجل 

 ٢٠١٣يف �اية عام 

عدد األنشطة املعنية بتنمية القدرات املتعلقة بتغري املناخ يف 
 ٪٥٠الدول اجلزرية الصغرية النامية واليت تشكل النساء نسبة 

 من املشرتكني فيها

ما ال يقل عن ثالثة أنشطة 
على الصعيد اإلقليمي 

وعشرة أنشطة على الصعيد 
 القطري

 صفر
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: تعزيز شبكات النساء العالمات في مختلف المجاالت العلمية والمناطق، وذلك بعدة ٢النتيجة المنشودة 
 وأمة الجامعات والكراسي الجامعيةفي إطار برنامج اليونسكو لت ةوسائل منها الكراسي الجامعية المنشأ

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
نساء يف جمال العلوم، اليت يتم املعنية بالعدد الشبكات القائمة 

 تعزيزها
 شبكتان شبكات على األقل ١٠

 صفر ثالث شبكات على األقل عدد الشبكات اجلديدة اليت تعىن بالنساء يف جمال العلوم

ا، وإعداد جرد لوثائق السياسات ييمه: تحديد البيانات الموزعة بحسب الجنسين وقياسها وتق٣منشودة النتيجة ال
 التي تؤثر في المساواة بين الجنسين في مجال العلوم

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عمليات جرد وثائق سياسات العلم والتكنولوجيا واهلندسة 

سانية اخلاصة بذه الاالت وحتليل والرياضيات واملؤشرات اجلن
 الثغرات املوجودة فيها

 صفر عملية جرد واحدة

عدد الدول األعضاء اليت جتري عمليات جرد لوثائق سياسات 
العلم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات من أجل تعزيز املساواة 

 بني اجلنسني

 بلدان ٤ ثالثون بلداً 

ركة الفعلية للنساء في العمليات الرفيعة المستوى التي تشكل جدول أعمال : تعزيز المشا٤النتيجة المنشودة 
 العلوم والسياسات العلمية، وفي تقاسم فوائد العلوم

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد النساء املشاركات يف املؤمترات واالجتماعات العلمية وحلقات 

 قد بقيادة اليونسكوالعمل اخلاصة بالسياسات العلمية، اليت تع
٣٠ ٪٤٠٪ 

النسبة املئوية للنساء اللوايت ترشحهن اليونسكو لعضوية اللجان 
 ية الرفيعة املستوىمالعل

من أعضاء فريق  ٪٣٣ ٪٤٠
اليونسكو الرفيع املستوى 

علوم املعين بتسخري ال
والتكنولوجيا خلدمة 

 ٢٠١١لعام  التنمية
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 اعية واإلنسانيةالبرنامج الرئيسي الثالث: العلوم االجتم

 ٥م/٣٧و ٤م/٣٧خطة العمل الثانية للمساواة بين الجنسين والوثيقتان 

املقبلة وباالستناد إىل الدروس املستفادة من تنفيذ خطة العمل األوىل للمساواة  انطالقًا من االعرتاف بالتحديات -٣٩
ية املساواة بني اجلنسني يف إطار الربنامج فيما خيص أولو  ٥م/٣٧بني اجلنسني، مت حتديد أربع نتائج منشودة للوثيقة 

الرئيسي الثالث، وهي نتائج ترمي إىل زيادة فعالية العمل الذي جيري يف عيع جماالت تنفيذ الربنامج وزيادة إبرازه للعيان. 
يف كورة املذ من إعايل امليزانية  ٪٣٩,٤وسيجري ختصيص نسبة  ،وسوف تتعلق هذه النتائج املنشودة جبميع حماور العمل

 ألنشطة تسهم يف تعزيز املساواة بني اجلنسني. ،٥م/٣٧الوثيقة 

العمل على تعميم منظور املساواة بني اجلنسني وإعداد أنشطة تراعي هذا املنظور من أجل حتقيق النتائج  يجريوس -٤٠
وذلك على حنو يز التالحم االجتماعي، املنشودة املذكورة أدناه مع مراعاة األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا واملعنية بتعز 

 األنشطة احملددة التالية: يشمل تنفيذ

 :النتائج المنشودة

 :١يف إطار حمور العمل 

ضمان مراعاة بُعد املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك ما يتعلق بالعنف اجلنساين، مراعاة تامة لدى تقييم مدى  •
 الشمول يف السياسات العامة.

من أجل توفري  ،ات وإجراء البحوث بشأن تأثري التحوالت االجتماعية يف النساء والرجالتشجيع عع البيان •
 املعلومات الالزمة لرسم السياسات القائمة على الشواهد واحملددة االستهداف

 : تقييم مدى الشمول في السياسات العامة باستخدام منظور جنساني١النتيجة المنشودة 

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
تتضمن بعداً اليت تتسم بالشمول و عدد السياسات العامة  •

 خاصاً باملساواة بني اجلنسني واليت يتم تقييمها
النسبة املئوية للمتدربني املشاركني يف أنشطة للتوعية بشأن  •

 العنف اجلنساين

سياسات من مناطق  ١٠
 خمتلفة

 من املتدربني ٪٧٥

 صفر
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سياسات ناجمة عن تقديم المشورة وتتعلق بآثار التحوالت االجتماعية ووقعها على : وجود ٢النتيجة المنشودة 
 النساء والرجال

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عد باالستناد إىل تعدد السياسات املراعية للمنظور اجلنساين واليت 

 بيانات وحبوث
سياسات من مناطق  ١٠

 خمتلفة
 صفر

 :٢يف إطار حمور العمل 

ضمان املراعاة التامة ملسامهات النساء وأدوارهن بوصفهن عوامل تغيري، يف معاجلة التحديات املتعلقة  •
بأخالقيات البيولوجيا، مبا يف ذلك مشاركتهن على قدم املساواة وبشكل شامل يف عمليات صنع القرار 

 والبحوث وبناء القدرات.

 يات البيولوجيا وفي األنشطة المناسبة الخاصة ببناء القدرات: مشاركة النساء في لجان أخالق٣النتيجة المنشودة 

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد النساء املشاركات كأعضاء نشيطات يف اللجان الوطنية 

ألخالقيات البيولوجيا ويف أنشطة التدريب يف جمال أخالقيات 
 البيولوجيا

وجود نساء بنسبة ال تقل عن 
وطنية جلان  ٤يف  ٪٣٠

ألخالقيات البيولوجيا 
واضطالع امرأة برئاسة اللجنة 

 يف حالة واحدة على األقل.
قل تال  بنسيةوجود نساء و 

بني املنتفعني من  ٪٣٠عن 
أنشطة بناء القدرات يف جمال 

 أخالقيات البيولوجيا

 يستكمل الحقاً 

 :٣يف إطار حمور العمل 

ترويج �وج تراعي قضايا اجلنسني وسيعمل على حتقيق سيقوم برنامج اليونسكو اخلاص بالشباب بتطبيق و  •
 املساواة بني اجلنسني، سواء على مستوى السياسات أو على مستوى الربجمة.
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: اندراج البعد الخاص بالمساواة بين الجنسين، على النحو الواجب، في السياسات العامة ٤النتيجة المنشودة 
 لي والعمليات الديمقراطيةبشأن الشباب وفي عمليات بناء المجتمع المح

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عد عدد السياسات العامة املعنية بالشباب اليت تشتمل على بُ 

 خاص باملساواة بني اجلنسني
 ٥ما ال يقل عن 

سياسات من السياسات 
العامة العشر املزمعة بشأن 

 الشباب

 غري متوافر

عمليات بناء التمع احمللي مشاركة الشابات على حنو أفضل يف 
 العمليات الدميقراطيةيف و 

وجود الشابات بنسبة 
بني  ٪ ٥٠تقل عن  ال

املشرتكني يف األنشطة 
 اليت يتم االضطالع با

 غري متوافر

: اضطالع الدول األعضاء بتصميم وتنفيذ سياسات عامة متعدد الجهات المعنية وشاملة في ٥النتيجة المنشودة 
 البدنية والرياضة ومكافحة المنشطاتمجال التربية 

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد الدول األعضاء اليت تستعرض أطر سياستها الوطنية 
اخلاصة بالرياضة على حنو يكفل انتفاع اجلميع بالرياضة 

 واملساواة بني اجلنسني وحتسني أوضاع الرتبية البدنية يف املدارس

تشتمل على عع بيانات موزعة حبسب عدد املشروعات اليت 
اجلنسني يف جماالت أخالقيات البيولوجيا، والشباب، ومكافحة 

 املنشطات يف جمال الرياضة.

أطر للسياسة الوطنية اخلاصة  ٦
بلدان يتم فيها  ١٠بالرياضة؛ و

حتسني أوضاع الرتبية البدنية يف 
بلدان  ٨املدارس، مع قيام 

بتحسني انتفاع األشخاص ذوي 
عاقة بأنشطة الرتبية البدنية، اإل

عد إضافة إىل قيامها بإدراج بُ 
خاص باملساواة بني اجلنسني يف 

 .هذه األطر

قيام ما ال يقل عن ثالثة و 
مشروعات بتحسني عع وحتليل 

 نيالبيانات املوزعة حبسب اجلنس
واجلديرة بالثقة، أو بالشروع يف 

 .مثل هذه العمليات

 غري متوافر
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 ي الرابع: الثقافةالبرنامج الرئيس

 مقدمة

تعين املساواة بني اجلنسني، بالنسبة إىل الربنامج الرئيسي الرابع، ضمان متتع النساء والرجال على قدم املساواة باحلق  -٤١
لتزام يف االنتفاع باحلياة الثقافية واملشاركة فيها. ويقوم �ج اليونسكو لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف احلياة الثقافية على ا

9Fباحلقوق الثقافية، والتنوع الثقايف، ويسرتشد باإلطار الدويل حلقوق اإلنسان

. وإضافة إىل ذلك، فقد أثبتت اخلربات ١٠
امليدانية والبحوث أن للعالقات بني اجلنسني دورًا يف نقل املعارف واملهارات الثقافية، ومحاية الرتاث وصونه، ويف نشوء 

 نابضة. وتعزيز قطاعات ثقافية وإبداعية

 التحديات

سريمي الربنامج الرئيسي الرابعِ إىل معاجلة التحديات القائمة يف جمال حتقيق املساواة بني اجلنسني يف احلياة الثقافية  -٤٢
واليت مت حتديدها خالل فرتة خطة العمل األوىل للمساواة بني اجلنسني، ومن خالل التحليل الداخلي لتأثري الربنامج. 

ديات علة أمور، من بينها عدم تساوي القيم اليت متنح لدور النساء والرجال يف محاية الرتاث (املادي وتشمل هذه التح
وغري املادي) ونقله، وعدم التساوي يف الفرص املتاحة للنساء يف إشراك فئات اجلمهور يف التمتع بثمار ملكاتن 

اصب اإلدارة العليا أو عن املشاركة يف عمليات صنع اإلبداعية، واحلاجز اخلفي الذي يعيق النساء عن الوصول إىل من
القرار، والصور النمطية السلبية والقيود القائمة من منظور جنساين أمام ممارسة حرية التعبري، والصعوبات املرتبطة 

رة. عالوة على باعتبارات جنسانية يف االنتفاع بالتدريب واملوارد املالية يف األغراض التقنية وأغراض مزاولة األعمال احل
ذلك، فإن حمدودية املعرفة بكيفية إدراج املنظور اجلنساين على حنو جمد يف جهود صون الرتاث، والنقص يف توافر البيانات 
املوزعة حبسب اجلنسني حيدان من قدرة السياسات الثقافية على التخفيف من أوجه التفاوت هذه وعلى ضمان متتع 

 قدم املساواة من الرتاث وامللكات اإلبداعية.النساء والرجال واستفادتم على 

 ٥م/٣٧خطة العمل الثانية للمساواة بين الجنسين والوثيقة 

للربنامج الرئيسي الرابع يف  ٢و ١حرصًا على زيادة فعالية الربنامج وتأثريه، مت إدراج تدابري يف إطار حموري العمل  -٤٣
، للمساواة بني اجلنسني. وستنتظم ٥م/٣٧املقرتحة يف الوثيقة  زانيةيمن امل ٪١٢,٧. وسيجري ختصيص ٥م/٣٧الوثيقة 

 هذه األنشطة حول ثالثة حماور هي:

                                                
من  ١٣صادية واالجتماعية والثقافية، واملادة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقت ١٥من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة  ٢٧املادة  ١٠

)، ١٩٩٨االتفاقية اخلاصة بالقضاء على عيع أشكال التمييز ضد املرأة، وخطة عمل ستوكهومل بشأن السياسات الثقافية من أجل التنمية (
 ).٢٠١٢جمال احلقوق الثقافية ( )، وتقرير املقرر اخلاص لألمم املتحدة يف٢٠٠١واإلعالن العاملي لليونسكو بشأن التنوع الثقايف (
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صكوك التقنينية البناء القدرات الفردية واملؤسسية: ستقدم اليونسكو الدعم للدول األعضاء وهيئات إدارة  (أ)
العتبارات اجلنسانية وتستجيب يف وضع سياسات وممارسات يف ميداين الرتاث واإلبداع تراعي اللمنظمة، 

هلا يف هذين امليدانني وتسعى إىل حتقيق حتوالت فيهما. وستشمل األنشطة الرئيسية توفري اإلرشاد بشأن 
السياسات من أجل إدراج املساواة بني اجلنسني يف السياسات الثقافية الوطنية؛ وإعداد أدوات للتخطيط 

ثقافية للمجتمعات احمللية؛ وتشجيع املساواة يف االنتفاع بأنشطة تراعي املنظور اجلنساين وحترتم احلقوق ال
بناء القدرات والتدريب التخصصي يف الاالت الثقافية؛ ومساندة تدابري أخرى تشجع إشراك النساء بقدر 

 أكرب يف آليات صنع القرار يف ميداين الرتاث واإلبداع؛

عضاء للتوعية بأمهية املساواة بني اجلنسني يف ميداين الرتويج والتوعية: ستعمل اليونسكو مع الدول األ (ب)
الرتاث واإلبداع على الصعد احمللية والوطنية والدولية. وسيجري حتقيق ذلك عن طريق تعميم منظورات 

 اخلاصة والربامج اخلاصة ببناء القدرات ويف غري ذلك من الوثائق التنفيذية العملية تراعي اجلنسني يف األدلة
تفاقيات املعنية بالثقافة، وعن طريق تنظيم دورات متخصصة حللقات عمل وحلقات تدارس بتطبيق اال
 ومؤمترات؛

إدارة البحوث واملعارف: ستطلق اليونسكو مبادرة متعددة الوسائط بشأن املساواة بني اجلنسني والثقافة.  (جـ)
مارسات من الدول وستعمل من خالل إعداد تقرير (يف شكل ورقي وألكرتوين) على عع أفضل امل

األعضاء، وإجراء البحوث اجلديدة، وتعبئة الشبكات، وتركيز املعلومات على السياسات واملمارسات 
 والبيانات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والثقافة.

وستجري زيادة تشاطر املعارف يف داخل القطاع بشأن املساواة بني اجلنسني، وذلك من خالل فريق االتصال  -٤٤
شأن االتفاقيات الثقافية، ومن خالل إدارة املعارف اخلاصة باألنشطة املعنية بقضايا اجلنسني، مبا يف ذلك البيانات ب

 املوزعة حبسب اجلنسني.

كما أن الشروع يف اجلمع املنتظم للمعلومات عن االعتبارات اجلنسانية من التقارير الدورية اليت تقدم يف إطار  -٤٥
االستفادة منها يف املستقبل  من أجلاملناسبة سيفيد أيضاً يف حتديد البيانات األساسية يف هذا الصدد  االتفاقيات الثقافية

 يف عمليات الربجمة وإعداد االسرتاتيجيات وتقييم اآلثار والرصد، بغية دعم تعميم مراعاة املنظور اجلنساين.
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 النتائج المنشودة

إسهامات النساء في الحياة الثقافية، وذلك بفضل تزايد الترويج : وجود اعتراف أكبر ب١النتيجة المنشودة 
 وتحسين جمع البيانات وإدارة المعارف

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
عدد التقارير الدورية اليت يرد فيها وصف لسياسات تعزز االنتفاع 

 باحلياة الثقافية واملشاركة فيها على قدم املساواة
 تقريراً دورياً  ١١ رياً تقريراً دو  ٥٠

عدد حلقات العمل واألنشطة وبرامج بناء القدرات، اليت تنفذ 
بقيادة اليونسكو وتعىن بالتوعية بشأن مبادئ مراعاة قضايا 

 اجلنسني، والسيما بشأن أدوار النساء يف ميداين الرتاث واإلبداع

من  ٣٠ما ال يقل عن 
حلقات العمل واألنشطة 

 والربامج

نات يف ال توجد بيا
 هذا الصدد

عدد الدول األعضاء اليت يتم نشر سياساتا أو التدابري اليت 
تتخذها من أجل تعزيز إسهامات النساء يف احلياة الثقافية فيها، 

 بوصف هذه السياسات والتدابري متثل ممارسات جيدة

ممارسة  ٥٠عع ونشر 
 جيدة

 ال يوجد

تفاقيات جتسد مبادئ عدد الوثائق التنفيذية النظامية املتعلقة با
 املساواة بني اجلنسني

تتضمن مناذج الطلبات  وثيقة واحدة على األقل
اخلاصة بالصندوق 

الدويل للتنوع الثقايف 
عدة أسئلة تتعلق 

 اجلنسنيبقضايا 

آفاق إبداعية أوسع وتحظى بالتشجيع لصالح النساء والفتيات٢النتيجة المنشودة   : توافر 

 خط األساس قياسمؤشرات ال مؤشرات األداء
عدد الدول األعضاء اليت يتم دعمها واعتمدت سياسات لبناء 

 القدرات ترمي إىل توسيع اآلفاق اإلبداعية للنساء والفتيات
دول  ٤ما ال يقل عن 

 أعضاء
 ال يوجد

النسبة املئوية للجهات املستفيدة من أنشطة متوهلا اليونسكو وتعزز 
 قدرات النساء والفتيات

من  ٪٢٠أكثر من 
من  ةاملستفيداجلهات 

أنشطة متوهلا اليونسكو 
وتتعلق باإلبداع والتنوع 

الثقايف (مبا يف ذلك 
 الصناديق اخلاصة)

 ٪١٠ما يقدر بنسبة 
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الشراكات وأشكال التعاون اليت تقام مع شبكات تعىن مبراعاة 
 قضايا اجلنسني

إقامة أو جتديد ما ال يقل 
شراكات/ أشكال  ٥عن 

 للتعاون

جديدتان/ شراكتان 
شكالن جديدان 

 للتعاون

: وجود سياسات ثقافية تحترم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وحريتها في التعبير وتتيح ٣النتيجة المنشودة 
 وصول النساء إلى مناصب صنع القرار ومشاركتهن في عملياته

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
ى صعيد اخلرباء/ املشرتكني يف التوازن بني اجلنسني عل حتسني

حلقات العمل املعنية ببناء القدرات البشرية واملؤسسية واملتعلقة 
 ٢٠٠٣و ٢٠٠١و ١٩٧٢و ١٩٧٠و ١٩٥٤بتطبيق اتفاقيات 

 ٢٠٠٥و

خبريات/ وجود 
مشرتكات يف حلقات 

نسبة بالعمل هذه 
 ٪٤٠تقل عن  ال

متوسط نسبة النساء (فيما 
 ١٩٧٢خيص اتفاقيات 

 ٢٠٠٣و ٢٠٠١و
) ترتاوح بني ٢٠٠٥و

 ٪٤٠و ٪٣٦,٦
لمهنيات يف جمال الثقافة من احلاصالت على ملئوية لنسبة اال

تدريب من اليونسكو واللوايت يسامهن بعد ذلك يف عمليات 
لصنع القرار يف ميدان الثقافة على الصعيد الوطين (ويصبحن، 

مثًال، مدربات أو خبريات حتددهن اليونسكو أو احلكومات أو 
 التمع املدين)منظمات 

 ٪٢٥ما ال يقل عن 
باالستناد إىل رصد 
 التأثري بعد التدريب

ال تتوافر بيانات يف هذا 
 الصدد

عدد الدول األعضاء اليت يتم دعمها واعتمدت سياسات ثقافية 
 وطنية تراعي املنظور اجلنساين وتستجيب له

دول  ٥ما ال يقل عن 
 أعضاء

ال تتوافر بيانات يف هذا 
 الصدد

: ازدياد انتفاع النساء والفتيات بالحياة الثقافية ومشاركتهن فيها، بما في ذلك في مجاالت ٤تيجة المنشودة الن
 التراث الثقافي وأشكال التعبير اإلبداعي واالنتفاع بالسلع والخدمات الثقافية

 خط األساس مؤشرات القياس مؤشرات األداء
دين اليت عدد احلكومات واملؤسسات ومنظمات التمع امل

تستخدم حبوث اليونسكو بشأن املساواة بني اجلنسني يف ميداين 
 الرتاث واإلبداع ألغراض الرتويج ورسم السياسات والبحوث

 ١٠ما ال يقل عن 
حكومات ومؤسسات 

 ومنظمات

ال تتوافر بيانات يف هذا 
 الصدد
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 البرنامج الرئيسي الخامس: االتصال والمعلومات

ين الجنسين على المستوى العالمي، وتعزيز التنمية المستدامة والحد من الفقر من خالل بتدارك أوجه التفاوت 
 االتصال والمعلومات

 إلتاحة قوي حّفاز عامل املعلومات، لتمع العاملي القمة مؤمتر به يسلم ما حنو على واملعارف، باملعلومات االنتفاع -٤٦
زدهار يف الاالت التمعية والسياسية واال للنمو -منهن  اإلعاقة ذوات سيما وال -والفتيات  للنساء متكافئة فرص

واالقتصادية والثقافية. ولقد وضع برنامج االتصال واملعلومات، إدراكًا منه هلذه احلقيقة والتزاماً منه بإجياد جمتمعات املعرفة 
ت الربناجمية واستعراضها ومراعاة تعميمها الشاملة للجميع، منظورًا للمساواة بني اجلنسني، وال يزال يكفل حتليل التدخال

، مبا يف ذلك االنتفاع باملعلومات واملعارف وتوفريها وتشاطرها وحفظها، وخصوصًا من خالل مراحلها األوىلمنذ 
تكنولوجيات املعلومات واالتصال واحللول املفتوحة، وتعزيز حرية التعبري (على اإلنرتنت وخارجها)، وحرية الصحافة، 

 اإلعالم.وحرية 

لالنتفاع باملعلومات واألفكار دافعًا لتقدم األفراد والتمعات والبلدان يف ميداين السالم  احلر التدفق وسيكون -٤٧
إىل معارف إىل تيسري التنمية واحلد من  اإلمكانياتوالدميقراطية. وستؤدي قدرة الناس، عقب ذلك، على حتويل هذه 

إقامة شراكات لتعزيز املساواة بني اجلنسني، سيعمل الربنامج الرئيسي اخلامس مع  عدم املساواة بني اجلنسني. ومن أجل
هيئة األمم املتحدة للمرأة وغريها من الشركاء، لوضع آليات عاملية ملتابعة إعالن ومنهاج عمل بيجني؛ ومسألة املرأة 

خرى تابعة لألمم املتحدة أو وكالة إمنائية ووسائل اإلعالم. وهذه املتابعة ال تقودها حاليًا على حنو منتظم أي وكالة أ
دولية. وهلذا فإن اليونسكو يف وضع جيد ميّكنها من االضطالع بدور ريادي، يف ضوء واليتها بشأن تنمية وسائل 

 اإلعالم.

وسيركز النهج الذي يتبعه البرنامج الرئيسي الخامس فيما يتعلق بخطة العمل الخاصة بالمساواة بين الجنسين 
 التالية: البرنامجية المجاالت على ٢٠٢١-٢٠١٤ للفترة

 بالتشارك اليونسكو تقودها" احملمولة باألجهزة البنات تعلم: "معنونة طليعية مبادرة خالل من - املفتوحة احللول -٤٨
 وبرامج حملياً  مةواملالئ الرتاخيص املفتوحة التدريبية املواد من شاملة جمموعة إعداد سيتم إمنائية، ووكاالت املتحدة األمم مع
 ملعاجلة احملمولة لألجهزة تطبيق ٢٠٠ حنو الستحداث وشابة شاب ١٠٠٠ يقل عن ال ما إىل توجه القدرات، بناء

 وخباصة اجلنسني بني باملساواة املعنية املنظمات وستشَجع. اجلنسني بني واملساواة املستدامة بالتنمية املتعلقة القضايا
لق با من جمموعات بيانات يف إطار ترخيص يتع وما احلر االنتفاع إطار يف البحثية قاالتامل عيع إصدار على العلميات،

 مفتوح.

 القمة مؤمتر لنتائج واملنفذ وامليسر املنسق بوصفها اليونسكو، ستواصل: املعلومات لتمع العاملي القمة مؤمتر متابعة -٤٩
، واملنتديات الدولية مثل املعلومات مبجتمع املعين املتحدة األمم فريق رإطا يف وتعزيزها اجلنسني بني املساواة ترويج العاملي،
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منتدى مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات أو استعراض نتائج مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات بعد مضي عشر 
 ألخرى.سنوات، بالتعاون الوثيق مع هيئة األمم املتحدة للمرأة واجلهات الفاعلة الرئيسية ا

ستشجع اليونسكو، من خالل املؤشرات اإلعالمية املراعية لقضايا  -ا اجلنسني لقضاي املراعية اإلعالمية املؤشرات -٥٠
اجلنسني، املنظمات اإلعالمية، والسيما املنظمات اليت متثل مؤسسات تقدم خدمات عامة، على معاجلة أوجه عدم 

يشمل تدخل الربنامج الرئيسي اخلامس يف جمال املساواة بني  -ئل اإلعالم املساواة بني اجلنسني. التمكني من خالل وسا
اجلنسني أنشطة ترمي إىل متكني املرأة يف جمال اإلعالم ومن خالله، ومن خالل تعزيز حرية املعلومات وتعزيز سالمة 

 الصحفيات وخباصة يف أوضاع ما بعد النزاعات.

طراف معنية أخرى على وأ إعالميني وشركاء املتحدة لألمم تابعة أخرى وكاالت مع بالتعاون اليونسكو، وستتوىل -٥١
الصعيد العاملي، قيادة االحتاد العاملي املعين بوسائل اإلعالم واملساواة بني اجلنسني. وسيتألف االحتاد العاملي املعين بوسائل 

فق على توحيد اجلهود واملوارد لتعزيز املساواة اإلعالم واملساواة بني اجلنسني من جمموعة شركاء متعددة األطراف املعنية تت
االحتاد عدة  وسيشملبني اجلنسني يف وسائل اإلعالم ومن خالهلا والنهوض باحلوار بني املواطنني ووسائل اإلعالم. 

ن اجلهات املاحنة وشراكات إعالمية مراعية لقضايا اجلنسني، وشراكات معنية بتعميم مراعاة مسارات ويتضمن جمموعة م
 كومات.احلقضايا اجلنسني يف تعليم الصحافة على الصعيد العاملي وسيحظى بتأييد من 

للنساء التدريب اإلعالم واملعلومات اليت ستنَظم عرب اإلنرتنت  يف جمالستوفر دورة تثقيف النساء والفتيات و  -٥٢
واملهارات واملواقف اجلديدة لرتويج والفتيات يف جمال الكفاءات اإلعالمية واملعلوماتية وسبل استخدام هذه املعارف 

 املساواة بني اجلنسني.

 يف اإلذاعة والتلفزيون هيئات بتوعية النشاط، هذا خالل من اليونسكو، تقوم: احمللية التمعات إعالم وسائل -٥٣
 على والرتكيز ملالع مكان يف اجلنسني بقضايا اخلاصة بالسياسات -احمللي  التمع إذاعات والسيما - احمللية التمعات

ذاعة، على سبيل املثال، بتطبيق مؤشرات مراعية لقضايا اجلنسني اإل. وستقوم حمطات املضامني إنتاج يف اجلنسني قضايا
لزيادة الوقت املخصص للربامج اخلاصة بقضايا اجلنسني،  املذاعة تعديل اجلداول الزمنية للربامجو لرصد عع األخبار، 

املراسلون من الرجال فقط. وميثل يوم اإلذاعة أال يكون أال تكون مصادر األخبار و رص على احلوتشجيع مشاركة النساء و 
العاملي يومًا هامًا للنهوض باملساواة بني اجلنسني، من خالل تعزيز ظهور النساء والرجال بصورة متوازنة يف التغطية 

 اجلوانب. اإلعالمية فضًال عن القضاء على القوالب النمطية واألوصاف املتعددة

للجميع األولوية لدمج �وج املساواة بني اجلنسني يف السياسات واالسرتاتيجيات وبناء  املعلومات برنامج وسيويل -٥٤
 قدرات النساء والفتيات من خالل تكنولوجيات املعلومات واالتصال.

 أولوية بوصفه وصو�ا، واستخدامها املعرفة تطوير يف النساء إسهام تعميم يتواصل أن العامل ذاكرة برنامج وسيكفل -٥٥
ظل منظور املساواة بني اجلنسني معياراً ية وتعزيزه من خالل شبكات تعاونية. الربنامج الدويل لتنمية االتصال: سللتنمي
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رئيسيًا ملوافقة مكتب الربنامج الدويل لتنمية االتصال على املشروعات، مبا يف ذلك اقرتاحات إنشاء حمطات إذاعة يف 
 معات احمللية واالضطالع مببادرات أخرى لتطوير وسائل اإلعالم.الت

 استخدام جمال يف والفتيات للنساء النشط الدور اخلامس الرئيسي الربنامج سيعزز: واالتصال املعلومات تكنولوجيات -٥٦
 يف املمارسة وجمتمعات عاونالت شبكات تعزيز خالل من والثقافة والعلوم الرتبية جماالت يف واالتصال املعلومات تكنولوجيات

 ضاء، وتسخري إمكانات اعتماد �ج الربجميات احلرة واملفتوحة املصدر يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال.األع الدول

 اليت لألنشطة ٥/م٣٧ الوثيقة يف احملددة اخلامس الرئيسي الربنامج ميزانية إعايل من٪ ٢٨,٣ ختصيص وسيتم -٥٧
 .جلنسنيا بني باملساواة تنهض

 النتائج المنشودة:

 اإلعالم ووسائل في الصحافة الجنسين قضايا تراعي ومؤشرات سياسات وتنفيذ تنمية: ١النتيجة المنشودة 

 األساس خطوط القياس مؤشرات األداء مؤشرات
 مؤشرات تعتمد اليت اإلعالمية املؤسسات
 من وغريها اجلنسني لقضايا املراعية اليونسكو
 ذلك يف مبا اجلنساين، للمنظور ةاملراعي األنشطة

 القيادة. مستويات على اجلنسني بني التوازن

 إعالمياً  شريكاً  ٦٠ عن يقل ال ما مسامهة
 األخبار" يصنعن "النساء عملية يف عام كل
 إعالمية مؤسسة ٣٠ عن يقل ال ما قيام

 اإلعالمية املؤشرات بتطبيق صحفية مدرسة
 اجلنسني لقضايا املراعية

 دولية/إقليمية ععية ١٢ عن يقل ال ما قيام
 باملؤشرات اإلعالمية باملنظمات معنية

 اجلنسني لقضايا املراعية اإلعالمية

٢٠ 
 

٢٦ 
 
 
٤ 

 اليتو  دعمال تتلقى اليت األعضاء الدول
 متكينية وسياسات جيدة ممارسات استحدثت

 وسائل وخباصة تعدديةال عالماإل وسائل جمال يف
 نطاق توسيع بغية احمللي، التمع يف إعالم
 واملشاركة. الدمج

 راديو إذاعة حمطة ١٠٠ عن يقل ال ما قيام
 التوجيهية مبادئها بتطويع احمللي التمع من

 النساء متثيل لتعزيز براجمها إعداد خيص فيما
 فيها والشباب

 صفر

 تقنيات يستخدمون الذين املدربون الصحفيون
 شأنب أخباراً  ويقدمون اجلديدة األخبار تقدمي
 والتنمية. العلوم

 منهم صحفي ٢٠٠٠ عن يقل ال ما متكني
من النساء، يف جمال تقدمي األخبار  ٪٥٠

ومتكني ما ال يقل عن  .بشأن العلوم والتنمية
من النساء، يف  ٪٥٠ منهم صحفي ١٠٠٠

 جمال التقنيات اجلديدة لتقدمي األخبار

 صفر
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 يستخدمون الذين واملهنيني والكبار الشباب
 بوصفه واملعلومات اإلعالم جمال يف التثقيف

 اجلنسني. بني املساواة لرتويج أداة

 وراشد شاب ٢٠٠ عن يقل ال ما تدريب
 جمال يف والتثقيف اإلعالم وسائل على ومهين

 الكفاءات واستخدام واملعلومات اإلعالم
 اجلنسني بني املساواة لرتويج اجلديدة

٥٠ 

 يف أقيمت اليت الدولية/اإلقليمية الشراكات
 املدين التمع من الفاعلة اجلهات صفوف

 عدم أوجهب الوعي لزيادة اإلعالم بوسائل املعنية
 يف واإلسهام القائمة اجلنسني بني املساواة
 التغيري.

 شراكتني عن يقل ال ما تعزيز
 اتفاقني عن يقل ال ما وعقد دوليتني/إقليميتني

 املتعلقة املشرتكة املشروعات يف للتعاون
 اإلعالم ووسائل اجلنسني بني ةباملساوا

١ 

 اليونسكو تدعمها اليت اإلعالمية املنظمات
 بسالمة لالرتقاء كفاءاتا تستخدم واليت

 صلة. ذات شراكات واستحداث الصحفيات

 بتحسني منظمات ١٠ عن يقل ال ما قيام
 الصحفيات سالمة

 متوافر غري

ن في االستراتيجيات والممارسات من أجل بناء قدرات إدماج نهوج المساواة بين الجنسي: ٢النتيجة المنشودة 
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدماجها كذلك في المنتديات المتعلقة بمجتمعات  والفتياتالنساء 

 المعلومات والمعرفة؛ وتعزيز االنتفاع الجامع للجنسين بالمعلومات والمعارف
 اساألس خطوط القياس مؤشرات األداء مؤشرات

 موارد باستخدام والفتيات الفتيان يدَرب
 تراخيص مبوجب أُعدت ومواد مفتوحة تعليمية

 ومفتوحة حرة برجميات ويستحدثون مفتوحة،
 كتطبيقات ُتستخدم حملياً  مالئمة املصدر

 املستدامة بالتنمية تتعلق احملمولة لألجهزة
 اجلنسني. بني واملساواة

 هزةباألج الشباب "تعلم مبادرة خالل من
 ٢٠٠٠ عن يقل ال ما تدريب - احملمولة"

 مواد باستخدام كامالً  تدريباً  وشاب شابة
 التعليمية كاملوارد الرتخيص مفتوحة تدريبية

 ومفتوحة حرة برجميات الستحداث املفتوحة
 كتطبيقات ُتستخدم حملياً  مالئمة املصدر

 املستدامة بالتنمية تتعلق احملمولة لألجهزة
 ؛نسنياجل بني واملساواة

 ألجهزة تطبيق ٤٠٠ عن يقل ال ما ترويج
 "و"اهلاكاثون مسابقات خالل من حممولة

 وقائمة جديدة )تطبيقات تطوير مسابقة(
 التطبيقات أسواق إىل ورفعها تطبيقات لتطوير
 املستودعات من وغريها والدولية احمللية

 السحابية؛

 صفر
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 مصنعي مع شراكتني عن يقل ال ما إقامة
 ومشغلي برجميات وريومط حممولة أجهزة

 ومدارس؛ ،شبكات
 برنامج على التدريبية والدورات املواد رفع

 املفتوح. للتدريب اليونسكو
 اليت اليونسكو بيانات قواعد استخدام نسبة
 والبيانات باملعارف وسهالً  جمانياً  انتفاعاً  توفر

 اجلنس حبسب مصنفة باجلنسني املتعلقة

عد البيانات ٪ يف عدد قوا٥٠ نسبتها زيادة
املتاحة على اإلنرتنت اليت توفر انتفاعاً جمانياً 

 وسهًال باملعارف املتعلقة باجلنسني

 متوافر غري

 ررتحُ  اليت االنتفاع احلرة املقاالت
 ببحوث اخلاصة املفتوحة البيانات ومستودعات

 نشئت.أُ  اليت اجلنسني بني باملساواة تتعلق

 ةعلمي مقالة ٢٠٠ عن يقل ال ما إصدار
 بني املساواة بشأن األقران يستعرضها جديدة
 ما وإصدار احلر باالنتفاع تتسم اجلنسني

 مبوجب حبثية بيانات جمموعات من با يتعلق
 مفتوحة؛ تراخيص من يلزم ما

 صفر

 مبوارد وتنتفع دعمال تلقى اليت األعضاء الدول
 وسائل علة خالل من تبادهلاوت وتطورها املعرفة
 ذات واالتصال املعلومات تكنولوجيات منها

 واحللول احملمولة واألجهزة العريض، النطاق
 على خاص بوجه التشديد مع املفتوحة،
 املعلومات. جمال يف واملهنيني والباحثني املعلمني

 جيدة وممارسات اسرتاتيجيات أربع استحداث
 االنتفاع جمال يف أعضاء دول تقودها

 والفتيات النساء انتفاع ذلك يف مبا باملعلومات
 بإعاقات. املصابات

 دوراً  أدت النساء من شخصية ٢٠ إدراج
 التعلم منرب يف األفريقي التاريخ يف حمورياً 

 التاريخ يف للنساء املخصص اإللكرتوين
 للمرحلة مكمالً  جزءاً  ميثل والذي األفريقي،

 مبادرات وإدراج العام؛ أفريقيا تاريخ من الثانية
 ياً.تدرجي أخرى مناطق يف مماثلة
 تدل اليت اجليدة املمارسات من حاالت ١٠
 تكنولوجيا تسخري وتعلم اجليد التعليم على

 التعليمية البيئات خلدمة واالتصال املعلومات
 والتشديد اجلنسني قضايا على بشدة بالرتكيز

 والفتيات. النساء قدرات تعزيز على

 صفر

 صريح جنساين مبنظور تتسم اليت الدورات عدد
 القمة مبؤمتر تتعلق منتديات يف تنُظم واليت

 املعلومات. لتمع العاملي

 قضايا بشأن دورات ٤ عن يقل ال ما تنظيم
 اجلنسني

١ 
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 األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا

من أجل كفالة وجود أكرب قدر من االتساق والتفاعل بني األولويتني العامتني لليونسكو، تتسم خطة العمل الثانية  -٥٨
). وسيعمل ١٥ت/ م١٩١ية املساواة بني اجلنسني باالتساق مع االسرتاتيجية التنفيذية املتعلقة بأولوية أفريقيا (ألولو 

مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني اجلنسني عن كثب مع املوظفني يف إدارة أفريقيا وكذلك يف الربامج الرئيسية لكفالة 
لربامج الرئيسية الستة عيعها احملددة يف االسرتاتيجية التنفيذية املتعلقة بأولوية تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني يف ا

 أفريقيا، وال سيما:

 والالعنف السالم ثقافة تعزيز - ١

 واجلدوى واجلودة اإلنصاف تعزيز أفريقيا: يف املستدامة التنمية حتقيق أجل من التعليمية النظم أسس تدعيم - ٢

 أفريقيا يف املستدامة االقتصادية االجتماعية التنمية لتحقيق واملعارف واالبتكار نولوجياوالتك العلوم تسخري - ٣

 أفريقيا يف الكوارث خماطر من واحلد الطبيعية للموارد املستدامة اإلدارة أجل من العلوم تعزيز - ٤

 اإلقليمي املالتك عملة إطار يف السالم وإحالل املستدامة التنمية لتحقيق الثقافة قوة تسخري - ٥

 اإلعالم وسائل ولتنمية التعبري حرية ملمارسة مؤاتية بيئة بناء على التشجيع - ٦

وسيتم تعميم املساواة بني اجلنسني يف الربامج الطليعية الستة كلها، من خالل تشجيع املشاركة املتساوية للنساء  -٥٩
راعية لقضايا اجلنسني وخباصة برامج القرائية اجليدة املراعية والرجال يف النهوض بثقافة سالم، ودعم السياسات التعليمية امل

للجنسني، وتعزيز مشاركة النساء يف منصات الرياضيات والفيزياء، وتعزيز قدرات الصحفيات ومتثيل النساء يف جمتمع 
 اإلعالم.

 يف كل من هذه الربامج وميكن االطالع على تفاصيل النتائج املنشودة واملؤشرات اخلاصة باملساواة بني اجلنسني -٦٠
 الطليعية يف االسرتاتيجية التنفيذية املتعلقة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا.

ويتمثل اهلدف يف استحداث �ج لتعميم املنظور اجلنساين يف عيع الربامج واألنشطة دون أن جيور ذلك على  -٦١
املعهد الدويل لبناء  -ما يلي: يف يف أفريقيا وال سيما  األنشطة املتعلقة باملشروعات اخلاصة بقضايا اجلنسني املنفذة

كراسي اليونسكو اجلامعية املعنية باملساواة بني   - ٢املؤسسات املتخصصة مثل املراكز من الفئة  -القدرات يف أفريقيا 
 القطاع اخلاص وغريه من الشركاء. -اجلنسني يف أفريقيا، واملنظمات غري احلكومية 

سكو إىل تعزيز التعاون من أجل املساواة بني اجلنسني مع جهات فاعلة حكومية ثنائية أو متعددة وستسعى اليون -٦٢
األطراف، مبا فيها االحتاد األفريقي واجلهات املعنية بقضايا اجلنسني التابعة للجان االقتصادية اإلقليمية. ويف إطار منظومة 

دون اإلقليمية لتنفيذ مشروعات حمددة على الصعيد الوطين بينما  األمم املتحدة، سيتم بناء أوجه تآزر من خالل املكاتب
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سيتم إقامة تعاون على الصعيد اإلقليمي مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، وبنك التنمية األفريقي وغريمها من 
 املؤسسات املالية دون اإلقليمية.

 معهد اليونسكو لإلحصاء

على تصنيف عيع البيانات واملؤشرات الصادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء سيحرص املعهد قدر اإلمكان  -٦٣
حسب اجلنس وإدماجها يف مؤشر التكافؤ بني اجلنسني. وتتجاوز هذه األولوية معاجلة البيانات إذ تتطلب بذل جهود 

ذات الصلة يف الوقت مستمرة يف جماالت العمل املنهجي وتنمية قدرات اإلحصائيني الوطنيني من أجل إنتاج املؤشرات 
 املناسب واليت تعكس قضايا املساواة بني اجلنسني يف جماالت اختصاص اليونسكو.

 خدمات اليونسكو المتعلقة بالبرنامج والخدمات الداخلية

 مكتب التخطيط االستراتيجي

الربناجمية  ميثل مكتب التخطيط االسرتاتيجي جهة االتصال املركزية يف األمانة فيما خيص عيع املسائل -٦٤
واالسرتاتيجية واملسائل املتعلقة بامليزانية وبالتعاون مع مصادر التمويل اخلارجة عن امليزانية والشراكات مع القطاعني العام 
واخلاص، وهو يقوم بإسداء املشورة إىل املديرة العامة يف هذا الصدد. ومن مث، يتوىل املكتب مسؤولية إعداد االسرتاتيجية 

) بالتعاون الوثيق مع عيع وحدات األمانة. ويوفر ٥م/٣٧) وبرناجمها وميزانيتها (٤م/٣٧جل للمنظمة (املتوسطة األ
اتساقًا برناجميًا عامًا كي يضمن أن تتم اإلشارة على النحو املالئم إىل عيع الشواغل، مبا فيها األولوية العامة املتمثلة يف 

، اليت أعدها ٢٠٢١-٢٠١٤ة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني للفرتة املساواة بني اجلنسني، يف هذه الوثائق وأن خط
مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني اجلنسني تتماشى مع األهداف االسرتاتيجية لالسرتاتيجية املتوسطة األجل 

 .)٥م/٣٧() والنتائج املنشودة الواردة يف الوثيقة ٤م/٣٧(

 )٥م/٣٧اتيجي مسؤولية رصد وتقييم عملية تنفيذ الربنامج وامليزانية املعتمدين (كما يتوىل مكتب التخطيط االسرت  -٦٥
 وفقًا لنهج اإلدارة وامليزنة القائم على النتائج وتقدمي تقارير يف هذا الصدد إىل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (التقريران

يف املساواة بني اجلنسني، ويقوم مكتب املديرة ) تتضمن معلومات بشأن تنفيذ األولوية العامة املتمثلة ٣وم/ ٤م ت/
 العامة/قسم املساواة بني اجلنسني بتنسيق ذلك مع عيع وحدات األمانة.

ويقدم مكتب التخطيط االسرتاتيجي الدعم لتلبية متطلبات مؤشرات خطة العمل املعدة على نطاق منظومة األمم  -٦٦
للمساواة بني اجلنسني ومتكني وكاالت األمم املتحدة  صوب حتقيقتقدم املتحدة واليت ُصممت لتعزيز املساءلة وقياس ال

 .املرأة
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 مكتب اإلدارة المالية

إن مكتب اإلدارة املالية ملتزم بتطبيق آليات التوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني اإلداريني يف املكاتب امليدانية  -٦٧
 درجة من وظائف ٣ النساء ويشغل املقر. يف ونيعمل موظفاً  ٨٣ لأص من مرأةا ٥٨وكبار املوظفني. فيبلغ عدد النساء 

 يبلغ اليت اإلداريني املوظفني مناصب يف وبالتحديد امليدانية املكاتب يف أما موظفني. ٦ أصل من ٥-م إىل ٢-مدير
 عشر سعةبت والرجال منصباً  عشر بأحد النساء حتظى الدويل، مكتباً  ٥٥ يف الدويل الصعيد على منصباً  ٤٠ عددها
 شاغرة. مناصب عشرة وتبقى منصباً 

 مكتب إدارة الموارد البشرية

يظل التكافؤ بني اجلنسني داخل األمانة العامة أحد الاالت احليوية للمنظمة. فعلى الرغم من أنه مت حتقيق  -٦٨
خيص املوظفني من درجة التكافؤ بني اجلنسني عمومًا يف صفوف موظفي األمانة، ينبغي إحراز تقدم يف هذا الصدد فيما 

 اجلنسني بني للمساواة العمل خطة يف احملدد النحو على األنشطة تنفيذ سيتواصل ولذلك، .فوقها وما ٤-م
) يف ثالثة جماالت عمل (التوظيف؛ ٢٠١٦-٢٠١١) والذي أكدته اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية (٢٠١٥-٢٠٠٨(

وازنة بني احلياة املهنية واحلياة الشخصية). وإضافة إىل ذلك ، سيتم تعزيز الثقافة والتدريب والتوجيه؛ واستبقاء املوظفني وامل
ظهر كبار املوظفني اإلداريني، بوجه خاص، دورهم التنظيمية اخلاصة بالنهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وسيُ 

إدارة املوارد البشرية لفت انتباه اإلدارة العليا  الريادي ودعمهم العام ودفاعهم عن هذه القضية. وسعياً إىل ذلك، ستواصل
إىل التكافؤ بني اجلنسني عند اختاذ قرارات بشأن املسائل املتعلقة باملوارد البشرية. وستواصل إدارة املوارد البشرية أيضا 

الغ كبار مراقبة قوة العمل داخل األمانة عن كثب، مبا يف ذلك الوضع يف كل برنامج رئيسي، ومكتب ومعهد، وإب
 املوظفني اإلداريني من خالل جداول متابعة دورية.

 مرفق اإلشراف الداخلي

من خالل عدة  يسهم مرفق اإلشراف الداخلي يف األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني يف اليونسكو -٦٩
م ويزكي الوعي بشأن اف الداخلي التعلّ طرائق: يشجع تعميم منظور املساواة بني اجلنسني يف كل تقييم جيريه مرفق اإلشر 

األولوية العامة يف صفوف األطراف املعنية. وتتضمن عملية التعميم علة أمور منها إدماج املساواة بني اجلنسني يف 
اختصاصات وصالحيات عمليات التقييم، وعع بيانات مصنفة حبسب اجلنس وحتليلها، وعرض نتائج التقييم 

مسألة املساواة بني اجلنسني من حيث صلتها بالسياسة أو الربنامج أو املشروع الذي يتم تقييمه،  والتوصيات اليت تتناول
ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات. وتسرتعي عمليات التقييم انتباه مديري الربامج إىل سبل إدماج املساواة بني اجلنسني (أو 

وإىل النتائج احملققة، توصي، عند االقتضاء، بتعميم املساواة  عدمه) يف السياسة أو الربنامج أو املشروع الذي يتم تقييمه
بني اجلنسني يف عمليات الربجمة وتنفيذها يف املستقبل على حنو أفضل. كما يدعم مرفق اإلشراف الداخلي عمليات 

 سني فيها.التقييم اليت تديرها الربامج الرئيسية بغية ضمان جودة هذه العمليات وتشجيع تعميم املساواة بني اجلن
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 قطاع العالقات الخارجية وإعالم الجمهور

يتوىل قطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور تعزيز ودعم تعاون املنظمة وشراكاتا مع جمموعات اجلهات املعنية  -٧٠
الم، وعامة الرئيسية اليت تتعامل معها (وهي الدول األعضاء، مبا فيها جلا�ا الوطنية، والتمع املدين، ووسائل اإلع

ويؤدي اجلمهور). وسوف يتعاون القطاع، على هذا األساس، تعاوناً وثيقاً مع عيع قطاعات الربنامج وغريها من املرافق. 
دور املراقب يف إطار اختصاصاته ومسؤولياته لضمان احرتام املساواة بني اجلنسني يف املطبوعات وعيع املنتجات 

قدر كاف من االهتمام لقضايا اجلنسني يف املراسالت مع احلكومات ومؤسسات التمع اإلعالمية العامة األخرى، وإيالء 
 املدين فضًال عن تنظم املؤمترات والندوات.

وسيتم االضطالع باألنشطة احملددة التالية لتعزيز املساواة بني اجلنسني وتعميمها وإبراز أنشطة اليونسكو يف هذا  -٧١
 الال:

 العامة؛ املديرة إعالم اجتماعات يف منتظم حنو على اجلنسني بني ساواةامل بشأن معلومات إدراج •

 اللجان وأمناء السفراء عيع تدريب خالل من الوطنية واللجان الدائمة للوفود باملعلومات االنتفاع سبل توفري •
 ؛التعيني احلديثي الوطنية

 بني من واحد طلب يتعلق أن جيب نهأ على ينص الذي املسامهة بربنامج اخلاص اجلديد القرار تطبيق ضمان •
 من املشروعات يف نسبتهما سيزيد (مما اجلنساين املنظور تعميم أو اجلنسني بقضايا األوىل الثالث األولويات

 ٪)؛٣٣٪ إىل ١٠

 ٪ من املنح الدراسية للنساء)؛٥٧ (متنح اجلنسني بني باملساواة الدراسية املنح برنامج من املستفيدين توعية •

 القبول عمليات يف اجلنسني بني املساواة بشأن الوعي من بدرجة احلكومية غري املنظمات تعمت اشرتاط •
 اجلديدة؛

 إدارة جملس اجتماعات خالل يراعى وأن جنساين منظور من النشر القرتاحات تقييم جيرى أن من التأكد •
 ؛املطبوعات على النهائية املوافقة يف املنشورات

 على الكربى اإلعالم وسائل يف اجلنسني بني باملساواة اخلاصة اليونسكو أنشطة با حتظى اليت التغطية زيادة •
 والدويل؛ الوطين الصعيدين

 اإلنرتنت. مضامني إلدارة اجلامع الربنامج خالل من واملعلومات املعارف نشر تيسري •

 إدارة خدمات الدعم

ستواصل إدارة خدمات الدعم جهودها الرامية إىل وضع سياسة بشأن لغة حيادية من الناحية اجلنسانية وحتديث  -٧٢
 -يهية اخلاصة باستخدام اللغة احليادية من الناحية اجلنسانية ملختلف األغراض وعلى خمتلف املستويات املبادئ التوج
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وذلك يف الدليل اإلداري؛ والوثائق احملددة زمنياً؛ واملراسالت اخلارجية والداخلية؛ والرسائل واخلطابات والعروض الرئيسية. 
فصًال يف الدليل اإلداري يتضمن اخليارات اليت اُختذت بشأن السياسات  وتقرتح األمانة املعنية بالدليل اإلداري إدراج

العامة وتعريفات واضحة قابلة للتطبيق بوجه عام يف عيع أعمال األمانة. ويُقرتح تنقيح البنود القائمة يف الدليل اإلداري 
 اللغة املتحيزة ضد املرأة. ودليل املوارد البشرية ودليل املراسالت وغريه، يف مرحلة الحقة، بغية التخلص من

 الجزء جيم: طرائق التنفيذ

 االتساق والشراكات

سيكمل عملية النهوض باملساواة يف برامج اليونسكو وأنشطتها مشاركة تامة يف كل أنشطة األمم املتحدة املشرتكة  -٧٣
نسني، وبصفة خاصة إقامة تعاون وثيق مع هيئة األمم املتحدة للمرأة. وستواصل اليونسكو بشأن تعزيز املساواة بني اجل

املسامهة واملشاركة النشطة يف العمليات والربامج العاملية املتصلة باملساواة بني اجلنسني يف اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام 
مات األكادميية ومنظمات التمع املدين األخرى . وسيجري أيضًا تنمية الشراكات مع شبكات اليونسكو واملنظ٢٠١٥

 ذات الصلة وتعزيزها.

 إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في الثقافة التنظيمية لليونسكو وبنيتها وعملياتها

يمية الداخلية، ستستمر اليونسكو أيضاً يف السعي إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف إطار هياكلها وعملياتا التنظ -٧٤
 مبا يف ذلك يف إدارة املوارد البشرية، والوظائف اإلدارية واخلدمات التقنية، حيثما ينطبق ذلك.

 تخصيص الموارد

سرتمي عيع الربامج الرئيسية واخلدمات الداخلية واملركزية، إثباتًا اللتزامها باألولوية املتمثلة يف املساواة بني  -٧٥
ملحوظ من املوارد لتعميم املنظور اجلنساين واالضطالع بأنشطة مراعية لقضايا اجلنسني. وترد اجلنسني، إىل ختصيص قدر 

يف اجلزء باء أعاله يف إطار األجزاء املخصصة  ٥م/٣٧املوارد املخصصة حالياً لكل من الربامج الرئيسية والواردة يف الوثيقة 
ار إليها على أ�ا حدود دنيا من االلتزامات، وسرتمي القطاعات لكل من الربامج الرئيسية. وينبغي النظر إىل املبالغ املش

إىل زيادة ما ختصصه من موارد للمساواة بني اجلنسني يف دورة امليزانية املقبلة. وإن إدراج مؤشر جنساين يف إطار خطة 
وية املتمثلة يف املساواة بني العمل املعدة على نطاق منظومة األمم املتحدة من شأنه أن ييسر قياس امليزانية املخصصة لألول

 اجلنسني.

 إطار المساءلة

إىل مؤشرات خطة العمل املعدة على نطاق منظومة األمم املتحدة، وضعت اليونسكو إطار املساءلة التايل  استناداً  -٧٦
 لتنفيذ خطة العمل الثانية للمساواة بني اجلنسني:
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 المعلومات مصدر المسؤولة الوحدة العنصر املساءلة
قسم املساواة بني /مكتب املديرة العامة - السياسة واخلطة - ١

اجلنسني بالتعاون مع مكتب التخطيط 
االسرتاتيجي والربامج الرئيسية واخلدمات 

املركزية واملكاتب امليدانية واملعاهد اليت 
يربطها تعاون مع مكتب املديرة 

 قسم املساواة بني اجلنسني؛/العامة
سم املساواة بني مكتب املديرة العامة/ق -

اجلنسني مع الربامج الرئيسية واخلدمات 
 املركزية واملكاتب امليدانية واملعاهد

 ٥وم/ ٤ن م/االوثيقت -
 
 
 
 
 
خطة العمل الثانية للمساواة  -

 بني اجلنسني وحتديثاتا

األداء واإلدارة فيما يتعلق  - ٢
 مبراعاة قضايا اجلنسني

 إلداريني؛املديرة العامة لكبار املوظفني ا -
عيع جهات اإلشراف وإدارة املوارد  -

 البشرية جلميع املوظفني؛
مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني  -

اجلنسني بالتعاون مع اجلهات املشرفة على 
شبكة جهة التنسيق املعنية بقضايا 

 اجلنسني

رسائل تكليف كبار املوظفني  -
 اإلداريني

 PERFOWEBنظام  -
 (أو بديله)

ليات تقييم جهة التنسيق عم -
 املعنية بقضايا اجلنسني

قسم املساواة بني /مكتب املديرة العامة - التخطيط االسرتاتيجي - ٣ النتائج
اجلنسني بالتعاون مع مكتب التخطيط 

االسرتاتيجي والربامج الرئيسية واخلدمات 
 املركزية واملكاتب امليدانية واملعاهد؛

 ٤م/ الوثيقة
 ٥م/ الوثيقة

 ووثائق االسرتاتيجية ائقالوث
 األخرى التخطيط

عمليتا الرصد وإعداد  - ٤
 التقارير

أخصائيو برنامج ومديرون واملكاتب  -
التنفيذية اليت اعتمدها مساعدو املديرة 

 العامة؛
جيري االستعراض مكتب املديرة  -

قسم املساواة بني اجلنسني بالتعاون /العامة
 مع مكتب التخطيط االسرتاتيجي؛

 املساواة العامة/قسم املديرة مكتب رصد -
 "بناء مبادرة خالل من اجلنسني بني

 بني املساواة بشأن معارف قاعدة
 اجلنسني"؛

مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني  -
اجلنسني بإسهام من الربامج الرئيسية 
واخلدمات املركزية واملكاتب امليدانية 

 واملعاهد

 ٤/ت م الوثيقة سيسرت، نظام -
 ٤/ت م الوثيقة سيسرت، نظام -
 
 عن الصادرة اخلاصة التقارير -

 العامة/قسم املديرة مكتب
 اجلنسني بني املساواة

 املستقل العامة املديرة تقرير -
 اجلنسني بني املساواة بشأن
 عاملا املؤمتر إىل املقدم



37 C/4 Add.2 
37 C/5 Add.4 – page 49 

 

شراف تقارير تقييم مرفق اإل - الداخلي اإلشراف مرفق التقييم - ٥ اإلشراف
 الداخلي

تقارير املراجعة املراعية  - ٦
 لقضايا اجلنسني

 الداخلي/تقارير اإلشراف مرفق - الداخلي اإلشراف مرفق
 احلسابات مراجعة

أخصائيو برنامج ومديرون واملكاتب التنفيذية  استعراض الربنامج - ٧
 ومساعدو املديرة العامة؛

عمليات حتليل خطط العمل  -
 ٤ثيقة م/ونظام سيسرت والو 

 املالية املوارد
 والبشرية

 إدارة مكتب مع بالتعاون املالية اإلدارة مكتب تعقب املوارد املالية - ٨
 من تقين (بدعم املعلومات ونظم املعارف
 بني املساواة العامة/قسم املديرة مكتب

 اجلنسني)

 ونظام ٤ت/ وم ٥ن م/االوثيقت -
 ملكتب املالية والتقارير سيسرت
 اليةامل اإلدارة

 اخلدمات ومديرو/رؤساء العامة املديرة مساعدو ختصيص املوارد املالية - ٩
 مع بالتعاون املعاهد امليدانية واملكاتب املركزية
 اإلدارة ومكتب االسرتاتيجي التخطيط مكتب
 املالية

 ونظام ٥ت/ وم ٥ن م/االوثيقت -
 سيسرت

هيكل املساواة بني  -١٠
سيق شبكة جهة التن )أ( اجلنسني

) ب( املعنية بقضايا اجلنسني،
 التكافؤ بني اجلنسني يف األمانة

الوحدة املعنية /واإلدارة) جـ(
 بقضايا اجلنسني

مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني  -
اجلنسني وعيع املشرفني على شبكة جهة 

 التنسيق املعنية بقضايا اجلنسني؛
 إدارة املوارد البشرية لتحقيق التكافؤ بني -

 اجلنسني يف صفوف األمانة
املديرة العامة لإلدارة/الوحدة املعنية  -

 بقضايا اجلنسني

 جهة يف الوظائف وصف -
 اجلنسني بقضايا املعنية التنسيق

 اجلهة واختصاصات
 وصالحياتا

تقارير إدارة املوارد البشرية  -
 املقدمة إىل اللس التنفيذي

عدد الوظائف وامليزانية  -
/الوحدة املخصصة لإلدارة

املعنية بقضايا اجلنسني يف 
 ٤ت/ وم ٥الوثيقتني م/

 اإلداريني املوظفني كبار بقيادة املوظفني عيع الثقافة التنظيمية -١١
  البشرية املوارد وإدارة

تقييم رسائل التكليف ونظام  -
Perfoweb العمل خطة وتنفيذ 

 اجلنسني بني باملساواة اخلاصة
 بني املساواة العامة/قسم املديرة بمكت التقييم -١٢ القدرات

 اجلنسني
نتائج الدراسة االستقصائية  -

لتقييم القدرات؛ برنامج تنمية 
 القدرات للفرتة

٢٠١٧-٢٠١٤ 
 بني املساواة العامة/قسم املديرة مكتب التنمية -١٣

 يف األمانة وحدات عيع مع بالتعاون اجلنسني
 ذلك يف مبا واملعاهد امليدانية واملكاتب املقر
 اإلداريني املوظفني كبار فريق

 التدريب وتقارير التدريب خطط
 وأدوات ومواد التدريب وشهادات
 التدريب
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 وإدارة االتساق
 املعارف

 واملعلومات

قطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور  - توليد املعرفة، واالتصال -١٤
بإسهام من عيع وحدات األمانة يف املقر 

 انية؛واملكاتب امليد
 
 
 
مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني  -

 اجلنسني

املواقع على اإلنرتنت، ووسائل  -
اإلعالم االجتماعية 

واملطبوعات واملواد اإلعالمية 
البصرية واملطبوعة؛ وخطة 
التوعية بشأن املساواة بني 

 اجلنسني
التقارير واملواد البصرية املتعلقة  -

مببادرة بناء قاعدة معارف 
مساواة بني اجلنسني؛ لل

والتقارير املستقلة اخلاصة 
باملساواة بني اجلنسني املقدمة 

 إىل املؤمتر العام
 بني املساواة العامة/قسم املديرة مكتب االتساق -١٥

 العامة، املديرة مساعدي وعيع اجلنسني
 واملكاتب املركزية، اخلدمات ومديرو/رؤساء

 دواملعاه االتصال، ومكاتب امليدانية،

تقارير عن املهام؛ التقارير  -
وغريها من مواد االتصال بشأن 

 املبادرات املشرتكة

 
 األدوار والمسؤوليات

يتعني على عيع موظفي اليونسكو والدول األعضاء أداء دورهم كي يصبح تعميم املنظور اجلنساين فعاالً وناجحاً.  -٧٧
ؤوليات املضطلع با داخل املنظمة لإلسهام يف حتقيق األولوية ويسلط اجلدول التايل الضوء على هيكل األدوار واملس

 املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني.

 املديرة نائب - اإلداريني املوظفني كبار
 ومديرو العامة املديرة ومساعدو العامة

 ورؤساء مديرو املقر؛ يف واألقسام املكاتب
 عن بعيداً  أنشئت اليت واملعاهد املكاتب

 رؤساءوال املقر،

سيضطلع كبار املوظفني اإلداريني بدور القيادة العام يف تنفيذ األولوية املتمثلة  -
 يف املساواة بني اجلنسني، وذلك من خالل ما يلي:

إدماج املساواة بني اجلنسني يف األهداف االسرتاتيجية والوثائق واألنشطة  -
 انية/معاهدهم؛الرئيسية اليت تضطلع با قطاعاتم/خدماتم/مكاتبهم امليد

ضمان إبالغ مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني اجلنسني واستشارتما يف  -
عيع الربامج واألحداث واألنشطة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف قطاعهم أو 

 مكتبهم وقسمهم أو معهدهم
هم من تيئة بيئة ممكنة جلهات التنسيق املعنية بقضايا اجلنسني اخلاضعة إلشراف -

خالل إدراج هذه املهمة يف أوصاف وظائفها مع ختصيص قدر كاف من وقت 
 -العمل هلذه املهمة وإشراكها يف االجتماعات والعمليات ذات الصلة با؛ 

 إتاحة الفرص لبناء القدرات لدى املوظفني اخلاضعني إلشرافهم؛
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ظفني اخلاضعني إدماج تعميم املنظور اجلنساين بوصفه معيارًا لتقييم أداء املو  -
 إلشرافهم؛

 ترويج املساواة بني اجلنسني يف برامج اليونسكو وأنشطتها بالتعاون مع شركاء. -
تقدمي، كل ستة أشهر، تقارير إىل املديرة العامة بشأن األنشطة احملددة الرامية  -

 .إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف قطاعهم/خدمتهم/مكتبهم امليداين/معهدهم
تؤدي املكاتب التنفيذية دورًا حموريًا يف عملية تعميم املنظور اجلنساين من  -  التنفيذية املكاتب

 اإلشراف يف املتمثلة ومهمتها ٥وم/ ٤خالل عملها على إعداد الوثيقتني م/
 مكتب لكل يكون أن وينبغي الرئيسية. بالربامج اخلاصة العمل خطط على

 إدماج لضمان أدناه) (انظر اجلنسني بقضايا معنية تنسيق جهة تنفيذي
 املعنية التنسيق جلهة وينبغي النشاط. هذا يف اجلنسني بني املساواة منظورات

 اجلنسني بني املساواة العامة/قسم املديرة مكتب تبلغ أن هذه اجلنسني بقضايا
 معهما. اتصاالً  تقيم وأن اجلنسني بني باملساواة املتعلقة املسائل جبميع بانتظام

 يلي: ما اجلنسني بني املساواة شعبة ستواصل اجلنسني بني املساواة شعبة
إسداء املشورة بشأن السياسات واإلرشاد االسرتاتيجي لكبار املوظفني اإلداريني  -

 من أجل تنفيذ األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني تنفيذاً فعاالً؛
يف املساواة بني اجلنسني يف عيع  تنسيق العمل الرامي إىل تنفي األولوية املتمثلة -

 قطاعات اليونسكو؛
تعبئة التزام الدول األعضاء وغريها من الشركاء، يف داخل اليونسكو، سياسياً  -

بتحقيق املساواة بني اجلنسني على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين من خالل 
 ترويج األنشطة وإبراز صورتا؛

جتماعات الرئيسية املتعلقة جبميع جماالت تقدمي إسهام يف املؤمترات واال -
اختصاص اليونسكو لضمان تناول املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني 

 بصورة منتظمة ومنهجية؛
تقدمي الدعم التقين جلميع املوظفني وبناء قدراتم من أجل إتاحة تعميم املنظور  -

حنو فعال؛ وينبغي أن اجلنساين وإعداد الربامج اخلاصة بقضايا اجلنسني على 
يقدم هذا الدعم التقين يف عيع مراحل دورة إعداد الربامج مع توافر أعضاء 
مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني اجلنسني لتقدمي الدعم يف ختطيط العمل 
والتنفيذ والرصد. وسيقدم دعم خمصص لكل موظف بعد إجراء تقييم 

تدريبية خاصة بكل قطاع تليب الحتياجاته وذلك إلتاحة إجراء دورات 
 احتياجات عيع املوظفني.

 



37 C/4 Add.2 
37 C/5 Add.4 – page 52 

 

رصد تنفيذ خطة العمل اخلاصة باملساواة بني اجلنسني وعيع األنشطة والربامج  -
 املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، وتقدمي تقارير بشأ�ا؛

متثيل اليونسكو يف األمم املتحدة وغريها من املنتديات الدولية فيما يتعلق  -
 ق املرأة ومتكني املرأة واملساواة بني اجلنسني؛حبقو 

تنسيق جهود اليونسكو املبذولة يف سبيل حتقيق عيع مؤشرات خطة العمل  -
املعدة على نطاق منظومة األمم املتحدة وضمان املشاركة النشطة للربامج 

 واخلدمات املركزية يف عمليات إعداد التقارير وتلبية املتطلبات؛
شراكات وشبكات وتعزيزها وإقامة شبكات ابتكارية تعاونية مواصلة إقامة  -

 جديدة لتعزيز املساواة بني اجلنسني؛
التواصل بشأن ما حقق من إجنازات يف األولوية املتمثلة يف املساواة بني  -

 اجلنسني يف داخل اليونسكو ومع الشركاء اخلارجيني؛
ن من أجل تعزيز املساواة تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء والشركاء اآلخري -

 بني اجلنسني، وذلك يف جماالت اختصاص اليونسكو
 بني باملساواة املعين االستشاري الفريق

 اجلنسني
 اجلنسني بني املساواة شعبة مدير يرأسه الذي االستشاري، الفريق هذا سيدعى
 ،اليونسكو قطاعات شىت إىل املنتمني اإلداريني املوظفني كبار من يتألف والذي

 األولوية. هذه بتنفيذ معنية استشارية جلنة بصفته العمل إىل
 اجلنسني بقضايا املعنية التنسيق جهة

(شبكة جهة التنسيق املعنية بقضايا 
 اجلنسني)

 عيع قدرات تقييم خالل من اجلنسني بقضايا املعنية التنسيق جهة شبكة ستعزز
 كان أينما اجلهات هذه عناصر وجتديد اجلنسني بقضايا املعنية التنسيق جهات

 على اجلنسني بقضايا املعنية التنسيق جهات عيع وستحصل ضرورياً. األمر
 تقييم وعمليات وظائفها أوصاف يف تدمج أن ينبغي وصالحيات اختصاصات

 بقضايا املعنية التنسيق جهات قدرة ضمان اإلشراف جلهات وينبغي أدائها.
نشطة تتعلق بقضايا اجلنسني. ٪ من وقت عملها أل٢٠ تكريس على اجلنسني

 وتتوىل جهات التنسيق املعنية بقضايا اجلنسني ما يلي:
دعم كبار املوظفني اإلداريني واملوظفني يف قطاعاتم ومكتبهم ومعهدهم لتنفيذ  -

 تعميم املنظور اجلنساين؛
االضطالع بدور مهزة الوصل وقناة معلومات بني مكتب املديرة العامة/قسم  -

 ني اجلنسني ووحدتا؛املساواة ب
تقدمي تقارير بشأن التقدم احملرز يف تعميم املنظور اجلنساين يف قطاعاتم وحتديد  -

جماالت أفضل املمارسات إلعادة تطبيقها والتحديات واحلاجات اليت ينبغي 
 مواجهتها
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 امليدانية واملكاتب املقر - برنامج أخصائيو
 واملعاهد

 يف اجلنسني بني املساواة بشأن شواغلهم إدراج مجالربنا أخصائيي عيع على يتعني
 الربجمة. دورة مراحل عيع يف وذلك وأنشطتهم، براجمهم

 النيابية والالس الوطنية واللجان الدائمة (الوفود األعضاء الدول ممثلي إشراك سيتم املدين والتمع األعضاء الدول
 العمل خطة تنفيذ يف شركاء بوصفهم احلكومية) غري واملنظمات اليونسكو وأندية
 اليونسكو أمانة مع مشرتكة أنشطة تنظيم خالل من اجلنسني، بني باملساواة اخلاصة
 دوهلم. يف اجلنسني بني املساواة ترويج خالل ومن اجلنسني بني باملساواة تتعلق
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ANNEX I 

KEY GENDER EQUALITY CONCEPTS AND DEFINITIONS 

Gender:  

What it is:  

Social meaning given to being a woman or a man  

Social characteristics – not biological differences – used to define a woman or a man  

What it does:  

Defines the boundaries of what women and man can and should be and do  

Shapes and determines the behavior, roles, expectations, and entitlements of women and 
men  

Provides rules, norms, customs, and practices 

Sex: The biological differences between men and women.  

Gender Analysis: An assessment exercise to understanding the differences and similarities 
between women and men with regards to their experiences, knowledge, conditions, needs, access 
to and control over resources, and access to development benefits and decision-making powers. It 
is critical step towards gender-responsive and gender- transformative planning and programming. 

Sex-disaggregated data: Data that is collected and presented separately on men and women. 

Gender parity: Numerical concept for representation and participation. Necessary but not 
sufficient step on the road to gender equality. 

Gender Equity: Targeted measures are often needed to compensate for historical and social 
disadvantages that prevent women and men from otherwise being equals. These measures 
(temporary special measures), such as affirmative action, may necessitate different treatment of 
women and men in order to ensure an equal outcome. Equity leads to equality. 

Gender Equality: Women and men enjoy the same status and have equal opportunity to realize 
their full human rights and potential to contribute to national, political, economic, social and cultural 
development, and to benefit from the results. 

It is the equal valuing by society of both the similarities and the differences between women and 
men and the different roles they play. 

Discrimination against women means “any discrimination, exclusion or restriction made on the 
basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or 
exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, 
of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any 
other field;” Article 1 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women (CEDAW). 

Empowerment: Collective and individual process of women and men having control over lives, 
setting their own agendas, gaining skills, building self-confidence, solving problems and developing 
self-reliance. 

Gender division of labour is the result of how each society divides work among men and among 
women according to what is considered suitable or appropriate to each gender. 
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Women in development (WID) The WID approach aims to integrate women into the existing 
development process by targeting them, often in women-specific activities. Women are usually 
passive recipients in WID projects, which often emphasize making women more efficient producers 
and increasing their income. Although many WID projects have improved health, income or 
resources in the short term, because they did not transform unequal relationships, a significant 
number were not sustainable. A common shortcoming of WID projects is that they do not consider 
women’s multiple roles or that they miscalculate the elasticity of women’s time and labour. Another, 
is that such projects tend to be blind to men’s roles and responsibilities in women’s 
(dis)empowerment. 

Gender and development (GAD) The GAD approach focuses on seeking to address unequal 
gender relations which prevent inequitable development and which often lock women out of full 
participation. GAD seeks to have both women and men participate, make decisions and share 
benefits. The biggest difference between WID and GAD is that WID projects traditionally were not 
grounded in a comprehensive gender analysis. The GAD approach is gender-analysis driven. 
There is definitely a need for women-specific and men-specific interventions at times. 

These complement gender initiatives. Research shows that the success of both sex-specific and 
gender activities are directly linked with the depth of the gender analysis that informs them. A 
successful GAD approach requires sustained long-term commitment. 

Practical needs refer to what women (or men) perceive as immediate necessities such as water, 
shelter and food. 

Strategic (gender) Interests Interventions addressing strategic gender interests focus on 
fundamental issues related to women’s (or, less often, men’s) subordination and gender inequities. 
Strategic gender interests are long-term, usually not material, and are often related to structural 
changes in society regarding women’s status and equity. They include legislation for equal rights, 
reproductive choice, and increased participation in decision-making. The notion of “strategic 
gender needs”, first coined in 1985 by Maxine Molyneux1, helped develop gender planning and 
policy development tools, such as the Moser Framework, which are currently being used by 
development institutions around the world. 

Gender Aware – knowing that there are issues, differences and inequalities between women and 
men 

Gender Sensitive – acknowledging differences and inequalities between women and men as 
requiring attention 

Gender Responsive – above + articulating policies and initiatives which address the different 
needs, aspirations, capacities and contributions of women and men 

Gender Transformative – Policies and initiatives that challenge existing and biased/discriminatory 
policies, practices, programmes and affect change for the betterment of life for all. 

Violence against women is defined in Article 1 of the Declaration on the Elimination of Violence 
against Women (1993). The term refers to “any act of gender-based violence that results in, or is 
likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of 
such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether in public or in private life”. 

Gender Focal Point (GFP): GFPs are persons who have been designated within an institution or 
organization to monitor and stimulate greater consideration of gender equality issues in daily 
operations. Some use the term to refer to National Ministries of Women’s Affairs or heads of 
administrative services that exclusively work on the promotion of women’s rights and equal 
opportunities.  
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ANNEX II 

UNITED NATIONS SYSTEM-WIDE ACTION PLAN (SWAP) FRAMEWORK 

Accountability 
Element Approaches 

requirements 
Meets requirements Exceeds requirements 

1. Policy and 
plan 

1a. Gender equality and 
women’s 
empowerment, 
including gender 
mainstreaming and the 
equal representation of 
women, policies and 
plans in the process of 
being developed.  

1b. Up to date gender 
equality and women’s 
empowerment, including 
gender mainstreaming 
and the equal 
representation of women, 
policies and plans 
implemented. 

1ci. Up-to-date gender equality and 
women’s empowerment, including 
gender mainstreaming and the 
equal representation of women, 
policies and plans implemented.  

and  

1cii. Specific senior level 
mechanism in place for ensuring 
accountability for promotion of 
gender equality and the 
empowerment of women.  

2. Gender 
responsive 
performance 
and 
management 

2a. Core values and/or 
competencies being 
revised to include 
assessment of gender 
equality and the 
empowerment of 
women.  

2b. Assessment of 
gender equality and the 
empowerment of women 
integrated into core 
values and/or 
competencies for all staff, 
with a particular focus on 
levels P4 or equivalent 
and above.  

2ci. Assessment of gender equality 
and the empowerment of women 
integrated into core values and/or 
competencies for all staff, with a 
particular focus on levels P4 or 
equivalent and above including 
decision making positions in all 
Committees, Missions and Advisory 
Bodies.  

and 

2cii. System of recognition in place 
for excellent work promoting gender 
equality and women’s 
empowerment. 

Results 

Element Approaches 
requirements 

Meets requirements Exceeds requirements 

3. Strategic 
planning 

3a. Gender analysis in 
the central strategic 
planning document and 
main country 
programme documents 

or 

3a The central strategic 
planning document 
includes at least one 
specific 
outcome/expected 
accomplishment and 
one specific indicator 
on gender equality and 
women’s empowerment 

3bi. Gender analysis in 
the central strategic 
planning document and 
main country programme 
documents  

and 

3bii. The central strategic 
planning document 
includes at least one 
specific 
outcome/expected 
accomplishment and one 
specific indicator on 
gender equality and 
women’s empowerment 

3ci Gender analysis in the central 
strategic planning document and 
main country programme documents 

and 

3cii. The central strategic planning 
document includes more than one 
specific outcome/expected 
accomplishment and more than one 
specific indicator on gender equality 
and women’s empowerment 
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4. Monitoring 
and reporting 

4a. Reporting on 
gender equality and 
women’s empowerment 
results in relation to the 
central strategic 
planning document 

or 

4b. All key entity data is 
sex-disaggregated, or 
there is a specific 
reason noted for not 
disaggregating data by 
sex 

4bi. Reporting on gender 
equality and women’s 
empowerment results in 
relation to the central 
strategic planning 
document 

and 

4bii. All key entity data is 
sex-disaggregated, or 
there is a specific reason 
noted for not 
disaggregating data by 
sex 

4ci. Reporting on gender equality 
and women’s empowerment results 
in relation to the central strategic 
planning document 

and 

4cii. All key entity data is sex-
disaggregated, or there is a specific 
reason noted for not disaggregating 
data by sex 

and 

4ciii. Entity RBM guidance 
mainstreams gender equality and 
the empowerment of women.  

Oversight 

Element Approaches 
requirements 

Meets requirements Exceeds requirements 

5. Evaluation 5a. Meets some of the 
UNEG gender-related 
norms and standards. 

5b. Meets the UNEG 
gender-related norms 
and standards. 

5ci. Meets the UNEG gender-related 
norms and standards 

and 

5cii. Demonstrates effective use of 
the UNEG guidance on evaluating 
from a human rights and gender 
equality perspective. 

6. Gender 
responsive 
auditing 

6a. The risk related to 
the organization’s 
strategy and plans to 
achieve gender equality 
and the empowerment 
of women are 
considered as part of 
the risk based annual 
planning cycle. 

6b. Consultation takes 
place with the gender 
focal point/department 
on risks related to 
gender equality and the 
empowerment of 
women, as part of the 
risk based audit annual 
planning cycle. 

6ci. Consultation takes place with all 
levels of the organization on risks 
related to gender equality and the 
empowerment of women as part of 
the risk based audit annual planning 
cycle 

and 

6cii. ILO Participatory Gender Audit 
or equivalent carried out at least 
every five years. 

7. Programme 
review 

7a. Programme quality 
control systems partly 
integrate gender 
analysis. 

7b. Programme quality 
control systems fully 
integrate gender 
analysis. 

7ci. Programme quality control 
systems fully integrate gender 
analysis  

and 

7cii. Recognition in place for 
programmes that excel on gender 
equality and women’s 
empowerment. 
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 Human and financial resources  

Element Approaches 
requirements 

Meets requirements Exceeds requirements 

8. Financial  
resource tracking 

8a. Working towards a 
financial resource 
tracking mechanism to 
quantify disbursement 
of funds that promote 
gender equality and 
women’s 
empowerment   

8b. Financial resource 
tracking mechanism in 
use to quantify 
disbursement of funds that 
promote gender equality 
and women’s 
empowerment   

8c. Financial resource tracking 
mechanism in use to quantify 
disbursement of funds that 
promote gender equality and 
women’s empowerment   

and 

8ci. Results of financial resource 
tracking influences central 
strategic planning concerning 
budget allocation 

9. Financial 
resource 
allocation 

9a. Financial 
benchmark is set for 
implementation of the 
gender equality and 
women’s 
empowerment 
mandate 

9b. Financial benchmark 
for resource allocation for 
gender equality and 
women’s empowerment 
mandate is 

9c. Financial benchmark for 
resource allocation for gender 
equality and women’s 
empowerment mandate is 
exceeded 

10. Gender 
architecture 

10ai. Gender focal 
points or equivalent at 
Headquarters, 
regional and country 
levels are: 

a. appointed from staff 
level P-4 and above 
for both 
mainstreaming and 
representation of 
women 

b. have written terms 
of reference  

c. at least 20% of their 
time is allocated to 
gender focal point 
functions  

or 

10aii. Plan in place to 
achieve the equal 
representation of 
women for General 
Service staff and at P-
4 and above levels in 
the next five years 

10bi. Gender focal points 
or equivalent at 
Headquarters, regional 
and country levels are: 

a. appointed from staff 
level P4 and above for 
both mainstreaming and 
representation of women 

b. have written terms of 
reference  

c. at least 20% of their 
time is allocated to gender 
focal point functions  

and 

10bii. The entity has 
reached the equal 
representation of women 
for General Service staff 
and also at P4 and above 
levels  

and 

10biii. Gender 
department/unit is fully 
resourced according to 
the entity mandate. 

10ci. Gender focal points or 
equivalent at Headquarters, 
regional and country levels are: 

a.  appointed from staff level P-4 
and above 

b. have written terms of reference  

c. at least 20% of their time is 
allocated to gender focal point 
functions  

d. specific funds are allocated to 
support gender focal point 
networking 

and 

10cii. The entity has reached the 
equal representation of women 
for General Service staff and also 
at P-4 and above levels including 
the senior most levels of 
representation in field offices, 
Committees and Funds linked to 
the entity irrespective of 
budgetary source 

and  

10ciii. Gender department/unit is 
fully resourced according to the 
entity mandate. 
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11. Organization-
al culture 

11a. Organizational 
culture partly supports 
promotion of gender 
equality and the 
empowerment of 
women. 

11b. Organizational 
culture fully supports 
promotion of gender 
equality and the 
empowerment of women. 

11c. Organizational culture fully 
supports promotion of gender 
equality and the empowerment of 
women  

and 

11ci. Senior managers 
demonstrate leadership and 
public championing of promotion 
of the equal representation of 
women. 

Capacity 

Elements Approaches 
requirements 

Meets requirements Exceeds requirements 

12. Assessment 12a. Assessment of 
capacity in gender 
equality and women’s 
empowerment for 
individuals in entity is 
carried out. 

12bi. Entity-wide 
assessment of capacity 
of staff at Headquarters, 
regional and country 
levels in gender equality 
and women’s 
empowerment is carried 
out  

and 

12bii. A capacity 
development plan is 
established or updated 
at least every five years. 

121ci. Entity-wide assessment of 
capacity of staff at Headquarters, 
regional and country levels in 
gender equality and women’s 
empowerment is carried out  

and 

12cii. A capacity development plan 
is established or updated at least 
every three years. 

13. 
Development 

13a. Working towards 
ongoing mandatory 
training for all levels of 
staff at Headquarters, 
regional and country 
offices. 

13bi. Ongoing 
mandatory training for 
all levels of entity staff at 
Headquarters, regional 
and country offices. 

13ci. Ongoing mandatory training 
for all levels of entity staff at 
Headquarters, regional and country 
offices  

and 

13cii. Senior managers receive 
tailored training during orientation. 

Coherence, knowledge and information management 

Element Approaches 
requirements 

Meets requirements Exceeds requirements 

14. Knowledge 
generation 
and  
communication 

14a. Internal production 
and exchange of 
information on gender 
equality and women’s 
empowerment. 

14b. Knowledge on 
gender equality and 
women’s 
empowerment is 
systematically 
documented and 
publicly shared 

and 

14bi. Communication 
plan includes gender 
equality and women’s 

14ci. Knowledge on gender equality 
and women’s empowerment is 
systematically documented and 
publicly shared  

and 

14cii. Communication plan includes 
gender equality and women’s 
empowerment as an integral 
component of internal and public 
information dissemination 
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 empowerment as an 
integral component of 
internal and public 
information 
dissemination. 

and 

14ciii. Entity is actively involved in 
an inter-agency community of 
practice on gender equality and the 
empowerment of women. 

15. Coherence 15a. Participates in an 
ad hoc fashion in inter-
agency coordination 
mechanisms on gender 
equality and the 
empowerment of 
women. 

15bi. Participates 
systematically in inter-
agency coordination 
mechanisms on gender 
equality and the 
empowerment of 
women. 

15ci. Participates systematically in 
inter-agency coordination 
mechanisms on gender equality and 
the empowerment of women 

and 

15cii. Participates in the United 
Nations SWAP peer review process. 
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Annexe 1 : Concepts clés relatifs à l’égalité des genres et définitions 

Genre :  

Qu’est-ce que c’est :  

Ce que signifie socialement être une femme ou un homme  

Caractéristiques sociales – et non différences biologiques – invoquées pour définir une femme 
ou un homme  

Quelles en sont les incidences :  

Délimiter le champ de ce que peut être et faire un homme ou une femme  

Façonner et déterminer le comportement, les rôles, les attentes et les droits des femmes et 
des hommes 

Fonder des règles, des normes, des coutumes et des pratiques. 

Sexe : Caractères biologiques différenciant la femme et l’homme.  

Analyse de genre : Exercice d’évaluation visant à comprendre les différences et similitudes entre 
femmes et hommes en ce qui concerne leurs expériences, leurs connaissances, leur situation, 
leurs besoins, leur accès aux ressources et leur contrôle de celles-ci, et leur accès aux fruits du 
développement et aux pouvoirs décisionnels. C’est une étape essentielle vers une planification et 
une programmation attentives et transformatrices en matière de genre. 

Données ventilées par sexe : Données collectées et présentées séparément pour les hommes et 
les femmes. 

Parité des genres : Concept numérique mesurant la représentation et la participation. Étape 
nécessaire mais non suffisante sur la voie de l’égalité des genres. 

Équité entre les genres : Des mesures ciblées sont souvent indispensables pour compenser des 
désavantages historiques et sociaux qui empêchent les femmes et les hommes d’être égaux par 
ailleurs. Ces mesures (dispositions temporaires spéciales), telles que mesures palliatives (« action 
positive »), peuvent nécessiter des différences de traitement entre femmes et hommes pour 
rétablir l’égalité. L’équité conduit à l’égalité. 

Égalité des genres : Femmes et hommes jouissent du même statut et ont des chances égales de 
réaliser pleinement leurs droits humains et leur potentiel afin de contribuer au développement 
politique, économique, social et culturel national, et d’en recueillir les bénéfices. 

La société accorde une égale valeur aux similitudes comme aux différences des femmes et des 
hommes et aux différents rôles joués par eux. 

Discrimination à l’égard des femmes : « Toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le 
sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance 
ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de 
l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines 
politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine » (article premier de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes). 
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Autonomisation : Processus collectif et individuel visant à faire en sorte que femmes et hommes 
puissent prendre leur vie en mains, définir leurs propres objectifs, acquérir des compétences, 
prendre confiance en soi, résoudre les problèmes et compter sur eux-mêmes. 

Division du travail selon le genre : Résultat de la répartition des tâches entre hommes et 
femmes dans chaque société selon ce qui est considéré comme souhaitable ou adapté à chaque 
genre. 

Les femmes dans le développement (approche WID) : L’approche WID vise à intégrer les 
femmes dans le processus de développement existant en les ciblant, souvent dans le cadre 
d’activités spécifiquement féminines. Les femmes sont en général des bénéficiaires passives dans 
les projets de type WID, qui s’attachent souvent à faire d’elles des productrices plus efficientes et à 
accroître leur revenu. Même si de nombreux projets de type WID ont amélioré la santé, les 
revenus ou les ressources à moyen terme, un nombre significatif d’entre eux n’étaient pas 
durables parce qu’ils ne modifiaient en rien des relations fondées sur l’inégalité. Une erreur 
commune de ces projets est qu’ils ne tiennent pas compte des multiples rôles de la femme ou 
qu’ils évaluent mal l’élasticité du temps et du travail des femmes. Une autre est qu’ils tendent à 
occulter le rôle et les responsabilités des hommes dans la (dés)autonomisation des femmes. 

Genre et développement (approche GAD) : L’approche GAD (genre et développement) vise à 
remédier aux inégalités dans les relations entre les genres qui font obstacle à un développement 
équitable et qui, souvent, interdisent aux femmes une participation pleine et entière. L’objectif est 
de faire en sorte que tant les femmes que les hommes puissent participer, prendre des décisions 
et partager les avantages. La principale différence entre l’approche WID et l’approche GAD est 
que les projets inspirés par la première n’étaient généralement pas ancrés dans une analyse 
globale selon le genre. L’approche GAD repose sur l’analyse de genre. Des interventions visant 
spécifiquement les femmes et les hommes apparaissent parfois absolument nécessaires. 

Elles complètent les initiatives en faveur de l’égalité des genres. Les recherches montrent que le 
succès des activités, qu’elles soient sexospécifiques ou axées sur le genre, est directement lié à la 
profondeur de l’analyse de genre qui les éclaire. Pour porter ses fruits, une approche GAD exige 
un engagement soutenu à long terme. 

Besoins pratiques : Désigne ce que les femmes (ou les hommes) perçoivent comme des 
nécessités immédiates, par exemple l’accès à l’eau, à un logement et à la nourriture. 

Intérêts stratégiques (liés au genre) : Les interventions visant à servir des intérêts stratégiques 
liés au genre portent sur des questions fondamentales touchant les femmes (ou, moins souvent, 
les hommes) en rapport avec la subordination ou les inégalités. Les intérêts stratégiques liés au 
genre sont des intérêts à long terme, n’ayant généralement pas un caractère matériel et souvent 
indissociables de changements structurels dans la société concernant le statut des femmes et 
l’équité à leur égard. Ils comprennent l’adoption de lois garantissant l’égalité des droits, le libre 
choix en matière de procréation et une participation accrue à la prise de décision. Le concept de 
« besoins stratégiques propres à un genre », forgé pour la première fois en 1985 by Maxine 
Molyneux1, a facilité l’élaboration d’outils de planification et de formulation de politiques attentifs 
au genre, comme le Cadre Moser, qui sont aujourd’hui utilisés par les organismes de 
développement du monde entier. 

Conscient des questions de genre : Qui connaît l’existence de problèmes, de différences et 
d’inégalités entre femmes et hommes. 

Attentif au genre : Qui reconnaît la nécessité de prêter attention aux différences et inégalités 
entre femmes et hommes (on dit aussi « sensible au genre »). 
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Réactif en matière de genre : Comme ci-dessus, mais qui conçoit en outre des politiques et des 
initiatives visant à répondre aux aspirations, capacités, contributions et besoins différents des 
femmes et des hommes 

Transformateur du genre : Politiques et initiatives visant à combattre les politiques, pratiques et 
programmes discriminatoires et induisant des changements propres à améliorer la vie de chacun. 

Violence à l’égard des femmes : Définie à l’article premier de la Déclaration sur l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes (1993). L’expression désigne « tous actes de violence dirigés 
contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée » 

Point focal sur le genre (PFG) : Personnes qui ont été désignées au sein d’un établissement ou 
d’une organisation pour veiller et inciter à une plus grande prise en compte des questions d’égalité 
des genres dans les activités quotidiennes de cet établissement ou organisation. L’expression 
désigne parfois le ministère national chargé des questions touchant les femmes ou le chef d’un 
service administratif s’occupant exclusivement de la promotion des droits des femmes et de 
l’égalité des chances.  
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Annexe 2 : Cadre du Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies (SWAP)  

Responsabilisation 

Élément Se rapproche des attentes Satisfait les attentes Dépasse les attentes 

1. Politiques et 
plans 

1a. Égalité des genres et 
autonomisation des 
femmes, y compris 
l’intégration des questions 
de genre et la 
représentation égale des 
femmes dans les politiques 
et les plans en cours 
d’élaboration. 

1b. Promotion de 
l’égalité des genres 
et de 
l’autonomisation des 
femmes, y compris 
l’intégration des 
questions de genre 
et la représentation 
égale des femmes 
dans les politiques et 
les plans mis en 
œuvre.  

1ci. Promotion de l’égalité des 
genres et de l’autonomisation des 
femmes, y compris l’intégration 
des questions de genre et la 
représentation égale des femmes 
dans les politiques et les plans 
mis en œuvre ; 
et 
1cii. Mise en place d’un 
mécanisme spécifique au niveau 
de la direction afin de garantir la 
responsabilisation en matière de 
promotion de l’égalité des genres 
et de l’autonomisation des 
femmes. 

2. Performances 
et gestion 
sensibles au 
genre 

2a. Révision des valeurs 
et/ou des compétences 
centrales afin d’inclure 
l’évaluation de l’égalité des 
genres et de 
l’autonomisation des 
femmes. 

2b. Intégration de 
l’évaluation de 
l’égalité des genres 
et de 
l’autonomisation des 
femmes dans les 
valeurs et/ou les 
compétences 
centrales de 
l’ensemble du 
personnel, en 
mettant l’accent en 
particulier sur le 
niveau P-4 et les 
niveaux équivalents 
ou supérieurs. 

2ci. Intégration de l’évaluation de 
l’égalité des genres et de 
l’autonomisation des femmes 
dans les valeurs et/ou les 
compétences centrales de 
l’ensemble du personnel, en 
mettant l’accent en particulier sur 
le niveau P-4 et les niveaux 
équivalents ou supérieurs, 
notamment sur les postes de 
décision dans tous les comités, 
missions et organes consultatifs ; 
et 
2cii. Mise en place d’un système 
de reconnaissance des efforts 
remarquables entrepris afin de 
promouvoir l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes. 

Résultats 

Élément Se rapproche des attentes Satisfait les attentes Dépasse les attentes 

3. Planification 
stratégique 

3a. Analyse du genre dans 
le document central de 
planification stratégique et 
les principaux documents 
de programmation par 
pays ; 
ou 

3bi. Analyse du 
genre dans le 
document central de 
planification 
stratégique et les 
principaux 
documents de 
programmation par 
pays ;  
et 

3ci Analyse du genre dans le 
document central de planification 
stratégique et les principaux 
documents de programmation par 
pays ;  
et 
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 3a. Le document central de 
planification stratégique 
inclut au moins un 
résultat/une réalisation 
escomptée spécifique et un 
indicateur spécifique sur 
l’égalité des genres et 
l’autonomisation des 
femmes. 

3bii. Le document 
central de 
planification 
stratégique inclut au 
moins un 
résultat/une 
réalisation 
escomptée 
spécifique et un 
indicateur spécifique 
sur l’égalité des 
genres et 
l’autonomisation des 
femmes. 

3cii. Le document central de 
planification stratégique inclut 
plusieurs résultats/réalisations 
escomptées spécifiques et 
plusieurs indicateurs spécifiques 
sur l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes. 

4. Suivi et 
présentation 
de rapports 

4a. Rapports sur les 
résultats obtenus en 
matière d’égalité des 
genres et d’autonomisation 
des femmes au regard du 
document central de 
planification stratégique ; 
ou 
4b. Toutes les données 
essentielles de l’entité sont 
ventilées par sexe, ou il 
existe une raison précise 
pour que ce ne soit pas le 
cas. 

4bi. Rapports sur les 
résultats obtenus en 
matière d’égalité des 
genres et 
d’autonomisation des 
femmes au regard du 
document central de 
planification 
stratégique ; 
et 
4bii. Toutes les 
données essentielles 
de l’entité sont 
ventilées par sexe, 
ou il existe une 
raison précise pour 
que ce ne soit pas le 
cas. 

4ci. Rapports sur les résultats 
obtenus en matière d’égalité des 
genres et d’autonomisation des 
femmes au regard du document 
central de planification 
stratégique ; 
et 
4cii. Toutes les données 
essentielles de l’entité sont 
ventilées par sexe, ou il existe 
une raison précise pour que ce 
ne soit pas le cas ; 
et 
4ciii. Les orientations de l’entité 
en matière de RBM intègrent les 
questions relatives à l’égalité des 
genres et à l’autonomisation des 
femmes. 

Supervision 

Élément Se rapproche des attentes Satisfait les attentes Dépasse les attentes 

5. Évaluation 5a. Conforme à certaines 
règles et normes du GNUE 
relatives au genre. 

5b. Conforme aux 
règles et normes du 
GNUE relatives au 
genre. 

5ci. Conforme aux règles et 
normes du GNUE relatives au 
genre ; 
et 
5cii. Démontre l’utilisation 
efficace des orientations du 
GNUE sur l’évaluation dans la 
perspective des droits de 
l’homme et de l’égalité des sexes. 
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6. Audit sensible 
au genre 

6a. Les risques liés à la 
stratégie et aux plans de 
l’organisation visant à 
atteindre l’égalité des 
genres et l’autonomisation 
des femmes sont 
considérés comme une 
partie du cycle annuel de 
planification fondé sur les 
risques. 

6b. Consultation 
avec le point focal 
pour le 
genre/département 
sur les risques liés à 
l’égalité des genres 
et à l’autonomisation 
des femmes, dans le 
cadre du cycle 
annuel de 
planification de 
l’audit fondé sur les 
risques. 

6ci. Consultation avec toutes les 
catégories de personnel sur les 
risques liés à l’égalité des genres 
et à l’autonomisation des 
femmes, dans le cadre du cycle 
annuel de planification de l’audit 
fondé sur les risques ; 
et 
6cii. Audit participatif de l’OIT sur 
l’égalité des genres  ou 
équivalent réalisé au moins tous 
les cinq ans. 

7. Examen des 
programmes 

7a. Les systèmes de 
contrôle de la qualité des 
programmes intègrent 
partiellement l’analyse 
sexospécifique. 
 

7b. Les systèmes de 
contrôle de la qualité 
des programmes 
intègrent pleinement 
l’analyse 
sexospécifique. 

7ci. Les systèmes de contrôle de 
la qualité des programmes 
intègrent pleinement l’analyse 
sexospécifique ;  
et 
7cii. Mise en place d’un système 
de reconnaissance des 
programmes qui excellent dans le 
domaine de l’égalité des genres 
et de l’autonomisation des 
femmes.  

Ressources humaines et financières  

Élément Se rapproche des 
attentes 

Satisfait les attentes Dépasse les attentes 

8. Suivi des 
ressources 
financières 

8a. Élaboration d’un 
mécanisme de suivi des 
ressources financières 
permettant de quantifier 
les dépenses afin de 
promouvoir l’égalité des 
genres et 
l’autonomisation des 
femmes. 

8b. Utilisation d’un 
mécanisme de suivi 
des ressources 
financières 
permettant de 
quantifier les 
dépenses afin de 
promouvoir l’égalité 
des genres et 
l’autonomisation des 
femmes. 

8c. Utilisation d’un mécanisme de 
suivi des ressources financières 
permettant de quantifier les 
dépenses afin de promouvoir 
l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes ; 
et 
8ci. Les résultats du suivi des 
ressources financières 
influencent la planification 
stratégique centrale en ce qui 
concerne l’allocation des 
budgets.  

9. Allocation de 
ressources 
financières 

9a. Création d’un 
indicateur financier pour 
la mise en œuvre du 
mandat relatif à l’égalité 
des genres et à 
l’autonomisation des 
femmes.  

9b. Mise en place 
d’un indicateur 
financier pour 
l’allocation des 
ressources en faveur 
du mandat relatif à 
l’égalité des genres 
et à l’autonomisation 
des femmes. 

9c. L’indicateur financier pour 
l’allocation des ressources en 
faveur du mandat relatif à l’égalité 
des genres et à l’autonomisation 
des femmes est dépassé. 
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10. Architecture 
relative au genre 

10ai. Les points focaux 
pour le genre ou 
équivalents au Siège et 
aux niveaux régional et 
national : 

10bi. Les points 
focaux pour le genre 
ou équivalents au 
Siège et aux niveaux 
régional et national : 

10ci. Les points focaux pour le 
genre ou équivalents au Siège et 
aux niveaux régional et national : 
a. sont nommés parmi le 
personnel de niveau P-4 et au- 
delà 

 a. sont nommés parmi le 
personnel de niveau P-4 
et au-delà, à la fois pour 
intégrer les questions de 
genre et la représentation 
des femmes ; 
b. disposent d’un mandat 
écrit ; 
c. consacrent au moins 
20 % de leur temps aux 
fonctions de point focal 
pour le genre ; 
ou 
10aii. Mise en place d’un 
plan visant à atteindre la 
représentation égale des 
femmes parmi le 
personnel de service et 
de bureau et au niveau P-
4 et au-delà dans les cinq 
prochaines années.  

a. sont nommés 
parmi le personnel 
de niveau P-4 et au-
delà, à la fois pour 
intégrer les questions 
de genre et la 
représentation des 
femmes ; 
b. disposent d’un 
mandat écrit ; 
c. consacrent au 
moins 20% de leur 
temps aux fonctions 
de point focal pour le 
genre ;  
et 
10bii. L’entité a 
atteint une 
représentation égale 
des femmes parmi le 
personnel de service 
et de bureau et au 
niveau P-4 et au-
delà ; 
et 
10biii. Le 
département/l’unité 
de genre dispose de 
toutes les ressources 
nécessaires, 
conformément à son 
mandat.  

b. disposent d’un mandat écrit ;  
c. consacrent au moins 20 % de 
leur temps aux fonctions de point 
focal pour le genre ; 
d. bénéficient de fonds 
spécifiquement alloués au 
soutien de leur réseau ;  
et 
10cii. L’entité a atteint une 
représentation égale des femmes 
parmi le personnel de service et 
de bureau et au niveau P-4 et au-
delà, notamment les plus hauts 
niveaux de représentation dans 
les bureaux hors Siège, les 
comités et les fonds associés à 
l’entité, quelle que soit la source 
budgétaire ; 
et 
10ciii. Le département/l’unité de 
genre dispose de toutes les 
ressources nécessaires, 
conformément à son mandat. 

11. Culture 
organisationnelle 

11a. La culture 
organisationnelle soutient 
partiellement la promotion 
de l’égalité des genres et 
de l’autonomisation des 
femmes. 

11b. La culture 
organisationnelle 
soutient pleinement 
la promotion de 
l’égalité des genres 
et de 
l’autonomisation des 
femmes. 

11c. La culture organisationnelle 
soutient pleinement la promotion 
de l’égalité des genres et de 
l’autonomisation des femmes ; 
et 
11ci. Les hauts responsables font 
preuve de leadership et d’un 
soutien public en faveur de la 
promotion de la représentation 
égale des femmes. 
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Capacités 

Élément Se rapproche des 
attentes 

Satisfait les attentes Dépasse les attentes 

12. Évaluation 12a. Réalisation d’une 
évaluation des capacités 
des membres de l’entité 
en matière d’égalité des 
genres et 
d’autonomisation des 
femmes. 

12bi. Réalisation 
d’une évaluation, à 
l’échelle de l’entité, 
des capacités du 
personnel au Siège 
et aux niveaux 
régional et national 
en matière d’égalité 
des genres et 
d’autonomisation des 
femmes ; 
et 
12bii. Un plan de 
renforcement des 
capacités est établi 
ou mis à jour au 
moins tous les cinq 
ans. 

121ci. Réalisation d’une 
évaluation, à l’échelle de l’entité, 
des capacités du personnel au 
Siège et aux niveaux régional et 
national en matière d’égalité des 
genres et d’autonomisation des 
femmes ;  
et 
12cii. Un plan de renforcement 
des capacités est établi ou mis à 
jour au moins tous les trois ans. 

13. Développement 13a. Mise en place d’une 
formation continue 
obligatoire pour toutes les 
catégories de personnel 
au Siège et dans les 
bureaux régionaux et 
nationaux. 

13bi. Formation 
continue obligatoire 
pour toutes les 
catégories de 
personnel de l’entité 
au Siège et dans les 
bureaux régionaux et 
nationaux. 

13ci. Formation continue 
obligatoire pour toutes les 
catégories de personnel de 
l’entité au Siège et dans les 
bureaux régionaux et nationaux ;  
et 
13cii. Les hauts responsables 
reçoivent une formation sur 
mesure durant leur intégration. 

Cohérence, gestion du savoir et de l’information 

Élément Se rapproche des 
attentes 

Satisfait les attentes Dépasse les attentes 

14. Production de 
savoir et 
communication 

14a. Production et 
échange internes 
d’informations relatives à 
l’égalité des genres et à 
l’autonomisation des 
femmes. 

14b. Documentation 
et partage public 
systématiques des 
connaissances en 
matière d’égalité des 
genres et 
d’autonomisation des 
femmes ; 
et 
14bi. Intégration 
dans le plan de 
communication de 
l’égalité des genres 
et de 
l’autonomisation des 
femmes comme 
partie intégrante de 
la diffusion interne et 
publique de 

14ci. Documentation et partage 
public systématiques des 
connaissances en matière 
d’égalité des genres et 
d’autonomisation des femmes ; 
et 
14cii. Intégration dans le plan de 
communication de l’égalité des 
genres et de l’autonomisation des 
femmes comme partie intégrante 
de la diffusion interne et publique 
de l’information ; 
et 
14ciii. Participation active de 
l’entité à une communauté de 
pratiques inter-agences sur 
l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes. 
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Élément Se rapproche des 
attentes 

Satisfait les attentes Dépasse les attentes 

l’information. 

15. Cohérence 15a. Participation ad hoc 
aux mécanismes de 
coordination 
interinstitutions sur 
l’égalité des genres et 
l’autonomisation des 
femmes. 

15bi. Participation 
systématique aux 
mécanismes de 
coordination 
interinstitutions sur 
l’égalité des genres 
et l’autonomisation 
des femmes. 

15ci. Participation systématique 
aux mécanismes de coordination 
interinstitutions sur l’égalité des 
genres et l’autonomisation des 
femmes ; 
et 
15cii. Participation au processus 
d’examen par les pairs de l’UN-
SWAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
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0B٣ضميمة  ٤م/٣٧ 
1B١٢/١١/٢٠١٣ 

 فرنسياألصل: 

  من جدول األعمال ٣,١البند 

 ٢٠١٥-٢٠١٤استراتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب 

 ٣ضميمة 

 التقديم

 (اجلزء باء). ١٥م ت/١٩١(ثانياً) و  ١٩م ت/١٩٠و  ١م/٣٦القرارات  المصدر:

) ٤م/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤يف إطار االسرتاتيجية املتوسطة األجل للمنظمة للفرتة  الخلفية:
، مدما املديرة العامة إا اللس التنفيذي )٥م/٣٧( ٢٠١٧-٢٠١٤والربنامج وامليزانية للفرتة 

اجلوانب املوضوعية وطرائق ، تبني ٢٠٢١-٢٠١٤اسرتاتيجية تنفيذية خاصة بالشباب للفرتة 
التنفيذ اخلاصة بربنامج اليونسكو للشباب، املعد بالتشاور مع القطاعات، واملكاتب، واملكاتب 

االسرتاتيجية املتوسطة يف إطار  اوتععر  ذذ  الوثيقة عل  املمترر العام ليخخذ علمًا ب امليدانية.
 ٢٠١٧-٢٠١٤امليزانية للفرتة ) والربنامج و ٤م/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤األجل للمنظمة للفرتة 

 .)٥م/٣٧(
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 مقدمة

 ،يف كل أحناء العامل، بدفع خط  التغيري واملطالبة باحرتام احلريات واحلقوق األساسية ،ينهض الشباب نساء ورجاالً  - ١
وإتاحة الفرصة مم للتعلم والعمل واملشاركة يف القرارات ال  تمتثر عل  حياتم. كما  وسسني أحوامم وأحوال تتمعاتم،

، سديات عاتية تمتثر عل  جوانب ذامة من أمم يواجهون يف الوما اات،، بسبب ما يي  بم من أزمات متواصلة
والربامج بغية تيئة بيئة  والسياسات مض ، لتحسني االستثمار يف البحوثحياتم. ولقد حان الوما، أكثر من أي وما 

  ويشاركون ستعيدون أملهم وإحساسهم بالتمع،ركينية تقوم عل  احلقوق، يزدذر فيها الشباب، وميارسون حقومهم، وي
 اجتماعية مسمتولة ومبدعة.كعناصر 

املديرة العامة "أن تنظر، يف أثناء إعدادذا ملشروع  السادسة والثالثني منوطلب املمترر العام لليونسكو يف دورت،  - ٢
 ٤، يف ضرورة إدماج الشباب كخولوية عامة جديدة وأن تدرس إمكانية وأثار الك، وأن سدد يف الوثيقة م/٤م/٣٧الوثيقة 
"القادمة

0F

أفضل طريقة للتنفيذ. وأوضحا املديرة العامة، يف مقرتحاتا األولية لالسرتاتيجية املتوسطة األجل لليونسكو  ١
اسرتاتيجية  احلادية والتسعني بعد املائة)، أما "ستقرتع عل  اللس التنفيذي يف دورت، ٤م/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة 

1Fتنفيذية"

، وعل  سبيل املتابعة الجتماع املشاورات الذي عقدت، املديرة العامة مع اً إا ما ورد آنفاً بشخن الشباب. واستناد ٢
، أعدت األمانة ذذ  االسرتاتيجية التنفيذية، بطريقة ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١الدول األعضاء يف اليونسكو يف 

 لشباب يف املكاتب امليدانية.باتشاركية عملا فيها مع مطاعات اليونسكو، واملكاتب يف املقر، ومراكز التنسيق املعنية 

 م من الماضيالتعلّ  - أوالً 

عل  أثر االعرتاف بالشباب كمجموعة  جديداً  اكتسب التزام اليونسكو بالشباب، القائم منذ أمد طويل، دافعاً  - ٣
2Fسظ  باألولوية يف أعمال املنظمة

(١٩٩٨واسرتاتيجية اليونسكو للعمل مع الشباب ومن أجلهم املعتمدة يف عام  ٣
3F

٤ .
4F، اضطلعا األمانة بعمليات٢٠٠٨ومنذ عام 

الستعرا  أعمال اليونسكو بشخن الشباب وسليل املعلومات ال  تسمح  ٥
بتحديد امليزة املقارنة لليونسكو ووضعها ودورذا يف ذذا امليدان. وخلص التحليل الشامل لنتائج ذذ  العمليات إا 

 الوثيقة.تمل ذذ  استنتاجات ذامة جيري تناوما يف 

                                                
 .م/القرارات٣٦  ١
 .٢٦اجلزء األول، الفقرة  ١٩م ت/١٩٠  ٢
 فصاعداً. ١٩٩٥واالسرتاتيجيات املتوسطة األجل املتالحقة منذ عام  ١٩٩٣مرارات املمترر العام يف   ٣
 .http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001189/118914mo.pdf، ١٩٩٨اسرتاتيجية اليونسكو للعمل مع الشباب ومن أجلهم املعتمدة يف عام   ٤
إعداد وثيقة بعنوان "مدى تطور التدخل بشخن الشباب: اليونسكو، الوكاالت الشقيقة يف األمم املتحدة،  )١(تتمثل ذذ  العمليات يف:   ٥

ن الشباب سليل أعمال اجلهات الفاعلة العاملية واإلمليمية بشخ )٢()؛ ٢٠٠٨واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية الرئيسية" (
عر   )٤()؛ ٢٠١١-٢٠١٠االستنتاجات والتوصيات الرئيسية ( -الفريق العامل املواضيعي املعين بالشباب  )٣()؛ ٢٠١٢-٢٠٠٨(

سليل تطور مج التمع الدويل إزاء الشباب منذ عام  )٥()؛ ٢٠١٢-٢٠١٠للسياسات الوطنية بشخن الشباب وذياكل رثيل الشباب (
تقييم أعمال اليونسكو بشخن  )٧()؛ ٢٠١٢ة حالة الشباب عل  الصعيد العاملي وتطور أمناط تنظيم الشباب (دراس )٦()؛ ٢٠١٢( ١٩٩٥

 ).٢٠١٢-٢٠١٠السابقة واملعلومات املقدمة من القطاعات واملكاتب امليدانية ( ٤الشباب حىت اآلن عل  أساس استعرا  وثائق م ت/

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001189/118914mo.pdf
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وما برع تدخل اليونسكو بشخن الشباب يتناول تموعة متنوعة من املواضيع والتخصصات والقضايا: من التعليم  - ٤
وتلك املتعلقة بوفورات احلجم  االسرتاتيجيةإا الثقافة، والعلوم الطبيعية، والعلوم اإلنسانية، واالتصال. وثبا أن املبادرات 

تناول املستوى األعل  (السياسية العامة/احلوكمة) واملستوى األد( (التمعي/الشعيب) أكثر  ال  تتسم بخما مرتابطة وت
كفاءة من املشاريع االنفرادية صغرية احلجم ال  ذي منفصلة عن بيئة السياسة العامة املتعلقة بالشباب. فهذ  املبادرات 

دولية احلكومية، وميكن أن تمتدي إا نتائج نوعية وكمية االسرتاتيجية تنسجم مع رسالة اليونسكو، ومهامها، وطبيعتها ال
يف  عل  حد سواء. وال بد، بناء عل  الك، من إيالء األولوية مذ  املبادرات عن طريق اتباع مج شامل وأكثر تركيزاً 

عية ملواضيا املساراتأعمال اليونسكو بشخن الشباب، ميكن أن يعزز اخلربة املتعددة التخصصات املوجودة داخل 
 لليونسكو وفيما بينها.

5Fصر فاعلة من أجل التنمية والسالمكشركاء متساويني وعنا حني أن اليونسكو تسلم بالشباب  ويف - ٥

مل ينعكس ذذا  ٦
عل  حنو كاف يف مجيع اجلوانب الربناتية. ومن الضروري أن تعزز أعمال املنظمة منهجيات وآليات فعالة ميكن من 

عضاء الشباب يف وضع السياسات والربامج وإجنازذا، وخباصة عن طريق منظمات الشباب. خالما أن تشرك الدول األ
أن تعزز أعمال اليونسكو بشخن الشباب، مبا يف الك ما يعضطلع ب، منها مع احلكومات الوطنية، األعمال ًا وينبغي أيض

يتوا ميادتا الشباب، وأن تتيح الفرصة ال  تكون بقيادة الشباب، وأن تزيد من مدرات القادة الشباب واملنظمات ال  
إلمامة شراكات مع ذمتالء القادة وذذ  املنظمات لالضطالع بخنشطة برناتية، وال سيما عل  الصعيد القطري ويف إطار 

 مليات اليونسكو للربتة القطرية.ع

ولية احلكومية واملنظمات غري وثبا أن التعاون مع الوكاالت الشقيقة يف األمم املتحدة، وكذلك مع املنظمات الد - ٦
احلكومية وكيانات القطاع اخلاص أكثر فعالية باملقارنة بالتكاليف من األنشطة االنفرادية املتفرمة ال  تفضي إا ازدواج 

يف سياق أعمال ًا اجلهود يف منظومة األمم املتحدة ويف خارجها عل  حد سواء. وينبغي تعزيز ذذا التعاون، وخصوص
مم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وأعمال الربتة القطرية لليونسكو، ألن، يزيد من التوعية بخعمال اليونسكو إطار عمل األ

 عات متنوعة من الشباب واملاحنني.بشخن الشباب، وأثر أعمال الدعوة ال  تضطلع با، ومدرتا عل  االتصال مبجمو 

 )٢٠٢١-٢٠١٤( ٤م/٣٧الوثيقة لفترة التطلع إلى األمام: تركيز مجدد   - ثانياً 

ستعمل اليونسكو عل  كفالة إشراك الشابات والشباب يف السياسات والربامج ال  تمتثر عليهم واضطالعهم بدور ريادي 
 يف األعمال الرامية إا تعزيز السالم والتنمية املستدامة يف بلدامم وتتمعاتم.

، والتحوالت ريلشباب بصفتهم عناصر فاعلة لتحقيق التغيستطبق اليونسكو رؤية شاملة ومستقبلية تسلم با - ٧
االجتماعية، والسالم والتنمية املستدامة. وسسد ذذ  الرؤية السبل ال  يهتم با الشباب بخعمال اليونسكو أو يتخثرون 

ال املتصلة با: كمستفيدين من اخلدمات واألنشطة؛ وعناصر فاعلة مستقلة؛ وشركاء من خالل منظماتم. وستتيح األعم
                                                

 .http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001189/118914mo.pdf "،١٩٩٨أجلهم، املعتمدة عام اسرتاتيجية اليونسكو للعمل مع الشباب ومن  ٦

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001189/118914mo.pdf
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االعتماد عل  مدراتم اإلبداعية، ومعارفهم، وطاماتم االبتكارية، وما لديهم من إمكانات  )١(بالشباب الفرصة ملا يلي: 
التصدي للتحديات ال  تمتثر عل  تنميتهم عل  صعيد احلوكمة والصعيد التمعي؛  )٢(لدفع خط  التقدم؛ 

 مع وغاب عنهم األمل يف املستقبل.ومن فقدوا اإلحساس بالتالوصول إا من مل يتسن الوصول إليهم  )٣(

وبطريقة تكاملية يف سقيق األذداف األساسية لالسرتاتيجية  بصورة مباشرة وتسهم رؤية اليونسكو بشخن الشباب - ٨
قوق . ويتمثل امدف النهائي يف ركني من يضطلعون بالواجبات ويتمتعون باحل٢٠٢١-٢٠١٤املتوسطة األجل للفرتة 

من إجياد وإدامة بيئة ركن الشباب من اارسة حقومهم والوفاء مبسمتولياتم، واالنتعاش كبشر، وتخمني االستماع إا 
صوتم، وإشراكهم، وتقديرذم كعناصر فاعلة اجتماعية وأصحاب معرفة يف امليادين املتخصصة. وذذ  األحوال أساسية 

ل السالم وسقيق التنمية املستدامة والقضاء عل  الفقر. ومذا املنظور إا إلطالق طاماتم إلجياد ثقافة ترمي إا إحال
، ٢٠١٥الشباب، فيما يتعلق باجلهود املبذولة لتحقيق األذداف اإلمنائية لأللفية وجدول أعمال التنمية فيما بعد عام 

تمتثر عل  احتماالت تنمية ميمة مزدوجة: فهو ال يسهم يف التصدي للتحديات اإلمنائية وأوج، عدم اإلنصاف ال  
البيئة واألحوال الالزمة لتمكني الشباب وإشراكهم، حىت ميكنهم بدورذم أن يسهموا اً الشباب فحسب، ولكن، يهيئ أيض

 .٢٠١٥عمال التنمية فيما بعد عام يف بلوغ األذداف اإلمنائية لأللفية وسقيق جدول أ

وستعطبق النظرة الشاملة لليونسكو بشخن الشباب من  - ٩
خالل ثالثة حماور عمل تكاملية تستخدم يف توجي، األعمال 

 حالياً ال  سعَدد عل  أساس االختصاصات املوجودة  الربناتية
يف اليونسكو. وتستجيب احملاور املقرتحة إا احلاجة إا اتباع 

ملة، عل  النحو احملدد يف مج كلي وإا تدخالت شا
ور مع مهام اليونسكو يف ميادين: . وتتسق ذذ  احملا٤ الفقرة

نفيذذا، إسداء املشورة فيما يتعلق بوضع السياسات وت) ١(
ية العمل كمخترب لألفكار وتقدمي االمرتاحات املبتكرة وإسداء املشورة السياس) ٢ة القدرات املمتسسية والبشرية؛ (وتنمي

6Fوضع القواعد واملعايري يف ميادين اختصاصها ودعم ورصد تنفيذذا )٣العامة يف ميادين اختصاصها؛ (

٧. 

7Fالشبابوضع السياسات واستعراضها، بمشاركة  - ١المحور 

٨ 

املتصلة بالشباب، وتتناول ميادين ومسائل  األنشطةتوفر السياسة العامة بشخن الشباب الرؤية األساسية لربتة  -١٠
عامة متعددة: من التعليم إا العمالة، ومن التنمية االجتماعية إا التمثيل الدميقراطي، ومن البحث العلمي إا االبتكار، 

أو  تصال، ضمن أمور أخرى. وستوفر اليونسكو املشورة السياسية عل  املستوى األعل  لوضعومن الثقافة والرياضة إا اال

 .٢٩م ت/القرارات، الصفحة ١٩٠مهام اليونسكو احملددة يف الوثيقة   ٧                                                
 انظر، عل  سبيل املثال، وثيقة العمل ال  جرى إعدادذا الجتماع املشاورات الذي عقدت، املديرة العامة مع الدول األعضاء يف اليونسكو   ٨

 .http://bit.ly/XozqNf ) يف٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١(

 ١المحور 
وضع السياسات 

  واستعراضها
 الشبابمبشاركة من 

 ٢المحور 
 تنمية القدرات

لالنتقال إا مرحلة 
 الرشد

 ٣المحور 
 العمل المدني 

 والمشاركة الديمقراطية 
 االجتماعيواإلبداع 

http://bit.ly/XozqNf


37 C/4 Add.3 – page 4 

لالحتياجات الوطنية وعن طريق مج سليلي متكامل  استعرا  السياسات العامة املستعرضة واجلامعة بشخن الشباب، وفقاً 
إسداء املشورة السياسية ال  تراعي مصاحل يراعي مصاحل الشباب. وسيتم، يف الوما اات،، تقدمي املساعدة التقنية و 

يف اختصاص اليونسكو، مثل السياسات  واملندرجةالشباب للسياسات العامة األخرى يف امليادين ال  تمتثر عل  الشباب 
بالدرجات  مبا يف الك االعرتاف -التعليمية (السياسات املتعلقة بالتعليم والتدريب يف الال التقين واملهين، والتعليم العايل 

التعليم من أجل التنمية املستدامة ضمن أمور أخرى)، والسياسات املتعلقة بالعلوم والثقافة  -العلمية، والشهادات 
8F(سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار املتعلقة بالصناعات الثقافية واإلبداعية وتنفيذ اتفاميات الرتاث الثقايف

، يف مجلة ٩
 ع باملعلومات والفضاء اإللكرتوين.أمور)، وسياسات االنتفا 

وعل  الصعيد العاملي، ستتيح اليونسكو الفرصة لتبادل املمارسات اجليدة واملعارف فيما بني البلدان واملناطق،  -١١
الصعيد الوطين، سيكون بناء مدرات صانعي القرارات وموظفي  وستيسر املداوالت السياسية اات الصلة وتوجهها. وعل 

اليونسكو يف إطار ذذا احملور. وتتضمن املسائل ال  سظ  باذتمام  أنشطةمن  أساسياً  املمتسسات اات الصلة جزءاً 
رصد والتقييم؛ خاص: التعاون والتنسيق فيما بني الوزارات؛ واحلوكمة والتمويل؛ وخط  التنفيذ، مبا يف الك الشراكات وال

والتفكري النقدي؛ ووضع السياسات القائمة عل  حقوق اإلنسان والسياسات القائمة عل  األدلة، مبا يف الك إشراك 
الباحثني الشباب؛ وإمامة الرواب  بني السياسات الوطنية، واملعايري الدولية، والقوانني احمللية/الداخلية. ويف الوما اات،، 

سيما  اات الصلة، وال املعنيةت الوطنية يف تطبيق العمليات التشاركية، وإشراك األطراف ستوج، اليونسكو احلكوما
الشابات والشباب. وسينصب اذتمام خاص عل  إنشاء أو تعزيز ذياكل الشباب الوطنية (تالس الشباب أو غريذا) 

 الك الموعات الضعيفة واملهمشة.لكفالة رثيل خمتلف تموعات الشباب، مبا يف 

 ١لنتيجة املستهدفة للمحور ا
 ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة 

 ٢٠٢١-٢٠١٤األذداف للفرتة 

توفر الدول األعضاء ال  
تتمتع بالدعم بيئة سياسية 

شاملة للتنمية واملشاركة 
 اجلامعتني للشباب

الدول األعضاء ال  تتمتع بالدعم باعتماد وتنفيذ سياسات عامة جامعة  ميام -
وتكون للشباب  ومستعرِضة بشخن الشباب، وتطبيق مج تتعدد في، األطراف املعنية

 مشاركة جامعة في،.
مشاركة الكيانات الوطنية اجلامعة والتمثيلية وال  يقودذا الشباب يف السياسات  -

 لدول األعضاء ال  تتمتع بالدعم.الشباب يف االعامة ال  تمتثر عل  
ميام الدول األعضاء ال  تتمتع بالدعم بإدماج شواغل الشباب وعمليات مشاركة  -

 الشباب يف السياسات العامة الداخلة يف ميادين اختصاص اليونسكو.
 

                                                
؛ واتفامية الرتاث ١٦٧٠التدابري الواجب اختااذا حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة، لعام  اتفامية  ٩

 .٢٠٠٣؛ واتفامية صون الرتاث الثقايف غري املادي، لعام ٢٠٠١؛ واتفامية محاية الرتاث الثقايف املغمور، لعام ١٩٧٢الثقايف، لعام 
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9Fتنمية القدرات لالنتقال إلى عالم الكبار - ٢المحور 

١٠ 

) بالعمل مع ١استكماًال لألعمال املتعلقة بالسياسات عل  املستوى األعل  (يف إطار احملور ستقوم اليونسكو،  -١٢
الدول األعضاء، واجلهات الفاعلة املعنية بتنمية الشباب، مبا يف الك منظمات الشباب، والباحثون الشباب، واملعلمون، 

م ميكن أن تزود الشباب باملهارات والكفاءات الالزمة واملدربون، يف إطار تموعة متنوعة من التدخالت لتهيئة بيئة للتعل
10Fللمرور عرب أربع عمليات انتقال رئيسية مرتابطة يف احلياة

واطنة؛ وانتهاج : مواصلة التعلم؛ والبدء يف العمل؛ واارسة امل١١
 من  صحي للحياة.

شباب والكبار، عن طريق أنشطة وستدعم اليونسكو الدول األعضاء يف رفع مستوى الربامج الفعالة حملو أمية ال -١٣
الدعوة، وبناء القدرات، والبحث، والتكنولوجيا االبتكارية. وسيزداد تعزيز املناذج الدراسية اإلعالمية واملعلوماتية 
وتموعات األدوات ال  يسهل عل  الشباب استخدامها وال  تصممها اليونسكو كي يفهم الشباب املبادئ العاملية 

لتعبري، من أجل ركني الشباب من النفاا إا تتمع املعرفة واملشاركة في،. وسيتم السعي أيضًا إا اختاا األساسية حلرية ا
مبادرات لتحسني النفاا إا مصادر املعلومات واملعارف املتعددة اللغات، وسسني املهارات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات 

 ل  التدريب عل  ذذ  التكنولوجيا.ل عواالتصال، وركني الشباب اوي اإلعامة من احلصو 

وسيزداد تطوير مدرات الدول األعضاء فيما يتصل بالتعليم والتدريب يف الال التقين واملهين، مبا يف الك معاجلة  -١٤
ناذج بطالة الشباب ودعم عملية االنتقال من املدرسة إا العمل، والتوجي، املتعلق باحلياة الوظيفية، واملمتذالت، وتطوير امل

الدراسية، وتدريب املعلمني، ومراعاة تعميم املنظور اجلنساين. وسيجري إدخال مهارات مباشرة األعمال احلرة واإلدارة 
الثقافية يف برامج التعليم العايل، وسيتم توفري التدريب عل  مباشرة األعمال احلرة للعاملني يف احلقل الثقايف من الشباب، 

املوجهة. وسيستمر توفري الدعم لربامج تعليم الفنون للفنانني الشباب، واملصممني، وال سيما عن طريق الشراكات 
 يف إطار برامج التبادل الثقايف. واحلرفيني، وخصوصاً من خالل توفري املنح الدراسية

، مع إيالء وستعزز اليونسكو تعليم العلوم، وخصوصاً فيما يتعلق مبواضيع العلوم والتكنولوجيا وامندسة والرياضيات -١٥
اذتمام خاص للشابات. وستدعم ذذ  األعمال سديث املناذج الدراسية، وتوفري حلقات العمل العملية. وتموعات 
األدوات واألدلة، وتدريب املعلمني والطالب، وتشجيع تعميم العلوم فيما بني الشباب، ومساعدة الدول األعضاء يف  

و ميزة يظ  با البعض وإمنا تكون أساسًا لتعليم الشباب والتنمية االجتماعية. كفالة أال تكون العلوم شيئًا بعيد املنال أ
وستتاع الفرص لتشجيع الشباب عل  متابعة الدراسات واحلياة الوظيفية يف ميدان العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 

البيولوجيا كعنصر ال غىن عن، واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال كخداة لالبتكار. وسيجري ترويج أخالميات 
                                                

تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١ثيقة ال  جرى إعدادذا الجتماع املشاورات الذي عقدت، املديرة العامة مع الدول األعضاء يف اليونسكو (انظر الو   ١٠
 .http://bit.ly/XozqNf ) يف٢٠١٢

، حدد تقرير التنمية يف العامل بشخن موضوع "التنمية واجليل القادم" مخس مراحل جوذرية يف احلياة (عمليات االنتقال) أساسية ٢٠٠٧عام  يف  ١١
 األمهية يف تنمية الشباب وذي: استمرار التعلم، وبدء العمل، وانتهاج من  صحي للحياة، والبدء يف إمامة أسرة، واارسة املواطنة

http://bit.ly/RxDE4k. 

http://bit.ly/XozqNf
http://bit.ly/RxDE4k
http://bit.ly/RxDE4k
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من عناصر تعليم العلوم، وال سيما يف ممتسسات التعليم العايل. وسيتم إدخال املنهج الدراسي العاملي الذي وضعت، 
اليونسكو لتعليم أخالميات البيولوجيا يف اجلامعات يف كل أحناء العامل، باالمرتان مع دورات تدريبية ملعلمي األخالميات 

سيتضمن الربنامج املتساوق املتعدد األبعاد لبناء القدرات يف تال تعليم أخالميات البيولوجيا منااج وضعا الواعدين. و 
من أجل مجاذري معينة تضطلع بخدوار أساسية يف املداوالت املتصلة بخخالميات البيولوجيا، مثل الباحثني الشباب، 

 قدمي الرعاية الصحية، والصحفيني.وم

، إدماج التعليم من ٢٠١٤و، كجزء من إطار برنامج التعليم من أجل التنمية املستدامة بعد عام وستدعم اليونسك -١٦
أجل التنمية املستدامة يف اخلط  التعليمية واملناذج الدراسية، مبا يف الك يف التعليم غري النظامي والتعلم مدى احلياة، مع 

تدامة، وذي تغري املناخ، واحلد من أخطار الكوارث، والتنوع الرتكيز عل  التحديات األساسية املتعلقة بالتنمية املس
 مية املستدامة وعوامل دافعة ما.البيولوجي. وسيتم التعامل مع الشباب يف كل ذذ  األنشطة عل  أمم مستفيدون من التن

واطنة العاملية يف النظم وسيزداد الدعم املقدم للدول األعضاء يف إدماج التعليم املتعلق بالسالم وحقوق اإلنسان وامل -١٧
التعليمية، وخباصة من خالل املناذج الدراسية الوطنية، وتدريب املعلمني، واملواد التعليمية، وبيئات التعلم. وسيجري توفري 
التدريب عل  الرتبية املدنية للعناصر الفاعلة يف تاالت التعليم والتمع املدين وتنمية الشباب، لتعزيز إشراك الشباب يف 

 عمليات التحول الدميقراطي. 

وستعزز اليونسكو أيضًا التثقيف الشامل اجليد فيما يتصل بفريوس نقص املناعة البشرية واجلوانب اجلنسية  -١٨
والصحية، عن طريق برامج الصحة املدرسية، ويف السيامات النظامية وغري النظامية. وسيعقدم الدعم أيضاً للدول األعضاء 

ى برامج التثقيف اجلنسي الشاملة اجليدة. وتستجيب ذذ  اجلهود للطلبات ال  يعرب عنها يف وضع أو رفع مستو 
الشباب باستمرار بشخن التثقيف اجلنسي، ورّكنهم من االستعداد حلياة ينعمون فيها ككبار مبزيد من الصحة، ويضطلعون 

ماية والعالج والرعاية املتصلة بفريوس نقص يف سقيق إمكانية نفاا اجلميع إا خدمات الو  ويسهمونفيها بدور ريادي، 
 املناعة. 

) عل  تعزيز التضامن بني األجيال، عن طريق ١٨-١٣وسيجري التخكيد يف مجيع الاالت الواردة آنفًا (الفقرات  -١٩
وا أيضاً مجلة أمور منها تدريب املعلمني، وبرامج التلمذة الصناعية، وغريذا من أشكال التعلم القائم عل  العمل. وسي

اذتمام أكرب للمجموعات املهمشة مثل الشباب غري امللتحقني باملدارس، والشباب يف الريف، والشباب الفقراء يف املناطق 
 احلضرية، لتحسني إمكانية استفادتم من برامج تنمية املهارات إلتاحة فرص أفضل للعمل والتعلم مدى احلياة. 

 ٢النتيجة املستهدفة للمحور 
 ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة 

 ٢٠٢١-٢٠١٤األذداف للفرتة 

سسني بيئة التعليم والتعلم 
للشباب الكتساب املهارات 

دعم برامج الدول األعضاء الناجحة عل  املستوى األعل  للتعليم والتعلم يف الاالت  -
 ). ١٨-١٣ال  تعىن با اليونسكو (الفقرات 
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والكفاءات الالزمة لالنتقال 
 إا عامل الكبار

حملتويات ال  تراعي مصاحل الشباب، والداخلة يف إطار الاالت ال  تعىن با إدماج ا -
 تركز عل  الشباب. اليونسكو، يف املناذج الدراسية الوطنية ويف أدوات التعلم ال 

الدول مراعاة سسني مدرة املعلمني واملربني يف الاالت ال  تعىن با اليونسكو يف  -
 األعضاء ال  سظ  بالدعم.

ميام األطراف املعنية اات الصلة بوضع برامج للتعليم النظامي وغري النظامي  -
باالشرتاك مع الشباب ومن أجلهم، مبا يف الك إتاحة نطامات معينة لموعات 

 لاالت ال  تعىن با اليونسكو.الشباب احملرومني من احلقوق، يف ا
يمية يف الاالت ال  تعىن تنفيذ شراكات بني الشباب والكبار لدعم األذداف التعل -

 با اليونسكو.
 

11Fالمشاركة المدنية، والمشاركة الديمقراطية، واالبتكار االجتماعي - ٣المحور 

١٢  

اليونسكو، بالتعاون مع خرباء دوليني، ومنظمات للشباب، وغري الك من اجلهات الفاعلة املعنية بتنمية  ستقوم -٢٠
الشباب، بتطوير مفهوم املشاركة املدنية للشباب، وأثر  عل  الشباب والتنمية التمعية، وصلت، بتعزيز الدميقراطية واالبتكار 

راسات احلاالت اإلفرادية، والتجارب الناجحة، واإلحاطات االجتماعي، والدعوة ل،. وسيستخدم أسلوب دمج د
 ١السياسية العامة، لتوجي، وضع السياسات والربامج املتعلقة بالشباب ورب  الك باألعمال الداخلة يف إطار احملور 

 . وعالوة عل  الك، سرتكز اليونسكو عل  ثالثة أنواع معينة من املشاركة من جانب الشباب:٢ واحملور

: ستقوم اليونسكو، تكملة لألعمال املضطلع شاركة الشباب يف صنع القرارات وتعزيز دعائم الدميقراطيةم )١(
، بدعم تطوير عمليات مشاركة الشباب، من املستوى احمللي (املدرسة، التمع احمللي، ١با يف إطار احملور 

وعمليات املشاورات، وما إليها)، ورب  اللس البلدي) إا املستوى العاملي (احملافل اإلمليمية والدولية، 
شبكاتا با وتيسريذا، مع الرتكيز عل  فرص تنمية القدرات القيادية للشباب املهمشني. وستكمل ذذ  
اجلهود مبادرات لتمكني الشباب من األعراب عن أنفسهم، وفهم حقومهم ومسمتولياتم، واالضطالع 

مجلة أمور منها تكنولوجيا املعلومات واالتصال، أو وسائل بدور نش  يف العمليات الدميقراطية، عن طريق 
 شباب، أو أشكال التعبري الثقايف.إعالم ال

مدرات الشباب عل  القياد، ومباشرة األعمال احلرة، واالبتكار من أجل تخمني سبل العيش املستدامة واحلد  )٢(
قنية وتوفر الدعم للشابات من الفقر: ستحشد اليونسكو الشركاء والشبكات، وستسدي املشورة الت

والشباب يف تويل ميادة األعمال الرامية إا تخمني سبل العيش املستدامة والتنمية التمعية. وسيعقَدم الدعم 
) املبتكرين الشباب الذين بادروا بإنشاء مشروع اجتماعي أو منظمة غري ١إا ثالث فئات من الشباب: (

) مساندة الشباب عامة، واملبدعني أو املبتكرين من ٢اء ب، أو با؛ (حكومية ويتاجون إا الدعم يف االرتق
                                                

) ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١انظر الوثيقة ال  أعدت الجتماع املشاورات الذي عقدت، املديرة العامة يف الدول األعضاء يف اليونسكو (  ١٢
http://bit.ly/XozqNf. 

http://bit.ly/XozqNf
http://bit.ly/XozqNf
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) الشباب شديدو الضعف ٣الشباب الذين لديهم فكرة لبدء مشروع ما يف ميادين اختصاص اليونسكو؛ (
والتهميش الذين يشاركون يف أنشطة تتمعاتم. وستتاع الفرص، يف كل ذذ  األنشطة، لتشجيع روع 

 ق تكنولوجيا املعلومات واالتصال.، وخباصة عن طرياإلبداع يف الشباب

: ستنظم إشراك الشباب لتعزيز الفهم املتبادل، ومنع النزاع، واملشاركة يف بناء السالم وتوطيد دعائم، )٣(
اليونسكو تدخالت شاملة تقوم عل  احلقوق، وستقوم بإشراك الشباب عن طريق األنشطة الفنية والثقافية 
والتجارية والرياضية كوسيلة ملنع العنف الذي يمتثر عليهم. وسيعقدَّم الدعم إلشراك الشباب يف منع 

  رر مبرحلة انتقالية، والك عن طريق النزاعات، واملصاحلة، وتوطيد دعائم السالم، وخصوصاً يف البلدان ال
التدريب القائم عل  األدلة، والتبادل الثقايف للشباب، ومبادرات احلوار، والبحث العملي عن طريق مجلة 
أمور منها الوسائل غري النظامية (املتاحف، والتدخالت الفنية والرياضية، وما إليها). وستشرك اليونسكو 

لدينامية حلفظ الرتاث، ويف التطوع يف محالت التوعية يف ذذا امليدان كخداة الشباب يف ميادة املشاريع ا
للحوار واإلدماج. وستعوا األولوية أيضًا لدور الشباب يف تعزيز إجياد ثقافة للسالم والالعنف يف الربامج 

 . ٤م/٣٧الرئيسية إليالء األولوية ألفريقيا الواردة يف الوثيقة 

 ٣ النتيجة املستهدفة للمحور
 ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة 

 ٢٠٢١-٢٠١٤األذداف للفرتة 

مشاركة الشابات والشباب  
كمواطنني ناشطني من أجل 
تعزيز الدميقراطية، والتمعات 

 املستدامة، والسالم

السلطات الوطنية واحمللية بوضع سياسات وبرامج لتعزيز املشاركة املدنية  ميام -
اجلامعة للشباب، كوسيلة إلرساء دعائم الدميقراطية، وتنمية التمعات، ومنع 

 العنف والنزاع االجتماعي.
مالحظة سسني مشاركة الشباب يف العمليات الدميقراطية يف البلدان ال  رر مبرحلة  -

 انتقالية. 
يف سقيق سبل العيش  مسامهة املشاريع ال  يقودذا الشباب وسظ  بالدعم -

 املستدامة والتنمية التمعية (مبا يف الك املبادرات ال  يقودذا شباب ضعفاء. 
مسامهة املشاريع اات الصلة ال  يقودذا الشباب وال  تركز عل  الشباب يف منع  -

 إجياد ثقافة للسالم.العنف والنزاع، وتعزيز الفهم املتبادل، و 
 تحقيق المطلوب: طرائق التنفيذ  - ثالثاً 

 المبادئ التوجيهية، والمجموعات والبلدان المستهدفة  -أ  -ثالثًاً 

ستستهدف أعمال اليونسكو اإلسهام يف تنفيذ خط  التنمية الوطنية، واألذداف وااللتزامات اإلمنائية الدولية، مبا  -٢١
) النهوج القائمة ١فيها اخلطة اخلمسية لألمني العام لألمم املتحدة، وبرنامج العمل العاملي للشباب. وستطبق وتعزز: (

) الرتكيز عل  الوصول إا الضعفاء واملهمشني من ٣التميز بينهما؛ ( ) املساواة بني اجلنسني وعدم٢عل  احلقوق؛ (
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) احلوار بني األجيال، والشراكات بني الشباب ٥) مشاركة الشباب يف وضع املبادرات ال  تمتثر عليهم؛ (٤الشباب؛ (
 ) النهوج القائمة عل  بعد النظر والتومع. ٦والكبار؛ (

ني لالحتياجات والفجوات يف بإجراء سليل وتقييم مضمون مجيعها ورذناً وسيجري، يف حماور العمل الثالثة  -٢٢
القدرات يف كل نشاط، إيالء اذتمام خاص إلفادة وإشراك أعداد من الشباب، من بينهم القادة الشباب، ومباشرو 

ني، والشباب اوي األعمال احلرة، وأعضاء منظمات الشباب التمعية، واملراذقات والشابات، والشباب الضعفاء واملهمش
) ٢٠١٨-٢٠٠٩اإلعامة. وستوا األولوية للبلدان األفريقية وفقًا لعقد االساد األفريقي للنهو  بالشباب وركينهم (

)، واستناداً إا اسرتاتيجية اليونسكو بشخن الشباب األفريقي ٢٠٢٣-٢٠١٣والعقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي (
لبلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية أيضًا من أعمال برنامج الشباب. ويف ). وستستفيد أمل ا٢٠١٣-٢٠٠٩(

حاالت معينة، سيحظ  مزيج من السيامات (البلدان اات الدخل املرتفع والبلدان اات الدخل املتوس  والبلدان اات 
 ناء كتلة حرجة مقارنة.كوسيلة لب  الدخل املنخفض؛ والبلدان ال  رر مبرحلة انتقالية) مبعاملة تفضيلية

 إشراك الشباب في أعمال اليونسكو  -ب  -ثالثاً 

)، أن سسن اليونسكو عل  حنو أكرب أساليبها إلشراك الشباب  ٥يلزم، كما ذو موضح يف الفرع أوًال (الفقرة  -٢٣
يف ذذا االسا  يف  كعناصر فاعلة وشركاء حقيقيني يف وضع برنامج الشباب، وإجناز  واستعراض،. وتتمثل خطوة أساسية

االستفادة من منتدى الشباب لليونسكو. واستهل املنتدى، الذي ذو جزء أساسي من املمترر العام، نشاط، يف عام 
بغية سد الفجوة بني أعمال اليونسكو ومنظمات الشباب. وليس املنتدى ترد حدث وإمنا ذو عملية رّكن  ١٩٩٩

لة عضواً، مع حشد ذمتالء الشباب، يف الوما نفس،، لالضطالع بخعمال دو  ١٩٥الشباب من تقدمي توصياتم ملمثلي 
املستوى العاملي لصنع القرارات  )١(ملتابعة تنفيذ أفكارذم. وميكن، بذ  الصفة، أن يشرك املنتدى الشباب عل  كل من: 

م، من أجل االستفادة من الصعيد احمللي من خالل عملية للمتابعة. وسيت )٢(عن طريق وصلت، باميئتني الرئاسيتني؛ و 
ذذ  اإلمكانية، زيادة إضفاء الطابع االبتكاري عل  منتدى الشباب، كي يسمح للشباب بعر  السياسات والربامج ال  
تمتثر عليهم، وسديد مشاريع ألعمال املتابعة يف بلدامم وتتمعاتم، وتويل ميادة ذذ  املشاريع. وستوضع أساليب لزيادة 

عات الشباب يف املنتدى واالستفادة يف ذذا أيضًا من التكنولوجيات الرممية، وربط، مبنتديات الشباب رثيل خمتلف تمو 
 ونسكو ويف منظومة األمم املتحدة.األخرى يف الي

إا أنشطة اليونسكو.  الشركاء الذين ميكنهم توجي، صوت الشبابوستتعاون اليونسكو، بالتوازي مع الك، مع  -٢٤
ركاء املنظمات غري احلكومية للشباب، ورابطات الطالب، ونوادي ومراكز الشباب، وشبكات الشباب ومن بني ذمتالء الش

يف الوكاالت الشقيقة يف األمم املتحدة. وسيتم، عل  الصعيد العاملي، رب  التعاون مع اللجنة الربناتية املشرتكة املعنية 
ية واليونسكو بتنفيذ برنامج الشباب. وستكون مكاتب أو بالشباب والتابعة للجنة االتصال بني املنظمات غري احلكوم

ذياكل رثيل الشباب املوجودة حاليًا يف اللجان الوطنية لليونسكو أساسية األمهية يف إشراك الشباب يف أعمال اليونسكو 
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تة القطرية عل  الصعيد القطري، مبا يف الك يف عمليات إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وعمليات الرب 
لليونسكو. وسيستمر بذل اجلهود الرامية إا تعزيز ذذ  امياكل أو إنشائها، والك بتحسني أنشطة الدعوة اات الصلة، 
وتشاطر املمارسات الناجحة، وتيسري رصد األمران والشراكات بني الشباب والكبار. وسيتم أيضًا حشد وسائل اإلعالم 

 يف أعمال اليونسكو.شراك الشباب والشخصيات البارزة إل

 وإنجاز البرنامج الشامل لليونسكوتخطي   - ـج –ثالثاً 

سيتم إجناز برنامج الشباب لليونسكو، كما ذو وارد أعال ، عن طريق أنشطة جيري تنفيذذا يف كل الربامج الرئيسية  -٢٥
برنامج الشباب الشامل لليونسكو ذذا فريق برنامج الشباب يف مطاع العلوم االجتماعية  تنسيقوفيما بينها. وسيتوا 

ستناط ب، والية حمددة وكافية مذا الغر ، بالتوازي مع إدارة األنشطة الربناتية املتعلقة بالشباب يف واإلنسانية الذي 
والتمثيل عل  صعيد اليونسكو لدى منظومة األمم  وسيكفل ذذا الفريق أيضًا الدعوة عل  الصعيد العاملي، .القطاع اات،

املتحدة (مبا يف الك شبكة النهو  بالشباب املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة، واجلهات الدولية واإلمليمية الفاعلة 
اطر املعلومات املعنية بالشباب). وستتعاون مراكز التنسيق املعنية بالشباب احملددة يف مجيع الربامج مع الفريق لتعزيز وتش

عن أعمال برنامج كل منها بشخن الشباب، ودعم االتصال مبنظمات الشباب. وسيعتوخ  إتاحة فرص للرب  املبتكر 
 بخعمال برنامج الشباب لليونسكو. للمهنيني الشباب

) ٥(م/ وإلطالق برنامج الشباب بطريقة شاملة، سيضع فريق برنامج الشباب، يف بداية كل دورة برناتية -٢٦
، مشفوعة مبيزانية ما. وستساذم فيها مجيع القطاعات واملكاتب املوجودة باملقر واملكاتب خطة/خارطة طريق للتنفيذ

وفقاً للنتائج املنشودة من كل  -امليدانية. وستقدم اخلطة األنشطة ال  ستتوا مجيع الربامج الرئيسية يف اليونسكو إجنازذا 
). وستبني اخلطة، فيما يتصل بكل ٩يف إطار كل من حماور العمل الثالثة لربنامج الشباب (انظر الفقرة  -) ٥منها (م/

نشاط، اميئة/اميئات املسمتولة واملسامهة، واحلدود الزمنية، واالعتمادات املخصصة يف امليزانية، وصالتا بالنتائج املتومعة يف 
درج طلبات برنامج املشاركة يف اخلطة، وسيجري تقييمها عل  أساس مدى لكل من الربامج الرئيسية. وست ٥الوثيقة م/

ورصد  صلتها باحملاور الثالثة لربنامج الشباب. وسيكون فريق برنامج الشباب مسمتوًال عن االستكمال املنتظم للخطة
 ).٢٩إجنازذا (انظر الفقرة 

اليًا يف امليزانية العادية املخصصة لألنشطة املتصلة املتاحة ح المواردوسيعمول تنفيذ برنامج الشباب لليونسكو من  -٢٧
بالشباب يف مجيع الربامج، واملتضمنة يف خطة التنفيذ. وسيمتدي حشد املوارد اخلارجة عن امليزانية والدعم العيين إا تعزيز 

والموعات. وينبغي تنفيذ برنامج الشباب، وتوسيع نطاق اتصال،، وتعميق أثر  وامتداد  ليشمل عددًا أكرب من البلدان 
إجراء عملية حشد املوارد ذذ  عل  مجيع املستويات: الدول األعضاء؛ والشركاء؛ واألمانة (عن طريق مجلة سبل منها 

 ٦٠يف املائة و  ٤٠زيادة التعاون فيما بني القطاعات ويف داخل كل منها. وينبغي أن يتمثل امدف يف مجع ما يرتاوع بني 
يف شكل مسامهات من خارج امليزانية باملقارنة مبوارد الربنامج العادي املخصصة ألنشطة الشباب. يف املائة من املوارد 
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وسيعتوخ ، بغية زيادة مدرات املوارد البشرية، اتباع أساليب فعالة باملقارنة بالتكاليف لتدريب الشباب، وخاصة عن طريق 
مارسات واملعارف واخلربات الفنية، وتشاطر الشبكات من استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال. وسيتسىن تبادل امل

 اتب امليدانية يف خمتلف املناطق.خالل سسني منوات االتصال، واملشاورات املنتظمة بني املقر وامليدان وبني املك

ووفورات احلجم، وبدًال من اختاا إجراءات انفرادية منفصلة، ستعويل اليونسكو األولوية للتدخالت القائمة عل  احلقوق  -٢٨
12Fويتوفر ما أثر الكتلة احلرجة، وميكن أن تشارك فيها شبكتها الواسعة من الشركاء

، وأن توطد أواصر التعاون الدويل واإلمليمي ١٣
13Fيف تاالت واليتها؛ وأن تعزز التحالفات، والتعاون الفكري، وتشاطر املعارف، والشراكات التنفيذية

 الشراكاتوسيتم تعزيز  ١٤
القائمة حالياً والسعي إا إمامة شراكات جديدة عن طريق زيادة أنشطة الدعوة ووضع اسرتاتيجية شاملة لالتصال، األساسية 

واالستفادة من تكنولوجيات املعلومات واالتصال ووسائل اإلعالم. وستععَط  األولوية لنهوج التعاون بني الشمال واجلنوب وفيما 
وسيجري السعي إا مواصلة التعاون بني الوكاالت، وال سيما عن طريق شبكة النهو   بني بلدان اجلنوب وفيما بني األماليم.

بالشباب املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة، وعل  صعيد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، والك من أجل 
 ) الدعوة لدى احلكومات الوطنية؛١يتعلق مبا يلي: ( سنب االزدواج وزيادة النتائج. وسيتم تعزيز التعاون مع اللجان الوطنية فيما

) وضع مبادرات تركز عل  الشباب أو يقودذا الشباب، مبا يف الك من خالل برنامج املشاركة؛ ٣) دعم املشاريع امليدانية؛ (٢(
ف فئات الشركاء ) االتصال مبختل٥) دعم اآلليات الرامية إا تخمني مشاركة الشابات والشباب يف أعمال اليونسكو؛ (٤(

 شاطر اخلربات واملمارسات اجليدة.) تطوير وت٦عل  الصعيدين الوطين واإلمليمي لدعم أعمال اليونسكو بشخن الشباب؛ (

من الوثيقة  برنامج الشباب لليونسكو وفقًا لذات اإلجراءات واحلدود الزمنية املتوخاة للجزء الربناتي رصدوسيعجرى  -٢٩
. وسيعنظر يف إدراج ممتشرات نوعية عل  صعيد األنشطة (مثل الفعالية يف عقد اجتماعات لألطراف املعنية والتخثري عليهم؛ ٥م/

وأثر البحث القائم عل  األدلة عل  نوعية اختاا القرارات والربتة فيما يتعلق بالشباب؛ والتقدم احملرز فيما يتصل بالسياسة 
ينية اللتني تمتثران عل  الشباب يف بلدان وسيامات معينة)، جنباً إا جنب مع ممتشرات كمية (مثل نسبة االستثمار والبيئة التقن

يف السياسات ال  تمتثر عل  الشباب كجزء من الناتج احمللي اإلمجايل الوطين). وسيعجرى، مدر اإلمكان، سليل للمخاطر 
 ، من أجل توجي، عملية الرصد.٥م/ لشباب لليونسكو يف بداية دورةملختلف األنشطة املضطلع با يف إطار برنامج ا

 تقييم، باإلضافة إا ٥م/٣٧ى استعرا  يف منتصف املدة لربنامج الشباب لليونسكو يف ماية دورة الوثيقة وسيعجر  -٣٠
، إجراء تقييم داخلي أو ٥م/ الوثيقة تصلة بالشباب، يف أثناء دورات. وستتوخ  األنشطة امل٤م/٣٧مائي يف ماية الوثيقة 

اايت، يف ضوء التعليقات الواردة من الشركاء واملستفيدين، مبن فيهم الشابات والشباب ومنظمات الشباب. وسيعجرى، 
ضي واستمر االضطالع با يف مدر املستطاع، تقييم لألنشطة الرئيسية املتعلقة بالشباب ال  تولا اليونسكو ميادتا يف املا

  .٤م/٣٧ إطار الوثيقة
                                                

نظمات الوطنية واحمللية والداخلية، وأوساط الشباب، واميئات األكادميية (وخباصة كراسي اليونسكو اجلامعية)؛ ومعاذد ومراكز اليونسكو؛ وامل السلطات  ١٣
 اخلاص. الدولية واإلمليمية احلكومية؛ واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها نوادي اليونسكو، والدعاة رفيعو املستوى؛ ووسائل اإلعالم؛ والقطاع

 .٢٩م ت/القرارات، الصفحة ١٩٠مهام اليونسكو احملددة يف الوثيقة   ١٤
 

 طبعا ذذ  الوثيقة عل  ورق معاد تصنيع،
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