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  )5م/37(ستبيان بشأن الوثيقة ا
  

 

 المقدمة - 1
 
 
  

 .)5/م37( 2017- 2014أھالً بكم في استبيان اليونسكو بشأن البرنامج والميزانية المقبلين للفترة 
 

 :يرجى اإلحاطة بالمالحظات التالية
 

يحق لكل دولة عضو أن تقدم رداً واحداً فقط. وُيرجى من محرري الردود التعريف بأنفسھم في بداية   (1)
 .االستبيان

 
نسخة االستبيان المنشورة على اإلنترنت متاحة بلغات المنظمة الرسمية الست (العربية والصينية   (2)

 .)والفرنسية والروسية واإلسبانيةواإلنجليزية 
 

، لكي يتاح إدراج 2012أيار/مايو  31أنتم مدعوون إلى استكمال ھذا االستبيان في موعد أقصاه   (3)
. ونحيطكم علماً بأن 2012نتائجه في المشاورات اإلقليمية التي من المقرر أن تبدأ في حزيران/يونيو 

 .مايو لن ُتؤخذ بعين االعتبارأيار/ 31الردود التي سنتلقاھا بعد تاريخ
 

إن لم يكن باستطاعتكم الرد عن طريق اإلنترنت ألسباب تقنية، فيمكنكم تحرير ردودكم وتعليقاتكم   (4)
 :باستخدام النسخ الورقية من االستبيان وإرسالھا إلى العنوان التالي في األمانة

Mr Hans d’Orville, Assistant DirectorGeneral for Strategic Planning,
UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France; telephone (33)

1 45 68 19 19; fax (33) 1 45 68 55 21; email g.awamat@unesco.org. 
 

يتضمن االستبيان أسئلة كمية وأسئلة نوعية. وفي األسئلة الكمية، تعطى درجة ال يجوز أن تتعدى الحد   (5)
 .نقطة. وفي حال تجاوز الحد األقصى المحدد للنقاط، يعتبر ردكم غير صالح 100وھو  األقصى

 
يرجى أن تعلموا أن ردودكم سُتسجل بعد استكمال االستبيان المتاح على اإلنترنت وأن تعديلھا لن يكون  (6)

 .ستبيانممكناً بعد ذلك. ولذا فمن المھم إجراء جميع المشاورات الداخلية الالزمة قبل ملء اال
 

ومع ذلك، إذا كنتم مضطرين فعال إلى تعديل الردود التي قدمتموھا قبل انتھاء المھلة المحددة، فيمكنكم   (7)
 أن تطلبوا فرصة أخرى لملء االستبيان عن طريق اإلنترنت، وذلك باالتصال بالسيد ھانز دورفيل

(h.dorville@unesco.org) 
  وإرسال نسخة إلى السيدة غادة عوامات

(g.awamat@unesco.org).  
 .ويرجى أن تعلموا في ھذه الحالة أن ردودكم األصلية سوف تحذف

 
تلبية لطلب المجلس التنفيذي، ستلخص الردود على االستبيان وُتعرض في صيغة جامعة في مختلف   (8)

 .اجتماعات المشاورات اإلقليمية
 

، تقدم 112م/36وإلى القرار  5وم/ 4لوثيقتين م/استناداً إلى الردود على االستبيانين الخاصين با  (9)
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) ومشروع البرنامج 4م/37المديرة العامة اقتراحاتھا األولية بشأن مشروع االستراتيجية المتوسطة األجل (
)، مشفوعة بالتقرير الخاص بالمشاورات اإلقليمية، إلى المجلس التنفيذي في دورته 5م/37والميزانية (

). أما المبادئ التوجيھية التي يقدمھا المجلس التنفيذي بعد 2012رين األول/أكتوبر التسعين بعد المائة (تش
ذلك فستكون إطاراً إلعداد الوثيقتين اللتين سيدرسھما المؤتمر العام في دورته السابعة والثالثين في عام 

2013. 
 

- 2009التي أجريت في فترة لعلكم تودون، في أثناء ملء االستبيان، أن تشيروا إلى عمليات التقييم   (10)
قائمة بعمليات التقييم ھذه، ومع كل منھا عنوان  4م/37، ولذلك أوردنا في ملحق استبيان الوثيقة 2011

 .اإلنترنت الخاص بھا
 

إذا كانت لديكم أسئلة تقنية تتعلق بھذا االستبيان، فيرجى االتصال بالسيدة غادة عوامات على عنوان   (11)
 التاليالبريد اإللكتروني 

g.awamat@unesco.org  
 أو االتصال بھا ھاتفيا على الرقم التالي

+33-1-45-68-13-39 

 

 لتعريفا - 2
 
 

 
 

الحكومية أو المنظمة الدولية يرجى تحديد الدولة العضو أو العضو المنتسب أو المنظمة غير  - 1
 .الحكومية التي تقدم الرد نيابة عنھا

 
 العضو المنتسب الدولة العضو

المنظمة غير 
الحكومية/المنظمة الدولية 

 الحكومية

اال
   سم

  :إن كنت ترد نيابة عن منظمة غير حكومية أو منظمة دولية حكومية، فيرجى تحديد اسم ھذه المنظمة ھنا

 

 
 

 :يرجى إدراج اسمك وصفتك أدناه - 2
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 األسئلة العامة - 3
 
 

 
 
الحالية تأتي في خمسة برامج رئيسية وستة برامج  5إن بنية وثيقة البرنامج والميزانية م/ - 3  *

 مشتركة بين القطاعات. فھل تؤيدون الحفاظ على ھذه البنية؟

 نعم

 ال

 ال ندري
 

 :التعليق
 

 
ل فيما يخص بنية الوثيقة  3إذا أجبتم عن السؤال  - 4 * نوا خياركم المفضَّ  5م/37بالنفي فيرجى أن تبيِّ

 :(من بين الخيارات الواردة أدناه (يمكن األخذ بأكثر من خيار واحد

 البرامج الرئيسيةتخفيض عدد  - 1

 زيادة عدد البرامج الرئيسية - 2

 (زيادة أھمية البرامج المشتركة بين القطاعات (على حساب البرامج الرئيسية - 3

 (تقليص أھمية البرامج المشتركة بين القطاعات (لصالح البرامج الرئيسية - 4

 (البرامج الرئيسية فقطإلغاء البرامج المشتركة بين القطاعات (العمل من خالل  - 5

إلغاء البرامج الرئيسية والبرامج المشتركة بين القطاعات والتركيز بدالً من ذلك على المجاالت المواضيعية  - 6
  الجامعة للتخصصات

 

 :التعليق
 

 
 :، من خالل ستة برامج مشتركة بين القطاعات5م/36بمقتضى وثيقتھا  تعمل اليونسكو، - 5 *
 

 البرنامج المشترك بين القطاعات الخاص بتعزيز ثقافة السالم والالعنف؛
 البرنامج المشترك بين القطاعات الخاص بإسھام اليونسكو في تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه؛

 بإسھام اليونسكو في مكافحة فيروس ومرض اإليدز؛البرنامج المشترك بين القطاعات الخاص
البرنامج المشترك بين القطاعات الخاص بدعم اليونسكو للبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات أو ما

 بعد الكوارث؛
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البرنامج المشترك بين القطاعات الخاص بإسھام اليونسكو في استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ 
 بادوس من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية؛برنامج عمل بر

 .البرنامج المشترك بين القطاعات الخاص باألولوية ألفريقيا وتنفيذ اليونسكو لھذه األولوية
 

نوا في الجدول أدناه ما ترون أنه ينبغي اإلبقاء عليه من بين ھذه البرامج المشتركة بين  يرجى أن تبيِّ
 .القطاعات

 ال ندري نعم إذا تم تعديله نعم ال
البرنامج المشترك بين 
القطاعات الخاص 
بتعزيز ثقافة السالم 
والالعنف

    

البرنامج المشترك بين 
القطاعات الخاص 
بإسھام اليونسكو في 
تخفيف آثار تغير 
المناخ والتكيف معه

    

البرنامج المشترك بين 
 القطاعات الخاص

بإسھام اليونسكو في 
مكافحة فيروس 
ومرض اإليدز

    

البرنامج المشترك بين 
القطاعات الخاص 
بدعم اليونسكو للبلدان 
التي تعيش أوضاع ما 
بعد النزاعات أو ما 
بعد الكوارث

    

البرنامج المشترك بين 
القطاعات الخاص 
بإسھام اليونسكو في 
استراتيجية 
موريشيوس لمواصلة 
تنفيذ برنامج عمل 
بربادوس من أجل 
التنمية المستدامة 
للدول الجزرية 
الصغيرة النامية

    

البرنامج المشترك بين 
 القطاعات الخاص

باألولوية ألفريقيا 
وتنفيذ اليونسكو لھذه 
 األولوية
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 :التعليق

 
 
ل أن تھتم بھا اليونسكو على نحو مشترك بين  - 6 * ھل ترون أن ھناك مواضيع ومسائل أخرى يفضَّ

 القطاعات؟
 

 :ذكر ھذه المواضيع والمسائل أدناهيرجى

1  -  

2  -  

3  -  

  :التعليق
 

، فيما يخص كالً من البرامج الرئيسية، برامج أو مجاالت 5م/37ھل تودون أن تميَّز في الوثيقة  - 7 *
محدودة العدد تولى لھا األولوية فتحظى بالقسط األعظم من الموارد المقّررة للبرنامج الرئيسي  مواضيعية
 المعني؟

 نعم

 ال

 ال ندري
 

 :التعليق
 

 
م كلٌ من  - 8 * ، إال لمدة أربع 5م/37البرامج، بعد إدراجه في الوثيقة ھل توافقون على أن ال يصمَّ

التالية (البند المتعلّق بإنھاء 5سنوات، وأنه يجب أن ُيعاد النظر فيه قبل مواصلة تنفيذه في إطار الوثيقة م/
 البرنامج)؟

 نعم

 ال

 ال ندري
 

 :التعليق
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صة في إطار الوثيقة  -  9 ز معظم الموارد المخصَّ على العمل لصالح البلدان  5م/37ھل ينبغي أن يركَّ
 اإلنمائية لأللفية؟األكثر احتياجاً أو األبعد عن تحقيق األھداف اإلنمائية المتفق عليھا دولياً/األھداف

 نعم

 ال

  ال ندري
 

 :التعليق
 

 
ز ما تتَّسم به من سداد وما لھا من تأثير على المستوى القطري؟ - 10 *  كيف يمكن لليونسكو أن تعزِّ
 

 .لكل من المسائل الواردة أدناه، وذلك بحسب سلَّم التصنيف المبيَّنيرجى إسناد درجة من األھمية

 
مسألة ذات أھمية 

 عليا
 مسألة ھامة

مسألة متوسطة 
 األھمية

مسألة منخفضة 
 األھمية

مسألة غير ھامة

تحسين نوعية  -  1
األداء والتقيد فيه 
بالمواعيد

      

وضع المزيد من  -  2
 البرامج المشتركة مع

سائر منظمات منظومة 
األمم المتحدة وبنوك 
التنمية اإلقليمية

     

تعزيز المشاركة  -  3
في أنشطة فريق األمم 
المتحدة القطري، بما 
في ذلك أجھزة 
التنسيق بين الوكاالت

     

تنمية المزيد من  -  4
أشكال العمل القائم 
على التآزر مع 
الجھات المانحة 
الثنائية

     

تحسين التعاون  -  5
مع المنظمات غير 
الحكومية

     

تحسين التعامل  -  6
     مع اللجان الوطنية

التعاون مع  -  7
الرابطات المھنية ذات 
الصلة

     

التواصل مع  -  8
     سائر الشركاء
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مسائل أخرى  -  9
يرجى  - (بند اختياري 

التحديد أدناه في 
اإلطار المخصص 
)للتعليق

     

 :التعليق

 
 

قدرأن تسھم بأقصى  2ھل لديكم أي اقتراح بشأن السبل التي يمكن بھا للمعاھد والمراكز من الفئة  -  11
من الفعالية في تحقيق األولويات القطاعية وأھداف البرامج المشتركة بين القطاعات؟ (اإلجابة عن ھذا 

 )السؤال اختيارية

 

 
  

 التربية - 4
 
 

 
 
الحالية يشمل البرنامج الرئيسي األول (التربية) طائفة من المجاالت  5م/36في الوثيقة  - 12  *

د ھذا القطاع أربعة مجاالت ذات أولوية: رسم  المواضيعية ترد قائمتھا أدناه. واستناداً إلى ذلك حدَّ
السياسات والتخطيط على صعيد القطاع بأكمله؛ محو األمية؛ المعلِّمون؛ التعليم والتدريب في المجال التقني

 .والمھني
 

ي ما ھي في رأيكم درجة األولوية التي ينبغي لليونسكو أن توليھا لكل من ھذه المجاالت المواضيعية ف
)؟ ھل ھناك في مجال التربية مواضيع أخرى 2017-2014المقبلة ( 5م/37الفترة المشمولة بالوثيقة

 ذات أولوية تودون أن ُيھتم بھا؟
 

نقطة على البنود التالية لتبيان درجة أولويتھا النسبية، مع العلم بأنه  100يرجى توزيع ما مجموعه
، 0( 5ويكون من مضاعفات العدد  100و 0قاط يتراوح بين يمكنكم أن تسندوا إلى كل منھا عدداً من الن

5 ،10 ،15 ،... ،100(. 

 عدد النقاط

رسم السياسات  -  1
والتخطيط على صعيد 
القطاع بأكمله

 

محو األمية  -   - 2
والتعليم غير النظامي
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 المعلِّمون -  3
التعليم والتدريب  -  4

في المجال التقني 
والمھني

 

التعليم األساسي  -  5
(من الرعاية والتربية 
في مرحلة الطفولة 
المبكرة إلى التعليم 
)الثانوي

 

 التعليم العالي -  6
التعليم من أجل  -  7 

التنمية المستدامة
 

فيروس ومرض  -  8
اإليدز، والتعليم

 

التعليم من أجل  -  9
حقوق اإلنسان وثقافة 
السالم

 

التعليم تنسيق  -  10 
للجميع، ورصده، 
وإقامة الشراكات في 
مجاله

 

الترويج وإقامة  -   11
الشراكات من أجل 
تعليم الفتيات والنساء

 

تبادل المعارف  -   12
واالستشراف في مجال 
التعليم

 

غير ذلك (بند  -   13
يرجى  -اختياري 

التحديد أدناه في 
اإلطار المخصص 
)للتعليق

 

 :التعليق

 
يرجى أن تدرج أدناه المجال المواضيعي (المجاالت المواضيعية) أو البرنامج (البرامج) الذي (التي) -  13

(بند  .2017- 2014ينبغي في رأيكم أن ُينھى (ُتنھى) أو ُيستغنى عنه (عنھا) تدريجياً في الفترة 
 ).اختياري

1  -   

2  -  
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  غير ذلك
 

 
تتولى اليونسكو المسؤولية عن تسع اتفاقيات دولية في مجال التربية والتعليم (مثل اتفاقية  - 14-*

بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم) وسبع توصيات دولية. فھل ترون أنه ينبغي لليونسكو  1960
 عمال؟تعزيز وتوسيع نطاق ما تضطلع به في مجال التربية والتعليم من أنشطة تقنينية ومن جدول أ

 نعم

 ال

  ال ندري
 

 :التعليق
 

 
إذا أجبتم عن السؤال أعاله بنعم فما السبيل الذي تقترحونه لكي تتمكن اليونسكو من تحسين عملھا -  15

  في مجاالت التقنين؟
 

 

 
يولي البرنامج الرئيسي األول حالياً أعلى درجات األولوية إلجراء أنشطته على المستوى القطري - 16  *

واألبعد عن تحقيق أھداف التعليم للجميع/األھداف في البلدان ذات األولوية المحتاجة إليھا أمسَّ االحتياج
 ؟2017- 2014اإلنمائية لأللفية. فھل ينبغي اإلبقاء على مبدأ ترتيب البلدان بحسب األولويات في الفترة 

 نعم

 ال

  ال ندري
 

 :التعليق
 

 
) ينبغي أن تولي اليونسكو األولوية في 1إلى أي من معاھد التربية التالية الذكر (معاھد الفئة  - 17 *

 ؟2017-2014الفترة
 

نقطة على المعاھد التالية لتبيان درجة أولويتھا النسبية، مع العلم بأنه  100يرجى توزيع ما مجموعه
، 0( 5ويكون من مضاعفات العدد  100و 0يتراوح بين يمكنكم أن تسندوا إلى كل منھا عدداً من النقاط

5 ،10 ،15 ،... ،100(. 

 عدد النقاط

 معھد التربية الدولي
المعھد الدولي لتخطيط 
التربية
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معھد التعلُّم مدى 
الحياة

 

معھد تكنولوجيات 
المعلومات في مجال 
التربية

 

المعھد الدولي لبناء 
القدرات في أفريقيا

 

المعھد الدولي للتعليم 
العالي في أمريكا 
الالتينية والكاريبي

 

معھد المھاتما غاندي 
للتربية من أجل السالم 
والتنمية المستدامة

 

 :التعليق

 
 

 العلوم الطبيعية - 5
 
 

 
 
الحالية يشمل البرنامج الرئيسي الثاني (العلوم الطبيعية) طائفة من المجاالت  5م/36في الوثيقة  - 18 *

يھا اليونسكو لكل من المواضيعية، ترد قائمتھا أدناه. فما ھي في رأيكم درجة األولوية التي ينبغي أن تول
 )؟2017-2014( 5م/37ھذه المجاالت المواضيعية في الفترة المقبلة المشمولة بالوثيقة

 
نقطة على البنود التالية لتبيان درجة أولويتھا النسبية، مع العلم بأنه  100يرجى توزيع ما مجموعه

، 0( 5ويكون من مضاَعفات العدد  100و 0يمكنكم أن تسندوا إلى كل منھا عدداً من النقاط يتراوح بين
5 ،10 ،15 ،... ،100(. 

 عدد النقاط

سياسات العلوم  -  1
والتكنولوجيا واالبتكار

 

 العلوم األساسية -  2

 الھندسة -  3

دة -  4  الطاقة المتجدِّ
المحيطات  -  5

والمناطق الساحلية
 

 نظم المياه العذبة -  6

 العلوم  -  7
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اإليكولوجية وعلوم 
األرض

الحد من مخاطر  -  8
الكوارث وتخفيف 
آثارھا

 

االنتفاع  -  9
بالمعارف العلمية

 

تعبئة المشاركة  -   10
الواسعة في مجال 
العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار

 

غير ذلك (بند  -   11
يرجى  -اختياري 

التحديد أدناه ضمن 
اإلطار المخصص 
)للتعليق

 

 :التعليق

 
 
ما ھو المجال المواضيعي (المجاالت المواضيعية) البرنامج (البرامج) الذي (التي) توصون  - 19  *

 ؟2017-2014بإنھائه (إنھائھا) أو االستغناء عنه (عنھا) تدريجياً خالل الفترة

1  -  

2  -  

  غير ذلك
 

 
تعتمد اليونسكو على برامج دولية حكومية وبرامج دولية ومعاھد لمساعدة الدول األعضاء في  - 20  *

صية. فما ھي في رأيكم درجة األولوية  التي يجب إيالؤھا، عند تخصيص العديد من المجاالت التخصُّ
 ؟2017-2014الموارد، إلى ما يلي من ھذه البرامج خالل الفترة

 
نقطة على البنود التالية لتبيان درجة أولويتھا النسبية، مع العلم بأنه  100يرجى توزيع ما مجموعه

، 0( 5فات العدد ويكون من مضاعَ  100و 0يمكنكم أن تسندوا إلى كل منھا عدداً من النقاط يتراوح بين
5 ،10 ،15 ،... ،100(. 

 عدد النقاط

البرنامج الدولي  -  1
للعلوم األساسية

 

اللجنة الدولية  -  2
الحكومية لعلوم 
المحيطات
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البرنامج  -  3
الھدرولوجي الدولي

 

برنامج اإلنسان  -  4
والمحيط الحيوي

 

البرنامج الدولي  -  5
للعلوم الجيولوجية

 

المركز الدولي  -  6
للفيزياء النظرية

 

معھد اليونسكو  -  7
للتعليم في مجال المياه

  
 

 :التعليق

 
 

 واإلنسانيةالعلوم االجتماعية  - 6
 
 
  
الحالية يشمل البرنامج الرئيسي الثالث (العلوم االجتماعية واإلنسانية) طائفة  5م/36في الوثيقة  - 21  *

من المجاالت المواضيعية، ترد قائمتھا أدناه. فما ھي في رأيكم درجة األولوية التي ينبغي لليونسكو أن 
)؟2017-2014( 5م/37ثيقة توليھا لكل من ھذه المجاالت المواضيعية في الفترة المقبلة المشمولة بالو

 
نقطة على البنود التالية لتبيان درجة أولويتھا النسبية، مع العلم بأنه  100يرجى توزيع ما مجموعه

، 0( 5ويكون من مضاَعفات العدد  100و 0يمكنكم أن تسندوا إلى كل منھا عدداً من النقاط يتراوح بين
5 ،10 ،15 ،... ،100(. 

 عدد النقاط

أخالقيات العلوم  -  1
والتكنولوجيا

 

التحديات الجديدة  -  2
في مجال أخالقيات 
البيولوجيا

 

التحوالت  -  3
االجتماعية

 

األثر االجتماعي  -  4
لتغير المناخ

 

سياسات اإلدماج  -  5
االجتماعي

 

 حقوق اإلنسان -  6

 الفلسفة -  7



13 
 

تعزيز  -  8
الممارسات 
الديمقراطية

 

مكافحة  -  9
المنشطات في مجال 
الرياضة

 

شبكات معارف  -   10
العلوم االجتماعية 
والقدرات البحثية

 

الشباب  -   11
بوصفھم جھات فاعلة 
في التغيير المجتمعي

 

غير ذلك  -   12
يرجى  -(اختياري 

التحديد أدناه ضمن 
اإلطار المخصص 
)للتعليق

 

 :التعليق

 
ما ھو المجال المواضيعي (المجاالت المواضيعية) البرنامج (البرامج) الذي (التي) توصون  - 22  *

 ؟2017-2014بإنھائه (إنھائھا) أو االستغناء عنه (عنھا) تدريجياً خالل الفترة

1  -  

2  -  

  ذلك غير
 

 
صية من خالل عدد من البرامج الدولية  - 23  * تضطلع اليونسكو بأنشطة في العديد من المجاالت التخصُّ

أي منھا ينبغي أن تولي اليونسكو  الحكومية ومن البرامج التي يركز فيھا على الجانب الدولي. فإلى
 ؟2017-2014األولوية خالل الفترة 

 
نقطة على البرامج التالية لتبيان درجة أولويتھا النسبية، مع العلم بأنه  100يرجى توزيع ما مجموعه

، 0( 5ويكون من مضاعفات العدد  100و 0يمكنكم أن تسندوا إلى كل منھا عدداً من النقاط يتراوح بين
5 ،10 ،15 ،... ،100(. 

 عدد النقاط

اللجنة الدولية  -  1
ألخالقيات البيولوجيا

 

اللجنة الدولية  -  2
الحكومية ألخالقيات 
البيولوجيا
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اللجنة العالمية  -  3
ألخالقيات المعارف 
العلمية والتكنولوجيا

 

الت  -  4 إدارة التحوُّ
االجتماعية

 

اللجنة الدولية  -  5
للتربية الحكومية 

البدنية والرياضة

 

مؤتمر األطراف  -  6
في االتفاقية الدولية 
لمكافحة المنشطات في 
مجال الرياضة

 

 :التعليق

 

 الثقافة - 7
 
 

 
 

الحالية يشمل البرنامج الرئيسي الرابع (الثقافة) طائفة من المجاالت  5م/36في الوثيقة  - 24 *
المواضيعية، ترد قائمتھا أدناه. فما ھي في رأيكم درجة األولوية التي ينبغي لليونسكو أن توليھا لكل من 

 )؟2017-2014( 5م/37ھذه المجاالت المواضيعية في الفترة المقبلة المشمولة بالوثيقة
 

نقطة على البنود التالية لتبيان درجة أولويتھا النسبية، مع العلم بأنه  100يرجى توزيع ما مجموعه
، 0( 5ويكون من مضاعفات العدد  100و 0يمكنكم أن تسندوا إلى كل منھا عدداً من النقاط يتراوح بين

5 ،10 ،15 ،... ،100(. 

 عدد النقاط

التراث الثقافي  -  1
والتراث المادي 

الطبيعي

 

حماية الممتلكات  -  2
الثقافية ومكافحة 
االتجار غير المشروع 
بھا

 

التراث الثقافي  -  3
غير المادي

 

المحافظة على  -  4
تنوع أشكال التعبير 
الثقافي وتعزيزه

 

 الثقافة والتنمية -  5
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الصناعات  -  6
اإلبداعية وشبكة 
المدن المبدعة

 

الحوار بين  -  7
الثقافات، وتحقيق 
التماسك االجتماعي، 
وبناء ثقافة السالم 
والالعنف

 

غير ذلك  -  8
يرجى  -(اختياري 

التحديد أدناه ضمن 
اإلطار المخصص 
)للتعليق

 

 :التعليق

 
ما ھو المجال المواضيعي (المجاالت المواضيعية) البرنامج (البرامج) الذي (التي) توصي بإنھائه  -  25

 ؟2017-2014(إنھائھا) أو االستغناء عنه (عنھا) تدريجياً خالل الفترة

1-  

2  -  

  غير ذلك
 

تم االعتراف بأن الثقافة عامل أساسي في تحقيق التنمية في الوثيقة الختامية لالجتماع الرفيع  - 26 *
المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني باألھداف اإلنمائية لأللفية الذي ُعقد في 

ة وبجدول أعمال . فما ھي السبل التي يمكن بھا لليونسكو المضي في النھوض بالثقاف2010أيلول/سبتمبر
 التنمية، وفي إدماج الثقافة على نحو أفضل في إطار السياسات والسيرورات الوطنية اإلنمائية؟

 

 
ھي درجة األولوية التي ترى أنه  تتولى اليونسكو متابعة تنفيذ سبع اتفاقيات في مجال الثقافة. فما - 27

 ؟2017-2014ينبغي لليونسكو أن توليھا لھا خالل الفترة
 

  السلم المبين يرجى تصنيف االتفاقيات بحسب

 ليست أولويةأولوية منخفضةأولوية متوسطة أولوية عالية أولوية قصوى
 2005اتفاقية عام 

بشأن حماية وتعزيز 
تنوع أشكال التعبير 
الثقافي

      

 2003اتفاقية عام 
بشأن صون التراث 
الثقافي غير المادي
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 2001اتفاقية عام 
بشأن حماية التراث 
الثقافي المغمور 
بالمياه

     

 1972اتفاقية عام 
     بشأن التراث العالمي

بشأن  1970اتفاقية 
التدابير الواجب 

لحظر ومنع اتخاذھا 
استيراد وتصدير ونقل 
ملكية الممتلكات 
الثقافية بطرق غير 
مشروعة

     

 1954اتفاقية عام 
بشأن حماية الممتلكات 
الثقافية في حالة نزاع 
مسلح

     

االتفاقية العالمية 
لحقوق المؤلف 

)1952 ،1971(
     

 :التعليق

 
 

 االتصال والمعلومات - 8
 
 

 
 
الحالية تقوم بنية البرنامج الرئيسي الخامس (االتصال والمعلومات) حول  5م/36في الوثيقة  - 28  *

ثالثة من محاور العمل. فما ھي في رأيكم درجة األولوية التي ينبغي لليونسكو أن توليھا لكل من ھذه 
 )؟2017- 2014( 5م/37المجاالت المواضيعية في الفترة المقبلة المشمولة بالوثيقة

 
نقطة على البنود التالية لتبيان درجة أولويتھا النسبية، مع العلم بأنه  100ى توزيع ما مجموعه يرج

، 0( 5ويكون من مضاَعفات العدد  100و 0يمكنكم أن تسندوا إلى كل منھا عدداً من النقاط يتراوح بين
5 ،10 ،15 ،... ،100(. 

 عدد النقاط

 حرية التعبير -  1
اإلعالم وسائل  -  2

الحرة والمستقلة 
والتعددية

 

مشاركة المجتمع  -  3
المدني واالتصال 
المراعي لقضايا 
الجنسين من أجل 
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تحقيق التنمية 
المستدامة

تعميم االنتفاع  -  4
بالمعارف

 

حفظ المعلومات،  -  5
بما في ذلك التراث 
الوثائقي

 

غير ذلك (بند  -  6
يرجى  -اختياري 

أدناه ضمن التحديد 
اإلطار المخصص 
)للتعليق

 

 :التعليق

 
ما ھو المجال المواضيعي (المجاالت المواضيعية) البرنامج (البرامج) الذي (التي) توصي بإنھائه  - 29 *

 ؟2017-2014(إنھائھا) أو االستغناء عنه (عنھا) تدريجياً خالل الفترة

1  -   

2  -   

  غير ذلك
 

 
ر بأقصى درجة من الفعالية الشراكات لتحقيق  - 30 * ما ھي السبل التي يمكن بھا لليونسكو أن تسخِّ

 أھداف المنظمة في مجال االتصال والمعلومات؟
 

 .يرجى إسناد درجة لكل من البنود الواردة أدناه، وذلك بحسب سلَّم التصنيف المبيَّن

 غير ذي فعالية طفيف الفعالية ذو فعالية بالغ الفعالية فائق الفعالية
إقامة الشراكات  -  1

     مع القطاع الخاص

العمل مع  -  2
     الرابطات المھنية

االستعانة  -  3
بالمحافل المجتمعية 
المفتوحة على شبكة 
اإلنترنت لتعزيز النھج 
التشاركي وحشد الدعم 
على مستوى القاعدة 
الشعبية

      

غير ذلك (بند  -  4
يرجى  -اختياري 

التحديد أدناه ضمن 
اإلطار المخصص 
)للتعليق
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 :التعليق

 
صية من خالل عدد من البرامج الدولية  - 31 * تضطلع اليونسكو بأنشطة في العديد من المجاالت التخصُّ

ز فيھا على الجانب الدولي. فإلى أي منھا ينبغي أن تسند اليونسكو  الحكومية ومن البرامج التي يركَّ
 ؟2017-2014األولوية خالل الفترة 

 
نقطة على البنود التالية لتبيان درجة أولويتھا النسبية، مع العلم بأنه  100يرجى توزيع ما مجموعه

، 0( 5ويكون من مضاَعفات العدد  100و 0يمكنكم أن تسندوا إلى كل منھا عدداً من النقاط يتراوح بين
5 ،10 ،15 ،... ،100(. 

 عدد النقاط

البرنامج الدولي  -  1
لتنمية االتصال

 

برنامج  -  2
المعلومات للجميع

 

برنامج ذاكرة  -  3
العالم

 

 :التعليق

 
 

 وفعاليتھانجاعة اليونسكو  - 9
 
 

 
بغية تحسين نجاعة  5م/37مشمولة بالوثيقة ما ھي التدابير التي ينبغي اتخاذھا خالل الفترة ال - 32 *

 المنظمة بالقياس إلى تكاليفھا؟

 

 
ما ھي أھم التحديات التي تواجھھا اليونسكو على صعيد فعالية عملھا والتي ينبغي إيجاد سبيل  - 33  *

 ؟2017-2014إلى التصدي لھا خالل الفترة
 غير ھام أھمية منخفضة أھمية متوسطة ھام أھمية عالية

عدم كفاية البنى  -  1
      التنظيمية

عدم التوازن بين  -  2
     الموظفين المعنيين 
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بالبرنامج والموظفين 
اإلداريين

عدم التوازن بين  -  3
الموارد المخصصة 
للموظفين والموارد 
المخصصة للبرنامج

     

نجاعة عدم  -  4
اإلجراءات واألجھزة 
اإلدارية

     

تدّني درجة  -  5
نجاعة العمل واإلدارة 
بالقياس إلى تكاليفھما

      

تزايد تكاليف  -  6
األمن، وال سيما على 
المستوى الميداني

      

ارتفاع كلفة  -  7
     البنى اإلدارية

ذلك (بند غير  -  8
يرجى  -اختياري 

التحديد أدناه ضمن 
اإلطار المخصص 
)للتعليق

     

 :التعليق

 
ھل لديكم مقترحات إلضفاء سمات ابتكارية على بنية إدارة المعارف في المنظمة والممارسات  - 34 *

 على ھذا الصعيد؟

 

 

 المالحظات اإلضافية - 10
 
 

 
 

-2014ھل لديكم أية مالحظات إضافية فيما يتعلق بوثيقة البرنامج والميزانية للفترة المقبلة  -  35
 )؟ (اإلجابة عن ھذا السؤال اختيارية2017

 

 
 

 


