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 المقدمة - 1

 الخلفية

جراء تقييم المؤتمر العام بإ 281 رقم أوصى المجلس التنفيذي في دورته - 2
مستقل ورفيع المستوى يركز على التحديات الخارجية التي استراتيجي واستشرافي 

اليونسكو في القرن الحادي والعشرين. ويتناول هذا التقرير ستة مجاالت دعت  تواجهها
إلى التركيز عليها. ويهدف التقييم  -التي وافق عليها المؤتمر العام  -هذه التوصية 

لهيئتين إلى امن الملحق( إلى تقديم توصيات عملية وفي الوقت المناسب  2)القسم 
منها تمكين المنظمة من تهيئة نفسها للتصدي  الغرض ةالعام ةالرئاسيتين والمدير

الحتياجات المستقبل وتحدياته، مع مراعاة ما طرأ في اآلونة األخيرة من تغيرات 
 وإصالحات، وما سلف من آفاق وتوجهات وفرص وما يضمره المستقبل منها.

إلى  ن كانون الثاني/ينايرالممتدة مالتقييم الخارجي المستقل في الفترة  يجرأوقد  - 1
. وقام الفريق المضطلع بهذا التقييم بزيارة المكاتب الميدانية 1020آب/أغسطس 

ومكاتب االتصال ومعاهد اليونسكو؛ وحضر المشاورات اإلقليمية التي أجريت بشأن 
؛ وتابع أعمال وموضوعاتهاألنشطة برامج ا؛ وأجرى دراسات حاالت ل3الوثيقة م/

؛ واستعرض الوثائق؛ والتقى 1020ن/أبريل المجلس التنفيذي بصفة مراقب في نيسا
بالوفود الدائمة في المجموعات االنتخابية أثناء االجتماعات التشاورية وكذلك بصورة 
فردية عند الطلب؛ وأجرى مقابالت مع موظفي األمانة واإلدارة العليا على المستوى 

فريق  عنمعلومات من الملحق  1الفردي وفي إطار حلقات العمل )وترد في القسم 
 .(جمع البيانات وعن عمليةالتقييم 

 قيود التقييم وحدوده

ومحدودية  ق الفترة المحددة لعملية التقييمإن نطاق مجاالت التقييم وتعقيدها وضي - 5
. ومن على إمكانية إجراء تحليل معمق صارمة وداً قيالموارد، كلها عوامل فرضت 

 :أبرز هذه القيود ما يلي

طُلب من فريق قييم اإلدارة والتنظيم الداخليين لليونسكو. فقد لم تشمل عملية الت •
اإلدارة المالية، وعمليات التخطيط والميزنة، وإدارة الموارد  التقييم أال يُقيّم

ذلك. غير أن فريق التقييم لم تفته ما إلى البشرية، وإدارة المكاتب الميدانية، و
عياتها تأثير المنظمة وفعالية مالحظة نتائج التدابير الداخلية عندما تمس تدا

 ها للتحديات.تصدي

لم يقيِّم الفريق تأثير أنشطة اليونسكو تقييماً مستقالً وإنما اعتمد على تحليالت  •
ثانوية صادرة عن تقييمات وتقارير أخرى وعلى ما استُخلِص من مقابالت 
أجريت على نطاق واسع. فقد طُلب من فريق التقييم أن يحلل كيف يحدث 

تأثير، أي العمليات التي يتحقق من خاللها التأثير، بدال من تقييم التأثير ذاته؛ ال
 عمله.مواطن التركيز في الفريق  حددوعلى هذا األساس 

ويعرض فريق التقييم ما خلص إليه من نتائج في ثالثة تقارير، أولها تقرير  - 2
لواردة في التقييم مختصر يوجز فيه النتائج الرئيسية واالستنتاجات والتوصيات ا

(؛ وثانيها التقرير الحالي الذي يتضمن قدراً كبيراً من التحليل 28م ت/283)الوثيقة 
إضافة إلى االستنتاجات والتوصيات؛ أما التقرير الثالث فهو نسخة مرجعية مطولة، 

مزيد من الحجج النظرية، ودراسات حاالت  امتاحة على موقع اليونسكو الشبكي، وفيه
 وجداول وأشكال ترفد التحليل وتدعمه.توضيحية، 

 التحديات العالمية وكيف تتهيأ اليونسكو لمواجهتها - 2

 المقدمة
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يتمثل غرض التقييم الخارجي المستقل في الرد على السؤال العام التالي:"كيف  - 3
ينبغي لليونسكو أن تتهيأ لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين واالستفادة إلى 

الفرص المستقبلية المحتملة؟" ويعمد فريق التقييم باألخص، بموجب  أقصى حد من
 اليونسكو" ويسأل: تفويض في إطار ةندرجمالتحديات اله، إلى إبراز "مهام

 ما الذي ستكون عليه هذه التحديات؟ •

 كيف ينبغي لليونسكو التصدي لهذه التحديات؟ •

مام الستشراف المستقبل التي تتطلب منه التطلع إلى األالفريق  مهامى هدى وعل
وااللتفات إلى الوراء الستخالص دروس الماضي وعبره، ركزنا بشكل أساسي على 

أو في بعض  السنوات العشر الماضية، أي على مطلع القرن، وعلى السنوات العشر
في إطار الموارد المتاحة والوقت  ،األحيان العشرين القادمة. ولم نجد من الممكن

تقديم منظور طويل األجل يغطي بقية القرن الحادي  ،قييمالمخصص لعملية الت
 والعشرين.

 التحديات العالمية

األسئلة أعاله تتطلب فهم الصالت القائمة بين التحديات العالمية  نإن اإلجابة ع - 6
ومهام اليونسكو واإلمكانيات المتاحة "لتهيئة" المنظمة في المستقبل لمواجهة هذه 

إطاراً أولياً يبين هذه الصالت واإلمكانيات ويشدد على ما  2 التحديات. ويعرض الشكل
 يلي:

لدى اليونسكو خيارات فيما يخص األدوار التي تود االضطالع بها في القرن  •
 ولذلك اختيرت عبارة "مجال الفرص المتاحة" -الحادي والعشرين 

ريقة التي تشتمل التحديات العالمية على االتجاهات العالمية السائدة وعلى الط •
 "الهيكل العالمي" -يجري بها تنظيم النظام الدولي أي 

 إن هذه التحديات تهم اليونسكو عندما "تمس" مهامها •

تتحدد هذه المهام من خالل مختلف االحتياجات الموجودة على المستوى  •
 القطري واإلقليمي والعالمي ومن خالل الموارد والقدرات المتاحة

 

أي  -تنطوي على تحديد األولويات واختيار أساليب العمل "تهيئة" اليونسكو  •
 أمران أساسيان لتهيئة المنظمة. والحوكمةأن التنفيذ 

الطرائق التي تتمكن اليونسكو من خاللها تنفيذ أولوياتها.  فييؤثر الهيكل العالمي  - 7
لمتحدة في هذا التقرير كمثل على ذلك كيف أتاحت عملية إصالح األمم ا اً وسنناقش الحق

إمكانيات جديدة لليونسكو كي تنفذ أنشطتها من خالل األطر القطرية لألمم المتحدة 
كإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. كما يمكن لليونسكو أن تؤثر في المقابل 
في االتجاهات العالمية شريطة أن تُنفذ أولوياتها بصورة فعالة. فعلى سبيل المثال، لو 

في تعزيز المساواة بين الجنسين في إطار التعليم للجميع  مطرداً  كو نجاحاً نجحت اليونس
فإن هذا األمر من شأنه أن يساهم مع الوقت في تعديل اتجاهات عدم المساواة بين 
الجنسين تعديال واسع النطاق. فهي كأي منظومة تتخلل عناصرها حلقات حميدة وأخرى 

 مفرغة.

على المستوى الدولي بشأن "التحديات" العالمية يوجد توافق واسع في اآلراء  - 8
الناجمة عن االتجاهات الدولية التي جرى توثيقها في العديد من الدراسات 
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من الملحق تحليل لثالث  5"االستشرافية" وفي تحليالت اليونسكو. ويرد في القسم 
ت العالمية يُخلص منه إلى أن االتجاها (2)باالتجاهات والتحديات العالمية وثائق تتعلق

التي حددتها اليونسكو منذ بداية القرن الحادي والعشرين تتسم بالثبات على مرور الزمن 
وينطوي هذا التوافق في . (1)سع في اآلراء على المستوى الدوليوتحظى بتوافق وا

اآلراء على قناعة بأن الكثير من القضايا الملحة ال يمكن للدول القطرية ذات السيادة 
ون تعاون دولي. ويتميز عن هذه االتجاهات العالمية الموضوع المستعرض معالجتها بد

الناجمة عن النزاعات. وقد الحظنا أن هذا الكوارث الخاص بالكوارث الطبيعية و
لم يُبحث بصورة  ،على الرغم من تناوله في تحليالت اليونسكو االستشرافية ،الموضوع

ويستخلص من . (5)لتي قمنا بتفحصهالمصادر العامة اكافية سوى في قلة قليلة من ا
المصادر التي رجع إليها فريق التقييم أن هذا األمر سيحتل موقعاً بارزاً في ُسلَّم 

 التحديات العالمية في المستقبل.

 

                                                
قرن الحادي والعشرون: محاولة لتحديد بعض االتجاهات الرئيسية: إسهام أولي من الوثائق الثالث هي: ال (2)

مكتب التحقيق والتنبؤ في أعمال فريق العمل الخاص للمجلس التنفيذي، المعني بموضوع اليونسكو في 
؛ و التأمل في مستقبل دور اليونسكو: بعض القضايا 1000القرن الحادي والعشرين، شباط/فبراير 

-http://www.millenniumضميمة.  1م ت/إعالم 273 الوثيقةهات والتحديات الرئيسية؛ وواالتجا
project.org/millennium/index.html. 

 :Manuel Castels (1996) The Rise of the Network Society. Cambridgeنظر على سبيل المثال: ا (1)
Blackwell; Georges Dupuy (2005) Petite Metaphysique des Tsunamis. Paris: Seui; Ulrich Beck (2007) 

World at Risk. Cambridge: Polity Press. 
مثل التقرير المنبثق عن استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والمعنون "التقرير العالمي  (5)

 ؛ وقاعدة بيانات مخاطر الكوارث."لتقييم عملية الحد من مخاطر الكوارث
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 إطار لتحليل التحديات العالمية وتهيئة اليونسكو لمواجهتها - 1الشكل 

 

 
مما يرجح حدوث تأثير اً تترابط فيما بينها ويقوي بعضها بعض إن االتجاهات - 1

عالمي واسع النطاق، كما أنها تتجاوز الحدود القطاعية وتعزز من ثم الحاجة إلى نهوج 
تخصصات. وتتجلى هذه االتجاهات بشكل جيد في األولويات البرنامجية للة جامع

لتوسع الحضري، والحد من الفقر، لليونسكو. فالبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة، وا
والعلوم واألخالقيات، وحرية الصحافة، والحوار بين الثقافات تتسق كلها وتتماشى مع 
االتجاهات العالمية التي جرى تحديدها. وتشذ عن هذا األمر األنشطة المتعلقة بأوضاع 

بار أن الكوارث ما بعد النزاع وما بعد الكوارث التي قد تزداد أهميتها لدى اليونسكو باعت
والنزاعات يمكن أن تستمر في االزدياد. كما أن األولويات البيئية باتت تزداد أهمية أكثر 

 فأكثر بسبب تغير المناخ وتداعياته.

 المهام والرؤية

في ينص ميثاقها التأسيسي  إن إذ ،اليونسكو تتمحور حول السالم "رؤية"إن  -20
تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن  "لما كانت الحروب: يلي على ماديباجته 

 .(2)تبنى حصون السالم"

وحدد الميثاق التأسيسي لليونسكو غايات المنظمة في موضعين، األول في الديباجة  -22
"وبناء على ذلك تنشئ الدول ما يلي: فيه ورد و األمم المتحدة سياق أشار إلىفي 

بية والعلم والثقافة، لكي تسعى، عن طريق بموجب هذا الميثاق منظمة األمم المتحدة للتر
تعاون أمم العالم في ميادين التربية والعلم والثقافة، إلى بلوغ أهداف السلم الدولي، 
وتحقيق الصالح المشترك للجنس البشري، وهي األهداف التي أنشئت من أجلها منظمة 

 .األمم المتحدة والتي ينادي بها ميثاقها"

"المساهمة لمادة األولى التي تنص على أن المنظمة تستهدف الموضع الثاني هو ا -21
في صون السلم واألمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة، على توثيق عرى 
التعاون بين األمم، لضمان االحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق اإلنسان والحريات 

لجنس أو اللغة أو الدين، كما أقرها األساسية للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو ا
 .ميثاق األمم المتحدة لجميع الشعوب"

وبالنظر إلى المجاالت التي تغطيها أنشطة اليونسكو، فقد أخذنا في الحسبان غايات  -25
المنظمة المنصوص عليها في الموضعين، أي الغايات التي تتشاطرها اليونسكو مع 

                                                
 .2123تشرين الثاني/نوفمبر  26الميثاق التأسيسي لليونسكو المعتمد في لندن في  (2)

لى االحتياجات واألهداف ع
المستوى القطري واإلقليمي 

 والعالمي

 مهام اليونسكو ورؤيتها

 الموارد والقدرات

"مجال الفرص" المتاحة 
 لليونسكو

أساليب 
 العمل

 األولويات

"تهيئة" 
 اليونسكو

االتجاهات 
 العالمية

هيكل ال
 عالميال

 التحديات
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. وقد طة بهاووالغايات التي تتعلق فقط بالمهام المنمنها  األمم المتحدة باعتبارها جزءاً 
 في المجاالت التالية: وتبلوراً  زادت غايات اليونسكو تشعباً 

 " و "حرية تداول األفكار"يهيرالجما االتصال" •

 "التربية الشعبية" والعمل على تحقيق "المثل األعلى في تكافؤ فرص التعليم •
 "لجميع الناس

 .اية التراث العالمي ..."صون وحم"السهر على  •

ولم يحظ توصيف العلم وتحديد مكانته بنفس الدرجة من الوضوح الذي نجده عند  -22
للعلم ضمن  الكالم عن التربية والثقافة وهو أمر يعبر عن الدخول المتأخر نسبياً 

قبل انعقاد المؤتمر  ،اختصاصات اليونسكو، إذ اقتصرت المنظمة الفتية في بادئ األمر
 -". ولكن جوليان هكسلي UNECOلذا ُسميت مؤقتا " ،على التربية والثقافة ،سيسيالتأ

 اتاختصاص فيالذي كان من أشد المتحمسين إلدراج العلم  -أول مدير عام لليونسكو 
اليونسكو أثناء المؤتمر التحضيري، كان يرى أن الحيز األكبر من التربية والثقافة يقوم 

إليها  أشارالطبيعية )التي كان العلوم ه العلوم االجتماعية وعلى العلم الذي يشمل في نظر
على  Naturwissenschaftو  Sozialwissenschaft باستخدام مصطلحياأللمانية  باللغة

)(التوالي
 في إطار الحديث عنالعلم في الميثاق التأسيسي بوضوح  اإلشارة إلىوترد . (3

"... وتباُدل المشتغلين في مجاالت التربية  "التراث العالمي" وفي سياق العبارة التالية:
 .والعلم والثقافة على النطاق الدولي"

وخلص فريق التقييم الخارجي المستقل إلى أن هذه "الرؤية" والغايات تظل مجدية  -23
وأساسية باعتبارها جزءاً من النظام الدولي الراهن، وذلك على غرار ما كانت عليه في 

عندما أنشئ "المعهد الدولي للتعاون الفكري" )سلف  2116بل وفي عام  2126عام 
اليونسكو(. وقد أيدت هذا االستنتاج بشأن أهمية وجدوى المنظمة المناقشات المستفيضة 
مع الدول األعضاء وشركاء اليونسكو في األمم المتحدة وخارجها. وقد أكدت هذه 

قيمة. بيد أن هذه  األطراف جميعا مدى ما تتمتع به غايات اليونسكو ورؤيتها من
 ،فضالً عن الزيارات القطرية وعمليات فحص برامج اليونسكو الجارية ،المناقشات

تبين كلها أيضاً، مثلما ستعرض الفصول الالحقة، أن اليونسكو تنفذ مهامها بأشكال 
 متفاوتة.

 وسعياً إلى تقييم األداء الراهن لليونسكو، نظر فريق التقييم الخارجي المستقل في -26
اليونسكو خضعت  أغراضوطريقة تنفيذها، وخلصنا إلى أن  الرؤيةطريقة تطور هذه 

لعملية تغيير تدريجية على مر السنين لمواكبة المفاهيم المعاصرة واالحتياجات العالمية. 
الفجوة األيديولوجية في السنين  الرامية على سد 2126 عام فعملية "بناء السالم" في
ة حل محلها الحوار بين الحضارات وثقافة السالم ودعم البلدان األولى من الحرب البارد

من خالل حماية الحقوق  وذلكالتي تعيش أوضاع ما بعد النزاع وما بعد الكوارث، 
، وعلى غرار ذلك. ، على سبيل المثالاإلنسانية للنساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة

ر إليه ال محالة من زاوية إعادة بناء يُنظ 2126 عام كان مفهوم "الصالح المشترك" في
ما دمرته الحرب العالمية الثانية بينما يُعامل هذا المفهوم اليوم من منطلق األهداف 

 اإلنمائية لأللفية واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً.

 "الصالح المشترك"و"السالم"  مفهوميربط أنشطة اليونسكو ب

تلتزم بمفهومي "السالم" و"الصالح المشترك" اللذين إذا كانت اليونسكو منظمة  -27
يَُعبَّر عنهما اليوم من زاوية األهداف اإلنمائية لأللفية واألهداف اإلنمائية المتفق عليها 
دولياً، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل من الممكن والمعقول أن ترتبط أنشطة 

                                                
(3) Julian Huxley ‘UNESCO its purposes and its philosophy’ Paris 1946. 
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 هيدلم يستطع فريق التقييم أن يضع  "الصالح المشترك"؟و"السالم"  مفهومياليونسكو ب
على أي "نظريات" لليونسكو تحظى بقبول واسع النطاق تربط رؤية اليونسكو ببرامجها 

استطعنا أن  ،من البرامج الحالية انطالقاً  ،وأنشطتها المحددة. ولكن بالرجوع إلى الوراء
ذا األمر في نلمس وجود أساس نظري قوي لما تروم اليونسكو القيام به. وقد لخصنا ه

بين "موضوعات البرنامج" والنظريات المعاصرة وغايات  الذي يربط 2الجدول 
 اليونسكو.

يُفهم السلم الدولي في سياق اليونسكو على أنه مفهوم يخص "بناء السالم" أكثر مما  -28
من هذا المنظور حددنا ثالث "نظريات" أساسية أو  يخص "حفظ السالم". وانطالقاً 

 ت للسالم الدولي:ثالثة تفسيرا

ترى هذه النظرية  االستيعاب والتضامن على الصعيد االجتماعي االقتصادي: •
أن المجتمعات التي توفر للمواطنين إمكانية الحصول على دخل والتمتع 
 بالحقوق من شأنها على األرجح أن تعزز التضامن وتتجنب التهميش والتفتت.

النظرية أن الهويات الثقافية مهمة، ترى هذه  بين الثقافات: االختالفأوجه  •
وأن االتصال والتبادل يضيِّق الفجوات الثقافية، وأن احترام ثقافة اآلخرين 

 عامل حاسم في تحقيق السالم وتجنب النزاعات.

ترى هذه النظرية أنه بالنظر إلى أن التنافس  :الضئيلةالتنافس على الموارد  •
اعات، فإن إدارة الموارد الطبيعية للنز أساسياً  على الموارد يشكل مصدراً 

الموارد )مثل  جهة العوامل الجديدة المسببة لشحوإيجاد حلول مشتركة في موا
 تغير المناخ( أمر من شأنه تعزيز السالم.

أن هذه المفاهيم والنظريات الساعية إلى بناء السالم تغطي  اإلشارة إلىوتجدر  -21
"اتجاهات" النزاع حيث  تحليل التفصيلي لـالصعيدين الوطني والدولي وتتواءم مع ال

ياُلحظ أن دور العوامل الداخلية والمحلية في البلد الواحد كمصدر للنزاع بات يتعاظم 
سيما  نظريات مختلفة تدعمه، وال أكثر فأكثر. أما مفهوم "الصالح المشترك" فله أيضاً 

 ما يلي:

ع نظرية "االستيعاب وهي نظرية تتداخل إلى حد ما م العدالة االجتماعية: •
والتضامن على الصعيد االجتماعي االقتصادي" ولكنها تشمل باإلضافة إلى 
موضوع الحد من الفقر جملة من التصورات والمفاهيم عن "الفرص 

الرشيدة وسيلة  والحوكمة، حيث تكون الخدمات األساسية (6)االجتماعية"
 وغاية في آن واحد فيما يتعلق بالتنمية البشرية.

وهي غير قابلة للتسويق والمقايضة وال تنطبق عليها آليات  لممتلكات العامة:ا •
من عناصر الرفاه االجتماعي  هاماً  السوق انطباقاً جيداً وتشكل عنصراً 

لتبرير "العمل  وتستخدمها الحكومات وأحياناً منظمات المجتمع المدني
والسالمة في  الجماعي" من أجل توفير السلع والخدمات مثل المياه النقية،

 الطرقات، والتنوع البيولوجي، والتعليم األساسي.

إدارة  تحقيق الصالح المشترك من خالل أي إدارة الممتلكات المشتركة: •
لدمار من أجل مصالح ذاتية. وهو مفهوم لقد تتعرض لوال ذلك التي ممتلكات ال

 نى األساسيةيعزز الوسائل واألساليب التي تضمن االستدامة البيئية وسالمة الب
جديدة  قواعدوالمؤسسات التي تساهم في تحقيق اتفاق جماعي بشأن  الهامة

 العالمي والوطني. وذلك على الصعيدين ،تشمل المجتمعات المحلية

 : التنسيق بين مهام اليونسكو والمفاهيم المعاصرة وموضوعات البرنامج1الجدول 
                                                

(6) Amartya Sen (1990): "Justice: Means versus Freedoms". In: Philosophy and Public Affairs 19. 
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المفاهيم والنظريات  اليونسكو أغراض
 المعاصرة

 لة على موضوعات البرنامجأمث

والتضامن على  االستيعاب "السلم الدولي"
الصعيد االجتماعي 

 االقتصادي

؛ وحقوق اإلنسان؛ الحد من الفقر
واستيعاب األقليات؛ وتعزيز 

الديمقراطية؛ وإدارة المراحل 
 االنتقالية

بين  أوجه االختالف 
 الثقافات

التبادل والحوار بين الثقافات؛ 
ة قيم عزيزع الثقافي؛ وتوتدعيم التنو

ل الهوية والثقافة الحية  تشكُّ

التنافس على الموارد  
 الضئيلة

إدارة الموارد الطبيعية؛ والتنمية 
 المستدامة؛ وتغيّر المناخ

الصالح "
 "المشترك

الحد من الفقر؛ واألهداف اإلنمائية  العدالة االجتماعية
األهداف اإلنمائية المتفق و لأللفية

 ؛ ووسائل اإلعالم الحرة؛اً عليها دولي
 الحوكمة شفافيةو

التعليم؛ والمياه النقية؛ والسالمة  الممتلكات العامة 
الشخصية والمجتمعية؛ واإلنصاف 

 والعدالة؛ والتنوع البيولوجي

الممتلكات "إدارة  
 "المشتركة

االستدامة البيئية؛ والبنى األساسية 
لالتصال واإلعالم؛ وأخالقيات 

تعزيز المجتمعات البيولوجيا؛ و
 المحلية

 

أن النظريات المعاصرة تتماثل مع الكثير من برامج اليونسكو  2يبين الجدول  -10
يُمكن أن يُعتبر في آن واحد  الحالية. ومن األمثلة على ذلك أن برنامج التراث العالمي

م "ممتلكاً عاماً" ووسيلة "للتبادل بين الثقافات"؛ وأن تعتبر البحوث في مجال علو
" والتقليل من حدة "التنافس على الموارد المشتركةالمحيطات وسيلة "إلدارة الممتلكات 

"؛ وأن تعتبر نظم اإلنذار المبكر من أمواج التسونامي "ممتلكاً عاماً على الضئيلة
التقرير العالمي لرصد التعليم "النطاق العالمي"؛ كما أن تعزيز حرية الصحافة و

" االقتصادي عن "االستيعاب على الصعيد االجتماعييشكالن نموذجين  "للجميع
انتهينا إلى أن غايات اليونسكو  والدعوة إلى "العدالة االجتماعية". وعلى هذا األساس،

ومراميها احتفظت ليس فقط بجدواها وأهميتها وإنما تلبّست بأشكال وأطر تقّرها 
بشأن "السالم"  للوضع الراهن ةوتدعمها "النظريات" وعمليات التحليل المعاصر

 "الصالح المشترك".و

ولكن على الرغم من هذه االستنتاجات اإليجابية توجد أيضاً نقاط ضعف واضحة  -12
المنظمة. ومن ذلك على وجه الخصوص أن  تحقيق أغراضفي الطريقة التي يجري بها 

"التساهل"، فهي يمكن أن تشمل أي مشكلة أو أزمة  اليونسكو ورؤيتها تتسم بـ أغراض
استناداً إلى عوامل إلى زيادة تركيز الجهود،  عالمية تقريباً. ولذلك توجد حاجة واضحة

سيما مع  د وجود صلة ما بمهام المنظمة، لتفادي تشتت الجهود، الأخرى غير مجر
وجود نقص ملحوظ في التمويل في الوقت الراهن. وقد كانت هناك محاوالت مستمرة 

ى، ولتعزيز "الطابع المشترك بين القطاعات" أو "لتركيز" العمل في البرامج الكبر
البرامج المشتركة بين القطاعات ولترتيب "األهداف" حسب األولوية من أجل تحقيق 

تم تقويض هذه الجهود من خالل االستقالل الذاتي  ولكنأكبر قدر من الترابط والتأثير. 
ميزانية القطاعية المستمر الذي تحظى به القطاعات وضعف مبادرات التعاون ونظم ال
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ووجود عدد مفرط من األولويات ومن األهداف المشتركة ونقص التوافق في اآلراء في 
 (.7إطار الهيئتين الرئاسيتين واألمانة. )وترد هذه النقاط بتفصيل أكبر في الفصل 

 : التغيرات التي طرأت على "الهيكل العالمي"2الجدول 
 ليونسكوإلى اة تها بالنسبا: تداعي2212-1491في الفترة 

احتياجات  1020 2126 
 اليونسكو

 الواقع الحالي

توزيع 
 القوى

عالم ثنائي 
القطب، ودول 

مركزية 
وبلدان 

 مستعمرة

عالم متعدد 
األقطاب من القوى 
الالمركزية والقوى 

 اإلقليمية

 قابلية االستجابة
الالمركزية، 
والتعامل مع 

 القوى المعاصرة

االفتقار إلى المكاتب 
ية الموزعة/التي الميدان

تملك القدرات الالزمة؛ 
إذ يُنظر إلى المكاتب 

الميدانية الموجودة على 
أنها مركزية 

 وبيروقراطية.

من يملك 
 اليونسكو؟

الدول ذات 
مع  عية،الشر

مطالبات 
فردية 

 بالعضوية

ة متعددة حوكم
المستويات تشارك 

فيها األطراف 
الفاعلة في المجتمع 
المدني وفي القطاع 

 الخاص

نماذج استيعابية 
لوضع السياسات 

 وتنفيذها

التوجه نحو الدول في 
أغلب األحوال 
واالرتياب من 

األطراف الفاعلة 
األخرى مثل المجتمع 

 المدني

التضامن 
 العالمي

االنتعاش 
الالحق 

للحرب، 
والمعايير 
التقنينية، 

 والديمقراطية

 األهداف اإلنمائية
، المتفق عليها دولياً 
ة واألساليب الجديد
لإلعانة، وحقوق 

 اإلنسان

التوفيق بين 
األهداف 

اإلنمائية القطرية 
والمعايير 

العالمية، وتعزيز 
 التعاون الدولي

التجاذب بين التنمية 
والبرنامج التقنيني 

 العالمي

أسس 
 المعرفة

النُخبة هي 
التي تملك 

 المعرفة

تحقيق ديمقراطية 
المعرفة في مجتمع 

 المعرفة الموزعة

بئة القدرة على تع
المجتمعات 

المعرفية وعلى 
االستفادة من 

معارف الشعوب 
 األصلية

األسس مفهومة جيداً 
ولكن توجد عيوب في 

ممارستها وال تستند 
إلى تكنولوجيا 

المعلومات 
استناداً االتصاالت و

 كافياً 

عملية 
 التغيّر

توقع تغيّر 
بطيء يمكن 

 التنبؤ به

التغيّر السريع 
وعدم القدرة على 

وأزمات  ،به التنبؤ
 تعم العالم

تبني أسلوب 
التكيّف في 

التخطيط 
واإلدارة فيما 

يخص األمور 
 غير المؤكدة

التغيّر ناجم عن 
األولويات 

واالستراتيجيات 
يتسم  الفردية، وال

باالنفتاح ويتفادى 
 المخاطر

شكل األمم 
 المتحدة

مهمة واحدة 
لألمم المتحدة 

مع وجود 
 بعض التنافس

مهام متداخلة لألمم 
متحدة، وتنافس ال

 القدرات 

الشراكة 
 والتعاون
 والتركيز

تأكيد "الحقوق 
الممنوحة"، والتنسيق 
اإلجرائي؛ واالستثمار 

غير الكافي في 
مجاالت االختصاص 

 الرئيسية

التنوع 
 الثقافي

الثقافة 
باعتبارها 

الثقافة الحية 
والمتنوعة والهوية 

تيسير الحوار، 
وفهم المنظمة 

ملموس من االنتقال ال
التراث إلى التنوع 
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تراث بلدان 
 الشمال

باعتبارهما شرطاً 
ون الزماً للتعا

 الدولي

عبء إدارة  ولكن واحترامها لذاتها
شؤون "االتفاقية" يحّد 

 األخرى، من األنشطة
وتبقى المسألة في يد 

 الدول

تنافس محدود  الموارد
على الموارد 

األساسية التي 
يتم الحصول 
عليها بوسائل 

 عامة

شديد على تنافس 
الموارد 

المخصصة 
ألغراض محددة 
مسبقاً، والتي يتم 
الحصول عليها 
 بوسائل متعددة

التركيز على 
"الرسالة 

األساسية" 
وتبليغها مع بيان 

القدرة على 
 التنفيذ

الضغط من أجل تغيير 
الهيكل المؤسسي 

واألولويات في سبيل 
 الحصول على األموال

 

 الهيكل العالمي

، من "االتجاهات" التي تأتي في 2ات"، حسبما هو مبين في الشكل تتألف "التحدي -11
تحديات القرن الحادي ل للتصدياليونسكو نفسها لقد هيأت سياق "الهيكل العالمي". و

وضع مالئم لمعالجة هذه االتجاهات في إطار "هيكل"  في إال أنها ليست ،والعشرين
ل العالمي مع لمحة سريعة عن تحليل للتغيرات في الهيك 1عالمي. ويرد في الجدول 

ليونسكو. وتُقيَّم هذه التداعيات على مستويين أو على إلى اتداعيات هذا األمر بالنسبة 
 ضوء تساؤلين: ما هو حال اليونسكو اآلن وما هي اإلمكانيات المطلوبة؟

نجد أنه تم الشروع في عدد من "اإلصالحات"  ،وضع اليونسكو عند النظر في -15
. وتنطوي هذه اإلصالحات على إدخال تحسينات في 1000ال سيما منذ عام اإليجابية و

التخطيط االستراتيجي، واعتماد أولويات مؤسسية مثل "المساواة بين الجنسين" 
و"أفريقيا" عبر البرامج المختلفة، واستهالل عملية تطبيق "الالمركزية" بعيداً عن 

يورك ومع وكاالت متخصصة أخرى، المقر، وتعزيز الصالت مع األمم المتحدة في نيو
وبدء عملية اإلصالح اإلداري، وإيالء المزيد من االهتمام للنتائج واستهالل عملية تقييم 
ومراجعة داخلية مستقلة. بيد أن هذه اإلصالحات ال تمثل سوى الخطوات األولى، ذلك 

لق بالترشيد جزئياً وهي قائمة على اعتبارات تتع إالأن العديد من التغييرات لم تنفذ 
وخفض التكاليف داخل المنظمة بدالً من االعتبارات القائمة على الخيارات االستراتيجية 

 ض المنظمة واتجاهها في المستقبل.أغرابشأن 

لقد قوضت التغيرات في الهيكل العالمي العديد من أساليب عمل اليونسكو التقليدية  -12
قصى حد من الفرص المستقبلية المحتملة". االستفادة إلى أ"وبالتالي قدرة المنظمة على 

اليونسكو أن تكون أقل مركزية  يجب على ،ففي عالم اليوم الذي تسوده المنافسة
؛ وإنما يجب أن تكون أكثر انعزالياً  اً وتعرضاً للمخاطر وأال "تتصومع" وتسلك سلوك

ن أكثر انفتاحاً على الخارج وأن تتحلى بقدرات أكبر على إقامة الشراكات؛ وأن تكو
قدرة على التكيّف وأكثر مرونة؛ وأن تتمكن من بيان قدرتها على التنفيذ وعلى تأكيد 

 رسالتها.

 تستنتاجاتاال

اليونسكو ورؤيتها أمور قابلة لالستدامة والتكيف وقادرة على  أغراضلقد ثبت أن  -13
الحال  تقديم برامج وأنشطة موائمة ومجدية في القرن الحادي والعشرين مثلما كان عليه

في القرن العشرين. وفيما يتعلق "بالتحديات"، باستثناء التحديات المتعلقة بأوضاع ما 
بعد النزاع وما بعد الكوارث والتغيرات البيئية/المناخية التي لم تكن غير خافية ولكنها 
ازدادت بروزاً، فإن االتجاهات الدولية الرئيسية التي تواجهها اليونسكو تتسم بالثبات 

. أما األمر المتغير والذي ال يمكن التنبؤ به فهو تداخل وتضافر هذه االتجاهات نسبياً 
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ومدى انتشارها وتواترها على الصعيد الجغرافي. وقد تأثرت اليونسكو سلباً بالتغيرات 
في "الهيكل العالمي" التي لم تستطع التكيف معها إال جزئياً. وقد أثرت هذه التغيرات 

على مستوى الشراكات،  -ين التنظيمي والثقافي للمنظمة بصفة أساسية في الجانب
وألحقت الضرر بقدرة  -والتنسيق في المقر، والتحلي بروح المخاطرة واالبتكار 

 المنظمة على التنفيذ والبرهنة على أهمية حضورها وأداء مهامها بصورة فعالة.

 شح ىاء ولكن أدالمبدأ للدول األعض حيثتظل برامج اليونسكو موائمة ومهمة من  -16
وما ينجم عن ذلك من قدرات تنظيمية  د، بسبب االنخفاض الفعلي للتمويلالموار

اليونسكو على تأدية مهامها تقليصاً كبيراً. ويتناول الفصل  قدرةمحدودة، إلى تقليص 
ما تقدم من كالم أهمية وضرورة  التالي هذه األمور بمزيد من التعمق. وقد أكد أيضاً 

 سيما بالنظر إلى موارد اليونسكو المحدودة جداً. ال ،تركيز الجهود

بتقييم تمويل اليونسكو ولم تدخل هذه المهمة  م فريق التقييم الخارجي المستقللم يق -17
في عداد صالحياته. ولكن من الضروري اإلقرار بأن القيود التي تكبّل الموارد  أصالً 

قدرة  فيكانت شديدة بما يكفي،  وقرارات الجهات الممولة لها تداعيات قد تؤثر، إن
 اليونسكو على تهيئة نفسها لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

 

 لدول األعضاءإلى االتأثير بالنسبة  - 3

 المقدمة

 اليونسكوطة به عدة أسئلة بشأن "تأثير" والمن المهاميطرح فريق التقييم بمقتضى  -18
 :ينالتالي السؤالينسيما  وال في مجال تصديها للتحديات التي تواجهها،

سياسات واستراتيجيات الدول األعضاء وما  فيكيف يؤثر عمل اليونسكو  •
 أهميته بالنسبة لسياسات الدول األعضاء؟

لطريقة التي ينبغي لليونسكو أن تهيئ نفسها إلى اهذا األمر بالنسبة  وماذا يعني •
 بها من أجل القيام بمهامها على الوجه المطلوب؟

الفهم العام الدارج لهذه المفردة يلخص . "توجد تعريفات متنوعة لمفردة "تأثير -11
؟ ويدرك الذين يقومون بتحقيقه المميز الذي نقوم اإلنجاز ومعناها بالسؤال التالي: ما ه

مهنياً أن هذا األمر يترك عدة أسئلة بال  تقييماً  السياساتب التدابير الخاصةبتقييم نتائج 
قيق نتائج لمن؟ وعلى مدى أي فترة زمنية؟ وما الذي يحدث إذا كانت إجابة مثل: تح

النتائج الفعلية سلبية؟ لهذا السبب وضعت تعريفات أكثر دقة لمفردة "تأثير" مثل 
التعريف الذي ورد في مسرد لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية 

طويلة األجل سلبية  ما ينجم من آثارير" هو "في الميدان االقتصادي إذ يقول إن "التأث
وإيجابية تمس مجموعات سكانية محددة، يحدثها التدخل اإلنمائي بطريقة مباشرة أو 

قد تكون اقتصادية أو اجتماعية  اآلثارغير مباشرة، ومقصودة أو غير مقصودة. وهذه 
 ".أنواع أخرىمن ثقافية أو مؤسسية أو بيئية أو تكنولوجية أو 

تركز التعريفات األكثر تقنية على الطابع المتميز والفريد للنتيجة المحققة من و -50
هل كان هذا سيحدث في كل األحوال بدون  :(7)خالل طرح السؤال االفتراضي التالي

تدخل الجهة الفاعلة المعنية؟ وقد خرج فريق التقييم بتعريف لمفردة "تأثير" في إطار 
 " هو العمل الذي:عمل اليونسكو مفاده أن "التأثير

                                                
 Vaessen, J. (2010)نظر: المحة أساسية ومستوفاة عن المعارف في هذا الحقل،  فايسنيقدم لنا  (7)

Methodological and Conceptual Issues in the Evaluation of Impact in Development Cooperation. 
Maastricht: Datawyse. 
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المستفيدون  يأتي للمستفيدين وشركائهم بنتيجة فعلية يساهم فيها أيضاً  •
 والشركاء

 يرتبط على نحو وثيق باألهداف األساسية لليونسكو •

 صيانة متواصلة أو دعماً مستمراً يُرجح أن يكون مستداماً بدال من أن يتطلب  •

وإن كانت ستساهم فيه ينبع من تدخل ضروري من طرف اليونسكو حتى  •
 جهات أخرى.

 هذا التعريف يبدأ بتسليط الضوء على بعض الصعوبات في بيان تأثير اليونسكو، ال
 سيما فيما يتعلق بإسهام المستفيدين والشركاء في هذا التأثير.

 

 حصر إتسهام اليونسكو في التغيير

يونسكو يسهم من خالل مثل ال فاعالً  ث تأثير" بالمفهوم الدارج أن طرفاً إحدايعني " -52
هذا التأثير في تغيير العالم. فالطرف الفاعل جهة مؤثرة بينما الطرف المتلقي جهة سلبية 

 يسترعي االنتباه إلىمن هذا المنظور  "التأثير" انطالقاً  تكوين تصورات عن. إن نسبياً 
ل في األج - وتبلغالنتائج  المخرجات ثم إلىإلى لتصل من المدخالت  نطلقسلسلة ت
"التأثيرات". كما يؤدي هذا المنظور عن "التأثير" إلى طرح أسئلة بشأن  - الطويل

وأثر ذلك  المخرجات، وما مدى فعالية المخرجاتاالحتياجات، وحشد الموارد، وتقييم 
 على المنتفعين.

أن التغيير على األصعدة االجتماعية  هناك فهم آخر للتأثير يفترض مسبقاً  -51
قنية والسياسية نادراً ما يأتي من خالل أنشطة يقوم بها طرف خارجي واالقتصادية والت

عليها في المقام األول أن تقرر ما إذا كانت تهمها  ،واحد. فعندما تتلقى حكومة ما مشورة
تباعها والعمل على تغيير سياساتها. االمشورة  تلقيهذه المشورة، وعليها أن تقرر عند 

ة ليست سلبية وإن أكثر ما يمكن أن يحققه المستشارون إن الجهات المتلقية أو المستفيد
شى هذا اوالعاملون على بناء القدرات وغيرهم هو "تيسير" التغيير و"حفزه". ويتم

 .(8)االجتهادات اإلنمائيةاألمر مع إعالن باريس وجدول أعمال أكرا ومع قدر كبير من 

م بها وكالة متخصصة من وقد خلص فريق التقييم إلى أن معظم األنشطة التي تقو -55
وكاالت األمم المتحدة كاليونسكو يمكن فهمها على نحو أفضل في إطار الفهم الثاني 

الخمس: أي بوصفها اليونسكو وظائف لى بالفعل في "للتأثير" وليس األول. وهو ما يتج
، "مركزاً لتبادل المعلومات"، وللتعاون الدولي" حفازاً  "مختبراً لألفكار"، و"عامالً 

مساهمة فعالة من قبل اآلخرين. وقد يقول  ويقتضي أداء هذه الوظائف "،هيئة تقنينية"و
في هذه ولكن حتى  ،قائل إن عملية "بناء القدرات" تقترب من نموذج "المتلقي" السلبي

 أصحاب الممارسة أن االلتزام والتعلّم أساسيان لبناء القدرات. الحالة، يدرك

ارجي المستقل أمثلة عديدة على اإلسهام الكبير لليونسكو وقد وجد فريق التقييم الخ -52
خالل كل مرحلة من مراحل "توليد القيمة المضافة" في إطار الوظائف الرئيسية 

 الخمس للمنظمة، ومن ذلك على سبيل المثال:

الجمع بين خبراء في الحقول الجديدة ألخالقيات  مركز لتبادل المعلومات: •
ونشر وثائق االجتماعات ومحاضرها  متريةجيا النانوتكنولوالالعلوم مثل حقل 

 )اللجنة العالمية ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجية(

                                                
دولي( ملخصاً جيداً لهذا األمر، وهو في البنك ال Joseph Stiglitz)مستشار  David Ellermanيقدم كتاب  (8)

 .Helping People to Help Themselves. University of Michigan, 2005بعنوان: 



185 EX/18 Add. – page 12 

 

تغير زوايا النظر من الحماية البيئية إلى التنمية المستدامة  مختبر لألفكار: •
 )برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي(

العالمي واإلعالنات بخصوص  الوثائق التقنينية بشأن التراث هيئة تقنينية: •
حرية الصحافة كثيراً ما تدرج في التشريعات الوطنية )مركز اليونسكو 

 للتراث العالمي والبرنامج الدولي لتنمية االتصال(

إعداد سياسات تعليمية شاملة )التعليم للجميع( والمساعدة  هيئة لبناء القدرات: •
سكو الدولي لتخطيط التربية في تطوير نظام لتحسين المدارس )المعهد اليون

 في أمريكا الالتينية(

تشجيع الدول األعضاء على تشاطر البيانات  عامل حفاز للتعاون الدولي: •
بشان المحيطات وموارد المياه العذبة )البرنامج الهيدرولوجي الدولي ولجنة 
اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات( واألداء في مجال التعليم )معهد 

 اليونسكو لإلحصاء( والجمع بين خصوم تقليدين في بيئات وأطر عمل تقنية.

وهو تعريف مفيد  (1)وقد جرى تعريف هذه الوظائف على أنها أدوار اليونسكو -53
ومالئم. وهناك مجال آخر يتجلى فيه إسهام اليونسكو يتمثل في تقديم العون في إطار 

ما بعد الكوارث، وهو مجال النزاع و اختصاصها للبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد
يتنامى باطراد ويندرج في "وظائف" اليونسكو الخمس بل وينطوي على إمكانية 
الدخول ضمن حدود كافة برامج اليونسكو. وال شك أن اليونسكو قد جمعت بين اإلسهام 

د عوالتأثير فيما يتعلق بصون المواقع الثقافية في العراق وإعادة البناء في ميانمار ب
البرهنة على حدوث "التأثير" )أو  . ومن السهل عموماً الدمار الذي خلفه اإلعصار هناك

غيابه( عندما يتعلق األمر بالبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاع وما بعد الكوارث 
 وذلك بسبب الطابع السريع والقصير األجل لالستجابة.

رفة ما إذا كانت اإلسهامات ذات ولكن ليس من السهل القيام بتقييم منهجي لمع -56
 الطابع األعم المبينة أعاله تستحق صفة "التأثير"، وذلك لعدة أسباب:

النتائج القائمة على اإلدارة م التي تحدد "التأثير": ففي النظاليونسكو لم تستثمر  •
، واألنشطة المخرجاتوكذلك عمليات التقييم تركز في معظم األحيان على 

على مستوى محاور العمل،  - سبياً ذات الطابع العام ن -دة" النتائج المنشوو"
الرئيسية التي ال تندرج في أي  اآلثاروتغفل عن رؤية "الصورة الكبيرة"، أي 

 إطار بمفرده من أطر محاور العمل.

التأثير ضعيفة  تقييمفعمليات  نادراً ما تفهم أو تقرأ النتائج على ضوء سياقاتها: •
محات وتنحو إلى تقديم لبوجه خاص، ي ودون اإلقليمي على المستويين القطر
 طويلة النفس بحساب الفترة الزمنية. تقييمعمليات خاطفة بدال من توفير 

ينطوي عمل اليونسكو على قدر كبير من العناصر غير الملموسة: فإعادة  •
توجيه السياسات والعمل على استيعاب المعايير وترسيخها واإلسهام في 

 ولي والسالم، كلها أمور يصعب ضبطها وقياسها.التعاون الد

األهداف الطويلة األجل تصميم نماذج دقيقة لنظرية التغير وبذل جهود تقتضي  •
متواصلة في مجالي الرصد والتقييم. وهذا األمر يجعل من عملية تقييم 

 ."التأثير" عملية معقدة ومكلفة. والتقييم في هذه الحالة ينبغي أن يكون انتقائياً 

نادراً ما تتعامل اليونسكو مع جهة مستفيدة واحدة: فوزراء التعليم ذاتهم في  •
حاجة إلى العمل مع المدارس والمعلمين والرابطات والمجتمع المدني. 

                                                
 .2م/52، 1025-1008استراتيجية اليونسكو المتوسطة األجل  (1)
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واليونسكو تعمل مع "النُظم"؛ ولكي تكون فعالة يتطلب األمر إحداث "تغيير 
 ة من النظام المستهدف.في النظم" وإشاعة االبتكار والتجديد في أجزاء مختلف

 السياقات التي يحقق فيها إتسهام اليونسكو في "التأثير" درجة عالية

إن قدراً كبيراً من تأثير اليونسكو ينبثق من عملها على المستوى العالمي حيث  -57
يحدث التأثير في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. بيد أن تحليل التأثير يُعنى عادة 

وهذا اليونسكو في التغيير في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، بإسهام 
أن بعض األنشطة مثل إعداد بالتركيز على الحضور في الميدان، مع التسليم  ما يبرر

مدى الطويل أن يُعالج هذا وثائق تقنينية أو اتفاقيات تجري في المقر. وينبغي على ال
ديات القرن الحادي والعشرين تخص البلدان بمختلف مستويات ألن الكثير من تح األمر

 الدخل.

ل هو تُمارس أنشطة اليونسكو وبرامجها ضمن أطر سياقية: اإلطار السياقي األو -58
، تليه األطر السياقية القطرية واإلقليمية، وكلها همشبكاتالمكاتب وبرامج الموظفين و

ق التقييم إلى أن الوضع الراهن للشبكة تنضوي داخل "الهيكل العالمي". وقد خلص فري
الميدانية ال يتسم باالستدامة وأنه يؤثر سلباً على سمعة اليونسكو وفعاليتها. كما أن 

آخر يتمثل في اآلثار التي قد تترتب على  "حضور اليونسكو في الميدان" يواجه تحدياً 
التساق على نطاق جراء سير األمم المتحدة نحو تأمين امن مستوى البرامج واألنشطة 

المنظومة. وقد قدم موظفو اليونسكو وشركاؤها مجموعة من األفكار المتسقة عن 
فعلى . (20)لليونسكو في بيئات قطرية مختلفة عناصر القوة والضعف في العمل الميداني

 سبيل المثال، جرى توصيف المكاتب الميدانية القوية على النحو التالي:

 ناقيادة جيدتإدارة و •

جود عدد مناسب من الموظفين وتغطية مالئمة و •
 للبرامج/القطاعات/االختصاصات

 "الموظفين الدوليين"من  ليسوا دائماً  -وجود موظفين كبار من ذوي الخبرة  •
 وإنما من الخبراء الوطنيين

 تزام جميع أعضاء الفريق بالعمل معاً ال •

 اندماج جيد في الهياكل اإلقليمية •

 مع الشركاء من منظومة األمم المتحدة العمل بصورة جيدة •

القدرة على تعبئة األموال والموارد بما فيها العائدة للمعاهد والشبكات األوسع  •
 والمدارس( واألندية)اللجان الوطنية،  نطاقاً 

 .طة قطرية )أو جامعة/دون إقليمية(خ وضع •

 تقعها التي وتبيان خصائص متسقاً  وصف المكاتب الضعيفة وصفاً  جرى أيضاً و -51
، والعمل بطريقة مشتتة، وعدم اإلدارة سوءالمكاتب القوية؛ مثل نقيض خصائص على 

الحكومات والشركاء، وعدم وجود بوجود عدد كاف من الموظفين، وضعف االتصال 
 خطط واستراتيجيات قطرية/دون إقليمية متسقة.

                                                
(20) Field Office Evaluations: A report consolidating the results of evaluations. IOS/EVS/PI/49. 
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الشبكة الميدانية  ويبدو أن عدد المكاتب الضعيفة يفوق عدد المكاتب القوية في -20
الحالية. وبطبيعة الحال فإن إمكانية "التأثير" الذي يمكن أن تحدثه اليونسكو تتأثر سلباً 

 بهذا الوضع الميداني. وهو على النحو التالي في مكاتب اليونسكو الضعيفة:

 ت محدودة بسبب عدم كفاية المواردالمدخال •

ن تقل مصداقيتها لدى الحكومات المكاتب التي ال تتمتع بقدر كاف من الموظفي •
 والشركاء

إن غياب التغطية الجيدة لمختلف البرامج واالختصاصات يقوض اتساق العمل  •
 وقدرة اليونسكو على االستجابة

أقل مواءمة إذا استندت إلى األولويات العامة لليونسكو بدال األنشطة تصبح  •
 من االحتياجات القطرية/دون اإلقليمية

إلى أن تكون أنشطة صغيرة ومحدودة النطاق تنعدم فيها  جاتالمخر تنحو •
 المتابعة وال تتمتع ببروز ملموس

 حدودة جداً مع شبكة اليونسكو )بما في ذلك معاهدها(.صالت م •

في مثل هذه الظروف سوف تقل القيمة المضافة وستكون النتائج أقل استدامة  -22
اتب الميدانية يطرح السؤال العام بشأن إن التركيز على المكووسينخفض حجم التأثير. 

"السياق". فقدرة اليونسكو على تقديم خدمات للمستفيدين على المدى القصير والطويل 
التي تتاح لها لفرص ل أيضاً خضع وإنما ت وقدرتها فقط، هاتنظيملمواردها وال تخضع 

ياغة الفرص ص والقيود التي تواجهها. وفيما يلي بعض العوامل السياقية التي تتحكم في
 قليمي:اإلدون على المستوى القطري/

ه حكومات الدول األعضاء نحو اليونسكو: • بعض الدول األعضاء تحبذ  توجُّ
للحصول على  بشكل خاص التعاطي مع اليونسكو وتتطلع صوبها تلقائياً 

ل، سمعة واألولويات الراهنة. فعلى سبيل المثا تفويضهاإسهامات ضمن نطاق 
لها بتنفيذ مشروعات في ميانمار وغزة، وهو أمر لم يكن  اليونسكو سمحت

 ممكناً لباقي الوكاالت.

تتطور احتياجات الدول  مرحلة التنمية وتداعياتها على مستوى "االحتياجات": •
األعضاء مع تطور التنمية وتقدمها. وقد لمسنا حاالت تطورت فيها 

إعداد قوائم الجرد االحتياجات بسرعة. ففي أفريقيا انتقلت المساعدة من 
الخاصة بالمعالم الثقافية إلى المساعدة في مجال الصناعات الثقافية؛ وفي آسيا 
انتقل التركيز من خطط وأنشطة الحد من الفقر بصورة عامة إلى مشروعات 

وذلك بعد أن  ،"الوصول إلى الفئات المحرومة التي لم يتم الوصول إليها بعد"
الشاغل في بعض مناطق أفريقيا وأمريكا  انتعش النمو االقتصادي؛ وتحول

الالتينية من توفير التعليم األساسي إلى توفير التدريب المهني وتعزيز التعليم 
العالي. كما أن أوضاع ما بعد النزاع والتحوالت السياسية تفتح بدورها 
مجاالت تستدعي تدخل اليونسكو وتدعوها إلى تقديم إسهاماتها. فعلى سبيل 

احتياجات أساسية في البرازيل بعد التحول إلى الديمقراطية  المثال برزت
 استجابت لها اليونسكو بصورة فعالة وبطرق مبتكرة.

لقد تحولت بعض المناطق أو المدن إلى  القرب المكاني من الوكاالت األخرى: •
محاور أو مراكز اتصال طبيعية بسبب احتضانها بكثافة عالية لوكاالت األمم 

االت اإلقليمية وبضمنها المنظمات غير الحكومية )وهو مؤشر المتحدة والوك
على طابع الالمركزية العالمية الذي يميز "الهيكل العالمي" المعاصر(. وييسر 

في هذه المراكز التعاون مع الشركاء في منظومة األمم المتحدة )كما  الحضور
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االتحاد هو الحال في بانكوك ونيويورك وبنما( والمنظمات اإلقليمية مثل 
 األفريقي )في أديس أبابا( واالتحاد األوروبي )في بروكسل(.

بإمكان اللجان الوطنية أن تساهم بشكل  نوعية اللجان الوطنية واستقالليتها: •
ملموس في تخطيط البرامج وتنفيذها ولكن هذه اإلمكانية لم تتحقق على الدوام. 

الموارد الالزمة وأن تكون  فر لهاافلكي تقوم اللجان بهذا الدور ينبغي أن تتو
فرة لدى اعلى صلة بالحكومة مع االحتفاظ باستقاللها. وهي شروط غير متو

الكثير من اللجان الوطنية التي التقينا بها: فارتباطها الفعلي يقتصر على وزارة 
فر لديها موارد، وال ترتبط بأنشطة اتتوواحدة )وزارة التعليم في العادة(، وال 

 مجتمع المدني، ونسبة تبدل الموظفين فيها كانت عالية.ومشاركات مع ال

إن الكيفية التي تستفيد بها اليونسكو إلى أقصى حد من إمكانية هذه الفرص هي أهم  -21
ها السياقات في فعالية اليونسكو وبالتالي تأثيرها. ومن هنا بتوضيح للطريقة التي تتحكم 

تخطيط االستراتيجي على المستويين دون تأتي أهمية القيادة واإلدارة الفعالتين، وال
اإلقليمي والقطري، ووجود موظفين مناسبين ومتمرسين في الميدان قادرين على تنسيق 

 الخبرات المحلية وتعبئة الموارد.

ليس من السهل البت في مدى أهمية اليونسكو لسياسات واستراتيجيات الدول  -25
إن الطابع الشامل وغير  ل إجماالً األعضاء ومدى مواءمتها لها. ولكن يمكن القو

يضمن أن تغطي أولويات  3و م/ 2لعملية التشاور بشأن الوثيقتين م/ االنتقائي نسبياً 
اليونسكو هنا وهناك احتياجات معظم الدول األعضاء. وقد وقعنا في بعض الحاالت 

 الخاصة على "القيود" التالية:

موارد كافية لكي تنفذ أنشطتها فر لدى اليونسكو في كثير من األحيان اال تتو •
 شى مع األولويات، فهناك نقص في المال وفي موظفي المكاتبابما يتم

بعض أولويات الدول األعضاء تعتبرها اليونسكو، وألسباب وجيهة، أقل  •
 أهمية من غيرها

إن غياب البنى التحتية األساسية لدى الدول األعضاء قد ال يسمح لها باستيعاب  •
 بناء القدرات سياساتية والمدخالت في مجالالمشورة ال

سكو غير مهيأة في بعض األحيان إلجراء حوار في مجال السياسات في اليون •
الوطنية أو عدم وجود  بلد معين بسبب ضعف الشبكات أو ضعف اللجنة

 اء.موظفين أكف

ترى دول أعضاء أن جهات "مزودة" أخرى )وكاالت األمم المتحدة وغيرها(  •
 الية من اليونسكو أو ذات موارد أفضل.أكثر فع

 "الحضور"، و"الفعالية"، ويات عن اليونسكو: "إرث الماضي"رواثالث 

ية روا يات بشأن اليونسكو يمكن تسميتها على النحو التالي:روالقد وجدنا ثالث  -22
 ية "الفعالية".روا"الحضور"، و رواية"إرث الماضي"، و

يونسكو كانت مؤسسة مهمة في السابق أن ال رث الماضي"إية روا "ترى  •
وأنها "قامت بأعمال عظيمة في الماضي"، لكنها أصبحت "غير مرئية" أو 

ية إلى برنامج تاريخي "كان روا"تالشت". وقد يشير الذين يلتزمون بهذه ال
"التراث  اليونسكو بـ مهما جدا لنا قبل سنوات كثيرة". ويربط هؤالء عموماً 

 تاريخية"."المعالم الالعالمي" و
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حضور اليونسكو صار "أكثر بروزاً بكثير من  أن ية الحضور"روا"تعتبر  •
قبل": "نحن نسمع الكثير عن مهام اليونسكو وضرورة احترام أدوارها 

ية بحدوث تغيير في اليونسكو التي بحسب ما يقول رواالقيادية". تعترف هذه ال
من بين األموات" الروح وقامت  إليهار من األمم المتحدة: "عادت صدم

 ولكنها "أفضل في المجادلة منها في تنفيذ ما تعد به".

أن اليونسكو "تقوم بعمل جيد". ومن يقول بهذا يعرف  الفعالية"ية روا"ترى  •
 عادة برنامجاً واحداً معرفة جيدة أو أنه حضر مناسبة مهمة قرنها باليونسكو:

يقول و ؛ة في مجال المياه""إنها وكالة رائدة في األمم المتحد فيقول بعضهم:
"إن الجهود التي بذلت في سبيل حرية الصحافة كانت في غاية  اآلخر بعضهم

وهكذا فإن  باإليجابية إزاء اليونسكو. األهمية". ويتسم هذا السرد عموماً 
بخصوص اليونسكو  مصدر المعلوماتالشيء اإليجابي الوحيد الذي يعرفه 

 بات يتمدد ويأخذ باالنتشار.

ال نزعم بأن عمل فريق التقييم يتسم بطابع "تمثيلي" إال أنه ننا ألى الرغم من ع -23
"الحضور" وندرة يتي "إرث الماضي" ورواهو هيمنة  ن النمط الثابتإيجدر القول 

التي  تقييمعمليات البما فيها  ،"الفعالية". وتؤيد هذه المالحظة مصادر أخرىية روا
"الفعالية" من ثالثة أصناف ية روابع عادة أصول مرفق اإلشراف الداخلي. وتن أجراها

 من المدخالت:

لقات عمل، وحمالت، مناسبات ذات طابع رمزي ومعرفي )مؤتمرات، وح •
دولية"( تتسم بالمعاصرة من حيث المواءمة، وتتطلع ومبادرات، و"سنوات 

 مستشرفة إلى األمام، وتقف على عتبة "الفكر الجديد".

مصادر بمبادئ معيارية وأفكار تجديدية. وكما قال أحد أنشطة تنفيذية ترتبط  •
: لكي تكون "مختبراً لألفكار" عليك أن تبرهن صحة النظرية من المعلومات

تقوم من بعدها بإجراء التجارب ، التجربة: عندما تكون لديك الفكرةخالل 
 توسيع نطاق العمل.ثم تقوم ب ،وإنشاء المختبرات

)المعاهد، وشبكات الخبراء، ومواقع التراث إسهامات من أسرة اليونسكو  •
برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي، واألساتذة العاملون في إطار والعالمي 

برنامج توأمة الجامعات والكراسي الجامعية لليونسكو، واللجان الوطنية، وما 
 إلى ذلك( يمكن أن تعزز بقوة مكانة اليونسكو ومصداقيتها.

ؤكد "فعالية" اليونسكو أمر ال يقبل الجدل. فهو يعطي تي تال الروايةإن أهمية  -26
، ويفتح مصداقية لليونسكو في عيون الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص

أقل  الرواية المهيمنة تاليونسكو. أما إذا كاننفوذ يعبئ الموارد ويقوي أبواب الفرص و
قدرها.  حقيقية أو بخسالزات نجااإلحمل اآلخرين على تجاهل تيمكن أن  اإيجابية فإنه

وهناك دروس مفيدة ينبغي تعلّمها من الوكاالت األخرى لألمم المتحدة التي خضعت 
 نظر أدناه(.ايات إيجابية )روالعملية إصالح عن كيفية بناء وإدامة 

 االتستنتاجات

ق سياسات واستراتيجيات الدول األعضاء؟ يرى فري فيكيف أثّر عمل اليونسكو  -27
 :، وهو ما تؤكده تقارير وعمليات تقييم أخرىما يلي في إطار عمله الميداني التقييم

مسلّما به في إطار  كبيراً  اليونسكو في الكثير من المجاالت إسهاماً أسهمت  •
 وظائفها الخمس. 

تعتبر اليونسكو مع ذلك مقّصرة في أدائها من باب ما يُنتظر منها من إسهام  •
 .ممن مها عاتقها يقع علىوما 
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من هذا التقصير الملموس في األداء يأتي من فهم غير مناسب  إن بعضاً  •
لمسألة "التأثير" إذ يشدد بإفراط على ما يمكن وينبغي لليونسكو أن تنفذه 
بنفسها. وتقل درجة القصور في األداء عندما يُنظر إليه من زاوية إسهام 

 اليونسكو في "تيسير التغير وحفزه".

شروط الالزمة لتحقيق "الفعالية" معروفة سلفاً. وهي شروط إن الكثير من ال •
بعضها ذو طابع سياقي، أي تحددها عوامل خارجية ليس لليونسكو فيها يد، 
ولكن أغلبها داخلية تتعلق بالتوظيف واإلدارة والخيارات االستراتيجية التي 

 تتخذها اليونسكو.

لية" المنظمة، وهي مسألة يات السائدة بشأن اليونسكو ال تؤكد "فعارواإن ال •
 تكويناً إيجابية بشأن اليونسكو  رواية تكوينمهمة ينبغي االنتباه إليها. ذلك أن 

 )أي ليس فقط عن طريق العالقات العامة( أمر ستنجم عنه نتائج إيجابية. اً فعلي

القادرة على تتبع  التقييمعمليات على الرغم من أن اليونسكو لم تستثمر في  •
الموجهة التقييم عمليات في نهوج  فإن القيام باستثمار كبير جداً  "التأثيرات"

من ذلك إلى  لرصد التأثير أمر مكلف ومحدود الفائدة. فالحاجة ماسة بدال
قياس التغيير مع قدر محدود من إلى جيدة النوعية موجهة  اعتماد طرائق تقييم

 عمليات الرصد الطويلة األجل.

 

؟ نقترح على ضوء ما هيئ نفسها من أجل إحداث التأثيركيف ينبغي لليونسكو أن ت -28
 يلي: ورد أعاله ما

 اً شرطيمثالن تنظيمه وإدارته  وطريقةإن طبيعة الحضور الميداني لليونسكو  •
لتحقيق التأثير. فسوف يتحسن تأثير اليونسكو من خالل تحسين  اً هام اً مسبق

ضافة إلى وجود لجان إ ،عملية التوظيف وتعبئة الموارد والتخطيط والقيادة
 وطنية قوية ومستقلة.

أهميته: فإذا كانت اليونسكو تتمتع بتمثيل جيد وبعدد  الموقع الجغرافي له أيضاً  •
جد فيها وكاالت األمم المتحدة األخرى في المراكز التي تو من الموظفين كاف

فسيكون من السهل عليها التنسيق وبناء  ،وفي غيرها من المراكز اإلقليمية
كما أن هذا األمر سيضمن لليونسكو أن تعبر في خططها عن  ،شراكاتال

 األوسع نطاقاً. يةاألولويات اإلقليمية ودون اإلقليم

يخص "  ية جديدة فيمارواينبغي لليونسكو أن توفر الشروط الالزمة ل •
يقف عند حدود تسليط المزيد من الضوء على  الفعالية". وهذا األمر ال

على األولويات  استراتيجياً  نتها وإنما يتطلب تركيزاً أنشطتها وإبراز مكا
من االتساق بين األنشطة التنفيذية والعمل التقنيني،  كبيراً  األساسية، وقدراً 

واستثمار جميع ما بحوزة اليونسكو من أصول )المعاهد والشبكات والمواقع 
أجل  وأساتذة كراسي اليونسكو الجامعية واللجان الوطنية، وما إلى ذلك( من

 تعزيز فهم حقيقي إلسهامات اليونسكو العديدة.

 اليونسكو في إطار األمم المتحدة - 9

 المقدمة

من  طُلب من فريق التقييم أن ينظر في دور اليونسكو وإسهامها بوصفها جزءاً  -21
 سبيل المثال: األسئلة التالية على نمنظومة األمم المتحدة، وأن يجيب ع
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كو وميزتها النسبية والمجاالت األخرى التي ما هو مجال تخصص اليونس •
 يمكن لليونسكو أن تحقق فيها قيمة مضافة؟

ما مدى إسهام استراتيجية اليونسكو وبرامجها في غايات وأهداف األمم  •
 بما في ذلك عملية اإلصالح؟ ،المتحدة

ما هي الخطوات التي اتخذت لتحسين التكامل مع وكاالت األمم المتحدة  •
 لمنظمات الدولية؟األخرى وا

 الفرص التي تتيحها عملية إصالح األمم المتحدة

واليونسكو ، لقد تزامنت عملية إنشاء اليونسكو مع عملية إنشاء األمم المتحدة -30
وغيرها من الوكاالت المتخصصة غير مسؤولة إال بصورة فضفاضة أمام األمم المتحدة 

تعمل مع  نها منظمات مستقلة ذاتياً التي وصفت هذه الوكاالت في هيكلها التنظيمي بأ
على  2117ها. وتعود الدعوة إلى إصالح األمم المتحدة إلى عام ينب فيمااألمم المتحدة و

 ال -آنذاك ينصب إلى حد كبير على "السالم واألمن"  االهتمام تركيزكان  فقد ،األقل
عمل وباألخص  ،ولكن بدون إغفال الجوانب األخرى -سيما عضوية مجلس األمن 

األمم المتحدة في المجاالت اإلنمائية واإلنسانية الذي بات يحظى باهتمام متزايد في 
عملية اإلصالح. ومع نشر التقرير المعنون "توحيد األداء" الذي أعده فريق األمين العام 
الرفيع المستوى المعني باالتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة، أصبحت األمم 

 .(22)اشرجزءاً هاماً من "الهيكل العالمي" المب ليونسكو،، في نظر االمتحدة

تفتقر العالقات بين اليونسكو واألطراف األخرى في منظومة األمم المتحدة إلى  -32
القائمة، طبيعي بين اليونسكو والوكاالت المتخصصة  انسجامنهج توحيدي. ولكن هناك 

رامج. كما ياُلحظ في المكاتب مع الصناديق والب وعالقة ال ترقى إلى مستوى االنسجام
ها من قبل معظم وكاالت أغراضاليونسكو و مهامإزاء  القوية وجود نظرة إيجابية عموماً 

تاحتها أها الصناديق والبرامج(. وقد اعتنقت اليونسكو الفرص التي بما فياألمم المتحدة )
في  نشطاً  ا في األمم المتحد مشاركاً ويعتبرها شركاؤه ،عملية إصالح األمم المتحدة

 فيعلى نطاق منظومة األمم المتحدة. وقد أثّر هذا األمر  "االتساقتحقيق "عملية 
 :منها ما يلي ،بطرق عديدةتأثيراً إيجابياً اليونسكو 

 تكثيف العمل المشترك مع وكاالت األمم المتحدة األخرى •

 إتاحة إمكانيات تمويل جديدة •

م المتحدة للمساعدة اإلنمائية لكي تعديل القواعد الخاصة بإطار عمل األم •
 عمل اليونسكو تستوعب مستقبالً 

 بداية تنسيق عمليات إدارة األعمال على نطاق منظومة أألمم المتحدة •

 ممثل مقيم" وإجراء التعديالت الالزمة. الوكالة ب" صفةاالعتراف ب •

 مواطنمتحدة وقد أبرزت الفرص الجديدة التي أتاحتها التجربة األخيرة لألمم ال -31
 القوة التي تتحلى بها اليونسكو، وهي:

عوامل ال غنى عنها  ااستمرار أهمية وقبول الثقافة والعلوم والتربية بوصفه •
 للتنمية

 قدرات معاهد اليونسكو ومكاتبها الميدانية القوية •

                                                
 .1/22/1006 ،"توحيد األداء"، تقرير فريق األمين العام الرفيع المستوى، األمم المتحدة (22)
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 القدرة على تنظيم المبادرات الدولية الحكومية •

 ن كان توزيع عملية البناء غير متكافئ.بناء القدرات على مستوى رفيع، وإ •

كما تم إبراز أوجه الضعف التي تحد من قدرة اليونسكو على اإلسهام في عملية  -35
 ،إصالح األمم المتحدة. فعلى الرغم من وجود قدر كبير من النوايا الطيبة تجاه اليونسكو

 جرى اإلعراب عن قدر مساو من اإلحباط لألسباب التالية:

يونسكو أن تركز على "القضايا الكبيرة" وأن تهيئ نفسها استراتيجياً، ينبغي لل •
 وأن ال تدعي االختصاص في كل شيء.

 عليها أن تقوم بهذا الدور كما ينبغي. يتعين ،القيادة عندما تتولى اليونسكو •

المجال لآلخرين لسد  تركت ،في الميادين التي ال تحسن فيها اليونسكو األداء •
 أدى إلى ضياع الكثير من الفرص.الفراغ، مما 

 من اليونسكو أن توفر لألمم المتحدة قيادة فكرية. يُنتظر •

، ولكن صاحب االختيار لى تأكيد برنامجها واستراتيجيتهاتعمل اليونسكو ع •
هو البلد المعني. وإن وضع كافة أولويات الوكالة في إطار عمل األمم  اآلن

 اهل لهذه الحقيقة.المتحدة للمساعدة اإلنمائية هو تج

مستويات هو المطلوب  مع أنموظفين ذوي الخبرة، ال هناك نقص في كبار •
عالية من الخبرة للمشاركة في عملية توحيد األداء وفي العمل المشترك بين 

 .الوكاالت

اليونسكو ممثلة تمثيال جيداً في مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم  •
يق والهيئات ذات الصلة: وممثلوها على مستوى جيد من المتحدة المعني بالتنس

االستعداد لكنهم ينحون إلى المحافظة وحماية أولويات اليونسكو وممارساتها 
 في إدارة األعمال.

 اليونسكو صغيرة وتمويلها ضعيف، ويتحكم بها نقص الميزانية. •

لدى المقر فر االيونسكو منظمة هرمية السلطة ومفرطة في مركزيتها. وال يتو •
 استعداد لمنح سلطة التصرف للمكاتب الالمركزية.

التنسيق داخل المقر وبين المقر والمكاتب الميدانية والمعاهد في ضعف ثمة  •
 حل المشاكل موقعياً وفي حينها.يعسر مما 

من  تفضل اليونسكو أن تعمل بمفردها على أن تعمل في إطار شراكة: "فبدالً  •
وضع  فضلالمنظمة ت ىتر معاً،كميلية تتطلب العمل تقديم إسهامات تقنية ت

 ".احدود فاصلة والتقوقع داخل حيزه

تبين هذه المالحظات التي تنسجم على العموم مع ما ورد في مصادر معلومات  -32
ما تقوم به من  أخرى، أنه ينبغي لليونسكو أن تركز أولوياتها، وأن تنفذ تنفيذا جيداً 

ها، وتستثمر في موظفين من ذوي الكفاءات شؤون يروتدبأنشطة، وتكيف إدارتها 
العالية، وتحّسن قدراتها في مجال إقامة الشراكات والعمل في أطرها. وترد هذه القضايا 

 .الخارجي المستقل مراراً وتكراراً في التحليل الذي يقدمه تقرير التقييم

 التخصص المتميز، والميزة النسبية، واالختصاص
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ه هو تحديد مهامالتي يتعين على فريق التقييم التصدي لها بحسب  إن أحد الشواغل -33
األمور التي تجيد اليونسكو عملها مقارنة بالوكاالت األخرى. وهو سؤال معقول ولكن 
تكتنفه مشاكل يثيرها استخدام منطق "الميزة النسبية". فهو مصطلح تقني دقيق في علم 

النسبية تفترض أنه حتى عندما ينتج أحد  االقتصاد يحمل معه افتراضات معينة. فالميزة
بمنافسه، فسيبقى من  مقارنة المنتجين أكثر من سلعة أو خدمة بتكلفة فرصة بديلة متدنية
أقل ن تكلفة الفرصة البديلة ألصالح هذا المنتج التخصص في هذه السلع أو الخدمات 

ى سبيل المثال أن مقارنة بالمنافسين اآلخرين. وتفترض هذه النظرية الراسخة عل لديه
مختلف المنتجين التنافس فيما بينهم بنزاهة؛ ل يتسنىحيث ب)أ( األسواق في حالة مثالية، 

)مثل تكاليف اليد العاملة كنسبة من األسعار العالمية( من  مشتركاً  وأن )ب( هناك مقياساً 
. نسبياً  ( رأس المال المطلوب لإلنتاج يظل ثابتاً ـأجل قياس الكفاءات النسبية؛ وأن )ج

ما إذا كانت هذه الشروط تنطبق على استخدام اليونسكو لمصطلح عونحن نتساءل 
 الميزة النسبية.

فمن األفضل استخدام مفاهيم أخرى للداللة على التخصص والكفاءة؛ مفاهيم من  -36
القوة والضعف؛ وإدارة التحالف في سالسل القيمة؛ والتكامل والتنافس في  مواطنقبيل: 

استخدام مصطلح  يجوزوالتخصص المرن كإسهام في الكفاءة. ولكن  الشراكات،
"الميزة النسبية" كاستعارة فضفاضة للداللة على "عمل شيء بصورة أفضل". وتتجلى 
صعوبة استخدام مصطلح "الميزة النسبية" في األمثلة التالية المستقاة من استعراض 

جهة مرفق اإلشراف الداخلي  كلفللبرنامج التي  ةف االستراتيجياهدعمليات تقييم األ
والمقابالت التي أجراها فريق التقييم الخارجي المستقل. فقد وجدنا أن عبارة بإجرائها 

 ي:تشمل ما يل"الميزة النسبية" استخدمت بمعاني متنوعة 

في مجاالت التربية والعلم والثقافة،  تفويضمثال: لدينا  - اليونسكو تفويض •
 سبيةوهذه ميزة اليونسكو الن

 لتحقيقالعلم تسخير مثال:  - الربط بين األنشطة التقنينية واألنشطة التنفيذية •
 التنمية المستدامة أو تعزيز التنوع الثقافي، وهذه ميزة اليونسكو النسبية

مثال: اليونسكو هي الهيئة القيادية لحركة التعليم  - الدور القيادي لليونسكو •
 سبيةللجميع، وهذه ميزة اليونسكو الن

لدينا شهرة في البحوث في مجال المياه  مثال: - شيء تحسن اليونسكو عمله •
 وأخالقيات العلوم والتراث العالمي، وهذه ميزة اليونسكو النسبية

مثال: الثقافة مهمة تنفرد بها  - ما ال يفعله اآلخرون أو لم يكلَّفوا بالقيام به •
 ميزة اليونسكو النسبية بذلك ياليونسكو، وه

مثال: اليونسكو بإمكانها أن تعمل على  - وجود قطاعات واختصاصات مختلفة •
 نحو جامع للقطاعات والتخصصات

بإمكانها الجمع بين شبكات  مثال: - القدرة على الجمع بين الجهات المعنية •
 العلميين والخبراء، وهذه ميزة اليونسكو النسبية

مثال: بصفتنا وكالة من وكاالت  - منظومة األمم المتحدة انتماء اليونسكو إلى •
األمم المتحدة يمكننا أن نقوم بدور "الوسيط النزيه"، وهذه ميزة اليونسكو 

 النسبية.

إنها تشكل ف ،هذه الفقرات ترتبط بالميزة النسبية بصورة فضفاضةكانت ن ولئ -37
بين أن القوة لدى اليونسكو. فهي ت مواطنمؤشراً مفيداً ألشكال مختلفة من الفهم بشأن 

لدى اليونسكو  تفويضاليونسكو بحاجة إلى مزيج من الصفات والخواص. ولكن وجود 
؛ وتمتع اليونسكو بريادة تفويضال احد ذاتها إذا لم يشفعها الوفاء بهذفي مسألة غير كافية 
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اسمية أسندتها إليها الجمعية العامة ليس مثل الممارسة الفعلية لهذا الدور الريادي؛ 
إذا لم  مج والقطاعات ال يفي وحده بالغرضمن االختصاصات والبرا ووجود العديد

تعمل اليونسكو عبر حدود االختصاصات عند الضرورة. وفي إطار األمم المتحدة، 
ينبغي أن يؤخذ التكامل مع العروض األخرى لألمم المتحدة بعين االعتبار وكذلك 

 أولويات الدول األعضاء.

القوة هذه من حيث وظائف  مواطني المستقل وقد استعرض التقييم الخارج -38
كانت  الخمس عبر عمليات تقييم أهداف البرنامج االستراتيجية. هنا أيضاً  اليونسكو

 أعطى درجة عالية ألداء اليونسكو وال التقييمعمليات التعريفات متنوعة ولكن إجمالي 
ات، أما دورها لتبادل المعلوم سيما بوصفها عامال حفازاً للتعاون الدولي ومركزاً 

وهو أمر ، نة بارزة في عمليات التقييم هذهكمختبر لألفكار وهيئة تقنينية فلم يحظ بمكا
ينسجم مع إدراك واسع النطاق بأن دور اليونسكو كمحرك لألفكار الجديدة قد تراجع 

 عما كان عليه في السابق.

 اآلثار المترتبة على إصالح األمم المتحدة

خيارات اليونسكو ومن المحتمل أن يزداد هذا  فيبالفعل بالتأثير  تقوم األمم المتحدة -31
مستحيالً، كان التنبؤ بالمستقبل  لئنلبعض السيناريوهات. و التأثير قوة في المستقبل وفقاً 

 :فإن هناك مجموعتين من العناصر الدينامية الهامة، هما

من عمل ربعة المجاالت األ: التوازن بين ىاألول ةالدينامي مجموعة العناصر •
يزال من غير الممكن بعد التنبؤ بما سيؤول إليه التوازن  الاألمم المتحدة: 

الناشئ بين السالم واألمن، والتنمية والحد من الفقر، واالستدامة البيئية 
اني وفي والمساعدة اإلنسانية. وهناك من يرى أن العمل في المجال اإلنس

ا بعد النزاع وما بعد الكوارث تعيش أوضاع م مجال إغاثة البلدان التي
وأن  ،ألمم المتحدةا في نظرهمية من األ كتسي على األرجح مزيداً سي

العديد من المهام اإلنمائية. ويشكل ماضية في تولي وودز  مؤسسات بريتون
من سيناريو أعم يتوقع تزايد مخاطر النزاعات والكوارث  هذا األمر جزءاً 

إلنسان. كما أنه يتوقع نتيجة المناقشة بشأن ا والكوارث التي يسببهاالطبيعية 
في هذه  . وتوحي المراحل األولى1023عام  األهداف اإلنمائية لأللفية بعد

، في المناقشة أن أحد الخيارات المطروحة قد يكون توجه األمم المتحدة
أكثر صوب منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  مختلف األولويات والبنى،

. وإذا حدث تحول نحو الجمع بين عملية غيرها من المناطقمن التوجه نحو 
"بناء السالم" وتعزيز المساعدات اإلنسانية وقل التأكيد على العمل اإلنمائي 

 فسيترتب على هذا األمر تداعيات تمس اليونسكو. ،خارج أفريقيا

لقد  :واتساعه : مدى عمق التكامل التنفيذيةالثاني ةالدينامي مجموعة العناصر •
حث األمناء العامون ابتداء من داغ همرشولد حتى بطرس غالي وكوفي عنان 

، لكن معظم وتحقيق التكامل بينها أنشطة األمم المتحدة رشيدعلى ضرورة ت
إلى التنفيذ مثلما كان  المقترحات التي قدمت بهذا الخصوص لم تجد لها طريقاً 

ء أكثر جذرية من يراد لها. وكانت االقتراحات األصلية بشأن توحيد األدا
 ،المبادئ الرائدة الثمانية لتوحيد األداء في تطبيقاتها العملية. فعلى سبيل المثال

 المهام ومعالجة مسألتي الحوكمةتداخل  ترشيدكان يفترض أن تدرج عملية 
ولكن لم يتم ذلك. وجرى بدال  األداءالتمويل في مبادرة األمم المتحدة لتوحيد و

 الثانية على العمليات واإلجراءات. ووفقاً  "خطة الموحدةال"من ذلك التأكيد في 
" بعد إدخال بعض الوكاالت المتخصصة مييعلبعض التقارير حدث هذا "الت

أن هناك بعض  واللجان التنفيذية في عملية اإلصالح. ولكن يبدو أيضاً 
األصوات في اللجان التنفيذية تفضل الحد من نطاق عملية توحيد األداء، وذلك 

سبيل المثال من خالل اإلبقاء على صالت مباشرة بين الوكالة على 
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والحكومات وكذلك اإلبقاء على البرامج المنفصلة )أي برمجة مشتركة وليس 
 برامج مشتركة(.

مجموعتا تجلى فيها توالسيناريوهات التالية محتملة التطبيق رهناً بالطريقة التي س -60
 .المذكورتان آنفاً  ةالدينامي العناصر

لكوارث مع تأكيد أكبر على البلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاع وما بعد ا •
األمر الذي يمكن أن  ،موسعة لعملية "بناء السالم" االرتباط الوثيق برؤية

يشمل العديد من اختصاصات اليونسكو األساسية. وسيسمح هذا األمر بتعميق 
ما بعد النزاع وما بعد وتوسيع عمل اليونسكو في البلدان التي تعيش أوضاع 

 الكوارث، وربما على حساب برامج أخرى.

تعزيز "الخدمات األساسية" أو الدور اإلنمائي "لشبكات السالمة" )أي  •
وحاسماً(. وهذا  التركيز على االحتياجات األساسية حيثما كان التأثير ضرورياً 

جان التنفيذية السيناريو قد ال يحبذ إسهام اليونسكو مفضال عليه اختصاصات الل
 والصناديق العالمية.

تركيز أكبر على االستدامة البيئية. وقد يحبذ هذا السيناريو بعض اختصاصات  •
اليونسكو فقط. ويكتسي هذا التركيز أهمية خاصة إذا رافقته تغييرات في 

 الحوافز والتمويل.

يكن على  األداء على معظم البلدان إن لمتوحيد تعميم المبادئ الرائدة لعملية  •
كلها. وهذا من شأنه تكثيف العمل المشترك مع وكاالت األمم المتحدة، وتعجيل 
سرعة اعتماد اليونسكو للممارسات الجيدة من الناحية اإلجرائية والعملية، 

 كلها.في األداء في معظم البلدان إن لم يكن  توحيد ونشر المبادئ الرائدة لعملية

ن )أ( يتيح لليونسكو الكثير من الفرص التنفيذية والسيناريو األخير من شأنه أ -62
ليونسكو )وغيرها من وكاالت األمم إلى اوالتقنينية الجديدة؛ وأن )ب( يغير بالنسبة 

وستصبح هذه األخيرة وظيفة مشتركة داخل  -المتحدة( مستلزمات التخطيط والبرمجة 
. المهامياً مشاكل تداخل منظومة األمم المتحدة. كما يمكن لهذا السيناريو أن يعالج جزئ

فإنه يبدو من  ،ولئن كان ال يُعرف على وجه اليقين أي من هذه السيناريوهات سيعتمد
المرجح أن مبادئ توحيد األداء ستصبح بسرعة القاعدة والمعيار في األماكن التي يظل 
 فيها العمل اإلنمائي، على غرار إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، عمالً 

 .(21)مهماً 

 عملية إصالح األمم المتحدة والحضور الميداني

إن عملية إصالح األمم المتحدة تواجه اليونسكو بضغوط جديدة تتمثل في إيجاد  -61
توازن بين المقر والميدان. فالعمل مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، وتحمل مسؤولية 

لويات القطرية، كلها أمور تتطلب من برامج وميزانيات كبيرة، وإعادة التركيز على األو
وهناك من يرى أن المشاركة في . (25)يرينحشد المزيد من الموظفين والمداليونسكو 

وكالة "دور إلى أداء اليونسكو  يدفعإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية قد 
وبأولويات  إنمائية" تقليدية. وبغية الوفاء باألهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً 

تعزز حضورها يتعين على اليونسكو أن تركز على االحتياجات القطرية و ،الحكومات
وهو أمر ُمَسلَّم به لدى الكثير من مسؤولي األمم المتحدة الذين ، على المستوى القطري

أجرينا مقابالت معهم. وقد ازدادت هذه الضغوط حدة بسبب مصادر التمويل 

                                                
(21)  38th United Nations Issues Conference, 2007. Delivering Coherence: Next Steps for a Unified 

United Nations System. 
(25) Delivering as One: Lessons Learned from Pilot Countries. June 2009. UNDO Working Groups in Nine 

Countries. 
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إلى لجهات المانحة المتعددة والدعم المقدم للصناديق االئتمانية الالمركزية الجديدة مثل ا
لميزانية. والسؤال هو ما إذا كان تعزيز شبكة المكاتب الميدانية على الصعيد القطري ا

سيؤدي إلى إضعاف دور اليونسكو التقنيني ودورها في بناء السالم على الصعيدين 
 اإلقليمي والعالمي.

لخارجي المستقل أن هذه المحاذير يمكن تجنبها، وذلك رهناً ويرى فريق التقييم ا -65
أفضل فإن  بكيفية المشاركة في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وإجماالً 

شروط "توحيد األداء" )التي نتوقع أن تصبح المعيار السائد( الوفاء ب من حيثذج االنم
 التالي: الشكل تخذسي

ملموسة لو اقتصرت على عدد أقل من المكاتب  ستجني اليونسكو فائدة •
وموارد جيدة ومهارات اإلقليمية ودون اإلقليمية والفرعية يتمتع بقدرات أكبر 

مر ضروري لدعم عملية بناء القدرات ذا األصات متعددة(. وهخصتمتعددة )و
 وتعزيز مصداقية اليونسكو وضمان الحصول على موارد.

من أن يتنكب مسؤوليات على الصعيد العالمي  بد لهذا الحضور الميداني وال •
واإلقليمي والقطري ويساهم في رفد األنشطة التقنينية والتنفيذية والالمركزية 

 الوظيفية وإعادة توزيع الوظائف.

ويترتب على كل من الفقرتين أعاله نقل متواصل للموظفين والوظائف من  •
اسة حراك وظيفي أكثر نشاطا باع سيتّ االمقر إلى الميدان، أو على أقل تقدير 

من مدة  كبيراً  جزءاً أن يقضي كل موظف تحتم على عليه اآلن،  يبكثير مما ه
 خدمته بعيداً عن باريس.

 لتقنية والتنفيذية من خالل تبيانوسيكون من المهم الجمع ما بين الممارسات ا •
ي ذلك ، وقد يقتضسبل تنفيذ المعايير الدولية ووضعها في سياقاتها وتعميمها

م عن طريق العمل . وهذا النهج القائم على التعلّ اللجوء إلى مشروعات "رائدة"
 عن النهج التقليدي المتمثل في "تقديم الدعم". يختلف تماماً 

بالرغم من أن نموذج "إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية" على  •
اليونسكو على فوائد واضحة، فإن اصطفاف  الصعيد القطري يوفر لليونسكو

المستوى اإلقليمي مع المنظمات اإلقليمية لألمم المتحدة، بضمنها اللجان 
 االقتصادية اإلقليمية، قد يمد اليونسكو بإطار عمل أفضل في األجل المتوسط.

كل من األمانة والدول األعضاء. على ويطرح هذا األمر بعض الصعوبات  -62
جوهري في الهياكل الميدانية ترشيد عدد المكاتب ألمانة، يتطلب أي تغيير إلى افبالنسبة 

داخل المقر؛ وإعادة النظر في القدرات الميدانية الموجودة الخاصة بكل قطاع )مثل 
مكاتب التربية اإلقليمية(؛ وتبنّي نهج مختلف تماماً فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية 

قليمية فيما يتعلق بالتخطيط والتنظيم اإلداري؛ وتعزيز القدرات اإلقليمية ودون اإل
واإلدارة الذاتية؛ وتعبئة المزيد من القدرات الوطنية، ومنها قدرات البلدان الناشئة ذات 

بعض الدول إلى الدخل المتوسط؛ وتبني طرق جديدة للعمل مع الشركاء. ولكن بالنسبة 
"علم  ةأولهما هو االكتفاء برفرف ين،سياسي يناألعضاء، سيتعين المفاضلة بين خيار

الحضور الميداني الذي يتيح تنفيذ  وثانيهما هواألمم المتحدة في عاصمة الدولة" 
 البرامج بفعالية.

 اإلصالح في وكاالت األمم المتحدة

المنظومة، انخرط العديد من  ية إصالح األمم المتحدة على نطاقإلى جانب عمل -63
"عملية إصالح" نشيطة  وكاالت األمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها في

خالل العقد األخير، مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
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برنامج األمم المتحدة المشترك المعني المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، و ومنظمة األمم
بفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(، وبرنامج 

ما ارتبطت عمليات  ة العالمي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. وغالباً األغذي
بكثير من تقرير التقييم الخارجي  يم شاملة معظمها أوسع نطاقاً ياإلصالح هذه بعمليات تق

 المستقل. وتشمل "الدروس" المستقاة من هذه العمليات ما يلي:

عات، وجرى التركيز بشكل ضرورة تقليص عدد األنشطة واألهداف والمشرو •
العالمية( أساسي على األولويات االستراتيجية والتهيئة )مثال: منظمة الصحة 

 عملية )اليونيسيف(كل عمل شيء واحد بصورة جيدة" في بداية وعلى "

من خالل تحسين طرق التعيين، وتغيير تركيز قوي على جودة الموظفين  •
 وظفين )اليونيسيف(العقود، وزيادة االستثمار في تطوير الم

ضعف في العمل المشترك بين القطاعات: وتتردد في هذا المقام  أوجهوجود  •
 عبارة "العمل في صوامع" )مثال: منظمة األغذية والزراعة(

تابعة عمليات اإلصالح رغبة المجالس والجهات المانحة في المشاركة في م •
 ة(منظمة األغذية والزراعوالتقييم )مثال: اليونيسيف و

الهيئات  المراقبة التي تضطلع بهاضرورة تجنب "اإلدارة الجزئية" وتقوية  •
الرئاسية. ويتحقق هذا األمر في العادة من خالل تحديد واضح لألولويات 

 منظمة األغذية والزراعة(المزيد من الشفافية )اليونيسيف وو

قدرة على تقليص البيروقراطية، و"تشجيع الجرأة على المجازفة"، وتعزيز ال •
التكيف مع التغيير )مثال: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( وتحسين "إدارة 

 المخاطر" )مثال: اليونيسيف(

إنشاء "أفرقة إلدارة التغيير" من أجل ضمان المتابعة والتنفيذ )مثال: برنامج  •
 األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس ومرض اإليدز واليونيسيف(

دارة الموارد الخارجة عن الميزانية )مثال: منظمة الصحة ضرورة تحسين إ •
 العالمية(.

هناك الكثير من النقاط المتقاطعة أو المشتركة بين هذه العمليات أو المراجعات  -66
 وظروف اليونسكو الراهنة:

تندرج في سياق تغير الهيكل العالمي بما في ذلك  جميع هذه العمليات تقريباً  •
الجديدة، وأوجه الضعف الراهنة في "الحوكمة العالمية"،  التحديات والمخاطر

وتغير تركيبة المساعدة اإلنمائية الرسمية المرتبطة بتفضيالت المانحين الجدد 
والصناديق العالمية الجديدة، ومتطلبات زيادة التكامل عبر منظومة األمم 

 المتحدة.

جاء من  ستباقياً بعض هذه العمليات جاء نتيجة لألزمة ولكن معظمها كان ا •
كيف من القناعة بضرورة إيجاد منظمات قادرة على الت ، انطالقاً باب التحّسب

في المستقبل مرشحة  أن الطلبات والضغوط مع التغيير، وذلك على افتراض
 الوضع اآلن.في عليه  يمما ه ألن تصبح أشد

إن جميع عمليات اإلصالح ركزت على الصالت بين العالمين الداخلي  •
خارجي للوكالة وذلك على أساس أن التعامل مع التحديات الخارجية وال

الجديدة يتطلب إجراء تغييرات داخلية في اإلدارة والتوظيف والثقافة 
 والحوكمة.
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المضمون المحدد للتغييرات الالزمة يجد صداه في التغييرات المطلوبة في  •
الي في دوائر اليونسكو، ومن ذلك مثال نهج "التصومع" أو السلوك االنعز

الوكالة، وأنشطة  العمل، واالفتقار إلى أوجه التآزر بين قطاعات أو مكونات
 مجزأة يعوزها التركيز، ومشاكل تنسيق بين المقر والميدان.

وقد انتهت جميع العمليات إلى برامج واسعة للتغيير شاركت فيها األمانات  •
على مدى عدة سنوات والمجالس في رصد وتنفيذ األولويات والنظم الجديدة 

 وفي بعض األحيان من خالل موجات متعاقبة من اإلصالح.

 

 

 تستنتاجاتاال

ليس من السهل تحديد الطابع الفريد لليونسكو داخل منظومة األمم المتحدة.  -67
 أوجه القوة ومن "جيوب القدرة"، ولكن لديها أيضاً  مواطنفاليونسكو تتمتع بالكثير من 

يات الدول األعضاء يعوزه التكافؤ. وانعدام التركيز هو الواقع ضعف، والتواؤم مع أولو
هذا أنه يعني لالنتباه من منظور األمم المتحدة ومن زاوية "التأثير". و استرعاءً األكثر 

ينبغي تقييم كافة البرامج باستخدام مجموعة مركبة من المعايير التي البد أن تشمل 
كاملها مع كيانات أخرى داخل منظومة األمم لقدرة هذه البرامج ومدى ت تقييمعمليات 

المتحدة ومع احتياجات الدول األعضاء. والسبب في التشديد على التكامل هو أن التغير 
إلى ترجيح كفة التكامل بين الوكاالت  ينحوالمستمر الذي تشهده منظومة األمم المتحدة 

للنهج التكاملي مرة أخرى على حساب التنافس فيما بينها. كما تستلزم األهمية المركزية 
 ضرورة تطوير المهارات في مجال عقد الشراكات وإدامتها.

، يؤكد بعض عليها الضعف والقيود التي سلط التقييم الضوء أوجهوبالرغم من  -68
الذين أجريت مقابالت معهم على أهمية رسالة اليونسكو وإسهامها في تحقيق أهداف 

ن إف رتق اليونسكو إلى مستوى التوقعاتا لم تاألمم المتحدة. ولكن يخشى من أنه م
إمكانية تحقيق أهداف األمم المتحدة نفسها سوف تتضاءل. وهناك من يعتبر اليونسكو 

في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية وفي عملية إصالح األمم  وقادراً  نشطاً  مشاركاً 
أن  من إذ يُخشى المتحدة. ولكن توجد أطراف في األمم المتحدة تشكك في هذا األمر.

البحث عن موارد مالية وأنها تنطلق من برامجها وأولوياتها  هيدوافع اليونسكو تكون 
وليس من أولويات الدول األعضاء. وتفيد تقارير بوجود صعوبات فيما يتعلق بقدرات 

الضعف في حضورها الميداني  أوجهنجاز العمل بسبب إاليونسكو على التنفيذ و
 التصال بين الميدان والمقر وداخل المقر نفسه.وصعوبات التنسيق وا

ويخلص فريق التقييم الخارجي المستقل إلى أن هذه الصعوبات يمكن معالجتها  -61
إطار عمل األمم  المستقاة من تجربة وممارساتشريطة أن تستوعب اليونسكو الدروس 

بمقتضاها.  المتحدة للمساعدة اإلنمائية وغيره من مكونات األمم المتحدة وأن تعمل
ويتضح عند استعراض عمليات اإلصالح والتقييم التي جرت في وكاالت األمم المتحدة 

وتأتي التحسينات بفضل ه مشاكل شبيهة بمشاكل اليونسكو. األخرى أن العديد منها واج
في عملية اإلصالح. وسوف تواصل اليونسكو  جهود حثيثة من أجل المضي قُدماً 

نشطة في عملية إصالح األمم المتحدة وفي مجموعة األمم االستفادة من مشاركتها ال
المتحدة اإلنمائية وفي عملية التخطيط القطري التي يضطلع بها إطار عمل األمم المتحدة 
للمساعدة اإلنمائية، ناهيك عن الفرص المالية التي تتيحها المشاركة في إطار عمل األمم 

إصالح األمم المتحدة إطار عمل  المتحدة للمساعدة اإلنمائية. لقد وضعت عملية
لتحسين التكامل. وجنت اليونسكو بالفعل فوائد محددة بفضل مشاركتها في  اً ضروري

مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية )مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة 
شتركة بين المعني بالتنسيق، واللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى( وفي أفرقة العمل الم
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، واسترداد التكاليف(. كما "ممثل مقيم الوكالة ب"وضع صفة الوكاالت )مثال بشأن 
توفر منظومة األمم المتحدة بيئة تعلّم غنية تمكن اليونسكو من مواءمة ممارساتها مع 

فإن  ،ترفع بالتالي رصيدها. باإلضافة إلى ذلكلألمم المتحدة و التابعة الوكاالت األخرى
ونسكو مشاركة فعالة في إطار منظومة األمم المتحدة وبالتعاون مع الوكاالت مشاركة الي

كان السيناريو الذي  أياً األخرى سيعزز دورها كوكالة متخصصة ودور بقية الوكاالت 
 يضمره المستقبل لألمم المتحدة.

 

 الهيئتان الرئاتسيتان واألمانة - 5

 المقدمة

على "تقسيم االختصاصات بين الهيئتين  تتركز مهام التقييم الخارجي المستقل -70
 الرئاسيتين واألمانة". وتشمل المهام أيضاً المسألتين التاليتين:

  معرفة مدى اقتراب "التوزيع الحالي لألدوار والمسؤوليات بين الهيئتين
 الرئاسيتين واألمانة من الحد األمثل"

 ين الكفاءة والفعالية التعديالت التي يمكن إجراؤها في البنى القائمة من أجل "تحس
 في عمل اليونسكو".

ويقتضي تقييم الحوكمة بعض المعايير لتعريف الحوكمة "الرشيدة"، ومنها  -72
الشرعية والشفافية والتمثيل والتنّوع والكفاءة والفعالية. ويُقصد "بالحوكمة" في إطار 

توجيه هذا التقييم ممارسة السلطة السياسية من أجل إرشاد المنظمة وتوفير ال
االستراتيجي وتحديد األولويات وتخصيص الموارد. ولم يتناول التقييم الخارجي 
المستقل حوكمة اليونسكو إال جزئياً، إذ إنه رّكز على ما هو مطلوب منه في إطار 

 مهامه. 

 ارنة بسائر وكاالت األمم المتحدةالمق

مم المتحدة مدى في منظومة األ (22)حللت الدراسات المقارنة لمسألة الحوكمة -71
استعداد الهيئات الرئاسية لالضطالع بدورها من حيث الثقل السياسي الموازن 
وسياسات األداء )المساءلة(، وبوصفها منتدى ديمقراطياً وجهة معنية بالتفكير 
االستراتيجي. ومن خالل الجمع بين أوجه القوة وأوجه الضعف المؤسسية في أداء هذه 

يد ثالثة نماذج من الحوكمة، وهي: نموذج "فوض وراقب"، األدوار األربعة، تم تحد
 ونموذج "التمثيل المباشر"، ونموذج "المراقبة التي تضطلع بها األطراف المعنية".

وتتبع المؤسسات المالية الدولية "نموذج فوض وراقب" الذي يجري فيه تفويض  -75
ة وثيقة على األنشطة السلطات والتمثيل إلى مجلس تنفيذي صغير نسبياً يمارس مراقب

ويقوم اتخاذ ، المؤسسية؛ ويتولى المسؤول التنفيذي األعلى رئاسة المجلس أيضاً 
القرارات على مبدأ التصويت الترجيحي. وفي المؤسسات المالية الدولية، يضمن هذا 
النموذج للمجلس دوراً قوياً قائماً على الثقل السياسي الموازن كما يكفل المراقبة التي 

بها الجهات المعنية على استخدام الموارد. ولكن ذلك يتم على حساب قدرة  تضطلع
 المجلس على أن يكون "منتدى ديمقراطياً" و"جهة معنية بالتفكير االستراتيجي".

أما البنك األوروبي لالستثمار ومصرف التسويات الدولية ومنظمة التعاون  -72
التمثيل المباشر". وفي هذه الحالة، والتنمية في الميدان االقتصادي فتعتمد "نموذج 

                                                
(، حوكمة صندوق النقد الدولي: دراسة تقييمية؛ وبيريز ديل كاستيو، ب. 1008صندوق النقد الدولي ) (22)

 (، حوكمة مرفق البيئة العالمية. الوثيقة التقنية المتعلقة بالدراسة الرابعة لألداء العام.1001)



185 EX/18 Add. – page 27 

 

يجري تمثيل جميع األعضاء مباشرة وبالتساوي في المجلس التنفيذي؛ وتعتمد نظم 
التصويت في هذه الهيئات على مبدأ "لكل دولة صوت واحد" أو على شكل من أشكال 

ة التصويت القائم على األغلبية المزدوجة. ويتولى المسؤول التنفيذي األعلى عادة رئاس
اجتماعات المجلس. وفي هذا النموذج، يكون دور الثقل السياسي الموازن أضعف ولكن 
المجالس تمتلك قدرة أكبر على التفكير االستراتيجي والمساءلة؛ كما أنها تتمتع بقدرة 

 أكبر على أن تكون منتديات ديمقراطية.

عظم الوكاالت أما "نموذج المراقبة التي تضطلع بها األطراف المعنية" فيشمل م -73
المتخصصة باإلضافة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
)اليونيسيف( ومرفق البيئة العالمية، كما أنه يطابق الظروف السائدة في اليونسكو. فثمة 
أطراف معنية تمثل الدول األعضاء التي تفوض السلطة إلى مجالس تنفيذية ال يشارك 

كامل األعضاء. وعادة ما تكون القرارات قائمة على مبدأ "لكل دولة صوت واحد". فيها 
ويُعتبر هذا النموذج متيناً من حيث قدرته على االضطالع بدور منتدى ديمقراطي، 
ومتوسطاً من حيث تطبيق المساءلة، وضعيفاً من حيث الثقل السياسي الموازن والتفكير 

وجه الضعف هذه إذا كان هناك إشراف وثيق االستراتيجي. ويمكن التخفيف من أ
تمارسه الحكومات على ممثليها؛ كما أن هناك القليل من الشروط األولية المفروضة 

 على أعضاء المجلس من حيث التخصص.

واستخلصت عمليات التقييم السابقة أن مستويات األداء في األدوار األربعة  -76
فعلى سبيل المثال، عندما تكون المجالس  المختلفة تتأثر بخصائص المجلس البنيوية:

ذات نسب تمثيل مرتفعة قياساً إلى مجموع األعضاء، فإنها تكون أكثر قدرة على 
االضطالع بدور منتدى ديمقراطي، ولكن نوعية التفاعل بين األعضاء والفعالية في 

ار عمليات اتخاذ القرارات تميل في الوقت نفسه إلى أن تكون أدنى مستوى. وعلى غر
ذلك، يميل التمثيل المتعدد البلدان ونظام التصويت الترجيحي إلى أن يكونا أدنى مستوى 
من مبدأي البلد المنفرد وصوت واحد لكل دولة من حيث أداء مهمة المنتدى 
الديمقراطي؛ كما أن الدمج بين مهام المسؤول التنفيذي األعلى ورئيس المجلس يضفي 

ما يجعل المجالس أقل موثوقية في ممارسة أدوارها غموضاً على حدود المسؤوليات، م
 . ويستنتج من االعتبارات المذكورة أعاله ما يلي:(23)المتعلقة بالمساءلة

  حوكمة اليونسكو، شأنها شأن سائر الوكاالت المتخصصة، أقوى من حيث التمثيل
 الديمقراطي مما هي في األدوار األخرى

 يالت أساسية في النصوص التي تنظم تواجه اليونسكو خياراً بين إجراء تعد
 حوكمتها وإجراء تحسين أضيق نطاقاً ضمن اإلطار الراهن

  ًومع أن كل نموذج يتسم بأوجه قوة وأوجه ضعف متأصلة فيه، فإن هناك مجاال
 للتحسين داخل كل نموذج من هذه النماذج أياً كان.

ّضل هذا الفريق ، وف(26)فريق خاص تابع للمؤتمر العام 1003وأنشئ في عام  -77
تقليص عدد أعضاء المجلس التنفيذي من أجل زيادة الفعالية، ولكن لم تتم الموافقة على 
هذا االقتراح، ألنه يمس بقوة التمثيل الديمقراطي. أما التقييم الخارجي المستقل فيفضل 

ومنها على سبيل المثال ترشيد  -تحديد السبل الكفيلة بتحسين نموذج الحوكمة الراهن 
دون التضحية بأوجه  -إلشراف االستراتيجي وتحسينه ومعالجة أوجه الضعف األخرى ا

القوة التي يتسم بها النموذج الراهن المتمثل في "المراقبة التي تضطلع بها األطراف 
 المعنية".

 االختصاصاتتقسيم 

                                                
 من الملحق ملخصاً لبنى الحوكمة في وكاالت متخصصة أخرى. 2يقدم القسم  (23)
 (.26م ت/272الخاص الذي يرأسه رئيس المؤتمر العام )الوثيقة  1003فريق عام   (26)
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س يُقسم الميثاق التأسيسي لليونسكو مسؤوليات الحوكمة بين المؤتمر العام والمجل -78
التنفيذي واألمانة. ففي الواقع، يُحدد المؤتمر العام خطوط سياسة المنظمة والنهج العام 
الذي تسلكه؛ ويدعو "إلى عقد مؤتمرات دولية بشأن التربية أو العلوم الطبيعية أو 
اإلنسانية"؛ ويُعد توصيات واتفاقيات دولية؛ ويتسلم "ويدرس التقارير التي ترسلها 

المنظمة عما تتخذه من تدابير بشأن التوصيات واالتفاقيات" الدول األعضاء إلى 
وينتخب "أعضاء المجلس التنفيذي ويعين المدير العام بناء على توصية من المجلس 

 التنفيذي". 

وفي الوقت نفسه يُكلف المجلس التنفيذي بإعداد جدول أعمال المؤتمر العام  -71
ية الخاصة بهذا البرنامج". كما أن "ويدرس برنامج عمل المنظمة وتقديرات الميزان

المجلس التنفيذي مسؤول عن تنفيذ البرنامج الذي يعتمده المؤتمر العام، ويتخذ "جميع 
 التدابير الالزمة لتأمين قيام المدير العام بتنفيذ البرنامج تنفيذاً فعاالً رشيداً". 

مر العام، فإنه "يقدم أما المدير العام، الذي يرشحه المجلس التنفيذي ويعينه المؤت -80
اقتراحات بشأن التدابير التي ينبغي للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي اتخاذها، ويُعد 
مشروع برنامج عمل المنظمة مصحوباً بتقديرات الميزانية الخاصة بهذا البرنامج 
تمهيداً لعرضه على المجلس". كما أن المدير العام يُعد "تقارير دورية عن أعمال 

ويرسلها إلى الدول األعضاء وإلى المجلس التنفيذي". إذاً فإن المدير العام يُعد  المنظمة
مشروع برنامج عمل المنظمة والميزانية الخاصة بهذا البرنامج، اللذين يدرسهما 
المجلس التنفيذي ويعدلهما، ثم يعتمدهما المؤتمر العام. وبعد أن تتم الموافقة على 

 راف على تنفيذه.البرنامج، تقوم األمانة باإلش

في هذا السياق، يُعتبر "تقسيم االختصاصات" أو "تقسيم المسؤوليات" مجموعة  -82
معقدة من االلتزامات المتبادلة. وتبين المهام بوضوح "توزيع" المسؤوليات بين الهيئتين 
الرئاسيتين واألمانة. ومع ذلك، يتبين من التقارير وعمليات التقييم المتعلقة بحوكمة 

أن تقسيم االختصاصات بين الهيئتين الرئاسيتين واألمانة يندرج في نطاق  (27)نسكواليو
 دور أعم تم إبرازه بشيء من االرتباك في مناقشات الدورات الماضية للمؤتمر العام.

 وتبين من التقييم الخارجي المستقل وجود ثالث مشكالت تتعلق بالحوكمة: -81

  :ة القائمة المعنية بالحوكمة في بعض األحيان تتداخل مهام األجهزازدواج المهام
ويُحتمل أن يؤدي ذلك إلى ازدواج في المهام. ويحدث ازدواج المهام بين المجلس 
التنفيذي وهيئاته الفرعية؛ وبين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام؛ وبين المجلس 

 التنفيذي واألمانة.

 ظائف ليست واضحة على وهو ضد ازدواج المهام، إذ إن الوترابط: انعدام ال
الدوام، ويمكن أن تقع المهام والقضايا في نقطة تداخل بين مهام الرؤساء وأن ال 

 تلقى بالتالي ما يكفي من االهتمام.

 :ويحدث ذلك عندما تتجاوز "هيئة" ما حدود مسؤولياتها  تخطي حدود المسؤولية
يد السياسات بحيث تمس بمسؤوليات اآلخرين: كأن يقوم المجلس التنفيذي بتحد

بدالً من أن يقوم بذلك المؤتمر العام؛ أو أن يقوم المؤتمر العام باإلشراف على 
البرنامج. كما أن قيام األمانة بتحديد األولويات وقيام الهيئتين الرئاسيتين 
"باإلدارة الجزئية" يندرجان أيضاً في هذه الفئة. وبيّن تحليل لقرارات المجلس 

% 58القرارات ترمي إلى إدارة المنظمة بينما يضم % من 1التنفيذي أن نحو 
 منها بعض العناصر اإلدارية على األقل.

                                                
(؛ وتقرير عام 26م ت/272الخاص الذي يرأسه رئيس المؤتمر العام )الوثيقة  1003ومنها فريق عام  (27)

المؤتمر العام، الذي أعده رئيس الدورة الرابعة والثالثين للمؤتمر العام )الوثيقة عن تنظيم  1001
 (.25م/53
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وتتعلق جميع هذه "المشكالت" الثالث بعدم وجود إطار للمساءلة واضح المعالم.  -85
وتشير الدروس المستفادة من تجارب منظمات أخرى أن اإلحساس بأن هناك خلالً في 

عن ذلك من فقدان للثقة يمكن تفاديهما عندما تكون األنشطة  توفير المعلومات وما ينجم
مقتصرة على عدد قليل من األولويات واألهداف الواضحة والملموسة والمشتركة؛ 

يضع حدوداً لما يمكن أن يُطلب من كل  -وهذا أهم  -وعندما يكون هناك إطار واضح 
لب التي تعتبر أساسية. ففي هيئة من الهيئات ويحدد في الوقت نفسه حداً أدنى من المطا

% من قرارات المجلس التنفيذي اإلشراف على األداء، كما 50اليونسكو، تستهدف 
% من قرارات المجلس إخضاع األمانة للمساءلة. أما عدم االتفاق على 23تستهدف 

مستويات المساءلة وعدم الرضا عن المعلومات المقدمة فيعززان اإلحساس بأن ما 
 رة الجزئية".يمارس هو "اإلدا

 الحوكمة المبعثرة

تتسم حوكمة اليونسكو بدرجة عالية من البعثرة، إذ إنها تعتمد على عدد كبير من  -82
اللجان الدولية الحكومية ولجان الخبراء، التي تدير االتفاقيات والبرامج الدولية الحكومية 

هذه الوكالة  . ويؤدي ذلك إلى استحالة تطبيق الحوكمة الموحدة في2ومعاهد الفئة 
المتسمة بدرجة عالية من التباين، وما يعزز هذه االستحالة هو وجود كميات كبيرة من 
الموارد الخارجة عن الميزانية التي ال تستطيع الهيئتان الرئاسيتان السيطرة عليها إال 
بدرجة محدودة. كما تم تحليل االستقالل في اتخاذ القرارات في عدد من برامج اليونسكو 

اهدها، مع تحديد الدور الذي يضطلع به المؤتمر العام والمجلس التنفيذي في هذه ومع
البرامج والمعاهد )ومثال ذلك معرفة أي نوع من القرارات المتعلقة بهذه البرامج 
والمعاهد تتخذها الهيئتان الرئاسيتان لليونسكو( وتحديد عدد من األبعاد األخرى. وتم 

لداللة على مستوى االستقالل في اتخاذ القرارات الذي وضع "رصيد عام لالستقالل"، ل
. ويشير (28)تتمتع به هذه "األجزاء التابعة لليونسكو" في عالقتها مع الهيئتين الرئاسيتين

هذا التحليل إلى أن العديد من البرامج التي لها لجانها الدولية الحكومية الخاصة والتي ال 
زءاً محدوداً ال ترتبط بالهيئتين الرئاسيتين تأخذ من موارد البرنامج العادي إال ج

 لليونسكو إال ارتباطاً ضعيفاً.

وتضطلع اللجان الوطنية بأدوار في الحوكمة وتجري مشاورتها في عملية إعداد  -83
الميزانية، ومن المفروض أن يكون لإلسهام الذي تقدمه من خالل المشاورات اإلقليمية 

. بيد أن أوجه الضعف في اللجان 3خاصة بالوثيقة م/دور رئيسي في تحديد األولويات ال
الوطنية تحد من المساهمات التي يمكن أن يقدمها المجتمع المدني، الذي ال يحظى في 

 هيئتي اليونسكو الرئاسيتين إال بتمثيل ضعيف.

ويمكن أن تتلقى اليونسكو إشارات توجيهية من المجالس التابعة للمشروعات أو  -86
لمجالس أو اللجان التابعة لالتفاقيات والتوصيات واإلعالنات، ومجالس البرامج، ومن ا

المعاهد، واللجان الوطنية، إضافة إلى المؤتمر العام والمجلس التنفيذي. فالحوكمة في 
اليونسكو متعددة الوجوه ومبعثرة: فهناك مشكالت كبيرة متعلقة "بتوزيع 

ك بين الهيئتين الرئاسيتين االختصاصات" داخل إطار الحوكمة في اليونسكو وذل
واألمانة. وتنطبق بعثرة االختصاصات على الخبرات كذلك. فالمؤتمر العام والمجلس 
التنفيذي ال ينتفعان بما لديهما من خبرات خارجية رفيعة المستوى لكي يكّونا تصوراً 
مستقالً عن مختلف برامج اليونسكو. وينحصر معظم هذه الخبرات داخل لجنة البرنامج 

 واألفرقة االستشارية.

وهناك أوجه قوة كامنة داخل هذا النظام: فإن اإلسهامات في الحوكمة تتعدد، كما  -87
يتعزز التزام الدول األعضاء وإحساسها بامتالك األنشطة؛ وتزداد الموارد الخارجة عن 

                                                
من الملحق على تحليل لالستقالل في اتخاذ القرارات لدى مختلف األجزاء التي تؤلف بنى  3يحتوي القسم  (28)

 الحوكمة في اليونسكو.
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ة تقني -وال سيما من خالل الوفود الدائمة  -الميزانية؛ وتصبح مشاركة الدول األعضاء 
 بقدر أكبر وسياسية بقدر أقل.

اليونسكو"،  ألسرةومن النادر حالياً مناقشة حوكمة األجزاء شبه المستقلة التابعة " -88
كما تندر مناقشة عواقب هذه الحوكمة فيما يخص القدرة التنفيذية )ومثال ذلك خدمة عدد 

ل وجمع اآلراء كبير من االتفاقيات(. ويبرز هذا التقييم الحاجة إلى مزيد من التواص
والتعاون، وإلى تحسين تبادل خبرات األخصائيين بين جميع الهيئات الرئاسية. ويكتسي 
هذا األمر أهمية خاصة ألن الخبرات تتسم بمزيد من القوة في الهيئات الالمركزية. ولذا 
فإن بذل الجهود لترسيخ المركزية بدالً من تعزيز التنسيق سيأتي على األرجح بنتائج 

 .سلبية

 آليات الحوكمة

وردت في دراسات سابقة أجراها المؤتمر العام والمجلس التنفيذي اقتراحات بشأن  -81
إجراء عدد من التحسينات في آليات الحوكمة. ومن بين المشكالت التي تم تحديدها هناك 
طريقة تنظيم الوقت وتبادل البنود ذهاباً وإياباً بين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام. 

أجريت دراسة تفصيلية للبنى والعمليات التابعة للمجلس التنفيذي وللمؤتمر العام، و
وصيغت توصيات في هذا الشأن، وتم تنفيذ بعضها. ولكن ال يوجد في الوقت الراهن 
وضوح بشأن ما تم قبوله من تلك التوصيات. ومعظم هذه التوصيات يتعلق باإلجراءات 

ب الشكلي للتقارير. وبعضها يتعلق ببنية الهيئات أو ببنية دورة البرمجة أو بالترتي
)وجود لجان فرعية أو عدد األعضاء(، ولكن الوظائف واألدوار الجوهرية 
واالستراتيجية لهذه الهيئات، وقدرتها على بناء توافق اآلراء بشأن التحديات العالمية 

 ومواقف اليونسكو لم تتم معالجتها على نحو منهجي.

يشيران إلى  25م/53والتقرير  1003رير الخاص المعد في عام ويبدو أن التق -10
إمكانيات إجراء تغيير جوهري: فيقترح التقرير األول إجراء المزيد من المناقشات 
المواضيعية في المجلس التنفيذي كما يقترح أن تستخدم اليونسكو قدرتها على الدعوة 

اً قادراً على استقطاب إلى حضور االجتماعات لكي تجعل من المؤتمر العام حدث
الجماهير العريضة واهتمام وسائل اإلعالم، وتتاح فيه لـ"مشاهير الخبراء أو الوزراء" 
ولرؤساء الوفود فرصة اإلدالء برسائل سياسية قوية. ويوصي التقرير الثاني أيضاً 

ة بتعزيز األدوار الوزارية، مع زيادة التركيز على المناقشات االستراتيجية والبرنامجي
 ( وتوخي المزيد من الدقة في اختيار األحداث الجانبية.3و م/ 2)الوثائق م/

ومن وجهة نظر التقييم الخارجي المستقل، ينبغي ألي تحسين في دور الدول  -12
األعضاء أن يعيد التركيز على التوجهات العريضة للسياسات مع االستفادة من الوضوح 

لتي تعالج األمور في مرحلة متأخرة. ويشير االستراتيجي وتفادي اإلدارة الجزئية ا
التحليل الذي أجري في إطار التقييم الخارجي المستقل إلى أن ما يجري في الغالب هو 

 هذا بالتحديد.

وينبغي أن يكون تعزيز الصوت السياسي واهتمامات الدول األعضاء مرتبطاً  -11
لوقت الحالي إال في مرحلة يأتي الثقل السياسي الموازن في ا بتحديد األولويات. وال

متأخرة من دورة رسم السياسات فقرار واحد من كل خمسة قرارات للمجلس التنفيذي 
يتضمن عنصري اإلدارة والثقل السياسي الموازن. ويشير أحد التفسيرات الممكنة 
للصعوبات التي تواجهها اليونسكو في "تقسيم الصالحيات" إلى أن األمانة ال تحظى 

التوجيه السياسي المبكر بسبب انخفاض مستوى توافق اآلراء على  بقدر كاف من
األولويات، وبالتالي فهي مضطرة للجوء إلى االستيضاح اإلرشادي الرجعي من خالل 
اإلدارة )الجزئية(. ويفضل التقييم الخارجي المستقل إعداد آلية معززة للتوصل إلى 

 أولويات مشتركة.



185 EX/18 Add. – page 31 

 

التي "تزاحم" مهام الحوكمة، الحظنا تشعب عملية  وإلى جانب القضايا السياسية -15
إعداد التقارير بشأن نتائج غامضة وغير مرتبطة بالبرمجة المنطقية والموجهة نحو 

% 3تحقيق األهداف؛ كما الحظنا أن المناقشات ال تحضر بطريقة جيدة. ويقتصر نحو 
إلى أي نوع من  من القرارات على اإلحاطة علماً بمضامين الوثائق دون أن يفضي ذلك

التدابير؛ وهناك اعتقاد واسع االنتشار بأن المناقشات البالغة األثر تجري في األجواء 
غير الرسمية بدالً من أن تجري في الجلسات العامة. ومع أن عبء العمل يمكن أن 
يقلص بعدة طرق، فإن إنشاء لجان فرعية مواضيعية تكلف بتحقيق التناسق 

األولوية في اليونسكو يمكن أن يمّكن المجلس التنفيذي )في  االستراتيجي عبر مجاالت
 الجلسات العامة( من التركيز بصورة رئيسية على التناسق االستراتيجي.

وإن تقسيم العمل بين اللجان الفرعية من ناحية، وبين اللجان الفرعية والجلسات  -12
فيذي وسائر الهيئات العامة، من جهة أخرى، يمكن أن ييسر التنسيق بين المجلس التن

الرئاسية التابعة للمعاهد والبرامج واالتفاقيات وغيرها، التي تضطلع ببرامج أو أنشطة 
محددة. ويعد نظام الحوكمة في اليونسكو مكلفاً، والسبب الرئيسي في ذلك هو طول 
اجتماع المجلس. ويمكن لتقليص عبء العمل المرتبط بالجلسات العامة للمجلس التنفيذي 

يسر مبدئياً عملية تقصير مدة االجتماعات. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة عدد أن ي
االجتماعات السنوية، على األقل بالنسبة إلى اللجان الفرعية دون الجلسات العامة، يمكن 
أن تترتب عليه تكاليف معاكسة. وينبغي اإلشارة مع ذلك إلى أنه ليس من السهل البرهنة 

تضي تكاليف أكبر بكثير من التكاليف في المنظمات القابلة على أن حوكمة اليونسكو تق
 للمقارنة باليونسكو. ولعله ينبغي إجراء مفاضلة بين تحسين الحوكمة وتقليص النفقات.

 االتستنتاجات

تناول التحليل في هذا الفصل مجموعة من المسائل بدءاً بمناقشة مقارنة لمسألة  -13
بصالحيات هيئات اليونسكو الثالث وتقسيم العمل الحكومة وانتهاء بالقضايا المتعلقة 

بينها. وخلُص التقييم الخارجي المستقل إلى أنه ال بد من اعتماد منظور شامل للحوكمة. 
ولدى تطبيق ذلك، يبدو بوضوح أن ترتيبات الحوكمة في اليونسكو تتسم ببعض 

وت" المجتمع الجوانب اإليجابية الراسخة، وال سيما ما يتعلق بالتمثيل وإيصال "ص
الدولي. كما أن مختلف أوجه الحوكمة المتعلقة باالتفاقيات والمعاهد وأنشطة البرامج 
تتسم بالعديد من الجوانب اإليجابية المحتملة، على الرغم من أنها ال تتحقق دائماً. 
وختاماً، ينبغي اإلقرار بأوجه الضعف التي يتسم بها النظام. ويقتضي تطوير الحوكمة 

االعتماد على أوجه القوة، ومعالجة أوجه الضعف، واستغالل الفرص، وال  مستقبالً 
 سيما الفرص المرتبطة أصالً بنظام الحوكمة المتنوع.

ويشدد التقييم الخارجي المستقل على ضرورة تقسيم العمل بين هيئات اليونسكو  -16
والدول  الثالث بمزيد من الوضوح، مع التركيز على تقسيم الصالحيات بين األمانة

األعضاء، وعلى الدور المميز لكل هيئة من الهيئات الثالث. أما فيما يخص التعديالت 
التي يمكن إجراؤها في البنى القائمة من أجل تحسين الكفاءة والفعالية في عمل 
اليونسكو، فإن التقييم الخارجي المستقل خلُص إلى أن معالجة أوجه الضعف في 

تضي تحسين التنسيق وزيادة االنتفاع بالخبرات المستقلة ترتيبات الحوكمة الحالية تق
 وزيادة االنفتاح على المجتمع المدني.

 إتسهام المجتمع المدني والقطاع الخاص - 1

 المقدمة

يُنتظر من التقييم الخارجي المستقل أن ينظر في مسألة إسهام المجتمع المدني  -17
 سيما فيما يلي: والقطاع الخاص، وال

  وأوجه الضعف في نهج اليونسكو وفي "بناها" وشراكاتهاأوجه القوة 
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  تحديد الشراكات التي يرجح أن تتسم في المستقبل بدرجة قصوى من األهمية
 مقارنة بسائر الشراكات.

 ما الذي يبرر أهمية المجتمع المدني والقطاع الخاص؟

التنمية  منذ بداية التسعينات تغيرت أدوار المجتمع المدني والقطاع الخاص في -18
العالمية تغيراً بالغاً. فقد حفزت العولمة نمو المجتمع المدني وأفسحت مجاالً عاماً 
للمناقشة واألنشطة. كما أسهمت في تكوين الرأي العام العالمي الذي يحدد معالم جداول 
األعمال السياسية بحيث تتماشى مع مطالب المواطنين التي تتجاوز الحدود الوطنية. 

ى، كما أشار إلى ذلك فريق كردوسو المعني بعالقات األمم المتحدة مع وبهذا المعن
، يمثل المجتمع المدني جزءاً من الحوكمة العالمية في يومنا هذا، (21)المجتمع المدني

شأنه شأن الحكومات. فإن األطراف الفاعلة غير المنتمية إلى الدولة تسهم على نحو 
ة تهيئة مبدأ تعدد األطراف، كما أن منظمات متزايد في تعزيز الديمقراطية وفي إعاد

المجتمع المدني تمثل غالباً أهم الجهات المحركة للمبادالت االبتكارية التي تتصدى 
للتحديات العالمية. وتزدهر في البلدان أعداد كبيرة من المنظمات غير الحكومية، منها 

 ما يلي:

 الدولية للصليب األحمر،  المنظمات غير الحكومية الدولية الجامعة، مثل اللجنة
 ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة أطباء بال حدود

  المنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية الدولية، مثل اتحاد أوكسفام الدولي
 ومنظمة "كير" الدولية

 المؤسسات الخيرية، مثل مؤسسة بيل وميلندا غيت 

 ولي لشراء األدوية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، مثل المرفق الد
(UNITAID)  وإطار التمويل المبتكر للتحصين(IFFI) 

  الحركات االجتماعية التي تشكل شبكات ال ترتبط فيما بينها بعالقات وثيقة، مثل
 "لنجعل الفقر صفحة من التاريخ".

أصبح هذا النوع من المنظمات يستقطب حصة ال يستهان بها من الموارد المالية  -11
التنفيذية لجميع أنواع األنشطة اإلنمائية. وتشير التقديرات إلى أن المنظمات ومن الطاقة 

مليار من أنشطة التضامن الدولي في  2246قيمته  غير الحكومية قد أسهمت إجماالً بما
وبرز القطاع الخاص كعنصر متنام . (10)1001مليار في عام  848، مقابل 1006عام 

قتصر إسهامه على االلتحاق بميدان األعمال من عناصر التحوالت الدولية. ولم ي
الخيرية التقليدية: فقد برزت جداول أعمال المسؤولية االجتماعية والبيئية الجماعية، 

. وثمة إحساس متنام لدى الشركات العابرة (12)المرتبطة بعولمة عالم األعمال التجارية
في البلدان التي  للحدود الوطنية بأن مصيرها االقتصادي مرتبط بصورتها العامة

تستثمر فيها، وبقدرتها على تقديم الحلول لمواجهة التحديات الكبرى المرتبطة 
 بالسياسات الوطنية العامة.

وبناء على ذلك، ينبغي التوجه إلى األطراف الفاعلة في المجتمع المدني  -200
ب، بل والقطاع الخاص ليس بسبب ما تمتلكه من طاقات في مجال التعاون اإلنمائي فحس

                                                
أم هيمنة جماعات المصلحة العالمية أم ي: الوظيفية تقرير كردوسو عن األمم المتحدة والمجتمع المدن (21)

. تحسين التعاون بين األمم المتحدة وجميع الشركاء 38/27الديمقراطية العالمية. قرار الجمعية العامة 
 (.1005المعنيين، وال سيما القطاع الخاص. تقرير األمين العام )

اية المعونة اإلنمائية الرسمية: موت وانبعاث . نه1001، 267مركز التنمية العالمية، وثيقة العمل  (10)
 السياسات العامة العالمية.

انظر على سبيل المثال التمويل االبتكاري الخاص بالتنمية. المجموعة الدولية للبلدان الثمانية، قيادة  (12)
 التمويل االبتكاري لتحقيق اإلنصاف.
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ألنها أيضاً أطراف فاعلة هامة يرتبط نشاطها بمهام اليونسكو. فإن مسوغات زيادة 
 العمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص تشمل ما يلي: 

  االنتفاع برؤى ومعلومات وخبرات تقدم المعلومات الالزمة للقيام بخيارات
 السياسة العامة

 عماً لقيم اليونسكو؛ فمن خالل تعبئة األطراف الفاعلة الوطنية والدولية د
المجتمع المدني والقطاع الخاص تتمكن اليونسكو من االنتفاع بشبكة أوسع من 

 الشركاء

  يتمتع المجتمع المدني والقطاع الخاص بدرجة عالية من الشرعية مع فئات
 محددة من األطراف المعنية

  تعمل في تستطيع األطراف الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص أن
مناطق ال تستطيع الحكومات أن تعمل فيها، أو ال تستطيع اليونسكو العمل فيها 
مع الحكومات، وبالتالي فإن التعاون يمثل سبيالً للوصول إلى بعض الفئات 

 المستهدفة واألهداف "الخاصة"

وفي البنى المؤسسية المتغيرة في الوقت الراهن، من شأن العمل مع المجتمع  -202
والقطاع الخاص أن يعزز الديمقراطية في عالم تغزوه العولمة وأن يضفي  المدني

الشرعية على األنشطة الدولية العامة. وليس المقصود على اإلطالق هو الحصول على 
شركاء في تنفيذ المشروعات أو تعبئة الموارد فحسب، بل إن هذا التحدي هو جزء من 

في عصر ال تستطيع فيه الحكومات  حوار أوسع نطاقاً بشأن "الحكومة العالمية"
والهيئات الدولية الحكومية تحقيق أهدافها بمفردها. ومن هذا المنطلق، يطرح المجتمع 
المدني والقطاع الخاص تحدياً في مواجهة معتقدات اليونسكو وثقافتها "الدولية 

 الحكومية".

 اصالطبيعة المتغيرة لألطراف الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخ

مع أن اليونسكو تمتلك تفويضاً واضحاً فيما يخص العمل مع المجتمع المدني  -201
تزال هناك معضلة تتمثل في الطبيعة المتغيرة لمسألة التمييز بين  والقطاع الخاص، ال

القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني. فإن المنظمات غير الحكومية تتحول 
عاقدين من الباطن مع الحكومات. واألمر الذي يّسر هذا أكثر فأكثر إلى شركاء ومت

االتجاه هو اإلعفاء من الضرائب على الهبات التي تقدم إلى األنشطة اإلنمائية الدولية في 
العديد من البلدان، مما يجعل مبادرات التضامن تؤول إلى القطاع الخاص وتفلت من 

ح اإلعفاء من الضرائب على زمام المركزية. ويشمل هذا النوع من عمليات اإلصال
الهبات الخيرية الصغيرة كما يشمل تكاليف الفرص البديلة الباهظة المترتبة على 
الحكومات التي تختار منح اإلعفاء من الضرائب للمؤسسات الخيرية التي تتعامل 

 (11)بمليارات الدوالرات.

السياسات والحظ التقييم الخارجي المستقل أن مختلف الوثائق الخاصة ب -205
. وتحتاج اليونسكو إلى تعريف هذا (15)تستخدم تعريفات مختلفة لمفهوم المجتمع المدني

المفهوم لكي يتسنى لها وضع استراتيجية للقطاع الخاص والمجتمع المدني على حد 
سواء. فإن الفرق بين ما يسمى عادة المجتمع المدني وما يسمى القطاع الخاص هو في 

الفاعلة التي تعتبر منظمات تابعة للمجتمع المدني في مجتمع ما  حالة تغير، واألطراف
يمكن أن تعتبر جزءاً من القطاع الخاص في بلد آخر. ولعل وظيفة هذه الفئة أو تلك تتخذ 
أشكاالً قانونية مختلفة في المجتمعات المختلفة. ولدى اليونسكو في الوقت الراهن 

                                                
هاية المساعدة اإلنمائية الرسمية: موت وانبعاث ن .1001، 267قة العمل ثيالمركز اإلنمائي العالمي، و (11)

 السياسات العامة العالمية.
 تعني عبارة "منظمة غير حكومية"؟ جامعة مدينة لندن، بيتر ويلتز. ذاما (15)
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لمدني ومفهوم القطاع الخاص، ويمكن أن ال تعريفات تقليدية نسبياً لمفهوم المجتمع ا
تتضمن هذه التعريفات األساليب الجديدة للتعاون الدولي الذي تنص عليه االتفاقات 
الدولية والتعاون الدولي بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص )ومثال ذلك 

 (.(UNITAID)المرفق الدولي لشراء األدوية 

 التزام اليونسكو

مع المدني والمنظمات غير الحكومية تاريخ طويل في مساندة أنشطة للمجت -202
جديدة فيما  (12)اعتمدت اليونسكو توجيهات 2113اليونسكو والمشاركة فيها. وفي عام 

 يخص عالقاتها مع المنظمات غير الحكومية اشتملت على ما يلي:

 ( 1)و ،يةللمنظمة غير الحكوم الطابع التمثيلي( 2) إقامة الشراكات على أساس
 ؛وانتظامهالتعاون  طبيعة( 5)و ،مدى ديناميتها

 مدتها بست سنوات قابلة  إنشاء نوعين رئيسيين من العالقات الرسمية مع تحديد
 للتجديد:

 ؛عالقات المشاركة 

 ؛عالقات التشاور 

  من أجل إقامة عالقات تنفيذية، وهي عالقات ذات إطار أكثر مرونة ودينامية
التعاون مع المنظمات غير الحكومية. وهي مفتوحة أيضاً  احتياجات زيادة مراعاة

 ؛للمنظمات ذات الطابع الوطني أو المحلي أو الميداني

 .تنويع طرائق التعاون لتغطية التعاون الفكري والتعاون المالي والتعاون المادي 

ويجري استعراض التوجيهات الجديدة بانتظام، وقد تم آخر استعراض في عام 
لص االستعراض إلى أن العالقات التي تعقدها اليونسكو حالياً مع وخ. (13)1007

نفيذ مهام المنظمات غير الحكومية هي عالقات مثمرة ومتنوعة ال تزال صالحة تماماً لت
إال أن الموارد المخصصة للمنظمات غير الحكومية قد المنظمة على نحو فعال، 

 انخفضت باطراد.

تتسم المجتمع المدني والقطاع الخاص  معونسكو ها اليقيمالتي ت إن العالقات -203
تستهدف جميع ، والغرض منها هو مساعدة اليونسكو على تحقيق أهدافها: "بطابع عملي

. ومع ذلك، وكما رأينا (CPX-80/WS/8 1980:4)هذه الترتيبات تعزيز أهداف اليونسكو" 
دة عموماً قد تغير. األمم المتحإزاء أعاله، فإن دور المجتمع المدني والقطاع الخاص 

المدني والقطاع الخاص  المجتمعالوكاالت األخرى عالقات شراكة مع هيئات وال تقيم 
الشراكات هذه ، وإنما أيضاً لتحقيق أهداف برنامجية. وترّكز االستعانة بها كأداةلمجرد 

 (16)العالمية. الحوكمةأنماط تغير الجديدة على 

ومية التي أجريت على أثر ات غير الحكومنذ عملية إعادة تصنيف المنظم -206
في عام  التوجيهات الخاصة بعالقات اليونسكو مع المنظمات غير الحكومية اعتماد
، لم يطرأ تطور يذكر على وضع المنظمات غير 1002وتعديلها في عام  2113

، فقد ظل عددها وتوزيعها الجغرافي باليونسكو عالقات رسميةالحكومية التي تربطها 
ن وإن ازداد عدد المنظمات اإلقليمية زيادة طفيفة. بيد أنه ينبغي عدم إغفال النمو مستقري

                                                
 التوجيهات الخاصة بعالقات اليونسكو مع المنظمات غير الحكومية. (12)
المؤتمر العام عن إسهام المنظمات غير الحكومية في أنشطة  التقرير السداسي للمجلس التنفيذي المقدم إلى (13)

 اليونسكو
 .17م/52(. 1002-1006)

من أجل  "الصوت والمساءلة من أجل التنمية البشرية: استراتيجية عالمية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (16)
 .1001آب/أغسطس  تعزيز المجتمع المدني وااللتزام المدني." برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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الذي شهده التعاون في السنوات األخيرة مع منظمات غير حكومية ال تربطها باليونسكو 
عالقات رسمية، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني. فعلى المستوى 

في كثير من األحيان بطريقة غير رسمية دون اللجوء إلى  الدولي، يتم اختيار الشركاء
قائمة المنظمات غير الحكومية التي تربطها بالمنظمة عالقات رسمية. وفي الوقت 
 نفسه، فإن المنظمات غير الحكومية التي تلتمس قطاعات البرنامج االستفادة من خبراتها

وذلك يرجع في الغالب إلى  ،ت، ال يُقترح عليها الدخول في إطار هذه العالقاالقيّمة
 الجهل باإلجراءات القائمة أو عدم فهمها.

وعلى المستويين الوطني واإلقليمي، حيث يسود وضع مماثل، تقيم اللجان  -207
الوطنية والمكاتب الميدانية عالقات مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والقطاع 

نطاق فأظهر أن النهوج المتبعة غير متسقة.  إال أن التقييم الخارجي المستقل. (17)الخاص
موظفي المكتب الميداني  المعلومات المتوافرة لدىالشراكة وطبيعتها يتوقفان على 

. ويتعين على الموظفين في العديد ومدى طموحاتهم ومهاراتهم وأعضاء اللجنة الوطنية
 لتعاون.ا الذي ينظمر اطمن المكاتب الميدانية أن يكونوا على دراية أفضل باإل

 أوجه القوة والضعف في شراكات اليونسكو

كما يتجلى من المناقشة أعاله تنطوي عالقة اليونسكو بالقطاع العام  -208
 قوة الرئيسية فيما يلي:وتتمثل أوجه ال. (18)قوة وضعف أوجهوبالمجتمع المدني على 

 ناك لليونسكو تاريخ طويل في العمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وه
 ؛شراكات عديدة يعود عهدها إلى عدة عقود مضت

 المناطق  في مجملكبير من ترتيبات الشراكة وطرائق التعاون  عددعموماً  يوجد
 ؛والقطاعات

  توصلت اليونسكو شيئاً فشيئاً إلى إيجاد سبل للمشاركة مع منظمات المجتمع
ياسات الحوار بشأن السفي تمهيدية" ولمدني والقطاع الخاص في أنشطة "ا

 ؛وغيرها من المهام التقنينية

 وثمة أمثلة جيدة  ،أسهمت اليونسكو في تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني
 ؛على النتائج المحرزة على الصعيد القطري

  تتمتع اليونسكو بسمعة قوية وبعالقات ودية مع العديد من منظمات المجتمع
 ؛المدني

 الفاعلة من خالل أنديتها وشبكة  تتواصل اليونسكو مع عدد كبير من األطراف
المدارس المنتسبة ومراكزها ومعاهدها. وتسهم كراسي اليونسكو الجامعية 
وسفراء اليونسكو للمساعي الحميدة أيضاً في تسليط األضواء على أنشطتها وفي 

 ؛ربطها بشبكات أوسع من األطراف الفاعلة

 منظمة للتواصل مع ة يمكن أن تستغلها الفعالل اللجان الوطنية وسيلة شكت
 منظمات المجتمع المدني.

 

                                                
 282االجتماع غير الرسمي للجان الوطنية لليونسكو خالل الدورة . ERC/NAC/ME/5 – 10/009انظر مثالً  (17)

 للمجلس التنفيذي.
يرد تحليل لها في "اليونسكو والمجتمع المدني" وكذلك في "دراسة تفاعل اليونسكو مع القطاع الخاص:  (18)

وتتفق االستنتاجات الواردة في هذين التقريرين وفي التقرير التحليلي  .3/1/1002تقرير موجز ختامي"، 
السداسي مع المالحظات التي خلص إليها فريق التقييم الخارجي المستقل أثناء الزيارات الميدانية ومن 

 .3خالل متابعة االجتماعات االستشارية اإلقليمية إلعداد الوثيقة م/
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 وتتمثل أوجه الضعف الرئيسية فيما يلي: -201

 في طور إعداد  كنهاال تملك اليونسكو حتى اآلن استراتيجية للشراكات، ول
 ؛استراتيجيات للمجتمع المدني والقطاع الخاص

 اص تنظر اليونسكو إلى األطراف الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخ
ولذا فإن لتحقيق ما تراه مناسباً من األهداف،  اأدوات وتستخدمه اباعتباره

شراكة  اتغير متوازنة أكثر مما هي عالق عالقاتها بهذه األطراف هي عالقات
 ؛منصفة

  يتسم عدد كبير من الشراكات بقصر آجالها وتركيزها على المشروعات وطابعها
ات عمليت الكاملة التي تتيحها إلمكانياالظرفي، مما يحول دون استخدام ا

 الشراكة؛

  المجتمع المدني والقطاع هيئات على فهم ال يملكون دائماً القدرة إن الموظفين
بعض المشكالت. ويُعزى ذلك في  يؤدي ذلك إلىقد و ،الخاص والتفاعل معها

. وهكذا فإن منظمات القطاع الخاص أن لكل منظمة ثقافة خاصة بهاالغالب إلى 
اً نحو النتائج وأقل بيروقراطية من اليونسكو وغالباً ما تفضل أكثر توجه

 ؛المنظمات غير الحكومية العالقات التي ال يغلب عليها الطابع الرسمي

 روحيعملون ب كثيرونن وهناك موظففتفاوت في االلتزام داخل المنظمة؛  يوجد 
هذا  هناك آخرين ال يحبذون تماماً نشطة مع الشركاء، ولكن بصورة إيجابية و

شركاء من المجتمع المدني الالنوع من الشراكة ويترددون في التواصل مع 
 ؛والقطاع الخاص

 إذ إن معظم الشراكات الهامة قد أقيمت غير متوازن التمثيل اإلقليمي للشركاء إن ،
مع منظمات غير حكومية يقع مقرها في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية. 

فإنه ينبغي بذل المزيد من الجهود المتضافرة  ،ر متوقعوعلى الرغم من أن هذا أم
لتعزيز الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المنتمية إلى أجزاء أخرى من 

 ؛العالم

  فيما بين بلدان الجنوب والشراكات  بالتعاوننادراً ما تستخدم الترتيبات الخاصة
 ؛القائمة على التعاون الثالثي

  وات لتقييم قدرات منظمات المجتمع المدني ولتقييم أد إعدادقلة االستثمار في
 ؛الشراكات

  االفتقار إلى التنسيق المشترك على صعيد األمم المتحدة للشراكات مع المجتمع
التي يجري استراتيجية اليونسكو  وينبغي ضمان اتساقالمدني والقطاع الخاص، 

 ؛الةخرى من أجل أن تكون فعّ األوكاالت المع استراتيجيات  إعدادها

  على الرغم من العالقات "الرسمية" و"التنفيذية" التي تقيمها اليونسكو مع
 المنظمات غير الحكومية 

لدى المؤتمر العام اآلن "منتدى الشركاء" ولدى المجلس التنفيذي "لجنة  -
فإن العالقات يغلب عليها كثيراً  -مختصة بالمنظمات الدولية غير الحكومية" 

 ؛في معظم األحيان في بلدان الشمال الطابع الرسمي وتتركز

  يوجد تفاوت كبير في مستوى مشاركة اللجان الوطنية في المجتمع المدني الذي
 .تنتمي إليه وفي مدى التزامها في إقامة شبكات التعاون
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 االتستنتاجات

فقد جّمعت اليونسكو شبكة من العناصر القوية  ،على الرغم من أوجه الضعف -220
 لمي على المستوى العا

كالبرامج االستراتيجية والمعاهد واللجان الوطنية واألندية واألوساط العلمية وأوساط  -
مما أتاح لها في كثير من األحيان أن تستحدث طرقاً جديدة لتعزيز التعاون  -الخبراء 
تُعطى في الوقت الحاضر لهذه الشبكة قيمتها  التنمية على المستوى الدولي. والوتحقيق 

ال تحظى بوسائل اإلدارة الكافية. فال الدول األعضاء وال األمانة تقدر بالقدر الحقيقية و
الكافي اإلمكانيات التي تتيحها "أسرة اليونسكو" الموسعة هذه، فتفضل بدالً من ذلك 

على الهرم انطالقاً من مقر من أالبعد "المؤسسي" الذي يشجع اإلدارة الرسمية 
 اليونسكو.

ر من األمور من خالل االستفادة من شبكات اليونسكو. فإذا ويمكن تحقيق الكثي -222
نظرنا إلى اليونسكو باعتبارها مركزاً مؤسسياً يعمل في شبكة تربطها عالقات مرنة 
)"أسرة" اليونسكو(، سيساعد ذلك على االستفادة من الجوانب اإليجابية للواقع الراهن 

مثل فرص إقامة  -يد العالمي وييسر استغالل الفرص الالمركزية المتاحة على الصع
شراكات جديدة وإيجاد مصادر تمويل جديدة وإيجاد سياقات جديدة للعمل التقنيني وبناء 

 القدرات.

وتحقيقاً لهذا الغرض، ينبغي لليونسكو أن تضع استراتيجية شاملة ومنفتحة  -221
الخاص على الخارج إلقامة الشراكات مع المجتمع المدني وأوساط الخبراء والقطاع 

لكي تضمن مالءمة عملها وترّوج قيمها وتنفذ برامجها. وستزداد هذه المسألة أهمية إذا 
ما أرادت اليونسكو أن تحول طاقاتها فيما يخص إقامة شبكات التعاون إلى واقع 

 ملموس. وينبغي أن تهدف هذه االستراتيجية إلى تحقيق ما يلي:

  الخاص في تحديد أهداف اليونسكو مساهمة الشركاء من المجتمع المدني والقطاع
 ؛بدالً من النظر إليهم باعتبارهم مجرد وسائل لتنفيذ البرامج

  تيسير التواصل مع اليونسكو وجعلها أقل بيروقراطية، وهو أمر مهم للغاية
 ؛بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية

 جامعات تجديد الشبكات )التي تجمع على سبيل المثال بين المعاهد والبرامج وال
 ومراكز االمتياز( القادرة على تحسين عالقات اليونسكو مع العلميين والباحثين

 ؛واألخصائيين

  فتح أبواب الهيئتين الرئاسيتين أمام ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص
 ومساهماتهم.

وال بد من إعادة النظر في دور اللجان الوطنية وإنعاشه نظراً ألهميته في  -225
من خالل مبادرات لبناء  ين اليونسكو والمجتمع المدني، ويستحسن أن يتم ذلكالربط ب

القدرات والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون بين بلدان الشمال والجنوب. وتتطور 
الشراكات على مر الزمن وتتطلب الهياكل واإلجراءات المالئمة. ومن شأن وضع 

واصل واألخذ بأساليب العمل القائمة على إجراءات مرنة وإيجاد فرص الحوار المت
 الشراكة تيسير إقامة الشراكات وتعزيزها.

 االتساق بين القطاعات - 7

 المقدمة

قطاعات في االتساق بين المدى " بدراسةالتقييم الخارجي المستقل  ُكلف فريق -222
 ما يلي:األمانة" وعلى األخص 
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  "؛مختلف القطاعات يفحالياً  ةالجاري األنشطةمدى "اتساق وتكامل 

  كيف يمكن تعزيز اليونسكو من خالل زيادة التعاون بين القطاعات
 ؛واالختصاصات

 ."ما يمكن القيام به لزيادة اتساق عمل "األقسام القطاعية 

على  واإلدارة العليا لليونسكو على مّر السنينأكدت الهيئتان الرئاسيتان لقد  -223
من خالل والجامع للتخصصات، بما في ذلك أهمية العمل المشترك بين القطاعات 

وهناك إجماع واسع النطاق بشأن الفوائد التي . (11)تشجيع التغييرات التنظيمية المناسبة
 اختصاصات اليونسكو: بين مختلفيمكن أن تنشأ من زيادة التنسيق والتعاون 

 ؛تتطلب التحديات العالمية اتباع نهوج شاملة لمعالجة المشكالت المعقدة 

 لكي يتسنى  إسهامات مختلفة من شتى التخصصات المهنيةكثيرة طلب برامج تت
 لها تحقيق أهدافها؛

  صلة بدور اليونسكو بوصفها مختبراً لألفكار يتطلب إن إقامة عالقات تآزر ذات
 ؛إدماج آفاق جديدة من مختلف التخصصات

  ،يتطلب إن نشر المعارف بصورة فعالة حيثما تُحدث فرقاً وتأتي بقيمة مضافة
بدور المركز  مثالً  القيامو ،بالضرورة تجاوز التخصصات وغيرها من الحدود

 ؛يقتضي أيضاً بطبيعته اتباع نهوج شاملة وهو دور ،لتبادل األفكار

  في إطار  تحققت بفضل تعاون مختلف األطراف الفاعلةإن مكاسب الكفاءة التي
وحتى التكاليف بل الت منظمة من شأنها أن تقلّل االزدواجية وتكاليف المعامال

 اإلدارية.

 القطاعات والبرامج والتخصصات

هناك بالتالي اتفاق واسع النطاق على الحاجة إلى استغالل مصادر مختلفة من  -226
 قيام،ها. والوأغراضمع المهام المنوطة باليونسكو  تتفقنتائج قيق الكفاءة من أجل تح

في هذا الصدد، إال أن شرط أساسي القطاعات هو  بأنشطة مشتركة بين ،عند الضرورة
 اعتباراتشمل ي قدو المعالم م غير واضحوم "العمل المشترك بين القطاعات" مفهوهمف

هيم السائدة، التقييم الخارجي المستقل بين مختلف المفافريق مختلفة تماماً. وعليه ميّز 
 ما يلي:وال سيما 

  أنتربية، الثقافة، إلخ.( األساسية )ال اتالقطاعات باعتبارها الوحديتعين على 
 بينها؛ فيماتعاون أكثر ت

  العلوم الطبيعية، التربية، إلخ.( قطاع )ضمن  الواحد التعاون داخل القطاعينبغي
 ؛بين األقسام التي تشكل كل قطاعو

  تجاوز حدود التخصصات المهنية التي ال تتبع تقسيم المنظمة إلى قطاعات: ينبغي
 ؛البرامج إطارمختلف المهارات المهنية في  التخصصات المهنية والجمع بين

  ؛تخصصات مختلفة تشملينبغي أيضاً العمل على تعاضد البرامج التي 

                                                
لخامس، فريق العمل المعني بالبرامج المشتركة بين القطاعات، تشرين من الفصل ا 81، الفقرة 6م/55 (11)

 .1006الثاني/نوفمبر 
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  العناصرينبغي أن تأخذ الجهود المبذولة لزيادة التنسيق والتعاون في االعتبار 
ة يسرة اليونسكو: المعاهد والمراكز وكراسي اليونسكو الجامعالمكونة ألخرى األ

 الحميدة وشبكات المواقع والمدارس المنتسبة وما إلى ذلك. المساعيوسفراء 

لعمل إلى افي حاجة الناس  لهذه االعتبارات المختلفةوتتمثل السمة المشتركة  -227
في  يُشار إليه"نقص التنسيق فيما بين القطاعات" الذي كثيراً ما ويتجلى ذلك في معاً، 

 بالنجاحشجيع العمل المشترك بين القطاعات الجهود المبذولة لت للالتقارير. ولم تك
ووجود عدد  ،وضعف الحوافز على التعاون ،القطاعات هيمنةعموماً بسبب استمرار 

ونقص التوافق في اآلراء في الهيئتين  ،مفرط من األولويات ومن األهداف المشتركة
عض األمانة على مستوى الوظائف العليا. وعلى الرغم من وجود بفي الرئاسيتين و

االستثناءات، ومن ذلك مثالً البرنامجان المشتركان بين القطاعات بشأن أوضاع ما بعد 
فإن األنشطة المشتركة بين األزمات وما بعد الكوارث وفيروس ومرض اإليدز، 

أساساً على هامش األنشطة المنتظمة القطاعات قليلة جداً في واقع األمر، وتم العمل 
 فعالً  الميزانية المخصصة وبنيتها التنظيمية. ويبدو أنو دعم قليل من إدارة اليونسكوب

 23، من نسبة مستهدفة تراوحت ما بين قد ُخفضت لألنشطة المشتركة بين القطاعات
% في 2إلى  2م/52لمشروعات في بداية الفترة المشمولة بالوثيقة بعض ا% ل10و

).2م//52الوثيقة ة للعمل التعاوني في المخصصموارد كما انخفضت النهاية الفترة، 
50) 

أشكال أخرى من  وسيلة للوصول إلىوغالباً ما يكون التنسيق بين القطاعات  -228
أو بين المعاهد من الفئة  تعاون بين البرامجق الواآلليات التي تع من خالل إزالةالتعاون، 

ليونسكو. وأتاحت الزيارات القطرية التي قام بها ل وغيرها من العناصر المكونة 1و 2
من واحد  عنصرأكثر من  تنفيذها يتولىبرامج لأمثلة  االطالع علىفريق التقييم 

كان يمكن فيها أمثلة كثيرة مشاهدة ليونسكو ولكنها أتاحت أيضاً ل العناصر المكونة
 قيمة مضافة. وحّدد التقييم الخارجي المستقل مشكلتين رئيسيتين:تحقيق 

 ون ذلك غير الزم. وعلى الرغم معرفة متى ينبغي العمل عبر الحدود ومتى يك
من أنه يتعين بوجه عام تعزيز النهج المشترك بين القطاعات، فهناك أيضاً حاالت 

 تتطلب كفاءة "معمقة وضيقة".

 مثالً بين الحاجة إلى  والتمييزأنواع العمل "العابر للحدود" المقترحة،  تحديد
 واردة من مختلفالتبادل المعلومات، والحاجة إلى التنسيق بين اإلسهامات 

 قطاعات، والحاجة إلى تطوير أنشطة مشتركة بين القطاعات.ال

إجابات محددة تتوقف على االحتياجات  تقتضيوهذه تساؤالت عامة  -221
لتغيير أو المتمثل في إحداث اوالسياقات الخاصة. وينبغي أن يتيح الهدف االستراتيجي 

الحدود أي  جميعتية تشجع التعاون عبر "التجديد" في المستقبل إمكانية إقامة بيئة مؤا
البرامج والتخصصات والوحدات التنظيمية األخرى بما في ذلك القطاعات واألقسام 

 والمعاهد.

عمل بقدر من االتساق المفترض تالقطاعات الحالية هي وحدات تنظيمية بدأت  -210
ع آخر. ولدى ولكنها تشمل اآلن العديد من البرامج التي يمكن بسهولة إلحاقها بقطا

اليونسكو "مشكلة في العمل المشترك بين القطاعات" ألن قطاعاتها ال توفر الحوافز 
يعني أن الحل هو تجاوز حدود القطاعات وحدها. ال للتعاون عبر اليونسكو ككل. وهذا 

وقد يتمثل "حل" بديل في إعادة رسم حدود القطاعات وال سيما إذا كان االهتمام 
التساق على المستوى القطاعي. وثمة وجهة نظر بديلة مفادها أن المهيمن هو تحقيق ا

جمع األنشطة التي تتسم بقدر نسبي من االتساق في إطار وحدة تنظيمية وإدارية واحدة 
ليس أكثر من وسيلة تنظيمية مفيدة. فالقطاعات هي أشبه بالوزارات في الدول األعضاء 

                                                
يمكن االطالع على اعتمادات الميزانية المخصصة للبرامج المشتركة بين القطاعات في وثيقة المجلس  (50)

 .http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187540e.pdfالتنفيذي التالية: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187540e.pdf
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لحكومات وتُنقل لتصبح أقرب من حيث تكون الزراعة مرتبطة باألغذية في إحدى ا
البيئة في حكومة أخرى؛ أو الرياضة التي قد تكون مرتبطة بالتربية والتعليم في إحدى 
الحكومات ومرتبطة بالصحة في حكومة أخرى. وشريطة أال تكون القطاعات عائقاً أمام 

ينبغي أن متسقة تماماً وال القطاعات بالضرورة أن تكون  نبغيال يفإنه العمل المشترك، 
 مشترك. إطارجميع التخصصات في  تندرج

وال تملك اليونسكو حالياً بيئة مؤاتية للعمل التعاوني والجامع للتخصصات  -212
. وأدنى دليل على ذلك هو وبنيتها ويعزى ذلك إلى تصميم القطاعات واألقسام التابعة لها

اخل القطاعات وليس أنه يُضطلع بالفعل في كثير من األحيان بعمل جامع للتخصصات د
ن في العلوم االجتماعية بينما يضم قطاع االتصال وقطاع الثقافة أخصائيلبينها: ف

والمعلومات أخصائيين تربويين. والحظ فريق التقييم أيضاً أن األولويات االستراتيجية 
 .والمساواة بين الجنسين بوجه خاص، ال تدار بشكل متساو وال تعطى األولوية الكافية

 ن القطاعات ليست العائق الوحيد أمام العمل التعاوني:بيد أ

  إن وجود حدود قوية تفصل بين البرامج الدولية الحكومية ال يشجع على المرونة
لبت في قيمتها نظراً ألن من الخارج لالبرامج  تتيح النظر إلىعدم وجود بنية  -

 .البرامج داخلالكثير من قدرات اليونسكو المتعلقة بالتقييم تقع 

  )ال تُعّرف الوظائف وال سيما الوظائف العليا )المديرون ومساعدو المديرة العامة
نسكو فريقاً من كبار على أنها وظائف إدارية وإنما كوظائف خبراء. وال تملك اليو

لديها فريق من كبار الخبراء الذين قد يتمتعون في بعض الحاالت  اإلداريين وإنما
 تمتعون بها.بخبرة إدارية وغالباً ما ال ي

  السلك  إلىاآلن على األرجح  ينتمونإن أعضاء المجلس التنفيذي والوفود الدائمة
الدبلوماسي أو الخدمة المدنية العامة. ويقف ذلك أيضاً عقبة أمام وجود مصدر 

، ومن شأنه أن تهامستقل لإلدارة يتولى استعراض الحدود بين البرامج واستمراري
 البرامج الضعيفة، على سبيل المثال. ييسر تقديم الدعم الستمرار

ككل، ومن  بُذلت في الماضي جهود كثيرة لتشجيع التعاون عبر اليونسكولقد  -211
للتوصل إلى تحديد أدق للعوائق التي تحول دون  المفيد استعراض هذه الجهود

على موضوعين تشتمل  2م/52ت الوثيقة كانكيف تغير الوضع؟ . (52)التعاون
أقر قد ير النهوج المشتركة بين القطاعات والجامعة للتخصصات. ومستعرضين لتيس

تقييم قام به مرفق اإلشراف الداخلي بالعديد من اإلنجازات، بما في ذلك بعض 
المشروعات الخالقة والمبتكرة التي أصبحت منذ ذلك الحين قادرة على االستدامة وال 

ستعرض تكمن في التماس تزال مستمرة. وكانت الميزة القوية لنهج الموضوع الم
اقتراحات من القاعدة نحو األعلى من أفرقة متعددة الوظائف تم اختيارها على أساس 

لم تكن تنافسي ألغراض منها تعبئة طاقات الموظفين وإتاحة الفرصة الختبار أفكار 
إنشاء اثني عشر برنامجاً مشتركاً بين  3م/53لوال ذلك. وتم في إطار الوثيقة  لتطرح
 -ات ولكن دون تخصيص ميزانيات لها. وهذا النهج لم يكن ناجحاً بشكل عام القطاع

األنشطة العادية،  على هامش هيالبرامج المشتركة بين القطاعات تعتبر أن القطاعات ف
فإنها استمرار للمشروعات ناجحة أما البرامج المشتركة بين القطاعات التي تبدو 

 الخاصة بالموضوعين المستعرضين.

ينبغي موازنة العوامل الرادعة التي ينطوي عليها التقسيم القطاعي الرأسي و -215
تخصيص  فيتعزيز االتساق ل ويتمثل أحد الحلول البديلةمع العوامل الحافزة األفقية. 

معظم الموارد ألهداف وموضوعات مستعرضة، يديرها مديرو الموضوعات )تغير 
 وتحويلن الثقافات والتنّوع، إلخ.( الحوار بيوالمناخ، والديمقراطية والشفافية، 

هذه النماذج اآلن في مثل القطاعات إلى مجمعات من المعارف المتخصصة. وتستخدم 

                                                
 ..IOS/EVS/PI69 تقييم الموضوعات المستعرضة، (52)
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العديد من الحكومات، حيث يتم تخصيص األموال لألهداف المنشودة من السياسات بدالً 
ة عد جهود تضافرتطلب ت اً كثيرةنظراً ألن أهداف -من تخصيصها لكيانات تنظيمية 

 منظمات.

 االتستنتاجات

يتفق التحليل الوارد أعاله إلى حد كبير مع التحليل السابق للعمل المشترك بين  -212
القطاعات المضطلع به في اليونسكو، وكذلك مع تحليالت مماثلة في وكاالت أخرى 

 تابعة لألمم المتحدة. ويبين ذلك ما يلي:

  ركيز على عدم فرض التعاون بل وينبغي الت -أهمية تهيئة بيئة مؤاتية للتعاون
 ؛على إزالة الحواجز التي تحول دون التعاون

 ؛الحاجة إلى موارد تتجاوز الحدود لدعم أهداف اليونسكو وأولوياتها االستراتيجية 

 ول للبرامج كوحدة للتحليل، فالوحدة األساسية تتمثل إعطاء األهمية في المقام األ
القطاعات في  ال تتمثلو، ف مشتركحول هداألنشطة في تجميع عدد كبير من 
 ؛لإلدارة أحسن تقدير كأداة فيالتي ينبغي أن يُنظر إليها 

 استعراض  اتبما في ذلك إجراء عملي ،أهمية استعراض البرنامج بانتظام
االتساق وتحديد  نمتخصصة يقوم بها خبراء مستقلون وعمليات تقييم لضما

 ؛فرص العمل المستعرض

 مع تخويلها صالحية التوصية بإنهاء  ،اجعة فّعالةضرورة إجراء عمليات مر
البرامج والهيئات الرئاسية ذات الصلة )اللجان الدولية الحكومية( في ظروف 

 استثنائية.

إن العمل الذي تقوم به مختلف قطاعات اليونسكو ليس دائماً متماسكاً  -213
االتجاهات العالمية ومتكامالً، وال ينبغي له أن يكون كذلك بالضرورة. ويجب أن تكون 

التعاون، نقطة االنطالق  إلىالدول األعضاء  فضالً عن حاجةوبنية النظام العالمي 
الدائمة ألي نشاط. ويقتضي ذلك في معظم األحيان استجابات قائمة على تكامل 

من حوافز قوية  إلى وضعاالختصاصات المتوافرة في قطاعات اليونسكو. وهناك حاجة 
وكذلك داخل القطاعات وعبر  -والتكامل واالتساق عبر القطاعات  التعاون أجل تحقيق

 البرامج وضمن شبكة اليونسكو. ويمكن زيادة االتساق عبر القطاعات من خالل ما يلي:

  ة من الموارد المشتركة كبيرأي إتاحة كمية  -لموارد لتخفيف احتكار القطاعات
 ؛ألولويات المتفق عليهاها إذا كانت الطلبات متماشية مع االتماسالتي يمكن 

  تأمين رقابة إدارية أفقية وكذلك رأسية مع إعادة التوازن نحو قدر أكبر من
الكفاءة اإلدارية جنباً إلى جنب مع الخبرة والتخصص: اليونسكو بحاجة إلى هيئة 

 ؛من المديرين المتميزين

 الل عملية لتحديد المجاالت التي يمكن فيها لليونسكو أن تعزز قدراتها من خ
معالجة التحديات بطرق تعاونية )أي بطرق تتجاوز البرنامج والقطاع والقسم 

 والحدود األخرى(.

يتعين عليها زيادة  هوتتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجهها اليونسكو في أن -216
"االشتراك بين  وليس تعزيز نهج أكبر قدرجامع للتخصصات بالتعاوني وتعميم العمل ال

المشكالت الكبيرة ذات األبعاد المتعددة والمعقدة تتطلب ف. حد ذاتهفي  القطاعات"
سواء تم تعريف مختلف العناصر المكونة للمنظمات،  استجابات تقوم على التعاون بين

 اعتبارات أخرى. استناداً إلى أيقطاعات أو مناطق أو كهذه العناصر المكونة 
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إن مدى انتشار هذا العمل ليصبح  ،في الفصول السابقةإليه أشرنا  طبقاً لماو -217
األمم المتحدة والسيناريوهات سياسات القاعدة في اليونسكو سيتوقف جزئياً على 

وعلى ما تريده الدول األعضاء. وفي سياق هذه التحديات، فإن  الجديدةاإلنمائية 
 هابرامجراتها وخدماتها، باالستناد إلى اليونسكو تتمتع بإمكانيات كبيرة لتعزيز قد

بين القطاعات والمتعدد  المشتركلناجحة التي أظهرت بالفعل قدرة على العمل ا
 التخصصات.

 

 

 

 

 االتستنتاجات والتوصيات: الحجج الداعية إلى التجديد - 8

 المقدمة

يركز هذا الفصل على اآلثار المترتبة على التحليل المذكور آنفاً: فما هو  -218
د سبق تحديد االستنتاجات المتصلة بمهام التغيير المطلوب وكيف ينبغي إجراؤه. وق

التقييم الخارجي المستقل في كل من الفصول السابقة. أما هذا الفصل، فيتناول أساساً 
القضايا المستعرضة نظراً إلى أن التغييرات التي يوصى باتخاذها في هذا الصدد هي 

 بالضرورة تغييرات متشابكة.

ييم الخارجي المستقل حول االقتراح وتم تنظيم استنتاجات وتوصيات التق -211
القائل بأن اليونسكو بحاجة إلى أن تخضع لعملية "تجديد" كبيرة، وقد استُخدمت هذه 
العبارة ألنها تقر بحجم االحتياجات وباإلمكانات الهائلة التي تجسدها اليونسكو بالنسبة 

 لدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة.إلى ا

 التحديات المتوقعة في المستقبلاالتستنتاجات المتعلقة ب

"تحديات القرن الحادي والعشرين" بصورة مباشرة على  1لقد تناول الفصل  -250
إلى غرار ما فعلته الفصول الالحقة لدى دراسة تأثير عمل المنظمة وأهميته بالنسبة 

 لدول األعضاء؛ كما تناول مسألة االتساق على مستوى منظومة األمم المتحدة بأكملها؛ا
والعالقات مع المجتمع المدني؛ والحاجة إلى التعاون عبر برامج اليونسكو وتخصصاتها 

 يلي: إلى ما إجماالً وقطاعاتها ومعاهدها وشبكاتها. وانتهى التقييم الخارجي المستقل 

  ظلت االتجاهات العالمية مستقرة بشكل عام منذ منعطف القرن على الرغم من
 ؛عل قد تكثفتأن بعض االتجاهات السائدة بالف

  ما بعد األزمات وما بعد  األنشطة الموجهة نحو مرحلةلقد تكثفت بوجه خاص
المتصلة بتغير المناخ، ومن المرجح  نشطةبما في ذلك األ ،نحو البيئةوالكوارث 

 ؛أن يستمر ذلك في العقود المقبلة

  إن التغيرات التي تشهدها منظومة األمم المتحدة تطرح تحدياً آخر بحسب
ناريوهات المعتمدة "ًإلصالح" األمم المتحدة، التي ال تتحكم فيها اليونسكو السي
 ؛محدود بقدرإال 

  إن برامج اليونسكو مجدية لتلبية االحتياجات وللتصدي للتحديات المعروفة
بعض مع أن  -ولكنها ال تركز بالقدر الكافي على ضمان تأثير ألنشطتها 
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إسهاماً كبيراً في النهوض  اق ضيق،على نط ،أن تسهم تستطيع أيضاً األنشطة 
 ؛بالتنمية وبناء السالم

  الجزء األكبر من "التحديات" التي تواجهها اليونسكو ناجم عن التغيرات في
الهيكل العالمي الذي لم تفلح اليونسكو في التكيف معه إال جزئياً، ويزيد من 

 ؛واألموالتفاقم هذا الوضع القيود المفروضة على المنظمة من حيث الموارد 

  إن اليونسكو بحاجة إلى تنظيم أمورها للتصدي لهذه التغيرات في البيئة الناشئة
 ؛عن هذه التغيرات "الهيكلية"

  ستتحدد فعالية اليونسكو أيضاً بمدى قدرتها على إنشاء بيئة مهيئة للتعاون عبر
البرامج والتخصصات والقطاعات وكيانات اليونسكو األخرى بما فيها اللجان 

 ؛وطنيةال

  ،سيتطلب ذلك بوجه خاص تطبيق الالمركزية والحد من البيروقراطية
واالستثمار في الموارد البشرية، والتخطيط على نحو استباقي بالتعاون مع 
الدول األعضاء وشركاء األمم المتحدة؛ واستغالل شبكة القدرات التي تربط 

 اليونسكو بالمجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص.

المستقبل أمر ال يمكن بفي أن التنبؤ  يتمثل موضوع مطروح باستمرار وثمة -252
االعتماد عليه، على األرجح، إال بشكل محدود: وسيظل انعدام اليقين واحداً من أكبر 

كون قدرتها على التكيف ومرونتها في التصدي توس ،التحديات التي تواجهها اليونسكو
 .للتصدي لتلك التحدياتاليونسكو للنجاح في "تهيئة"  عنصراً حاسماً هذا م اليقين النعدا

 رتسم إطار االتجاهات المقبلة

يعرض هذا القسم أربعة اعتبارات ساعدت على رسم إطار للتفكير في  -251
 االتجاهات المقبلة وفي توصيات محددة.

 ر اإلجرائي والتغيير الموضوعيإيجاد توازن بين التغيي

التي ُحددت في هذا التقرير هي تغييرات قائمة على  إن العديد من التغييرات -255
اعتبارات إجرائية وعلى الفعالية، مثل: زيادة مالئمة عقود الموظفين والسياسات 
الخاصة بالموارد البشرية؛ وتحسين التنسيق بين الهيئتين الرئاسيتين؛ وتغيير طريقة 

األمم المتحدة لدى تحديد  اإلبالغ عن النتائج المحققة؛ وتحسين التشاور مع الشركاء في
فكل هذه األمور  في المقر وفي المكاتب الميدانية،األولويات؛ وتعزيز عملية التقييم 

حظ التقييم الخارجي المستقل في الوقت رات في اإلجراءات وفي النظم. والتقتضي تغيي
لتي ات االكلم مدةذاته أن التغييرات اإلجرائية التي يُدعى إلى تطبيقها )مثل تقليص 

، أو إلغاء المناقشات العامة أو خفض وتيرة اجتماعات المجلس التنفيذي( يلقيها السفراء
بعض األحيان، بأهداف واضحة. كما أن العديد من الحواجز الراهنة التي في ال تتصل، 

 التبعية اإلداريةتعرقل فعالية اليونسكو هي في حد ذاتها حواجز إجرائية، مثل: عالقات 
لميدان والمقر؛ والنظم السارية للحصول على التأشيرات والتي تستغرق الغامضة بين ا

خاصة بالموظفين التي ال تكون السياسات الوقتاً كثيراً؛ وقلة التحضير لالجتماعات؛ و
 موضع ثقة. ولهذا ال يمكن إغفال التغيير اإلجرائي.

لتحسين وعليه، فإن المجال ما زال متسعاً "لترشيد" اإلجراءات القائمة و -252
النظم؛ كما سيتطلب العديد من "االتجاهات االستراتيجية" التي ُحددت أدناه تبني نظم 
جديدة. ويوجد بالفعل "اتجاه" إجرائي راسخ "للعمل" ضمن إصالحات اليونسكو التي 

. بيد أن توصيات التقييم الخارجي المستقل تنطلق من األهداف 1000استُهلت منذ عام 
إنها تميل إلى عدم تحديد "الطرائق" بشكل واضح بدالً من تحديد  ال من اإلجراءات، بل
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"األمور" المقصودة بالتوصيات، إذ يُقر التقييم بأن أمانة اليونسكو والهيئتين الرئاسيتين 
ال يوجد أي شك في  ومع أنههما أفضل من يستطيع وضع إجراءات ونظم محددة. 

كانات المتاحة ستكون محدودة ما لم اإلم فإنضرورة مواصلة "اتجاه العمل" القائم، 
 يجر تركيز الجهود بقدر أكبر على أهداف تتماشى مع رؤية اليونسكو ومهامها.

 االعتراف باليونسكو "المترابطة شبكيًا"

لقد أبرز التقييم الخارجي المستقل تنوع األصول التي أنشأتها اليونسكو على  -253
للجان الوطنية، والشبكات التي تدعم مدى سنوات عديدة، والتي تشمل المعاهد، وا

المواقع والبرامج، واألساتذة المعنيين ببرنامج توأمة الجامعات، والمدارس المنتسبة 
لليونسكو وأنديتها. وعلى الرغم من أن هذه األصول تتمتع باالستقالل الذاتي نسبياً فإنها 

تمتع بدرجة عالية من تشترك في تشاطر العديد من القيم. وتنطوي شبكة اليونسكو التي ت
الالمركزية على إمكانيات تتيح لها التواصل مع المجتمعات المحلية، وتحديد 
االحتياجات، وتعبئة األموال والشركاء، وصياغة البرامج وتنفيذها. كما توفر الشبكة 
مكاناً محتمالً إليواء البرامج القائمة والمقبلة. وتتمثل إحدى رؤى المستقبل التي يمكن 

ها إلى اليونسكو في أنها منظمة "حاضنة" تنشئ أصوالً جديدة تساند أهداف إسناد
 اليونسكو ثم تستقل عنها تدريجياً لتصبح جزءاً من شبكتها.

ولو جرت إدارة شبكة اليونسكو القائمة على نحو أفضل لتسنى تحقيق الكثير  -256
ستوى التنفيذي في مع الموارد المحدودة. وتتمثل الصورة المهيمنة لليونسكو على الم

أنها هيئة اعتبارية لها استراتيجيتها وميزانيتها وأهدافها الخاصة باألداء. وإلى جانب 
" ال تقل أهمية عن "اليونسكو المؤسسية" الشبكية هذه الصورة، فإن "اليونسكو

المعروفة في العديد من البلدان والمجتمعات المحلية. وعندما تعطى درجة أكبر من 
ولذلك يرد ذكر الشبكات في  ،بكة اليونسكو فإن ذلك يستتبع آثاراً مستعرضةاألولوية لش

 العديد من التوصيات الواردة أدناه.

 التغيير الثقافي والمؤسسي

انتهى التقييم الخارجي المستقل إلى أن النجاح في تحديد مواقف اليونسكو  -257
عتمد على تغيير البنى يعتمد إلى حد كبير على تغيير الثقافات المؤسسية بقدر ما ي

والعمليات المؤسسية. فالثقافة تجمع بين المعتقدات والقيم ومجموعة من التجارب 
المستخلصة وتحدد السياق للعمل وتحرك المنظمة صوب الحلول التي تفضلها. ولكن 
ليست جميع الثقافات إيجابية: فقد كانت الدروس المستمدة في الماضي في إطار 

جابية معاً. وتتسم المنظمة مثالً بميلها إلى تفادي المخاطرة وإلى قلة اليونسكو سلبية وإي
الثقة وعدم االنفتاح وعدم الشعور باالطمئنان إزاء الشراكات. والعمل على عكس هذا 

يمكن تغيير الثقافة بصورة آلية، ولكنه من الممكن  من الثقافة ليس أمراً سهالً: فالالنمط 
تخدامها كمؤشر مرجعي لتقييم التدابير التجديدية المتخذة. واس المستحسنةتحديد المبادئ 

وقد انتهى التقييم الخارجي المستقل إلى أنه ينبغي أن تهدف اليونسكو إلى أن تكون ما 
 يلي:

  أي أن تكافئ روح المخاطرة وأن تستفيد من االلتزام برؤية مشتركة  -ابتكارية 

  اء والشركاء اآلخرين أن تشترك في العمل مع الدول األعض أي -جامعة
 بطريقة استراتيجية

  أن تتعلّم دائماً من تجربتها الخاصة أي -تأملية 

  أي أن تحدد وضعها كجزء من الشبكة العالمية الكبرى -منفتحة على الخارج 

 أي أن تعطي األولوية لمجاالت االهتمام الجماعية بدالً من مجاالت  - تشاركية
 الحدود. االهتمام المتحيزة، وأن تعمل عبر
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وينبغي أن تهدف عملية "التغيير" في المستقبل إلى إدماج عناصر خاصة  -258
بـ"التغيير الثقافي" في هذه العملية بحيث تعكس المبادئ المذكورة. وكما بيّنا سابقاً، فإن 

ية قائمة على الفعالية". وسيعتمد ذلك أيضاً جزئياً على وااليونسكو بحاجة إلى نقل "ر
 لذي يُحقق في تغيير ثقافة المنظمة.مدى النجاح ا

 المرونة والقدرة على التكيّف

يُشدد تحليل التقييم الخارجي المستقل لتحديات القرن الحادي والعشرين على  -251
 م اليقين المستقبلية المتمثلة فيما يلي:اعدانأوجه 

  حدوث أعداد كبيرة من "الكوارث" واألزمات والنزاعاتترجيح استمرار 
 اطر التي ال يمكن التنبؤ بها؛ك من المخوغير ذل

  اإلصالحات التي تُجرى على مستوى األمم  باتجاه التكيف معتزايد الضغوط
سواء من حيث عمليات إدارة األعمال أو من حيث أولويات  -المتحدة بأسرها 

 ؛المنظمة وتخطيط عملها

  تعرض الموارد لضغوط ناجمة عن طرائق تمويل جديدة وضغط تمارسه
 النتائج والفعالية. لتقديم األدلة على تحقيقهات المانحة الج

بصفات تنظيمية مثل  تحثها على التحليويعني ذلك أن اليونسكو ستواجه طلبات متزايدة 
القدرة على التكيّف والمرونة، وسيتعين عليها أن تفكر في مسألة االنتقال في المستقبل 

جديدة.  "ركود"حالة في أن تخوض  بدالً من التكيّف، إلى حالة يغلب عليها طابع
في العديد من التوصيات الواردة فيما يلي أن هذه القدرة على التكيّف موجودة  ويُفترض

 كما تسعى التوصيات إلى مساندتها.

 ما نحتاج إليه وما يمكن عمله

تشكل التوصيات المقترحة في هذا الصدد مجموعة فرعية من توصيات  -220
 البت فيكن أن يدعمها تحليل التقييم الخارجي المستقل. ولدى محتملة أوسع نطاقاً يم
، تم السعي إلى إيجاد توازن بين ما يحتاج إليه باألولوية أن تحظىالتوصيات التي يجب 

ما يمكن عمله، وذلك باالستناد جزئياً إلى تجربة اليونسكو في هذا الصدد )مثل واألمر 
 اثلة المكتسبة في أماكن أخرى.مصير "اإلصالحات" السابقة( والتجارب المم

عمله"، في وقد تم االسترشاد بوجه خاص بثالثة اعتبارات تتعلق "بما يمكن  -222
 يلي: التوصيات المقدمة فيما

  .فمن الممكن االستجابة بشكل تفادي إجراء تغيير أساسي في الميثاق التأسيسي
ألثر في ملموس لبعض المشكالت والتحديات عن طريق إجراء تغيير بعيد ا

التوصيات ما يلي: تغيير  هذا النوع منالميثاق التأسيسي. ومن األمثلة على 
عضوية المجلس التنفيذي وسلطاته؛ ومطالبة الدول األعضاء بإرسال خبراء 
لالضطالع باألدوار المطلوبة من اليونسكو؛ ونقل مقر اليونسكو إلى مكان 

صيات قد استبعدت ألنه القطاعات. ولكن كل هذه التو إزالةخارج باريس؛ و
 ؛رئي أن تنفيذها لن يتم على األرجح

  .اختيرت عبارة "التوجهات االستراتيجية" عدم المبالغة في تحديد التوصيات
لإلشارة إلى السبل التي ينبغي المضي فيها دون تحديد طريقة التنفيذ تحديداً 

يتعين على دقيقاً. وقد سعينا إلى تفادي المبالغة في الوصف، مفترضين أنه س
أمانتها وضع خطة عمل مفصلة في هذا على الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو و

 ؛الصدد
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 .ستتطلب أنشطة متابعة عمل التقييم  التخطيط على مدى فترة زمنية طويلة
الخارجي المستقل بذل جهود كبيرة، ولذلك سيتعين على اليونسكو أن تنفذ أي 

قليل عرقلة برنامج عملها المكثف عملية تغيير على مراحل بحيث تتمكن من ت
منذ اآلن. ويمكن مثالً أن يتجسد النهج الواجب اتباعه في هذا الصدد في وضع 
برنامج "تجديدي" متعدد السنوات مع تحديد أهداف ومراحل استعراض بعد 
عامين أو أربعة أو ستة أو ثمانية أعوام. ويمكن أن يتيح مثالً فرض الشروط 

يد األولويات وتنفيذ االبتكارات؛ وإدماج عناصر التعلّم )إلرساء األسس(، وتحد
يفوتنا أن الخطر الكامن في وضع  الجديدة التي يتم اكتسابها أثناء التنفيذ، وإن ال

إطار زمني طويل هو أنه يمكن أن يقلل من الشعور بالحاجة الملحة إلى إجراء 
قول سيفتح مع إلى حدالتغييرات الالزمة. كما أن وجود إطار زمني طويل 

المجال لتنفيذ القرارات الخاصة بالموظفين، بما في ذلك الترقيات، وحشد 
الموظفين الجدد، ومبادرات مكتب إدارة الموارد البشرية الخاصة بتنمية قدرات 

 الموظفين.

 االتستنتاجات

ُكلف التقييم الخارجي المستقل لليونسكو بتقديم "توصيات عملية في الوقت  -221
لتالي فإنه يوصي باألخذ "باستراتيجية تجديدية" تقوم على خمسة المناسب" وبا

"توجهات استراتيجية". ويُعرض فيما يلي كل من هذه "التوجهات االستراتيجية" ثم 
 تُذكر أنواع األنشطة الالزمة.

 التوجه االستراتيجي األول: تعزيز تركيز اليونسكو

التي تبذلها للتصدي للتحديات  تحتاج اليونسكو إلى تعزيز التركيز في الجهود -225
بما يتفق مع المهام المسندة إليها في مجال التعاون الدولي )"السالم"( والتنمية )"الصالح 
المشترك"(. وينبغي أن يضمن هذا التركيز في العمل إسهام جميع األنشطة في تحقيق 

المنظمة. والقضاء على الحواجز التي تعرقل العمل التعاوني عبر  أولويات اليونسكو
حتى  التمييز بين البرامج حسب أهميتها االستراتيجيةوستكون في الوقت ذاته حاجة إلى 

 .إذا كان إسهام هذه البرامج متساوياً في األهمية

إنه يتطلب  وتعزيز التركيز ليس مجرد مسألة تتعلق بتحديد األولويات بل -222
التي ينبغي أن تشتمل على ما أيضا اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير المؤيدة، 

 يلي:

  اختيار عدد محدود من األهداف االستراتيجية المشتركة التي ينبغي لجميع
 ؛البرامج االلتزام بها

  التقييم المنتظم للبرامج القائمة والمخططة من حيث مدى مالءمتها ومواطن
 ؛قوتها وقدرتها على تحقيق التآزر بين البرامج

  عندما توضع الخطط وكذلك بصورة  األمم المتحدةالتشاور النشط مع شركاء
 ؛من أجل تفادي االزدواجية متواصلة

  استخدام "النماذج البرنامجية" و"نظريات التغيير"، التي تبين الروابط
المقصودة بين األنشطة وإسهامها على مّر الزمن في تحقيق أهداف البرامج 

 ؛وأهداف المنظمة

 ة ونُظم التخطيط ونُظم الموارد البشرية الكفيلة استخدام النُظم اإلدارية والمالي
 ؛بتعزيز التماسك والتركيز والتآزر
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  وضع استراتيجيات إلنهاء بعض البرامج مع استمرار األنشطة حيثما كان ذلك
ممكناً عن طريق نقلها إلى جهات أخرى في أسرة اليونسكو أو حتى إلى جهات 

 اعية أخرى.ر

دريجية والمراجعة الروتينية للبرامج في األجل وستتيح إعادة التركيز الت -223
وينبغي توجيه  عادة تقييم الحدود الفاصلة بين القطاعات واألقسام.إل إمكانية المتوسط

 ،هذه الحدود الفاصلة بين "القطاعات" وبين "األقسام"، فضالً عن البرامج والمحافل
ما حيثوجه التآزر بهدف تشجيع أ اليونسكونحو تمكين العمل المشترك على مستوى 

 يمكن أن تترتب عليها قيمة مضافة.

 التوجه االستراتيجي الثاني: جعل اليونسكو أقرب إلى الميدان

االحتياجات والموارد والشركاء على  إلىينبغي لليونسكو أن تكون أقرب  -226
غي المستوى القطري من أجل ضمان أهميتها وفعاليتها وتأثيرها. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينب

لنشاط وإلى زيادة حراك قواها ل اً مركزالمقر لليونسكو أن تسعى إلى الحد من جعل 
العاملة وتقليل كثافتها في مكان واحد بحيث تكون قادرة على التنقل بمرونة بين المقر 

 ويمكن تحقيق ذلك عن طريق ما يلي: والميدان.

  التخصصات إنشاء شبكة أصغر حجماً ولكن أكثر قوة من المكاتب المتعددة
 ؛وذات السلطات الموسعة على الصعيد دون اإلقليمي

  ممثل مقيم والسعي في الوقت ذاته إلى  بالاستفادة المنظمة من وضعها كوكالة
المشاركة المؤقتة في أعمال األفرقة القُطرية والعمل عن كثب مع شركاء األمم 

 ؛المتحدة

 الدول  وعلى مستوى تحديد األولويات على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي
 ؛واألمم المتحدة والشركاء اآلخرين في ذلك ومشاركة هذه الدول األعضاء

  تنفيذ أنشطة بناء القدرات واألنشطة التقنينية عن طريق اعتماد أساليب عمل
 ؛تعزز شبكات التعاون الدولية والتضامن الدولي

 وال سيما تشجيع البرامج على نقل بعض عناصر عملها من المقر إلى الميدان ،
 ؛إلى المراكز اإلقليمية الموجودة في البلدان النامية أو الناشئة

  األخذ بسياسات الموارد البشرية التي تشجع تخطيط المسيرة المهنية والحراك
% على األقل من 30وينبغي لكل موظف، مثال، أن يتوقع قضاء  الوظيفي.

أن تتوقع بشكل معقول أن  حياته الوظيفية في الميدان، كما يمكن لليونسكو نفسها
الميدانية من خالل تقاسم العمل  توازن بين المقر والوحداتتحقيق اليجري 
 في األجل المتوسط. 30/30بنسبة 

وتحتاج اليونسكو إلى تحسين انتفاعها بالمهارات والخبرات المتوافرة في  -227
في االقتصادات  جميع أرجاء العالم في الوقت الحاضر. ويكتسي هذا األمر أهمية خاصة

الناشئة التي يمكنها مساعدة اليونسكو على تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وبين 
من  تيسير هذا األمرويمكن بلدان الجنوب والشمال، وبلدان الجنوب والشمال والجنوب. 

تحسين قدرات إقامة الشراكات وزيادة المرونة في عقود التوظيف وإجراءات  خالل
 الشراء.

وإلظهار تأثير مختلف األنشطة، سيتعين مواصلة التركيز على عمليات  -228
التقييم المستقلة ذات الجودة العالية. ويمكن تعزيز هذا األمر عن طريق نقل وظائف 

 التقييم الذاتي إلى المكاتب الميدانية ومساعدتها في ذلك.
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 لمتحدةالتوجه االستراتيجي الثالث: تعزيز المشاركة في أنشطة األمم ا

ال بد من تعزيز العمل مع األمم المتحدة في مقرها ومع شركاء األمم المتحدة  -221
في نيويورك وفي الميدان من أجل ضمان وفاء اليونسكو بأعلى معايير الوكاالت الدولية 
واستمرارها في تشكيل البيئة التأهيلية الخاصة بها جنباً إلى جنب مع الوكاالت 

عن التنسيق بأثر رجعي  االنصرافطلب ذلك بوجه خاص ويت المتخصصة األخرى.
 األمم المتحدةواالنتقال بدال من ذلك إلى التشاور المسبق والتخطيط المشترك مع شركاء 

 ما كان ذلك ممكناً قبل أن تتخذ قرارات بشأن مبادرات جديدة.حيث

متحدة لتعزيز مشاركة اليونسكو في أنشطة األمم ال المحددةوتتضمن الوسائل  -230
 ما يلي:

  تعزيز الحوار مع شركاء األمم المتحدة عند إعداد البرامج وفي جميع مراحل
 ؛البرمجة من أجل الحد من التنافس وزيادة فرص التآزر

  زيادةتعزيز دور مكتب اليونسكو في نيويورك، وتشجيع موظفي البرنامج على 
 ؛مشاركتهم في العالقات مع األمم المتحدة

 من جانب الدول األعضاء لتعزيز الشراكات مع األمم  ضمان الدعم النشط
المتحدة عن طريق تنسيق السياسات بين ممثلي الدول في العواصم وباريس 

 ؛ونيويورك

  إقامة حوار استراتيجي مع مقر األمم المتحدة للمساعدة على تحديد النطاق الذي
م المتحدة تستطيع من خالله اليونسكو أن تقدم قيمة مضافة لعمل منظومة األم

 بفضل القدرات التي تملكها والمهام المسندة إليها في مجال التواصل الفكري.

وهناك شروط أخرى ال بّد من توافرها لتعزيز مشاركة اليونسكو في منظومة  -232
األمم المتحدة بناء على اإلجراءات العامة التي تتخذها في سياق هذه العملية، ومنها على 

 سبيل المثال ما يلي:

 ؛تعزيز القدرات الخاصة بإقامة الشراكات 

  وجود استعداد لنقل السلطة إلى الميدان ومكاتب االتصال ولتعزيزها مع وضع
 ؛آليات مناسبة للمساءلة واإلشراف

 ؛تحسين التنسيق بين اإلدارات والقطاعات في المقر 

 .إصالح سياسات الموارد البشرية وبرامج التدريب اإلداري 

سياسات الجديدة الخاصة بالموارد البشرية، التي تتطابق مع كما ستتيح ال -231
السياسات المطبقة في وكاالت األمم المتحدة األخرى، التحرك بسهولة أكبر بين 

مهارات جديدة ويتيح في الوقت  عملية اكتساباليونسكو والوكاالت األخرى، مما يعجل 
 ذاته فرصاً جديدة للموظفين.

 الحوكمة: تعزيز التوجه االستراتيجي الرابع

للعمل بين هيئات اليونسكو الثالث مع  أوضحينبغي أن يكون هناك تقسيم  -235
إعادة تركيز اهتمام كل هيئة من هذه الهيئات على أدوارها المختلفة. وستتطلب معالجة 

الهيئتين الرئاسيتين  الخاصة بالحوكمة قيامأوجه الضعف الموجودة في الترتيبات الحالية 
 .باتخاذ مبادرات فردية وجماعية واألمانة
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 وينبغي للهيئتين الرئاسيتين النظر فيما يلي: -232

  تحسين ُسبل انتفاع المؤتمر العام والمجلس التنفيذي بالخبرات المستقلة
وبالمشورة العلمية عند صياغة السياسات وتحديد التوجهات البرنامجية 

 ؛المستشارينمن  مستقلة بأفرقةعن طريق االستعانة مثالً  ،الرئيسية

  ؛لمساءلة" يوضح ويحدد ما يُنتظر أن تؤديه األمانةلوضع "إطار 

  النظر في االستفادة من اللجان الفرعية المتخصصة )القطاعية أو المكلفة
 ؛بالتركيز على أولوية معينة( للتخفيف من أعباء المجلس التنفيذي

 ع وضع اليونسكو إعادة النظر في كيفية جعل تمثيل الدول األعضاء يتوافق م
 كوكالة متخصصة.

 لألمانة أن تنظر فيما يلي: وينبغي -233

 ؛عملية مراجعة دائمة للبرامج وربط هذه العملية بتقييم مستقل إنشاء 

  وآثار نجازات إعلومات عن النتائج بحيث تبرز المإيجاد وسائل جديدة لتقديم
 ؛تماسكةمبرامج واقترانها ب ،رفيعة المستوى

 حديد األولويات والحوار بحيث يتم إشراك المجتمع المدني تعزيز عملية ت
 والقطاع الخاص فيها على نطاق أوسع.

 ولألمانة النظر معاً فيما يلي: الرئاسيتينوينبغي للهيئتين  -236

 على نحو ما تنادي به أربع سنوات مدتها متكاملةدورة تخطيط وبرمجة  إنشاء 
البرنامج ن تجعل عملية إعداد وثائق مختلف منظمات األمم المتحدة، من شأنها أ

 ؛أكثر فعالية وأقل إرهاقاً  (3)م/ الميزانيةو

  كجزء من عملية  الخاصة بالحوكمةللمراقبة االتفاق على المعلومات الالزمة
من شأنه أن يحقق االستقرار، بل ويؤمل أن  "للمساءلة"واضح  "إطار"وضع 

 ؛الرئاسيتين يقلل من تسييس العالقات بين األمانة والهيئتين

  الخاصة لعملية المراقبة مواصلة إخضاع الموارد الخارجة عن الميزانية
 بالحوكمة؛

  عناصر الشبكة الكبيرة التي تمثلها أسرة اليونسكو لحوكمةوضع استراتيجيات ،
 الحوكمة القائمة.ترتيبات وإدماجها قدر اإلمكان في 

األولوية لحوكمة أسرة  وفي األجل المتوسط، ينبغي إيالء نفس القدر من -237
اليونسكو الواسعة كما يجري في الحوكمة "المؤسسية". وسيتماشى ذلك تماماً مع طبيعة 

 الحوكمة القائمة في اليونسكو والتي تتسم بالالمركزية.

 الشراكاتب خاصةالتوجه االستراتيجي الخامس: وضع استراتيجية 

ا يخص الشراكات بحيث تكون فيمينبغي لليونسكو أن تضع استراتيجية شاملة  -238
منفتحة على المجتمع المدني وجماعات الخبراء والقطاع الخاص لكي تضمن مالءمة 
عملها وتعزز قيمها وتنفذ برامجها. وستزداد هذه المسألة أهمية إذا ما أرادت اليونسكو 

 شبكات إلى واقع ملموس.الإقامة  الكامنة فيأن تحول طاقاتها 

 ما يلي: دعمذه االستراتيجية إلى وينبغي أن تهدف ه -231
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  مساهمة المجتمع المدني والشركاء اآلخرين في تحديد أهداف اليونسكو بدالً من
 ؛النظر إليهم باعتبارهم وسائل لتنفيذ البرامج

  تيسير التواصل مع اليونسكو وجعلها أقل بيروقراطية، وهو أمر مهم للغاية
 ؛بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية

 بين المعاهد والبرامج  ،على سبيل المثال ،الشبكات )التي تجمع تجديد
والجامعات ومراكز االمتياز( القادرة على تحسين عالقات اليونسكو مع العلماء 

 ؛جماعات الممارسينوالباحثين و

  وضع استراتيجية مترابطة "للقطاع الخاص" تقر بتنوع الشركات والمؤسسات
راكات بين القطاعين العام والخاص وتراعي ووسائل التمويل االبتكارية والش

 هذا التنوع.

بين اليونسكو والمجتمع  في مجال الربطة اللجان الوطنية نظراً ألهميو -260
عن ه، ويستحسن أن يجري ذلك إنعاشالنظر في دور هذه اللجان و إعادة ينبغيالمدني، 

 الشمال والجنوب.بين بلدان وطريق مبادرات بناء القدرات فيما بين بلدان الجنوب 

هياكل واإلجراءات ال وجود الشراكات على مّر الزمن وتتطلبوتتطور  -262
المالئمة. ومن شأن وضع إجراءات مرنة وإيجاد فرص الحوار المتواصل واألخذ 

 إقامة الشراكات وتعزيزها. ة أن تيسر أيضاً بأساليب العمل القائمة على الشراك

 القيادة:التنسيق وإدارة التغيير والتنفيذ

تتيح التحليالت التي أُجريت في إطار التقييم الخارجي المستقل والتوصيات  -261
نقطة انطالق لوضع برنامج طموح لتجديد اليونسكو، يستند التقييم التي تمخض عنها 

إلى العديد من المبادرات الجارية وإلى جهود اإلصالح الماضية. وسيتطلب برنامج 
وفردية من قِبل األمانة والمجلس التنفيذي بالتعاون مع  التجديد هذا متابعة جماعية

المؤتمر العام. وليس من العملي أن تكلَّف األمانة وحدها بعملية المتابعة نظراً لآلثار 
الكبيرة المترتبة على هذه التوصيات بالنسبة إلى الهيئتين الرئاسيتين. وفي الوقت ذاته، 

عملية  "إدارة"ميثاق التأسيسي، القدرة على ال تملك الهيئتان الرئاسيتان، بموجب ال
 التغيير الداخلية في األمانة.

وعليه، ينبغي االتفاق على "توزيع المسؤوليات" ضمن إطار مشترك  -265
وواضح بشأن المسؤوليات الجماعية والمسؤوليات الفردية من أجل القيام بعملية 

 المتابعة.
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ANNEX SECTION 1: TERMS OF REFERENCE  

ORGANIZATIONAL BACKGROUND 

1. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a 
specialized agency of the United Nations, established on 16 November 1945. Its stated purpose is 
to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, 
science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and the human 
rights and fundamental freedoms proclaimed in the United Nations Charter. 

2. UNESCO has 193 Member States and seven Associate Members. UNESCO’s General 
Conference determines the policies and the main lines of work of the Organization. It meets every 
two years, and is attended by Member States and Associate Members, together with observers for 
non-Member States, intergovernmental organizations, and non-governmental organizations 
(NGOs). The General Conference approves the six-year Medium-Term Strategy (C/4) and the two-
year Programme and Budget (C/5). 

3. The Executive Board of UNESCO is elected by the General Conference. It consists of 58 
Member States with a four-year term of office. The Executive Board meets biannually to examine 
the programme of work for the Organization and corresponding budget estimates. 

4. Throughout its activities and projects, UNESCO performs and assumes a range of functions 
corresponding to its role as the international lead agency for education, the sciences, culture and 
communication. According to the Organization’s Medium-Term Strategy for 2008-2013 UNESCO 
will, in fulfilling its mission, carry out five established functions: (i) laboratory of ideas, including 
foresight; (ii) standard-setter; (iii) clearing house; (iv) capacity-builder in Member States in 
UNESCO’s fields of competence; (v) catalyst for international cooperation.1  

5. UNESCO is structured in five major programme sectors:  Education, Natural Sciences, 
Social and Human Sciences, Culture, Communication and Information. In addition to Headquarters 
based in Paris, France, UNESCO includes a decentralized field network of 51 field offices plus two 
liaison offices with the United Nations.  The network of National Commissions for UNESCO is a 
constituent element of UNESCO and unique in the United Nations system. 

6. In addition to the field offices, UNESCO has 11 category 1 institutes and centres. These 
institutes are institutionally part of the Organization, approved by the General Conference, and 
have governing bodies that are elected by the General Conference or appointed, in whole or in 
part, by the Director-General and report to the General Conference. Institutes and centres under 
the auspices of UNESCO (category 2) are entities which are not legally part of the Organization, 
but which are associated with it through formal arrangements approved by the General 
Conference. At present, there are more than 50 category 2 institutes and centres. 

7. The Organization has approximately 2,000 professional full-time staff,2 a third of which are 
based in UNESCO field offices. About 60% of the professional full-time staff are allocated to 
programme sectors and the remaining 40% to support or central services. 

INTRODUCTION 

8. The 35th session of the General Conference recently approved an independent external 
evaluation of UNESCO of a comprehensive, strategic and forward-looking character. The issue of 
an independent external evaluation of UNESCO was an agenda item at the 181st and 182nd 
sessions of the Executive Board which were held prior to the General Conference.  The decision 
taken at the 182nd session was important in outlining the overall scope of the evaluation 

                                                
1
  http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=6330&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html 

2
  Refers only to posts funded from the Regular Programme. 
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(182 EX/Decision 24 Part II).3  The proposed independent external evaluation will complement 
UNESCO’s existing biennial and medium-term evaluation plans, which include the evaluation of 
the Organization’s “Strategic Programme Objectives”, UNESCO’s decentralized bodies and other 
thematic evaluations. 

PURPOSE OF THE EVALUATION  

9. The purpose of the external evaluation of UNESCO will be to provide actionable and timely 
recommendations to the Governing Bodies of the Organization and the Director-General for their 
review and action in order to position the Organization for meeting future needs and challenges. 
The evaluation will take into account the cumulative changes and reforms of the recent past, 
prospective issues and relevant trends.  As a forward-looking exercise, the evaluation should 
identify the key lessons learned that can be applied to improve the efficiency, effectiveness and 
impact of the work of the Organization.  

SCOPE 

10. The General Conference has agreed that the evaluation should be strategically focused, 
high-level and forward-looking. The evaluation will focus primarily on the current and future 
opportunities and challenges within the Organization’s core programmatic areas of competence as 
represented by the five major programmes.  

11. The evaluation will answer the following overarching question: 

“How should UNESCO position itself to address the challenges of the twenty-first 
century and make the most of prospective opportunities?” 

12. According to the decisions taken by the General Conference and the Executive Board, the 
evaluation will focus, inter alia, on the following areas and illustrative set of questions. This 
illustrative set of questions will be further elaborated on by the external evaluation team during the 
inception phase with the final set of questions contained in the inception report. 

                                                
3
  Decision 182 EX/24 Part II 

1. Recalling 181 EX/Decision 19, 
2. Having examined Part II of document 182 EX/24, 
3. Considering that since the time UNESCO was established, the world has changed 

fundamentally, leading to new challenges in the fields of education, science, culture and 
communication, 

4. Considering that many individual parts of UNESCO have been evaluated, but that the 
functioning of UNESCO as a whole has so far not been the subject of a comprehensive 
evaluation, 

5. Recommends to the 35th session of the General Conference: 
(a) to decide on an external and independent evaluation of UNESCO of a 

comprehensive, strategic and forward-looking character; 
(b)  to decide that the Terms of Reference will focus on inter alia: 

(i)    the international challenges within the mandate of UNESCO; 
(ii)    the impact of UNESCO in addressing these challenges; 
(iii)  the role of UNESCO within the United Nations system and in relation to other 

international organizations; 
(iv)  the division of competences between the governing bodies and Secretariat; 
(v)   the contribution of civil society and the business community, 
(vi)  the coherence between the sectors of the Secretariat. 

(c) to request the Director-General to entrust the IOS with initiating this evaluation and 
to keep Member States informed as appropriate; 

(d)  to allocate the appropriate resources for this evaluation from the regular budget, to 
be supplemented by voluntary contributions from Member States. 
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Focus Area Illustrate Evaluation Questions 

The international 
challenges within the 
mandate of UNESCO 

 What will be the major international challenges that UNESCO will 
face in the future in carrying out its work? How should UNESCO 
deal with the challenges it anticipates? 

 What is the relevance of UNESCO’s policies and programmes to 
the needs and priorities of Member States? To what extent does 
UNESCO’s 2008-2013 Medium-Term Strategy (C/4) and  
2010-2011 Programme and Budget (C/5) respond to the needs 
of Member States as reflected in their policies, strategies and 
programmes?  

The impact of UNESCO 
in addressing these 
challenges 

 How has UNESCO’s work impacted the policies and strategies of 
Member States? What does this suggest in terms of how 
UNESCO should position itself in the future? 

 How effectively has UNESCO been dealing with past and current 
international challenges? What can be learned from this for the 
future?  

The role of UNESCO 
within the United Nations 
system and in relation to 
other international 
Organizations 

 What is UNESCO’s niche and comparative advantage and what 
are other possible areas where UNESCO could add value in the 
medium and long term? 

 To what extent do UNESCO’s strategy and programmes 
contribute to the purposes and goals of the United Nations, 
including reforms? 

 What steps have been taken to improve complementarity and 
coherence with other United Nations agencies and international 
organizations? 

The division of 
competences between 
the governing bodies and 
the Secretariat 

 Is the current division of roles and responsibilities between the 
governing bodies (the Executive Board and the General 
Conference) and the Secretariat optimal? How could it be 
improved?  

 What adjustments could be made to the existing structures of the 
governing bodies and their working methods to improve 
efficiency and effectiveness of UNESCO’s work? 

The contribution of civil 
society and the business 
community 

 What are the strengths and weaknesses of the approaches to, 
and the structures of, UNESCO’s existing partnerships with civil 
society and the business community? What has worked well? 
What can be learned from existing success stories?  

 What partnerships are likely to be strategically most important in 
the future?  

The coherence between 
the sectors of the 
Secretariat 

 To what extent is the work done in UNESCO’s various sectors 
coherent and complementary? Could any measures be taken to 
further increase coherence of the work undertaken by the 
sectoral divisions of UNESCO’s Secretariat? 

 What are the areas where UNESCO could strengthen its 
comparative advantage by addressing international challenges in 
an intersectoral and multidisciplinary way?  
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METHODOLOGY 

13. The methodology for the evaluation will include the following:  

(a) Document review including analysis of previous evaluations and key reference 
documents. Refer to the list provided at the end of the Terms of Reference. 

(b) Interviews (structured, semi-structured, both in person and by telephone) with key 
informants (including representatives of the Secretariat, Permanent Delegations to 
UNESCO, National Commissions, government officials, United Nations agencies, 
representatives from civil society and the business community, partner organizations, 
etc.). 

(c) A representative number of surveys to be distributed to (i) all Member States through 
the Permanent Delegations to UNESCO; (ii) key partner organizations; 4  and 
(iii) UNESCO staff at Headquarters and the decentralized field network. 

(d) Visits to UNESCO Headquarters in Paris and field visits to selected locations, ideally 
to, inter alia, regional focal hubs (Bangkok, Beirut, Brasilia, Dakar, Dar es Salaam, 
Santiago) as well as major United Nations centres, such as New York City and 
Geneva. 

14. The evaluation team will ensure triangulation in analyzing the data collected and in drawing 
findings and making recommendations.  

15. In developing the inception report, the team will develop an evaluation matrix which will 
address the evaluation questions, the criteria for evaluating them, the sources of data that will be 
used and the data collection methods. As stated in paragraph 12, the illustrative set of questions 
will be further elaborated on by the external evaluation team during the inception phase, in close 
consultation with key stakeholders and IOS, with the final set of questions contained in the 
inception report. 

DELIVERABLES AND SCHEDULE 

16. The independent, external evaluation team will commit to the following key deliverables:  

(a) Inception report – the inception report will contain the evaluation framework, a detailed 
evaluation methodology, a work plan and logistical arrangements. (Indicative date: 
31 January 2010); 

(b) First Information Meeting for Permanent Delegations to UNESCO – Permanent 
Delegations to UNESCO will be informed about the evaluation progress and about any 
important emerging strategic issues. (Indicative date: mid March 2010); 

(c) Second Information Meeting for Permanent Delegations to UNESCO – Prior to the 
preparation of the draft evaluation report, Permanent Delegations will be provided with 
information on the preliminary evaluation findings. (Indicative date: mid June 2010); 

(d) Draft evaluation report – A draft evaluation report will be prepared in line with the 
structure outlined below. (Indicative date: 31 July 2010); 

                                                
4
  The UNESCO partners and networks identified on UNESCO’s website should be surveyed 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=22347&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htm 



185 EX/18 Add. 
Annex – page 5 

 

(e) Final evaluation report – The final evaluation report will be presented at the 185th 
session of the Executive Board in October 2010. The report will be structured as 
follows: 

 Executive Summary 

 Introduction 

  Evaluation purpose 

  Evaluation methodology 

  Main findings 

  Lessons learnt 

  Recommendations 

  Annexes (including interview list, data collection instruments, key documents 
reviewed, Terms of Reference). 

The final evaluation report will also be considered at the 36th session of the General Conference in 
2011.  

ROLES, RESPONSIBILITIES AND LOGISTICAL ARRANGEMENTS 

17. External Evaluation Team – The evaluation team is responsible for: 

 conducting the evaluation in accordance with the Norms and Standards of the United 
Nations Evaluation Group (UNEG); 

 submitting all deliverables as per this Terms of Reference; 

 identifying and contracting any additional evaluators or research assistants who possess 
specialized expertise not available within the core evaluation team; 

 informing the technical support group on a regular basis of progress in the conduct of the 
evaluation; 

 reporting to the Executive Board and/or Permanent Delegations in information sessions, 
as set out above.  

18. The External Evaluation Team may seek external advice, in particular from eminent persons. 

19. The External Evaluation Team will be selected through an open international competition per 
UNESCO’s Procurement Rules and Regulations. 

20. Technical support group: The main function of the technical support group is to provide 
factual information to the External Evaluation Team and, when requested, practical advice on any 
substantive aspect of the evaluation as well as to secure access to stakeholders. The Technical 
Support Group will be comprised of a representative number of UNESCO staff members including 
each of the five major programmes of UNESCO and UNESCO’s Central Services.  

21. Internal Oversight Service (IOS)/Evaluation Section – The primary function of IOS is to 
ensure the independence of the evaluation and the quality of all deliverables through strict 
adherence to the norms and standards of the United Nations Evaluation Group (UNEG). IOS will 
be responsible for managing the selection process of the external evaluation team, managing the 
contract, facilitating the work of the external evaluation team, including contacts within UNESCO 
and key external partners, and providing access to all necessary documentation. 
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EVALUATION TEAM QUALIFICATIONS 

22. Prior to the assessment of the technical proposals, the evaluation team’s qualifications will 
be closely examined. The qualifications given below in A and B are minimum requirements. Those 
set out in B are for the team as a whole, not for each core team member. Failure to meet the 
requirements as set out in A and B will result in the immediate rejection of the technical proposal.  

A. Qualifications for the Team Leader: 

 Proven experience in large-scale organizational reviews/evaluations of relevance to 
policy-making (at least three references); 

 Proven experience leading or directly managing complex evaluations or strategy 
development exercises. 

B. Qualifications for the core team (including the Team Leader): 

 Academic degrees relevant to UNESCO’s fields of competence; 

 Demonstrated experience in the field of international development and technical 
cooperation; 

 Advanced knowledge of evaluation design and methodology; 

 Extensive experience in strategy development; 

 Understanding of and experience with the United Nations system; 

  Knowledge of gender issues, including experience with gender evaluation 
methodologies; 

  Fluency in English and French. 

23. Following assessment of the above minimum requirements, each qualifying team will be 
assessed on criteria relating to the team’s profile and the quality of the technical proposal. The 
evaluation team will ideally consist of a core evaluation team of three to four experts with 
complementary expertise and experience, supplemented by technical specialists and research 
assistants as necessary. The core team should be multicultural with appropriate gender balance, 
geographic representation and linguistic diversity. The core team should possess excellent writing, 
communication and presentation skills. The firm(s) or institution(s) with which the core team 
members are associated should have excellent quality assurance procedures, knowledge in 
UNESCO’s fields of competence, experience with similar assignments and experience in working 
with the United Nations and/or other international organizations. 

KEY REFERENCE DOCUMENTS 

(a) UNESCO Constitution 

(b) Medium-Term Strategy, 2008-2013, (34C/4) 

(c) Programme and Budget, 2008-2009 (34 C/5) 

(d) Programme and Budget, 2010-2011 (draft 35 C/5) 

(e) Report of the Director-General on the Activities of the Organization in 2006-
2007 (35 C/3) 
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(f) Review of Management and Administration in the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), prepared by 
the Joint Inspection Unit of the United Nations, 2000. 

(g) Strategic Programme Objective Evaluations: 1/2, 3, 6, 11, 14.  
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ANNEX section 2: EVALUATION TEAM AND DATA COLLECTION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVALUATION TEAM 

 

 
Elliot Stern, team leader 

Barbara Befani 
Oumou Ba Tall 
Chen Zhaoying 

Osvaldo Feinstein 
Kim Forss 

Stein Erik Kruse 
Nefissa Naguib 

Burt Perrin 
Tara Sharma 
Anne Teigen 

 

 
DATA COLLECTION 

  

Sources Location 

Field office visits Accra, Addis Ababa, Amman, 
Bangkok, Beijing, Buenos Aires, 
Dakar, Doha, New Delhi, San Jose 

Regional Consultations with National 
Commissions 

Changwon, Kampala, London, Port of 
Spain, Rabat 

Meetings with United Nations agencies Geneva, New York, Washington D.C. 

UNESCO institutes and centres Paris, Geneva, Trieste, Venice, Addis 
Ababa, Buenos Aires 
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ANNEX SECTION 3: SUMMARY OF GLOBAL TRENDS AND CHALLENGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNESCO’s Analysis and 
Forecasting Office, 2000 

 

 
Reflections on Future Role 
of UNESCO, 2006 

 
The Millennium Project 

The third industrial 
revolution – effects of 
information networks and 
biotech 

Process of globalization – 
global flows of capital and 
information; exclusion and 
interdependence 

[All trends identified are 
“transnational in nature and 
trans-institutional in solution”] 

Poverty, inequality and 
exclusion 

The fight against poverty 
and intra-country 
inequalities 

Rich and poor gap 

New threats to peace and 
security especially “below 
the state level” rather than 
between states 

Threats to peace and 
international security 
conflicts over resources, 
failing states, terrorism, 
international crime 

Peace and conflict, 
transnational organized crime 

Population growth, the 
demographic transition and 
dangers to health  

Population growth, 
demographic changes, 
spread of diseases and 
epidemics  

Population and resource, 
health issues 

Urbanization of the world’s 
population 

Emergence of a large 
number of semi-autonomous 
mega-cities 

 

 

Degradation of the 
environment caused by 
climatic warming, non-
sustainable consumption 

Risks related to global 
hazards and natural 
disasters 

Sustainable development and 
climate change …clean water 

The rise of the information 
society 

Information and 
communication revolution 
with new risks of exclusion 
and to freedom of 
expression. 

Global IT convergence 

Changes in democracy and 
systems of international and 
regional governance 
 

Changes in global 
governance, United Nations 
reform process,  new global 
powers, influence of non-
state actors  

Democratization 

New cross-cultural 
encounters: cultural 
pluralism, diversity and 
creativity 

Cultural diversity, global 
religions and faiths, 
languages and 
multilingualism, intercultural 
dialogue 

 

Science and technology 
and the new ethical 
challenges 

Technoscience, ethical,  
legal and normative limits 

Global ethics 
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ANNEX SECTION 4: GOVERNANCE STRUCTURES IN SELECTED UNITED NATIONS AGENCIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IMF FAO WHO ILO UNESCO UNDP UNICEF 

Total number 
of members 

187  193 193 183 196 no dedicated GC  
 (The UN GA = 192) 

no dedicated GC  
 (The UN GA = 192) 

Number of 
Executives 

24 49 34 56 (of which 
28 MS) 

58 36 36 

Frequency of 
meetings 

3 weeks 2 x year 2 x year 3 x year 2 x year 3 x year 3 x year 

Ratio of size 
to total 
membership 

0.128 0.254 0.176 0.153 0.296 0.1875 0.1875 

Frequency of 
General 
Conference 

1 x year 1 x 2 
years 

1 x year 1 x year 1 x 2 years (the UN GA = 1 x year) (the UN GA = 1 x year) 
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ANNEX SECTION 5: ANALYSIS OF AUTONOMY OF GOVERNING BODIES 

 
Overall level of decisional autonomy 

 

IOC 6.0 

Diversity of Cultural Expressions 6.0 

Cultural Objects and Museums 5.5 

IPDC 5.0 

WH 5.0 

IBE 5.0 

MAB 4.5 

Ethics of S&T 4.0 

IIEP 4.0 

UIL (former UIE) 4.0 

IITE 4.0 

IESALC (former CRESALC) 4.0 

IHE 4.0 

ICTP 4.0 

IICBA 4.0 

CEPES 4.0 

MOST 3.8 

Bioethics 3.5 

UIS 3.5 

IFAP 3.0 

IBSP 2.0 

ESD 2.0 

EFA 2.0 

 

Code:  The overall score is calculated as a sum of two scores: one measuring the 
autonomy of the programme-specific governing body and the other illustrating the 
level of involvement of the main bodies. In particular: presence of interagency 
committee = 1; presence of independent intergovernmental body = 3; presence of 
intergovernmental body elected by the GC = 2; presence of Committee of Experts 
serving in personal capacity = 1 (except the MOST programme which is given 1.5). 
If two or more bodies are present in the first 4 columns, the average score is 
computed into the final sum (eg. for the MAB programme: 2 for the 
intergovernmental body and 1 for the committee of experts yields an average 1.5). 
The presence of regional / national committees is not computed into the overall 
score because it is not relevant for institutes. The activity of the main bodies (GC 
and EB) is rated 1, 2 or 3 according to level of involvement in the programme (1 = 
high involvement, 3 = low involvement). The summary description of each governing 
arrangement is in the table below. 
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Inter-
agency 
committee 
(n.) 

Independent 
Inter- 
governmental 
Body (n.) 

Intergovernmental 
body elected by 
the General 
Conference (n.) 

Committee of 
Experts 
serving in 
personal 
capacity (n.) 

Regional 
Committees 
/Networks 

National 
Committees 

Functions of the General 
Conference/Executive Board* 

IOC  X (138)   x x Amendment of Statutes 

MAB   X (34) X (12) (DG) x x Amendment of Statutes (GC) 

MOST   X (35) X (7) (Bureau)  x Refocusing of the programme (EB) 

IPDC   X (39)    
Creation of IPDC, Adoption of Statutes 
(GC) 

IFAP   X (26)   x 

Amendment of Statutes, approval of 
strategic plan, discussion of 
implementation report (EB) 
 

WHC  X (187)  

(committee  
of 3 
organizations: 
IUCN, 
ICOMOS, 
ICCROM) 

  

Proposals for functional autonomy 
(GC); Revision of the Convention, 
Programme Reinforcement, 
establishment of category 2 centres, et 
al. (EB) 

Diversity of 
Cultural 
Expressions 

 X (89)     

Pre-Convention work (thematic 
debate, proposed declaration, 
discussion on possible convention, 
draft convention – GC and EB) 
 

Cultural 
Objects and 
Museums 

 x X (22) 
(partnerships 
with ICCROM) 

  

Invitation to apply the Conventions, 
drafting of recommendations and 
declarations (GC and EB); 
  

Bioethics   X (36) X (36) (DG) x x 

Priority setting, prep work for 
declaration, thematic debate, adoption 
of statutes (GC and EB) 
 

Ethics  
of S&T 

   X (18) (DG)   

Prep Work before establishment, 
Adoption and Revisions of Statutes 
(EB) 
 

IBSP    X (DG)   

Feasibility, Financial Sustainability, 
Establishment, Development, 
Assessment, Priority Setting (GC and 
EB) 
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ESD X (16?)      

Priority Setting, draft Resolution, est. of 
category 1 institute, framework for 
implementation (GC and EB) 
 

EFA X (4)    x  

Thematic Debate, Prep Work for World 
Conferences (GC); implementation of 
summit decisions, Priority Setting, 
Thematic Debates (EB) 
 

IIEP 

X (12) 
(mixed – w/ 
indep 
experts)  

  

X (12) (mixed 
– w/ reps of 
other United 
Nations 
agencies) 

  
Amendment of Statutes (GC), discussion 
on legal framework/degree of autonomy 
(EB) 

IBE   X (28)    

Amendment of Statutes (GC); provisional 
agreements prior to transfer to UNESCO, 
discussion of proposal for the 
organization of the World Conference of 
Education, adoption of financial and staff 
regulations, proposal to strengthen the 
Institute (EB) 
 

UIL (former 
UIE) 

   X (12) (DG)   

Amendment of Statutes (GC); discussion 
of proposal to change the legal status of 
UIE, financial regulations for Special 
Account, name change (UIE to UIL) (EB) 
 

IITE    X (11) (DG)   
Creation of IITE (GC and EB); financial 
regulations for Special Account (EB) 
 

IESALC 
(former 
CRESALC) 

   
X (13) (mixed: 
DG, MS, 
NGOs) 

  

Conversion from Regional Centre to 
category 1 Institute (GC), Amendment of 
Statutes, proposal for strengthening (EB) 
 

IHE    

X (13) (DG) 
(MS, 
universities 
and private 
sector) 

  

Creation of IHE (GC and EB), Renewal of 
operational agreement with Dutch 
Government (GC), financial regulations 
for Special Account and discussion of 
report on entry into operation (EB) 
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ICTP 

X (3) 
(mixed: 
UNESCO, 
IAEA and 
Italy)  
 

     
Transfer of administrative responsibilities 
to UNESCO (GC and EB), financial 
regulations for Special Account (EB)  

UIS   
X (12) (mixed: DG, 
GC) 

X (12) (mixed: 
DG, GC) 

  

Adoption of Statutes (GC), discussion on 
creation of UIS, choice of location, 
negotiations with Canada, discussion of 
activities after one year from creation 
(EB)  
 

IICBA    X (12) (DG)    

Creation of IICBA, Amendment of 
Statutes (GC and EB); financial 
regulations for Special Account (EB) 
 

CEPES    X (12) (DG?)   
Amendment of Statutes, proposal for 
strengthening, financial regulations for 
Special Account (EB) 

 
*
Receiving reports submitted by programmes/institutes to governing bodies is not considered a “function” of the GC/EB in this context because in the vast 
majority of cases it is exclusively a transfer of information and does not require a decision; election of the programme/institute governing body members is also 
omitted because the details are reported in the third column.  Not all functions/activities of EB/GC are always be reported, but the most specific are (e.g. there 
might be an “amendment of statutes” missing here and there). Our aim is in fact in assessing where the boundaries lie between GC/EB and other specific 
governing bodies, which is not necessarily better informed by a complete listing of functions. 
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ANNEXE SECTION 1 : TERMES DE RÉFÉRENCE 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

1. L’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) est 
une institution spécialisée du système des Nations Unies créée le 16 novembre 1945. Son but 
affiché est de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la 
science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, 
de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Charte des 
Nations Unies. 

2. L’UNESCO compte 193 États membres et 7 Membres associés. La Conférence générale de 
l’UNESCO détermine l'orientation et la ligne de conduite générale de l’Organisation. Elle se réunit 
tous les deux ans et rassemble les États membres et les Membres associés, ainsi que les 
observateurs des États non membres, d’organisations intergouvernementales et d’organisations 
non gouvernementales (ONG). Elle approuve la Stratégie à moyen terme sur six ans (C/4) et le 
Programme et budget biennal (C/5). 

3. Le Conseil exécutif de l’UNESCO est élu par la Conférence générale. Il est composé de 
58 États membres élus pour un mandat de quatre ans. Il se réunit deux fois par an pour étudier le 
programme de travail de l’Organisation ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes. 

4. Dans tous ses projets et activités, l'UNESCO exerce toute une série de fonctions 
correspondant à son rôle de chef de file international pour l'éducation, les sciences, la culture et la 
communication. Conformément à la Stratégie à moyen terme de l'Organisation pour 2008-2013, 
l’UNESCO s’acquittera, dans l’accomplissement de sa mission, de ses cinq fonctions déjà 
reconnues, celles : (i) de laboratoire d’idées, y compris la prospective ; (ii) d’organisme normatif ; 
(iii) de centre d’échange d’information ; (iv) d’organisme de développement des capacités dans les 
États membres dans ses domaines de compétence ; (v) de catalyseur de la coopération 
internationale5.  

5. L’UNESCO est organisée en cinq grands secteurs de programme : éducation, sciences 
exactes et naturelles, sciences sociales et humaines, culture, communication et information. Outre 
son Siège à Paris (France), l’UNESCO possède un réseau décentralisé d'unités hors Siège 
comprenant 51 bureaux hors Siège et deux bureaux de liaison avec l’ONU. Le réseau de 
commissions nationales pour l'UNESCO, un élément constitutif de l’Organisation, est unique dans 
le système des Nations Unies. 

6. En plus de ses bureaux hors Siège, l’UNESCO possède 11 instituts et centres de 
catégorie 1. Ceux-ci font institutionnellement partie de l’Organisation, leur création a été approuvée 
par la Conférence générale, et leurs organes directeurs sont soit élus par la Conférence générale 
soit désignés, en tout ou en partie, par le Directeur général, et relèvent directement de la 
Conférence générale. Les instituts et centres placés sous l’égide de l’UNESCO (catégorie 2) sont 
des entités qui, juridiquement, ne font pas partie de l’Organisation, mais qui lui sont associées 
suivant des formules précises adoptées par la Conférence générale. À l’heure actuelle, il y a plus 
de 50 instituts et centres de catégorie 2. 

                                                
5
 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=6330&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=6330&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
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7. L’Organisation compte environ 2 000 membres du personnel du cadre organique employés à 
plein temps6, dont un tiers en poste dans les bureaux hors Siège de l’UNESCO. Près de 60 % du 
personnel du cadre organique à plein temps travaillent dans les secteurs de programme et les 
40 % restants dans les services de soutien et les services centraux. 

INTRODUCTION 

8. Récemment, la Conférence générale a approuvé, à sa 35e session, la conduite d’une 
évaluation externe et indépendante de l’UNESCO qui soit globale, stratégique et tournée vers 
l’avenir. La question de la réalisation d’une évaluation externe et indépendante de l’Organisation 
figurait à l’ordre du jour des 181e et 182e sessions du Conseil exécutif, qui se sont tenues avant la 
Conférence générale. La décision prise à la 182e session a été importante car elle a permis de 
définir la portée générale de l’évaluation (décision 182 EX/24 Partie II7). L’évaluation externe et 
indépendante proposée complétera les plans d’évaluation biennaux et à moyen terme existants de 
l’UNESCO, qui comprennent l’évaluation des « objectifs stratégiques de programme » de 
l’Organisation, celle des unités décentralisées de l’UNESCO et d’autres évaluations thématiques. 

                                                
6
 Ce chiffre ne tient compte que des postes financés au titre du Programme ordinaire. 

7
 Décision 182 EX/24 Partie II 

1. Rappelant sa décision 181 EX/19, 

2. Ayant examiné la Partie II du document 182 EX/24, 

3. Considérant que, depuis la création de l’UNESCO, le monde a fondamentalement changé, d’où 
l’apparition de nouveaux défis dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et 
de la communication, 

4. Considérant également que nombre des composantes de l’UNESCO ont été évaluées, mais 
que le fonctionnement de l’Organisation dans son ensemble n’a encore jamais fait l’objet d’une 
évaluation globale, 

5. Recommande à la Conférence générale, à sa 35
e
 session : 

(a) de décider qu’une évaluation externe et indépendante de l’UNESCO doit être menée, qui 
soit globale, stratégique et tournée vers l’avenir ; 

(b) de décider qu’une telle évaluation devra se concentrer notamment sur : 

(i) les enjeux internationaux qui relèvent du mandat de l’UNESCO ; 

(ii) les résultats obtenus lorsque l’UNESCO entreprend d’y faire face ; 

(iii) le rôle de l’UNESCO au sein du système des Nations Unies et par rapport à 
d’autres organisations internationales ; 

(iv) la répartition des compétences entre les organes directeurs et le Secrétariat ; 

(v) la contribution de la société civile et des entreprises ; 

(vi) la cohésion entre secteurs du Secrétariat ; 

(c) de prier le Directeur général de confier au Service d’évaluation et d’audit (IOS) le soin de 
mettre en chantier cette évaluation et de tenir les États membres informés selon qu’il 
conviendra ; 

(d) d’allouer à cette évaluation des crédits appropriés provenant du budget ordinaire et des 
contributions volontaires des États membres. 
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OBJET DE L’ÉVALUATION  

9. L’évaluation externe de l’UNESCO aura pour objet de formuler des recommandations 
opportunes et orientées vers l’action à l’intention des organes directeurs de l’Organisation et du 
Directeur général pour qu’ils les examinent et prennent des décisions qui permettent à 
l’Organisation de répondre aux besoins et aux défis à venir. L’évaluation tiendra compte de 
l’ensemble des évolutions et des réformes récentes, des problèmes prévisibles et des tendances 
pertinentes. Puisqu’elle sera tournée vers l’avenir, l’évaluation devra déterminer les principaux 
enseignements pouvant être mis à profit pour améliorer l’efficience, l’efficacité et les résultats de 
l’action menée par l’Organisation. 

PORTÉE 

10. La Conférence générale est convenue que l’évaluation devrait être ciblée stratégiquement, 
de haut niveau et tournée vers l’avenir. Elle portera essentiellement sur les opportunités et les 
défis présents et futurs relatifs aux domaines programmatiques essentiels relevant de la 
compétence de l’Organisation, tels qu’ils sont représentés par les cinq grands programmes.  

11. L’évaluation répondra à la question globale suivante : 

« Comment l’UNESCO devrait-elle se placer pour relever les défis du XXIe siècle et tirer le 
meilleur parti des perspectives qui lui sont ouvertes ? » 

12. Conformément aux résolutions et décisions de la Conférence générale et du Conseil 
exécutif, l’évaluation portera notamment sur les domaines et la série de questions indicatives ci-
après. Cet ensemble indicatif de questions sera développé plus en détail par l’équipe d’évaluation 
externe lors de la phase initiale, et l’ensemble de questions définitif figurera dans le rapport initial. 

Domaines clés Questions indicatives pour l’évaluation 

Les enjeux 
internationaux qui 
relèvent du 
mandat de 
l’UNESCO 

 Quels seront les principaux enjeux internationaux auxquels l’UNESCO sera 
confrontée à l’avenir dans le cadre de son action ? Comment l’UNESCO 
devrait-elle faire face aux enjeux qu’elle anticipe ? 

 Les politiques et programmes de l’UNESCO correspondent-ils aux besoins 
et aux priorités des États membres ? Dans quelle mesure la Stratégie à 
moyen terme pour 2008-2013 (C/4) et le Programme et budget pour 2010-
2011 (C/5) de l’UNESCO répondent-ils aux besoins des États membres 
tels qu’ils apparaissent dans leurs politiques, stratégies et programmes ? 

L’impact de 
l’action menée par 
l’UNESCO pour 
faire face à ces 
enjeux 

 Comment l’action menée par l’UNESCO a-t-elle pesé sur les politiques et 
stratégies des États membres ? Que faut-il en déduire concernant le 
positionnement à adopter par l’UNESCO à l’avenir ? 

 Avec quelle efficacité l’UNESCO a-t-elle fait face aux enjeux internationaux 
passés et gère-t-elle les enjeux actuels ? Quels enseignements en tirer 
pour l’avenir ? 

Le rôle de 
l’UNESCO au 
sein du système 
des Nations Unies 
et par rapport aux 
autres 
organisations 
internationales 

 Quelle est la niche et l’avantage comparatif de l’UNESCO et dans quels 
autres domaines l’Organisation pourrait-elle ajouter de la valeur à moyen et 
long termes ? 

 Dans quelle mesure la stratégie et les programmes de l’UNESCO 
contribuent-ils aux buts et objectifs des Nations Unies, y compris aux 
réformes ? 

 Quelles mesures ont été prises pour améliorer la complémentarité et la 
cohérence avec les autres organismes du système des Nations Unies et 
organisations internationales ? 
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La répartition des 
compétences 
entre les organes 
directeurs et le 
Secrétariat 

 La répartition actuelle des rôles et responsabilités entre les organes 
directeurs (Conseil exécutif et Conférence générale) et le Secrétariat est-
elle optimale ? Comment pourrait-elle être améliorée ? 

 Quels ajustements pourraient être apportés aux structures actuelles des 
organes directeurs et à leurs méthodes de travail pour améliorer l’efficience 
et l’efficacité de l’action menée par l’UNESCO ? 

La contribution de 
la société civile et 
des entreprises 

 Quels sont les points forts et les points faibles des approches et des 
structures des partenariats existants de l’UNESCO avec la société civile et 
les entreprises ? Quelles sont les réussites ? Quels enseignements tirer de 
ces succès ? 

 Quels sont les partenariats susceptibles d’être les plus importants d’un 
point de vue stratégique à l’avenir ? 

La cohérence 
entre secteurs du 
Secrétariat 

 Dans quelle mesure les actions menées dans les différents secteurs de 
l’UNESCO sont-elles cohérentes et complémentaires ? Des mesures 
pourraient-elles être prises pour accroître davantage la cohérence du 
travail entrepris par les divisions sectorielles du Secrétariat de l’UNESCO ? 

 Dans quels domaines l’UNESCO pourrait-elle renforcer son avantage 
comparatif en relevant les défis internationaux selon une méthode 
intersectorielle et multidisciplinaire ? 

MÉTHODOLOGIE 

13. La méthodologie à suivre pour l’évaluation comprendra les éléments suivants : 

(a) une étude de documents, y compris une analyse des évaluations précédentes et des 
documents de référence clés. Voir la liste fournie à la fin du Mandat ; 

(b) des entretiens (dirigés, semi-dirigés, en face à face comme par téléphone) avec des 
sources d’information clés (notamment des représentants du Secrétariat, des 
délégations permanentes auprès de l'UNESCO, des commissions nationales, des 
autorités publiques, des organismes du système des Nations Unies, de la société 
civile, des entreprises, des organisations partenaires, etc.) ; 

(c) un nombre représentatif d’enquêtes devant être distribuées : (i) à tous les États 
membres par le biais des délégations permanentes auprès de l’UNESCO ; (ii) aux 
principales organisations partenaires8 ; (iii) au personnel du Siège de l’UNESCO et du 
réseau décentralisé d'unités hors Siège ; 

(d) des visites au Siège de l’UNESCO à Paris et des visites hors Siège dans des endroits 
spécifiques, de préférence, entre autres, dans les points focaux régionaux (Bangkok, 
Beyrouth, Brasilia, Dakar, Dar es-Salaam, Santiago), ainsi que dans les grands centres 
du système des Nations Unies tels que New York et Genève. 

14. L’équipe d’évaluation assurera la triangulation en analysant les données collectées, en tirant 
ses conclusions et en formulant ses recommandations. 

15. En élaborant le rapport initial, l’équipe mettra au point une matrice d’évaluation qui tiendra 
compte des questions d’évaluation, des critères utilisés pour les évaluer, des sources de données 
qui seront utilisées et des méthodes de collecte des données. Comme indiqué au paragraphe 12, 

                                                
8
 Les partenaires et réseaux de l’UNESCO mentionnés sur le site Web de l’Organisation devraient être 

interrogés http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=22347&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION= 
201.html. 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=22347&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=%0b201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=22347&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=%0b201.html
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la série de questions indicatives sera développée plus en détail par l’équipe d’évaluation externe 
lors de la phase initiale, en consultation étroite avec les principales parties prenantes et IOS, et 
l’ensemble de questions définitif figurera dans le rapport initial. 

PRODUITS ET ÉCHÉANCIER 

16. L’équipe chargée de l’évaluation externe indépendante se consacrera aux principaux 
produits suivants : 

(a) Rapport initial – Ce rapport comprendra le cadre d’évaluation, un exposé détaillé de la 
méthodologie d’évaluation, un plan de travail et des arrangements logistiques. (Date 
indicative : 31 janvier 2010.) 

(b) Première réunion d’information à l’intention des délégations permanentes auprès de 
l’UNESCO – Les délégations permanentes auprès de l’UNESCO seront informées des 
progrès de l’évaluation et de tout nouveau problème stratégique important. (Date 
indicative : mi-mars 2010.) 

(c) Seconde réunion d’information à l’intention des délégations permanentes auprès de 
l’UNESCO – Avant l’élaboration du projet de rapport d’évaluation, des informations sur 
les résultats préliminaires de l’évaluation seront fournies aux délégations permanentes. 
(Date indicative : mi-juin 2010.) 

(d) Projet de rapport d’évaluation – Un projet de rapport d’évaluation sera préparé suivant 
la structure présentée ci-dessous. (Date indicative : 31 juillet 2010.) 

(e) Rapport d’évaluation final – Ce rapport sera présenté au Conseil exécutif à sa 
185e session en octobre 2010. Il sera structuré comme suit : 

 Résumé 

 Introduction 

 Objet de l’évaluation 

 Méthodologie de l’évaluation 

 Principaux résultats 

 Enseignements tirés 

 Recommandations 

 Annexes (liste des entretiens, instruments de collecte des données, principaux 
documents analysés, Mandat). 

Le rapport d’évaluation final sera également examiné par la Conférence générale à sa 36e session 
en 2011. 

RÔLES, RESPONSABILITÉS ET ARRANGEMENTS LOGISTIQUES 

17. Équipe d’évaluation externe - L’équipe d’évaluation est chargée : 

 d’effectuer l’évaluation en respectant les Normes et règles du Groupe des Nations Unies 
sur l’évaluation (GNUE) ; 

 de présenter tous les produits conformément au présent Mandat ; 
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 d’identifier et d’engager par contrat des évaluateurs ou assistants de recherche 
supplémentaires possédant des compétences spécialisées non disponibles au sein de 
l’équipe de base chargée de l’évaluation ; 

 d’informer régulièrement le Groupe de soutien technique des progrès accomplis dans la 
réalisation de l’évaluation ; 

 de rendre compte au Conseil exécutif et/ou aux délégations permanentes lors des 
sessions d’information, comme indiqué précédemment.  

18. L’équipe d’évaluation externe pourra solliciter des avis extérieurs, en particulier auprès de 
personnalités éminentes. 

19. L’équipe d’évaluation externe sera choisie à l’issue d’un concours international public 
conformément aux Règles et réglementations de l’UNESCO applicables aux achats9. 

20. Groupe de soutien technique - La principale fonction du Groupe de soutien technique 
consiste à fournir des informations factuelles à l’équipe d’évaluation externe et, sur demande, des 
conseils pratiques sur les aspects concrets de l’évaluation ainsi qu’à garantir l’accès aux parties 
prenantes. Le Groupe comprendra un nombre représentatif de membres du personnel de 
l’UNESCO appartenant aux cinq grands programmes ainsi qu’aux services centraux de 
l’Organisation.  

21. Service d’évaluation et d’audit (IOS)/Section Évaluation - La fonction première d’IOS est de 
garantir l’indépendance de l’évaluation et la qualité de tous les produits grâce au strict respect des 
Normes et règles du Groupe des Nations Unies sur l’évaluation (GNUE). IOS sera chargé de gérer 
le processus de gestion du processus de sélection de l’équipe d’évaluation externe, de gérer les 
contrats, de faciliter le travail de l’équipe, notamment les contacts au sein de l’UNESCO et avec 
les principaux partenaires extérieurs, et d’assurer l’accès à toute la documentation nécessaire. 

COMPÉTENCES DE L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION 

22. Avant de procéder à l’évaluation des propositions techniques, les compétences de l’équipe 
d’évaluation seront examinées de près. Les compétences citées ci-dessous dans les parties A et B 
constituent des exigences minimales. Celles énoncées dans la partie B s’appliquent à l’équipe 
dans son ensemble et non à chacun des membres de l’équipe de base. Si les exigences exposées 
sous A et B ne sont pas respectées, la proposition technique sera immédiatement rejetée.  

A. Compétences du responsable de l’équipe : 

 Expérience avérée des études/évaluations d’organisations à grande échelle 
concernant particulièrement l’élaboration des politiques (au moins trois références). 

 Expérience avérée de la direction ou de la gestion directe d’exercices d’élaboration 
de stratégies ou d’évaluations complexes. 

B. Compétences de l’équipe de base (responsable compris) : 

 Diplômes universitaires correspondant aux domaines de compétence de l’UNESCO. 

 Expérience confirmée dans le domaine du développement international et de la 
coopération technique. 

                                                
9
 Intranet UNESCO. Appendice 10 A. Guide des achats. 6 avril 2007. 
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 Connaissance avancée de la conception et de la méthodologie de l'évaluation. 

 Grande expérience de l’élaboration de stratégies. 

 Compréhension et expérience du système des Nations Unies. 

 Connaissance des questions d’égalité entre les sexes, y compris une expérience 
des méthodologies d’évaluation dans ce domaine. 

 Très bonne connaissance de l'anglais et du français. 

23. Suite à l’évaluation des exigences minimales susmentionnées, chaque équipe remplissant 
les conditions requises sera évaluée selon des critères relatifs au profil de l’équipe et à la qualité 
de la proposition technique. L’équipe d’évaluation sera, dans l’idéal, composée d’une équipe de 
base de trois ou quatre experts possédant des compétences et des expériences complémentaires, 
ainsi que de spécialistes techniques et d’assistants de recherche le cas échéant. L’équipe de base 
devrait être multiculturelle et équilibrée du point de vue des sexes, de la représentation 
géographique et de la diversité linguistique. Elle devrait posséder d’excellentes compétences en 
écriture, communication et présentation. La/les société(s) ou institution(s) avec laquelle/lesquelles 
les membres de l’équipe de base sont associés devraient avoir des procédures garantissant une 
très haute qualité, une connaissance des domaines de compétence de l’UNESCO, une expérience 
de missions similaires et une expérience de travail avec des organismes du système des Nations 
Unies et/ou d’autres organisations internationales.  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE CLÉS 

(a) Acte constitutif de l'UNESCO 

(b) Stratégie à moyen terme, 2008-2013, (34C/4) 

(c) Programme et budget, 2008-2009 (34 C/5) 

(d) Programme et budget, 2010-2011 (35 C/5 approuvé) 

(e) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 2006-2007 (35 C/3) 

(f) Examen de la gestion et de l'administration de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), préparé par le Corps commun 
d'inspection des Nations Unies, 2000. 

(g) Évaluations des Objectifs stratégiques de programme : 1/2, 3, 6, 11, 14. 
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ANNEXE SECTION 2 : ÉQUIPE D’ÉVALUATION ET COLLECTE DES DONNÉES 

 

ÉQUIPE D’ÉVALUATION 

Elliot Stern, responsable de l’équipe 
Barbara Befani 
Oumou Ba Tall 
Chen Zhaoying 

Osvaldo Feinstein 
Kim Forss 

Stein Erik Kruse 
Nefissa Naguib 

Burt Perrin 
Tara Sharma 
Anne Teigen 

COLLECTE DES DONNÉES 

Sources Lieu 

Visites de bureaux hors Siège Accra, Addis-Abeba , Amman, Bangkok, 
Beijing, Buenos Aires, Dakar, Doha, 
New Delhi, San José 

Consultations régionales avec les 
commissions nationales 

Changwon, Kampala, Londres, Port of Spain, 
Rabat 

Réunions avec des organismes des 
Nations Unies 

Genève, New York, Washington 

Instituts et centres de l’UNESCO Paris, Genève, Trieste, Venise, Addis-Abeba, 
Buenos Aires 
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ANNEXE SECTION 3 : RÉSUMÉ DES TENDANCES ET DÉFIS MONDIAUX 

Office d'analyse et de 
prévision de l’UNESCO 

(2000) 

Réflexions sur le rôle futur 
de l’UNESCO (2006) 

Projet Objectifs du Millénaire  
des Nations Unies 

Troisième révolution 
industrielle – effets des 
réseaux d’information et des 
biotechnologies 

Processus de mondialisation  
– flux mondiaux de capitaux et 
d’informations ; exclusion et 
interdépendance 

[Toutes les tendances identifiées 
sont de nature transnationale et 
appellent des solutions 
transinstitutionnelles] 

Pauvreté, inégalité et 
exclusion 

Lutte contre la pauvreté et les 
inégalités à l’intérieur des pays 

Fossé entre les riches et les 
pauvres 

Nouvelles menaces pour la 
paix et la sécurité, en 
particulier « au niveau sous-
étatique » plutôt 
qu’interétatique 

Menaces pour la paix et la 
sécurité internationale, conflits 
liés aux ressources, États 
défaillants, terrorisme, 
criminalité internationale 

Paix et conflits, criminalité 
transnationale organisée 

Croissance démographique, 
transition démographique et 
dangers sanitaires 

Croissance démographique, 
évolution démographique, 
propagation des maladies et 
des épidémies 

Population et ressources, questions 
sanitaires 

Urbanisation de la population 
mondiale 

Émergence d’un grand 
nombre de mégalopoles semi-
autonomes 

 

 

Dégradation de 
l’environnement causée par 
le réchauffement climatique, 
la consommation non 
durable 

Risques liés aux phénomènes 
planétaires et aux 
catastrophes naturelles 

Développement durable et 
changement climatique… eau 
potable 

Essor de la société de 
l’information 

Révolution de l’information et 
de la communication avec de 
nouveaux risques d’exclusion 
et d’atteinte à la liberté 
d’expression 

Convergence mondiale en matière 
de technologies de l’information 

Évolution de la démocratie et 
des systèmes de 
gouvernance internationale 
et régionale 

 

Changements dans la 
gouvernance mondiale, le 
processus de réforme du 
système des Nations Unies, 
nouveaux pouvoirs mondiaux, 
pouvoir des acteurs non 
publics 

Démocratisation 

Nouvelles rencontres 
interculturelles : pluralisme 
culturel, diversité et créativité  

Diversité culturelle, religions et 
croyances mondiales, langues 
et multilinguisme, dialogue 
interculturel 

 

Sciences et technologies et 
nouveaux défis éthiques 

Technosciences, limites 
éthiques, juridiques et 
normatives 

Éthique mondiale 
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ANNEXE SECTION 4 : STRUCTURES DE GOUVERNANCE DE QUELQUES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES 

  

  FMI FAO OMS OIT UNESCO PNUD UNICEF 

Nombre total de 
membres 187 193 193 183 196 

Pas de Conférence générale 

(Assemblée générale des 
Nations Unies = 192) 

Pas de Conférence générale 

(Assemblée générale des 
Nations Unies = 192) 

Nombre de membres 
du Conseil exécutif 24 49 34 

56 (dont  
28 États 

membres) 
58 36 36 

Fréquence des 
réunions 

3 semaines 2 x an 2 x an 3 x an 2 x an 3 x an 3 x an 

Ratio taille/nombre total 
de membres 

0,128 0,254 0,176 0,153 0,296 0,1875 0,1875 

Fréquence des 
sessions de la 
Conférence générale 

1 x an 1 x 2 ans 1 x an 1 x an 1 x 2 ans 
(Assemblée générale des 
Nations Unies = 1 x an) 

(Assemblée générale des 
Nations Unies = 1 x an) 
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ANNEXE SECTION 5 : ANALYSE DE L’AUTONOMIE DES ORGANES DIRECTEURS 

 

 
Niveau global d’autonomie décisionnelle 

 

COI 6.0 

Diversité des expressions culturelles 6.0 

Objets culturels et musées 5.5 

PIDC 5.0 

Patrimoine mondial 5.0 

BIE 5.0 

MAB 4.5 

Éthique des sciences et technologies 4.0 

IIPE 4.0 

UIL (ex-IUE) 4.0 

ITIE 4.0 

IESALC (ex-CRESALC) 4.0 

UNESCO-IHE 4.0 

CIPT 4.0 

IIRCA 4.0 

CEPES 4.0 

MOST 3.8 

Bioéthique 3.5 

ISU 3.5 

PIPT 3.0 

PISF 2.0 

EDD 2.0 

EPT 2.0 

 
Grille de lecture : Le score global est la somme de deux chiffres : l’un mesurant l’autonomie de 
l’organe directeur du programme considéré et l’autre illustrant le degré de participation des 
principaux organes. En particulier : présence d’un comité interinstitutionnel = 1 ; présence d’un 
organe intergouvernemental indépendant = 3 ; présence d’un organe intergouvernemental élu par 
la Conférence générale = 2 ; présence d’un comité d’experts siégeant à titre personnel = 1 (sauf le 
Programme MOST à qui est attribué le score de 1,5). Si deux ou plusieurs organes sont présents 
dans les quatre premières colonnes, le score moyen est comptabilisé dans la somme finale (par 
exemple, pour le Programme MAB : 2 pour l’organe intergouvernemental et 1 pour le comité 
d’experts donnent une moyenne de 1,5). La présence de comités régionaux/nationaux n’est pas 
comptabilisée dans le score global car elle n’est pas pertinente pour les instituts. L’activité des 
organes principaux (Conférence générale et Conseil exécutif) est cotée 1, 2 ou 3 selon le degré de 
participation au programme (1 = participation élevée, 3 = participation faible). Le tableau ci-après 
résume les modalités propres à chaque organe. 
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Comité 
interinsti-
tutionnel 

(nombre de 
membres) 

Organe 
intergouver-

nemental 
indépendant 
(nombre de 
membres) 

Organe 
intergouverne-

mental élu par la 
Conférence 

générale  
(nombre de 
membres) 

Comité 
d’experts 
siégeant  

à titre personnel  
(nombre de 
membres) 

Comités/ 
Réseaux 

régionaux 

Comités 
nationaux 

Fonctions de la Conférence générale 
(CG)/du Conseil exécutif (CEx)

*
 

COI  X (138)   x x Amendement des Statuts 

MAB   X (34) X (12) (DG) x x Amendement des Statuts (CG) 

MOST   X (35) X (7) (Bureau)  x Recentrage du programme (CEx) 

PIDC   X (39)    
Création du PIDC, adoption des Statuts 
(CG) 

PIPT   X (26)   x 
Amendement des Statuts, approbation 
du plan stratégique, examen du rapport 
sur la mise en œuvre (CEx) 

Patrimoine 
mondial  

 X (187)  

(comité 
représentant 

3 organisations : 
UICN, ICOMOS, 

ICCROM) 

  

Propositions concernant l’autonomie 
fonctionnelle (CG) ; révision de la 
Convention, renforcement du 
programme, création de centres de 
catégorie 2, et autres (CEx) 

Diversité 
des 
expressions 
culturelles 

 X (89)     

Travaux ayant précédé la Convention 
(débat thématique, proposition de 
déclaration, débat sur une éventuelle 
convention, projet de convention – CG 
et CEx) 

Objets 
culturels et 
musées 

 x X (22) 
(partenariats 

avec l’ICCROM) 
  

Invitation à appliquer les conventions, 
élaboration de recommandations et de 
déclarations (CG et CEx) 

Bioéthique   X (36) X (36) (DG) x x 

Définition des priorités, travaux 
préparatoires en vue de la déclaration, 
débat thématique, adoption des Statuts 
(CG et CEx) 
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Comité 
interinsti-
tutionnel 

(nombre de 
membres) 

Organe 
intergouver-

nemental 
indépendant 
(nombre de 
membres) 

Organe 
intergouverne-

mental élu par la 
Conférence 

générale  
(nombre de 
membres) 

Comité 
d’experts 
siégeant  

à titre personnel  
(nombre de 
membres) 

Comités/ 
Réseaux 

régionaux 

Comités 
nationaux 

Fonctions de la Conférence générale 
(CG)/du Conseil exécutif (CEx)

*
 

Éthique de 
la science et 
de la 
technologie 

   X (18) (DG)   
Travaux préparatoires en vue de la 
création, Adoption et révision des 
Statuts (CEx) 

PISF    X (DG)   
Faisabilité, viabilité financière, création, 
développement, évaluation, définition 
des priorités (CG et CEx) 

EDD X (16 ?)      

Définition des priorités, projets de 
résolution, création d’un institut de 
catégorie 1, élaboration d’un cadre pour 
la mise en œuvre (CG et CEx) 

EPT X (4)    x  

Débat thématique, travaux préparatoires 
en vue des conférences mondiales 
(CG) ; mise en œuvre des décisions des 
sommets, définition des priorités, débats 
thématiques (CEx) 

IIPE 
X (12) (avec 
des experts 

indépendants)  
  

X (12) (avec des 
représentants 

d’autres 
organismes des 
Nations Unies) 

  
Amendement des Statuts (CG), examen 
du cadre juridique/du degré d’autonomie 
(CEx) 

BIE   X (28)    

Amendement des Statuts (CG) ; 
accords provisoires avant transfert à 
l’UNESCO, étude de la proposition 
concernant l’organisation de la 
Conférence mondiale sur l’éducation, 
adoption du règlement financier et du 
règlement du personnel, proposition 
visant à renforcer l’Institut (CEx) 
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Comité 
interinsti-
tutionnel 

(nombre de 
membres) 

Organe 
intergouver-

nemental 
indépendant 
(nombre de 
membres) 

Organe 
intergouverne-

mental élu par la 
Conférence 

générale  
(nombre de 
membres) 

Comité 
d’experts 
siégeant  

à titre personnel  
(nombre de 
membres) 

Comités/ 
Réseaux 

régionaux 

Comités 
nationaux 

Fonctions de la Conférence générale 
(CG)/du Conseil exécutif (CEx)

*
 

UIL (ancien-
nement IUE) 

   X (12) (DG)   

Amendement des Statuts (CG) ; étude 
de la proposition tendant à modifier le 
statut juridique de l’IUE, règlement 
financier du compte spécial, 
changement de nom (IUE en UIL) (CEx) 

ITIE    X (11) (DG)   
Création de l’ITIE (CG et CEx) ; 
règlement financier du compte spécial 
(CEx) 

IESALC 
(ancienne-
ment 
CRESALC) 

   
X (13) (comité 

mixte : DG, États 
membres, ONG) 

  

Passage du statut de centre régional à 
celui d’institut de catégorie 1 (CG), 
amendement des Statuts, proposition 
concernant un renforcement (CEx) 

UNESCO-
IHE 

   

X (13) (DG) 
(États membres, 

universités et 
secteur privé) 

  

Création de l’UNESCO-IHE (CG et 
CEx), renouvellement de l’accord 
opérationnel avec le Gouvernement 
néerlandais (CG), règlement financier 
du compte spécial et examen du rapport 
sur l’entrée en fonctionnement (CEx) 

CIPT 

X (3) (comité 
mixte : 

UNESCO, 
AIEA et Italie)  

     

Transfert des responsabilités 
administratives à l’UNESCO (CG et 
CEx), règlement financier du compte 
spécial (CEx) 

ISU   
X (12) (organe 

mixte : DG, CG) 
X (12) (comité 

mixte : DG, CG) 
  

Adoption des Statuts (CG), débat relatif 
à la création de l’ISU, choix du site, 
négociations avec le Canada, examen 
des activités un an après la création 
(CEx) 
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Comité 
interinsti-
tutionnel 

(nombre de 
membres) 

Organe 
intergouver-

nemental 
indépendant 
(nombre de 
membres) 

Organe 
intergouverne-

mental élu par la 
Conférence 

générale  
(nombre de 
membres) 

Comité 
d’experts 
siégeant  

à titre personnel  
(nombre de 
membres) 

Comités/ 
Réseaux 

régionaux 

Comités 
nationaux 

Fonctions de la Conférence générale 
(CG)/du Conseil exécutif (CEx)

*
 

IIRCA    X (12) (DG)    
Création de l’IIRCA, amendement des 
Statuts (CG et CEx) ; règlement 
financier du compte spécial (CEx) 

CEPES    X (12) (DG ?)   
Amendement des Statuts, proposition 
de renforcement, règlement financier du 
compte spécial (CEx) 

 

* Le fait de recevoir les rapports soumis par les programmes/instituts aux organes directeurs n’est pas considéré comme une « fonction » de la Conférence 
générale ni du Conseil exécutif dans ce contexte car, dans la grande majorité des cas, il ne s’agit que d’un transfert d’informations qui ne nécessite pas de 
décision ; l’élection des membres des organes directeurs des programmes/instituts n’est pas non plus prise en considération car il est  rendu compte de 
ces informations dans la troisième colonne. Toutes les fonctions/activités du Conseil exécutif et de la Conférence générale ne sont pas toujours indiquées, 
seules les plus caractéristiques le sont (par exemple, il peut manquer çà et là la mention « amendement des statuts »). Notre objectif est en réalité 
d’étudier où se trouve la limite entre la Conférence générale/le Conseil exécutif et tel ou tel autre organe directeur, ce qu’une liste complète des fonctions 
n’éclairera pas forcément davantage. 

 


