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 الجزء األول ٥م ت/١٩٥ 
  
 ١٨/٨/٢٠١٤باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

 المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة التي اعتمدها متابعة تنفيذ القرارات

 الجزء األول

 بالبرنامجالمسائل المتعلقة 

 لملخصا
هو إأعض ءعاام اللس التنفيذي علا التقدم ازريف م متابعة فنفيذ القراراا الا اعتمدها اللس التنفيذي واملؤمتر العام الغرض من هذا التقرير 

 م ووراتما السابقة.
 :بالربنامجهذه الوثيقة معلوماا عن املسائل التالية املتعلقة اجلزم األول من تامن يو 

 الحدائق الجيولوجيةمبادرة اليونسكو العالمية بشأن  - ألف
الذي اعتمده اللس التنفيذي م وورفه الرابعة والتسعني بعد  ٥والفقرة (يفاي) من القرار  ٢٦م/٣٧م سياق متابعة فنفيذ قرار املؤمتر العام 

عقد اجتماعاا وعيت املديرة العامة إىل  اجليولوجية، العاملي ازتمل لليونسكو بشأن احلدائق النشاطصائص خلة وراسة صموااملائة بشأن 
، م وورفه اخلامسة والتسعني بعد املائة، ة اللس التنفيذيافوإىل موا، عداو مباورة عاملية بشأن احلدائق اجليولوجيةإرى لفريق العمل املعين بخء

. الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجيةبني اليونسكو و  فيما خيص اقرتاح إضفام الطابع الرمسي علا الروابط القائمة مبعلوماا عن التقدم ازريف
، فعه اجتماض رابع م ٢٠١٤ءيار/مايو  ٢٣اجتماعًا ثالثًا م  عداو مباورة عاملية بشأن احلدائق اجليولوجيةإفريق العمل املعين بوعقد 

لشبكة العاملية توايل، فاًع عن ممثلني ل. وحارا االجتماعني مخس وءربعون وثعث وثعثون وولة عاوًا علا ال٢٠١٤متويف/يوليو  ٢
 . وحتقق خعل االجتماعني فقّدم كبري علا النحو امللخص ءوناه.عحتاو الدويل للعلوم اجليولوجيةلو  للحدائق اجليولوجية

 .١٠القرار املقرتح م الفقرة  اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها:
البيولوجي وخدمات النظم  لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوعاالتطورات المرتبطة بعالقة اليونسكو مع  - باء

 اإليكولوجية
 ملنرب احلكومي الدويلاععقة اليونسكو مع  الا استجدا مالتطوراا فقدمم هذه الوثيقة مبباورة اذذتا املديرة العامة لتوفري معلوماا عن 

. وفتامن هذه ٤٣م ا/١٨٥م ضوم قرار اللس التنفيذي  البيولوجي وخدماا النظم اإليكولوجية للعلوم والسياساا م جمال التنوض
املذكور ولرتفيب الشراكة التعاونية مع هذا املنرب، الذي يرو الدويل  املنرب احلكوميالوثيقة عرضًا موجزًا لإلسهاماا النشطة لليونسكو م 

 امللحق.نصه م 
 بشأن المبادئ األخالقية المتعلقة بتغير المناخ إعداد إعالن استصوابالنظر في مدى  - جيم

 .١٠م ا/١٩٠من القرار  ٨متابعة فنفيذ الفقرة  الغرض من هذا التقرير هو إأعض ءعاام اللس التنفيذي علا التقدم ازريف م
(أوًال، جيم) بشأن منحدر باب المغاربة بمدينة  ٥م ت/١٩٤لس التنفيذي وقرار المج ٤٤م/٣٧تنفيذ قرار المؤتمر العام  - دال

 القدس القديمة
 تابعة بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها واجتماع خبراء اليونسكو بشأن منحدر باب المغاربةم - هاء



 

 جدول المحتويات
 

 الصفحة
 ١ ...................................................... اجليولوجية احلدائق بشأن العاملية اليونسكو مباورة - ءلف

 والسياساا للعلوم الدويل احلكومي املنرب مع اليونسكو بععقة املرفبطة التطوراا - بام
 ٣ .................................................. اإليكولوجية النظم وخدماا البيولوجي جمال التنوض م

 ٧ ........................ املناخ بتغري املتعلقة األخعقية املباوئ بشأن إععن إعداو استصواب مدى م النظر - جيم

 )جيم ءوًال،( ٥/ا م١٩٤ التنفيذي اللس وقرار ٤٤/م٣٧ العام املؤمتر قرار فنفيذ - وال
 ٩ ....................................................... القدمية القدس مبدينة املغاربة باب منحدر بشأن

 وءسوارها القدمية القدس مدينة إىل التفاعلي للرصد اليونسكو بعثة متابعة - هام
 ١١ ................................................. املغاربة باب منحدر بشأن اليونسكو خربام واجتماض
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 العالمية بشأن الحدائق الجيولوجية اليونسكومبادرة  -ألف 
 (ءوًال، يفاي)) ٥م ا/١٩٤والقرار  ،٢٦م/٣٧(متابعة فنفيذ القرار 

 ملخص التقدم المحرز

ميكن ءن ُجتمع م إأاره  احلدائق اجليولوجيةو  لعلوم اجليولوجيةلفكرة إنشام برنامج وويل بشأن اعن وعمه  فريق العملءعرب  - ١
 بث روح جديدة ميتيح ، األمر الذي احلدائق اجليولوجيةواألنشطة العاملية املتعلقة ب للعلوم اجليولوجيةالراهن الربنامج الدويل ءنشطة 
 .التنمية املستدامة م املهام العلمية الراهنة مبزيد من الفعالية علوم األرض وإوراجب املتعلقةاليونسكو مهام 

، مبا م احلدائق اجليولوجيةو  لعلوم اجليولوجيةالدويل املقرتح بشأن ا وجرا مناقشة البنية اإلوارية والوظائف ازتملة للربنامج - ٢
االحتاو ذلك أريقة فعيني هيئاا الربنامج اإلوارية واالستشارية، ووور هذه اهليئاا وعملية اذاذ القراراا فيها، وكذلك موقع ووور 

م بنية من هذا النوض. ومت االففاق علا عقد "اجتماعاا فنسيق  الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجيةو  الدويل للعلوم اجليولوجية
، وذلك م إأار "وحدة احلدائق اجليولوجيةو  لعلوم اجليولوجيةالدويل، ءي ا للربنامجعند االقتاام" بني الفرعني املقرتحني  مشرتكة

 ".احلدائق اجليولوجيةو  لعلوم اجليولوجيةفنسيق خاصة با

، وهو اجليولوجية بشأن احلدائق العاملي ازتمل لليونسكو لنشاطوناقش فريق العمل ءياًا مشروض املباوئ التوجيهية لتنفيذ ا - ٣
مشروض جرى فقدميه م اجتماعاا سابقة، وجرى حتديد املباوئ الواروة فيه مبزيد من التفصيل. وبناًم علا ألب الدول األعاام، 

 ).INFاملباوئ التوجيهية املذكور م وثيقة إععمية (ءفيح مشروض 

ءن  الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجيةم مرحلة سابقة، ءوضحت  يةقسم الشؤون القانونوعمًع باملشورة الا ءسداها  - ٤
اللس الدويل فستند إىل منوذج  لشبكة العاملية للحدائق اجليولوجيةمكتبها وافق علا ءن يطلب من ءعاائه إنشام هيئة قانونية ل

، خعل املؤمتر ٢٠١٤م ءيلول/سبتمرب  اجليولوجيةلشبكة العاملية للحدائق . وسيقدمم هذا االقرتاح إىل اجلمعية العامة لللمتاحف
املزمع عقده م سانت جون، بكندا. ويتيح القانون الفرنسي إنشام هيئة من هذا النوض علا وجه  للحدائق اجليولوجيةالعاملي 

 فوقيع مذكرة ففاهم مع اليونسكو. لشبكة العاملية للحدائق اجليولوجيةالسرعة، وهو ءمر من شأنه ءن خيول ا

فيسري  لشبكة العاملية للحدائق اجليولوجيةاوشدوا الدول األعاام علا ءن هذا الوضع القانوين قد جيعل من األسهل علا  - ٥
لليونسكو م العامل، وحتويل مسامهة واحدة إىل اليونسكو،  جيولوجية عدة ءمور مثل مجع املسامهاا السنوية اإللزامية من كل حديقة

 ينبغي ءال ففرض ءي فكاليف إضافية علا املنظمة. حلدائق اجليولوجيةالعاملية املقبلة لليونسكو بشأن ا مع التذكري بأن األنشطة

لليونسكو م العامل ميكن ءن ُيستخدم، م  حلدائق اجليولوجيةاوءشارا الدول األعاام إىل ءن بعض املسامهاا الواروة من  - ٦
لحدائق ظروف حمدوة، للمساعدة م فغطية فكاليف بعثاا التقييم، علا ءن فوضع م االعتبار ضرورة حتقيق فويفيع جغرام عاول ل

 لليونسكو م العامل. اجليولوجية

علا الوضع القانوين العيفم، سُيعّد النظام  لوجيةالشبكة العاملية للحدائق اجليو واففقت الدول األعاام علا ءنه فور حصول  - ٧
 وسُيحال إىل فريق العمل للنظر فيه. احلدائق اجليولوجيةو  لعلوم اجليولوجيةالدويل املقرتح بشأن ا للربنامجاألساسي 
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فعيني  واففق ءعاام فريق العمل علا ءنه إذا اعرتضت إحدى الدول األعاام علا اقرتاح فقدمه وولة عاو ءخرى بشأن - ٨
لليونسكو م العامل، فإنه سيجري فعليق عملية فقدمي واستعراض الطلباا لتمكني الدولتني العاوين املعنيتني من  جيولوجية يقةحد

 فسوية املسألة فيما بينهما.

ل آلية لليونسكو جتعل من املستصوب التحقق، من خع الطبيعة الدولية احلكوميةواففق ءعاام فريق العمل كذلك علا ءن  - ٩
لليونسكو م العامل. وءوضحت الدول األعاام ءن اخليار  حدائق جيولوجيةوولية حكومية، من الرتشيحاا املقدمة لتعيني 

حدائق فعيني األفال م رءيها هو إصدار القرار النهائي عن أريق اللس التنفيذي. واقُرتح ءن فوضع الطلباا املقدمة بشأن 
م متناول الدول األعاام مرفني قبل استعراضها من الناحية العلمية. ولكن سعيًا إىل التخفيف من  لليونسكو م العامل جيولوجية

األعبام الا يتحملها اللس التنفيذي، مت االففاق علا ءن يطّلع اللس فقط علا قائمة الرتشيحاا املقرتحة الا جتتايف مرحلة 
 علا هذه القائمة بدون مناقشة كقاعدة عامة. ، وءن يوافقالعلمية تهاصعحيالتدقيق النهائي م 

 القرار المقترح

 م ضوم ما فقدمم، قد ير ب اللس التنفيذي م اعتماو قرار ُيصاغ نصه علا النحو التايل: -١٠

 إن اللس التنفيذي،

 لليونسكو بشأن احلدائق ةازتمل ةالعاملي املباورةصائص خلة وراسة صبشأن موا ٢٦م/٣٧بالقرار  إذ يذّكر - ١
 اجليولوجية،

 اجلزم األول (ءلف)، ٥م ا/١٩٥الوثيقة  وقد ورس - ٢

 م اجتماعه الرابع؛ عاملية بشأن احلدائق اجليولوجيةالباورة املبإىل التقّدم الذي ءحريفه فريق العمل املعين  يشري - ٣

 املديرة العامة إىل القيام مبا يلي: ويدعو - ٤

 ؛عاملية بشأن احلدائق اجليولوجيةالباورة بامللفريق العمل املعين  إضافيةاجتماعاا ما يلزم من عقد  (ء)

الشبكة بو  لربنامج الدويل للعلوم اجليولوجيةالنظر، عند الارورة، م سبل مواممة اجلداول الزمنية اخلاصة با (ب)
 ئاسيتني لليونسكو بأفال أريقة ممكنة؛مع اجلداول الزمنية للهيئتني الر  العاملية للحدائق اجليولوجية

لربنامج بشأن التغيرياا املقرتح إوخاهلا علا ا االحتاو الدويل للعلوم اجليولوجيةفقدمي معلوماا عن قرار  (جـ)
 ؛للعلوم اجليولوجية الراهن الدويل

(الذي سيتوافق  ولوجيةاحلدائق اجليو  لعلوم اجليولوجيةالدويل بشأن ا فقدمي مشروض النظام األساسي للربنامج (و)
) واملباوئ التوجيهية لربنامج الدويل للعلوم اجليولوجيةلمتامًا مع التعديعا اخلاصة بالنظام األساسي الراهن 

لتنفيذ مباورة اليونسكو العاملية بشأن احلدائق اجليولوجية إىل اللس التنفيذي م وورفه الساوسة والتسعني 
 بعد املائة.
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 لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوعالمرتبطة بعالقة اليونسكو مع االتطورات  - باء
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 )٤٣م ا/١٨٥(متابعة فنفيذ القرار 

ليونسكو علا الذي ءحاط فيه علمًا بعزم ا ٤٣م ا/١٨٥اعتمد اللس التنفيذي م وورفه اخلامسة والثمانني بعد املائة القرار  - ١
 .املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياساا م جمال التنوض البيولوجي وخدماا النظم اإليكولوجيةالسعي إىل إنشام رابطة مؤسسية مع 

(بون،  ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ٢٦إىل  ٢١وقام االجتماض العام للمنرب خعل وورفه األوىل الا ُعقدا م الفرتة من  - ٢
، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و منظمة األ ذية والزراعة لألمم املتحدة، واليونسكو، و برنامج األمم املتحدة للبيئةءملانيا) بدعوة 

ة مع املنرب عن أريق فرفيب للشراكة التعاونية إلجنايف ءنشطة املنرب وءعمال ءمانته. واستجابًة هلذا الطلب، إىل إنشام رابطة مؤسسي
 ءعدا املنظماا األربع التابعة لألمم املتحدة، بالتعاون الوثيق مع ءمانة املنرب، مشروض فرفيب الشراكة التعاونية.

، فركيا) نطاليا(ء ٢٠١٣كانون األول/ويسمرب   ١٤إىل  ٩ ُعقدا م الفرتة من ورّحب االجتماض العام خعل وورفه الثانية الا - ٣
، واستعرض فرفيب الشراكة التعاونية إلنشام رابطة مؤسسية احلكومي الدويلبتعاون املنظماا األربع التابعة لألمم املتحدة مع املنرب 

 .٢/٨ -مللحق)، ووافق علا الرتفيب املذكور مبوجب املقرر م ح و بني االجتماض العام وهيئاا األمم املتحدة األربع املعنية (انظر ا

وستواصل اليونسكو، م إأار فرفيب الشراكة التعاونية، اإلسهام من خعل ما لديها من خرباا ومعارف م فنفيذ برنامج  - ٤
م  ٢٠١٧-٢٠١٤ تمدين للفرتة، وذلك متاشيًا مع الربنامج وامليزانية املع٢٠١٨-٢٠١٤عمل املنرب احلكومي الدويل للفرتة 

للربنامج الرئيسي الثاين، املتمثل م "فعزيز السياساا م جمال العلوم والتكنولوجيا  ١، وال سيما حمور العمل ٥م/٣٧الوثيقة 
 واالبتكار، ووضع نظم قوية للحوكمة وفوثيق الروابط بني العلوم والسياساا والتمع".

 احلديثة لليونسكو م إأار فرفيب الشراكة التعاونية ما يلي:وفشمل اإلجنايفاا واإلسهاماا  - ٥

قيام االجتماض العام للمنرب احلكومي الدويل بتعيني اليونسكو لتوّيل مهام وحدة الدعم التقين م إأار فريق العمل  (ء)
هذه، م فنظيم  التابع للمنرب واملعين بنظم معارف السكان األصليني واملعارف ازلية، وجناح املنظمة، بصفتها

 )؛٢٠١٤حزيران/يونيو  ٢٠-١٦االجتماض األول لفريق العمل املذكور م مقر اليونسكو بباريس (

، م إأار فريق الدولية احلكومية لعلوم ازيطاا تهاجلناضطعض اليونسكو بتوفري خرباتا، وال سيما عن أريق  (ب)
شاركة املنظمة م االجتماض األول لفريق العمل هذا م سيول، العمل التابع للمنرب واملعين باملعارف والبياناا، وم

 )؛٢٠١٤حزيران/يونيو  ٦-٣جبمهورية كوريا (

التنوض البيولوجي استاافة اليونسكو الجتماعاا اخلربام الا عقدها املنرب بشأن إعداو وليل خاص بعملياا فقييم  (جـ)
ة العامة، وحتديد نطاق جمموعة من عملياا التقييم ة، وحتديد ءوواا لدعم السياسوخدماا النظم اإليكولوجي

(ب) من برنامج عمل املنرب (مقر اليونسكو، باريس،  ٢اإلقليمية ووون اإلقليمية بغية اإلسهام م حتقيق النافج 
 ).٢٠١٤آب/ء سطس  ٢٣-١٧
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 الملحق

 )٢/٨ -مرفق المقرر م ح د (

والسياسات في  تماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلومترتيب الشراكة التعاونية إلنشاء رابطة مؤسسية بين االج
األمم المتحدة للتربية  ومنظمة مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،

 األمم المتحدة اإلنمائي والعلم والثقافة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج

جمال التنوض البيولوجي  فرفيب الشراكة التعاونية هذا بني االجتماض العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياساا ميُنشأ 
األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم  )، وبرنامج"االجتماض العام"وخدماا النظم اإليكولوجية (ويشار إليه فيما يلي باسم 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي (ويشار إليها فيما يلي  ومنظمة األمم املتحدة لأل ذية والزراعة، املتحدة للرتبية والعلم والثقافة،
 ")؛الشركام"واملنظماا بصورة مشرتكة باسم  ). ويشار فيما يلي إىل االجتماض العام"املنظماا"باسم 

وخدماا النظم  جمال التنوض البيولوجي ءن االجتماض العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياساا م وإذ يعحظون
، ءن يطلب إىل ٢٠١٣الثاين/يناير  كانون  ٢٦إىل  ٢١اإليكولوجية قرر، م وورفه األوىل املعقووة ببون، ءملانيا، م الفرتة من 

 عن أريق املنظماا إنشام رابطة مؤسسية مع املنرب برنامج األمم املتحدة للبيئة ءن يؤوي وور ءمانة املنرب، وءن يطلب إىل
0Fفرفيب للشراكة التعاونية إلجنايف عمل املنرب وءمانته

 ؛١

 لوظائف املنرب؛ بدور املنظماا م فطوير وإنشام املنرب، وبأمهية والية وبرنامج عمل كل منها بالنسبة وإذ يقرون

 ءمور من بينها: باعتزام فرفيب الشراكة التعاونية احلايل فوفري إأار للتعاون بني األأراف فتم مبوجبه مجلة وإذ يرحبون

كل منهم وم  املتعلقة بوظائف املنرب، وفقًا لوالية الاالاينسق الشركام األنشطة ذاا الصلة، ويتعاونوا م  (ء)
 ؛إأار هذه الوالية

 لدعم ءمانة املنرب؛ خصصة واملوظفني املنتدبني ءو املوظفني املكلفني بصورة ءخرىفوفر املنظماا القدراا امل )ب(

بشأن املسائل ذاا  فقدم املنظماا الدعم التقين والربناجمي لربنامج عمل املنرب علا الصعيدين العاملي واإلقليمي )ـج(
 الصلة بوالياا املنظماا وبرامج عملها؛

 وال ليتسّىن فنفيذ ءنشطة املنرب؛ياطلع الشركام معاً جبمع األم )هـ(

  املنرب.با  فوفر اهليئاا املسؤولة عن االفصاالا لدى املنظماا الدعم ألنشطة االفصاالا الا يقوم )و(

                                                
١ IPBES/1/12 ،.املرفق اخلامس 
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 يعتزم الشركام التعاون علا النحو التايل:

 تنفيذ برنامج عمل المنبر

 املنرب. م فنفيذ برنامج عمل تافساهم املنظماا بدرايتها وخرب  )١(

بعض األنشطة للمنرب  جيويف للمنظماا، بنام علا ألب االجتماض العام، ءن فاطلع مبهام خاصة، ءو ءن فُنجز )٢(
واإلجراماا اخلاصة  علا ءساس اختصاصاا يوافق عليها الشركام، ووفقًا للوائح، والقواعد، والسياساا،

 بالشركام.

 ينشئها املنرب.  بتقدمي الدعم إىل اهلياكل اإلقليمية الا قدفساهم املنظماا م فنفيذ برنامج عمل املنرب )٣(

 تبادل المعلومات

مباشرة بتنفيذ برنامج  يتباول الشركام املعلوماا ويتشاورن فيما بينهم بصفة منتظمة بشأن املسائل الا هلا صلة )٤(
 عمل املنرب، وفقاً للمقتاا.

م ازريف م جمال  )٥( هذه الرتفيباا،  املهام املشرتكة ءو املسندة الا يتولون فنفيذها م إأاريستعرض الشركام التقدُّ
 ويقومون بتخطيط األنشطة املستقبلية، حسب االقتاام، مع االستجابة لطلباا االجتماض العام.

قصارى األمانة  قبل نشر وثائق ما قبل ووراا املنرب الا جيري إعداوها علا مسؤولية ءمانة املنرب وحدها، فبذل )٦(
 اجلهد لتتيح للمنظماا فرصة استعراض هذه الوثائق م املواعيد ازدوة لذلك ووفقاً للمقتاا.

 حضور اجتماعات المنبر

 تاوجيويف وعو  بغية وعم التعاون الربناجمي بني الشركام، فُدعا املنظماا حلاور ووراا االجتماض العام. )٧(
 السارية.ه للمشاركة م اجتماعاا اهليئاا الفرعية لعجتماض العام، وفقاً لقواعد االجتماض العام وقراراف

 الوقت املناسب. فقوم ءمانة املنرب بإبعغ ءماناا املنظماا بشأن االجتماعاا الا يعقدها االجتماض العام م )٨(

 الموظفون

اإلوارية وبإذن هيئاتا املختصة و/ءو تا م ءمانة املنرب وفقاً لقراراا إوارا للعمل بمفوفر املنظماا املوظفني وفنتد )٩(
منها، مع مراعاة هيكل معك موظفي األمانة وامليزانية املعتمدة من االجتماض العام، واحلاجة إىل الدعم التقين 

 لتنفيذ برنامج عمل املنرب.
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الرؤسام التنفيذيني  بيئة بتعيني رئيس ءمانة املنرب، بالتشاور معيقوم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة لل )١٠(
اإلمنائي، ومكتب  ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة األ ذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة

يقوم به املدير  االجتماض العام. ويتم شغل الوظائف الفنية األخرى م األمانة عن أريق إجرام التعيني الذي
األ ذية  التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتشاور مع الرؤسام التنفيذيني ملنظمة اليونسكو، ومنظمة

 والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ءو عن أريق إعارة موظفني خمصصني من املنظماا.

 المكانة

املنرب، مبا م ذلك  مجيع وثائق اإلععم ومواو االفصال الا يصدرهام تا مت اإلقرار بدور املنظماا ومسامها )١١(
االفصال إىل جانب  وثائق االجتماعاا، وفُدرج ءمسام و/ءو شعاراا كل من املنظماا م هذه الوثائق ومواو

 اسم و/ءو شعار املنرب.

 الجوانب المالية

نفقاا فتجاويف  املنظماا، ءو نشاأًا مشرتكًا ينطوي علاإذا ءسند املنرب مهامًا خاصة إىل واحدة ءو ءكثر من  )١٢(
املوارو الارورية، مبا  النفقاا املعتاوة للمنظمة، يتشاور الشركام فيما بينهم لتحديد ءنسب الطرق للحصول علا
 للمنرب. م ذلك عن أريق حشد املنظماا ملوارو إضافية لدعم ءنشطة املنرب، وفقاً للنظام الداخلي

 كل منهم. إجرام لتعبئة املوارو يقوم به الشركام فيما خيص فرفيب الشراكة التعاونية احلايل مبوافقة يتم ءي  )١٣(

 تقديم التقارير

ازريف م فنفيذ  يقدم الشركام فقارير منتظمة إىل االجتماض العام وإىل اهليئاا اإلوارية للمنظماا بشأن التقدُّم )١٤(
التوجيهاا والتأييد  سعون، حيثما كان ذلك ضرورياً، إىل التماس مزيد منفرفيب الشراكة التعاونية احلايل، وي

 بشأن جماالا التعاون اجلديدة.

 يبدء العمل برتفيب الشراكة التعاونية احلايل مبجرو ءن يقره الشركام. )١٥(
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 بتغير المناخ المتعلقةإعداد إعالن بشأن المبادئ األخالقية  استصوابالنظر في مدى  - جيم
 )١٠م ا/١٩٠متابعة فنفيذ القرار (

، م وورتا العاوية الثامنة اللجنة العاملية ألخعقياا املعارف العلمية والتكنولوجية، قامت ١٠م ا/١٩٠عمًع بالقرار  - ١
ار أسس إلء)، بوضع واعتماو الصيغة النهائية لتقرير مرحلي عنوانه "٢٠١٣، ءيار/مايو اجلمهورية السلوفاكية(برافيسعفا، 

. ويوفر هذا التقرير مسو اا مفصلة بشأن اإلأار واملسؤولياا املتعلقة بالتكيف مع فغري املناخ"عقية خاص باملباوئ األخ
علا خطة عمل اللجنة . وإضافًة إىل ذلك، وافقت ٢٠١١م عام اللجنة الذي وضعته  لتكيف مع فغري املناخاألخعقي ل

). وفنص ٢٠١٥اعتماوه م وورتا العاوية التاسعة (الا فقرر عقدها م حزيران/يونيو إلعداو فقريرها النهائي الشامل املزمع 
التكيف مع فغري بشأن  ٢٠١١م عام اللجنة الا حدوتا  املباوئ واملسؤوليااخطة العمل علا إنتاج وثيقة جتمع بني 

 ُحدوا م فقارير سابقة. وسبق للجنة ءن حدوا ، الافغري املناخاملتعلقة بالتخفيف من آثار  املباوئ واملسؤولياا، و املناخ
، مثل مبدء املسؤولياا املشرتكة واملتمايزة م الوقت عينه؛ فغري املناخعدواً من املباوئ املفيدة لوضع إأار ءخعقي شامل بشأن 

ام املوارو؛ والتنوض ؛ والتاامن بوصفه ركيزة للحياة علا وجه األرض؛ واالقتصاو م استخدالعامليةواالستدامة؛ والعدالة 
 البيولوجي والثقام؛ وسعمة النظم اإليكولوجية؛ ومحاية مصاحل األجيال احلاضرة واملقبلة وفعزيزها.

األنشطة املتعلقة بتغّري املناخ الا ُياطلع با م إأار شبكة منظماا األمم املتحدة، مبا م ذلك اللجنة وفراعي ءعمال  - ٢
الا ءُسندا  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، و األمم املتحدة اإلأارية بشأن فغري املناخاففاقية مؤمتر األأراف م 

إليها مهمة حتديد األساس العلمي للمناقشاا املرفبطة بتغري املناخ. وإىل جانب ذلك، ما يفالت األوساط األكاوميية فويل 
العديد من اإلسهاماا بشأن مسائل مثل  ٢٠١٢املناخ، إذ قدِّمت منذ عام االهتمام العيفم للجوانب األخعقية لظاهرة فغري 

، والععقة بني فغري املناخ واحلوكمة العاملية، واألجيال املقبلة، وأبيعة املسؤولياا األخعقية لألفراو فيما اهلندسة اجليولوجية
كاوميية م الوقت املناسب وستبحث م اآلثار املرتفبة يتعلق بتغري املناخ. وستنظر اللجنة م األفكار املنبثقة عن األوساط األ

 عليها بالنسبة إىل الدول األعاام م اليونسكو.

) والتاسعة عشرة (وارسو، بولندا، ٢٠١٢وقامت احلكوماا املشاركة م الدورفني الثامنة عشرة (الدوحة، قطر،  - ٣
باذاذ املزيد من القراراا األساسية للبقام علا  شأن فغري املناخاففاقية األمم املتحدة اإلأارية ب) ملؤمتر األأراف م ٢٠١٣

اففاقية األمم املتحدة اإلأارية بشأن فغري ، وذلك من خعل ٢٠١٥املسار الصحيح املؤوي إىل وضع اففاق جديد م عام 
 .املناخ

م مؤمتر باريس املعين باملناخ  ٢٠١٥واملفاوضاا جارية بشأن إعداو هذا االففاق اجلديد الذي سُينظر فيه خعل عام  - ٤
 ٢٠١٥. وينبغي ءن يفاي اففاق عام ٢٠٢٠(الدورة احلاوية والعشرون ملؤمتر األأراف) والذي يُزمع فطبيقه اعتبارًا من عام 

نظام واحد م  اففاقية األمم املتحدة اإلأارية بشأن فغري املناخإىل وضع مجيع الرتفيباا امللزمة و ري امللزمة املرفبطة حاليًا ب
شامل. ومع ءن املفاوضاا املتعلقة بالصيغة املقبلة لعففاق ما يفالت جارية، فإنه مت االففاق علا ءن فطبمق ءحكام االففاق 
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"، ويربان للعمل املعّزيفعلا مجيع األأراف. وُجترى املفاوضاا املتعلقة بذا املوضوض من خعل عملية فُعرف باسم "منهاج 
إىل  ٢٠املذكور اجتماعًا م الفرتة من نهاج املالفريق العامل املخصص املعين ب. وسوف يعقد ٢٠١١م جرى استهعهلا م عا

م بون (ءملانيا) لتكون كل عناصر مشروض النص التفاوضي جاهزة م الوقت املناسب قبل  ٢٠١٤فشرين األول/ءكتوبر  ٢٥
). ٢٠١٤اخ املزمع عقده م ليما، ببريو، م كانون األول/ويسمرب انعقاو الدورة العشرين ملؤمتر األأراف (املؤمتر املعين باملن

 .٢٠١٥والغرض من ذلك هو إفاحة النص التفاوضي الكامل قبل ءيار/مايو 

وم إأار اجلهوو املبذولة علا الصعيد العاملي لتعبئة اجلهوو وحشد األفكار الطموحة من ءجل معاجلة فغري املناخ،  - ٥
م نيويورك مبشاركة عدو من رؤسام الدول  ٢٠١٤ءيلول/سبتمرب  ٢٣متر قمة بشأن املناخ م ستعقد األمم املتحدة مؤ 

 واحلكوماا وجمموعة من قاوة الشركاا واملؤسساا املالية ومنظماا التمع املدين والقاوة ازليني.
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(أوًال، جيم) بشأن منحدر باب  ٥م ت/١٩٤وقرار المجلس التنفيذي  ٤٤م/٣٧المؤتمر العام  تنفيذ قرار - دال
 المغاربة بمدينة القدس القديمة

وورفه الساوسة والسبعني بعد املائة  خعلالعامة االستثنائية ته جلسم للس التنفيذي الذي اذذه اقرار الب معً ع - ١
، مل يأُل مركز الرتاث العاملي جهداً ٢٠٠٧عام منذ وورتا احلاوية والثعثني م العاملي  الرتاثجلنة الا صدرا عن قراراا بالو 

األوقاف بشأن فصميم  مديريةاإلسرائيليني واخلربام الفلسطينيني واخلربام األرونيني وخربام  م فيسري فباول اآلرام بني اخلربام
 القدس القدمية. دينةمبمنحدر باب املغاربة 

البند ءياًا علا ءساس  ويقدمم .للس التنفيذيالا عقدها اوءُورج هذا البند م جدول ءعمال مجيع الدوراا التالية  - ٢
 صون مدينة القدس القدمية وءسوارها.فيما يتعلق حبالة جلنة الرتاث العاملي  سنوي إىل

د م جدول ءعمال وورفه اخلامسة نهذا الب جإورا (ءوًال، جيم)، قرر اللس التنفيذي  ٥م ا/١٩٤ومبوجب القرار  - ٣
 املديرة العامة إىل ءن فقّدم إليه فقرير متابعة م هذا الشأن. ووعاوالتسعني بعد املائة، 

الذي  COM 7A.20 34من القرار  ١١فنفيذ الفقرة اللس التنفيذي قرر (ءوًال، وال)،  ٥م ا/١٩٤ومبوجب القرار  - ٤
 م وورتا الرابعة والثعثني م برايفيليا، علا النحو التايل: اعتمدفه جلنة الرتاث العاملي

املرحلة األوىل: إيفاو بعثة الرصد التفاعلي املشرتكة بني مركز الرتاث العاملي واملركز الدويل لدراسة صون  (ء)
الثامنة والثعثني املمتلكاا الثقافية وفرميمها واللس الدويل لآلثار واملواقع، م فاريخ متفق عليه يسبق الدورة 

للجنة الرتاث العاملي بعشرة ءيام علا األقل، إىل مدينة القدس القدمية وءسوارها كي جتري، م مرحلة ءوىل، 
 فقييماً للمواقع الثمانية عشر املدرجة م خطة العمل بوصفها مواقع جتريبية؛

الرتاث العاملي واملركز الدويل لدراسة صون املرحلة الثانية: إيفاو بعثة الرصد التفاعلي املشرتكة بني مركز  (ب) 
املمتلكاا الثقافية وفرميمها واللس الدويل لآلثار واملواقع، م فاريخ متفق عليه، إىل مدينة القدس القدمية 
وءسوارها كي جتري، م مرحلة ثانية، فقييمًا للمجمعاا األثرية الرئيسية ازدوة م خطة العمل (ءي احلرم 

 .لعة، واحلائط الغريب، وكنيسة القيامة، وءسوار املدينة)الشريف، والق

مجيع اجلهاا املعنية إىل املشاركة م اجتماض اخلربام بشأن منحدر باب ومبوجب القرار عينه، وعا اللس التنفيذي  - ٥
(الدوحة، اث العاملي املغاربة املزمع عقده م اليونسكو م فاريخ متفق عليه يسبق الدورة الثامنة والثعثني للجنة الرت 

التقرير والتوصياا الا ستسفر عنها البعثة، وكذلك فقرير  ، وألب ءن يقدممبعشرة ءيام علا األقل) ٢٠١٤حزيران/يونيو 
االجتماض التقين بشأن منحدر باب املغاربة م باريس، إىل اجلهاا املعنية قبل انعقاو الدورة الثامنة والثعثني للجنة الرتاث 

 .العاملي
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إيفاو بعثة الرصد التفاعلي املشرتكة بني مركز الرتاث بأنه فعّذر الثامنة والثعثني وءُعلممت جلنة الرتاث العاملي م وورتا  - ٦
إىل مدينة القدس القدمية  العاملي واملركز الدويل لدراسة صون املمتلكاا الثقافية وفرميمها واللس الدويل لآلثار واملواقع

عقاو وورة اللجنة وءن اجلهاا املعنية ليست مجيعها م وضع يتيح هلا حاور اجتماض اخلربام املذكور قبل افتتاح قبل ان وءسوارها
 .٢٠١٤حزيران/يونيو  ١٥الدورة م 

من  ١١فنفيذ الفقرة الثامنة والثعثني  ا جلنة الرتاث العاملي م وورتاقرر ، COM 7A.4 (Part III) 38ومبوجب القرار  - ٧
 :الذي اعتمدفه م وورتا الرابعة والثعثني م برايفيليا، علا النحو التايل COM 7A.20 34القرار 

املرحلة األوىل: إيفاو بعثة الرصد التفاعلي املشرتكة بني مركز الرتاث العاملي واملركز الدويل لدراسة صون  (ء)
ب فرصة ممكنة، إىل مدينة القدس القدمية املمتلكاا الثقافية وفرميمها واللس الدويل لآلثار واملواقع، م ءقر 

 وءسوارها كي جتري، م مرحلة ءوىل، فقييماً للمواقع الثمانية عشر املدرجة م خطة العمل بوصفها مواقع جتريبية؛

املرحلة الثانية: إيفاو بعثة الرصد التفاعلي املشرتكة بني مركز الرتاث العاملي واملركز الدويل لدراسة صون  (ب) 
كاا الثقافية وفرميمها واللس الدويل لآلثار واملواقع إىل مدينة القدس القدمية وءسوارها كي جتري، م املمتل

مرحلة ثانية، فقييمًا للمجمعاا األثرية الرئيسية ازدوة م خطة العمل (ءي احلرم الشريف، والقلعة، واحلائط 
 الغريب، وكنيسة القيامة، وءسوار املدينة).

إىل اجلهاا املعنية  التقرير والتوصياا الا ستسفر عنها البعثة جلنة الرتاث العاملي مبوجب القرار عينه ءن يقدمم وألبت - ٨
 اخلامسة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي.قبل انعقاو الدورة 

حتديد جدول ، و هذه الوثيقةحىت فاريخ إعداإىل اجلهاا املعنية. ومل يتسنم،  COM 7A.4 38وءحالت األمانة القرار  - ٩
 .COM 7A.4 38 يفمين للبعثة وفقاً ملا ينص عليه القرار

وإذا ما فوافرا ءي معلوماا إضافية لدى األمانة، فإن املديرة العامة علا استعداو إلصدار ضميمة هلذه الوثيقة قبل  -١٠
ض ءعاام اللس علا ءي فطوراا م هذا انعقاو الدورة اخلامسة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي من ءجل إأع

 .الشأن
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تابعة بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها واجتماع خبراء اليونسكو بشأن م - هاء
 منحدر باب المغاربة

بناًم علا ألب جمموعة الدول  منذ وورفه الثانية والتسعني بعد املائة، للس التنفيذياءُورج هذا البند م جدول ءعمال  - ١
 .العربية

الذي  COM 7A.20 34من القرار  ١١فنفيذ الفقرة اللس التنفيذي قرر (ءوًال، وال)،  ٥م ا/١٩٤ومبوجب القرار  - ٢
 اعتمدفه جلنة الرتاث العاملي م وورتا الرابعة والثعثني م برايفيليا، علا النحو التايل:

بعثة الرصد التفاعلي املشرتكة بني مركز الرتاث العاملي واملركز الدويل لدراسة صون  إيفاو املرحلة األوىل: (ء)
يسبق الدورة الثامنة والثعثني  املمتلكاا الثقافية وفرميمها واللس الدويل لآلثار واملواقع، م فاريخ متفق عليه

ءسوارها كي جتري، م مرحلة ءوىل، للجنة الرتاث العاملي بعشرة ءيام علا األقل، إىل مدينة القدس القدمية و 
 فقييماً للمواقع الثمانية عشر املدرجة م خطة العمل بوصفها مواقع جتريبية؛

بعثة الرصد التفاعلي املشرتكة بني مركز الرتاث العاملي واملركز الدويل لدراسة صون  إيفاو املرحلة الثانية: (ب) 
ثار واملواقع، م فاريخ متفق عليه، إىل مدينة القدس القدمية املمتلكاا الثقافية وفرميمها واللس الدويل لآل

وءسوارها كي جتري، م مرحلة ثانية، فقييمًا للمجمعاا األثرية الرئيسية ازدوة م خطة العمل (ءي احلرم 
 .الشريف، والقلعة، واحلائط الغريب، وكنيسة القيامة، وءسوار املدينة)

مجيع اجلهاا املعنية إىل املشاركة م اجتماض اخلربام بشأن منحدر باب لس التنفيذي ومبوجب القرار عينه، وعا ال - ٣
(الدوحة، املغاربة املزمع عقده م اليونسكو م فاريخ متفق عليه يسبق الدورة الثامنة والثعثني للجنة الرتاث العاملي 

لتوصياا الا ستسفر عنها البعثة، وكذلك فقرير التقرير وا ، وألب ءن يقدممبعشرة ءيام علا األقل) ٢٠١٤حزيران/يونيو 
االجتماض التقين بشأن منحدر باب املغاربة م باريس، إىل اجلهاا املعنية قبل انعقاو الدورة الثامنة والثعثني للجنة الرتاث 

 .العاملي

إيفاو بعثة الرصد التفاعلي املشرتكة بني مركز إىل ءنه فعّذر الثامنة والثعثني واسُرتعي انتباه جلنة الرتاث العاملي م وورتا  - ٤
إىل مدينة القدس القدمية  الرتاث العاملي واملركز الدويل لدراسة صون املمتلكاا الثقافية وفرميمها واللس الدويل لآلثار واملواقع

اض اخلربام املذكور قبل افتتاح قبل انعقاو وورة اللجنة وءن اجلهاا املعنية ليست مجيعها م وضع يتيح هلا حاور اجتم وءسوارها
 .٢٠١٤حزيران/يونيو  ١٥الدورة م 

من  ١١فنفيذ الفقرة الثامنة والثعثني  ا جلنة الرتاث العاملي م وورتاقرر ، COM 7A.4 (Part III) 38ومبوجب القرار  - ٥
 :نحو التايلالذي اعتمدفه م وورتا الرابعة والثعثني م برايفيليا، علا ال COM 7A.20 34القرار 
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بعثة الرصد التفاعلي املشرتكة بني مركز الرتاث العاملي واملركز الدويل لدراسة صون املمتلكاا  إيفاو املرحلة األوىل: (ء)
إىل مدينة القدس القدمية وءسوارها كي  ، م ءقرب فرصة ممكنة،الثقافية وفرميمها واللس الدويل لآلثار واملواقع

 جتري، م مرحلة ءوىل، فقييماً للمواقع الثمانية عشر املدرجة م خطة العمل بوصفها مواقع جتريبية؛

بعثة الرصد التفاعلي املشرتكة بني مركز الرتاث العاملي واملركز الدويل لدراسة صون  إيفاو املرحلة الثانية: (ب) 
إىل مدينة القدس القدمية وءسوارها كي جتري، م  وفرميمها واللس الدويل لآلثار واملواقعاملمتلكاا الثقافية 

مرحلة ثانية، فقييمًا للمجمعاا األثرية الرئيسية ازدوة م خطة العمل (ءي احلرم الشريف، والقلعة، واحلائط 
 .الغريب، وكنيسة القيامة، وءسوار املدينة)

إىل اجلهاا املعنية  التقرير والتوصياا الا ستسفر عنها البعثة جلنة الرتاث العاملي مبوجب القرار عينه ءن يقدمم وألبت - ٦
 اخلامسة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي.قبل انعقاو الدورة 

منحدر باب روين لرتميم ، ءقرا جلنة الرتاث العاملي بتسّلم التصميم األCOM 7A.4 (Part II) 38ومبوجب القرار  - ٧
، وشكرا األرون علا فعاو�ا وفقًا لألحكام ٢٠١١ءيار/مايو  ٢٧وصونه، الذي قدِّم إىل مركز الرتاث العاملي م املغاربة 

 املعنية م اففاقياا اليونسكو حلماية الرتاث الثقام.

سرائيل بتقدمي خطتها بشأن منحدر باب املغاربة إيفام قيام إ هاقلق مبوجب القرار عينه، ءعربت جلنة الرتاث العاملي عنو  - ٨
قدمته األرون. وءعربت جلنة الرتاث العاملي التصميم الذي النظر م من مركز الرتاث العاملي  توإيفام مامون هذه اخلطة، وألب

حدر باب املغاربة م من فنفمذالا وعملياا التنقيب  ري املشروعة استمرار ءعمال اهلدم االقتحامية ءياًا عن قلقها إيفام 
وقاف األمديرية  االنتهاكاا، واحرتام الوضع القائم، ومتكني خرباموقف هذا النوض من  ووعت إسرائيل إىلواملنطقة ازيطة به، 

 ااففاقياالم  م األرون، باعتبارهم جزمًا من السلطاا املختصة، من احلفاظ علا املوقع وصونه وفقًا لألحكام املعنية
 .١٩٥٤ لعام اففاقية الهاي بشأن محاية املمتلكاا الثقافية م حالة نزاض مسلحاصة باليونسكو، وال سيما والتوصياا اخل

 ملديرة العامة علا االهتمام الذي فوليه للوضع احلرج م منحدر باب املغاربةءخرياً، شكرا جلنة الرتاث العاملي او  - ٩
 املتعلقة بذا املوضوض.قراراا اليونسكو ع مجياجلهوو الا فبذهلا لتنفيذ  مواصلةإىل ووعتها 

حتديد جدول ، حىت فاريخ إعداو هذه الوثيقةإىل اجلهاا املعنية. ومل يتسنم،  COM 7A.4 38وءحالت األمانة القرار  -١٠
 .COM 7A.4 38 يفمين للبعثة وفقاً ملا ينص عليه القرار

املديرة العامة علا استعداو إلصدار ضميمة هلذه الوثيقة قبل وإذا ما فوافرا ءي معلوماا إضافية لدى األمانة، فإن  -١١
انعقاو الدورة اخلامسة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي من ءجل إأعض ءعاام اللس علا ءي فطوراا م هذا 

  الشأن.

 أبعت هذه الوثيقة علا ورق معاو فصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون اخلامسةالدورة 

195 EX/5 Part II 
 الثانيالجزء  ٥م ت/١٩٥ 
  
 ٣/٩/٢٠١٤باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 املؤقتمن جدول األعمال  ٥البند 

 التي اعتمدها متابعة تنفيذ القرارات
 السابقة دوراتهماالمجلس التنفيذي والمؤتمر العام في 

 الثانيالجزء  

 األنشطة المشتركة بين القطاعات 

 الملخص

املؤمتر العاا المر  من  ذا التارير  و إأعض ءعاام اللس التنفيذي علا التادا ازريف م متابعة فنفيذ الاراراا الا اعتمد ا اللس التنفيذي و 
 م ووراتما الساباة.

 :شرتكة بني الاطاعااالتالية امل ألنشطةمن  ذه الوثياة معلوماا عن ا الثاينويتامن اجلزم 

 الثقافية والتعليمية في العراق المؤسسات -ألف 

 ئة للمجلس التنفيذي.اوالتسعني بعد امل ةعن ءنشطة اليونسكو م العراق منذ الدورة الثاني معلوماافادا  ذه الوثياة 

 .٣٣الفارة  م: الارار املارتح اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها

 كوت ديفوار في مرحلة ما بعد النزاعإلى  م دعم خاص الشامل لتقدي البرنامج -باء 

 المحرز في تنفيذ السياسة الخاصة باالنتفاع الحر بمطبوعات اليونسكو التقدم -جيم 

 العامة.اخلاصة باالنتفاض احلر مبطبوعاا اليونسكو الا اقرت تها املديرة  بالسياسةئة ابعد امل والتعسنير ا اللس التنفيذي م وورفه احلاوية 

سياسـة االنتفـاض احلـر إا اللـس التنفيـذي، مـع فسـليط الاـوم علـا  فنفيـذ(ثانياً)، فادا املديرة العامة فاريراً عن  ٥ا ا/١٩١عمًع بالارار 
ذي  ــذا التاريــر التاــدا الــ ويعــر التطــوراا الــا  ــدثت خــعل األشــهر الثمانيــة عشــر املاضــية وعلــا املنجــزاا م ضــوم التجربــة املكتســبة. 

 ء ريففه األمانة ويسعا إا مواصلة حتسني �ج اليونسكو املتعلق باالنتفاض احلر باملعارف.

 .١٩: الارار املارتح م الفارة اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها

 والتقييم في اإلطار البرنامجي واالستراتيجي الجديد لليونسكو االستشرافدور  - دال

 لاــــمان إومـــاج ءنشــــطة االستشـــراف والتايــــيم ماملتخـــذة اإلجــــراماا ، فاـــدا املــــديرة العامـــة معلومــــاا عـــن ٣٠ا ا/١٩٤ بــــالارارعمـــعً 
املســاعدة املادمــة إا الــدول األعاــام لبنــام الاــدراا مــن ءجــل رســم السياســاا  ، مبــا م ذلــكاليونســكو ألنشــطةالتخطــيط االســرتافيجي 

 .املنظمة اختصاصم جماالا  اااإلصع وإجرام  واستعراضها

 بالحكم الذاتي (أوكرانيا) المتمتعةفي جمهورية القرم  للوضعمتابعة اليونسكو  - هاء



(i) 

 جدول المحتويات

 ١ ............................................................................ العراق م والتعليمية الثاافية املؤسساا – ءلف

 ٩ ........................................... النزاض بعد ما مر لة م ويفوار كوا إا خاص وعم لتادمي الشامل الربنامج - بام

 ١٥ ............................................ باملطبوعاا احلر باالنتفاض اخلاصة اليونسكو سياسة فنفيذ م ازريف التادا - جيم

 ١٩ ......................................... لليونسكو اجلديد واالسرتافيجي الربناجمي اإلأار م والتاييم االستشراف وور - وال

 ٢٩ ..................................................... )ءوكرانيا( الذايت باحلكم املتمتعة الارا مجهورية م الوضع متابعة -  ام
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 ت الثقافية والتعليمية في العراقالمؤسسا –ألف 
 (ءوًال، جيم)) ٥ا ا/١٩٢الارار فنفيذ (متابعة 

إا  ٢٠١٣ادا  ذه الوثياة معلوماا عن ءنشطة اليونسكو م العراق خعل الفرتة املمتدة من متويف/يوليو ف - ١
. ومتيزا  ذه الفرتة بزياوة بالمة للتوفراا الطائفية وءعمال العنف، ال سيما ءن الموعاا املسلحة قد ٢٠١٤متويف/يوليو 

. وفكشفت بذلك ءيفمة ٢٠١٤بلد خعل النصف األول من عاا سيطرا علا ءجزام من املناأق الشمالية والوسطا م ال
النزوح الداخلي الكثيف للسكان، الذي ففاقم بدرجة ءكرب من جرام ءيفمة العجئني السوريني الا حتل  جنمت عنإنسانية 

 ءيااً بالعراق.

م وعم االنتفاض بفرص  وم إأار استجابة األمم املتحدة العامة للوضع اإلنساين م العراق، شاركت اليونسكو - ٢
التعليم، وال سيما لدا الشبايف م ءوساا النايف ني الداخليني الذين فتزايد ءعداو م وم التمعاا ازلية لعجئني.  

 ءن اليونسكو ءولت ا تماماً خاصاً حلماية الرتاث الثاام املعر  خلطر متزايد م إأار األيفمة السائدة. كما

واصلة فنفيذ براجمها الاائمة وعمًا للعراق، وفاًا ملا يرو شر ه ءوناه، علا الرغم من ومتكنت اليونسكو من م - ٣
 التحدياا التنفيذية الا ء دثتها آخر التطوراا م العراق، الا ورو ذكر ا ءععه.

 التربية والتعليم

ورة حمو األمية لبنام الادراا واصلت اليونسكو إسهامها م جهوو العراق الرامية إا مكافحة األمية من خعل "مبا - ٤
مليون ووالر ءمريكي) الا متوهلا مؤسسة "التعليم فوق اجلميع" (قطر). ومبناسبة اليوا الدويل  ٦,٤م العراق" (ميزانيتها: 

مركزاً من مراكز التعلم م التمع ازلي إا  كومة العراق  ١٢٦، سلمت اليونسكو ما جمموعه ٢٠١٣زو األمية م عاا 
معلم من معلمي حمو األمية، وجيري اآلن  ٢٠ ٠٠٠هل نشاا جديد يرمي إا فدريا إا  كومة إقليم كروستان. واستُ و 

  وضع الصيمة النهائية ملذكرة ففا م بني اهليئة التنفيذية زو األمية ومديرية التعليم غري النظامي م ويفارة الرتبية التابعة إلقليم
 مية الراغبة م املساعدة والااورة علا املساعدة م االضطعض بأنشطة حمو األمية. كروستان، واملنظماا غري احلكو 

أفل  ١٦٠٠٠كثر من ءفيحت ألمليون ووالر ءمريكي)،  ٣,٩م أفًع" (ميزانيتها: وم إأار املباورة املسماة "علِّ  - ٥
ربيل إعلم سريع م ءربع حمافظاا (امج فراكز ومدارس قدمت إليهم بر فرصة االلتحاق مب غري امللتحاني باملدارس من

م نظاا التعليم املدرسي  ليتسىن هلم االندماج جمدواً وبمداو ونينوا والبصرة). وفادا  ذه الربامج إا األأفال ءساساً متيناً 
شراكة  مدربًا ءساسياً، م إأار ٢٠معلمًا و ٣٣٠بت مركزًا للتعلم وورَّ  ٥٢االعتياوي اندماجًا فاماً. وءنشأا اليونسكو 

مدرسة، وقامت  كومة إقليم كروستان، إا  ١٠٠مع ءربع منظماا وولية غري  كومية. وقامت ويفارة الرتبية بإصعح 
مدراس ءخرا. وءسهم كل من احلكومة املركزية و كومة إقليم كروستان بدفع  جانا ذلك، ببنام مدرسة وإصعح مثاين

ئة من التزامهما ام امل ٢٧مليون ووالر ءمريكي، ءي ما ميثل  ٩,٤  صة من التكاليف، وبلغ إمجايل ما وفعه اجلانبان
 .٢٠١٣الكامل م املشروض  ىت شهر كانون األول/ويسمرب 
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وفواصل فادمي الدعم إا نظاا التعليم العايل م العراق من خعل فعزيز الادراا املؤسسية والبشرية لويفارة التعليم  - ٦
التعليم العايل، م إأار مشروض "إعاوة فأ يل نظاا التعليم العايل م العراق" (ميزانيته: العايل والبحث العلمي ومؤسساا 

هلت م له مؤسسة "التعليم فوق اجلميع" (قطر). ءما عملية ضمان اجلووة الا استُ مليون ووالر ءمريكي) الذي متوّ  ٨,٥
جامعة، مع الرتكيز علا كلياا اهلندسة، وعلا  ٢٤اثنا عشرة جامعة عامة رائدة، فاد مت فوسيع نطاقها حبيث فشمل 
جهوو  ثيثة لتنشيط البحث العلمي واالبتكار:  تذلإعاوة  يكلة وائرة ضمان اجلووة واالعتماو الدويل م الويفارة. وبُ 

التعليم احلديث وفانياا البحث، وجرا فعزيز منشوراا البحوث م العا الدولية، كما مت فدعيم التعاون  قأُبّ و 
جلنة وأنية للعلوا والتكنولوجيا واالبتكار علا مستوا  ئتنشءُ كاوميي والبحثي وإقامة الشبكاا علا الصعيد الدويل. و األ

ويفارة التعليم العايل والبحث العلمي م بمداو، ومت م الوقت نفسه استهعل ءعمال للخربام فرمي إا إعداو سياسة خاصة 
عراق. واستفاو كبار املديرين م الويفارة من ووراا فدريبية واسعة النطاق م اإلوارة بالعلوا والتكنولوجيا واالبتكار م ال

 والاياوة من ءجل إفا ة حتسني احلوكمة وحتايق العمركزية علا حنو فدرجيي.

له الصندوق مليون ووالر ءمريكي) الذي ميوّ  ٢,٢ن مشروض "حتديث الاطاض العاا العراقي" (ميزانيته: ومتكَّ  - ٧
تئماين املخصص للعراق واملدرج م إأار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية من مواصلة عمله لتحسني نوعية االس

التعليم العايل من خعل فعزيز النهج الاائم علا الايم، مبا يشمل النزا ة األكاوميية. وءوض  املشروض املفا يم املتعلاة بذا 
عايري األخعقية ومدوناا السلوك األخعقي واملساواة بني اجلنسني من خعل ن فوعية بشأن ءمهية املاملوضوض وفامَّ 

جمموعة من  لااا العمل للطعيف والعاملني م اجلامعاا وم الويفارة. وإضافة إا ذلك، نظمت اليونسكو  لااا 
التعليم العايل. وءخرياً، عمل بشأن فعزيز وور املرءة م قياوة اجلامعاا وحتايق فكافؤ الفرص بني الرجال والنسام م 

واصلت اليونسكو جهوو ا الرامية إا وعم الويفارة م إعداو وفنفيذ املزيد من العملياا واإلجراماا الفعالة الاائمة علا 
دوا األولوياا اخلاصة با من ءجل فنفيذ فكنولوجيا املعلوماا واالفصاالا. ومت فاييم اال تياجاا م  ذا الشأن و ُ 

معلوماا م جمال إوارة التعليم العايل بمية فيسري عملية فلبية اال تياجاا اخلاصة جبمع بياناا التعليم نظاا شامل لل
 العايل وإعداو التاارير بشأ�ا.

ومن ءجل فعزيز التخطيط االسرتافيجي واإلوارة االسرتافيجية للتعليم، بالتعاون مع البنك الدويل، قدمت اليونسكو  - ٨
ل فعزيز الادراا م ويفارة الرتبية وويفارة التعليم العايل والبحث العلمي التابعتني حلكومة العراق مساعدة فانية من ءج

مسؤوًال  ٣٠وحلكومة إقليم كروستان. وم إأار مشروض "حتديث الاطاض العاا العراقي"، قامت اليونسكو بتعزيز قدراا 
التاييم من ءجل وعم فنفيذ اسرتافيجية التعليم الوأنية.  من الاياواا اإلوارية م جمال التخطيط االسرتافيجي والرصد و 

ءن مكتا اليونسكو م العراق قاا، بالتعاون مع املعهد الدويل لتخطيط الرتبية، بتزويد فريق ءساسي من كبار  كما
ا تياجاا املعارف واألوواا العيفمة لتحسني ختطيط التعليم ومتكينهم من إعداو إأار حتليلي لتاييم بمسؤويل الويفارة 

فنمية الادراا ومواأن الرتكيز م التعليم العايل. وءسهمت املساعدة التانية املتواصلة الا قدمتها اليونسكو م حتسني 
 فوفري اخلدماا م جمال التعليم وستعزيف إصعح التعليم م العراق.
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روض "إعداو املنا ج الدراسية العراقية ومن خعل مشروعني إضافيني متوهلما مباورة "التعليم فوق اجلميع"، ومها مش - ٩
 ٤مليون ووالر ءمريكي) ومشروض "برنامج فدريا املعلمني للتعليم األساسي والثانوي" (ميزانيته:  ٤,٩اجلديدة" (ميزانيته: 

مت فدريا . و ٢٠١٤معيني ووالر ءمريكي)، مت استهعل االسرتافيجية الوأنية لتدريا املعلمني رمسياً م كانون الثاين/يناير 
مدرس وأالا من الصفني العاشر واحلاوي عشر م ءربع عشرة حمافظة علا �وج التعلم الفاعل.  ١٣ ٧٠٠ما يااريف 

ومت إعداو ءربع جمموعاا ءوواا فدريبية لطعيف الصف العاشر م الرياضياا وعلم األ يام والكيميام والفيزيام خصيصاً 
اسيًا علا استخداا جمموعاا األوواا  ذه. وإا جانا ذلك، وافات مدربًا ءس ٦٠ملنطاة كروستان. وجرا فدريا 

 كومة العراق علا وراسة اجلدوا اخلاصة بإنشام املركز الوأين العراقي للمنا ج الدراسية والتاييم م شهر كانون 
صيمة النهائية . وبالتعاون مع ءخصائيي املنا ج الدراسية م ويفارة الرتبية، وضعت اليونسكو ال٢٠١٣األول/ويسمرب 

األولة اإلرشاوية للمعلمني فيما يتعلق بالصفوف و للمباوئ التوجيهية العملية إلعداو الكتا الدراسية اخلاصة بالطعيف 
املمتدة من األول إا الساوس، واستكملت إعداو املواو التعليمية اخلاصة بالرياضياا والعلوا م الصفوف املمتدة من 

إا ذلك، مت إعداو مثانية مناذج من الو داا التعليمية م ماويت الرياضياا والعلوا اخلاصتني األول إا الثالث. وإضافة 
 بالصفوف املمتدة من الثامن إا احلاوي عشر.

 ريف فادا كبري م حتسني نوعية التعليم والتدريا م الال التاين واملهين. وخعل الفرتة الا يشملها  ذا التارير، وءُ  -١٠
ة عمل مع كبار املسؤولني م املديرية العامة للتعليم املهين من ءجل فناول مسألة إعاوة اهليكلة، والتمكن ادا  لاعُ 

بذلك من استكمال التاييم الداخلي لسبع مدارس مهنية خمتارة. ومت حتديد رسالة املديرية وء دافها الرئيسية ومعايري ا 
وءوا  ،العمل الا  ار ا قياويون م جمال التعليم ومدرسونادا جمموعة من  لااا اخلاصة بتادمي اخلدماا. وعُ 

 ذلك إا إنتاج وليل إرشاوي عن النظاا الداخلي للمدارس املهنية واملدارس واملعا د التانية. 

 المساعدة اإلنسانية

الداخليني والعجئني ويل ا تماا خاص لعملية فادمي الدعم التعليمي إا الفئاا الاعيفة الا فشمل النايف ني وءُ  -١١
علا  د سوام. وم إأار املشروض الذي متوله مفوضية األمم املتحدة لشؤون العجئني، وعنوانه "وعم السكان النايف ني 

را اليونسكو ووراا فدريبية زو األمية واكتسايف واخلياً: برنامج وعم التعليم والتدريا علا مهاراا احلياة"، وفَّ 
شخص من النايف ني واخليًا م العراق. ومشل ذلك فدريبًا يرمي إا النهو  باملهاراا  ١١٠٠يف مهاراا احلياة ملا ياار 

جري  ذا التدريا م شهر كانون لدا الشبايف الراشدين فيما يتعلق بتنمية الطفولة املبكرة وفربية األبنام، وءُ 
ستخداا فكنولوجياا املعلوماا ظمت ووراا ءخرا ركزا علا االرفاام باملهاراا م ا. ونُ ٢٠١٣األول/ويسمرب 

واالفصاالا، والوقاية من فريوس ومر  اإليديف، واملعارف الاانونية األساسية، واخلياأة، والنجارة، والتوعية البيئية، ومتكني 
 املرءة. 
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مع ، ءقامت اليونسكو، م إأار استجابتها أليفمة العجئني السوريني، بالتشارك ٢٠١٣وم فشرين الثاين/نوفمرب  -١٢
تحت م ّلمت املدرسة إا إوارة الرتبية وافتُ جلنة اإلنااذ الدولية من ءجل استكمال بنام مدرسة ثانوية م خميم ووميز. وسُ 

 ٢٠٣أالا، و ي فام اآلن  ٥٠٠. ومتتلك  ذه املدرسة أاقة استيعابية إمجالية قدر ا ٢٠١٤شهر شباا/فرباير 
 ئة من الفتياا.ام امل ٦٥أعيف، منهم 

ركوسك. ا، استكملت اليونسكو بنام مدرستني ثانويتني م خميم وار شكران وخميم كو ٢٠١٤م شهر ءيار/مايو و  -١٣
أالا م فوجني. وفاوا اليونسكو  الياً، م إأار شراكة  ٥٠٠ولكل مدرسة من  افني املدرستني أاقة استيعابية قدر ا 

إلعداو الطعيف للسنة الدراسية  تنظيم صفوف استدراكيةبمع منظمة املعونة العامة، و ي منظمة حملية غري  كومية، 
 املابلة.

ثعثة من خميماا العجئني  م ونظمت اليونسكو ءياًا ووراا فدريبية للمعلمني ورابطاا اآلبام واملعلمني -١٤
علمي عاوًا من ءعاام الرابطاا. ومبا ءن نصف م ٥٠معلمًا و ٥٠السوريني م إربيل ووو وك، واستفاو منها حنو 

املخيماا علا األقل ال ميتلكون اخلربة التعليمية الكافية، فاد ركزا اليونسكو ا تمامها علا التدريس األساسي 
، ووسائل التعامل مع الطعيف ذوي اال تياجاا اخلاصة. وفامنت يومهاراا التعليم، والتدريس التفاعلي والتحفيز 

ني فوعية بشأن ءمهية وجوو مثل  ذه الرابطة، وشر ت ءووار ا الدوراا التدريبية املخصصة لرابطة اآلبام واملعلم
 ومسؤولياتا.

معلمًا من خميماا قوشتبا  ٣٠وم إأار شراكة مع جملس العجئني النروجيي، ءقامت اليونسكو فدريبًا لنحو  -١٥
ا للتعليم الا  دوتا ، وفناول التدريا املعايري الدني٢٠١٤ركوسك م إربيل م ءيار/مايو اوباصرمة ووار شكران وكو 

الشبكة املشرتكة بني الوكاالا للتعليم م  االا الطوارئ. وقدا التدريا إا املشاركني معلوماا عن ء م جوانا 
 .هاالتعليم م  االا الطوارئ، وعن كيفية الوصول إا املوارو املتعلاة بذه املوضوعاا واملتا ة علا اإلنرتنت واستخدام

لع تياجاا الكبرية املاسة من  يث التعليم والتدريا م الال التاين واملهين لعجئني السوريني الشبايف، وفلبية  -١٦
استهلت اليونسكو برناجماً خمصصاً للشبايف املايمني م املخيماا، مشل وروساً عن املباورة إا إنشام املشروعاا واستفاو 

فاي إا احلصول علا شهاوة م  ذا باً علا الدراية املعلومافية يُ شخصاً من الشبايف، وكذلك فدري ٧٠من  ذه الدروس 
شخصًا من الشبايف. ومت فنظيم  افني الدورفني الدراسيتني م إأار شراكة مع ويفارة  ٣٠الال، واستهدف  ذا التدريا 

 التعليم العايل والعلوا والبحوث وجامعة و وك.

اليونسكو م إأار برنامج اكتسايف مهاراا احلياة وحمو األمية ، نظمت ٢٠١٣وم شهر فشرين الثاين/نوفمرب  -١٧
لدا الكبار، وورة لتدريا املدربني مدتا ءسبوض وا د وعنوا�ا "فنمية الطفولة املبكرة"، وشارك م  ذه الدورة عشرة 

كو ءياًا صفوفاً ءشخاص من املنظماا غري احلكومية، وفناولت الدورة مسألة فعزيز مهاراا الوالدين. وافتتحت اليونس
ربيل، وم خميم ءربد م السليمانية من ءجل فوفري ووراا زو األمية إي كواركوسك ووار شكران م زو األمية م خميمَ 
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الجئاً. وعملت املنظمة بالتعاون مع  ٣٥٠والتثايف الصحي، وفوفري املشورة الاانونية لموعة من العجئني يبلغ عدو ا 
تأليف ءفواج صمرية مؤلفة من عشرة أعيف ياطلعون بدور "وعاة التمع ازلي" وينالون منظماا غري  كومية ل

وروسهم املكتسبة م موضوعاا خمتلفة (كالصحة العامة والصرف الصحي، والوقاية من األمرا ، و اوق العجئني) إا 
 مجاعة العجئني م اجتماعاا املخيم وم املساجد ءو م الصفوف املدرسية. 

، ءعدا اليونسكو مارت ًا لتوفري ٢٠١٤وفصديًا أليفمة النايف ني الداخليني اجلديدة الا  صلت م  زيران/يونيو  -١٨
 ١,٩االنتفاض بالتعليم اجليد للمرا اني والراشدين الشبايف م ءوساا النايف ني الداخليني، وذلك مبيزانية إمجالية قدر ا 

اة والتمويل من اهلبة الا قدمتها اململكة العربية السعووية وعمًا لألمم املتحدة مليون ووالر ءمريكي. و ظي املارتح باملواف
 وشركائها اإلنسانيني م التصدي هلذه األيفمة.

 الثقافة

م جمال الثاافة، واصلت اليونسكو فركيز جهوو ا علا صون وفعزيز الرتاث الثاام العراقي، الذي ياع م صميم  -١٩
ويؤوي وور  افز للتنمية االجتماعية االقتصاوية. وقامت اليونسكو من خعل عدو من املشروعاا اهلوية الثاافية للبلد 

لة من خارج امليزانية، بدعم صون الرتاث الثاام وإوارفه م عدة مواقع ذاا ءمهية كربا، وبعاها مدرج م الاائمة املموَّ 
 املؤقتة للرتاث العاملي.

ل من ءموال مليون ووالر ءمريكي) الذي ميوَّ  ١٢,٩املر لة الثانية" (ميزانيته:  –بيل وم إأار مشروض "إ يام قلعة إر  -٢٠
الووائع العراقية الذافية النفع، ساعدا اليونسكو احلكومة العراقية م السعي إا إجنايف صون الالعة م ءضعف ءجزائها من 

عن الكمياا واملواصفاا التانية العيفمة جنزا وراسة خعل االضطعض بأعمال م ستة مبان. وإضافة إا ذلك، ءُ 
ءنشطة بنام الادراا من  ونُفذالتدعيم واجهاا الالعة، ومت إعداو "املباوئ التوجيهية لصون قلعة إربيل ووليل التنفيذ". 

خعل جوالا وراسية ركزا علا ءفال املمارساا م الصون واإلوارة، ومن خعل فيسري مشاركة اللجنة العليا إل يام 
عر  األعمال اجلارية م جمال صون اآلثار وغري ذلك من األعمال م  ذا الال.  بمية قلعة إربيل م املؤمتراا الدولية

 زيران/يونيو  ٢١، مت إوراج قلعة إربيل بنجاح م قائمة الرتاث العاملي م ٢٠١٣لف الرتشي  م عاا وبعد ءن مت فادمي م
٢٠١٤. 

لكي يتسىن هلا  ١٩٧٢وواصلت اليونسكو فنمية قدراا العراق بوصفها وولة أرفًا م اففاقية الرتاث العاملي لعاا  -٢١
ساعدة احلكومة العراقية م فعزيز صون ماربة واوي السعا م الوفام بالتزاماتا مبوجا  ذه االففاقية. ومشل ذلك م

ادا  لاتا عمل مع السلطاا الوأنية وازلية وءعاام النجف سعيًا إا فرشيحها لإلوراج م قائمة الرتاث العاملي. وعُ 
يونسكو بتاييم  الة الفريق الوأين الذي يتوا مسؤولية إعداو ملف الرتشي . وقامت بعثة مؤلفة من خبريين من خربام ال

 صون املاربة وضري  اإلماا علي، وءبدا اخلبريان رءيهما م إمكانية فرشي   ذين املوقعني. 
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وبالتشارك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة م إأار املشروض املعنون "عملية اإلوراج م قائمة الرتاث العاملي بوصفها  -٢٢
ووالر  ١٢٠ ٠٠٠ية للمر لة الثالثة من مشروض منطاة األ وار العراقية" (ميزانيته: ءواة للنهو  باإلوارة الطبيعية والثااف

له إيطاليا عن أريق برنامج األمم املتحدة للبيئة، ساعدا اليونسكو  كومة العراق م إعداو ملف متوِّ الذي ءمريكي)، 
دويل لصون الطبيعة، وم إأار اإلجراماا االحتاو ال مع الرتشي  لإلوراج م قائمة الرتاث العاملي. وبالتعاون الوثيق

التمهيدية الا فاطلع با اهليئاا االستشارية، وبدعم مايل ولوجسا إضام من املركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي، 
 نظمت اليونسكو عدة  لااا عمل لبنام الادراا وقدمت إرشاواً متواصعً إا الفريق الوأين. وءوا ذلك إا إمتاا خطة
إوارية وملف لرتشي  املمتلك بوصفه موقعًا يام جمموعة خمتلطة من املمتلكاا، وقدا امللف إا مركز الرتاث العاملي م  

 .٢٠١٤كانون الثاين/يناير 

لتاييم  الة صون اجلامع الكبري مبئذنته اللولبية، الذي ميثل جزمًا ال يتجزء من  ٢٠١٤وفدا بعثة م ءيار/مايو وءُ  -٢٣
 . ٢٠٠٧ورج م قائمة مواقع الرتاث العاملي املعر  للخطر منذ عاا رام األثرية، والذي ءُ مدينة سام

وسعت اليونسكو ءياًا إا املاي قدمًا م إبرايف صورة فراث العراق الثاام، إذ ءفا ت فرصًا جديدة لعأعض  -٢٤
م واملاي قدمًا م إبرايف صورفه علا علا فاريخ البلد وثاافته وفهمهما. وم إأار مشروض "صون فراث النجف الثاا

ل من ءموال الووائع العراقية الذافية النفع، مت إعداو كتابني، مليون ووالر ءمريكي) الذي ميوَّ  ١,١الصعيد الدويل" (ميزانيته: 
امهة ءوهلما كتايف مصور عن فاريخ مدينة النجف وفراثها وءمهيتها، وثانيهما وراسة ءكاوميية فشتمل علا مخس عشرة مس

من با ثني عراقيني وووليني فتناول فاريخ املدينة وفطور ا. ومثة نشاا آخر اشتمل علا متويل مشرتك إلنتاج فيلم وثائاي 
. ووضعت الصيمة النهائية لربنامج فدرييب علا الصون الوقائي للكتا ٢٠١٤سيعر  علا الشاشة م ءواخر عاا 

 اا املشاركة.واملخطوأاا، ومت فويفيع مواو الصون علا املكتب

هل فنفيذ مشروض "إنتاج موسوعة متا ة علا اإلنرتنت ومطبوعة علا الورق وخعل الفرتة الا يشملها التارير، استُ  -٢٥
ل من ءموال الووائع العراقية الذافية النفع الا قدمتها ووالر ءمريكي) الذي ميوَّ  ٧٧٢ ٣٠٠عن السليمانية" (ميزانيته: 

وجيري  اليًا إعداو  ذه املوسوعة، بعد ءن مت إعداو قائمة املوضوعاا واملوضوعاا الفرعية الا سيدة العراق األوا). 
 ينبمي فناوهلا.

وباستخداا ميزانية الربنامج العاوي لليونسكو، مت فنظيم بعثة فاييم إا إقليم كروستان م العراق م فشرين  -٢٦
يث بنام الادراا العيفمة لتنفيذ اففاقية الرتاث الثاام غري املاوي من ءجل فاييم اال تياجاا من   ٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

 الثاافة م إلأعض بعض املوظفني من ويفاريتَ  ٢٠١٤ظمت  لاة عمل مدتا مخسة ءياا م نيسان/ءبريل . ونُ ٢٠٠٣لعاا 
  كومة العراق و كومة إقليم كروستان علا آلية فنفيذ االففاقية.
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شر علا ، وعلا ضوم األ داث املأساوية م العراق، ءصدرا املديرة العامة بيانًا نُ ٢٠١٤ زيران/يونيو  ١٧وم  -٢٧
نطاق واسع وعت فيه العراقيني إا العمل يدًا بيد من ءجل محاية فراثهم الثاام، مؤكدة ءن اليونسكو علا استعداو 

العامة بيانًا آخر وعت فيه إا وقف متويف/يوليو، ءصدرا املديرة  ٢٨ملساعدة الشعا العراقي م  ذا املسعا. وم 
مشال العراق، وعت املديرة  م ااعلا ضوم اضطهاو املدنيني واألقليالتدمري املتعمد للرتاث الديين والثاام م العراق. و 

اشئة". ة إا احلماية الفورية للتنوض الثاام م البلد. وقالت: "جيا ءن يوقف فورًا ما يبدو ءنه عملية فطهري ثاام نالعام
إا عاد اجتماض أارئ  ام، وعت املديرة العامةوم رو آخر علا فزايد التهديداا واألخطار علا فراث العراق الثا

االجتماض، الذي عاد م مار اليونسكو، خربام من العراق ومن التمع الدويل  ضم. و ٢٠١٤متويف/يوليو  ١٧للخربام م 
ة الا فواجه ضمان صون الرتاث الثاام م ظل الظروف السائدة. ومت رسم لتاييم الوضع، وال سيما التحدياا الرئيسي

 خطة أوارئ لصون فراث العراق الثاام.

 العلوم الطبيعية

ايفواو التزاا اليونسكو م جمال العلوا الطبيعية مع إقرار واستهعل مشروض "املس  املتادا للموارو اهليدرولوجية م  -٢٨
له االحتاو األورويب. وبدء فنفيذ  ذا املشروض الذي فبلغ مدفه ثعثني شهرًا م  يني يورو) الذي ميوِّ مع ٥العراق" (ميزانيته: 

و و يرمي إا فعزيز الادراا الوأنية م جمال اكتشاف موارو املياه اجلوفية وإوارتا علا حنو  ٢٠١٣كانون األول/ويسمرب 
 متكامل. 

السياساا اخلاصة باحلد من ءخطار الكوارث وم العلوا والتكنولوجيا  وقدمت اليونسكو مشورة متواصلة م جمال -٢٩
واالبتكار. وم إأار مشروض "إنشام إأار وأين لإلوارة املتكاملة ألخطار اجلفاف م العراق"، جرا م كانون 

ق" وفارير عن إأار وأين للعرا -استهعل فارير حتليلي عن "اإلوارة املتكاملة ألخطار اجلفاف  ٢٠١٣األول/ويسمرب 
 ءفال املمارساا عنوانه "احلد من األخطار املتعلاة باجلفاف م العراق".

ذلك فنمية كوارو الطبيعية العراقية، وال سيما املياه، وإوارة ءخطار اجلفاف، و وفركزا جهوو اليونسكو علا إوارة امل -٣٠
ملعنون "وضع خطة رئيسية للعلوا والتكنولوجيا واالبتكار" الادراا املهنية واملؤسسية م العلوا والتكنولوجيا. ءما املشروض ا

 ،ووالر ءمريكي من ءموال الووائع العراقية الذافية النفع) ٨٠ ٠٠٠ووالر ءمريكي من اليابان و ١١٣ ٠٠٠(ميزانيته: 
 فيتوا  الياً إعداو سياسة عامة للعلوا والتكنولوجيا واالبتكار.

 االتصال والمعلومات

توفراا الطائفية وءعمال العنف، ءصبحت سعمة مهنيي وسائل اإلععا العراقيني فتعر  ألخطار مع فنامي ال -٣١
متزايدة. ويتمثل التحدي املتواصل الذي يواجهه الصحفيون العراقيون م الوفام باملعايري املهنية املطلوبة لبنام ثاة اجلمهور 

 بة ويساعد م اختاذ الاراراا.بوسائل اإلععا بوصفها مصدراً للمعلوماا يتمتع بسمعة أي
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ونفذا اليونسكو جمموعة متنوعة من األنشطة ركزا علا فنمية الادراا املهنية. ومشل ذلك جمموعة مؤلفة من  -٣٢
ادا م الفرتة املمتدة من ءيار/مايو إا فشرين ءربع ووراا فدريبية للصحفيني ازليني م جمال الصحافة االستاصائية، عُ 

قار  يسان وذيمصحفيًا من حمافظاا البصرة و  ٧٥، واستفاو منها ٢٠١٤وم شهر ءيار/مايو  ٢٠١٣ الثاين/نوفمرب
 الواقعة م جنويف العراق.

 القرار المقترح

 نصه علا النحو التايل: جيريللس التنفيذي م اعتماو قرار علا ضوم ما ورو ءععه، قد يرغا ا -٣٣

 إن اللس التنفيذي،

 (ءوًال، جيم)، ٥ا ا/١٩٢بالارار  رذكِّ إذ يُ  - ١

 اجلزم الثاين (ءلف)، ٥ا ا/١٩٥الوثياة  وقد ورس - ٢

تادير بالنتائج ازريفة م فنفيذ األنشطة التعليمية والثاافية والعلمية واإلععمية، والتعبئة المع  حييط علماً  - ٣
 املستمرة ملوارو كبرية من خارج امليزانية هلذا المر ؛

علا مواصلة فادمي الدعم الكامل إا  كومة العراق م فنفيذ ا للربامج التعليمية  املديرة العامة شجعويُ  - ٤
اال تياجاا  والثاافية والعلمية واإلععمية، وال سيما من خعل ءنشطة بنام الادراا وعن أريق فلبية ءمسّ 

 اإلنسانية للسكان املتأثرين باألوضاض؛

مته من مسامهاا ملموسة م عمل اليونسكو لصاحل الشعا عن عرفانه جلميع اجلهاا املاحنة ملا قد عريفويُ  - ٥
االستمرار م مساعدة اليونسكو م جهوو ا الرامية إا وعم إعاوة البنام واحلوار م  ويناشد االعراقي، 
 العراق؛

ف األيفمة م العراق منذ الا استهلتها اليونسكو عاا فكشّ  جلةعن وعمه لعستجابة العا عريفويُ  - ٦
 ؛٢٠١٤ زيران/يونيو 

دعم فدابري اليونسكو العاجلة، مبا م ذلك ما يتعلق بتنفيذ خطة العمل فءن  الدول األعاام ناشدويُ  - ٧
 لعستجابة العاجلة املتعلاة بالرتاث الثاام م العراق؛

فادمي التمويل إا  واواصلياجلهاا املاحنة احلكومية واملتعدوة األأراف وشركام الاطاض اخلاص ءن  ناشدويُ  - ٨
 برامج اليونسكو م العراق، وال سيما االستجابة العاجلة لأليفمة الرا نة.

ئة فاريراً عن التادا ازريف م  ذا اادا إليه م وورفه السابعة والتسعني بعد املمن املديرة العامة ءن فُ  ويطلا - ٩
 الشأن.
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 في مرحلة ما بعد النزاعالبرنامج الشامل لتقديم دعم خاص إلى كوت ديفوار  -باء 
 )٣٧ا ا/١٩١الارار  فنفيذ (متابعة

 لخلفيةا

ء اا اللس التنفيذي علماً، م وورفه احلاوية والتسعني بعد املائة، بالنسخة املناحة للربنامج الشامل لتادمي وعم  - ١
إا كوا ويفوار م جهوو ا خاص إا كوا ويفوار م مر لة ما بعد النزاض، وألا من املديرة العامة ءن فادا الدعم 

 الرامية إا  شد أاقاا الشركام وفعبئة املوارو من خارج امليزانية من ءجل فنفيذ الربنامج علا حنو فعال.

وقد فسببت األيفمة السياسية والعسكرية الا عصفت بالبلد خعل ما ياريف من عشر سنواا بأضرار م العديد  - ٢
 ذه الفرتة الدعم العيفا لكوا ويفوار من خعل بعض املباوراا الكبرية، من اجلوانا. وقدمت اليونسكو خعل 

املتعلق  ٦٠ا/٣٤الذي وعا إا فعزيز التعاون بني اليونسكو وكوا ويفوار، والارار  ٥١ا/٣٢سيما فنفيذ الارار  ال
 ص اليونسكو.بالربنامج الشامل لتادمي وعم خاص إا كوا ويفوار م مر لة ما بعد النزاض م جماالا اختصا

ومل يتسنَّ فنفيذ برنامج الدعم  ذا، الذي ُوضعت له خطة م مر لتني (مر لة ما قبل االنتخاباا ومر لة ما بعد  - ٣
االنتخاباا) بسبا عملياا التأجيل املختلفة ووخول البلد م ءيفمة  اوة ءشعلت فتيلها االنتخاباا الا ءجريت م 

 .٢٠١٠وفمرب فشرين الثاين/ن-فشرين األول/ءكتوبر

ووخلت كوا ويفوار منذ ذلك احلني م فرتة مصاحلة وفوأيد للسعا وإعاوة فأ يل وإعاوة بنام. والتمس البلد  - ٤
 فعبئة التمع الدويل وعماً للجهوو الا فبذهلا  كومة كوا ويفوار م  ذا الشأن.

اليونسكو مبناسبة انعااو املؤمتر العاا لليونسكو وعلا ءثر ذلك، قاا رئيس مجهورية كوا ويفوار، خعل يفيارفه ملار  - ٥
م وورفه الساوسة والثعثني، بتوقيع مذكرة ففا م مع املديرة العامة من ءجل إ يام الربنامج الشامل لتادمي وعم خاص إا  

 كوا ويفوار م مر لة ما بعد النزاض م ضوم الوقائع اجلديدة والتحدياا الا فواجهها البعو.

ت السلطاا م كوا ويفوار، استناواً إا مذكرة التفا م، بتادمي برنامج حمدَّث ينطوي علا مباوئ فوجيهية وقام - ٦
 جديدة، وإعاوة حتديد األولوياا، وإعاوة صياغة األنشطة، وإعاوة حتديد مواأن الرتكيز فيها.

 وفرو م  ذه الوثياة معلوماا عن فنفيذ الربنامج املنا . - ٧
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 متخذة في إطار تنفيذ البرنامج الشامل لتقديم دعم خاص إلى كوت ديفوار في مرحلة ما بعد النزاعاإلجراءات ال

، مت االفتتاح الرمسي للمكتا الوأين لليونسكو م ٢٠١٣نيسان/ءبريل  ٢٣م ءعاايف فوقيع اففاق املار م  - ٨
اطلع با املكتا م وعم الربنامج الشامل . وفتمثل إ دا املهاا األساسية الا ي٢٠١٣ءيلول/سبتمرب  ١٣ءبيدجان م 

 لتادمي وعم خاص إا كوا ويفوار م مر لة ما بعد النزاض من خعل فعبئة األموال من خارج امليزانية.

وءنشأ مكتا اليونسكو م ءبيدجان، بالتعاون مع جلنة كوا ويفوار الوأنية لليونسكو، جلنة خاصة فُعىن بتحديث  - ٩
 ا البلد. وجيري م الوقت الرا ن فكييف الربنامج مع ءولوياا البلد اجلديدة. ومت متديد فنفيذ األولوياا الا  دو
وم خطة التنمية الوأنية لكوا ويفوار،   ٥ا/٣٧، ويراعي التنفيذ األولوياا املبيَّنة م الوثياة ٢٠١٥الربنامج  ىت عاا 

وء داف إأار عمل األمم املتحدة  منائية لأللفيةحتايق األ داف اإلكما ءنه يتسق مع خطط عمل األمم املتحدة (
 للمساعدة اإلمنائية) ويراعي اإلصع اا اجلارية م منظومة األمم املتحدة م كوا ويفوار.

وم  ذا السياق، جرا فنفيذ عدو من األنشطة واختاذ عدو من اإلجراماا، بالتعاون الوثيق مع السلطاا  -١٠
واإلواراا الوأنية املعنية، وبالتعاضد مع شركام التنمية م كوا ويفوار، ءي منظومة األمم املتحدة، والشركام الثنائيني 

 واملتعدوي األأراف.

 التربية والتعليم

 ريب في المجال التقني والمهنيالتعليم والتد )١(

فلبية للطلا الذي قدمته كوا ويفوار والذي يتامن إسهاا اليونسكو م فادمي الدعم بشأن إعداو املواو  -١١
التعليمية واقتنائها واستخدامها م إأار التعليم والتدريا م الال التاين واملهين، ومن ءجل وعم مراجعة املنا ج الدراسية 

مشروعًا م إأار برنامج بنام الادراا م جمال التعليم للجميع تعليم التاين واملهين وحتديثها، نفذا املنظمة ومستوياا ال
ووالر ءمريكي)، و و بعنوان "بنام الادراا الوأنية م جمال التعليم للجميع". ومتثَّل اهلدف  ٩٨٠ ٠٠٠(ميزانيته: 

الوأنية من ءجل إنتاج اإل صاماا، واالرفاام مبنا ج التعليم والتدريا  الرئيسي هلذا املشروض م اإلسهاا م بنام الادراا
م الال التاين واملهين، وفنسيق مامون التدريا مبا يتماشا مع متطلباا العمل وا تياجاا الشركاا. ومت م  ذا 

رياوة األعمال،  موظف من املشرفني م جماالا إعداو املنا ج الدراسية، وثاافة ٢٠٠٠السياق فدريا ما يااريف 
وختطيط التعليم والتدريا م الال التاين واملهين، ومجع البياناا، ومعاجلة وإصدار األولة اإل صائية، وحتديد ءمناا 
الكفاماا، ورسم اخلرائط املدرسية. وفشمل األنشطة املابلة فادمي الدعم التاين إا كوا ويفوار، وفاييم االسرتافيجياا 

لتعليم والتدريا م الال التاين واملهين، وحتايق املواممة بني ءوجه التدريا ومتطلباا التوظيف، وبنام واألنشطة اخلاصة با
 الادراا املؤسسية فيما يتعلق بإوارة التعليم والتدريا م الال التاين واملهين.
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 التعليم العالي والبحث العلمي )٢(

) DAAD/DIESالعايل التابعة لدائرة التباول األكاوميي األملانية (قامت اليونسكو، بالتعاون مع إوارة التعليم  -١٢
(ءملانيا)، باستهعل برنامج وأين لتدريا اخلربام من ءجل ضمان اجلووة م التعليم العايل م غريف ءفريايا. وجرا م  ذا 

ة وضع احللول ازلية السياق فدريا خربام من كوا ويفوار علا إعداو برامج ضمان اجلووة وفوجيهها، وورسوا مسأل
موضع التطبيق من ءجل إنشام نظاا وأين خاص بامان اجلووة ليتسىن االرفاام بالتعليم والتعلم والبحوث م إأار 

 التعليم العايل.

وم إأار مشروض وعم فنفيذ اإلصعح الاائم علا نظاا " اإلجايفة واملاسرت والدكتوراه" من خعل بنام الادراا م  -١٣
)، الذي نفذفه اليونسكو PADTICEلوجياا املعلوماا واالفصاالا م خمتلف جامعاا بلدان غريف ءفريايا (جمال فكنو 

)، فلات جامعاا كوا ويفوار وعماً من ءجل فطوير التعليم WAEMUوموَّله االحتاو االقتصاوي والنادي لمريف ءفريايا (
ا فعزيز قدراتا فيما خيص فنفيذ اإلصعح الاائم علا عن بعد باستخداا  فكنولوجياا املعلوماا واالفصاالا وفسىن هل

 نظاا "اإلجايفة واملاسرت والدكتوراه" وفشجيع البحث العلمي.

)، فسىن علا وجه CVA-CI( مشروض احلرا اجلامعي االفرتاضي "ابن سينا" م كوا ويفواروبفال فنفيذ  -١٤
اخلصوص االرفاام باجلووة م مامون التدريا عرب اإلنرتنت، وفدريا املوظفني املشرفني م جمال اهلندسة التعليمية لتوفري 

 املاامني الرقمية وفشجيع ورصد ووراا التدريا االفرتاضية. 

آفاق التعاون م املستابل بتوسيع الدعم  ووفاًا ملا  و حمدو م األولوياا املناحة لربنامج الدعم الشامل، فتعلق -١٥
ليشمل فطبيق نظاا معلوماا وإوارة م ويفارة التعليم العايل والبحث العلمي، وفوسيع نطاق الدعم فيما يتعلق بتطوير 

 مساراا التدريا واستحداث نظاا "اإلجايفة واملاسرت والدكتوراه".

ي من ءجل اإلوارة املستدامة للمناأق السا لية واملوارو املائية، وفيما يتعلق بالدعم املرفاا م جمال البحث العلم -١٦
ستتعاون اليونسكو مع برنامج األمم املتحدة للبيئة م استهعل برنامج مشرتك لتعبئة األموال العيفمة إلوارة النفاياا 

 والصرف الصحي املراعي للبيئة.

 التعليم غير النظامي )٣(

عامًا م  ٢٤و ١٥فتاة فرتاوح ءعمار ن بني  ٦٠٠م إأار التعليم غري النظامي، جرا فدريا جمموعة مؤلفة من  -١٧
جمال ثاافة السعا وحمو األمية الوظيفية م غريف كوا ويفوار الذي عاىن إا  د كبري من فداعياا ءيفمة ما بعد 

وضع سياسة وأنية زو األمية ولرتمجة سبع و داا من االنتخاباا. وفاًع عن ذلك، قدمت اليونسكو الدعم العيفا ل
الدليل املرجعي للجماعة االقتصاوية لدول غريف ءفريايا، الذي يتناول التعليم من ءجل ثاافة السعا بثعث لماا ُمدوَّنة 

ا. ومن املزمع (ويوال وغويري وباويل). وقد مت وضع  ذا الدليل املرجعي بدعم من اليونسكو وبفال اخلرباا الا متتلكه
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فرمجته إا عشر لماا وأنية ُمدوَّنة. كما ءن اإلععن العاملي حلاوق اإلنسان فُرجم إا ثعث لماا وأنية ُمدونة، بنام 
 علا ألا ويفير العدل. ومن املزمع فرمجته إا سبع لماا ءخرا مدوَّنة.

من ءجل فدعيم حمو األمية لدا  MTNوفشمل آفاق التعاون املستابلية مشروض شراكة مع شركة االفصاالا  -١٨
 اإلناث باستخداا اهلوافف ازمولة، وكذلك مشروعاً إلوراج املدارس اإلسعمية م نظاا التعليم الرمسي.

 التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي )٤(

لدراسية، وبنام فرتكز األولوياا الا  دوتا كوا ويفوار م االرفاام بالتعلم من خعل حتسني جووة املنا ج ا -١٩
قدراا املعلمني، وإوراج فكنولوجياا املعلوماا واالفصاالا م العملية التعليمية. وم  ذا السياق، مت استهعل مشروض 

ليتي   ٢٠١٣ووالرًا ءمريكياً) م شهر ءيلول/سبتمرب  ٧٠٩ ٣٣٤اليونسكو الاائم علا ءموال الووائع الصينية (ومبلمها 
دائي من خعل فطوير فدريا املعلمني املستمر عن بعد باستخداا فكنولوجياا املعلوماا االرفاام بالتعليم االبت

 واالفصاالا.

 العلوم الطبيعية

، صيمت بعض املارت اا الرامية إا االرفاام بالبحث ٢٠١٤وخعل بعثة لليونسكو إا ءبيدجان م نيسان/ءبريل  -٢٠
متتلكها، مستعينة باألموال الا قدمتها احلكومة اإلسبانية، من ءجل العلمي. وءسهمت اليونسكو ءياًا باخلرباا الا 

 وضع خطة عمل اسرتافيجية وفشجيع البحث العلمي واالبتكار التكنولوجي م كوا ويفوار.

وباإلضافة إا ذلك، واستناوًا إا جتربة املدرسة اإلقليمية للدراساا العليا م جمال التخطيط واإلوارة املتكاملني  -٢١
) م ءفريايا الوسطا، فعمل اليونسكو مع  كومة كوا ويفوار علا إنشام معهد ERAIFTللماباا واألراضي املدارية (

 مماثل م غريف ءفريايا يكون ماره م ءبيدجان.

وقدمت اليونسكو م جمال البيئة مساعدة وولية إا ثعثة مواقع أبيعية مدرجة م قائمة الرتاث العاملي،  ي:  -٢٢
فاي الوأنية، و دياة كوموي الوأنية، ومعزل جبل نيمبا الطبيعي املتكامل. وفيما يتعلق حبدياة فاي الوأنية،   دياة

ءفا ت املساعدة الدولية الرتميم الطبيعي لاطاض سوبريه من خعل يفياوة املراقبة وفوعية السكان الذين كانوا يعيشون م 
الرتاث العاملي لتمويل األنشطة املرفبطة ببنام سور حلدياة كوموي حميط  ذه احلدياة. واستعانت اليونسكو بصندوق 

الوأنية وحبماية التنوض البيولوجي ملعزل جبل نيمبا الطبيعي املتكامل، وذلك م إأار السعي إا سحا  ذين املوقعني من 
 قائمة الرتاث العاملي املعر  للخطر.
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 العلوم االجتماعية واإلنسانية

مج الشامل لتادمي وعم خاص م مر لة ما بعد النزاض، جرا بوجه خاص حتديد الشبايف، وم إأار الربنا -٢٣
 وءخعقياا البيولوجيا، واملواأنة، واحلوار بني الثاافاا، بوصفها عوامل لتحايق املصاحلة الوأنية ومنع نشويف النزاعاا.

مكافحة مجيع ءشكال التمييز ضد  ونفذا اليونسكو م  ذا اإلأار مشروض "فعليم اال رتاا للجميع"، بمية -٢٤
األشخاص املستاعفني. وءفاح  ذا املشروض وضع ءوواا فعليمية بشأن سبل فناول املسائل املتعلاة مبكافحة العنصرية 
وفعزيز التسام  م جمال الرتبية والتعليم. ومثة فسجيل مرئي قصري يسلط الاوم علا املسائل الرئيسية املرفبطة بالعنصرية 

والتعصا وكذلك املمارساا املبتكرة الا يشارك فيها التمع الرتبوي والشبايف. وجيري ءياًا النظر م مسألة  والتمييز
 إنشام جملس وأين للشبايف م كوا ويفوار بالتعاون مع ويفارة الشبايف.

والتفاو  كما ءن اليونسكو فولَّت فدريا حنو مائة شايف من قياواا رابطاا الشبايف م جمال ثاافة السعا  -٢٥
والرياوة، وذلك ليتمكنوا من اإلسهاا علا حنو فاعل م األنشطة الوأنية الرامية إا فعزيز املصاحلة والتماسك 
االجتماعي. كما عملت املنظمة علا إجنايف مشروض "مثة ءمور كثرية جتدر رؤيتها"، الذي جرا مبوجبه إ دام نظاراا أبية 

ن من مشكعا م الرؤية، وبدعم من بعض العيب كرة الادا الدوليني. وءخرياً، لألأفال من األسر الفارية الذين يعانو 
جيري  الياً، م إأار شراكة مع الربنامج الوأين للتماسك االجتماعي، فنفيذ مشروض مشرتك يرمي إا فنظيم قافلة 

 للتوعية ولرتويج السعا والتعايش السلمي من خعل املسرح ومسابااا م األويف والرسم.

 لثقافةا

م إأار املوضوعاا املتعلاة بدور الثاافة م فعزيز التماسك االجتماعي واحلوار، ءجرا اليونسكو وراسة بشأن  -٢٦
وفاريا االضداو، وما إا  مثالواأل كاياااآللياا التاليدية املستخدمة م  ل النزاعاا م كوا ويفوار وءفريايا (كاحل

 ذلك).

وم جمال الرتاث، قدمت املنظمة الدعم لتنفيذ وراسة بشأن ا تياجاا فرميم موقع "بساا الكبري" ومعامله األثرية.  -٢٧
وسوف يُادَّا الدعم إا كوا ويفوار م جهوو ا الرامية إا شطا املوقعني ( دياة كوموي الوأنية ومعزل جبل نيمبا 

 عر  للخطر. الطبيعي املتكامل) من قائمة الرتاث العاملي امل

 وختاماً، فعمل اليونسكو علا حتديد قنواا لتوظيف الشبايف وفدريبهم م قطاض الصناعاا الثاافية. -٢٨
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 االتصال والمعلومات

فاوا اليونسكو  الياً، م إأار ءنشطتها الرامية إا فطوير وسائل اإلععا م كوا ويفوار، بتدريا مهنيني م  -٢٩
ارر إجراؤ ا م عاا جمال اإلذاعاا ازلية، بمي

ُ
. ومت من نا ية ءخرا فادمي ٢٠١٥ة فيسري فمطية سلمية لعنتخاباا امل

وعم إا وسائل اإلععا من خعل فزويد ا باملعداا العيفمة (معداا  اسوبية وآالا فصوير رقمية). كما ءن اللس 
 مساعداً م جمال الرصد. ٥٠الوأين للصحافة  ظي بدعم لتدريا 

ليونسكو الدعم كذلك من ءجل إنشام شبكة فام الصحفياا واملهنياا م وسائل اإلععا، وذلك من وقدمت ا -٣٠
ءجل فعزيز املساواة بني اجلنسني، ومكافحة ءعمال العنف والتمييز الا فتعر  هلا النسام، واإلسهاا م االرفاام بصورة 

 املرءة م وسائل اإلععا وم التمع.
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 التقدم المحرز في تنفيذ سياسة اليونسكو الخاصة باالنتفاع الحر بالمطبوعات -جيم 
 (ثانياً)) ٥ا ا/١٩١الارار  فنفيذ (متابعة

 مقدمة

سياسة جديدة خاصة باالنتفاض احلر مبطبوعاا اليونسكو جرا  ٢٠١٣وضعت املديرة العامة م نيسان/ءبريل  - ١
با اليونسكو ألوسع مجهور ممكن. وفتمحور  ذه السياسة  ول ثعثة  رمسها لتيسري إفا ة نتائج البحوث الا فاوا

 ء داف،  ي التالية:

 فوفري إأار معئم للمطبوعاا الصاورة وفااً لسياسة االنتفاض احلر؛ −

 فعزيز الادراا علا الصعيد الداخلي وفدعيم معارف موظفي اليونسكو فيما يتعلق بااايا االنتفاض احلر؛ −

 شر املعلوماا من خعل استخداا "مستووض االنتفاض احلر".فعزيز الادرة علا ن −

وقاا مساعد املديرة العامة لعفصال واملعلوماا بإععن السياسة اجلديدة باالنتفاض احلر خعل افتتاح املنتدا  - ٢
. وجرا الرت يا بذه اخلطوة فر يباً  اراً م مئاا من ٢٠١٣اخلاص مبؤمتر الامة العاملي لتمع املعلوماا م ءيار/مايو 

 علا وور اليونسكو الرائد م فعزيز االنتفاض احلر. املااالا الصحفية، الا جرا فيها التشديد 

، عرضت للمرة ٢٠١٤وم الرسالة الا وجهتها املديرة العامة م اليوا العاملي للكتايف و اوق املؤلف م عاا  - ٣
 األوا مسألة االنتفاض احلر باملعارف وفعميم االنتفاض با.

نفيذ  ذه السياسة مجيع ءنواض املاامني اجلديدة الا فتي  حتسني ومنذ بدم العمل بسياسة االنتفاض احلر، مشل ف - ٤
 االنتفاض بنتائج حبوث اليونسكو ونشر فلك النتائج.

اجلزم الثاين، امللحق)، قاا  ٥ا ا/١٩١وكما جام م خطة التنفيذ الا وافق عليها اللس التنفيذي (الوثياة  - ٥
راماا لرسم معم  الرؤية اخلاصة باالنتفاض احلر والتصدي للتحدياا الا خمتلف ءفرقة اليونسكو باختاذ جمموعة من اإلج

 يواجهها فعميم االنتفاض باملعارف.

 المنجزات الرئيسية

َفركز العمل ءساسًا خعل فرتة التنفيذ علا وضع ءوواا للمساعدة م برجمة املطبوعاا اجلديدة وإعداو إجراماا  - ٦
ربام الدوليني م  ذا الال إسهامًا كبريًا م وضع إجراماا جديدة وإعداو ءوواا عمل جديدة. وءسهم التعاون مع اخل

 طلع با م إأار فنفيذ فلك اإلجراماا:ويرو فيما يلي عر  لألنشطة املا شاملة للموظفني.
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 إنشاء مستودع متعدد اللغات لالنتفاع الحر

م إأار املر لة األولية لتنفيذ السياساا. ومتثلت إ دا ، ٢٠١٣مت افتتاح مستووض االنتفاض احلر م متويف/يوليو  - ٧
احلر استناواً إا  الستعمالمطبوعاً من املطبوعاا املتا ة علا شبكة اإلنرتنت إلعاوة ا ١٥٠املرا ل األوا م إفا ة حنو 

 منظمة املشاض اإلبداعي. ُرخص

يدة علا حنو منتظم عند صدور ا، مما جيعلها ومنذ افتتاح  ذا املستووض، ءصبحت فُدرج مجيع املطبوعاا اجلد - ٨
 متا ة للجمهور علا الفور.

مطبوعًا من مطبوعاا االنتفاض احلر (مبا م ذلك املطبوعاا الصاورة  ٣٥٠ويام  ذا املستووض م الوقت الرا ن  - ٩
ساسية ومطبوعاا لمة وفشمل فاارير اليونسكو األ ١٢عن املكافا امليدانية واملعا د) و ي مطبوعاا صاورة بنحو 

إا خمتلف مناأق العامل وءصب   الا فنتميالبحوث الرئيسية. وفشمل  ذه املعارف جمموعة كبرية من املوضوعاا 
 االأعض عليها متا اً للجمهور العاا واملهنيني والبا ثني والطعيف ورامسي السياساا. 

 نشر السياسة العامة والتواصل وتدريب الموظفين

ملطبوعاا بتوفري إرشاواا بالمة األمهية بشأن وضع السياسة العامة وفنفيذ ا ونشر ا علا نطاق قاا جملس ا -١٠
) ERI/DPIاملنظمة. وعلا الصعيد امليداين، قاا قسم إععا اجلمهور التابع لاطاض الععقاا اخلارجية وإععا اجلمهور (

مج م اسؤويل املطبوعاا وءخصائيي الرب وكذلك بعض ءخصائيي قطاض االفصال واملعلوماا بتوفري وعم مستمر مل
 الاطاعني خعل كامل املر لة االنتاالية، وذلك بعاد جلساا إععمية وفنظيم فدريا م جمال االنتفاض احلر.

 لالنتفاع الحر بالمطبوعات على شبكة اإلنترنت مخصصجديد سهل االستخداا  موقعومت افتتاح  -١١
)access-http://en.unesco.org/open( وذلك لتعزيز املباورة والنهو  باالنتفاض ، ٢٠١٣ فشرين األول/ءكتوبر م

 احلر وفشجيع استخداا املطبوعاا املتا ة لعنتفاض احلر. وفتاح واجهة استخداا  ذا املوقع علا اإلنرتنت بست لماا. 

وباإلضافة إا الدوراا اإلععمية العاوية م املار، جرا ختصيص وورة فدريبية ملدة يومني م ءيلول/سبتمرب  -١٢
لتدريا املوظفني املتخصصني. وقدمت  ذه احللاة التدريبية، بوصفها  لاة لتدريا املدربني، ءساسًا متينًا م  ٢٠١٣

 رئيسية الفاعلة م جمال إوارة املعلوماا م الاطاعاا وم املرافق املركزية.موضوض االنتفاض احلر، نظرية وفطبيااً، للجهاا ال

جرا الرتكيز بادر ءكرب علا فدريا املوظفني امليدانيني، ال سيما لامان إوراك املوضوض وما له من آثار علا  -١٣
كتا اليونسكو م بانكوك، وُعاد املكافا امليدانية. ومنذ البدم بعملية التنفيذ، مت فنفيذ برنامج فدريا إقليمي م م

 موظفاً. ٧٠اجتماض إععمي للموظفني م مكتا بيجني. وشارك م  ذه اجللساا حنو 

 

http://en.unesco.org/open-access
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ومن ءجل فوسيع نطاق التدريا علا االنتفاض احلر حبيث يشمل عدوًا ءكرب من موظفي اليونسكو، مبن فيهم  -١٤
ءواة للتعلم الذايت، استناوًا إا ووراا التدريا ليًا بإعداو املوظفون امليدانيون، ياوا قطاض االفصاالا واملعلوماا  ا

الساباة الا اعتمدا ءسلويف التعلم وجهًا لوجه، وستصب   ذه األواة الطرياة املو دة لتدريا املوظفني املعنيني 
 باملطبوعاا. 

احلر. ومن املزمع فباول املواو مع وفساعد  ذه املواو التدريبية م فوأيد وور اليونسكو الرياوي م فعزيز االنتفاض  -١٥
الوكاالا األخرا التابعة لألمم املتحدة والا شرعت م إجراماا مماثلة، وذلك لتشجيع وفيسري انتااهلا إا سياسة 

 االنتفاض احلر.

 الُرَخصاعتماد نظام جديد لمنح 

إا ءأراف ثالثة.  الُرخصءوا اعتماو سياسة االنتفاض احلر إا إلزاا اليونسكو بتميري نظامها اخلاص حباوق من   -١٦
وعلا غرار الوكاالا األخرا التابعة لألمم املتحدة، اختارا اليونسكو نظاا "بعض احلاوق حمفوظة" (الذي  ّل حمل 

بداعي غري الرحبية. وءجرا اليونسكو مناقشاا مع  ذه املنظمة "مجيع احلاوق حمفوظة") الذي وضعته منظمة املشاض اإل
 ٢٠١٣لوضع نسخة خاصة باملنظماا الدولية احلكومية. وجرا استهعل العمل بتلك النسخة م ءيلول/سبتمرب 

 .)OECD) ومنظمة التعاون والتنمية م امليدان االقتصاوي (WIPOبالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية (

 ١٠٠وخعل األشهر الثمانية عشر األوا من فنفيذ  ذه السياسة، وافق جملس املطبوعاا علا نشر ما ياريف من  -١٧
الا فرضتها السياسة. و مطبوض وجرا إصدار مجيع فلك املطبوعاا مبوجا الُرَخص الا منحتها منظمة املشاض اإلبداعي 

ن املنشوراا اجلديدة شروا إعاوة استخداا النصوص والصور فوض  الصفحة املخصصة حلاوق املؤلف م كل منشور م
 الواروة فيه.

 استعراض أشكال حقوق المؤلف وإنشاء أدوات جديدة

فطلا النظاا اجلديد ملن  الُرَخص فطويع األوواا األساسية حلاوق املؤلف وكذلك اإلجراماا اإلوارية. ومن ءجل  -١٨
نرتنت والسماح بإعاوة استخداا املامون، جرا فعديل عاوو املؤلفني م اكتسايف احلاوق الكافية للنشر علا شبكة اإل

اليونسكو وإعداو ءواة ثانية للحاوق املمنو ة جمانًا إا اليونسكو. وكان هلذه السياسة العامة كذلك ءثر علا املرجع 
  اإلواري، وعلا املباوئ التوجيهية اخلاصة باملطبوعاا، وعلا عمل جملس املطبوعاا.
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 ر المقترحالقرا

 بعد النظر م مامون  ذا التارير، قد يرغا اللس التنفيذي م اعتماو قرار جيري نصه علا النحو التايل: -١٩

 إن اللس التنفيذي،

 (ثانياً)، ٥ا ا/١٩١اجلزم الثاين وبالارار املرفبط با و و الارار  ٥ا ا/١٩١بالوثياة  إذ يُذّكر - ١

اجلزم الثاين (جيم) الا فام التارير املر لي الذي ءعدفه املديرة العامة  ٥ا ا/١٩٥الوثياة  وقد ورس - ٢
 بشأن فنفيذ سياسة اليونسكو اخلاصة باالنتفاض احلر باملطبوعاا واملنجزاا الا حتاات م  ذا الصدو،

 مبامون التارير؛ حييط علماً  - ٣

 االنتفاض بنتائج حبوث اليونسكو وإفا تها للمجتمع العاملي عرب بالتادا األويل ازريف م فوفري وإذ يُر ا - ٤
 اإلنرتنت،

 علا النهج الذي اقرت ته املديرة العامة؛ يوافق - ٥

املديرة العامة إا مواصلة فنفيذ السياسة اخلاصة باالنتفاض احلر مبطبوعاا اليونسكو مارتنة بالنهج  ويدعو - ٦
ارتح.

ُ
 امل
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 دور االستشراف والتقييم في اإلطار البرنامجي واالستراتيجي الجديد لليونسكو - دال
 )٣٠ا ا/١٩٤(متابعة فنفيذ الارار 

 مقدمة

من املديرة العامة ءن فتخذ اإلجراماا املعئمة لامان إوماج  ،٣٠ا ا/١٩٤اللس التنفيذي، م قراره  ألا - ١
إا الدول األعاام لبنام الادراا علا رسم السياساا واستعراضها  ءنشطة االستشراف والتاييم م املساعدة املادمة

ءن فاّدا إليه، م وورفه اخلامسة  من املديرة العامةاللس التنفيذي  ألا. كما صع ها م جماالا اختصاص املنظمةوإ
االسرتافيجي والربجمة والتاييم والتسعني بعد املائة، فاييمًا حتليليًا للوضع الاائم مع فوصياا بشأن الروابط بني التوجه 

واالستشراف، علا ءن يشكل  ذا التاييم جزمًا ال يتجزء من الشكل التنظيمي اجلديد والدورة اجلديدة املارت ني للتاارير 
 املنتظمة اخلاصة بتنفيذ الربنامج وءن يعاجل عدة ءمور من ضمنها ما يلي:

يف إا امليدان وم فعزيز قدراا الدول األعاام علا وور االستشراف والتاييم م جعل اليونسكو ءقر  (ء) 
 مواجهة التحدياا العاملية اجلديدة م جماالا اختصاص املنظمة؛

 وور االستشراف والتاييم م حتسني امليزنة واإلوارة املستندفني إا النتائج؛ (يف) 

 )؛٣وا/ ٤ئق ا ا/إوراج نتائج االستشراف والتاييم م التاارير اخلاصة باألنشطة (الوثا (جـ) 

وور االستشراف م املسامهة الا فادمها اليونسكو فيما يتعلق بصياغة اخلطط اخلاصة مبر لة ما بعد عاا  (و) 
٢٠١٥. 

ومن ءجل فلبية املتطلباا املذكورة ءععه، اختذا األمانة جمموعة من التدابري وشرعت م فنفيذ ا علا عدة  - ٢
 مستوياا فعد فيها ءنشطة االستشراف والتفكري االستباقي ءمرين ءساسيني:

اور بشأن التفكري االسرتافيجي الذي يوفر املعلوماا الا فستند إليها مجيع جوانا وورة الربنامج، مثل التش •
 والتاييم؛ والرصد الربنامج والتخطيط والتنفيذ

 ٤إعداو التاارير/التاييم/التادير، مبا يشمل االقرتا اا اجلديدة لتادمي  ذه األمور م الوثائق املابلة ا ا/ •
 ؛٣وا/

ر ا حتليل االجتا اا والتحدياا العاملية من ءجل فادمي ما يلزا من معلوماا لصياغة وثائق املنظمة وفااري •
االسرتافيجية والربناجمية الرئيسية، وفلبية ا تياجاا وضع املعايري الا ال فنفك فتطور، والتصدي املبكر ألوضاض 
األيفماا والنزاعاا، وكذلك إسهاا اليونسكو م وثائق الربجمة الاطرية املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة، 

 ونسكو؛واخلطط الوأنية ووثائق الربجمة الاطرية اخلاصة بالي
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 املشاركة مع با ثني وعلمام مستالني لتصميم �وج جديدة وفاييم التطوراا م األجل الطويل؛ •

إسدام املشورة إا الدول األعاام واللجان الوأنية فيما يتعلق ببنام الادراا الوأنية م جمال االستباق  •
 واالستشراف؛

 األمم املتحدة وم عملياا اإلصعح الا املشاركة م عملياا االستشراف الا جتري علا صعيد منظومة •
لمر "، حبيث فصب  قاورة علا با ففيه حنو جعل منظومة األمم املتحدة "جَّ و فدير ا األمم املتحدة والا فُ 

 .٢٠١٥دث وقعاً كبرياً م عملية إعداو خطة التنمية املستدامة ملا بعد عاا فنفيذ األنشطة بفعالية وبطرياة حتُ 

 الدفاع عن االستشراف في مجاالت اليونسكو البرنامجية األساسية -التفكير والتنفيذ على الصعيد االستراتيجي 

ينص امليثاق التأسيسي لليونسكو علا ءن "السلم املبين علا جمرو االففاقاا االقتصاوية والسياسية بني احلكوماا  - ٣
م بالتايل ءن ياوا  ذا السلم علا إمجاعيًا ثابتًا خملصاً، كان من ازتَّ  ال ياوا علا وفع الشعويف إا االلتزاا به التزاماً 

ءساس من التاامن الفكري واملعنوي بني بين البشر". ويشري امليثاق التأسيسي إا ءنه جيا علا كل جيل ءن يتنبه إا 
يف الشواغل السياسية الاصرية ن حتل بدون التفكري والعمل علا حنو يتجاو لءمر، و و ءن األوضاض اإلنسانية املعادة 

ؤمل جديًا النجاح م املساعي توقع ءو  ىت ءن يُ كانت الاموا الا حتدثها  ذه الشواغل. وال ميكن ءن يُ   اً األجل، ءي
فعبئة أاقاا الرتبية والعلوا والثاافة واالفصال  فا ية م األجل الطويل ما مل جترِ اجلماعية الرامية إا حتايق السعا والر 

 علوماا.وامل

وإن األ داف العليا الا نص عليها امليثاق التأسيسي لليونسكو والا فتمثل م "ء داف السلم الدويل، وحتايق  - ٤
الا اجتماعية ال سابق هلا م سياق عوملة التمع الصاحل املشرتك"  ي علا ازك م عصر فواجه فيه مجيع األمم حتوّ 

 علا واالفصاالا. ومثة ءوجه جديدة النعداا الياني فنشأ من ءنه ال يتعّني  البشري، وال سيما االقتصاو واملعارف
ل الا فتيحها العلوا والتكنولوجيا، والتباول احلكوماا والتمعاا ءن فستمل الفرص اجلديدة فحسا، كإمكانياا التحوّ 

مسألة اعية، كأوجه التفاوا املتزايدة، و  عليها ءياًا ءن فتصدا للتطوراا االجتموالرتابط الثاافيني املتناميني، بل يتعّني 
واالستبعاو الذي يصيا الشبايف والنسام والفئاا املهمشة علا وجه العموا. ونظرًا إا ءن  ،العدالة االجتماعية

جوانا حملية ووأنية وإقليمية وعاملية غري قابلة للفصل، فاد ءصب   ناك ءمر  فنطوي علاالتحوالا التمعية والثاافية 
ذلك  من عاجل م يومنا  ذا ءكثر من ءي وقت ماا، و و إعاوة التفكري م التعاون الدويل واحلوكمة املتعدوة األأراف

ا جوانا اقتصاوية واجتماعية وبيئية املنظور. ففي الواقع، فواجه البشرية ألول مرة م فارخيها ءيفماا عاملية متعدوة ذا
ادا م  ذا الصدو  ًع "و يدًا يعئم كل احلاالا". فإن استمرار ال ميكن ألي بلد مبفروه ءن يُ و وثاافية م آن وا د، 

الفار م البلدان النامية علا وجه اخلصوص يظل مصدر قلق علا الصعيد العاملي، وال سيما م ءفريايا وم ءقل البلدان 
 نشطةاألخعل مجيع براجمها الرئيسية اخلمسة، مبا يشمل من ًا وم الدول اجلزرية الصمرية النامية. وفعمل اليونسكو منو 
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تعزيز األولويتني العامتني املتمثلتني م ءفريايا واملساواة بني اجلنسني، بمية إسدام املشورة إا الدول األعاام م ب اخلاصة
 املتعدوة اجلوانا من خعل بنام الادراا املؤسسية والبشرية وفعزيز ا.فصميم فدابري التصدي للتحدياا 

وفظل مواكبة التحوالا االجتماعية وفعزيز احلوار بني الثاافاا مهمة فسري م عروق اليونسكو. وميثل االستعداو  - ٥
ياطلع الا لدمياراأية واملنفتحة احلاسم الستخداا احلوار وفباول األفكار واالستشراف شرأاً ال بد منه إلقامة التمعاا ا

ءن التنمية املستدامة جيا ءن فبىن علا ثعث  ٢٠التنوض واملعارف بدور بنيوي متعاظم م فنميتها. وءكد مؤمتر ريو+
 شاملةركائز، ءال و ي الركائز االقتصاوية والبيئية واالجتماعية. فع ميكن حتايق التنمية املستدامة ما مل فكن التمعاا 

دوية وما مل فبث م عاول األفراو والتمعاا ثاافة احلوار الا سيثبت ءكثر فأكثر ء�ا  امسة م عصر اإلنرتنت وفع
واالبتكاراا التانية السريعة التطور، والا جيا ءن فكون استشرافية لكي فتمكن من التصدي لسلسلة من التحدياا 

واضحة الرتكيز وابتكارية واستشرافية ومتكاملة،  و�وجاً مًا واضحًا السريعة النشوم. ويستلزا فعايد  ذه التحدياا التزا
 املتعدو التخصصاا والطيف الواسع من الشركام. هااامل املتمثلتني مثرويت اليونسكو  فستمل استمعالً كامعً 

االجتماعية، وثاافة وحتاياًا هلذه الماية، فسعا اليونسكو إا فصميم ءنشطة فتعلق باإلوارة املستدامة للتحوالا  - ٦
السعا والتااريف بني الثاافاا، وفعزيز جمتمعاا املعرفة الشاملة واملنفتحة، ووضع سياساا موجهة حنو املستابل. وميكن 

كل جمتمع فصور املستابل علا حنو فعلم  لتمع مرتابط علا الصعيد العاملي ءن حياق االستدامة إذا فعلمت كل ءمة و 
ا واملعارف حبيث يتسىن االعتماو علا أاقاا مجيع األأراف الفاعلة، وال سيما الشبايف مشرتك، وفباول املعلوما

 نتفاض بطاقاا التنوض الثاام غري املستملة إا  د كبري.االوالنسام، وكذلك 

 التدابير الملموسة لالرتقاء بدور االستشراف في السياق البرنامجي واالستراتيجي الجديد لليونسكو

)، الا اعتمد ا املؤمتر العاا م وورفه السابعة ٤ا/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤فيجية املتوسطة األجل للفرتة إن االسرتا - ٧
املخصص للمادمة فكريسًا شبه كامل لألبعاو واملداوالا اخلاصة باالستشراف. ومت إثرام  ذه  قسمهاكرس والثعثني، فُ 

م فرتاا العامني الساباة حتت رعاية مكتا التخطيط املادمة بذكر األنشطة االستشرافية املختلفة الا مت فنظيمها 
 نل املستابل ضماالسرتافيجي. وفتامن  ذه األنشطة مؤمتراا متعلاة باملستابل، و لااا فدارس وحماضراا فتناو 

، واقتصاو االكتفام الذايت، وجمتمع املعرفة ٢٠معاجلة بعض املسائل كتلك الا فتعلق باالقتصاو األخار، وريو+
مصممة  ٤ا/٣٧وماا، والتمويل االبتكاري ألنشطة التنمية، والتحدياا اإلمنائية م ءفريايا. ونظرًا إا ءن الوثياة واملعل

االستشراف واالستباق  يفر  �ج) مصممة لسنتني، فإن ذلك ٥ا/٣٧سنواا وءن وثياة الربنامج وامليزانية ( ملدة مثاين
اسرتافيجياا اليونسكو وخطط عملها بالنسبة إا الفرتة املعنية مجيع م بوصفه �جًا ال بد منه، إن مل يكن إلزامياً، 

 املتباية.
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وبعد مناقشاا عمياة م الدورة السابعة والثعثني للمؤمتر العاا وم الدوراا األربع املاضية للمجلس التنفيذي،  - ٨
الا االجتماعية واحلوار بني شام مركز للتحوّ جريت ءياًا بشأن اقرتاح املديرة العامة األويل بإنوبعد املناقشاا الا ءُ 

ص لعستشراف واخل قطاض العلوا االجتماعية واإلنسانية، قرر املؤمتر العاا إوراج ءنشطة صَّ الثاافاا يام عنصراً مميزاً خيُ 
شطة ءيااً ا  ذه األناستخدا، و م نطاق الربنامج الرئيسي الثالثاالستشراف واألنشطة املتعلاة باحلوار بني الثاافاا 

ل  دف  ذا التدبري ءياًا م ضمان اطلع با م إأار الربامج الرئيسية األخرا. ومتثَّ إلثرام التفكري واملمارساا الا يُ 
، من جهة والتنفيذ العملي للربنامج الذي اعتمده املؤمتر العاا م جممله ، من جهة،عد االستشراففرابط ءفال بني بُ 

 .ءخرا

مسة جديدة م ءنشطة برنامج اليونسكو فتمثل م فعزيز النهوج والسياساا املوجهة حنو ولذا ستكون  ناك  - ٩
املستابل من ءجل التصدي ألوجه انعداا الياني املتزايدة الا فتسم با التطوراا االجتماعية والثاافية واالقتصاوية والبيئية 

 م كوكبنا.

الا االجتماعية العلوا االجتماعية واإلنسانية، و و قسم التحوّ ومت م  ذا الصدو إنشام قسم جديد م قطاض  -١٠
واحلوار بني الثاافاا، الذي سيعزيف الصعا بني البحوث العلمية وعملياا وضع السياساا، وبنام الادراا البشرية 

نشئت ف. وءُ واملؤسسية لتنفيذ السياساا العامة، وفطوير الدور الاياوي لليونسكو كمخترب لألفكار ومنتدا لعستشرا
واخل  ذا الاسم شعبة امسها "شعبة البحوث والسياساا واالستشراف". وسرتكز  ذه الشعبة عملها علا فعزيز البحوث 

السياساا وكذلك رعاية  رسمم ميدان العلوا االجتماعية واإلنسانية علا املستوا الوأين وفدعيم الصلة مع عملياا 
ستشجع احلوار املتعلق بالسياساا مع احلكوماا والتمع املدين و الستشراف. التفكري النادي وا فزالتأمل العاملي و 
اخلاصة باليونسكو والنابعة من فنوض األوساا الا فتعامل معها، بدمًا بفئاا  امليزااواستناوًا إا . والشركام اآلخرين

سياساا حنو فوسيع نطاق األأراف الفاعلة ه احلواراا اخلاصة بالوجَّ الشبايف وانتهام بالاطاض اخلاص والتمع املدين، ستُ 
املشاركة م االستشراف من ءجل املاي قدمًا م املفا يم الا فرفبط علا حنو ءوثق مبسائل العيش معًا والتنوض الثاام 

لاطاعاا والو داا األخرا، عند االقتاام، بشأن لوالسعا. ومن املتوقع ءياًا ءن فوفر  ذه الشعبة فوجيهًا منهجيًا 
إوراج االستشراف م عملياتا. ومثة شعبة ءخرا م الاسم ذافه خمصصة لال "السياساا العامة وبنام الادراا". ومت م 

 . اوضع خطط العمل الا ستنفذ ا  ذه الو داا، وبدء فنفيذ ٢٠١٤بداية عاا 

ومن املتوقع ءن ففيد فعبئة البحوث واملعارف ورسم السياساا املوجهة حنو املستابل م وعم إوارة التحوالا  -١١
االجتماعية واإلوماج االجتماعي واحلوار بني الثاافاا، و ي ءمور فعتمد علا فطوير الادراا واملمارساا فيما يتعلق 

عد املفا يم وبنام الادراا علا الصعيد ازلي. وفُ  توقعيطيط الباستخداا األبعاو اخلاصة باملستابل، مبا م ذلك التخ
عتمد عليها م العلوا االجتماعية واملنهجياا واألوواا التحليلية الا ياوا عليها االستشراف شبيهة بتلك الا يُ 

مجيع الربامج الرئيسية.  واإلنسانية، مبا م ذلك االلتزاا العميق بتعزيز اجلمع بني التخصصاا واالشرتاك بني الاطاعاا م
ءما وظيفة خمترب األفكار واالستشراف فتمثل م الواقع ءمرًا ءساسيًا لكل برنامج من الربامج الرئيسية م املنظمة. 
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برنامج رئيسي بسبا الايوو املالية، فإن  ذه  كلم  يعد باإلمكان االستمرار م ختصيص و داا هلذا األمر  مل وإن
ة م  د ذاتا وال فزال عناصر االستشراف فشكل جزماً ال يتجزء من العمل الربناجمي م الاطاعاا. الوظيفة ال فزال قائم

 ويتجلا  ذا األمر كذلك م خطط العمل اخلاصة بالاطاعاا األخرا.

وستواصل اليونسكو السعي إا فصميم وفنفيذ مشروعاا حمدوة ومشرتكة بني الاطاعاا فنطوي علا بعد صري   -١٢
ستشراف علا مجيع املستوياا وعن أريق شبكة مكافبها امليدانية، وكذلك عن أريق التشارك مع مراكز خاص باال

ومع جمموعة كبرية من الشركام. وستتشاور اليونسكو ءيااً، م إأار  ذه اجلهوو، مع الدول األعاام  ٢ومعا د الفئة 
اح هلا من ثرواا. وستسعا اليونسكو علا وجه ومع شبكاا اليونسكو بشأن مهاراتا وما  و مت ،بشأن ا تياجاتا

 التحديد إا حتايق ما يلي:

العمل كمخترب لألفكار يادا اقرتا اا ابتكارية ومشورة موجهة حنو املستابل م جمال السياساا،  (ء)
 عرفة؛سيما فيما يتعلق باالجتا اا الا فؤثر م التحوالا االجتماعية والتنوض الثاام ونشوم جمتمعاا امل وال

الا جيري التفاو  عليها  الياً م إأار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -إعداو وفعزيز عناصر اخلطة العاملية  (يف)
 م جماالا اختصاص اليونسكو من خعل االستشراف، وحتليل السياساا ورصد ا وقياسها؛ -

صها، وفوأيد التحالفاا والتعاون الفكري فعزيز التعاون علا  الصعيد الدويل واإلقليمي م جماالا اختصا (جـ)
 والتباول املعرم والشراكاا التنفيذية؛

إسدام املشورة إا الدول األعاام فيما خيص رسم السياساا وفنفيذ ا، واحللول االبتكارية، وفنمية  (و)
 الادراا املؤسسية والبشرية.

 إعداو األوواا الكفيلة بتادمي ءفكار حتويلية وستساعد  ذه الوظائف األساسية م فعزيز نفوذ اليونسكو وم -١٣
للمستابل. وإن عمل املنظمة م إأار األفرقة واملباوراا املشرتكة بني وكاالا األمم املتحدة واملتعدوة األوجه يثبت  ذه 

م شىت  الادرة، إذ إن  ذه اخلربة التانية م  ذا الشأن قد اكتسبت، بدرجاا خمتلفة، من خعل عمل خمتلف الاطاعاا
ءحنام املنظمة. واملهم  و ءن  ذه اخلربة ال فزال موجووة جبوانبها التنفيذية م العديد من املكافا امليدانية. فعلا سبيل 
املثال، متتلك اليونسكو م جمال العلوا االجتماعية واإلنسانية، من خعل برنامج إوارة التحوالا االجتماعية (موست) 

والدولية احلكومية، قدرة فريدة علا فعبئة البحوث واملهاراا العلمية وربطها بصياغة السياساا  وغريه من الربامج الدولية
 العامة وإنتاج املعارف علا الصعيد الوأين.

ومن ءجل حتسني فطبيق النظرياا واملمارساا املتادمة م جمال املستابل علا مجيع املستوياا، ءقيمت شراكة مع  -١٤
يؤكد عملها ءن النظم االستباقية جارية م شىت ءحنام العامل وءن فطوير الدراية فيما يتعلق بشؤون مؤسسة روكفلر، الا 

ثبت فعاليته فيما يتعلق بكيفية فصور البشر للسياق اخلاص بم والعمل ضمن  ذا السياق. ومثة مشروض جديد املستابل يُ 
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بعة للمفوضية األوروبية ومؤسسة روكفلر واليونسكو من ءجل سياوا علا التعاون الثعثي بني مراكز البحوث املشرتكة التا
سعيًا إا حتايق  دف حمدو. وسيؤوي املشروض إا صياغة  االستشراففاييم مخس وراساا  االا مت فيها استخداا 

 فوصياا بشأن كيفية حتسني جمموعة من العملياا املختلفة الا جتري واخل املنظماا، سوام ءكانت عملياا فتجه من
 نشر بوصفها قدرة مجاعية.ءو فُ  ازاور األسفل ءو متتد علا خمتلف األعلا إا

وفيما يتعلق بالبحوث املوجهة حنو املستابل، فشارك اليونسكو فعًع م  ذه البحوث بطرق خمتلفة. ففي جمال  -١٥
لفرتة األخرية مخسة سيناريو اا مبسطة اهليدرولوجيا، علا سبيل املثال، ءعد الربنامج العاملي لتاييم املوارو املائية م ا

، وجيري  اليًا إأعض الدول األعاام علا  ذه السيناريو اا. والمر  من ٢٠٥٠ملستابل املياه م العامل حبلول عاا 
 ذه السيناريو اا، الا فطرح املشكعا املنهجية اخلاصة با،  و فت  بايف النااش بشأن املساراا العاملية املمكنة 

 فصب  غري جديرة بالثاة كلما افسع األفق الزمين. التوقعاا ملياه م العامل، مع العلم بأنلنظاا ا

ف االسرتافيجي د، و و التعليم، الذي يتناوله اهلومثة جمال  اا آخر للتفكري االستباقي واملمارساا االستباقية -١٦
ويدعو إا فصميم جدول ءعمال وويل خمصص للتعليم م املستابل. وحتاياًا هلذه الماية،  ٤ا/٣٧الثالث م الوثياة 

املابلة، بتعبئة شبكاا البحوث الدولية، وحتليل االجتا اا اإلمنائية  ةالثماني األعوااستاوا اليونسكو، من خعل عملها م 
عليم، واستهعل مزيد من املناقشاا بشأن التعليم والتعلم م عامل متمري بمية اإلرشاو إا سبل الناشئة وآثار ا علا الت

جديدة لتصميم التعليم والتعلم وإسهامهما م التنمية التمعية واألساليا اجلديدة للتعاون الدويل. وءعدا اليونسكو 
ري"، استناوًا إا املخطط اإلمجايل الذي وافق عليه فريق كبار املشروض األول لتارير "إعاوة التفكري م التعليم م عامل متم

اخلربام الذي ءنشأفه املديرة العامة إلعاوة التفكري م التعليم م عامل متمري. وسيجري فطوير مشروض التارير  ذا من خعل 
ار اخلربام الصيمة النهائية مشاورة مع اللجان الوأنية لليونسكو وشبكة كراسي اليونسكو اجلامعية قبل ءن ياع فريق كب

 .٢٠١٤للتارير ويوافق عليها حبلول �اية عاا 

مم  ذا التارير بوصفه ء د منتجاا وظيفا خمترب األفكار والعمل التانيين اللتني فاطلع بما اليونسكو، وقد صُ  -١٧
انطعقاً من السعي و . ٢٠١٥د عاا ومن املارر ءن يستكمل  ذا التارير موقف اليونسكو من التعليم م خطة التنمية ملا بع

إا  فز النااش بشأن غر  التعلم و وكمة التعليم م ظل سياق متمري، يستكمل التارير الوظيفة الا فتسم جبانا 
فاين/فنفيذي ءكرب والا فاطلع با املنظمة م فنفيذ ء داف التعليم للجميع ووعم جدول ءعمال التعليم الدويل ملر لة 

 .٢٠١٥بعد عاا  ما

واستناوًا إا رؤية متكاملة للتعلم و�ج إنساين للتعليم، يارتح التارير معامل للمستابل. وقد صممت  ذه املعامل  -١٨
ن بينها ما يلي: ما الذي ة علا استكشاف عدو من األسئلة، مالطمو ة لتكون ءفاًا جيري السعي إا بلوغه، و ي قائم

فارير ويلور األصلي، ءي "التعلم للمعرفة، والتعلم للعمل، والتعلم للعيش مع اآلخرين، نها فعنيه الركائز األربع الا فامَّ 
والتعلم للوجوو"؟ وما املرج  ءن فعنيه  ذه الركائز م املستابل عندما جيري النظر م ءبعاو التعلم الثاافية واألخعقية 

 إععا). ٦ا ا/١٩٥نظر ءيااً الوثياة ايل، أعض علا مزيد من التفاصلعواالقتصاوية واالجتماعية واملدنية؟ (
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، بإعداو عدو من وثائق العمل املندرجة م نطاق البحث ١وقامت اليونسكو، إضافة إا معا د الرتبية من الفئة  -١٩
واالستشراف م جمال التعليم، ومنها "منهاج وراسي للارن احلاوي والعشرين" (و ي وثياة ءعد ا املكتا الدويل للرتبية)؛ 

عدا كذلك وثائق ءخرا بالتعاون مع بعض األكاومييني والشركام اآلخرين، ومنها وثياة "إعاوة ففسري التعلم"، الا وءُ 
بالتعاون مع جامعة  ونغ كونغ. وجيري إعداو وثائق ءخرا عن مستابل التعلم، وعن اليونسكو وجدول األعمال  وضعت

 .٢٠١٥الدويل للتعليم م مر لة ما بعد عاا 

فاوا مجيع الاطاعاا بإعداو متارين م جمال االستشراف. ءما النشر املنتظم للتاارير املندرجة م فئة وثائق الرصد، و  -٢٠
مثل التارير العاملي لرصد التعليم للجميع، والتارير العاملي عن فنمية املوارو املائية، وفارير اليونسكو اخلاص بالعلوا، وكذلك 

لتحايق املنجزاا من  وسيلةان "التارير العاملي لعلوا ازيطاا"، فسياطلع بدور مركزي بوصفه التارير املارتح إعداوه بعنو 
من التارير العاملي للعلوا االجتماعية  ٢٠١٣وعاا  ٢٠١٠خعل مجع البياناا وحتليلها ونشر ا. وضم إصدارا عاا 

م فسليط الاوم علا االجتا اا  ٢٠١٤اا شر م ععناصر استشرافية عديدة. وساعد فارير االقتصاو اإلبداعي الذي نُ 
استندا  ذه التاارير ءياًا إا و الا فشري إا حتوالا م النشاا االقتصاوي وم إبرايف ءمهية الثاافة والرتاث والفنون. 

بت منه لالتجربة الثرية ملعهد اليونسكو لإل صام، الذي اضطلع بأووار مماثلة فيما يتعلق باأل داف اإلمنائية لأللفية وأُ 
 .٢٠١٥مشوراا علا نطاق واسع م املفاوضاا املتعلاة بأ داف التنمية املستدامة م خطة التنمية ملا بعد عاا 

عد م  د ، الذي يُ ٢٠٦٣وفيما يتعلق بأفريايا، فتعاون اليونسكو مع االحتاو األفرياي م فنفيذ سيناريو االحتاو  -٢١
من بني مجلة ءمور، إا فاييم اال تياجاا املتزايدة إا التعليم والتدريا واإلوماج ذافه مشروعًا استشرافيًا كبرياً، يرمي، 

االجتماعي واملهين، الا فرو بصفة ضمنية م السيناريو، واالستجابة للبنية الدميوغرافية املتطورة م ءفريايا. وم "منتدا 
ذي نظمته اليونسكو بالتعاون مع فرض جنويف )، ال٢٠١٤ءيار/مايو  ٢٨-٢٦ربغ، ساملستابل لعموا ءفريايا" (جو ان

، ناقش املفكرون واملمارسون املعنيون مبستابل ءفريايا مفا يم االستشراف دءفريايا ملشروض األلفية وجامعة ويتووفرسران
بل م املستا استشراف االبتكارية وأرائق التخطيط العيفمة لتحويل مستابل ءفريايا. واففاوا علا ءمهية إقامة وراية بشأن

كن ءن يكون وسيلة فعالة للماي قدمًا م  ذا مياملستابل استشراف يد من املنتدياا بشأن ءفريايا وعلا ءن عاد املز 
لثاافة السعا م ءفريايا، "إفا ة إ عل السعا"، الا استندا إا رؤية  ٢٠١٣الال. وم سياق خطة عمل عاا 

نشام وفطوير الشبكاا الدولية املخصصة لتعزيز ثاافة السعا م ءفريايا من استشرافية للاارة، واصلت اليونسكو وعمها إل
، ستستمل اليونسكو مناسبة ٢٠١٤خعل احلوار والتااريف بني الثاافاا م الاارة وخارج  دوو ا. وم ءيلول/سبتمرب 

ة كوا ويفوار، ءنشطة عامًا علا نشوم مفهوا ثاافة السعا، لتستهل، م إأار شراكة مع  كوم ٢٥اال تفال مبرور 
 شبكة املؤسساا و يئاا البحوث من ءجل فعزيز ثاافة السعا.
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 إعداد التقارير وتقييمها

وبنام علا ألا اللس التنفيذي، ستناقش م الدورة اخلامسة والتسعني بعد املائة للمجلس صيمة ووورة جديدفان  -٢٢
)، وسيتوا  ذا ٣ا/ و ٤الرئاسيتني بشأن فنفيذ الربنامج (الوثياتان ا ا/هليئتني إا اإلعداو التاارير املنتظمة وفادميها 

النااش ءياًا الفريق التحاريي. وءعدا األمانة وثياة شاملة وعمًا ملداوالا الدول األعاام. و ي فرفكز علا الوثياة 
فريق التحاريي والارار  التوصياا الساباة الا قدمها البنيِّ (بام)، وفُ  ٤ا ا/١٩٤والارار  ٢ضميمة  ٤ا ا/١٩٤

من جدول ءعمال الدورة الرابعة والتسعني بعد املائة (نيسان/ءبريل  ٤الع ق الذي اعتمده اللس التنفيذي م إأار البند 
نتائج عملية إعداو  دوا من خعل فاييم) وفعتمد الوثياة ءياًا علا مباوئ إعداو التاارير علا حنو سليم الا  ُ ٢٠١٤

من خبري استشاري مرفق اإلشراف الداخلي ومكتا التخطيط االسرتافيجي مبساعدة  جرائهفشارك م إ ذيالتاارير ال
وفادميها، مع مراعاة االنتاال من وورة العامني  ٤خارجي. مث اقُرتح جدول يفمين منا  ومبسط إلعداو الوثياة ا ا/

 شراف.الربناجمية إا وورة األعواا األربعة الا فتسم بادر ءكرب من االست

ل ء د جماالا التحسني الرئيسية املارت ة هلذين التاريرين النظاميني م فيسري اختاذ الاراراا االسرتافيجية م ومتثَّ  -٢٣
الوقت املناسا بشأن فوجيه الربنامج مستابًع، مما يتي  للمجلس التنفيذي فرصة فاييم ءوام الربامج علا نطاق ءوسع 

حنو املستابل وءفال فوقيتاً، ومما ميكن اللس بالتايل من حتويل الدروس املستخلصة إا  وءكثر اسرتافيجية وءكثر فوجهاً 
حتديد لتوجهاا الربنامج م املستابل. ويطابق ذلك ما ألبه اللس التنفيذي، و و ضمان "ارفكايف االسرتافيجياا 

فاييم اآلثار والتخطيط والشكل التنظيمي". وخطط التنفيذ االستشرافية اخلاصة باليونسكو علا فاارير املنظمة من  يث 
ح نشر استعراضني للربنامج م فرتة األعواا األربعة، م مر لتني  امستني من وورة الربنامج، من ءجل فيسري وبذلك اقُرت 

لربنامج نشر  ذان االستعراضان لمهمة اللس التنفيذي املتمثلة م اختاذ الاراراا االسرتافيجية والتخطيط للمستابل. ويُ 
م الوقت العيفا لتادمي ما يلزا من معلوماا للمناقشاا املتعلاة باالقرتا اا األولية الا فادمها املديرة العامة ولتادمي ما 

ملؤمتر العاا قبل ءن يبت م برنامج جديد من برامج األعواا األربعة، مبا م ذلك إا ايلزا م وقت ال ق من معلوماا 
املتعلاة بتطبيق ء كاا انااام املدة. وسيشمل  ذان االستعراضان وراسة اسرتافيجية وحتليلية معلوماا عن التوصياا 

املاضية. وميكن ءن يستند  ذان  ٤واستشرافية ألوام برامج اليونسكو، مع فادمي ملخص حتليلي جامع للتاارير ا ا/
ا استنتاجاا إراجعة والتاييم املاضية، وكذلك ا نتائج عملياا املإا االستعراضاا الداخلية للربامج، و إاالستعراضان 

 وفوصياا عملياا االستشراف.

، "فؤوي مهمة التاييم م اليونسكو ووراً  امسًا م متكني املنظمة من الوفام بتفوياها ٤ا/٣٧ا يرو م الوثياة موك -٢٤
من خعل فادمي معلوماا ذاا موثوقية وقائمة علا األولة فندرج م عملياا خمتلفة الختاذ الاراراا". وجترا عملياا 

الداخلي، وستواصل  ذه العملياا ءوام وور ءساسي م ضمان  التاييم علا حنو منتظم حتت مسؤولية مرفق اإلشراف
عملياا التاييم املنتظمة والاائمة علا االستشراف ملدا معممة السياساا والربامج وفعاليتها وفأثري ا، ولعفرتاضاا الا 

يم ءعمال اليونسكو فوضع عند ختطيط وفصميم  ذه الربامج م املااا األول. وسيجري ءيااً الرتكيز بوجه خاص علا فاي
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من  يث استدامتها، وفاييم مدا إسهاا التفكري االستباقي والنهوج االستشرافية م ضمان استدامة الفوائد املادمة إا 
 برامج اليونسكو م املستابل.

يم وسيجري ءياًا فعزيز الربط بني االستشراف والتاييم م املستابل من خعل عاد صعا ءوثق بني ءعمال التاي -٢٥
الا ياطلع با مرفق اإلشراف الداخلي والدراساا والبحوث املابلة الا جتريها ءقساا ءخرا م املنظمة. وسيامن  ذا 
األمر استفاوة  ذه األقساا من املعلوماا الا فادمها نتائج عملياا التاييم ذاا الصلة باملوضوض، وضمان استفاوة 

ملستابل. وسيندرج ذلك ستشراف اا الا فادمها الدراساا والبحوث املتعلاة باعملياا التاييم، م املاابل، من املعلوما
سهم م اجلهوو م نطاق اجلهوو العامة الا يبذهلا مرفق اإلشراف الداخلي لنشر نتائج عملياا التاييم بطرياة جمدية، مما يُ 

 العامة الرامية إا إوارة املعارف.

 القائمة على النتائج اإلدارة القائمة على النتائج والميزنة

ي اإلوارة الاائمة علا النتائج وامليزنة الاائمة علا النتائج، جتدر اإلشارة إا ء�ما ءصبحا جزماً فيما يتعلق بنهجَ  -٢٦
بالنسبة إا املنظمة بأكملها. وينبمي اإلشارة إا ءن اجلهوو املبذولة علا نطاق املنظمة  ٥يتجزء من برجمة الوثياة ا/ ال

(وثياة امليزانية فاط) وم الوثياة  ٥ا/٣٨ق م الوثياة عمَّ وسوف فُ  ٥ا/٣٧ ذين النهجني قد بدءا بالوثياة  إلوراج
بد  (وثياة الربنامج وامليزانية معاً)، وبذلك فهما سيستفيدان من النهج االستشرام م الربجمة، الذي ءصب  ءمراً ال ٥ا/٣٩

 .٤ا/٣٧يشمل عاداً من الزمان فاريباً م إأار الوثياة منه نظراً إا التخطيط الطويل األجل الذي 

 ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 

، حبكم أبيعتها، عملية استشرافية متتد علا األقل إا السنواا ٢٠١٥ميثل إعداو خطة التنمية ملا بعد عاا  -٢٧
الا جتسد وظيفتها بوصفها خمترباً لألفكار، اخلمس عشرة املابلة. وإن مشاركة اليونسكو الفاعلة والدائمة م  ذه العملية، 

م الوثياة  االا رئيسية فاع م صميم ففوياهاا إا إوراج عدة جمءسهمت م رسم املعم  العامة للخطة اجلديدة وءوَّ 
نظر الوثياة اا ذاتا واأل داف املارت ة هلا (اخلتامية للفريق العامل املفتوح بايف العاوية، فيما خيص المايا

). وماارنة باأل داف اإلمنائية لأللفية، فتامن الوثياة اخلتامية للفريق العامل املفتوح بايف العاوية عدة ٨ا/ ا١٩٥
ابتكاراا. فالماياا واأل داف املارت ة عاملية وفشمل إمجاًال األبعاو االجتماعية واالقتصاوية والبيئية بطرياة متكاملة، 

ا منظور خطة التنمية املستدامة. ومثة غاية منفصلة فتعلق باحلد من ءوجه التفاوا مت منتالة من املنظور اإلمنائي البحت إ
اقرتا ها للتصدي ألوجه التفاوا الا ال فزال قائمة. وينتال االقرتاح من خطة فركز  صرًا علا االنتفاض جبووة اخلدماا 

لتعليم اجلامع واملنصف اجليد النوعية وفعزيز فرص  م غاية فعليمية واسعة النطاق فتعلق بامان ابنيَّ األساسية، الذي يُ 
التعلم مدا احلياة للجميع. وجيري التعبري عن يفياوة الرتكيز علا البيئة من خعل غاياا منفصلة مارت ة بشأن املياه 

الثاافة والعلوا، وازيطاا والتنوض البيولوجي. وفشمل الوثياة اخلتامية للفريق العامل املفتوح بايف العاوية ء دافًا فتعلق ب
ومها بعدان كانا غائبني متاماً عن األ داف اإلمنائية لأللفية. وفتجلا الثاافة من  يث ععقتها باالبتكار واإلبداض، والتوسع 
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غاية فتعلق بالبىن األساسية والتصنيع نطاق يندرج م  دف م  درج النهو  بالبحوث العلميةالعمراين والسيا ة، بينما يُ 
ءما العلوا والتكنولوجيا واالبتكار فيجري فناوهلا، م  د ذاتا، م األ داف املندرجة م الماية املارت ة بشأن  واالبتكار.

ا ءمهية فوفري البياناا املتعلاة إعامل املفتوح بايف العاوية ءياًا وسائل التنفيذ والشراكة العاملية. ويشري فارير الفريق ال
 منتظم. و نا سيكون وور معهد اليونسكو لإل صام  امساً. جبميع الماياا واأل داف علا حنو

وفلتزا اليونسكو التزامًا فامًا باإلسهاا م اجلهوو الرامية إا جعل منظومة األمم املتحدة "ففي بالمر " حبيث  -٢٨
الصعيد العاملي  فكون قاورة علا فنفيذ خطة التنمية املستدامة الناشئة، من خعل جمموعة من األنشطة االسرتافيجية علا

شاركة اليونسكو، مبمستوا منظومة األمم املتحدة،  واإلقليمي والاطري، و ي ءنشطة جيري إعداو ا م الوقت احلايل علا
وباياوة األمني العاا لألمم املتحدة. ومن املتوقع ءن يكون  ذا النهج بّنام يسلط الاوم علا املنجزاا الا ءفاا إليها 

ملتحدة  ىت اآلن، ويعتمد علا  ذه املنجزاا (مبا م ذلك يفياوة االفساق علا نطاق املنظومة، إصعح منظومة األمم ا
ءي "فو يد األوام"، وإعداو إجراماا فنفيذية مو دة لتو يد األوام). وحتاياًا هلذه الماية، جيا علا منظومة األمم 

الدول األعاام واجلهاا املاحنة وجمموعة من املتحدة ءن فكون مانعة حبيث فنج  م جلا االستثماراا مستابًع من 
علا األنشطة الناجحة (مبا م ذلك فادمي بياناا ءفال) وإثباا ءن منظومة  الشوا دالشركام، وذلك من خعل فادمي 

 ا مهامها التنفيذية (مبا م ذلك حتسني املساملة).األمم املتحدة قد ءوَّ 
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 المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا)متابعة الوضع في جمهورية القرم  -هاء 
 )٣٢ا ا/١٩٤الارار  فنفيذ (متابعة

الذي يااي مبتابعة اليونسكو للوضع م  ٣٢اعتمد اللس التنفيذي، م وورفه الرابعة والتسعني بعد املائة، الارار  - ١
إا متابعة الوضع م الارا م جماالا  مجهورية الارا املتمتعة باحلكم الذايت (ءوكرانيا). ووعا  ذا الارار املديرة العامة

 اختصاص اليونسكو وإا موافافه، م وورفه اخلامسة والتسعني بعد املائة، مبعلوماا عن آخر التطوراا م  ذا الشأن.

، ءرسلت املديرة العامة كتابًا إا وفد ءوكرانيا الدائم لدا اليونسكو فطلا فيه ٢٠١٤ زيران/يونيو  ٢وم  - ٢
 ن آخر فطوراا الوضع م الارا م جماالا اختصاص اليونسكو.معلوماا ع

و ىت فاريخ إعداو  ذه الوثياة، مل فتلق األمانة ءي فارير بشأن ما أرء علا الوضع من فطوراا م جماالا  - ٣
 اختصاص املنظمة م مجهورية الارا املتمتعة باحلكم الذايت (ءوكرانيا).

ن ءي فطوراا م  ذا الصدو، فإ�ا سوف ُفطلع اللس التنفيذي علا  ذه وإذا فلات األمانة معلوماا بشأ - ٤
 املعلوماا.

 

 أُبعت  ذه الوثياة علا ورق معاو فصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون اخلامسةالدورة 

195 EX/5  
Part II Add. 

 ٥م ت/١٩٥ 
 الثاني ضميمةالجزء 

  
 ١٩/٩/٢٠١٤باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 املؤقتمن جدول األعمال  ٥البند 

 التي اعتمدها متابعة تنفيذ القرارات
 السابقة دوراتهماالمجلس التنفيذي والمؤتمر العام في 

 الثانيالجزء  

 األنشطة المشتركة بين القطاعات 

 ضميمة

 الملخص

 (أوكرانيا) المتمتعة بالحكم الذاتي جمهورية القرممتابعة الوضع في  -هاء 

وتتناول متابعة اليونسكو للوضع يف  ٣٢م ت/١٩٤تقدَّم هذه الوثيقة مبقتضى القرار 
 .(أوكرانيا) املتمتعة باحلكم الذايت مجهورية القرم

مانة مندوب إىل األ ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٨يف  الذي أرسلهوتتضمن هذه الوثيقة البالغ 
 ٢٠١٤آب/أغسطس  ٥عن املذكرة الشفهية املؤرخة يف  الدائم باإلنابة، فضالً أوكرانيا 

 الدائم إىل األمانة.أوكرانيا اليت أحاهلا وفد 
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 الدائم لدى اليونسكو أوكرانيا وفد

2031/29 – 194/087/1 – 184 

 ٢٠١٤ أيلول/سبتمرب ٨باريس، 

 DG/14/4240اإلحالة: 

 سعادة املديرة العامة،

اليت طلبتم فيها احلصول على ما أمكن من املعلومات مبوجب القرار  ٢٠١٤حزيران/يونيو  ٢على رسالتكم املؤرخة يف  رداً 
عنوان "متابعة اليونسكو للوضع يف بالصادر عن اللس التنفيذي لليونسكو يف دورته الرابعة والتسعني بعد املائة  ٣٢

السلطات األوكرانية بشأن  اليت قدمتهافين أن أحيل إليكم املعلومات (أوكرانيا)"، يشر مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت 
 جزيرة القرم يف جماالت اختصاص اليونسكو.شبه املستجدات األخرية فيما يتعلق بالوضع الذي وصلت إليه 

تقرير املديرة العامة الذي سيقدَّم إىل اللس التنفيذي يف دورته داد إع ن تتفضلوا مبراعاة هذه املعلومات عندويرجو الوفد أ
 اخلامسة والتسعني بعد املائة.

 تقدَّم يف أقرب وقت ممكن بيانات إضافية عن آخر التطورات. فسوف ومبا أن هذه املعلومات ليست شاملة، 

 ول أمسى عبارات التقدير.، بقبسعادة املديرةوتفضلوا، 

 

 ]توقيع[

 فويتوفيتشكتور يف
 املندوب الدائم باإلنابة

 القائم باألعمال

 السيدة إيرينا بوكوفا
 املديرة العامة
 اليونسكو

 نس ة إىل أمانة اللس التنفيذي

mailto:dl.ukraine@unesco-delegations.org
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 ٣٢السلطات األوكرانية المختصة بموجب القرار  التي قدمتهاالمعلومات 
 عنوانب لليونسكو في دورته الرابعة والتسعين بعد المائة الصادر عن المجلس التنفيذي

 "متابعة اليونسكو للوضع في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا)"

 التربية

أعربت وزارة الرتبية األوكرانية عن قلقها إزاء الوضع يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا) فيما خيص املدارس 
 مدرسة) كلغتني للتدريس. ١٥مؤسسات) ولغة تتار القرم ( ٧األوكرانية (اللغة اليت ُتست دم فيها 

يكمن يف حتّول لغة التدريس فيها إىل الروسية. والدليل على ذلك  ملموساً  فُتواجه مؤسسات التعليم باللغة األوكرانية خطراً 
الشروع يف "إعادة تدريب معلمي اللغة واألدب األوكرانيـَّْني" كي يتمكنوا االحتاد الروسي قررت يف أن وزارة الرتبية والعلوم 

 من التعليم باللغة الروسية.

هذه املناهج كما متثل مسألة طباعة الكتب املدرسية باللغة األوكرانية ولغة تتار القرم أحد مصادر القلق الرئيسية ألن 
ملعلومات املتوافرة بأن سلطات االحتالل وحكومة القرم اليت نّصبت يف االحتاد الروسي. وتفيد ا يوماً الدراسية مل توضع 

نفسها بنفسها ال تعتزم است دام كتب مدرسية مطبوعة يف أوكرانيا. ويف الوقت نفسه، تنظر وزارة الرتبية والعلوم األوكرانية 
 يف القرم.  القائمةيف إمكانية طباعة هذه الكتب من أجل املدارس 

وتلقت وزارة الرتبية األوكرانية طلبات عديدة من طالب ملتحقني مبؤسسات للتعليم العايل يف مجهورية القرم املتمتعة 
 باحلكم الذايت ويف مدينة سيفاستوبول يلتمسون فيها نقلهم إىل مؤسسات التعليم العايل الواقعة يف الداخل األوكراين.

الذي ينظم إدماج النظم  N'284-FZالقانون الفدرايل رقم  ٢٠١٤/مايو أيار ٥بتاريخ  الروسيدوما الواعتمد جملس 
 التعليمية املعتمدة على أراضي مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول يف النظام التعليمي الروسي.

"، عن تاس - يتاراألنباء "إ وكالة الروسي، دمييرتي ليفانوف، يف مقابلة أجراها مع يف االحتاد وأعلن وزير الرتبية والعلوم
وتُعترب مجيع مؤسسات التعليم يف  من أبرز اجلامعات املنتشرة يف شبه اجلزيرة. تأسيس "جامعة فدرالية" يف القرم جتمع عدداً 

 لوزارة الرتبية والعلوم األوكرانية.  تابعة رمسياً  ،على الرغم من الوضع السائد ،القرم

ايل يف القرم وسيفاستوبول معرضة لالنسالخ عن النظام األوكراين للتعليم العايل. وعلى سبيل أن مؤسسات التعليم الع بيد
 لوزارة الرتبية والعلوم الروسية. تابعةبه،  املثال، أصبحت جامعة توريدا الوطنية، اليت ُمسيت باسم فالدميري فرنادسكي تيمناً 

وإىل جانب إدخال املؤسسات التعليمية بالقرم يف دائرة التبعية الروسية، ال تكتفي الوزارة الروسية بانتزاع املمتلكات العائدة 
على أمالك الداخل األوكراين. فقد أقدمت وزارة الرتبية  إىل املؤسسات الواقعة يف القرم وسيفاستوبول وإمنا تستويل أيضاً 

يف حني أن  الباخرة  -) إىل واليتها القضائية Horizonضّم باخرة اإلنتاج الرتبوي "آفاق" ( والعلوم الروسية مثال على
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به،  ملك لألكادميية احلكومية لنقل املياه بكييف، اليت تسمى باسم بيوتر كوناشيفيتش ساغايداشنوغو (يف كييف) تيمناً 
 الوحدات اهليكلية هلذه األكادميية.وهي إحدى  -وقد اعتادت كلية البحرية بسيفاستوبول على است دامها 

 التراث الثقافي

عن القضايا  مع بىن جملس الوزراء األوكراين اليت كانت مسؤولة سابقاً اليوم مقطوعة  مجيع العالقات تقريباً  أصبحتلقد 
 على املتاحف واملعازل. الثقافية يف مجهورية أوكرانيا املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول. وينسحب ذلك أيضاً 

ومتنع هذه الظروف وزارة الثقافة األوكرانية من احلصول على معلومات مستوفاة عن حالة صون اآلثار ومواقع الرتاث 
 الثقايف يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت.

ه ال بّد من لفت نظر آلية الرصد يف وترى أوكرانيا بناًء على املعلومات املتاحة يف وسائل اإلعالم واملصادر املفتوحة أن
 اليونسكو إىل املسائل التالية:

، "مدينة تاوريس خريسون األثرية وضاحيتها القدمية"، املدرج يف قائمة الرتاث العاملي موقع أنمن التحقق  -
 سليم؛ على حنويصان 

إىل مؤقتًا م احملتلة توفري معلومات موثوق با عن مسألة االجتار بقطع من متاحف أراضي شبه جزيرة القر  -
اليت ُعثر عليها نتيجة احلفريات األثرية اليت  األثريةاملتاحف الواقعة يف إقليم االحتاد الروسي، وال سيما القطع 

 .٢٠١٤أجريت خالل "موسم العمل امليداين" لعام 

(مدن الكهوف وهي منقوب  بهوقر الواقعة يف إقليم "خبتش السرايا" ومن دواعي القلق البالغ حالة صون اآلثار املشهورة 
قايل، وتشيفوت قايل، وتييب كريمني، وإيسكي كريمني)، وقرب مدينة سيفاستوبول (قلعة شيمبالو)، ومدينة سوداك (قلعة 

 ونيمفي وترييتاكا وقلعة إيين قايل). من القرون الوسطى)، ومدينة كريش (مستوطنات مريميكيي

كريش إذ إن مشاريع بناء اجلسر الذي يُفرتض أن ميّر فوق مضيق كريش وينبغي إيالء اهتمام خاص للوضع يف مدينة  
 وجودأساسية للنقل يف مكان  بىنليوصل شبه جزيرة القرم بأراضي االحتاد الروسي تتطلب وفقا للمعلومات املتوافرة إنشاء 

 املواقع األثرية وقلعة إيين قايل.

 التراث الطبيعي

 املناطق احملمية واملواقع املوجودة يف القرم.تعرب أوكرانيا عن قلقها إزاء حالة 

ومن النتائج اليت أسفر عنها ضم القرم أن ُمنعت السلطات األوكرانية امل تصة من الوصول إىل األموال امل صصة للمعازل 
 احلق يف بسط نفوذها وإدارة هذه األراضي واملعازل.  ومنالطبيعية الواقعة ضمن واليتها القانونية 
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التشريعات اخلاصة بالبيئة يف  ية الرتاث الطبيعي يف ظل االحتالل الروسي الذي تتعرض له شبه اجلزيرة ألنّ ويتعني محا
أوكرانيا تتلفة عن مثيالتا يف االحتاد الروسي. فالقانون األوكراين حيظر صيد الطيور املهاجرة يف فصل الربيع يف حني أن 

 .مستوى املناطقفقط على  خاضع لقيوديف روسيا أو مسموح به هذا األمر 

اليت ال تعيش يف "الكتاب األمحر" اخلاص بأوكرانيا، وال سيما األصناف الفريدة  احملددةوال حتظى أصناف احليوان والنبات 
 حبماية قانونية يف االحتاد الروسي. ،يف القرمإال 

، آرهوسكما إن أوكرانيا على خالف االحتاد الروسي طرٌف يف عدة معاهدات دولية متعلقة بالبيئة (اتفاقيات برين وبون و 
يف  املوجودة، وأنواع الطيور املائية املهاجرة يف البحر األسود والبحر األبيض املتوسط احلوتياتاالتفاق املتعلق حبفظ و 

 ألوروبية، وغريها).أفريقيا وأوروبا وآسيا، واخلفافيش ا

إزاء املصري الذي سيحل مستقبال باملركز الدويل للشباب "آرتك"  العلوم االجتماعيةبالقلق يف جمال  وتشعر أوكرانيا أيضاً 
)Artekعن موارده البشرية  فضالً  ،) وتطلب املساعدة يف محاية وحفظ هذا الفضاء االجتماعي الثقايف الفريد من نوعه

 وإجنازاته الرتبوية وإجنازات مشاريعه. 

 البيانات اإلحصائية

، يف مذكرته الشفهية املؤرخة يف قطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهورالدائم أوكرانيا سبق أن أعلم وفد 
ن الوضع الناجم عن االحتالل الروسي املؤقت جلمهورية أ 167 - 194/087 - 2031/203)( ٢٠١٤آب/أغسطس  ٥

ج و من منتجي البيانات اإلحصائية يف أوكرانيا اعتماد � أساساً القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول يتطلب 
بالتايل جديدة لالضطالع بأنشطتهم أل�م ررومون من إمكانية احلصول على بيانات إحصائية وافية وموثوق با، و 
 عاجزون عن احتساب املؤشرات املتعلقة جبزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول وأوكرانيا عامة مبا فيها هاتان املنطقتان.

حتول دون اللجوء على الصعيد الدويل إىل مؤشرات التنمية االجتماعية واالقتصادية املتصلة فطلب الوفد من األمانة أن 
 يف البيانات اإلحصائية املوجزة الصادرة عن االحتاد الروسي. والواردة اً باألراضي األوكرانية احملتلة مؤقت

، بشأن االنت ابات املقرر إجراؤها وكالة األنباء التابعة لوزارة الخارجية األوكرانيةوجاءت آخر التعليقات الصادرة عن 
إلجراء  إذ خططتيف تالفة القانون  ال تتوقف روسيا عن اإليغال"أيلول/سبتمرب، على النحو التايل:  ١٤يف القرم يوم 
مهورية اخلاص جب الدولةتشكيل ما أُطلق عليه تسمية "جملس أيلول/سبتمرب من أجل  ١٤يوم  يف شبه اجلزيرة انت ابات
وغري معرتف با. وال خيفى على أحد أن هذه االنت ابات لن تكون سوى مهزلة وأن  غري شرعيةيئة اهل وهذه -القرم" 
 ."مة هلاال قينتائجها 
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 وفد أوكرانيا الدائم لدى اليونسكو

2031/203 –  194/087 – 167 –  4.08.201 

 ٢٠١٤آب/أغسطس  ٥باريس، 

 

، وإذ يشري إىل املعلومات اليت قدمتها الوزارة األوكرانية اليونسكو حتياته إىل أمانة اليونسكو لدى الدائم أوكرانيايقدم وفد  
 للتنمية االقتصادية والتجارة، يشرفه أن يعلم املنظمة مبا يلي.

ساساً إن الوضع الناجم عن االحتالل الروسي املؤقت جلمهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول يتطلب أ
 من منتجي البيانات اإلحصائية يف أوكرانيا اعتماد �وج جديدة لالضطالع بأنشطتهم. 

هيئات أخرى قائمة يف أوكرانيا جهات  ة عن إنتاج هذه املعلومات أو أيففي الوقت الراهن، ال متلك اجلهات املسؤول
على بيانات إحصائية وافية وموثوق با، وبالتايل  رلية تابعة هلا يف األراضي احملتلة مؤقتاً، فُتحرم من إمكانية احلصول

 تعجز عن احتساب املؤشرات اجلامعة لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول وأوكرانيا عامة، مبا فيها هاتان املنطقتان.

راضي وعليه، فإن اجلهات املسؤولة عن اإلحصاءات األوكرانية مضطرة إىل بدء احتساب املؤشرات اإلحصائية من دون األ
. ٢٠١٤احملتلة مؤقتاً. وتنشر الدائرة احلكومية املعنية باإلحصاءات يف أوكرانيا هذه املؤشرات ابتداء من حزيران/يونيو 

وستقّدم أوكرانيا هذه البيانات إىل املنظمات الدولية يف إطار تبادل املعلومات والتعاون الدويل يف جمال اإلحصاءات، مبا 
 اخلاص لتعميم البيانات الذي وضعه صندوق النقد الدويل. يف ذلك االلتزام باملعيار

 

 

 

 

 قطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور
 أمانة اليونسكو
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وإذ تبقى مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول جزءًا ال يتجزأ من أوكرانيا بدليل القرار الصادر بوجه 
بعنوان "السالمة اإلقليمية ألوكرانيا"، فضًال عن  ٢٠١٤آذار/مارس  ٢٧تحدة يف خاص عن اجلمعية العامة لألمم امل

القرارات الصادرة عن منظمات دولية أخرى، يعرب وفد أوكرانيا الدائم لدى اليونسكو عن أمله يف أن تدعم اليونسكو 
تنمية االجتماعية واالقتصادية املتصلة الصعيد الدويل إىل مؤشرات ال احلؤول دون اللجوء علىاملوقف األوكراين الساعي إىل 

 باألراضي األوكرانية احملتلة مؤقتاً والواردة يف البيانات اإلحصائية املوجزة الصادرة عن االحتاد الروسي.

 لليونسكو عن فائق تقديره. ألمانةلدى اليونسكو هذه الفرصة ليعرب وكرانيا ويغتنم الوفد الدائم أل

 

 

 

 

 على ورق معاد تصنيعهطُبعت هذه الوثيقة 



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون اخلامسةالدورة 

195 EX/5  
Part II Add.2 

 ٥م ت/١٩٥ 
 ٢الجزء الثاني ضميمة 

  
 ٧/١٠/٢٠١٤باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ٥لبند ا

 متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي
 والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة

 الثانيالجزء 

 األنشطة المشتركة بين القطاعات

 ٢ضميمة 

 الملخص

 (أوكرانيا) المتمتعة بالحكم الذاتي جمهورية القرمفي وضع المتابعة  -هاء 

املتمتعة  مجهورية القرم يف وضعلوتتناول متابعة اليونسكو ل ٣٢م ت/١٩٤تقدَّم هذه الوثيقة مبقتضى القرار 
 .(أوكرانيا) باحلكم الذايت

ومن أجل الدائم  أوكرانيا على طلب وفد ينظروا فيها بنااً لوتقدَّم هذه الوثيقة إأ أعضاا اللس التنفيذي 
مها اليت قدّ  الشفوية املذكرةَ ن اجلزا الثاين ضميمة. وتتضمّ  ٥م ت/١٩٥إكمال املعلومات الواردة يف الوثيقة 

 حيل إليهيلإأ قطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور  ٢٠١٤أيار/مايو  ١٩الدائم يف  أوكرانيا وفد
 ١٥القانون الذي اعتمده الربملان األوكراين يف  االحتالل الروسي للقرم" ونصّ  "السياسة األوكرانية جتاه

املعلومات  كما تتضمنّ "محاية احلقوق واحلريات يف األراضي األوكرانية احملتلة"،   عنوانب ٢٠١٤نيسان/أبريل 
وإن املديرة العامة على استعداد ملواصلة  .٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٦اليت أرسلها الوفد الدائم إأ األمانة يف 

تزويد اللس التنفيذي بآخر املستجدات يف هذه املسألة ضمن جماالت اختصاص اليونسكو حسب 
 االقتضاا.
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 وفد أوكرانيا الدائم لدى اليونسكو

 ١٠١-٠١٦-٢٠١٣/٢٩الرقم: 
 ١٩/٥/٢٠١٤التاريخ: 

اليونسكو ويتشرف بتقدمي يتقدم وفد أوكرانيا الدائم لدى اليونسكو بالتحية إأ قطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور يف أمانة 
 املعلومات التالية:

بالنظر إأ احتالل االحتاد الروسي جلمهورية القرم ذات احلكم الذايت وملدينة سيفاستوبول، اعتمد جملس النواب األوكراين، بتاريخ 
قتًا من األراضي اإلقليمية ، القانون األوكراين اخلاص بـ "محاية احلقوق واحلريات يف املناطق احملتلة مؤ ٢٠١٤أبريل نيسان/ ١٥

 ألوكرانيا" (املرفق نصه يف ذيل هذه الوثيقة).

وحيدد هذا القانون وضع املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل نتيجة لعدوان االحتاد الروسي، وينشئ الوضع القانوين اخلاص يف هذه 
دد اعتبارات احرتام ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات املنطقة، وحيدد أنشطة السطات احلكومية يف ظل هذا الوضع القانوين، كما حي

 الفردية وحقوق وحريات األشخاص القانونيني ومصاحلهم املشروعة.

للدستور األوكراين  ويشري اجلانب األوكراين إأ أن الدولة والسلطات احمللية القائمة يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل ال متتثل إال
من احملظور على املوظفني الذين يعينون أو يُنتخبون يف هذه املناطق على حنو خمالف للدستور األوكراين  وقوانني أوكرانيا، وأن

ولقوانني أوكرانيا االضطالع بأي أنشطة، كما أن من احملظور االضطالع على أراضي املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل بأي نشاط 
أو استرياد سلع /نح الرتاخيص واإلجازات والشهادات وغري ذلك)، وبتصدير واقتصادي خاضع للوائح التنظيمية للدولة (مثل م

عسكرية، وتنظيم املواصالت والنقل عن طريق السكك احلديدية أو الطرق الربية أو البحرية أو النهرية أو اجلوية. وُمينع، باإلضافة 
 إأ ذلك، استخدام املوارد العامة.

إن اجلانب األوكراين يناشد اليونسكو أن تراعي أحكام هذا القانون وأن متتنع عن إجراا أي اتصاالت رمسية على أي مستوى كان، 
مع السلطات اليت فرضت نفسها ذاتيًا يف مجهورية القرم ذات احلكم الذايت وسيفاستوبول، وأن توقف تنفيذ أي برامج للتعاون 

يمكن تأويل أي استمرار أو شروع يف مثل هذه االتصاالت على أ�ا اعرتاف بـ"مجهورية القرم" غري ثنائية أو متعددة األطراف. ف
 الشرعية، وأن تُعترب عمالً غري ودي جتاه أوكرانيا.

 أمانة ويغتنم وفد أوكرانيا الدائم لدى اليونسكو هذه املناسبة ليؤكد جمدداً فائق تقديره لقطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور يف
 اليونسكو.

 صفحة. ١٦يرد نص الذيل يف 
 ٢٠١٤أيار/مايو  ١٩باريس، 

 إأ: قطاع العالقات اخلارجية
 يف أمانة اليونسكو وإعالم اجلمهور
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 سياسة أوكرانيا تجاه احتالل روسيا لمنطقة القرم

إن أوكرانيا ال تعترف بجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول كأراض إقليمية تابعة لروسيا 
إذ إن هذه المنطقة خاضعة حاليًا الحتالل القوات الروسية. وقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم  -

المتحدة القرار المعنون "سالمة األراضي اإلقليمية ألوكرانيا"، وأكدت الدعم الصريح للمجتمع الدولي 
 المعترف بها دولياً.لصالح سيادة أوكرانيا واستقاللها السياسي ووحدتها وسالمة أراضيها ضمن حدودها 

وقد سّن مجلس النواب األوكراني، فيما يخص احتالل جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة 
سيفاستوبول، القانون األوكراني بشأن "حماية حقوق المواطن وحرياته في األراضي األوكرانية الخاضعة 

لالحتالل نتيجة للعدوان العسكري مؤقتًا لالحتالل" الذي يحدد وضع هذه األراضي الخاضعة مؤقتًا 
الروسي، وينشئ نظامًا قانونيًا خاصًا في هذه المنطقة كما يحدد خصائص األنشطة التي تضطلع بها 
السلطات الحكومية خالل فترة سريان هذا النظام الخاص، وكذلك اعتبارات احترام وحماية حقوق 

 اإلنسان والمواطن وحقوق وحريات الكيانات الشرعية.
 
، فيتمثل موقف أوكرانيا يف سيفاستوبولما فيما يتعلق باالحتالل الذي ختضع له منطقة القرم ذات احلكم الذايت ومدينة أ

 ما يلي:

  إن شبه جزيرة القرم جزا ال يتجزأ من أوكرانيا، إال أ�ا ختضع الحتالل القوات العسكرية الروسية نتيجة لعمل
عدواين. فخالفًا جلميع األعراف الدولية واللتزامات روسيا ذاتا، ضمت روسيا جزاًا من األراضي اإلقليمية 

رانية. وإن مجيع املمتلكات املوجودة يف األوكرانية واستولت على قواعد عسكرية وممتلكات حكومية أوك
 ويف مجهورية القرم ذات احلكم الذايت هي ملك ألوكرانيا حصراً. سيفاستوبول

  بوصفهما أراض إقليمية روسية.  سيفاستوبولإن أوكرانيا ال تعرتف جبمهورية القرم ذات احلكم الذايت ومبدينة
 ١٠٠قرار اخلاص بـ"سالمة األراضي اإلقليمية ألوكرانيا" (وقد أكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة باعتماد ال

صوتًا ضد االعتماد) الدعم الصريح للمجتمع الدويل لصاحل سيادة أوكرانيا  ١١صوت لصاحل االعتماد و
 واستقالاا السياسي وسالمة أراضيها ضمن حدودها املعرتف با دولياً.

 ا (يف مقاضاة روسيا على انتهاكها للقانون الدويل يف إن أوكرانيا ستطبق مبادئ القانون الدويل ضد روسي
، أمام اايئات الدولية املعنية بتسوية النزاعات سيفاستوبولمنطقة مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ومدينة 

 والتحكيم وأمام اايئات القضائية الدولية).
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  اض إقليمية خاضعة مؤقتًا لالحتالل تُعتربان أر  سيفاستوبولإن مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ومدينة
 وتشكالن جزااً ال يتجزأ من أوكرانيا وختضعان ألحكام الدستور والقوانني السارية يف أوكرانيا.

وقد اعُتمد القانون اخلاص بـ"محاية حقوق وحريات املواطن يف األراضي اإلقليمية األوكرانية اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل" يف 
. وينشئ هذا القانون نظامًا قانونيًا خاصًا يف منطقة مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ومدينة ٢٠١٤أبريل /نيسان ١٥

 ، ويتضمن على وجه اخلصوص ما يلي:سيفاستوبول

  النص على أن ملواطين أوكرانيا احلق يف دخول املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل من أراضيها اإلقليمية واخلروج
ود مبجرد تقدميهم لوثيقة تثبت جنسيتهم األوكرانية. وال ُيسمح لألجانب واألشخاص منها بصورة حرة وبال قي

عدميي اجلنسية بدخول هذه املناطق أو اخلروج منها إال بإذن خاص ومن خالل املواقع املالئمة لذلك. 
تالل وتصدر األذون اخلاصة بدخول األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية إأ املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالح

 هذه، أو باخلروج منها، عن جملس وزراا أوكرانيا.

 .ال يُعرتف بأي إجبار للمواطنني األوكرانيني على اكتساب جنسيات بلدان أخرى 

 لتأمني أشكال احلماية حلقوق اإلنسان للمقيمني يف األراضي اإلقليمية اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل، أو  آليات
 لألشخاص الذين نزحوا منها، وذلك على النحو التايل:

حصول األشخاص املعنيني على وثائق تثبت جنسيتهم األوكرانية وتبني هوية كل فرد منهم ووضعه  -
 القانوين اخلاص؛

 نيات العمالة والتقاعد وبالضمان االجتماعي احلكومي واخلدمات االجتماعية احلكومية؛التمتع بإمكا -

 التمتع حبقوق املشاركة يف االنتخابات وحقوق امللكية وبضمانات حقوق امللكية وما إأ ذلك؛ -

 لوائح تشريعية تنظيمية أخرى تتعلق بوضع املنطقة اإلقليمية اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل. -

 اص الطبيعيون واألشخاص القانونيون حبقوقهم يف امللكية إذا كانت هذه امللكيات قد اكُتسبت حيتفظ األشخ
 وفقاً لقوانني أوكرانيا.

  ينبغي توجيه طلبات التعويض عن أي أضرار مادية أو أدبية نامجة عن االحتالل الذي ختضع له مؤقتًا مناطق
بطات أو مواطنني أوكرانيني وأجانب، إأ االحتاد الروسي من األراضي اإلقليمية ألوكرانيا، وحلقت بأفراد أو را

بوصفه الدولة القائمة باالحتالل. وسوف تتخذ أوكرانيا يف الوقت ذاته، مجيع اإلجرااات لإلسهام يف 
 التعويض عن هذه األضرار املادية واألدبية اليت سّببها االحتاد الروسي.
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  اضي اإلقليمية اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل (منح الرتاخيص ُحيظر القيام بأي نشاط اقتصادي يف مناطق األر
أو تصدير /واإلجازات والشهادات وغري ذلك من أشكال النشاط التنظيمي احلكومي)، كما ُحيظر استرياد و

سلع عسكرية وتنظيم املواصالت والنقل عن طريق السكك احلديدية أو الطرق الربية أو البحرية أو النهرية أو 
 نع، باإلضافة إأ ذلك، استخدام املوارد احلكومية.اجلوية. وميُ 

  ال ُمتنح مبالغ مرتبات التقاعد واستحقاقات البطالة وفقًا للوائح التنظيمية التشريعية إال يف حاالت رفض
األشخاص الذين حيق ام االنتفاع بذه املساعدة من الدولة أن يتلقوا مساعدة مماثلة يعرضها ويوفرها االحتاد 

 .الروسي

عّدل جملس النواب األوكراين القانون املذكور أعاله باعتماد ما يلي: جيوز للمقيمني يف املناطق  ٢٠١٤مايو /أيار ٦ويف 
اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل، أو لألشخاص الذين نزحوا من هذه املناطق إأ مناطق أخرى يف أوكرانيا، أن يواصلوا دراساتم 

 مناطق أخرى يف أوكرانيا، وسوف تغطي ميزانية الدولة تكاليف مواصلة هذه للحصول على شهاداتم التعليمية يف
 الدراسات.
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 غري رمسية لنص باللغة األوكرانية) إجنليزية(تستند الرتمجة العربية للنص التايل إأ ترمجة 

 ٢٠١٤أبريل /نيسان ١٥والمؤرخ في  VII-1207القانون األوكراني المرقم 
 المواطنين وحرياتهم والنظام القانونيتأمين حقوق  بشأن

 في المناطق الخاضعة مؤقتاً لالحتالل من األراضي اإلقليمية ألوكرانيا

 )٢٠١٤مايو /أيار ٦والمؤرخ في  VII-1237(مع التعديالت التي أدخلت بموجب القانون المرقم 

تعد أوكرانيا، وفقاً للدستور األوكراين، دولة مستقلة ذات سيادة. وتشمل سيادة أوكرانيا مجيع أراضيها اإلقليمية اليت تشكل  
كًال ال يتجزأ وتتمتع حبرمة حدودها يف إطار خطوطها احلالية. وإن وجود وحدات من القوات العسكرية لبلدان أخرى 

انتهاك لإلجرااات احملددة مبوجب دستور أوكرانيا وقوانينها، ومبوجب اتفاقية الهاي على األراضي اإلقليمية ألوكرانيا، يف 
، وخالفًا للمنصوص عليه يف املذكرة اخلاصة بضمان األمن فيما يتعلق ١٩٤٩واتفاقية جنيف الرابعة لعام  ١٩٠٧لعام 

الصداقة والتعاون والشراكة بني أوكرانيا  ، ومعاهدة١٩٩٤بانضمام أوكرانيا إأ معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام 
، وصكوك قانونية دولية أخرى، ميثل احتالًال جلزا من األراضي اإلقليمية لدولة أوكرانيا ذات ١٩٩٧واالحتاد الروسي، لعام 

، املواد ١٩٠٧(اتفاقية الهاي لعام املنصوص عليها يف القانون الدويل السيادة وخرقاً للقانون الدويل خيضع جلميع التبعات 
 .)٧و ٦و ٥و ٤و ٣و ٢و ١

تستند سياسة دولة أوكرانيا يف جمال الشؤون اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية جتاه سكان مناطق أراضيها اإلقليمية 
 اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل إأ محاية احلقوق الوطنية والثقافية واالجتماعية والسياسية ملواطين أوكرانيا، مبا فيهم السكان

 األصليني واألقليات الوطنية.

 : الوضع القانوني للمناطق الخاضعة مؤقتاً لالحتالل من األراضي اإلقليمية ألوكرانيا١المادة 

مناطق األراضي اإلقليمية األوكرانية اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "املناطق اخلاضعة مؤقتاً 
 من أوكرانيا ويسري عليها تطبيق دستور أوكرانيا وقوانينها.لالحتالل") هي جزا ال يتجزأ 

 : الغرض من هذا القانون٢المادة 

حيدد هذا القانون الوضع القانوين ملناطق األراضي اإلقليمية األوكرانية اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل نتيجة للعدوان املسلح 
، كما حيدد اجلوانب اخلاصة لنشاط األجهزة احلكومية وهيئات لالحتاد الروسي، وينشئ نظامًا قانونيًا خاصًا اذه املناطق

احلكم الذايت والشركات واملؤسسات واملنظمات القائمة على الصعيد احمللي، وذلك وفقًا اذا النظام، ويبني اعتبارات 
 احرتام ومحاية حقوق املواطن وحرياته وحقوق الكيانات الشرعية وحرياتا ومصاحلها الشرعية. 
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 : المناطق الخاضعة مؤقتاً لالحتالل٣المادة 

 ألغراض هذا القانون، تتمثل املناطق األوكرانية اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل يف ما يلي:

املناطق الربية من مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول ومناطق املياه الداخلية ألوكرانيا  - ١
 احملاذية اذه األراضي؛

طق املياه الداخلية ومياه املنطقة البحرية اإلقليمية ألوكرانيا احملاذية لشبه جزيرة القرم والرصيف القاري منا - ٢
احملاذي لسواحل أوكرانيا، اخلاضعة للوالية القضائية للسلطات األوكرانية وفقًا ألحكام القانون الدويل 

 ودستور أوكرانيا وقوانينها؛

 يمية املذكورة يف الفقرتني الفرعيتني أعاله.الال اجلوي للمناطق اإلقل - ٣

 : النظام القانوني للمناطق الخاضعة مؤقتاً لالحتالل٤المادة 

طوال فرتة سريان هذا القانون، يطبَّق يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل نظام قانوين خاص بشأن عبور  - ١
نتخابات واالستفتااات وممارسة غري ذلك مما يندرج حدود هذه املناطق وإبرام االتفاقات القانونية وإجراا اال

 يف إطار حقوق اإلنسان واملواطن وحرياتما.

يكفل النظام القانوين للمناطق األوكرانية اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل وجود إجرااات خاصة لضمان حقوق  - ٢
 وحريات املواطنني األوكرانيني املقيمني يف هذه املناطق.

أو تعديل أو إلغاا النظام القانوين للمناطق األوكرانية اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل إال مبوجب  ال جيوز إقامة - ٣
 القوانني األوكرانية.

: حماية حقوق اإلنسان والمواطن وحرياتهما وحماية التراث الثقافي في المناطق الخاضعة مؤقتًا ٥المادة 
 لالحتالل

ن حقوق وحريات اإلنسان واملواطن اليت يكفلها دستور أوكرانيا تتخذ أوكرانيا كل التدابري الالزمة لضما - ١
 وقوانينها واملعاهدات الدولية جلميع املواطنني األوكرانيني املقيمني يف املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل.

والثقافية وغريها مع تلتزم أوكرانيا بدعم ومحاية الروابط االقتصادية واملالية والسياسية واالجتماعية واإلعالمية  - ٢
 املواطنني األوكرانيني املقيمني يف املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل.



195 EX/5 Part II Add.2 - page 7 

 

تقع مسؤولية االنتهاكات اليت تُرتكب يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل ضد حقوق اإلنسان واملواطن  - ٣
ي بوصفه القوة احملتلة وذلك وفقاً وحرياتما اليت يكفلها دستور أوكرانيا وقوانينها، على عاتق االحتاد الروس

 ألعراف ومبادئ القانون الدويل.

ال تعرتف أوكرانيا بالفرض التلقائي جلنسية االحتاد الروسي على املواطنني األوكرانيني املقيمني يف املناطق  - ٤
 نية.اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل، وال ميثل ذلك أساساً حلرمان األشخاص املعنيني من اجلنسية األوكرا

ينشئ جملس وزراا أوكرانيا آلية دائمة لرصد مراعاة حقوق اإلنسان واملواطن وحرياتما يف املناطق اخلاضعة  - ٥
مؤقتًا لالحتالل، وينشر على أساس هذا الرصد املعلومات املالئمة يف هذا الصدد ويتيحها للمنظمات 

 تما ويتخذ التدابري الالزمة يف هذا اخلصوص.الدولية العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان واملواطن وحريا

وميارس املفوض املعين حبقوق اإلنسان والتابع للس النواب األوكراين (أمني املظامل) الرقابة الربملانية لرصد 
مدى االمتثال ملقتضيات احلقوق واحلريات الدستورية لإلنسان واملواطن يف املناطق اخلاضعة مؤقتاً 

 لالحتالل.

مسؤولية التعويض عن األضرار املالية واألدبية اليت تلحق، نتيجة حلالة االحتالل املؤقتة، بدولة أوكرانيا  تقع - ٦
وباألفراد والكيانات الشرعية واملنظمات املدنية واملواطنني األوكرانيني واألجانب واألشخاص عدميي اجلنسية، 

 تلة.على عاتق االحتاد الروسي بشكل كامل باعتباره القوة احمل

وتتوأ دولة أوكرانيا، باالستعانة جبميع الوسائل املتوافرة، تيسري عمليات التعويض عن األضرار املالية واألدبية 
 اليت يسّببها االحتاد الروسي.

تقع مسؤولية محاية الرتاث الثقايف املوجود يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل على عاتق االحتاد الروسي  - ٧
 احملتلة وذلك وفقاً ألعراف ومبادئ القانون الدويل. بوصفه القوة

: تأمين حقوق المواطنين المقيمين في المناطق الخاضعة مؤقتًا لالحتالل أو المواطنين الذين ُهّجروا منها ٦المادة 
وأسكنوا مناطق أخرى في الحصول على الوثائق التي تثبت جنسيتهم األوكرانية أو هويتهم الشخصية أو أوضاعهم 

 الخاصة

تتوأ هيئة فرعية تابعة للجهاز التنفيذي املركزي ومكلفة بتطبيق السياسة احلكومية يف جمال ااجرة (من  - ١
أوكرانيا وإليها)، تزويد املواطنني الذين يرتكون املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل لإلقامة يف غريها، بوثائق 

خصية أو وثائق إثبات التمتع بوضع خاص، وتعىن مبكافحة اجلنسية األوكرانية أو وثائق إثبات ااوية الش
حاالت ااجرة غري القانونية لألفراد والالجئني واألصناف األخرى من املهاجرين ومكافحة حاالت منحهم 

 اجلنسية وتسجيلهم بصورة غري قانونية وذلك حسب مواقع تواجدهم.
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مكلفة بتطبيق السياسة احلكومية يف جمال ااجرة (من تتوأ هيئة فرعية تابعة للجهاز التنفيذي املركزي و  - ٢
أوكرانيا وإليها)، تزويد املواطنني املقيمني يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل بوثائق اجلنسية األوكرانية أو 
وثائق إثبات ااوية الشخصية أو وثائق إثبات التمتع بوضع خاص، وتعىن مبكافحة حاالت ااجرة غري 

لألفراد والالجئني واألصناف األخرى من املهاجرين ومكافحة حاالت منحهم اجلنسية وتسجيلهم القانونية 
 بصورة غري قانونية، وذلك وفقاً ملا تنص عليه التشريعات وبالشكل الذي حيدده جملس وزراا أوكرانيا.

ت السفر البيانات جيوز استخدام املعلومات املستمدة من السجل الرمسي للناخبني ألغراض تضمني جوازا - ٣
 من هذه املادة. ٢و ١اخلاصة بأماكن إقامة أو تواجد املواطنني املشار إليهم يف البندين 

: تأمين ممارسة المواطنين المتواجدين في المناطق الخاضعة مؤقتاً لالحتالل أو المواطنين الذين يتركونها ٧المادة 
قاعد والضمان االجتماعي الحكومي اإللزامي والخدمات لإلقامة في غيرها، لحقوقهم في التمتع بالعمالة والت

 االجتماعية والتعليم

 )٢٠١٤مايو /أيار ٦واملؤرخ يف  VII-1237أعاله حدده القانون املرقم  ٧(عنوان املادة 

املناطق يتمتع املواطنون األوكرانيون املتواجدون يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل أو املواطنون الذين تركوا  - ١
اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل لإلقامة يف غريها، باحلق يف العمالة والتقاعد والضمان االجتماعي يف حاالت 
البطالة أو العوق املؤقت أو حوادث العمل أو حاالت املرض اليت تؤدي إأ اإلصابة بعوق دائم، وذلك 

 وفقاً للوائح التشريعية ألوكرانيا.

ة للمواطنني األوكرانيني املقيمني يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل الذين ال ُتصرف املرتبات التقاعدي - ٢
يتلقون مرتبات تقاعدية أو مدفوعات أخرى من اايئات املختصة يف االحتاد الروسي، وذلك بالشكل الذي 

 حيدده جملس وزراا أوكرانيا.

من مواطين أوكرانيا ممن يعيشون يف ظروف صعبة  حيق للمواطنني املسنني واألفراد واألطفال املعوقني وغريهم - ٣
ويقيمون يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل، أن ينتفعوا باخلدمات االجتماعية وفقًا للوائح التشريعية 

 ألوكرانيا.

حيق لألشخاص املشردين يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل االنتفاع باحلماية االجتماعية وفقًا للوائح  - ٤
 لتشريعية ألوكرانيا.ا

ُيسجَّل املواطنون األوكرانيون الذين أ�وا أعماام (أو توقفوا عن ممارسة أي أنواع من النشاط [االقتصادي])  - ٥
وتركون املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل لإلقامة يف غريها وال ميتلكون وثائق تؤكد وقائع استقالتهم (أو إ�اا 

و تثبت فرتات ممارستهم للعمل ومدد اضطالعهم بعمل يكفل مستحقات على فرتة ممارستهم لعمل ما) أ
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صعيد الضمان، وذلك كعاطلني عن العمل، وُمينحون مستحقات وتتاح ام اخلدمات االجتماعية يف إطار 
نظام الضمان االجتماعي احلكومي اإللزامي للعاطلني، مع االستناد يف ذلك إأ البيانات الواردة يف السجل 

 ومي لنظام الضمان االجتماعي احلكومي اإللزامي وبالشكل الذي حيدده جملس وزراا أوكرانيا.احلك

بدون أن يكونوا  بإمكان املواطنني األوكرانيني الذين تركوا املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل لإلقامة يف غريها - ٦
ي]) بإرادتم، وال ميكنهم مواصلة أ�وا ارتباطهم بالعمل (أو بأي أنواع أخرى من النشاط [االقتصاد قد

العمل (أو ممارسة أي أنواع أخرى من النشاط [االقتصادي]) يف هذه املناطق، أن يقوموا، ألغراض 
االعرتاف بوضعهم كعاطلني عن العمل واالنتفاع باالستحقاقات واخلدمات االجتماعية املرتبطة حبالة 

طهم مبمارسة أي أنواع أخرى من النشاط [االقتصادي]) أو البطالة، أن ينهوا ارتباطهم بأعماام (أو ارتبا
أن يثبتوا واقع هذا اإل�اا أمام حمكمة ذات والية قضائية تشمل املنطقة اليت يتواجدون فيها حالياً. ويتم 
إ�اا االرتباط مبمارسة أي أنواع أخرى من النشاط االقتصادي، مبا فيها أشكال العمالة الذاتية، بإصدار 

ذلك ووفق أسلوب إجرائي مبسط خاص مبنطقة تواجد الشخص املعين وبالشكل الذي حيدده إشعار ب
 جملس وزراا أوكرانيا.

بإمكان املواطنني األوكرانيني الذين تركوا املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل لإلقامة يف غريها وال ميتلكون  - ٧
 عداد دافعي الضرائب، أو غري ذلك) لالنتفاع الوثائق الالزمة (جواز سفر أوكراين، أو بطاقة التسجيل يف

بوضع العاطل عن العمل رمسيًا أن حيصلوا على صفة العاطل عن العمل رمسيًا عند تقدمي وثيقة مؤقتة تثبت 
هوية الشخص املعين بوصفه مواطناً أوكرانياً. وريثما ميكن تقدمي الوثائق واملعلومات الالزمة عن مدد العمل، 

ومدة فرتة العمل اليت تتيح استحقاقات على صعيد الضمان االجتماعي، يتلقى  واملرتب (الدخل)
األشخاص املعنيون يف هذه احلاالت حدًا أدىن من االستحقاقات االجتماعية احلكومية على النحو الذي 

 حيدده جملس إدارة الصندوق األوكراين لنظام الضمان االجتماعي احلكومي اإللزامي للعاطلني عن العمل.

تضطلع مكاتب التوظيف القائمة يف املناطق احلالية لتواجد العاطلني عن العمل الذين تركوا املناطق اخلاضعة  - ٨
مؤقتاً لالحتالل لإلقامة يف غريها، بإعادة تسجيلهم كعاطلني عن العمل وذلك بالشكل الذي حيدده جملس 

 وزراا أوكرانيا.

املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل لإلقامة يف غريها، االنتفاع باملزايا حيق للمواطنني األوكرانيني الذين تركوا  - ٩
 واخلدمات االجتماعية اليت تتيحها التشريعات السارية يف املناطق احلالية إلقامتهم.

 حيق للمواطنني األوكرانيني الذين تركوا املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل لإلقامة يف غريها، االنتفاع بالوسائل -١٠
التقنية وغريها من وسائل وخدمات إعادة التأهيل، وفقًا للتشريعات السارية يف املناطق احلالية إلقامتهم يف 

 أوكرانيا.
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تتاح الوسائل التقنية وغريها من وسائل وخدمات إعادة التأهيل بناا على تقدمي الوثائق الالزمة اليت تبني  -١١
أو اخلدمات، أو باالستناد يف حالة عدم توافر هذه الوثائق حق الشخص املعين يف االنتفاع بذه الوسائل 

إأ بيانات قاعدة البيانات املركزية عن قضايا العوق (بالنسبة إأ األشخاص ذوي الطلبات املتكررة اخلاصة 
بالعوق)، وباالستناد إأ برنامج التأهيل الفردي لألشخاص أو األطفال املعوقني، وذلك بالشكل الذي 

 وزراا أوكرانيا. حيدده جملس

جيوز للمواطنني األوكرانيني الذين يقيمون يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل أو الذين استقروا من جديد  -١٢
يف مناطق أخرى أن يواصلوا الدراسة للحصول على شهادات دراسية يف هذه املناطق األخرى يف أوكرانيا. 

راسات، وحيدد جملس وزراا أوكرانيا إجرااات تغطية تكاليف وتغطي ميزانية الدولة تكاليف مواصلة هذه الد
 مواصلة دراسات هؤالا املواطنني.

ويشارك املواطنون املشار إليهم يف الفقرة أعاله يف عملية اختبار تنافسية لاللتحاق باملؤسسات احلكومية 
يف هذا الصدد. وتتاح مساكن والعامة للتعليم العايل يف أوكرانيا وذلك وفقًا لإلجرااات احملددة بوجه عام 

للطلبة لفرتة مواصلة دراستهم. ويف حالة عدم جناح أي مشارك منهم يف االختبار التنافسي يف احلصول على 
النتائج باملستوى احملدد لكي يدرَج يف القائمة اليت يضعها جملس وزراا أوكرانيا من أجل االنتفاع بالتمويل 

توسيع نطاق هذه القائمة على النحو الذي حيدده جملس وزراا أوكرانيا  من امليزانية، تتوأ مؤسسة تعليمية
وذلك من أجل أن تغطي ميزانية الدولة التكاليف اإلضافية ملواصلة تعليم املواطنني الذين يقيمون يف املناطق 

 اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل أو الذين تركوا هذه املناطق لإلقامة يف غريها.

 ٧، نص املادة ٢٠١٤أيار/مايو  ٦املؤرخ يف  VI-1237الوارد يف القانون رقم ١٢(ويستكمل نص البند 
 هذه) 

 : حماية الحقوق االنتخابية لمواطني أوكرانيا الموجودين في المناطق الخاضعة مؤقتاً لالحتالل٨المادة 

وخالل عملية  خالل االنتخابات الختيار رئيس مجهورية أوكرانيا ونواب الشعب يف الربملان األوكراين، - ١
 االستفتاا الشعيب لعموم أوكرانيا، ال ينظم وال ُجيرى اقرتاع للتصويت يف املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل.

تتاح للمواطنني األوكرانيني املقيمني يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل ظروف مالئمة للتعبري عن إرادتم  - ٢
ى يف باقي أحناا األراضي اإلقليمية ألوكرانيا الختيار رئيس مجهورية بصورة حرة خالل االنتخابات اليت ُجتر 

 أوكرانيا ونواب الشعب يف الربملان األوكراين وخالل عملية االستفتاا الشعيب لعموم أوكرانيا.

 جيوز للمواطنني األوكرانيني املقيمني يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل أن ميارسوا حقهم يف التصويت يف - ٣
االنتخابات الختيار رئيس مجهورية أوكرانيا أو يف عملية االستفتاا الشعيب لعموم أوكرانيا وذلك بتغيري 
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من القانون األوكراين  ٧من املادة  ٣أماكن تصويتهم بدون أن يغريوا عنوا�م االنتخايب، وفقاً ملا يرد يف البند 
 اخلاص بـ"السجل الرمسي للناخبني".

فرتة والية نائب يف الربملان األوكراين انُتخب ملدة والية واحدة لتمثيل منطقة انتخابية تقع يف  يف حالة انتهاا - ٤
مجهورية القرم ذات احلكم الذايت أو يف مدينة سيفاستوبول، ال ُجترى يف هذه املنطقة االنتخابية انتخابات 

 مؤقتة لشغل املقعد الربملاين املعين.

عة مؤقتًا لالحتالل انتخابات الختيار نواب يف برملان مجهورية القرم ذات احلكم ال تُنظم يف املناطق اخلاض - ٥
الذايت، أو النتخاب أعضاا يف الالس احمللية، أو النتخاب معتَمدي القرى أو رؤساا بلديات البلدات أو 

 املدن، أو إلجراا استفتااات عامة.

بني والقائمة يف أراضي مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ال جيوز للهيئات املعنية حبفظ السجل الرمسي للناخ - ٦
ويف مدينة سيفاستوبول أن تواصل عملها يف هذا الشأن. وتتوأ اللجنة املركزية لالنتخابات حتديد 
اإلجرااات اخلاصة باستخدام سجالت الناخبني الذين تقع عناوينهم االنتخابية يف املناطق اخلاضعة لوالية 

 أجل حفظ السجل الرمسي للناخبني واستيفاا بياناته.هذه اايئات، من 

 : الهيئات غير الشرعية والمسؤولون فيها وموظفوها٩المادة 

خيضع عمل اايئات احلكومية واايئات احمللية للمناطق ذات احلكم الذايت املنشأة مبوجب دستور أوكرانيا  - ١
ل، مبا يشمل عمل مسؤوليها وموظفيها، ملا ينص عليه وقوانينها والقائمة يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتال

 وحيدده هذا الدستور وهذه القوانني ويف حدود الصالحيات احملددة فيها فقط.

ال يُعترب عمل أي هيئة أو عمل أي مسؤول أو موظف يف هيئة قائمة يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل  - ٢
ملعنية أو املنصب املعين أو انتخاب أو تعيني املسؤول املعين قد مت عمًال مشروعًا إذا مل يكن إنشاا اايئة ا
 وفقاً ملا تنص عليه التشريعات يف أوكرانيا.

 ٢يعترب أي فعل (يف شكل إصدار وثيقة أو قرار) يصدر عن هيئات أو مسؤولني من النوع املذكور يف البند  - ٣
 ي آثار قانونية.من هذه املادة فعًال باطًال والغياً وال ترتتب عليه أ

ال ُيسمح بإقامة أي اتصاالت أو أي أشكال للتعامل تقوم با اايئات احلكومية يف أوكرانيا ومسؤولوها  - ٤
 واايئات احمللية القائمة يف املناطق ذات احلكم الذايت ومسؤولو هذه اايئات، مع هيئات غري شرعية

مؤقتاً لالحتالل يف أوكرانيا، إال مبا يكفل احلفاظ على  (أو مسؤولني غري شرعيني) قائمة يف املناطق اخلاضعة
املصاحل الوطنية ألوكرانيا أو محاية حقوق مواطنيها أو تطبيق املعاهدات الدولية املصادق عليها من الربملان 
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األوكراين حسب األصول املرعية، أو لتيسري إعادة إرساا النظام الدستوري ألوكرانيا يف املناطق اخلاضعة 
 تاً لالحتالل.مؤق

 : جوانب خاصة لعمليات دخول المناطق الخاضعة مؤقتاً لالحتالل والخروج منها١٠المادة 

حيق ملواطين أوكرانيا دخول املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل واخلروج منها حبرية وبال أي قيد عن طريق  - ١
تهم الشخصية وامتالكهم للجنسية أماكن حمددة ملراقبة الدخول واخلروج وذلك بإظهار وثيقة تثبت هوي

 األوكرانية.

ال ُيسمح لألجانب واألشخاص عدميي اجلنسية دخول املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل إال بإذن خاص  - ٢
 ومن خالل األماكن احملددة لدخول هذه املناطق واخلروج منها.

املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل ويصدر األمر اخلاص بدخول األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية إأ 
 عن جملس وزراا أوكرانيا. واخلروج منها،

 : ضمانات حقوق الملكية والنظام القانوني للملكية في المناطق الخاضعة مؤقتاً لالحتالل١١المادة 

 أوكرانيا.حتظى حقوق امللكية يف املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل باحلماية وفقاً للتشريعات السارية يف  - ١

حتتفظ الدولة األوكرانية ومجهورية القرم ذات احلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول وهيئات الوحدات اإلقليمية  - ٢
احمللية، مبا فيها اايئة احلكومية ملدينة سيفاستوبول، واايئات احلكومية واايئات احمللية للمناطق ذات احلكم 

لقانون العام، حبقوقها يف جمال امللكية، مبا يف ذلك ملكية الذايت وغري ذلك من الكيانات اخلاضعة ل
 العقارات ومساحات األرض يف املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل. 

حيتفظ األفراد، بصرف النظر عن حصوام على صفة الجئني أو أي صفة أخرى من الناحية القانونية،  - ٣
اضعة مؤقتًا لالحتالل، حبقوقهم يف جمال امللكية، وكذلك الشركات واملؤسسات واملنظمات يف املناطق اخل

يف ذلك ملكية العقارات ومساحات األرض يف هذه املناطق، شريطة أن يكونوا قد اكتسبوا هذا احلق  مبا
 وفقاً للقوانني األوكرانية.

انني أوكرانيا. يتم اكتساب أو إ�اا احلق يف ملكية عقارات يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل، وفقًا لقو  - ٤
ويف حالة عدم متّكن جهة التسجيل احلكومية من ممارسة سلطتها يف تسجيل حقوق ملكية أي عقار أو 
مساحة أرض يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل، يعني جملس وزراا أوكرانيا هيئة التسجيل احلكومية يف 

 هذا الشأن.
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اضعة مؤقتاً لالحتالل بشأن عقار أو مساحة أرض بصورة خمالفة يُعترب أي اتفاق قانوين يُعقد يف املناطق اخل - ٥
اذا القانون أو لغريه من قوانني أوكرانيا، اتفاقًا باطًال والغيًا منذ حلظة إبرامه، وال ترتتب عليه أي آثار 

 قانونية غري تبعات بطالنه.

وما يوجد فوقها من فضاا ال جيوز نقل ملكية أي قطعة أرض مع ما قد يكمن حتت سطحها من موارد  - ٦
جوي ومياه وغري ذلك من املوارد الطبيعية املتواجدة ضمن األراضي اإلقليمية ألوكرانيا، وال نقل ملكية 
املوارد الطبيعية لرصيفها القاري وملنطقتها االقتصادية االستئثارية (البحرية) واليت ختضع حلقوق الشعب 

متلكات العسكرية وممتلكات اايئات احلكومية والشركات األوكراين يف ملكيتها، وال نقل ملكية امل
واملؤسسات واملنظمات اليت متلكها الدولة والواقعة يف املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل وتعد ملكاً ألوكرانيا،  
كي تصبح أمالكًا لدول أخرى أو ألشخاص قانونيني أو طبيعيني على حنو خمالف ملا تنص عليه قوانني 

 أوكرانيا.

 : التدابير القانونية لمواجهة األوضاع في المناطق الخاضعة مؤقتاً لالحتالل١٢المادة 

نظراً لعدم متكن احملاكم يف مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ويف مدينة سيفاستوبول من إدارة شؤون القضاا  - ١
إقامة احملاكم ورفع الدعاوى يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل، تسري التغيريات التالية على إجرااات 

 والنظر يف احلاالت اخلاصة بالوالية القضائية حملاكم املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل:

ففي حالة الدعاوى املدنية، تتوأ احملاكم العامة احمللية ملدينة كييف النظر يف قضايا املدعى عليهم اليت  -
العامة احمللية يف مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ويف مدينة تندرج يف نطاق الوالية القضائية للمحاكم 

 سيفاستوبول، وذلك حبسب ما حتدده حمكمة االستئناف ملدينة كييف؛

قضايا املدعى عليهم اليت  ويف حالة الدعاوى اإلدارية، تتوأ احملاكم العامة احمللية ملدينة كييف النظر يف -
حاكم العامة احمللية يف مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ويف مدينة تندرج يف نطاق الوالية القضائية للم

 سيفاستوبول، وذلك حبسب ما حتدده حمكمة االستئناف اإلدارية ملدينة كييف؛

قضايا املدعى عليهم اليت  ويف حالة الدعاوى املدنية، تتوأ حمكمة االستئناف ملدينة كييف النظر يف -
ية للمحاكم العامة احمللية يف مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ويف مدينة تندرج يف نطاق الوالية القضائ

 سيفاستوبول؛

للمعامالت التجارية يف مدينة كييف النظر يف الدعاوى اإلدارية اليت  وتتوأ احملكمة اإلدارية الدورية -
يف مجهورية القرم ذات تندرج يف نطاق الوالية القضائية للمحكمة اإلدارية الدورية للمعامالت التجارية 

احلكم الذايت، وكذلك يف الدعاوى اإلدارية اليت تندرج يف نطاق الوالية القضائية للمحكمة اإلدارية 
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الدورية للمعامالت التجارية يف مدينة سيفاستوبول؛ وتتوأ حمكمة االستئناف اإلدارية للمعامالت 
 تندرج يف نطاق الوالية القضائية حملكمة التجارية يف مدينة كييف النظر يف الدعاوى اإلدارية اليت

 االستئناف اإلدارية للمعامالت التجارية يف مدينة سيفاستوبول؛

وتتوأ حمكمة املعامالت التجارية ملنطقة كييف النظر يف الدعاوى التجارية اليت تندرج يف نطاق الوالية  -
كم الذايت، وكذلك يف الدعاوى التجارية القضائية حملكمة املعامالت التجارية يف مجهورية القرم ذات احل

اليت تندرج يف نطاق الوالية القضائية حملكمة املعامالت التجارية يف مدينة سيفاستوبول؛ وتتوأ حمكمة 
االستئناف للمعامالت التجارية يف مدينة كييف النظر يف الدعاوى التجارية اليت تندرج يف نطاق الوالية 

 للمعامالت التجارية يف مدينة سيفاستوبول؛القضائية حملكمة االستئناف 

وتتوأ إحدى حماكم منطقة مدينة كييف النظر يف إجرااات الدعاوى اجلنائية اليت تندرج يف نطاق  -
الوالية القضائية ألي حمكمة حملية (ملنطقة ما، أو ملدينة ما، أو ملنطقة حضرية ما) وذلك حبسب 

 ف؛حتدده حمكمة االستئناف يف مدينة كيي ما

وتتوأ حمكمة االستئناف يف مدينة كييف النظر يف إجرااات الدعاوى اجلنائية اليت تندرج يف نطاق  -
 الوالية القضائية حملكمة االستئناف يف مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول.

يف نطاق الصالحيات ويتوأ قضاة التحقيق حملاكم منطقة مدينة كييف النظر يف املسائل اليت تندرج  -
القضائية لقضاة التحقيق الذين يعنون بالتحقيق قبل احملاكمات يف الدعاوى اجلنائية اليت تقام يف 
أراضي مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ويف مدينة سيفاستوبول، وذلك حبسب ما حتدده حمكمة 

 االستئناف يف مدينة كييف.

اكم املوجودة يف مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ومدينة وحتال الدعاوى القائمة قيد تنظر يف احمل -
سيفاستوبول، اليت مل يتم البت فيها بعد، إأ اجلهات املالئمة على النحو املبني يف هذا القانون وذلك 
يف غضون مدة عشرة أيام عمل اعتباراً من تاريخ نفاد هذا القانون أو من تاريخ اندراج هذه الدعاوى 

 ية القضائية اذه اجلهات.يف نطاق الوال

ويف حالة وجود أضرار وقعت بفعل كيانات تابعة لدولة أجنبية وبفعل أشخاص من غري املقيمني يف  -
املناطق املعنية، تعقد احملاكم يف أماكن وقوع هذه األضرار، مع مراعاة القواعد القضائية املذكورة يف هذا 

 القانون.
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كرانيا إجرااات التحقيق ملقاضاة مرتكيب األعمال اإلجرامية يف املناطق حيدد مكتب النائب العام يف أو  - ٢
اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل. وحتال املواد اخلاصة بالتحقيقات اليت ُجترى قبل احملاكمة بشأن اجلرائم املعنية إأ 

 هيئات التحقيق املالئمة وذلك حسب ما حيدده مكتب النائب العام يف أوكرانيا.

 : الجوانب الخاصة لممارسة نشاط اقتصادي في المناطق الخاضعة مؤقتاً لالحتالل١٣المادة 

 حيدد القانون اجلوانب اخلاصة ملمارسة النشاط االقتصادي يف املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل.

حة للجيش : الجوانب الخاصة إلعفاء المواطنين األوكرانيين من العمل في وحدات القوات المسل١٤المادة 
 األوكراني وفي الهيئات المعنية بتطبيق القانون وذلك بالنظر إلى الظروف المؤقتة لالحتالل 

يُعفى أفراد اجليش وأفراد اايئات املعنية بتطبيق القانون، الذين وفدوا من املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل  - ١
بإعفاا من أداا اخلدمة يف هذا الال، من إداا  وأعربوا (شريطة وجود ظروف مربرة) عن رغبتهم يف االنتفاع

هذه اخلدمة، ويسري ذلك أيضًا طوال فرتة األوضاع اخلاصة سواا يف حالة وجود مربرات، أو لتاليف 
االزدواجية يف التوظيف عند عدم وجود هذه املربرات، شريطة أن يقدم املعنيون طلب اإلعفاا خالل فرتة 

 ناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل.ثالثة أشهر بعد جميئهم من امل

يُعترب أفراد اجليش وأفراد اايئات املعنية بتطبيق القانون الذين مل يصلوا إأ األماكن املالئمة ويف حدود املهل  - ٢
املقررة من جانب الوحدات العسكرية واايئات املعنية بتطبيق القانون يف أوكرانيا، أفرادًا تركوا وحداتم 

إحلاقهم بالعمل حتت إمرة مسؤولني مالئمني. وجيري إبالغ السلطات املعنية بتطبيق القانون  العسكرية ويتم
 باملعلومات املالئمة بشأن البحث عن أمثال هؤالا األفراد.

حتذف من قوائم أمساا أفراد الوحدات العسكرية وأمساا العاملني يف اايئات املعنية بتطبيق القانون أمساا أفراد  - ٣
حدات واايئات الذين التحقوا بالقوات املسلحة أو القوات اخلاصة أو اايئات املعنية بتطبيق القانون هذه الو 

التابعة لالحتاد الروسي وذلك باالستناد إأ أدلة موثقة، وتُعترب العقود املربمة مع هؤالا األشخاص الغية منذ 
قوات املسلحة أو القوات اخلاصة أو حلظة التحاقهم (أو لدى احلصول على معلومات عن التحاقهم) بال

  اايئات املعنية بتطبيق القانون التابعة لالحتاد الروسي.

: الجوانب الخاصة لعمليات خصخصة أماكن السكن في المناطق الخاضعة مؤقتًا لالحتالل، لصالح ١٥المادة 
 أفراد الجيش والعاملون في الهيئات المعنية بتطبيق القانون في أوكرانيا

جيوز ألفراد الوحدات العسكرية املنشأة وفقاً لقوانني أوكرانيا، وللعاملني يف اايئات املعنية بتطبيق القانون يف  - ١
أوكرانيا الذين كانوا يعملون يف أراضي مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ويف مدينة سيفاستوبول، وألفراد 

ساكن اليت توفرها احلكومة وأماكن أخرى أسرهم خصخصة أماكن لسكناهم يف إقامة دائمة وخصخصة امل
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للسكن يف أراضي مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ويف مدينة سيفاستوبول وذلك على النحو املبني يف 
 .٢٠١٤يناير /كانون الثاين  ١القوانني األوكرانية وذلك على أساس األماكن اليت كانوا يقيمون فيها بتاريخ 

لى أفراد الوحدات العسكرية والعاملني يف اايئات املعنية بتطبيق القانون يف أعاله ع ١وتسري أحكام البند
أوكرانيا الذين يواصلون أداا اخلدمة العسكرية يف مناطق أخرى من أوكرانيا أو املشمولني باإلعفاا من أداا 

  من هذا القانون. ١٤من املادة  ١عمًال بأحكام البند  ٢٠١٤اخلدمة العسكرية يف عام 

ال تتضمن عمليات خصخصة أماكن السكن لصاحل أفراد الوحدات العسكرية والعاملني يف اايئات املعنية  - ٢
من هذه املادة، أي تكاليف أيا كانت مساحة هذه  ١بتطبيق القانون وأفراد أسرهم، واملشار إليهم يف البند 

مارسوا حقهم القانوين يف األماكن اليت تتم خصخصتها وبصرف النظر عما إذا كان هؤالا األشخاص قد 
 خصخصة أماكن سكناهم قبل سريان مفعول هذا القانون.

 من هذه املادة. ١حيدد جملس وزراا أوكرانيا إجرااات خصخصة املساكن املشار إليها يف البند  - ٣

أفراد أسرهم إن اكتساب أفراد الوحدات العسكرية والعاملني يف اايئات املعنية بتطبيق القانون يف أوكرانيا و  - ٤
من  ١للحق يف خصخصة أماكن السكن الواقعة يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل واملذكورة يف البند 

هذه املادة ال حيرمهم من احلق يف خصخصة أماكن للسكن يف مناطق أخرى من األراضي اإلقليمية 
 ن احلكومية".ألوكرانيا وذلك وفقاً للقانون األوكراين اخلاص بـ"صندوق خصخصة املساك

 : نقل القضاة١٦المادة 

من حق القضاة الذين ُنّسبوا إأ احملاكم األوكرانية الواقعة يف مجهورية القرم ذات احلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول وأعربوا 
مناصب عن رغبتهم يف ترك هذه املناطق بسبب االحتالل الذي ختضع له مؤقتاً على أيدي االحتاد الروسي، أن يُنقلوا إأ 

 قضائية يف حماكم تقع يف مناطق أخرى من األراضي اإلقليمية ألوكرانيا.

 : التزامات أجهزة الدولة األوكرانية١٧المادة 

يف حالة وقوع انتهاك ألحكام هذا القانون، تستخدم أجهزة الدولة األوكرانية اآلليات املنصوص عليها يف  - ١
يل من أجل حفظ السالم واألمن واحلقوق واحلريات واملصاحل التشريعات األوكرانية وأعراف القانون الدو 

القانونية ملواطين أوكرانيا الباقني يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل، وكذلك املصاحل القانونية للدولة 
 األوكرانية.
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ألوكرانية وقواعد تلتزم أوكرانيا باستخدام كل التدابري املنصوص عليها يف الدستور األوكراين والتشريعات ا - ٢
القانون الدويل من أجل حترير األراضي األوكرانية اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل، ومن أجل استعادة سالمة 
الدولة وسيادتا واستعادة حقوق وحريات املواطنني اليت انُتهكت بفعل االحتالل وذلك يف مجيع أحناا 

 أوكرانيا وبأسرع طريقة ممكنة.

هزة الدولة من أداا أعمااا يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل، حيدد جملس وزراا يف حالة عدم متكن أج - ٣
 أوكرانيا األماكن [املؤقتة] اليت تقام فيها أجهزة الدولة وفقاً لدستور أوكرانيا وقوانينها.

لإلقامة في : ضمان حقوق وحريات مواطني أوكرانيا الذين تركوا المناطق الخاضعة مؤقتًا لالحتالل ١٨المادة 
 غيرها

يتمتع مواطنو أوكرانيا الذين يرتكون املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل بضمان االحرتام التام حلقوقهم  - ١
وحرياتم املنصوص عليها يف الدستور األوكراين، مبا يف ذلك احلقوق االجتماعية وحقوق العمل واالنتخاب 

 يف خارج هذه املناطق.واحلق يف التعليم، وذلك حال إقامتهم من جديد 

تغطي ميزانية الدولة األوكرانية تكاليف التدابري املنصوص عليها يف هذا القانون وذلك على حنو ما حيدده  - ٢
 جملس وزراا أوكرانيا.

 : المسؤولية١٩المادة 

  أوكرانيا.يتحمل األشخاص الذين ينتهكون مقتضيات هذا القانون مسؤولية أفعاام هذه وفقاً ملا تقضي به قوانني

 أحكام انتقالية –ثانياً 

 يصبح هذا القانون نافداً اعتباراً من اليوم التايل لنشره. - ١

تسري القوانني وغريها من الصكوك القانونية املعمول با يف أوكرانيا يف مجيع أحكامها اليت ال تتعارض مع  - ٢
 أحكام هذا القانون.

يف هذا القانون ساري املفعول إأ أن تتم استعادة نشر النظام يبقى النظام القانوين املنصوص عليه  - ٣
  الدستوري ألوكرانيا يف املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل.
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 تعدل بموجب هذا القانون الصكوك التشريعية األوكرانية الوارد ذكرها أدناه على النحو التالي: - ٤

، ٢٠٠١، مجلس النواب األوكرانيسجالت ُيستكمل نص القانون الجنائي األوكراني ( - ١
 على النحو التالي: )١( ٣٢١) بنص المادة ١٣١، المادة ٢٦-٢٥الجزآن 

 انتهاك إجرااات دخول املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل أو اخلروج منها ).١( ٣٢١املادة "

أفعال دخول املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل أو اخلروج منها بدف اإلضرار مبصاحل  تعاَقب - ١
الدولة، حبرمان الشخص املعين بتقييد حريته ملدة ميكن أن تصل إأ ثالث سنوات أو بسجنه 

 لنفس املدة هذه مع مصادرة املركبات املستخدمة يف ذلك.

كررة من جانب شخص أو جمموعة أشخاص يف حالة ارتكاب نفس هذه األفعال بصورة مت - ٢
نتيجة لتآمر مسبق، أو من جانب مسؤول رمسي مستخدما منصبه للقيام بذلك، يعاَقب 
األشخاص املعنيون بالسجن ملدة ترتاوح بني ثالث سنوات ومخس سنوات ومبنعهم من شغل 

ع وظائف معينة أو من ممارسة أنشطة معينة لفرتة ميكن أن تصل إأ ثالث سنوات، م
 مصادرة مركباتم.

من هذه املادة،  ٢و ١يف حالة ارتكاب جمموعة منظمة لألفعال املشار إليها يف البندين  - ٣
يعاَقب أفرادها بالسجن ملدة ترتاوح بني مخس سنوات ومثاين سنوات ومينعون من ممارسة 

 "أنشطة معينة لفرتة ميكن أن تصل إأ ثالث سنوات، مع مصادرة مركباتم.

، ١٣-٩، األجزاء ٢٠١٣، سجالت مجلس النواب األوكرانيانون الجنائي األوكراني (الق - ٢
 )٨٨المادة 

 الذي جيري على النحو التايل: ٣بنص الفقرة الفرعية  ١١٤ُيستكمل نص املادة  (أ)

تُعترب قضايا احملاكمات اجلنائية النامجة عن واقع االحتالل أو اليت تتضمن اعتدااات ذات 
صنفًا خاصا من القضايا وتعاَمل قضائيًا وفقًا ألحكام اإلجرااات السارية  صلة باالحتالل

يف هذا الصدد، مع مراعاة اخلصوصيات املذكورة يف القانون األوكراين بشأن "تأمني حقوق 
املواطنني وحرياتم والنظام القانوين يف املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل من األراضي اإلقليمية 

 ألوكرانيا".

تُعترب أي دعوى قضائية أ�ا ذات صلة بواقع االحتالل بناا على قرار معلَّل يصدر عن و 
 قاض.
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ويف حالة ضلوع عنصر أجنيب يف تفاصيل أي دعوى قضائية، تباشر اللجان القضائية عملها 
 ١٥وتصدر االستدعااات وغري ذلك من وثائق إقامة احملاكمات يف غضون مدة ال تتجاوز 

 يف العمليات اإلجرائية اخلاصة با. يوماً قبل الشروع

ويف حالة الدعاوى ذات الصلة بواقع االحتالل وتتضمن تفاصيلها أي كيان حكومي، مبا يف 
ذلك األجهزة أو املؤسسات أو املنظمات احلكومية، أو أي كيان قانوين من النوع احملدد يف 

مجيع االتصاالت عن طريق من القانون اجلنائي األوكراين، ُجترى  ٩٦٤من املادة  ٢البند 
 سفارة أو بعثة دائمة.

 فيه. ٣٣٢" بعد الرقم ٣٣٢١، بإدراج عبارة "و٢١٦من املادة  ٢وُيستكمل نص البند  (ب)

سجالت مجلس نواب جمهورية أوكرانيا االشتراكية قانون المخالفات اإلدارية األوكراني ( - ٣
 ):١١٢٢، المادة ٥١، ملحق الجزء ١٩٨٤، السوفيتية

 لتنص على ما يلي: ٢٠٢تعدل املادة  - ١

انتهاك النظام احلدودي، أو نظام نقاط املرور لعبور حدود دولة أوكرانيا، أو  -٢٠٢املادة "
 القواعد النظامية لدخول احلدود واخلروج منها من خالل مواقع نقاط التفتيش

تعاَقب أفعال انتهاك النظام احلدودي ونظام نقاط املرور لعبور حدود دولة أوكرانيا، أو 
القواعد النظامية لدخول احلدود واخلروج منها من خالل مواقع نقاط التفتيش، بفرض غرامة 
تعادل ما يرتاوح بني سبعة وعشرة أمثال مبلغ احلد األدىن للدخل غري اخلاضع للضرائب 

األفراد العاديني، أو ما يرتاوح بني عشرة أمثال وعشرين مثًال ملبلغ احلد األدىن (املفروض على 
 ،"للضرائب (املفروض على املوظفني).للدخل غري اخلاضع 

 على النحو التايل: ٢٠٤٢وُيستكمل نص هذه املادة بنص املادة  - ٢

 واخلروج منهاانتهاك إجرااات دخول املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل  -٢٠٤٢املادة "

تعاَقب أفعال انتهاك إجرااات دخول املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل واخلروج منها، بفرض 
غرامة يعادل قدرها ما يرتاوح بني مائة وثالمثائة مرة مبلغ احلد األدىن للدخل غري اخلاضع 

 ؛"يوماً. ١٥للضرائب، أو باحلجز اإلداري ملدة ميكن أن تصل إأ 

 فيها؛ ٢٠٤١بعد الرقم  ٢٠٤٢بإدراج الرقم  ٢٢١ص املادة وُيستكمل ن - ٣
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يف انتهاك للنظام احلدودي أو لنظام "، يستعاض عن عبارة ٢٢٢١من املادة  ١ويف البند  - ٤
نقاط املرور لعبور حدود دولة أوكرانيا" بعبارة "يف انتهاك للنظام احلدودي، أو لنظام نقاط 

للقواعد النظامية لدخول احلدود واخلروج منها من خالل  املرور لعبور حدود دولة أوكرانيا، أو
 ؛"مواقع نقاط التفتيش

يف انتهاك للنظام "، يستعاض عن عبارة ٢٦٢من املادة  ٢من البند  ٢ويف الفقرة الفرعية  - ٥
احلدودي أو لنظام نقاط املرور لعبور حدود دولة أوكرانيا" بعبارة "[انتهكوا] إجرااات دخول 

ضعة مؤقتًا لالحتالل يف أوكرانيا واخلروج منها، مما يشكل انتهاكًا للنظام املناطق اخلا
احلدودي، أو لنظام نقاط املرور لعبور حدود دولة أوكرانيا، أو للقواعد النظامية لدخول 

 ؛"احلدود واخلروج منها من خالل مواقع نقاط التفتيش

 ايل:ليجري على النحو الت ٢٦٣من املادة  ٢ويعدل نص البند  - ٦

إن األشخاص الذين عربوا أو حاولوا عبور حدود دولة أوكرانيا بصورة غري مشروعة وانتهكوا "
اإلجرااات اخلاصة بدخول املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل يف أوكرانيا وباخلروج منها، 
وكذلك النظام احلدودي، أو نظام نقاط عبور حدود دولة أوكرانيا، أو القواعد النظامية 

احلدود واخلروج منها من خالل مواقع نقاط التفتيش، وأعرضوا خبثًا عن االنصياع  لدخول
للتعليمات القانونية أو لطلب أفراد اجليش أو لطلب موظف حكومي من املرفق احلكومي 
األوكراين حلرس احلدود، أو لطلب فرد من أفراد الوحدة املدنية حلماية النظام العام ونظام 

نب واألفراد عدمي اجلنسية الذين خرقوا قواعد اإلقامة يف أوكرانيا أو الدولة، وكذلك األجا
قواعد املرور املؤقت عرب أراضي أوكرانيا، ميكن أن يتعرضوا لالحتجاز ملدة قد تصل إأ ثالث 
ساعات بغية إعداد تقرير عن حالتهم كما ميكن أن تصل عند الضرورة إأ ثالثة أيام بغية 

يف ظروف وقوع اخلرق، على أن جيري إشعار ممثل النيابة العامة حتديد هوياتم والتحقيق 
 "بذلك حتريرياً يف خالل أربع وعشرين ساعة من حلظة بدا االحتجاز.

، األجزاء ٢٠٠٥، سجالت مجلس النواب األوكراني(قانون القضاء اإلداري في أوكرانيا  - ٤
 ):٤٤٦، المادة ٣٧-٣٥

 منه، ببند جديد جيري نصه على النحو التايل: ٣، بعد البند ١٩املادة  ُيستكمل نص (أ)

تتوأ حمكمة إدارية قائمة يف مكان تواجد نقطة التفتيش املعنية تسوية النزاعات  - ٤"
اخلاصة باملعامالت اإلدارية املتعلقة بطلبات استئناف النظر يف قرارات السلطات واملوظفني 

اقع نقاط التفتيش لدخول املناطق اخلاضعة لالحتالل مؤقتاً الرمسيني واليت حتدث يف مو 
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واخلروج منها، وكذلك تسوية النزاعات اخلاصة بتصرفات هذه الكيانات أو بعدم اختاذها 
 "ألي تدابري.

 .٥ليصبح  ٤وبالتايل، يعدل رقم البند 

 جيري نصه على النحو التايل: ٦برقم  بإضافة بند ١٨٣,٢من املادة  ١وُيستكمل نص البند  )ب(

طلبات األفراد اخلاصة باستئناف النظر يف القرارات أو األفعال الصادرة عن السلطات  - ٦"
واملوظفني احلكوميني ويف حاالت عدم اختاذ هذه السلطات أو املوظفني ألي تدابري 

 ؛"يتعلق بدخول املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل وباخلروج منها فيما

 ".٥" بعد الرقم "٦، يضاف الرقم "٢٥٦من املادة  ١من البند  ١٢يف الفقرة  )ـج(

سجالت مجلس القانون األوكراني الخاص بـ"المرفق الحكومي األوكراني لحرس الحدود" ( - ٥
، المادة ١١-١٠، الجزآن ٢٠٠٩؛ و٢٠٨، المادة ٢٧، الجزء ٢٠٠٣، النواب األوكراني

 ):٦٨٢، المادة ٤٨، الجزء ٢٠١٣؛ و٤٦المادة ، ٦الجزء  ،٢٠١٠؛ و١٣٧

 :٢من املادة  ١البند  أ)(

، ُتضاف عبارة "واملرور لدخول املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل واخلروج منها" ٣يف الفقرة 
 بعد عبارة "حدود أوكرانيا"؛

وج منها" ، تضاف عبارة "واملرور لدخول املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل واخلر ٩ويف الفقرة 
بعد عبارة "حلدود أوكرانيا"، وتضاف عبارة "ويف نقاط التفتيش ملراقبة دخول احلدود واخلروج 

 منها" بعد عبارة "حدود أوكرانيا"؛

، تضاف عبارة "واملرور لدخول املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل ١٠من املادة  ٢يف البند  (ب)
 واخلروج منها" بعد عبارة "حدود أوكرانيا"؛

 :١٩املادة  )ـج(

، تضاف عبارة "ويف نقاط التفتيش ملراقبة دخول احلدود واخلروج ٨و ٦يف الفقرتني الفرعيتني 
 منها" بعد عبارة "عرب حدود أوكرانيا"؛

"اعتماد  جيري نصها على النحو التايل: ١٣,١وُيستكمل النص بفقرة فرعية جديدة برقم 
 من خالل مواقع نقاط التفتيش"؛ قواعد نظامية لدخول احلدود واخلروج منها

 ليجري على النحو التايل: ٤، يعدل نص الفقرة الفرعية ٢٠من املادة  ١يف البند  )د(
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) التحقق من خالل استجواب األفراد من أسباب عبور احلدود األوكرانية، أو أسباب ٤("
ألشخاص الذين الدخول إأ املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل أو اخلروج منها، ورفض مرور ا

ال ميلكون وثائق صاحلة تؤهلهم لعبور احلدود األوكرانية أو لدخول املناطق اخلاضعة مؤقتاً 
لالحتالل أو للخروج منها؛ وكذلك مرور األشخاص الذين يقدمون عمدًا معلومات خاطئة 
من أجل احلصول على مثل هذه الوثائق، واألشخاص املمنوعني من دخول أوكرانيا أو 

اخلاضعني لتقييد مؤقت يف حقهم للخروج من أوكرانيا بسبب انتهاكهم  األشخاص
للتشريعات اخلاصة بقضايا مراقبة احلدود أو استناداً إأ الوضع القانوين لألجانب الذي يعمل 
به املرفق احلكومي حلراس احلدود، أو على أساس قرار كتايب معلَّل صادر عن حمكمة أو عن 

 لقانون"؛السلطات املعنية بتطبيق ا

، تضاف عبارة "واألشخاص الذين ميرون عرب نقاط التفتيش ملراقبة ٧ويف الفقرة الفرعية 
 دخول احلدود واخلروج منها" بعد عبارة "الذين ميرون عرب حدود أوكرانيا"؛

، تضاف العبارة التالية: "أو الذين يؤدون عمليات نقل عرب نقاط ١١ويف الفقرة الفرعية 
 خول احلدود واخلروج منه"؛التفتيش ملراقبة د

، تضاف عبارة "أو النظام الساري يف نقاط التفتيش ملراقبة دخول ٣٤ويف الفقرة الفرعية 
احلدود واخلروج منها، وإجرااات دخول املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل واخلروج منها"، بعد 

 عبارة "النظام الساري يف نقاط املرور لعبور احلدود األوكرانية"؛

 :٢٣من املادة  ٥ البند ويف

، عبارة "أو عرب نقاط التفتيش ملراقبة دخول احلدود واخلروج منها" ٢تضاف يف الفقرة الفرعية 
 بعد عبارة "عرب حدود الدولة"؛

، تضاف عبارة "أو دخول املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل واخلروج ٣ويف الفقرة الفرعية 
 الدولة"؛ منها" بعد عبارة "[املرور] عرب حدود

سجالت القانون األوكراني الخاص بـ"الوضع القانوني لألجانب ولألشخاص عديمي الجنسية" ( - ٦
، ٢١، الجزء ٢٠١٣؛ و١٧٩، المادة ٢٠-١٩، الجزآن ٢٠١٢، مجلس النواب األوكراني

؛ مع التعديالت التي ٧١٦، المادة ٥١؛ والجزء ٦٨٢، المادة ٤٨؛ والجزء ٢٠٨المادة 
 ):VII-406 والمرقم ٢٠١٣تموز/يوليو  ٤القانون األوكراني المؤرخ في أدخلت على 
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 :١٣املادة  (أ)

 تنص على ما يلي: ٨، فقرة برقم ١تضاف إأ البند 

حاول هذا الشخص الدخول من نقاط التفتيش ملراقبة دخول املناطق اخلاضعة مؤقتاً  "إذا
لالحتالل واخلروج منها بدون إذن خاص، أو كان قد خرج منها خالل فرتة إقامته السابقة 

 فيها من خالل نقاط التفتيش"؛

 ، تضاف عبارة "ومثاين" بعد عبارة "اثنان وسبع"؛٢ويف البند 

 جيري نصها على النحو التايل: ١٤,١وتضاف مادة برقم  (ب)

ترحيل األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية إأ املناطق اخلاضعة مؤقتاً  -١٤,١"املادة 
 لالحتالل

ال ُيسمح لألجانب واألشخاص عدميي اجلنسية اخلارجني من املناطق اخلاضعة مؤقتاً  - ١
لذلك، عند وصوام إأ نقاط التفتيش لالحتالل بدون أن يكون لديهم اإلذن الالزم 

ملراقبة دخول هذه املناطق واخلروج منها، أن يواصلوا طريقهم، وجيري ترحيلهم إأ يف 
أقصر وقت ممكن إأ األماكن اليت جاؤوا منها يف املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل أو 

 إأ أراضي الدولة اليت أصدرت جوازات سفرهم.

حيل أي أجنيب أو أي شخص عدمي اجلنسية فوراً، جيري االحتفاظ ويف حالة عدم إمكان تر 
 به يف نقاط التفتيش املذكورة إأ أن يتم ترحيله منها.

وتدرج مالحظة يف جوازات سفر هؤالا األجانب أو األشخاص عدميي اجلنسية متنع دخوام 
 هذا القانون."؛من  ١٣من املادة  ٣إأ أوكرانيا طوال مدة حيددها قرار يصدر وفقاً للبند 

 ينص على ما يلي: ٢٠إأ املادة  ٤ويضاف بند برقم  )ـج(

مينع األجانب واألشخاص عدميو اجلنسية من املرور املؤقت عرب األراضي اخلاضعة  - ٤"
 مؤقتاً لالحتالل."

سجالت مجلس القانون األوكراني الخاص بـ"حرية التنقل وحرية اختيار اإلقامة في أوكرانيا" ( - ٧
 ):٢٣٢، المادة ١٥ـ الجزء ٢٠٠٤، النواب األوكراني

"يف املناطق اخلاضعة  تنص على ما يلي: ٨، تضاف فقرة برقم ١٢من املادة  ١يف البند  (أ)
 مؤقتاً لالحتالل"؛
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"يف املناطق اخلاضعة  تنص على ما يلي: ٨، تضاف فقرة برقم ١٣من املادة  ١يف البند  (ب)
 مؤقتاً لالحتالل"؛

من القانون األوكراني الخاص بـ"مراقبة الحدود"  ٩من المادة  ٢من البند  ٣فقرة الفرعية في ال - ٨
 .)٤٦، المادة ٦، الجزء ٢٠١٠، سجالت مجلس النواب األوكراني(

حتذف العبارة التالية: "للتحقق من امتثال أي أجنيب أو أي شخص عدمي اجلنسية للمتطلبات 
 اخلاصة مبدة اإلقامة يف األراضي األوكرانية"؛ 

سجالت مجلس ( من القانون األوكراني الخاص بـ"السجل الرسمي للناخبين" ٢٦المادة  - ٩
 :)٣٤، المادة ٥، الجزء ٢٠١١، النواب األوكراني

 جيري نصه على النحو التايل: ٦بند برقم يضاف 

جيوز للهيئة الفرعية التابعة للهيئة التنفيذية املركزية واملكلفة بتطبيق سياسية الدولة يف جمال  - ٦"
ااجرة (من أوكرانيا وإليها)، مبا يف ذلك قضايا مكافحة األشكال غري القانونية للهجرة واجلنسية 

الالجئني واألصناف األخرى من املهاجرين، أن تستخدم البيانات والتسجيل فيما يتعلق باألفراد و 
إقامة األفراد يف /الشخصية املذكورة يف السجل من أجل أداا مهامها فيما يتعلق بعمليات تسجيل

 أوكرانيا وإدارة شؤون السجل، وذلك وفقاً ملا تنص عليه التشريعات السارية."

سجالت مجلس النواب ( اص بـ"قطاع صناعة الكهرباء"من القانون األوكراني الخ ٢٣المادة  -١٠
، ٢٠١٤؛ و٣٠١، المادة ٢٨، الجزء ٢٠١٣؛ و١، المادة ١، الجزء ١٩٩٨، األوكراني
 ):٤١، المادة ٣-٢الجزآن 

 ينص على ما يلي: ٤يضاف بند برقم 

والتنظيمية "حيدد جملس وزراا أوكرانيا خصائص القواعد التنظيمية للعالقات القانونية واالقتصادية 
ذات الصلة بعمليات بيع الكهرباا يف سوق اجلملة للطاقة الكهربائية إأ املناطق اخلاضعة مؤقتاً 
لالحتالل، وبالعالقات اليت تشتمل على إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتوريدها وبيعها 

 وشرائها واستخدامها يف هذه املناطق."
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اص بـ"تعديل بعض الصكوك التشريعية األوكرانية المتعلقة بتنفيذ خطة القانون األوكراني الخ -١١
العمل المشتركة بين االتحاد األوروبي وأوكرانيا فيما يتصل بتحرير عمليات منح تأشيرات 

، ٢٠١٤، سجالت مجلس النواب األوكراني( السفر (بشأن مسؤولية الكيانات الشرعية)"
 ):١٨٣، المادة ١٢الجزء 

 ليجري نصها على النحو التالي: ٩٦٣لمادة تعدَّل ا (أ)

تطبَّق العقوبات املنصوص عليها يف القانون اجلنائي على أي كيان شرعي أما على  - ١
أساس تآمر أو تواطؤ يقوم به مسؤول ذي صالحية يف الكيان، سواا بفعل إرادته أو 

 بناا على تكليف أو أمر صادر من هذا الكيان، وأما على أساس ما يلي:

، ٣٦٨٣من املادة  ٢و ١، والبندين ٣٠٦و ٢٠٩أي جرائم مشمولة باملادتني  )١(
من هذا القانون،  ٣٦٩٢و ٣٦٩، واملادتني ٣٦٨٤من املادة  ٢و ١واملادتني 

 وترتكب باسم الكيان الشرعي املعين وخلدمة مصاحله؛

من هذا القانون وترتكب لصاحل  ٢٥٨٥-٢٥٨أي جرائم مشمولة باملواد  )٢(
 الشرعي املعين؛ الكيان

 ١٦٠و ١٤٧و ١٤٦و ١١٣و ١١٠و ١٠٩أي جرائم مشمولة باملواد  )٣(
من هذا القانون  ٤٤٧و ٤٤٤و ٤٤٢و ٤٣٨و ٤٣٧و ٤٣٦و ٢٦٢و ٢٦٠و

 وترتكب لصاحل الكيان الشرعي املعين.

. يُقصد بالشخص املسؤول ذي الصالحية يف الكيان الشرعي أي ١مالحظة رقم 
ذلك غريهم ممن يتمتعون، سواا حبكم القانون أو شخص من موظفي هذا الكيان وك

مبوجب الوثائق النظامية للكيان املعين أو بناا على موافقة هذا الكيان، بصالحية 
 التصرف باسم الكيان.

 ٢٠٩و ١٦٠و ١٤٧و ١٤٦و ١١٣و ١١٠و ١٠٩تُعترب اجلرائم املشمولة باملواد  - ٢
من  ٢و ١والبندين  ،٣٦٨٣من املادة  ٢و ١، وبالبندين ٣٠٦و ٢٦٢و ٢٦٠و

 ٤٤٤و ٤٤٢و ٤٣٨و ٤٣٧و ٤٣٦و ٣٦٩٢و ٣٦٩، وباملواد ٣٦٨٤املادة 
من هذا القانون، جرائم ارتكبت لصاحل الكيان الشرعي املعين إذا كانت  ٤٤٧و

تستهدف احلصول على منافع غري مشروعة لصاحل هذا الكيان أو ترمي إأ تيئة 
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إأ اإلفالت من املسؤوليات اليت  الظروف املالئمة للحصول على هذه املنافع أو
 يشملها هذا القانون.

 ليجري نصها على النحو التالي: ٩٤٦تعدل المادة  (ب)

 الكيانات القانونية اليت ختضع لعقوبات مبوجب أحكام القانون اجلنائي

من هذا  ٩٦٣من املادة  ١من البند  ١يف حالة القضايا املعنية يف الفقرة الفرعية  - ١
تتوأ حمكمة فرض عقوبات القانون اجلنائي على الشركة أو املؤسسة أو القانون، 

املنظمة املعنية، باستثناا اايئات احلكومية وهيئات مجهورية القرم ذات احلكم الذايت 
واايئات احمللية العاملة على أساس احلكم الذايت واملنظمات اليت تنشئها هذه اايئات 

كامل من ميزانية الدولة أو من امليزانيات احلكومية بصورة رمسية ويتم متويلها بشكل  
اذه اايئات، ومن الصناديق احلكومية للضمان االجتماعي اإللزامي، وصندوق 

 ضمان الودائع الفردية، ومن املنظمات الدولية.

من  ٩٦٣من املادة  ١من البند  ٣و ٢يف حالة القضايا املعنية يف الفقرتني الفرعيتني  - ٢
ن، تتوأ حمكمة فرض عقوبات القانون اجلنائي على الكيانات اخلاضعة هذا القانو 

للقانون اخلاص والقانون العام سواا كانت قائمة يف داخل أوكرانيا أم مل تكن، مبا يف 
ذلك الشركات واملؤسسات واملنظمات واايئات احلكومية، واايئات التابعة جلمهورية 

املة على أساس احلكم الذايت واملنظمات اليت القرم ذات احلكم الذايت، واايئات الع
تنشئها هذه اايئات بصورة رمسية، وكذلك املؤسسات، واملنظمات الدولية وغري ذلك 

 من الكيانات الشرعية القائمة وفقاً للقوانني الوطنية أو القانون الدويل.

ن شرعي، أو يف يف املائة من كيا ٢٥ويف حالة امتالك دولة أو كيان تابع لدولة، ألكثر من 
حالة خضوع كيان شرعي لسيطرة دولة أو لسيطرة كيان تابع لدولة، فإن املسؤولية املدنية 
الكاملة عن احلصول غري املشروع على أي منافع، وعن أي أضرار نامجة عن جرمية ارتكبتها 
ا دولة ما أو كيانات تابعة لدولة، أو ارتكبتها هيئات اإلدارة العامة، تقع على عاتق هذ

 الكيان الشرعي.

: "على أي كيان شرعي ٩٦٦من المادة  ٢الفقرة الفرعية  يضاف النص التالي إلى )ـج(
خيضع لعقوبات وفق أحكام القانون اجلنائي أن يسدد كامل التعويضات عن أي خسائر أو 
أضرار وعن قيمة املنافع غري املشروعة اليت حصل الكيان املعين أو كان ميكن أن حيصل 

 عليها."
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 ليجري نصها على النحو التالي: ٩٦٩وتعدل المادة 

يف حالة قيام أي مسؤول ذي صالحية يف كيان شرعي بارتكاب أي جرمية من اجلرائم  - ١"
 ٢٦٠و ٢٠٩و ١٦٠و ١٤٧و ١٤٦و ١١٣و ١١٠و ١٠٩املشمولة بأحكام املواد 

من هذا  ٤٤٧و ٤٤٤و ٤٤٢و ٤٣٨و ٤٣٧و ٤٣٦، و٢٥٨٥إأ  ٢٥٨، ومن ٢٦٢و
 صادر عن حمكمة.القانون، تتم تصفية الكيان الشرعي املعين بناا على أمر قضائي 

 :٢الفقرة الفرعية 

 ، ليجري نصها كالتايل:١٦يعدل نص الفقرة الفرعية الثانوية 

 جيري نصه على النحو التايل: ٨بند برقم  ٢١٤يضاف إأ املادة  -١٦"

يتوأ حمقق أو ممثل للنيابة العامة تضمني السجل املوحد للتحقيقات السابقة  - ٨"
للمحاكمات، معلومات عن أي كيان شرعي ميكن أن خيضع لعقوبات وفقاً ألحكام القانون 
اجلنائي وذلك بعد تلقي إشعار بوجود شكوك يف أن تكون قد ارتكبت لصاحل هذا الكيان 

 ٢٦٠و ٢٠٩و ١٦٠و ١٤٧و ١٤٦و ١١٣و ١١٠و ٢٠٩جرائم مشمولة بأحكام املواد 
 ٣٦٩، واملواد ٣٦٨٤من املادة  ٢و ١، والبندين ٣٦٨٣من املادة  ٢و ١والبندين  ٣٠٦و
من  ٢٥٨٥إأ  ٢٥٨واملواد من  ٤٤٧و ٤٤٤و ٤٤٢و ٤٣٨و ٤٣٧و ٤٣٦و ٣٦٩٢و

عين بذلك  القانون اجلنائي األوكراين. ويُبلغ احملقق أو ممثل النيابة العامة الكيان الشرعي امل
كتابيًا يف غضون فرتة ال تتجاوز اليوم التايل من أيام العمل. وتُتخذ اإلجرااات الالزمة جتاه 
الكيان املعين وذلك بالتزامن مع اختاذ اإلجرااات املناسبة اخلاصة بإعالن وجود شك يف 

 شخص ما."

 ، ليجري نصها كالتالي:٢٢ويعدل نص الفقرة الفرعية الثانوية 

 :٢٨٤ة الماد -٢٢"

 تضاف العبارة التالية يف العنوان: "واإلجرااات اليت تتخذ ضد كيان شرعي "؛

 بند جديد جيري نصه كالتايل: ٢ويضاف بعد البند 

. يتم إيقاف اإلجرااات املتخذة ضد أي كيان شرعي إذا ما ثبت عدم وجود أسس ٣"
االنتهاا من اإلجرااات  لفرض العقوبات املنصوص عليها يف القانون اجلنائي عليه، ويف حالة

 اجلنائية أو صدور قرار بتربئة املوظف املسؤول ذي الصالحية يف الكيان املعين.
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ويف حالة إ�اا اإلجرااات ضد كيان شرعي، ُيصدر ممثل للنيابة العامة قراراً بذلك بينما تقوم 
ر بذلك. حمكمة بإصدار إعالن بذلك يف شكل قرار قضائي بالتربئة، أو عن طريق إصدار أم

وميكن استئناف النظر يف القرار اخلاص بإ�اا اإلجرااات ضد كيان شرعي وذلك على النحو 
 املنصوص عليه يف هذا القانون."

 .٩إأ  ٤لتصبح من  ٨إأ  ٣وعليه، فينبغي تعديل ترقيم البنود من 

 ليجري على النحو التايل: ٦من البند  ٢ويعدل نص الفقرة 

قرار ممثل النيابة العامة بشأن وقف اإلجرااات اجلنائية و/أو غريها  "تُرسل بالربيد نسخة من
من اإلجرااات اليت تتخذ ضد كيان شرعي، وذلك إأ مقدم العريضة أو إأ الضحية أو ممثله 

 أو إأ الشخص املشكوك فيه أو حماميه، أو ممثل الكيان الشرعي موضوع اإلجرااات."

 أحكام ختامية"، ليجري نصها كالتايل: -م "ثانياً من القس ١تعدل الفقرة الفرعية  ب)(

يدخل هذا القانون حيز النفاد حال دخول القانون األوكراين عن "تأمني حقوق  - ١"
املواطنني وحرياتم والنظام القانوين يف املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل من األراضي 

 اإلقليمية ألوكرانيا" حيز النفاد.

 انيا:جملس وزراا أوكر   - ٥

 يوماً بعد دخول هذا القانون حيز النفاد مبا يلي: ١٥يقوم اللس يف غضون  - ١

إعداد مشروع قانون وتقدميه إأ جملس النواب األوكراين بشأن إعمال وتنفيذ  أ)(
 أحكام هذا القانون؛

 إصدار صكوك تقنينية من أجل تنفيذ هذا القانون؛ ب)(

 هذا القانون؛ مطابقة صكوكه التقنينية ألحكام )ـج(

التوصية بإنشاا هيئة فرعية تابعة للجهاز التنفيذي املركزي تكلف باالهتمام  د)(
 بالقضايا املتعلقة باألراضي احملتلة اليت ختضع لوضع قانوين خاص؛

 ويكفل اللس ما يلي: - ٢

متكني اايئات الفرعية التابعة للجهاز التنفيذي املركزي من تقدمي مشروعات  )أ(
 قوانني مستمدة من أحكام هذا القانون؛
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تأمني مطابقة الصكوك القانونية اليت تقدمها اايئة الفرعية التابعة للجهاز  ب)(
 التنفيذي املركزي، ألحكام هذا القانون؛

توظيف املواطنني األوكرانيني الذين تركوا املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل  )ـج(
 من أوكرانيا؛وأصبحوا يقيمون يف مناطق أخرى 

نقل ممتلكات اايئات احلكومية والشركات واملؤسسات واملنظمات التابعة  )د(
 للدولة من املناطق اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل؛

مواصلة توفري التعليم الثانوي والعايل وإمكانيات احلصول على الوثائق اليت  ه)(
خارجية مستقلة تثبت إمتام املراحل التعليمية، وإمكانيات دخول امتحانات 

[للتخرج من التعليم الثانوي] لصاحل املواطنني األوكرانيني الذين تركوا املناطق 
 اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل وأصبحوا يقيمون يف مناطق أخرى من أوكرانيا.

تتخذ اللجنة املركزية لالنتخابات مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك اعتماد الصكوك القانونية  - ٦
ية، من أجل متكني املواطنني األوكرانيني الذين تركوا املناطق اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل الضرور 

وأصبحوا يقيمون يف مناطق أخرى من أوكرانيا، من ممارسة حقوقهم االنتخابية خالل 
 الختيار رئيس مجهورية أوكرانيا. ٢٠١٤مايو /أيار ٢٥انتخابات 

 كوك تقنينية من أجل تنفيذ هذا القانون.نك أوكرانيا الوطين باعتماد صتوصية ب - ٧
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 لدى اليونسكو الدائم أوكرانيا وفد

2031/29- 194/087/1 - 203 
 ٢٠١٤ أيلول/سبتمرب ٢٦باريس، 

 DG/14/4240اإلحالة: 
 

 سعادة املديرة العامة،

الصادر عن اللس التنفيذي لليونسكو يف دورته الرابعة والتسعني  ٣٢باإلضافة إأ بالغايت السابقة املتعلقة بالقرار 
يشّرفين أن أحيل عنوان "متابعة اليونسكو للوضع يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا)"، ببعد املائة 

الذي وصلت وضع بال ما يتعلقمن السلطات األوكرانية بشأن املستجدات األخرية في بعض املعلومات الواردةإليكم 
 جزيرة القرم يف جماالت اختصاص اليونسكو.شبه إليه 

مإعداد تقرير املديرة العامة  عنداملعلومات  مبراعاة هذهالوفد أن تتفضلوا  ويرجو إأ اللس التنفيذي يف  الذي سيقدَّ
 دورته اخلامسة والتسعني بعد املائة.

 ، بقبول أمسى عبارات التقدير.سعادة املديرةوتفضلوا، 

 صفحات ٣املرفقات: 

 ]توقيع[
 كتور فويتوفيتشيف

 باإلنابةالمندوب الدائم 
 القائم باألعمال

 السيدة إيرينا بوكوفا
 ليونسكول المديرة العامة

 نسخة إأ أمانة اللس التنفيذي

 
delegations.org-dl.ukraine@unesco Tél/Fax 01 45 68 26 6l;email-1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15  
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 األوكرانية الوزاراتمن  الواردةالمعلومات 
 فيما يخص الوضع في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا)

 ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٥ حىت

 املعلومات الواردة من وزارة الرتبية والعلوم يف أوكرانيا

شبه جزيرة القرم اللغة األوكرانية يف املدارس النهارية خالل العام الدراسي يف  عدد التالميذ جمموع من ٪٧,٨لقد درس 
من  ٪٣,١درس يف سيفاستوبول باللغة الروسية. و  ٪٨٩,٥منهم بلغة تتار القرم و ٪٢,٧، ودرس ٢٠١٤-٢٠١٣

 ة. منهم الروسي ٪٩٦,٩جمموع التالميذ امللتحقني باملدارس النهارية اللغة األوكرانية يف حني درس 

بىن االحتالل الروسي يف القرم بشأن إنشاا  احلصول على أي معلومات من ويف الوقت احلاضر، من شبه املستحيل
وتشّكل مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت  باللغة األوكرانية ولغة تتار القرم. يُدرَّس فيهااملدارس أو الصفوف اليت 

من  ٢٠املادة  تنصال يتجزّأ من أوكرانيا: و  جزااً نيا، القانون الدويل والقوانني السارية يف أوكرا ومدينة سيفاستوبول، مبوجب
على أن حرية اختيار لغة التعّلم حّق مكفول القانون األوكراين املعنونة "مبادئ السياسة احلكومية يف جمال اللغات" 

 للمواطنني األوكرانيني ال جيوز التصرف فيه.

هي انتهاك  الروس مؤقتاً  احتلهاالرتبية والعلوم يف أوكرانيا أن هذه السياسة اليت يعتمدها احملتلون يف القرم اليت  وتعترب وزارة
 سافر حلق األطفال يف تلقي تعليمهم بلغتهم األم.

، اختذت قتاً ومن أجل ضمان حق املواطنني األوكرانيني الدستوري يف االلتحاق بالتعليم العايل يف أراضي القرم احملتلة مؤ 
املعتمد  ،سابعاً  -١٢٠٧على سبيل املثال، ينّص القانون األوكراين رقم فمن التدابري.  وزارة الرتبية والعلوم األوكرانية عدداً 

االستمرار يف احلصول يف  على حق املواطنني األوكرانيني النازحني من األراضي احملتلة مؤقتاً  ،٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٥يف 
خاص للطالب القادمني من القرم  بوجهم يف سائر املناطق األوكرانية بتمويل من ميزانية الدولة. فأتيح على تعليم مالئ

 . استكمال عامهم الدراسي اجلاري جماناً 

العامة للمواطنني األوكرانيني النازحني من األراضي احملتلة  املؤسساتكما يقضي هذا القانون بتخصيص أماكن إضافية يف 
 أو الذين يعيشون فيها وليسوا مسجلني على لوائح القيد املموَّل من ميزانية الدولة.  مؤقتاً 

 املعلومات الواردة من وزارة الشباب والرياضة

)، إثر قيام االحتاد الروسي بضم شبه جزيرة القرم، التعاوَن مع Artekرفض الرئيس اجلديد للمركز الدويل للشباب "آرتك" (
 دون إجراا املسابقة األخرية منهذه السنة ة األوكرانية ووزارة السياسة االجتماعية األوكرانية، ما حال وزارة الشباب والرياض
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فُنقلت . الذي يتابعه مجيع األوكرانينيو  املعوقنيبنفسك" املوّجه إأ األطفال  ثق" لربنامجاملوسم احلادي والعشرين 
 فال األوكراين "محاية اليافعني" يف منطقة أوديسا.مسؤولية تنظيم هذا احلدث بصورة عاجلة إأ مركز األط

الواقعة على أراضي القرم احملتلة  املعنيةوانقطعت االتصاالت اليت كانت جتريها الوزارة مع الشركات واملؤسسات واملنظمات 
الوزارة عاجزة عن تأدية ؛ واذا السبب باتت مها أصحابادون أن يتسلّ إأ القرم  املرسلةغالبية الوثائق  ُرّدت. فقد مؤقتاً 

 واجباتا املعتادة.

 املعلومات الواردة من وزارة الثقافة يف أوكرانيا

ال متلك وزارة الثقافة األوكرانية مع األسف معلومات مستوفاة عن حالة صون الرتاث الثقايف واملواقع األثرية املوجودة يف 
الذايت، وذلك بسبب انقطاع العالقات الرمسية مع البىن السابقة  جلمهورية القرم املتمتعة باحلكم األراضي احملتلة مؤقتاً 

للس الوزراا األوكراين اليت كانت مسؤولًة يف مجهورية أوكرانيا املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول عن القضايا 
نظمات الدولية يف رصد حالة األثناا، تعمل وزارة الثقافة على إشراك امل هذه ويفمن متاحف ومعازل وغريها.  ،الثقافية

 صون الرتاث الثقايف يف القرم.

 ٢١-١٩يف اليت ُعقدت لثقافة والرتاث واملناظر الطبيعية با املعنية اجللسة العامة الثالثة للجنة التوجيهية على أثرو 
أحداث إدراج مسألة ردود الفعل على  ،ومببادرة من أوكرانيا ،خاص بوجهر ، تقرّ العام يف سرتاسبورغ آذار/مارس من هذا

للحصول على مساعدة تقنية دولية  الفرصهذا القرار يوّفر و  .٢٠١٥-٢٠١٤للجنة لعامي ااألوكرانية يف برنامج  األزمة
 هدفها حل القضايا املواضيعية اليت تطرأ خالل أزمة القرم.

أوروبا تلتمس فيه تشكيل بعثة خرباا حتت رعاية جملس  األمانة العامة للسإأ  وقد وّجهت أوكرانيا يف هذا الصدد طلباً 
أوروبا مهمتها رصد حالة الرتاث التارخيي والثقايف واملعماري جلمهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت ووضع برنامج عن إدارة 

 الشؤون الثقافية خالل األزمات.

إلجراا تقييم للرتاث  استعدادهجملس أوروبا  أبدىالدميقراطية، وبناا على املعلومات الواردة من مديرية جملس أوروبا املعنية ب
 .معها الثقايف يف القرم ورصد احلالة على أرض الواقع بعد إجراا مشاورات مع مجيع اجلهات املعنية والقيام بعمل حتضريي

الشؤون دارة إلال برنامج فعّ  إعدادبغية للتعاون مع خرباا من جملس أوروبا  استعدادهاوزارة الثقافة األوكرانية بدورها  وتبدي
ومحاية وصون الرتاث الثقايف األوكراين املوجود يف شبه  الثقافية يف حالة األزمات، كما تطلب مساعدة تقنية دولية لتقييم

 .يحتالل الروساالجزيرة القرم الواقعة حتت 
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يف ضوا القرارات الصادرة عن االجتماع الثالث  مناقشة األنشطة اجلارية يف أوكرانيامن البند املعنون " ٣,٤ويف الفقرة 
 ٢٥-٢٤" ومتابعًة لالجتماع اخلامس الذي عقده مكتب اللجنة التوجيهية املعنية بالثقافة والرتاث واملناظر الطبيعية (للجنة

لب اليت قدمي مساعدة تقنية بناا على املطاإمكانية ت لدراسةاستعداد أبدي حزيران/يونيو من هذا العام يف باريس)، 
 وزارة الثقافة األوكرانية. اأعربت عنه

القضايا املواضيعية ما يلي: رصد  تتضمنوتقوم الوزارة يف الوقت احلايل بإعداد اقرتاحات بشأن مهام فريق اخلرباا هذا. و 
الواقع يف األراضي احملتلة (مبا يف ذلك املواقع املدرجة يف قائمة  املنقول وغري املنقولحالة محاية وصون الرتاث الثقايف 

 اليونسكو للرتاث العاملي).

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون اخلامسةالدورة 

195 EX/5 Part III 
 الثالثالجزء  ٥م ت/١٩٥ 
  
 ٢٧/٨/٢٠١٤باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

 تقرير المديرة العامة عن متابعة تنفيذ القرارات
 السابقة التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما

 الثالثالجزء 

 دوري عن عمليات التقييم التي يضطلع بها مرفق اإلشراف الداخلي تقرير

 لملخصا

(سادساً) يوفر هذا التقرير ملخصات لعمليات التقييم اليت  ٦م ت/١٨٦وفقًا للقرار 
 اسُتكملت مؤخراً، وهي:

 تقييم خطة عمل مدريد ملعازل احمليط احليوي؛  •

 اهليدرولوجي الدويل.) من الربنامج ٢٠١٣-٢٠٠٨وتقييم املرحلة السابعة (  •

، اقرتاحات اللجنة االستشارية املعنية ٢٢م ت/١٩٤كما يعرض هذا التقرير، وفقًا للقرار 
 باشررا  بشنن اختصاصاتا ودورها احلايل.

 أو إدارية متس السياسات العامة. وال ترتتب على هذه الوثيقة آثار إضافية مالية

 .١٩اذها: القرار املقرتح يف الفقرة اشجراتات املتوقم من اللس التنفيذي اخت
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  المقدمة

بلب اللس التنفيذي يف دورته السادسة والثمانني بعد املائة أن تواصل املديرة العامة تقدمي تقارير دورية عن عمليات  - ١
(سادساً)). ويعرض مرفق اشررا  الداخلي يف هذا اجلزت ملخصًا الثنتني من  ٦م ت/١٨٦(القرار  التقييم املستكملة

 تقييم خطة عمل مدريد ملعازل احمليط احليوي وتقييم املرحلة السابعةعمليات التقييم اليت اسُتكملت مؤخرا، ومها: 
 ) من الربنامج اهليدرولوجي الدويل.٢٠١٣-٢٠٠٨(

) التعليم ٢) الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية؛ (١: (٢٠١٤ام بعمليات التقييم التالية يف أواخر عام ومن املنتظر القي - ٢
توفري الدعم  ) الثقافة والتنمية. وفضًال عن ذلك سيواصل مرفق اشررا  الداخلي٣والتدريب يف الال التقين واملهين؛ (

اتب امليدانية. كما سيوفر املرفق حملة عامة عن كل العمليات املستكملة للمراجعة لعمليات التقييم اليت تديرها القطاعات واملك
 والتقييم يف تقريره السنوي إا اللس التنفيذي. وتتوافر كل تقارير التقييم للجمهور يف املوقم الشبكي لليونسكو. 

تقدمي اقرتاحات  للجنة االستشارية املعنية باشررا ورحب اللس التنفيذي يف دورته الرابعة والتسعني بعد املائة باعتزام ا - ٣
بشنن دورها احلايل إا املديرة العامة، وبلب إا املديرة العامة أن تقدم إليه يف دورته اخلامسة والتسعني بعد املائة اقرتاحات 

 بذا الصدد. ويعرض هذا التقرير أيضاً اقرتاحات اللجنة.

 عمليات التقييم المستكملة

 تقييم خطة عمل مدريد لمعازل المحيط الحيوي )١(

 الخلفية والغرض

. وتشكل ١٩٧٤برنامج اشنسان واحمليط احليوي التابم هلا عام مفهوم معازل احمليط احليوي يف إبار  اليونسكوبرحت  - ٤
لرتويج وتطوير األفكار اجلديدة  بلدًا منتدى فريداً  ١١٧معزًال واقعًا يف  ٦٢١الشبكة العاملية ملعازل احمليط احليوي املؤلفة من 

بشنن العالقات املعقدة بني الناس والبيئة. ويتمثل اهلد  من خطة عمل مدريد (اخلطة)، اليت أقرها املؤمتر العاملي الثالث 
ية ، يف اعتماد هذه املعازل كمجاالت رئيسية معينة دوليًا ومواقم للتعلم فيما يتصل بالتنم٢٠٠٨ط احليوي عام ملعازل احملي
 املستدامة.

 وكان الغرض من التقييم هو: - ٥

 تقييم التقدم الكلي على بريق تنفيذ خطة عمل مدريد؛  •

 وتوليد خمرجات لصياغة االسرتاتيجية املقبلة لربنامج اشنسان واحمليط احليوي والشبكة العاملية ملعازل احمليط احليوي. •
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برنامج اشنسان واحمليط احليوي. وغطى التقييم الفرتة اشررا  الداخلي بالتعاون الوثيق مم أمانة  ذ التقييم مرفقونفّ  - ٦
) وركز على وجهات نظر مدرات معازل احمليط احليوي، وممثلي اللجان الوبنية ٢٠١٣-٢٠٠٨الكاملة خلطة عمل مدريد (

 أعضات الشبكات اشقليمية واملواضيعية.لربنامج اشنسان واحمليط احليوي، وأعضات أمانة هذا الربنامج، و 

 االستنتاجات الشاملة

وأفاد أكثر من نصف معازل احمليط  .ُأحزر بصفة عامة تقدم في كل مجاالت العمل األربعة لخطة عمل مدريد - ٧
وهناك بعض  عن تنفيذ أنشطة تتعلق باملواضيم ذات األولوية لتغري املناخ، وخدمات النظام اشيكولوجي، والتمدين، احليوي

 الدالئل على أن هذه املعازل تعمل كمواقم للتعلم والبيانات العملية.

يف  غير أن التقدم كان متباينًا على امتداد الشبكة وعبر مجاالت االهتمام، وما تزال هناك تحديات جسيمة - ٨
 مخسة جماالت مت حتديدها باعتبارها حتتاج إا حتسني. وأوصى التقييم بتعزيز قيمة الشبكة العاملية ملعازل احمليط احليوي بالنسبة
هلذه املعازل واخنرابها الدؤوب يف أنشطة الشبكة؛ وتعزيز الوظيفة التنسيقية للشبكة؛ وتطوير دورها العاملي كمخترب لألفكار؛ 

 الشبكة؛ وتدعيم املوارد املالية والبشرية املتاحة هلا. والنهوض مبكانة

 نات اشحصائية والنوعية) فهي التالية:املدعومة بعناصر متعددة من البيأما االستنتاجات األساسية األخرى ( - ٩

خطة عمل مدريد. ورغم العوائق  يف أدات دورها يف تنفيذ نة برنامج اشنسان واحمليط احليوي جناحاً جزئياً حققت أما •
الضخمة املتصلة باملوارد فقد حافظت األمانة على وظائفها األساسية يف الشبكة العاملية ملعازل احمليط احليوي 

 والربنامج األوسم لإلنسان واحمليط احليوي.

واحمليط احليوي عن ربنامج اشنسان هناك "انقطاع" بني نسبة ضخمة من معازل احمليط احليوي واللجان الوبنية ل •
 الشبكة العاملية ملعازل احمليط احليوي.

أفادت غالبية معازل احمليط احليوي عن مستوى ما من النشاط بشنن كل الوظائف الرئيسية (الصون واالستخدام  •
املستدام، والتنمية احمللية، ودعم البحوث). على أن نشاط نسبة كبرية منها معدوم يف واحدة أو أكثر من هذه 

 وظائف.ال

 يفتقر مفهوم معازل احمليط احليوي إا األضوات وإا العالمة املميزة الواضحة؛ •

 تتعاون غالبية معازل احمليط احليوي بصورة منتظمة مم خمتلف اجلهات الفاعلة املؤسسية؛ •

 أفاد  و ثلث اليبني على االستبيان بتحقيق تقدم ملحوظ يف كل جمال رئيسي من جماالت العمل؛ و •

جمال العمل املعنون "التعاون واشدارة واالتصال" مم تعزيز القدرات واملوارد شدارة وتسيري معازل احمليط احليوي  ينيت •
 يف بليعة األولويات بالنسبة للمستقبل.
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 التوصيات

الغرض . ويف ضوت ٢٠١٤يف حزيران/يونيو  اللس الدويل لتنسيق برنامج اشنسان واحمليط احليويُعرض التقييم على  -١٠
لشبكة العاملية ملعازل احمليط احليوي وبرنامج من التقييم فقد صيغت التوصيات كمدخل من مدخالت االسرتاتيجية املقبلة ل

اشنسان واحمليط احليوي. وتراعي املسودة األوا لالسرتاتيجية بالفعل استنتاجات التقييم وتوصياته. ومرفق اشررا  الداخلي 
 يد من املساعدة يف رسم االسرتاتيجية املقبلة، وخطة العمل، واشبار املصاحب للرصد والتقييم.على استعداد لتقدمي املز 

 ) من البرنامج الهيدرولوجي الدولي٢٠١٣-٢٠٠٨تقييم المرحلة السابعة ( )٢(

 الخلفية والغرض

ويشكل إبارًا يضم عمل بائفة يعترب الربنامج اهليدرولوجي الدويل من أضخم برامج اليونسكو (احلكومية الدولية)،  -١١
واسعة من الكيانات املؤسسية يف خمتلف أرجات العامل: فهناك أمانة مبوظفني يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية، وربكة عاملية 

، ٢لفئة من الكراسي اجلامعية لليونسكو املعنية مبسائل املياه، وجلان وبنية للربنامج يف الدول األعضات، ومراكز للمياه من ا
الربنامج العاملي و  معهد التعليم يف جمال املياه التابم لليونسكو واملعهد الدويل هلندسة البىن األساسية واهلندسة اهليدرولية والبيئيةو 

 .لتقييم املوارد املائية

 السابعة وكانت الدورة التاسعة واألربعون هليئة مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل قد بلبت تقييم املرحلة -١٢
) من الربنامج واقرتحت أن يكون هذا التقييم عملية استشرافية تركز على حتديات وفرص األمن املائي يف ٢٠١٣-٢٠٠٨(

املستقبل. وأدار التقييَم مرفُق اشررا  الداخلي بالتعاون مم أمانة الربنامج املذكور، واملكتب التنفيذي لقطاع العلوم الطبيعية، 
 خارجيني (يف ميادين اهليدرولوجيا والسياسات املائية).وبدعم من خربات 

 االستنتاجات الشاملة

تبني للتقييم إن املرحلة السابعة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل كانت ناجحة عمومًا يف تنفيذ العديد من األنشطة  -١٣
األمانة وقسم علوم املياه يف متكني وتصنيف واحلصائل املتسمة "بالوجهة العملية والفائدة يف جمال السياسات". وتكمن قوة 

البحوث األصلية ذاتا. ويف هذا الصدد أكد التقييم أن الربنامج اهليدرولوجي الدويل يقوم بصورة فعالة "برتويج البحوث 
 الطليعية". ومم ذلك فنن هناك الكثري من التحديات الضاغطة اليت تدد أدات الربنامج واستدامته.

0Fتحديات الرئيسية ما يلي:ومن بني ال -١٤

١ 

                                                
توليفها من تقرير مرفق اشررا  الداخلي. وتتوافر خالصة أوىف بكثري لالستنتاجات اليت يرجى مالحظة أن هذه هي عناصر أساسية مت  ١

 وضعها املقيِّمون اخلارجيون يف نص التقرير.
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تؤثر قيود املوارد املالية وخفض عدد املوظفني تنثريًا كبريًا على قدرة أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل على تنسيق  •
 األنشطة وتنفيذها. ويف الوقت ذاته زادت الطلبات البريوقرابية على وقت املوظفني؛

ويل، والكراسي اجلامعية، ومراكز املياه غري متصلة (على  و كا ) إن الكثري من جلان الربنامج اهليدرولوجي الد •
بالربنامج. وفضًال عن ذلك فنن ارتفاع أعدادها يف السنوات األخرية قد زاد كثريًا من صعوبة وتكلفة عمليات 

 الرصد، والتنسيق، والتعاون؛

واً) مم الربنامج اهليدرولوجي الدويل، ال تنخرط العديد من الدول األعضات يف اليونسكو (والسيما أقل البلدان من •
 وهو ما يرجم (ضمن أمور أخرى) إا نظام اختاذ القرارات فيه الذي يُنظر إليه على أنه يفتقر إا التمثيل؛

تعاين العالمة املميزة للربنامج اهليدرولوجي الدويل من رداتة العرض يف خمتلف املواقم الشبكية املرتبطة به إضافة إا  •
 /عدم اتساق) استخدام الشعارات؛(انعدام

مم تزايد عدد اجلهات الفاعلة املؤسسية املعنية مبسائل سياسات وحبوث املياه على املستويات اشقليمية والعاملية  •
الربنامج اهليدرولوجي الدويل عالقات تعاون فعالة الجتذاب املؤسسات واألفراد  فنن من الضروري للغاية أن يرسي

 من ذوي املستوى الرفيم، وللنهوض بتحديد جمال عمله املتخصص.

املتاحة قد اخنفضت   وخلص التقييم إا أن "هذا هو وقت حاسم للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف اليونسكو. فاألموال -١٥
و ة مسائل تفتقر إا احلوافز يف بعض الاالت. وقد أدارت األمانة املرحلة كثريا، يف حني يتزايد عدد املنافسني بسرعة، 

السابعة بصورة جيدة نسبياً يف ضوت الوسائل احملدودة وبعض العقبات. [...] [وفضًال عن ذلك فنن الربنامج] قد ترك رصيداً 
دروس ملواصلة تعزيز أثره يف السنوات املقبلة. [...] إال أنه ما مل يتم تنفيذ بعض التغيريات اجلذرية فنن الربنامج ثرًا من ال

 سيواصل التقهقر أمام املنافسني وسيفقد مكانته العاملية. تلك هي فرصة أيضاً، ولكنها سا ة لفرتة حمدودة فحسب".

 التوصيات

للعناية بالتوصيات الرئيسية. وميكن االبالع على مناقشة مستضيفة لكل التوصيات  يوصي التقييم بننشات فريق عمل -١٦
 توصية) يف التقرير. وترد أدناه الفئات األساسية للتوصيات حسبما صنفها فريق اشررا  الداخلي: ٤٠(

 تعزيز "أسرة املياه التابعة لليونسكو" كشبكة عاملية للخربات املتعلقة باملياه؛ •

الربنامج اهليدرولوجي الدويل عرب استحداث وتنفيذ اسرتاتيجيات تتعلق باالتصال، والنشر، والعالمة تدعيم مكانة  •
 املميزة؛

إرسات موقم واضح للربنامج اهليدرولوجي الدويل و"أسرة املياه التابعة لليونسكو" يف الساحة العاملية للمؤسسات  •
 ؛املائية وتعزيز التعاون مم جمموعة خمتارة من املؤسسات
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 تطوير آليات لتيسري املشاركة والتشاور لكل الدول األعضات يف عملية اختاذ القرارات يف الربنامج اهليدرولوجي الدويل؛ •

 تدعيم األمانة؛ •

 تقوية االستدامة املالية للربنامج اهليدرولوجي الدويل؛ •

 النهوض بتصميم مراحل الربنامج اهليدرولوجي الدويل وتنفيذها. •

 مالحظات واقتراحات للجنة االستشارية المعنية باإلشراف بشأن اختصاصات اللجنة ودورها

، امللحق األول) ٢٢م ت/١٩٤( ٢٠١٣على  و ما ورد يف التقرير السنوي للجنة االستشارية املعنية باشررا  لعام  -١٧
لدور احلايل للجنة لتنظر فيها املديرة العامة فقد اقرتحت اللجنة أن تقدم إا املديرة العامة مالحظات واقرتاحات بشنن ا

رحب اللس التنفيذي باعتزام اللجنة االستشارية املعنية باشررا  تقدمي  ٢٢م ت/١٩٤واللس التنفيذي. ويف القرار 
سعني بعد املائة اقرتاحات بشنن دورها احلايل إا املديرة العامة وبلب إا املديرة العامة أن تقدم إليه يف دورته اخلامسة والت

 اقرتاحات بشنن مجلة أمور منها تسلسل التبعية اشدارية للجنة االستشارية املعنية باشررا .

، امللحق) ودورها احلايل ٤٥م/٣٥وقد تقدمت اللجنة ممسة مقرتحات حمددة للنظر فيها فيما يتعلق باختصاصاتا ( -١٨
 وذلك على النحو التايل:

التنفيذي اجتماعًا مم رئيس اللجنة ملناقشة سري عملها وحمتوى تقاريرها، وذلك دون  من املفيد أن يعقد اللس •
تغيري الغرض من اللجنة فيما يتصل مبساعدة املدير العام على أدات مسؤولياته/مسؤولياتا املتصلة باشررا ، ومم 

 اشقرار بتقدمي تقرير اللجنة السنوي إا اللس التنفيذي.

إا جلنة كاللجنة االستشارية املعنية باشررا  أن تتنلف من عدد فردي من األعضات، ومن  من الشائم بالنسبة •
 املقرتح زيادة عدد أعضات اللجنة من أربعة إا مخسة.

من الشائم بالنسبة إا جلنة كاللجنة االستشارية املعنية باشررا  أن تساعد اللس التنفيذي يف الدور الذي  •
رجي للحسابات، وذلك من خالل تويل اللجنة مسؤولية استعراض ما يقرتحه املراجم يضطلم به املراجم اخلا

اخلارجي من خطة/�ج للمراجعة باشضافة إا عقد اجتماع مم املراجم اخلارجي بعد إجناز املراجعة، ولكن قبل 
أن توصي اللس صدور رأي املراجم، بغية فهم ودراسة سري املراجعة وحمتوى تقريرها. وميكن للجنة بعد ذلك 

التنفيذي بنحالة البيانات املالية إا املؤمتر العام للموافق عليها. وباملستطاع دراسة اختصاصات اللجنة، بالتشاور 
 مم املراجم اخلارجي للحسابات، لتعزيز ما تقدمه من مساعدة إا اللس التنفيذي يف هذا الصدد.
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يكون االتصال با ية املعنية باشررا  أن يكون هلا دور حمدد، وأن من الشائم بالنسبة إا جلنة كاللجنة االستشار  •
ميسورًا أمام مدير مرفق اشررا  الداخلي يف حال نشوت خال ، أو االمتناع بشكل غري منطقي عن إبدات 
املوافقة على توصيات املرفق املتعلقة مبسائل تشمل املراجعة الداخلية، والتقييم، والتحقيق. وميكن توضيح 

 ختصاصات اللجنة يف هذا الشنن.ا

اعتماد أسلوب التداخل عند تعيني اللجنة وجتديدها سعياً ورات حتسني ويف حني أن اختصاصات اللجنة تدعو إا  •
استمرارية اللجنة وعملها، فنن هذا األساس التدرجيي قد حتقق جزئياً فحسب إذ أن والية ثالثة من أعضات اللجنة 

عضات لفرتة واحدة األربعة ستنقضي يف الوقت ذاته. وبالنسبة للعضوية اجلديدة فننه ميكن تعيني اثنني من أولئك األ
 دون جتديد دعماً الستمرارية اللجنة وعملها. 

 القرار المقترح

 قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد مشروع القرار التايل: -١٩

 إن اللس التنفيذي، 

 ،٢٢م ت/١٩٤(سادساً) والقرار  ٦م ت/١٨٦بالقرارين  إذ يذكِّر - ١

 اجلزت الثالث،  ٥م ت/١٩٥الوثيقة  وقد درس - ٢

املديرة العامة إا تنفيذ التوصيات، فيما عدا التوصيات اليت تستلزم قراراً من اللس  ويدعوبعمليات التقييم  يرحب - ٣
 التنفيذي و/أو املؤمتر العام، إذ ينبغي يف هذه احلالة أن تُعرض املسنلة املعنية على اللس التنفيذي لينظر فيها.

فيما يتعلق باختصاصاتا ودورها احلايل  اللجنة االستشارية املعنية باشررا أيضاً مبالحظات واقرتاحات  ويرحب - ٤
املديرة العامة إا أن تطرح على الدورة السادسة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي صيغة معدلة من  ويدعو

  اختصاصات اللجنة تراعي تلك االقرتاحات.

 ببعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 التنفيذي المجلس
 بعد املائة التسعونو  اخلامسةالدورة 
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 الرابعالجزء  ٥م ت/١٩٥ 
  
 ١٨/٩/٢٠١٤باريس،  

 األصل: إجنليزي
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ٥لبند ا

  متابعة تنفيذ القرارات
 والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة التي اعتمدها المجلس التنفيذي

 الرابعالجزء 

 المسائل اإلدارية

 الملخص
عتمد ا اللس التنفيذي الضرم من  ذا التقرير  و إع أ ضعءاا اللس التنفيذي على التقدم احملرز يف متابعة تنفيذ القرارات اليت ا

 واملؤرر العام يف ووراتما السابقة.
 معلومات عن املسائل اإلوارية التالية:ويءم اجلزا الرابع من  ذه الوثيقة 

 ١إدارة معاهد التربية من الفئة  -ألف 
 التطبيق التدريجي للميزنة القائمة على النتائج في اليونسكو - باء

 ية إلى تحسين إدارة الموارد الخارجة عن الميزانيةتنفيذ خطة العمل الرام - جيم
يقدم  ذا التقرير ما استجد من تطورات فيما يتعلق بربجمة األنشطة اخلارجة عن امليزانية، وتعبئة املوارو ال زمة لألنشطة 

لطلا اللس التنفيذي،  ةً لة اسرتواو التكاليف. وتلبيأاخلارجة عن امليزانية وتنفيذ  ذه األنشطة ورصد ا وتقييمها، وكذلك مبس
 شفع  ذا التقرير خبطة عمل معدلة بشأن حتسني إوارة األنشطة اخلارجة عن امليزانية، وترو  ذه اخلطة يف الوثيقةيُ 

 .٢إع م  ٥م ت/١٩٥
 .٥٤يف الفقرة  الواروالقرار  :اإلجرااات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذ ا

 الشبكة الميدانية في أفريقيامدى التقدم المحرز في إصالح  - دال
يف املكاتا  وظائفهممعلومات عن عدو املوظفني و (رابعاً)، تقدم املديرة العامة  ٤م ت/١٩٤من القرار  ٧عمً  بالفقرة 

 امليدانية يف ضفريقيا.
 .٤القرار املقرتح يف الفقرة  :لس التنفيذي اختاذ ااإلجرااات املتوقع من ال

 العمل فيها رات المجلس التنفيذي وعبءزمني لدو الجدول ال - هاء
 ذا البند الفرعي إىل الدورة اخلامسة وراسة (سابعاً)، مت تأجيل  ١٦م ت/١٩٢( ـ) من القرار  ٥عمً  بالفقرة الفرعية 

ير املرحلي ذا القرار، تقدم املديرة العامة التقر ظر فيه اللجنة اخلاصة. ومتابعة هلوالتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي لكي تن
 (سابعاً). ١٦م ت/١٩٢التايل عن تنفيذ القرار 

 .١٩القرار املقرتح يف الفقرة  :لس التنفيذي اختاذ ااإلجرااات املتوقع من ال



(i) 

 

 جدول المحتويات

 الصفحة

 ١ .................................................................... ١ الفئة من الرتبية معا د إوارة - ضلف

 ٢ ........................................... اليونسكو يف النتائج على القائمة للميزنة التدرجيي التطبيق - باا

 ٣ ................................... زانيةاملي عن اخلارجة املوارو إوارة حتسني إىل الرامية العمل خطة تنفيذ - جيم

 ١٧ ................................................. ضفريقيا يف امليدانية الشبكة إص ح يف التقدم حالة - وال

 ٢٨ ......................................... فيها العمل وعاا التنفيذي اللس لدورات الزمين اجلدول -  اا
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 ١دارة معاهد التربية من الفئة إ -ألف 
 (ضوًال)) ١٧م ت/١٩١والقرار  ١٤م/٣٧(متابعة تنفيذ القرار 

(ضوًال)، عُلا من املديرة العامة ضن تقدم إىل اللس التنفيذي يف  ذه  ١٧م ت/١٩١والقرار  ١٤م/٣٧عمً  بالقرار 
. ومتابعة لتوصيات التقييم الذي ضجراه مرفق اإلشراف ١ومات عن إوارة معا د الرتبية من الفئة الدورة ما استجد من معل

روًا يف  ذا الصدو. ونظرًا إىل ضن اإلص ح الشامل للمعا د مل الداخلي يف  ذا املوضوأ، حيقق قطاأ الرتبية تقدمًا مطّ 
وضع إىل لضن مراجع احلسابات اخلارجي سيقدم تقريره عن  ذا ايوافق عليه املؤرر العام إال يف وورته السابعة والث ثني و 

وسة اللس التنفيذي يف وورته  ذه، ترا املديرة العامة ضن تقدا املعلومات املستجدة إىل اللس التنفيذي يف وورته السا
قرير سرياعي توصيات مراجعي تقرير ضكثر مشوًال عن املنجزات اليت رت، كما ضن  ذا الت إعداووالتسعني بعد املائة سيتيح 

 احلسابات اخلارجيني مراعاة تامة.
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 التطبيق التدريجي للميزنة القائمة على النتائج في اليونسكو - باء
 (ثالثاً، جيم)) ٥م ت/١٩٢ (متابعة تنفيذ القرار

، وعنوا�ا "االقرتاحات ١٣/م ت١٩٥ضورج التقرير اخلاص بالتقدم احملرز يف تنفيذ امليزنة القائمة على النتائج يف الوثيقة 
  )". ٥م/٣٨( ٢٠١٧-٢٠١٦ن إعداو ميزانية فرتة العامني أاألولية للمديرة العامة بش
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 تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحسين إدارة الموارد الخارجة عن الميزانية - جيم
 (ثالثاً، وال)) ٥م ت/١٩٢ متابعة تنفيذ القرار(

بربجمة األنشطة اخلارجة عن امليزانية، وتعبئة املوارو  معلومات عن التطورات املتعلقةيقدم  ذا التقرير ما استجد من  - ١
ويشمل التقرير الفرتة املنقءية منذ لة اسرتواو التكاليف. أورصد ا وتقييمها، وكذلك مبس  األنشطة وتنفيذذه اال زمة هل

. كما ضن القسم املخصص لتعبئة ٢٠١٣ل/سبتمرب السابق إىل اللس التنفيذي عن  ذا املوضوأ يف ضيلو تقدا التقرير 
بضية  ٢٠١٢وما يقابلها من ضرقام خاصة بعام  ٢٠١٣املوارو يقدم مقارنة بني املسامهات الطوعية اليت مت تلقيها يف عام 

اللس لطلا  تبيان التطورات اليت حصلت يف االجتا ات اخلاصة بتعبئة املوارو من خمتلف ضنواأ اجلهات املاحنة. وتلبيةً 
التنفيذي، ُيشفع  ذا التقرير خبطة عمل معدلة لتحسني إوارة األنشطة اخلارجة عن امليزانية، و ي اخلطة الواروة يف الوثيقة 

 .٢إع م  ٥م ت/١٩٥

 البرمجة -أوًال 

ارجة عن الربجمة االستباقية للموارو اخلإعار السعي إىل  يف ٢٠١٣عدو من التحسينات منذ ضيلول/سبتمرب  إوراجمت  - ٢
، وذلك استناوًا إىل الدروس املستخلصة من الدورات املاضية للربنامج اإلضايف ٥امليزانية بضية تعزيز ضثر الوثيقة م/

 التكميلي، و ي التالية:

 ضرورة حتقيق املزيد من التكامل بني ضنشطة الربنامج العاوي واألنشطة اخلارجة عن امليزانية يف مرحلة التخطيط؛ •

 عبئة املوارو استناواً إىل مباوالت ضكثر تفاعً  بني املقر واملكاتا امليدانية؛وضع ض داف لت •

 اعتماو �ج ضكثر استباقاً ووينامية يف تصميم املشروعات وتعبئة املوارو؛ •

 ضكثر وضوحاً للعيان من املشروعات املقرتحة. خمزونصياغة  •

 ٢٨م/إع م ٣٧املركزة لتعبئة املوارو"، اليت يرو بيا�ا يف الوثيقة وتندرج الربجمة وتعبئة املوارو يف إعار "االسرتاتيجية  - ٣
 وتصويا. وتقوم "االسرتاتيجية املركزة لتعبئة املوارو" على ث ثة حماور، و ي التالية:

 تعزيز جماالت الربنامج ذات األولوية؛ (ض)

رتلك فيها املنظمة تفويءاً تنسيقياً احلفاع على الدور الرياوي الذي تءطلع به اليونسكو يف الاالت اليت  (ب)
 عاملياً وخربة معرتفاً با ومزايا نسبية؛

ركني املنظمة من تنفيذ األنشطة بفعالية يف ضفريقيا وعمًا للربامج الطليعية الستة املبينة يف االسرتاتيجية   (جـ)
ووعمًا خلطة العمل اخلاصة ) ٣ضميمة  ٥م/٣٧التنفيذية املعدلة اخلاصة باألولوية املتمثلة يف ضفريقيا (

 ).٤ضميمة  ٥م/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤باملساواة بني اجلنسني للفرتة 
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ولتحقيق مزيد من االتساق بني املوارو األساسية واملوارو غري األساسية، وضعت مؤشرات قياس وض داف لتعبئة  - ٤
اا، بطريقة متكاملة رامًا بالنسبة إىل كل املوارو فيما خيص الربنامج العاوي واألنشطة اخلارجة عن امليزانية على حد سو 

القياس واأل داف اخلاصة بكل نتيجة  تاملعلومات اخلاصة مبؤشراو . ٥م/٣٧نتيجة من النتائج املنشووة الواروة يف الوثيقة 
 .من النتائج املنشووة متاحة للدول األعءاا يف نظام املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقيم النتائج (سيسرت)

واستندت عملية حتديد األ داف إىل حتليل ل حتياجات الفعلية يف إعار كل نتيجة من النتائج املنشووة وملا  و  - ٥
قائم فعً  من قدرة على حتقيق مؤشر معني من مؤشرات القياس، كما استندت إىل حتليل للقدرة اإلضافية اليت يتعني 

الفرصة املتاحة لتعبئة املوارو من  ا، ومهان يف  ذا الصدوخر آ م نعا زانية. وروعيارو اخلارجة عن امليتعبئتها ورويلها من املو 
 حتديد ضويل للمسؤوليات فيما يتعلق بتعبئة املوارو.إجراا جهات ماحنة وشركاا حمدوين مسبقاً، و 

مية يف شكل يا احملدوة، خ ل الدورة السابقة، مت التصديق على م حظات مف قرتاحاتوفيما يتعلق بصياغة اال - ٦
وضتيحت يف نظام املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج (سيسرت)  شروعات والربامج"م"عروم إمجالية لل

عرب اإلنرتنت. وإلعداو �ج ضكثر تركيزًا ووينامية لتصميم املشروعات، ولءمان تزويد اجلهات املاحنة والشركاا بعروم 
ذات األولوية لوضع  قرتاحاتاحلالية، مت إعداو خمزون من اال ٥م/٣٧، فيما يتعلق بالوثيقة يسر استخداماً ضضكثر جاذبية و 

يف قسم  قرتاحاتاملرتبطة باملوضوعات يف إعار "االسرتاتيجية املركزة لتعبئة املوارو". وتعرم اال قرتاحاتعدو خمتار من اال
 .http://en.unesco.org/partnerships/partneringو: جديد من صفحة "الشراكات" على موقع اإلنرتنت التابع لليونسك

املتاح على موقع اإلنرتنت وإثراؤه بانتظام، مما يتطلا جهووًا متواصلة إلعداو  قرتاحاتحتديث خمزون االوسيجري 
 اقرتاحات عالية اجلووة.

0Fهمات الطوعيةتطور المسا -ثانياً 

١ 

 
                                                

 املصدر: مكتا اإلوارة املالية. ١

http://en.unesco.org/partnerships/partnering
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مليون ووالر  ٣٢٥مليون ووالر ضمريكي مقارنة مببلغ  ٣٦٢مسامهات عوعية بقيمة  ٢٠١٣تلقت اليونسكو يف عام  - ٧
. وتُعزا  ذه الزياوة بصفة رئيسية إىل زياوة يف املسامهات ٪١١,٤، ضي ما ميثل زياوة نسبتها ٢٠١٢ضمريكي يف عام 

من املسامهات  ٪٢٧,٤، ضي ما ميثل ووالر ضمريكيمليون  ٩٩العشرة واليت بلضت  ١الطوعية املقدمة إىل معا د الفئة 
) إىل تءمني املبلغ ووالر ضمريكيمليون  ١٩من الزياوة ( ٪٥١. وتُعزا نسبة ٢٠١٣اإلمجالية اليت تلقتها اليونسكو يف عام 

 ولندية للتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل.املسامهات اليت تلقا ا معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه من املنظمة اهل

وإضافة إىل املسامهات الطوعية،  ناك ضيءًا تطور إجيايب يف االعتماوات اإلضافية املخصصة من ميزانية الربنامج  - ٨
يف العاوي. وميثل ذلك حتوي ت مالية إىل اليونسكو تءاف إىل االشرتاكات املقررة للدول األعءاا، ولكنها تدّون 

ت االعتماوات اإلضافية اليت ُقدمت إىل الربنامج احلسابات على حنو منفصل عن املسامهات اخلارجة عن امليزانية. وازواو
ووالرات ضمريكية يف عامي  ١٢ ٤٢٨ ٤٠٦إىل  ٢٠١١-٢٠١٠ووالرًا ضمريكيًا يف عامي  ٧ ٦١٤ ٢٤٦العاوي من 

إىل  االعتماوات اإلضافية اسُتحدثت مؤخرًا يف إجرااات . ومن املتوقع ضن تؤوي عمليات التبسيط اليت٢٠١٣-٢٠١٢
 ن تسهم يف تنويع قاعدة اجلهات املاحنة لليونسكو.ضتأثري إجيايب يف  ذا االجتاه، و 

٢٠١٣1Fالترتيب التنازلي للجهات المانحة العشرين األولى في عام 

٢ 

 المبلغ بالدوالر األمريكي الجهة المانحة
٣١/١٢/٢٠١٣ 

 ٤٣ ٣٣٤ ٣٤٩ الربازيل
 ٣٦ ٧٠٧ ٠٥٤ إيطاليا
 ٣٠ ٤٩٩ ١٧٣ اليابان

 ٢٨ ٩٦٣ ٢٧٨ /البنك الدويل لإلنشاا والتعمريالبنك الدويل
 ٢٠ ٤٠٠ ٠٤٥ السويد

 ١٩ ٨٨٩ ١٥٦ االحتاو األورويب
 ١٨ ٦٧١ ١٥٨  ولندا
 ١٢ ٤٦٧ ٩٠٤ جيالنرو 

 ١٠ ٢١٦ ١٠٧ املنظمة اهلولندية للتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل
 ٩ ٦٤٤ ٦٧٠ باكستان

 ٧ ٨٥١ ٥٣٣ مجهورية كوريا
 ٧ ٣٤٠ ٤٥٢ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 ٥ ٥٠٨ ٥٩٥ فرنسا
 ٥ ٠٢٤ ١٣٥ العراق
 ٤ ٨١١ ٧٠٢ بلجيكا
 ٤ ٣٦٩ ٠٩٥ سويسرا

 ٤ ٠٨٩ ٩٦٥ إندونيسيا
 ٣ ٨٧٥ ٣٧١ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 ٣ ٦٦٠ ١١٨ ضملانيا
 ٣ ٥٢٣ ٤٩٤ الصني

                                                
 اجلزا الثالث. ٥م ت/١٩٢متاحة يف الوثيقة  ٢٠١٢املصدر: مكتا اإلوارة املالية. واألرقام اخلاصة بعام  ٢
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 المصادر الحكومية

، و ي بذلك تبقى ضكرب مصدر للتمويل، إذ إ�ا ووالر ضمريكيمليون  ٢٤٠قدمت احلكومات مسامهات قدر ا  - ٩
مقارنة  ووالر ضمريكيم يني  مثانيةخنفض مستوا املسامهات احلكومية مبقدار امن األموال اليت مت تلقيها. و  ٪٦٦قدمت 
 .٢٠١١وعام  ٢٠١٠ى مما كان عليه يف عام ال ضنه ال يزال ضعلإ، ٢٠١٢بعام 

ووالر مليون  ١٧ومع ضن املسامهات اليت قدمتها اجلهات املاحنة احلكومية إىل صندوق الطوارئ اخنفءت مبقدار  -١٠
، األمر الذي مثل السبا الرئيسي الخنفام األرقام اإلمجالية اليت قدمتها احلكومات، فقد ٢٠١٢، مقارنة بعام ضمريكي

من ضنضوال وضذربيجان وبلجيكا وفنلندا واليابان والكويت  ياوات يف املسامهات الطوعية املقدمة إىل جماالت ضخراُسجلت ز 
 والنرويج وباكستان ومجهورية كوريا والسويد.

، ٢٠١٣تقدا التقرير املاضي إىل اللس التنفيذي يف ضيلول/سبتمرب  يف فرتة ما بعدبرز األحداث اليت عرضت ضضما  -١١
يقارب  وتبلغ ميزانيته ما ٢٠١٥-٢٠١٤تمثلت يف إبرام اتفاق تعاون جديد يف الربنامج مع النرويج يشمل عامي ف

التنمية الدولية . وضُبرم اتفاقان رئيسيان مع إوارة ووالر ضمريكيمليون  ٢,٤، ومع فنلندا مببلغ ووالر ضمريكيمليون  ١٢,٢
، ملعهد اليونسكو لإلحصاا وللتقرير العاملي لرصد التعليم سرتليينان جنيه مليو  ٢,١يف اململكة املتحدة، كل منهما مببلغ 

م يني يورو إىل معهد اليونسكو الدويل  مخسةللجميع على التوايل. ضما الوكالة الفرنسية للتنمية فقد تعهدت بتقدا 
 لتخطيط الرتبية من ضجل وراسات قطاأ الرتبية يف ضفريقيا.

، ضما االتفاق اإلعاري املربم يف جمال العلوم ووالر ضمريكيمليون  ٣,٥مببلغ ي مع الكويت ومت توقيع اتفاق إعار  -١٢
، فقد مت جتديده ملدة ووالر ضمريكيم يني  عشرةبني اليونسكو وحكومة ف ندرز، والقائم على ميزانية إرشاوية قدر ا 

ويل الربنامج العاملي لتقييم املياه يف إيطاليا مخس سنوات إضافية؛ وصّدق الربملان اإليطايل على مذكرة تفا م ضرست ر
وجدوت  ولندا تعهد ا بدعم معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه القائم يف ولفت وتعهدت بدفع  ،على ضسس وائمة
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اسُتهل فعً  . و ٢٠١٦-٢٠١٤م يني يورو لتضطية تكاليف تشضيل املعهد خ ل فرتة  عشرةمنحة سنوية تتجاوز 
ضموال الووائع املشرتكة بني ماليزيا واليونسكو واملخصصة لدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من خ ل تسعة استخدام 

 .ووالر ضمريكيمليون  ٣,١مشروعات تبلغ ميزانيتها اإلمجالية 

 ووالر ضمريكيمليون  ١,٥وفيما يتعلق بأوضاأ النزاعات واألوضاأ االنتقالية، مت توقيع اتفاقات مع اليابان مببلغ  -١٣
) لصاحل ووالر ضمريكيمليون  ١,١ملشروعات تعليمية يف الفلبني ومايل ومجهورية الكونضو الدميقراعية، ومع سويسرا (

 عشرة) والسويد (ووالر ضمريكيمليون  ٢٣الرتاث الثقايف يف مايل. وتلقت ضفضانستان رويً  جديدًا كبريًا من اليابان (
مليون يورو)  ٠,٩) وإيطاليا (ووالر ضمريكيم يني  مخسةاأ التعليم، ومن مجهورية كوريا () يف قطووالر ضمريكيم يني 

) ومع إيطاليا ووالر ضمريكيمليون  ٢,٥لقطاأ الثقافة. وُوقعت اتفاقات ختص ميامنار مع ضسرتاليا لتدريا املعلمني (
 ).ووالر ضمريكيلصاحل الرتاث الثقايف (مليون 

٢٠١٣2Fلمشروعات الذاتية النفع في عام المساهمات المقدمة إلى ا

٣ 

الجهة 
 المانحة

 (ED)قطاع التربية 
قطاع العلوم 

 (SC)الطبيعية 
قطاع الثقافة 

(CLT) 

قطاع العلوم 
االجتماعية 
واإلنسانية 

(SHS) 

قطاع االتصال 
 (CI)والمعلومات 

مجموع ما قدمته 
 الجهات المانحة

 ١٧٤ ٩٢٥     ١٧٤ ٩٢٥     أنغوال
 ٤٢ ٨٢٧ ٩٩١ ٣٥٩ ٠٦٨ ٥ ٩٦١ ٩٤٨ ٢ ٤٠٣ ٠٩٦ ٤ ٩٦٤ ٢٣٥ ٢٩ ١٣٩ ٦٤٤ البرازيل

 ١٠ ٣٣٤          ١٠ ٣٣٤ الكامرون
 ٤٨٢ ٦٢٥     ٤٨٢ ٦٢٥     الهند

 ٤ ٠٢٢ ٢٩٠     ٤ ٠٢٢ ٢٩٠     العراق
 ٧٥ ٠٠٠         ٧٥ ٠٠٠ مدغشقر
 ٥٨٠ ٢٩١         ٥٨٠ ٢٩١ المغرب
 ٢٠٠ ٠٠٠         ٢٠٠ ٠٠٠ موزمبيق

 ٦٩ ٩٠٥         ٦٩ ٩٠٥ يالندتا
 ٤٨ ٤٤٣ ٣٦١ ٣٥٩ ٠٦٨ ٥ ٩٦١ ٩٤٨ ٧ ٠٨٢ ٩٣٦ ٤ ٩٦٤ ٢٣٥ ٣٠ ٠٧٥ ١٧٤  المجموع

 ووالر ضمريكيمليون  ٤٨,٤على مبلغ  اً وظلت املسامهات الطوعية املرتبطة بالرتتيبات الذاتية النفع مستقرة نسبي -١٤
. ومشلت ضبرز األحداث خ ل األشهر االثين عشر املاضية إبرام ٢٠١٢يف عام  ووالر ضمريكيمليون  ٥٠,٤ مبلغمقارنة بـ

، ومشلت  ذه املشروعات التعاون ووالر ضمريكيمليون  ١١اتفاقات بشأن مشروعات مع الربازيل مببلغ تراكمي يتجاوز 
) ووالر ضمريكيمليون  ٥,٨فيما بني بلدان اجلنوب، وإبرام اتفاق كبري مع الكامرون يف جمال إذاعات التمع احمللي (

 والتدشني الفعلي ألموال الووائع اخلاصة بالتعاون ضمن اتفاقات إعارية وائمة مع باكستان وإندونيسيا.

                                                
 املرجع السابق. ٣
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 القطاع الخاص

الواروة من جهات ماحنة خاصة تشمل الشركات واملؤسسات واألفراو واملنظمات غري  املسامهات الطوعيةارتفعت  -١٥
يف  ووالر ضمريكيمليون  ٣٣,٦)، إذ انتقلت من ٪٥٠ص ارتفاعًا كبريًا (مبا يزيد على احلكومية املندرجة يف القطاأ اخلا

. وجاات  ذه األرقام متسقة مع التطور الطويل األجل ٢٠١٣يف عام  ووالر ضمريكيمليون  ٥٠,٧إىل  ٢٠١٢عام 
 العامني السابقتني.لتعبئة املوارو من اجلهات املاحنة اخلاصة الذي جتلى يف االرتفاأ الذي عرض خ ل فرتة 

ستنتاجات التقييم اخلارجي املستقل، واصلت الألمهية اليت توليها املديرة العامة للتعاون مع القطاأ اخلاص و لًا وفقو  -١٦
، وال سيما مع وول الربيكس (الربازيل وروسيا رفيعةاليونسكو تركيز اال تمام على الشراكات االسرتاتيجية وذات القيمة ال

 وجنوب ضفريقيا). وجرا بوجه خاص تعزيز وتنويع الشراكات مع القطاأ اخلاص يف الصني خ ل فرتة واهلند والصني
 إعداو التقرير.

تركيز اال تمام ضيءاً على النهوم بالشراكات االسرتاتيجية القائمة. واستناواً إىل محلة التسويق املشرتكة بني  وجرا -١٧
عم تعليم الفتيات والنساا، اليت ضجريت يف السنضال يف مرحلة ضوىل، جرا اليونسكو وشركة ضولويز واملرتبطة بقءية و

استه ل مشروأ جديد حملو األمية يف نيجرييا. وتءافرت ضيءاً جهوو اليونسكو وشركة روكرت ضند كامبل يف شراكة ضخرا 
جنوب املضرب يف عام  قائمة على محلة من النوأ ذاته من ضجل تنفيذ مشروأ عن صون معزل ضرغان للمحيط احليوي يف

اليت ركزت يف البداية على التعليم من ضجل  ،الشراكة مع شركة سامسونغ نطاق يعس. وعلى غرار ذلك، جرا تو ٢٠١٣
 التعاون يف جمال الثقافة.  حبيث ضصبحت تشمل ،التنمية املستدامة يف فيتنام

ناصر، فيما يتعلق بدعم التعليم العايل يف  ضما التعاون الطويل األجل مع مكتا صاحبة السمو الشيخة موزا بنت -١٨
بعد إنشاا مؤسسة "التعليم فوق اجلميع" اليت ضمت برناجمًا للتعليم االبتدائي  ٢٠١٢تعزيز ا يف عام  جراالعراق، فقد 

تلقي مبلغ   ذا الربنامج  إعاريفيستهدف األعفال غري امللتحقني باملدارس (مشروأ "عّلم عفً " يف العراق)، ومت 
 ٤٢٠ ٠٠٠العاملية مببلغ  "التعليم ضوالً "، إضافة إىل مسامهة مالية يف مباورة ٢٠١٣يف عام  ووالراً ضمريكياً  ٢ ٦٢٣ ١٧٤

 .ووالر ضمريكي

/مؤسسة  اينان سيهانغ HNAومثة حدث بارز آخر عرض خ ل الفرتة املعنية و و توقيع اتفاق إعاري بني جمموعة  -١٩
 وعماً لتعليم الفتيات والنساا يف آسيا وضفريقيا. ووالر ضمريكيم يني  ةمخسواليونسكو يعتمد على مبلغ 

ومثة اجتاه جديد ناشئ يف شراكات اليونسكو مع القطاأ اخلاص، و و إمكانية تعبئة املسامهات العينية كاملعدات  -٢٠
أ "الطاقة للفقراا"، على سبيل و/ضو املرافق يف إعار �ج واسع النطاق يعتمد على تعدو اجلهات املعنية. ففي سياق مشرو 

املثال، قدمت شركة باناسونيك لوحات للطاقة الشمسية كما قدم صندوق األوبك للتنمية الدولية روي ً لصاحل عدو خمتار 
 من املدارس ي البلدان األفريقية. وسُتبذل جهوو لتكرار تطبيق  ذه النهوج.
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الرامية إىل مجع األموال من القطاأ اخلاص. فعلى سبيل املثال، يف وصلت اليونسكو تطوير خمتلف آلياتا وباملثل،  -٢١
يف التمع  س لكرة القدم وعمًا ملشروأ "الشباب والرياضة" الرامي إىل تيسري اإلوماجو إعار الشراكة مع ناوي جوفنت

تقدا ريع مبيعات بعنوان "كأس اليونسكو". ومت  ٢٠١٤ظم حدث جلمع األموال يف حزيران/يونيو ومكافحة التمييز، نُ 
 عن الشراكة. ضساسيةنشر رسائل ل البطاقات إىل اليونسكو. كما ضن  ذا احلدث الرفيع الشأن ضتاح فرصةً 

 االتحاد األوروبي

عمل مكتا التخطيط االسرتاتيجي مع مكتا االتصال التابع لليونسكو يف بروكسل من ضجل حتسني فهم عريقة  -٢٢
ا القدرات واخل املنظمة يف  ذا الشأن من خ ل توفري اإلرشاو إىل الزم ا يف املقر العمل مع االحتاو األورويب وبنا

. ومنذ ضن مت توقيع مذكرة التفا م بني اليونسكو واالحتاو األورويب يف شهر تشرين ١واملكاتا امليدانية ومعا د الفئة 
القيم املشرتكة كالتعليم اجليد للجميع، ، اختذت املنظمتان جمموعة من املباورات القائمة على ٢٠١٢األول/ضكتوبر 

 والتنمية املستدامة الشاملة، واحرتام التنوأ الثقايف، وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها.

بني عامي  ووالر ضمريكيمليون  ١٢,٥مبا يزيد على  االحتاو األورويبوازواوت املسامهات الطوعية اليت يقدمها  -٢٣
يف عام  ووالر ضمريكيمليون  ١٩,٩و ٢٠١٢يف عام  ووالر ضمريكيمليون  ٧,٤مشل ذلك مبلغ ، و ٢٠١٣و ٢٠١٢
االحتاو  يفبلغ جمموأ ما قدمت الدول األعءاا  . وجاا ذلك مثرة جلهوو كربا بُذلت خ ل السنوات املاضية.٢٠١٣
 .٢٠١٣يف عام  ووالر ضمريكيمليون  ٩٥ما يساوي  ذاته االحتاو األورويبوولة إضافة إىل  ٢٨البالغ عدو ا  األورويب

اتفاقات جديدة بني اليونسكو واالحتاو األورويب مشلت ما يلي: نظام املعلومات اخلاص  ٢٠١٣وضبرمت يف عام  -٢٤
بإوارة التعليم يف األرون، وعملية املسح املتقدمة للموارو اهليدرولوجية يف العراق، وتعزيز قدرات  ايييت يف جمال اإلنذار 

والتأ ا هلا، والربنامج اإلقليمي لشبكات الشباب املتوسطي، والصون العاجل للرتاث الثقايف  بأمواج التسونامي املبكر
 السوري، وصون احملفوظات الرتاثية يف تنزانيا وتعزيز ا.

واسُتهلت ضيءًا مفاوضات بشأن مشروعات جديدة، مثل مشروأ صون خمطوعات ربكتو يف مايل، وإوارة الرتاث  -٢٥
لطبيعي والثقايف املشرتك العابر للحدوو لبحرية ضو ريد، واملرحلة الثانية من ضعمال فريق املعلمني الدويل املخصص للتعليم ا

 .٢٠١٤للجميع. ومت توقيع  ذه االتفاقات خ ل األشهر الستة األوىل من عام 

راحل يف جمال اإلوارة املالية للمكاتا وضجرا مكتا اإلوارة املالية عملية إعاوة  يكلة لتقدا وعم شامل لكل امل -٢٦
امليدانية وقطاعات الربنامج. وُضسندت  ذه املسؤولية إىل قطبني: ينسق ضوهلما مجيع ضعمال التحقق اليت جتريها ضعراف ثالثة 

بع"، وييسر بعد مرحلة تنفيذ املشروعات وعملية االعتماو اليت جترا قبل التنفيذ من خ ل التقييم القائم على "الركائز الس
قدم القطا الثاين وعمًا تنفيذيًا من ياستعرام مناذج العقوو اجلديدة واحملدثة من ضجل ضمان صون مصاحل اليونسكو. و 

 خ ل االستعرام "املايل" ل تفاقات اخلاصة باملشروعات وتوفري البيانات املالية اليت تقدَّم إىل اجلهات املاحنة.
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ربع ركائز" قد تضري، فتجري حاليًا إعاوة تقييم لليونسكو بشأن م ئمة ئم على "ضاق القومبا ضن نطاق التقييم الساب -٢٧
إعار املراقبة الداخلية وقدرات اإلوارة املالية لديها باستخدام منهجية التقييم اجلديدة القائمة على "سبع ركائز". وإن 

و ي واحدة من الشركات األربع الكبرية  النجاح يف استكمال  ذا التقييم الذي جتريه مؤسسة إرنست ضند يونغ،
سيتيح لليونسكو مواصلة تعاو�ا اجلاري مع االحتاو األورويب وتلقي األموال منه.  ،صة يف مراجعة احلساباتتخصامل

 .٢٠١٤وستعَلن نتائج التقييم القائم على "الركائز السبع" رمسياً يف ضواخر عام 

 اعات االقتصادية اإلقليميةالبنوك اإلنمائية المتعددة األطراف والجم

ازواو التمويل اإلمجايل الوارو من البنوك اإلمنائية املتعدوة األعراف ومن اجلماعات االقتصاوية اإلقليمية ازوياواً   -٢٨
، منها ٢٠١٣مليون ووالر ضمريكي يف عام  ٣٣إىل  ٢٠١٢مليون ووالر ضمريكي يف عام  ٥,٤كبرياً، إذ انتقل من 

ضمريكي رت تعبئتها لتمويل مشروعات سينفذ ا معهد اليونسكو لإلحصاا، واملعهد الدويل لتخطيط مليون ووالر  ١٠,٢
اليت مت تلقيها  مليون ووالر ضمريكي ٢٧,٥الرتبية، ومكتا الرتبية الدويل. ويعزا  ذا النمو الكبري إىل املسامهات البالضة 

م، اليت كانت تشمل ث ثة مشروعات رئيسية،  ي: "املنحة من البنك الدويل يف إعار الشراكة العاملية من ضجل التعلي
اخلاصة بتنفيذ برنامج تشاو"، و"مشروأ التعليم القائم على التمع املدين"، و"مشروأ تنفيذ األ داف االسرتاتيجية 

 اخلاصة باملعلمني ونظم التقييم ونتائج التعّلم".

إبرام اتفاق بقيمة مليوين ووالر ضمريكي مع الوزارة األفضانية  خر جرا خ ل الفرتة املعنية، و وآومثة حدث بارز  -٢٩
للمناجم والنفط من ضجل تنفيذ مشروأ كبري يف جمال الثقافة ميول من منحة يقدمها البنك الدويل. وجرا تيسري التفاوم 

دم لوضع الصيضة الرمسية على التمويل تيسريًا كبريًا من خ ل النموذج املوحد الذي مت االتفاق عليه مؤخرًا والذي يستخ
ل تفاقات بني اليونسكو واحلكومات اليت تقدم اليونسكو مبوجبها خدمات مساعدة تقنية إىل الدول األعءاا يف إعار 
املشروعات اليت ميوهلا البنك الدويل. ومت ضيءاً تعزيز التعاون االسرتاتيجي مع بنك التنمية اإلس مي وبنك التنمية األفريقي 

 .يناملذكور  نيكارة العليا يف اليونسكو ويف البنمثلي اإلوتماعات رفيعة املستوا ملمن خ ل اج

 األمم المتحدة

بينما   مليون ووالر ضمريكي ١٧,٨إىل  ٢٠١٣مم املتحدة إىل اليونسكو يف عام اخنفض التمويل الذي تقدمه األ -٣٠
إىل إقفال الصندوق اإلسباين لتحقيق  . ويعزا ذلك ضساساً ٢٠١٢يف عام  مليون ووالر ضمريكي ٣٠,٢كان بقيمة 

النقدية ضيءًا مبسألة اقرتاب وورة العديد من الصناويق  التحوي تويرتبط االخنفام يف األ داف اإلمنائية لأللفية. 
ل االستئمانية املتعدوة اجلهات املاحنة يف الوقت الرا ن من �ايتها وبالسعي حاليًا إىل جتديد تعهدات اجلهات املاحنة قب

البدا بدورة جديدة، ومن املرجح يف  ذه املرحلة ضن يستقر اإلنفاق على وكاالت األمم املتحدة املشاركة يف برامج تندرج 
 يف جماالت األنشطة اإلنسانية واملراحل االنتقالية والتنمية.
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يف رويله برنامج رثلت يف مشروأ إقليمي عن املياه الدولية يتشارك  ٢٠١٣ضحداث بارزة ضخرا يف عام  وجرت -٣١
من ضجل حتسني اإلوارة العاملية للنظم  مليون ووالر ضمريكي ٢,٥األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية مببلغ 

مليون ووالر ضمريكي عن تقييم املياه العابرة للحدوو ميوله برنامج األمم  ٢,٥وبرنامج مببلغ  ،اإليكولوجية البحرية الكبرية
مليون  ٢,٨ة. ضما صندوق بناا الس م فقد مّول برامج قطرية يف غينيا وغواتيماال ونيبال وميامنار مببلغ قدره املتحدة للبيئ

من ضجل اإلسهام يف عمليات بناا الس م. وجيدر تسليط الءوا ضيءًا على الدعم الذي قدمته منظمة  ووالر ضمريكي
معاجلة شؤون على املدارس  ومديريلتدريا املعلمني  الر ضمريكيمليون وو  ٢,٥األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) مببلغ 

 التعليم النظامي لألعفال غري امللتحقني باملدارس يف الصومال.

ويتمثل حدث بارز آخر يف مشاركة اليونسكو يف تنفيذ مشروعات يف إعار شراكة األمم املتحدة لتعزيز حقوق  -٣٢
اونيًا فريدًا جيمع بني كيانات األمم املتحدة واحلكومات واملنظمات املعنية األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت رثل جهدًا تع

 باملعوقني والتمع املدين الواسع النطاق من ضجل النهوم حبقوق املعوقني يف شىت ضحناا العامل.

كاا األمم وعملت اليونسكو خ ل الفرتة املعنية على حنو مستمر من ضجل حتسني شراكاتا يف جمال العمل مع شر  -٣٣
صندوق الاملتحدة، وال سيما منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) ومفوضية األمم املتحدة لشؤون ال جئني، و 

الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واللجنة االقتصاوية واالجتماعية آلسيا 
م املتحدة اإلمنائي يف ميدان التعليم والعلوم الطبيعية، مع تركيز اال تمام على تعزيز القدرات واحمليط اهلاوي، وبرنامج األم

 املؤسسية والتنظيمية.

 التنفيذ والرصد والتقييم -ثالثاً 

 التنفيذ

مج من الواضح ضن اليونسكو، ال سيما يف ظل القيوو املالية الرا نة، تواجه العديد من التحديات يف تنفيذ الربا -٣٤
القيوو اليت حتد من القدرات يف املقر ويف امليدان. وخ ل الفرتة اليت  خباصةاملمولة من خارج امليزانية ويف تعبئة املوارو، و 

، و ي على وجه يشملها التقرير، سعت اليونسكو إىل التصدي هلذه التحديات باستخدام األووات واملوارو املتاحة هلا
االحتياجات، وتوفري  معالتدريا تكييف ووة منذ البداية" يف تصميم املشروأ، و التحديد الرتكيز على ضمان "اجل

 ،املوظفني جماناً وإعارة  ،املوظفنيانتداب املعلومات املفيدة يف الوقت املناسا، وتعزيز الرتتيبات التكميلية للتوظيف مثل 
كاليف من ضجل ضمان احتواا ميزانية املشروأ على وبرنامج اخلرباا املنتسبني، وتعزيز التطبيق امل ئم لسياسة اسرتواو الت

 مجيع املوارو ورويل التكاليف املباشرة ال زمة لءمان التنفيذ املستدام ألي مشروأ ضو برنامج.

وجرا استعرام املراحل واخل نظام املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج (سيسرت) فيما يتعلق  -٣٥
ألووار جديد لوصف ضجري ملشروعات املمولة من خارج امليزانية والتصديق عليها. ويف املقام األول، ا اقرتاحاتبإعداو 

املراحل  تذفوحُ  ،واملسؤوليات اليت تقع على عاتق خمتلف األعراف الفاعلة املشاركة يف عملية التمويل من خارج امليزانية
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وجرا ضيءًا تبسيط العمليات من خ ل تفويض املسؤولني . سري العمل يف  ذا الال اليت كانت تؤخر غري الءرورية
 اقرتاحاتاقها مع سزمة الستعرام وإقرار راسك امليزانية واتاإلواريني للقطاعات واملكاتا امليدانية كامل املسؤولية ال 

من عدو  ٪٦٠ ووالر ضمريكي، واليت رثل يف الوقت الرا ن ما يقارب ٢٥٠ ٠٠٠املشروعات اليت ال تتجاوز ميزانيتها 
 من القيمة. ٪٥ضقل من  ها رثلاملشروعات ولكن

ولتحسني تصميم املشروعات، يوىل ا تمام كبري إلقامة تباول ضكثر وينامية بني موظفي املقر وموظفي امليدان يف  -٣٦
نفيذ اجليد. مرحلة صياغة املشروعات من ضجل ضمان "اجلووة منذ البداية" بوصفها ضفءل وسيلة لتمهيد الطريق ضمام الت

مع مبدض الربجمة القائمة على النتائج  االتساقذي ال يتناول مسألة ويشمل ذلك مجلة ضمور منها استعرام النظراا ال
 تبيانفحسا، بل يتناول ضيءًا التطبيق السليم ملبدض اإلوارة القائمة على النتائج، وتعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني، و 

 .قرتاحاتمها اليونسكو، واجلوانا اخلاصة بتقدا االالقيمة املءافة اليت تقد

وتواصل التدريا على تصميم املشروعات وتعبئة املوارو الذي استهدف ضخصائيي الربنامج. ومنذ حزيران/يونيو  -٣٧
ومركز عبد الس م الدويل للفيزياا النظرية  (TWAS)، جرا تنظيم حلقات عمل ألكاوميية العامل الثالث للعلوم ٢٠١٣
(ICTP) ومعهد اليونسكو الدويل  ،ومكتا البندقية، وكذلك ملكاتا اليونسكو امليدانية يف الرباط وضبوجا وضويس ضبابا

موظفًا خ ل الفرتة املعنية.  ٧٤، وضمت  ذه احللقات تدريبًا ملوظفني بلغ عدو م (IICBA)لبناا القدرات يف ضفريقيا 
تنظيم ناجح لدورة تدريبية مرنة جلميع مديري ورؤساا مكاتا  ٢٠١٣ وإضافة إىل ذلك، جرا يف تشرين الثاين/نوفمرب

اليونسكو امليدانية تناولت وسائل وسبل العمل مع خمتلف ضنواأ اجلهات املاحنة (االحتاو األورويب، واألمم املتحدة، والقطاأ 
تمثل يف تعبئة املوارو يف ظروف خمتلفة )، وتناولت ضيءًا التحدي املغري ااخلاص، واجلهات اليت تقدم ضموًال ذاتية النفع، و 

 كأوضاأ األزمات واحلاالت االنتقالية. 

وميثل احلصول السهل على املعلومات الصحيحة يف الوقت املناسا ضمرًا حامسًا يف مجيع مراحل وورة املشروأ.  -٣٨
وان "مكان العمل اخلارج عن جديد على موقع شبكة اليونسكو الداخلية بعن حيزولتيسري  ذا التدفق للمعلومات، ضنشئ 
. ويءم مكان العمل  ذا مراجع متعلقة بتعبئة املوارو، ومعلومات وصفية ٢٠١٤امليزانية" ومت افتتاحه يف شهر آذار/مارس 

ميثل ضيءاً  كما ضنه. اً للجهات املاحنة والشركاا، ومباوئ توجيهية عن الرصد والتقييم، ومناذج جا زة ومواو تدريبية وعروض
 مل ميكن فيه حتسني االقرتاحات بطريقة تشاركية قبل عرضها على اجلهات املاحنة احملتملة. مكان ع

وجرا ضيءًا تسهيل ختطيط املشروعات وتنفيذ ا من خ ل تبسيط بعض اإلجرااات اإلوارية. فعلى سبيل املثال،  -٣٩
لجدول وفقًا لخلية لتخصيص األموال تقدا علبات واإال  يف املاضي للمسؤولني عن املشروعاتيتسىن  مل يكنبينما 

على حنو يشمل عدة الزمين السنوي الذي تقدم فيه الطلبات، ضصبح من املمكن اآلن ختصيص األموال لرمز مشروأ 
واحد. وشجع ذلك على حتسني التخطيط قبل تقدا املوارو اخلارجة عن امليزانية  رويل من خ ل تقدا علاسنوات 

 ة، كما ضن  ذه الطريقة تعرب على حنو ضوق عن السنة اليت تنفذ فيها األنشطة املرتبطة بذه املوارو.املطلوبة لتنفيذ األنشط
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وجرت مراجعة عريقة تقدا التقارير اخلاصة باملوارو اخلارجة عن امليزانية وحساب معدل التنفيذ يف فرتة ما بعد  -٤٠
قًا وشفافية عن تنفيذ املوارو اخلارجة عن امليزانية. ورت ضكثر اتساالدورة التسعني بعد املائة بضية تقدا معلومات 

االستعاضة عن ضرقام املخصصات (اليت كانت تءم االلتزامات غري املصفاة من السنوات السابقة) بأرقام "خمصصات 
خدام األموال املتاحة السنة الرا نة" (اليت رثل األموال املتاحة للتنفيذ). وتتيح  ذه املنهجية تركيزًا ضفءل على األواا باست

وعلى "اإلنفاق يف السنة الرا نة". ورت ضيءًا مراجعة عريقة حساب معدل اإلنفاق حبيث يتسىن إظهار النفقات (ضي 
كانون األول/ويسمرب من ضي   ٣١كانون الثاين/يناير إىل   ١املصروفات وااللتزامات غري املصفاة املرتبطة بالفرتة املمتدة من 

 ال املخصصة لتلك السنة ذاتا.مقابل األمو  )عام

وجرت مواصلة تبسيط العمليات اإلوارية وسيستمر املءي يف  ذا السبيل. فعلى سبيل املثال، استحدث منوذج  -٤١
العمل على  طاأ اخلاص، مما يسهم يف ختفيف عاالتباول الرسائل فيما يتعلق باالتفاقات غري املالية مع كيانات الق

ة منح التأشرية األولية، ويؤوي إىل ترشيد وتسريع العملية، بضية الرتكيز بقدر ضكرب على تعبئة املوارو القطاعات املعنية بعملي
 بطريقة استباقية.

وجرا ضيءًا تعزيز قدرات اليونسكو خ ل الفرتة املعنية عن عريق الرتتيبات اجلديدة والدوة النتداب املوظفني  -٤٢
لجيكا (ف ندرز) والصني وضملانيا وإيطاليا واليابان ومجهورية كوريا وإسبانيا وتركيا. وإعارتم من بلدان مشلت ضسرتاليا وب
إعاريًا مع اللس السويدي للتعليم العايل ينص على إعارة موظفني  اً اتفاق كذلكوضبرمت اليونسكو خ ل  ذه الفرتة  

 إىل اليونسكو.سويديني مدنيني 

يدة تتعلق بتزويد اليونسكو مبوظفني مهنيني مبتدئني/خرباا منتسبني، وذلك وخ ل  ذه الفرتة، ضبرمت اتفاقات جد -٤٣
3Fمع ضذربيجان والصني

4Fوقطر ٤

وىل اليت تربم اتفاقات بشأن املوظفني املهنيني املبتدئني ونسكو  ي وكالة األمم املتحدة األوالي. ٥
 (XXXII) 849 ذا الربنامج بقراره  (ECOSOC)اللس االقتصاوي واالجتماعي  ع  ذه الدول األعءاا، منذ ضن ضنشأم

ة البلدان حلق. وسوف تعزز  ذه الشركات قدرة اليونسكو على التنفيذ، كما ضن توسيع ١٩٦١آب/ضغسطس  ٤املؤرخ يف 
سيزيد عدو برامج املوظفني املهنيني املبتدئني اليت تدعمها اجلهات املاحنة الناشئة والبلدان املتوسطة  املاحنة هلذا الربنامج

حساس العام بامت ك الربامج ويربز صورة  ذه الربامج لدا الدول األعءاا، مبا يتماشى مع توصيات لدخل، مما يعزز اإلا
 5F٦.(JIU)وحدة التفتيش املشرتكة 

 

                                                
وبرنامج  املبتدئنيشاا برنامج املوظفني املهنيني ، يتعلقان بإن٢٠١٤روز/يوليو  ٣وقعت اليونسكو ومجهورية الصني الشعبية اتفاقني يف  ٤

 التدريا الداخلي.
 .٢٠١٤روز/يوليو  ٤االتفاق املتعلق بربنامج املوظفني املهنيني املبتدئني يف وقعت اليونسكو وقطر  ٥
٦ )notes/archive/JIU_REP_2008_2_English.pdf-https://www.unjiu.org/en/reports(. 

https://www.unjiu.org/en/reports-notes/archive/JIU_REP_2008_2_English.pdf
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 الرصد والتقييم

(سيسرت)  ضوا إوراج املشروعات اخلارجة عن امليزانية يف نظام املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج -٤٤
إىل تعزيز قدرة األمانة على رصد املشروعات اخلارجة عن امليزانية. و ذه الرتتيبات خاضعة للتحسني  ٢٠١١م ايف ع
فقد مت يف العام املاضي إوخال حتسينات يف نظام سيسرت بضية إرسال تنبيهات آلية يف التواريخ املقررة لتقدا  ،الدائم

وذلك  ة،رصد تعبئة املوارو حبسا فئات اجلهات املاحنة وحبسا كل جهة ماحنة على حد التقارير السروية واملالية، وحتسني
 من خ ل إنشاا قائمة باجلهات املاحنة حتظى باملوافقة يف نظام سيسرت.

خ ل الفرتة املعنية. فقد ضجرا وظل حتسني تقييم األنشطة اخلارجة عن امليزانية موضوعًا خاضعًا للفحص الدقيق  -٤٥
وراسة تشخيصية لتقارير تقييم (ضو تقييم ذايت) حديثة العهد  ٢٠١٣مرفق اإلشراف الداخلي يف كانون األول/ويسمرب 

تقريراً. وتبني من الدراسة ضن معظم التقارير تفي باملتطلبات األساسية إلعداو التقارير. بيد ضنه ال يزال  ٥٧٠بلغ عدو ا 
ديد من التحديات، ومنها حتسني نوعية حتليل األسباب وتقدا الشوا د على عمليات التضيري اليت حتدثها  ناك الع

مشروعات اليونسكو. ويف إعار استشراف اخلطوات املقبلة، شدوت الدراسة على ضرورة املءي قدمًا يف حتسني املباوئ 
يم األنشطة اخلارجة عن امليزانية، وضرورة االحتفاع بقاعدة التوجيهية القائمة وعمليات التقييم ونشر املعلومات بشأن تقي

بيانات لتقارير التقييم الذايت بوصفها وسيلة لتحسني االعتماو على مستووأ املعارف الواسع النطاق بشان األواا والنتائج، 
 وإمكانيات التعّلم، اليت تءمها  ذه التقارير اخلتامية وعمليات التقييم.

 مستجدة عن تنفيذ سياسة استرداد التكاليفمعلومات  -رابعاً 

املعززة مرحلة إعداو امليزانية، جرا استه ل استخدام األواة يف ومن ضجل تيسري تطبيق مباوئ امليزنة الكاملة  -٤٦
حتسني  ذه األواة من خ ل تزويد ا بعنصر  جرت مواصلة. و ٢٠١٤) يف ضوائل عام "ميزانية لليونسكو"( B4Uاملسماة 
ف املعيارية الذي ضسهم يف زياوة الشفافية والدقة يف إعداو امليزانية. وضضيفت ضيءًا قائمة باألسعار إىل  ذه األواة التكالي

 من ضجل حتسني حتميل التكاليف اجلارية اليت يتعني تطبيقها مباشرة يف املشروعات.

الرئيسي يف  ا سيتمثل  دفهيتال B4Uسني ضواة ومن املقرر إوخال املزيد من التطوير يف املرحلة الثانية املقبلة من حت -٤٧
 جيريإوراج تسهي ت حمدوة لعملية إعداو التقارير يف األواة، مما سيمكن املنظمة من قياس مستوا الرسوم املباشرة اليت 

 حتصيلها من خ ل امليزنة الكاملة وحساب التكاليف مباشرة يف املشروعات اخلارجة عن امليزانية.

ضيءًا ألخصائيي الربامج إظهار اجلزا اخلاص بالتمويل املشرتك ضو املسامهات العينية والذي ميول  B4Uة ضواوتتيح  -٤٨
يات املشروعات. ويؤمل ضن من موارو امليزانية العاوية، ألن من املهم حساب تكاليف  ذه املوارو ضيءًا بوضوح يف ميزان

ا ضن تكون قاورة على تقييم حجم  ذه املسامهات بضية حتسني جيري يف املستقبل إعداو تقارير تتمكن املنظمة من خ هل
 جترا فيها التحسينات.ضن الرصد وإجراا تقييم ضفءل للمواعن اليت ميكن 
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امليزانية مزيد من التكاليف املباشرة ومزيد من التكاليف املتضرية ّمل على املشروعات اخلارجة عن ومن املهم ضن حيُ  -٤٩
غم من ضنه حدث فعً  بعض التطور يف ميزنة التكاليف، وال سيما تلك اليت تتعلق باملوظفني، من غري املباشرة. وعلى الر 

من تكاليف  ٪١فإن املنظمة قد اسرتوت من املشروعات اخلارجة عن امليزانية ضقل من ، ٢٠١٣إىل عام  ٢٠٠٨عام 
 إال اجلزا املسرتو من وقت موظفي الربنامج موظفي الربنامج العاوي. وجتدر اإلشارة إىل ضن  ذه النسبة املئوية ال تبني

 العاوي، ضي ض�ا ال تبني مجيع التكاليف املباشرة األخرا اليت وفر هلا الربنامج العاوي التمويل يف السابق.

وعلى وجه اإلمجال، تواصل املنظمة يف الوقت الرا ن بذل جهوو لرتشيد/تبسيط عملياتا الداخلية وحتسني  -٥٠
 وإعداو التقارير.ها يف آليات امليزنة وحتميل التكاليف شفافيتها ووقت

ويبني اجلدول التايل متوسط النسبة املخصصة لتكاليف وعم الربنامج واليت تطبق على املشروعات اخلارجة عن  -٥١
 :٢٠١٣إىل عام  ٢٠٠٨امليزانية، وكذلك تطور تكاليف وعم الربنامج الذي حققته املنظمة من عام 

 يف دعم البرنامج المطبقة على المشروعات الخارجة عن الميزانية:متوسط نسب تكال

 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 
متوسط نسا تكاليف 

 وعم الربنامج املطبقة
١١,١ ٪٩,٣ ٪١٠,٤ ٪٨,٦ ٪٩,٧ ٪٩,٠٪ 

       

املبلغ احملصل من 
تكاليف وعم الربنامج 
 *بالدوالرات األمريكية

١٤ ٢٤٦ ٢٥٥ ١٤ ٧٧٢ ٧٦٤ ١٤ ١٥٧ ٤٦٨ ١٣ ١٤٦ ٧٨٩ ١٢ ٠١٨ ٠٩٠ ٩ ٣٢٨ ٤٢٢ 

 .باستثناا جمال عمل مكتا اليونسكو يف الربازيل *

 ١٤,٢، وصل املبلغ اإلمجايل الذي حصلته املنظمة من اإليراوات اخلاصة بتكاليف وعم الربنامج ٢٠١٣يف عام  -٥٢
 ٢٠١٤ليت يتعني على املنظمة استيعابا يف عام (باستثناا مكتا اليونسكو يف الربازيل). واملبالغ ا مليون ووالر ضمريكي

وظيفة يف  ١٤لتمويل  مليون ووالر ضمريكي ١٠,٤باستخدام اإليراوات اخلاصة بتكاليف وعم الربنامج  ي التالية: 
 ١٨٢ ٠٠٠إلوارة املكاتا امليدانية، و مليون ووالر ضمريكي ٢,٢وظيفة يف املرافق املركزية؛ و ٥٠قطاعات الربنامج و

 خيصص معظمها لتكاليف املراجعة اخلارجية للحسابات. ر ضمريكيووال

ل مباشرة على املشروعات اخلارجة مَّ ومن خ ل زياوة مبلغ التكاليف املباشرة والتكاليف املتضرية غري املباشرة اليت حتُ  -٥٣
ن املنظمة من استعرام وحتديد عن امليزانية، ومن خ ل اآللية احملسنة اليت جيري إعداو ا لقياس اآلثار املالية، ستتمك

ضفءل نسبة مئوية لتكاليف وعم الربنامج ينبضي تطبيقها على املشروعات اخلارجة عن امليزانية. وجتري يف  ذا السياق 
مناقشات بشأن تعديل تكلفة الربنامج املعيارية على حنو م ئم فيما يتعلق باملشروعات املقبلة، وذلك ضيءًا لتحقيق 
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رسات سائر وكاالت األمم املتحدة املتخصصة، إذ إ�ا تؤيد فعً  مبدض االعتماو على ضموال الووائع االتساق مع مما
 املتعدوة اجلهات املاحنة.

 القرار المقترح

 اللس التنفيذي يف اعتماو قرار يصاغ نصه على النحو التايل: وعلى ضوا ما تقدم، قد يرغا -٥٤

  إن اللس التنفيذي،

 ،٢إع م  ٥م ت/١٩٥(جيم) والوثيقة اجلزا الرابع  ٥م ت/١٩٥ثيقة الو  وقد ورس - ١

جبهوو املديرة العامة الرامية إىل تعزيز التوجيه االسرتاتيجي للربنامج اإلضايف التكميلي وتعزيز اتساقه  يرحا - ٢
الواروة  وزياوة تركيزه على الربامج، مع اإلشارة بوجه خاص إىل وضع ض داف لكل نتيجة منشووة من النتائج

، مبا يف ذلك مؤشرات قياس متكاملة ملوارو الربنامج العاوي واملوارو اخلارجة عن امليزانية، ٥م/٣٧يف الوثيقة 
إلنرتنت وإىل "االسرتاتيجية املركزة لتعبئة املوارو" و"خمزون االقرتاحات ذات األولوية" املنشورين على موقع ا

 ؛املخصص لشراكات اليونسكو

األمانة على مواصلة تنويع اجلهات املاحنة  ويشجعصافية يف املسامهات الطوعية الزياوة الب ويرحا ضيءاً  - ٣
 سبل جديدة لتعبئة املوارو من خمتلف فئات الشركاا؛واستكشاف 

باجلهوو املبذولة لتحسني "اجلووة منذ البداية" يف تصميم املشروعات وحتسني بناا القدرات واملعلومات  ويقر - ٤
 بئة املوارو وإوارة األنشطة اخلارجة عن امليزانية؛اخلاصة بتع

 "خبطة العمل املعدلة لتحسني إوارة األموال اخلارجة عن امليزانية" اليت ترو يف الوثيقة وحييط علماً  - ٥
وبالعمليات املستوفاة اليت استحدثتها األمانة لتنفيذ املباوئ التوجيهية املبينة يف  ٢إع م  ٥م ت/١٩٥

 )؛٤م ت/إع م ١٧٤ألصلية (الوثيقة خطة العمل ا

بالتقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ سياسة اسرتواو  وحييط علماً بأمهية تطبيق مباوئ امليزنة الكاملة  ويعرتف - ٦
 التكاليف وامليزنة الكاملة؛

يستجد من تطورات املديرة العامة إىل ضن تقدم إليه يف وورته السابعة والتسعني بعد املائة تقريراً عما  ويدعو - ٧
ه من حتديات فيما يتعلق بإوارة املوارو واألنشطة اخلارجة عن امليزانية يف املقر ويف امليدان، وعن وما يواجَ 

اسرتاتيجية ضن تعد تنفيذ سياسة اسرتواو التكاليف، مع بيان املبلغ اإلمجايل للتكاليف اليت مت اسرتواو ا، و 
 .٥ضربعة ضعوام بالتوازي مع وضع الصيضة النهائية لكل وثيقة م/حمّدثة لتعبئة املوارو على ضساس فرتة 
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 حالة التقدم في إصالح الشبكة الميدانية في أفريقيا - دال
 (رابعاً)) ٤م ت/١٩٤(متابعة تنفيذ القرار 

بعد املائة بعد النظر يف حالة التقدم يف إص ح الشبكة امليدانية إبان وورات اللس التنفيذي السابعة والثمانني  - ١
والتسعني بعد املائة واحلاوية والتسعني بعد املائة والثانية والتسعني بعد املائة، ضشار اللس يف وورته الرابعة والتسعني بعد 
املائة إىل التقدم احملرز يف املرحلة األوىل من إص ح الشبكة امليدانية الذي ركز على ضفريقيا، وذلك بعد وراسة الوثيقتني 

 اجلزا الرابع ضميمة. ٤م ت/١٩٤اجلزا الرابع و ٤م ت/١٩٤

(رابعاً)، علا اللس التنفيذي بالتايل من املديرة العامة ضن تءمن نشر  ٤م ت/١٩٤من القرار  ٧ويف الفقرة  - ٢
تفاصيل عن كل املوارو البشرية امل ئمة يف املكاتا امليدانية يف ضفريقيا وضن تقدم إليه يف وورته اخلامسة والتسعني بعد املائة 

 هم.وظائفمكتا ميداين يف ضفريقيا، فيما يتعلق بعدو املوظفني و 

ضبوجا  -وتقدم  ذه املذكرة معلومات تفصيلية عن املوظفني يف كل مكتا من املكاتا اإلقليمية اجلامعة اخلمسة  - ٣
ويس ضبابا (و و ضيءًا مكتا ضبيجان وضكرا وض -األحد عشر  ةومن املكاتا الوعني -كار و راري ونريويب وياوندي ا وو

ويف وار واحدة  -اتصال مع االحتاو األفريقي) وباماكو وبرازافيل ووار الس م وجوبا وكينشاسا وليربفيل ومابوتو وويند وك 
موظفو اإلوارة العامة، و  الفئات التالية: للثقافة والس م يف بومجبورا. وفيما يتعلق بكل مكتا، يوزأ عدو الوظائف حبسا

 ها.تسميتنامج ووعم الربنامج، والوظائف املتعلقة بالشؤون اإلوارية. ويشار بوضوح إىل ورجة كل وظيفة و الرب 

 على ضوا املعلومات املقدمة، قد يرغا اللس التنفيذي يف اعتماو مشروأ القرار التايل:و  - ٤

  إن اللس التنفيذي،

 ،٧(رابعاً)، الفقرة  ٤م ت/١٩٤بالقرار  إذ يذّكر - ١

اجلزا الرابع (جيم) اليت تتناول حالة التقدم يف إص ح الشبكة امليدانية يف  ٥م ت/١٩٥الوثيقة  وقد ورس - ٢
 ضفريقيا،

 باملعلومات الواروة يف  ذه الوثيقة. حييط علماً  - ٣

 



195 EX/5 Part IV – page 18 

 

 المكاتب اإلقليمية المتعددة القطاعات في أفريقيا (أ)
 أبوجا

 اإلوارة العامة
 مدير املكتا - ١مدير  

 سكرتري(ة) - ٦-ليحم
 ٣-سائق من ورجة حملي

 الربنامج
 ٥-ضخصائي برنامج رئيسي من ورجة م الرتبية

 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م العلوم الطبيعية

 موظف وعين من الفئة "باا"
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م الثقافة

 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م
 *٣-ضخصائي برنامج من ورجة م تماعية واإلنسانية واالتصال العلوم االج

 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي 

 الشؤون اإلوارية
 ٣-موظف مايل وإواري من ورجة م 

 ٦مساعد مايل وإواري من ورجة حملي 
 مساعد إواري من ورجة ٥حملي 
 رجةمساعد إواري من و ٥حملي 

 .قطاأ العلوم االجتماعية واإلنسانيةو قطاأ االتصال واملعلومات  تكاليف يتشارك يف حتملها *

 داكار
 اإلوارة العامة

 مدير املكتا - ٢مدير  
 ٦-سكرتري(ة) من ورجة حملي

 مساعد مكتبة من ورجة ٥حملي 
 ٤-سكرتري(ة) من ورجة حملي

 ٢-سائق من ورجة حملي
 ٢-سائق من ورجة حملي
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 لربنامجا
 

 الرتبية
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م
 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م

 موظف وعين من الفئة "جيم"
 موظف وعين من الفئة "جيم"

 ٣-ن ورجة مضخصائي برنامج م العلوم الطبيعية
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م الثقافة

 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م العلوم االجتماعية واإلنسانية

 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م االتصال
 مساعد برنامج من ورجة ٥حملي  وعم الربنامج

 مساعد برنامج من ورجة ٥حملي 
 الشؤون اإلوارية

 ٣-مايل وإواري من ورجة م موظف 
 ٦مساعد مايل وإواري من ورجة حملي 
 ٦مساعد إواري رئيسي من ورجة حملي 

 ٤مساعد إواري من ورجة حملي 
 ٣موظف استقبال/مشّضل مقسم  اتف من ورجة حملي 

 ١من ورجة حملي مراسل 
 

 هراري
 اإلوارة العامة

 مدير املكتا - ١مدير  
 ٦-سكرتري(ة) من ورجة حملي

 ٣-ئق من ورجة حمليسا
 الربنامج

 ٥-ضخصائي برنامج رئيسي من ورجة م الرتبية
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م
 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م

 "ضلف"موظف وعين من الفئة 
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 ٥-ضخصائي برنامج رئيسي من ورجة م العلوم الطبيعية
 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م

 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م الثقافة
 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م

 *٤-ضخصائي برنامج من ورجة م  العلوم االجتماعية واإلنسانية واالتصال
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج

 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي 
 الشؤون اإلوارية

 ٣-موظف مايل وإواري من ورجة م 
 ٦مساعد مايل وإواري من ورجة حملي 

 إواري من ورجة مساعد ٥حملي 
 مساعد إواري من ورجة ٥حملي 

 .تكاليف يتشارك يف حتملها قطاأ االتصال واملعلومات وقطاأ العلوم االجتماعية واإلنسانية *

 نيروبي
 اإلوارة العامة

 مدير املكتا - ١مدير  
 ٣-موظف اتصال من ورجة م
 ٦-سكرتري(ة) من ورجة حملي

 ٣-سائق من ورجة حملي
 ٢-ليسائق من ورجة حم
 الربنامج

 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م الرتبية
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م
 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م

 موظف وعين من الفئة "ضلف"
 ٥-ضخصائي برنامج رئيسي من ورجة م العلوم الطبيعية

 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م
 ٤-من ورجة م يطاتجلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمل منسق برنامج

 موظف وعين من الفئة "جيم"
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م الثقافة

 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م العلوم االجتماعية واإلنسانية

 *٤-ضخصائي برنامج من ورجة م االتصال
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 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج
 ٤ة حملي مساعد برنامج من ورج
 الشؤون اإلوارية

 ٣-موظف مايل وإواري من ورجة م 
 ٧مساعد مايل وإواري رئيسي من ورجة حملي 

 مساعد إواري من ورجة ٥حملي 
 ٤مساعد إواري من ورجة حملي 

 ١معاون مكتيب/مساعد من ورجة حملي 
 

 ياوندي
 اإلوارة العامة

 مدير املكتا - ١مدير  
 ٦-سكرتري(ة) من ورجة حملي

 ٢-ائق من ورجة حمليس
 الربنامج

 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م الرتبية
 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م

 موظف وعين من الفئة "ضلف"
 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م العلوم الطبيعية

 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م الثقافة
 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م

 *٣-نامج من ورجة مضخصائي بر  االتصالالعلوم االجتماعية و 
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج

 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي 
 الشؤون اإلوارية

 ٣-موظف مايل وإواري من ورجة م 
 ٦مساعد مايل وإواري من ورجة حملي 

 مساعد إواري من ورجة ٥حملي 
 مساعد إواري من ورجة ٥حملي 

 .التصال واملعلومات وقطاأ العلوم االجتماعية واإلنسانيةتكاليف يتشارك يف حتملها قطاأ ا *
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 المكاتب الوطنية في أفريقيا (ب)
 أبيجان

 اإلوارة العامة
 ٥-رئيس مكتا من ورجة م 

 ٤-سكرتري(ة) من ورجة حملي
 ٢-سائق من ورجة حملي

 الربنامج
 موظف وعين من الفئة "ضلف" الرتبية
 موظف وعين من الفئة "ضلف" الثقافة

 موظف وعين من الفئة "ضلف" االتصال
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج

 الشؤون اإلوارية
 ٢-/م١-موظف مايل وإواري من ورجة م 

 ٥مساعد إواري من ورجة حملي 
 ٤مساعد إواري من ورجة حملي 

 
 أكرا

 اإلوارة العامة
 ٥-رئيس مكتا من ورجة م 

 ٤-سكرتري(ة) من ورجة حملي
 ٢-ئق من ورجة حمليسا

 الربنامج
 موظف وعين من الفئة "جيم" الرتبية
 موظف وعين من الفئة "باا" الثقافة

 موظف وعين من الفئة "ضلف" االتصال
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج

 الشؤون اإلوارية
 ٢-/م١-موظف مايل وإواري من ورجة م 

 ٥مساعد إواري من ورجة حملي 
 ٤إواري من ورجة حملي  مساعد
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 مكتب اتصال ومكتب وطني –أديس أبابا 
 اإلوارة العامة

 مدير املكتا - ١مدير  
 ٣-موظف اتصال من ورجة م

 سكرتري(ة) من ورجة ٥حملي 
 ٣-سائق من ورجة حملي

 الربنامج
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م العلوم الطبيعية

 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م
 وظف وعين من الفئة "جيم"م الثقافة

 *٣-ضخصائي برنامج من ورجة م العلوم االجتماعية واالتصال
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج

 الشؤون اإلوارية
 ٣-موظف مايل وإواري من ورجة م 

 ٥مساعد إواري من ورجة حملي 
 ٤مساعد إواري من ورجة حملي 

 .التصال واملعلومات وقطاأ العلوم االجتماعية واإلنسانيةتكاليف يتشارك يف حتملها قطاأ ا *

 باماكو
 اإلوارة العامة

 ٥-رئيس مكتا من ورجة م 
 ٤-سكرتري(ة) من ورجة حملي

 ٢-سائق من ورجة حملي
 الربنامج

 موظف وعين من الفئة "ضلف" الرتبية
 موظف وعين من الفئة "ضلف" العلوم الطبيعية

 ئة "باا"موظف وعين من الف الثقافة
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج

 الشؤون اإلوارية
 ٢-/م١-موظف مايل وإواري من ورجة م 

 ٥مساعد إواري من ورجة حملي 
 ٤مساعد إواري من ورجة حملي 
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 برازافيل
 اإلوارة العامة

 ٥-رئيس مكتا من ورجة م 
 سكرتري(ة) من ورجة ٥حملي 

 ٢-سائق من ورجة حملي
 ربنامجال

 موظف وعين من الفئة "جيم" الرتبية
 موظف وعين من الفئة "جيم" العلوم الطبيعية

 موظف وعين من الفئة "ضلف" الثقافة
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج

 الشؤون اإلوارية
 ٧مساعد مايل وإواري رئيسي من ورجة حملي  

 ٤مساعد إواري من ورجة حملي 
 

 دار السالم
 اإلوارة العامة

 ٥-رئيس مكتا من ورجة م 
 ٤-سكرتري(ة) من ورجة حملي

 ٢-سائق من ورجة حملي
 الربنامج

 موظف وعين من الفئة "جيم" الرتبية
 *موظف وعين من الفئة "باا" الثقافةو  العلوم الطبيعية

 موظف وعين من الفئة "باا" االتصال
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج

 الشؤون اإلوارية
 ٢-/م١-موظف مايل وإواري من ورجة م 

 ٦مساعد إواري من ورجة حملي 
 ٤مساعد إواري من ورجة حملي 

 .الثقافةتكاليف يتشارك يف حتملها قطاأ العلوم الطبيعية وقطاأ  *
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 جوبا
 اإلوارة العامة

 ٥-رئيس مكتا من ورجة م 
 سكرتري(ة) من ورجة ٥حملي 

 ٢-ليسائق من ورجة حم
 الربنامج

 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م الرتبية
 موظف وعين من الفئة "جيم"

 موظف وعين من الفئة "ضلف" الثقافة
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج

 الشؤون اإلوارية
 ٢-/م١-موظف مايل وإواري من ورجة م 

 ٥مساعد إواري من ورجة حملي 
 ٤مساعد إواري من ورجة حملي 

 
 كينشاسا

 اإلوارة العامة
 ٥-رئيس مكتا من ورجة م 

 سكرتري(ة) من ورجة ٥حملي 
 ٢-سائق من ورجة حملي

 الربنامج
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م الرتبية
 موظف وعين من الفئة "باا" الثقافة

 موظف وعين من الفئة "جيم" االتصال
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج

 ون اإلواريةالشؤ 
 ٢-/م١-موظف مايل وإواري من ورجة م 

 ٧مساعد مايل وإواري رئيسي من ورجة حملي 
 ٤مساعد إواري من ورجة حملي 
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 ليبرفيل
 اإلوارة العامة

 مدير املكتا - ١مدير  
 سكرتري(ة) من ورجة ٥حملي 

 ٢-سائق من ورجة حملي
 الربنامج

 موظف وعين من الفئة "جيم" الرتبية
 موظف وعين من الفئة "باا" قافةالث

 موظف وعين من الفئة "باا" االتصال
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج

 الشؤون اإلوارية
 ٧مساعد مايل وإواري رئيسي من ورجة حملي  

 ٥مساعد إواري من ورجة حملي 
 

 مابوتو
 اإلوارة العامة

 ٥-رئيس مكتا من ورجة م 
 من ورجةسكرتري(ة)  ٥حملي 

 ٢-سائق من ورجة حملي
 الربنامج

 موظف وعين من الفئة "جيم" الرتبية
 موظف وعين من الفئة "باا" الثقافة

 الشؤون اإلوارية
 ٢-/م١-موظف مايل وإواري من ورجة م 

 ٥مساعد إواري من ورجة حملي 
 ٤مساعد إواري من ورجة حملي 

 
 ويندهوك

 اإلوارة العامة
 ٥-م رئيس مكتا من ورجة 

 ٦-سكرتري(ة) من ورجة حملي
 ٢-سائق من ورجة حملي
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 الربنامج
 ٤-ضخصائي برنامج من ورجة م الرتبية

 موظف وعين من الفئة "جيم"
 ٣-ضخصائي برنامج من ورجة م  العلوم الطبيعية

 موظف وعين من الفئة "باا" الثقافة
 ٤مساعد برنامج من ورجة حملي  وعم الربنامج

 ةالشؤون اإلواري
 ٢-/م١-موظف مايل وإواري من ورجة م 

 ٥مساعد إواري من ورجة حملي 
 ٤مساعد إواري من ورجة حملي 

 
 دار ثقافة السالم –بوجمبورا 

 الربنامج
 موظف وعين من الفئة "ضلف" الثقافة

 موظف وعين من الفئة "باا" العلوم االجتماعية واإلنسانية
 الشؤون اإلوارية

 ٧رئيسي من ورجة حملي مساعد مايل وإواري  
 ٥مساعد إواري من ورجة حملي 
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 العمل فيها زمني لدورات المجلس التنفيذي وعبءالجدول ال -هاء 
 (سابعاً)) ١٦م ت/١٩٢تنفيذ القرار  ة(متابع

 الخلفية

ملائة يف وورتا الثانية والتسعني بعد ا ٢٠١٣ضيلول/سبتمرب  ٢٧اجتمعت اللجنة اخلاصة للمجلس التنفيذي يف  - ١
اجلزا السابع فيما  ١٦م ت/١٩٢واستكملت عملها من خ ل االستعرام املتأين ل قرتاحات الشاملة الواروة يف الوثيقة 

) ٥م/٣٧) ومشروأ الربنامج وامليزانية (٤م/٣٧بشأن االسرتاتيجية املتوسطة األجل ( ١٥م ت/١٩١خيص "تنفيذ القرار 
 العمل فيها". زمين لدورات اللس التنفيذي وعاا(سابعاً)، اجلدول ال ٢و ض/م ت/ ٥والقرار 

اجلزا  ٤)، ُقدمت توصية بأن تءم الوثيقة م ت/٤٩م ت/١٩٢ووفقًا ملا يرو يف تقرير اللجنة اخلاصة (الوثيقة  - ٢
تائج والبينات. األول (ضلف) تقريراً اسرتاتيجياً موجزاً، وضن يءم اجلزا األول (باا) تقريراً شامً  يعرم تقييماً يستند إىل الن

يف ركني اللس التنفيذي من متابعة تنفيذ الربنامج، وعلى ضنه  ٤واتفقت اآلراا ضيءًا على األمهية احلامسة للتقرير م ت/
يتعني حتقيق املزيد من التقدم من ضجل تعزيز جووة املعلومات اليت جيري تقدميها، وذلك حرصاً على اختاذ القرارات بصورة 

 مستنرية.

ىل توصيات اللجنة اخلاصة، ضحاط اللس التنفيذي علمًا باقرتاحات املديرة العامة الرامية إىل مواصلة إضافة وإ - ٣
حتسني الفعالية وإىل تقدا استجابة رثل تلبية ملموسة للحاجة اليت ضعرب عنها اللس التنفيذي إىل حتديد ما ميكن 

 حتقيقه من وفورات يف ضعماله لصاحل الربامج.

(سابعاً)، اعتمد اللس التنفيذي االقرتاحات التالية بضية مواصلة تعزيز فعالية وكفااة  ١٦م ت/١٩٢ويف القرار  - ٤
 وورات اللس التنفيذي يف ضوا االنتقال إىل الدورة الربناجمية ذات األعوام األربعة:

اسرتاتيجي ضقصر كل ستة  ، باإلضافة إىل تقرير٤يُقدَّم سنويًا تقرير شامل مدرج يف الوثيقة م ت/ (ض)
 ؛(ضوًال) ٤م ت/١٨٦ضشهر، عمً  بالقرار 

احلسابات م تقارير التقييم الصاورة عن مرفق اإلشراف الداخلي والتقارير اجلديدة ملراجع قدَّ تُ  (ب)
 اخلارجي يف الوقت املناسا؛

توصيات اللي وعن تُرفع تقارير مرحلية عن عمليات التقييم اليت يءطلع با مرفق اإلشراف الداخ (جـ)
 مرة كل عام؛مراجع احلسابات اخلارجي تقارير الواروة يف 

 عامني؛فرتة كل يف  مرة واحدة  ٢تقدم االقرتاحات املتعلقة باملعا د واملراكز من الفئة  (و)
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، حسا تنعقد اللجنة اخلاصة واللجنة املختصة بالشركاا غري احلكوميني مرة واحدة فقط يف العام ( ـ)
 ؛االقتءاا

 ) ووورتني ضعول (الثانية والثالثةيف كل فرتة عامني يعقد اللس التنفيذي وورتني ضقصر (األوىل والرابعة (و)
 )؛يف كل فرتة عامني

 الوثيقة (اللس التنفيذي واملؤرر العام توزيع البنوو يف تقارير متابعة قرارات عريقة مواصلة ترشيد  (ز)
 ل عملية إعاوة جتميع م ئمة؛) وغري ا من التقارير من خ ٥م ت/

 يف اجللسات العامة؛املناقشات إضفاا املزيد من التفاعلية على  (ح)

 التوقف عن إجراا املناقشات املواضيعية يف اجللسات العامة؛ (ط)

قبل انعقاو ووراته، مثل فريق العمل التحءريي التنفيذي اإلبقاا على آلية حتءري اجتماعات اللس  )ي(
 يف الفرتات الفاصلة بني الدورات؛ سيما آلية املناقشات اليت ُجترا على اإلنرتنت والاخلاص، 

 عن التقدم المحرز في تطبيق هذا القرارتقرير 

 الجديد ٤التقرير م ت/

(ضوًال)  ٤م ت/١٩٢ووعا املديرة العامة يف قرار  ٤ناقش اللس التنفيذي يف وورته الثانية والتسعني بعد املائة البند  - ٥
يراعي �ج امليزنة  ٤"ضن تقرتح على اللس التنفيذي يف وورته الرابعة والتسعني بعد املائة شكً  جديداً للوثائق م ت/إىل 

املستندة إىل النتائج ويُعد على ضساس املناقشات اليت جرت يف الدورة الثانية والتسعني بعد املائة ويف إعار الفريق 
 . ملؤرر العام يف وورته السابعة والث ثني"التحءريي اخلاص، وكذلك مناقشات ا

اليت تءمنت اقرتاحاً بشأن شكل جديد للوثيقة  ٢ضميمة  ٤م ت/١٩٤وعم ً بذا القرار، قدمت األمانة الوثيقة  - ٦
. وبعد وراستها، رحا اللس التنفيذي باقرتاحات األمانة بوصفها نقطة انط ق لعملية تشاورية مع الدول ٤م ت/

بني الدورات للفريق التحءريي، الذي يتعني عليه ضن يف الفرتات الفاصلة وقرر الدعوة إىل عقد اجتماعات  األعءاا
عقد و باا)).  -(ضوًال  ٤م ت/١٩٤يعمل بالتعاون الوثيق مع األمانة لدراسة  ذه االقرتاحات مبزيد من التفصيل (القرار 

ضيلول/سبتمرب  ٣و ٢الدورات بشأن  ذه املسألة يف يومي بني يف الفرتات الفاصلة  للفريق التحءريي ضول اجتماأ
. وضعدت األمانة مذكرة خللفية املوضوأ وقدمتها وعمًا ملناقشات ٢٠١٤ضيلول/سبتمرب  ٩اجتماأ ثاٍن يف  وتبعه، ٢٠١٤

 ).١م ت/ف ت/١٩٥(انظر الوثيقة  ٤الفريق التحءريي التابع للمجلس التنفيذي بشأن الشكل املقبل للوثيقة م ت/
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 عمليات التقييم التي يجريها مرفق اإلشراف الداخلي وتقارير مراجع الحسابات الخارجي

 ٦م ت/١٨٦تقريراً عن عمليات التقييم اليت ضجنزت مبعدل مرة يف السنة، عبقاً للقرار  مرفق اإلشراف الداخليقدم  - ٧
 اللس التنفيذي يف وورته الربيعية تءمن ضيءاً (ساوساً). كما ضن التقرير السنوي ملرفق اإلشراف الداخلي الذي يقدم إىل

ملخصات عن عمليات التقييم املنجزة. وبذلك يتلقى اللس التنفيذي ضساساً معلومات عن عمليات التقييم يف كل وورة 
 وسيءمن مرفق اإلشراف الداخلي إتاحة عمليات التقييم  ذه يف تواريخ التقدا املطلوبة.

تقارير املراجعة اجلديدة ملراجع احلسابات اخلارجي يف الوقت املناسا، يواصل مكتا اإلوارة  وفيما يتعلق بتقدا - ٨
رصد مسألة ضرورة تقدا التقارير يف الوقت  ،املالية، الذي ميثل يف األمانة جهة االتصال مبراجع احلسابات اخلارجي

ارير مراجع احلسابات اخلارجي كاملة يف وثائق إع مية للس التنفيذي ونشر تقإىل اة هاملناسا. ضما إعداو التقارير املوج
(INF)  حنو ضفءل من حيث مراعاة التوقيت ويف حتقيق وفورات يف التكاليف (إذ  ساعدا يف معاجلة  ذه التقارير علىفقد

 ).فقط بلضيت عمل األمانةتنتج  (INF) إن الوثائق اإلع مية

لة عمليات التقييم وتوصيات مراجعة احلسابات الواروة يف تقريره وضما تقارير مرفق اإلشراف الداخلي عن حا - ٩
نها يالسنوي فتقدم إىل اللس التنفيذي يف وورته الربيعية. و ذه الطريقة  ي املمارسة االعتياوية املتبعة ولكن ميكن حتس

 عند الطلا يف املستقبل.

 ٢معا د ومراكز الفئة 

يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،عدل املؤرر العام يف وورته السابعة والث ثنيذي، واستناوًا إىل توصيات اللس التنفي -١٠
اجلزا األول) من خ ل إوراج  ١٨م/٣٧(الوثيقة  ٢والشاملة للمعا د واملراكز من الفئة االسرتاتيجية املتكاملة  ،٢٠١٣

لس التنفيذي يف اقرتاحات إنشاا  : "ينظر ال٢وراسة علبات احلصول على صفة الفئة  - ٤احلكم اجلديد التايل: حاا 
مرة كل عامني، خ ل وورته اليت تسبق مباشرة الدورة العاوية للمؤرر العام". وعبقًا هلذا  ٢كيانات جديدة من الفئة 

إال يف علبات جتديد منح املعا د واملراكز صفة معا د ضو مراكز  ل وورة من وورات اللس التنفيذيلن يُنظر يف كاحلكم، 
. وستدرج املديرة العامة نتائج استعراضها لطلبات التجديد تعمل حتت رعاية اليونسكو، وذلك عند الءرورة ٢فئة من ال

 ). ٣، م/٤يف تقرير ا املقدم إىل اللس التنفيذي عن تنفيذ الربنامج (م ت/

 اللجنة الخاصة واللجنة المختصة بالشركاا غير الحكوميين

) على ضن جتتمع اللجنة اخلاصة واللجنة املختصة بالشركاا غري احلكوميني مرة (سابعاً  ١٦م ت/١٩٢نص القرار  -١١
إبان  ٢٠١٣االقتءاا. وعمً  بذا القرار عقدت  اتان اللجنتان اجتماعهما يف ضيلول/سبتمرب  حساواحدة يف العام، 

تايل هلاتني اللجنتني يف تشرين الدورة الثانية والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي. ومن املقرر عقد االجتماأ ال
 إبان الدورة اخلامسة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي. ٢٠١٤األول/ضكتوبر 
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 وورات ضقصر للمجلس التنفيذي

بُذلت جهوو عامة لتقصري مدة وورات اللس التنفيذي. فعلى سبيل املثال، مت تقليص تواريخ الدورة الرابعة  -١٢
لمجلس التنفيذي مبقدار يوم واحد. ويف حالة الدورة اخلامسة والتسعني بعد املائة، قد ردو الدورة والتسعني بعد املائة ل

 قرره اللس التنفيذي يف وورته الرابعة والتسعني بعد املائة. ملا يوماً واحداً، عند االقتءاا، وفقاً 

 مواصلة ترشيد عريقة توزيع البنوو في التقارير

املسبق وتفاويًا لتشتت البنوو يف التقارير اخلاصة مبتابعة تنفيذ قرارات اللس التنفيذي واملؤرر سعيًا إىل التخطيط  -١٣
العمل فيها  زمين لدورات اللس التنفيذي وعاا) وغري ا من التقارير، جرا النظر يف اجلدول ال٥العام (الوثيقة م ت/
اقشة تواريخ الدورات والتسعني بعد املائة. ووضعت آلية ملن ، وذلك إبان الدورة الرابعة٢٠١٧-٢٠١٤فيما يتعلق بالفرتة 

تواريخ انعقاو  - ٢٦م ت/١٩٤العمل فيها، وذلك يف شكل بند يدرج يف جدول ضعمال كل وورة (القرار  املقبلة وعاا
لتنفيذي يف وورته الدورة اخلامسة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي والقائمة املؤقتة باملسائل اليت سيدرسها اللس ا

اخلامسة والتسعني بعد املائة). ويءاف إىل ذلك بند تقرر فيه الدورات املقبلة خ ل فرتة العامني: "قائمة إرشاوية 
 ".٢٠١٥-٢٠١٤باملسائل اليت سيبحثها اللس التنفيذي يف عامي 

ساليا عمل اللس إىل حتديد بعض ات اليت ضحدثت يف التنظيم العام ألري وإضافة إىل حتسني الفعالية، ضوت التضي -١٤
الوفورات يف التكاليف ضمن جهوو األمانة الرامية إىل خفض إنتاج الوثائق الورقية وترمجة  ذه الوثائق إىل اللضتني اإلجنليزية 

. ويتواصل ضيءًا بذل اجلهوو لتقليص حجم الوثائق من خ ل تشجيع األمانة اً والفرنسية فقط عندما يكون ذلك ممكن
. كما بُذلت جهوو ضخرا من ٤إوراج مجيع املعلومات اليت توو إع أ اللس التنفيذي عليها يف الوثيقة م ت/ على

، ٢جوائز اليونسكو، ومعا د ومراكز الفئة  ومشل ذلك على وجه التحديدخ ل الرتشيد امل ئم والتجميع األفءل للبنوو، 
 والتقارير اجلديدة ملراجع احلسابات اخلارجي.

(ب)، ُحصر وفع تكاليف السفر يف ممثلي الدول غري ١١(ثانياً) جيم، الفقرة الفرعية  ٤م ت/١٩٤وعمً  بالقرار  -١٥
األعءاا يف جلنة املساعدة اإلمنائية، ومت تقصري مدة وورات اللس التنفيذي، وتقليص عدو الوثائق الورقية من خ ل نشر 

واحدة للمجلس مبقدار الدورة الاألمور إىل ختفيض تكاليف  ذلك، وضوت  ذه ما إىلالوثائق على اإلنرتنت، و 
ووالر ضمريكي، وذلك وسطيًا خ ل وورة العامني املاضية. ورثل الرتمجة الفورية جماًال آخر جيري استعراضه  ٢٠٠ ٠٠٠

 ).انظر الءميمةحالياً وميكن ضن حتقق فيه بعض الوفورات. (

 سين آليات االتصالوتح -تنشيط المناقشات في الجلسات العامة 

راسخة ترمي إىل  آليةرثل املمارسة القاضية بعقد اجتماعات إع مية منتظمة للمجلس التنفيذي مع املديرة العامة  -١٦
، وتباول املعلومات، وتعزيز االتصال بني املديرة العامة والدول األعءاا. واهلدف من  ذه املستجداتاالنتظام يف تقدا 
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بعقد مناقشات مواضيعية  التوصل إىل تنشيط املناقشات يف اجللسات العامة. وتقوم املديرة العامة ضيءاً املمارسة  و ضيءًا 
شكل اجتماعات مائدة مستديرة مع الدول األعءاا، وذلك ضمن جمموعات مواضيعية إقليمية من ضجل منتظمة يف 

 ءطلععن املسائل املواضيعية ذات األولوية، وت إعداو مناقشات اللس التنفيذي. وجيري ضيءاً تنظيم اجتماعات إع مية
 بذلك قطاعات الربنامج على حنو ووري مع الوفوو الدائمة.

ولقد مت وقف املناقشات املواضيعية يف اجللسات العامة إبان انعقاو وورات اللس التنفيذي. ومن ناحية ضخرا،  -١٧
)، ضقامت اللجنة مناقشات مواضيعية ١٢م ت/١٨٨ (القرار وراشيًا مع مهام اللجنة املختصة بالشركاا غري احلكوميني

). وضجرت اللجنة ضيءًا مناقشة مواضيعية يف املوضوأ املستعرم ٢٠١٣تناولت قءايا الشباب (تشرين األول/ضكتوبر 
"عمل اليونسكو بشأن الشباب: ما  و الدور الذي ينبضي ضن تءطلع به املنظمات غري احلكومية؟"، وشاركت فيها 

مانة وممثلون عن الشركاا غري احلكوميني. وضتاح  ذا النقاش إجراا مناقشات جو رية تناولت الدور األساسي الذي األ
املنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف جمال الشباب ومن ضجل و تءطلع به املنظمات غري احلكومية اليت يقوو ا الشباب 

 .٢٠٢١-٢٠١٤سرتاتيجيتها التنفيذية بشأن الشباب للفرتة الشباب، والذي تبني ضنه مفيد لليونسكو يف تطبيق ا

 الفريق التحءيري

مت اإلبقاا على آلية حتءري اجتماعات اللس التنفيذي قبل انعقاو ووراته، مثل فريق العمل التحءريي اخلاص،  -١٨
 ٤م ت/١٩٤ بالقرار سيما آلية املناقشات اليت جتري على اإلنرتنت يف الفرتات الفاصلة بني الدورات. وعم ً  وال

، من املزمع عقد اجتماعني يف الفرتات الفاصلة بني الدورات ٤، بشأن الشكل اجلديد للوثائق م ت/٧باا، الفقرة  (ضوًال)
. كما ضن الفريق التحءريي ٢٠١٤ضيلول/سبتمرب  ٩و ٨ويومي  ٢٠١٤ضيلول/سبتمرب  ٣و ٢للفريق التحءريي يف يومي 

تشرين  ٣إىل  ١، يف اليونسكو يف الفرتة املمتدة من ٢٦م ت/١٩٤ه، عبقًا للقرار للمجلس التنفيذي سيعقد وورت
. وميكن ضن تكون اجتماعات  ذا الفريق آلية مفيدة ملناقشة إوراج بنوو جديدة ممكنة يف جدول ٢٠١٤األول/ضكتوبر 

ىل تقدا تقارير ا إىل مكتا ضعمال اللس التنفيذي بناا على علا الدول األعءاا. ووعيت رئيسة الفريق التحءريي إ
 اللس وإىل اجللسة العامة للمجلس التنفيذي.

 القرار المقترح

 على ضوا ما ورو آنفاً، قد يوو اللس التنفيذي اعتماو قرار ُيصاغ نصه على النحو التايل: -١٩

 إن اللس التنفيذي،

 (سابعاً)، ١٦م ت/١٩٢بالقرار  إذ يذّكر - ١

 اجلزا الرابع، ٥م ت/١٩٤الوثيقة  وقد ورس - ٢
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العامة على تقرير ا بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ االقرتاحات اليت اعتمد ا يف وورته الثانية  ةاملدير  يشكر - ٣
والتسعني بعد املائة، واليت ترمي إىل تعزيز فعالية وكفااة وورات اللس التنفيذي يف ضوا االنتقال إىل الدورة 

 ألربعة ووورة االسرتاتيجية املتوسطة األجل ذات األعوام الثمانية؛الربناجمية ذات األعوام ا

ضن يدرس، يف وورته السابعة والتسعني بعد املائة، االقرتاحات اخلاصة باجلدول الزمين لدورات اللس  ويقرر - ٤
 اختذ ا اليت ات، آخذًا يف االعتبار املناقشات اليت ضجرا ا والقرار ٢٠١٧-٢٠١٦التنفيذي يف فرتة العامني 

 احلالية. تهيف وور 

 

 عبعت  ذه الوثيقة على ورق معاو تصنيعه



 التنفيذي المجلس
 بعد املائة التسعونو  اخلامسةالدورة 

195 EX/5 
Part IV Add. 

 ٥م ت/١٩٥ 
 الجزء الرابع ضميمة

  
 ١/١٠/٢٠١٤باريس،  

 /فرنسياألصل: إجنليزي
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ٥لبند ا

  متابعة تنفيذ القرارات
 والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة التي اعتمدها المجلس التنفيذي

 الرابعالجزء 

 المسائل اإلدارية

 ضميمة
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 سير عمل خدمات الترجمة الفورية

 تعريف -أوًال 

تقوم الرتمجة الفورية على النقل املتزامن تقريبًا للمداخالت اليت تؤدى بلغة أخرى. وهي ليست ترمجة شفهية حرفية  - ١
الفوري يستم  بانتبا  إ  األقوال اليت يد  با اخلطيب باللغة املنقول منها، ويفهم معىن املداخلة،  للخطابات. فاملرتجم

وحيلل مضمون الرسالة، مث يعيد صياغته بوضوح يف اللغة املنقول إليها، ويتاب  يف الوقت نفسه االستماع بانتبا  إ  
ن بني األصل والرتمجة. ولوال ذلك لكانت الرتمجة الفورية سلسلة اخلطاب. فهناك إذن دائماً فرق زمين قصري مدته بض  ثوا

 من الكلمات الردة من معانيها.

وللتذكري فإن الرتمجة الفورية للمناقشات تستهدف تيسري التواصل. وال يعوَّل فعًال إال على املداخلة باللغة األصلية.  - ٢
اخلطابات املقروءة، وال سيما املقروءة بسرعة، ألن الرتكيب  وليست الرتمجة الفورية، من حيث املبدأ، خمصصة لرتمجة

 النحوي للجملة املكتوبة أعقد بكثري، كما أن املعلومات تتسم بكثافة أعلى بكثري مما يُقال شفهياً.

 اللغات النظامية -ثانياً 

ئتني الرئاسيتني يف جلسات هيئة إبان انعقاد دورات اللس التنفيذي، تتاح الرتمجة الفورية بلغات العمل الست للهي - ٣
املكتب، واجتماعات اللجان، واجللسات العامة. ويقوم يف هذ  احلالة بتأمني الرتمجة الفورية مرتمجان يعمل كل منهما إ  
لغته األم يف كل مقصورة من املقصورات املخصصة للغات اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية، كما يتو  ثالثة 

 فوريني الرتمجة إ  لغتهم األم والرتمجة "اإلرجاعية" إ  اللغة الفرنسية أو اإلجنليزية يف املقصورتني املخصصتني للغة مرتمجني
 مرتمجاً فورياً. ١٤العربية واللغة الصينية. إذن فالفريق الكامل مؤلف من 

ية/الفرنسية، ويتو  الرتمجة يف هذ  احلالة أما أعمال اجتماعات الفريق التحضريي وأفرقة العمل فترتجم إ  اإلجنليز  - ٤
 مرتمجون فوريون يطلق عليهم اسم "مرتمجون ثنائيون" ويرتمجون إ  اللغة الفرنسية أو إ  اللغة اإلجنليزية.

 أعداد الموظفين وظروف عملهم -ثالثاً 

وظيفة رئيس الشعبة،  يشغل فوري ، كانت شعبة الرتمجة الفورية مؤلفة من مرتجم٢٠١٢متوز/يوليو  ٣١يف  - ٥
اثنني من املوظفني النظاميني (الدائمني). أما اليوم، فإن اليونسكو ال تضم إال مرتمجًا فوريًا واحدًا يتو  فوريني ومرتمجني 

مسؤولية تنسيق خدمات الرتمجة الفورية. ومجي  املرتمجني الفورين الذين تستعني بم اليونسكو هم من العاملني املستقلني 
ملستوى الرفي  الذين يتقاضون أجراً عن كل يوم عمل ويستعان بم أيضاً يف العديد من املنظمات الدولية األخرى، ذوي ا

أو لدى املؤسسات أو عمالء القطاع اخلاص. ويشمل أجرهم اليومي وقت حتضري الوثائق وحتليلها، وجيب أن يتضمن 
 ون باحرتام األسرار املهنية.رسوم التأمينات االجتماعية واملعاش التقاعدي، وهم ملزم

وإن االتفاق بني جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق والتاب  ملنظومة األمم املتحدة واجلمعية الدولية ملرتمجي  - ٦
املؤمترات الشفويني، الذي تُعد اليونسكو وسائر الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، إضافة إ  األمم 
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تحدة ذاتا، أعضاء فيه منذ عدة عقود، ُحيدد األحكام النظامية املتعلقة بالوض  القانوين، واألجر اليومي، وظروف امل
العمل القائمة بني املنظمة واملرتمجني الفوريني. ويظل االتفاق الراهن، القابل للتجديد والصاحل خلمس سنوات، ساري 

 .٢٠١٧حزيران/يوليو  ٣٠املفعول حىت 

أحكام االتفاق بني جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق واجلمعية الدولية ملرتمجي املؤمترات الشفويني  وتنص - ٧
املرتمجني  ثابتة ملدد أو فرتات طويلة. فإن جبودةعلى احلدود الزمنية ملمارسة الرتمجة الفورية، اليت ال ميكن أن تستمر 

 ٩٠الفوريني ال يستطيعون العمل يف أكثر من جلستني مدة كل منهما ثال  ساعات يف اليوم وتفصلهما اسرتاحة مدتا 
حد أقصى لعدد اجللسات اليت ميكن أن يكلفوا بالعمل على مدة عقدهم  تنطويدقيقة على األقل. وإضافة إ  ذلك، 

جلسات يف مخسة أيام. وإذا مت جتاوز هذ  احلدود،  الثة أيام، أو مثاينفيها، فهي على سبيل املثال مخس جلسات يف ث
 فإن املرتمجني الفوريني الذين يستعان بم يتلقون تعويضاً مالياً، مما يؤثر يف ميزانية املنظمة.

ت اليت ووفقًا ألحكام االتفاق املذكور، ال جيوز أن يكون وقت عمل املرتمجني الفوريني يف كل جلسة من اجللسا - ٨
يكلفون بالعمل فيها أطول من ثال  ساعات اعتبارًا من وقت التكليف، وليس من البداية الفعلية للجلسة. وإذا جتاوز 

جتماع هذا احلد األقصى البالغ ثال  ساعات، فيمكن أن ُمتنح مخس أو عشر دقائق إضافية عند الضرورة، ولكن إذا اال
"، وذلك لفرتة الدعمثان من املرتمجني الفوريني، يطلق عليه اسم "فريق  فريق حشدطالت اجللسة أكثر من ذلك، فيجب 

جديدة أقصاها ثال  ساعات. وميكن أن يؤخَّر موعد التكليف تأخرياً طفيفًا لكي يكون أقرب إ  موعد البداية الفعلية 
رتمجني الفوريني أن حيضروا يف للجلسة واالستفادة من وقت إضايف للرتمجة الفورية. فعلى سبيل املثال، إذا طُلب من امل
 الساعة العاشرة والرب  صباحاً، فيمكنهم أن يعملوا حىت الساعة الواحدة والرب  بعد الظهر.

مرتمجًا فوريًا أن يغطوا جلستني مدة كل منهما ثال  ساعات يف اليوم باللغات  ١٤وباستطاعة فريق مؤلف من  - ٩
ثة مرتمجني فوريني أن يؤمن ما يلزم جللستني من الرتمجة الفورية باللغتني الرمسية الست، وباستطاعة فريق مؤلف من ثال

الالزمني ألداء العمل، وفقًا لقواعد  املرتمجني الفورينياإلجنليزية والفرنسية. وإذا جتاوز العمل فرتة يومني، فإن حساب 
اجلمعية الدولية ملرتمجي املؤمترات الشفويني، التكليف احملددة يف االتفاق بني جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق و 

 جيوز أن يقتصر على عامل عدد األيام فقط.  ال

 التكاليف -رابعاً 

من إمجا  نفقات دورات اللس  ٪٢٧نسبة  ٢٠١٣كان بند اإلنفاق اخلاص بالرتمجة الفورية ميثل يف عام  -١٠
 ).٢إعالم  ٤م ت/١٩٤التنفيذي (الوثيقة 

الجتماع فيه جلستان مدة كل منهما ثال   الرتمجة الفوريةغ تكلفة ل، تب٢٠١٤ر شهر متوز/يوليو ووفقًا ألسعا -١١
 مرتمجًا فورياً  ١٤دوالر أمريكي يف اليوم. وإن االستعانة بفريق مؤلف من  ٢ ٧٠٠ساعات باللغتني اإلجنليزية والفرنسية 
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، وباستطاعة هذا ٢٠١٤اً ألسعار شهر متوز/يوليو دوالر أمريكي وفق ١١ ٠٠٠يغطون اللغات الرمسية الست تكلف حنو 
 الفريق أن يؤمن العمل الالزم جللستني مدة كل منهما ثال  ساعات يف اليوم على مدى يوم أو يومني.

وبعد مضي يومني، يصبح حساب التكاليف أعقد بسبب قواعد التكليف اليت ينص عليها االتفاق املذكور.  -١٢
ة من دورات اللس التنفيذي على اجلدول الزمين لألعمال وعلى عدد جلسات اللجان اليت وتعتمد التكلفة اإلمجالية لدور 

 .الدعمر فيها أن من الضروري اللجوء إ  فريق جتتم  يف كل يوم، وكذلك على عدد احلاالت اليت يقدّ 

إذ إن األسعار اليومية أو يف عطلة �اية السبوع،  وال تطبق أي زيادة يف األسعار على العمل الذي يؤدى مساءً  -١٣
وتنتهي يف منتصف الليلة التالية، ضمن حدود قواعد التكليف. أما إذا كان  ةساعة تبدأ يف منتصف الليل ٢٤تشمل فرتة 

من تكلفة  ٪١٠٠تصل إ  نسبة  قدغري مقرر مسبقاً، فإن ذلك ميكن أن يستتب  تكلفة إضافية  الدعماللجوء إ  فريق 
متديد اجللسة مبقدار ساعة  جيوزالفريق إذا مت جتاوز عدد اجللسات النظامي. ويف حال حدو  حالة عاجلة حقيقية، 

 واحدة بال تكاليف إضافية؛ ومن شأن أي حالة أخرى أن ترتتب عليها آثار مالية.

ة مبرتمجني فوريني مقيمني خارج باريس وميكن أن يؤدي انعدام التخطيط يف حشد املوظفني املؤقتني إ  االستعان -١٤
نامجة  عندما يكون املرتمجون احملليون مرتبطني مجيعًا بأعمال أخرى. ويف هذ  احلالة، تضاف إ  األجور تكاليف إضافية

 أماكن إقامتهم إ  مكان العمل.من انتقال املرتمجني  عن

األو  واإلدارة اليومية ملخطط التكليف مبهام الرتمجة وميثل احلرص الدائم على ضبط التكاليف حمرك عملية احلشد  -١٥
 الفورية.

 جودة خدمات الترجمة الفورية -خامساً 

 قصارى جهدها لضمان جودة خدمات الرتمجة الفورية. (MSS/CLD/C)تبذل شعبة إدارة املؤمترات والتظاهرات الثقافية  -١٦

املصطلحات  يطل  املرتمجون الفوريون علىإذ تسهم عملية التحضري يف ضمان جودة األداء:  ،قبل االجتماع (أ)
اخلاصة باليونسكو وعلى أحد  الوقائ  املتعلقة باملنظمة. وحتقيقًا هلذ  الغاية، يزود املرتمجون الفوريون مبسارد 

ر املرتمجني الفوريني العاملني يف املصطلحات اليت كان قد أعدها املرتمجون الفوريون الدائمون وحّدثها سائ
اجتماع إعالمي م  أمني اللس التنفيذي بشأن بنود جدول األعمال يف عادة خمتلف املقصورات. ويعقد 

 كل دورة.بداية   اليوم الذي يسبق 

وخالل اجللسات، جيب أن ُحيال كل نص مقروء إ  املرتمجني الفوريني ألنه قد يتعذر عليهم ترمجة خطاب  (ب)
قروء بسرعة مفرطة إن مل تكن لديهم نسخة منه. وبذلك يتسىن نقل أمساء األعالم واألرقام وبعض م

املصطلحات التقنية أو الردة، كما يتسىن نقل جزء من املعلومات اليت ال يتاح للمرتمجني الفوريني الوقت 
 الكايف ملعاجلتها.
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ثر تأثريًا بالغًا يف االستماع والفهم، إذ إن اخلطباء الذين وختامًا فإن نوعية الصوت الذي يصل إ  مساعات الرأس تؤ 
يتكلمون وهم بعيدون للغاية عن امليكروفون أو قريبون للغاية منه يتعذر مساعهم بوضوح. كما أن التشويش الصويت 

يسيء إ   الناشئ عن اهلواتف احملمولة أو عن مساعات الرأس اليت تعمل على مقربة من ميكروفون يف حالة عمل أيضاً 
 وضوح الصوت املسموع.

 التخطيط والحشد -سادساً 

يكثر الطلب على املرتمجني الفوريني اجليدين، وغالبًا ما حيجزون قبل بدء العمل بفرتة طويلة (قبل فرتة ترتاوح بني  -١٧
ني العاملني انطالقاً ستة أشهر وعام كامل)، وال سيما يف بعض لغات العمل اليت تُعد أندر من غريها: كاملرتمجني الفوري

من اللغة الروسية أو املرتمجني العاملني يف املقصورة العربية أو املقصورة الصينية. ولذا فمن الضروري ختطيط حشد هؤالء 
املرتمجني الفوريني قبل بدء العمل بفرتة طويلة. وفضًال عن ذلك، جيب أن يصدر التأكيد النظامي لالستعانة ددماتم قبل 

ل من دورة اللس التنفيذي دمسة عشر يوم عمل، ولكن جيب أن يتم ذلك يف الواق  قبل هذ  املهلة ألن اليوم األو 
املرتمجني الفوريني الذين يتلقون عرو  عمل منافسسة يطلبون أن ُحيرروا من االلتزام أو أن تؤكد االستعانة بم. وإن تأكيد 

ف  أجرهم حىت ولو ألغيت اجللسات أو تغريت مواعيدها، ولكنه يضمن يف االستعانة باملرتمجني الفوريني يُلزم اليونسكو بد
 املقابل حضور فريق جيد النوعية.

ويضمن املرتمجون الفوريون للمنظمة املتعاقدة تفرغهم التام للعمل خالل أيام العقد، وبذلك ال جيوز جتزئة األجر  -١٨
نية يف منتصف ليلة اليوم األخري من العقد. وكل جتاوز هلذا املوعد الذي يتقاضونه لقاء وقت عملهم. وتنتهي التزاماتم امله

النهائي يستلزم إبرام عقد جديد، مبا يرتتب على ذلك من آثار مالية وقانونية. ويف الوقت نفسه، تُعد استمرارية أفرقة 
 العمل أساسية لضمان جودة األداء.

 المساهمات الخارجة عن الميزانية -سابعاً 

دول األعضاء أن تقدم مسامهات خارجة عن امليزانية لتمويل خدمات الرتمجة الفورية باللغات غري الرمسية. جيوز لل -١٩
 وينطبق ذلك مثًال على حالة الدول اليت تستضيف اجتماعات هامة خارج مقر املنظمة.

 

 

 طبعت هذ  الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 التنفيذي المجلس
 بعد املائة التسعونو  اخلامسةالدورة 

195 EX/5 Part V 
 الخامسالجزء  ٥م ت/١٩٥ 
  
 ٢٩/٨/٢٠١٤باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 املؤقت األعمالمن جدول  ٥البند 

 متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها
 المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة

 الخامسالجزء 

 المسائل المتعلقة بالموارد البشرية

 الملخص

إأعض ءعاام اللس التنفيذي علا التقـدم ارـريف م متابعـة فنفيـذ القـراراا الـا اعتمـدها اللـس التنفيـذي واملـؤمتر العـام  هوهذا التقرير  الغرض من
 م ووراتما السابقة.

 هذه الوثيقة معلوماا عن املسائل التالية املتعلقة باملوارو البشرية: اجلزم اخلامس من تامنيو 

 هموالتوازن بين الجنسين في صفوف موظفي األمانةلالتوزيع الجغرافي  –ألف 

عــن وضــع التويفيــع اجلغــرام للمــوظفني  (رابعــاً، ءلــف)، فقــدم املــديرة العامــة مــذكرة معلومــاا ٥م ا/١٩٢والقــرار  ٧٤م/٣٧عمــعً بــالقرار 
 والتوايفن بني اجلنسني م صفوفهم.

وتنفيـذ السياسـة المعدلـة الخاصـة بـالخبراء االستشـاريين األفـراد وغيـرهم مـن  ٢٠١٣عام  استخدام عقود الخبراء االستشاريين في –باء 
 األخصائيين

 .٢٠١٣عن استخدام األمانة لعقوو اخلربام االستشاريني م عام  فقريراً  العامة املديرةفقدم (رابعاً، بام)،  ٥ا/ م١٩٢ ينعمعً بالقرار 

)، األمانــة علــا مواصــلة جهووهــا لتحســني جــووة املعلومــاا املقدمــة عــن رابعــاً، بــام( ٥ا/م ١٩٢وقــد ـــ ع اللــس التنفيــذي، م القــرار 
ـــر فيـــه باـــرورة فوســـيع نطـــاق التويفيـــع اجلغـــرام وفـــأمني فـــوايفن ءفاـــل بـــني اجلنســـني لـــدى  ماـــمون العقـــوو وعـــن اخلـــدماا املقدمـــة. كمـــا ذكَّ

 ؤهعا.االستعانة باخلربام االستشاريني م احلاالا الا فتساوى فيها امل

 احلالية. ٥هذا التقرير م نطاق الوثيقة م/ يشملهاوفندرج اآلثار املالية واإلوارية لألنشطة الا 

 )MBF( صندوق التأمين الصحيحالة  -جيم 

اللــس التنفيــذي عــن اآلثــار املاليــة الكاملــة املرتفبــة علــا االنتقــال إىل صــيغة فقاســم ، فقــدم املــديرة العامــة فقريــراً إىل ٨٥م/٣٧عمــعً بــالقرار 
 .صندوق التأمني الصحيبني املنظمة واملشرتكني م  ٦٠/٤٠التكاليف بنسبة 

صـندوق واريـة لوالبنيـة اإلءيااً معلوماا مست دة موجزة عن إوارة خطط التأمني الصحي واخل منظومة األمم املتحـدة  الوثيقةوفقدم هذه 
 التابع لليونسكو. التأمني الصحي

 .٧٠: القرار املقرتح م الفقرة اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها



)i( 

 جدول المحتويات

 الصفحة

 والتوازن بين الجنسين في صفوفهمالتوزيع الجغرافي لموظفي األمانة  –ألف 
 ١ ............................................................. ، ءلف))رابعاً ( ٥م ا/١٩٢(متابعة فنفيذ القرار 

 ٢٠١٣استخدام عقود الخبراء االستشاريين في عام  –باء 
 وتنفيذ السياسة المعدلة الخاصة بالخبراء االستشاريين األفراد وغيرهم من األخصائيين

 ٢١ ............................................................. (رابعاً، بام)) ٥م ا/١٩٢(متابعة فنفيذ القرار 

 الصحي التأمين صندوق حالة - جيم
 ٤٩ ........................................................................... )٨٥م/٣٧ القرار فنفيذ متابعة(
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 التوزيع الجغرافي لموظفي األمانة والتوازن بين الجنسين في صفوفهم –ألف 
 ))رابعاً، ءلف( ٥م ا/١٩٢القرار  فنفيذ (متابعة

 للموظفين التوزيع الجغرافي -القسم األول 
 
، فقدم املديرة العامة مذكرة معلوماا عن وضع التويفيع )رابعاً، ءلف( ٥م ا/١٩٢والقرار  ٧٤م/٣٧عمًع بالقرار  - ١

 اجلغرام، مبا م ذلك فنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتسني التوايفن اجلغرام م صفوف موظفي األمانة.

علا املوظفني الدوليني من الفئة املهنية الذين يشغلون وظائف خاضعة للتويفيع اجلغرام،  التويفيع اجلغرامينطبق مبدء  - ٢
 من الربنامج العاوي لليونسكو. ءي الوظائف الثابتة املمولة

حزيران/يونيو  ١إلى  ٢٠١٣حزيران/يونيو  ١خالل الفترة الممتدة من  التوزيع الجغرافيالوضع العام فيما يتعلق ب
٢٠١٤ 

 ٪٧٩ يعاولوولة من الدول األعاام، ءي ما  ١٥٤ثَّل م األمانة ، متُ ٢٠١٤فاريخ األول من حزيران/يونيو  حىت - ٣
 وولة. ١٩٥ امن الدول األعاام م اليونسكو البالغ عدوه

وولة  ١٨) ممثلة م حدوو النصاب، و٪٣٧وولة ( ٧٢ءوناه ءن هناك من بني الدول األعاام  ١ويبّني اجلدول  - ٤
) غري ممثلة علا اإلأعق. وفرو م ٪٢١وولة ( ٤١) ممثلة وون النصاب، و٪٣٣وولة ( ٦٤ثلة فوق النصاب، و) مم٪٩(

 البلدان.  بحسبامللحق األول قائمة فبني هذا الوضع 

 :١الجدول 
 ٢٠١٤حزيران/يونيو  ١في  التوزيع الجغرافيوضع 

 

 تمثيل الدول األعضاء
األعضاء في  عدد الدول

 ٢٠١٤حزيران/يونيو  ١

 )٪٣٧( ٧٢ م حدوو النصاب

 )٪٩( ١٨ فوق النصاب

 )٪٣٣( ٦٤ وون النصاب

 )٪٧٩( ١٥٤ العدد اإلجمالي للدول األعضاء الممثلة

 )٪٢١( ٤١ الدول األعاام غري املمثلة

 ١٩٥ العدد اإلجمالي للدول األعضاء
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وحدو مكتب إوارة املوارو  - ٥

م هذا الصدو هدفاً يتمثل م  البشرية
الوصول بنسبة متثيل الدول األعاام إىل 

. وظل ٢٠١٦حبلول عام  ٪٨٥
مستوى التمثيل العام للدول األعاام 

، ٢٠١٠مستقراً منذ كانون الثاين/يناير 
مع فس يل اخنفاض أفيف م عدو 

إىل  ١٥٥الدول األعاام املمثلة من 
وولة. ويناظر ذلك اخنفاضاً  ١٥٤
خعل  ٪٧٩إىل  ٨٠من  ٪١ة بنسب

 .فرتة العامني املاضية

 :٢الجدول 
  التوزيع الجغرافيتطور 

 )٢٠١٤إلى حزيران/يونيو  ٢٠١٠كانون الثاني/يناير   ١(من 

 

 
إىل  ١٥٧، اخنفض العدو اإلمجايل للدول األعاام املمثلة مبقدار ثعث وول (من ٢٠١٣ومنذ ـهر حزيران/يونيو  - ٦

. ءما عدو البلدان بلداً  ٧٢إىل  ٦٤عدو البلدان املمثَلة م حدوو النصاب ايفوياواً كبرياً إذ انتقل من  ايفواوبينما )، ١٥٤
بلداً)، بينما اخنفض عدو الدول األعاام املمثَّلة  ١٨إىل  ٢٧املمثَّلة فوق النصاب فقد اخنفض مبقدار فسعة بلدان (من 

 ).٢٠١٤م حزيران/يونيو  ٦٤إىل  ٢٠١٣يو م حزيران/يون ٦٦وون النصاب اخنفاضاً أفيفاً (من 

بسبب القيوو املالية  ٢٠١٢ويفسَّر هذا االجتاه حنو االخنفاض بالعدو اردوو لعملياا التوظيف اخلارجية منذ عام  - ٧
موظفًا املنظمة وهم م وظائف  ٥٩، غاور ٢٠١٤وحزيران/يونيو  ٢٠١٣. فبني حزيران/يونيو املفروضة علا املنظمة

من حاالا إ�ام اخلدمة بالرتاضي)  ٪٢٤من حاالا التقاعد و ٪٤٢لتويفيع اجلغرام (ومن بينهم خاضعة ل
حني خارجيني. مل بينما  يوظَّف سوى عشرة مـر

 )٢٠١٥-٢٠١٠في األمانة ( التوزيع الجغرافيتقدم في خطة العمل الرامية إلى تحسين ال

0Fالتويفيع اجلغرامفنص خطة العمل الرامية إىل حتسني  - ٨

م متثيل الدول  ٪٨٥علا فدابري فرمي إىل حتقيق نسبة  ١
األعاام، وفامنت اخلطة ءيااً فدابري لزياوة عدو البلدان املمثلة م حدوو النصاب من ءجل خفض عدو البلدان املمثلة 

 وون النصاب وحتسني التوايفن اجلغرام علا مستوى املديرين.

                                            
 ).٢٠١٥-٢٠١٠م األمانة ( التويفيع اجلغرام، خطة العمل من ءجل حتسني ٥م ا/١٨٤القرار  ١

79 (41%) 
81 (44%) 

64 (33%) 

72 (37%) 

27 (14%) 16 (9%) 27 (14%) 
18 (9%) 

49 (25%) 45 (25%) 

66 (34%) 

64 (33%) 

38 (20%) 
41 (22%) 

38 (19%) 
41 (21%) 

155 (80%) 142 (78%) 
157 (81%) 154 (79%) 

1 Jan. 2010 1 June 2011 1 June 2013 1 June 2014

 الدول األعضاء الممثلة فوق النصاب الدول األعضاء الممثلة في حدود النصاب
 الدول األعضاء غير الممثلة الدول األعضاء الممثلة دون النصاب
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ح من واـتملت فدابري خطة العمل الا فنفَّذ  - ٩ علا حنو متواصل إععن وظائف املديرين واخلياً/خارجياً وإوراج مـر
  بلد غري ممثَّل ومن بلد ممثَّل حتت النصاب م قوائم االختيار القصرية.

، نظراً إىل الوضع املايل للمنظمة وإىل جتميد التوظيف، ءوقفت مؤقتاً التدابري االستباقية الرامية إىل ٢٠١٢ومنذ عام  -١٠
حني يفياوة (مثل بعثاا التوظيف،  وون النصابمن الدول األعاام غري املمثلة والدول األعاام املمثلة  عدو املـر

واملنتدياا اإلععمية مع الل ان الوأنية، وإععن الوظائف الشاغرة اهلاوف، وغري ذلك). وبعد إمتام عملية إعاوة فويفيع 
ـغلها عرب عملية إعاوة فويفيع املوظفني.  يتم من الوظائف الا مل  عدو ءعلن علا الصعيدين الداخلي واخلارجياملوظفني، 

؛ وجيري حتديد مخس وظائف ٢٠١٥كما ءن املنظمة فعتزم القيام فدرجيياً باستئناف برنامج املهنيني الشباب م ءوائل عام 
 م األمانة هلذا الغرض. ٢-/م١-ـاغرة من الدرجة املهنية م

 بحسب المجموعات اإلقليمية وزيع الجغرافيالت

، إال ءن هذا التويفيع اجلغرامعاوة م فقرير املديرة العامة بشأن  الموعاا اإلقليميةيقدَّم عرض الوضح حبسب  -١١
اوية فقط. ويعتَرب مبدء احلصص الفروية لكل وولة عاو املعيار الرمسي الوحيد املعمول به م  العرض يقدَّم ألغراض إـر

 ).امللحق الثاينو قائمة ففصيلية حبسب البلدان م املنظمة (وفر 

ر اخلاص ب -١٢ عن أريق إضافة قيمة احلدين األوىن واألقصا لنطاق متثيل كل وولة  الموعاا اإلقليميةوُحيسب املـؤ
ر احلد ، فظل الموعاا الثانية والثالثة والرابعة وون ٣عاو فنتمي إىل جمموعة إقليمية معينة. وكما يرو م اجلدول  مـؤ

رها مبقدار األوىن اردو وحدة  ١٢وحدة و ١٦. ءما الموعاا األوىل واخلامسة (ء) واخلامسة (ب) فقد اخنفض مـؤ
ر. ٩و  وحداا علا التوايل، وظلت ضمن حدوو املـؤ

 :٣الجدول 
 ٢٠١٣ حزيران/يونيو ١منذ  المجموعات اإلقليميةبحسب  التوزيع الجغرافيتطور 

 ة*المجموعات اإلقليمي
 ٢٠١٤المؤشر في حزيران/يونيو 

الوضع في 
١/٦/٢٠١٣ 

الوضع في 
١/٦/٢٠١٤ 

التغيرات منذ 
حزيران/يونيو 

٢٠١٣ 

حالة التمثيل في 
 الحد األقصى الحد األدنى ١/٦/٢٠١٤

ر ١٦- )٪٣٨( ٢٣٧ )٪٣٧( ٢٥٣ ٣٠٠ ١٧٦ الموعة األوىل  ممثلة م حدوو املـؤ

ر ٣- )٪٩( ٥٧ )٪٩( ٦٠ ١١٢ ٦١ الموعة الثانية   ممثلة وون املـؤ

ر ٤- )٪١٠( ٦٠ )٪٩( ٦٤ ١٥٣ ٨١ الموعة الثالثة  ممثلة وون املـؤ

ر ٧- )٪١٩( ١١٨ )٪١٩( ١٢٥ ٢٦٩ ١٥١ الموعة الرابعة  ممثلة وون املـؤ

ر ١٢- )٪١٦( ١٠٠ )٪١٧( ١١٢ ١٩٠ ٩٧ الموعة اخلامسة (ء)  ممثلة م حدوو املـؤ

ر ٩- )٪٨( ٥١ )٪٦٠( ٦٠ ٨١ ٤٥ الموعة اخلامسة (ب)  ممثلة م حدوو املـؤ

 المجموع
  

٥١- ٦٢٣ ٦٧٤ 
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؛ والموعة الثالثة: ءمريكا العفينية والكارييب؛ : ءوروبا الشرقية؛ والموعة الثانيةوءمريكا الشمالية : ءوروباالموعاا االنتخابية: الموعة األوىل *
 والموعة اخلامسة (ء): ءفريقيا؛ والموعة اخلامسة (ب): الدول العربية. والموعة الرابعة: آسيا واريط اهلاوي؛

كافة، مبا م   الموعاا اإلقليميةعلا  املمثلة وون النصابفتويفض البلدان غري املمثلة والبلدان  ٤ويبّني اجلدول  -١٣
ر  اخلاص با. وفام املمثلة الموعة الرابعة العدو األكرب من البلدان غري املمثلة و  ذلك الموعاا املمثلة م  حدوو املـؤ

 ١٩وولة م هافني الفئتني والموعة الثالثة الا لديها  ٢٣)، وفليها الموعة اخلامسة (ء) الا لديها ٣١( وون النصاب
ممثلة وون لة غري ممثلة ءو وو  ١١وولة فيهما. ءما الموعاا األوىل والثانية واخلامسة (ب) فتام من عشر وول إىل 

 من الدول األعاام. النصاب

 :٤الجدول 
 في كل مجموعة إقليمية الممثلة دون النصابعدد الدول األعضاء غير الممثلة أو 

 مجموع الدول األعضاء المجموعات اإلقليمية*
النسبة المئوية للدول 
األعضاء الممثلة دون 
 النصاب وغير الممثلة

 %)٤١( ١١ ٢٧ الموعة األوىل
 %)٤٤( ١١ ٢٥ الموعة الثانية 
 %)٥٨( ١٩ ٣٣ الموعة الثالثة
 %)٧٠( ٣١ ٤٤ الموعة الرابعة

 %)٤٩( ٢٣ ٤٧ الموعة اخلامسة (ءلف)
 %)٥٣( ١٠ ١٩ الموعة اخلامسة (بام)

 ١٠٥ ١٩٥ المجموع

 

 المجموعات اإلقليميةنسبة التمثيل في الوظائف من درجة مدير وما فوقها بحسب 

 ٢٠١٣ حزيران/يونيو) بني ٧-مديراً ( ٦٥إىل  ٧٢اخنفض عدو املديرين م الوظائف اخلاضعة للتويفيع اجلغرام من  -١٤
بذلك عدو املديرين م ءربع جمموعاا إقليمية خعل الفرتة ذاتا: فقد اخنفض العدو م  . واخنفض٢٠١٤ حزيران/يونيوو 

الموعة األوىل مبقدار مخسة مديرين، وم الموعة اخلامسة (ء) مبقدار اثنني، وم الموعتني الثانية والرابعة مبقدار مدير 
  ا ايفواو هذا العدو م الموعة الثالثة مبقدار اثنني.واحد. وظل عدو املديرين مستقراً م الفئة اخلامسة (ب) بينم
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 :٥الجدول 
 * للموظفين من درجة مدير وما فوقهاالمجموعات اإلقليميةبحسب  التوزيع الجغرافي

 

 
 التغيرات منذ  ٢٠١٤الوضع في حزيران/يونيو  ٢٠١٣الوضع في حزيران/يونيو 

 ٢٠١٤حزيران/يونيو  ١ % درجة مدير وما فوقها % درجة مدير وما فوقها المجموعات اإلقليمية
 ٥- %٤١ ٢٧ %٤٤ ٣٢ الموعة األوىل
 ١- %٥ ٣ %٦ ٤ الموعة الثانية 
 ٢+ %١٢ ٨ %٨ ٦ الموعة الثالثة
 ١- %١٤ ٩ %١٤ ١٠ الموعة الرابعة

 ٢- %٢٢ ١٤ %٢٢ ١٦ الموعة اخلامسة (ء)
 ٠ %٦ ٤ %٦ ٤ الموعة اخلامسة (ب)

 ٧- %١٠٠ ٦٥ %١٠٠ ٧٢ المجموع

؛ والموعة الثالثة: ءمريكا العفينية والكارييب؛ والموعة : ءوروبا الشرقيةالثانية؛ والموعة ءمريكا الشماليةو  الموعاا االنتخابية: الموعة األوىل *
 الرابعة: آسيا واريط اهلاوي؛ والموعة اخلامسة (ء): ءفريقيا؛ والموعة اخلامسة (ب): الدول العربية.

 التوازن بين الجنسين في صفوف الموظفين -القسم الثاني 
 

من التقرير معلوماا حمدثة عن التوايفن بني اجلنسني م األمانة، وفقريرًا مرحليًا عن خطة العمل  القسميقدم هذا  -١٥
وما  ١-الرامية إىل الوصول بنسبة متثيل النسام م مستوياا اإلوارة العليا (ورجة مدير ٢لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني

 .٢٠١٥٪ حبلول عام ٥٠فوقها) إىل 

 حصاءات الخاصة بالجنسينالبيانات المستخدمة في اإل

علا عدو املوظفني الذين يشملهم التقرير املعين  اخلاص بقاايا اجلنسني ويزيد عدو املوظفني الذين يشملهم التقرير -١٦
بالتويفيع اجلغرام، وذلك ألن عملية اإلحصام حبسب نوض اجلنس فشمل مجيع املوظفني املعينني مبوجب عقوو حمدوة املدة 

ميزانية بصرف النظر عن مصاور التمويل، م حني ءن البياناا اخلاصة بالتويفيع اجلغرام فقتصر علا الوظائف املمولة من 
الربنامج العاوي. ومن مث، فإن البياناا اخلاصة بتويفيع الوظائف من ورجة مدير حبسب نوض اجلنس فشمل الوظائف من 

 ورجة مدير املمولة من خارج امليزانية كما هو احلال م املعاهد علا سبيل املثال.

 التوازن بين الجنسين في الوظائف من درجة مدير وما فوقها

او،حتدو خطة  -١٧ مث  العمل لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني فدابري م ثعثة جماالا هي: التعيني، مث التدريب واإلـر
حتقيق التوايفن بني احلياة املهنية واحلياة الشخصية، وذلك من ءجل حتقيق التكافؤ بني اجلنسني م مستوياا اإلوارة العليا 

 .٢٠١٥حبلول عام 
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ايف فقدُّم منتظم فيما يتعلق بتمثيل النسام م مستوياا اإلوارة العليا، مع حتقيق ، مت إحر ٢٠١٣ حزيران/يونيومنذ  -١٨
) ٢٠١٤حزيران/يونيو  ١م  ٪٣٤٪إىل ٣٢٪ م معدل الوظائف من ورجة مدير الا فشغلها النسام (من ٢يفياوة بنسبة 
 ).٦(اجلدول 

م حزيران/يونيو  ٥٩عوضًا عن  ٥٣جال (ويعزى هذا االجتاه بصورة رئيسية إىل اخنفاض عدو املديرين من الر  -١٩
 ٢٧إىل  ٢٠١٣م حزيران/يونيو  ٢٨إذ انتقل من ( مبقدار مدير واحدعدو املديرين من النسام  اخنفض) م حني ٢٠١٤

فرتة ). وءوا القيوو املالية إىل إبطام عمل معظم املباوراا املدرجة م خطة العمل ءو جتميده م ٢٠١٤م حزيران/يونيو 
، وخباصة فيما يتعلق بالتوظيف ولكن كذلك عمل املباوراا املتعلقة بتدريب النسام م الدرجاا ٢٠١٤-٢٠١٢

 اإلوارية املتوسطة.

 :٦الجدول 
 الوضع فيما يخص التوازن بين الجنسين في الوظائف من درجة مدير بحسب الدرجات

 ٢٠١٤ حزيران/يونيو ١إلى  ٢٠١٣حزيران/يونيو  ١في الفترة الممتدة من 
 (الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية)

 
 ٢٠١٣حزيران/يونيو  ١الوضع في 

 
 ٢٠١٤حزيران/يونيو  ١الوضع في 

 
 الفرق 

 
 لإلناث ٪   المجموع  للذكور ٪ ذكر لإلناث  ٪ أنثى   المجموع  للذكور ٪ ذكر لإلناث ٪ أنثى

 ١ ٪١٠٠ ١ - - نائب مديرة عامة 
 

- - ١ ٪١٠٠ ١ 
 

- 

 ١١ ٪٥٥ ٦ ٪٤٥ ٥ مساعد مديرة عامة 
 

٧ ٪٧١ ٥ ٪٢٩ ٢ 
 

-١٦٪ 

 ٢٣ ٪٦١ ١٤ ٪٣٩ ٩ ٢-مدير
 

١٨ ٪٥٦ ١٠ ٪٤٤ ٨ 
 

+٥٪ 
 ٥٢ ٪٧٣ ٣٨ ٪٢٧ ١٤ ١-مدير

 
٥٤ ٪٦٩ ٣٧ ٪٣١ ١٧ 

 
+٤٪ 

 ٨٧ ٪٦٨ ٥٩ ٪٣٢ ٢٨ المجموع
 

٨٠ ٪٦٦ ٥٣ ٪٣٤ ٢٧ 
 

+٢٪ 

 

 التوازن بين الجنسين في وظائف الفئة المهنية وما فوقها

، ٪٤٩هنية وما فوقها (م/مدير) يساوي ، كان التمثيل اإلمجايل للنسام م الفئة امل٢٠١٤حزيران/يونيو م  ١م  -٢٠
. ومت م الفئة املهنية (م) حتقيق التكافؤ بني اجلنسني ٢٠١٣مقارنة حبزيران/يونيو  ٪١ءي ما ميثل اخنفاضًا أفيفًا بنسبة 

. ٣-م مستوى م ٪٥٤و ٢-/م١-م مستوى م ٪٥٨)؛ ويُعد متثيل النسام مرففعًا م ءوساط الشباب، إذ يبلغ ٪٥٠(
  علا التوايل. ٪٣٦و ٪٤٦، فإن النسام ميثلن ٥-وم ٤-املستويني مءما م 
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 :٧الجدول 
 الوضع فيما يخص التوازن بين الجنسين في وظائف الفئة المهنية بحسب الدرجات

 )٢٠١٤حزيران/يونيو  ١إلى  ٢٠١٣حزيران/يونيو  ١الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية (من 

 
 ٢٠١٣حزيران/يونيو  ١الوضع في 

 
 ٢٠١٤حزيران/يونيو  ١الوضع في 

 
 الفرق 

 
 لإلناث ٪   المجموع  للذكور ٪ ذكر لإلناث ٪ أنثى   المجموع  للذكور ٪ ذكر لإلناث ٪ أنثى

 ١ ٪١٠٠ ١ - -  نائب مديرة عامة
 

- - ١ ٪١٠٠ ١ 
 

- 
مساعد مديرة 

  عامة
١١ ٪٥٥ ٦ ٪٤٥ ٥ 

 
٧ ٪٧١ ٥ ٪٢٩ ٢ 

 
-١٦٪ 

 ٢٣ ٪٦١ ١٤ ٪٣٩ ٩ ٢-مدير
 

١٨ ٪٥٦ ١٠ ٪٤٤ ٨ 
 

+٥٪ 
 ٥٢ ٪٧٣ ٣٨ ٪٢٧ ١٤ ١-مدير

 
٥٤ ٪٦٩ ٣٧ ٪٣١ ١٧ 

 
+٤'٪ 

 ٨٧ ٪٦٨ ٥٩ ٪٣٢ ٢٨ المجموع
 

٨٠ ٪٦٦ ٥٣ ٪٣٤ ٢٧ 
 

+٢٪ 

 ١٤١ ٪٦٢ ٨٧ ٪٣٨ ٥٤ ٥-م              
 

١٣٢ ٪٦٤ ٨٥ ٪٣٦ ٤٧ 
 

-٢٪ 
 ٢١٨ ٪٥٣ ١١٥ ٪٤٧ ١٠٣  ٤-م

 
٢٤١ ٪٥٤ ١٣٠ ٪٤٦ ١١١ 

 
-١٪ 

 ٢٧٣ ٪٤٥ ١٢٣ ٪٥٥ ١٥٠  ٣-م
 

٣٠٩ ٪٤٦ ١٤٢ ٪٥٤ ١٦٧ 
 

-١٪ 
 ١٦٥ ٪٣٦ ٦٠ ٪٦٤ ١٠٥ ١-/م٢-م

 
٢١٨ ٪٤٢ ٩٢ ٪٥٨ ١٢٦ 

 
-٦٪ 

مجموع الوظائف 
 من الفئة المهنية

٧٩٧ ٪٤٨ ٣٨٥ ٪٥٢ ٤١٢ 
 

٩٠٠ ٪٥٠ ٤٤٩ ٪٥٠ ٤٥١ 
 

-٢٪ 

مجموع الوظائف               
من درجة مدير 

 والفئة المهنية
٨٨٤ ٪٥٠ ٤٤٤ ٪٥٠ ٤٤٠ 

 

٩٨٠ ٪٥١ ٥٠٢ ٪٤٩ ٤٧٨ 

 

-١٪ 

، ءصبحت البياناا اخلاصة باملوظفني املندرجني م التعييناا اردوة املدة والتعييناا املرفبطة ٢٠١٤منذ األول من كانون الثاين/يناير  *
 باملشروعاا ُفدرج م اإلحصاماا.

 الخالصة

؛ ١٥٤إىل  ١٥٧، اخنفض املستوى العام للتمثيل اجلغرام مبقدار ثعث وحداا: من ٢٠١٣ حزيران/يونيومنذ  -٢١
. ويتمثل التفسري فوق النصابوايفواو عدو البلدان املمثلة م حدوو النصاب يفياوة كبرية بينما اخنفض عدو البلدان املمثلة 

ئف خاضعة للتويفيع اجلغرام (إما م إأار التقاعد الرئيسي هلذه االجتاهاا م حاالا مغاورة املوظفني الذين يشغلون وظا
 .٢٠١٢اخنفاض حاالا التعيني اخلارجي منذ عام م ءو م إأار برامج إ�ام اخلدمة بالرتاضي) و 

ك حتقيق التكافؤ بني اجلنسني م فئة الوظائف املهنية وما فوقها (ورجة مهين/ورجة ٢٠١٤وم حزيران/يونيو  -٢٢ ، ءـو
٪ م هذه الوظائف). وعلا الرغم من ءنه مت إحرايف فقدم ملحوظ م مستوى اإلوارة ٤٩النسام بنسبة  مدير) (مع متثيل

، الذي ـهد استهعل خطة العمل لتحقيق التكافؤ ٢٠٠٩٪ م عام ٢٢العليا (ارففعت نسبة املديرين من النسام من 
. ٢٠١٥ؤ بني اجلنسني حبلول �اية عام )، فقد يصعب حتقيق التكاف٢٠١٤٪ م حزيران/يونيو ٣٤بني اجلنسني، إىل 

وقد يتيح  .٢٦ رجًع من ءصل ٢٠، هناك ٢٠١٥تقاعد حبلول �اية عام ال الذين سيصلون إىل سن املديرينبني من و 



195 EX/5 Part V – page 8 

عندما فتخذ قراراا بشأن هلذه املسألة إيعم عناية خاصة  واصلذلك الفرصة لتعزيز التكافؤ بني اجلنسني. ومن مث، سيت
 اإلوارة العليا.ـغل وظائف 
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ANNEX I 

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION BY MEMBER STATES AND BY GRADE 
(1 June 2014) 

  Member States Acronym DDG ADG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Total Max. Min. Situation 

1 Afghanistan  AFG             2     2 4 2 = 
2 Albania  ALB       1     1     2 4 2 = 
3 Algeria  DZA         1 1   3   5 4 3 + 
4 Andorra  AND           1       1 4 2 - 
5 Angola  AGO                     4 2 O 
6 Antigua and Barbuda  ATG               1   1 4 2 - 
7 Argentina  ARG     1   2 1   1   5 5 3 = 
8 Armenia  ARM             1     1 4 2 - 
9 Australia  AUS         3 2 2 1   8 10 6 = 

10 Austria  AUT         2 2   1   5 6 4 = 
11 Azerbaijan  AZE                     4 2 O 
12 Bahamas  BHS             1     1 4 2 - 
13 Bahrain  BHR                     4 2 O 
14 Bangladesh  BGD               2   2 5 3 - 
15 Barbados  BRB                     4 2 O 
16 Belarus  BLR         1         1 4 2 - 
17 Belgium  BEL       1 3 2 2     8 7 4 + 
18 Belize  BLZ               1   1 4 2 - 
19 Benin  BEN       1   1 1 1   4 4 2 = 
20 Bhutan  BTN             1     1 4 2 - 
21 Bolivia (Plurinational State of)  BOL               1   1 4 2 - 
22 Bosnia and Herzegovina  BIH             1     1 4 2 - 
23 Botswana  BWA       1       1   2 4 2 = 
24 Brazil  BRA     1     1 2     4 14 9 - 
25 Brunei Darussalam BRN                     4 2 O 
26 Bulgaria  BGR         2 2 2 1   7 4 2 + 
27 Burkina Faso  BFA       1 1 1 1     4 4 2 = 
28 Burundi  BDI       1     1     2 4 2 = 
29 Cabo Verde  CPV                     4 2 O 
30 Cambodia  KHM           1   1   2 4 2 = 
31 Cameroon  CMR         1 3 2 1   7 4 2 + 
32 Canada  CAN   1   2 3 6 2 4   18 13 8 + 
33 Central African Republic  CAF                     4 2 O 
34 Chad  TCD           1       1 4 2 - 
35 Chile  CHL         1 1 1     3 5 3 = 
36 China  CHN   1   1 3 3 1 1   10 30 18 - 
37 Colombia  COL           1 1 1   3 5 3 = 
38 Comoros  COM         1         1 4 2 - 
39 Congo  COG       1     3     4 4 2 = 
40 Cook Islands  COK             1     1 4 2 - 
41 Costa Rica  CRI     1   1 1       3 4 2 = 
42 Côte d’Ivoire  CIV             2 2   4 4 2 = 
43 Croatia  HRV           1 1     2 4 2 = 
44 Cuba  CUB           2   1   3 4 2 = 
45 Cyprus  CYP             1 1   2 4 2 = 
46 Czech Republic  CZE         1   1 1   3 5 3 = 
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  Member States Acronym DDG ADG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Total Max. Min. Situation 

47 
Democratic People's Republic 
of Korea  PRK         2         2 4 2 = 

48 
Democratic Republic of the 
Congo  COD           1 1 1   3 4 2 = 

49 Denmark  DNK       1 4 3       8 6 3 + 
50 Djibouti  DJI         1         1 4 2 - 
51 Dominica  DMA         1         1 4 2 - 
52 Dominican Republic  DOM               1   1 4 2 - 
53 Ecuador  ECU         1     1   2 4 2 = 
54 Egypt  EGY         1 1 1 1   4 5 3 = 
55 El Salvador  SLV                     4 2 O 
56 Equatorial Guinea  GNQ                     4 2 O 
57 Eritrea  ERI             1     1 4 2 - 
58 Estonia  EST         1         1 4 2 - 
59 Ethiopia  ETH 1         1 2 1   5 4 3 + 
60 Fiji  FJI               1   1 4 2 - 
61 Finland  FIN         1 1 1 2   5 5 3 = 
62 France  FRA   1 1 4 9 11 18 6   50 22 13 + 
63 Gabon  GAB               1   1 4 2 - 
64 Gambia  GMB     1   2     1   4 4 2 = 
65 Georgia  GEO           1 1     2 4 2 = 
66 Germany  DEU   1   2 4 9 6     22 27 16 = 
67 Ghana  GHA         1     1   2 4 2 = 
68 Greece  GRC       1   1 3 2   7 6 3 + 
69 Grenada  GRD           1       1 4 2 - 
70 Guatemala  GTM                     4 2 O 
71 Guinea  GIN             1     1 4 2 - 
72 Guinea-Bissau  GNB           1       1 4 2 - 
73 Guyana  GUY                     4 2 O 
74 Haiti  HTI                     4 2 O 
75 Honduras  HND             1 1   2 4 2 = 
76 Hungary  HUN         1     1   2 4 3 - 
77 Iceland  ISL                     4 2 O 
78 India  IND     1 2 2 5       10 15 9 = 
79 Indonesia  IDN             2     2 7 4 - 
80 Iran (Islamic Republic of)  IRN               1   1 5 3 - 
81 Iraq  IRQ             1     1 4 2 - 
82 Ireland  IRL         3   1 2   6 5 3 + 
83 Israel  ISR           1 2     3 5 3 = 
84 Italy  ITA   1   3 5 8 4 1   22 18 11 + 
85 Jamaica  JAM             1 2   3 4 2 = 
86 Japan  JPN       1 3 7 21 2   34 39 23 = 
87 Jordan  JOR           1   2   3 4 2 = 
88 Kazakhstan  KAZ           1       1 4 2 - 
89 Kenya  KEN           1       1 4 2 - 
90 Kiribati  KIR                     4 2 O 
91 Kuwait  KWT                     4 3 O 
92 Kyrgyzstan  KGZ               1   1 4 2 - 

93 
Lao People’s Democratic 
Republic  LAO             1 1   2 4 2 = 

94 Latvia  LVA             2     2 4 2 = 
95 Lebanon  LBN         2 3       5 4 2 + 
96 Lesotho  LSO                     4 2 O 



195 EX/5 Part V – page 11 

  Member States Acronym DDG ADG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Total Max. Min. Situation 

97 Liberia  LBR                     4 2 O 
98 Libya  LBY               1   1 4 2 - 
99 Lithuania  LTU           1 1 1   3 4 2 = 

100 Luxembourg  LUX                     4 2 O 
101 Madagascar  MDG       1 1   1     3 4 2 = 
102 Malawi  MWI         1   1     2 4 2 = 
103 Malaysia  MYS           1 1 1   3 5 3 = 
104 Maldives  MDV               1   1 4 2 - 
105 Mali  MLI   1       1 1     3 4 2 = 
106 Malta  MLT                     4 2 O 
107 Marshall Islands  MHL                     4 2 O 
108 Mauritania  MRT     1     1       2 4 2 = 
109 Mauritius  MUS       1     2     3 4 2 = 
110 Mexico  MEX       2 3 2 2 1   10 10 6 = 

111 
Micronesia (Federated States 
of)  FSM                     4 2 O 

112 Monaco  MCO                     4 2 O 
113 Mongolia  MNG       1     1     2 4 2 = 
114 Montenegro  MNE                     4 2 O 
115 Morocco  MAR         1 4 3 1   9 4 2 + 
116 Mozambique  MOZ       2   2       4 4 2 = 
117 Myanmar  MMR           1       1 4 2 - 
118 Namibia  NAM             1     1 4 2 - 
119 Nauru  NRU                     4 2 O 
120 Nepal  NPL           3 2 1   6 4 2 + 
121 Netherlands  NLD       3   3 2 1   9 9 5 = 
122 New Zealand  NZL         1   1     2 4 3 - 
123 Nicaragua NIC             1     1 4 2 - 
124 Niger  NER       1 2   1 1   5 4 2 + 
125 Nigeria  NGA           2 1     3 5 3 = 
126 Niue  NIU                     4 2 O 
127 Norway  NOR       1   3 1     5 6 4 = 
128 Oman  OMN       1           1 4 2 - 
129 Pakistan  PAK           2 1 1   4 5 3 = 
130 Palau  PLW                     4 2 O 
131 Palestine  PSE             1     1 4 2 - 
132 Panama  PAN             1     1 4 2 - 
133 Papua New Guinea  PNG           1       1 4 2 - 
134 Paraguay  PRY                     4 2 O 
135 Peru  PER           1 1     2 4 2 = 
136 Philippines PHL           1   2   3 5 3 = 
137 Poland POL       1 1   1 1   4 7 4 = 
138 Portugal  PRT             1 1   2 5 3 - 
139 Qatar QAT               1   1 4 3 - 
140 Republic of Korea KOR     1 1   1 4 3   10 10 6 = 
141 Republic of Moldova MDA             1 1   2 4 2 = 
142 Romania ROU           2 4 1   7 4 3 + 
143 Russian Federation RUS       1 1 2 1 1   6 12 7 - 
144 Rwanda RWA             1     1 4 2 - 
145 Saint Kitts and Nevis KNA           1   1   2 4 2 = 
146 Saint Lucia LCA       1       2   3 4 2 = 

147 
Saint Vincent and the 
Grenadines  VCT                     4 2 O 
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  Member States Acronym DDG ADG D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Total Max. Min. Situation 

148 Samoa WSM                     4 2 O 
149 San Marino SMR             1     1 4 2 - 
150 Sao Tome and Principe STP             1     1 4 2 - 
151 Saudi Arabia SAU       1       1   2 7 4 - 
152 Senegal SEN         1 1 2 2   6 4 2 + 
153 Serbia SRB           1       1 4 2 - 
154 Seychelles SYC           2 1     3 4 2 = 
155 Sierra Leone SLE           1       1 4 2 - 
156 Singapore SGP                     5 3 O 
157 Slovakia SVK             1 1   2 4 2 = 
158 Slovenia SVN                     4 2 O 
159 Solomon Islands  SLB                     4 2 O 
160 Somalia SOM           1       1 4 2 - 
161 South Africa ZAF     1     1 2 1   5 5 3 = 
162 South Sudan SSD                     4 2 O 
163 Spain ESP         6 4 2 1   13 13 8 = 
164 Sri Lanka LKA         1         1 4 2 - 
165 Sudan SDN         1         1 4 2 - 
166 Suriname SUR                     4 2 O 
167 Swaziland SWZ           1       1 4 2 - 
168 Sweden SWE           2       2 7 4 - 
169 Switzerland CHE           1   1   2 7 4 - 
170 Syrian Arab Republic SYR         2   1     3 4 2 = 
171 Tajikistan TJK                     4 2 O 
172 Thailand  THA               1   1 5 3 - 

173 
The former Yugoslav Republic 
of Macedonia  MKD         1 1       2 4 2 = 

174 Timor-Leste TLS                     4 2 O 
175 Togo TGO         1 1       2 4 2 = 
176 Tonga TON                     4 2 O 
177 Trinidad and Tobago TTO       1       1   2 4 2 = 
178 Tunisia TUN     1   3   5 1   10 4 2 + 
179 Turkey TUR     1     1       2 8 5 - 
180 Turkmenistan TKM             1     1 4 2 - 
181 Tuvalu TUV                     4 2 O 
182 Uganda UGA             3     3 4 2 = 
183 Ukraine UKR             2 1   3 4 3 = 
184 United Arab Emirates ARE                     6 3 O 

185 
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland  GBR     3   2 4 4     13 21 12 = 

186 United Republic of Tanzania  TZA                     4 2 O 
187 United States of America USA         6 11 9 5   31 76 46 - 
188 Uruguay URY         1 1 1     3 4 2 = 
189 Uzbekistan UZB           2 1     3 4 2 = 
190 Vanuatu VUT                     4 2 O 

191 
Venezuela (Bolivarian Republic 
of)  VEN       1           1 6 3 - 

192 Viet Nam  VNM             2     2 4 3 - 
193 Yemen  YEM             1 1   2 4 2 = 
194 Zambia ZMB             1     1 4 2 - 
195 Zimbabwe ZWE             1   1 2 4 2 = 

  Total   1 6 14 44 106 163 187 101 1 623    
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ANNEX II 

Over-represented In Balance Under-represented Non-represented 

G
ro

up
 I 

Belgium 

G
ro

up
 I 

Austria 

G
ro

up
 I 

Andorra 

G
ro

up
 I Iceland 

Canada Cyprus Switzerland 

Denmark Germany Monaco 
Luxembourg 

Spain 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland Malta 

Finland Greece Portugal 

G
ro

up
 II

 

Azerbaijan 

France Israel San Marino Montenegro 

Ireland Netherlands Sweden Tajikistan 

Italy Norway Turkey 

G
ro

up
 II

I 

Guatemala 

G
ro

up
 II

 Bulgaria 

G
ro

up
 II

 

Albania United States of America Guyana 

Armenia 

G
ro

up
 II

 Estonia Haiti 

Romania Bosnia and Herzegovina Hungary Paraguay 

Belarus Serbia El Salvador 

G
ro

up
 II

I 

Argentina 

Czech Republic Slovenia Suriname 

Georgia 

G
ro

up
 II

I 

Antigua and Barbuda Saint Vincent and the Grenadines 

Croatia Bahamas Venezuela (Bolivarian Republic of) 

G
ro

up
 IV

 

Nepal 

Lithuania Belize 

G
ro

up
 IV

 

Brunei Darussalam 

Latvia Bolivia (Plurinational State of) Micronesia (Federated States of) 

Republic of Moldova Brazil Kiribati 

G
ro

up
 V

a 

Burundi 
The former Yugoslav Republic of 
Macedonia Barbados Marshall Islands 

Benin Poland Dominica Niue 

Côte d'Ivoire Russian Federation Dominican Republic Nauru 

Cameroon Slovakia Grenada Palau 

Congo Ukraine Panama Solomon Islands 

Ethiopia Uzbekistan Trinidad and Tobago Timor-Leste 

Mali 

G
ro

up
 II

I 

Chile 

G
ro

up
 IV

 

Bangladesh Tuvalu 

Niger Colombia China Vanuatu 

Senegal Costa Rica Cook Islands Samoa 

South Africa Cuba Fiji 

G
ro

up
 V

a 

Angola 

G
ro

up
 V

b 

Algeria Ecuador Indonesia Central African Republic 

Jordan Honduras Iran (Islamic Republic of) Equatorial Guinea 

Lebanon Jamaica Kazakhstan Liberia 

Morocco Saint Kitts and Nevis Kyrgyzstan Lesotho 

Tunisia Saint Lucia Myanmar South Sudan 

    Mexico Papua New Guinea United Republic of Tanzania 

    Nicaragua Singapore 

G
ro

up
 V

b 

United Arab Emirates 

    Peru Thailand 

    Uruguay Turkmenistan Kuwait 

    

G
ro

up
 IV

 

Afghanistan Tonga     

    Australia Viet Nam     

    Bhutan 

G
ro

up
 V

a 

Cape Verde     

    India Djibouti     

    Japan Eritrea     

    Cambodia Gabon     

    Republic of Korea Guinea-Bissau     

    Lao People's Democratic Republic Namibia     

    Sri Lanka Rwanda     

     Maldives  Somalia     

    Mongolia Sao Tome and Principe     
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Over-represented In Balance Under-represented Non-represented 

    Malaysia Swaziland     

    New Zealand Chad     

    Pakistan 

G
ro

up
 V

b 

Bahrain     

    Philippines Iraq     

    
Democratic People's Republic of 
Korea Libya     

    

G
ro

up
 V

a 

Burkina Faso Oman     

    Botswana Palestine     

    Democratic Republic of the Congo Qatar     

    Comoros Saudi Arabia     

    Ghana Yemen     

    Guinea         

    Gambia         

    Kenya         

    Madagascar         

    Mozambique         

    Mauritius         

    Malawi         

    Nigeria         

    Sierra Leone         

    Seychelles         

    Togo         

    Uganda         

    Zambia         

   Zimbabwe         

   

G
ro

up
 V

b Egypt         

    Mauritania         

    Sudan         

    Syrian Arab Republic         

               

               

                

                

                

                

                

  27   76   58   34 
        
        
Total: 195 
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ANNEXE I 

 
  

État membre Sigle DDG ADG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Total Max. Min.
Situation 
juin 2014

1 Afghanistan                                            AFG 2 2 4 2 =
2 Albanie                                                ALB 1 1 2 4 2 =
3 Algérie                                                DZA 1 1 3 5 4 3 +
4 Andorre                                                AND 1 1 4 2 -
5 Angola                                                 AGO 4 2 O
6 Antigua-et-Barbuda                                    ATG 1 1 4 2 -
7 Argentine                                              ARG 1 2 1 1 5 5 3 =
8 Arménie                                                ARM 1 1 4 2 -
9 Australie                                              AUS 3 2 2 1 8 10 6 =

10 Autriche                                                AUT 2 2 1 5 6 4 =
11 Azerbaïdjan                                             AZE 4 2 O
12 Bahamas                                                BHS 1 1 4 2 -
13 Bahreïn                                                BHR 4 2 O
14 Bangladesh                                             BGD 2 2 5 3 -
15 Barbade                                               BRB 4 2 O
16 Bélarus                                                BLR 1 1 4 2 -
17 Belgique                                             BEL 1 3 2 2 8 7 4 +
18 Belize                                                 BLZ 1 1 4 2 -
19 Bénin                                                  BEN 1 1 1 1 4 4 2 =
20 Bhoutan                                                 BTN 1 1 4 2 -
21 Bolivie (État plurinational de)                       BOL 1 1 4 2 -
22 Bosnie-Herzégovine                                 BIH 1 1 4 2 -
23 Botsw ana                                               BWA 1 1 2 4 2 =
24 Brésil                                                 BRA 1 1 2 4 14 9 -
25 Brunéi Darussalam                                      BRN 4 2 O
26 Bulgarie                                               BGR 2 2 2 1 7 4 2 +
27 Burkina Faso                                           BFA 1 1 1 1 4 4 2 =
28 Burundi                                                BDI 1 1 2 4 2 =
30 Cambodge                                              KHM 1 1 2 4 2 =
31 Cameroun                                               CMR 1 3 2 1 7 4 2 +
32 Canada                                                 CAN 1 2 3 6 2 4 18 13 8 +
29 Cabo Verde                                             CPV 4 2 O
33 République centrafricaine                       CAF 4 2 O
34 Tchad                                                   TCD 1 1 4 2 -
35 Chili                                                  CHL 1 1 1 3 5 3 =
36 Chine                                                  CHN 1 1 3 3 1 1 10 30 18 -
37 Colombie                                               COL 1 1 1 3 5 3 =
38 Comores                                                COM 1 1 4 2 -
39 Congo                                                  COG 1 3 4 4 2 =
40 Îles Cook                                         COK 1 1 4 2 -
41 Costa Rica                                             CRI 1 1 1 3 4 2 =
42 Côte d'Ivoire                                          CIV 2 2 4 4 2 =
43 Croatie HRV 1 1 2 4 2 =
44 Cuba CUB 2 1 3 4 2 =
45 Chypre CYP 1 1 2 4 2 =
46 République tchèque CZE 1 1 1 3 5 3 =
47 République populaire démocratique de Corée PRK 2 2 4 2 =
48 République démocratique du Congo COD 1 1 1 3 4 2 =
49 Danemark DNK 1 4 3 8 6 3 +
50 Djibouti DJI 1 1 4 2 -

Répartition géographique par État membre et par classe
(1er juin 2014)
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51 Dominique DMA 1 1 4 2 -
52 République dominicaine DOM 1 1 4 2 -
53 Équateur ECU 1 1 2 4 2 =
54 Égypte EGY 1 1 1 1 4 5 3 =
55 El Salvador SLV 4 2 O
56 Guinée équatoriale GNQ 4 2 O
57 Érythrée ERI 1 1 4 2 -
58 Estonie EST 1 1 4 2 -
59 Éthiopie ETH 1 1 2 1 5 4 3 +
60 Fidji FJI 1 1 4 2 -
61 Finlande FIN 1 1 1 2 5 5 3 =
62 France FRA 1 1 4 9 11 18 6 50 22 13 +
63 Gabon GAB 1 1 4 2 -
64 Gambie GMB 1 2 1 4 4 2 =
65 Géorgie GEO 1 1 2 4 2 =
66 Allemagne DEU 1 2 4 9 6 22 27 16 =
67 Ghana GHA 1 1 2 4 2 =
68 Grèce GRC 1 1 3 2 7 6 3 +
69 Grenade GRD 1 1 4 2 -
70 Guatemala GTM 4 2 O
71 Guinée GIN 1 1 4 2 -
72 Guinée-Bissau GNB 1 1 4 2 -
73 Guyana GUY 4 2 O
74 Haïti HTI 4 2 O
75 Honduras HND 1 1 2 4 2 =
76 Hongrie HUN 1 1 2 4 3 -
77 Islande ISL 4 2 O
78 Inde IND 1 2 2 5 10 15 9 =
79 Indonésie IDN 2 2 7 4 -
80 Iran (République islamique d') IRN 1 1 5 3 -
81 Iraq IRQ 1 1 4 2 -
82 Irlande IRL 3 1 2 6 5 3 +
83 Israël ISR 1 2 3 5 3 =
84 Italie ITA 1 3 5 8 4 1 22 18 11 +
85 Jamaïque JAM 1 2 3 4 2 =
86 Japon JPN 1 3 7 21 2 34 39 23 =
87 Jordanie JOR 1 2 3 4 2 =
88 Kazakhstan KAZ 1 1 4 2 -
89 Kenya KEN 1 1 4 2 -
90 Kiribati KIR 4 2 O
91 Koweït KWT 4 3 O
92 Kirghizistan KGZ 1 1 4 2 -
93 République démocratique populaire lao LAO 1 1 2 4 2 =
94 Lettonie LVA 2 2 4 2 =
95 Liban LBN 2 3 5 4 2 +
96 Lesotho LSO 4 2 O
97 Libéria LBR 4 2 O
98 Libye LBY 1 1 4 2 -
99 Lituanie LTU 1 1 1 3 4 2 =

100 Luxembourg LUX 4 2 O
101 Madagascar MDG 1 1 1 3 4 2 =
102 Malawi MWI 1 1 2 4 2 =
103 Malaisie MYS 1 1 1 3 5 3 =
104 Maldives MDV 1 1 4 2 -
105 Mali MLI 1 1 1 3 4 2 =
106 Malte MLT 4 2 O
107 Îles Marshall MHL 4 2 O
108 Mauritanie MRT 1 1 2 4 2 =
109 Maurice MUS 1 2 3 4 2 =
110 Mexique MEX 2 3 2 2 1 10 10 6 =
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111 Micronésie (États fédérés de) FSM 4 2 O
112 Monaco MCO 4 2 O
113 Mongolie MNG 1 1 2 4 2 =
114 Monténégro MNE 4 2 O
115 Maroc MAR 1 4 3 1 9 4 2 +
116 Mozambique MOZ 2 2 4 4 2 =
117 Myanmar MMR 1 1 4 2 -
118 Namibie NAM 1 1 4 2 -
119 Nauru NRU 4 2 O
120 Népal NPL 3 2 1 6 4 2 +
121 Pays-Bas NLD 3 3 2 1 9 9 5 =
122 Nouvelle-Zélande NZL 1 1 2 4 3 -
123 Nicaragua NIC 1 1 4 2 -
124 Niger NER 1 2 1 1 5 4 2 +
125 Nigéria NGA 2 1 3 5 3 =
126 Nioué NIU 4 2 O
127 Norvège NOR 1 3 1 5 6 4 =
128 Oman OMN 1 1 4 2 -
129 Pakistan PAK 2 1 1 4 5 3 =
130 Palaos PLW 4 2 O
131 Palestine PSE 1 1 4 2 -
132 Panama PAN 1 1 4 2 -
133 Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG 1 1 4 2 -
134 Paraguay PRY 4 2 O
135 Pérou PER 1 1 2 4 2 =
136 Philippines PHL 1 2 3 5 3 =
137 Pologne POL 1 1 1 1 4 7 4 =
138 Portugal PRT 1 1 2 5 3 -
139 Qatar QAT 1 1 4 3 -
140 République de Corée KOR 1 1 1 4 3 10 10 6 =
141 République de Moldova MDA 1 1 2 4 2 =
142 Roumanie ROU 2 4 1 7 4 3 +
143 Fédération de Russie RUS 1 1 2 1 1 6 12 7 -
144 Rwanda RWA 1 1 4 2 -
145 Saint-Kitts-et-Nevis KNA 1 1 2 4 2 =
146 Sainte-Lucie LCA 1 2 3 4 2 =
147 Saint-Vincent-et-les Grenadines VCT 4 2 O
148 Samoa WSM 4 2 O
149 Saint-Marin SMR 1 1 4 2 -
150 Sao Tomé-et-Principe STP 1 1 4 2 -
151 Arabie saoudite SAU 1 1 2 7 4 -
152 Sénégal SEN 1 1 2 2 6 4 2 +
153 Serbie SRB 1 1 4 2 -
154 Seychelles SYC 2 1 3 4 2 =
155 Sierra Leone SLE 1 1 4 2 -
156 Singapour SGP 5 3 O
157 Slovaquie SVK 1 1 2 4 2 =
158 Slovénie SVN 4 2 O
159 Îles Salomon SLB 4 2 O
160 Somalie SOM 1 1 4 2 -
161 Afrique du Sud ZAF 1 1 2 1 5 5 3 =
162 Soudan du Sud SSD 4 2 O
163 Espagne ESP 6 4 2 1 13 13 8 =
164 Sri Lanka LKA 1 1 4 2 -
165 Soudan SDN 1 1 4 2 -
166 Suriname SUR 4 2 O
167 Swaziland SWZ 1 1 4 2 -
168 Suède SWE 2 2 7 4 -
169 Suisse CHE 1 1 2 7 4 -
170 République arabe syrienne SYR 2 1 3 4 2 =
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171 Tadjikistan TJK 4 2 O
172 Thaïlande THA 1 1 5 3 -
173 ex-République yougoslave de Macédoine MKD 1 1 2 4 2 =
174 Timor-Leste TLS 4 2 O
175 Togo TGO 1 1 2 4 2 =
176 Tonga TON 4 2 O
177 Trinité-et-Tobago TTO 1 1 2 4 2 =
178 Tunisie TUN 1 3 5 1 10 4 2 +
179 Turquie TUR 1 1 2 8 5 -
180 Turkménistan TKM 1 1 4 2 -
181 Tuvalu TUV 4 2 O
182 Ouganda UGA 3 3 4 2 =
183 Ukraine UKR 2 1 3 4 3 =
184 Émirats Arabes Unis ARE 6 3 O
185 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord GBR 3 2 4 4 13 21 12 =
186 République-Unie de Tanzanie TZA 4 2 O
187 États-Unis d’Amérique USA 6 11 9 5 31 76 46 -
188 Uruguay URY 1 1 1 3 4 2 =
189 Ouzbékistan UZB 2 1 3 4 2 =
190 Vanuatu VUT 4 2 O
191 Venezuela (République bolivarienne du) VEN 1 1 6 3 -
192 Viet Nam VNM 2 2 4 3 -
193 Yémen YEM 1 1 2 4 2 =
194 Zambie ZMB 1 1 4 2 -
195 Zimbabwe ZWE 1 1 2 4 2 =

Total 1 6 14 44 106 163 187 101 1 623
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ANNEXE II 

Surreprésentés Normalement 
représentés Sous-représentés Non représentés 

G
ro

up
e 

I 

Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Irlande 
Italie 

G
ro

up
e 

I 

Autriche 
Chypre 
Allemagne 
Royaume-Uni de 
 Grande-
 Bretagne et 
 d’Irlande du Nord 
Grèce 
Israël 
Pays-Bas 
Norvège 

G
ro

up
e 

I 

Andorre 
Suisse 
Monaco 
Malte 
Portugal 
Saint-Marin 
Suède 
Turquie 
États-Unis 
 d’Amérique 

G
ro

up
e 

I 

Islande 
Luxembourg 

G
ro

up
e 

II 

Bulgarie 
Roumanie 

G
ro

up
e 

II 

Albanie 
Arménie 
Bosnie-Herzégovine 
Bélarus 
République tchèque 
Géorgie 
Croatie 
Lituanie 
Lettonie 
République de 
 Moldova 
ex-République 
 yougoslave de 
 Macédoine 
Pologne 
Fédération de Russie 
Slovaquie 
Ukraine 
Ouzbékistan 

G
ro

up
e 

II 

Estonie 
Hongrie 
Serbie 
Slovénie 

G
ro

up
e 

II 

Azerbaïdjan 
Monténégro 
Tadjikistan 

G
ro

up
e 

III
 

Argentine 

G
ro

up
e 

III
 

Chili 
Colombie 
Costa Rica 
Cuba 
Équateur 
Honduras 
Jamaïque 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Sainte-Lucie 
Mexique 
Nicaragua 
Pérou 
Uruguay 

G
ro

up
e 

III
 

Antigua-et-Barbuda 
Bahamas 
Belize 
Bolivie (État 
 plurinational de) 
Brésil 
Barbade 
Dominique 
République 
 dominicaine 
Grenade 
Panama 
Trinité-et-Tobago 

G
ro

up
e 

III
 

Guatemala 
Guyana 
Haïti 
Paraguay 
El Salvador 
Suriname 
Saint-Vincent-et-les 
 Grenadines 
Venezuela 
 (République 
 bolivarienne du) 

G
ro

up
e 

IV
 

Népal 

G
ro

up
e 

IV
 

Afghanistan 
Australie 
Bhoutan 
Inde 
Japon 
Cambodge 
République de Corée 
République 
 démocratique 
 populaire lao 
Sri Lanka 
Maldives 
Mongolie 
Malaisie 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Philippines 
République populaire 
 démocratique 
 de Corée 

G
ro

up
e 

IV
 

Bangladesh 
Chine 
Îles Cook 
Fidji 
Indonésie 
Iran (République 
 islamique d’) 
Kazakhstan 
Kirghizistan 
Myanmar 
Papouasie-Nouvelle-
 Guinée  
Singapour 
Thaïlande 
Turkménistan 
Tonga 
Viet Nam 

G
ro

up
e 

IV
 

Brunéi Darussalam 
Micronésie (États 
 fédérés de) 
Kiribati 
Îles Marshall 
Nioué 
Nauru 
Palaos 
Îles Salomon 
Timor-Leste 
Tuvalu 
Vanuatu 
Samoa 
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Surreprésentés Normalement 
représentés Sous-représentés Non représentés 

G
ro

up
e 

(V
a)

 

Burundi 
Bénin 
Côte d’Ivoire 
Cameroun 
Congo 
Éthiopie 
Mali 
Niger 
Sénégal 
Afrique du Sud 

G
ro

up
e 

(V
a)

 

Burkina Faso 
Botswana 
République 
 démocratique du 
 Congo 
Comores 
Ghana 
Guinée 
Gambie 
Kenya 
Madagascar 
Mozambique 
Maurice 
Malawi 
Nigéria 
Sierra Leone 
Seychelles 
Togo 
Ouganda 
Zambie 
Zimbabwe 

G
ro

up
e 

(V
a)

 

Cabo Verde 
Djibouti 
Érythrée 
Gabon 
Guinée-Bissau 
Namibie 
Rwanda 

G
ro

up
e 

(V
a)

 

Angola 
République 
 centrafricaine 
Guinée équatoriale 
Libéria 
Lesotho 
Soudan du Sud 
République-Unie de 
 Tanzanie 

G
ro

up
e 

(V
b)

 

Algérie 
Jordanie 
Liban 
Maroc 
Tunisie 

G
ro

up
e 

(V
b)

 

Égypte 
Mauritanie 
Soudan 
République arabe 
 syrienne 

G
ro

up
e 

(V
b)

 
Somalie 
Sao Tomé-et-Principe 
Swaziland 
Tchad 
Bahreïn 
Iraq 
Libye 
Oman 
Palestine 
Qatar 
Arabie saoudite 
Yémen 

G
ro

up
e 

(V
b)

 

Émirats Arabes Unis 
Koweït 

27 76 58 34 

 

Total : 195 
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وتنفيذ السياسة المعدلة الخاصة بالخبراء  ٢٠١٣استخدام عقود الخبراء االستشاريين في عام  - باء
 االستشاريين األفراد وغيرهم من األخصائيين

 ))بام(رابعاً،  ٥م ا/١٩٢(متابعة فنفيذ القرار 

 مقدمة

اليونسكو عاوًة ثعثة ءنواض من عقوو اخلدماا هي: العقوو اخلاصة باملنظماا الا فستهدف الربح،  فستخدم -٢٣
 والعقوو اخلاصة باملنظماا الا ال فستهدف الربح، وعقوو اخلربام االستشاريني األفراو وغريهم من األخصائيني.

راو وغريهم من األخصائيني الذين فستعني بم ويغطي هذا التقرير العقوو املمنوحة خلربام استشاريني من األف -٢٤
اليونسكو إلسدام املشورة وفقدمي خدماا استشارية إىل املنظمة ءو لتوفري املهاراا واخلرباا واملعارف العيفمة لتقدمي 

 خدمة حمدوة ءو منتج حمدو.

 معلومات محدثة عن تنفيذ السياسة العامة 

علا سياسة عامة جديدة فتعلق باخلربام االستشاريني األفراو وغريهم  ٢٠١٢وافقت املديرة العامة م ـباط/فرباير  -٢٥
حلساباا اخلارجي امن األخصائيني. وروعيت م هذه السياسة عدة ءمور من بينها فوصياا وروا م فقارير ملراجع 

ذه السياسة العامة . ومشلت هاملناقصة التنافسية وفوضيح ءسباب منح االستثناماا إجراماا وفتعلق بوجه خاص بتعزيز
اعتماو ءساليب فعاقد جديدة لألفراو من مؤلفني ومصورين فوفوغرافيني وءخصائيي إنتاج األفعم وفس يعا  ءيااً 

 الفيديو.

، فيسر فتبع األفراو املتعاقدين مع املنظمة مبوجب عقوو مؤقتة ٢٠١٢واسُتحدثت قاعدة بياناا واحدة م عام  -٢٦
ملكتب إوارة املوارو البشرية حتديد األفراو  هذه بيانااقاعدة ال تساباا اخلارجي. وءفاححلامراجع است ابة لتوصياا 

الذين يعملون حاليًا مع اليونسكو والذين اسُتعني بم مبوجب عقوو مؤقتة متتالية. وأُلب من القطاعاا ومكافب املقر 
 .اعدة املؤقتةلعستعانة بالعاملني م إأار املسءكثر معممة  فرفيباامنذئذ حتديد 

 خاصةالتدابير ال

 اإليعايف إىليتمثل م والذي  ٢٠١٣املديرة العامة م آذار/مارس عليه وافقت ال يزال يطبَّق التدبري اخلاص الذي  -٢٧ 
 املربمة مع اخلربام االستشارينيعقوو اجلديدة الالقطاعاا ومكافب املقر واملكافب امليدانية خبفض عنصر التكلفة م مجيع 

إىل  ٢٠١٢ءوا السياسة املعدلة اخلاصة باخلربام االستشاريني الا اسُتحدثت م عام ىل ذلك، إضافة إو  .٪٢٠بنسبة 
٪ من املعدالا القياسية الصاورة عن جلنة ٧٥الستشاريني، عند االقتاام، إىل لخربام ااإلقامة اليومي ل خفض مبلغ بدل

قر املم  املربمةفروية العقوو العلا  نفقامل املبلغمتوسط بريان م خفض هذان التد سهمءاخلدمة املدنية الدولية. وقد 
 ويتواصل التعبري عن األسعار  باحلد األقصا  ).٦اجلدول  ،ق األوللح(انظر امل ٢٠١٣و  ٢٠١٢ امليدان بني عاميو 
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من خعل  املطلوبة وجووة اخلدمااهلا كي فتوافر للمديرين املرونة العيفمة لتحديد األجور املعئمة لتأمني الدراية الفنية 
 .ذاا الصلة باملوضوضعوامل ال مجيعمع مراعاة  التفاوض،

 خاصة بعقود الخبراء االستشاريين واالتجاهات المتعلقة بهاالبيانات ال

 عام إىل ٢٠٠٨ عام بياناا خاصة بعقوو اخلربام االستشاريني الا ءبرمت م الفرتة املمتدة من القسميعرض هذا  -٢٨ 
م املقر واملكافب امليدانية. وفرو اإلحصاماا واجلداول الرئيسية فيما يلي م حني فرو اجلداول والرسوم البيانية  ٢٠١٣

السابقة، فقد ُعرضت علا حدة البياناا املتعلقة بالعقوو  السنواا . ومثلما جرى م فقاريرامللحق األولالتفصيلية م 
 ) بغية إعطام صورة ءوضح للعقوو الا منحتها املكافب امليدانية ككل.ينالثا امللحقالا منحها مكتب برايفيليا (م 

 عدد الخبراء االستشاريين األفراد 

٪ مقارنة مبا كان عليه م ٢٥عًا بنسبة ارففا ٢٠١٣س ل إمجايل عدو اخلربام االستشاريني املستعان بم م عام  -٢٩ 
، وبّني ذلك العدو الكبري لوظائف الربنامج ))١اجلدول مليدان (٪ م ا٢١و٪ م املقر ٣٧بنسبة  ارففع( ٢٢٠١عام 

٪ من إمجايل اخلربام االستشاريني األفراو املستعان بم م عام ٦٨ومثل امليدان  .٢٠١٣العاوي الا ءبقيت ـاغرة م عام 
عان بم م فرتة العامني مكرراً ءن إمجايل عدو اخلربام االستشاريني املست -١ويبني اجلدول  .)٢٠١١م عام  ٧١( ٢٠١٣
 . ٢٠١١-٢٠١٠مما كان عليه م فرتة العامني  ٪١٧كان ءخفض بنسبة   ٢٠١٣-٢٠١٢

 :١الجدول 
 ٢٠١٣-٢٠٠٨عدد الخبراء االستشاريين األفراد: 

  ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 
 التطورات في 

٢٠١٣-٢٠١٢ 
 ٪٣٧ ٧٥٠ ٥٤٩ ٦٩٩ ٨٠٠ ١٠٠١ ٨٢٥ املقر
   ٪٣٢ ٪٢٩ ٪٢٦ ٪٣٢ ٪٤٠ ٪٣٥ في المقر ٪

 ٪٢١ ١٦٢٦ ١٣٤٩ ١٩٨١ ١٦٨٩ ١٥١٢ ١٥٠٩ امليدان
   ٪٦٨ ٪٧١ ٪٧٤ ٪٦٨ ٪٦٠ ٪٦٥ للميدان ٪

       
  

 ٪٢٥ ٢٣٧٦ ١٨٩٨ ٢٦٨٠ ٢٤٨٩ ٢٥١٣ ٢٣٣٤ المجموع
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 :مكرراً  ١الجدول 
 : بحسب فترات العامينعدد الخبراء االستشاريين األفراد

  ٢٠١٣-٢٠١٢ ٢٠١١-٢٠١٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
 التطورات في 

٢٠١٢/١٣-٢٠١٠/١١ 
 ٪١٣- ١٢٩٩ ١٤٩٩ ١٨٢٦ املقر
   ٪٣٠ ٪٢٩ ٪٣٨ في المقر ٪

 ٪١٩- ٢٩٧٥ ٣٦٧٠ ٣٠٢١ امليدان
   ٪٧٠ ٪٧١ ٪٦٢ للميدان ٪

 ٪١٧- ٤٢٧٤ ٥١٦٩ ٤٨٤٧ المجموع     

 
 دد عقود الخبراء االستشاريين األفرادع

٪ مقارنة مبا كان ٢٥بنسبة  ٢٠١٣االستشاريني الا ءبرمتها اليونسكو م عام عدو عقوو اخلربام إمجايل  ارففع -٣٠ 
وبّني ذلك مرة ءخرى عدو وظائف  ،))٢اجلدول ٪ م امليدان (٢١٪ م املقر و٣٢بنسبة  ارففع( ٢٢٠١عليه م عام 

م االستشاريني األفراو ٪ من إمجايل عقوو اخلربا٦٥ومثل امليدان . ٢٠١٣ـاغرة م عام  ءبقيتالربنامج العاوي الا 
كان   ٢٠١٣-٢٠١٢مكررًا ءن إمجايل عدو العقوو املربمة م فرتة العامني  -٢ويبني اجلدول  .٢٠١٣املمنوحة م عام 
 .٢٠١١-٢٠١٠مما كان عليه م فرتة العامني  ٪١٥ءخفض بنسبة 

 :٢الجدول 
 ٢٠١٣-٢٠٠٨عدد الخبراء االستشاريين األفراد: 

  ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 
 التطورات في 

٢٠١٣-٢٠١٢ 
 ٪٣٢ ١١١١ ٨٤٠ ١٠٨٤ ١٢٤٨ ١٥٢٣ ١٢٦٧ املقر
   ٪٣٥ ٪٣٣ ٪٣١ ٪٣٧ ٪٤٦ ٪٤١ في المقر ٪

 ٪٢١ ٢١٠٩ ١٧٤١ ٢٤١٧ ٢١٠٧ ١٨٠٧ ١٨٠٨ امليدان
   ٪٦٥ ٪٦٧ ٪٦٩ ٪٦٣ ٪٥٤ ٪٥٩ للميدان ٪

       
  

 ٪٢٥ ٣٢٢٠ ٢٥٨١ ٣٥٠١ ٣٣٥٥ ٣٣٣٠ ٣٠٧٥ المجموع
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 مكرراً: ٢الجدول 
 : بحسب فترات العامينالخبراء االستشاريين األفرادعقود عدد 

  ٢٠١٣-٢٠١٢ ٢٠١١-٢٠١٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
 التطورات في 

٢٠١٢/١٣-٢٠١٠/١١ 
 ٪١٦- ١٩٥١ ٢٣٣٢ ٢٧٩٠ املقر
   ٪٣٤ ٪٣٤ ٪٤٤ في المقر ٪

 ٪١٥- ٣٨٥٠ ٤٥٢٤ ٣٦١٥ *امليدان
   ٪٦٦ ٪٦٦ ٪٥٦ للميدان ٪

 ٪١٥- ٥٨٠١ ٦٨٥٦ ٦٤٠٥ المجموع      

 .مكتب برايفيليا العقوو الا ءبرمهاباستثنام  *

 اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين األفراد

٪ ١٢بنسبة  ٢٠١٣إمجايل اإلنفاق علا عقوو اخلربام االستشاريني األفراو الا ءبرمتها اليونسكو م عام  ارففع -٣١ 
٪ من ١٦)). ومثل امليدان ٣اجلدول ٪ م امليدان (٨٪ م املقر ١٨بنسبة  ارففع( ٢٢٠١مقارنة مبا كان عليه م عام 

 ءن إمجايل اإلنفاق علامكررًا  -٣اجلدول ويبّني  .٢٠١٣م عام  إمجايل اإلنفاق علا عقوو اخلربام االستشاريني األفراو
 .٢٠١١-٢٠١٠مما كان عليه م فرتة العامني  ٪٢٠كان ءخفض بنسبة   ٢٠١٣-٢٠١٢املربمة م فرتة العامني عقوو ال

 :٣الجدول 
 ٢٠١٣-٢٠٠٨: اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين (بماليين الدوالرات األمريكية) 

  ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 
 التطورات في 

٢٠١٢- ۲۰۱۳ 

 %١٨ ٨،٠١١ ٦،٧٦٥ ٨،٧٤٣ ١٠،١٥٠ ١١،١٩٢ ٩،٥٥٠ املقر
   %٣٩ %٣٧ %٣٦ %٤٢ %٥١ %٥٣ % في المقر

 %٨ ١٢،٤٨٦ ١١،٥٧٥ ١٥،٧٤٧ ١٤،٢١٠ ١٠،٧٥٢ ٨،٤٣٧ امليدان
   %٦١ %٦٣ %٦٤ %٥٨ %٤٩ %٤٧ % للميدان

       
  

 %١٢ ٢٠،٤٩٧ ١٨،٣٤٠ ٢٤،٤٩٠ ٢٤،٣٦٠ ٢١،٩٤٤ ١٧،٩٨٧ المجموع
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 مكرراً: ٣الجدول 
 : بحسب فترات العاميناإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين (بماليين الدوالرات األمريكية) 

  ٢٠١٣-٢٠١٢ ٢٠١١-٢٠١٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
 التطورات في 

٢٠١٢/١٣-٢٠١٠/١١ 
 ٪٢٢- ١٤,٧٧٦ ١٨,٨٩٣ ٢٠,٧٤٢ املقر
   ٪٣٨ ٪٣٩ ٪٥٢ في المقر ٪

 ٪٢٠- ٢٤,٠٦١ ٢٩,٩٥٧ ١٩,١٨٩ *امليدان
   ٪٦٢ ٪٦١ ٪٤٨ للميدان ٪

 ٪٢٠- ٣٨,٨٣٨ ٤٨,٨٥٠ ٣٩,٩٣١ المجموع      

 .مكتب برايفيليا العقوو الا ءبرمهاباستثنام * 

 مصدر تمويل العقود

بني  ٪٦٤ءن إمجايل اإلنفاق علا عقوو اخلربام االستشاريني املمولة من امليزانية العاوية ارففع بنسبة  ٤اجلدول يبني  -٣٢
مليون  ٣,٧مليون ووالر ءمريكي إىل  ٢,٢م امليدان)، إذ انتقل من  ٪٦٥م املقر و ٪٦٣( ٢٠١٣و ٢٠١٢عامي 

م عام  ٪٥من مصاور خارجة عن امليزانية فقد ايفواو بنسبة ووالر ءمريكي. ءما اإلنفاق اإلمجايل علا العقوو املمولة 
من اإلنفاق اإلمجايل علا عقوو اخلربام االستشاريني م عام  ٪٨٢م امليدان)، ومثل ذلك  ٪١م املقر و ٪١١( ٢٠١٣
ربام ءن إمجايل اإلنفاق من امليزانية العاوية علا عقوو اخل مكرراً  ٤اجلدول ). ويبني ٢٠١٢م عام  ٪٨٨( ٢٠١٣

، بينما ارففع اإلنفاق العام من ٢٠١٣-٢٠١٢إىل عامي  ٢٠١١-٢٠١٠من عامي  ٪٧٠االستشاريني اخنفض بنسبة 
 خعل الفرتة ذاتا. ٪١٤خارج امليزانية بنسبة 

 :٤الجدول 
 (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٣و ٢٠١٢اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين بحسب مصدر التمويل: 

 

٢٠١٢ 
 

٢٠١٣ 

 

 التطورات في
٢٠١٣-٢٠١٢ 

 

الميزانية 
 العادية

٪ 
الميزانية 
 العادية 

الموارد الخارجة 
 عن الميزانية

الموارد  ٪
الخارجة عن 

 الميزانية
 المجموع

 
الميزانية 
 العادية

الميزانية  ٪
 العادية

الموارد الخارجة 
 عن الميزانية

الموارد  ٪
الخارجة عن 

 الميزانية
 المجموع

 
 الميزانية
 العادية

الموارد الخارجة 
 عن الميزانية

 ٦,٧٦٥ ٪٨٦ ٥,٨٢٩ ٪١٤ ٠,٩٣٦ املقر
 

٨,٠١١ ٪٨١ ٦,٤٩٠ ٪١٩ ١,٥٢٢ 
 

١١ ٪٦٣٪ 
 ١١,٥٧٥ ٪٨٩ ١٠,٢٨٨ ٪١١ ١,٢٨٧ امليدان

 
١٢,٤٨٦ ٪٨٣ ١٠,٣٥٦ ٪١٧ ٢,١٣٠ 

 
١ ٪٦٥٪ 

 ١٨,٣٤٠ ٪٨٨ ١٦,١١٧ ٪١٢ ٢,٢٢٣ المجموع
 

٢٠,٤٩٧ ٪٨٢ ١٦,٨٤٦ ٪١٨ ٣,٦٥١ 
 

٥ ٪٦٤٪ 
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 مكرراً: ٤الجدول 
 اإلنفاق على عقد الخبراء االستشاريين بحسب مصدر التمويل وفترات العامين (بماليين الدوالرات األمريكية)

 

٢٠١٣-٢٠١٢ ٢٠١١-٢٠١٠ 
 التطورات من

 ٢٠١٣-٢٠١٢إلى  ٢٠١١-٢٠١٠

 

الميزانية 
 العادية

الموارد الخارجة 
 المجموع عن الميزانية

الميزانية 
 العادية

الموارد الخارجة 
 المجموع عن الميزانية

الميزانية 
 العادية

الموارد الخارجة 
 المجموع عن الميزانية

 ٪٢٢- ٪٢٢ ٪٧٢- ١٤,٧٧٦ ١٢,٣١٩ ٢,٤٥٨ ١٨,٨٩٣ ١٠,١٠٧ ٨,٧٨٦ املقر
 ٪٢٠- ٪٩ ٪٦٩- ٢٤,٠٦١ ٢٠,٦٤٤ ٣,٤١٧ ٢٩,٩٥٧ ١٨,٩٢٥ ١١,٠٣٢ امليدان

 ٪٢٠- ٪١٤ ٪٧٠- ٣٨,٨٣٧ ٣٢,٩٦٣ ٥,٨٧٤ ٤٨,٨٥٠ ٢٩,٠٣٢ ١٩,٨١٨ المجموع

 .مكتب برايفيليا العقوو الا ءبرمهاباستثنام * 
 العقود بحسب المبالغ

 ٪٨٣و ٪٧٥: ووالر ءمريكي ١٠ ٠٠٠يزال معظم عقوو اخلربام االستشاريني م املقر وامليدان بقيمة ءوىن من  ال -٣٣
عقدًا فت اويف قيمة كل منها  ٢٣. وءبرم ٢٠١٢علا التوايل م عام  ٪٨٢و ٪٧٠مقارنة بـ  ٢٠١٣علا التوايل م عام 

؛ وكان ستة من هذه العقوو ٢٠١٢م عام  ٢٤بـ  من اإلمجايل) مقارنة ٪١( ٢٠١٣م عام  ووالر ءمريكي ٥٠ ٠٠٠
 ).من امللحق األول ٥اجلدول م امليدان (انظر  ١٧م املقر و

(ءي إىل  ٪١٠واخنفض متوسط املبلغ املنفق علا كل عقد من عقوو اخلربام االستشاريني األفراو م املقر بنسبة  -٣٤
) م امليدان اً ءمريكي اً ووالر  ٥ ٩٢٠(ءي إىل  ٪١١بنسبة ، و ٢٠١٣و ٢٠١٢) بني عامي اً ءمريكي اً ووالر  ٧ ٢١١مبلغ 

 ).م امللحق األول ٦اجلدول (باستثنام مكتب برايفيليا) خعل الفرتة ذاتا (انظر 

 مدة العقود

فندرج معظم عقوو اخلربام االستشاريني م فئة العقوو القصرية املدة، الا عاوة ما فكون ءوىن من ثعثة ءـهر.  -٣٥
  ٢٠١٣من العقوو املربمة م امليدان م عام  ٪٧٨من العقوو املربمة م املقر و ٪٧٣ءن  م امللحق األول ٧اجلدول ويبني 

. ءما العقوو الا فت اويف مدتا ٢٠١٢علا التوايل م عام  ٪٧٥و ٪٧١كانت فقل مدتا عن ثعثة ءـهر، مقارنة بنسبة 
 .٢٠١٣ان م عام م امليد ٪٦م املقر و ٪٧ستة ءـهر فكانت بنسبة 

 العقود بحسب القطاعات/المكاتب في المقر وفي الميدان

ال يزال معظم اإلنفاق علا عقوو اخلربام االستشاريني م املقر يرمي إىل وعم برنامج اليونسكو مباـرة (انظر  -٣٦
صال واملعلوماا وقطاض ). وبلغت نسبة اإلنفاق م قطاض الرتبية وقطاض العلوم وقطاض االفق األولحم املل ٨اجلدول 

 ٪٨٤، مقارنة بـ ٢٠١٣من اإلنفاق اإلمجايل م املقر م عام  ٪٣٨الثقافة وقطاض العلوم االجتماعية واإلنسانية ما يقارب 
 ٢٠١٣من العقوو املربمة م عام  ٪٦٤مسؤولية  -الثقافة، والرتبية، والعلوم  -، وفولت ثعثة قطاعاا ٢٠١٢م عام 

 مجايل.من اإلنفاق اإل ٪٧٤و



195 EX/5 Part V – page 27 

ونتي ة لعملياا التطوير الا ءوخلت علا نظام املالية وامليزانية (فابس)، ءصبحت هناك معلوماا مماثلة متاحة  -٣٧
من اإلنفاق  ٪٤٩، كانت نسبة ٢٠١٣). وم عام مكرراً م امللحق األول ٨اجلدول فيما يتعلق باملكافب امليدانية (انظر 

الثقافة،  -ثعثة قطاعاا  تاإلمجايل علا عقوو اخلربام االستشاريني م امليدان مرفبطة بأنشطة م قطاض الرتبية، بينما كان
 من اإلنفاق اإلمجايل. ٪٨٧مسؤولة عن  -والرتبية، والعلوم 

االستشاريني حبسب الاالا املواضيعية وفامن هذا التقرير م السنواا السابقة حتليًع لإلنفاق علا عقوو اخلربام  -٣٨
لألنشطة، استناوًا إىل املعلوماا املستمدة من نظام املالية وامليزانية (فابس). ونتي ة لعدة عملياا إعاوة هيكلة كبرية م 

تتاح م املقر، فبني ءن من الصعب فقدمي بياناا قابلة للمقارنة م ـكل موجز. بيد ءن هناك املزيد من التحليعا الا س
 الدورة اخلامسة والتسعني بعد املائة للم لس التنفيذي ضمن وثيقة إععمية.

 التكافؤ بين الجنسين واعتبارات الجنسية والموظفون المتقاعدون

فنص السياسة اجلديدة اخلاصة باخلربام االستشاريني علا ءنه يتعني علا املسؤولني اإلواريني لدى االستعانة بؤالم  -٣٩
ءن يولوا العناية العيفمة ملسألا التوايفن بني اجلنسني والتوايفن اجلغرام م احلاالا الا فتساوى فيها مؤهعا اخلربام 

حني. ويش َّع املسؤولون اإلواريون ءيااً علا االستعانة خبربام حمليني للعمل م إأار مشروعاا حملية كلما كان ذلك  املـر
وظف سابق م اليونسكو يستلزم احلصول علا موافقة مساعد املديرة العامة ممكناً. وإضافة إىل ذلك، فإن منح عقد مل

 املعين ءو مدير املكتب ءو املكتب امليداين املعين.

 ٢٠١٣-٢٠١٢من اخلربام االستشاريني الذين ءبرمت معهم عقوو م عامي  ٪٣١ كان  وم املقر وامليدان معاً، -٤٠
من  ٪١٦من الموعة اخلامسة (ء، ءفريقيا)، و ٪٢٠)، و٢٠١١-٢٠١٠م عامي ٪٣٢من بلدان الموعة األوىل (

من الموعة الثانية  ٪٦من الموعة الثالثة، و ٪١٤من الموعة اخلامسة (ب، الدول العربية)، و ٪١٤الموعة الرابعة، و
 ).م امللحق األول ٩اجلدول (انظر 

من بلدان الموعة  ٢٠١٣-٢٠١٢معهم عقوو م عامي  ءبرمتالذين  اخلربام االستشارينيمن  ٪٥٨ كان  ،وم املقر -٤١
 ).٢٠١١-٢٠١٠م عامي  ٪٦٥من إمجايل اإلنفاق ( ٪٥٨)، ءي ما يعاول ٢٠١١-٢٠١٠م عامي  ٪٦٥األوىل (
من الموعة األوىل  ٢٠١٣-٢٠١٢معهم عقوو م عامي  ءبرمتمن اخلربام االستشاريني الذين  ٪١٩، كان وم املقر

كان و ). ٢٠١١-٢٠١٠م عامي  ٪٢٦من إمجايل اإلنفاق ( ٪٣٤)، ءي ما ميثل ٢٠١١-٢٠١٠م عامي  ٪١٨(
من الموعة الرابعة،  ٪١٩من الموعة اخلامسة (ء، ءفريقيا)، و ٢٠١٣-٢٠١٢من اخلربام االستشاريني م عامي  ٪٢٤
 من الموعة الثانية. ٪٦ثة، ومن الموعة الثال ٪١٦من الموعة اخلامسة (ب، الدول العربية)، و ٪١٦و

 ٢٠١٣جنسياا اخلربام االستشاريني الذين متت االستعانة بم م عام ءن  م امللحق األول ١٠اجلدول ويبني  -٤٢
التوظيف ارلي للمشروعاا الموعة الا يقع فيها املكتب الذي ءبرم العقوو، ويؤكد ذلك املمارسة القاضية ب فندرج م
من اخلربام االستشاريني الذين استعانت بم املكافب الواقعة م بلدان الموعة األوىل من مواأين  ٪٥٩. وكان ارلية
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من  ٪٦٤: فعلا سبيل املثال، كان ٪٩٥إىل  ٪٦٤بلدان الموعة األوىل. وم املناأق األخرى، امتدا النسبة املئوية من 
ة م الموعة اخلامسة (ب، الدول العربية) من مواأين بلدان اخلربام االستشاريني الذين استعانت بم املكافب الواقع

من اخلربام االستشاريني الذين استعانت بم املكافب الواقعة م  ٪٩٥كان   كماالموعة اخلامسة (ب، الدول العربية)،  
 بلدان الموعة الثانية من مواأين بلدان الموعة الثانية.

م عام  ٪٤٦من النسام ( ٢٠١٣ني الذين متت االستعانة بم م املقر م عام من اخلربام االستشاري ٪٤٥وكان  -٤٣
من اخلربام  ٪٣٧). وإمجاًال، كان ٢٠١٢م عام  ٪٣٥( ٪٣٤األرقام املناظرة م املكافب امليدانية  وبلغت). ٢٠١٢

م امللحق  ١١ل اجلدو ). (٢٠١٢م عام  ٪٣٨من النسام ( ٢٠١٣االستشاريني الذين متت االستعانة بم م عام 
 ).األول

 الموظفون المتقاعدون

، إذ ٢٠١٣اخنفض عدو املوظفني املتقاعدين الذين ءبرمت معهم عقوو خربام استشاريني اخنفاضًا أفيفًا م عام  -٤٤
 ٠,٢٦١منهم م املقر (بلغت التكلفة اإلمجالية  ١٨، وعمل ٢٠١٣م عام  ٤٠إىل  ٢٠١٢م عام  ٤٢انتقل من 
). وعلا وجه اإلمجال، مثل املوظفون املتقاعدون، ووالر ءمريكيمليون  ٠,١٨١م امليدان ( ٢٢) وءمريكيووالر مليون 

من اإلنفاق العام م سنة  ٪٢من جمموض اخلربام االستشاريني الذين متت االستعانة بم و ٪٢م املقر وامليدان معاً، نسبة 
 )م امللحق األول ١٢اجلدول . (انظر ٢٠١٢علا التوايل م عام  ٪٣و ٪٢، مقارنة بنسبة ٢٠١٣

 عقود الدوالر الواحد للخبراء االستشاريين

مهام متثيلية خاصة ءو ملوظفني سابقني لكفالة النقل السلس  الدوالر الواحد ألفراو يستعان بم م ءوام  متنح عقوو  -٤٥
 املديرة العامة علا مجيع عقوو الدوالر الواحد.للخربة والذاكرة املؤسسية. ويتعني احلصول علا املوافقة املسبقة من مكتب 

اثنان م قطاض الثقافة، واثنان م ( ٢٠١٣م املقر م عام  ءفراو ستة الذين منحوا عقوو الدوالر الواحدعدو بلغ و  -٤٦
م عام مقارنة بأحد عشر فرواً )، قطاض العلوم، وواحد م مكتب التخطيط االسرتافي ي، وواحد م مكتب املديرة العامة

٢٠١٢. 

 اآلثار المالية واإلدارية 

 .املعلوماا املعروضة م هذا التقرير ال فرتفب ءي آثار مالية ءو إوارية علا -٤٧
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ANNEX I 

STATISTICS ON CONSULTANT CONTRACTS ISSUED AT HEADQUARTERS AND 
THE FIELD  

(excluding Brasilia) 

1. Table 1 and chart show the number of individual consultants awarded contracts at 
Headquarters and in field offices (excluding Brasilia Office) for each year between 2008 and 2013. 

Table1: Numbers of individual consultants: 2008-2013 

 

 

2. Table 2 and chart show the number of individual consultant contracts awarded at 
Headquarters and in field offices (excluding Brasilia Office) for each year between 2008 and 2013.  

Table 2: Numbers of individual consultant contracts: 2008-2013 
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3. Table 3 and chart shows the overall spending on individual consultant contracts awarded at 
Headquarters and in field offices (excluding Brasilia Office) for each year between 2008 and 2013.  

 

 

4. Table 4 shows the overall spending on individual consultant contracts awarded at 
Headquarters and in the field (excluding Brasilia Office) in 2012 and 2013 by source of funding.  
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Table 4: Spending on consultant contracts by source of funding: 2012 and 2013 ($mill) 

 

5. Table 5 and the pie-charts show total spending on consultant contracts awarded at 
Headquarters and the field (excluding Brasilia Office) in 2012 and 2013, by size of contract. 

Table 5: Number of consultant contracts by size of contract: 2012 and 2013 (US dollar) 

 

 

6. Table 6 shows the average amount spent on individual consultant contracts awarded at 
Headquarters and in field offices (excluding Brasilia Office) for each year between 2008 and 2013. 

Table 6: Average amount of consultant contracts: 2008-2013 ($mill) 
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7. Table 7 and the two pie-charts show overall spending on consultant contracts awarded at 
Headquarters and the field (excluding Brasilia Office) in 2012 and 2013, by duration of contract.  

Table 7: Number of consultant contracts by duration of contract: 2012 and 2013 

 

 

8. Table 8 shows the number and spending on consultant contracts in 2012 and 2013 in 
Headquarters, by sector/bureau. Table 8bis shows the number and spending on consultant 
contracts in 2013 in field offices, by sector/bureau (similar data for 2012 are not available).  

Table 8: Number and spending on consultant contracts by sector/bureau: 2012-2013 
(Headquarters) 

 

 



195 EX/5 Part V – page 33 

Table 8bis: Number and spending on consultant contracts by sector/bureau: 2013 (Field*) 

 

9. Table 9 shows the number and spending on consultant contracts awarded at Headquarters 
and the field for 2010-2011, 2012 and 2013, by regional group of the individual consultant.  

Table 9: Number of consultants and spending on contracts,  
by consultant region: 2010-11, 2012 and 2013 

 

10. Table 10 shows the percentage of consultant contracts (based on number) issued in 2013 by 
the regional group of the individual consultant and the regional group of the awarding office 
(Headquarters and field combined).  
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Table 10: Nationality of consultants hired in 2013 by regional group of awarding office 

 

11. Table 11 shows the number of individual consultants hired in 2011 and 2012 at Headquarters 
and the field, by gender.  

Table 11: Number of consultants hired in 2013: by gender 

 

12. Table 12 shows the number and spending on consultant contracts issued at Headquarters 
and the field in 2012 and 2013 to former UNESCO staff members. 

Table 12: Number and spending on contracts awarded to former staff: 2012 and 2013 
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ANNEX II 

CONSULTANT CONTRACTS IN UNESCO BRASILIA OFFICE  

Number and amount  

1. Table A shows that 1,001 consultant contracts were awarded by Brasilia Office in 2013, 25% 
higher than in 2012. In the 2012-2013 biennium, 1,804 contracts were issued, 8% lower than in 
2010-2011. Overall spending in 2013 was 26% higher than 2012, at $28.945 million, while the 
spending in the 2012-2013 biennium was 4% higher than in 2010-2011.  

Table A 
Number and Amount of Consultant Contracts 

Brasilia Office 2008-2013 

 

2. In 2013, 999 individual consultants were hired, of whom 992 (99.4%) were nationals of 
countries in Group III, while 61% were female. 

Source of funds  

3. Table B shows that 99.8% of overall spending on consultant contracts in 2013 was financed 
from extrabudgetary sources, compared with 100% in 2012. 

Table B 

Spending on Consultant Contracts by source of funding 
Brasilia Office 2008-2013 
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Contracts by amount  

4. Table C shows that 46% of consultant contracts awarded in 2013 were less than $25,000 
compared to 52% in 2012; 7% of the contracts were for over $50,000 (9% in 2012).    

Table C 
Number of Consultant Contracts by amount 

Brasilia Office 2012 and 2013 

  Individual Contracts 
Amount ($ mill) 2012 % 2013 % 
Less Than 5000 40 5% 25 2% 
5000 to 9999 51 6% 64 6% 
10000 to 24999 326 41% 374 37% 
25000 to 49999 317 39% 471 47% 
50000 and over 69 9% 67 7% 

Total   803 100% 1001 100% 

 

Duration of contracts 

5. Table D shows that 10% of consultant contracts awarded in 2013 were for less than three 
months, compared with 14% in 2012; 67% were for over six months (54% in 2012). 

Table D 
Number of Consultant Contracts by duration 

Brasilia Office 2012 and 2013 
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ANNEXE I 

STATISTIQUES RELATIVES AUX CONTRATS DE CONSULTANT CONCLUS AU SIÈGE 
ET HORS SIÈGE 

(à l’exclusion de Brasilia) 

1. Le tableau 1 et le graphique correspondant indiquent le nombre de contrats de consultant 
individuel accordés par le Siège et les bureaux hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) 
pour chaque année entre 2008 et 2013. 

Tableau 1 – Nombre de consultants individuels, 2008-2013

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

2. Le tableau 2 et le graphique correspondant montrent le nombre de consultants individuels 
ayant obtenu des contrats au Siège et dans les bureaux hors Siège (à l’exclusion du Bureau de 
Brasilia) pour chaque année entre 2008 et 2013. 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

825 1 001 800 699 549 750

0

1509
1512 1689 1981

1349
1626

Nombre de consultants, par année

Siège Hors Siège



195 EX/5 Part V – page 38 

Tableau 2 – Nombre de consultants individuels, 2008-2013

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

 

3. Le tableau 3 et le graphique correspondant indiquent les dépenses globales afférentes aux 
contrats de consultant individuel accordés par le Siège et les bureaux hors Siège (à l’exclusion du 
Bureau de Brasilia) pour chaque année entre 2008 et 2013. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 267 1 523 1 248 1 084 840 1 111

0

1808
1807 2107 2417

1741
2109

Nombre de consultants, par année

Siège Hors Siège
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* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

4. Le tableau 4 montre les dépenses globales afférentes aux contrats de consultant individuel 
au Siège et hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) en 2012 et 2013 par source de 
financement. 

Tableau 4 – Dépenses afférentes aux contrats de consultants par source de financement,  
2012 et 2013 (en millions de $) 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

5. Le tableau 5 et les deux diagrammes circulaires indiquent les dépenses totales afférentes 
aux contrats de consultant accordés au Siège et hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) 
en 2012 et 2013, en fonction de leur montant. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Évolution 
2012-2013

Siège 9,550 11,192 10,150 8,743 6,765 8,011 18%

% Siège 53% 51% 42% 36% 37% 39%
Hors Siège 8,437 10,752 14,210 15,747 11,575 12,486 8%

% Hors Siège 47% 49% 58% 64% 63% 61%

Total 17,987 21,944 24,360 24,490 18,340 20,497 12%

Tableau 3 - Dépenses afférentes aux contrats de consultant, 2008-2013 (en millions de $)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

9,55 11,19 10,15 8,74 6,77 8,01 

0 

8.44 

10.75 14.21 15.75 

11.58 
12.49 

         Nombre de contrats de consultants (en millions de $), par année 

Siège Hors Siège
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Tableau 5 – Nombre de contrats de consultant en fonction de leur montant, 2012 et 2013 
(en dollars des États-Unis) 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

6. Le tableau 6 indique les montants moyens des contrats de consultant individuel accordés par 
le Siège et les bureaux hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) pour chaque année entre 
2008 et 2013. 

Tableau 6 – Montant moyen des contrats de consultant, 2008-2013 (en millions de $) 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

7. Le tableau 7 et les deux diagrammes circulaires indiquent les dépenses globales afférentes 
aux contrats de consultant accordés au Siège et hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) 
en 2012 et 2013, en fonction de leur durée. 

  

2012 % 2013 % 2012 % 2013 %

Moins de 5000 391 47% 590 53% 1084 62% 1322 63%

5000 à 9999 201 24% 244 22% 345 20% 436 21%

10000 à 24999 212 25% 231 21% 236 14% 287 14%

25000 à 49999 31 4% 40 4% 57 3% 47 2%

50000 et plus 5 1% 6 1% 19 1% 17 1%

Total 840 100% 1111 100% 1741 100% 2109 100%

Siège Hors Siège

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Siège 7 537 7 349 8 133 8 066 8 054 7 211

Hors Siège 4 666 5 950 6 744 6 515 6 649 5 920

Total 5 849 6 590 7 261 6 995 7 106 6 366

-10%

-11%

-10%

Évolution 
2012-2013

% de contrats en fonction de leur 
montant (en dollars des  

États-Unis), au Siège, 2013 

% de contrats en fonction de leur 
montant (en dollars des  

États-Unis), hors Siège, 2013 

25 000-49 999 
4 % 

10 000-24 999 
21 % 

5 000-9 999 
22 % 

≥50 000 
1 % 

<5 000 
53 % 

25 000-49 999 
2 % 

10 000-24 999 
14 % 

5 000-9 999 
21 % 

≥50 000 
1 % 

<5 000 
63 % 
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Tableau 7 – Nombre de contrats de consultant en fonction de leur durée, 2012 et 2013 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

 

8. Le tableau 8 indique le nombre de contrats de consultant et les dépenses correspondantes 
en 2012 et 2013 au Siège, par secteur/bureau. Le tableau 8bis indique le nombre de contrats de 
consultant et les dépenses correspondantes en 2013 hors Siège, par secteur/bureau (données 
non disponibles pour 2012). 

  

2012 % 2013 % 2012 % 2013 %

Moins d'1 mois 238 28% 400 36% 499 29% 727 34%

1 à 3 mois 362 43% 415 37% 813 47% 909 43%

3 à 6 mois 184 22% 220 20% 303 17% 345 16%

Plus de 6 mois 56 7% 76 7% 126 7% 128 6%

Total 840 100% 1111 100% 1741 100% 2109 100%

Hors SiègeSiège

% de contrats en fonction de 
leur durée, au Siège, 2013 

>6 mois 
7 % 

3-6 mois 
20 % 

1-3 mois 
37 % 

% de contrats en fonction de leur 
durée, hors Siège, 2013 

>6 mois 
6 % 

3-6 mois 
16 % 

1-3 mois 
43 % 

<1 mois 
 34 % 

<1 mois 
 36 % 
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Tableau 8 – Nombre de contrats de consultant et dépenses correspondantes, 
par secteur/bureau, 2012-2013 (Siège) 

 

Tableau 8bis – Nombre de contrats de consultant et dépenses correspondantes, 
par secteur/bureau, 2013 (hors Siège*) 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

  

Nombre %
Montant
(millions 

de $)
% Nombre %

Montant
(millions 

de $)
%

ED 111 13% 0,972 14% 194 17% 1,366 17%

SC 148 17% 1,680 25% 227 20% 2,419 30%

SHS 8 1% 0,055 1% 21 2% 0,173 2%

CLT 302 35% 2,830 42% 294 26% 2,130 27%

CI 25 3% 0,178 3% 85 8% 0,602 8%

ERI 80 9% 0,275 4% 132 12% 0,336 4%

AFR 14 2% 0,150 2% 13 1% 0,086 1%

MSS 35 4% 0,042 1% 26 2% 0,070 1%

CENT(1) 146 17% 0,583 9% 119 11% 0,830 10%

Total 869 100% 6,765 100% 1111 100% 8,011 100%

(1) ODG, HRM, BFM, BSP, CRP, ETH et IOS

2012 2013

Nombre %
Montant
(millions 

de $)
%

ED 956 45% 6,176 49%

SC 322 15% 1,946 16%

SHS 88 4% 0,364 3%

CLT 465 22% 2,795 22%

CI 222 11% 0,959 8%

MSS 56 3% 0,246 2%

Total 2109 100% 12,486 100%

2013



195 EX/5 Part V – page 43 

9. Le tableau 9 indique le nombre de contrats de consultant et les dépenses correspondantes 
au Siège et hors Siège pour 2010-2011, 2012 et 2013 par groupe régional des consultants.  

Tableau 9 – Nombre de contrats et dépenses correspondantes,  
par groupe régional des consultants, 2010-2011, 2012 et 2013 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia.  

10. Le tableau 10 indique le pourcentage de contrats de consultant individuel (sur la base du 
nombre) accordés en 2013, par groupe régional des consultants et en fonction du groupe dans 
lequel se situe le bureau qui les a recrutés (Siège et hors Siège confondus).  

  

2010-2011 % 2012-2013 % 2010-2011 % 2012-2013 %

Groupe I 979 65% 757 58% 12,283 65% 8,602 58%

Groupe II 52 3% 65 5% 0,650 3% 0,797 5%

Groupe III 119 8% 99 8% 1,781 9% 1,274 9%

Groupe IV 110 7% 143 11% 1,559 8% 1,675 11%

Groupe V(afr) 163 11% 135 10% 1,644 9% 1,460 10%

Groupe V(ar) 76 5% 100 8% 0,976 5% 0,969 7%

Total 1499 100% 1299 100% 18,893 100% 14,776 100%

2010-2011 % 2012-2013 % 2010-2011 % 2012-2013 %

Groupe I 652 18% 573 19% 7,889 26% 8,294 34%

Groupe II 229 6% 171 6% 0,703 2% 0,678 3%

Groupe III 746 20% 478 16% 5,954 20% 2,798 12%

Groupe IV 592 16% 558 19% 4,076 14% 4,826 20%

Groupe V(afr) 842 23% 706 24% 6,436 21% 3,803 16%

Groupe V(ar) 609 17% 489 16% 4,899 16% 3,661 15%

Total 3670 100% 2975 100% 29,957 100% 24,061 100%

2010-2011 % 2012-2013 % 2010-2011 % 2012-2013 %

Groupe I 1631 32% 1330 31% 20,172 41% 16,896 44%

Groupe II 281 5% 236 6% 1,353 3% 1,475 4%

Groupe III 865 17% 577 14% 7,735 16% 4,072 10%

Groupe IV 702 14% 701 16% 5,635 12% 6,501 17%

Groupe V(afr) 1005 19% 841 20% 8,080 17% 5,263 14%

Groupe V(ar) 685 13% 589 14% 5,875 12% 4,630 12%

Total 5169 100% 4274 100% 48,850 100% 38,837 100%

Nombre de consultants Montant (millions de $)

Siège

Hors Siège

Siège et hors Siège
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Tableau 10 – Nationalité des consultants engagés en 2013 
en fonction du groupe régional dans lequel se situe le bureau qui les a recrutés 

 

11. Le tableau 11 indique le nombre de consultants individuels engagés en 2012 et 2013 au 
Siège et hors Siège, par sexe.  

Tableau 11 – Nombre de consultants recrutés par sexe, en 2012 et 2013 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

12. Le tableau 12 indique le nombre de contrats de consultant, et les dépenses 
correspondantes, accordés à d’anciens membres du personnel de l’UNESCO, au Siège et hors 
Siège, en 2012 et 2013. 

  

I II III IV V(a) V(b) Total

I 59% 4% 15% 24% 17% 26% 33%

II 8% 95% 0% 2% 1% 1% 6%

III 8% 0% 83% 0% 2% 1% 14%

IV 10% 1% 1% 73% 2% 7% 17%

V(a) 9% 0% 1% 1% 77% 1% 18%

V(b) 7% 0% 0% 0% 2% 64% 12%

Groupe 
régional 

des 
consultants

Groupe régional dans lequel se situe le bureau hors Siège

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Hommes 299 414         877 1 075      1176 1489

% Hommes 54% 55% 65% 66% 62% 63%

Femmes 250 336         472 551         722 887

% Femmes 46% 45% 35% 34% 38% 37%

Total 549 750 1349 1626 1898 2376

Siège Siège et hors SiègeHors Siège



195 EX/5 Part V – page 45 

Tableau 12 – Nombre de contrats de consultant, et dépenses correspondantes,  
accordés à des membres du personnel retraités, 2012 et 2013 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

Nombre de 
consultants 
individuels

Personnel 
retraité %

Dépenses 
totales 
(millions
 de  $)

Dépenses 
personnel 

retraité 
(millions
 de $)

%

Siège 549 18 3% 6,765 0,195 3%

Hors Siège 1349 24 2% 11,575 0,432 4%

Total 1898 42 2% 18,340 0,627 3%

Siège 750 18 2% 8,011 0,261 3%

Hors Siège 1626 22 1% 12,486 0,181 1%

Total 2376 40 2% 20,497 0,442 2%

2012

2013
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ANNEXE II 

Contrats de consultant au Bureau de l’UNESCO à Brasilia  

Nombre et montant 

1. Le tableau A indique que 1 001 contrats de consultant individuel ont été accordés par le 
Bureau de Brasilia en 2013, soit 25 % de plus qu’en 2012. Pendant l’exercice 2012-2013, 
1 804 contrats ont été accordés, soit 8 % de moins qu’en 2010-2011. Les dépenses totales de 
2013 sont supérieures de 26 % à celles de 2012, s’établissant à 28 945 millions de dollars, et les 
dépenses de l’exercice 2012-2013 sont supérieures de 4 % à celles de 2010-2011.  

Tableau A – Nombre et montant des contrats de consultant,  
au Bureau de Brasilia, 2008-2013 

 

2. Au total, 999 consultants individuels ont été engagés en 2013. Parmi eux, 992 (99,4 %) 
étaient des ressortissants de pays du Groupe III et 61 % étaient des femmes. 

Sources de financement  

3. Le tableau B indique que 99,8 % des dépenses globales afférentes aux contrats de 
consultant en 2013 ont été financés à partir de ressources extrabudgétaires, contre 100 % en 
2012. 

Tableau B – Dépenses au titre de contrats de consultant, par source de financement, 
au Bureau de Brasilia, 2008-2013 

 

 

2008 1545 19,193

2009 1069 20,425

2010 1165 28,306

2011 789 21,697

2012 803 22.984

2013 1001 28,945

1954 50,003

Contrats individuels

Nombre Millions de $

2614 39,618

1804 51,938

2008 0,508 18,685 19,193

2009 0,411 20,015 20,426

2010 2,526 25,780 28,306

2011 0,065 21,632 21,697

2012 0,000 22,984 22,984

2013 0,055 28,890 28,945

Total

0,919 38,700 39,619

2,591 47,412 50,003

0,055 51,874 51,929

Montant (en millions de $)

PO ExB
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Contrats, en valeur 

4. Le tableau C indique que 46 % des contrats de consultant attribués en 2013 étaient d’un 
montant inférieur à 25 000 dollars, contre 52 % en 2012, tandis que 7 % des contrats étaient d’un 
montant supérieur à 50 000 dollars, contre 9 % en 2012.    

Tableau C – Nombre de contrats de consultant en fonction de leur montant, 
au Bureau de Brasilia, 2012 et 2013 

 

Durée des contrats 

5. Le tableau D indique que 10 % des contrats de consultant conclus en 2013 l’ont été pour une 
durée inférieure à trois mois, contre 14 % en 2012, tandis que 67 % étaient d’une durée supérieure 
à six mois (54 % en 2012). 

Tableau D – Nombre de contrats de consultant en fonction de leur durée,  
au Bureau de Brasilia, 2012 et 2013 

 

 

2012 % 2013 %

Moins de 5000 40 5% 25 2%

5000 à 9999 51 6% 64 6%

10000 à 24999 326 41% 374 37%

25000 à 49999 317 39% 471 47%

50000 et plus 69 9% 67 7%

Total 803 100% 1001 100%

Montant (en millions 
de $)

Contrats individuels

2012 % 2013 %

Moins d'1 mois 19 2% 9 1%

1 à 3 mois 98 12% 92 9%

3 à 6 mois 251 31% 234 23%

Plus de 6 mois 435 54% 666 67%

Total 803 100% 1001 100%

Contrats individuels
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 حالة صندوق التأمين الصحي -جيم 
 )٨٥م/٣٧(متابعة فنفيذ القرار 

 مقدمة -أوًال 

، هو خطة ١٩٤٨، الذي ءنشأه املؤمتر العام م وورفه الثالثة م عام (MBF)إن صندوق اليونسكو للتأمني الصحي  -٤٨
من نظام املوظفني. وواجه الصندوق صعوباا  ٦,٢للـتأمني الصحي يتعني علا املديرة العامة فأمينها للموظفني مبوجب املاوة 

فة ملعاجلة ءوجه الع ز الدائمة م الصندوق. كما مالية خعل العديد من السنواا واختذ املديرون العامون املتعحقون فدابري خمتل
من  ٢٠١٢كانون الثاين/يناير   ١جديد لعـرتاكاا ابتدام من  ل) علا فطبيق جدو ٩٩م/٣٦ءن املؤمتر العام وافق (م القرار 

اجلدول اجلديد الذي وافق عليه املؤمتر العام علا مبدء فقاسم  ءجل احلفاظ علا التوايفن بني إيراواا الصندوق ونفقافه. ويقوم
 ) بني املنظمة واملشرتكني.٥٠/٥٠التكاليف مناصفة (

اعتماو صيغة جديدة  )٣٨م/٣٧(م الوثيقة  املديرة العامة تقرتحوم الدورة السابعة والثعثني للمؤمتر العام، ا -٤٩
ألن الصيغة احلالية لتقاسم التكاليف  النسب اروري فعديلوكان من ال وبنية إوارية جديدة للصندوق. لتقاسم التكاليف

) ال ميكن ءن فوّلد اإليراو الكام من عدو املوظفني العاملني املنحسر لتعويض اإليراو املتناقص من جرام فزايد ٥٠/٥٠(
التقاعدية األقل كأساس لتحديد اـرتاكاتم ونصيب  عدو املشرتكني علا ءساس اختياري، الذين فستخدم معاـاتم

 املنظمة من االـرتاكاا.

، قرر املؤمتر العام فعديل نظام صندوق التأمني الصحي بعد ءن ءحاط علمًا باملعلوماا الا ٨٥م/٣٧وم القرار  -٥٠
من املديرة العامة ءن فقدم إىل اللس  ن البنية اإلوارية اجلديدة. وم القرار ذافه، ألب املؤمتر العام ءيااً أقدمت إليه بش

التنفيذي م وورفه اخلامسة والتسعني بعد املائة فقريرًا عن اآلثار املالية الكاملة املرتفبة علا االنتقال إىل صيغة فقاسم 
 .٦٠/٤٠التكاليف بنسبة 

ا إيفام قابلية خطة التأمني الصحي الثامنة والستني عن قلقه اكما ءن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ءعربت م وورت -٥١
بعد انتهام اخلدمة واخل منظومة األمم املتحدة لعستمرار م األجل الطويل. ولذا فقد وعت اجلمعية جلنة اخلدمة املدنية 

) ٢٠١٣كانون األول/ويسمرب   ٢٧بشأن  النظام املوحد لألمم املتحدة ، املؤرخ م  A/RES/68/253(م قرارها الدولية 
تعراض فويفيع حصص ءقساط التأمني الصحي بني منظماا األمم املتحدة واملشرتكني، وإىل فقدمي فقرير م هذا إىل اس

  .٢٠١٤الشأن إىل اجلمعية العامة م خريف عام 
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 ٦٠/٤٠اآلثار المالية المترتبة على المنظمة من جراء اعتماد صيغة تقاسم التكاليف بنسبة  -ثانياً 

 لعـرتاكاا الراهنةاآلثار املالية  -٢,١

يعمل صندوق التأمني الصحي كحساب خاص فووض فيه مسامهاا املنظمة واملشرتكني علا ءساس ـهري. ويبني  -٥٢
 نسبة إىل ٥٠/٥٠صيغة فقاسم التكاليف من نسبة  حال انتقالعلا املسامهاا احلالية م  التغيرياجلدول ءوناه فأثري 

٦٠/٤٠. 

 التكاليف (بآالف الدوالرات األمريكية) : مقارنة صيغتي تقاسم١الجدول 

 المبلغ اإلضافي النسبة 
 ٦٠/٤٠ ٥٠/٥٠  
    

  ٦,١٣٠ ٧,٦٦٢ مسامهاا املشرتكني اإللزامية
 ١,٥٣٢ ٩,١٩٤ ٧,٦٦٢ مسامهة اليونسكو مقابل مسامهاا املشرتكني اإللزامية

  ١٥,٣٢٤ ١٥,٣٢٤ جمموض املسامهاا اإللزامية
    

  ٤,٠٥٠ ٥,٠٦٢ املشرتكني الطوعيةمسامهاا 
 ١,٠١٢ ٦,٠٧٤ ٥,٠٦٢ مسامهة اليونسكو مقابل مسامهاا املشرتكني الطوعية

  ١٠,١٢٤ ١٠,١٢٤ جمموض املسامهاا الطوعية
  

 ٢,٥٤٤ مجموع المبالغ اإلضافية المترتبة على اليونسكو في السنة
 ٥,٠٨٨ المترتبة على اليونسكو في فترة العامين مجموع المبالغ اإلضافية

 
مليون ووالر ءمريكي  ١,٥صيغة فقاسم التكاليف مببلغ  فقدر التكلفة اإلضافية املرتفبة علا املنظمة من جرام فغري -٥٣

مقابل مسامهاا املشرتكني اإللزامية (املوظفون العاملون) ومليون ووالر ءمريكي واحد مقابل مسامهاا املشرتكني الطوعية 
في كل فترة عامين إذا  أمريكيماليين دوالر  خمسةمقدار بوبذلك فإن مساهمات المنظمة ستزداد (املتقاعدون). 

 تم اعتماد الصيغة الجديدة لتقاسم التكاليف.

 اآلثار الطويلة األجل (التأمني الصحي م فرتة ما بعد اخلدمة) ٢,٢

ن املنظمة، ـأ�ا ـأن سائر أل (ASHI)فرتفب علا اليونسكو التزاماا التأمني الصحي م فرتة ما بعد اخلدمة  -٥٤
وكاالا األمم املتحدة، فوفر فغطية التأمني الصحي للموظفني املتقاعدين وملعاليهم. وهذا احلق مكتسب ومرتاكم خعل 
الفرتة الا كان فيها املتقاعد عامًع م خدمة املنظمة. ولكي حيق للموظفني السابقني االستفاوة من نظام التأمني الصحي 
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ا بعد اخلدمة، جيب ءن يكونوا قد ءكملوا عشر سنواا من االـرتاك م صندوق التأمني الصحي وبلغوا احلد م فرتة م
 فاريخ مغاورة املنظمة.عند عاماً  ٥٥األوىن من السن وهو 

كتواريني مهنية مستقلة حبساب االلتزاماا املرتفبة علا اليونسكو م إأار التأمني الصحي م فرتة ا وفقوم ـركة  -٥٥
بعد اخلدمة، ومتثل هذه االلتزاماا إمجايل املبلغ املقدر للتكاليف املقبلة املرفبطة بتوفري مستحقاا التأمني الصحي  ما

للمتقاعدين حالياً وللموظفني العاملني حالياً عندما حيني فقاعدهم. وايفواو مبلغ االلتزاماا ايفوياواً كبرياً علا مر السنواا، 
كانون األول/ويسمرب   ٣١مليون ووالر ءمريكي م  ٨٢٦إىل  ٢٠٠٨ر ءمريكي م عام مليون ووال ٥٢٢إذ انتقل من 

، واجتمعت عوامل عديدة إلحداث هذه الزياوة، وهي: ارففاض نسبة املتقاعدين املشرتكني، وايفوياو العمر املتوقع، ٢٠١٣
 ذا التأمني.وفاخم التكاليف الطبية، والتغرياا م التشكيلة السكانية للفئة املستفيدة من ه

مليون ووالر ءمريكي م البياناا  ٨٢٦وجيري فدوين التزاماا التأمني الصحي م فرتة ما بعد اخلدمة البالغة  -٥٦
1Fاملالية

. ءما ٥٠/٥٠، علا ءساس صيغة فقاسم التكاليف بنسبة (IPSAS)وفقًا للمعايري اراسبية الدولية للقطاض العام  ٢
من املعايري اراسبية الدولية للقطاض العام، فإ�ا حتسب باستخدام أريقة  رصيد  ٢٥ لتزاماا املندرجة م املعياراال

 الوحداا املتوقع ، بوصفها معربة عن الفرق بني التكاليف الطبية السنوية للمتقاعدين واملتقاعدين املقبلني ومسامهاتم.

فراو، ومعدل التخفيض، ومعدل فاخم وباستخدام نفس االفرتاضاا املستخدمة م التقييم الكامل (عدو األ -٥٧
الرعاية الطبية، والدوران/الوفياا، وما إىل ذلك)، ءعيد حساب التزاماا التأمني الصحي م فرتة ما بعد اخلدمة علا 

مليون دوالر أمريكي  ٢٣وبينت نتائج التقييم زيادة قدرها  ٦٠/٤٠ءساس صيغة فقاسم التكاليف بنسبة 
ت التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة استنادًا إلى صيغة تقاسم التكاليف بنسبة ). ولذا فإن التزاما٪٢,٧٧(

وءرفق التقرير املوجز للخربام ( ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر   ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٨٤٩بلغت  ٦٠/٤٠
 ).االكتواريني م امللحق الثاين علا سبيل اإلععم فقط

ه نظراً إىل ءن التكاليف الطبية فزواو بسرعة ففوق سرعة ايفوياو املعاـاا التقاعدية، ءن إىل كتوارياال  وخلص التقرير -٥٨
مما هو متوقع إذا  أالا فستخدم ءساسًا حلساب اـرتاكاا املتقاعدين، فإن االلتزاماا العامة للمنظمة ستزواو مبعدل ءبط

 مت اعتماو الصيغة اجلديدة لتقاسم التكاليف.

 

  

                                            
 ١٢,٦مل فدرج م التحليل التزاماا التأمني الصحي م فرتة ما بعد اخلدمة، اخلاصة مبركز عبد السعم الدويل للفيزيام النظرية، والبالغة  ٢

 مليون ووالر ءمريكي، إذ إن املعهد املذكور يدير هذه االلتزاماا علا حنو منفصل.
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 الصحي داخل منظومة األمم المتحدة خطط التأمين -ثالثاً 

ءنشأ العديد من وكاالا األمم املتحدة فعًع آلياا لتمويل التأمني الصحي م فرتة ما بعد اخلدمة، ومشل ذلك  -٥٩
رمسًا فُرض علا املرفباا م إأار فكاليف املوظفني، وخمصصاا من امليزانية، وحتويًع لبعض األموال من االحتياأياا. 

م بعض الوكاالا الرسم املفروض علا املرفباا لغرض التمويل علا مجيع املوظفني بغض النظر عن مصدر  ويطبَّق
 التمويل وفئاا املوظفني.

)، ءـارا جلنة اخلدمة املدنية الدولية م وورتا A/RES/68/253وفلبية لطلب اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( -٦٠
، إىل ءن املقارنة خبطة اجلهة الا فقوم باملقارنة (ءي اهليئة املعنية ٢٠١٤يف/يوليو التاسعة والسبعني الا ُعقدا م متو 

باخلدمة املدنية الفدرالية م الوالياا املتحدة األمريكية) بّينت ءن املنافع الا يتلقاها موظفو األمم املتحدة مشابة، إال ءن 
ه اإلمجال. فإن حكومة الوالياا املتحدة فدفع ما يصل إىل االـرتاكاا الا يدفعها موظفو األمم املتحدة ءعلا علا وج

من االـرتاكاا نيابة عن موظفيها، وبذلك فهي فقدم مساعداا عامة ففوق ما فقدمه ءمانة األمم املتحدة.  ٪٧٥
 الصحي م حتليًع للمسامهاا الا ُفدفع م إأار اـرتاكاا التأمني اخلدمة املدنية الدوليةويتامن التقرير األويل لل نة 

 منظمة من منظماا األمم املتحدة، كما هو مبني م امللحق األول. ١٢منظمة وولية وم  ١٤

املؤرخ م  ٦٨/٢٤٤اخلدمة (م القرار انتهام م إأار التأمني الصحي بعد  ءمرينكما ءن اجلمعية العامة ألبت  -٦١
وهذان علقة بالتأمني الصحي بعد انتهام اخلدمة )، واملعنون  إوارة االلتزاماا املت ٢٠١٣كانون األول/ويسمرب   ٢٧

 :األمران مها التاليان

األمني العام ءن يدرس خيار فوسيع نطاق والية الصندوق املشرتك للمعاـاا التقاعدية ملوظفي  ألبت من -
املتحدة لتشمل إوارة استحقاقاا التأمني الصحي بعد انتهام اخلدمة علا حنو يتسم باالستدامة  األمم

هذا اخليار، مبا م ذلك اآلثار املالية والقانونية  ومساوئوالكفامة والفعالية من حيث التكلفة، مع مراعاة مزايا 
 ؛)٢٠١٥ة العامة (م خريف عام لل معي السبعني ةدور العن ذلك م  املرتفبة عليه، وءن يقدم فقريراً 

خلطط الرعاية الصحية احلالية للموظفني العاملني واملتقاعدين  ماألمني العام ءن جيري استقصاوألبت من  -
التكاليف وءن يقدم  واحتواماخلياراا املمكنة لزياوة الكفامة  مجيع وءن يبحثواخل منظومة األمم املتحدة 

 السبعني. عن ذلك م وورتا إليها فقريراً 

وملزيد من التعمق م وراسة هذه املسألة، ءنشأا الشبكة املختصة باملالية وامليزانية التابعة للس الرؤسام التنفيذيني  -٦٢
ومبا ءن مسائل التأمني الصحي فندرج  ءمانة األمم املتحدة. فتوىل رئاستهملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق فريق عمل 

الشبكة املذكورة، فإن هذه الشبكة فتعاون م إجرام استقصام خلطط الرعاية الصحية احلالية للموظفني  م نطاق مسؤولية
العاملني واملتقاعدين واخل منظومة األمم املتحدة، من ءجل استكشاف اخلياراا املمكنة لزياوة الكفامة م خطط الرعاية 

 الصحية واحتوام التكاليف.
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م فريق العمل هذا. ومن املزمع إفاحة التحليل والنتائج للس اليونسكو االستشاري وستشارك ءمانة اليونسكو  -٦٣
 وفشغيله. التأمني الصحيلصندوق التأمني الصحي عندما يقوم بدراسة سبل مواصلة حتسني إوارة صندوق 

 البنية اإلدارية لصندوق التأمين الصحي -رابعاً 

وفعالية بنيته اإلوارية، يتعني وضع إأار للبنية اإلوارية يكون  لتأمني الصحيابغية فعزيز االستدامة املالية لصندوق  -٦٤
مستقًع وموضوعياً، وخيرج بتوصياا بنام علا ءفال املمارساا واخلرباا م جمال الرعاية الصحية. ولذا فقد قرر املؤمتر 

التأمني وفعديل النظام اخلاص بصندوق  ) إنشام بنية إوارية جديدة٨٥م/٣٧العام م وورفه السابعة والثعثني (القرار 
 ضميمة، وذلك استناواً إىل املباوئ التالية: ٣٨م/٣٧، وفقاً ملا هو مبني م اجلزم الثالث من الوثيقة الصحي

 ففوَّض القراراا واملهام إىل األـخاص املناسبني؛ •

 يُتاح ملن ففوض إليهم القراراا واملهام احلصول علا املعلوماا العيفمة؛  •

 ري حتديد الواجباا واألووار بوضوح فيما بني خمتلف الكياناا م البنية اإلوارية؛جي  •

 ُفامن الفعالية م اإلـراف وإعداو التقارير م مجيع الكياناا املشاركة م البنية اإلوارية.  •

عن أريق إصدار فعميم إواري؛ وفقوم األمانة  التأمني الصحيوستنفَّذ التعديعا املدخلة علا نظام صندوق  -٦٥
حاليًا بوضع اللمساا األخرية علا فشكيل اللس االستشاري اجلديد، الذي يسدي املشورة إىل املديرة العامة بشأن 

 .التأمني الصحيإوارة صندوق 

 الخالصة -خامساً 

إىل استقرار الوضع املايل علا املدى القريب، ولذا  ٢٠١٢ءوا الزياوة الا أرءا علا معدالا املسامهة م عام  -٦٦
فإن هناك حاجة ماسة إىل فغيري الصيغة. ومع ءن ذلك يعين ءن اليونسكو ستظل وكالة من وكاالا األمم املتحدة القليلة 

فإن املديرة ، التأمني الصحيدفعها املنظماا للمشاركة م فكاليف جدًا الا ال فزال فدفع ءقل حصة من احلصص الا ف
، نظرًا إىل املناقشاا اجلارية حاليًا علا ٥٠/٥٠العامة فوصي باإلبقام علا الصيغة احلالية لتقاسم التكاليف بنسبة 

 .مستوى منظومة األمم املتحدة وإىل الوضع املايل الراهن للمنظمة

ني الصحي هي نقص التمويل العيفم لدفع ماملنظمة فيما يتعلق بتغطية فكاليف التأ وإن ءكرب مشكلة فواجهها -٦٧
التزاماا التأمني الصحي م فرتة ما بعد اخلدمة. ومتت مناقشة هذه املشكلة مراا عديدة م اللس التنفيذي وم املؤمتر 

 ٪١ضي بالنظر م إمكانية فرض رسم بنسبة وحىت اآلن. ءما قرار املؤمتر العام القا ٢٠٠٨العام علا حد سوام منذ عام 
م فرتة ما بعد اخلدمة، فإنه ميثل خطوة   التأمني الصحيلتمويل  ٥م/٣٨علا فكاليف املوظفني وإوراجه م ميزانية الوثيقة 

صندوق، كبرية حنو حل هذه املشكلة. ونظراً إىل ءن عدو املتقاعدين حاليًا يت اويف عدو املوظفني العاملني املشرتكني م ال



195 EX/5 Part V – page 54 

م فرتة ما بعد  التأمني الصحيلوفام بالتزاماا بغية افإن املنظمة ال فستطيع حتّمل مزيد من التأخري م االنتقال إىل الفعل 
 اخلدمة.

م فرتة ما بعد اخلدمة علا فكاليف املوظفني م إأار امليزانية العاوية  التأمني الصحيحتميل عبم متويل  وإن -٦٨
لس التنفيذي ومن املؤمتر العام. وانطعقًا من فطبيق �وج مشابة ملا يطبَّق م وكاالا ءخرى فابعة من اليقتاي موافقة 

م فرتة  التأمني الصحياملنظمة ستحّمل عبم متويل لألمم املتحدة، فرغب املديرة العامة م إععم اللس التنفيذي بأن 
. بيد ءن هذا التحميل ال يطّبق إال علا املشروعاا/األموال يزانيةما بعد اخلدمة علا املشروعاا/األموال اخلارجة عن امل

  ١. وستنفَّذ هذه السياسة فدرجييًا ابتدام من التأمني الصحيالا فُدفع منها مرفباا املوظفني الذين يشرتكون م صندوق 
 .٢٠١٥كانون الثاين/يناير 

علا مستوى منظومة األمم املتحدة لدراسة حمركاا  وستشارك املنظمة مشاركة فاعلة م فريق العمل الذي ءنشئ -٦٩
م فرتة ما بعد اخلدمة وحتليل الرتفيباا البديلة إلوارة مستحقاا الرعاية الصحية. وستقدم  التأمني الصحيالتكلفة م 

ملسألة فويفيع  ليةاخلدمة املدنية الدو املديرة العامة نتائج هذه الدراسة واالستنتاجاا اخلتامية لعستعراض الذي جتريه جلنة 
 حصص التكاليف، إىل اللس التنفيذي، مشفوعة بالتوصياا الا فراها مناسبة.

 قد يرغب اللس التنفيذي م اعتماو قرار يصاغ نصه علا النحو التايل:و  -٧٠

 ألف

 إن اللس التنفيذي،

 ،٧٤م/٣٧) وبالقرار ، ءلفاً رابع( ٥ا/ م١٩٢قرار الب إذ يذّكر - ١ 

الوضع فيما خيص التويفيع اخلامس واملتعلقة باجلزم  ٥م ا/١٩٥باملعلوماا الواروة م الوثيقة  علماً  حييط - ٢ 
 ؛٢٠١٤حزيران/يونيو  ١اجلغرام ملوظفي األمانة والتوايفن بني اجلنسني م صفوفهم م 

من املديرة العامة ءن حتّسن التمثيل اجلغرام م وظائف األمانة علا كل املستوياا، وال سيما  ويطلب - ٣ 
لبلدان غري املمثلة ءو املمثلة وون النصاب، مع التذكري بأن التعييناا فتم م املقام األول علا ا بالنسبة إىل

 بعد املائة فقريراً عن النتائج ارريفة.والتسعني  السابعةءساس الكفامة واجلدارة، وءن فقدم إليه م وورفه 
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 باء

 إن اللس التنفيذي،

 ،، بام)عاً راب( ٥ا/ م١٩٢بالقرارين  إذ يذّكر - ١ 

 ،اخلامساجلزم  ٥م ا/١٩٥الوثيقة  وقد ورس - ٢ 

بالتطوراا الا ـهدتا السياسة العامة منذ استحداث السياسة اجلديدة اخلاصة بعقوو اخلربام  حييط علماً  - ٣ 
 ؛٢٠١٢االستشاريني األفراو وغريهم من األخصائيني م ـباط/فرباير 

األمانة علا مواصلة  ويش عبالبياناا والتحليعا واملعلوماا النوعية الواروة م التقرير  وحييط علمًا ءيااً  - ٤ 
 جهووها لتحسني جووة املعلوماا املوفرة بشأن مامون عقوو اخلربام االستشاريني واخلدماا املقدمة؛

بارورة فوسيع نطاق التويفيع اجلغرام وفأمني فوايفن ءفال بني اجلنسني عند االستعانة باخلربام  ويذّكر - ٥ 
 االستشاريني م احلاالا الا فتساوى فيها املؤهعا؛

والتسعني بعد املائة فقريراً عن استخدام عقوو اخلربام  السابعةاملديرة العامة إىل ءن فقدم إليه م وورفه  ويدعو - ٦ 
 .االستشاريني وعن فنفيذ السياسة املعدلة اخلاصة باخلربام االستشاريني األفراو

 جيم

 إن اللس التنفيذي، 

 ،٨٥م/٣٧وبالقرار  ٣٨م/٣٧بالوثيقة  إذ يذّكر - ١

 اجلزم اخلامس،  ٥م ا/١٨٥الوثيقة  ورسوقد  - ٢

ريثما فظهر النتائج الدراسة  التأمني الصحيءال يوصي املؤمتر العام بتغيري صيغة املسامهة م صندوق  يقرر - ٣
 الا جترى علا مستوى منظومة األمم املتحدة بشأن خطط الرعاية الصحية؛

م فرتة ما بعد اخلدمة علا  التأمني الصحيبقرار املديرة العامة بتحميل عبم متويل  وحييط علماً  - ٤
، علا ءال يطبَّق ذلك ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١املشروعاا/األموال اخلارجة عن امليزانية ابتدام من 

 .ني الصحيالتأمالا فُدفع منها مرفباا املوظفني املشرتكني م صندوق املشروعاا/األموال علا  إال
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ANNEX I 
Table 1: Apportionment of health insurance premiums, by International Organization 

 Organization’s 
contribution 

Staff contribution 

World Bank 75 25 
IMF 75 25 
African Development Bank 73 27 
European Patent Organization 73 27 
European Central Bank  69 31 
OECD 69 31 
European Space Agency 68 32 
NATO 67 33 
ITER Organization 67 33 
Inter-American Development Bank 66 34 
CERN 61 39 
OPCW 61 39 
International Centre for Study of  
Preservation and Restoration of 
Cultural Property 

52 48 

OSCE 42 58 

Table 2: Apportionment of health insurance premiums in Common System Organizations 

 Organization’s 
contribution 

Staff contribution 

UN (in the USA) 67 33 
UN (outside the USA) 50 50 
UN (local staff in field locations) 75-80 20-25 
IMO 71 29 
WHO 67 33 
WTO 67 33 
WIPO 63 37 
FAO 60 40 
ILO 60 40 
ITU 60 40 
IFAD 56 44 
WFP 54 46 
UNESCO 50 50 
UPU 50 50 
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Tour Ariane - La Défense 9 
92088 Paris La Défense Cedex  
Fax +33 (0) 1 55 21 37 92 
marina.rouxel@mercer.com 
www.mercer.fr 

MEMO 

INTRODUCTION 

Mercer has prepared this memo exclusively to assist Unesco in having an estimation of the impact 
of changing the contributions split on the After Service Health Insurance (ASHI) plan for the fiscal 
year ending December, 31st 2013, with the requirements of IPSAS 25.  

This memo may not be used or relied upon by any other party or for any other purpose. Mercer is 
not responsible for the consequences of any unauthorized use. 

SCOPE OF THE VALUATION 

According to the discussion with Unesco, we understand that the Organization provides full 
healthcare benefits to active employees, retirees and to their dependents. The scope of the 
valuation has been discussed and approved by Unesco. Only the above mentioned plan is within 
the scope of this memo. 

The measurement date and the fiscal year end are December 31st, 2013. 
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ASSUMPTIONS 

Assumption As at December 31st, 2013 

Discount rate 4.00% 

Medical healthcare trend 5.00% 

Inflation rate 2.00% 

Mortality table Generational tables TGH2005 and TGF2005 

Turnover Table 2013 (See Appendix) 

Aging factor N/A 

Retirement age 
60 years old for people hired before 01/01/1990 

62 years old for others 
Percentage of  eligible staff who 
benefit from the ASHI after 
service 

100% 

Pension increase rate 2.00% 

Medical costs See Appendix 

Results 

The last full valuation results for the ASHI plan were provided with the following split of 
contributions: 

UNESCO 50%/Member 50%. 

UNESCO representatives asked us to make a rough estimation of the DBO with a split of 
UNESCO 60%/Member 40%. 

The DBO for the two scenarios are shown in the table below (in $’000). 

Scenario DBO 31/12/2013 Difference 
UNESCO 50%/Member 50% 826,115  
UNESCO 60%/Member 40% 848,989 +2.77% 
 
Please note that this is an estimation, based on data as at 31/12/2012. The results presented 
above have been issued with a roll forward method, with real benefit payments made in 2013, with 
the former split of contribution (50%/50%). So, the next valuation may change slightly the spread 
due to change of contributions split. 

Under IPSAS 25, for post-retirement medical coverage, the employer liability is equal to the 
difference between: 

– the annual medical costs for retirees and future retirees, 

– the retirees’ and future retirees’ contributions. 
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In this scenario, the employees’ contributions are lower of 20% than the former scenario, but the 
annual medical costs haven’t changed. Moreover, the medical costs increases faster than the 
retirement pension on which the contribution is calculated, explaining the mitigation of the impact of 
changing the split. 
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Appendix 

Turnover Table 

Age 
Professional 

level General level  Age 
Professional 

level General level 

20 14.30% 6.10%  38 2.60% 1.80% 
21 14.30% 6.10%  39 2.60% 1.80% 
22 14.30% 6.10%  40 2.60% 1.80% 
23 14.30% 6.10%  41 2.60% 1.80% 
24 14.30% 6.10%  42 2.60% 1.80% 
25 8.50% 4.80%  43 2.60% 1.80% 
26 8.50% 4.80%  44 2.60% 1.80% 
27 8.50% 4.80%  45 0.50% 1.20% 
28 8.50% 4.80%  46 0.50% 1.20% 
29 8.50% 4.80%  47 0.50% 1.20% 
30 4.80% 3.70%  48 0.50% 1.20% 
31 4.80% 3.70%  49 0.50% 1.20% 
32 4.80% 3.70%  50 0.50% 0.60% 
33 4.80% 3.70%  51 0.50% 0.60% 
34 4.80% 3.70%  52 0.50% 0.60% 
35 2.60% 1.80%  53 0.50% 0.60% 
36 2.60% 1.80%  54 0.50% 0.60% 
37 2.60% 1.80%  55 and over 0.00% 0.00% 
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2013 Average medical costs 

 
 
 

Age Average medical 
cost Age Average medical 

cost
0 1 275 50 2 578
1 1 079 51 2 656
2 914 52 2 737
3 773 53 2 822
4 655 54 2 911
5 562 55 3 005
6 487 56 3 104
7 428 57 3 208
8 396 58 3 317
9 385 59 3 432

10 377 60 3 559
11 373 61 3 692
12 373 62 3 832
13 375 63 3 977
14 381 64 4 128
15 389 65 4 286
16 400 66 4 449
17 426 67 4 619
18 523 68 4 795
19 579 69 4 978
20 638 70 5 167
21 701 71 5 361
22 765 72 5 572
23 833 73 5 806
24 901 74 6 051
25 969 75 6 306
26 1 038 76 6 572
27 1 106 77 6 848
28 1 174 78 7 135
29 1 242 79 7 433
30 1 308 80 7 742
31 1 373 81 8 061
32 1 438 82 8 391
33 1 501 83 8 731
34 1 563 84 9 081
35 1 624 85 9 442
36 1 684 86 9 812
37 1 743 87 10 192
38 1 804 88 10 581
39 1 864 89 10 980
40 1 924 90 11 386
41 1 984 91 11 801
42 2 044 92 12 223
43 2 106 93 12 651
44 2 168 94 13 087
45 2 231 95 13 527
46 2 296 96 13 973
47 2 363 97 14 423
48 2 432 98 14 918
49 2 504 99 + 13 977
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ANNEXE I 
Tableau 1 : Répartition des primes d’assurance santé, par organisation internationale 

 Contribution de 
l’Organisation 

Contribution du 
membre du 
personnel 

Banque mondiale  75 25 
FMI  75 25 

Banque africaine de développement 73 27 
Organisation européenne des brevets 73 27 

Banque centrale européenne 69 31 
OCDE  69 31 

Agence spatiale européenne 68 32 
OTAN  67 33 

Organisation ITER  67 33 
Banque interaméricaine de 

développement 
66 34 

CERN  61 39 
OIAC  61 39 

Centre international d'études pour la 
conservation et la restauration des 

biens culturels 

52 48 

OSCE  42 58 

Tableau 2 : Répartition des primes d’assurance santé dans les organisations du Régime 
commun 

 Contribution de 
l’Organisation 

Contribution du 
membre du 
personnel 

Nations Unies (aux États-Unis) 67 33 
Nations Unies (hors des États-Unis) 50 50 
Nations Unies (personnel local hors 

Siège) 
75-80 20-25 

OMI 71 29 
OMS 67 33 
OMT 67 33 

OMPI 63 37 
FAO 60 40 
OIT 60 40 
UIT 60 40 

FIDA 56 44 
PAM 54 46 

UNESCO 50 50 
UPU 50 50 
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ANNEXE II 

 

Tour Ariane - La Défense 9 
92088 Paris La Défense Cedex  
Fax +33 (0) 1 55 21 37 92 
marina.rouxel@mercer.com 
www.mercer.fr 

MÉMO 

Introduction 

Mercer a établi le présent mémo dans le seul but d’aider l’UNESCO à évaluer les effets d’une 
modification de la répartition des contributions sur le régime d’assurance-maladie après la 
cessation de service (ASHI) pour l’exercice budgétaire clos le 31 décembre 2013, comme l’exige la 
norme IPSAS 25. 

Ce mémo ne saurait être utilisé ou invoqué par quelque autre partie ni pour quelque autre objet 
que ce soit. Mercer n’est pas responsable des conséquences d’une utilisation non autorisée. 

Portée de l’évaluation 

D’après nos discussions avec l’UNESCO, nous croyons comprendre que l’Organisation offre des 
prestations de santé globales aux employés actifs, aux retraités et aux personnes à leur charge. 
La portée de l’évaluation a fait l’objet de discussions avec l’UNESCO, qui l’a approuvée. Le 
présent mémo ne porte que sur le régime susmentionné. 

La date de référence et la fin de l’exercice budgétaire sont le 31 décembre 2013. 

Hypothèses 

Hypothèse Au 31 décembre 2013 

Taux d’actualisation 4,00 % 

Évolution des soins médicaux 5,00 % 

Taux d’inflation 2,00 % 

Table de mortalité Tables de mortalité par génération TGH2005 et 
TGF2005 

Roulement Tableau 2013 (Voir Appendice) 

Coefficient de survie N/C 

Âge de départ à la retraite 60 ans pour les personnes engagées avant le 
01.01.1990 

Pourcentage de membres du personnel y ayant 
droit qui bénéficient de l’assurance-maladie après 
la cessation de service (ASHI) 

100 % 

Taux d’augmentation des pensions 2,00 % 

Frais médicaux Voir Appendice 

mailto:marina.rouxel@mercer.com
http://www.mercer.fr
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Résultats 

Les derniers résultats d’évaluation complets pour le régime d’assurance-maladie après la 
cessation de service (ASHI) ont été fournis dans le cadre de la répartition des contributions  
ci-après : UNESCO 50 %/Membre du personnel 50 %. 

Les représentants de l’UNESCO nous ont demandé de donner une estimation approximative des 
engagements de prestations définies (DBO) dans le cadre d’une répartition UNESCO 60 %/ 
Membre du personnel 40 %. 

Les DBO pour ces deux scénarios figurent dans le tableau ci-dessous (en milliers de dollars des 
États-Unis). 

Scénario DBO 31.12.2013 Différence 

UNESCO 50 %/Membre du 
personnel 50 % 

826 115  

UNESCO 60 %/Membre du 
personnel 40 % 

848 989 +2,77 % 

Veuillez noter qu’il ne s’agit que d’une estimation, basée sur les données au 31.12.2012. Les 
résultats présentés ci-dessus ont été produits à l’aide d’une méthode de roll-forward, avec les 
véritables versements de prestations effectués en 2013, selon l’ancienne répartition des 
contributions (50 %/50 %). La prochaine estimation pourrait donc modifier légèrement ces 
pourcentages en raison du changement dans la répartition des contributions. 

En vertu de la norme IPSAS 25, aux fins de la couverture médicale postérieure à la retraite, 
l’employeur est tenu de verser une somme égale à la différence entre : 

- les coûts médicaux annuels des retraités et futurs retraités, 

- les contributions des retraités et futurs retraités. 

Dans ce scénario, les contributions des employés sont inférieures de 20 % par rapport à l’ancien 
scénario, mais les coûts médicaux annuels n’ont pas évolué. En outre, les frais médicaux 
augmentent plus vite que les pensions de retraite à l’aune desquelles les contributions sont 
calculées, ce qui explique que les effets du changement de répartition soient moindres. 
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Appendice 

Tableau de roulement 

Âge 

Cadre des 
services 

organiques 

Cadre de 
service et de 

bureau  Âge 

Cadre des 
services 

organiques 

Cadre de 
service et de 

bureau 

20 14,30 % 6,10 %  38 2,60 % 1,80 % 

21 14,30 % 6,10 %  39 2,60 % 1,80 % 

22 14,30 % 6,10 %  40 2,60 % 1,80 % 

23 14,30 % 6,10 %  41 2,60 % 1,80 % 

24 14,30 % 6,10 %  42 2,60 % 1,80 % 

25 8,50 % 4,80 %  43 2,60 % 1,80 % 

26 8,50 % 4,80 %  44 2,60 % 1,80 % 

27 8,50 % 4,80 %  45 0,50 % 1,20 % 

28 8,50 % 4,80 %  46 0,50 % 1,20 % 

29 8,50 % 4,80 %  47 0,50 % 1,20 % 

30 4,80 % 3,70 %  48 0,50 % 1,20 % 

31 4,80 % 3,70 %  49 0,50 % 1,20 % 

32 4,80 % 3,70 %  50 0,50 % 0,60 % 

33 4,80 % 3,70 %  51 0,50 % 0,60 % 

34 4,80 % 3,70 %  52 0,50 % 0,60 % 

35 2,60 % 1,80 %  53 0,50 % 0,60 % 

36 2,60 % 1,80 %  54 0,50 % 0,60 % 

37 2,60 % 1,80 %  55 et au-delà 0,00 % 0,00 % 
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Moyennes des frais médicaux en 2013 

 

 

Age Average medical 
cost Age Average medical 

cost
0 1 275 50 2 578
1 1 079 51 2 656
2 914 52 2 737
3 773 53 2 822
4 655 54 2 911
5 562 55 3 005
6 487 56 3 104
7 428 57 3 208
8 396 58 3 317
9 385 59 3 432

10 377 60 3 559
11 373 61 3 692
12 373 62 3 832
13 375 63 3 977
14 381 64 4 128
15 389 65 4 286
16 400 66 4 449
17 426 67 4 619
18 523 68 4 795
19 579 69 4 978
20 638 70 5 167
21 701 71 5 361
22 765 72 5 572
23 833 73 5 806
24 901 74 6 051
25 969 75 6 306
26 1 038 76 6 572
27 1 106 77 6 848
28 1 174 78 7 135
29 1 242 79 7 433
30 1 308 80 7 742
31 1 373 81 8 061
32 1 438 82 8 391
33 1 501 83 8 731
34 1 563 84 9 081
35 1 624 85 9 442
36 1 684 86 9 812
37 1 743 87 10 192
38 1 804 88 10 581
39 1 864 89 10 980
40 1 924 90 11 386
41 1 984 91 11 801
42 2 044 92 12 223
43 2 106 93 12 651
44 2 168 94 13 087
45 2 231 95 13 527
46 2 296 96 13 973
47 2 363 97 14 423
48 2 432 98 14 918
49 2 504 99 + 13 977

Âge Moyenne des frais 
médicaux 

Âge Moyenne des frais 
médicaux 

 أُبعت هذه الوثيقة علا ورق معاو فصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون اخلامسةالدورة 

195 EX/5  
Part V Add. 

 ٥م ت/١٩٥ 
 ضميمة الخامسالجزء 

  
 ١٠/١٠/٢٠١٤باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 املؤقتمن جدول األعمال  ٥البند 

 التي اعتمدها متابعة تنفيذ القرارات
 السابقة دوراتهماالمجلس التنفيذي والمؤتمر العام في 

 الخامسالجزء  

 المسائل المتعلقة بالموارد البشرية 

 التأمين الصحيحالة صندوق  -جيم 
 )٨٥م/٣٧(متابعة تنفيذ القرار 

 ضميمة

 )STUتعليقات نقابة موظفي اليونسكو (

 نقابة موظفي اليونسكومن مرجع اليونسكو اإلداري، تقدم  ٩,٢عمًال بأحكام البند 
 مالحااتا بشأن التقارير اليت قدمتها املديرة العامة.
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 ٦٠/٤٠االلتزام المالي لليونسكو في إطار صيغة تقاسم التكاليف بنسبة  - ثانياً 

 إىل حد ما، الواردة يف الفقرة ن تسيعي انتباا اللس التنفيذي إىل العبارة املضللة  نقابة موظفي اليونسكوتود  - ١
العجز الدائمة [يف صندوق التأمني  املديرون العامون املتالحقون تدابري خمتلفة ملعاجلة  وجه ، وهي التالية: "اختذ٤٨

 الصحي]."

إىل عام  ٢٠٠٦ست سنوات، من عام  دامومثة عجز تقين يف الصندوق (ألن اإلنفاق كان  كرب من املسامهات)  - ٢
 . وهناك عدة  سباب هلذا العجز، وهي:٢٠١١إىل عام  ٢٠٠٨ ربع سنوات، من عام  دام حقيقي، ومثة عجز ٢٠١١

، على الرغم من ٢٠١٢إىل عام  ١٩٩٦سنة، من عام  ١٦طوال فية  االشياكاتمل تطبَّق  ي زيادة على  ( )
٪، ومن  ن اجلمعية العامة للمشيكني اسيعت انتباا ٥التكاليف الطبية بنسبة  تضخمب اً عام إقراراً  ن هناك 

 املديرين العامني مراراً إىل هذا املشكلة؛

يف ثالث  ٦٠/٤٠ق االقياح اخلاص باالنتقال إىل صيغة تقاسم التكاليف بنسبة مل يطبَّق على اإلطال (ب)
، والوارد يف خطة العمل الشاملة اليت وضعها املدير العام ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير   ١مراحل، ابتداء من 

٢٠٠٥0Fسنة 

٢٠١١1F. ومل يقبل املؤ ر العام االقياح الدد يف هذا الشأن ال يف عام ١

 .٢٠١٣م وال يف عا ٢

هذا األسباب، وهو املشكلة اجلديدة املتمثلة يف اخنفاض عدد املوظفني العاملني وازدياد عدد  يطغى علىوهناك اآلن ما 
 املتقاعدين.

 نه مل يتم اختاذ تدابري حقيقية ملعاجلة  وجه العجز. وبدًال من ذلك، طلبت اإلدارة  نقابة موظفي اليونسكوويبدو ل - ٣
. صندوق التأمني الصحيإجراء مخس دراسات، مل يكن إال قليل منها مالئمًا  و جمديًا  و قادرًا على إظهار  ي فهم ل

). ولئن كان ٦٤دامته املالية (الفقرة و وصت آخر هذا الدراسات بتغيري البنية اإلدارية للصندوق من  جل تعزيز است
لصندوق التأمني العامون ميددين على مر السنوات يف اختاذ التدابري املالية األساسية لتعزيز االستدامة املالية  يروناملد

 ، فمن املؤكد  ن  ي تغيري يف البنية اإلدارية للصندوق لن حيقق هذا االستدامة.الصحي

 

 

                                                           

: "ويدعو املدير العام إىل  ن يقدم إليه يف دورته السادسة والسبعني بعد املائة تقريراً عن تنفيذ خطة ٣٨م ت/١٧٢من القرار  ٨الفقرة  ١
اليت ستقدَّم يف إطار مشروع الربنامج  صندوق التأمني الصحيالعمل الشاملة مبا يف ذلك التدابري املقيحة لزيادة االشياكات يف 

 )." ٥م/٣٤( ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي وامليزانية 
 .٩٩م/٣٦القرار  ٢
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 ، تطرقت الوثيقة إىل ما يلي:٦٠/٤٠يتبة على االنتقال إىل صيغة تقاسم التكاليف بنسبة ولدى تناول اآلثار امل - ٤

 ٦٠/٤٠، وهي  ن صيغة تقاسم التكاليف بنسبة ٣٨م/٣٧احلجة املقدمة يف الوثيقة  ٤٩كررت يف الفقرة  ( )
 ضرورية لتعويض تناقص الدخل الناجم عن تزايد عدد املوظفني املتقاعدين؛

ويف امللحق األول،  ن اليونسكو تعد  قل عطاء من رب عمل سخي، إذ  ٦٠يف الفقرة  ،مرة  خرىوبّينت  (ب)
٪ يف الضمان الصحي ٥٠إ�ا واحدة من منامتني دولتني شبيهتني فقط تسهمان مبا ال يزيد على 

 ٪؛٧٥ملوظفيها، بينما تسهم املنامات األخرى مبا يصل إىل 

تمثل يف سي ٦٠/٤٠تقاسم التكاليف بنسبة  ن تأثري االنتقال إىل صيغة إىل  ٥٧و ٥٣وتشري يف الفقرتني  (جـ)
 تقدمها املنامة، ولكن قد تنجم عن ذلكمليون دوالر  مريكي إىل املسامهة احلالية اليت  ٢,٥إضافة مبلغ 

 زيادة  قل مما هو متوقع يف االلتزام العام املرتبط بالتأمني الصحي يف فية ما بعد اخلدمة.

م من هذا احلجج، وجدت املديرة العامة سببًا آخر لعدم اختاذ  ي إجراء وللقيام مرة  خرى بتأجيل تطبيق وعلى الرغ
قد  ٢٠١٢إىل  ن "زيادة نسب االشياكات يف عام  ٦٦، إذ  شارت يف الفقرة ٦٠/٤٠تقاسم التكاليف بنسبة صيغة 

 الصيغة." ، ولذا ليست هناك حاجة إىل تغيرييف األجل القصري لصندوق التأمني الصحيحققت استقرار الوضع املايل 

و عرب مراجع احلسابات اخلارجي عن عدم موافقته على �ج اإلدارة املتمثل يف عدم التدخل يف األمور، إذ  شار  - ٥
لرد  الالزم احلقيقي املبلغشهرًا من  ١٢بلغ فقط ما يغطي  ٢٠١٣يف عام  صندوق التأمني الصحيإىل  ن احتياطي 

كما  شار شهراً،   ١٨ و ١٥ تياوح بنيالنفقات، وهو بذلك ال يزال دون املستوى املطلوب، وهو تغطية النفقات لفية 
قد  دت إىل استقرار الوضع املايل يف األجل القصري، "فإن هناك احتماًال   ٢٠١٢ نه على الرغم من  ن زيادة عام إىل 

ستعادة التوازن وسط"، وجيب بالتايل "مواصلة اجلهود اليت تبذهلا املنامة من  جل اكبريًا بالعودة إىل العجز يف األجل املت
]. وإن جوهر املسألة ببساطة هو  ن ٢٨و ٢٧و ٢٤اجلزء الثاين، الفقرات  ١٩م ت/١٩٥[الوثيقة  املايل املستدام"

من نسبة زيادة املرتبات واملعاشات  ٪)٥نسبة  كرب (بالتكاليف الطبية كانت يف املاضي وستال يف املستقبل املناور تزداد 
2F٪)٢التقاعدية (

، ولذلك فقد شدد املشيكون مرارًا على  نه ال بد من إجراء زيادات دورية دائمة على االشياكات، ٣
3Fوذلك يف كل فية  ربع سنوات إىل ست سنوات

 . وعلى كل حال، فإن  قساط التأمني يف القطاع اخلاص تزداد كل عام.٤

 

                                                           

 .Mercer: “Optimization of the UNESCO MBF Plan: Part I Actuarial Report, 12 February 2010, p. 23تقرير مريسر:  ٣

الشياكات  إدخال تعديالت على"ويقتضي هذا النهج رصد تكاليف ومنط املطالبات اخلاصة بالتأمني الصحي بصفة منتامة، مع  ٤
 . (حنن  ضفنا اخلط حتت العبارة).٣، الفقرة ٣٢م ت/١٨٧، وفق مقتضى احلال، لضمان االستقرار املايل للصندوق." الوثيقة بانتاام
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املؤ ر العام  يوصياللس التنفيذي على  ن  نقابة موظفي اليونسكومن مراعاة كل هذا العوامل، حتث  وانطالقاً  - ٦
 ،٦٠/٤٠صندوق التأمني الصحي بنسبة  تقاسم تكاليفيف دورته الثامنة والثالثني باملوافقة على االنتقال إىل صيغة 

.  ما احلجة القائلة بأنه ينبغي عدم التغيري ريثما ٣١املبني يف الصفحة  ٣وذلك على عكس ما يرد يف مشروع القرار 
تصدر نتيجة دراسة األمم املتحدة، فهي حجة خادعة ومضللة، ألن االهتمام األول للدراسة هو التأمني الصحي يف فية 

التأمني   ي حال من األحوال إىل  ي تغيري فوري يف خمتلف نام ما بعد اخلدمة، ولن تؤدي نتائج هذا الدراسة يف
 .الصحي

 لصندوق التأمين الصحيالبنية اإلدارية  -رابعاً 

) الذي ٨٥م/٣٧، وهو  ن القرار (صندوق التأمني الصحيمثة مؤشر آخر يدل على استمرار اإلدارة يف إمهال  - ٧
مضى  ا مع  نهمل يتم تنفيذ صندوق التأمني الصحيبشأن تعديل ناام  ٢٠١٣اختذا املؤ ر العام يف تشرين الثاين/نوفمرب 

، ٢٠١٣). ففي الواقع، مل يقعقد اجتماع للس اإلدارة منذ تشرين األول/ كتوبر ٦٥على ذلك ما يقارب السنة (الفقرة 
فال تزال مؤجلة، ومل يقعقد  ٢٠١٣ يلول/سبتمرب  ٤ ما اجلمعية العامة االستثنائية للمشيكني اليت كان من املزمع عقدها يف 

رَ االجتماع السنوي للجمع انتخابات جملس اإلدارة اليت كان من املفروض إجراؤها يف  ية العامة للمشيكني، كما مل جتق
 التأمني الصحيلك هو  ن املشيكني، الذين  كدوا مرارًا  سكهم بصندوق ذ. واألسو  من كل ٢٠١٤ يلول/سبتمرب 

صندوق التأمني  يف موضوعشاركني يف ملكية الصندوق، مل يتم إعالمهم عما حدث  و مل حيدث والذين يقعتربون م
 اخلاص بم. الصحي

وتقعلم اإلدارة اللس التنفيذي بأن األمانة تقوم بوضع الصيغة النهائية لتشكيلة اللس االستشاري اجلديد. وإن  - ٨
 ،يف الصندوق يني و طوع ينيإلزام ومجيع املوظفني العاملني واملتقاعدين، الذين يعدون مشيكني موظفي اليونسكونقابة 

يتساءلون بطبيعة احلال عن الطريقة اليت جتري با هذا العملية وعن توقيتها، ال سيما  ن الناام اجلديد ينص حتديداً على 
 وبني) سينتخبهم املشيكون عرب التصويت اإللكيوين والربيدي. ن ممثليهم (ثالثة  عضاء وثالثة  عضاء منا

 

 طقبعت هذا الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون اخلامسةالدورة 

195 EX/5 
Part V Add.2 

 ٥م ت/١٩٥ 
 ٢الجزء الخامس ضميمة 

  
 ١٣/١٠/٢٠١٤باريس،  

 األصل: فرنسي
 
 

 املؤقتمن جدول األعمال  ٥البند 

 التي اعتمدها متابعة تنفيذ القرارات
 السابقة دوراتهماالمجلس التنفيذي والمؤتمر العام في 

 الخامسالجزء  

 المسائل المتعلقة بالموارد البشرية 

 ٢٠١٣الخبراء االستشاريين في عام استخدام عقود  - باء
 وتنفيذ السياسة المعدلة الخاصة بالخبراء االستشاريين األفراد وغيرهم من األخصائيين

 ٢ ضميمة

 )STUتعليقات نقابة موظفي اليونسكو (

نقابة موظفي م من مرجع اليونسكو اإلداري، تقدّ (هاء)  ٩,٢عمًال بأحكام البند 
 .هذا املديرة العامة ريرتق عيى تعييقاتا اليونسكو

 
عيى اعاعاء انتباا اليس التنفيذي إىل بعض  أخرى ةمر نقابة موظفي اليونسكو حترص ، ٢٠١٢مثيما حصل يف عام 

 .ويف إجراءات اختيار هؤالء اخلرباء أوجه اخليل والتباين يف االعتعانة باخلرباء االعتشاريني

جيت هذا الزيادة . وعُ ٢٠١٣ازدادت إلى حد كبير في عام  االستعانة بالخبراء االستشاريينالنقابة أن وتالحظ 
بعمييات إعادة أكثر القطاعات تأثراً  تُعدواملعيومات، اليت واالتصال  ،والعيوم الطبيعية ،يف قطاعات الثقافةبصورة رئيسية 

يف قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانية خارجيني رباء خب املكثفة واملنهجيةما زالت االعتعانة إلغاء الوظائف. و اهليكية و 
بسبب وجود عدد كبري من الوظائف اليت أبقيت شاغرة و عداد املوظفني يف املنظمة فض أبسبب خ قائماً  واقعاً 
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يف املقام عيى الصعيد الداخيي موضوع حبث الكفاءات املطيوبة تشكل ومن املهم أن  فضت درجتها الوظيفية.خُ  أو
 االعتعانة بأي خبري.قبل األول 

م االعتعانة بومدة اخلاصة باخلرباء االعتشاريني  تنافسيةمراقبة العمييات ال لتحسينالتدابير المتخذة ويتعني تعزيز 
مستوى اخلربات واملكاتب، و عدد العقود املربمة حبسب القطاعات  النظر يفوينبغي يف الواقع  .همألجور احلدود القصوى و 

وجيب أن األجل القصري. ميكن حتقيقها يف أهداف خمتيفة  لبيوغباخلرباء االعتشاريني ااتم االعتعانة التيقائية املطيوب، و 
عن طريق االعتعانة بصورة املنشودة  هانتائجو  هاأهداف تتيح هلا حتقيقوعائل أخرى تنظر املنظمة، قدر املستطاع، يف 

جيري اليت الكفاءات باعتخدام الكفاءات املتاحة و/أو وظائف  إنشاءإمكانية  وأن تدرساحلاليني رئيسية باملوظفني 
 دورات تدريبية. من خاللتعزيزها 

 اختالالً شهد  ٢٠١٣عام ن أ )١٠اإلقييمية (اجلدول  اتالموع حبسب يع الجغرافي للخبراء االستشاريينالتوز ويبني 
 ).٪٢١يف امليدان ( م٪) أ٥٩كان الك يف املقر (أ، عواء يف الموع) ٪٥٩(  التوازن لصاا الموعة األوىليف اً كبري 

أكثر  اختيارعميية  عيمًا بأن توافر ،ويتعارض هذا االختالل يف التوزيع اجلغرايف ليخرباء االعتشاريني مع مصاا املنظمة
 .خري متثيل ملنظمةا كفيية بتمثيلمتنوعة  االعتفادة من خربات قد يتيح  إحكاماً 

 غادروامتقاعدين بأو متقاعدين قدامى االستعانة مجددًا بمن غري املقبول أن تعترب نقابة موظفي اليونسكو وأخرياً، 
لغرض يمنظمة ل نيملعنيا املوظفنيترك قبل املعارف جيب أن حيصل  فنقل. خبراء استشاريين صفتهمب، حديثاً منظمة لا

يعزز صون أعرع وأن  بطريقةتنفيذ مهامهم ب البدءعيى ملوظفني يساعد ا الك أن شأنفمن ي عبب آخر. ألالتقاعد أو 
 الثقافة املؤعسية.

 طُبعت هذا الوثيقة عيى ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة التسعوناخلامسة و الدورة 

195 EX/5  
Part V Add. 3 

  ٥م ت/١٩٥ 
 ٣ ضميمة الخامس الجزء

  
 ٢٠/١٠/٢٠١٤باريس،  

 فرنسياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

 متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها
 المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة

 الجزء الخامس

 المسائل المتعلقة بالموارد البشرية

 الجغرافي لموظفي األمانة والتوازن بين الجنسين في صفوفهمالتوزيع  –ألف 

 ٣ ضميمة

 تعليقات نقابة موظفي اليونسكو

 من مرج  الوونسوو اداار،، قاد  ناابة موفيي الوونسوو مالظااتا (هاء) ٢-٩عمًال بالبند 
 بشأن قارير املديرة العامة.

، ٢٠١٤أنّه "يف ظزيران/يونوو إىل اجلزء اخلامس  ٥  ت/١٩٥من الوثواة  ٦الواراة يف الصيحة ، ٢٢خلصت اليارة 
أوشك أن يتحاق التوافؤ بني اجلنسني يف فئة الوفائف املهنوة وما فوقها (ارجة مهين/ارجة مدير) (م  متثول النساء 

املعلومات ال يعوس بدقة  ا االستنتاج٪ يف هذه الوفائف)". وقوّا ناابة موفّيي الوونسوو أن قؤكد على أّن هذ٤٩بنسبة 
٪ يف الوفائف من ارجة ٥٨الواراة يف الوثواة واليت قبّني بوضوح أّن "متثول النساء مرقي  يف املستويات املتدنوة: امليّصلة 

، فنسبة متثول النساء يف صيوف ٥-و  ٤-ما يف الوفائف من ارجة  أ. ٣-٪ يف الوفائف من ارجة  ٥٤و ٢-/ ١- 
 ظىتوذلك  ،٪ من املناصب اداارية٣٤٪ على التوايل". وأخرياً، مل قشغل النساء سوى ٣٦٪ و٤٦املوفيني هي 

 .٢٠١٤ظزيران/يونوو  ١

 ".منجزّثل قوافؤاً "شبه مي٪ ال ٣٦٪ و٣٤ بنسبة ثول النساء يف املناصب العلوامت وقرى ناابة موفيي الوونسوو أنّ 
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"تحقق التكافؤ على الشول التايل:  ٢٢قعديل اخلالصة الواراة يف اليارة  الوونسوو، قوّا ناابة موفيي ومن هذا املنطلق
األعلى بين الجنسين على مستوى الوظائف من درجة "مبتدئ" لكن ينبغي تحقيقه أيضًا على مستوى الوظائف 

 ".درجة

قوا ناابة موفيي الوونسوو أن قأخذ التوصوة علمًا بذا الوض  وقدعو املديرة العامة إىل مضاعية جهواها للتوصل  كما
 ارجات الوفائف يف املنامة.  مجو  إىل حتاوق التوافؤ بني اجلنسني يف

 فتصبح التوصوة على الشول اآليت:

فوما خيّص التوزي  اجلغرايف  واملتعلاة بالوض  اجلزء اخلامس ٥  ت/١٩٥باملعلومات الواراة يف الوثواة  علماً  حيوط -٢
 ؛٢٠١٤ظزيران/يونوو  ١ملوفيي األمانة والتوازن بني اجلنسني يف صيوفهم يف 

األمانة على كل املستويات، وال سوما بالنسبة  وفائفمن املديرة العامة أن حتّسن التمثول اجلغرايف يف  ويطلب -٣
وال سيما في الرتب  ،وأن تحّسن التكافؤ بين الجنسينإىل البلدان غري املمثّلة أو املمثلة اون النصاب، 

يف املاا  األول  على أساس الوياءة واجلدارة، وأن قاّد   قتم، م  التذكري بأن التعوونات العليا ودرجة مدير
 حملرزةالسابعة والتسعني بعد املائة قاريراً عن النتائج ا إلوه يف اورقه

 

 طُبعت هذه الوثواة على ورق معاا قصنوعه
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