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196 EX/5 Part I  
 األولالجزء  ٥ت/ م١٩٦ 
  
 ٢٦/٣/٢٠١٥باريس،  

 /فرنسياألصل: إجنليزي
 

 املؤقت األعمال جدولمن  ٥البند 

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

 األولالجزء 

 المسائل المتعلقة بالبرنامج

 الملخص

التنذيذي علا التيدا ازريف إ متابعة فنذيذ اليراراا الا اعتمدها اللس  التيرير إ إع أ ضعءاا اللسيتمثل الغرض من هذا 
 .التنذيذي واملؤرر العاا إ دوراتما السابية

 :ويتءمن اجلزا األول من هذه الوثيية معلوماا عن املسائل التالية املتعلية بالربنامج

 في مجال التعليم تشاطر الممارسات الجيدة - ألف

تقرير عن نتائج المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية وأنشطة المتابعة المقترح تنفيذها في  - باء
 ٢٠١٧-٢٠١٤إطار برنامج عمل المنظمة وميزانيتها للفترة 

عزيز اسرتافيجية اليونسكو بشأن الدول اجلزرية الصغرية تب املتعلقليد وافق املؤرر العاا إ دورفه السابعة والث ثني علا اليرار 
ه) وضع خطة عمل لتنذيذ "( ما يلي: دعو املديرة العامة إىليي ذ) ال"خامساً " اليسمه من  -١النامية (الذيرة الذرعية 

 ."اليونسكو اااختصاصاملتصلة باالا الإ  ، وذلكنتائج املؤرر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية

 وفشتمل هذه الوثيية علا اقرتاح املديرة العامة إ هذا الصدد.

 .٩ارجراااا املتوقع من اللس التنذيذي اختاذها: اليرار امليرتح إ الذيرة 

 مبادرة اليونسكو بشأن الحدائق الجيولوجية العالمية -جيم 

بعيدها  ٢٠١٣ا قاا فريق العمل املعين باحلدائق اجليولوجية منذ عاا فستند هذه الوثيية إىل نتائج االجتماعاا السبعة ال
، واالحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية (GGN)مع الدول األعءاا، واللجان الوعنية، والشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية 

(IUGS)ونسكو الا من شأ�ا ضن فنذذ إ إعار . وفرد إ الوثيية اخلصائص امليرتحة ألنشطة احلدائق اجليولوجية العاملية للي
 .(IGGP) برنامج دويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية

(ضوالً، ضل،)، فيدا هذه الوثيية إىل اللس التنذيذي مشروأ النظاا األساسي  ٥ا ا/١٩٥وفلبيًة للطلب الوارد إ اليرار 
للربنامج الدويل امليرتح لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية، ومشروأ املبادئ التوجيهية اخلاصة باحلدائق اجليولوجية العاملية 

رد إ الوثيية الا انتها فريق العمل من إعدادها. كما فشتمل الوثيية علا املعلوماا ذاا الصلة لليونسكو، وذلك وفياً ملا ي



(ii) 

 

). وجتدر ارشارة إىل ضن اليرار املذكور قد دعا ٣و ٢و ١بالتبعاا املالية الا قد فرتفب علا الربنامج امليرتح (انظر امل حق 
 املديرة العامة إىل اليياا مبا يلي:

شراكة رمسية مع الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية باالستناد إىل حتليل للييمة املءافة الا قد  إقامةانية النظر إ إمك •
 ؛فيدمها شراكة من هذا النوأ

فيدمي معلوماا عن ضي قرار يتخذه االحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية إ اجتماأ جلنته التنذيذية إ كانون الثاين/يناير  •
غيرياا امليرتح إدخاهلا علا الربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية بصيغته احلالية، وفعديل الشراكة مع بشأن الت ٢٠١٥

 االقتءاا؛ االحتاد الدويل املذكور حسب

 ؛عيد اجتماعاا إضافية لذريق العمل املعين باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو •

 ؛واحلدائق اجليولوجيةالنظاا األساسي لربنامج دويل لعلوا األرض إعداد  •

 ؛االقرتاح الكامل، مبا إ ذلك مشروأ املبادئ التوجيهية التنذيذية وفيدمي، ا فريق العملع الصيغة النهائية لتوصياضو  •

النظر، عند الءرورة، إ سبل التوفيق بني اجلداول الزمنية اخلاصة بالربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية والشبكة العاملية  •
 نسكو؛اجليولوجية، واجلداول الزمنية للهيئتني الرئاسيتني لليو للحدائق 

 .فوفري مجيع املعلوماا املذيدة بشأن اآلثار املالية لربنامج دويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية •

 احلالية. ٥ إعار الوثيية ا/وفندرج اآلثار املالية واردارية املرتفبة علا الربنامج الدويل امليرتح لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية إ

 .١٥املتوقع من اللس التنذيذي اختاذها: اليرار امليرتح إ الذيرة  ارجراااا

 حماية التراث العراقي - دال

 .١٠املتوقع من اللس التنذيذي اختاذها: اليرار امليرتح إ الذيرة  ارجراااا

 ونشره "فاريخ ضفريييا العاا"تنفيذ األنشطة المتعلقة بإعداد المجلد التاسع من  - هاء

 .١٣املتوقع من اللس التنذيذي اختاذها: اليرار امليرتح إ الذيرة  ارجراااا

 قضايا اإلنترنت: بما فيها االنتفاع بالمعلومات والمعارف، وحرية التعبير، وحرمة الشؤون الشخصية، واألبعاد - واو
 األخالقية لمجتمع المعلومات

الذي اختذه إ دورفه السابعة والث ثني من املديرة العامة ضن فعد دراسة شاملة عن اليءايا  ٥٢املؤرر العاا إ اليرار  علب
املتعلية بارنرتنت إ نطاق مهاا اليونسكو، ُجترى علا ضساس عملية فشاورية جامعة ومتعددة األعراف املعنية كي فستخدا 

 املنظمة نتائجها لتيدمي فيرير عن فنذيذ نتائج اليمة العاملية لتمع املعلوماا إىل املؤرر العاا إ دورفه الثامنة والث ثني.

ومن خ ل هذا التيرير، حتيا املديرة العامة اللس التنذيذي علمًا بنتائج هذه العملية اجلارية وفوصي بأن فتم املوافية علا 
 اجلزا األول، ضميمة، وإحالته إىل املؤرر العاا. ٥ا ا/١٩٦لوارد إ الوثيية البيان اخلتامي ا

 .٦ املتوقع من اللس التنذيذي اختاذها: اليرار امليرتح إ الذيرة ارجراااا

 القرارات واألنشطة الحديثة للمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة ذات األهمية بالنسبة إلى أعمال اليونسكو - زاي



(iii) 

 جدول المحتويات

 الصذحة

 ١ .............................................................. التعليم جمال إ اجليدة املمارساا فشاعر - ضل،

 النامية الصغرية اجلزرية بالدول املعين الثالث الدويل املؤرر نتائج عن فيرير - باا
 ٤ ............... ٢٠١٧-٢٠١٤ للذرتة وميزانيتها املنظمة عمل برنامج إعار إ فنذيذها امليرتح املتابعة وضنشطة

 ٢٣ ..................................................... العاملية اجليولوجية احلدائق بشأن اليونسكو مبادرة - جيم

 ٥٦ ...............................................................................العراقي الرتاث محاية - دال

 ٦١ .............................. ونشره "العاا ضفريييا فاريخ" من التاسع اللد بإعداد املتعلية األنشطة فنذيذ - هاا

 واملعارف، باملعلوماا االنتذاأ فيها مبا: ارنرتنت قءايا - واو
 ٦٥ ............................ املعلوماا لتمع األخ قية واألبعاد الشخصية، الشؤون وحرمة التعبري، وحرية

 للمنظماا احلديثة واألنشطة اليراراا - يفاي
 ٦٧ ..............................  اليونسكو ضعمال إىل بالنسبة األمهية ذاا املتحدة األمم ملنظومة التابعة
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 تشاطر الممارسات الجيدة في مجال التعليم - ألف
 (ضوًال، باا) ٥ا ا/١٩٤(متابعة فنذيذ اليرار 

 مقدمة

فعزيز دور  الرامي إىل(ضوًال، باا)  ٥ا ا/١٩٤فبني هذه الوثيية التيدا ازريف فلبيًة لطلب اللس التنذيذي (اليرار  - ١
اجليدة إ جمال التعليم بغية ارسهاا إ فوعيد ع قاا التعاون فيما بني بلدان  املمارساااليونسكو فيما يتعلق بتشاعر 

 اجلنوب.اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب و 

) الا وافق عليها املؤرر العاا إ دورفه ٢٠١٧-٢٠١٤، ٤ا/٣٤إن االسرتافيجية املتوسطة األجل لليونسكو ( - ٢
إىل التغيرياا اجلوهرية  صراحةً السابعة والث ثني، والا ضقرها اللس التنذيذي إ دورفه الرابعة والتسعني بعد املائة، فشري 

ية الدولية علا مر اخلمسة عشر سنة املاضية. فاملنظومة اجلديدة فتيح اعتماد ضشكال الا عرضا علا منظومة التنم
إىل فيها األولوية لتناقل املوارد والدراية فيما بني النظراا من بلد  فوىلجديدة لع قاا التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

يفيادة استخداا فكنولوجيا املعلوماا واالفصاالا  آخر، كما فتيح مشاركة جمموعة ضوسع نطاقاً من األعراف الذاعلة. وإن
قد فتحت ضبوابًا عديدة للتعاون ارقليمي والتعاون فيما بني األقاليم، وكذلك لتشاعر املعارف والتكنولوجيا وإقامة 

ثر من ذي الشراكاا مع األعراف الذاعلة غري التيليدية إ جمال التنمية. وإ ظل السياق العاملي املشار إليه، فتجلا ضك
مسؤولة عن مجع مشل شركاا التنمية من الشمال واجلنوب، وعن فيسري وضع  قبل ضمهية دور اليونسكو باعتبارها جهة

وكذلك باعتبارها مركزاً  األعر التنسييية العابرة للحدود، وإقامة الشبكاا والشراكاا بني العديد من األعراف املعنية،
 لتبادل املمارساا اجليدة.

 محرزالتقدم ال

استجابًة للدول األعءاا الا علبت فشجيع فبادل املمارساا اجليدة إ جمال التعليم، وفعزيز التعاون فيما بني  - ٣
بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب واجلنوب، مبا إ ذلك وضع اسرتافيجية لتنظيم ع قاا التبادل املذكورة، قاا 

املير واملكافب امليدانية واملعاهد، بغية جتميع املمارساا اجليدة املعمول با داخل قطاأ الرتبية باستشارة املوظذني إ 
اآللياا والشبكاا الرئيسية الا يستخدمها حاليًا لتزويد الدول  مجيعاليونسكو وخارجها. كما قاا اليطاأ باستعراض 

األعءاا خبدماا املساعدة التينية، وذلك بغية املءي قدمًا إ فوسيع نطاق ع قاا التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
ور ضخرى، علا مبادرة وفيما بني بلدان الشمال واجلنوب واجلنوب (التعاون الث ثي). وفشتمل اآللياا املذكورة، ضمن ضم

، الا رثل منتدى جيري من خ له التشاور بانتظاا مع E9)السكان (ذاا األعداد الءخمة من جمموعة البلدان التسعة 
 الدول األعءاا بشأن الرتويج للممارساا اجليدة وفبادهلا.
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بية من ضجل فعزيز التعاون فيما بني وعليه، فعرض هذه الوثيية زة وجيزة عن االسرتافيجية الا اعتمدها قطاأ الرت  - ٤
بلدان اجلنوب والتعاون الث ثي من خ ل فشاعر املمارساا اجليدة وكذلك االستذادة الكاملة من األعر التنسييية 

 والشبكاا والشراكاا املتعددة األعراف علا صعيد اليطاأ.

املمارساا اجليدة قد رثلت إ جتميع هذه  وإن ضهم االسرتافيجياا الا اعتمدها اليطاأ من ضجل فشجيع فبادل - ٥
ع أ عليها من خ ل فصميم موقع خمصص هلا علا شبكة الويب يشتمل علا معلوماا حمدثة املمارساا وفيسري اال

 education-in-cooperation -triangular-and-south-http://www.unesco.org/new/en/education/south/ :ومواد مرجعية

التمييز بني املمارساا حبسب املصادر احلكومية وغري احلكومية  ضنه بالنظر إىل الييود الزمنية واملالية، مل يتسنَّ  بيد - ٦
فصني، البياناا  حبيث يتيحإ إعار املرحلة التالية ستستكمل برجمة املوقع  ولكنخ ل املرحلة األوىل من فصميم املوقع. 
املوقع مبحرك للبحث لتيسري عملية البحث عن البياناا حبسب مصدرها  سيزوَّدوفويفيعها علا املزيد من الذئاا، كما 

 ضو غري احلكومي. احلكومي

ومت ارع ن عن افتتاحه علا موقع  ٢٠١٥الثاين/يناير كانون   ١٩ليد مت فدشني النسخة احلالية للموقع يوا  - ٧
ضل،) سجل للممارساا اجليدة إ جمال (: مها ينضاليونسكو املخصص ليطاأ الرتبية. ويتأل، املوقع اجلديد من جز 

ز باا) استعراض آللياا الدعم الرئيسية ملساندة جهود اليونسكو فيما يتعلق بتعزي(املوضوعاا، و التعليم مصنذة حبسب
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الث ثي.

فئة  ١٣ إيشتمل "سجل املمارساا اجليدة" إ جمال التعليم علا قدر كبري من املعلوماا املصنذة  )١(
: التيييم وضمان اجلودة، والرعاية والرتبية إ مرحلة الطذولة املبكرة، والتعليم من ضجل وهي التالية ،مواضيعية
املستدامة، والسياساا واخلطا التعليمية، والتعليم من ضجل املواعنة العاملية، وفعليم النساا والذتياا، التنمية 

والتعليم العايل، والرتبية الوقائية من فريوس نيص املناعة البشري/اريديف، واستخداا فكنولوجيا املعلوماا 
والتعليم  ،التعليم غري النظامي، واملعلمونواالفصاالا إ جمال التعليم، والتعليم اجلامع، وحمو األمية و 

من خ ل السجل فوجيه يفائر املوقع إىل قواعد البياناا التعليمية جيري والتدريب إ الال التيين واملهين. و 
الا فتيح له البحث عن ضمثلة  باملوضوأ فشاعر املعارف ذاا الصلة ومنابرارلكرتونية، وبواباا املعلوماا، 

 يدة إ جمال التعليم واالع أ عليها. وفءً  عن ذلك فوجد وص ا مباشرة حتيل إىلللممارساا اجل
 جمموعة خمتارة من املبادئ التوجيهية املواضيعية، وضدواا التنذيذ، والتيارير، ودراساا استعراض السياساا.

ليطاأ الرتبية فعزيز  تضفاحيرد عرض لبعض آلياا التنسيق الا  ،وإ اجلزا املتعلق "بآلياا الدعم الرئيسية" )٢(
بني بلدان اجلنوب، ولتشجيع التعاون فيما  اارقامة احلوار بشأن السياس منرباً مهامه االسرتافيجية باعتباره 
فوجيه يفائري املوقع إىل مواقع املؤرراا ارلكرتونية، وإىل األعر والشبكاا  جيريالدويل إ جمال التعليم. و 

تيح هلم معرفة املزيد عن ضنشطة يمما  ،وإىل املعلوماا ازددة بشأن الربامج التنسييية العاملية وارقليمية،

http://www.unesco.org/new/en/education/south-south-and-triangular-cooperation%20-in-education/
%EF%BA%97http://www.unesco.org/new/en/education/south-south-and-triangular-cooperation
%EF%BA%97http://www.unesco.org/new/en/education/south-south-and-triangular-cooperation
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. ويعد كل من اللجنة التوجيهية حلركة التعليم للجميع، واالجتماأ اليونسكو إ شا الاالا املواضيعية
العاملي للتعليم للجميع، من ضهم األمثلة علا اآللياا الرفيعة املستوى الرامية إىل فيسري إقامة حوار دويل 

دة مبشاركة احلكوماا، والوكاالا الثنائية واملتعد املناعقبشأن السياساا، وإرساا ع قاا التبادل بني 
 األعراف، واجلماعاا الا رثل التمع املدين، واليطاأ اخلاص.

للتعاون مع الدول األعءاا من ضجل إعداد اخلطة العاملية  املبذولة وإ إعار قياا اليطاأ مبءاعذة اجلهود )٣(
 ، مث السعي إىل فنذيذها، فإن ضحد ضهم األنشطة االسرتافيجية لليطاأ٢٠١٥ عاا ما بعد مرحلة للتعليم إ

سيتمثل إ الرتويج بيوة للمنتدياا والشبكاا الرفيعة املستوى الا ييوا اليطاأ بعمله من خ هلا، بغية 
املءي قدمًا إ فوعيد ع قاا التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب واجلنوب، سعياً 

 .٢٠١٥ما بعد عاا  مرحلةل التعليم إ إىل إحرايف التيدا باجتاه التغلب علا التحدياا املطروحة إ جما

ما فنذذه اليونسكو من  ونتائجوبغض النظر عن املوقع اجلديد علا شبكة الويب الذي يتيح االع أ علا نوافج  - ٨
برامج للدعم التيين ومشروعاا للبحوث علا الصعيد اليطري وارقليمي والعابر لألقاليم وذلك عي العديد من 

بنسخ مطبوعة وإلكرتونية)، فإن اليونسكو ستواصل بذل  املتاحةة واملبادئ التوجيهية والتيارير الييمة (املطبوعاا املواضيعي
اجلهود من ضجل نشر املعلوماا علا ضوسع نطاق ووضعها إ متناول األعراف املعنية الرئيسية من اجلمهور العاا، وذلك 

 ضمن مجلة وسائل ضخرى. ،من خ ل النشر ارلكرتوين واالنتذاأ احلر

 الخطوات التالية

إن ضحد ازاور الرئيسية لربنامج اليونسكو إ جمال الرتبية يتمثل إ فعزيز إقامة الشراكاا وفنسيق اجلهود خلدمة  - ٩
 التعليم، وال سيما فعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب واجلنوب، وذلك من خ ل فوعيد

جلمع مشل الشركاا إ عملية التنمية، وفبادل األفكار اجلديدة، وفيسري وضع  اً وظائ، اليونسكو األساسية باعتبارها مركز 
األعر التنسييية العابرة للحدود، وإقامة الشبكاا والشراكاا املتعددة األعراف. وسيتم فعزيز الوظائ، املذكورة باعراد بغية 

ركاا اليونسكو إ عملية التنمية من ضجل حتديد كيذية مواجهة التحدياا املطروحة إ جمال اجلارية مع ش املناقشااإثراا 
، والوقوف علا ارمكانياا اجلديدة رقامة الشبكاا والتحالذاا التعاونية ارقليمية ٢٠١٥التعليم إ مرحلة ما بعد عاا 

علا الصعيد  تخلصةنية االستناد إىل اليرائن والدروس املسوالعابرة لألقاليم. وقد ساهم احلوار املستمر بالذعل إ ضمان إمكا
اليطري، لدى فوفري خدماا الدعم التيين وفطوير اليدراا وفصميم األدواا واملبادئ التوجيهية الا فرفبا مبجاالا فركيز 

لتعاونية املذكورة بغية حمددة إ إعار حركة التعليم للجميع. وسيواصل قطاأ الرتبية إي ا عناية خاصة لآللياا والشبكاا ا
 ما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب واجلنوب إ جمال التعليم.فيفوسيع نطاق ع قاا التعاون 

وفءً  عن ذلك، ستسعا اليونسكو جاهدة إىل فوسيع نطاق سجل املمارساا اجليدة إ جمال التعليم واستيذاا  -١٠
 إىل لغة إضافية واحدة علا األقل بدف إفاحة فرصة االنتذاأ باملوقع جلمهور ضوسع نطاقاً. تهفرمجمبا يشمل بانتظاا،  معلومافه
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الصغيرة النامية وأنشطة المتابعة المقترح تقرير عن نتائج المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية  - باء
  ٢٠١٧-٢٠١٤تنفيذها في إطار برنامج عمل المنظمة وميزانيتها للفترة 

 (خامساً)) ١ا/٣٧(متابعة فنذيذ اليرار 

 مقدمة 

 ٤إىل ١من املمتدة  ساموا خ ل الذرتةبآبيا إ عيد املؤرر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية  - ١
لتيييم مدى التيدا ازريف باجتاه فنذيذ برنامج العمل من ضجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية  ٢٠١٤ضيلول/سبتمرب 

)، واسرتافيجية موريشيوس ملواصلة فنذيذ برنامج العمل من ضجل التنمية ١٩٩٤الصغرية النامية (برنامج عمل بربادوس 
 ).٢٠٠٥امية (املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الن

اليونسكو إسهامًا نشطًا إ فعالياا االحتذال بالسنة الدولية للدول اجلزرية الصغرية النامية، وإ  ضسهمتوقد  - ٢
جماالا اختصاصها ومن خ ل املشاركة إ العديد من األنشطة. وقد فرضست املديرة  مجيعضعمال مؤرر ساموا، وذلك إ 
املؤرر، وضليت ببيا�ا إىل جانب األمني العاا لألمم املتحدة ورؤساا آخرين من جملس  العامة وفد اليونسكو املشارك إ

املعين بالتنسيق املشاركني إ احلدث الرفيع املستوى بعنوان "إقامة الشراكاا  املتحدة األمم منظومة إ الرؤساا التنذيذيني
رية النامية". وقد حظيت املديرة العامة إ مهمتها علا صعيد منظومة األمم املتحدة خلدمة شعوب الدول اجلزرية الصغ

 بدعم من املوظذني العاملني إ مكتيب اليونسكو بآبيا وبانكوك.

إ اجللسة العامة، سامهت اليونسكو بذعالية إ عدد من جلساا احلوار للشراكاا  الكلمااوفءً  عن إلياا  - ٣
ن املتحدثني املدعوين إ جلسة احلوار بشأن التنمية االجتماعية، فبينت املتعددة األعراف املعنية. فكانت املديرة العامة م

عددًا من ضهم إسهاماا اليونسكو إ جماالا العمل املندرجة ضمن نطاق اختصاصها، مثل اجلهود املبذولة من ضجل 
ابع اجلامع للتعليم، وكذالة املساواة إبرايف دور الثيافة إ حتييق التنمية، وضمهية الرتاث الثياإ املادي وغري املادي، وفأمني الط

بني اجلنسني وفوفري الذرص الساحنة للشباب من ضجل حتييق التنمية. كما سلطت اليونسكو الءوا علا الشراكاا 
اجلديدة واملستمرة ضثناا جلساا احلوار بشأن "فغري املناخ وإدارة املخاعر املرفبطة بالكوارث"، و"ازيطاا والبحار والتنوأ 

ولوجي"، "واملياه والصرف الصحي". كما شاركت اليونسكو إ فنظيم ضحداث جانبية وموايفية فغطي سلسلة واسعة من البي
 املتصلة املخاعر مواجهة"فعزيز آفاق االرفياا الوظيذي للعلماا الشباب إ جمال العلوا"، و" مبا فيها اآليت: ،املوضوعاا
"، و"التعليم من ضجل التنمية املستدامة"، و"الثيافة والتنمية"، و"الرتاث الثياإ غري املادي"، معها والتكي، بازيطاا

 الذي عيدو"الرتاث الثياإ املغمور باملياه". وفءً  عن ذلك، اضطلعت اليونسكو بدور رئيسي إ إعار منتدى الشباب 
. التكي، والذرص الساحنة من خ ل التشارك واالحتاد"قبل املؤرر بعنوان "باجتاه فكوين إرث من ارجنايفاا ومهاراا 

كما شاركت املنظمة إ معرض األمم املتحدة ل حتذال بالسنة الدولية للدول اجلزرية الصغرية النامية، وذلك من خ ل 
ية ماغنوا للصور الذوفوغرافية، وكذلك معرض لصور مواقع الرتاث العاملي إ الدول اجلزر  -فنظيم معرض اليونسكو

الصغرية النامية. وختاماً، مت فزويد املندوبني بوثائق فبني ضنشطة اليونسكو اجلاري فنذيذها لصاحل الدول اجلزرية الصغرية 
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بعنوان "جزر املستيبل" الذي يسلا الءوا علا ضحدث إسهاماا املنظمة إ اجلهود الصادر النامية، مبا إ ذلك الكتيب 
 ة موريشيوس.املبذولة من ضجل فنذيذ اسرتافيجي

إجراااا العمل املعجَّل للدول  –إن الوثيية اخلتامية للمؤرر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية  - ٤
فصبو إىل جتديد التزاا التمع الدويل باليياا بالعمل ال يفا ملواصلة السعي إىل  - اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)

املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، والنظر إ ضوجه اهلشاشة الا ريزها. ويؤكد مسار ساموا علا ضمهية  حتييق التنمية
اليءايا املشار إليها إ برنامج عمل بربادوس واسرتافيجية موريشيوس، كما حيدد التحدياا والذرص اجلديدة والناشئة 

 ا.للتصدي هلوكذلك السبل واألساليب املناسبة 

فشرين  ١٤ليد اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة مسار ساموا بتوافق اآلراا إ دورتا التاسعة والستني يوا  - ٥
 .)A/RES/69/15(مبوجب اليرار  ٢٠١٤الثاين/نوفمرب 

بشأن الدول عزيز اسرتافيجية اليونسكو ف بشأن وإن اليرار الذي اعتمده املؤرر العاا إ دورفه السابعة والث ثني - ٦
وضع خطة عمل لتنذيذ ه) "( ما يلي: دعو املديرة العامة إىلي) "خامساً " اليسمه من -١(الذيرة  اجلزرية الصغرية النامية

 ."اليونسكو اااختصاصاملتصلة باالا الإ  ، وذلكنتائج املؤرر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية

الستعراض  ٢٠١٤نيسان/ضبريل  ١العامة اجتماعًا للتشاور مع الوفود الدائمة واملراقبني يوا ونظمت املديرة  - ٧
ملوافاة  ٢٠١٤ضيلول/سبتمرب  ١١استعداداا اليونسكو للمشاركة إ مؤرر ساموا. كما مت عيد اجتماأ إع مي يوا 

بشأن ضنشطة  ٢٠١٥شباط/فرباير ١٩مي يوا يد اجتماأ إع الوفود الدائمة بتيرير عن نتائج مؤرر ساموا. وضخرياً، عُ 
اليونسكو إ منطية ازيا اهلادي، ومت فيدمي فيرير عن اجتماأ اللجان الوعنية ملنطية ازيا اهلادي إ ضوك ند بنيويفيلندا 

)، بذءل التمويل الذي مت احلصول عليه من برنامج املسامهة إثر فيدمي علب ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢٨-٢٦(
يمي، وذلك بغية حتديد األولوياا دون ارقليمية ألخذها بعني االعتبار لدى وضع خطة عمل اليونسكو لصاحل الدول إقل

 اجلزرية الصغرية النامية.

خلطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية انط قًا من العناصر الواردة إ  مشروعًا ضولياً ليد ضعدا األمانة  - ٨
ا هلا صلة مبجاالا اختصاص املنظمة، مع احلرص علا ربا اخلطة باالسرتافيجية املتوسطة األجل احلالية مسار ساموا وال

). وإن النسخة ٥ا/٣٨( ٢٠١٧-٢٠١٦) و٥ا/٣٧( ٢٠١٥-٢٠١٤بربنامج العمل وامليزانية للذرتفني و ) ٤ا/٣٧(
ة إ هذه الوثيية فأخذ بعني االعتبار كل النهائية ملشروأ خطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية املعروض

التنييحاا والتعليياا الا مت فلييها من الدول األعءاا املصنذة إ فئة الدول اجلزرية الصغرية النامية إ املناعق ارقليمية  
 كافة.
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 القرار المقترح

 التايل:نصه علا النحو  يصاغقد يرغب اللس التنذيذي إ اعتماد قرار  - ٩

 اللس التنذيذي،إن 

 ،(خامساً)١ا/٣٧باليرار  إذ يذكر - ١

 ،اجلزا األول (باا) وملحيها ٥ا ا/١٩٦الوثيية  وقد درس - ٢

بالوضع اخلاص الذي منحته املنظمة للدول اجلزرية الصغرية النامية بإدراج االهتماا با ضمن اهلدفني  يذكر - ٣
 ؛٢٠٢١-٢٠١٤الشاملني ل سرتافيجية املتوسطة األجل للذرتة 

ها اليونسكو إ االحتذال بالسنة الدولية للدول اجلزرية الصغرية قدمتالا  الكبريةبارسهاماا  يا علماً وحي - ٤
) ٢٠١٤ضيلول/سبتمرب  ٤-١املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية (ساموا، النامية، وإ املؤرر الدويل الثالث 

 وإ العملية التحءريية السابية النعياده؛

األولوياا من ضجل حتييق التنمية املستدامة للدول بدور اليونسكو املتمثل إ ارسهاا إ حتديد  ويير - ٥
، وال سيما فيما يتعلق ٢٠١٥إعداد خطة التنمية ملا بعد عاا  اجلزرية الصغرية النامية إ إعار عملية

بصياغة ضهداف التنمية املستدامة ذاا الصلة بالتعليم اجليد اجلامع واملنص،، وفغري املناخ، وازيطاا، 
 والرفاه االجتماعي والثياإ، ضمن مجلة ضمور ضخرى؛واملياه العذبة، 

بيياا اجلمعية العامة لألمم املتحدة إ دورتا التاسعة والستني باعتماد مسار إجراااا  ارفياحبويرحب  - ٦
 العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)؛

 ؛اجلزرية الصغرية النامية الذي قدمته املديرة العامةعن فيديره ملشروأ خطة العمل لصاحل الدول  ويعرب - ٧

 ؛)٢٠٢١-٢٠١٤علا مشروأ خطة العمل للذرتة الا فغطيها االسرتافيجية املتوسطة األجل احلالية (ويوافق  - ٨

الدول األعءاا إ اليونسكو إىل إقامة سلسلة واسعة النطاق من الشراكاا من ضجل فطبيق خطة  ويدعو - ٩
 العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية، إسهاماً إ فنذيذ مسار ساموا؛

إىل االسرتشاد خبطة العمل املذكورة بغية  املعنيةالدول األعءاا واملنظماا واملؤسساا  مجيع ضيءاً  يدعوو  -١٠
دفع عجلة االلتزاا بتحييق التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، لدى قياا كل منها بإعداد 

 ؛األولوياا اخلاصة با
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لدول من املديرة العامة مواصلة بذل اجلهود من ضجل فوعية الشركاا كافة بأمهية خطة العمل لصاحل ا ويطلب -١١
  ضهداف اخلطة وفنذيذ كل  اجلزرية الصغرية النامية، وحشد موارد التمويل من خارج امليزانية رفاحة حتييق

 ؛ضنشطتها كامل

ه إ دورفه الثانية بعد املائتني فيريرًا عن فنذيذ خطة العمل يلإمن املديرة العامة ضن فيدا  ضيءاً ويطلب  -١٢
 املذكورة.
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 الملحق

 مشروع خطة العمل لصالح الدول الجزرية الصغيرة النامية

ه من  - ١(الذيرة  عزيز اسرتافيجية اليونسكو بشأن الدول اجلزرية الصغرية الناميةف بشأنليد مت اعتماد قرار املؤرر العاا 
. وهذا اليرار الذي بادرا ٢٠١٣إ فشرين الثاين/نوفمرب  الا عيداالث ثني و الدورة السابعة  إبان) "خامساً " اليسم

من الدول األعءاا، يدعو املديرة دولة  ٢٠باقرتاحه كل من نيويفيلندا وسانت كيتس ونيذيس، وشارك إ فيدميه ضكثر من 
 ، وذلكغرية الناميةوضع خطة عمل لتنذيذ نتائج املؤرر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصه) ("ما يلي:  العامة إىل

 .اليونسكو" اااختصاصاملتصلة باالا الإ 

، اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة إ دورتا التاسعة والستني بتوافق اآلراا ٢٠١٤فشرين الثاين/نوفمرب  ١٤وإ 
تامية املنبثية من املؤرر الدويل مسار إجراااا العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)، وهو الوثيية اخل

ضيلول/سبتمرب  ٤إىل  ١من املمتدة ساموا خ ل الذرتة بآبيا إ الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية املنعيد 
. ويشتمل مسار ساموا علا جمموعة جمددة من األولوياا الا ينبغي ضن ينظر فيها التمع الدويل لدعم الدول ٢٠١٤
 الصغرية النامية إ ما فبذله من جهود لتحييق التنمية املستدامة. اجلزرية

بعني االعتبار إ خطة التنمية ملا  فؤخذ كذلكإن ضوجه اهلشاشة والتحدياا الا فنذرد با الدول اجلزرية الصغرية النامية و 
راسخ إ ضهداف  علا حنوالنامية  . كما جيري بذل اجلهود املطردة ردراج ضولوياا الدول اجلزرية الصغرية٢٠١٥بعد عاا 

: ضمان التعليم اجليد املنص، والشامل للجميع وفعزيز فرص التعلم ٤اهلدف التنمية املستدامة الناشئة، ومنها ما يلي: 
: ضمان فوافر املياه وخدماا الصرف الصحي للجميع وإدارتا إدارة مستدامة، واهلدف ٦مدى احلياة للجميع، واهلدف 

: حذظ ازيطاا والبحار واملوارد البحرية ١٤ املناخ وآثاره، واهلدف غريُّ راااا عاجلة للتصدي لت: اختاذ إج١٣
نظم اريكولوجية الربية وإعادة فأهيلها ل: محاية ا١٥واستخدامها علا حنو مستداا لتحييق التنمية املستدامة، واهلدف 
مستداا، ومكافحة التصحر، ووق، فدهور األراضي وفعزيز استخدامها علا حنو مستداا، وإدارة الغاباا علا حنو 

 .وعكس مساره، ووق، فيدان التنوأ البيولوجي

جماالا  مجيعواستجابًة ليرار املؤرر العاا، فستهدف هذه الوثيية إعداد خطة عمل لألنشطة الا ستيوا با اليونسكو إ 
علا مخسة جماالا حتظا باألولوية، وفرد إ اخلطة اختصاصها الربناجمية من ضجل فنذيذ مسار ساموا. وفركز خطة العمل 

جمموعة من األهداف األساسية وضنشطة املتابعة امليرتحة لدعم حتييق التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية. 
 الربناجميةويتطلب فنذيذ األنشطة امليرتحة فوافر التزاا متكامل ومشرتك بني كل اليطاعاا علا صعيد جماالا اليونسكو 

كافة، كما ييتءي فعبئة جهود جمموعة واسعة النطاق من الشركاا واألعراف املعنية داخل الدول اجلزرية الصغرية النامية 
 إقامة ع قاا فعاون بني املؤسساا والوكاالا.بوسائل منها العامل،  منوكذلك إ بلدان ضخرى 
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 األولوية األولى

 تحقيق التنمية المستدامة من خالل التعليم النهوض بقدرات الجزر لتمكينها من
 وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية

ليد مت فسليا الءوا إ مسار ساموا علا ضمهية الرتكيز علا التعليم اجليد وعلا التعليم من ضجل التنمية املستدامة 
إ عملية التذكري وفنذيذ  النامية. وللنجاح باعتبارمها عنصرين ضساسيني لتحييق التنمية املستدامة إ الدول اجلزرية الصغرية

ل املطلوب، ينبغي التوصل إىل فهم ضفءل ألوجه التذاعل املعيدة الا األنشطة الا فتسم بالتجديد وفتيح حتييق التحوُّ 
صة الا فنذرد حتدث بني األبعاد االجتماعية والثيافية والسياسية واالقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة إ ظل الظروف اخلا

با الدول اجلزرية الصغرية النامية. ومثة مخسة جماالا ينبغي ضن حتظا باألولوية إ جمال التعليم ملا هلا من ضمهية خاصة 
 ؛مبا إ ذلك فدابري كذالة ارنصاف رسم السياساا،) ١(ضال وهي:  ،تحييق التنمية إ الدول اجلزرية الصغرية الناميةل
) حتييق حتول إجياف فيما  ص التعليم والتدريب إ الال التيين ٣( ؛لدراسية النظامية وغري النظاميةفطوير املناهج ا )٢(

) التعاون بني الويفاراا وفعزيز الشراكاا بني ٥( ؛إعداد املعلمني والتطور املهين )٤( ؛واملهين والرتويج هلذا اليطاأ
 اليطاعني العاا واخلاص.

 األهداف:

 الوعنية واألعر اليانونية لتأمني فرص التعلم مدى احلياة من ضجل حتييق التنمية املستدامة؛ اافعزيز السياس •

النهوض بنوعية التعليم وجدواه إ الدول اجلزرية الصغرية النامية حبيث يتسىن لكل متعلم اكتساب املعارف واملهاراا  •
املية، والتعامل مع التحدياا املرفبطة بالظروف ازلية والسلوكياا والكذاااا والييم ال يفمة لتطبيق مذهوا املواعنة الع
 حاضراً ومستيب ً من ضجل ارسهاا إ حتييق التنمية املستدامة؛ 

التوصل إىل فهم ضفءل ألوجه التذاعل املعيدة الا حتدث بني األبعاد االجتماعية والثيافية والسياسية واالقتصادية  •
 ة إ الدول اجلزرية الصغرية النامية؛والبيئية املرفبطة بالتنمية املستدام

دعم فنمية اليدراا البشرية واملؤسسية ال يفمة لكذالة فعالية التعليم والتعلم مدى احلياة إ الدول اجلزرية الصغرية  •
 النامية؛ 

ني فعزيز فرص التعلم االجتماعي والثياإ والعلمي إ الدول اجلزرية الصغرية النامية من خ ل حتييق التكامل ب •
ممارساا التعلم النظامية وغري النظامية وغري الرمسية ذاا الصلة بالتنمية املستدامة، انط قًا من اخلرباا املكتسبة من 
خ ل املمارساا الذءلا والواعدة، واستنادًا إىل املعارف التيليدية (مثل اسرتافيجياا التعلم الا فتسم باملرونة 

ا األكثر تميشاً، وبرامج املعادلة الا فتيح للمتعلمني احلصول علا مؤه ا والذعالية والا فستهدف بلوغ الذئا
  مما يدعم إعادة دجمهم إ إعار التعليم النظامي)؛ ،فعادل مؤه ا التعليم النظامي
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ا النساا والرجال مب جلميعفعزيز فرص التعليم والتدريب إ الال التيين واملهين وفرص التعلم مدى احلياة وإفاحتها  •
 يتماشا مع احتياجاا سوق العمل وييسر احلراك الوظيذي.

 األنشطة الرئيسية:

دعم جهود الدول اجلزرية الصغرية النامية الرامية إىل فنذيذ برنامج العمل العاملي بشأن التعليم من ضجل التنمية  •
املستدامة، إ إعار متابعة نتائج عيد األمم املتحدة للتعليم من ضجل التنمية املستدامة، والتأكد من ضن الدول اجلزرية 

عناصر مجاعة املمارسني العاملية الا فعمل اليونسكو من خ هلا علا فيسري  الصغرية النامية رثل عنصرًا ضساسيًا من
 فبادل اخلرباا ونيل املعارف بشأن التعليم من ضجل التنمية املستدامة. بوسائل منهافنذيذ برنامج العمل العاملي، 

واألعر اليانونية ذاا الصلة بالتعلم مدى  اافيدمي الدعم التيين للدول اجلزرية الصغرية النامية للنهوض بالسياس •
 احلياة من ضجل حتييق التنمية املستدامة.

فيدمي الدعم التيين للدول اجلزرية الصغرية النامية من ضجل فعزيز إعداد املعلمني وفطوير املهاراا املهنية فيما يتعلق  •
 ؤافية للتعلم، وضمان جودة النهوج املعتمدة؛بالتعليم اجليد والاالا املواضيعية ذاا األولوية، مع فأمني بيئة م

فعزيز قدراا الدول األعءاا املصنذة إ فئة الدول اجلزرية الصغرية النامية لتمكينها من إدراج التعليم للوقاية من  •
 ؛خماعر الكوارث، والتثيي، إ جمال فغري املناخ، إ إعار سياساتا وخططها وبراجمها التعليمية

مني وفطوير املهاراا املهنية فيما يتعلق بالتعليم اجليد، مبا إ ذلك اختاذ التدابري ال يفمة لكذالة فعزيز إعداد املعل •
 ارنصاف، وحتديد الاالا املواضيعية ذاا األولوية، مع فأمني بيئة مؤافية للتعلم، وضمان جودة النهوج املعتمدة؛

 الال التيين واملهين إ الدول اجلزرية الصغرية النامية، من دعم حتييق التحول ارجياف علا صعيد التعليم والتدريب إ •
خ ل فعزيز عملياا استعراض السياساا وفطويرها فيما يتعلق بالتعليم والتدريب إ الال التيين واملهين، والرتويج 

اكاا استنادًا إىل لتنظيم احلوار بني الويفاراا واليطاعاا بشأن السياساا، وبناا اليدراا، وإقامة الشبكاا والشر 
العملياا االنتيالية لدى الشباب،  مبادئ مشاركة اجلميع، وفأمني املساواة بني اجلنسني وكذالة االستدامة، لدعم

 والتشجيع علا اعتماد �ج متكامل إيفاا التعلم مدى احلياة؛

مجلة ضمور منها نية الرئيسية، من خ ل فشجيع الرتويج ملزايا التعليم والتدريب إ الال التيين واملهين بني األعراف املع •
وسيلة لدعم العملياا االنتيالية لدى الشباب، وفعزيز بوصذها فسويق اخلدماا التعليمية ذاا الصلة بذا الال 

احلراك علا الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، إ ظل فزايد الرتكيز علا قطاأ اخلدماا إ اقتصاداا الدول 
 ؛امية، علماً بأن احلراك ميثل ضداة ضساسية لتحييق التنمية املستدامةاجلزرية الصغرية الن

   فيسري االعرتاف علا نطاق إقليمي ودويل ضوسع باملؤه ا ازلية للتعليم والتدريب إ الال التيين واملهين. •
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 األولوية الثانية

 تعزيز قدرة الدول الجزرية الصغيرة النامية على الصمود
 استدامة البيئة والمحيطات والمياه العذبة والموارد الطبيعيةعن طريق كفالة 

الدول املستدامة إ ازيطاا  ضي ،BOSSفسمية خمتصرة جديدة هي  (SIDS)  يطلق علا الدول اجلزرية الصغرية النامية
مني فرص االنتذاأ الكربى. وإن محاية الرتاث والتنوأ البيولوجي الربي واملائي والبحري الذي فزخر به هذه الدول، وفأ

املنص، مبوارد اليابسة وازيطاا ميث ن عاملني ضساسيني لتحييق التنمية املستدامة إ هذه الدول. وفيما يتعلق باملوارد 
الطبيعية، فواجه الدول اجلزرية الصغرية النامية العديد من التحدياا بسبب خصائصها البيولوجية الذيزيائية الا جتعلها 

الشديدة املرفبطة باملناخ والزاليفل وجتعلها كذلك فتأثر بالتداعياا البيئية السلبية األخرى، مبا إ ذلك عرضة للظواهر 
فلوث املياه اجلوفية واملوارد املائية السطحية، وفسرب امللوحة، وحتاا الرتبة والسواحل، وفيدان التنوأ البيولوجي، ضمن 

ياه اجلوفية وكميتها للءغا إ العديد من الدول اجلزرية الصغرية النامية ضمور ضخرى. فعلا سبيل املثال، فتعرض نوعية امل
بسبب النمو السكاين واحلءري وفغري املناخ. وإن دعم الدول اجلزرية الصغرية النامية للتغلب علا التحدياا املذكورة 

اليدراا إ جمال التنوأ البيولوجي  يعترب من األهداف ذاا األولوية الا ميكن إحرايف فيدا باجتاه حتيييها من خ ل فعزيز
والعلوا البحرية والطبيعية واالجتماعية، وكذلك عن عريق إجراا البحوث، ونيل التكنولوجيا، وفطبيق املعارف واألدواا 

 والنهوج التيليدية وغري التيليدية.

 األهداف:

والتكنولوجيا واالبتكار من ضجل فعزيز إعداد وفنذيذ السياساا واالسرتافيجياا وخطا العمل املعنية بالعلوا  •
استخداا العلوا والتكنولوجيا واالبتكار باعتبارها حمركًا يتيح حتييق التنمية املستدامة إ الدول اجلزرية الصغرية النامية، 

 وال سيما من خ ل محاية البيئة واملوارد الطبيعية وكذالة استدامتها؛

نامية لتمكينها من استنباط البياناا ال يفمة لتأمني التنمية املستدامة ملواردها فعزيز قدراا الدول اجلزرية الصغرية ال •
البيولوجية والثيافية واملياه العذبة وازيطاا، وكذالة فرص االنتذاأ بالبياناا واملعلوماا لدعم اجلهود املبذولة من ضجل 

 ي؛التكي، مع فغري املناخ، ودعم عملية صنع اليراراا علا الصعيد ازل

النهوض بيدرة التمعاا الا فعيش إ الدول اجلزرية الصغرية النامية علا الصمود ضماا املخاعر/التأثرياا املرفبطة  •
ض بتغري املناخ، مبا إ ذلك التأثرياا املتصلة بالتنوأ البيولوجي واملياه العذبة وارفذاأ مستوى سطح البحر وحتمُّ 

 ازيطاا؛
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ا فتيحها العلوا اريكولوجية، والعلوا والتكنولوجيا املعنية باملياه، وعلوا ازيطاا، فءً  االستذادة من ارمكانياا ال •
عن نظم املعارف ازلية ومعارف السكان األصليني، لتأمني استدامة النظم السليمة علا اليابسة وإ مسطحاا املياه 

 العذبة وازيطاا؛

لتأمني اردارة املستدامة للنظم الساحلية والتنوأ البيولوجي واملوارد املائية وغريها فأمني فنمية اليدراا واملعارف التينية  •
 من املوارد الطبيعية؛

إعداد اسرتافيجياا لإلدارة املستدامة فيوا علا التآيفر بني املعارف واملمارساا العلمية ومعارف السكان األصليني  •
 وممارساتم؛

التينية، والتدريب، وبناا اليدراا البشرية واملؤسسية إ جمال استخداا نظم يفيادة فرص االنتذاأ خبدماا املساعدة  •
 ارنذار املبكر بأمواج التسونامي، واالستعداد ملواجهة الكوارث والتعامل معها والتخذي، من وعأتا؛

وجردها، بغية فوعيد النهوض باليدراا ال يفمة حلماية الرتاث الثياإ املغمور باملياه والرتاث البحري وإدارة عناصره  •
التنمية املستدامة والرتويج ملواقع الرتاث باعتبارها مناعق من شأ�ا ضن فستيبل ضنشطة السياحة الرشيدة املرفبطة 

 بالرتاث، شريطة التأكد من ضن االنتذاأ العاا با يتم علا حنو مسؤول.

 األنشطة الرئيسية:

ضة ووضع األعر املؤسسية وضدواا السياساا إ جمال مساعدة ضصحاب اليرار علا فصميم السياساا املستعر  •
العلوا والتكنولوجيا واالبتكار، ومساعدتم علا استحداث نظم للرصد والتيييم فير علا النحو الواجب باملنافع 

رامية املنبثية من التنوأ البيولوجي وخدماا النظم اريكولوجية، وإدراج التدابري املذكورة إ إعار العملياا الوعنية ال
 إىل حتييق التنمية املستدامة.

الرتويج لتعليم العلوا وإبرايف ما له من دور إ حتييق التنمية، وشحذ اهتماا اجلمهور العاا (وال سيما الشباب)  •
بالعلوا، وفعزيز اليدراا العلمية من خ ل فدريب معلمي العلوا، والتعلم عن بعد، واستيذاا املواد التعليمية 

س مناهج فعليم العلوا، بالتعاون مع الشركاا من ذوي اخلربة الطويلة إ جمال التعلم املذتوح والتعلم املستخدمة لتدري
 عن بعد؛

النهوض باملؤسساا العلمية إ جمال العلوا البيئية وعلوا األرض وازيطاا واهليدرولوجيا وعلوا النظم املناخية،  •
عزيز اجلامعاا ومراكز البحوث وفعبئة جهود التعاون الدويل إ وكذلك إ جمال إدارة املوارد الطبيعية، من خ ل ف

 جمال العلوا؛
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مواصلة فيييم نظم املياه اجلوفية إ الدول اجلزرية الصغرية النامية بغية حتليل البياناا اخلاصة مبوارد املياه اجلوفية  •
 التوصياا لتحسني إدارة السواحل، ودراسة الكمياا املتوافرة منها ونوعيتها، وحتليل التحدياا املطروحة، وفيدمي

 ويفيادة فعالية استخداا املياه، والتخذي، من وعأة فوغل مياه البحر داخل األراضي.

إدراج املعارف واألنشطة املتعلية بتغري املناخ، مبا إ ذلك فأثريه علا املياه العذبة، إ إعار السياساا والربامج  •
نذيذ ضنشطة التثيي، إ جمال فغري املناخ من ضجل حتييق التنمية املستدامة، وعن ارمنائية واملناهج املدرسية من خ ل ف

 ؛(Sandwatch)عريق فنذيذ األنشطة إ إعار برنامج ساندووفش 

 حتسني فهم الكوارث وفشاعر املعارف بشأ�ا وبناا اليدراا للتعامل معها واحلد من اخلسائر واألضرار النامجة عنها؛ •

ا املعنية باجلزر والسواحل ونشرها من ضجل احلذاظ علا التنوأ البيولوجي والرتاث، وفعزيز التنمية دراسة االسرتافيجيا •
املستدامة، والتكي، مع فغري املناخ والتخذي، من وعأة آثاره، وال سيما من خ ل الشبكة العاملية ملعايفل ازيا 

 احليوي اجلزرية والساحلية؛

مناعق الدول اجلزرية الصغرية النامية باعتبارها مواقع للتعلم فتيح فعزيز  مجيع فشجيع فطوير معايفل ازيا احليوي إ •
 ونشر األنشطة االجتماعية االقتصادية اجلديدة اليائمة علا صون املوارد الطبيعية واستخدامها علا حنو مستداا؛

لرتاث العاملي التابع لليونسكو فعزيز قدراا املسؤولني عن إدارة مواقع الرتاث البحري من خ ل الربنامج البحري ل •
من مواقع الرتاث البحري فوجد إ الدول اجلزرية الصغرية النامية، ومثة موقعان مدرجان علا قائمة  مخسة(علمًا بأن 

 الرتاث العاملي املعرض للخطر).

التابعة للجنة الدولية يفيادة الدعم الذي حتظا به الدول اجلزرية الصغرية النامية من خ ل فنذيذ الربامج واألنشطة  •
 ومنها ما يلي: ،احلكومية لعلوا ازيطاا

o  دعم قدراا الدول اجلزرية الصغرية النامية لتمكينها من إدارة شؤون ازيطاا والبحار واملوارد البحرية
 واستخدامها علا حنو مستداا من خ ل التخطيا املكاين للمناعق البحرية، واردارة املتكاملة للسواحل، وغري

 ذلك من األدواا الداعمة لعملية اختاذ اليراراا. 

o  مواصلة فطوير وفنسيق عملياا إنشاا نظم ارنذار املبكر بأمواج التسونامي وغريها من املخاعر الا تدد
 السواحل

o  نظم ارنذار املبكر بأمواج إ رصد ارفذاأ مستوى سطح البحر باستخداا التطبيياا اآلنية، كما هو احلال
امي، والتكي، علا املدى الطويل مع التغرياا الطارئة علا السواحل من خ ل االستذادة من حمطاا التسون

 ؛(GLOSS)رصد منسوب مياه البحر التابعة للنظاا العاملي لرصد مستوى سطح البحر 
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o  ُّالنامية، ويفيادة ض ازيطاا وآثارها علا الدول اجلزرية الصغرية فوسيع نطاق التوعية مبدى خطورة ظاهرة حتم
ض ازيطاا من خ ل الشبكة العاملية التعاون والعمل املشرتك من ضجل كش، ضوجه التأثر ازلية النامجة عن حتمُّ 

 ؛إ الدول اجلزرية الصغرية النامية (GOA-ON)ض ازيطاا لرصد حتمُّ 

o طة النظاا العاملي لرصد ازيطاا فعزيز قدراا الدول اجلزرية الصغرية النامية من خ ل فشجيع مشاركتها إ ضنش
(GOOS) وكذالة فرص االنتذاأ بالبياناا واملعلوماا لدعم اجلهود املبذولة من ضجل التكي، مع فغري املناخ ،

 ودعم عملية صنع اليراراا علا الصعيد ازلي؛

o هوض باليدراا الوعنية إ مساعدة الدول اجلزرية الصغرية النامية إ فطوير شبكة عاملية من املراكز التدريبية للن
جمال املعارف واردارة املتصلة باملناعق الساحلية والبحرية، وفيسري نيل التكنولوجيا البحرية انط قًا من 

  "األكادميية العاملية ملدرسي علوا ازيطاا"؛االحتياجاا ازلية، وال سيما من خ ل برنامج 

o وقوف علا ضكثر األنواأ هشاشة وحتديد املوائل الا حتتاج إىل مساعدة الدول اجلزرية الصغرية النامية إ ال
احلماية، من خ ل مجع البياناا عن التنوأ البيولوجي البحري استنادًا إىل قواعد البياناا العاملية مثل نظاا 

 زيطاا؛التابع للجنة الدولية احلكومية لعلوا ا (OBIS)  املعلوماا البيولوجية اجلغرافية املتعلية بازيطاا

o  فيدمي املساعدة من ضجل فوسيع نطاق املعارف وفوليد اليدراا ال يفمة لليياا علا حنو مستداا حبماية وإدارة
النظم اريكولوجية الساحلية الا رتص وختتزن الكربون مثل ضشجار املانغروف واملستنيعاا املاحلة واألعشاب 

 البحرية، وذلك من خ ل مبادرة الكربون األيفرق.
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 األولوية الثالثة

 الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي وتعزيز الثقافة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الجزر

يدعو مسار ساموا التمع الدويل إىل دعم الدول اجلزرية الصغرية النامية لتمكينها من فصميم وفنذيذ السياساا الثيافية 
التجديدية اخلاصة با بغية فعزيز الرتاث واالبتكار من ضجل مءاعذة املنافع االقتصادية واالجتماعية والطبيعية املرفبطة 

أكيد علا "ضن الرتاث البيولوجي الثياإ للسكان األصليني يير بوجود ع قاا فرابا قوية بالثيافة. كما ضعادا الوثيية الت
بني البشر والثيافة واملعرفة والبيئة الطبيعية، ومن شأن ذلك الرتاث ضن يسهم إسهامًا كبريًا إ دفع عجلة التنمية املستدامة 

اث املادي وغري املادي وصونه، والرتويج للسياحة الرشيدة، قدماً." وعلا ضوا ذلك، يعترب من الءروري اليياا حبماية الرت 
وحذز الصناعاا املبدعة، وفوريث املعارف التيليدية. ويتطلب األمر كذلك اعتماد �ج شامل إيفاا الرتاث الثياإ للدول 

ليابسة وبالبحر. وفتميز اجلزرية الصغرية النامية، مع مراعاة الع قة اخلاصة الا فربا فلك املستوعناا البشرية بأراضي ا
الدول اجلزرية الصغرية النامية مبا فزخر به من فراث ثياإ حبري ومغمور باملياه، وهو فراث حيتاج إىل درجة عالية من 
احلماية، ومل يتم بعد إال استكشاف جزا ضئيل نسبيًا من ارمكانياا الا يتيحها ذلك الرتاث من ضجل حتييق التنمية 

(علماً  دولةوث ثني  اً سبع عراف إ افذاقية اليونسكو للرتاث العاملياألالدول اجلزرية الصغرية النامية  عدد يبلغاملستدامة. و 
، وفنص قد قامت بالتصديق علا االفذاقية) -دولة ١٩٥وعددها  -٪ من الدول األعءاا إ اليونسكو ١٩بأن حنو 

اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك برنامج معين بالسياحة إ  علا وضع برنامج للرتاث العاملي خمصص للدول هذه االفذاقية
مواقع الرتاث العاملي لتشجيع السياحة املستدامة إ املناعق الا فوجد فيها عناصر الرتاث العاملي. وحاليًا حتتءن الدول 

٪ من إمجايل ٣امل (ضي حنو الع إ شا ضحناامن مواقع الرتاث العاملي  ١٠٠٧موقعاً من ضصل  ٣٢اجلزرية الصغرية النامية 
 عدد املواقع).

 األهداف:

ضشكاله، وفنشيا قطاأ  لفعزيز قدراا الدول اجلزرية الصغرية النامية لتمكينها من صون فراثها الثياإ والطبيعي بك •
 الثيافة ل ستذادة الكاملة من الطاقاا الكامنة للثيافة الا فتيح حتييق التنمية املستدامة؛

 فبذهلا الدول اجلزرية الصغرية النامية من ضجل اعتماد اليوانني الوعنية ضو فعديلها بغية التمكن من دعم اجلهود الا •
 فنذيذ ضحكاا افذاقياا اليونسكو الثيافية؛

مكافحة ظاهرة االجتار غري املشروأ  فتيحفعزيز اليدراا واملعارف بشأن الوسائل واألدواا اليانونية والعملية الا  •
 ؛مشروعةغري  بطرييةبعناصر الرتاث الثياإ، وفشجيع إعادة املمتلكاا الثيافية املسلوبة ضو الا مت فصديرها 

 فيسري إدارة وفطوير ضنشطة السياحة املستدامة إ مواقع الرتاث بالدول اجلزرية الصغرية النامية؛ •
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دعم استنباط وفطبيق التدابري التشاركية لتعزيز فرص العمل، وال سيما لصاحل الشباب، من خ ل إقامة الشراكاا  •
 اليدراا إ إعار ضنشطة صون الرتاث الثياإ والطبيعي، وال سيما النظم اريكولوجية والتنوأ البيولوجي؛ وفنمية

 األمرين التاليني: لدول اجلزرية الصغرية النامية، ينبغي مساعدتا إإقرارًا مبحدودية اليدراا املؤسسية الا فتمتع با ا •
) حتديد مواقع الرتاث وجردها واقرتاح إدراج ما قد يصلح منها لذلك علا اليوائم املؤقتة لليونسكو باعتبارها مواقع ١(

املرفبطة بإدراج املواقع علا  ) الوفاا مبتطلباا االمتثال٢( ؛قيمة فار ية وثيافيةهلا فشتمل علا عناصر من الرتاث 
 قائمة الرتاث العاملي، مثل إعداد التيارير.

 األنشطة الرئيسية:
 فشجيع قياا الدول اجلزرية الصغرية النامية بالتصديق علا االفذاقياا الثيافية الست لليونسكو؛ •

مارساا الذءلا إ هذا الصدد. فوفري التدريب ال يفا لتنذيذ ضحكاا االفذاقياا الثيافية الست لليونسكو وفشاعر امل •
ودعم اجلهود الا فبذهلا الدول اجلزرية الصغرية النامية من ضجل سن واعتماد اليوانني الوعنية ال يفمة للتمكن من 

 فنذيذ افذاقياا اليونسكو الثيافية؛

املساعدة الدولية فشجيع الدول اجلزرية الصغرية النامية، إن ارفأا ضرورة لذلك، علا فيدمي الطلباا للحصول علا  •
 من خ ل آلياا املساعدة التابعة الفذاقياا اليونسكو الثيافية؛

االستذادة من عناصر الرتاث املادي وغري املادي كأداة للتخذي، من وعأة الذير إ الدول اجلزرية الصغرية النامية من  •
ية) وفشجيع مشاركة الشباب إ األنشطة خ ل فنمية اليدراا والرتويج للمعارف التيليدية (مبا فيها املهاراا احلرف
 املتعلية بصون الرتاث وإبرايف عناصره للعيان وبالسياحة إ مواقع الرتاث؛

اليياا بأنشطة فروجيية وفوثيق ما فزخر به اجلزر من ثيافاا وعبيعة وفراث ومعارف فيليدية، وارقرار بارمكانياا  •
رة مراعاة قيم االستدامة إ إعار اجلهود املبذولة للرتويج للسياحة، الساحنة لتطوير السياحة لكن مع الرتكيز علا ضرو 

وذلك بالتعاون الوثيق مع التمعاا ازلية للتأكد من ض�ا فستذيد مباشرة من املنافع االقتصادية املتأفية بذءل 
 األنشطة السياحية؛

رتاث الثياإ املغمور باملياه وإدارتا ومحايتها، فعزيز قدراا الدول اجلزرية الصغرية النامية لتمكينها من جرد عناصر ال •
فعزيز جهود التنمية املستدامة املستندة  جيريوفعزيز فرص انتذاأ اجلمهور العاا بذلك الرتاث علا حنو مسؤول حبيث 

 إىل الرتاث؛

بسة وحتت املياه وإدارتا فوعيد اليدراا الوعنية وارقليمية وبناا املهاراا التينية ال يفمة لصون مواقع الرتاث علا اليا •
من خ ل فشجيع فبادل ممارساا اردارة الذءلا، والتعري، بالتحدياا اخلاصة الا فواجهها الدول اجلزرية الصغرية 

 النامية إ جمال صون الرتاث؛ 
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الصغرية النامية فعزيز التنسيق والتعاون إ جمال إدارة وصون مواقع الرتاث العاملي الثياإ والطبيعي إ الدول اجلزرية  •
(مبا إ ذلك إدارة املخاعر)، وكذلك إ جمال السياحة املستدامة، من خ ل مراعاة ضرورة إشراك الشباب والنساا 

 واالهتماا بالتنوأ البيولوجي؛

 دعم عملية إعداد وفنذيذ السياساا الثيافية الوعنية لتعزيز قدراا البلدان إ جمال صون الرتاث الثياإ املادي وغري •
املادي، وفطوير الصناعاا الثيافية باعتبارها وسيلة فتيح إجياد حل ملشكلة البطالة املتذشية بني الشباب، وفعزيز 

ينبغي إ و لتمكينهم من ولوج األسواق الدولية.  اربداعيةالذرص املتاحة ضماا املهنيني العاملني إ قطاأ الصناعاا 
ويل املتاحة ضماا الذنانني واملبدعني واملهنيني ازليني العاملني إ اليطاأ هذا ارعار كذلك فعزيز إمكانياا احلراك الد

 لدول اجلزرية الصغرية النامية إىل األسواق العاملية؛التابعة لالثياإ، وفيسري وصول املنتجاا واخلدماا الثيافية 

 السياحة بناا علا الرتويج للثيافة والرتاث؛دعم اجلهود الا فبذهلا الدول اجلزرية الصغرية النامية من ضجل فطوير قطاأ  •

دعم اجلهود الا فبذهلا الدول اجلزرية الصغرية النامية من ضجل فعزيز اليدراا ارقليمية إ جمال الصمود ضماا  •
الكوارث، وصون املتاح، وجمموعاتا والرتويج هلا، وال سيما من خ ل جرد حمتوياا الموعاا، وإدارة عملية 

 فعزيز اليدراا ال يفمة لتحليل املخاعر واالستجابة للطوارئ إ حال التعرض للكوارث الطبيعية؛التخزين، و 

فطبيق النهج الشامل إ جمال صون الرتاث الثياإ وفياً ملا فنص عليه فوصية اليونسكو بشأن املناظر احلءرية التار ية  •
 ا.)، وإدماجه إ السياساا ارمنائية واسرتافيجياا التخطي٢٠١١(

علا فيدمي ملذاا الرتشيح إ إعار عملية استدراج  ،حسبما فراه مناسباً  ،فشجيع الدول اجلزرية الصغرية النامية •
التابعة لشبكة اليونسكو للمدن املبدعة، وذلك ضسوة مبدينة ناساو الا مت إدراجها عاا  ٢٠١٥ملذاا الرتشيح لعاا 

للمدن من الدول  يتيحرف والذنون الشعبية. فمن شأن ذلك ضن إ عداد مدن اليونسكو املبدعة إ جمال احل ٢٠١٤
اجلزرية الصغرية النامية املشاركة إ برامج التبادل ومبادراا الشراكة علا الصعيدين الدويل وازلي بدف فعزيز اربداأ 

 باعتباره عام ً اسرتافيجياً يتيح حتييق التنمية احلءرية املستدامة هلذه املدن.
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 الرابعة األولوية

 دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية في مجال إدارة
 التحوالت االجتماعية وتعزيز الدمج االجتماعي والعدالة االجتماعية

يبني مسار ساموا ضن الدول اجلزرية الصغرية النامية ما يفالت فواجه العديد من التحدياا الا حتول دون حتييق التنمية 
املستدامة، وذلك بسبب موروثها اجلغراإ والبيولوجي والتار ي الذريد من نوعه، وبسبب خصائصها االجتماعية 

وح املرفذعة بني سكا�ا، وهشاشتها إ وجه الكوارث الطبيعية واالقتصادية، مبا إ ذلك صغر حجمها ومعدالا النز 
والكوارث الا فسببها األنشطة البشرية، ودرجة فعرضها العالية للتيلباا االقتصادية وفأثرها الكبري بالظروف اجلغرافية 

يفمة لتنذيذ األهداف ارمنائية السياسية. وفعاين الدول اجلزرية الصغرية النامية كذلك من نيص حاد إ اليدراا واملوارد ال 
الوعنية، وال سيما ما يتعلق منها مبواجهة التحدياا العاملية الا نشأا ألسباب ال فعترب الدول اجلزرية الصغرية النامية 
املسؤول الرئيسي عنها. وإن فأييد اجلهود اجلماعية الا يبذهلا كل من الشباب والنساا والتمع املدين واجلماعاا 

عذة ميثل عامً  حامسًا للتوصل إىل ركني التمعاا الا فعيش إ الدول اجلزرية الصغرية النامية من جين الثمار املستء
سبل العيش املنتجة والصحية. وعليه، فإن بلوغ االستدامة والنجاح إ حتسني مستوياا معيشة التمعاا الا  النامجة عن

شرائح التمع وفعزيز قدراتا من  كليتءي فعزيز العدالة االجتماعية، وركني  فعيش إ الدول اجلزرية الصغرية النامية ي
 .ضخرىمن سياساا ما يرفبا با ضجل النهوض مبستوى مشاركتها إ صياغة وفنذيذ السياساا االجتماعية الوعنية و 

 األهداف:

فعزيز ضنشطة املناصرة من ضجل فوفري فرص العمل الكرمي، واعتماد ضمناط مستدامة ل سته ك، وفأمني حد ضدىن من  −
الءمان االجتماعي، واحلد من ضوجه انعداا املساواة، من ضجل اليءاا علا الذير وحتسني الدمج االجتماعي، مع 

 قل حظاً من حيث وضعها االجتماعي؛بذئاا السكان األضع، حاًال واأل علا وجه اخلصوصاالهتماا 

مساعدة الدول األعءاا من فئة الدول اجلزرية الصغرية النامية لتمكينها من حشد املعارف العلمية والءمنية الا من  −
شأ�ا ضن فكون مذيدة لتعزيز عملياا وضع السياساا العامة، مبا إ ذلك اليدراا االستشرافية ومهاراا التذكري 

 سني نظم مجع البياناا واالرفياا مبستوى املهاراا التحليلية.املستيبلي، وحت

 حتسني نوعية البياناا ومنهجياا مجعها ألغراض فيييم السياساا املعنية بالدمج االجتماعي وفطويرها؛ −

افية اآلثار االجتماعية والثي معاجلةفعزيز قدراا الدول األعءاا من فئة الدول اجلزرية الصغرية النامية لتمكينها من  −
واليانونية واألخ قية املرتفبة علا التيدا ازريف إ جمال علوا احلياة إ إعار ارع ن العاملي ألخ قياا البيولوجيا 

 وحيوق ارنسان، وكذلك لتمكينها من وضع وفنذيذ السياساا البيئية املستنرية الا فراعي اليءايا األخ قية؛
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ع عجلة التعاون الذكري، مع مراعاة اليءايا املرفبطة باألخ قياا، وحيوق النهوض باملعايري اخلاصة باملعارف ودف −
ارنسان، والس ا، واألمن، والتخذي، من وعأة الذير، وقءايا اجلنسني، والشباب، وباألخص فأثري التغرياا 

 ؛املعتادةاالجتماعية السريعة علا األساليب 

اور الث ثة املتمثلة إ حتسني السياساا احلكومية، وفطوير دعم فنمية مهاراا الشباب من خ ل الرتكيز علا از −
 ؛ةاملدني املشاركةاليدراا، و 

 فيدمي الدعم للبلدان ملساعدتا إ التغلب علا ضوجه انعداا املساواة بني اجلنسني؛ −

مة احلكومية، إذ اجلارية بشأن السياساا العا ناقشاافعزيز دور املؤسساا الثيافية واحلوار بني الثيافاا إ إعار امل −
ميثل ذلك ضداة لتيسري إسهاا الدول اجلزرية الصغرية النامية إ ضنشطة العيد الدويل للتيارب بني الثيافاا، مبا يتماشا 

 مع إع ن األمم املتحدة بشأن حيوق الشعوب األصلية.

 األنشطة الرئيسية:

 كتها إ وضع اخلطا والسياساا؛فعزيز قدراا التمعاا ازلية، مبا إ ذلك الشباب، ويفيادة مشار  −

فيار  يعرضهافنمية اليدراا ال يفمة للدفاأ عن التنوأ املثمر للثيافاا الا فزخر با الدول اجلزرية الصغرية النامية والا  −
 ؛للخطر العوملة

توى الويفاري علا املس املناعقاليياا إ إعار برنامج إدارة التحوالا االجتماعية (موست) بتنظيم دوراا للحوار بني  −
وعلا مستوى السياساا، من ضجل الرتكيز علا املوضوعاا الرئيسية الواردة إ مسار ساموا، مثل فرص العمل 
الكرمي، واحلد من ضوجه انعداا املساواة، واليءاا علا الذير إ الدول اجلزرية الصغرية النامية، واحلوار بني الثيافاا 

 ق ايفدهار التمعاا املساملة، والتداعياا االجتماعية املرتفبة علا فغري املناخ؛باعتباره وسيلة لتسوية النزاعاا وحتيي

دعم فنذيذ املشروعاا التعاونية الرائدة إ جمال "علوا االستدامة" إ إعار برنامج إدارة التحوالا االجتماعية  −
دول جمموعة الكارييب، و  عة دولجممو ضي  ،(موست) إ الموعاا ارقليمية الث ث للدول اجلزرية الصغرية النامية

، (AIMS)دول ازيا األعلسي وازيا اهلندي والبحر األبيض املتوسا وحبر الصني اجلنوف جمموعة ازيا اهلادي، و 
 مع الرتكيز علا فنذيذ األنشطة علا مستوى التمعاا ازلية، ومع إي ا اهتماا خاص ليءايا املساواة بني اجلنسني؛

إعار برنامج إدارة التحوالا االجتماعية (موست) بتنظيم الدوراا الدراسية وخمترباا املعرفة إ جمال اليياا إ  −
التذكري املستيبلي (وك مها عبارة عن دوراا دراسية قصرية علا املستوى اجلامعي) إ الموعاا ارقليمية الث ث 

ج االجتماعي والعدالة االجتماعية، وفطبيق الدوراا للدول اجلزرية الصغرية النامية، مع الرتكيز علا فعزيز الدم
الدراسية ارلكرتونية إ إعار برنامج موست بعنوان "رهيد لذهم التحوالا االجتماعية علا ضوا مسار ساموا" 

 ؛(MOOC)لكرتوين من خ ل الدوراا اجلماعية املذتوحة املتاحة علا ارنرتنيت (التعلم ار
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قليمية إ إعار برنامج موست من ضجل اليياا بتيييم وإص ح السياساا واألعر التنظيمية فعزيز اليدراا الوعنية وار −
الوعنية ذاا الصلة بالدمج االجتماعي، واملساواة بني اجلنسني، والسياساا املعنية بالشباب والعلوا، وفلبية 

 احتياجاا الذئاا األضع، حاًال؛

 ولوجية إ الموعاا ارقليمية الث ث للدول اجلزرية الصغرية النامية؛فنظيم ضنشطة للتدريب إ جمال األخ قياا البي −

دعم إجراا البحوث بشأن التداعياا االجتماعية وضمناط االستجابة لتغري املناخ، مبا إ ذلك البحوث املتعلية باألبعاد  −
 املتصلة بيءايا اجلنسني والشباب، مع االسرتشاد بالييم األخ قية؛

سكو للجهود املبذولة من ضجل إشراك الشباب وبناا قدراتم، وذلك من خ ل النظر إ التحدياا فعزيز دعم اليون −
من املدرسة، وعن عريق فزويد الشباب  نيبظاهرة العن، املدرسي علا يد الشباب املتسرب واالحتياجاا املرفبطة

ي اليائم علا االعتباراا اجلنسانية، من العن، املدرس باملهاراا احليافية، وفنظيم األنشطة لوقاية الشباب من ظاهرة
خ ل ممارسة الرياضة والرتبية البدنية، والرتويج للربامج الا فنمي الطاقاا اربداعية لدى الشباب، مع مراعاة فباين 

 إ الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ شاباااالحتياجاا بني الشبان وال

إ فنذيذ مسار ساموا من خ ل استخداا سلسلة من التكنولوجياا امل ئمة ل فصال  ةً إشراك الشباب مباشر  −
بالشباب وجهًا لوجه، ضو باستخداا شبكة الويب، ضو التطبيياا ارلكرتونية، وذلك الستحداث الذرص املؤافية 

ر اجلارية بشأن التنمية للتوعية بيءايا االستدامة؛ وبناا اليدراا لتمكني الشباب من املشاركة إ عملياا احلوا
 املستدامة، وإقامة الشبكاا املستدامة للربا بني املنظماا الشبابية إ خمتل، ضحناا الدول اجلزرية الصغرية النامية؛

 فشجيع التصديق علا االفذاقية الدولية ملكافحة املنشطاا إ جمال الرياضة والرتويج هلا؛ −

لدول اجلزرية الصغرية النامية لتعزيز املهاراا ال يفمة للتعامل مع الثيافاا لبلدان املصنذة إ فئة اإىل افيدمي الدعم  −
 األخرى، وللتعامل علا حنو م ئم مع العراقيل الثيافية الا حتول دون حتييق املساواة بني اجلنسني.
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 األولوية الخامسة

 التواصل، وإدارة المعلومات وتشاطر المعارفإمكانيات زيادة 

فوسيع نطاق فرص االنتذاأ  جيريإ ظل الظروف الا فتميز با الدول اجلزرية الصغرية النامية يعترب من املذيد للغاية ضن 
التواصل رفاحة فرص التعليم والتدريب لسكان املناعق النائية، إمكانياا بتكنولوجياا املعلوماا واالفصاالا، ويفيادة 

د لتكنولوجياا املعلوماا واالفصاالا. وإن فعزيز إقامة احلوار بشأن السياساا وال سيما من خ ل االستخداا املتزاي
التغيرياا  حلذزبني األعراف املعنية املتعددة واملؤسساا وضصحاب اليرار وضعءاا التمعاا ازلية، إمنا ميثل وسيلة 

دول اجلزرية الصغرية النامية، وفعرقل والتحوالا الءرورية ملواجهة التحدياا املعيدة واملرتابطة الا فعرتض سبيل ال
 جهودها الرامية إىل يفيادة فشاعر املعارف.

 األهداف:

هلواف، النيالة وإفاحتها ل نتذاأ وافكنولوجياا املعلوماا واالفصاالا  رعداد فطبيياا إفعزيز اليدراا ال يفمة  −
 التنمية املستدامة؛احلر، مما يسمح بتخذي، وعأة املشك ا ازلية الا فعرقل حتييق 

يفيادة إمكانياا االنتذاأ بالذرص التعليمية والعلمية العالية اجلودة من خ ل استخداا الربجمياا التعليمية  −
 وفكنولوجياا املعلوماا واالفصاالا املتاحة ل نتذاأ احلر؛

 إفاحةملؤسسية والبشرية، مع النهوض بتشاعر املعارف ل سرتشاد با من ضجل فنمية اليدراا العلمية والتكنولوجية وا −
لبناا اليدراا ازلية، وإقامة جمتمعاا املعرفة الا فتسم بكو�ا جمتمعاا  فبادل املوارد البشرية داخل اجلزر وفيما بينها

 مرتابطة وجامعة ومذتوحة وفشاركية؛

اجلامعاا واملراكز...) الا وعلا الصعيد الدويل بني مؤسساا البحوث األكادميية ( املناعقفعزيز التعاون فيما بني  −
 خاص الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ بوجهجتري حبوثاً تم 

يفيادة فرص االنتذاأ مبنصاا فكنولوجياا املعلوماا واالفصاالا، لتوفري فرص االلتحاق بالتعليم العايل لسكان  −
 املناعق النائية؛

ضجل إقامة جمتمعاا للمعرفة يشارك فيها اجلميع، ومن ضجل  دعم اجلهود الا فبذهلا الدول اجلزرية الصغرية النامية من −
، للتمكن من االستخداا الذعال لتكنولوجياا املعلوماا والشاباافعزيز قدراا اجلميع، وال سيما الشبان 

 واالفصاالا لتحييق التنمية ومواجهة التحدياا األخ قية اليائمة والناشئة؛
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 األنشطة الرئيسية:

فكنولوجياا املعلوماا واالفصاالا كأداة للتمكني، وال سيما لتعزيز فرص بناا اليدراا، وحتسني استخداا  −
إمكانياا االنتذاأ، وصون الرتاث الوثائيي ومحايته، وكذلك الرتويج للمءامني ازلية، وحرية التعبري، والتعددية 

 اللغوية، ومراعاة البعد األخ قي لتمعاا املعرفة.

ا الربجمياا املتاحة جمانًا للجميع واالنتذاأ احلر من خ ل ارسهاا النشا إ فنذيذ اسرتافيجية فعزيز استخدا −
 اليونسكو العاملية بشأن االنتذاأ احلر بنتائج البحوث العلمية واالستنتاجاا والبياناا الا ينشرها اجلامعيون.

الذعال للمهاراا إ جمال فطوير التطبيياا  إعداد برامج فدريبية شاملة خمصصة لسياق حملي معني رفاحة النيل −
التواصل االجتماعي بغية فكوين مجاعة من املمارسني مذعمة باحليوية  وسائلالنيالة، وفنظيم محلة متعددة اللغاا إ 

 وضياً كانت قدراتم. كافة  ومذتوحة للجميع، وذلك لءمان املشاركة الكاملة لكل الشباب من التمعاا

، والدوراا (OER)اجلودة، مثل املوارد التعليمية املذتوحة  والرفيعمن االنتذاأ بذرص التعليم املذيد  الدارسنيركني  −
 ؛ (MOOC) اجلامعية املذتوحة املتاحة علا ارنرتنيت

دون بو  استخداا ارنرتنتفعزيز إجراا التجارب، والتجديد، ونشر املعلوماا واملمارساا الذءلا وفشاعرها ب −
 امة احلوار بشأن السياساا إ جمال الرتبية والعلوا والثيافة والعلوا االجتماعية؛، وإقاستخدامها

فأمني فرص احلصول علا البياناا واملعلوماا ال يفمة ملساندة اجلهود املبذولة للتكي، مع فغري املناخ، ودعم التدابري  −
 املتصلة باختاذ اليراراا علا الصعيد ازلي؛

افذاقياا اليونسكو الثيافية، مبا إ ذلك املمارساا الذءلا إ جمال صون الرتاث  نشر املعارف واملعلوماا عن −
 املادي وغري املادي وإدارفه؛

دعم املؤسساا الثيافية إ الدول اجلزرية الصغرية النامية (مثل املتاح، واملؤسساا املعنية بالرتاث) من ضجل وضع  −
لرتاث الثياإ والطبيعي للدول اجلزرية الصغرية النامية، وفيسري نظم سليمة للجرد، ويفيادة فرص نشر املعارف بشأن ا

 التعاون بني العلماا ونيل املعارف والتكنولوجيا؛

دعم اجلهود الا فبذهلا الدول اجلزرية الصغرية النامية لتنمية املهاراا ال يفمة الستخداا وسائل ارع ا واملعلوماا   −
مبا  ،رساا الس ا، وحتييق التنمية املستدامة مبشاركة خمتل، األعراف املعنيةكوسيلة رقامة احلوار بني الثيافاا، وإ

 الصحذيني الشباب، واملعلمني إ جمال الصحافة، واألخصائيني إ جمال وسائل ارع ا واملعلوماا؛ يشمل

لبياناا البيئية فعزيز التعاون بني الوكاالا واملؤسساا لتأمني اردارة املتكاملة للبياناا، وفشاعر جمموعاا ا −
 والبياناا االجتماعية االقتصادية وحتليلها؛

دعم وضع برنامج لإلحصاااا واملعلوماا املتصلة بالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية من خ ل التعاون  −
  الدولية احلكومية لعلوا ازيطاا.  اليونسكو بني معهد اليونسكو لإلحصاا وجلنة
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 اليونسكو بشأن الحدائق الجيولوجية العالمية مبادرة - جيم
 (ضوًال، ضل،)) ٥ا ا/١٩٥(ضوًال، يفاي) و ٥ا ا/١٩٤(متابعة فنذيذ اليرارين 

 المقدمة -أوًال 

، فناما الزخم الذي حتظا به احلدائق اجليولوجية ٢٠٠٤منذ إنشاا الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية عاا  - ١
، فندرج ٢٠٠١العاملية، وضصبحت األنشطة املتصلة با فستيطب اهتماا عدد متزايد من الدول األعءاا. ومنذ عاا 

بتوفري  ٢٠٠٤مل اليونسكو. كما ضن اليونسكو فيوا منذ عاا األنشطة املتصلة باحلدائق اجليولوجية العاملية إ برنامج ع
دعم خاص للحدائق اجليولوجية العاملية فلبيًة للطلباا الذردية الا فردها من الدول األعءاا، إال ضن الدور الذي فءطلع 

وداً، كما ضن "احلدائق به اليونسكو فيما يتعلق بدعم األنشطة املتصلة باحلدائق اجليولوجية علا الصعيد العاملي يظل حمد
اجليولوجية" ال فشكل برناجمًا قائمًا بذافه من برامج اليونسكو. وعليه، فيرتح املديرة العامة عي هذه الوثيية استحداث 

كع مة امتيايف للمناعق اجليولوجية الا فستوإ املعايري ازددة إ املشروأ   "حدائق جيولوجية عاملية لليونسكو"فسمية 
مبادئ التوجيهية التنذيذية. ومن شأن احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو ضن فساهم بدرجة كبرية إ يفيادة إبرايف امليرتح لل

صورة اليونسكو للعيان علا الصعيد العاملي، ومن شأ�ا كذلك ضن ركن اليونسكو من قيادة ضنشطة افصال عالية اجلودة 
دامة وع قتها باليءايا املتصلة بالتنوأ اجليولوجي، والبيئة، واألخطار لتوعية عامة اجلمهور إ جمال التنمية املست

اجليولوجية، وفغري املناخ، واستخداا املوارد الطبيعية علا حنو مستداا. وفءً  عن ذلك، فبني ضن هذه التسمية من شأ�ا 
ال فوجد فيها حاليًا ضي حدائق من هذا ضن فكون مذيدة للغاية لدعم فطوير احلدائق اجليولوجية العاملية إ املناعق الا 

النوأ، كما سيتسىن لألمانة استخداا هذه التسمية إ خطة فعبئة املوارد الا ستمثل مصدر التمويل الرئيسي ملساعدة 
 البلدان إ فطوير احلدائق اجليولوجية العاملية.

ضساسياً، ضال وهو إيوائها لعناصر من  معيارًا لا املناعق الا فستوإفطلق فسمية "احلدائق اجليولوجية العاملية" ع - ٢
الرتاث اجليولوجي ذي األمهية الدولية، وفيًا ل ستنتاجاا املنبثية من استعراض النظراا الذي فيوا به األوساط اجلامعية 

ة بدور هاا إ فوفري اجليولوجية الدولية بالتشارك مع االحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية. وفءطلع احلدائق اجليولوجية العاملي
املعلوماا عن ظاهرة فغري املناخ احلالية، إذ إن الصخور املوجودة إ كل من هذه احلدائق اجليولوجية العاملية فعترب شاهداً 
علا ظواهر فغري املناخ الا حدثت إ املاضي. ويتعاون املسؤولون عن احلدائق اجليولوجية العاملية مع التمعاا ازلية 

يش إ مناعق النشاط التكتوين إ خمتل، ضحناا العامل، من ضجل فوعية السكان ازليني باألخطار اجليولوجية الا الا فع
قد يتعرضون هلا، ومساعدتم علا االستعداد ملواجهتها. ويتعاون املسؤولون كذلك مع قطاأ التعدين لإلسهاا إ فأمني 

نصافاً واستدامة. ومن خ ل اجلمع بني ضنشطة خمتلذة فتصل مبجال العلوا استخداا موارد كوكبنا الطبيعية علا حنو ضكثر إ
والتعليم والثيافة، فتيح احلدائق اجليولوجية العاملية فرصًا ساحنة لتمكني التمعاا ازلية من خ ل فطوير األنشطة ذاا 

 ادية املستدامة.الصلة بالاالا الث ثة املشار إليها آنذاً والا فدعم حتييق التنمية االقتص
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، قامت اجلمعية العامة للشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية بالتصويت بارمجاأ لصاحل ٢٠١٤وإ ضيلول/سبتمرب  - ٣
حتويل الشبكة إىل رابطة هلا وضع قانوين وال فستهدف حتييق الربح. وقد مت إنشاا الرابطة املذكورة وميرها إ فرنسا. وقد 

 ١٠٠٠ك علا قياا الرابطة اجلديدة بتيدمي هبة سنوية إىل اليونسكو ال ييل مبلغها ارمجايل عن افذق ضعءاا الشبكة كذل
دوالر ضمريكي عن كل حديية من احلدائق اجليولوجية العاملية، وذلك ملساعدة املنظمة إ فنظيم ضنشطة بناا اليدراا 

عاملية للحدائق اجليولوجية ما فتئت فنمو باعراد إ خمتل، ال يفمة لتسيري شؤون احلدائق اجليولوجية العاملية. وإن الشبكة ال
إ إعار العديد من الشراكاا واملشروعاا  بلدًا يتعاونون فيما بينهم ٣٢عءوًا إ  ١١١ضحناا العامل، فأصبحت فءم 

 ازليني.  الرامية إىل حتييق رفاه سكا�م املشرتكة

 ضن يوافق علا ،٢٠١٥إ اجتماأ جلنته التنذيذية إ كانون الثاين/يناير  ،االحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية ليد قرر - ٤
فعديل الشراكة مع ضعرب عن رغبته إ التغيرياا امليرتح إدخاهلا علا الربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية بصيغته احلالية، و 

 .االقتءاا حسباليونسكو 

 ولوجيةالبرنامج الدولي لعلوم األرض والحدائق الجي -ثانياً 

ليد مت إحرايف فيدا ملحوظ خ ل االجتماعاا السبعة الا عيدها فريق العمل املعين باحلدائق اجليولوجية بشأن  - ٥
إمكانية إضذاا عابع رمسي علا احلدائق اجليولوجية العاملية إ إعار اليونسكو. وعلا مر اجتماعاا الذريق، ضيدا العديد 

األنشطة املتصلة باحلدائق اجليولوجية العاملية وضنشطة الربنامج الدويل للعلوا من الدول األعءاا فكرة الدمج بني 
اجليولوجية إ إعار برنامج جديد ييرتح فسميته بالربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية. وقد شارك إ 

دويل لصون الطبيعة، والشبكة العاملية اجتماعاا فريق العمل ممثلون عن االحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية، واالحتاد ال
للحدائق اجليولوجية، وسامهوا إ صياغة مشروأ املبادئ التوجيهية التنذيذية اخلاصة باحلدائق الا من شأ�ا ضن حتظا 
بتسمية "حدائق جيولوجية عاملية لليونسكو"، وكذلك مشروأ النظاا األساسي للربنامج الدويل امليرتح لعلوا األرض 

ق اجليولوجية. وإن الدول األعءاا، وال سيما من منطية ضفريييا والدول العربية وضمريكا ال فينية والكارييب، قد واحلدائ
ضعربت عن رغبتها إ فعزيز بناا اليدراا وإقامة احلدائق اجليولوجية العاملية، وبينت ضن استحداث فسمية "احلديية 

هم إ حتييق اهلدف املنشود، وضن يتيح ضمان جودة األنشطة وفأمني اجليولوجية العاملية لليونسكو" من شأنه ضن يسا
 خءوعها رشراف دويل حكومي.

وفيًا ملشروأ النظاا األساسي امليرتح للربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية، ميكن فنذيذ الربنامج  - ٦
الدويل للعلوا اجليولوجية (الذي سيحتذظ بتسميته اجلديد من خ ل اليياا بأنشطة متوايفية إ إعار كل من الربنامج 

) وهو مبثابة منصة للتعاون بني اليونسكو واالحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية، واحلدائق اجليولوجية العاملية IGCPاملختصرة 
اعاا لليونسكو. وسيجري فنسيق عمل هذين العنصرين من خ ل ضمانة مشرتكة إ اليونسكو، وعن عريق عيد االجتم

التنسييية بني هيئا املكتب املعنيتني بكل منهما حسب االقتءاا، ووفيًا لإلجراااا املبينة إ مشروأ النظاا األساسي 
 املرفق بالوثيية.
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ومن شأن الربنامج الدويل امليرتح لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية ضن ميثل منوذجاً ممتايفاً لرتكيز جهود اليونسكو إ  - ٧
الال  ا األرض. وبالنظر إىل ضن اليونسكو هي املنظمة الوحيدة التابعة لألمم املتحدة الا هلا اختصاص إجمال علو 

املذكور، فإن الربنامج امليرتح من شأنه ضن يساهم إ فأمني قياا ع قاا التآيفر والتعاون بني الربنامج اليائم املعين بالعلوا 
عاملية. وبذءل اهلبة السنوية الا ستحصل عليها اليونسكو من شبكة احلدائق اجليولوجية وبني احلدائق اجليولوجية ال

اجليولوجية العاملية، ميكن التأكد من ضن املنظمة لن فتكبد ضي فكالي، إضافية من جراا فنذيذ األنشطة ذاا الصلة 
ألنشطة التابعة للربنامج الدويل باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو. فمن شأن الربنامج اجلديد، ضن ييوا إ إعار ا

للعلوا اجليولوجية، بتمويل املشروعاا املعنية بالعلوا اجليولوجية، وذلك إ إعار العملية اليائمة والذائعة الصيت الا جيري 
شأن فيها االستعراض علا يد النظراا بالتعاون مع االحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية وغريه من الشركاا ازتملني. ومن 

الربنامج اجلديد كذلك ضن يتيح للمنظمة، إ إعار األنشطة املتصلة باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو، فيدمي دعم 
رمسي للطابع املميز للحدائق اجليولوجية الذي مت ارقرار بييمته العالية، والذي يتمثل إ العمل انط قًا من الياعدة إىل 

داري ال يفا ردارة هذه احلدائق يبيا خذيذاً قدر ارمكان بذءل االستناد إىل اهلياكل األخرى اليمة، علماً بأن اهليكل ار
 اليائمة داخل اليونسكو. 

احلالية حبيث ال فتكبد اليونسكو  ٥إن اآلثار املالية واردارية املرتفبة علا الربنامج امليرتح فندرج إ حدود الوثيية ا/ - ٨
ويل األنشطة امليرتحة املتصلة باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو سيظل معتمدًا بصذة ضي فكالي، إضافية. وإن ر

رئيسية علا املسامهاا الواردة من الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية لتمويل هذه احلدائق، كما ضن من شأن هذه 
 علا إدراجها حتت رعاية اليونسكو.األنشطة ضن فستيطب املسامهاا من اجلهاا املاحنة األخرى إثر املوافية 

 البرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية -ثالثاً 

إن الربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية بصيغته اجلديدة ميكن ضن يستند إىل اهلياكل اليائمة التابعة للربنامج الدويل  - ٩
. وميكن للهيكل الرئاسي للربنامج اجلديد ضن (IGCP)السابق للعلوا اجليولوجية، ومن شأنه ضن حيتذظ بتسميته املختصرة 

عءوًا ييومون بالتواصل عرب وسائل ارع ا ارلكرتونية، ويتولون فيييم  ٥٠يشتمل علا جملس إدارة علمي يتأل، من 
الييمة العلمية ل قرتاحاا والتيارير اخلاصة باملشروعاا. وميكن كذلك فشكيل جملس استشاري علمي يتأل، من ستة 

ويكون من شأنه ضن يعيد اجتماعاا نظامية سنوية إ باريس رعداد التوصياا بشأن التمويل علا ضوا نتائج ضعءاا 
عملياا التيييم املذكورة، علمًا بأن اليرار النهائي من شأنه ضن يتخذ إ كن، هيئة املكتب الا فتأل، عءويتها من 

ئيس وامليرر، كما فءم هيئة املكتب املديرة العامة لليونسكو، رئيس جملس الربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية ونائب الر 
واألمني العاا ل حتاد الدويل للعلوا اجليولوجية، ضو من ميثلهما، باعتبارمها ضعءاا حبكم املنصب ولكن دون التمتع باحلق 

بالعلوا اجليولوجية علا مر  إ التصويت. ويتماشا ذلك مع ضسلوب العمل املعتمد إ إعار الربنامج الدويل السابق املعين
 السنواا املاضية، مما يتيح مواصلة العمل دون فغيري اجلدول الزمين.
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 الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو -رابعاً 

فريياً  ويءم من شأن اهليكل التنظيمي للحدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو ضيءًا ضن يستند إىل اهلياكل اليائمة -١٠
بتيييم احلدائق اجليولوجية العاملية فُناط به مسؤولية إجراا بعثاا التيييم امليدانية، وجملسًا معنيًا باحلدائق اجليولوجية معنيًا 

حدائق جيولوجية "عءوًا ويتوىل اختاذ اليراراا فيما  ص الرتشيحاا اجلديدة للحصول علا فسمية  ١٢يتأل، من 
، وملذاا فأكيد ضهلية االحتذاظ بالتسمياا املمنوحة سابياً. ومن شأن فريق التيييم واللس ضن  ءعا "عاملية لليونسكو

رشراف هيئة املكتب الا فتأل، عءويتها من رئيس جملس احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو ونائب الرئيس وامليرر، 
الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية، ضو من ميثلهما، باعتبارمها كما فءم هيئة املكتب املديرة العامة لليونسكو، ورئيس 

ضعءاا حبكم املنصب ولكن دون التمتع باحلق إ التصويت. وقد مثل التدقيق الدويل احلكومي إ الرتشيحاا امليدمة 
ع الدول األعءاا. بنداً هامًا من بنود املناقشاا الا جرا م "حدائق جيولوجية عاملية لليونسكو"للحصول علا فسمية 

ومن شأن هذا التدقيق ضن يتم خ ل العديد من مراحل عملية النظر إ الرتشيحاا لتمكني الدول األعءاا من 
استعراض علباا احلصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو". فإثر قياا اهليئاا احلكومية املختصة بتيدمي 

بدا ضوًال بنشر املعلوماا عن ملذاا الرتشيح علا موقع الويب (كانون الطلباا إىل ضمانة اليونسكو، ميكن ال
األول/ديسمرب إىل كانون الثاين/يناير). وبعد ذلك ميكن إحاعة الدول األعءاا علمًا بذه الرتشيحاا خ ل اجتماأ 

الشروأ إ عملية التيييم العلمي  جملس إدارة الربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية املنعيد إ الربيع (شباط/فرباير)، وال يتسىن
 للمواقع امليرتحة إال بعد التأكد من عدا وجود ضي مشكلة إ ملذاا الرتشيح اخلاصة بالدول األعءاا.

ومل يطرض ضي فغيري علا اجلدول الزمين اخلاص بعمليا فيدمي ملذاا الرتشيح وفأكيد ضهلية االحتذاظ بالتسمياا  -١١
لق مبواعيد فيدمي الطلباا (من فشرين األول/ضكتوبر إىل فشرين الثاين/نوفمرب) وإجراا دراساا املمنوحة سابياً، فيما يتع

االستعراض النظرية (من فشرين الثاين/نوفمرب إىل كانون الثاين/يناير) وعرض امللذاا علا االجتماأ السنوي للربنامج 
وفأكيد األهلية (من ضيار/مايو إىل آب/ضغسطس)، وعيد الدويل للعلوا اجليولوجية (شباط/فرباير)، وإجراا بعثاا التيييم 

اجتماأ اللس املعين باحلدائق اجليولوجية العاملية (ضيلول/سبتمرب من السنة األوىل). وإن الذرق الوحيد ميارنًة بارجراااا 
ب التابعة للشبكة العاملية املعتمدة سابياً  ص املوافية النهائية علا الرتشيحاا الا كانت فصدر إىل اآلن عن هيئة املكت

للحدائق اجليولوجية إ شهر ضيلول/سبتمرب من كل عاا. فيد فوكل مهمة املوافية من اآلن فصاعدًا إىل اللس التنذيذي 
 لليونسكو (نيسان/ضبريل من السنة الثانية) مما يطيل مدة ارجراااا بنحو ستة ضشهر.

يييم علباا الرتشيح، وإثر اختاذ اللس قراره بشأ�ا، فيوا هيئة املكتب بعد صدور رضي إجياف عن الذريق املعين بت -١٢
بإحالة فوصية إىل ضمانة اليونسكو ردراج بند علا جدول ضعمال اللس التنذيذي لليونسكو. وإ إعار البند املذكور 

ق اجليولوجية بشأ�ا، لكي ينظر فُعرض علا اللس التنذيذي ملذاا الرتشيح مشذوعة باليراراا الا اختذها جملس احلدائ
فيها اللس التنذيذي ويوافق عليها. وستيدا إىل اللس التنذيذي وثيية إع مية فتءمن التذاصيل اخلاصة مبلذاا 

 الرتشيح.
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علا األنشطة املتصلة بالربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية واحلدائق  ٢٠١٤إن اآلثار املالية الا فرفبت عاا  -١٣
 وجية العاملية مت احتسابا كاآليت:اجليول

 امليزانية العادية: (ض)

دوالر ضمريكي  ٣٤٤ ٢٠٠دوالر ضمريكي للحدائق اجليولوجية العاملية، مبا إ ذلك  ٣٦٩ ٢٠٠ -
املمولة من امليزانية العادية إ إعار  دوالر ضمريكي لألنشطة الربناجمية ٢٥ ٠٠٠لتكالي، املوظذني و

، استنادًا إىل الذرضية املعتمدة بعد فرفيب األولوياا والا فيوا علا ميزانية قدرها ٥ا/٣٧الوثيية 
 م يني دوالر ضمريكي.  ٥٠٧

دوالرًا ضمريكياً  ٣٧٠ ١٥٠دوالرًا ضمريكيًا للربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية، مبا إ ذلك  ٤٣٨ ٥٢٦ -
دوالرًا ضمريكيًا لألنشطة الربناجمية املمولة من امليزانية العادية إ إعار  ٦٨ ٣٧٦لتكالي، املوظذني و

، استنادًا إىل الذرضية املعتمدة بعد فرفيب األولوياا والا فيوا علا ميزانية قدرها ٥ا/٣٧الوثيية 
 م يني دوالر ضمريكي. ٥٠٧

 نية:االعتماداا ارضافية واملسامهاا العي (ب)

دوالراً ضمريكياً إ شكل اعتماداا إضافية خمصصة لألنشطة املتصلة باحلدائق اجليولوجية إ  ٨٠ ١٣٩ -
دوالرًا ضمريكيًا من املسامهاا العينية الا فيدمها  ٣ ٠١٤ ٥٢٠إعار امليزانية العادية، وما قيمته 

  احلدائق اجليولوجية العاملية؛

اعتماداا إضافية قامت الصني بتخصيصها لألنشطة املتصلة دوالر ضمريكي إ شكل  ٢٠ ٠٠٠ -
دوالرًا ضمريكياً  ٣ ١٦٧ ٥٢٠بالربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية إ إعار امليزانية العادية، وما قيمته 

فيريباً من املسامهاا العينية الداعمة لألنشطة املنذذة إ إعار املشروعاا التابعة للربنامج الدويل للعلوا 
 يولوجية؛اجل

دوالر ضمريكي ساهم به االحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية للمساعدة إ رويل املشروعاا  ٧٠ ٠٠٠مبلغ  (جـ)
 املنذذة إ إعار الربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية؛

اجليولوجية ييدر إمجايل املصروفاا املرفبطة باألنشطة املتصلة بالربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية وباحلدائق  (د)
دوالرًا ضمريكياً  ٨٠٧ ٧٢٦دوالراا ضمريكية منها مبلغ قدره  ٧ ١٥٩ ٩٠٥بنحو  ٢٠١٤العاملية إ عاا 

 مستمد من امليزانية العادية لليونسكو. 
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مماثلة للمبالغ  ٢٠١٦ومع بياا الذرضية اخلاصة بامليزانية علا حاهلا، يتوقع ضن فكون قيمة التكالي، التيديرية لعاا  -١٤
ملشار إليها ضع ه، ولكن مع يفيادة إ االعتماداا ارضافية ازصلة من احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو. وفء ً عن ا

ذلك، من املتوقع ضن يتيح فنشيا الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية إجناح محلة واسعة النطاق لتعبئة املوارد 
 من شأ�ا ضن فزيد مبالغ اريراداا املذكورة، علمًا بأن كل املبالغ الا ستحصل عليها اليونسكو اخلارجة عن امليزانية الا

 من خارج امليزانية لصاحل الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية ستودأ إ حساب خاص.

 القرار المقترح -خامساً 

 يصاغ نصه علا النحو التايل:علا ضوا ما فيدا، قد يرغب اللس التنذيذي إ اعتماد قرار  -١٥

 إن اللس التنذيذي،

 جيم)؛ -(اجلزا األول  ٥ا ا/١٩٦الوثيية  وقد درس - ١

(ضوًال، ضل،) الذي يطلب موافاة الدورة السادسة والتسعني بعد املائة  ٥ا ا/١٩٥باليرار  وإذ يذكر - ٢
للمجلس التنذيذي مبشروأ النظاا األساسي اخلاص بالربنامج الدويل امليرتح لعلوا األرض واحلدائق 

 لعاملية لليونسكو؛، ومبشروأ املبادئ التوجيهية التنذيذية اخلاصة باحلدائق اجليولوجية ا(IGGP)اجليولوجية 

خ ل االجتماعاا السبعة الا  ٢٠١٣التيدا امللحوظ الذي مت إحرايفه منذ عاا  ويأخذ إ احلسبان - ٣
عيدها فريق العمل املعين باحلدائق اجليولوجية والا فناولت موضوأ السعي إىل إضذاا عابع رمسي علا 

 اقرتاح كامل هلذا الغرض؛ احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو، وضفءت إىل إعداد

للشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية علا إسهامها اهلاا إ األنشطة ذاا الصلة باحلدائق  ويعرب عن فيديره - ٤
كما اجليولوجية العاملية، وفعاو�ا من ضجل حتييق التنمية املستدامة هلذه احلدائق إ خمتل، ضحناا العامل،  

فة النامجة عن كون الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية رثل ضفءل رابطة للييمة املءا يعرب عن فيديره
 معنية باحلدائق اجليولوجية من حيث اليدراا واخلربة؛

 حباجة اليونسكو إىل يفيادة فركيز برناجمها وضمان فعاليته من حيث التكالي،؛ ويير - ٥

علا الربنامج الدويل امليرتح لعلوا األرض واحلدائق ضن اآلثار املالية واردارية املرتفبة  ويءع إ اعتباره - ٦
احلالية حبيث ال فيع علا عافق  ٥اجليولوجية وخدماا األمانة املتصلة به فندرج إ حدود الوثيية ا/

 اليونسكو ضي فكالي، إضافية؛
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إىل ضن احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو سيحق هلا استخداا "شعار مرفبا باليونسكو" سيصمم  ويشري - ٧
املتعلية باستخداا  ٢٠٠٧خصيصًا للحدائق اجليولوجية العاملية، وسُينظم استخدامه وفيًا لتوجيهاا عاا 
صة با ضو ضي فوجيهاا اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها وضمساا نطاقاا ارنرتنت اخلا

 ضخرى الحية؛

بأمهية اليياا علا الصعيد الدويل احلكومي بعملياا التدقيق إ الرتشيحاا امليدمة للحصول علا  ويذّكر - ٨
 ؛"حدائق جيولوجية عاملية لليونسكو"فسمية 

يولوجية لدى إعداد املديرة العامة إىل ضن فراعي الربنامج الدويل امليرتح لعلوا األرض واحلدائق اجل يدعو - ٩
 .٥ا/٣٨برنامج العمل وامليزانية للوثيية 

 املؤرر العاا باليياا إ دورفه الثامنة والث ثني مبا يلي: ويوصي -١٠

علا النظاا األساسي للربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية، وجممل املبادئ  املوافية (ض)
اجليولوجية العاملية لليونسكو، اللذين سيمنحان احلدائق املختارة  التوجيهية التنذيذية اخلاصة باحلدائق

فرخيصًا باستخداا شعار مرفبا باليونسكو واسم "احلديية اجليولوجية العاملية لليونسكو" وفياً 
املتعلية باستخداا "اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها وضمساا  ٢٠٠٧لتوجيهاا عاا 

 اصة با" ضو ضي فوجيهاا ضخرى الحية؛نطاقاا ارنرتنت اخل

عن النظاا األساسي للربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية الذي اعتمده املؤرر العاا إ  االستعاضة (ب)
بالنظاا األساسي للربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق  ٢٠ا/٣٢دورفه الثانية والث ثني إ اليرار 
 ة؛اجليولوجية الوارد إ هذه الوثيي

جلميع احلدائق اجليولوجية العاملية  "حدائق جيولوجية عاملية لليونسكو"علا منح فسمية  املوافية (جـ)
اليائمة شريطة احلصول، حسب االقتءاا، علا رسالة فأييد من اللجنة الوعنية لليونسكو ضو اجلهة 

اا الا فوجد فيها احلكومية املعنية بالع قاا مع اليونسكو التابعة لكل دولة من الدول األعء
احلدائق املعنية، مع مراعاة درجة التطابق الكبرية بني املعايري اليائمة اخلاصة باحلدائق اجليولوجية 
العاملية فيما يتعلق باجلودة العلمية واملءمون، وبني املعايري امليرتحة للحدائق اجليولوجية العاملية 

تع بالتسمية الا فتم كل ضربع سنواا، والا لليونسكو، ومع التذكري بعملية فأكيد ضهلية التم
كموعد   ٢٠٢٠سيجري إ إعارها االنتهاا من استعراض كل احلدائق اجليولوجية العاملية حبلول عاا 

 ضقصا، وذلك وفياً للوفرية ازددة الا لن فتغري إ ظل النظاا اجلديد.
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 الملحق األول

 مشروع النظام األساسي

 للبرنامج الدولي لعلوم األرض والحدائق الجيولوجية

يتم فنذيذ الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية من خ ل اليياا بنوعني من األنشطة: األنشطة التابعة 
ولوجية، واألنشطة وهو مبثابة منصة للتعاون بني اليونسكو واالحتاد الدويل للعلوا اجلي للربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية،

املتعلية باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو. وسيتم فنسيق عمل هذين العنصرين من خ ل ضمانة مشرتكة إ اليونسكو، 
املشرتكة بني هيئا مكتب كل منهما حسب االقتءاا، علماً بأن رئيسي اللسني  وعن عريق عيد االجتماعاا التنسييية

 رين سيتشاركان إ رئاسة الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية.التابعني لكل من العنص

وجيويف للمؤرر العاا لليونسكو اليياا بتعديل هذا النظاا األساسي مببادرة منه، ضو بناًا علا اقرتاح من املديرة العامة 
 لليونسكو. 

 الجزء ألف: البرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية

 امج الدولي للعلوم الجيولوجية: البرن١المادة 

إن الربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية، باعتباره من عناصر الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية، يعزيف التعاون 
بني الباحثني علا الصعيد الدويل بغية إجراا البحوث املشرتكة بني االختصاصاا ذاا الصلة بالعلوا اجليولوجية، وذلك 

وقد قاا الربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية منذ  ن خ ل العمل البحثي املشرتك وعيد االجتماعاا وحلياا العمل.م
بلدًا فيريباً. وجيمع الربنامج مشل العلماا من  ١٥٠مشروعًا إ  ٣٥٠، بدعم فنذيذ ضكثر من ١٩٧٢إنشائه إ عاا 

 يفا لتخطيا البحوث الدولية املشرتكة وإجرائها ونشر نتائجها مجاعياً. خمتل، ضحناا العامل، ويزودهم بالتمويل االبتدائي ال
وإ صدارة املعايري املعتمدة النتياا املشروعاا يأيت املعياران املتعليان بدرجة اجلودة العلمية ومدى التعاون الدويل املتعدد 

 التخصصاا الذي ميكن ضن يولده املشروأ امليرتح.

 رنامج الدولي للعلوم الجيولوجية: مجلس إدارة الب٢المادة 

يتم مبوجب هذه املادة فشكيل جملس ردارة الربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية (املشار إليه الحيًا باسم  ٢,١
 "الربنامج").

يتأل، اللس من ستة ضعءاا عاديني يتمتعون باحلق إ التصويت ويتم فعيينهم بالرتاضي بني املديرة العامة  ٢,٢
و ورئيس االحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية. وإن املديرة العامة لليونسكو واألمني العاا ل حتاد الدويل للعلوا لليونسك

 اجليولوجية، ضو من ميثلهما، عءوان إ اللس حبكم املنصب ولكن دون التمتع باحلق إ التصويت. 
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ختيارهم من بني اخلرباا املرموقني الذين يشاركون إن األعءاا العاديني الذين يعّينون إ عءوية اللس جيري ا ٢,٣
مشاركة فعالة إ إجراا البحوث العلمية ذاا الصلة بأهداف الربنامج، مع مراعاة اعتباراا التويفيع اجلغراإ العادل 

اهليئاا  واملساواة بني اجلنسني. وييوا األعءاا مبهامهم بصذتهم الشخصية الذردية، ال بوصذهم ممثلني لدوهلم ضو ألي من
األخرى املنتسبة إليها. وسيتعني عليهم التأكد من عدا وجود فءارب إ املصاحل، وال جيويف هلم التماس ضو قبول ضي 

 فعليماا من احلكوماا ضو غريها من السلطاا.

جيري فعيني األعءاا العاديني إ اللس لذرتة مدتا ضربع سنواا قابلة للتجديد مرة واحدة. وكل سنتني جيري  ٢,٤
جتديد نص، عدد األعءاا إ اللس. وعليه، فإنه لدى اليياا ألول مرة بتعيني األعءاا إ اللس، فشري املديرة العامة 

 ني. إىل األعءاا الذين ستنتهي مدة عءويتهم بعد سنت

إ حال استيالة عءو من األعءاا العاديني ضو فعذر قيامه مبهامه، يعنيَّ عءو آخر وفيًا لإلجراااا املبينة ضع ه  ٢,٥
 ليحل حمله خ ل الذرتة املتبيية من مدة عءويته. 

يولوجية فيما يتعلق يتوىل اللس مهمة فيدمي املشورة إىل املديرة العامة لليونسكو ورئيس االحتاد الدويل للعلوا اجل ٢,٦
 بوضع االسرتافيجية اخلاصة بالربنامج والتخطيا ألنشطته وفنذيذها، وال سيما من ضجل اليياا مبا يلي:

 ارشراف علا فنذيذ ضنشطة الربنامج من الناحية التنظيمية والعلمية؛ (ض)

 دراسة االقرتاحاا املتعلية بتطوير الربنامج ضو فعديله؛ (ب)

 بتنذيذ املشروعاا العلمية الا من شأ�ا ضن تم البلدان األعءاا إ الربنامج؛التوصية  (جـ)

 فنسيق جهود التعاون الدويل إ إعار الربنامج؛ (د)

 املساعدة إ إعداد املشروعاا الوعنية وارقليمية ذاا الصلة بالربنامج؛ (ه)

 التوصية باختاذ ما يلزا من التدابري رجناح فنذيذ الربنامج؛ (و)

 التنسيق بني الربنامج والربامج الدولية األخرى الا هلا صلة به. (يف)

جيويف للمجلس لدى االضط أ بأنشطته ضن يستذيد استذادة كاملة من التسهي ا الا ييدمها إليه كل من  ٢,٧
كما جيويف للمجلس   اليونسكو واالحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية وغري ذلك من املنظماا الدولية واحلكوماا واملؤسساا.

ضن يلتمس املشورة بشأن املسائل العلمية من مجيع املنظماا العلمية املعنية، سواا ضكانت دولية ضا وعنية، حكومية ضو 
 غري حكومية، وال سيما من اللس الدويل للعلوا.

عن عمله مشذوعًا بتوصيافه. مث ضدناه فيريرًا  ٤بعد كل دورة، ييدا اللس إىل هيئة املكتب املشار إليها إ املادة  ٢,٨
يويفأ التيرير علا ضعءاا االحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية، والدول األعءاا إ اليونسكو وكذلك الدول الا فعد من 

 األعءاا املنتسبني لليونسكو.
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ر الربنامج، وذلك ضمن وييدا اللس إ كل دورة من دوراا املؤرر العاا لليونسكو فيريراً عن التيدا ازريف إ إعا ٢,٩
التيرير املشرتك الذي ييدمه الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية، كما يتعني علا اللس ضن ييدا فيارير 

 سنوية إىل اللجنة التنذيذية ل حتاد الدويل للعلوا اجليولوجية.

 يتوىل اللس اعتماد النظاا الداخلي اخلاص به. ٢,١٠

 رات مجلس إدارة البرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية: دو ٣المادة 

جيتمع اللس مرة واحدة إ السنة علا األقل بناًا علا دعوة من اليونسكو واللس الدويل للعلوا اجليولوجية.  ٣,١
 وفكون االجتماعاا علنية ما مل ييرر اللس خ ف ذلك.

اليونسكو، واألعءاا املنتسبني لليونسكو، واهليئاا املنءوية حتت لواا ويتم فوجيه دعوة إىل الدول األعءاا إ  ٣,٢
 االحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية، لكي فيوا بإيذاد املراقبني حلءور اجللساا العلنية للمجلس.

قاا للتمثيل إن األمم املتحدة وغريها من املنظماا التابعة ملنظومة األمم املتحدة والا ضبرمت معها اليونسكو افذا ٣,٣
 املتبادل، جيويف هلا إيذاد ممثلني عنها حلءور جلساا اللس.

 جيويف للمديرة العامة لليونسكو ضن فرسل إىل اجلهاا التالية دعواا ريذاد املراقبني حلءور جلساا اللس: ٣,٤

 يل املتبادل؛املنظماا التابعة ملنظومة األمم املتحدة والا مل فربا معها اليونسكو افذاقاا للتمث (ض)

 املنظماا الدولية احلكومية؛ (ب)

املنظماا الدولية غري احلكومية وفيًا ألحكاا التوجيهاا اخلاصة بالشراكة بني اليونسكو واملنظماا غري  (جـ)
 احلكومية.

وفياً ضدناه حءور جلساا جملس اردارة  ٥جيويف كذلك ملمثلي اللس االستشاري العلمي املشار إليه إ املادة  ٣,٥
 مع االحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية. اليونسكو للرتفيباا الا ستتذق عليها

وجتويف دعوة املراقبني من املنظماا العلمية الدولية املعنية حلءور جلساا اللس وفيًا للوائح واليواعد املعمول با  ٣,٦
 إ اليونسكو واالحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية.

 ضع ه باحلق إ التصويت. ٣,٦إىل  ٣,٢مثلون واملراقبون املشار إليهم إ املواد الذرعية من ال يتمتع امل ٣,٧

ضع ه، ينتخب اللس  ٢,٤إ مطلع كل دورة عادية، وإثر فعيني األعءاا اجلدد وفيًا ملا يرد إ املادة الذرعية  ٣,٨
 .رئيساً للدورة ونائباً للرئيس وميرراً يتولون مهامهم ملدة عامني
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 : هيئة المكتب التابعة للبرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية٤المادة 

 يتم مبوجب هذه املادة فشكيل هيئة املكتب التابعة للربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية. ٤,١

ضما املديرة العامة  .، ونائب الرئيس وامليرراآليت: رئيس جملس إدارة الربنامجفتأل، هيئة املكتب من مخسة ضعءاا ك ٤,٢
لليونسكو واألمني العاا ل حتاد الدويل للعلوا اجليولوجية، ضو من ميثلهما، فهما عءوين إ هيئة املكتب حبكم املنصب 

 ولكن دون التمتع باحلق إ التصويت.

 وفتمثل مهاا هيئة املكتب إ ما يلي: ٤,٣

 يرتح فنذيذها بتمويل من الربنامج وحتديد مستوياا التمويل؛اختاذ اليراراا النهائية بشأن اختيار املشروعاا امل (ض)

اليياا حسب االقتءاا بعيد االجتماعاا التنسييية املشرتكة مع هيئة املكتب املعنية باحلدائق اجليولوجية  (ب)
 العاملية لليونسكو.

 فتوىل هيئة املكتب اعتماد النظاا الداخلي اخلاص با. ٤,٤

املنبثية عن دوراا هيئة املكتب علا ضعءاا اللس والدول األعءاا إ اليونسكو والدول الا يتم فويفيع التيارير  ٤,٥
 فعد من األعءاا املنتسبني لليونسكو.

 : المجلس العلمي٥المادة 

بغية مساعدة جملس إدارة الربنامج إ االضط أ مبهامه العلمية، يشكَّل جملس علمي بالتشارك بني اليونسكو  ٥,١
 الدويل للعلوا اجليولوجية، بناا علا فوصية من جملس اردارة. واالحتاد

وفتلخص وظائ، اللس العلمي إ فيييم اقرتاحاا املشروعاا من حيث قيمتها العلمية واحتياجاتا املالية  ٥,٢
لس اردارة. وفائدتا االقتصادية واالجتماعية ومدى اندراجها إ النطاق العاا للربنامج، ورفع فوصياا بشأ�ا إىل جم

 وحيدد جملس اردارة املهاا املنوعة باللس العلمي.

 : األمانة٦المادة 

فتوىل اليونسكو مع االحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية فوفري خدماا األمانة للربنامج بناًا علا علبه، وكذلك فوفري  ٦,١
 اخلدماا ال يفمة لعيد مجيع دوراا جملس اردارة وهيئة املكتب.

 فتخذ املديرة العامة لليونسكو ارجراااا ال يفمة لعيد دوراا جملس اردارة. ٦,٢
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 الجزء باء: الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو

 : الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو١المادة 

العاملية لليونسكو آلية للتعاون الدويل إ إعار الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية، رثل احلدائق اجليولوجية 
بني املناعق الا فشتمل علا عناصر من الرتاث اجليولوجي الذي يكتسي ضمهية دولية، وفعتمد من ضجل صون ذلك الرتاث 

فعزيز  �جاً مبنياً علا االنط ق من الياعدة إىل اليمة، وفدعم بعءها بعءاً رشراك التمعاا ازلية إ اجلهود الرامية إىل
التوعية بأمهية الرتاث املذكور واعتماد �ج مستداا لتطوير املناعق الا يوجد فيها. فمن خ ل الربنامج الدويل لعلوا 
األرض واحلدائق اجليولوجية، ميكن لتلك املناعق ضن فيدا علبًا إىل اليونسكو ملنحها فسمية "حديية جيولوجية عاملية 

 دة من جماالا اختصاص املنظمة األوسع نطاقاً.لليونسكو" مما يتيح هلا االستذا

 : المجلس المعني بالحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو٢المادة 

 يشكَّل مبوجب هذه املادة جملس معين باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو. ٢,١

إ التصويت، وهم ضفراد فيوا املديرة  يتأل، اللس من اثين عشر عءواً من األعءاا العاديني الذين يتمتعون باحلق ٢,٢
العامة لليونسكو بتعيينهم بناًا علا فوصية من الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية ومن الدول األعءاا. وفءً  عن 
ذلك، فإن املديرة العامة لليونسكو، ورئيس الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية، واألمني العاا ل حتاد الدويل للعلوا 
اجليولوجية، واملدير العاا ل حتاد الدويل لصون الطبيعة، ضو من ميثلهم، يعتربون ضعءاا إ اللس حبكم املنصب ولكن 

 دون التمتع باحلق إ التصويت. 

إن األعءاا العاديني الذين يعيَّنون ضعءاًا إ اللس جيري اختيارهم من بني اخلرباا املرموقني علا ضساس ما لديهم  ٢,٣
خربة ومؤه ا علمية ومهنية معرتف با إ الاالا ذاا الصلة باحلدائق اجليولوجية، مع مراعاة اعتباراا التويفيع من 

اجلغراإ العادل واملساواة بني اجلنسني. وييوا األعءاا مبهامهم بصذتهم الشخصية الذردية، ال بوصذهم ممثلني لدوهلم ضو 
ويتعني عليهم التأكد من عدا وجود فءارب إ املصاحل، وال جيويف هلم التماس ضو ألي من اهليئاا األخرى املنتسبة إليها. 

 قبول ضي فعليماا من احلكوماا ضو غريها من السلطاا.

جيري فعيني األعءاا العاديني إ اللس لذرتاا مدتا ضربع سنواا قابلة للتجديد مرة واحدة. وجيري كل سنتني  ٢,٤
لس. وعليه، فإنه لدى اليياا ألول مرة بتعيني األعءاا إ اللس، ستحدد املديرة جتديد نص، عدد األعءاا إ ال

 العامة األعءاا الذين ستنتهي مدة عءويتهم بعد سنتني. 

إ حال استيالة عءو من األعءاا العاديني ضو فعذر قيامه مبهامه، يعنيَّ عءو آخر وفيًا لإلجراااا املبينة ضع ه  ٢,٥
 ليحل حمله خ ل الذرتة املتبيية من مدة عءويته. 
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دائق يتوىل اللس مهمة فيدمي املشورة إىل املديرة العامة لليونسكو فيما يتعلق بوضع االسرتافيجية اخلاصة باحل ٢,٦
 اجليولوجية العاملية لليونسكو والتخطيا ألنشطتها وفنذيذها، وال سيما من ضجل اليياا مبا يلي:

 حشد املوارد املالية وفويفيعها؛ (ض)

 فعزيز التعاون فيما بني احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو، ومع الربامج األخرى املعنية بذا الال. (ب)

الطلباا الا فيدمها إليه اجلهاا املعنية إ الدول األعءاا، وفياً لإلجراااا ازددة إ املبادئ  يتوىل اللس فيييم ٢,٧
وييوا كذلك بتيييم ملذاا الرتشيح اجلديدة  التوجيهية التنذيذية، من ضجل فأكيد ضهلية التمتع بالتسمياا املمنوحة،

يتوىل اللس اختاذ اليراراا بشأن إحالة الطلباا للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو". كما 
اجلديدة إىل اللس التنذيذي للموافية عليها. وجتري إحالة قراراا اللس بشأن الرتشيحاا اجلديدة للحصول علا 
ئة فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو" إىل اللس التنذيذي للموافية عليها، وذلك عي وثيية فيوا بإعدادها هي

املكتب التابعة للمجلس املعين باحلدائق اجليولوجية بالتعاون مع ضمانة اليونسكو. وختءع مجيع علباا التمديد رجراااا 
 املوافية ذاتا الا ختءع هلا الرتشيحاا اجلديدة.

يد ضهليتها للتمتع يتوىل اللس اعتماد رديد ص حية التسمياا املمنوحة للحدائق اجليولوجية لليونسكو الا مت فأك ٢,٨
 بالتسمياا املذكورة.

 قراراا اللس غري قابلة ل ستئناف. ٢,٩

ضدناه فيريرًا عن عمله وعن اليراراا الا  ٤بعد كل دورة، ييدا اللس إىل هيئة املكتب املشار إليها إ املادة  ٢,١٠
 عد من األعءاا املنتسبني لليونسكو.اختذها. مث يويفأ التيرير علا الدول األعءاا إ اليونسكو، والدول الا ف

وييدا اللس إ كل دورة من دوراا املؤرر العاا لليونسكو فيريراً عن التيدا ازريف فيما يتعلق باحلدائق اجليولوجية  ٢,١١
 العاملية لليونسكو، وذلك ضمن التيرير املشرتك الذي ييدمه الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية.

 يتوىل اللس اعتماد النظاا الداخلي اخلاص به. ٢,١٢

 : دورات المجلس المعني بالحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو٣المادة 

يعيد اللس دورة عادية سنوية، مع احلرص ما ضمكن علا عيد الدورة ضثناا فرتة انعياد مؤرر دويل ضو إقليمي بشأن  ٣,١
ليونسكو. وإن مجيع التكالي، املرفبطة بتنظيم دوراا اللس فتحملها إما احلديية اجليولوجية احلدائق اجليولوجية العاملية ل
للدورة، ضو غريها من اهليئاا املسؤولة عن فنظيم املؤرراا املشار إليها. وإ حال عدا انعياد  العاملية لليونسكو املستءيذة

فنظيمها إ مير اليونسكو،  عيدها بوسائل االفصال عن بعد، ضو ضي من املؤرراا املذكورة، جيري إرجاا دورة اللس، ضو
 شريطة فوافر املوارد ال يفمة لذلك.
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 وجيويف للمجلس عيد دوراا استثنائية فُغطا فكاليذها باستخداا املوارد اخلارجة عن امليزانية. ٣,٢

 حلءور دوراا اللس.جيويف للدول األعءاا والدول من فئة األعءاا املنتسبني إيذاد مراقبني  ٣,٣

إن األمم املتحدة واملنظماا األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة، والا ضبرمت معها اليونسكو افذاقاا للتمثيل  ٣,٥
 جيويف هلا ضن فوفد ممثلني عنها حلءور دوراا اللس. املتبادل،

 وراا اللس إىل اجلهاا التالية:وجيويف للمديرة العامة لليونسكو ضن فرسل دعواا ريذاد مراقبني حلءور د

 املنظماا التابعة ملنظومة األمم املتحدة والا مل فربا معها اليونسكو افذاقاا للتمثيل املتبادل؛ (ض)

 املنظماا الدولية احلكومية؛ (ب)

غري  املنظماا الدولية غري احلكومية وفيًا ألحكاا التوجيهاا اخلاصة بالشراكة بني اليونسكو واملنظماا (جـ)
 احلكومية.

 ضع ه باحلق إ التصويت. ٣,٥إىل  ٣,٣ال يتمتع املمثلون واملراقبون املشار إليهم إ املواد الذرعية من  ٣,٦

ضع ه، ينتخب اللس  ٢,٤إ مطلع كل دورة عادية، وإثر فعيني األعءاا اجلدد وفيًا ملا يرد إ املادة الذرعية  ٣,٧
 ميرراً يتولون مهامهم لذرتة عامني.رئيساً للدورة ونائباً للرئيس و 

 : هيئة المكتب المعنية بالحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو٤المادة 

 فشكَّل مبوجب هذه املادة هيئة املكتب املعنية باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو. ٤,١

 اجليولوجية العاملية لليونسكو، ونائب الرئيسفتأل، هيئة املكتب من مخسة ضعءاا كاآليت: رئيس جملس احلدائق  ٤,٢
وامليرر، ضما املديرة العامة لليونسكو ورئيس الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية، ضو من ميثلهما، فهما عءوان إ هيئة 

 املكتب حبكم املنصب ولكن دون التمتع باحلق إ التصويت.

 وفتمثل مهاا هيئة املكتب إ ما يلي: ٤,٣

اليياا، بالتعاون مع األمانة، بإعداد الوثائق ال يفمة من ضجل فيدميها إىل اللس التنذيذي لليونسكو لتمكينه  (ض)
من اختاذ اليرار النهائي باملوافية علا الرتشيحاا اجلديدة للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية 

 اراا اللس؛لليونسكو"، وعلا علباا رديد ص حية التسمية، بناًا علا قر 

اليياا حسب االقتءاا بعيد االجتماعاا التنسييية املشرتكة مع هيئة املكتب التابعة للربنامج الدويل للعلوا  (ب)
 اجليولوجية؛

 اختيار ضعءاا ضفرقة التيييم لكل عملية من عملياا فيييم الرتشيحاا وفأكيد األهلية. (جـ)
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 ي اخلاص با.فتوىل هيئة املكتب اعتماد النظاا الداخل ٤,٤

يتم فويفيع التيارير املنبثية عن دوراا هيئة املكتب علا ضعءاا اللس والدول األعءاا إ اليونسكو والدول من  ٤,٥
 فئة األعءاا املنتسبني لليونسكو.

 : أفرقة التقييم٥المادة 

 فعمل ضفرقة التيييم علا حنو مستيل وفيوا مبا يلي: ٥,١

لتمديد وعلباا فأكيد األهلية املتعلية باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو فيييم الرتشيحاا وعلباا ا (ض)
 علا ضساس التوجيهاا الصارمة الصادرة عن اللس إ هذا الشأن؛

 موافاة اللس بتيرير عن الرتشيحاا وعلباا التمديد وعلباا فأكيد األهلية الا مت فيييمها. (ب)

 شبكة العاملية للحدائق اجليولوجية بإعداد واستيذاا قائمة بأمساا امليِّيمني. فيوا األمانة بالتعاون مع ال ٥,٢

 ختتار هيئة املكتب ضعءاا ضفرقة التيييم من بني املييِّمني املسجلني علا اليائمة. ٥,٣

خرى ويءطلع املييِّمون مبهامهم بصذتهم الشخصية الذردية، ال بوصذهم ممثلني لدوهلم ضو ألي من اهليئاا األ ٥,٤
املنتسبة إليها. ويتعني علا الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية التأكد من عدا وجود فءارب إ املصاحل مينعهم من النظر 
إ الطلباا اجلديدة للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو" وعلباا فأكيد ضهلية التمتع بالتسمية. 

ل ضي فعليماا من احلكوماا ضو غريها من السلطاا، كما ال جيويف هلم االضط أ وال جيويف للمييِّمني التماس ضو قبو 
 ببعثاا للتيييم إ ضوعا�م.

 : األمانة٦المادة 

 فتوىل اليونسكو فوفري خدماا األمانة للحدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو. ٦,١

 اللس.فتخذ املديرة العامة لليونسكو ارجراااا ال يفمة لعيد دوراا  ٦,٢
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 الملحق الثاني

 للحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو المقترحة مشروع المبادئ التوجيهية التنفيذية

 المحتويات:

 امليدمة - ١

 املذاهيم األساسية - ٢

 واحلدائق اجليولوجية احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو إ إعار برنامج اليونسكو الدويل لعلوا األرض ٢,١

 احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو ٢,٢

 استخداا الشعاراا ٢,٣

 التمثيل اجلغراإ ٢,٤

 املعايري الا ينبغي ضن فستوفيها احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو - ٣

 اهليكل املؤسسي والوظائ، - ٤

 جملس احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو ٤,١

 هيئة املكتب املعنية باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو ٤,٢

 األفرقة املعنية بتيييم احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو ٤,٣

 اللجان الوعنية املعنية باحلدائق اجليولوجية  ٤,٤

 الشبكاا ارقليمية والعاملية للحدائق اجليولوجية ٤,٥

 إجراااا علب احلصول علا التسمية - ٥

 امليدمة  ٥,١

 الرتشيح ٥,٢

 التيييم ٥,٣

 استعراض الطلباا ٥,٤

 التوصياا واليراراا ٥,٥

 عملية فأكيد األهلية ٥,٦

 التمويل - ٦

 األمانة - ٧

 بناا اليدراا - ٨
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 المقدمة - ١

ليد نشأ مذهوا احلديية اجليولوجية إ منتص، التسعينياا استجابًة للحاجة الداعية إىل صون وفعزيز قيمة املناعق ذاا 
األمهية اجليولوجية نظرًا ألمهيتها بالنسبة إىل دراسة فاريخ كوكب األرض. ذلك ضن املناظر الطبيعية والتكويناا اجليولوجية 

وكبنا، كما ض�ا رثل عوامل ضساسية ركننا من حتييق التنمية املستدامة إ املستيبل. ومنذ فعترب شاهدًا رئيسيًا علا فطور ك
البداية، قامت احلدائق اجليولوجية علا �ج االنط ق "من الياعدة إىل اليمة"، ضي النهج اليائم علا إناعة دور قيادة 

األمهية اجليولوجية املوجودة إ منطية ما، وفعزيز االستذادة األنشطة بالتمعاا ازلية لتأمني النجاح إ صون العناصر ذاا 
منها لألغراض العلمية والتعليمية والثيافية، فءً  عن استخدامها باعتبارها من األصول ذاا الييمة االقتصادية املستدامة 

عءواً من ضعءاا  ١٧ ، وبدعم من اليونسكو، انءم٢٠٠٤من خ ل فنمية السياحة الرشيدة علا سبيل املثال. وإ عاا 
الشبكة األوروبية للحدائق اجليولوجية إىل مثاين حدائق جيولوجية صينية لتأسيس الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية الا 

 حديية جيولوجية عاملية. ١٠٠، بعد ضن بلغ عدد ضعءائها ضكثر من ٢٠١٤ضصبح هلا وضع قانوين إ عاا 

ولوجية عاملية لليونسكو" ضن فشتمل املنطية املعنية علا عناصر جيولوجية ذاا يشرتط للحصول علا فسمية "حديية جي
ضمهية دولية. ويتم التحيق من ذلك من خ ل إجراا فيييم مستيل ييوا به علماا يعملون إ جمال االختصاص العلمي 

عق فوجد فيها مناظر عبيعية فوفر الذرعي املناسب إ إعار علوا األرض. ورثل احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو منا
 إعاراً للعيش والعمل ويستذيد منها العلماا والتمعاا ازلية علا حنو حييق املنذعة املتبادلة.

 ويتمحور مذهوا احلديية اجليولوجية العاملية لليونسكو حول الييمة التعليمية املنوعة بتلك احلدائق علا مجيع املستوياا.
العاملية لليونسكو فشجع فثيي، اجلميع، سواا ضكان ذلك علا مستوى الباحثني اجلامعيني ضو فاحلدائق اجليولوجية 

جمموعاا التمعاا ازلية، فهي فتيح االع أ علا قصة حياة كوكب األرض الا فُيرض إ الصخور واملناظر الطبيعية 
بني عناصر الرتاث  ة لليونسكو فعزيز ضوجه الرتاباوالعملياا اجليولوجية املستمرة. كما فتيح احلدائق اجليولوجية العاملي

اجليولوجي وكل عناصر الرتاث الطبيعي والثياإ األخرى الا فوجد إ منطية ما، مما يربهن بوضوح علا ضن التنوأ 
 يعية.اجليولوجي هو األساس الذي فنبين عليه مجيع النظم اريكولوجية، والذي ييوا عليه فذاعل ارنسان مع املناظر الطب

وفساهم احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو إ بلوغ ضهداف املنظمة من خ ل الرتويج لعلم اجليولوجيا والعلوا بصذة 
عامة، وذلك إ إعار إسهامها علا حنو ضوسع نطاقًا إ حتييق رسالة اليونسكو عن عريق فنذيذ األنشطة املستعرضة الا 

 نظمة مثل التعليم والثيافة واالفصال.فندرج إ خمتل، جماالا اختصاص امل

 المفاهيم األساسية - ٢

 الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو في إطار برنامج اليونسكو الدولي ٢,١
 لعلوم األرض والحدائق الجيولوجية
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لليونسكو ضداة لتشجيع التعاون إ إعار الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية، رثل احلدائق اجليولوجية العاملية 
الدويل بني املناعق الا فشتمل علا عناصر من الرتاث اجليولوجي الذي يكتسي ضمهية دولية، من خ ل اعتماد �ج 
للصون ييوا علا االنط ق من الياعدة إىل اليمة، وعن عريق دعم التمعاا ازلية وفعزيز الرتاث والتنمية املستدامة 

ة. ومن خ ل الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية، فوجه املناعق املذكورة علباتا إىل للمناعق املعني
اليونسكو باعتبارها املنظمة الوحيدة التابعة لألمم املتحدة الا هلا اختصاص إ جمال علوا األرض، للحصول علا فسمية 

 تذادة علا نطاق ضوسع من خمتل، جماالا اختصاص املنظمة."حديية جيولوجية عاملية لليونسكو" الا فتيح هلا االس

 الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو ٢,٢

إن احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو هي مناعق جغرافية منذردة بذاتا، وموحدة األراضي، فوجد با مواقع ومناظر 
جغرافية ذاا ضمهية جيولوجية دولية فدار باعتماد مذهوا إدارة شامل يأخذ بعني االعتبار األبعاد املتصلة بالصون والتعليم 

األمهية اجليولوجية الدولية لكل من احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو علا يد العلماا والتنمية املستدامة. وجيري حتديد 
املهنيني الذين ييومون إ إعار "األفرقة املعنية بتيييم احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو" بعملياا فيييم قابلة للميارنة 

جراؤها بشأن املواقع اجليولوجية املوجودة إ املناعق املعنية، والا مت علا الصعيد العاملي، استنادًا إىل البحوث الا مت إ
استعراضها علا مستوى النظراا ونشرها. وفستذيد احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو من عناصر الرتاث اجليولوجي، 

ية، من ضجل فعزيز التوعية بأهم اليءايا بالرتابا مع مجيع عناصر الرتاث الطبيعي والثياإ األخرى املوجودة إ املنطية املعن
  الا يواجهها التمع، وفهمها فهماً ضفءل علا ضوا التغيرياا الدينامية الا فطرض علا الكوكب الذي نعيش علا سطحه.

 استخدام الشعارات ٢,٣

صًا هلا، وسينظم حيق للحدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو استخداا "شعار مرفبا باليونسكو" سيتم فصميمه خصي
املتعلية باستخداا اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها وضمساا  ٢٠٠٧استخدامه وفيًا "لتوجيهاا عاا 

 نطاقاا ارنرتنت اخلاصة با"، ضو ضي فوجيهاا ضخرى الحية؛

 التمثيل الجغرافي ٢,٤

إن الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية، مبوجب انتمائه إىل اليونسكو، يلتزا بتعزيز التمثيل اجلغراإ املتوايفن 
 للحدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو علا الصعيد العاملي. 

 المعايير التي ينبغي أن تستوفيها الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو - ٣

بغي ضن فكون احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو من املناعق اجلغرافية املنذردة بذاتا واملوحدة األراضي والا ين )١(
فوجد فيها مواقع ومناظر عبيعية ذاا ضمهية جيولوجية دولية فتم إدارتا باعتماد مذهوا إدارة شامل يأخذ بعني 

حوث والتنمية املستدامة. وجيب ضن فكون احلديية اجليولوجية العاملية االعتبار األبعاد املتصلة بالصون والتعليم والب
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لليونسكو واضحة احلدود، وضن يكون حجمها كافيًا لتمكينها من االضط أ بوظائذها، كما يتعني عليها ضن 
ل فشتمل علا عناصر من الرتاث اجليولوجي الذي يكتسي ضمهية دولية وفيًا ملا يتم التحيق منه علا حنو مستي

 علا يد علماا يعملون إ الال املعين.

وينبغي للحدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو ضن فستذيد من عناصر الرتاث اجليولوجي املشار إليها، بالرتابا مع   )٢(
 كل عناصر الرتاث الطبيعي والثياإ األخرى املوجودة إ املنطية املعنية، من ضجل فعزيز التوعية بأهم اليءايا الا
يواجهها التمع وفهمها فهمًا ضفءل علا ضوا التغيرياا الدينامية الا فطرض علا الكوكب الذي نعيش علا 
سطحه، مبا إ ذلك، علا سبيل املثال ال احلصر، يفيادة املعارف والذهم فيما يتعلق باألمور التالية: العملياا 

أمني االستخداا املستداا للموارد الطبيعية الا فزخر با اجليولوجية، واألخطار اجليولوجية، وفغري املناخ، وضرورة ف
 الكرة األرضية، وفطور احلياة، وركني الشعوب األصلية.

ينبغي ضن رثل احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو مناعق ختءع هليئة إدارية فتمتع بوضع قانوين معرتف به مبوجب  )٣(
هليئاا اردارية باملعداا ال يفمة لتمكني كل منها من اليياا علا النحو التشريعاا الوعنية. ويتعني فزويد فلك ا

 الواجب بإدارة شؤون املنطية بأكملها الا فوجد فيها احلديية اجليولوجية العاملية لليونسكو.

ع وإ حال وجود فداخل بني املنطية املرشحة للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو" واملواق )٤(
األخرى الا فتمتع بتسمية من فسمياا اليونسكو، مثل مواقع الرتاث العاملي ومعايفل ازيا احليوي، جيب دعم 
مل، الرتشيح باملربراا الواضحة واألدلة الا فربهن علا ضن احلصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية 

 التآيفر مع التسمياا األخرى. لليونسكو" من شأنه ضن يولد قيمة مءافة إ حد ذافه وكذلك بذءل

ينبغي ضن فكذل احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو مشاركة التمعاا ازلية والشعوب األصلية مشاركة فعلية إ  )٥(
إدارة شؤو�ا باعتبارها من األعراف املعنية الرئيسية. ويتعني ضن فوضع، بالتشارك مع التمعاا ازلية، خطة لإلدارة 

كة وضن فنذذ علا حنو يليب االحتياجاا االجتماعية واالقتصادية للسكان ازليني، ويكذل محاية املناظر املشرت 
الطبيعية الا يعيشون إ كنذها، ويتيح هلم احلذاظ علا هويتهم الثيافية. وُحيبذ ضن حتظا مجيع السلطاا 

د اهليئة املعنية بإدارة احلدائق اجليولوجية العاملية واألعراف الذاعلة املعنية ازلية وارقليمية بتمثيل هلا علا صعي
لليونسكو. وينبغي ضن فؤخذ معارف السكان ازليني واألصليني وممارساتم ونظم اردارة التابعة هلم بعني االعتبار 

 .إىل جانب العلوا إ إعار عملياا التخطيا واردارة اخلاصة باملناعق الا فوجد فيها احلدائق اجليولوجية

وفشجَّع احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو علا فشاعر خربتا ومشورتا، وعلا االضط أ مبشروعاا مشرتكة  )٦(
 إ إعار الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية، علماً بأن العءوية إ الشبكة إلزامية.

 ازلية والوعنية ذاا الصلة حبماية الرتاث يتعني علا احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو ضن حترتا اليوانني )٧(
اجليولوجي. وإن مواقع الرتاث اجليولوجي املوجودة داخل املنطية املعنية جيب ضن فكون موضع محاية قانونية قبل 
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فرشيح املنطية للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو". وينبغي إ الوقت نذسه االستذادة من 
ة جيولوجية عاملية لليونسكو" كعامل حذز ملءاعذة اجلهود الرامية إىل فعزيز محاية الرتاث اجليولوجي فسمية "حديي

علا الصعيدين ازلي والوعين. وال جيويف للهيئاا اردارية ضن فشارك مباشرة إ بيع املنتجاا اجليولوجية مثل 
با ما يسما "مبتاجر بيع املنتجاا الصخرية" األحذورياا واملعادن والصخور املصيولة وصخور الزينة الا يزخر 

داخل إعار احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو (بغض النظر عن منشئها)، بل ينبغي علا اهليئاا اردارية ضن 
وجيويف للهيئاا اردارية ضن فأذن جبمع املواد  فسعا جاهدة إىل ردأ التجارة غري املستدامة باملواد اجليولوجية برمتها.

اجليولوجية علا حنو مستداا من املواقع ذاا اليدرة علا التجدد الذايت الطبيعي داخل نطاق احلدائق اجليولوجية 
العاملية لليونسكو، الستخداا فلك املواد لألغراض العلمية والتعليمية، شريطة بيان املربراا الا فوضح ضن ذلك 

من ضجل فأمني إدارة املواقع املعنية بأفءل السبل املمكنة من ميثل نشاعًا رشيدًا يندرج إ إعار اجلهود املبذولة 
حيث الذعالية واالستدامة. وانط قًا من ذلك، ميكن السماح بالتجارة باملواد اجليولوجية إ حاالا استثنائية 

ضفءل شريطة اليياا علا حنو واضح وعلين بشرح هذه األنشطة التجارية وفربيرها ورصدها للربهنة علا ض�ا رثل 
اخلياراا املتاحة ردارة احلديية اجليولوجية املعنية إ ظل الظروف ازلية. وفبيا احلاالا املشار إليها مرهونة مبوافية 

 جملس احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو الذي ينظر إ كل حالة علا حدة. 

قوائم التحيق اخلاصة بعمليا التيييم وفأكيد  جيري التحيق من استيذاا املعايري املشار إليها ضع ه باستخداا )٨(
 األهلية.

 الهيكل المؤسسي والوظائف - ٤

 مجلس الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو ٤,١

حدائق جيولوجية عاملية "ميثل اللس اهليئة املعنية باختاذ اليراراا بشأن الطلباا اجلديدة للحصول علا فسمية 
، وبشأن علباا فأكيد األهلية، وهو مسؤول عن فيدمي املشورة إىل املديرة العامة إ جمال التخطيا "لليونسكو

االسرتافيجي لألنشطة ذاا الصلة باحلدائق اجليولوجية العاملية وفنذيذها إ إعار الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق 
اا العاديني الذين يتمتعون باحلق إ التصويت، وهم ضفراد فيوا اجليولوجية. ويتأل، اللس من اثين عشر عءواً من األعء

املديرة العامة لليونسكو بتعيينهم بناًا علا فوصية من الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية ومن الدول األعءاا. وفءً  
ني العاا ل حتاد الدويل للعلوا عن ذلك، فإن املديرة العامة لليونسكو، ورئيس الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية، واألم

اجليولوجية، واملدير العاا ل حتاد الدويل لصون الطبيعة، ضو من ميثلهم، يعتربون ضعءاا إ اللس حبكم املنصب ولكن 
دون التمتع باحلق إ التصويت. وإن األعءاا العاديني الذين يعيَّنون ضعءاًا إ اللس جيري اختيارهم من بني اخلرباا 

موقني علا ضساس ما لديهم من خربة ومؤه ا علمية ومهنية معرتف با إ الاالا ذاا الصلة باحلدائق اجليولوجية، املر 
مع مراعاة اعتباراا التويفيع اجلغراإ العادل واملساواة بني اجلنسني. وييوا األعءاا العاديون مبهامهم بصذتهم الشخصية 

ي من اهليئاا األخرى املنتسبة إليها. ويتعني عليهم ضن يوافيوا كتابًة علا االمتناأ الذردية، ال بوصذهم ممثلني لدوهلم ضو أل
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عن البت إ الرتشيحاا اجلديدة للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو"، ضو إ علباا فأكيد ضهلية 
 التمتع بالتسمياا املمنوحة سابياً، إ حال وجود فءارب إ املصاحل.

 المكتب المعنية بالحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو هيئة ٤,٢

فتأل، هيئة املكتب من مخسة ضعءاا كاآليت: رئيس جملس احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو، ونائب الرئيس وامليرر، 
وين إ هيئة املكتب ضما املديرة العامة لليونسكو ورئيس الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية، ضو من ميثلهما، فهما عء

 حبكم املنصب ولكن دون التمتع باحلق إ التصويت.

وفتمثل املهمة الرئيسية املنوعة بيئة املكتب إ إعداد الوثائق ال يفمة، بالتعاون مع األمانة، من ضجل فيدميها إىل اللس 
ل علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية التنذيذي لليونسكو لتمكينه من املوافية النهائية علا الرتشيحاا اجلديدة للحصو 

. وفيوا هيئة املكتب املعنية باحلدائق اجليولوجية لليونسكو العاملية اجليولوجية احلدائق جملسلليونسكو" استناداً إىل قراراا 
 اجليولوجية.العاملية لليونسكو بعيد االجتماعاا التنسييية املشرتكة مع هيئة املكتب التابعة للربنامج الدويل للعلوا 

 األفرقة المعنية بتقييم الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو ٤,٣

ختءع احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو للتيييم ضثناا عملية الرتشيح األول للحصول علا التسمية وكذلك خ ل 
ستيل يتأل، من مستشارين يتولون دراسة عملياا فأكيد ضهلية التمتع بالتسمياا املمنوحة سابياً، وُجيري التيييم فريق م

 اجلوانب النظرية، ومييِّمني يءطلعون بالبعثاا امليدانية.

ويتوىل املستشارون فيييم اجلوانب النظرية الا فتيح قياس مدى األمهية الدولية الا يكتسيها الرتاث اجليولوجي الذي 
سمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو"، ويتم يستند إليه كل مل، من ملذاا الرتشيح اجلديدة للحصول علا ف

التيييم املذكور وفيًا ملعايري علمية حمددة ميكن للجميع االع أ عليها. ويكل، االحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية بتنسيق 
اصر الرتاث جهود التيييم، وبالتأكد من ضن كل البياناا الصادرة بشأن الييمة العلمية واألمهية الدولية املتصلة بعن

اجليولوجي املوجودة إ املناعق الا فطلب احلصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو"، فتاح سنويًا إ 
الوقت املناسب لتمكني املييِّمني من احلصول عليها قبل اضط عهم ببعثاا التيييم امليدانية. وجيويف كذلك إشراك 

 .منظماا ضخرى إ األنشطة حسب االقتءاا

وفتوىل ضمانة اليونسكو، بالتعاون مع الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية، إعداد واستيذاا سجل بأمساا املييِّمني الذين 
يءطلعون بالبعثاا امليدانية ال يفمة لتيييم ملذاا الرتشيح اجلديدة للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية 

ن بني املهنيني املخءرمني املشهود هلم باخلربة إ الاالا ذاا الصلة بتطوير لليونسكو". وجيري اختيار املييِّمني م
احلدائق اجليولوجية (مثل الرتاث اجليولوجي، والصون، والتنمية املستدامة، وفطوير السياحة والرتويج هلا، واليءايا البيئية). 

 ع بالتسمياا املمنوحة سابياً.ويءطلع هؤالا املييِّمون كذلك بالبعثاا املعنية بتأكيد ضهلية التمت
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ويتعني علا املييِّمني االلتزاا باملبادئ التوجيهية الصارمة الصادرة عن اللس فيما يتعلق ببعثاا التيييم اخلاصة 
بالرتشيحاا اجلديدة وبطلباا فأكيد األهلية. ويءطلع املييِّمون مبهامهم بصذتهم الشخصية الذردية، ال بوصذهم ممثلني 

ألي من اهليئاا األخرى املنتسبة إليها. ويتعني علا الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية التأكد من عدا وجود  لدوهلم ضو
فءارب إ املصاحل حيول دون قياا املييِّمني بالنظر إ الطلباا اجلديدة للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية 

تسمياا املمنوحة سابياً. وال جيويف للمييِّمني التماس ضو قبول ضي لليونسكو" ضو إ علباا فأكيد ضهلية التمتع بال
فعليماا من احلكوماا ضو غريها من السلطاا، كما ال جيويف هلم االضط أ ببعثاا للتيييم إ ضوعا�م. وإ حال سعي 

ضو فأكيد األهلية، فإن قرار  ضي من اللجان الوعنية املعنية باحلدائق اجليولوجية إىل املشاركة بصذة مراقب إ بعثاا التيييم
إدراج ما فتيدا به هذه اللجان من م حظاا ضو معلوماا إ التيرير النهائي املنبثق عن عملية التيييم إمنا يعود بأكمله 
إىل املييِّمني الذين يُطلب منهم ضن يرفعوا فياريرهم إىل اليونسكو إ املواعيد ازددة لذلك. وال يتمتع املييِّمون بوضع 

 املتعلية بامتيايفاا األمم املتحدة وحصاناتا.  ١٩٤٦"اخلرباا املوفدين إ مهمة" مبوجب افذاقية عاا 

  اللجان الوطنية المعنية بالحدائق الجيولوجية ٤,٤

ينبغي للدول األعءاا ضن فءطلع بدور فعال فيما يتعلق بتطوير ما لديها من احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو. 
يوصا بإنشاا جلنة وعنية معنية باحلدائق اجليولوجية، شريطة ضن يكون لدى الدولة العءو املعنية رغبة إ ذلك.  وعليه،

ومن شأن "اللجان الوعنية" ضن حتمل فسمياا خمتلذة مثل املنتدى الوعين، ضو فريق العمل اخلاص الوعين، ضو فريق املهاا. 
دائق اجليولوجية إ كل دولة من الدول األعءاا ضن فتوىل فشكيل اللجان وميكن للجهاا املختصة املسؤولة عن إدارة احل

املذكورة. وجيب ضن حتظا هذه اللجان باعرتاف اللجان الوعنية لليونسكو التابعة للدول األعءاا ضو اهليئاا احلكومية 
اليائمة املعنية بالربنامج املسؤولة عن الع قاا مع اليونسكو. وينبغي هلذه اللجان كذلك ضن فتصل باللجان الوعنية 

 حيثما ينطبق ذلك. ،الدويل للعلوا اجليولوجية

 وبغية فأمني التوايفن إ التمثيل، ميكن ضن فتشكل عءوية اللجان الوعنية املعنية باحلدائق اجليولوجية علا النحو التايل:

 عن الع قاا مع اليونسكو؛ممثل (واحد ضو ضكثر) للجنة الوعنية لليونسكو و/ضو اهليئة احلكومية املسؤولة  •

 ممثل(واحد ضو ضكثر) للمنظمة اجليولوجية ضو هيئة املسح اجليولوجي الوعنية؛ •

 ممثل (واحد ضو ضكثر) للمنظمة الوعنية املعنية بالبيئة/املناعق ازمية؛ •

 ممثل (واحد ضو ضكثر) للهيئة الوعنية املعنية بالرتاث الثياإ؛ •

 احة الوعنية؛ممثل (واحد ضو ضكثر) ملنظمة السي •

 ممثل (واحد ضو ضكثر) للجنة الوعنية املعنية بالربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية؛ •
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ممثلون للحدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو إ الدول األعءاا الا فوجد فيها مثل هذه احلدائق (ومن شأن  •
 بري من فلك احلدائق)؛التمثيل ضن جيري علا ضساس التناوب إ البلدان الا يوجد فيها عدد ك

 ميكن ضم ضعءاا إضافيني آخرين، حسب االقتءاا، راشياً مع السياق الوعين اخلاص بكل دولة. •

 ويتلخص عمل هذه اللجان علا الصعيد الوعين إ ما يلي:

وا فنسيق ارسهاماا الوعنية امليدمة إىل احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو إ إعار الربنامج الدويل لعل •
 األرض واحلدائق اجليولوجية؛

 حتديد عناصر الرتاث اجليولوجي وفعزيز التوعية بأمهيتها؛ •

فعزيز فطوير حدائق جيولوجية عاملية جديدة لليونسكو من خ ل فيييم ودعم الرتشيحاا وعلباا فأكيد  •
 األهلية وعلباا التمديد؛

م إ الدول األعءاا املعنية، إن كانت هذه الدول مراقبة ضي بعثة من بعثاا التيييم ضو فأكيد األهلية الا فنظ •
 راغبة إ ذلك؛

موافاة اللجنة الوعنية لليونسكو التابعة للدولة العءو املعنية، ضو اهليئة احلكومية املسؤولة عن الع قاا مع  •
 اليونسكو، بكل ملذاا الرتشيح للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو"، مث إحالتها إىل

 اليونسكو.

فأمني اليياا علا النحو الواجب بسحب حق التمتع بتسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو" من املناعق  •
 الا فطلب ذلك ضو فذشل إ اجتيايف عملية فأكيد األهلية بنجاح؛

 فعزيز التعاون الدويل فيما بني احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو؛ •

لصعيد الوعين عن الشبكاا العاملية وارقليمية الا فربا بني احلدائق اجليولوجية العاملية فوفري املعلوماا علا ا •
 لليونسكو؛

املبادرة بوضع االسرتافيجياا وفنظيم األنشطة ودعم فنذيذها علا صعيد كل حديية، وبالتعاون بني احلدائق  •
 لليونسكو.املختلذة، لتحييق التنمية املستدامة للحدائق اجليولوجية العاملية 

إن هذه املبادئ التوجيهية التنذيذية اخلاصة باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو رثل ضفءل املمارساا. وجيويف للدول 
األعءاا اليياا من خ ل جلا�ا الوعنية املعنية باحلدائق اجليولوجية بصياغة مبادئ فوجيهية إضافية فكون ضكثر حتديداً 

 الوعين علا حنو يتماشا مع السياق الوعين اخلاص بكل دولة.وفنطبق علا الصعيد 
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وفبيا ضمانة اليونسكو علا افصال وثيق باللجان الوعنية املعنية باحلدائق اجليولوجية، وباللجان الوعنية لليونسكو التابعة 
عملياا فيييم ملذاا  للدول األعءاا، ضو باهليئاا احلكومية املسؤولة عن الع قاا مع اليونسكو، وذلك إ كل مراحل

الرتشيح اجلديدة للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو"، وعلباا فأكيد ضهلية التمتع بالتسمياا 
املمنوحة سابياً. وجتدر ارشارة إىل ضن مجيع ملذاا الرتشيح وعلباا فأكيد األهلية جيب ضن فكون مشذوعة خبطاب 

 كو ضو اهليئة احلكومية املسؤولة عن الع قاا مع اليونسكو. فأييد من اللجنة الوعنية لليونس

 الشبكات اإلقليمية والعالمية للحدائق الجيولوجية ٤,٥

منذ بداية فطور مذهوا احلدائق اجليولوجية، ظل العمل الشبكي ميثل ضحد ضهم املبادئ الا فيوا عليها هذه احلدائق. 
حركة احلدائق اجليولوجية، كما يءطلع بدور هاا إ فيسري فشاعر التجارب  فالعمل الشبكي يسهم إسهاماً كبرياً إ جناح

وفأمني اردارة اجليدة وفنظيم املبادراا واملشروعاا املشرتكة، وبناا اليدراا. وفشجع اليونسكو فعزيز الشبكاا ارقليمية 
ائق اجليولوجية قد ضهلم اليونسكو الا للحدائق اجليولوجية والشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية. وإن عمل شبكاا احلد

ستواصل فيدمي الدعم واملساعدة إىل فلك الشبكاا، كما ستيوا املنظمة بتنسيق جهود بناا اليدراا ال يفمة لتطوير 
 احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو، وستشجع فبادل ضفءل املمارساا فيما بني احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو.

 إجراءات طلب الحصول على التسمية - ٥

 المقدمة ٥,١

إن املناعق الا فود احلصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو" ميكن ضن فيدا مل، فرشيح لليونسكو إ 
 إعار عملية صارمة ارجراااا. وميكن االع أ علا التذاصيل الدقيية واآلجال ازددة هلذه العملية علا موقع الويب

  التابع لليونسكو.

 الترشيح ٥,٢

قبل فيدمي ضي مل، فرشيح رمسي، يتعني علا املناعق الا فصبو إىل احلصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية 
لليونسكو" ضن فعرب عن رغبتها إ ذلك من خ ل الينواا الرمسية وفيًا ملا حتدده اللجنة الوعنية لليونسكو ضو اهليئة 

 لة عن الع قاا مع اليونسكو، مع إشراك اللجنة الوعنية املعنية باحلدائق اجليولوجية، إن وجدا.احلكومية املسؤو 

وبعد ذلك، ينبغي إعداد مل، فرشيح كامل ومنسق بعناية (يشتمل علا بياناا فربهن علا ضن املنطية فيوا "فعً " بدور 
احلديية اجليولوجية منذ سنة واحدة علا األقل)، وفيدميه من خ ل الينواا الرمسية وفيًا ملا حتدده اللجنة الوعنية 

لع قاا مع اليونسكو، مع إشراك اللجنة الوعنية املعنية باحلدائق اجليولوجية، لليونسكو ضو اهليئة احلكومية املسؤولة عن ا
إن وجدا. وينبغي ضن يكون املل، مشذوعًا مبوافية صرحية صادرة عن إحدى السلطاا ازلية ضو ارقليمية املعنية، 

ا مع اليونسكو. وفشرك ضمانة وخبطاب فأييد من اللجنة الوعنية لليونسكو ضو اهليئة احلكومية املسؤولة عن الع قا
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اليونسكو جهة االفصال الوعنية الرئيسية إ كل االفصاالا اجلارية مع املنطية الا فصبو إىل احلصول علا فسمية 
"حديية جيولوجية عاملية لليونسكو"، مبا إ ذلك االفصاالا الرامية إىل إفادتا باالستنتاجاا الا خلصت إليها بعثاا 

 ية، وباليراراا املنبثية عن اللس، وباملوافية الصادرة عن اللس التنذيذي لليونسكو.التيييم امليدان

لتأمني التمثيل اجلغراإ املتوايفن علا صعيد احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو، ييتصر عدد امللذاا "اجلارية" املسموح 
تبارًا من فسلُّم ضمانة اليونسكو إياه وإىل ضن يتم اختاذ با لكل دولة عءو علا ملذني فحسب. ويعترب املل، "جارياً" اع

قرار �ائي بشأن منح فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو"، ضو بشأن فعليق النظر إ املل،. وال جيري النظر إال إ 
 الطلباا الواردة من الدول األعءاا إ اليونسكو.

 التقييم ٥,٣

ا الرتشيح اجلديدة فشتمل علا العناصر املطلوبة كافة. وإن مل فكتمل العناصر فتأكد ضمانة اليونسكو من ضن ملذا
املطلوبة، ضو مل يتم فنسييها علا النحو الصحيح، فطلب ضمانة اليونسكو فيدمي مل، فرشيح منيح. وعندما فتأكد ضمانة 

كل مل، إىل االحتاد الدويل   اليونسكو من اكتمال عناصر مل، الرتشيح، حتيل اجلزا اخلاص بالعناصر اجليولوجية إ
 للعلوا اجليولوجية الذي يتوىل إجراا فيييم للجوانب النظرية املتعلية به.

وإ الوقت ذافه فيوا هيئة املكتب املعنية باحلدائق اجليولوجية العاملية بتعيني اثنني من املييِّمني كحد ضقصا ل ضط أ 
ردارية للمنطية الا قدمت مل، الرتشيح ضن فتكذل بتغطية التكالي، املرفبطة ببعثاا التيييم امليدانية. ويتعني علا اهليئة ا

بسذر املييِّمني وإقامتهم. وجيويف انءماا املزيد من املشاركني إىل فلك البعثاا، مبن فيهم ممثلو اللجنة الوعنية املعنية 
التيارير املنبثية عن البعثاا. ويتحمل باحلدائق اجليولوجية، وذلك بصذة مراقبني وبدون ضن يكون هلم دور إ إعداد 

 املراقبون مسؤولية فغطية التكالي، املرتفبة علا مشاركتهم إ البعثاا املذكورة. 

بعد االنتهاا من ضعمال بعثاا التيييم امليدانية، جيب ضن يهم املييِّمون بإعداد فيرير وفيدميه إىل ضمانة اليونسكو الا فتوىل 
 اللس الستعراضه. وجتدر ارشارة إىل ضنه جيب إعداد التيرير وفياً للنموذج الذي وضعه اللس. بدورها رفع التيرير إىل

وإن الوثائق ذاا الصلة مبلذاا الرتشيح للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو"، مبا إ ذلك فيارير 
 التابع لليونسكو لتمكني اجلميع من االع أ عليها.  التيييم النظري، وفيارير املييِّمني، ستتاح علا موقع ارنرتنت

 استعراض الطلبات ٥,٤

ال جيري النظر إال إ الطلباا الواردة من الدول األعءاا إ اليونسكو لتيييم مدى ضهليتها للحصول علا فسمية 
مية، فإن علباا الرتشيح "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو". وبالنظر إىل ضن منح التسمياا فتواله منظمة دولية حكو 

للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو"، وعلباا فأكيد ضهلية التمتع بالتسمياا املمنوحة سابياً، 
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ختءع لسلسلة من إجراااا التحيق الرامية إىل ركني الدول األعءاا من االضط أ مبسؤولية ارشراف املنوعة با، 
 وذلك علا النحو التايل:

علا الصعيد الوعين، جيب ضن  ءع ضي علب للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو"  )١(
لعملية استعراض، وجيب إحالته إىل ضمانة اليونسكو من خ ل الينواا الرمسية وفياً ملا حتدده اللجنة الوعنية 

إشراك اللجنة الوعنية املعنية باحلدائق  لليونسكو ضو اهليئة احلكومية املسؤولة عن الع قاا مع اليونسكو، مع
 اجليولوجية، إن وجدا.

وإثر فسلُّم الطلباا املكتملة، فيوا األمانة بإعداد وثيية موجزة يرد فيها بيان ملخص بكل ما فليته من  )٢(
علباا للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو" (وجيري فلخيص كل علب إ صذحة 

علا خريطة مذصلة)، مث فتيح األمانة امللخص علا ارنرتنيت بلغا عمل املنظمة لتمكني  واحدة فشتمل
 الدول األعءاا من االع أ عليه باالفصال املباشر خ ل فرتة مساح مدتا ث ثة ضشهر.

ضثناا اجللسة  وضثناا االجتماأ السنوي املذتوح للربنامج الدويل للعلوا اجليولوجية، فيدا األمانة عرضًا وجيزاً  )٣(
 العامة لبيان ما فليته من علباا للحصول علا فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو".

وإ حال قياا دولة من الدول األعءاا باالعرتاض كتابًة علا ضحد الرتشيحاا امليرتحة خ ل الذرتاا ضو  )٤(
ل، الرتشيح املعين ال يُطرح للتيييم ضع ه، فإن م ٣و ٢العملياا املشار إليها إ الذيرفني الذرعيتني 

 العلمي، وعندها يتوجب علا الدول األعءاا املعنية ضن فسعا إىل فسوية األمر.

 التوصيات والقرارات ٥,٥

ييوا جملس احلدائق اجليولوجية باستعراض كل علب من الطلباا، كما يستعرض نتائج التيييم النظري لعناصر الرتاث 
 يم امليداين، استناداً إىل املعايري املبينة علا موقع الويب.اجليولوجي، وفيرير التيي

وجيويف للمجلس ضن يوصي بيبول الطلب، ضو رفءه، ضو إرجاا البت إ شأنه ملدة عامني كحد ضقصا رفاحة الذرصة 
التيييم ردخال التحسيناا بغية النهوض بنوعية الطلب امليدا. وإ حال اررجاا، لن يكون من الءروري فكرار عملية 

 امليداين خ ل الذرتة املشار إليها.

 جملس احلدائق اجليولوجية غري قابلة ل ستئناف.ارة إىل ضن اليراراا الصادرة عن وجتدر ارش

فشرأ هيئة  وبعد صدور رضي إجياف عن ضفرقة التيييم بشأن ملذاا الرتشيح، وإثر قياا اللس باختاذ قراره إ ضمرها،
ضمانة اليونسكو، إ إعداد بند بشأ�ا ردراجه إ جدول ضعمال اللس التنذيذي لليونسكو. وإ  املكتب، بالتعاون مع

إعار البند املذكور يُيرتح علا اللس التنذيذي املوافية علا الرتشيحاا الا اختذ جملس احلدائق اجليولوجية قرارًا بيبوهلا. 
 لس التنذيذي.وفرد التذاصيل إ وثيية إع مية يتم عرضها علا ال
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وفتصل ضمانة اليونسكو باجلهة امليدِّمة للطلب ضو السلطة الوعنية املسؤولة، رخطارها باليرار الذي اختذه اللس 
 التنذيذي.

وبعد صدور املوافية علا منح فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو"، يُطلب من اهليئاا اردارية جلميع احلدائق 
ة لليونسكو اجلديدة ضن فوقع وثيية قانونية لتربئة اليونسكو من ضي مسؤولية قانونية ضو مالية فرفبا اجليولوجية العاملي

  باألراضي الا فوجد فيها احلديية اجليولوجية العاملية لليونسكو ضو باألنشطة املنذذة إ إعارها.

 عملية تأكيد األهلية ٥,٦

ية لليونسكو علا مستوى عاٍل من اجلودة إ إعار الربنامج الدويل لعلوا بغية التأكد من حذاظ احلدائق اجليولوجية العامل
اجليدة لكل حديية علا حدة، ختءع كل حديية مرة كل ضربع  األرض واحلدائق اجليولوجية، مبا إ ذلك فأمني اردارة

ملية لليونسكو"، وذلك سنواا لعملية استعراض شاملة للتأكد من استمرار ضهليتها للتمتع بتسمية "حديية جيولوجية عا
 علا النحو التايل:

ضثناا السنة الا فسبق موعد عملية فأكيد األهلية، جيري إعداد موجز إ صذحة واحدة يشتمل علا  )١(
البياناا اخلاصة باحلديية الا ستخءع لعملية فأكيد األهلية، ويُيدا املوجز إىل ضمانة اليونسكو للتدقيق فيه 

 ئق اجليولوجية.وإحالته إىل جملس احلدا

إن اهليئة اردارية املعنية باحلديية اجليولوجية العاملية لليونسكو الا ختءع لعملية فأكيد األهلية فتوىل إعداد  )٢(
فيرير مرحلي، وفيوا قبل ث ثة ضشهر من بداية عملية التذتيش امليداين، برفع التيرير املذكور إىل ضمانة 

ة وفياً ملا حتدده اللجنة الوعنية لليونسكو ضو اهليئة احلكومية املسؤولة عن اليونسكو من خ ل الينواا الرمسي
الع قاا مع اليونسكو، مع إشراك اللجنة الوعنية املعنية باحلدائق اجليولوجية، إن وجدا. وإ إعار 

يد األهلية التيارير املرحلية ينبغي التعليق علا التدابري املتخذة لتنذيذ التوصياا املنبثية عن عملية فأك
 السابية؛ وجيب ضن يلتزا شكل التيارير بالنموذج الذي ضعده اللس هلذا الغرض.

وفيوا هيئة املكتب املعنية باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو بإيذاد مييِّم ضو اثنني ل ضط أ ببعثة بغية  )٣(
لليونسكو". ويتعني علا احلديية  التأكد من استمرار ضهلية التمتع بتسمية "حديية جيولوجية عاملية

اجليولوجية العاملية لليونسكو الا ختءع لعملية فأكيد األهلية ضن فتوىل فغطية مجيع التكالي، املرفبطة 
 بالبعثة.

وجيويف انءماا املزيد من املشاركني إىل بعثاا فأكيد األهلية، مبن فيهم ممثلو اللجنة الوعنية املعنية باحلدائق  )٤(
ة، وذلك بصذة مراقبني وبدون ضن يكون هلم دور إ إعداد التيارير املنبثية عن البعثاا. ويتحمل اجليولوجي

 املراقبون مسؤولية فغطية التكالي، املرتفبة علا مشاركتهم إ البعثاا املذكورة. 
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احلدائق  وفُرفع التيارير املنبثية عن البعثاا إىل ضمانة اليونسكو كي فيوا بتويفيعها علا ضعءاا جملس )٥(
 اجليولوجية للنظر فيها إبان اجتماعه السنوي.

وإن ارفأى اللس، علا ضوا التيارير املذكورة، ضن احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو املعنية ما يفالت  )٦(
من هذه املبادئ التوجيهية، وال سيما إن اعترب اللس ضن مستوى  ٣فستوإ املعايري ازددة إ اليسم 

اعق املعنية وعريية إدارتا قد عرض عليهما حتسن، ضو ما يفاال مرضيني، علا غرار ما كان عليه األمر عند املن
منح التسمية للمرة األوىل، ضو عند إجراا عملية فأكيد األهلية السابية، فعندئذ جيويف للمجلس اختاذ قرار 

ربع سنواا إضافية (وهو ما يسما بتمديد فرتة التمتع بتسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو" أل
 بإجراا منح "البطاقة اخلءراا").

ضما إذا ارفأى اللس، علا ضوا التيارير املذكورة، ضن احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو املعنية مل فُعد  )٧(
يولوجية العاملية فستوإ املعايري املطلوبة، فيجويف له ضن ييرر إحاعة اهليئاا اردارية املعنية باحلدائق اجل

لليونسكو علمًا بذلك لكي فتخذ التدابري ال يفمة إ غءون فرتة سنتني لتأمني استيذاا املعايري ومواصلة 
االلتزاا با. وإ مثل هذه احلاالا، جيري رديد حق املنطية املعنية إ التمتع بتسمية "حديية جيولوجية 

فرتة التمديد، يُعد فيرير جديد إثر اليياا بعملية التحيق  عاملية لليونسكو" ملدة سنتني فيا، وبعد انيءاا
 ٢من األهلية، وجيري االضط أ ببعثة ميدانية جديدة وفيًا للشروط ذاتا املشار إليها إ الذيراا الذرعية 

 ضع ه (وهو ما يسما بإجراا منح "البطاقة الصذراا"). ٤و ٣و

لليونسكو الا حصلت علا "البطاقة الصذراا" إ استيذاا املعايري وما مل فنجح احلديية اجليولوجية العاملية  )٨(
املطلوبة إ غءون سنتني، ييرر جملس احلدائق اجليولوجية حسب االقتءاا فيدان املنطية املعنية حيها إ 
التمتع بتسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو" وكل ما يتصل بذلك من امتيايفاا (وهو ما يسما 

 "البطاقة احلمراا") بإجراا منح

وميكن للمجلس ضن يلغي إ ضي وقت حق منطية ما إ التمتع بتسمية "حديية جيولوجية عاملية  )٩(
لليونسكو" إن مل يتسنَّ للمنطية املعنية اجتيايف عملية فأكيد األهلية بنجاح وفيًا لليواعد املبينة إ هذه 

ال رتثل للمعايري الا ينبغي ضن فستوفيها احلدائق اجليولوجية  الوثيية، ضو إذا ما ثبت ييينًا ضن املنطية املعنية
 العاملية لليونسكو.

وإن رغبت إحدى احلدائق اجليولوجية العاملية اليائمة لليونسكو إ فغيري نطاقها، شريطة ضال ميثل التغيري  )١٠(
من النطاق األصلي للمنطية، جيويف إحاعة اللس علمًا بذلك التغيري عي خطاب  ٪١٠امليرتح ضكثر من 

يتم إرساله من خ ل الينواا الرمسية وفيًا ملا حتدده اللجنة الوعنية لليونسكو ضو اهليئة احلكومية املسؤولة 
جدا، وذلك لبيان عن الع قاا مع اليونسكو، مع إشراك اللجنة الوعنية املعنية باحلدائق اجليولوجية إن و 
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األسباب الداعية إىل التغيري، والربهنة علا ضن املنطية اجلديدة ستظل فستوإ املعايري الا فنطبق علا 
 احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو. ومن شأن اللس ضن يوافق علا التغيري امليرتح ضو ضن يرفءه.

ية اليائمة لليونسكو إ فغيري نطاقها علا حنو ميثل فيه التغيري ضما إذا رغبت إحدى احلدائق اجليولوجية العامل )١١(
من النطاق األصلي للمنطية، جيب فيدمي علب جديد وفيًا لإلجراااا املبينة  ٪١٠امليرتح ضكثر من 

ضع ه. وينسحب ذلك ضيءاً علا احلاالا الا جيري فيها رسم حدود دولية جديدة رر باملنطية الا فوجد 
جيولوجية عاملية لليونسكو. وُفستثىن الطلباا املشار إليها إ هذه الذيرة من الياعدة الا حتدد فيها حديية 

 العدد األقصا من امللذاا "اجلارية" املسموح با لكل دولة.

 .٥,٤وختءع مجيع علباا التمديد لعملية حتيق دولية حكومية علا النحو املبني إ اليسم  )١٢(

 ة عن جملس احلدائق اجليولوجية غري قابلة ل ستئناف.إن اليراراا الصادر  )١٣(

وإن رغبت دولة عءو إ سحب فسمية "حديية جيولوجية عاملية لليونسكو" من منطية ما، يتعني عليها إخطار ضمانة 
نة الدولة اليونسكو بذلك. وفيوا األمانة بإحالة وثيية بنية الدولة العءو إىل جملس احلدائق اجليولوجية. وإثر إحاعة األما

إ التمتع بكل االمتيايفاا املرفبطة بتسمية "حديية جيولوجية  علمًا بتسلُّم اللس لوثيية النية، يبطل حق املنطية املعنية
 عاملية لليونسكو"، وفسيا عنها مجيع االلتزاماا املرتفبة علا التمتع بالتسمية املذكورة.

ا، باعتبارها جزاًا من املبادئ التوجيهية التنذيذية، من شأ�ا ضن ختءع وإن املبادئ التوجيهية اخلاصة باملعايري والطلبا
 للتعديل إ املؤرر العاا بناًا علا فوصية من جملس احلدائق اجليولوجية.

 التمويل - ٦

ب إن األنشطة املتصلة باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو ستمول ضساسًا من مصادر خارجة عن امليزانية، ولن فرتف
 عليها ضي فكالي، مالية إضافية فيع علا عافق اليونسكو.

دوالر  ١٠٠٠وإن الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية ستيدا إىل اليونسكو مسامهة عوعية سنوية ال فيل قيمتها عن 
ة لليونسكو، ضمريكي عن كل حديية من احلدائق اجليولوجية، بغية ركني اليونسكو من فعزيز احلدائق اجليولوجية العاملي

الا ال فوجد فيها ضي من هذه  ومن فنظيم ضنشطة بناا اليدراا وفيسري فنذيذها ودعمها، وال سيما إ مناعق العامل
 احلدائق، ضو فلك الا يوجد فيها عدد قليل منها فيا. وستودأ هذه املسامهاا املالية إ حساب خاص لليونسكو.

نشطة الرامية إىل فعبئة موارد إضافية خارجة عن امليزانية لإلسهاا إ رويل املزيد وسُتبذل اجلهود احلثيثة من ضجل فنظيم األ
من ضنشطة بناا اليدراا، علمًا بأن األموال ازصلة ستودأ كذلك إ احلساب اخلاص للحدائق اجليولوجية العاملية 

 لليونسكو.
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كذل بدفع مجيع التكالي، املرفبطة ببعثاا التيييم وفأكيد إن اهليئة اردارية املعنية باملنطية الا قدمت الطلب هي الا فت
األهلية ملييِّمني اثنني. ضما املراقبون فهم مسؤولون بأنذسهم عن احلصول علا املوارد ال يفمة لتمويل مشاركتهم إ البعثاا 

 امليدانية.

و للحصول علا مساعدة مالية لتمكينها وإ حاالا استثنائية، ميكن للدول النامية فيا ضن فيدا علباً إىل ضمانة اليونسك
بتغطية التكالي، املتصلة ببعثة التيييم من مصادر التمويل اخلارجة  من إعداد مل، الرتشيح و/ضو مناشدة اليونسكو اليياا

يولوجية عن امليزانية. وعلا النسق ذافه، جيويف للدول النامية دون غريها ضن فيدا علباً كي فيوا الشبكة العاملية للحدائق اجل
ضو اليونسكو بتغطية التكالي، املرفبطة ببعثة فأكيد األهلية باستخداا مصادر التمويل اخلارجة عن امليزانية. وال جيويف فيدمي 

 ضكثر من علبني من هذا النوأ إىل اليونسكو بشأن احلديية اجليولوجية العاملية ذاتا.

ة املكتب علا عافق احلديية اجليولوجية العاملية لليونسكو الا وفيع كل التكالي، املرفبطة بعيد اجتماعاا اللس وهيئ
دعت إىل عيد االجتماأ املعين، ضو علا عافق ضي جهة ضخرى من اجلهاا املسؤولة عن فنظيم املؤرراا إ هذا الشأن. 

 إمكانية عيد وإ حال عدا وجود مؤرراا يتزامن موعد انعيادها مع موعد فنظيم االجتماأ السنوي للمجلس، يُنظر إ
اجتماأ اللس باستخداا وسائل التواصل عن بعد. ومثة حلول بديلة ضخرى ميكن اعتمادها علا سبيل االستثناا، فيجويف 
للمجلس مثً  ضن  تار عيد اجتماعه إ مير اليونسكو. وإ هذه احلالة، فتحمل اليونسكو دفع التكالي، شريطة فوافر 

 احلساب اخلاص. وجيويف للمجلس وهيئة املكتب كذلك ضن ييررا فأجيل االجتماأ.املوارد ال يفمة لذلك إ إعار 

ستيرتن يفيادة عدد احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو بزيادة إ اريراداا الا فصب إ احلساب اخلاص للحدائق 
اجليولوجية العاملية لليونسكو. وفءً  عن ذلك، سيتشجَّع كل من احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو علا فيدمي 

ك بذءل اريراداا ارضافية الا حصلت عليها من جراا منحها فسمية مسامهاا إضافية، إذا ما فسىن هلا اليياا بذل
"حديية جيولوجية عاملية لليونسكو". ومبا ضن احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو ستظل مسؤولة عن رويل بعثاا 

يح ختصيص املزيد من املوارد التيييم وفأكيد األهلية الا فعنيها، فإن يفيادة اريراداا النامجة عن يفيادة عدد األعءاا ستت
لتمويل جهود بناا اليدراا. وفءً  عن ذلك، فإن يفيادة عدد احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو ستواكبها يفيادة إ 

اخلرباا  عدد اخلرباا املهنيني الذين يستوفون معايري االنءماا إىل ضفرقة التيييم، ويعين ذلك فوافر ضعداد متزايدة باعراد من
    ل ضط أ ببعثاا التيييم وفأكيد األهلية. ملؤهلنيا

 األمانة - ٧

فتوىل اليونسكو فوفري خدماا األمانة للحدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو، كما فتوىل مسؤولية فسيري شؤو�ا والرتويج 
يولوجية عاملية لليونسكو"، هلا. وستيوا ضمانة اليونسكو بإدارة عملية النظر إ علباا احلصول علا فسمية "حديية ج

وكذلك عملية فأكيد ضهلية التمتع بالتسمياا املمنوحة سابيًا للحدائق اجليولوجية العاملية اليائمة لليونسكو. ومن شأن 
ضمانة اليونسكو ضن فتصل باالحتاد الدويل للعلوا اجليولوجية وغريه من املنظماا حسب االقتءاا، لطلب إجراا عمياا 
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ية النظرية املستيلة. كما ميكن ألمانة اليونسكو ضن فتصل بالشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية وغريها من التيييم العلم
املنظماا حسب االقتءاا، لطلب اليياا بعملياا التيييم امليدانية املستيلة. وفيوا ضمانة اليونسكو بإعداد جدول 

لوثائق ذاا الصلة باملوضوأ. وفتوىل األمانة مهمة التأكد األعمال اخلاص باجتماعاا اللس وهيئة املكتب، وكذلك ا
من متابعة التوصياا املنبثية عن اللس وهيئة املكتب، مبا إ ذلك إعداد الوثائق ال يفمة لعرضها علا اجتماعاا اللس 

لوجية العاملية . وفتصل ضمانة اليونسكو بكل من احلدائق اجليو ٥و ٤التنذيذي لليونسكو وفيًا ملا يرد إ اليسمني 
 لليونسكو علا حدة لتيسري فنذيذ األنشطة الرامية إىل حتييق التنمية املستدامة وفعزيز التعاون الدويل.

وفيوا ضمانة اليونسكو مبوافاة احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو، والدول األعءاا، واللجان الوعنية املعنية باحلدائق 
بأحدث املعلوماا عن األنشطة الا فنذذها سائر احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو، علا اجليولوجية، واجلمهور العاا، 

حنو انذرادي ضو إ إعار الشبكاا املختلذة، مع الرتكيز علا ضفءل املمارساا فيما يتصل بتحييق ضهداف اليونسكو. 
ية العاملية لليونسكو املطروحة علا موقع الويب ويشتمل ذلك علا استيذاا املعلوماا الواردة إ قائمة احلدائق اجليولوج

 التابع للمنظمة، واليياا بانتظاا برفع التيارير إىل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو.

 بناء القدرات - ٨

إن العمل الشبكي والتمثيل اجلغراإ املتوايفن إ مجيع الدول األعءاا ميث ن مبدضين ضساسيني يتمحور حوهلما مذهوا 
اجليولوجية العاملية. وانط قاً من االعرتاف بالدور البالغ األمهية الذي اضطلع به العمل الشبكي لتأمني جناح حركة  احلدائق

احلدائق اجليولوجية العاملية، وإقراراً بدوره الييِّم إ فيسري فشاعر التجارب وإعداد املبادراا واملشروعاا املشرتكة، وإدراكاً 
نوط بالعمل الشبكي فيما يتعلق ببناا اليدراا، ستيوا اليونسكو، من خ ل الربنامج الدويل لعلوا للدور البالغ األمهية امل

 األرض واحلدائق اجليولوجية، بتشجيع اجلهود الرامية إىل فعزيز الشبكاا ارقليمية والشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية.

الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية من االضط أ بدوره فإن التعاون مع هذه الشبكاا من شأنه ضن ميكن الربنامج 
احلدائق اجليولوجية العاملية  فيما يتعلق بتوفري خدماا بناا اليدراا علا الصعيدين ارقليمي والوعين لتستذيد منها

ا إ مناعق العامل الا لليونسكو، واملناعق الا فصبو إىل احلصول علا التسمية، والدول األعءاا املهتمة باألمر، وال سيم
ال يوجد فيها ضي حدائق جيولوجية عاملية، ضو فلك الا يوجد فيها عدد قليل منها فيا. وعلا وجه التحديد، ستسعا 
اليونسكو إىل فوفري الدعم ال يفا لعيد حلية عمل إقليمية واحدة علا األقل سنويًا من ضجل بناا اليدراا إ املناعق 

سيجري فيسري اليياا بذلك من خ ل استخداا املوارد املتاحة إ إعار احلساب اخلاص للحدائق املمثلة دون النصاب. و 
سيءطلع الربنامج الدويل لعلوا األرض واحلدائق اجليولوجية بدور فعال  اجليولوجية العاملية لليونسكو. وفءً  عن ذلك،

اجليولوجية العاملية لليونسكو اليائمة واملناعق الا  فيما يتعلق بتنمية الشراكاا، وفشاعر ضفءل املمارساا بني احلدائق
فصبو إىل احلصول علا فلك التسمية. وسيساهم الربنامج قدر ارمكان إ رويل ضنشطة فبادل اخلرباا، كما سيسعا إىل 

تابعة للشبكة العاملية فوفري الدعم ال يفا لتنظيم دورة فدريبية سنوية لألعءاا اجلدد املدرجة ضمساؤهم علا قائمة املييِّمني ال
 للحدائق اجليولوجية.
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ومن شأن الربنامج كذلك ضن ينظم ضو يدعم عيد الدوراا التدريبية واملؤرراا وحلياا العمل األخرى ذاا الصلة 
باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو، وذلك علا ضساس النظر إ كل حالة علا حدة، ورهنًا بتوافر املوارد الكافية 

 ويل. وجيويف فنظيم املبادراا املشار إليها بالتعاون مع املنظماا املعنية من اليطاعني العاا واخلاص.للتم

وسيبحث الربنامج إمكانية استحداث ضداة مستندة إىل شبكة الويب من ضجل فوثيق وفشاعر اخلرباا واملمارساا 
 الذءلا اخلاصة بأسرة احلدائق اجليولوجية.
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آلثار المالية للبرنامج الدولي لعلوم األرض والحدائق الجيولوجية (IGGP) - بيانات عام 2014
تكاليف اليونسكو بعد عملية ترتيب األولويات لعام 2013

إيرادات من مصادر أخرىمساهمات اليونسكو
الحدائق الجيولوجية العالميةالحدائق الجيولوجية

الميزانية العادية) ١٣٩ ٨٠إيرادات الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية٠٠٠ ٢٥تكاليف األنشطة (
٥٢٠ ٠١٤ ٣اإليرادات العينية للشبكة العالمية للحدائق الجيولوجيةتكاليف الموظفين

١٠٠ x١٤٢ ٠.٣٥م-٥
٥٠٠ x١٤٤ ٠.٥م-٣
٦٠٠ x٥٧ ٠.٤خ-٤

٦٥٩ ٠٩٤ ٣المجموع =٢٠٠ ٣٦٩المجموع =
(IGCP) البرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية(IGCP) البرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية

الميزانية العادية) ٠٠٠ ٧٠إيرادات االتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية (IUGS)٣٧٦ ٦٨تكاليف األنشطة (
٠٠٠ ٢٠إيرادات الصينتكاليف الموظفين

األموال األخرى المقدرة للمشروع٨٠٠ x١٢١ ٠.٣م-٥
معدل المضاعفة 1:20)٢٥٠ x٧٢ ٠.٢٥م-٣ )٥٢٠ ١٦٧ ٣

٥٠٠ x١١٨ ٠.٥م-٢/١
٦٠٠ x٥٧ ٠.٤خ-٤

٥٢٠ ٢٥٧ ٣المجموع =٥٢٦ ٤٣٨المجموع =

١٧٩ ٣٥٢ ٦المجموع، المصادر األخرى =٧٢٦ ٨٠٧المجموع، اليونسكو =

= IGGP ،٩٠٥ ١٥٩ ٧المجموع

آلثار المالية للبرنامج الدولي لعلوم األرض والحدائق الجيولوجية (IGGP) - البيانات المتوقعة لعام 2016
تكاليف اليونسكو بعد عملية ترتيب األولويات لعام 2013

إيرادات من مصادر أخرىمساهمات اليونسكو
الحدائق الجيولوجية العالميةالحدائق الجيولوجية

الميزانية العادية) ٠٠٠ ١٣٥إيرادات الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية٠٠٠ ٢٥تكاليف األنشطة (
٠٠٠ ٢٥٠ ٣اإليرادات العينية للشبكة العالمية للحدائق الجيولوجيةتكاليف الموظفين

؟إيرادات أخرى؟١٠٠ x١٤٢ ٠.٣٥م-٥
٥٠٠ x١٤٤ ٠.٥م-٣
٦٠٠ x٥٧ ٠.٤خ-٤

٠٠٠ ٣٨٥ ٣المجموع =٢٠٠ ٣٦٩المجموع =
(IGCP) البرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية(IGCP) البرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية

الميزانية العادية) ٠٠٠ ٧٠إيرادات االتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية (IUGS)٣٧٦ ٦٨تكاليف األنشطة (
٠٠٠ ٢٠إيرادات الصينتكاليف الموظفين

؟إيرادات أخرى؟٨٠٠ x١٢١ ٠.٣م-٥
٥٢٠ ١٦٧ ٣األموال األخرى المقدرة للمشروع٢٥٠ x٧٢ ٠.٢٥م-٣

(معدل المضاعفة 1:20)٥٠٠ x١١٨ ٠.٥م-٢/١
٦٠٠ x٥٧ ٠.٤خ-٤

٥٢٠ ٢٥٧ ٣المجموع =٥٢٦ ٤٣٨المجموع =

٥٢٠ ٦٤٢ ٦المجموع، المصادر األخرى =٧٢٦ ٨٠٧المجموع، اليونسكو =

= IGGP ،٢٤٦ ٤٥٠ ٧المجموع
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 حماية التراث العراقي - دال
 )٣١ا ا/١٩٥فنذيذ اليرار (

املديرة العامة إىل ضن فوفد بعثة إىل العراق فتوىل فيييم حجم األضرار  ٣١ا ا/١٩٥اليرار  دعا اللس التنذيذي إ - ١
ا الا حليت بالرتاث العراقي وحتديد االحتياجاا العاجلة من حيث الصون واحلماية. وعلب اللس التنذيذي ضن ييدَّ 

 فتوصل إليها البعثة. إليه، إ دورفه السادسة والتسعني بعد املائة، فيرير عن النتائج الا

)، مل ميكن إيذاد بعثة فينية إىل املناعق املتأثرة بالنزاأ ٢٠١٥يناير /وحا وقت إعداد هذه الوثيية (كانون الثاين - ٢
اجلاري إ البلد والا حليت فيها ضضرار بالرتاث الثياإ، وذلك بسبب عبيعة الوضع األمين السائد إ امليدان. بيد ضن 

 يذاد البعثة حاملا يسمح الوضع األمين بذلك وبالتعاون مع السلطاا العراقية.األمانة متأهبة ر

وفءطلع اليونسكو من خ ل مكتبها املعين بالعراق، مبراقبة الوضع بالتعاون مع السلطاا العراقية. ومن الصعب  - ٣
عاملي جدول بياناا لرصد جدًا احلصول علا معلوماا موثوقة عن عبيعة وحجم األضرار الواقعة. وميتلك مركز الرتاث ال

األضرار واملخاعر الا فتعرض هلا املواقع املدرجة إ قائمة الرتاث العاملي واملواقع املدرجة إ اليائمة املؤقتة للرتاث العاملي 
 ومواقع الرتاث الديين واملتاح، املوجودة إ العراق، وييوا باستيذاا بياناا هذا اجلدول باستمرار. وقد ضجرا اليونسكو
افصاالا مع برنامج التطبيياا السافلية العمليافية اخلاص باألمم املتحدة، بغية مراقبة الرتاث الثياإ من خ ل الصور 

علا حنو متواصل للحصول علا ضكرب قدر ممكن من املعلوماا  ١٩٧٠امللتيطة بالسوافل. كما فعمل ضمانة افذاقية عاا 
غري املشروعة إ املواقع األثرية. وقد ناشدا اليونسكو ضيءًا اجلهاا  عن سرقاا الِيطع الثيافية وعملياا التنييب

العاملة إ جمال املساعدة ارنسانية إ العراق من ضجل ضن فساعد إ االضط أ بصورة منهجية بتسجيل األضرار الواقعة 
 املناعق املهددة باألخطار.علا الرتاث الثياإ للبلد وذلك باستخداا منوذج للتيييم والرصد السريعني، وخصوصاً إ 

وما يفالت ضوضاأ الرتاث الثياإ فستثري اليلق البالغ، وال سيما إ املوصل وفلعذر (إ حمافظة نينوى) وإ بعض  - ٤
ضحناا حمافظة ص ح الدين. وال فزال املعلوماا عن حلة ممتلكاا الرتاث العاملي إ احلءر وآشور شحيحة، ومل ميكن 

ا عن استخداا فنظيم 'الدولة ارس مية' هذه املمتلكاا إ األغراض العسكرية. وقد يكون التأكد من صحة املعلوما
موقع الرتاث العاملي إ سامراا معرضًا ضيءًا للخطر بسبب قربه نسبيًا من مناعق النزاأ. ومثة فيارير غري مؤكدة عن موقع 

معلوماا عن إمكانية ضن يكون املوقع مذخخاً باملتذجراا.  نينوى اليدمية املدرج إ اليائمة املؤقتة للرتاث العاملي، فتءمن
وال يزال الرتاث الثياإ ذو الدالالا الدينية معرضًا للخطر الشديد، ومثة فيارير فشري إىل عملياا متعمدة لإلضرار 

احلادي عشر املي دي.  باملباين الدينية، مبا إ ذلك املباين التار ية، مثل مرقد ارماا الدري الذي يعود عهده إىل اليرن
وحسب ما فذكر ويفارة السياحة واآلثار، فيد فعّرض موقع فلعذر الذي يءم قلعة من العهد العثماين ويشتهر بآثاره 

كانون   ٦ضسذر عن فدمريه فدمرياً فاماً. وضصدرا املديرة العامة إ  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول  ٣١اآلشورية، هلجوا إ 
 اً ضدانت فيه عملياا التدمري هذه.ب غ ٢٠١٥يناير /الثاين
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، يفارا املديرة العامة بغداد وضربيل لإلعراب عن التءامن مع شعب العراق ٢٠١٤نوفمرب /فشرين الثاين ٢وإ  - ٥
العراق، سعادة السيد  وحكومته، وملناصرة محاية التنوأ والرتاث الثيافيني. واجتمعت املديرة العامة إ بغداد برئيس مجهوربة

فؤاد معصوا، وبرئيس الويفراا، سعادة السيد حيدر العبادي، وقدمت إليهما معلوماا عن خطة عمل اليونسكو 
ل ستجابة العاجلة بشأن صون الرتاث الثياإ إ العراق وناقشت األولوياا العاجلة إ جمال التعاون املعزيف من ضجل 

ر. كما يفارا املديرة العامة املتح، الوعين إ بغداد. وإ ضربيل، سّلمت شهادة فسجيل محاية الرتاث الثياإ املهدد باخلط
قلعة ضربيل إ قائمة الرتاث العاملي إىل سعادة السيد نشروان الربيفاين، رئيس ويفراا حكومة إقليم كردستان، وناقشت مسألة 

والتيت املديرة العامة ضيءًا ضثناا وجودها إ ضربيل  التعاون من ضجل محاية الرتاث والتنوأ الثيافيني إ إقليم كردستان.
بءمنهم ممثلي اآلشوريني والكلدان واليزيديني والرتكمان والشبك والبهائيني والصابئة املندائيني  -مبمثلي ضقلياا عراقية 

دف التنوأ الثياإ وفطرقت معهم إىل مسألة االضطهاد اجلاري للجماعاا الثيافية واالعتداااا الا فسته - والكاكائيني
 إ العراق.

، مؤررًا دوليًا عن "محاية الرتاث والتنوأ الثيافيني ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول  ٣ونظمت اليونسكو إ املير، إ  - ٦
املهددين باخلطر إ العراق وسوريا"، وذلك بدعم مايل من اململكة العربية السعودية والكويت. وكان اهلدف من املؤرر هو 

ري النزاأ املسلح علا الثيافة إ العراق وسوريا. وضم هذا احلدث ضعرافًا معنية من جمموعة واسعة النطاق من معاجلة فأث
اليطاعاا، بغية فوعيتها بءرورة دمج البعد الثياإ علا حنو ضفءل إ السياساا والتدابري اخلاصة باألمن وفسوية 

ءور ممثلني رفيعي املستوى من األمم املتحدة، بءمنهم املمثَلني النزاعاا وضنشطة املساعدة ارنسانية. وحظي املؤرر حب
اخلاصني لألمني العاا لألمم املتحدة إ سوريا والعراق وممثلني كبار ملنظماا دولية ضخرى وملؤسساا إنذاذ اليانون والعمل 

تح، اللوفر، ومتح، ارمنائي (الشرعة الدولية ووكاالا اجلمارك، وسوق األعمال الذنية، واملتاح،، مبا ذلك م
ميرتوبوليتان، ومتح، بريغامون)، وعءو هيئة رئاسة جملس النواب العراقي، سعادة الشيخ محودي. وضرسا املؤرر األسس 
ليياا فعاون ضقوى بني اليونسكو وهذه اجلهاا كي فتخذ مبادراا ملموسة من ضجل إدراج مراعاة الثيافة والرتاث إ 

شخصًا من صانعي اليرار واخلرباا وممثلني هيئاا من العراق وسوريا  ٥٠٠ املؤرر يفهاا سياساتا وضنشطتها. واشرتك إ
وضمناا هيئاا دولية وممثلي ضكادميياا وضشخاصًا من اجلمهور العاا. واشتملت التدابري امللموسة والتوصياا الا اقرتحت 

 خ ل املؤرر علا مجلة ضمور، من بينها ما يلي:

شروأ بالِيطع الثيافية املستخرجة من سوريا، وذلك باالستناد إىل فدابري مماثلة اختذا حظر االجتار غري امل •
)، وانسجاماً مع التوصية الصادرة ٢٠٠٣( ١٤٨٣بشأن العراق إ إعار قرار جملس األمن لألمم املتحدة رقم 

 رر ضيءاً.عن فريق رصد اجلزاااا التابع للس األمن لألمم املتحدة، الذي كان مشرتكاً إ املؤ 

حول مواقع الرتاث إ سوريا والعراق، ابتداًا مبدينة حلب، وخصوصًا اجلامع  "مناعق ثيافية حممية"إنشاا  •
األموي الذي يعد موقعًا ذا داللة رمزية باريفة إ مدينة حلب اليدمية الا هي موقع سوري من مواقع الرتاث 

 العاملي.
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 املمتلكاا الثيافية إ حالة نزاأ مسلح وبروفوكوليها ارضافيني. بشأن محاية ١٩٥٤إبراا وفطبيق افذاقية عاا  •

ودعا املؤرر ضيءًا إىل مواصلة صياغة مذهوا "التطهري الثياإ" علا حنو ما اقرتحته املديرة العامة، وذلك من  •
 العاا لألمم ضجل فعزيز األساس اليانوين والتيين هلذا املذهوا. وضيد السيد آداا ديينغ، املستشار اخلاص لألمني

 املتحدة، خ ل االجتماأ هذا املذهوا.

0Fومت إنشاا صذحة علا الويب - ٧

خاصة مبكافحة االجتار غري املشروأ باملمتلكاا الثيافية العراقية، ونُذذا إ ضواخر  ١
ئل محلة فروجيية متعددة التوجهاا عن محاية الرتاث الثياإ السوري والعراقي. وفستخدا هذه احلملة وسا ٢٠١٤عاا 

بغية نشر رسالة اليونسكو إ  -ابتداًا بوسائا التواصل االجتماعي وانتهاًا بإنتاج مواد مسعية بصرية  -افصال متنوعة 
هذا الصدد علا نطاق واسع. كما مت إنتاج فيلمني قصريين للذيديو، (فيلم واحد لكل بلد)، يُربيفان الص ا بني االجتار 

1Fني النزاأ املسلحغري املشروأ باملمتلكاا الثيافية وب

. وفستعني هذه احلملة بشبكة من املتاح، الشهرية (مثل متح، ٢
اللوفر إ باريس)، ودور املزاداا (مثل دار كريسا)، وبوسائل إع ا وعنية من خ ل إنتاج مواد مشرتكة وفنظيم مح ا 

 مشرتكة عن عريق وسائا التواصل االجتماعي.

ين، مساندة السلطاا العراقية إ جهودها الرامية إىل محاية الرتاث الثياإ وواصلت اليونسكو، علا الصعيد امليدا - ٨
للبلد وصون فنوعه الثياإ. واستمرا األمانة إ بذل جهود حثيثة جلمع األموال من ضجل فنذيذ خطة عمل االستجابة 

، ٢٠١٤ديسمرب /األولكانون   ٤. وإ ٢٠١٤العاجلة بشأن صون الرتاث الثياإ إ العراق، الا اعُتمدا إ عاا 
دوالر ضمريكي إىل خطة عمل اليونسكو  ١٧٠ ٠٠٠وّقعت اليونسكو والنرويج افذاقًا ستيدا النرويج مبوجبه مبلغ 

ل ستجابة العاجلة بشأن صون الرتاث الثياإ إ العراق، وذلك من ضجل محاية الرتاث املشيد واملنيول ومكافحة االجتار 
، علا ٢٠١٥يناير /كانون الثاين  ٩افية. إضافة إىل ذلك، وافيت السلطاا اليابانية، إ غري املشروأ باملمتلكاا الثي

مليون دوالر ضمريكي يعىن بالصون الوقائي لموعاا املتح، الوعين العراقي ومواقع الرتاث الثياإ  ١,٥مشروأ بكلذة 
يز قدرتا إىل حد كبري علا رصد وفيييم حالة العراقي املعرضة خلطر داهم. وستءطلع اليونسكو إ إعار هذا املشروأ بتعز 

الرتاث الثياإ املتأثر بأوضاأ النزاأ إ ضحناا العراق، وال سيما من خ ل حتليل الصور امللتيطة بالسوافل. وسيبدض فنذيذ 
 هذين املشروعني إ ضقرب وقت ممكن.

خ ل الذرتة منذ الدورة اخلامسة والتسعني بعد  وفيما يلي بيان التيدا ازريف إ فنذيذ املشروعاا واملبادراا اجلارية - ٩
 املائة للمجلس التنذيذي:

                                                
 actions/iraq/-property/emergency-cultural-of-trafficking-http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit  انظر: ١
وبالنسبة إىل سوريا:  ،feature=youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=cOMsz5XuUYo&انظر، بالنسبة إىل العراق:  ٢

https://www.youtube.com/watch?v=_cUh4Ma0Doc 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/emergency-actions/iraq/
https://www.youtube.com/watch?v=cOMsz5XuUYo&feature=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=_cUh4Ma0Doc
https://www.youtube.com/watch?v=_cUh4Ma0Doc
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فَيدا العمل إ إعار "مشروأ إحياا قلعة ضربيل" باجتاه إجنايف صون املعامل األسرأ عرضة للتأثر إ اليلعة  (ض)
حلة النهائية وذلك من خ ل فنذيذ ضعمال للصون إ ستة مبان فيها. كما جيري العمل حاليًا إ فنذيذ املر 

من عملياا "ختطيا وفصميم مركز الرتمجة الشذهية إ قلعة ضربيل، إ العراق". وسيكون مركز الرتمجة 
 الشذهية هذا هو مرفق اليلعة املكرس لعرض وفيدمي املعلوماا عنها وعن ضمهيتها.

الصعيد الدويل"، نظم إ مير وإ إعار املشروأ املعين بـ "بصون فراث النج، الثياإ واالرفياا بصورفه علا  (ب)
، اجتماأ مائدة مستديرة عن "إسهاا فكر ارماا علا ٢٠١٤نوفمرب /فشرين الثاين ٢٠اليونسكو، بتاريخ 

بن ضف عالب إ ثيافة الس ا واحلوار بني الثيافاا"، وذلك بالتعاون مع الوفد الدائم جلمهورية العراق. 
، واشرتك فيه مثانية ٢٠١٤ا باليوا العاملي للذلسذة لعاا وعيد هذا االجتماأ بالرتابا مع االحتذاال
شخص شارك بعءهم إ النياشاا. وف  االجتماأ  ١٠٠متحدثني ومدير للنياشاا وحءره قرابة 

ارع ن عن صدور الكتاب املعنون "النج،: باب احلكمة" الذي صدر بارجنليزية والعربية (عن منشوراا 
 هذا املشروأ. ) ضمن إعار٢٠١٤اليونسكو لعاا 

وجيري العمل علا نشر دراسة ضكادميية باللغتني ارجنليزية والعربية عن فاريخ مدينة النج، ومسار فطورها،  (جـ)
فتءمن مسامهاا من مخسة عشر باحثًا ضكادمييًا عراقيًا ودولياً. وقد مت حتديد ناشَرين جيري التباحث 

 .٢٠١٥معهما ل فذاق علا صدور الكتاب إ ضوائل عاا 

بشأن  ٢٠٠٣الذي صدر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة إ عاا  ١٤٨٣وإ إعار فنذيذ اليرار  (د)
حظر االجتار بالِيطع الثيافية العراقية الا حييا با قدر معيول من الشبهاا إ ضن فكون قد اخُتلست 

اا البيع واملزاد الا جتري عن بصورة غري مشروعة، فءطلع األمانة، ضمن حدود إمكانياتا، برصد عملي
عريق ارنرتنت ضو باألساليب التيليدية، وفتتّبع الِيطع الا ال فيرتن مبعلوماا واضحة عن ضصوهلا، وذلك 
بالتعاون الوثيق مع املنظمة الدولية للشرعة اجلنائية (ارنرتبول)، واملنظمة العاملية للجمارك. وعلا إثر اعتماد 

)، إ إعار ٢١٩٩/٢٠١٥مم املتحدة، مؤخراً، ليرار مماثل يتعلق بسوريا (اليرار جملس األمن التابع لأل
 الباب السابع من ميثاق األمم املتحدة، سوف فعمل اليونسكو علا مساعدة الدول األعءاا إ فنذيذه. 

 القرار المقترح

 علا النحو التايل:علا ضوا الوارد ضع ه، قد يود اللس التنذيذي ضن يعتمد قراراً جيري نصه  -١٠

 إن اللس التنذيذي،

 ؛٣١ا ا/١٩٥بالتيرير امليدا من األمانة بشأن التيدا ازريف إ فنذيذ اليرار  حييا علماً  - ١
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بالغ قليه إيفاا وضع الرتاث العراقي غري املنيول واملنيول، وفأثري ضوضاأ النزاأ علا املمارساا  ويؤكد جمدداً  - ٢
 ري الثياإ الا ضعادا التمعاا ازلية العراقية انتهاجها؛االجتماعية والطيوس وضشكال التعب

مببادرة األمانة إ التنبيه إىل الص ا اليوية بني اهلجماا الا ُفشن علا الثيافة وبني األبعاد  ويرحب - ٣
عدة األمنية وارنسانية للنزاأ، وإىل احلاجة العاجلة إىل دمج مراعاة الثيافة إ االسرتافيجياا وضنشطة املسا

 ارنسانية وبناا الس ا؛

بالتيدا ازريف إ فعبئة املوارد لدعم السلطاا العراقية إ جهودها الرامية إىل محاية الرتاث  كما يرحب - ٤
الثياإ للبلد وصون فنوعه الثياإ، وبالتيدا ازريف إ فعزيز التعاون مع اجلهاا العاملة إ جمال املساعدة 

 االستجابة العاجلة بشأن صون الرتاث الثياإ إ العراق؛ارنسانية، إ فنذيذ خطة عمل 

املديرة العامة لليونسكو إىل ضمان مواصلة األمانة لتنذيذ وفعزيز خطة العمل ل ستجابة العاجلة،  ويدعو - ٥
 عن عريق موارد من خارج امليزانية؛

إيذاد البعثة املطلوبة إ إعار املديرة العامة لليونسكو إىل ضمان مواصلة األمانة لرصد الوضع، و  ويدعو ضيءاً  - ٦
، إ ضقرب وقت ممكن فسمح به الظروف األمنية، وفيدمي معلوماا إىل اللس ٣١/ا ا١٩٥اليرار 

 التنذيذي إ الدورة الا فعيب البعثة مباشرة؛

 فوجيه دعوفه إىل الدول األعءاا كي فيدا مسامهاا عوعية هلذا الغرض. ويكرر - ٧
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 ونشره فاريخ ضفريييا العاا""تنفيذ األنشطة المتعلقة بإعداد المجلد التاسع من  - هاء
 )١٧ا ا/١٩٥(متابعة فنذيذ اليرار 

الذي وافق فيه علا النظاا األساسي للجنة العلمية الدولية املعنية بإعداد  ١٧ا ا/١٩٥علب اللس التنذيذي إ قراره 
من املديرة العامة ضن فيدا إليه إ دورفه السادسة والتسعني بعد املائة فيريراً مرحلياً ، فاريخ ضفريييا العاا""اللد التاسع من 

 " ونشره.فاريخ ضفريييا العااعن فنذيذ األنشطة املتعلية بإعداد اللد التاسع من "

 معلومات أساسية

دة فوصياا ضصدرها خرباا ضكدوا فيها ، متابعًة لعفاريخ ضفريييا العاايشّكل اليرار اخلاص بإعداد اللد التاسع من  - ١
علا ضرورة استيذاا جمموعة جملداا املصن، علا ضوا البحوث احلديثة. ويستجيب اليرار كذلك الجتماأ اليمة 

، وعلب من اليونسكو ضن فساعد ٢٠٠٩لرؤساا دول وحكوماا االحتاد األفرييي الذي عيد إ سريا، بليبيا، إ عاا 
لتاريخ ضفريييا العاا، الذي يغطي التاريخ احلديث لليءاا علا االستعمار والذصل العنصري وفطور اللد التاسع "إ حترير 

". ويستجيب إعداد هذا اللد التاسع ضيءاً للمبادراا الا اختذتا بعض حكوماا ضمريكا ال فينية مكانة ضفريييا إ العامل
ويج هذه اجلوانب. وميثل إصدار اللد التاسع ونشره إسهامًا قيماً والكارييب رع ا شأن اجلوانب األفرييية من فراثها وفر 

)، الذي ضعلنته اجلمعية ٢٠٢٤-٢٠١٥من اليونسكو إ العيد الدويل لألمم املتحدة للمنحدرين من ضصل ضفرييي (
 العامة لألمم املتحدة.

لداا الثمانية األوىل من فاريخ ضفريييا العاا، ) استيذاا املءامني الواردة إ ال١ويرمي اللد التاسع إىل ما يلي: ( - ٢
) وضع خريطة للشتاا األفرييي إ العامل وحتليل إسهامه إ بناا التمعاا ٢وذلك علا ضوا ضحدث التطوراا؛ (

 ) وحتليل التحدياا اجلديدة الا فواجهها ضفريييا والشتاا األفرييي إ٣احلديثة والنهوض باليارة األفرييية وفنميتها؛ (
 العامل، وكذلك الذرص اجلديدة املتاحة هلما.

وقد حظي مشروأ إعداد اللد التاسع بدعم مايل ضول من ويفارة الرتبية إ الربايفيل. غري ضنه ما يفالت فتعني فعبئة  - ٣
 جزا هاا من امليزانية من ضجل فأمني فنذيذ العمل بشكل جيد والنجاح فيه.

 التقدم المحرز

، ٢٠١٢نوفمرب /شروأ، منذ ضن مت وضع اجلزا األول من األموال حتت فصرفها إ فشرين الثايناضطلعت ضمانة امل - ٤
، مبناسبة ذكرى مرور ٢٠١٣مايو /ضيار ٢٢إىل  ٢٠بتنظيم اجتماأ فشاوري للخرباا عيد إ ضديس ضبابا (إثيوبيا) من 

 والتوجهاا الرئيسية للمجلد.مخسني عاماً علا فأسيس منظمة االحتاد األفرييي، وذلك لتحديد املوضوعاا 
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وإ سياق التياليد املتبعة بشأن مصنذاا اليونسكو املعنية بالتاريخ العاا والتاريخ ارقليمي، ضنشأا املديرة العامة  - ٥
جلنة علمية دولية فتوىل املسؤولية العلمية والذكرية عن العمل. ومت اعتماد النظاا األساسي للجنة إ الدورة اخلامسة 

 ).١٧ا ا/١٩٥عني بعد املائة للمجلس التنذيذي (اليرار والتس

) إ سلذادور، بالربايفيل، إ الذرتة ١وقد نُظمت إىل حد اآلن بالذعل ث ثة اجتماعاا للجنة علا النحو التايل: ( - ٦
فشرين  ٢٣إىل  ٢١، إ إعار اجتماأ دويل عيد إ سلذادور إ الذرتة من ٢٠١٣نوفمرب /فشرين الثاين ٢٤إىل  ٢٠من 
) إ مير اليونسكو بباريس إ الذرتة من ٢؛ ("ضفريييا والشتاا: فرص لتنمية اليارة"وكان بعنوان  ٢٠١٣نوفمرب /الثاين
 .٢٠١٤ضغسطس /آب ٣٠إىل  ٢٧) إ سان كارلوس، بالربايفيل، إ الذرتة من ٣؛ (٢٠١٤يونيو /حزيران ١٩إىل  ١٦

اجلديدة، وفعيني ضفرقة التحرير واالفذاق بشأن فنظيم حمتوياا اللد إ وضفاحت هذه االجتماعاا الث ثة فشكيل اللجنة 
 ضجزاا، وحتديد فوجهاا واضحة لتأعري عمل املؤلذني املختارين وفطبيق مذهوا "االنتماا األفرييي إ العامل". ٣

 املذهوا التجديدي اخلاص وقررا اللجنة ضن فصوغ فار ًا  ص األفارقة والشتاا األفرييي إ العامل باالستناد إىل - ٧
بـاالنتماا األفرييي إ العامل، وافتتاح سبل جديدة فعيد صياغة املعارف عن الع قاا الا فربا بني ضفريييا والشتاا 
األفرييي إ العامل. وسيتيح هذا املذهوا دراسة انتشار ارنسان إ األصل إ اليارة األفرييية واملوجاا املتتالية النتشار 

ا األفرييي حا يومنا هذا. كما ضنه سييسر فهم ظروف جمموعاا الشتاا األفرييي عرب الزمن وفهم فنوأ هذه الشتا
 الموعاا، وإعادة النظر إ فرتة الرق ودراسة إسهاماا هذه الموعاا إ نشوا فكرة وحدة عموا ضفريييا.

 ومت حتديد البنية النهائية ملءامني اللد علا النحو التايل: -٨

ضقساا مكرسًا الستيذاا مءامني اللداا السابية من املصن، وذلك علا  ٤املكوَّن من  ١سيكون اجلزا  -
ضوا ضحدث التطوراا العلمية، وبشكل رئيسي األجزاا املتعلية بالنظرياا عن ضصل البشرية واحلءاراا 

 صذحة)؛ ٨٠٠ارنسانية األوىل (

لبحث اجلوانب العديدة ل نتماا األفرييي إ العامل من خ ل ضقساا خمصصاً  ٤املكوَّن من  ٢وسيكون اجلزا  -
 صذحة)؛ ٨٠٠دراسة ضوضاأ خمتل، جمموعاا الشتاا األفرييي إ العامل (

ضقساا علا االنتماا األفرييي إ العامل املعاصر، وذلك من خ ل التطرق  ٣املكوَّن من  ٣وسوف يرّكز اجلزا  -
 ٧٥٠التحدياا اجلديدة الا فواجهها اليارة والشتاا األفرييي إ العامل (إىل مكانة ضفريييا إ العامل وإىل 

 صذحة).

وبناًا علا فوصياا من ضعءاا اللجنة وشركاا املشروأ، مت إعداد قائمة بأمساا املؤلذني الذين حيتمل االستعانة بم،  - ٩
 الذين اختريوا لكتابة األجزاا الث ثة ويبلغ باحثًا دوليًا ذا مستوى رفيع. وجرى االفصال باملؤلذني ٣٧٩وهي قائمة فءم 

 مؤلذاً، ضعرب ضغلبهم عن اهتمامهم واستعدادهم لإلسهاا إ كتابة اللد التاسع. ٢٥٠عددهم 
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 التدابير المقبلة

رة نظرًا للتأجيل الذي عرض علا البدا باملشروأ نتيجة للتأخر إ إفاحة األموال ال يفمة، افذيت ضمانة املشروأ وويفا -١٠
 .٢٠١٦الرتبية إ الربايفيل علا مد فرتة فنذيذ اليسم األول من املشروأ حا �اية عاا 

مليون دوالر ضمريكي) فيوا علا ضساس إنتاج جزضين يتكون كل  ١,٤كانت امليزانية األصلية للمشروأ (وقدرها  -١١
جزاا. كما ضن فيلباا سعر صرف الريال صذحة. غري ضن اللجنة العلمية قررا ضن فنشر العمل إ ث ثة ض ٧٥٠منهما من 

الربايفيلي والدوالر األمريكي ضدا إىل خذض مبلغ امليزانية الذعلية للمشروأ. وانط قًا من الوعي بذه الصعوباا، بدضا 
اليونسكو بالذعل إ فوعية عدد من الدول األعءاا من ضجل فعبئة ضموال إضافية لءمان فنذيذ املشروأ فنذيذًا جيداً 

 جاح فيه.والن

 وقد حييت هذه التعبئة نتائج عيبة ومن املزمع ضن جيري العمل وفق اجلدول الزمين التايل: -١٢

 :٢٠١٥عاا 

 إعداد عيود املؤلذني •

 من املسامهاا ٪٣٠ديسمرب): إقرار نسبة /كانون األول -عيد االجتماأ الرابع للجنة (فشرين الثاين/نوفمرب  •

 فرمجة املسامهاا الا مت إقرارها •

 :٢٠١٦عاا 

 من املسامهاا ٪٦٠يونيو): إقرار نسبة /حزيران -عيد االجتماأ اخلامس للجنة (ضيار/مايو  •

 فرمجة املسامهاا الا مت إقرارها •

من  ٪١٠٠نوفمرب): إقرار نسبة /فشرين الثاين -ضكتوبر /عيد االجتماأ السادس للجنة (فشرين األول •
 املسامهاا

 إجنايف الرتمجاا •

 اللد التاسعإجنايف خمطوعة  •

 :٢٠١٧عاا 

 إصدار اللد التاسع والرتويج له ونشره •

 إعداد نسخة خمتصرة موجهة إىل اجلمهور العاا. •
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 القرار المقترح

ونشره، قد يود اللس  "فاريخ ضفريييا العاا"بعد دراسة التيرير عن فنذيذ األنشطة املتعلية بإعداد اللد التاسع من  -١٣
 ضن يعتمد قراراً جيري نصه علا النحو التايل: التنذيذي

 إن اللس التنذيذي،

الذي يتءمن اعتماد النظاا األساسي للجنة العلمية الدولية املعنية  ١٧/ا ا١٩٥إىل اليرار  إذ يشري - ١
 ،"فاريخ ضفريييا العاا"بإعداد اللد التاسع من 

 ونشره، "فاريخ ضفريييا العاا"اللد التاسع من التيرير عن فنذيذ األنشطة املتعلية بإعداد  وبعد ضن درس - ٢

 املديرة العامة علا التيدا ازريف؛ يهنئ - ٣

احلكومة الربايفيلية علا مسامهتها السخية الا ضفاحت البدا إ هذا املشروأ اهلاا بالنسبة إىل ضفريييا  ويشكر - ٤
 والشتاا األفرييي إ العامل؛

لتعبئة ضموال من خارج امليزانية من ضجل إعداد اللد التاسع من املديرة العامة ضن فواصل جهودها  ويطلب - ٥
 ونشره والرتويج له.
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قضايا اإلنترنت: بما فيها االنتفاع بالمعلومات والمعارف، وحرية التعبير، وحرمة الشؤون الشخصية،  - واو
 واألبعاد األخالقية لمجتمع المعلومات

 )٥٢/ا٣٧(متابعة فنذيذ اليرار 

 معلومات أساسية

يغطي مشروأ الدراسة الشاملة قءايا ارنرتنت إ جمال اختصاصاا اليونسكو، مبا فيها االنتذاأ باملعلوماا  - ١
واملعارف، وحرية التعبري، وحرمة الشؤون الشخصية، واألبعاد األخ قية لتمع املعلوماا. وقد ضُعد مشروأ الدراسة عن 

. وقد اعرتف املشرتكون ٢٠١٥-٢٠١٤ضجريت إ الذرتة  عراف املعنيةوجامعة ومتعددة األ عريق عملية فشاورية شاملة
إ املشاوراا بأن من شأن عيد مؤرر عن مشروأ الدراسة ضن ميثل خطوة هامة ل ستذادة من مدخ ا وخرباا خارجية 

 قبل ضن فوضع الدراسة إ صيغتها النهائية.

بعنوان "الربا بني الاالا: خياراا  ٢٠١٥مارس /آذار ٤و ٣وقد دعت اليونسكو إىل عيد مؤرر إ يومي  - ٢
وامل حظاا الا قدمها املمارسون بعد  للمستيبل"، بغية فءمني الدراسة التعليياا الا ضبديت عليها وعلا فوصياتا،

يذي. االع أ عليها، وذلك قبل فيدمي معلوماا عن التيدا ازريف إ إجراا الدراسة إىل الدورة احلالية للمجلس التنذ
، إ إعار ٢٠١٥نوفمرب /وسوف فُعرض نتائج هذه العملية علا املؤرر العاا إ دورفه الثامنة والث ثني إ فشرين الثاين

 فيرير اليونسكو عن فنذيذ نتائج اليمة العاملي لتمع العاملي.

 العملية

، علا "فعدد ٥٢ا/٣٧إن ضسلوب إعداد هذه الدراسة هو ضساساً ضسلوب فشاوري ييوا، وفياً لنص ضحكاا اليرار  - ٣
األعراف املعنية وشيشملا احلكوماا واليطاأ اخلاص والتمع املدين واملنظماا الدولية واألوساط التينية". وعليه، فيد 

ضمت نياشاا مواضيعية ُنظمت خ ل اجتماعاا جملس  ضمت املشاورة اجتماعاا ُعيدا مع الدول األعءاا كما
 إدارة برنامج املعلوماا للجميع وجملس إدارة الربنامج الدويل لتنمية االفصال.

إضافة إىل ذلك ودعمًا لنتائج الدراسة، جرا مناقشة عن املذاهيم الا فعّرب عن هذه اليءايا اهلامة، وذلك إ  - ٤
انعيادها، مثل فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلوماا، ومنتدى حوكمة ارنرتنت، حمافل ضخرى يسرا األمم املتحدة 

املعين باليمة العاملية لتمع املعلوماا، وجلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية. وجرا كذلك  ٢٠١٤ومنتدى عاا 
 الياا هامة ذاا صلة.مشاوراا من خ ل مشاركة اليونسكو إ مؤرراا دولية متنوعة وإ فع

اليونسكو من خ ل هذه الدراسة دورها الرئيسي وجدواها بالنسبة إىل نياشاا هامة عن استخداماا  وُفظهر - ٥
. وانط قًا من السجل احلافل للمنظمة إ جمال فوافق اآلراا بشأن قءايا اليونسكوارنرتنت إ جماالا اختصاص 
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ذكورة ضع ه، فءطلع اليونسكو بشكل موفق بتعزيز هدف مشرتك بني اجلهاا املعنية ارنرتنت وعملية املشاورة املكثذة امل
 بشأن دور ارنرتنت إ ارسهاا إ حتييق التنمية املستدامة وحتييق رؤية مشرتكة عن جمتمعاا للمعرفة فءم اجلميع.

 ضوا الوارد ضع ه، قد يود اللس التنذيذي ضن يعتمد قراراً جيري نصه علا النحو التايل: وعلا - ٦

 إن اللس التنذيذي،

 ،٥٢ا/٣٧باليرار  إذ يذّكر - ١

 اجلزا األول، ضميمة، ٥ا ا/١٩٦)، والوثيية واو، اجلزا األول (٥ا ا/١٩٦الوثيية  وقد درس - ٢

ارجيابية بالنسبة إىل حتييق التنمية املستدامة إ جماالا بتزايد ضمهية ارنرتنت وبإمكانافه  وإذ يعرتف - ٣
 اختصاص اليونسكو،

"ربا اخليوط: خياراا للعمل إ املستيبل" الذي نظمته اليونسكو إ آذار/مارس برؤى مؤرر  ويير - ٤
٢٠١٥، 

 وثيية البيان اخلتامي الا اعتمدها هذا املؤرر؛ يؤيد - ٥

دا وثيية البيان اخلتامي كمسامهة إ عملية إعداد خطة التنمية ملا بعد عاا من املديرة العامة ضن في ويطلب - ٦
ملؤرر اليمة العاملي لتمع  معية العامة لألمم املتحدةوإ االستعراض الشامل الذي ستجريه اجل، ٢٠١٥

فيع املستوى وإ وثيية النتائج املتذق عليها فيما بني احلكوماا، الا سُتعتمد إ االجتماأ الر املعلوماا، 
  .٢٠١٥ديسمرب /للجمعية العامة لألمم املتحدة إ كانون األول
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 القرارات واألنشطة الحديثة للمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة ذات األهمية بالنسبة إلى أعمال - زاي
 اليونسكو

 )٦,١ا ا/١٢٤(متابعة فنذيذ اليرار 

 للجمعية العامة لألمم المتحدة الدورة التاسعة والستون

شاركت اليونسكو إ الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة الا عيدا إ نيويورك برئاسة سعادة  - ١
 السيد ساا ك. كوفيزا، رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة وويفير خارجية ضوغندا السابق.

 ٢٠١٥، ضي قبل سنة من حلول األجل ازدد بعاا ٢٠١٤سبتمرب /ضيلول ١٦ وُعيدا اجللسة االفتتاحية بتاريخ - ٢
وهو "إجنايف وفنذيذ خطة إمنائية قادرة علا إحداث  -لتحييق األهداف ارمنائية لأللذية. ولذلك كان موضوأ الدورة 

ضعمال األهداف ارمنائية  يشدد علا ضرورة الرتكيز علا التنذيذ الذعال جلدول -"٢٠١٥التغيري إ الذرتة املوالية لعاا 
. وجرى افتتاح اجتماعاا دورة اجلمعية العامة إ ٢٠١٥لأللذية وكذلك علا ارعداد للخطة ارمنائية امليبلة ملا بعد عاا 

سياق مناقشاا مكثذة عن ضشكال االستجابة الدولية ملواجهة الموعاا املتطرفة واررهاب، وعن ضرورة التصدي أليفمة 
ذي يصيب منطية غرب ضفريييا. إضافة إىل ذلك، عيد األمني العاا لألمم املتحدة اجتماأ قمة هامًا عن مرض إيبوال ال
 سبتمرب ضم مشاركني من ضرفع املستوياا./ضيلول ٢٣املناخ بتاريخ 

نُظمت  وإ هذا السياق، رفعت املديرة العامة راية اليونسكو من خ ل إبرايف رسائل املنظمة إ إعار فعالياا هامة  - ٣
كجزا من الشرحية العليا من اجتماعاا اجلمعية العامة ضو علا هامشها. واشتملت هذه الذعالياا علا ما يلي: الذعالية 
املعنية مبوضوأ "األعذال إ عصر التنمية املستدامة"؛ والذعالية املعنونة "حنو جمتمعاا جامعة: فعزيز اليدراا والتعليم  

دة اجلماعية"؛ والذعالية املعنونة "الرجل نصري للمرضة" الذي قامت با هيئة األمم املتحدة كاسرتافيجية لدرا عملياا اربا
للمرضة؛ واملناقشة املواضيعية عن علم املناخ، الا فشاركت إ فنظيمها اليونسكو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومعهد 

بشأن املناخ؛ وارع ن علا الصعيد الدويل عن قياا  األمم املتحدة للتدريب والبحث، وذلك إ إعار اجتماأ اليمة
التحال، العاملي للعلوا والتكنولوجيا واهلندسة والرياضياا؛ واالجتماأ السنوي للجنة املعنية بالنطاق العريض. كما 

وليتان، وإ شاركت املديرة العامة إ الذعالية املعنونة "فراث معرض للخطر: العراق وسوريا" الا جرا إ متح، املرتوب
النشاط الصحذي املعين بالنصب التذكاري الدائم عن ضحايا الرق، وإ اجللسة العامة العاشرة ملبادرة كلنتون العاملية، 

 واجللسة العامة ملبادرة كلنتون، بشأن فعليم الذتياا.

ق املبادرة العاملية لألمني إضافة إىل ذلك، ضفاح النشاط اخلاص الذي نظم مبناسبة الذكرى السنوية الثانية النط  - ٤
، الذرصة لليونسكو كي فواصل فطوير جدول ضعمال التعليم علا الصعيد العاملي، "التعليم ضوالً "العاا لألمم املتحدة بشأن 

والسيما فيما يتعلق بالتزاماا الدول األعءاا. وفرضست املديرة العامة علا وجه اخلصوص جمرياا النشاط الرفيع املستوى 
 سبتمرب عن "التعليم اجليد للعامل الذي نصبو إليه"./ضيلول ٢٤ظم إ الذي نُ 
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ووفيًا ملا جرا عليه العادة إ السنواا السابية، قدمت اليونسكو إىل اجلمعية العامة فيارير جوهرية عن بنود إ  - ٥
فتم إ هذه الدورة فيدمي جدول األعمال الا فتعلق مبجاالا فندرج حتديدًا إ نطاق اختصاص املنظمة ومسؤوليتها. 

 ودراسة التيارير التالية:

 فيرير عن حمو األمية من ضجل احلياة: صياغة خطا املستيبل •

 فيرير عن الثيافة والتنمية •

 فيرير عن االفصال ألغراض برامج التنمية إ منظومة األمم املتحدة. •

ضو فكل، مبوجبها /فيها إىل برامج اليونسكو وواعتمدا اجلمعية العامة حا اآلن اليراراا التالية الا فشري  - ٦
 املنظمة مبهاا حمددة:

فشري اجلمعية العامة إ  ):٦٩/٦الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسالم (القرار  -
تعزيز ، وفعتربه "مبدًض فوجيهيًا ضساسيًا ل٢٠١٣هذا اليرار إىل إع ن برلني الذي اعتمدفه اليونسكو إ عاا 

البعد الرتبوي والثياإ واالجتماعي للرياضة والرتبية البدنية ولوضع سياسة عامة دولية للرياضة والرتبية البدنية 
..."، وفدعو الدول األعءاا ووكاالا منظومة األمم املتحدة ش...ا واملنظماا ذاا الصلة بالرياضة ش...ا 

الرياضة ألغراض التنمية والس ا علا إذكاا الوعي  إىل التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين بتسخري
وفكثي، العمل من ضجل فعزيز الس ا وارسراأ بتحييق األهداف ارمنائية لأللذية عن عريق املبادراا اليائمة 

 علا الرياضة ...".

فطلب اجلمعية  ):٦٩/١٦برنامج األنشطة لتنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (القرار  -
إدارة شؤون ارع ا باألمانة العامة شضن فءطلعا، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لعامة إ هذا اليرار "من ا

للرتبية والعلم والثيافة ومذوضية األمم املتحدة حليوق ارنسان واملنظماا ارقليمية ودون ارقليمية، شبتنظيما 
ا السكان املنحدرين من ضصل ضفرييي إ جماالا شا، محلة فوعية فرمي إىل إع ا اجلمهور بتاريخ ومسامها

منها التنمية العاملية، وبالتحدياا الا يواجهو�ا، وجتاربم املعاصرة، وضحواهلم فيما يتعلق بالتمتع حبيوق 
 ارنسان".

إقامة نصب تذكاري دائم تخليدًا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي (القرار  -
فدعو اجلمعية العامة إ هذا اليرار إىل ضن فكون "املبادرة املطروحة رقامة نصب فذكاري دائم  ):٦٩/١٩

ش...ا فكملة للعمل اجلاري إ اليونسكو بشأن مشروأ عريق الرقيق ..."، وإىل "إنشاا جلنة من الدول 
غرافية إ العامل وفؤدي املهتمة لإلشراف علا مشروأ النصب التذكاري ينتمي ضعءاؤها إىل مجيع املناعق اجل

الدول األعءاا إ اجلماعة الكاريبية واالحتاد األفرييي دورًا رئيسيًا فيها، شوذلكا بالتعاون مع منظمة األمم 
 املتحدة للرتبية والعلم والثيافة..."
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"فشجع شاجلمعية العامةا منظمة األمم  ):٦٩/٨٣التعاون بين األمم المتحدة ومجلس أوروبا (القرار  -
تحدة للرتبية والعلم والثيافة، وحتال، احلءاراا، من جهة، وجملس ضوروبا ومركز الشمال واجلنوب التابع له، امل

من جهة ضخرى، علا مواصلة فعاو�ا املتنامي واملثمر إ ميدان احلوار بني الثيافاا"، و"ف حظ التعاون بني 
وفشجع علا فوسيع هذا التعاون  إ ميدان التعليم جملس ضوروبا ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثيافة

 الذي ال بد من االستمرار إ الرتكيز فيه علا دور التعليم إ بناا جمتمعاا عادلة وإنسانية ...".

باء: سياسات األمم المتحدة  –ألف: اإلعالم في خدمة اإلنسانية  –المسائل المتصلة باإلعالم  -
"حتث شاجلمعية العامةا مجيع البلدان ومؤسساا منظومة  ):٦٩/٩٦وأنشطتها في مجال اإلعالم (القرار 

األمم املتحدة ككل ومجيع اجلهاا املعنية األخرى، ش... علاا فيدمي الدعم الكامل إىل الربنامج الدويل لتنمية 
للرتبية والعلم والثيافة"، و"فشجع علا استمرار التعاون بني إدارة شؤون  االفصال التابع ملنظمة األمم املتحدة

ارع ا ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثيافة إ النهوض بالثيافة إ ميداين التعليم واالفصال، سعياً 
لعامةا من "األمانة، إىل سد الذجوة اليائمة بني البلدان املتيدمة والبلدان النامية". كما فطلب شاجلمعية ا

فرباير، وفياً رع ن /شباط ٢١وخباصة إدارة شؤون ارع ا، ضن فسهم إ االحتذال باليوا الدويل للغة األا إ 
 املؤرر العاا ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثيافة ...".

بعد ضن فشري اجلمعية  ):٦٩/١٣٩متابعة تنفيذ اإلعالن وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السالم (القرار  -
فرباير يومًا دوليًا للغة األا "ابتغاا محاية وفعزيز وصون التنوأ /شباط ٢١العامة إىل إع ن اليونسكو ليوا 

اللغوي والثياإ وفعدد اللغاا مبا ينمي ويثري ثيافة الس ا والوئاا االجتماعي واحلوار والتذاهم بني 
ضبريل يومًا دوليًا ملوسييا اجلايف "بدف فطوير /نيسان ٣٠ن اليونسكو ليوا الثيافاا"، وفشري كذلك إىل إع 

ويفيادة التبادل الثياإ والتذاهم بني الثيافاا حتيييًا للتذاهم والتسامح وفعزيزًا لثيافة الس ا"، "فثين شاجلمعية 
مية إىل حشد مجيع اجلهاا العامةا علا منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثيافة لتعزيزها للجهود الرا

صاحبة املصلحة، سواا داخل منظومة األمم املتحدة ضو خارجها، دعمًا لثيافة الس ا، وفدعو املنظمة إىل 
مواصلة فعزيز جهود االفصال والتوعية، مبا إ ذلك من خ ل املوقع الشبكي اخلاص بثيافة الس ا وإ سياق 

 ئها".االحتذال بالذكرى السنوية السبعني رنشا

"فير  ):٦٩/١٤٠تشجيع الحوار والتفاهم والتعاون بين األديان والثقافات من أجل السالم (القرار  -
شاجلمعية العامةا بالدور الييادي الذي فءطلع به منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثيافة إ جمال احلوار 

نظمة إ جمالا فرسيخ ثيافة الس ا وال عن، بني الثيافاا وإسهامها إ احلوار بني األديان، وشبأنشطة امل
وشبرتكيزهاا علا اختاذ إجراااا حمددة إ هذا الال علا الصعد العاملي وارقليمي ودون ارقليمي". كما 

)" ٢٠٢٢-٢٠١٣"فرحب شاجلمعية العامةا باعتماد ش...ا خطة العمل للعيد الدويل للتيارب بني الثيافاا (
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واملنظماا احلكومية الدولية وغري احلكومية ذاا الصلة علا االضط أ بأنشطة و"فشجع الدول األعءاا 
 فدعم خطة العمل" هذه.

حتيا اجلمعية العامة علماً مع  ):٦٩/١٤١محو األمية من أجل الحياة: صياغة خطط المستقبل (القرار  -
اا ش...ا واملؤسساا األخرى التيدير بتيرير املديرة العامة عن هذا املوضوأ وفشيد مبا فبذله "الدول األعء

ضمن منظومة األمم املتحدة، مبا فيها املنظمة الرائدة إ عيد األمم املتحدة زو األمية، وهي منظمة الرتبية 
والعلم والثيافة، من جهود لتعزيز احلق إ التعليم"، وفطلب شاجلمعية العامة من ا منظمة األمم املتحدة للرتبية 

صل ضداا دورها التنسييي والتحذيزي إ جمال مكافحة األمية ش...ا من خ ل فنمية والعلم والثيافة ضن فوا
قدراا الدول األعءاا إ جماالا السياساا العامة وإجنايف الربامج وفيييماا حمو األمية، ويفيادة إجراااا حمو 

املديرة العامة ملنظمة  األمية لصاحل الذتياا والنساا، ..." و"فطلب شمنا األمني العاا ضن ييوا، بالتعاون مع
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثيافة، بتيدمي فيرير إىل اجلمعية العامة إ دورتا احلادية والسبعني عن فنذيذ هذا 

 اليرار".

بعد ضن حتيا اجلمعية علمًا مع  ):٦٩/١٨٥سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب (القرار  -
االجتاهاا العاملية إ جمال حرية التعبري بعنوان  ٢٠١٤ن اليونسكو إ عاا التيدير بالتيرير الذي صدر ع

و"فثين علا دور مذوضية األمم املتحدة حليوق ارنسان ومنظمة األمم املتحدة للرتبية وفطور وسائا ارع ا، 
وإسهامهما، ...، إ والعلم والثيافة وضنشطتهما فيما يتعلق بس مة الصحذيني ومسألة ارف ا من العياب، 

فيسري االحتذال باليوا الدويل ر�اا ارف ا من العياب علا اجلرائم املرفكبة ضد احلصذيني"، فإ�ا فطلب 
من اليونسكو "ضن فواصل فيسري فنذيذ ضنشطة هذا اليوا الدويل، بالتعاون مع احلكوماا وضصحاب املصلحة 

حدة ومؤسساتا وصنادييها وبراجمها املعنية إىل االستعانة ذوي الصلة"، و"فدعو وكاالا منظومة األمم املت
بوسائل منها جهاا التنسيق ازددة مسبيًا لتبادل املعلوماا بدضب حول فنذيذ خطة عمل األمم املتحدة 
بشأن س مة الصحذيني ومسألة ارف ا من العياب، ... شوذلكا بتنسيق عاا من قبل منظمة األمم 

 لم والثيافة".املتحدة للرتبية والع

مكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد األشخاص  -
بعد ضن فرحب اجلمعية العامة بالدور الييادي الذي  ):٦٩/١٧٤بسبب دينهم أو معتقدهم (القرار 

اجلهود الدولية لتشجيع إقامة فءطلع به اليونسكو إ فعزيز احلوار بني الثيافاا، فإ�ا "فدعو إىل فكثي، 
حوار عاملي لتعزيز ثيافة قوامها التسامح والس ا علا مجيع املستوياا، استنادًا إىل احرتاا حيوق ارنسان 

 وفنوأ األديان واملعتيداا".

فشري اجلمعية العامة  ):٦٩/٢٠٤تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية (القرار  -
منتدى اليمة العاملية لتمع املعلوماا، واالجتماأ االستعراضي األول لليمة العاملية لتمع إىل انعياد 
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املعلوماا بعد مءي عشر سنواا، الذي نسيته اليونسكو، وإنشاا اللجنة املعنية بتينية النطاق العريض 
للغاا وفأكيد هذا التنوأ ألغراض فطوير التكنولوجيا الرقمية، وف حظ ضن "فعزيز فنوأ اهلوياا الثيافية وا

واحلذاظ عليه، علا النحو املبني إ وثائق األمم املتحدة عليها بذا الشأن، مبا فيها ارع ن العاملي املتعلق 
بالتنوأ الثياإ الصادر عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثيافة، ضمور ستزيد من إثراا جمتمع 

عامةا صناديق األمم املتحدة وبراجمها والوكاالا املتخصصة علا ارسهاا،  املعلوماا"، و"فشجع شاجلمعية ال
كل إ نطاق واليته وخطته االسرتافيجية، إ فنذيذ نتائج اليمة العاملية لتمع املعلوماا، وفشدد علا ضمهية 

 فوفري موارد كافية إ هذا الصدد".

): برنامج العمل ٢٠١٤-٢٠٠٥دامة (متابعة عقد األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المست -
"فدعو شاجلمعية العامةا منظمة األمم  ):٦٩/٢١١العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة (القرار 

املتحدة للرتبية والعلم والثيافة، باعتبارها الوكالة الرائدة فيما  ص مسألة التعليم من ضجل التنمية املستدامة، 
ة فنذيذ برنامج العمل العاملي، بالتعاون مع احلكوماا ومؤسساا منظومة األمم إىل االضط أ بتنسيق عملي

املتحدة وصنادييها وبراجمها، واملنظماا غري احلكومية، واجلهاا األخرى صاحبة املصلحة". كما فطلب 
لثيافة إىل ضن فدرج اجلمعية العامة من األمني العاا ضن يدعو املديرة العامة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم وا

ضمن استعراض فنذيذ عيد التعليم من ضجل التنمية املستدامة، فيريراً عن املؤرر العاملي للتعليم من ضجل التنمية 
ا لكي ييدَّا ٢٠١٤نوفمرب /ناغويا، باليابان، إ فشرين الثاين -املستدامة شالذي عيدفه اليونسكو، إ آيتشي 

 لسبعني.إىل اجلمعية العامة إ دورتا ا

بعد ارشارة إىل ارع ن الذي اعتمد إ فلورنسا،  ):٦٩/٢٣٠الثقافة والتنمية المستدامة (القرار  -
، إ املنتدى العاملي الثالث الذي عيدفه اليونسكو بشأن الثيافة ٢٠١٤ضكتوبر /فشرين األول ٤بإيطاليا، إ 

علمًا بالتيرير املتعلق بالثيافة والصناعاا الثيافية والصناعاا الثيافية، "حتيا شاجلمعية العامة إ هذا اليرارا 
الذي ضعدفه منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثيافة، ش...ا الذي حيدد خياراا لنهج موحد فتبعه األمم 
املتحدة فيما يتصل بالثيافة والتنمية املستدامة"، و"فشجع مجيع الدول األعءاا واهليئاا احلكومية الدولية 

ساا منظومة األمم املتحدة وسائر املنظماا غري احلكومية ذاا الصلة علا االستمرار إ إي ا ومؤس
 ".٢٠١٥االعتبار الواجب للثيافة والتنمية املستدامة إ سياق وضع خطة التنمية ملا بعد عاا 

مرة إىل (مشروأ): فكرر اجلمعية العامة ارشارة ضكثر من  )٦٩/٢٤٥المحيطات وقانون البحار (القرار  -
جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوا البحار، و"فعرب عن فيديرها رسهاا اللجنة شالدولية احلكومية لعلوا 

بالتيدا الذي ضحريففه البحارا إ بناا اليدراا عن عريق نظامها املسما ضكادميية علوا البحار"، و"فرحب 
اا رنشاا وفشغيل نظم إقليمية ووعنية لإلنذار بأمواج اللجنة شالدولية احلكومية لعلوا البحارا والدول األعء

فسونامي والتخذي، من آثارها"، و"فؤكد ضمهية يفيادة الذهم العلمي للتذاعل بني ازيطاا والغ ف اجلوي، 
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بطرق منها املشاركة إ برامج مراقبة ازيطاا ونظم املعلوماا اجلغرافية، مثل النظاا العاملي ملراقبة ازيطاا 
ذي فرعاه اللجنة شالدولية احلكومية لعلوا البحارا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد ال

اجلوية واللس الدويل للعلوا". و"فشجع شاجلمعية العامةا الدول علا استخداا معايري اللجنة شالدولية 
لتكنولوجيا البحرية، وفذّكر بالدور اهلاا الذي فيوا به احلكومية لعلوا البحارا ومبادئها التوجيهية املتعلية بنيل ا

ضمانة فلك اللجنة إ فنذيذ املعايري واملبادئ التوجيهية والتشجيع علا األخذ با" و"تيب شاجلمعية العامةا 
ن فنظر إ بالدول الا مل فصبح بعد ضعرافاً إ ش...ا االفذاقية شاملتعلية حبماية الرتاث الثياإ املغمور باملياها ض

 اليياا بذلك".

 الدورة الموضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي

شاركت اليونسكو إ عدة ضجزاا من الدورة املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي الا عيدا إ نيويورك  - ٧
 برئاسة السيد مارفن سايديك، السذري فوق العادة واملذوض للنمسا لدى األمم املتحدة.

ُعيدا الدورة األوىل للمنتدى السياسي الرفيع املستوى (الذي سيحل حمل االستعراض الويفاري السنوي اعتباراً  وقد - ٨
وكانت عن موضوأ "حتييق األهداف إمنائية  ٢٠١٤يوليو /رويف ٩يونيو إىل /حزيران ٣٠) إ الذرتة من ٢٠١٦من عاا 

فتءمن ضهداف التنمية املستدامة"، وهذا  ٢٠١٥ا بعد عاا لأللذية وحتديد الطريق من ضجل إجنايف خطة فنمية عموحة مل
ركز علا موضوأ "التصدي للتحدياا اليائمة واملستجدة من ضجل  ٢٠١٤إ حني ضن االستعراض الويفاري السنوي لعاا 

لك، ومن ضجل احلذاظ علا مكاسب التنمية إ املستيبل". وإضافة إىل ذ ٢٠١٥حتييق األهداف ارمنائية لأللذية إ عاا 
 ٢٠١٤مايو /ضيار ٢٩إىل  ٢٧عيد اجلزا اخلاص بالتكامل من الدورة، وهو عنصر جديد إ بنية اللس، إ الذرتة من 

 ورّكز علا موضوأ "التوسع احلءري املستداا".

وإ إعار اجلزا الرفيع املستوى، شاركت املديرة العامة إ اجتماأ املنتدى السياسي الرفيع املستوى، بوصذها  - ٩
ملناِقشة الرئيسية إ اجتماأ ويفاري بعنوان "رسم السبل حنو املستيبل الذي نصبو إليه"، وإ منتدى التعاون من ضجل ا

يوليو) وذلك كعءو إ فريق النياش إ جلسة بعنوان "حنو صياغة جديدة للتعاون من ضجل /رويف ١١-١٠التنمية (
مة إ رئاسة اجتماعي مائدة مستديرة علا املستوى الويفاري، كان ". كما اشرتكت املديرة العا٢٠١٥التنمية ملا بعد عاا 

ضحدمها عن "فسخري العلوا ألغراض التنمية املستدامة" وفشاركت إ رئاسته مع السيدة إدنا موليوا، ويفيرة شؤون املياه 
يافنا من العن، والتمييز إ والبيئة إ جنوب ضفريييا، وكان االجتماأ اآلخر عن "التعليم واملساواة بني اجلنسني: محاية فت

جمال التعليم"، الذي فشاركت إ رئاسته مع هيئة األمم املتحدة للمرضة، واملمثَلني الدائَمني لبنغ ديش والدمنارك لدى 
األمم املتحدة. كما اشرتكت املديرة العامة مع املمثل الدائم للسويد لدى األمم املتحدة إ ارع ن عن صدور فيرير 

عن االجتاهاا العاملية إ جمال حرية التعبري وفطور وسائا ارع ا. وإضافة إىل ذلك، شارك مساعد املديرة اليونسكو 
ة للتخطيا االسرتافيجي، كعءو إ فريق نياش، إ اجتماأ عن "املدن كعوامل حمركة للتنمية املستدامة" عيد إ العام

 إعار اجلزا املتعلق بالتكامل إ دورة اللس.
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ضو فكل، /واعتمد اللس االقتصادي واالجتماعي اليراراا التالية ذاا األمهية بالنسبة إىل عمل اليونسكو و -١٠
 مبوجبها املنظمة مبهاا حمددة:

المبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق باالتجار بالممتلكات  -
بعد ضن فذّكر اجلمعية العامة إ إعار هذا  ):٢٠١٤/٢٠أخرى (القرار  الثقافية وما يتصل به من جرائم

اليرار بافذاقية اليونسكو اخلاصة بالتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وفصدير ونيل ملكية املمتلكاا 
املتحدة )، و"فرحب شبـ ... االشبكة التعاونية املنشأة بني مكتب األمم ١٩٧٠الثيافية بطرق غري مشروعة (

املعين باملخدراا واجلرمية، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثيافة، واملنظمة الدولية للشرعة اجلنائية 
(ارنرتبول) واملعهد الدويل لتوحيد اليانون اخلاص واملنظمة العاملية للجمارك وشاللس الدويل للمتاح،ا"، 

األدواا ذاا الصلة الا استحدثها مكتب األمم املتحدة  فإ�ا "فدعو الدول األعءاا إىل ضن فستغل كل
املتعلية املعين باملخدراا واجلرمية ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثيافة، مبا فيها بوابة إدارة املعارف 

ملتحدة للرتبية لكرتونية واليوانني املءادة للجرمية املنظمة، وقاعدة بياناا منظمة األمم ابالتشارك إ املوارد ار
والعلم والثيافة اخلاصة بيوانني الرتاث الوعين، وفدعو ضيءاً الدول األعءاا إىل فزويد األمانة العامة بتشريعاا 

 وسوابق قءائية فتعلق باالجتار باملمتلكاا الثيافية حا فدرجها إ البوابة".

ومات ومتابعتها (القرار تقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعل -
"ي حظ شاللس االقتصادي واالجتماعيا مع االرفياح عيد منتدى اليمة العاملية لتمع  ):٢٠١٤/٢٧

..."، و"ي حظ كذلك عيد اجتماأ الستعراض نتائج اليمة العاملية بعد مءي عشر  ٢٠١٣املعلوماا لعاا 
ضجل الس ا والتنمية املستدامة" فولت فنسييه منظمة سنواا بعنوان "حنو إقامة جمتمعاا قوامها املعرفة من 

، والبيان اخلتامي ٢٠١٣فرباير /شباط ٢٧إىل  ٢٥األمم املتحدة للرتبية والعلم والثيافة إ باريس إ الذرتة من 
الصادر عن هذا االجتماأ". و"حيث كياناا األمم املتحدة الا مل فتعاون حا اآلن بشكل فعال إ فنذيذ 

 يمة العاملية ومتابعتها ...".نتائج ال

 )٢٠١٤/٢٨تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية (القرار  -

  )٢٠١٤/٢٩لصالح أقل البلدان نمواً (القرار  ٢٠٢٠-٢٠١١برنامج عمل العقد  -

 عُبعت هذه الوثيية علا ورق معاد فصنيعه



 التنفيذي المجلس
 بعد املائة التسعونو  السادسةالدورة 
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 ٥ت/ م١٩٦ 
 ضميمة األولالجزء 

  
 ١٧/٣/٢٠١٥باريس،  

 /فرنسياألصل: إجنليزي
 

 املؤقت األعمال جدولمن  ٥البند 

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

 األولالجزء 

 المسائل المتعلقة بالبرنامج

 ضميمة

 الملخص

يف  ،القضايا املتعلقة باإلنرتنتاجلزء األول (واو) بشأن  ٥م ت/١٩٦بالوثيقة  ميمةالض تعلق هذهت
 .نطاق اختصاصات اليونسكو

إعداد دراسة  ،يف دورته السابعة والثالثنياعتمده الذي  ٥٢م/٣٧ هقرار يف  ،طلب املؤمتر العاموقد 
من خالل إدارة عملية  ،اختصاصات اليونسكو يف نطاق ،القضايا املتعلقة باإلنرتنتشاملة عن 

عن تنفيذ نتائج  املعنية بغية توفري املعلومات الالزمة لتقدمي تقرير العديد من اجلهاتتشمل تشاورية 
 .مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلومات إىل املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني

 .املستمرةهذه العملية  بنتائجهذا التقرير يف  طيا املديرة العامة اللس التنفيذي علماً و 
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  وثيقة ختامية

 ، ٢٠١٥ آذار/مارس ٤و ٣يومي  اليونسكو مبقرالذي عقد " املستقبل يف العمل خيارات: الربا بني النقاطمؤمتر " إن

الذي  املهم وإىل الدور الشاملة، املعرفة جمتمعات حنو البشري التقدم على تعزيز اإلنرتنت إىل القدرة الكامنة لشبكة أشار
 ؛الفاعلة للجهاتنطاقاً  األوسع البيئة داخل التطور هذا القيام به لتعزيز ميكن لليونسكو

ال سيما وأن  باإلنرتنت، املتصلة التعامل مع القضايايف  اليونسكو �ج عليها يقوم اليت اإلنسان حقوق مبادئ وأكد
 عمًال بقرار اإلنرتنت، يف نطاق يتمتع با األشخاص خارج اإلنرتنت جيب أن طظى باحلماية أيضاً  اليت احلقوق نفسها

 ؛٢٦/١٣ اإلنسان حقوق جملس

 من تشاورية تضم العديد بإجراء دراسة كلف الذي العام، للمؤمتر الصادر عن الدورة السابعة والثالثني ٥٢ بالقرار وذّكر
إبان دورته الثامنة  العام املؤمتر بغية عرضها على األعضاء كي تنظر فيها الدول وطتوي على خيارات اجلهات املعنية

 ؛املعلومات لتمع العاملي القمة التحضريي ملؤمتر اليونسكو عمل إطار يف والثالثني

 اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن من ١٩و ١٢ املادتني تتضمن اليت املرساة يف الوثائق التوجيهيةاملبادئ  إىل أيضاً  وأشار
 والسياسية؛ املدنية باحلقوق اخلاص الدويل من العهد ١٩و ١٧ واملادتني

 لليونسكو، االستشارية الدراسة مشروع وبعد استعراض

 :بشأ�ا اليونسكو يف األعضاء الدول مداوالت إىل ويتطلع الواردة أدناه، الصلة ذات على اخليارات العمل املستمر على يثين

 المتاحة لليونسكو الرئيسية الخيارات - ١

 ةالسابعيف دورته  العام املؤمتر أقره الذي ١٠+العاملية األول لتمع املعلومات  ملؤمتر القمة اخلتامي البيان يف بعد النظر ١,١
بالنسبة  اإلنرتنت، إدارة منتدى ذلك يف مبا املعلومات، لتمع العاملية املستمرة لنتائج القمة القيمة على تأكيدال ،نيوالثالث

 اليونسكو والعمل الذي تضطلع به؛  ولدور اإلنرتنت، وللمسائل ذات الصلة بإدارة ،٢٠١٥ خلطة التنمية ما بعد عام

 :الربط بين النقاط
 المستقبل في العمل خيارات

 



196 EX/5 Part I Add. – page 2 

 

 واحلق الصحافة واحلقوق املالزمة هلا من حرية والتعبري، الرأي حرية يف األساسية اإلنسان حقوق والتأكيد على أن ١,٢
على طقيق  مساعدة عوامل هي ،حرمة الشؤون اخلاصة يف واحلق السلمي، التجمع يف واحلق املعلومات، على احلصول يف

 ؛٢٠١٥ عام ملا بعد التنمية خطة

 املعلومات تكنولوجياتواملعارف باالستعانة ب املعلوماتانتفاع التمع بأسره ب فرص زيادة أنعلى  أيضاً  والتأكيد ١,٣
 وينهض مبستوى معيشة الناس؛ املستدامة التنمية يدعم واالتصاالت،

 حلقوق الدويل املتصلة باإلنرتنت من جهة والقانون والربوتوكوالت والسياسات القوانني بني والتشجيع على املواءمة ١,٤
 اإلنسان من جهة أخرى؛

 اإلنسان وصول اجلميع لإلنرتنت من خالل ممارسات تقوم على حقوق تعزز اليت اإلنرتنت عاملية مبادئ ودعم ١,٥
 هيئات معنية متعددة؛  مبشاركة وتتميز واالنفتاح

 برامج األولوية ذلك يف مبا اليونسكو املرتبطة بالربامج، أنشطة مجيع يف الذي يقوم به اإلنرتنت الشامل وتعزيز الدور ١,٦
 اليونسكو قيادة وكذلك منواً، األقل والبلدانالنامية  الصغرية يةجلزر الدول ا ودعم بني اجلنسني، للمساواة واألولوية ألفريقيا
 .الثقافات بني للتقارب الدويل للعقد

 والمعارف لمعلوماتاالنتفاع با في مجال المتاحة أمام اليونسكو الخيارات - ٢

 الفجوة وبدون أي قيود، وتضييق معقولة بأسعار واملعارفاملعلومات بالشامل والعاملي واملفتوح  باالنتفاعالنهوض  ٢,١
 احملرز؛ التقدم ورصد وإذكاء الوعي املفتوحة، املعايري وتشجيع اجلنسني، بني الفجوة ذلك يف مبا الرقمية،

لومات إمكانية احلصول على املع تعزز واالتصاالت املعلومات خاصة بتكنولوجيا سياسات والدعوة إىل اعتماد ٢,٢
 والشمولية اللغوية والتعددية واملساءلة والشفافية االنفتاح تضمن اليت اإلدارة الرشيدة مبادئ رف وتسري على هدىاواملع

واجلماعات  واألشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة الشباب ذلك يف مبا املدنية واملشاركة اجلنسني بني واحتواء اجلميع واملساواة
 والفئات املهمشة واملستضعفة؛

 النحو على ورصدها، األهداف اإلمنائية املستدامة وتنفيذها وضع يف املواطنني مشاركة لتيسري املبتكرة النـُُهج ودعم ٢,٣
 املتحدة؛ لألمم العامة اجلمعية يف عليه املتفق

 على التشجيع خالل من واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيات رفاواملع املعلومات إىل الشامل النفاذ وتعزيز ٢,٤
كافة األمناط من أجل  من املستخدمني ودعم رف والتكنولوجيات،اعامة للحصول على املعلومات واملع مرافق إنشاء
  ومستخدمني هلا؛  رفاباعتبارهم منتجني للمعلومات واملع اإلنرتنت استخدام على قدراتم تطوير
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 والصحفية، األكادميية والعلمية املعلومات على احلصول حرية اليت تقدمها املهمة املسامهة جمددًا على والتأكيد ٢,٥
 احلرة واملفتوحة؛ رفااملع موارد بناء حنو الانية وذات املصادر املفتوحة، والربجميات احلكومية، وعلى البيانات

 .الثقايف يف جمال تعزيز التنوع اإلنرتنت إمكانات واستكشاف ٢,٦

 التعبير حرية في مجال المتاحة أمام اليونسكو الخيارات - ٣

وإعماله يف  القانون الدويل حلقوق اإلنسان وتعزيزه محاية الفاعلة األخرى على واجلهات األعضاء الدول حث ٣,١
 اإلنرتنت؛ شبكة على واألفكار للمعلومات احلر والتدفق التعبري حرية خيص ما

 من ١٩ للمادة احرتامها وفقاً  وينبغي تنطبق على اإلنرتنت وخارج نطاقه التعبري حرية أنعلى والتأكيد جمددًا  ٣,٢
 على قيود تُفرض أي والسياسية، وأن املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ١٩ واملادة اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن

 الدويل العهد من) ٣الفقرة ( ١٩ املادة يف املبني النحو على اإلنسان حلقوق الدويل ينبغي أن متتثل للقانون اإلعالم حرية
 والسياسية؛ املدنية باحلقوق اخلاص

 كبرياً  ينتجون قدراً  ومديري مواقع التواصل االجتماعي الذين جمال اإلعالم يف والعاملني سالمة الصحافيني ودعم ٣,٣
 االعتداء على حاالت يف العقاب من اإلفالت ملكافحة القانون سيادة أمهية والتشديد جمددًا على املواد الصحافية، من

 على شبكة اإلنرتنت أو خارج نطاقها؛ والصحافة التعبري حرية

 واتفاقية اإلعاقة، ذوي األشخاص حلقوق الدولية الرقمية واالتفاقية واالتصاالت بني اإلنرتنت الصلة مالحظةو  ٤,٣
 الكراهية إىل الدعوة حظر بشأن اإلنسان حلقوق السامية املفوضية وعمل املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء
 ،)٢٠١٢ لعام الرباط عمل خطة( العنف أو العداء أو التمييز على طريضاً  اليت تشكل الدينية أو العنصرية أو القومية
 حرية استخدامها لتقييد دون اإلنرتنت، عرب الكراهية خطاب ترمي إىل مكافحة واجتماعية تعليمية آليات وضعوتعزيز 
 التعبري؛

 .التعبري حرية ومحاية تعزيز يف اإلنرتنت وسطاءيؤديه  الذي اهلام الدور حول احلوار واحلث على مواصلة ٣,٥

 بحرمة الشؤون الشخصية فيما يتعّلق المتاحة أمام اليونسكو الخيارات - ٤

البيانات  ومجع ،حلرمة الشؤون الشخصية اآلثار املرتتبة على التتبع الرقمي بالنسبة الرامية إىل تقييم البحوث دعم ٤,١
 األخرى؛ الناشئة االجتاهات عن فضال واستخدامها، وختزينها

 احرتامه على شبكة اإلنرتنت على اإلنرتنت وينبغي ينطبق حرمة الشؤون الشخصية يف أن احلق على والتأكيد ٤,٢
اخلاص باحلقوق املدنية الدويل  العهد من ١٧ واملادة العاملي حلقوق اإلنسان اإلعالن من ١٢ للمادة وخارج نطاقها وفقاً 

 لألمم العامة اجلمعية املبذولة يف إطار قرار للجهود اليونسكو، حدود والية قدر املستطاع ويف ومنح الدعم والسياسية،
 .الرقمي العصر يف حرمة الشؤون الشخصية يف احلق بشأن ٦٩/١٦٦ املتحدة
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 األمنية واجلهات املعنية األخرى يف التصدي للمخاوف األعضاء الدول تبذهلا اليت واجلهود املمارسات أفضل ودعم ٤,٣
 حقوق جمال يف الدولية الواقعة على عاتقها لاللتزامات وفقاً  اإلنرتنت شبكة على حبرمة الشؤون الشخصيةوتلك املتعلقة 

 اخلاص يف هذا الصدد؛ القطاع يف األطراف الفاعلة تقوم به الذي األساسي الدور يف وإمعان النظر اإلنسان،

الشؤون  باعتبارمها عاملني يسامهان يف محاية إخفاء اهلوية والتشفري يؤديهالذي ميكن أن  واالعرتاف بالدور ٤,٤
 بشأن تلك املسائل؛ ويف تيسري احلوار التعبري، حرمةو  الشخصية

 وتلك اليت تقلل الشخصية، املعلومات مجع بنـُُهج املشروعة والضرورية واملتناسبة املتصلة املمارسات وتبادل أفضل ٤,٥
 البيانات؛ يف الشخصية للهوية املعرفات من

 السبل املتطورة وفهم اإلنرتنت على حرمة الشؤون الشخصية يف األشخاص باحلق تذكي وعي املبادرات اليت ودعم ٤,٦
اليت  الطرق فضًال عن وتبادهلا، وختزينها املعلومات واستخدامها يف مجع التجارية واملؤسسات تستخدمها احلكومات اليت

 ؛الشخصية محرمة شؤو�املستخدمني يف  حق حلماية الرقمية األمنية ميكن با استخدام األدوات

 وآليات حلقوقهم، واحرتاماً  شعورًا باألمن مما مينح املستخدمني الشخصية البيانات إىل محاية الرامية اجلهود ودعم ٤,٧
 .ةاجلديد الرقمية اخلدمات يف الثقة ويعزز لالنتصاف،

 المعلومات لمجتمع األخالقية باألبعاد فيما يتعلق المتاحة أمام اليونسكو الخيارات - ٥

 على املرتتبة اآلثار بشأن العام واحلوار والبحوث اإلنسان، التفكري األخالقي القائم على حقوق تعزيز ٥,١
 احملتملة؛ وتداعياتا االجتماعية والناشئة اجلديدة التكنولوجيات

 يف مبا التعليمية، واملوارد احملتوى التعليمي يف التفكري األخالقي القائم على حقوق اإلنسان كعنصر أساسي وإدراج ٥,٢
 يف نطاق اإلنرتنت أو خارجه؛ سواء احلياة يف هذا الفكر وممارسته ودوره ودعم فهم احلياة، مدى التعلم برامج ذلك

 من اجلنسني بني لتحقيق املساواة اإلنرتنت شبكة إمكانيات من الكاملة االستفادة من والنساء الفتيات ومتكني ٥,٣
 املساواة؛ قدم على مشاركتهن وتعزيز أو خارج إطاره، اإلنرتنت على سواء احلواجز، إلزالة استباقية تدابري اختاذ خالل

يف  اإلنسان حقوق على القائمة اجلوانب األخالقية معاجلة على قدرتم بغية تعزيز تقدمي الدعم لواضعي السياسات ٥,٤
 الصلة؛ ذات الالزم واملوارد التدريب توفري خالل من الشاملة املعرفة جمتمعات

 وبناء والدويل، اإلقليمي والتعاون العاملية، من أجل املواطنة تشجيع التعليم للحدود، العابرة بطبيعة اإلنرتنت وإقراراً  ٥,٥
اليت  للرد على التحديات مناسبة وقدرات فهم رحب وتطوير املمارسات أفضل وتبادل والدراسات البحثية، القدرات،

 .يطرحها اإلنرتنت بالنسبة للمبادئ األخالقية
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 لعدة قطاعات الشاملة بالقضايا فيما يتعلق المتاحة أمام اليونسكو الخيارات - ٦

 الرمسية، وغري الرمسية التعليم نظم يف واإلملام باملعلوماتية يةاإلعالمالدراية يف جمال  اليونسكو إدماج خربات تعزيز ٦,١
شبكة  على من املعلومات انتفاع اجلميع وتيسري التعريف بالتكنولوجيا الرقمية يؤديها اليت اهلامة لألدوار تقديراً  وذلك

 ؛٢٦/١٣ اإلنسان حقوق قرار جملس يف ورد كما التعليم، يف احلق تعزيز يف اإلنرتنت

 الرقمي؛ العصر يف الصحافية املصادر لسرية ّززةإىل محاية مع واالعرتاف باحلاجة ٦,٢

 القانون مع واملمارسات الوطنية الرئيسية والسياسات القوانني مواءمة حسب طلبها يف األعضاء الدول ودعم ٦,٣
 اإلنسان؛ حلقوق الدويل

 يف الفاعلة األطرافواملمارسات وتنفيذها من جانب كافة  وضع السياسات يف العامة واملشاركة الشفافية وتعزيز ٦,٤
 املعلومات؛ جمتمع

 يف مبا اإلنرتنت، شبكة واستخدام التنظيمية، واألطر والسياسة جماالت القانون يف الدراسات البحثية وتشجيع ٦,٥
 .للدراسة الرئيسية الاالت يف الصلة ذات املؤشرات ذلك

 على احلصول بالنسبة لاالت أمهيتها حسب الشبكة اخلاصة حبياد املناقشات يف اليونسكو وتعزيز مشاركة ٦,٦
 .التعبري وحرية واملعرفة املعلومات

 اليونسكو المتعّلقة بدور الخيارات - ٧

القمة  نتائج مواصلة تنفيذ ذلك يف مبا املتحدة، األمم منظومة داخل ودورها القيادي اليونسكو مسامهات تدعيم ٧,١
، واملنتدى العاملي املعين بإدارة ١٠+ القمة العاملية األول لتمع املعلوماتواستعراض مؤمتر  العاملية لتمع املعلومات،

 ؛٢٠١٥ عام ملا بعد اإلنرتنت، وخطة التنمية

 املدين والتمع احلكومات مثل املتحدة، األمم منظومة خارج من شركاء مع حسبما تقتضي احلاجة واالخنراط ٧,٢
تقدمي آراء  خالل األفراد؛ واملشاركة من واملستخدمني التقين والتمع اخلاص والقطاع األكادميية واألوساط اإلعالم ووسائل

 قدراتم؛ تطوير من املستخدمني ومتكني التنمية وتعزيز للحوار منتديات وتنظيم اخلربات استشارية وتبادل

 مشاركة على تنطوي اإلنرتنت السياسات اليت تضعها يف جمال تنظيم أن منللتأكد  األعضاء للدول وتوفري الدعم ٧,٣
 .اجلنسني بني الدولية واملساواة اإلنسان وتتضمن حقوق اجلهات املعنية مجيع

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 التنفيذي المجلس
 بعد املائة التسعونو  السادسةالدورة 

196 EX/5 Part II  
 الثانيالجزء  ٥ت/ م١٩٦ 
  
 ٢/٤/٢٠١٥باريس،  

 /فرنسياألصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥ البند

 السابقةمتابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما 
 الجزء الثاني

 األنشطة المشتركة بين القطاعات

 الملخص
التنفيذي واملؤمتر العام  اللسالتنفيذي على التقدم احملرز يف متابعة تنفيذ القرارات اليت اعتمدها  للسء ااطالع أعضيف إالغرض من هذا التقرير يتمثل 

 .ما السابقةتدورايف 
 :املشرتكة بني القطاعات التالية األنشطة من هذه الوثيقة معلومات عن الثاينويتضمن اجلزء 

 والحدائق العالمي التراث وممتلكات الحيوي المحيط لمعازل المميزة بالسمة االعتراف وتعزيز لحماية اتباعها يمكن التي السبل - ألف
 هااستحداث المقترح لليونسكو العالمية الجيولوجية
املتعلق بالتعاون بني اليونسكو والشبكة العاملية للحدائق  ٣١م/٣٦بقراره  الذي ذكَّر فيه املؤمتر العام ٢٦/م٣٧على القرار  بناءً مت إعداد هذه الوثيقة 

 احليوي احمليط ملعازل املميزة بالسمة االعرتاف وتعزيز حلماية اتباعها ميكن اليت السبلعن  والذي دعا فيه املديرة العامة إىل تقدمي تقرير ،اجليولوجية
 .هااستحداث املقرتح لليونسكو العاملية اجليولوجية واحلدائق العاملي الرتاث وممتلكات

 .١٦: القرار املقرتح يف الفقرة اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها
 بالحكم الذاتي (أوكرانيا) المتمتعةمتابعة الوضع في جمهورية القرم  - باء

(هاء) بشأن قيام اليونسكو مبتابعة الوضع يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم ) ثانياً ( ٥م ت/١٩٥عرض هذه املعلومات تنفيذًا ملا جاء يف القرار  جيري
 الذايت (أوكرانيا).

) معلومات بشأن آخر ١( :د فيه ما يليور  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٩ مؤرخًا يف، أرسل الوفد الدائم ألوكرانيا إىل املديرة العامة خطابًا نذ ذلك الوقتفم
) اقرتاح ٢(و ؛التطورات اليت طرأت على الوضع يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا) يف جماالت اختصاص اليونسكو وفقًا ملا يرد أدناه

املائة من أجل إيفاد بعثة رصد إىل أراضي مجهورية القرم املتمتعة لللمبادرة بدعداد مشروع قرار ليعتمده اللس التنفيذي يف دورته السادسة والتسعني بعد 
يف امليدان على الوضع السائد يف شبه اجلزيرة يف جماالت اختصاص املنظمة، وذلك يف إطار  ّطالعباحلكم الذايت (أوكرانيا) حتت رعاية اليونسكو بغية اال

 ل.الرابعة والتسعني بعد املائة واخلامسة والتسعني بعد املائةورتيه متابعة تنفيذ القرارين الصادرين عن اللس التنفيذي يف د
الدائم، وكذلك االقرتاح الذي يطلم من اللس التنفيذي إيفاد  أوكرانيا لى اللس التنفيذي أدناه املعلومات اليت قدمها وفدعاملديرة العامة  عرضوت

 ، لكي ينظر اللس يف األمر ويتخذ قراراً بشأنه.لبعثة رصد إىل أراضي مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا) حتت رعاية اليونسكول
 ضمننفيذي، وملوافاة اللس، حسبما يقتضى األمر، بآخر املستجدات يف هذا الشأن وإن املديرة العامة على استعداد الذاذ أي إجراء يطلبه اللس الت

 جماالت اختصاص اليونسكو.
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 وممتلكات الحيوي المحيط لمعازل المميزة بالسمة االعتراف وتعزيز لحماية اتباعها يمكن التي السبل - ألف
 هااستحداث المقترح لليونسكو العالمية الجيولوجية والحدائق العالمي التراث

 (أوًال، ألف)) ٥م ت/١٩٥و ،٢٦م/٣٧(متابعة تنفيذ القرارين 

املتعلق بالتعاون بني  ٣١م/٣٦بقراره  الذي ذكَّر فيه املؤمتر العام ٢٦/م٣٧على القرار  بناءً لقد مت إعداد هذه الوثيقة  - ١
 اتباعها ميكن اليت السبلعن  والذي دعا فيه املديرة العامة إىل تقدمي تقرير اليونسكو والشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية،

 لليونسكو العاملية اجليولوجية واحلدائق العاملي الرتاث وممتلكات احليوي احمليط ملعازل املميزة بالسمة االعرتاف وتعزيز حلماية
(أوًال، ألف) الذي يطلم فيه اللس التنفيذي من املديرة  ٥م ت/١٩٥الوثيقة كذلك تنفيذاً للقرار . وتأيت هااستحداث املقرتح

 .٢٦/م٣٧من القرار  ٣طلوب يف الفقرة ه يف دورته السادسة والتسعني بعد املائة التقرير امليلإالعامة أن تقدم 

ات، أي احلاالت اليت سمالبني تداخل المعاجلة مشكلة  ال بد من ،املميزة بالسمة االعرتاف وتعزيز حلمايةالتأمني  - ٢
ات مسأو أكثر تستهدف فاات متماثلة من السكان وتوفر مزايا متشابة. فهل يوجد بني  نيتسمب تتمتع فيها املنطقة ذاتا

إن  ؟بعضها من بعض بأنشطة الصون تنافس للحصول على املوارد وتنازع الختطاف األضواء ذات الصلةاليونسكو 
 العامل اخلارجي. عن أنظارذفى قد لعيان داخل اليونسكو ولكنها لج قد تربز االختالفات اجلوهرية بني الربام

من خالل اعتماد املختلفة الربامج  تلكبني لتآزر لتحقيق ا املتاحة فرصالولذا، يتعني على اليونسكو أن تشرح بوضوح  - ٣
على حدة. وقد مت  مسةالقيمة املضافة املرتبطة بكل  تبّني الفعالة، ومبحاذاة ذلك، ينبغي للمنظمة أن و املتكاملة اإلدارة نظم 

 عدة مبادرات ملعاجلة هذين اجلانبني من وجهات نظر خمتلفة. استهاللبالفعل 

أربعة صكوك وحتقيق التنمية املستدامة فيها جيري تنفيذها حاليًا يف إطار  األنشطة الرامية إىل صون مواقع معينة إن - ٤
إدارة ثالثة من هذه الصكوك حتت رعاية  منفصلة. وجتريل الصعيد الدويل احلكومي/الدويل وهلا لمسات عاملية سارية على

سكو اتفاقية رامسار، فال جتري إدارته يف ظل منظومة األمم املتحدة حىت وإن كانت اليون أي اليونسكو، أما الصك الرابع،
 .املذكورة التفاقيةل ةالقانوني جهة اإليداعمتثل 

 ،ات لتشجيع احلكومات الوطنية والتمعات احمللية على حتديد األماكن اليت تكتسي أمهية خاصةسمري تصميم الوجي - ٥
تنامي الشعبية  ومعاألجيال احلالية والقادمة.  ملصلحةعلى حنو مستدام  االنتفاع بامن أجل كفالة صو�ا و/أو  التعاونوعلى 

ات، وتزايد عدد السكان الذين كتكون با إما يف حياتم الشخصية أو املهنية يف خمتلف أحناء سماليت حتظى با تلك ال
 إمكانية اخللط بينها. نشأتالعامل، 
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 :اإلنرتنت التايل عليه على عنوان ّطالعميكن اال وجيزوتفاديًا هلذا اخللط، قامت اليونسكو بنشر دليل مرجعي  - ٦
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002292/229213e.pdf. 

، وأوجه املشار إليهامن الصكوك  صك ملساعدة الناس على فهم طرائق العمل اخلاصة بكل املذكوروقد مت إعداد الدليل 
 االختالف والتكامل فيما بينها.

ة بعالقات تعاون مع اتفاقية رامسار من خالل فريق االتصال املعين باالتفاقيات ذات منذ فرتة طويلوترتبط اليونسكو  - ٧
الصلة بالتنوع البيولوجي الذي مت تشكيله لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بني االتفاقيات على صعيد التنفيذ. وقد تأسس الفريق 

اقيات السبع ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. ويقوم فريق االتصال املعين لكفالة االتصال بني رؤساء األمانات املعنية باالتف
باالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي بعقد االجتماعات بانتظام لبحث الفرص املتاحة لالضطالع بأنشطة تآزرية، 

 وزيادة التنسيق، وتبادل املعلومات.

خيص التعريف بالفرص املتاحة لتحقيق التآزر،  فيمانشط للغاية  دورب مركز الرتاث العاملي على وجه التحديدقام وقد  - ٨
 عالقات التآزر لبحثكرس طبعة خاصة تُ  http://whc.unesco.org/en/review/70 من جملة الرتاث العاملي ٧٠العدد  ويف

أوجه التداخل بني املناطق اليت تعد من املناظر الطبيعية الثقافية واملناطق احملمية   دراسةفقد متت  من أجل صون املواقع. املمكنة
تسابا إىل مواقع الرتاث العاملي، واحلدائق اجليولوجية العاملية وان ؛قع مثل حديقة ثنغفيلري الوطنية بآيسلنداموايف هو احلال  كما

واملواقع املشرتكة اليت تعترب يف آن معاً من معازل احمليط احليوي ومواقع الرتاث العاملي  ؛(أملانيا) اتألحفوريميسيل لوقع مومنها 
اليت تعترب كذلك من مواقع الرتاث العاملي  واألراضي الرطبة ذات األمهية الدولية (قائمة رامسار) ؛(اليمن) ىطر قُ مثل أرخبيل سُ 

م هذه الصكوك املختلفة يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل كيف تساه  وتبني املقاالت بسلوفينيا. كهوف شكوتسيانمثل  
 بينها.  فيماالتآزر والتكامل 

عملية التأمل يشمل الرتاث العاملي، مبا  مسةوفضًال عن ذلك، أجرت اللجنة نقاشاً مستفيضاً بشأن األمور املتعلقة مبنح  - ٩
 العنان لكتابة عدد كبري من املقاالت عن هذا املوضوع.املنظمة يف إطار االحتفال بالعيد األربعني، مما أطلق 

ات املختلفة، إذ قامت بالتعاون مع االحتاد سمالتداخل بني ال تناول مسألةوقد قطعت اليونسكو شوطًا إضافيًا يف  -١٠
 مناطق حممية تعيينها متمعين بأفضل املمارسات اليت ميكن اتباعها يف املواقع اليت  تشاركيالدويل لصون الطبيعة بدعداد مشروع 

، لليونسكو (مواقع الرتاث العاملي، ومعازل احمليط احليوي، واحلدائق اجليولوجية العاملية) ومواقع تابعة التفاقية رامسار تابعة
تمع إقليم جيجو امل الذي قدمهوبفضل التمويل  ة يف البلد املعين.ريوحتظى يف الوقت ذاته باحلماية مبوجم القوانني احمللية السا

اإلدارة  ضمننظام ي كفيلة بدنشاءباحلكم الذايت يف مجهورية كوريا، يُعتزم القيام على أساس جترييب باعتماد األساليم ال

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002292/229213e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002292/229213e.pdf
http://whc.unesco.org/en/review/70
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تنفيذ قرار  ات، والتعاون، وإمكانية االستنساخ بغيةسمالب االعرتافاملتكاملة ملثل هذه املواقع، كما يُعتزم النظر يف قضايا 
 ).٣١م/٣٦وقرار املؤمتر العام لليونسكو ( )WCC-2012-Res-052-EN( الطبيعةلصون املؤمتر العاملي 

على االهتمام فيها ز تنفيذها على قدم وساق، ويركَّ  جيرياملشار إليه أعاله  التشاركيشروع املإن املرحلة األوىل من  -١١
ات إلدراجها يف مستتمتع بعدة  حتديد النطاق ومجع املعلومات. وقد مت حتديد العديد من املواقع من خمتلف أحناء العامل اليت

ات سمدي ديانو (إيطاليا) الذي يتمتع ب للوفا ووادينتو يويأيت يف عداد املواقع املختارة موقع شيل احلالة.إطار دراسة 
ات األربع املشار إليها سمال جبميعجيجو (مجهورية كوريا) وكالمها يتمتع جزيرة زور (الربتغال) و األاليونسكو الثالث، وجزر 

، ٢٠١٤أعاله. وبعد االجتماع األول املنعقد يف إطار املؤمتر العاملي للحدائق يف سيدين (أسرتاليا) يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 ات األربعسماألمانات املعنية بالكل ، جلمع مشل  ٢٠١٥أبريل يُعتزم عقد اجتماع ثاٍن يف جيجو يف �اية شهر نيسان/

جاهزة للنشر يف �اية عام  الفضلى املسؤولني عن املواقع املختارة. وستكون النسخة النهائية لدليل املمارسات واملديرين
واليت يتعني عليها مراعاة  ات،مسالدليل أن ميثل وثيقة مرجعية مفيدة إلدارة املواقع اليت تتمتع بعدة  هذا . ومن شأن٢٠١٦

 .مسةالسمات واألهداف املميزة لكل 

بدطالق عجلة مشروع  ٢٠١٤، بادرت أمانة برنامج اإلنسان واحمليط احليوي يف عام والدالالتات سمالبيتعلق  فيماو  -١٢
على صعيد اإلقليمي العلى  جترييبعلى أساس املشروع  تنفيذ سيجريو  ،معازل احمليط احليوي سمةمعين باالتصال والرتويج ل

 بلداً).٣٦موقعاً يف  ٢٩٠(اليت تشمل  مستوى شبكة اإلنسان واحمليط احليوي يف أوروبا (يوروماب)

املشرتكة اليت ميكن االستناد إليها للتعريف مبعازل احمليط احليوي على  والرسائلويستهدف املشروع حتديد القيم  -١٣
تا املعنية باالتصال اشروع دعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل تنفيذ اسرتاتيجيالصعيدين احمللي والدويل، كما يستهدف امل

تشرين  ٣١باريس يوم بمقر اليونسكو يف وقد مت تنظيم حلقة عمل دولية  والرتويج من خالل تزويدها مبجموعة أدوات مفيدة.
عازل احمليط احليوي ملممثلون  احللقةلتحديد أهداف املشروع ونطاقه واملنهجية املتبعة لتنفيذه. وشارك يف  ٢٠١٤األول/أكتوبر 

التابعة لشبكة اإلنسان واحمليط احليوي يف أوروبا، والزمالء العاملون يف قطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور، وأعضاء 
مواطن الضعف الرئيسية اليت أشارت إليها نتائج أحد معاجلة املشروع  توىلاب). وياملبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي ( أمانة

 مرفق اإلشراف الداخلي خلطة عمل مدريد. أجراهالتقييم الذي 

 إذا كان هناك، لحديقة جيولوجية عامليةل مسةويف إطار اإلجراءات اخلاصة بعملية تقدمي الرتشيحات للحصول على  -١٤
ومنطقة يوجد فيها أحد مواقع الرتاث العاملي أو عامليةل حديقة جيولوجية ل مسةتداخل بني املنطقة املرشحة للحصول على 

رسالة تأييد للرتشيح من جانم السلطة املسؤولة عن  احتواء امللف علىينبغي التأكد من ف معزل من معازل احمليط احليوي،
التعاون  حتقيق ببيان واضح لكيفية لف مشفوعاً املاألخرى (مثًال مدير املوقع أو اهلياة الوطنية)، كما يتعني أن يكون  سمةال

 تني من أجل تفادي ازدواجية اجلهود، وكفالة تطوير عالقات التآزر.سمبني ال
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بشأن أفضل املمارسات للتعامل مع مسألة مع االحتاد الدويل لصون الطبيعة التشاركي شروع املوعند االنتهاء من تنفيذ  -١٥
معازل احمليط احليوي،  سمةات، واملشروع التابع لربنامج اإلنسان واحمليط احليوي واملعين باالتصال والرتويج لسمالتداخل بني ال

ي. كذلك احلدائق اجليولوجية ومواقع الرتاث العامل  تشملحبيث ات سمتوسيع نطاق عملية تقييم السيكون من املناسم 
 ات.سموسُيحاط اللس التنفيذي علماً يف حينه بأي تقدم جديد يتم إحرازه بشأن القضايا ذات الصلة بال

 القرار المقترح

 :على ضوء ما تقدم، قد ير م اللس التنفيذي يف اعتماد القرار التايل -١٦

 إن اللس التنفيذي،

، وبالقرارات بشأن التعاون بني اليونسكو والشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية ٣١م/٣٦بالقرار  إذ يُذكر - ١
 ألف)، ،(أوالً  ٥م ت/١٩٥(ثالثاً)، و ٥م ت/١٩١(أوًال)، و ٥ت/ م١٩٠

 اجلزء الثاين (ألف)، ٥م ت/١٩٦الوثيقة  درس قدو  - ٢

ات اخلاصة مبعازل احمليط سمالب االعرتافاملنفذة واجلارية التنفيذ بشأن  لألعمالبالوضع الراهن  علماً  كيط - ٣
 ل املقرتح استحداثها؛احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكول مسةاحليوي وممتلكات الرتاث العاملي، و 

 إدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة املائتني للمجلس التنفيذي. ويقرر - ٤
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 في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا)متابعة الوضع  - باء
 هاء)) (ثانياً، ٥م ت/١٩٥و ،٣٢م ت/١٩٤(متابعة تنفيذ القرارين

شباط/فرباير  ١٩اخلطاب الذي أرسله الوفد الدائم ألوكرانيا إىل املديرة العامة بتاريخ  نص عليهم املعلومات أدناه وفقًا ملا تقدَّ 
٢٠١٥. 

 التطورات في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا) آخرمعلومات عن 

مسة والتسعني بعد املائة بعنوان هاء) الذي اذذه اللس التنفيذي لليونسكو يف دورته اخلا (ثانياً، ٥م ت/١٩٥تنفيذًا للقرار 
 متابعة الوضع يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا)لل

 التراث الثقافي - أوالً 

كرانيا تعترب كنزًا وطنيًا وجزءاً أو  يف املتاحف ثروةفدن لاملتاحف وشؤون املتاحفل،  بشأنمن قانون أوكرانيا  ١٥وفقًا للمادة 
 .على محايته القانون ينصيتجزأ من الرتاث الثقايف ألوكرانيا الذي  ال

 :كان عدد املتاحف كاآليت  ٢٠١٤انون الثاين/يناير ك  ١وقد أفادت جلنة الدولة املعنية باإلحصاءات بأنه بتاريخ 

 ؛يف أوكرانيا الدولة متاحف ثروةتندرج يف املعروضات اليت  قطعة من ٩٢٨ ١٧٧ تضممتحفاً يف القرم  ٣٥ -

يف  الدولة متاحف ثروة تندرج يف من املعروضات اليتقطع  ٣٢٢ ٤٠٦تضم متاحف يف سيفاستوبول  مخسة -
 ؛أوكرانيا

بق على األراضي ، والنظام القانوين املطووفقًا للجزء السابع من قانون أوكرانيا بشأن لتأمني محاية حقوق املواطنني وحرياتم 
حتالل يف أوكرانيال، فدن مسؤولية محاية الرتاث الثقايف تقع على عاتق االحتاد الروسي باعتباره ميثل الدولة اخلاضعة مؤقتًا لال
 ري القانون الدويل ومبادئه.احملتلة مبوجم معاي

يتسىن لوزارة الثقافة بأوكرانيا االتصال باملؤسسات الثقافية املوجودة داخل األراضي اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل يف  وحالياً، ال
 سيفاستوبول.مدينة مجهورية القرم اليت تتمتع باحلكم الذايت و 

، وال يتسىن هلا مراقبة حتاللاألراضي اخلاضعة مؤقتًا لال منقافية التهريم الربي فقط للممتلكات الث ضبطوتستطيع أوكرانيا 
أنشطة التهريم عرب مضيق كريش والبحر األسود حيث ميكن شحن املمتلكات الثقافية على منت سفن األسطول الروسي 

 بالبحر األسود.
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. ونظراً فيما بينهما لتعاون العلمي والثقايفل اً اتفاقالقرم يف ن املتاحف و خمز ع متحف اهلريميتاج و وقَّ  ٢٠١٤ويف حزيران/يونيو 
املمتلكات الثقافية من متاحف القرم إىل  قد تُنقلالفتقار إىل املعلومات الدقيقة عن تفاصيل مضمون االتفاق املذكور، فإىل ا

 اترميمها. كما أ�قيمتها على يد اخلرباء أو  تقديرشروعات لتنظيم معارض هلذه القطع أو امل حال تنفيذمتحف اهلريميتاج يف 
تقدر بثمن واليت متثل جزءاً  جمموعات متاحفها اليت ال بعض مما يهدد أوكرانيا بفقدان ،متحف اهلريميتاج ليحتف  باتنقل قد 

 من عناصر الرتاث الثقايف الوطين لشعم أوكرانيا.

 موعات أو ذزينها.مل يطرأ أي تغيري جوهري على حالة صون ال، ٢٠١٤تاريخ تشرين األول/أكتوبر وحىت 

الوطنية عناية مستمرة ملوضوع صون العناصر ذات القيمة  الصوننطقة مب املعنيةياة اهل، تويل اجلسيمةوبالنظر إىل آخر التطورات 
املعماري والتارخيي الفريد من نوعه كان وسيظل دومًا جزءًا ال يتجزأ من  ّمعتحف قلعة سوداك، علمًا بأن هذا الملالثقافية 

 دولة أوكرانيا.

تنظيم لحتاد الروسي القانون املتعلق لبالالئحة القانونية اخلاصة الالدوما با، اعتمد جملس ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢٧يف و 
 تأسيسينيكيانني   تشكيلحتاد الروسي، و المجهورية القرم إىل ا ماضمان بعدالعالقات بني اهلياات يف قطاعي الثقافة والسياحة 

 .حتاديةالاحتاد الروسي، أال ومها مجهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الا نطاقجديدين يندرجان يف 

فدن عناصر الرتاث الثقايف يف  ضون سنة اعتبارًا من تاريخ دخول الوثيقة حيز النفاذ، و من القانون املذكور،  ٢ووفقًا للمادة 
مجهورية القرم ومدينة  قبول انضماماليت كانت موجودة داخل األراضي اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل يف اليوم املوافق لتاريخ 

مواقع  يف عدادتصنيفها حتاد الروسي (مبا يف ذلك عناصر الرتاث الثقايف اليت مت اكتشافها حديثاً) ميكن السيفاستوبول إىل ا
 ٢٥/٦/٢٠٠٢ الصادر يف FZ-73رقم  االحتاديومن مث تسجيلها مبوجم القانون  احتادية،ث الثقايف اليت تكتسي أمهية الرتا

 حتاد الروسيل.البشأن لمواقع الرتاث الثقايف (املعامل التارخيية والثقافية) لشعم ا

وجمموعات املتاحف، اليت ترد معلومات بشأ�ا يف سجالت  القطع املعروضة يف املتاحفمن القانون، فدن  ٦ووفقًا للمادة 
اجلزء التابع  نطاقيف  مندرجةعترب تُ حتالل، ة داخل األراضي اخلاضعة مؤقتًا لالاجلرد الرئيسية التابعة ملتاحف الدولة، واملوجود

خرى املوجودة داخل األراضي أما القطع املعروضة وجمموعات املتاحف األ حتاد الروسي.الا يف تاحفامل موعاتجمللدولة من 
 االحتاد الروسي. يف تاحفامل ثروة ري التابع للدولة من  إدراجها يف إطار اجلزء يجرياخلاضعة مؤقتاً لالحتالل، ف

، اعتمدت حكومة سيفاستوبول مرسومًا بشأن لتأسيس املتحف املوحد لتاريخ ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢١يف و 
تاوريس من مواقع الرتاث الثقايف، مبا يف ذلك املنطقة احملمية الوطنية لملدينة موقعًا  ١٢سيفاستوبولل الذي يتألف من 

 الميتال ولمشبالول.اات لشبه جزيرة هرقلل وقلعة لكل، ومرتفعالقدميةالزراعية ضاحيتها خريسون األثرية و 
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 يفل تاوريس خريسون األثرية وضاحيتها الزراعية القدمية، مت إدراج موقع لمدينة ٢٠١٣وجتدر اإلشارة إىل أنه يف صيف عام 
شيح، فدن املنطقة احملمية على اقرتاح من أوكرانيا. ووفقًا للمعلومات الواردة يف ملف الرت  بناءً قائمة الرتاث العاملي لليونسكو 

ل تتمتع بوضع املؤسسة احمللية الرمسية املسؤولة عن إدارة املوقع، وهو الوضع الذي خيوهلا تاوريس خريسون األثريةالوطنية لملدينة 
 .واالنتفاع باالقيام حبماية املعامل ذات األمهية العاملية 

موقع  صون بغرضال يفي  ياً وترفيه ياً وسياح ياً وتارخي ياً مركزًا دفاعإن إنشاء لاملتحف املوحد لتاريخ سيفاستوبولل ليكون و 
 الرتاث العاملي املذكور وإبرازه للعيان.

وبني املتاحف األخرى ملدينة سيفاستوبول يقوض استقالل املؤسسة  األثريةالذي يضم معامل املدينة  ّمعذلك أن الدمج بني ال
يتعلق حبماية موقع  فيمامن شأن ذلك أن يسبم مشكالت و وضع املؤسسة الوطنية، املسؤولة عن إدارته واليت كانت تتمتع ب

 من نتقص، كما أن ذلك سيالرتاث العاملي املذكور نظراً إىل أن إدارته ستكون مرهونة بالقرارت اليت تتخذها السلطات احمللية
 أوكرانيا. يف تاحفامل ثروة منلدولة ا الذي متلكهعروضات التابعة للجزء امل

وفضًال عن ذلك، فدن اهلدف من إنشاء لاملتحف املوحد لتاريخ سيفاستوبولل املتمثل يف توليد االهتمامات الثقافية وتلبية 
تنفيذ الربنامج  واملتمثلة يف هذه املؤسسة من باب األولوية قوم باالثقافية للسكان، وكذلك األنشطة اليت ست االحتياجات

يفي  ذلك كله العسكري وسياحي وترفيهي،  جمّمعية القومية العسكرية، وإنشاء وتطوير (الرئاسي) الروسي املعين بالرتب
وإجراء الدراسات العلمية وإبراز صون موقع الرتاث العاملي  أوكرانيا يف ملف ترشيحها واملتمثل يف تأمني هالذي أعلنت غرضالب

، األثريةعالقة هلا بأطالل املدن  بأنشطة ُمسيَّسة الاألنشطة األصلية تلك تتم االستعاضة عن سعناصر الرتاث للعيان، إذ 
 .خلطر شديد سالمة املوقع وأصالتهيعّرض  مما

تاوريس خريسون األثرية وضاحيتها الزراعية ، نشرت املنطقة احملمية الوطنية املعنية لمبدينة ٢٠١٥الثاين/يناير  كانون  ٢٦ويف 
لويم، أعربت فيه عن عدم موافقتها على القرار الذي اذذته لحكومة ل بيانًا على موقعها الرمسي على شبكة االقدمية 

تاوريس خريسون املنطقة احملمية الوطنية املعنية لمبدينة  علمًا بأنسيفاستوبولل إلنشاء لاملتحف املوحد لتاريخ سيفاستوبولل 
 املتحف اجلديد. جمّمعها دراجها على قائمة املواقع اليت سيضمإل قد مت األثرية وضاحيتها الزراعية القدمية 

خيص  فيماأعلنت وسائل اإلعالم عن بداية عملية للتحقيق اجلنائي يف أعمال  ش واسعة النطاق  ويف ظل تلك الظروف،
ل بالقرب من رأس تاوريس خريسون األثرية وضاحيتها الزراعية القدمية األراضي التابعة للمنطقة احملمية الوطنية املعنية لمبدينة 

هكتار وتقدر قيمتها  ١,٥حتالل  ري الشرعي لألراضي اليت تبلغ مساحتها اإلمجالية ال، أو مبعىن أدق النظر يف اليلبيشاني
 مبليون روبل. النقدية
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 الحق في التعليم - ثانياً 

خالل  سيفاستوبولمدينة يف كانت أبواب املؤسسات التعليمية التالية مفتوحة يف القرم و   ،حتاد الروسيالقبل ضم القرم إىل ا
 :٢٠١٤-٢٠١٣العام الدراسي 

فيها  جيريصفوف)، ومدرسة واحدة فقط  ١٠٣اً، طالب ٢٢١٥فيها التدريس باللغة األوكرانية ( جيريمدارس  ٧
 ؛التدريس باللغة األوكرانية يف مدينة سيفاستوبول

متارس مل تكن ن تلك املدارس إال أ ؛صفاً)١٨٢اً، طالب ٢٩٨٢فيها التدريس بلغة تتار القرم ( جيريمدرسة  ١٥
 ؛يف مدينة سيفاستوبول  مهامها

الذين يدرسون باللغة األوكرانية  طالبمدرسة تعتمد نظام التدريس بلغتني (األوكرانية والروسية)، وكان عدد ال ١٤٢
)، ويف مدينة سيفاستوبول كان عدد املدارس اليت تدرس باللغتني األوكرانية من الصفوف ٦٠٢ًا (طالب ٨٥٣٦يبلغ 

 ؛اً)طالب ٩٩٤مدارس ( ١٠والروسية يبلغ 

 طالبفيها التدريس بثالث لغات (األوكرانية، والروسية، ولغة تتار القرم)، حيث كان عدد ال جيريمدرسة عادية  ٣١
ن بقسم التدريس بلغة تتار و صفاً)، أما امللتحق ١٣٢( اً طالب ١٨٤٧ امللتحقني بقسم التدريس باللغة األوكرانية يبلغ

متارس فاً) ، ويف مدينة سيفاستوبول مل تكن مثل هذه املدارس ص ١١١ًا (طالب ١٢٨٤القرم فكان عددهم يبلغ 
  .مهامها

امللتحقني بقسم  طالبدرسة تعتمد نظام التدريس بلغتني (لغة تتار القرم واللغة الروسية)، حيث كان عدد الم ٢٢
صفاً). وقد أفادت السلطات الروسية بأن أ لم املدارس والصفوف  ٦٦( اً طالب ٦٣٨التدريس بلغة تتار القرم يبلغ 

 فيها باللغة األوكرانية قد حتولت إىل التدريس باللغة الروسية. جيرياليت كان التدريس 

حتالل ميثل يف أراضي القرم اخلاضعة مؤقتًا لالذه السياسة اللغوية وتعترب وزارة الرتبية والعلوم يف أوكرانيا أن اعتماد مثل ه
 انتهاكاً صارخاً حلق األطفال يف احلصول على خدمات تعليمية بلغتهم األصلية.

 ٤والشباب والرياضة يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت قد أعلن رمسيًا (يف خطاب مؤرخ يف  والعلوم وإن وزير الرتبية
عن استعداده لتلقي الشهادات األوكرانية اخلاصة باملدارس الثانوية  )13/2053-01 ورقمه، ٢٠١٤األول/أكتوبر  تشرين

 إمتام مرحلة التعليم الثانوي. املمنوحة لدى والشهادات األوكرانية

 يف القرم.باب وزارة الرتبية والعلوم والشإىل الشهادات األوكرانية  مجيع، مت تسليم ٢٠١٤حزيران/يونيو  ٣يف و 
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الذين ظلوا  طالبأنه مل يتم منح تلك الشهادات إال لعدد ضايل فقط من خرجيي املدارس يف القرم. فتقريبًا كل ال بيد
حصلوا على شهادات أصدرتا وزارة الرتبية والعلوم والشباب يف القرم. قد عامًا يف لاملدارس األوكرانيةل  ١١يدرسون طيلة 

عن الربامج  اختالفًا كبرياً تلف تهاكًا حلقوق األطفال الذين درسوا الربامج التعليمية األوكرانية اليت ذومتثل هذه اإلجراءات ان
 املعلنة ذاتياً حتاد الروسي ولالسلطةل التابعة لالياات اهلن شهادات التعليم الثانوي الروسية اليت تصدرها فد التعليمية الروسية.

 .تصديقهاو  ومعادلتها توثيقها جيريتعرتف با أوكرانيا وبالتايل لن  ، ال٢٠١٤يف شبه جزيرة القرم يف عام 

وأولياء  ٢٠١٤وإن وزارة الرتبية والعلوم يف أوكرانيا تتلقى العديد من الطلبات والشكاوى من الطالب املتخرجني يف عام 
حتالل الاملدارس واجلامعات املوجودة داخل أراضي القرم ومدينة سيفاستوبول اخلاضعة مؤقتًا ل مديريأمورهم تفيد بأن 

 يرفضون منحهم شهادات التعليم العايل.

كان من شبه املستحيل احلصول على معلومات صحيحة من جانم السلطات   ٢٠١٥-٢٠١٤وخالل العام الدراسي 
متع خبدمات تعليمية بلغتهم األصلية يف املدارس واملؤسسات التعليمية بالقرم. يتعلق بضمان حق األطفال يف الت فيماالروسية 

سيفاستوبول اليت مت مدينة ، فدن املدارس الثانوية املوجودة داخل أراضي القرم و ٢٠١٥-٢٠١٤ومنذ بداية العام الدراسي 
عن  كبرياً  اختالفاً لتعليم، علمًا بأ�ا ذتلف لية املعايري الروس مبا يتماشى معضمها مؤقتًا إىل االحتاد الروسي، قد مت حتويلها 

 املعايري األوكرانية.

املدارس (أو الصفوف) إىل التدريس باللغة الروسية بدًال من  مجيعحتويل  من احتمالحقيقي قلق وقد وصل األمر إىل وجود 
حتاد الروسي قد أعدت برامج لإلعادة تأهيل معلمي اللغة واآلداب األوكرانيةل لتمكينهم الن وزارة الرتبية والعلوم لفداألوكرانية. 

 من تدريس اللغة الروسية. 

مل  ،حتاد الروسيالبه جزيرة القرم إىل اشبعد ضم  ،٢٠١٥-٢٠١٤وقد أفادت معلومات  ري رمسية بأنه خالل العام الدراسي 
فيها التدريس باللغة  جيريصفوف  ٩( فيه التدريس باللغة األوكرانية ريجيك إال صف واحد يف كل مستوى دراسي ليعد هنا

 صفاً جيري فيها التدريس باللغة الروسية).  ٣١األوكرانية مقابل 

مل يسبق نشرها يف روسيا ن هذه الكتم إاألوكرانية ولغة تتار القرم، إذ باللغة  املنشورة التعليمية رتبط بالكتميومثة مبعث قلق 
سلطات يف القرم لوقف استخدام الكتم املدرسية املطبوعة يف أوكرانيا. وقد اجلهة اليت أعلنت نفسها . وذطط اإلطالقعلى 

 .أو إتالفهاأفادت التقارير يف وسائل اإلعالم بأنه قد مت حرق الكتم املدرسية األوكرانية 

 ذا ما ينص عليهر القرم يف مؤسسات التعليم العايل (فهاللغة األوكرانية ولغة تتابتدريس ال جيريال  هوجتدر اإلشارة إىل أن
 القانون).
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 الرتبيةحتالل، قامت وزارة أراضي أوكرانيا اخلاضعة مؤقتًا لالوبغية كفالة التمتع باحلق يف التعليم ملواطين أوكرانيا املقيمني يف 
 :بدصدار ما يلي

بشأن لاملوافقة على أمر مؤقت بنقل طالب املستوى اجلامعي  ٢٠١٤أيار/مايو  ٧ الصادر يف ٥٥٦األمر الوزاري رقم 
ل، وقد مت حتاللالومستوى الدراسات العليا امللتحقني باجلامعات ومعاهد البحوث املوجودة يف أراضي أوكرانيا اخلاضعة مؤقتاً ل

 ؛٥٧٤/٢٥٣٥١حتت رقم  ٢٠١٤يو حزيران/يون ٢أوكرانيا بتاريخ يف تسجيل األمر الوزاري لدى وزارة العدل 

بشأن لاملوافقة على طلم وتسليم الوثائق التعليمية وملحقاتا  ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٨بتاريخ الصادر  ٦٦٥األمر الوزاري رقم 
ل، وقد مت ٢٠١٤حتالل يف عام الللطالب امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل املوجودة يف أراضي أوكرانيا اخلاضعة مؤقتًا ل

 ؛٥٩٣/٢٥٣٧٠حتت رقم  ٢٠١٤حزيران/يونيو  ٥أوكرانيا بتاريخ يف األمر الوزاري لدى وزارة العدل  تسجيل

أخرى ليستفيد منه املواطنون املقيمون يف أراضي  اتإىل جامع نقل الطالبومن شأن هذه اللوائح التنظيمية أن تبسط نظام 
حلصول على شهادات معرتف با على الصعيد احتالل، ومن شأ�ا كذلك أن توفر هلم فرص الأوكرانيا اخلاضعة مؤقتًا ل

 الوطين.

يف وقت صيا ة هذه الوثيقة كان عدد الطالب من مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل و 
 ألفي طالم. يتجاوز

ات اإللكرتونية الوطنية املوحدة املعنية بالتعليم يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت، مت ووفقاً للبيانات الواردة يف قاعدة البيان
، ومنهم اليت متنح الشهادات من املستوى األول إىل الرابعتعليم العايل النقل حنو مثانية آالف من الطالب إىل مؤسسات 

 من الطالب املتفر ني للدراسة بدوام كامل. ٤٢٥٤

 حرية التعبير - ثالثاً 

. ويصدر تصريح العمل لدى لبرملانل يف القرم وسيفاستوبول) ٣٠٠٠(من أصل ماة وسيلة إعالمية أعيد تسجيل ما يناهز 
 القرم حصراً للصحافيني احلائزين جواز سفر االحتاد الروسي. 

 وشهدت القرم حاالت ضغط على وسائل اإلعالم. 

املستقلة. وأزكت قناة التلفزيون  )لالبحر األسودل( «Black Sea»مج قناة ، أوقف قسراً بّث برا٢٠١٤آب/أ سطس  ١ففي 
مصادرة ممتلكاتا وفقًا للقرار الصادر عن حمكمة االستاناف  بعداملعارضة الوحيدة �ائيًا عن الساحة اإلعالمية يف القرم 

لبّث إىل ملكية التلفزيون الروسي يف االقتصادية يف سيفاستوبول. ونقلت هياات البث والشركات اليت متتلك ترددات ا
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الشبكات  يفآذار/مارس انتهاكًا لكل القوانني. أما اخلطوة التالية فقضت بتغيري موقع برامج شركة البث املتاحة للمشرتكني  ٣
 .٢٠١٤متوز/يوليو  ١الكابلية اعتباراً من 

إلعطائه ) «Avdet»(صحيفة التتار لأفديتل  ، استحضرت دائرة األمن االحتادي رئيس حترير٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٧ويف 
 التحريالرتكاب اجلرائم اليت حتتف  بصالحية الظروف  اليت تيئإنذاراً رمسياً بسبم لالطابع  ري املقبول الذي تتسم به أفعاله 

أّن القرار أجاز نشر بعنها وإجراء التحقيقات األولية بشأ�ا دائرة األمن االحتادي يف االحتاد الروسيل. وأفادت الصحيفة 
مقال يتضمن تفاصيل عن لدعوات سرية إىل عدم املشاركة يف االنتخابات والسعي إىل احلؤول دون ممارسة السلطات العامة 
والسلطات احمللية واللجان االنتخابية أنشطتها املشروعةل. وترى دائرة األمن االحتادي يف روسيا أّن هذه األعمال تيئ 

  رمية املتمثلة يف الدعوة العامة إىل تنفيذ أنشطة تتسم بالتطّرف.الظروف الرتكاب اجل

، اعتمد جملس الدوما يف االحتاد الروسي بعد القراءة الثانية قانونًا بشأن لخصوصيات ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩ويف 
نشوء كيانني قطريَّني، مها مجهورية القرم التنظيم القانوين للعالقات يف اإلعالم بعد ضّم مجهورية القرم إىل االحتاد الروسي، و 

ومدينة سيفاستوبول االحتاديةل. وينّص القانون على تسجيل وسائل اإلعالم احمللية، وعلى منحها تراخيص بّث خاصة 
. ويتضمن القانون أيضًا حكمًا ينص على لإتاحة البّث لوسائل ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١بالتلفزيون واإلذاعة جمانًا حىت 

م، مبا يف ذلك البّث التلفزيوين يف األراضي املذكورة بناًء على الوثائق الصادرة عن السلطات احلكومية يف أوكرانيا اإلعال
، اعتمدت اللجنة التنفيذية الدائمة للس ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥. ويف التايلوالسارية حىت نيسان/أبريل من العام 

ملهنيني العاملني يف الوسط الصحافيني و االذي يرسي القوانني اليت تنظم اعتماد  1/14-222الدولة يف مجهورية القرم املرسوم 
 اإلعالمي ووكاالت األنباء التابعة للس الدولة يف مجهورية القرم. 

، قامت القوات املسلحة يف سيمفروبول، وضمنها موظفو الوحدات اخلاصة يف وزارة ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢٦ويف 
 . « ATR »بتفتيش مكاتم تلفزيون تتار القرم  ،ة يف االحتاد الروسيالداخلي

، سّجل ٢٠١٤بدنفاذ القانون يف االحتاد الروسي يف عرقلة أنشطة الصحافيني يف القرم. ويف عام  املعنيةوتستمر السلطات 
احتجازاً. وكان أبرز  ١٣تداًء واع ٣٨لمركز القرم للصحافة االستقصائيةل أكثر من ماة حالة انتهاك حلقوق الصحافيني مشلت 

، ووسيلة اإلعالم عرب اإلنرتنت التابعة لملركز « CrimeanOpenCh »قناة القرم على شبكة اإلنرتنت  واملتأثرين بذلك موظف
، وقناة التلفزيون األوكرانية « Realnist »، ومشروع « Tvoia Gazeta »القرم للصحافة االستقصائيةل، وجريدة 

« Godmadske TV » وقناة التلفزيون الروسية ،« Dozhd »ية ند، والصحيفة البول« Gazeta Wyborcza »  .و ريها 

اإلعالمية األوكرانية يف شبه جزيرة القرم إال عرب منصات فضائية ومصادر متاحة  املنتجاتويف ظل ظروف مماثلة، ال تنشر 
 للجمهور على شبكة اإلنرتنت. 
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 حقوق األقليات - رابعاً 

إىل روسيا واألعمال  املتمتعة باحلكم الذايتألحداث املتصلة بضم مجهورية القرم ل نتيجةً ، و ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٣١حىت 
اليت قام با مسلحون انفصاليون يف شرق أوكرانيا، ال ميكن لوزارة الثقافة بأي وسيلة تلقي أي معلومات مسجلة من سلطات 

 ومية.القرم عن انتهاكات حقوق األقليات الق

من القانون األوكراين بشأن لمحاية حقوق املواطنني وحرياتم والنظام القانوين السائد يف األراضي األوكرانية  ٥ووفقًا للمادة 
احملتلة مؤقتاًل، تقع مسؤولية انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات املدنية املقرتفة على األراضي احملتلة مؤقتًا على عاتق االحتاد 

 فه الدولة احملتلة، وذلك وفقاً ملعايري القانون الدويل ومبادئه.الروسي بوص

 السامية وزار أوكرانيا هذا العام كل من املقررة اخلاصة لدى األمم املتحدة املعنية بقضايا األقليات، ريتا هيدجهوغ، واملفوضة
، إضافًة إىل خرباء من اللس األورويب ومن ثورسأسرتيد  أوروبا، يف والتعاون األمن ملنظمة التابعة القومية باألقليات املعنية

القومية، وذلك بغية  األقليات حبماية اللجنة االستشارية اخلاصة باالتفاقية اإلطارية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا املتعلقة
 االطالع على الوضع الراهن حلقوق األقليات. 

قوق األقليات القومية، بل الحظوا أّن انتهاكات حقوق اإلنسان يف أراضي ومل يؤّكد اخلرباء اقرتاف أوكرانيا أي انتهاكات حل
أيار/مايو  ١٢نشرت املعلومات املناسبة يف و احملتلة مؤقتًا تقرتفها سلطات االحتالل،  املتمتعة باحلكم الذايتمجهورية القرم 

اإلنسان  وحقوق الدميقراطية املؤسسات مكتميف تقرير مشرتك أعّدته املفوضية السامية املعنية باألقليات القومية و  ٢٠١٤
التابع للس األمن والتعاون يف أوروبا، استنادًا إىل نتائج عملية متابعة حالة حقوق اإلنسان يف أوكرانيا اليت جرت من 

 . ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٧آذار/مارس إىل  ٦

القانون وحقوق اإلنسان. والحظت  سيادة ة علىلحمتم لفرض قيودوبفعل الوضع السائد يف القرم، جتتمع الظروف املؤاتية 
البعثة املخاطر احملدقة باألقليات األوكرانية والتتارية يف شبه جزيرة القرم، وتفاقم الكراهية جتاه التتار اليت جتّلت يف تسجيل 

 حاالت ذويف األسر التتارية وتوجيه تديدات جمهولة اهلوية إليها. 

من  ١٦٩أوكرانيا هذه املعلومات يف السجل املوحد للتحقيقات السابقة للمحاكمة وفقاً للمادة  وأدرج مكتم املّدعي العام يف
 اجلزء الثاين من قانون العقوبات يف أوكرانيا، واملتعلقة باملمارسات  ري القانونية املرتبطة بتبين املواطنني الروس أليتام يف مدينة

لى املوافقة الالزمة من اهلياة التنفيذية املركزية املكّلفة بتطبيق السياسة العامة يف سيفاستوبول االحتادية ويف القرم دون احلصول ع
 أوكرانيا فيما خيص تبين األطفال ومحاية حقوقهم. 
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، أرسل املدعي العام يف أوكرانيا كتاباً إىل مكتم املدعي العام يف االحتاد الروسي إلبال ه ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١ويف 
 على أراضي أوكرانيا احملتلة مؤقتاً. العاملني لقرارات واملستندات) الصادرة عن السلطات واملسؤولني  ري الشرعيني بالنصوص (ا

منظمة،  ٢٠٨٣ املتمتعة باحلكم الذايت، بلغ عدد املنظمات الدينية يف مجهورية القرم ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١واعتباراً من 
 منظمة منها رمسياً.  ٦٧٤منظمات منها وفقاً للقوانني املرعية، فيما مل تسّجل  ١٤٠٩وسّجلت 

، ومتّثل هذه الكنيسة ٢٠١٤من مطلع عام  األرثوذكسية تشكل أكرب مجاعة دينية يف القرم اعتباراً  وكانت الكنيسة األوكرانية
 ٥٢١منظمة دينية يف اإلمجال، منها  ٥٣٥ تضمدجانكوي وفيودوسيا، و و  )القرم( سيمفروبول ثالث أبرشيات موّزعة يف

 أخويات ومدرسة دينية.  ٤أديرة و ٦ومجاعة حملية 

وتأيت املنظمات الدينية املسلمة يف املرتبة الثانية على قائمة اجلماعات الدينية يف القرم. وتتألف بنية اإلدارة الروحية للمسلمني 
منظمة دينية،  ٣٧منظمة مسّجلة فقط. ومتّثل مركز املسلمني الروحي يف القرم  ٣٤٦ية، منها منظمة دين ٩٢١يف القرم من 

 مجاعة حملية مسلمة مستقلة.  ٤٩هناك  أن منها مسجلة رمسياً. كما ١٥

حديثاً  مبا يف ذلك ما أنشئوجتري يف القرم مصادرة أماكن عبادة الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية التابعة لبطريركية كييف، 
 يف القرم نقل الكنائس إىل بطريركية موسكو. ومتارس أعمال ضغط وذويف ومتييز بوترية مستمرة. فبطريركية موسكو منها، بغية

 حمدودة. فهيالروم الكاثوليك والربوتستانت كهنة كييف و طريركية  ب كهنة هلا مكانة مميزة، أما أنشطة

، تجم ممثلو سلطات القرم وسيفاستوبول على كاهن كنيسة الروم الكاثوليك األوكرانية خالل خماطبته ٢٠١٤ويف آذار/مارس 
املؤمنني يف كنيسة القديسة مرمي والدة اإلله. وترافق ذلك مع حتطيم ممتلكات الكنيسة وتفتيش  ري قانوين وأعمال عنف حبق 

 اهن على مغادرة أراضي القرم. الكاهن. وبعد أيام قليلة، أر م الك

إىل روسيا على مغادرة القرم مع أسرهم. وحصل ذلك  املضمومةوهكذا أر م مجيع كهنة كنيسة الروم الكاثوليك يف أوكرانيا 
 . الالتني التني و ريالكاثوليك  ريهم من الأيضاً مع كبار املسؤولني يف الكنيسة الكاثوليكية الالتينية و 

زيادة اإلجيار املرتتم على الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية التابعة لبطريركية كييف مقابل استعمال   وقررت سلطات القرم
 كاتدرائية القديس فالدميري واألمرية أولغا يف سيمفروبول. 

ُتكشف سونياشنا دولينا، ومل  قرية، حاول جمهولون إضرام حريق يف مسجد يقع يف ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢ويف 
 هذه اجلرمية بعد.  مالبسات
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 عن انتهاكات حقوق اإلنسان

 التي ترتكبها سلطات االحتالل
 المتمتعة بالحكم الذاتيالتابعة لالتحاد الروسي في جمهورية القرم 

 (استناداً إىل املعلومات الواردة من بعثات املتابعة الدولية)

والذي نشر  يف أوكرانيا املتحدة السامي حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان وفقاً للتقرير الثامن الذي أعّده مفوض األمم
بانتهاكات منهجية حلقوق اإلنسان،   املتمتعة باحلكم الذايت، يتصف الوضع يف مجهورية القرم ٢٠١٤يف كانون األول/ديسمرب 

حبق األشخاص الذين يعارضون إجراء ما يقال إنّه لاستفتاءل، وتطبيق القوانني اليت تفرضها  كما يف السابق، تقرتف خصوصاً 
 التتار يف القرم. مجاعة  حبقروسيا، و 

هياات األمم املتحدة  تثري قلقأبرز القضايا اليت  من وتبقى مسألة املواطنة واملشكالت الناشاة عنها يف جمال حقوق اإلنسان
لتصاريح اإلقامة املؤقتة  حصة، حددت حكومة االحتاد الروسي ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠في فان. املعنّية حبقوق اإلنس

 ١٩٠٠ وتقتصر هذه احلصة على. ٢٠١٥ولعدميي اجلنسية يف عام  لألجانماليت تعطى يف القرم ويف مدينة سيفاستوبول 
). وقد يف عدادها روسيا، اليت لُسّجلتل مجهورية القرمكل املقاطعات االحتادية يف حصص  بني  حصة من أدىن وهيتصريح (

الذين رفضوا سابقًا احلصول على  املتمتعة باحلكم الذايتيؤدي ذلك إىل مشكالت عديدة بالنسبة إىل سكان مجهورية القرم 
 صريح من شبه اجلزيرة.تهذا الواملواطنني األوكرانيني الذين مل يتلقوا  األجانمؤدي كذلك إىل ترحيل ياجلنسية الروسية، وقد 

 ري القانوين الشهري الذي  لاالستفتاءـلأمثلة عن حاالت عديدة، بدءاً ب هاتقرير يف  اإلنسان حقوق لرصد الدولية البعثة توذكر 
التخويف  من جراءأجري يف آذار/مارس، حيث أر م ممثلو خمتلف الطوائف واجلماعات الدينية على مغادرة شبه اجلزيرة 

 والتهديد. 

فقد ويؤثر هذا الوضع سلباً يف حقوق سكان القرم يف ممارسة ديانتهم وفقاً للمعايري الدولية اليت تضمن حرية الوجدان والدين. 
ن دون أن يلي ذلك أي حتقيق و أفراد مسّلح هلجمات ارتكبهاتعرضت الكنائس األرثوذكسية األوكرانية التابعة لبطريركية كييف 

أماكن عبادة من أصل اثين عشر. كما تعرض الكهنة الروم الكاثوليك للتهديد  ةإقفال أربع، وترتم على ذلك وقائعيف ال
مما دفع أربعة كهنة من أصل الكهنة الستة املوجودين يف القرم إىل املغادرة. كما أجرب رئيس أبرشية الكاثوليك  ،واملضايقة

تشرين األول/أكتوبر  ٢٤يف  املتمتعة باحلكم الذايتقرم الالتني يف مسفريوبول، وهو مواطن بولوين، على مغادرة مجهورية ال
إماماً،  ٢٣األئّمة األتراك البالغ عددهم  معظمبسبم عدم متديد تصريح إقامته. و ادر أيضًا لألسباب ذاتا  ٢٠١٤

 باإلضافة إىل معّلمني كانوا يعملون يف شبه اجلزيرة. 
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فريتبط بزيادة عدد انتهاكات حقوق امللكية. فمنذ  تعة باحلكم الذايتاملتمأما االجتاه األخري السائد يف مجهورية القرم 
، جرى تأميم عشرين ملكية عقارية، منها مصحات، ونُزل، وفنادق. وتتعلق هذه املصادرة القسرية ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٨

 خاصة ميلكها أفراد أو شركات تربطهم عالقات بأوكرانيا.  ومعداتمبمتلكات 

 ال أساس هلا.  ُتمتالل يف القرم سياسة قائمة على التخويف وعلى احتجاز تتار القرم استناداً إىل وتطبق سلطات االح

شخصاً هم من تتار  ١٥، اقتحم مقنعون جمهولون السوق املركزي يف سيمفروبول وأوقفوا ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١ويف 
ل التابعة للشرطة احمللية، لكن مل توّجه التطرفوهم إىل لمديرية مكافحة القرم ألنّه لال يبدو على هياتهم أّ�م سالفيونل. واقتاد

 إليهم أي تمة. 

قوق اإلنسان إلقاء القبض على نائم رئيس جسيمة حلانتهاكات من  ارتكبته سلطات االحتالل يف القرم ماوكان أحد آخر 
اتم بتنظيم أعمال شغم مجاهريية قد  إذسيمفروبول، كانون الثاين/يناير يف   ٢٩جملس تتار القرم، السيد أختيم تشيهوزا، يف 

من قانون العقوبات يف  األولمن اجلزء  ٢١٢عشر سنوات مبوجم املادة  تصل إىل احلرمان من احلرية ملدةيعاقم عليها 
 االحتاد الروسي.

يف سيمفروبول واالستحواذ على أرشيف  «ATR»تشيهوزا إجراء تفتيش يف مكاتم قناة تلفزيون تتار القرم  وسبق اعتقال أ.
. أما اخلطأ لالوحيدل الذي ارتكبته القناة فكان تغطية هذه ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٦يتضمن األحداث اليت وقعت يف 

 األحداث. 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة التسعونو  السادسةالدورة 

196 EX/5 Part III 
 الثالثالجزء  ٥م ت/١٩٦ 
  
 ١٢/٣/٢٠١٥باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

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

 الجزء الثالث

 المسائل المتعلقة بالتقييم

 خطة العمل المتعلقة تنفيذعن التقدم المحرز في مرحلي تقرير 
 بتعزيز تعاون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية لليونسكو

 الملخص

، تقدم املديرة العامة يف الدورة احلالية تقريراً مرحليًا عن التقدم احملرز يف تنفيذ ٩٧م/٣٧وفقًا للقرار 
خطة العمل املتعلقة بتعزيز تعاون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية لليونسكو، وهو يتضمن 

من  ٩و ٦و ٥و ٤و ٣و ١ملخصًا للتقارير املقدمة من الدول األعضاء بشأن تنفيذ التوصيات 
خطة العمل، كما يتضمن نسخة مستعرضة وحمدثة من "املبادئ التوجيهية للربط والتعاون بني 
مكاتب اليونسكو امليدانية واللجان الوطنية لليونسكو"، اليت ترد يف امللحق، عالوة على التدابري اليت 

 الدائمة.  اذذتا األمانة لتحسني تعاو�ا مع اللجان الوطنية باالتصال مع الوفود

 .٣٧ارجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اذاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتعزيز تعاون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية لليونسكو

الثاين/يناير  كانون ٣٠من خطة العمل، تلقت األمانة، حىت  ٩و ٦و ٥و ٤و ٣و ١فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات  - ١
من الدول األعضاء/اللجان الوطنية، وهي األردن، وإستونيا، وأندورا، وأوغندا، والربتغال،  ٣٧، تقارير من ٢٠١٥

وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وبريو، ومجهورية كوريا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، 
ن، وعمان، وغابون، وقربص، وقطر، وكازاخستان، وكندا، وكوبا، والكونغو، والتفيا، ولبنان، والسلفادور، وطاجيكستا

وليتوانيا، ومصر، ومنغوليا، وموريشيوس، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان. [وتعرب املديرة 
ة يف إعداد هذا التقرير املرحلي.] ويلقي الفرع التايل العامة عن خالص شكرها هلذه الدول األعضاء على مشاركتهم النشط

 واجهته من صعوبات. من هذا التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته اللجان الوطنية املعنية وما

 : اإلطار القانوني والمسائل الهيكلية، وهيكل اللجان الوطنية٣و  ١االستنتاجان والتوصيتان 

ار متابعتها خلطة العمل، بتزويد األمانة بأحدث املعلومات عن حالة جلا�ا الوطنية، قامت الدول األعضاء، يف إط - ٢
وتنظيمها، ومستويات املوارد املخصصة هلا. وتتسم هذه املعلومات بالتنوع الشديد. ووفقًا للتقارير الواردة واملعلومات 

بون، وفرنسا، وقطر، وكندا، والكونغو، ونيوزيلندا، املتاحة، فإن عددًا من الدول األعضاء (أوغندا، والربتغال، وبريو، وغا
 وهولندا) شرعت يف إجراء استعراض حلالة وهيكل جلا�ا الوطنية.

كانت تتعلق أساسا بتدابري حوكمة جلنتها   ٢٠١٤وأوضحت كندا أن التوصيات اليت قدمتها جلنٌة للتحقق يف عام  - ٣
يجية جديدة للجنة الوطنية. وتقرتح هذه اخلطة االسرتاتيجية دراسة الوطنية، وأنه يف إثر ذلك ّمت اعتماد خطة اسرتات

 .٢٠١٦-٢٠١٥وحتديث حالة اللجنة الوطنية وقواعدها يف غضون الفرتة 

 بشأن إعادة تنظيم جلنتها الوطنية وأدوارها ومسؤولياتا.  ٢٠١٤ويف قطر، أصدر جملس الوزراء قراراً يف عام  - ٤

من خطة العمل، أعدت حكومة بريو الوثيقة املنشئة للجنتها الوطنية لليونسكو، وقواعدها  ١واستناداً إىل التوصية  - ٥
وإجراءاتا وهيكلها التنظيمي، واليت جتري دراستها حاليًا من جانب الوزير املسؤول. وفور إمتام هذه العملية، سيتم إحالة 

 املعلومات إىل أمانة اليونسكو.

. ومع ذلك فإنه مل يتم إضفاء الطابع ١٩٦٣يث أ�ا أنشأت جلنتها الوطنية يف عام وتوفر أوغندا مثاًال آخر، ح - ٦
 ).٢٠١٤مبوجب مرسوم برملاين، وهو قانون جلنة أوغندا الوطنية لليونسكو ( ٢٠١٤الرمسي على إنشائها إال يف عام 

ذا الشأن، حيث اقرتحا على حكومة  وقام أيضًا اثنان من األمناء العامني، يف غابون والكونغو، باذاذ مبادرة يف ه - ٧
كل منهما خططًا إصالحية لغرض احلصول على مزيد من االستقاللية وحتسني املهام املنوطة بلجنتيهما الوطنيتني. 
وتشمل خطة ارصالح الغابونية توصية بالقيام بعملية مفتوحة للتعيني يف منصب األمني العام للجنة الوطنية (انظر 

 ة لكال البلدين، جتري دراسة املقرتحات من ِقَبل السلطات الوطنية املختصة.). وبالنسب٩ الفقرة
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وفيما يتعلق باملوارد املالية، فإن ميزانية غالبية اللجان الوطنية املعنية متوهلا حكومات بلدا�ا. ويف حني ال تتوافر  - ٨
ة، يبدو أ�ا تتباين تباينًا شديدًا من جلنة وطنية إىل دائمًا املعلومات بشأن املستوى احملدد مليزانيات اللجان الوطنية املعني

أخرى. وبالتايل، فإن مستويات املوارد البشرية واألنشطة اليت تضطلع با اللجان الوطنية تتباين كذلك، يف حني أنه 
وراس أن بالنسبة ملعظم هذه اللجان، تستخدم امليزانيات أساسًا لإلنفاق على التكاليف التشغيلية. وقد أوضحت هند

جلنتها الوطنية ليس هلا مكتب خاص با وال موظفون خمصصون هلا، وينتمي املوظفون الذين تعّينهم احلكومة للقيام 
بأعماهلا إىل وحدات أخرى. ووفقاً ملا ذكرته اللجنة الوطنية للكونغو، فإن عددا قليال جدا من الدول األعضاء يف منطقتها 

 ن مث فإن هذه اللجان تتمتع بسلطات حمدودة وال تتوافر هلا خربات كافية.يولون أمهية للجا�م الوطنية، وم

اعتماد خطة العمل، طلبت اثنتان من الدول األعضاء يف املنطقة العربية دعم ومشورة اليونسكو بشأن كيفية  ومنذ - ٩
حتسني دور وأداء جلنتيهما الوطنيتني وكيفية عرض والية اليونسكو بصورة أكمل يف ميادين الرتبية والعلوم والثقافة 

 واالتصال.

ًال للجنتها الوطنية وأصبحت تتمتع اآلن بشكل انتسايب يكفل هلا ومنذ عهد قريب، أجرت فرنسا إصالحًا كام -١٠
". وقد ق صد بذا ارصالح تعزيز روابط اللجنة الوطنية باليونسكو والتمع املدين، فضًال عن تعزيز املرونة واالستقالل"

 البعد الفكري والتعاون الدويل.

 العام : التعيين في منصبي الرئيس واألمين٤االستنتاج والتوصية 

متشيًا مع هذه التوصية، فإن معظم اللجان الوطنية هلا قواعدها الداخلية اليت حتدد فرتة تعيني الرئيس واملدير العام.  -١١
ولكن فرتة التعيني، مرة أخرى، تتباين من جلنة وطنية ألخرى، بسبب تنوع اهلياكل والوظائف ونظم التعيني. ففي كثري من 

للجنة  اللجنة الوطنية حبكم منصبه هو الوزير املسؤول عن الوزارة املعنية، ويكون تعيينه رئيساً  الدول األعضاء، يكون رئيس
مع فرتة تعيينه يف احلكومة. بيد أنه يف بعض الدول األعضاء (طاجيكستان، وعمان، وغابون، وكوبا،  الوطنية متوافقاً 

دد بوضوح وصراح ة يف النصوص القانونية، ومن مث فإن هذه احلالة قد تؤدي والكونغو، وهنغاريا)، فإن فرتة التعيني ال حت 
 إىل عدم االستقرار وعدم استمرارية اللجان الوطنية يف تلك الدول األعضاء.

 : إنشاء شبكات الشركاء والحصول على التمويل الخارجي٥االستنتاج والتوصية 

خارجي لالضطالع برباجمها وأنشطتها (بلجيكا هناك قّلة من اللجان الوطنية اليت ال ميكنها تأمني متويل  -١٢
(الفالندرز)، وكازاخستان، وكوبا، وهنغاريا)، بسبب النظم الداخلية مليزانياتا. غري أنه يف أعقاب وضع خطة العمل، 
 عمدت غالبية اللجان الوطنية إىل إنشاء و/أو توسيع شبكات ملختلف الشركاء يف بلدا�ا و/أو مع اللجان الوطنية و/أو

املنظمات احلكومية الدولية، مثل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (أليسكو) واملنظمة ارسالمية للرتبية والعلم والثقافة 
(إيسيسكو)، وكذلك اليونسكو، من أجل تأمني تدابري الرعاية والشراكة. وترد يف الفقرات التالية بعض األمثلة اجليدة 

 على ذلك.
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نة الوطنية الكورية لليونسكو إىل إقامة تعاون فعال مع كل من القطاعني العام واخلاص وال سيما عن وتسعى اللج -١٣
. وقد بدأت اللجنة هذا املشروع لغرض ٢٠١٤الثاين/يناير  كانون ١طريق برنامج رقامة الشراكات مت إطالقه يف 

مساعدات تعليمية يف البلدان النامية يف أفريقيا وآسيا، مساعدتا يف متويل برناجمها الرئيسي يف جمال التعليم، والذي يوفر 
بالتعاون مع اللجان الوطنية املشاركة التابعة لليونسكو يف مناطق أخرى. وقد قامت اللجنة حىت اآلن بإقامة شراكات 

لية للبنك واحلصول على أموال من شركات حملية مثل شركة هونداي غرين لذغذية، وشركة كوكمني كارد، والموعة املا
بتكثيف جهودها الجتذاب املزيد من املاحنني عن طريق احلمالت  الكوري، وشركة كيا للسيارات. وتقوم اللجنة أيضاً 

 التلفزيونية وارذاعية.

وقامت اللجنة الوطنية يف السلفادور بإنشاء شراكات مع القطاع اخلاص والشركاء اآلخرين يف الال املايل من  -١٤
احتاد الربامج وارذاعات املشاركة يف السلفادور (أرباس)، ومشروع آخر اضطلعت به حركة توعية خالل مشروع مع 

 الشباب (إنكوينرتيستا). 

دعت فيه إىل تقدمي الطلبات للحصول على متويل  جديداً  وأدخلت اللجنة الوطنية لليونسكو يف نيوزيلندا ترتيباً  -١٥
م بشكل واض  يف حتقيق أولوياتا االسرتاتيجية احملددة. ومبوجب هذا الرتتيب تقديري ملرتني يف السنة لذنشطة اليت تسه

يف املائة  ٥٠دوالر نيوزيلندي كمشاركة يف نسبة  ٢٠ ٠٠٠دوالر نيوزيلندي و  ٥ ٠٠٠تقدم اللجنة متويال يرتاوح بني 
أخرى. وتدخل اجلهات ذات من التكاليف ارمجالية للمشروع على أن يتم الوفاء ببقية التكاليف من مصادر متويل 

الطلبات املستوفية للشروط، واليت تكون عادة منظمات غري حكومية أو شركات ال تستهدف الرب ، يف ترتيبات مشرتكة 
 مع اللجنة الوطنية لغرض تنفيذ الربامج اليت حتددها اللجنة كجزء من برنامج عملها.

ة اليونسكو ذات الصلة اليت تضطلع با مؤسسات تابعة للقطاع وتسهم اللجنة الوطنية اليابانية لليونسكو يف أنشط -١٦
االقرتاح املتعلق بتعزيز أنشطة اليونسكو يف " ٢٠١٤اخلاص أو غريها من املؤسسات. وأصدرت اللجنة يف آذار/مارس 

أنشطة  ، وهو االقرتاح الذي يدعو إىل تعزيز مشاركة األعمال التجارية يف"عهد يسوده التنوع: بناء جمتمع مستدام
 اليونسكو، والذي تنظر اللجنة مبقتضاه يف سبل التعاون مع املؤسسات التجارية.

وأبلغت اللجنة الوطنية يف غابون عن الشراكة اليت مت انشاؤها مؤخرا مع مؤسسة عمر بونغو أوندميبا للسالم والعلوم  -١٧
، "يقيا والتحدي املتمثل يف تعزيز ثقافة السالم يف أفريقياشباب أفر "أفريقيًا حتت عنوان  والثقافة والبيئة، واليت مّولت حمفالً 

، بوصفه أحد النتائج ارجيابية جلهود اللجنة الوطنية يف جمال إقامة الشراكات ٢٠١٤األول/ديسمرب  كانونالذي أقيم يف  
 خلطة العمل. وفقاً 

 : أوجه التآزر مع المؤسسات الوطنية، بما في ذلك رابطات اليونسكو ومراكزها وأنديتها٦ االستنتاج والتوصية

يف التعامل بصورة أوثق  تبني تقارير اللجان الوطنية أن هذه اللجان، بناء على توصية خطة العمل، شرعت مؤخراً  -١٨
ان. وتشمل هذه الشبكات كراسي اليونسكو مع خمتلف شبكات اليونسكو والشركاء يف التمع املدين يف بلدان تلك اللج
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واللجان الوطنية للربامج احلكومية الدولية، والشبكات من قبيل شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو، وأندية اليونسكو 
ك مع يف سبل وطرائق تعزيز أوجه التآزر تل كبرياً   ، واملنظمات غري احلكومية. بيد أن هناك تبايناً ٢ورابطاتا، ومراكز الفئة 

 املؤسسات والشبكات من جلنة وطنية إىل أخرى. 

من بلد  كبرياً   وفيما خيص العالقة بني اللجان الوطنية ورابطات اليونسكو ومراكزها وأنديتها، فإ�ا تتباين تبايناً  -١٩
. وقد هاماً  ارخيياً ت آلخر. فبالنسبة إىل بعض البلدان مثل مجهورية كوريا واليابان، تؤدي أندية اليونسكو ورابطاتا دوراً 

ألندية اليونسكو ورابطاتا، يضم جمموعة متنوعة من الربامج املتسقة مع  وطنياً  أنشأت اللجنة الوطنية الكورية احتاداً 
أهداف اليونسكو. أما يف اليابان، فقد أطلقت من هذا البلد أول حركات غري حكومية تعىن باليونسكو، وبالتايل فإن 

مهية كبرية على التعاون مع املنظمات غري احلكومية من قبيل االحتاد الوطين لرابطات اليونسكو يف جلنتها الوطنية تعلق أ
تنشيط رابطات اليونسكو ومراكزها وأنديتها يف غابون. ودعمت بلغاريا أندية اليونسكو يف البلد  اليابان. وجرى مؤخراً 

 قوم با. عن طريق تقدمي املساعدة اللوجستية والتقنية لذنشطة اليت ت

ومن جهة أخرى، ويف متابعة لتوصية خطة العمل بشأن مسؤولية اللجان الوطنية فيما يتعلق باعتماد ورصد  -٢٠
األنشطة اليت تقوم با أندية اليونسكو ورابطاتا ومراكزها، وضعت اليونان مشروع قانون لعرضه على الربملان حيدد بوضوح 

بعملية لرصد وتقييم رابطات اليونسكو  ملراكز. واضطلعت طاجيكستان أيضاً ارطار القانوين وارجرائي لذندية وا
ومراكزها وأنديتها يف البلد. كما اذذت اللجنة الوطنية لليونسكو يف إيطاليا التدابري الالزمة لتنفيذ توصية خطة العمل 

 بشأن العالقات مع األندية. 

ا، وكندا، ونيوزيلندا) أشارت إىل عدم وجود أو مشاركة مثل مالحظة أن ثالث جلان وطنية (أوغند وينبغي أيضاً  -٢١
 هذه اهليئات يف بلدا�ا املعنية. 

وفيما يتعلق بدور اللجان الوطنية يف استخدام اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها وأمساء نطاقات  -٢٢
ارنرتنت اخلاصة با، أشارت عدة جلان وطنية (بلغاريا، وبريو، ومجهورية كوريا، وزمبابوي، وطاجيكستان، ومصر، 

 يف هذا الصدد بشكل فعال.  وموريشيوس، وقطر، وهنغاريا) إىل أ�ا تضطلع مبسؤولياتا

 : الربط الشبكي بين اللجان الوطنية٩االستنتاج والتوصية 

مع خطة العمل، تربز غالبية اللجان الوطنية أمهية إنشاء شبكات تعاونية فيما بني اللجان الوطنية تأخذ  متشياً  -٢٣
ل. وتتضمن التقارير اليت قدمتها اللجان شكل التدريب وتبادل املعارف واخلربات أو ارعارات املؤقتة أو من  التموي

الوطنية عددا من األمثلة على مثل هذه الرتتيبات اليت حققت جناحا أو اليت ال تزال يف سبيلها إىل ارنشاء. وتشمل هذه 
رمسي الرتتيبات خمتلف الشبكات ارقليمية أو دون ارقليمية مثل شبكة بلدان دول البلطيق وجنوب القوقاز، والفريق غري ال

للجان الوطنية لوسط أوروبا، وشبكة وسط أفريقيا، وجمموعة شرق أفريقيا (أوغندا، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا)، 
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وشبكة اللجان الوطنية لشرق أفريقيا. ويف بعض احلاالت، جرى ارعراب عن التقدير للدور التنسيقي الذي تقوم به بعض 
 املكاتب امليدانية لليونسكو. 

، عقدت ثالثون من اللجان الوطنية للدول األعضاء ٢٠١٥شباط/فرباير  ٥و ٤إىل أنه يف  وتنبغي ارشارة أيضاً  -٢٤
 يف االحتاد األورويب، والبلدان املرشحة لالنضمام إىل االحتاد األورويب، وبلدان الرابطة األوروبية للتجارة احلرة (إفتا) اجتماعاً 

شبكة األوروبية دون ارقليمية للجان الوطنية لليونسكو بصورة غري رمسية. وتدف الشبكة يف بون، بأملانيا، لغرض إنشاء ال
إىل تعزيز التعاون بني اللجان الوطنية يف املنطقة دون ارقليمية. ومن خالل جتميع اخلربات وتبادل الدراية الفنية وأفضل 

لجان الوطنية واملنظمات الشريكة، تدف الشبكة إىل عن إعداد وتيسري مشاريع التعاون العملي بني ال املمارسات فضالً 
حتقيق القيمة املضافة اليت من شأ�ا أن تساعد اللجان الوطنية على الوفاء مبهامها بصورة أفضل. وحضر االجتماع املدير 

ثيف التعاون يف هذه العام املساعد لقطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور وأعلن ترحيبه الشديد باملبادرة الرامية إىل تك
 املنطقة دون ارقليمية. 

ويف إطار عمل التعاون ارقليمي وبالنظر إىل التقييدات املتعلقة باملوارد، تقدم اللجنة الوطنية لنيوزيلندا الدعم  -٢٥
دي يف تنسيق سيما إبان ارعداد للمؤمتر العام حيث تقوم نيوزيلندا بدور قيا لشبكة اللجان الوطنية يف احمليط اهلادئ، ال

، تقوم اللجنة الوطنية يف ١٩٦٥مشاركة بلدان احمليط اهلادئ ويف دعم وفود تلك البلدان أثناء املؤمتر العام. ومنذ عام 
اليابان كل عام بدعوة ما يصل عددهم إىل مخسة موظفني من موظفي اللجان الوطنية األخرى لليونسكو يف منطقة آسيا 

من أجــل تبادل اآلراء مع موظفي اللجـــــنة وألغــــــراض التدريب وزيارة املؤســـسات الرتبوية  واحمليط اهلادئ لزيارة اليابان
 والعلمية والثقافية. 

إغفاهلا. وبارشارة فقط إىل بعض هذه األمثلة، فإن  وهناك أمثلة جيدة أخرى على التعاون ارقليمي ال ينبغي أيضاً  -٢٦
لتبادل املوظفني، وحلقة عمل تدريبية يف البلدان  غيل مخسة مشاريع تأهيلية، وبرناجماً اللجنة الوطنية الكورية تقوم بتش

النامية بشأن تراث اليونسكو. وال تقتصر االستفادة من هذه املشاريع على اللجان الوطنية يف آسيا واحمليط اهلادئ، لكنها 
شري اللجنة الوطنية ألوغندا يف تقريرها إىل وضع برامج اللجان الوطنية يف أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب. وت تشمل أيضاً 

مشرتكة مع اللجنتني الوطنيتني يف كل من أملانيا وكوريا، مبا يشمل القيام بالزيارات وتبادل املوظفني. وتدعم اللجنة الوطنية 
، وغينيا خضر، وساوتومي وبرينسييبيف الربتغال اللجان الوطنية يف البلدان األفريقية الناطقة بالربتغالية (أنغوال، والرأس األ

 بيساو، وموزمبيق)، من خالل ترمجة وثائق مؤمترات اليونسكو إىل الربتغالية ونشرها يف البلدان األفريقية الناطقة بالربتغالية. 

ليه وتقرتح اللجنة الوطنية لكندا إنشاء منصة إلكرتونية للموقع الشبكي لليونسكو ميكن للجان الوطنية الوصول إ -٢٧
وإدراح احتياجاتم من الدعم، وكذلك الاالت األخرى اليت قد ترغب جهات أخرى يف تقدمي الدعم بشأ�ا. وستتي  
 هذه املنصة للجان الوطنية أن تتآخى مع اللجان الوطنية األخرى وأن تنظر يف إقامة املشاريع املتعددة الشركاء وفقاً 

طنية املصرية أن تقوم األمانة بإعداد دراسة استقصائية لتوزيعها على اللجان حلجمها. وعلى حنو مماثل، تقرتح اللجنة الو 
 الوطنية للتعرف على ما حتتاح إليه جلان وطنية معينة وما الذي ميكن أن يقدمه اآلخرون. 
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 : عقد لقاءات لتبادل المعلومات وتقاسم المعارف وأفضل الممارسات٨االستنتاج والتوصية 

لعمل لتعزيز التعاون بني أمانة اليونسكو واللجان الوطنية، واصلت األمانة بذل جهودها لتحقيق منذ اعتماد خطة ا -٢٨
هذه الغاية. وكان من أبرز األنشطة اليت مت االضطالع با يف هذا الصدد االجتماع األقاليمي األول للجان اليونسكو 

انا، بكازاخستان. وقد اعتمد هذا الشكل اجلديد من يف أست ٢٠١٤متوز/يوليو  ٢٤إىل  ٢٢الوطنية املعقود يف الفرتة من 
االجتماعات ليحل حمل خمتلف االجتماعات والدورات التدريبية دون ارقليمية للجان ارقليمية اليت كانت تعقد يف 

املنظمة املاضي واتسمت بالتجزؤ. وبفضل مسامهة سخية من حكومة كازاخستان وجلنتها الوطنية لليونسكو ومن 
من اللجان الوطنية  ١١٠(اريسيسكو)، تكلل تنظيم االجتماع بالنجاح وحضره ممثلو ة للرتبية والعلوم والثقافة ارسالمي

من مجيع املناطق اخلمس (أفريقيا، والدول العربية، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا وأمريكا الشمالية، وأمريكا الالتينية 
 ومنطقة البحر الكارييب). 

الربط والتعاون بني املكاتب امليدانية لليونسكو وجلا�ا " ضيع اليت مت اختيارها لالجتماع ما يلي:وكانت املوا -٢٩
منهجيات إبراز القيمة األوسع نطاقا لليونسكو داخل الدول "؛ و"زيادة بروز اليونسكو على املستوى القطري"؛  و"الوطنية

. وقد نوقشت هذه النقاط بصورة أعم يف اجللسات "الوطنيةمسامهة برنامج املشاركة يف أنشطة اللجان "؛ و"األعضاء
والتعاون بني  الربطاملبادئ التوجيهية بشأن العامة األقاليمية وداخل كل جمموعة إقليمية. وبارضافة إىل ذلك، فإن 

 استعراضها وحتديثها.  مت) ملحق ٣٤م ت/١٧٤( مكاتب اليونسكو امليدانية واللجان الوطنية لليونسكو

، يف مقر ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢تقرتح األمانة تنظيم اجتماع أقاليمي ثان للجان الوطنية لليونسكو يف و  -٣٠
اليونسكو، على هامش الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام. وحسبما طلب االجتماع األقاليمي األول، ستوجه الدعوة 

 تماع. إىل رؤساء املكاتب امليدانية لليونسكو حلضور االج

 ١٩٥و ١٩٤عقد االجتماعات الرمسية التقليدية للجان الوطنية على هامش الدورتني  وواصلت اليونسكو أيضاً  -٣١
ميثلون اللجان الوطنية والوفود الدائمة. ويف االجتماع  مشرتكاً  ٨٠للمجلس التنفيذي حيث حضر يف كل منهما أكثر من 

املبادئ التوجيهية "تناولت إحدى املناقشات الرئيسية الثالث موضوع للمجلس التنفيذي  ١٩٥الذي عقد أثناء الدورة 
. وترد كملحق هلذا التقرير الوثيقة اليت مت "والتعاون بني مكاتب اليونسكو امليدانية واللجان الوطنية لليونسكو الربطبشأن 

 توحيدها بعد مشاورات مع املكاتب امليدانية وجرى توزيعها يف تلك املناسبة. 

، نظمت األمانة مؤمترا عن طريق التداول بالفيديو للجنة الوطنية املصرية يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٤يف غضون عام و  -٣٢
املاضي، كما نظمت جلسة عمل ملمثلي اللجنة الوطنية للمملكة العربية السعودية أثناء البعثة اليت قاموا با إىل مقر 

 ني املعنيتني. اليونسكو يف باريس، وذلك بناء على طلب من اللجنت
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 : زيادة بروز اللجان الوطنية وتعزيز التواصل معها١١االستنتاج والتوصية 

. ٢٠١٤باللغتني االجنليزية والفرنسية  يف نيسان/أبريل  ٢٠١٣ -نشر أول تقرير سنوي للجان الوطنية لليونسكو  -٣٣
من اللجان الوطنية من مجيع املناطق، ومن مثَّ فقد سامهت يف عملية النشر. وقد  ١٢٠يف هذه املمارسة حنو  وشارك

لتبادل اخلربات وتعزيز أفضل املمارسات بني اللجان الوطنية.  متيناً  أتاحت هذه األداة اجلديدة لنشر املعلومات أساساً 
تصدر الطبعة الثانية من التقرير السنوي للجان الوطنية يف ، وس٢٠١وتكررت هذه املمارسة نفسها يف �اية عام 

 . ٢٠١٥آذار/مارس 

وتقوم األمانة بانتظام، عن طريق الربيد ارلكرتوين، بإرسال الرسالة الشهرية (بارجنليزية والفرنسية) إىل اللجان  -٣٤
اليونسكو وتلك اليت جيري االضطالع با الوطنية لتزويدها بأحدث املعلومات عن األنشطة/املناسبات اليت تنظمها أمانة 

على معلومات عن منشورات اليونسكو الرئيسية وتعيينات رؤساء  مبشاركة اللجان الوطنية. وتشتمل الرسالة الشهرية أيضاً 
 اللجان الوطنية وأمنائها العامني. وتشكل هذه الرسالة أداة أخرى من أدوات االتصال اليت تبقي اللجان الوطنية على علم

 .UNESCO.intبأنشطة اليونسكو اليت تمها. وتصدر الرسائل الشهرية أيضا على موقع اليونسكو على ارنرتنت 

اليت تتاح على املوقع الشبكي لليونسكو  "أخبار اللجان الوطنية"واألداة الثالثة من أدوات التواصل هي نشرة  -٣٥
UNESCO.intوقع الشبكي لليونسكو أكرب قدر من املعلومات عما تقوم . وتشجع اللجان الوطنية على أن تعلن على امل

 به من أنشطة بغرض تقاسم اخلربات وتعزيز أفضل املمارسات فيما بني اللجان الوطنية. 

 خاتمة

أَما وقد مت النظر يف كل األمور، حىت وإن كان معدل تقيم التقارير من الدول األعضاء/اللجان الوطنية منخفضا  -٣٦
ارمجايل)، من ارنصاف القول بأن خطة العمل قد أسفرت عن تعديالت إجيابية واسعة النطاق يف  (حنو مخس العدد

العالقة التعاونية بني أمانة اليونسكو وجلا�ا الوطنية، مع حتسني التواصل وتبادل املعلومات وتعزيز الربط الشبكي بني 
 قاليمية.  اللجان الوطنية على املستويات ارقليمية ودون ارقليمية واأل

 المقترح القرار

 قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد قرار جيري نصه على النحو التايل: -٣٧

 اللس التنفيذي، إن

 ،٩٧م/٣٧، و٣٣م ت/١٩١، و٣٧م ت/١٩٠، و١٦م ت/١٨٩بالقرارات  إذ يذّكر - ١

تنفيذ خطة العمل الرامية إىل تعزيز تعاون أمانة اليونسكو مع  التقرير املرحلي للمديرة العامة بشأن  وقد درس - ٢
 الثالث،اجلزء  ٥م ت/١٩٦اللجان الوطنية لليونسكو الواردة يف الوثيقة 
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 الوطنية؛جهد اللجان الوطنية وأمانة اليونسكو وتقّدم عملها حنو تعزيز تعاون اليونسكو مع اللجان  ي قّدر - ٣

الوفاء بااللتزامات واملسؤوليات  الدول األعضاء إىل مواصلة تنفيذ خطة العمل، وال سيما من خالل يدعوو  - ٤
فيما يتعلق بدعم جلا�ا الوطنية وفق ما هو مطلوب يف امليثاق التأسيسي لليونسكو (املادة  السابعة ) 

 ؛وميثاق اللجان الوطنية لليونسكو

والتعاون بني مكاتب اليونسكو امليدانية واللجان الوطنية  الربطادئ التوجيهية بشأن املب"على  يوافقو  - ٥
 ، بالصيغة املستعرضة واحملدثة؛"لليونسكو

تعاون مع المن املديرة العامة أن تواصل تنفيذ خطة العمل من خالل اذاذ التدابري الالزمة لتحسني  يطلبو  - ٦
الدائمة، وأن حتيط اللس التنفيذي علماً، من خالل تقاريرها العامة اللجان الوطنية بالتنسيق مع الوفود 

 .)٢٠١٧جلس التنفيذي لعام عن األنشطة، مبا حيرز من تقدم بذا اخلصوص (يف الدورة الربيعية للم
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 والتعاون الربط المبادئ التوجيهية بشأن

 بين مكاتب اليونسكو الميدانية

 واللجان الوطنية لليونسكو
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 اليونسكو

 تصدير

إلى  تسعى [الدول األعضاء في اليونسكو ولجانها الوطنية] اللجان الوطنية لليونسكو وأمانة اليونسكو 
املسامهة يف صون السلم واألمن بالعمل، عن طريق "يف إطار امليثاق التأسيسي لليونسكو أال وهي  واحدةتحقيق غاية 

الرتبية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بني األمم، لضمان االحرتام الشامل للعدالة والقانون وحقوق ارنسان 
أو اجلنس أو اللغة أو الدين، كما أقرها ميثاق األمم املتحدة واحلريات األساسية للناس كافة دون متييز بسبب العنصر 

 ."جلميع الشعوب

، املوحدة بطبيعتها، تقتضي يف املقام األول توافر التضامن الفكري واملعنوي إن مكّونات الغاية المشتركة هذه 
 من جانب مجيع الذين يعملون لبلوغ هذه الغاية.

إىل إكساب العمليات أقصى قدر من اجلدوى  شبكة الميدانيةترمي استراتيجية اليونسكو إلصالح الو  
وحتسني فعالية شبكة الوحدات امليدانية وكفاءتا وترابطها ونوعيتها وإبراز صورتا، وبالتايل تقدمي دعم فعال للجهود 

ضاعفتها تنمية العالقات وم"اليت قامت الدول األعضاء ببذهلا عندما صدقت على ميثاق اليونسكو الذي تقرر فيه 
بني الشعوب حتقيقا لتفاهم أفضل بينها، ولوقوف كل شعب منها بصورة أدق وأصدق على عادات الشعوب 

 ."األخرى

الشاغل الرئيسي للجان الوطنية لليونسكو ولذمانة، سواء يف املقر أو يف  ويجب أن تظل وحدة عمل المنظمة 
امليدان، إذ يعمالن سويا رجناز مهمة اليونسكو. وتتخذ هذه الوحدة يف العمل أمهية خاصة على ضوء السعي 

مة األمم من خالل التعاون األوثق بني وكاالت منظو  ٢٠١٥املشرتك إىل إعداد خطة التنمية لفرتة ما بعد عام 
 املتحدة، بل والتعاون على نطاق أوسع مع التمع الدويل.
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 والتعاون الربطالمبادئ التوجيهية بشأن 
 واللجان الوطنية لليونسكو بين مكاتب اليونسكو الميدانية

 بيان المهمة

 تقوم اللجان الوطنية واملكاتب امليدانية معا بتعزيز املثل العليا لليونسكو ومبادئها.

 مقدمة

أعدت املبادئ التوجيهية الواردة أدناه تلبية حلاجة أعربت عنها مراراً اللجان الوطنية لليونسكو، وقد ناقشها فريق عمل 
غري رمسي مكّون من أمناء عامني ومديرين أو رؤساء ملكاتب إقليمية لليونسكو من مجيع املناطق اجتمعوا مبقر 

. وأعيد النظر يف هذه املبادئ التوجيهية وتعديلها يف االجتماع األول ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٩-٢٨اليونسكو يف الفرتة 
متوز/يوليو  ٢٤إىل  ٢٢املشرتك بني األقاليم للجان الوطنية التابعة لليونسكو، الذي انعقد يف أستانا بكازاخستان (من 

وء خطة العمل الرامية إىل ، وفقًا لعملية ارصالح امليداين احلديثة العهد اليت اضطلع با اليونسكو على ض٢٠١٤
تعزيز تعاون اليونسكو مع شبكة اللجان الوطنية على الصعيد العاملي، واليت اعتمدها املؤمتر العام يف القرار 

 ).  ٩٧م/٣٧(

وحتدد هذه املبادئ التوجيهية الاالت الرئيسية للربط والتعاون بني شبكة اليونسكو امليدانية واللجان الوطنية 
ريف كل هيئة من اهليئات، ومهامها وأدوارها، وطرائق ذطيط وتنفيذ برنامج اليونسكو يف إطار شبكة لليونسكو: تع

ارصالح امليداين. وهي تستند إىل النصوص القانونية للمنظمة وقرارات هيئتيها الرئاسيتني يف هذا الصدد. وعالوة 
 .ات ووافقت عليها مجيع األطراف املعنيةعلى ذلك جرى تداوهلا على نطاق واسع ربداء التعليقات واالقرتاح

 األدوار والمسؤوليات

تقوم اللجان الوطنية واملكاتب امليدانية بأنشطة متباينة ولكنها أحيانا مرتابطة و/أو مشرتكة. وتكون اللجان الوطنية 
وقبل كل شيء أمام املدير العام  مسؤولة أوال وقبل كل شيء أمام حكوماتا. أما املكاتب امليدانية فهي مسؤولة أوالً 

 لليونسكو. 

 اللجان الوطنية

 الوظيفة االستشارية  •

تقدمي املشورة ملمثلي حكوماتا أو نائبيهم يف اللس التنفيذي، ولوفودها إىل املؤمتر العام وغريه من  -
 االجتماعات اليت تدعو إليها اليونسكو؛
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للهيئات/الوزارات التنفيذية احلكومية مبا يكفل عرض/إدراح واليات اليونسكو لدى تقدمي املشورة  -
وضع اخلطط ارمنائية الوطنية اجلديدة، ولدى البدء يف تنفيذ إطار األمم املتحدة للمساعدة ارمنائية، 

 وخباصة قبل بدء املشاورات مع احلكومة بشأن إعداد ارطار؛ 

 نية والشركاء الوطنيني بشأن القضايا املتعلقة باليونسكو؛للمؤسسات الوطتقدمي املشورة  -

 بناء على طلب أمانة اليونسكو، توفري املشورة بشأن ما ميكن إقامته من عالقات مع الشركاء الوطنيني؛ -

تقدمي املشورة ألمانة اليونسكو بشأن غري ذلك من املوضوعات ذات الصلة سواء بناء على طلب  -
عن طريق التعاون الدويل واالجتماعات التشاورية األقاليمية  ال سيمامن اللجان، و األمانة أو مببادرة 

 على مستوى اللجان الوطنية.

 المساهمة في عمليات التخطيط والبرمجة الخاصة باليونسكو •

إجراء مشاورات وطنية يف الوقت املناسب لدى اهليئات احلكومية وغريها من األطراف املعنية من أجل  -
وتطوير األولويات واالسرتاتيجيات الوطنية للتعاون مع اليونسكو، مع مراعاة مهام اليونسكو حتديد 

 ؛وأولوياتا

 ؛ارسهام، عند االقتضاء، يف إعداد وثيقة اليونسكو للربجمة القطرية -

ع املشاركة وارسهام يف االجتماعات االستشارية، والتعاون، عند االقتضاء، مع املكاتب امليدانية وم -
 اللجان الوطنية األخرى على الصعيد دون ارقليمي وارقليمي واألقاليمي.

 وظيفة االتصال والتوعية •

تعزيز االرتباط بأنشطة اليونسكو واملشاركة فيها من جانب اهليئات احلكومية واملؤسسات الوطنية  -
احلصول على مسامهات فكرية املعنية وغريها من اجلهات واألطراف املعنية يف التمع املدين، من أجل 

ومهنية تعود بالنفع على املنظمة، والتوصل يف الوقت ذاته إىل تشجيع احلوار والتعاون على أساس 
 اجلمع بني التخصصات؛

االضطالع، من خالل الدعم الذي تقدمه املكاتب امليدانية، بإقامة شراكات جديدة مع منظمات  -
اجلماعات الشعبية والطوعية، واملنظمات غري احلكومية، واألوساط األكادميية  -التمع املدين الوطنية 

وتعزيز شبكات  -واملهنية، والربملانيني، والسلطات احمللية، واحتادات العمال، والقطاع اخلاص 
 اليونسكو وبراجمها املختلفة؛

سب االقتضاء،  لضمان أن اعتماد ورصد وتقييم أندية اليونسكو ومراكزها ورابطاتا، يف بلدا�ا وح -
تتمشى األنشطة اليت تنّفذها مع مهمة املنظمة وأهدافها، وأن ي ستخدم اسم اليونسكو وشعارها 
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استخدامًا مالئمًا ضمن هذه املراكز واألندية. وميكن للجان الوطنية أن تقوم بسحب االعتماد من 
التوجيهات املتعلقة "طلوبة، مبا يف ذلك أندية اليونسكو ومراكزها ورابطاتا اليت ال تليب املعايري امل

  ؛"باستخدام اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها وأمساء نطاقات ارنرتنت اخلاصة با

االضطالع بدور استباقي ينطوي على تشجيع اهليئات الوطنية على اقرتاح مرشحني جلوائز اليونسكو،  -
الشاغرة باليونسكو، وتدبري أماكن دراسة للحاصلني على واملشاركة يف البحث عن مرشحني للوظائف 

 ؛من  اليونسكو الدراسية

سيما التعاون فيما بني  االتصال باللجان الوطنية األخرى يف املنطقة وخارجها وتعزيز التعاون، وال -
 بلدان اجلنوب والتعاون بني بلدان الشمال واجلنوب واجلنوب.

 وظيفة التنفيذ •

ذات الصلة الصادرة عن املؤمتر العام، تقدم لليونسكو طلبات برنامج املسامهة، يف كل وفقًا للقرارات  -
فرتة من فرتات العامني، بعد التشاور مع األطراف املعنية ذات الصلة بالربنامج، مبا يف ذلك املكتب 

 امليداين، وفق أولويات برنامج اليونسكو؛

 املعتمدة وتقدمي تقارير عنها إىل املنظمة؛ برامج املسامهةطلبات رصد وتقييم طريقة تنفيذ  -

إمكانية املشاركة على أساس تعاقدي يف أنشطة ممولة يف إطار برنامج امليزانية العادي لليونسكو ويف  -
 أنشطة ممولة من خارح امليزانية، مع احلرص على تلبية مقتضيات الكفاءة والفعالية واملساءلة؛

علومات الالزمة لتيسري تنفيذ الربامج، وال سيما فيما يتعلق بأفضل القيام، حبسب الطلب، بتوفري امل -
 املقاولني واخلرباء والشركاء على املستوى الوطين؛

تنسيق الردود الوطنية على االستقصاءات اليت جتريها اليونسكو، والتقارير اخلاصة بتطبيق الوثائق  -
 التقنينية لليونسكو على املستوى الوطين؛

حلصول على دعم من اجلهات املاحنة احملتملة على الصعيد الوطين لتنفيذ أنشطتها، ودعم السعي إىل ا -
 مبادرات املكاتب امليدانية يف هذا الصدد حيثما يكون ذلك مناسباً؛ 

 تويل املسؤولية عن مراقبة االستخدام السليم السم املنظمة وشعارها يف بلدان كل منها.  -

 والدعوةوظيفة اإلعالم  •

الرتويج للمثل العليا لليونسكو ونشر املعلومات بشأن أنشطة املنظمة وإجنازاتا بغية تعزيز تأثري  -
 اليونسكو على املستوى الوطين؛

 ؛ اليونسكويف إبراز صورة ارسهام   -
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 ؛العمل بنشاط مع وسائل ارعالم الوطنية من أجل اسرتعاء انتباه عامة اجلمهور إىل ما تقدم -

 .وطنية الرامية إىل رفع مستوى الوعي، واليت تندرح يف جماالت اختصاص اليونسكوال اسباتاملنتنظيم  -

 المكاتب الميدانية

 وظيفة التخطيط •

االضطالع، من خالل التعاون الوثيق مع اللجان الوطنية والوزارات املختصة املعنية، بتحليل االجتاهات  -
اليت تغطيها لإلسهام يف رسم السياسات وتنفيذ القائمة يف جماالت اختصاص املنظمة يف البلدان 

 األنشطة على املستوى الوطين ودون ارقليمي وارقليمي والعاملي؛

االضطالع، من خالل التعاون الوثيق مع اللجان الوطنية، بإعداد وتنسيق خطط تنفيذية وطنية  -
ربنامج العادي واألنشطة وجامعة وإقليمية ووثيقة اليونسكو للربجمة القطرية وأطر عمل لكل من ال

 اخلارجة عن امليزانية، باعتبار ذلك إسهاما رئيسيا يف عملية التخطيط الشامل لليونسكو؛

ضمان إدراح األولويات الوطنية يف جماالت اختصاص اليونسكو بصورة مالئمة يف التقييم القطري  -
للمساعدة ارمنائية، ويف األنشطة املشرتك لفريق األمم املتحدة القطري، ويف إطار عمل األمم املتحدة 

 الفقر من احلد، ويف دراسات اسرتاتيجية  ٢٠١٥ا بعد عام ملاملشرتكة الرامية إىل النهوض خبطة التنمية 
 ؛اليت يعدها البنك الدويل

إعداد خطط عمل ألنشطة الربنامج العادي بالتعاون الوثيق مع اللجان الوطنية، وتأمني اتساقها  -
 بات برنامج املسامهة.وتكاملها مع طل

 وظيفة التنفيذ •

فيما يتعلق بإعداد  ، بناء على طلبها،املشورة السياسية والدعم التقين إىل الدول األعضاء تقدمي -
 السياسات واالسرتاتيجيات وصياغتها يف جماالت اختصاص اليونسكو؛

 القيام بدور الوسيط يف جمال املمارسات اجليدة وخدمات اخلرباء؛ -

 التعاون على مستوى اللجان الوطنية يف املناطق دون ارقليمية وخارجها؛دعم  -

العادي لليونسكو وأنشطتها اخلارجة عن امليزانية يف البلد/البلدان اليت  الربنامج وتنفيذ ورصدإعداد  -
ز سيما عن طريق مشاورة اللجان الوطنية املعنية و/أو إحاطتها علما مبا حير  تغطيها هذه املكاتب، وال

 ؛ من تقدم

 إعداد وثائق عن أوجه النجاح والفشل والدروس املستخلصة يف معرض تنفيذ األنشطة؛ -
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االستجابة للتحديات غري املنظورة واالستفادة من الفرص املتاحة الناشئة يف امليدان يف إطار الربنامج  -
 وامليزانية املعتمدين. 

 وظيفة جمع األموال •

 ؛على حتديد وصياغة املشروعات ارمنائية وتعبئة األموال ألنشطة اليونسكو التعاون مع الدول األعضاء -

احلرص على أن حتظى املشروعات واألنشطة اخلارجة عن امليزانية بتأييد تام نت ممثلي الدول األعضاء،  -
 ؛وذلك مبساعدة اللجان الوطنية

شرتك من خالل الربامج املمولة إشراك اللجان الوطنية يف إجياد فرص االتساق وطرائق التمويل امل -
 .حكومياً 

  وظيفة الدعوة •

العليا لليونسكو وأهدافها، ونشرها على مستوى احلكومات والتمع املدين  والدعوة للمثلرتويج ال -
 واألوساط املهنية و عامة اجلمهور مبساعدة اللجان الوطنية.

 .التقنينية لليونسكو األدواتدعم احلكومات بناء على طلبها يف تطبيق  -

 اليونسكو إبراز صورةاإلسهام في  •

سيما بالتعاون مع اللجان  الرتويج لذحداث الدولية اليت تندرح يف جماالت اختصاص اليونسكو، وال -
 الوطنية؛

االحتفاظ بعالقات وطيدة مع وسائل ارعالم من أجل تأمني تسليط الضوء على املنظمة، ومشاورة  -
 حبسب مقتضى احلال من أجل حتقيق أوجه التكامل؛اللجان الوطنية 

إعداد اسرتاتيجيات االتصال وتعزيز حضور املكاتب امليدانية عن طريق االتصال املباشر بغية النهوض  -
 بصورة اليونسكو يف التمعات الوطنية والدولية.

 وظيفة مركز تبادل المعلومات •
مارسات اجليدة بشأن احللول التجديدية يف جماالت جتميع ونقل ونشر وتقاسم املعلومات واملعارف وامل -

 .اختصاص اليونسكو
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 تبادل المعلومات

 يقوم رؤساء/مديرو املكاتب امليدانية بانتظام بإحاطة األمناء العامني للجان الوطنية علما مبا يلي:  •

 بعثات اليونسكو من املوظفني واخلرباء االستشاريني؛ -

املضطلع با على املستوى الوطين أو اليت تنطوي على مشاركة وطنية والنتائج األنشطة واملشروعات  -
 اليت تؤول إليها؛

 التطورات اهلامة اليت قد حتدث يف اليونسكو. -

 يلي: اجلامعة علماً مبا يقوم األمناء العاّمون للجان الوطنية بإحاطة رؤساء/مديري املكاتب الوطنية •

التطورات والسياسات الوطنية اليت من شأ�ا أن تؤثر على أنشطة القضايا والبيانات واألحداث و  -
 اليونسكو فيما يتعلق مبجاالت اختصاصها؛

 معامالتم مع جهات أخرى يف اليونسكو؛ -

تعاو�م مع املنظمات احلكومية الدولية على املستوى ارقليمي ومع املنظمات غري احلكومية العاملة يف  -
 ميادين اختصاص اليونسكو.

 المشاورات الثنائية

الجامعة بانتظام اإلقليمية المتعددة القطاعات في أفريقيا/المكاتب الوطنية يقوم رؤساء/مديرو المكاتب 
 باستشارة األمناء العامين للجان الوطنية بشأن ما يلي:

الوطنية اليت تصميم األنشطة الواجب تنفيذها على املستوى الوطين ضمن األطر االسرتاتيجية اجلامعة أو  •
 حظيت باملوافقة أثناء املشاورات اليت جرت على مستوى املكاتب اجلامعة/دون ارقليمية؛

 حتديد الشركاء على املستوى الوطين. •

 األمناء العامون للجان الوطنية: 

 .التشاور حبسب مقتضى احلال مع رؤساء/مديري املكاتب امليدانية من أجل تأمني التوافق مع برامج اليونسكو

 األحداثالمشاركة في 

 على املستوى الوطين. أحداثتقوم اللجان الوطنية واملكاتب امليدانية بتبادل الدعوات إىل ما تنظمه من 
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 آلية التشاور
 

 ٥و م/ ٤المشاورة بشأن الوثيقتين م/

على تعزيز املسامهات ارقليمية يف عملية ارعداد  ٥/وم ٤ركز طريقة املشاورة اخلاصة بإعداد الوثيقتني م/ت 
استنادًا إىل قاعدة من املشاورات القطرية. وتندرح املشاورات القطرية يف نطاق اختصاص الدول األعضاء عن طريق 

صاص جلا�ا الوطنية. أما إدارة العالقة بني البلد، واملكتب اجلامع/دون ارقليمي واملشاورة ارقليمية فهي من اخت
 األمانة.

اجلزء الثالث جيم  ٥م ت/١٩٢وجيري النظر حاليًا يف طرائق املشاورات ارقليمية. ويرجى الرجوع إىل الوثيقة  
 اجلزء الثالث جيم. ٥م ت/١٩٢ذات الصلة بالقرار 

 المشاورات على المستوى القطري

 من املسؤول؟ •
 اللجنة الوطنية. -

 من يشارك فيها؟ •
مجيع اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية على املستوى القطري، إىل جانب مكتب اليونسكو  -

 امليداين الذي يغطي البلد املعين.

رى؟ •  مىت جت 
 الوضع األمثل هو عقد اجتماع قبل مشاورات املكاتب اجلامعة/دون ارقليمية وارقليمية. -

 ما هي النتائج؟ • 
 .٥وم/ ٤مسامهة البلدان يف املشاورات بشأن الوثيقتني م/ -

 المشاورات على مستوى المكاتب الجامعة/دون اإلقليمية

 من املسؤول؟ •
 مكاتب اليونسكو اجلامعة وارقليمية، واملكاتب ارقليمية املتعددة القطاعات يف أفريقيا. -

 من يشرتك؟ •
، حسب االقتضاء ،غريها من األطراف املعنية واخلرباء ،امليزانية املتاحة حدوداللجان الوطنية، ويف  -

وممثلو املكاتب ارقليمية ومعاهد اليونسكو. وجيوز دعوة قطاعات الربنامج واملرافق املركزية يف اليونسكو 
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وغريها من وكاالت األمم املتحدة وغري ذلك من الشركاء إىل املشاركة يف هذه االجتماعات، حسب 
 قتضى احلال.م

رى؟ •  مىت جت 
الوضع األمثل هو يف مواعيد منتظمة ويرتن األمر بامليزانية املتاحة أثناء فرتة األربعة أعوام. وحبذا لو  -

أثناء ربيع/صيف العام الثالث من فرتة  ٥م/ و ٤يتعني انعقاد االجتماعات اخلاصة بإعداد الوثيقتني م/
ث جيم وما حلق ذلك. وميكن إجراء مشاورات لاجلزء الثا ٥/م ت١٩٢األعوام األربعة وفقًا للقرار 

 مجاعية بالربيد ارلكرتوين فيما بني عقد االجتماعات.

يف يشمل عقد هذه االجتماعات على الغرض من املشاورات، وقد  يتوقف ذلكما هي النتائج املمكنة؟  •
 :النتائج التاليةاملواعيد املالئمة 

تنفيذ لللمكاتب اجلامعة/دون ارقليمية واملكاتب الوطنية، واخلطط التنفيذية لتوجيه ااألطر االسرتاتيجية  -
الالمركزي للربنامج العادي عن طريق املكاتب امليدانية، وحتديد املشروعات لعرضها على مصادر 

 التمويل من خارح امليزانية، وأيضا اسرتاتيجيات املناصرة واالتصال؛

 متابعة تنفيذ األنشطة واملشروعات؛تقييم النتائج احملرزة و  -

 استعراض قضايا اردارة والتنسيق اليت قد تنشأ بني املكاتب امليدانية واللجان الوطنية؛ -

 املوافقة على األنشطة املشرتكة، وزيادة التضافر فيما بني اللجان الوطنية. -

 الشراكات
 دور اللجان الوطنية في تشجيع الشراكات

 مع القطاع الخاص •

تضطلع اللجان الوطنية لليونسكو بدور خاص يف استمالة الشركاء من القطاع اخلاص. وبارضافة إىل حتديد الشركاء 
اجلدد على الصعيدين الوطين وارقليمي والتعرف عليهم يف مرحلة الفرز أو غريها من املراحل، فإن اللجان الوطنية هي 

ورين الطبيعيني لليونسكو على املستوى القطري. ومن األمهية مبكان من أصحاب املصلحة الرئيسيني، وتعد مبثابة احملا
أن يتم التشاور بشأن أي إجراء، وتنسيقه ومتابعته يف إطار خطة التنمية الوطنية. وال ينبغي النظر إىل إقامة شراكات 

قة باملنظور ارمنائي مع القطاع اخلاص يف بلد ما باعتبارها جمرد سعي إىل اقتناص الفرص، بل باعتبارها عملية لصي
 الطويل األجل من أجل حتقيق صاحله وصاحل املنطقة بوجه عام. 
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 مع المنظمات غير الحكومية •

جتري استشارة اللجان الوطنية املعنية لليونسكو يف عملية قبول دخول املنظمات غري احلكومية يف شراكة مع 
اليونسكو، وخاصة حينما يتعلق األمر مبنظمة غري حكومية وطنية أو حملية. وجيري التعاون على املستوى القطري 

  بالتشاور و/أو التشارك مع اللجنة الوطنية املعنية لليونسكو.

وينبغي للجان الوطنية حتديد املنظمات غري احلكومية ذات الصلة باألعمال احلالية لليونسكو وأن تؤيد قبول الشركاء 
غري احلكوميني يف املنظمة، على الصعيدين الدويل والوطين، من أجل زيادة عدد الشركاء من املنظمات غري احلكومية 

 تتعاون بنشاط مع اليونسكو.  املشاركة بصورة رمسية من مجيع املناطق واليت

 استخدام اسم اليونسكو وشعارها

 اللجان الوطنية واستخدام واإلذن باستخدام اسم اليونسكو وشعارها

إىل قيام اللجان الوطنية نفسها باستخدام اسم اليونسكو وشعارها يف الرتويج لربوز اليونسكو وتواصلها،  بارضافة
 فإ�ا هلا دورا هاما أيضا يف ارذن باستخدام شعار اليونسكو. 

يمها وميكن للجان اليونسكو أن متن  هذا ارذن للجهات اليت ترعاها، أي لغرض الدعم املعنوي، وللمناسبات اليت تق
منظمات التمع املدين على املستوى الوطين حيث ميكنها أن متن  ارذن باستخدام شعار اللجنة الوطنية لليونسكو يف 
هذا السياق. وميكن للجان الوطنية أيضا أن تأذن باستخدام شعاراتا حينما تقوم بتنظيم مناسبات مشرتكة مع 

 منظمات وطنية أخرى يف سياق شراكة من الشراكات. 

وبارضافة إىل ذلك، فإن اللجان الوطنية مدعوة إىل دعم األمانة عن طريق إسداء املشورة بشأن استخدام الشعار إىل 
أعضاء شبكات اليونسكو األوسع نطاقا، من قبيل مديري مواقع الرتاث العاملي ومعازل احمليط احليوي، واملدارس 

 زها وأنديتها، وكراسي اليونسكو اجلامعية وغريها. املنتسبة لليونسكو، فضال عن رابطات اليونسكو ومراك

واللجان الوطنية مدعوة أيضا إىل دعم األمانة من خالل تقدمي ما يلزم من توصيات يف حالة قيام منظمات التمع 
 املدين يف الدول املعنية بطلب كفالة املديرة العامة. 

 

 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السادسةالدورة 

196 EX/5 
Part III Corr. 

 ٥م ت/١٩٦ 
 الثالث تصويبالجزء 

  
 ٢٦/٣/٢٠١٥باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

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

 الجزء الثالث

 المسائل المتعلقة بالتقييم

 خطة العمل المتعلقة تنفيذعن التقدم المحرز في مرحلي تقرير 
 بتعزيز تعاون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية لليونسكو

 تصويب

 على النحو اآليت: ٢٦و ٢٢و ١الفقرات  عدلت

الثاين/يناير  كانون ٣٠من خطة العمل، تلقت األمانة، حىت  ٩و ٦و ٥و ٤و ٣و ١فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات  - ١
وأندورا، وأوغندا، والربتغال، ، وأملانيامن الدول األعضاء/اللجان الوطنية، وهي األردن، وإستونيا،  ٣٨، تقارير من ٢٠١٥

وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وبريو، ومجهورية كوريا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، 
والسلفادور، وطاجيكستان، وعمان، وغابون، وقربص، وقطر، وكازاخستان، وكندا، وكوبا، والكونغو، والتفيا، ولبنان، 

وانيا، ومصر، ومنغوليا، وموريشيوس، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان. [وتعرب املديرة وليت
النشطة يف إعداد هذا التقرير املرحلي.] ويلقي الفرع التايل  امشاركتهالعامة عن خالص شكرها هلذه الدول األعضاء على 

 واجهته من صعوبات. أحرزته اللجان الوطنية املعنية وما من هذا التقرير الضوء على التقدم الذي
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وفيما يتعلق بدور اللجان الوطنية يف استخدام اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها وأمساء نطاقات  -٢٢
بلغاريا، وبريو، ومجهورية كوريا، وزمبابوي، وطاجيكستان، ومصر، ، أملانيااننننت اااصة با، أشارت عدة جلان وطنية (

 وموريشيوس، وقطر، وهنغاريا  إ  أاا تضطل  سسؤولياتا يف هذا الصدد بشكل فعال. 

فإن ارة فقط إ  بعض هذه األمثلة، إغفاهلا. وبانش وهناك أمثلة جيدة أخرى على التعاون انقليمي ال ينبغي أيضاً  -٢٦
لتبادل املوظفني، وحلقة عمل تدريبية يف البلدان  اللجنة الوطنية الكورية تقوم بتشغيل مخسة مشاري  تأهيلية، وبرناجماً 

تقتصر االستفادة من هذه املشاري  على اللجان الوطنية يف آسيا واحمليط اهلادئ، لكنها  النامية بشأن تراث اليونسكو. وال
واللجان  اللجنة األملانية لليونسكو بنيالتعاون  سجلأما  اللجان الوطنية يف أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب. تشمل أيضاً 

امج التعاون م  اللجنة الوطنية األفريقية لليونسكو الذي أيضاً. وهناك مثال فريد هو برن اً استثنائييعد الوطنية األخرى ف
وتشري اللجنة الوطنية ألوغندا يف تقريرها إ  وض   يركز على التدابري املتخذة لبناء القدرات ومشاري  التعاون الثنائي.

ادل املوظفني. وتدعم اللجنة برامج مشنكة م  اللجنتني الوطنيتني يف كل من أملانيا وكوريا، سا يشمل القيام بالزيارات وتب
، الوطنية يف الربتغال اللجان الوطنية يف البلدان األفريقية الناطقة بالربتغالية (أنغوال، والرأس األخضر، وساوتومي وبرينسييب
طقة وغينيا بيساو، وموزمبيق ، من خالل ترمجة وثائق مؤمترات اليونسكو إ  الربتغالية ونشرها يف البلدان األفريقية النا

 بالربتغالية. 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 التنفيذي المجلس
 بعد املائة التسعونو  السادسةالدورة 

196 EX/5 Part IV  
 الرابعالجزء  ٥ت/ م١٩٦ 
  
 ٣١/٣/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 

 املؤقت األعمال جدولمن  ٥البند 

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

 الرابعالجزء 

 المسائل المتعلقة باإلدارة

 الملخص
 التنفيذي اللس اعتمدها اليت والقرارات القرارات متابعة يف احملرز على التقدم التنفيذي اللس أعضاء إطالع إىل التقرير هذا يهدف
 .السابقة دوراتما يف العام واملؤمتر

 :التالية اإلدارية املسائل عن معلومات الوثيقة هذه من الرابع اجلزءويتضمن 

 المعنية بالتربية ١معاهد الفئة  إدارة -ألف 
 .املعنية بالرتبية ١معاهد الفئة  إدارة بشأن العامة تقريراً بأحدث املستجدات ، تقدم املديرة٧م ت/١٩٤و ١٤م/٣٧ ينعمالً بالقرار 

 .١٣القرار املقرتح يف الفقرة  اإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها:

 دوالر ماليين ٥٠٧لالستمرار في ظل خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ  الحالية الميدانية الشبكة مدى قابلية -باء 
دال)، تقدم املديرة العامة فيما يلي معلومات عن مدى قابلية  -(رابعًا  ٥م ت/١٩٥(رابعاً) و ٤م ت/١٩٤بالقرارين عمًال 

ماليني دوالر، وعن قدرات املكاتب  ٥٠٧الشبكة امليدانية احلالية لالستمرار يف العمل يف ظل خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
ج امليدانية على تنفيذ الربنامج يف حدود املوارد املالية والبشرية املتاحة لكل منها، وعن تطبيق الالمركزية يف استخدام موارد الربنام

 املتوافرة لقطاعات الربنامج.

 .٣٠القرار املقرتح يف الفقرة  اإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها:
 العمل فيها وعبء التنفيذي المجلس دوراتل الزمني الجدول -يم ج

 .٩القرار املقرتح يف الفقرة اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها: 

 أنشطة تنفيذ البرامج من أجل تعزيز المعلومات وتكنولوجيات إدارة المعارف -ال د
االسرتاتيجية اخلاصة بإدارة املعارف  تنفيذ عن مرحلياً  تقريراً  التنفيذي اللس إىل العامة املديرة ، تقدم٦٣م/٣٧القرارمتاشيًا مع 

إدارة املعارف  باستخدام نُُظم بأنشطة تنفيذ الربامج النهوض لضمان وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت فضًال عن مقرتحات
لالسرتاتيجية اخلاصة بإدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات  الكامل النص ويرد. واالتصاالتوتكنولوجيات املعلومات 

  إعالم. ٥م ت/١٩٦الوثيقة  واالتصاالت يف

 .٢٩القرار املقرتح يف الفقرة اإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: 



(i) 

 جدول المحتويات

 رقم الصفحة

 ١ .................................................................... املعنية بالرتبية ١معاهد الفئة إدارة  -ألف 

 مدى قابلية الشبكة امليدانية احلالية لالستمرار يف العمل -باء 
 ٧ ............................................. ماليني دوالر ٥٠٧يف ظل خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 

 ٢٣ ............................................ اجلدول الزمل لدورات اللس التنفيذي وعبء العمل فيها  -جيم 

 ٢٥ .............................. إدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات من أجل تعزيز أنشطة تنفيذ الربامج -دال 
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  المعنية بالتربية ١معاهد الفئة إدارة  -ألف 
 )٧م ت/١٩٤و(أوًال)،  ١٧م ت/١٩١و ١٤م/٣٧ ات(متابعة تنفيذ القرار 

 مقدمة

املعنية  ١معاهد الفئة ، تعرض هذه الوثيقة معلومات مستوفاة عن إدارة ٧م ت/١٩٤و ١٤م/٣٧ ينعمًال بالقرار  - ١
 على اللس التنفيذي. بالرتبية

 معلومات أساسية

0Fاملعنية بالرتبية ١ الفئة معاهد اليونسكو من لشبكة شامل أُجري استعراض ،٢٠١٢ عام يف - ٢

 ما بني جبهد مشرتك ١
 واسُتخلص من. تنال من أدائها اليت بالقضايا بغية اإلملام الكامل لليونسكو الداخلي ومرفق اإلشراف التعليم قطاع

 وحبث. املالية واالستدامة التنظيمية؛ والرتتيبات وبؤرة تركيزها؛ الربامج بتنسيق متعلقة جماًال تشكل حتديات ١٢ االستعراض
 العامة املديرة وشجع هلا، للتصدي املقرتحة واحللول التحديات والتسعني بعد املائة هذهدورته احلادية  يف التنفيذي اللس

 ).١٧م ت/١٩١ القرار( املعاهد هلذه الفعال واألداء اإلدارة لتحسني تدابري تنفيذ على

يف معاهد  املاليةاإلدارة وإعداد التقارير  بشأن تقريره أيضًا يف مراجع احلسابات اخلارجيأشار  ذلك، على وعالوة - ٣
إدارة تلك  بآليات ذات الصلة القضايا من العديد إىل) األول اجلزء، ٢٣م ت/١٩٥الوثيقة ( ١ اليونسكو من الفئة

واملعاهد املتخصصة يف  األمانة وقد أحرزت. االستقاللية ومفهوم وتلك املتعلقة بامليزانية، التشغيلية واملشكالت املعاهد،
 توصيات مرفق اإلشراف الداخلي (الوثيقة وكذلك املقرتحة احللول من العديد تنفيذ يف مطرداً  تقدماً  األنشطة التعليمية

 .احملّددة التحديات على معاجلة كافة جارياً  زال العمل وما. اخلارجياحلسابات  ومراجع) إعالم ٢٢م ت/١٩١

 التدابير المّتخذة لتحسين مستوى اإلدارة واألداء في المعاهد

 املعنية بالرتبية ١ملعاهد الفئة  ةاألساسي اليت يلزم إدخاهلا على النظمالتعديالت 

لكافة املعاهد باعتبارها أحد التدابري الالزمة لتحسني مستوى إدارتا، وحبيث  ةاألساسي النظمنُفّذت عملية مراجعة  - ٤
يف جمالس  أُدخلت على عملية التعينياليت  والتعديالت مديري املعاهد مناصبهم لتويل زمنية حمددة استحداث مدد تعكس

                                                
اليونسكو الستة هي: مكتب الرتبية الدويل لليونسكو، ومعهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية، ومعهد اليونسكو للتعلم مدى احلياة،  معاهد ١

لتعليم ومعهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية، ومعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا، ومعهد اليونسكو الدويل ل
 الوقت عايل يف أمريكا الالتينية والكارييب. ومل يكن معهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة قد دخل حيز التشغيل يفال

 الذي جرى فيه استعراض املعاهد، مما أدى إىل عدم إدراجه يف التقييم. 
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. 1F٢)١٤م/٣٧القرار  مبوجب( السابعة والثالثني دورته يف ةاملعدل ةنظم األساسيالإدارتا وعضويتها. واعتمد املؤمتر العام 
 واألنظمة للقواعد ووفقاً  سنوات ست أقصى حبد واحدة اآلن ملدة كافة مديري املعاهد يف مناصبهم يُعّني  لذلك، ونتيجة

 اجلديدة ملناصبهم حيوية مستمرة للقيادة املعاهد املنظمة. ويكفل حتديد فرتة تويل مديري يف با خلاصة باملوظفني املعمولا
 حبيث حترع على البقاء يف مستوى الريادة يف جمال املعرفة ذات الصلة مبجال ختصصها وإحراز تقدم يف الاالت للمعاهد

عملية تشاور  عن أسفرت وتشكيل جمالس إدارة املعاهد حجم أيضًا على تعديالت وُأجريت. اليت تتمتع فيها باخلربات
  وفعالية. كفاءة أكثر واختاذ قرارات

 مدير تعيني ويتبقى مراجعة مسألة واحدة بالنسبة للنظام األساسي ملكتب الرتبية الدويل لليونسكو، أال وهي عملية - ٥
 اخلامسة على املادة ومن مث ترد التعديالت املقرتحة). ١٤/ م٣٧القرار ( العام ملؤمترا كامًال لقرار امتثاالً  حبيث متتثل املعهد

 .الوثيقة هذه ملحق يف الدويل الرتبية النظام األساسي ملكتب من) و(

 حتديد املسائل األساسية اخلاصة باالستقالل الوظيفي

 إدارة) أ( حتديداً:وهي  للمعاهد الوظيفي االستقاللبشأن  أساسية مسائل لثالث توضيح عملية يف األمانة شرعت - ٦
 أولية وأُجريت مناقشات. امليزانية وإدارة الشؤون املاليةتنظيم وإدارة ) ـج(و البشرية؛ املوارد إدارة) ب( وتنسيقها؛ الربامج

 ١معاهد الفئة و  اإلشراف الداخليمرفق  مع وكذلك املالية، واإلدارة البشرية واملكاتب املعنية باملوارد الرتبية قطاع بني
 وباملسائل البشرية باملوارد املتعّلقة اليونسكو لقواعد ولوائح ميتثل للمعاهد واملساءلة هيكل للسلطة لتحديد ،املعنية بالرتبية

كافة   الواقعة على عاتق وأوجه املساءلة تلك القواعد واللوائح بغية حتديد املسؤوليات وسوف توّضح. واملالية اإلدارية
ومازالت . نفسها واملعاهد يف املقر الصلة ذات الداخلية الرتبية واخلدمات املعنية وهي قطاع املصلحة اهليئات صاحبة

 .اآلراء يف توافق إىل للتوصل مستمرة اجلهود

 لليونسكو المالية المساهمات

لتكنولوجيات  ملعهد اليونسكو املخصصة املالية االعتماداتلن تكفي  خالل العامني احلاليني، املالية نظرًا للقيود - ٧
ومعهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية ) الروسي االحتاد موسكو، يف ومقره(املعلومات يف جمال الرتبية 

 الربامج أنشطة تكلفة يف االعتبار أخذاً  املعهدين املعنيني، مديَري منصيب لتمويل) فنزويال كراكاس، يف ومقره(والكارييب 
من  على خمصصات اليونسكو شبه كامل بشكل املعهدين ويعتمد عمل هذين. األخرى اخلاصة باملوظفني والتكاليف

 .املضيفة البلدان من عينية حمدودة وعلى مسامهة الربنامج العادي

                                                
) التعديالت اليت أُدخلت على النظام األساسي ١٤م/٣٧متر العام (عمًال بالقرار اعتمد اللس التنفيذي، مبوجب التفويض املمنوح له من املؤ  ٢

(عمًال  ٢٠١٤يل ملعهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب يف دورته الرابعة والتسعني بعد املائة املنعقدة يف نيسان/أبر 
 ).٧م ت/١٩٤ بالقرار
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 فرض قيود والحتمال) النمو االمسي الصفري للميزانية سيناريو( ٥/م٣٨يف الوثيقة  املتوقع املايل وتأهبًا للوضع - ٨
 يسمح هلا بزيادة وضع يف اليونسكو تكون لن دوالر، ماليني ٥٠٧ظل خطة اإلنفاق البالغة يف  صارمة على امليزانية

 صول إىلوإذا تعذر الو  املايل الوضع يتحسن مل وإن. للمعاهد األساسي يف التمويل من الربنامج العاديمسامهاتا  مستوى
 حجم املعاهد االستمرار يف تقليص سوى آخر خيار أي أال يكون أمام اليونسكو بشكل كبري احملتمل فمن بديلة، حلول
 . الربنامج العادياملشغولة حالياً يف إطار  املناصب من عدد وإلغاء

 المعنية بالتربية في المستقبل ١الفئة معاهد  استدامة

 إزاء مستقبل حقيقياً  تستشعر قلقاً  ولكنها ،املعنية بالرتبية ١ الفئةمن  املعاهد السبعة بدعم ملتزمة األمانة زالت ما - ٩
 املعاهد، جلميع املالية تشّكل االستدامة يتبني من استعراض مرفق اإلشراف الداخلي، وكما. اخلاصة بتلك املعاهد الشبكة
أمريكا الالتينية والكارييب ومعهد اليونسكو لتكنولوجيات معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف  اخلصوع وجه وعلى

ويُطبق معهد املهامتا غاندي . فيها األعضاء والدول كبري وجاد بالنسبة لليونسكو قلق مصدر املعلومات يف جمال الرتبية
 يف حالً  فيه باعتبارهإمعان النظر  ينبغي منوذجياً  للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة ومقره يف نيو دهلي نسقاً 

 مليون ٢,٢ مببلغساسي األتمويل الاليونسكو  وتوفراملهامتا غاندي،  دعم ملعهدال فالسلطات اهلندية تقّدم املستقبل.
 أنشطة متويل عن النظر مدير املعهد. وبصرف ملنصب التمويل الالزم املنظمة تقدمو  املعهد، ملساندة أنشطة سنوياً  دوالر

موظفي املعهد البالغ عددهم  تكاليف املقّدمة من احلكومة اهلندية املالية املسامهة تغطي غاندي وبراجمه،معهد املهامتا 
 من املوظفني أساسي مهل استنادًا إىل فريق العمل املعهد من مما ميّكن موظفني حمليني، سبعةو  موظفني دوليني مخسة
 والعاملية. اإلقليمية وظيفته ألداء

 ملساعدتا على املضيفة أساسية من البلدان إىل مسامهات تقدير أقل على املعنية بالرتبية ١الفئة معاهد وحتتاج  -١٠
 وظائف ٥ إىل ٤ موظف دويل واحد وعدد يرتاوح بني عن يقل ال ما تضم( مركزية بنية وظيفية إنشاء تكاليف تغطية
تتمكن تلك املعاهد من تنفيذ واليتها بصفتها معاهد تابعة  ولن. املعهد مباين وصيانة األنشطة ومتويل ،)وطنية مهنية

لتمويل  املضيف دنيا من البلد أساسية ومسامهات املهنيني املوظفني من أساسي فريق بدون ١لليونسكو من الفئة 
 مبانيها. وصيانة أنشطتها

اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف  وأما بالنسبة  ملعهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية ومعهد -١١
بالنسبة ملعهد تكنولوجيات  الروسية السلطات على الفكرة املذكورة سابقاً  األمانة فقد اقرتحت أمريكا الالتينية والكارييب،

فرصة  عهدينملنح امل وذلك ملعهد التعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب، بالنسبة الفنزويلية وعلى السلطات املعلومات
 .إليهما املوكلة املهام وألداء املطلوب األساسي املهل الفريق مع للعمل
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 الخالصة بإيجاز

 ،املعنية بالرتبية ١معاهد الفئة  من للعديد املالية الذي يهدد االستدامة احملتمل الوشيك وللخطر للوضع احلايل نظراً  -١٢
 .تلك املعاهد بشأن مستقبل ملساعدتا على التوصل إىل حلول التنفيذي اللس من األمانة توجيهاً  تلتمس

 المقترح القرار

 ما تقّدم، قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد قرار يصاغ نصه على النحو التايل:استناداً إىل 

 إن اللس التنفيذي،

 ،٧ت/ م١٩٤و(ثانياً)،  ١٤م ت/١٩٢و(أوًال)،  ١٧م ت/١٩١و، ١٤م/٣٧ بالقرارات إذ يذّكر - ١

 ١معاهد الفئة ألف) بشأن أحدث املستجدات يف إدارة الرابع ( اجلزء ٥م ت/١٩٦الوثيقة  وقد درس - ٢
 ،  املعنية بالرتبية

 إىل اجلهود اليت بذلتها األمانة لتحسني مستوى األداء الفعال لتلك املعاهد وإدارتا،  وإذ يشري - ٣

 تعمل املنظمة حتت وطأتا، اليتالصارمة نصب عينه القيود املالية  ويضع - ٤

 املعنية بالرتبية؛ ١املديرة العامة على مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل حتسني مستوى إدارة معاهد الفئة  حيث - ٥

 الوثيقة ملحقعلى النظام األساسي ملكتب الرتبية الدويل الواردة يف  إدخاهلا التعديالت املقرتح ويؤيد - ٦
املديرة العامة إلحالتها إىل املؤمتر العام إبان دورته الثامنة والثالثني للنظر  ويدعوالرابع؛  اجلزء ٥م ت/١٩٦
 فيها؛

والنقاش املعنية بالرتبية  ١الفئة تعليقات املديرة العامة بشأن حالة االستدامة املالية ملعاهد ب وحييط علماً  - ٧
 املائة؛ املرتبط بذا املوضوع يف دورته السادسة والتسعني بعد

كي تتمكن من املعنية بالرتبية   ١البلدان املضيفة لتوفري امليزانية األساسية الالزمة ملعاهد الفئة  ويناشد بقوة - ٨
 االحتفاظ بفريق أساسي من املوظفني وبرنامج عمل أساسي ميكنها من أداء الوظيفة املسندة إليها؛

إىل املؤمتر املعنية بالرتبية  ١تنفيذي بشأن إدارة معاهد الفئة إحالة تقرير األمانة وتعليقات اللس ال ويقرر - ٩
 العام إبان دورته الثامنة والثالثني. 
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 ملحق

 التربية الدولي لليونسكوالنظام األساسي لمكتب 

 األساس المنطقي للتعديالت النص المقترح النص الحالي
  الخامسةالمادة  الخامسةالمادة 

 يضطلع اللس باملهام التالية:
 ... (أ)

 ... (ب)
 ... )ــ(ج
 ... (د)
 ... (ه)
 تتضمن ثالثة قائمة العام املدير إىل يقّدم (و)

 وفقاً  املدير لتعيني األقل على أمساء
 الواردة أدناه؛ السادسة املادة ألحكام

 من دورة كل يف العام املؤمتر إىل يقّدم )ز(
 .املكتب أنشطة عن تقريراً  العادية دوراته

 يضطلع اللس باملهام التالية:
 ... (أ)

 ... (ب)
 ... )ـ(ج
 ... (د)
 ... (ه)
تتضمن  قائمة العام املدير إىل ّدميق (و)

 وفقاً  مدير لتعيني األقل على أمساء ثالثة
 الواردة أدناه؛ السادسة املادة ألحكام

يُقّدم إىل املؤمتر العام يف كل دورة من  (ز)
 دوراته العادية تقريراً عن أنشطة املكتب

هذا التنقيح ضروري يف ظل 
التعديالت اليت أدخلت على املادة 

بصيغتها اليت  ١، الفقرة الرابعة
اعتمدها املؤمتر العام يف دورته 

السابعة والثالثني (مبوجب القرار 
 .)١٤م/٣٧

  السادسةالمادة  السادسةالمادة 
يُعني املدير العام مدير املكتب بالتشاور  - ١

) ٦مع اللس ملدة أقصاها ست (
 .)و( اخلامسةسنوات، وفقاً للمادة 

يُعني املدير العام مدير املكتب بالتشاور  - ١
) ٦ست ( مع اللس ملدة أقصاها

 )و( اخلامسةوفقاً للمادة سنوات، 

التعديل مطلوب لكي يعكس 
التعديل الذي أُدخل على املادة 

 .)و( اخلامسة
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 مدى قابلية الشبكة الميدانية الحالية لالستمرار في العمل في ظل خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ -باء 
 دوالر ماليين ٥٠٧
 (رابعاً، دال)) ٥م ت/١٩٥(رابعاً)، و ٤م ت/١٩٤القرارين  ة تنفيذ(متابع

 المقدمة

اعتمد املؤمتر العام يف دورته السادسة والثالثني خطة بشأن اإلصالح الشامل للشبكة امليدانية لليونسكو من أجل  - ١
مرونة وبروزًا على املستويني اإلقليمي االرتقاء جبودة وفعالية اخلدمات اليت توفرها للدول األعضاء وضمان حضور أكثر 

املرونة واالرتقاء باجلودة  . وشكلت، وتعزيز التجانس مع جهود حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدةوالقطري
وحتقيق الكفاءة األهداف الرئيسية هلذا اإلصالح، الذي يعد جزءًا ال يتجزأ من عملية اإلصالح الشاملة للمنظمة اليت 

أيد أيضًا خطة التنفيذ املعدلة اليت و اعتمد املؤمتر العام هذا اإلصالح الشامل للشبكة امليدانية، و . وم با املديرة العامةتق
يُركز اقرتاحها الداعي إىل أن من املوارد املالية، ووافق على القصوى االستفادة  حتقيقاقرتحتها املديرة العامة، واليت ترمي إىل 

مدى التقدم . وُقدمت تقارير مرحلية، بصورة منتظمة، عن إصالح الشبكة امليدانية على أفريقيا من املرحلة األوىل تنفيذ
، إىل اللس التنفيذي يف دوراته التسعني بعد املائة واحلادية والتسعني بعد املائة والثانية احملرز يف إصالح الشبكة امليدانية

 التسعني بعد املائة.والتسعني بعد املائة والرابعة و 

تنفيذ املرحلة  تقرر إرجاءإصالح الشبكة امليدانية، عملية املؤمتر العام، يف دورته السادسة والثالثني، وعندما أقر  - ٢
. بيد أنه يف ضوء األوضاع املالية للمنظمة، أوصت ٢٠١٥-٢٠١٤ التالية اخلاصة مبنطقة الدول العربية إىل فرتة العامني

، عند تقدت تقريرها املرحلي إىل اللس التنفيذي، يف دورته الثانية والتسعني بعد املائة، عن تنفيذ إصالح املديرة العامة
 بشأنبأن يتم إيقاف تنفيذ عملية إصالح الشبكة امليدانية يف املناطق األخرى إىل أن تتضح الرؤية الشبكة امليدانية، 

ومل تسمح القيود املالية املفروضة على خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ وضوحاً تاماً.  ٢٠١٥-٢٠١٤ فرتة العامنيميزانية 
 ماليني دوالر بتوفري التمويل الالزم لالستمرار يف تنفيذ إصالح الشبكة امليدانية يف املناطق األخرى. ٥٠٧

 عتمد القراراجلزء الرابع، ا ٤م ت/١٩٤يف الوثيقة  الواردلتقرير املرحلي التنفيذي ا اللس أن درسوبعد  - ٣
السادسة والتسعني بعد املائة، معلومات عن مدى (رابعاً) وطلب من املديرة العامة أن تقدم إليه، يف دورته  ٤م ت/١٩٤

ماليني دوالر، وعن  ٥٠٧قابلية الشبكة امليدانية احلالية لالستمرار يف العمل يف ظل خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
تنفيذ الربنامج يف حدود املوارد املالية والبشرية املتاحة لكل منها، وعن تطبيق الالمركزية يف قدرات املكاتب امليدانية على 

تتحقق من توقيع مجيع مديري . وطلب أيضًا من املديرة العامة أن لقطاعات الربنامج املتاحةاستخدام موارد الربنامج 
يف أفضل أن يتم ذلك على مبؤشرات متسقة،  رتبطأداء تتضمن أهدافًا وغايات واضحة ت اتفاقاتاملكاتب امليدانية 

دعا املديرة و  .٢٠١٤يف موعد أقصاه �اية عام  وأاخلامسة والتسعني بعد املائة  ة اللس التنفيذيقبل انعقاد دور احلاالت 
 .أن تؤمن آلية بديلة مناسبة للوفاء باملهام اليت ُحددت أساساً لّمع الدعم اإلقليميإىل أيضاً العامة 
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تنفيذ القرار  أن تواصل بذل جهودها الرامية إىل، دال) من املديرة العامة (رابعاً  ٥م ت/١٩٥ويطلب كذلك القرار  - ٤
 .بغية تعزيز هذه العمليات من حيث الفعالية والكفاءة)، (رابعاً  ٤م ت/١٩٤

 تطور الشبكة الميدانية

يف املناطق القائمة امليدانية  إىل جانب البنيةد إصالحها يف أفريقيا بعالقائمة حاليًا الشبكة امليدانية  وتتواجد - ٥
النامجة عن تطبيق االسرتاتيجية الالمركزية وتنفيذ خطة العمل اليت اعتمدها اللس التنفيذي يف فرتة العامني و األخرى 
معقوًال  خيدم كل مكتب منها عدداً جامعة  ويضم هذا النهج مكاتبستويات. امل ثالثي، بناء على �ج ٢٠٠١-٢٠٠٠

، يف مجيع جماالت اختصاع اليونسكو، وتساندها مكاتب إقليمية متخصصة مبوضوعات معينةء من الدول األعضا
البلدان ويدعمها عدد من املكاتب الوطنية اليت أُنشئت، بناء على معايري الكفاءة احملددة اليت اعتمدها املؤمتر العام (

ت أو تعيش البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، أو البلدان اليت تشهد نزاعا التسعة ذات األعداد الضخمة من السكان، أو
الذي يدعم النهوج دون اإلقليمية  اإلطار التنفيذي الرئيسي للربنامجع). ومتثل املكاتب اجلامعة ظروف ما بعد النزا 

ول األعضاء اليت تشملها املكاتب واألعمال القطرية. ويؤدي مديرو املكاتب اجلامعة مهامًا متثيلية يف كل دولة من الد
ُحتال األعمال القطرية واملهام التمثيلية يف ويف حال وجد مكتب وطل يف املنطقة اليت يشملها املكتب اجلامع، اجلامعة. 

على املستوى  خلربة والدعمامصادر إىل رئيس املكتب الوطل. ومتثل املكاتب اإلقليمية جزءًا من  العضو املعنية ةالدول
 .تضع اسرتاتيجيات وسياسات إقليميةالقطاعي، كما 

إىل عام  ٢٠٠١أساسًا يف الفرتة املمتدة من عام جرت اليت  شبكة امليدانيةالعملية إعادة تنظيم خالل وقد مت  - ٦
كياناً (مبا يف   ٥٣ىل ) إمكاتب االتصال األربعةكياناً ميدانياً (مبا يف ذلك   ٧٤من ختفيض عدد املكاتب امليدانية ، ٢٠٠٤

مكتبًا (مبا يف ذلك مكاتب االتصال  ٥٤من  ٢٠١٥-٢٠١٤ يف عاميامليدانية  البنيةذلك مكتيب االتصال). وتتألف 
 قائمة املكاتب امليدانية واملناطق اجلغرافية اليت تشملها هذه املكاتب. ٤األربعة). وترد يف امللحق 

املهام اليت تضطلع با املكاتب  ضرورة توضيح (أ) ، فيما يلي:التحديد على وجه، البنيةوتتمثل أوجه ضعف هذه  - ٧
تعدد الروابط املباشرة بني خمتلف بسبب التبعية اإلدارية  ضرورة توضيح (ب)و ،كمكاتب إقليمية اليت تعمل أيضاً اجلامعة 

الية والكفاءة، اعتمدها املؤمتر العام يف الفعبنية ثنائية املستوى لتعزيز  وضع، مما أسفر عن واملقرأنواع املكاتب امليدانية 
ومتثل املكاتب اإلقليمية املتعددة القطاعات واملكاتب الوطنية املرتكز األساسي الذي تقوم عليه  دورته السادسة والثالثني.

املديرة العامة املرقمة يف مجيع املناطق على حنو متزايد. وترد يف مذكرة  إنشاؤهااجلديدة، اليت كان من املأمول  البنيةهذه 
 DG/Note/14/2  األدوار الرئيسية واملسؤوليات واملهام على مستوى الشبكة  ،٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ٣املؤرخة يف و

 امليدانية يف أفريقيا بعد إصالحها.
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 التقرير المرحلي الشامل

على حنو ما ( ٢٠١٣يف �اية عام  على أفريقيا تركزمن عملية إصالح الشبكة امليدانية، اليت  ١املرحلة  أُجنزت - ٨
وباتت هذه )، ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ٣واملؤرخة يف   DG/Note/14/2 أعلنت عنه املديرة العامة يف مذكرتا املرقمة 

وجا أبمكاتب إقليمية متعددة القطاعات ( مخسة، فهي تتألف من إىل حد كبري ةقائمالشبكة امليدانية اجلديدة لليونسكو 
. حمددة مكتبًا وطنياً، وحتظى بدعم من املكاتب الفرعية املختصة مبشروعات ١١) ووداكار وهراري ونريويب وياوندي

مية إضافية على مستوى املكاتب اإلقلي خربات وموارد بشريةعن تعزيز تعبئة  ،وأسفر اإلصالح، وإن مل يكن ذلك مثالياً 
 .٥بنية الشبكة امليدانية يف أفريقيا يف امللحق  وتردفيها املقر واملكاتب الوطنية.  املتعددة القطاعات اليت أسهم

املتعددة القطاعات للدول األعضاء  قد تعزز االستجابة املوظفني املخصصني للربنامج عددوال شك أن زيادة  - ٩
ملشروعات الكبرية، ل على تفويض االعم متعددة القطاعات. وينبغي برامج ومشروعاتإلعداد اإلمكانات الالزمة وتتيح 

املقر إدارتا (وال سيما قطاع الرتبية)، للمكاتب اإلقليمية املتعددة القطاعات خالل عام قطاعات الربنامج يف اليت تتوىل 
لكي ملكاتب اإلقليمية املتعددة القطاعات، اليت تضطلع با اتعزيز مهام الدعم اإلقليمي  مواصلة. ومن الضروري ٢٠١٥

 إىل املكاتب الوطنية.  يفعال واستباق على حنوتقدت املساعدة والدعم ن من تتمك

، ويف ضوء ظروف التقشف املفروضة على يف أديس أبابا وقف إنشاء جمّمع الدعم اإلقليميالقرار اخلاع ب وإثر -١٠
انية يف أفريقيا وجيري ماليني دوالر، ُوضعت بىن إدارية موحدة للمكاتب امليد ٥٠٧خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 

توسيعها لتشمل مناطق أخرى. وُحددت هذه البىن باالستناد إىل دور املكتب امليداين وطبيعته وحجمه، وُأخذ يف االعتبار 
يف تجانس بشرية اليت يتوىل املكتب إدارتا، فضًال عن مستوى التعقيد بالنظر إىل مبدأ زيادة الحجم املوارد املالية وال

(سواء تعلق واحد كيان أكثر من  يف مراكز العمل اليت تستضيف  موحدةاملتحدة. وجيري وضع بىن إدارية  منظومة األمم
 حتقيقمعهد من الفئة األوىل، أي نيودهلي وأديس أبابا)، لغرض و األمر مبكتبني ميدانيني، أي عمان، أم مبكتب ميداين 

 من املوارد واملهام.القصوى االستفادة 

اإلشراف الداخلي الدروس املستفادة من عملية اإلصالح امليداين يف أفريقيا، وستقدم املديرة وسيستعرض مرفق  -١١
 .بذا الشأن تقريراً  إىل اللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة العامة

املؤرخة و  DG/Note/14/2 ة املديرة العامة املرقممذكرة اإلدارية املبسطة (والتبعية  تفويض السلطاتومن شأن تعزيز  -١٢
الربنامج يف تنفيذ أنشطة التنسيق واملساءلة حتسني ) اليت تدعم إصالح الشبكة امليدانية، ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ٣يف 

باألدوات الالزمة لالستجابة لتطلعات الدول األعضاء وتعبئة الشراكات والتشديد  رؤساء املكاتب امليدانيةو  يمدير تزويد و 
خمططًا إرشاديًا يوضح خطوط اإلبالغ واملساءلة  ٣على مكانة اليونسكو يف منظومة األمم املتحدة. ويرد يف امللحق 

 الراهنة.
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واملرافق املركزية واملكاتب ات الربنامج ، وبالتعاون مع قطاعمكتب التخطيط االسرتاتيجيبالتنسيق مع وُوضعت،  -١٣
ومشفوعة ، ألداءل اً وغايات واضحةأهدافتتضمن ميع مديري ورؤساء املكاتب امليدانية بشأن اإلداء جل، اتفاقات امليدانية

وارد الرئيسية، أي القيادة واإلدارة يف جماالت الربنامج، وإدارة امل ممسؤوليته تتمحور حول(مناظرة هلا داء مبؤشرات أ
البشرية، وإدارة املوارد املالية واألصول، وتعبئة املوارد اخلارجة عن امليزانية، وإدماج أعمال اليونسكو يف مبادرات منظومة 

هذه االتفاقات يف أداة تقييم األداء على صعيد  وأدرجتاألمم املتحدة، وإدارة العالقات اخلارجية، وإقامة الشراكات). 
عمليات  وستجرى. ٢٠١٤عليها مديرو ورؤساء املكاتب امليدانية يف �اية عام  ووافق) MyTalentاليونسكو بأكملها (

 ، بالتنسيق الوثيق مع مجيع القطاعات واملرافق املعنية.٢٠١٥تقييم منسقة بشأن هذه األهداف املشرتكة حبلول �اية عام 

حضور  فقة السلطات الروسية، غري أنمبوا ٢٠١٥غلق مكتب اليونسكو يف موسكو يف شهر أيلول/سبتمرب وسيُ  -١٤
معهد تكنولوجيات املعلومات يف من خالل األنشطة اليت يضطلع با سيستمران اليونسكو وأنشطتها يف االحتاد الروسي 

 .جمال الرتبية

 مدى قابلية الشبكة الميدانية لالستمرار في العمل 

املوارد املالية واملوارد البشرية الالمركزية يف ظل خطة اإلنفاق من هذه الوثيقة، معلومات عن  ٢و ١ترد يف امللحق  -١٥
 ماليني دوالر واألموال اخلارجة عن امليزانية ومعدالت التنفيذ املعنية، كما ترد يف الوثيقة ٥٠٧القائمة على مبلغ 

هذه  وتتمثل. يدانيةإىل املكاتب امل املقدمة من احلكومة عينيةالسامهات اجلزء الثاين، معلومات عن امل ٤م ت/١٩٦
وتقدت املسامهة، بالنسبة إىل عدد من املكاتب، لتغطية تكاليف  انيةالعمل التوفري أماكن  يفكبري،   إىل حداملسامهات، 

 صيانة وخدمات املكاتب.

. وطبقت قطاعات الربنامج الالمركزية على اعتمادات الربنامج العادي لليونسكو، وفقًا السرتاتيجيات كل منها -١٦
وتتمثل سياسة الالمركزية لقطاع الرتبية يف حتويل اعتمادات إىل املكاتب اإلقليمية اخلمسة املتعددة القطاعات يف أفريقيا 

يف مناطق أخرى (بريوت وبانكوك وسانتياغو). ويتمتع مديرو هذه املكاتب الواقعة واملكاتب اإلقليمية الثالثة 
 .املنطقة الفرعية التابعة هلم أو اجلامعة و/أو الوطنية يف املنطقة إىل املكاتب يف حتويل االعتمادات ةالتام يةباالستقالل

على سبيل ختصيص اعتمادات الربنامج العادي يف اسرتاتيجية الالمركزية لقطاع العلوم الطبيعية  تتمثلوباملثل،  -١٧
إىل أفريقيا ومكاتبها اإلقليمية اخلمسة املتعددة القطاعات، وإىل املكاتب اليت يوجد فيها موظفون مهنيون دوليون  األولوية

 املكاتب اإلقليمية للعلوميف جمال العلوم الطبيعية. وفيما يتعلق باملناطق األخرى،  ُحتّول االعتمادات، يف املقام األول، إىل 
ة والقاهرة)، مث إىل املكاتب اليت يوجد فيها موظفون دوليون مهنيون يف جمال العلوم الطبيعية. مونتيفيديو وجاكارتا والبندقي(

) متطلبات الربامج ٪٣٨,٣( ٢٠١٥-٢٠١٤وتبّني نسبة الالمركزية املطبقة على اعتمادات الربنامج العادي لفرتة العامني 
االلتزامات. الوفاء باالجتماعات النظامية و لتنظيم  يعلى أساس مركز االعتمادات استخدام الدولية للعلوم واحلاجة إىل 
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، بسبب ٢٠١٤وبصفة عامة، تعترب نسبة تطبيق الالمركزية على اعتمادات قطاع العلوم دون املستوى املتوقع يف �اية عام 
 املناصب الشاغرة اجلاري تعيني موظفني فيها.من عدد ووجود إعادة هيكلة املنظمة وتقليص املوارد البشرية 

قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية يركز وسعيًا إىل حتقيق قدر أكرب من التنسيق واالتساق على الصعيد اإلقليمي،  -١٨
املكاتب اإلقليمية املتعددة القطاعات يف أفريقيا أو املكاتب اإلقليمية يف املناطق حتويل االعتمادات الالمركزية إىل على 

 املكاتب اجلامعة األخرى، متاشياً مع خطط العمل، عرب املكاتب اإلقليمية. ملنفعةمركزية تطبيق الال أيضاً األخرى. وجيري 

لربنامج العادي للمكاتب اإلقليمية اخلمسة املتعدة القطاعات يف من اوخيصص أيضًا قطاع الثقافة اعتمادات  -١٩
خرى، األناطق امليف أما  . إطار مسؤولياتاأفريقيا اليت توزعها بدورها حسب األنشطة اليت تضطلع با املكاتب الوطنية يف

ومسؤولية خطط العمل املوحدة على الصعيد اإلقليمي  بشأنمسؤولية التشاور أخصائي برنامج يف قطاع الثقافة يتوىل ف
 االعتمادات اليت حيوهلا القطاع إىل املكاتب امليدانية املعنية.إعدادها استناداً إىل 

معظم االعتمادات املخصصة لتنفيذ الربنامج، إىل مكاتب اليونسكو فيحول عادة  قطاع االتصال واملعلومات أما -٢٠
امليدانية اليت ُحيبذ فيها االضطالع باألنشطة الربناجمية، واليت تكثر فيها االحتياجات. وبناء على ذلك، خصص قطاع 

إىل املكاتب امليدانية، مع إعطاء األولوية إىل القارة  مباشرةً  لهاملرصودة ميزانية الربنامج من  ٪٥٦االتصال واملعلومات 
ت واملعلومات يف مجيع اخلربة يف االتصاالتوافر التوظيف على ضمان يف جمال قطاع الاألفريقية. وشددت اسرتاتيجية 

املي، مما يضمن حسن على الصعيد العويف املكاتب اجلامعة مكاتب اليونسكو اإلقليمية املتعددة القطاعات يف أفريقيا 
 استخدام االعتمادات اليت تطبق عليها الالمركزية لتحقيق النتائج املنشودة. 

، تظل اعتمادات الربنامج العادي اليت حتصل عليها الربنامج العادي لليونسكواملتاحة يف إطار وارد ونظراً لشحة امل -٢١
، مما ُيضعف مدى قابلية ٥ة لتحقيق النتائج املنشودة يف الوثيقة م/املكاتب امليدانية يف إطار الالمركزية متواضعة وغري كافي

امليزانية عن  ةخارج باعتماداتحتتاج إىل رفدها ال شك أن املكاتب امليدانية و الشبكة امليدانية لالستمرار يف العمل. 
يف على وضع اليونسكو  لعملوا، دعم األولويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليميةلمسامهات ملموسة  لتتمكن من تقدت

 املبادرات املشرتكة لألمم املتحدة على الصعيدين القطري واإلقليمي. املكان املناسب لإلسهام يف 

ويعزز احلضور امليداين امللموس إقامة الشراكات وفرع تعبئة املوارد من املنظمات الشريكة اإلقليمية والوطنية،  -٢٢
تعزيز القدرات التقنية الوطنية أيضًا . ويندرج الشركاء من القطاع اخلاع واملؤسساتاألكادميية، و  واهليئاتواجلامعات، 

 على الصعيد القطري.تواجد املنظمة ضمن مزايا  عمل اليونسكو وإبراز

لدعم اسرتاتيجية ومبتكرة طويلة األمد، و  شراكاتإلقامة  تؤهلهاوحتتل مكاتب اليونسكو امليدانية مكانة فريدة  -٢٣
املصممة خصيصاً اليت تبذهلا احلكومات. ويتيح احلضور امليداين زيادة فعالية الربامج  جلهود الربناجميةوا اإلمنائية سياسةال

والظروف اليت تطبق لسياق احمللي افهم زيادة ، بفضل الدول األعضاءلتنمية قدرات ملشورة التقنية وتقدت الدعم إلسداء ا
 الصكوك العاملية لتلبية االحتياجات احمللية. لتطويع اً ضروريذلك  كونيقد فيها السياسات، و 
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أن  وصادرات قادرة بالتايل علىأصبحت املكاتب امليدانية شريكا موثوقًا وحمرتمًا بالنسبة إىل النظراء الوطنيني، و  -٢٤
ز التعاون مع ت اختصاصها وتعز وأن توفر اخلربة يف جمااللألمم املتحدة تقنيل تدعم وتدافع بفعالية عن تنفيذ اإلطار ال
الوكاالت األخرى. ويضمن احلضور الفعلي لليونسكو يف أفرقة عن عمل  املهام الوكاالت األخرى، فتتفادى بذلك احنراف

، إدماج مهام املنظمة يف إعداد أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةاألمم املتحدة القطرية، وال سيما مسامهتها 
وجماالت برناجمها يف األداة احلامسة لألعمال املتضافرة اليت تضطلع با منظومة األمم املتحدة إدماجًا مالئماً.  وأولوياتا

وتضيف مواطن قوة اليونسكو ذات الطابع التقل والتقنيل قيمة إىل برامج األمم املتحدة ومشروعاتا املشرتكة، على الرغم 
 من مواردها احملدودة. 

ويعزز حضور اليونسكو امليداين صورة املنظمة عرب وسائل اإلعالم الوطنية واحمللية، وال سيما باللغات الوطنية  -٢٥
 .وسائل نظامية وغري نظاميةاحمللية، ويتيح التواصل الفعال ويف الوقت املناسب مع الشركاء يف امليدان، عن طريق 

أشكال الدعم املقدمة من احلكومات املضيفة والدول األعضاء،  ويف ظل الوضع املايل الراهن العسري، متثل مجيع -٢٦
بوجه عام، إسهامًا قّيمًا لعمليات وأنشطة اليونسكو امليدانية. وتستفيد اليونسكو، يف العديد من املكاتب امليدانية، من 

لى املسامهات واملساعدة إعارة خرباء وطنيني وغريه من الدعم الوظيفي مثل املتدربني الداخليني واملتطوعني. وعالوة ع
املنصوع عليها يف اتفاقات البلد املضيف، قدمت البلدان املضيفة مسامهات عينية أخرى مثل متويل املؤمترات والفعاليات 

صيانة املباين (مبا يف ذلك عمليات التجديد اهلامة للمباين، مثل التشغيل و تكاليف يف اليت تنظمها اليونسكو، واملسامهات 
بالنسبة إىل غري مالئمة متامًا بعض البلدان قد تكون يف اتفاقات البلد املضيف أن أيضًا نالحظ ك). ولكن مكتب بانكو 

دعم  وأالدعم الوظيفي، أشكال غريها من  وأ اإلعارة وأتكاليف التشغيل،  وأاإلجيار، شروط اليونسكو، من حيث 
هذه االتفاقات، حسب االقتضاء،  إعادة النظر يف. وقد تكون هناك حاجة إىل األخرى أشكال الدعم أواألنشطة، 

 املعنية. العضو ةبالتعاون مع الدول

حمددة، وخاصة املكاتب اليت  قتصاديةية اجغرافية سياسية واجتماعيف بيئات  ويتسم وجود املكاتب امليدانية اجلامعة -٢٧
 املشرتكة. اإلمنائيةتحديات لابناء القدرات، بفضل قربا و على صعيد الدول اجلزرية، مبيزات خاصة  تشمل

أنشطة اإلنعاش وإعادة اإلعمار يف البلدان ، شاركت اليونسكو، على حنو متزايد، يف املاضيةوعلى مدى السنوات  -٢٨
. ونتيجة حلضور اليونسكو يف امليدان (مثل أفغانستان والعراق املصابة بالكوارث الطبيعيةو اخلارجة من النزاعات السياسية 

. وميثل هذا احلضور كذلك وسيلة تزداد أيضاً األمم املتحدة فإن مشاركتها مع الشركاء يف قيا وساحل العاج)، وجنوب أفري
لتعبئة األموال اخلارجة عن امليزانية عرب املشاركة يف اختاذ املبادرات املشرتكة يف الال اإلنساين لألمم املتحدة وبناء 

 القدرات.
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خطة اإلنفاق وعلى وجه التحديد، القيود اليت تفرضها القيود املفروضة على املوارد املالية،  وخالصة القول إن -٢٩
 التوسع يفالشبكة امليدانية، من خالل وقف  قد أثرت سلبًا على عملية تبسيطماليني دوالر،  ٥٠٧القائمة على مبلغ 

وتنفيذ الربنامج وخطوط اإلبالغ واملساءلة. بيد  خرى، مما حال دون حتقيق جتانس البىناألناطق امل ليشملإصالح الشبكة 
للربنامج العادي، ترى الدول األعضاء والشركاء املتاحة أنه، بالرغم من القيود الواضحة النامجة عن خفض املوارد األساسية 

يزانية على حنو . كما أن تعبئة األموال اخلارجة عن املأمر حمبذ للغاية حضور اليونسكو امليدايناستمرار  يف امليدان أن
القيمة املضافة اليت تتسم با اليونسكو، باالقرتان مع املشاركة  واستغاللفعال، واألساليب املبتكرة لتنفيذ الربنامج، 

امللموسة، والتزام الدول األعضاء باحلفاظ على حضور اليونسكو يف بلدا�ا املعنية، متثل سبيًال للمضي قدمًا بقابلية 
الستمرار يف العمل. وإذ تسلم املديرة العامة بأنه جيري اختاذ عدد من املبادرات لتعزيز مدى قابلية الشبكة امليدانية ل

املكلفة بأداء مهمة تقرتح أن يتم تقييم فعالية وكفاءة الشبكة امليدانية فإ�ا الشبكة امليدانية لالستمرار يف العمل، 
 س التنفيذي.برناجمها، يف الدورة املائتني للمجلاليونسكو وتنفيذ 

 القرار المقترح

 :التايل يصاغ نصه على النحو قرار اعتمادقد يرغب اللس التنفيذي يف  -٣٠

 إن اللس التنفيذي،

 ، دال)،(رابعاً  ٥م ت/١٩٥و(رابعاً)  ٤م ت/١٩٤ ينبالقرار  إذ يذكر - ١

مدى قابلية الشبكة امليدانية لالستمرار يف العمل  بشأناجلزء الرابع (باء)  ٥م ت/١٩٦الوثيقة  وقد درس - ٢
 ماليني دوالر، ٥٠٧يف ظل خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 

 من اإلصالح امليداين يف أفريقيا؛ ١بالتقدم احملرز يف املرحلة  حييط علماً  - ٣

ؤشرات أداء مشفوعة مبة، أهدافاً وغايات واضح تضماتفاقات األداء، اليت مت إعداد  هبأن أيضاً  وحييط علماً  - ٤
 قد صدقوا عليها؛ ة، وأن مجيع مديري ورؤساء املكاتب امليدانيمالئمة

نتيجة وقف إنشاء المع اإلداري، بأن ترتيبات مالية وإدارية بديلة قد وضعت يف أفريقيا،  حييط علماً كما  - ٥
 وجيري تنفيذها يف مجيع املكاتب امليدانية؛

الربنامج ماليني دوالر بتنفيذ  ٥٠٧تسمح خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ  بأنه يف حني ال يسّلمو  - ٦
،  على أفضل وجه املتاحةاحملدودة املوارد  الستخدام، جيري بذل اجلهود باملستوى احملبذ من الفعالية والكفاءة

 استحداث أساليب مبتكرة بديلة لتنفيذ الربنامج؛كما مت 
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الدول األعضاء إىل االلتزام التام باألحكام املنصوع عليها يف اتفاقات البلد املضيف املعل، فيما  ويدعو - ٧
الدول األعضاء إىل  كما يدعويتعلق بتقدت املساعدة والدعم إىل املكاتب امليدانية اليت تقع يف بلدا�ا،  
اإلجيار شروط  سيما فيما خيص استعراض مستوى دعمها ملكاتب اليونسكو امليدانية، حسب االقتضاء، وال

 أشكال الدعمو ودعم األنشطة  اخلاع باملوظفنيالدعم أشكال وتكاليف التشغيل واإلعارة وغريها من 
 ؛األخرى

عمليات مكاتب اليونسكو امليدانية لالدول األعضاء إىل استكشاف سبل ووسائل املساعدة  ويدعو أيضاً  - ٨
 ؛والتسهيالت اللوجيستيةوتنفيذ الربنامج من خالل املسامهات العينية واملالية 

على املكاتب  توزيع املوارد البشرية املناسبةمن املديرة العامة أن تواصل بذل اجلهود لضمان  ويطلب - ٩
 امليدانية، بقدر اإلمكان؛

لعامة ان تقدم إليه، يف دورته املائتني، تقريرًا عن التقدم احملرز، مبا يف ذلك حتليل من املديرة ا ويطلب أيضاً  -١٠
مدى قابلية الشبكة امليدانية لالستمرار يف العمل، وحالة استخدام موارد الربنامج العادي ومستوى تعبئة 

 املوارد اخلارجة عن امليزانية.
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 لالملحق األو 

  بحسب المكتب اإلقليمي المتعدد القطاعات و/أو المكتب الجامع و/أو المكتب اإلقليمي ٢٠١٥-٢٠١٤الموارد الالمركزية لعامي 
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 الملحق الثاني  6
 )نظام تحسين الخدمات المتعلقة بالموظفينوفقاً ل( ٢٠١٤ األول/ديسمبر كانون  ٣١الفئات والمناطق في توزيع الموظفين بحسب 

  
   ۲۰۱٤ األول/ديسمبر كانون ۳۱الوظائف الثابتة في إطار البرنامج العادي في 

 معدالت شغور الوظائف
 *۲۰۱٥ في شباط/فبراير

 
 الوظائف والعقود

 **۲۰۱٤ األول/ديسمبر كانون ۳۱في 

  

(بما في ذلك الوظائف الميدانية المحلية (م و/خ ع) الممولة من صناديق الطوارئ حتى نهاية 
   )٥م/۳۸والواجب النظر في إدراجها في الوثيقة  ۲۰۱٥ األول/ديسمبر كانون

 

  
 الوظائف المشغولة  

 [أ]
 الوظائف الشاغرة

 [ب]
 إجمالي عدد الوظائف

 [ج]
 معدالت شغور الوظائف

   [ب/ج]
  

الخارجة عن  الموارد البرنامج العادي
 المجموع الميزانية

 أفريقيا

 ٪۱۹   ٪۲٦ ۸۹ ۲۳ ٦٦ البرامج
 

۹۹ ۱۲٤ ۲۲۳ 

 ٪۲۷   ٪۳۹ ٥٦ ۲۲ ۳٤ اإلدارة
 

۸۷ ۱۹ ۱۰٦ 

 ٪۱٦   ٪۲٥ ۷۳ ۱۸ ٥٥ اإلدارة العليا
 

۱۰۳ ۱۹ ۱۲۲ 

 ٪۲۰   ٪۲۹ ۲۱۸ ٦۳ ۱٥٥ المجموع
 

۲۸۹ ۱٦۲ ٤٥۱ 

 الدول العربية

 ٪۱۱   ٪۲۲ ۳۷ ۸ ۲۹ البرامج
 

٤۷ ۷٦ ۱۲۳ 

 ٪۲۰   ٪۲۸ ۲٥ ۷ ۱۸ اإلدارة
 

۳۲ ۱۸ ٥۰ 

 ٪۹   ٪۲۱ ۳٤ ۷ ۲۷ اإلدارة العليا
 

٤٥ ۱٦ ٦۱ 

 ٪۱۳   ٪۲۳ ۹٦ ۲۲ ۷٤ المجموع
 

۱۲٤ ۱۱۰ ۲۳٤ 

 آسيا والمحيط الهادي

 ٪۱۱   ٪۱۷ ۷۸ ۱۳ ٦٥ البرامج
 

۹۸ ۱٥٦ ۲٥٤ 

 ٪۲۲   ٪۳۰ ٤۷ ۱٤ ۳۳ اإلدارة
 

۷٥ ۱۱ ۸٦ 

 ٪۸   ٪۸ ٦۲ ٥ ٥۷ اإلدارة العليا
 

۱۰۷ ۲٥ ۱۳۲ 

 ٪۱۳   ٪۱۷ ۱۸۷ ۳۲ ۱٥٥ المجموع
 

۲۸۰ ۱۹۲ ٤۷۲ 

أوروبا وأمريكا 
 الشمالية

 ٪۷   ٪۸ ۱۳ ۱ ۱۲ البرامج
 

۱٥ ۱۰ ۲٥ 

 ٤ اإلدارة
 

٤ ۰٪   ۰٪ 
 

۷ ٥ ۱۲ 

 ٪۲۰   ٪۲۰ ۱۰ ۲ ۸ اإلدارة العليا
 

۱۱ ۸ ۱۹ 

 ٪۱۱   ٪۱۱ ۲۷ ۳ ۲٤ المجموع
 

۳۳ ۲۳ ٥٦ 

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

 ٪۲۰   ٪۲۲ ٤٥ ۱۰ ۳٥ البرامج
 

٥ ٥٦۲ ۱۰۸ 

 ٪۱٦   ٪۲۲ ۳۲ ۷ ۲٥ اإلدارة
 

٤۳ ۱۸ ٦۱ 

 ٪۱۳   ٪۱۷ ٤٦ ۸ ۳۸ اإلدارة العليا
 

٥۹ ۱٦ ۷٥ 

 ٪۱۷   ٪۲۰ ۱۲۳ ۲٥ ۹۸ المجموع
 

۱٥۸ ۸٦ ۲٤٤ 
 ٪۱٦   ٪۲۲ ٦٥۱ ۱٤٥ ٥۰٦   المجموع

 
۸۸٥ ٤۷۳ ۱٤٥۷ 

 نو هم املباشر و الرؤساء ومساعدو  نو : املدير اإلدارة العليا: وظائف الدعم اإلداري واملايل؛ اإلدارةطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور؛ : الرتبية والثقافة والعلوم الطبيعية ومرفق اإلشراف الداخلي واالتصال واملعلومات والعلوم االجتماعية واإلنسانية وإدارة أفريقيا وقالبرامج
 )STEPS(تشمل قرارات التعيني والنقل وإلغاء الوظائف املسجلة يف قاعدة بيانات املوظفني  (*)

أغراض إدارية، والوظائف املؤقتة (الوظائف احملددة تلبية واليت تعترب وظائف مؤقتة ل ،٢٠١٥ األول/ديسمرب الطوارئ حىت �اية كانوناملوارد اخلارجة عن امليزانية، الوظائف الثابتة والوظائف امليدانية احمللية (م و/ع خ) املمولة من صناديق و  تشمل، يف إطار الربنامج العادي (**)
 .والقروض) ،واملنتدبون) والعقود املؤقتة (عقود اخلدمات ،األجل/املرتبطة مبشروع، والتعيينات املؤقتة، واملوظفون املهنيون املبتدئون



196 EX/5 Part IV – page 17 

 الملحق الثالث

 المساءلة في المكاتب الميدانيةتسلسل التبعية اإلدارية و 
 (2014كانون الثاين/يناير  3 املؤرخة يف 14/3ع/مذكرات/ م الوثيقة انظر)

 

BFM مكتب اإلدارة املالية 

ODF (Gender, PCPD) 
وضاع ما بعد أل مكتب املديرة العامة )املساواة بني اجلنسني، واالستجابة

(النزاعات وما بعد الكوارث  
HRM مكتب إدارة املوارد البشرية 

ERI قطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور 
MSS مكتب إدارة خدمات الدعم 

 

 

     /                        

)             (
       /                        

                  

                               

                    

)                 /

               /      

         (

     /                    /             

BFM

ODG 

(Gender, 

PCPD)

HRM

ERI

MSS

     /                       

                /
                 

       

                 
)                        

        /       
       /      

        (
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 الملحق الرابع
 قائمة المكاتب الميدانية بحسب المناطق

 البلدان المشمولة نوع المكتب المنطقة/المكتب
     أفريقيا

 مكتب اليونسكو لالتصال 
 يف أديس أبابا

مكتب اتصال ومكتب 
 وطل 

مكتب اتصال لالحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا، 
  التابعة لألمم املتحدة، واملكتب الوطل إلثيوبيا

 كوت ديفوار  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف أبيدجان
 مكتب إقليمي متعدد مكتب اليونسكو يف أبوجا

 القطاعات
غرب أفريقيا: بنني وكوت ديفوار وغانا وغينيا وليبرييا ونيجرييا 

 وسرياليون وتوغو 
 غانا  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف أكرا

 مايل  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف باماكو
 الكونغو  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف برازافيل
مكتب إقليمي متعدد  مكتب اليونسكو يف داكار

 القطاعات 
بوركينا فاسو والرأس األخضر  :(غرب أفريقيا (منطقة الساحل

 وغامبيا وغينيا بيساو ومايل والنيجر والسنغال 
 تنزانيا  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف دار السالم

مكتب إقليمي متعدد  مكتب اليونسكو يف هراري
 القطاعات 

غرب أفريقيا: بوتسوانا وليسوتو ومالوي وموزمبيق وناميبيا 
 وجنوب أفريقيا وسوازيالند وزامبيا وزمبابوي 

 مجهورية جنوب السودان  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف جوبا
 مجهورية الكونغو الدميقراطية  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف كينشاسا

 غابون  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف ليربفيل
 موزمبيق  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف مابوتو
مكتب إقليمي متعدد  مكتب اليونسكو يف نريويب

 القطاعات 
شرق أفريقيا: جزر القمر وجيبويت وإريرتيا وإثيوبيا وكينيا 

ومدغشقر وموريشيوس ورواندا وسيشيل والصومال وجنوب 
 أوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدةالسودان و 

 ناميبيا مكتب وطل مكتب اليونسكو يف ويندهوك
مكتب إقليمي متعدد  مكتب اليونسكو يف ياوندي

 القطاعات 
أفريقيا الوسطى: أنغوال وبوروندي والكامرون ومجهورية أفريقيا 
الوسطى وتشاد والكونغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا 

 وائية وغابون وساو تومي وبرنسييباالست
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 البلدان المشمولة نوع المكتب المنطقة/المكتب
 ثقافة السالم دار 

 (بوجومبورا)
 

مكتب فرعي/وحدات  
 فرعية ملشروع

جزر القمر وكوتونو وجيبويت وغابورون بانغي و أنتناريفو و 
 وجوهانسربغ وكمباال وكيغايل وليلونغوي ولواندا ولوساكا

 اجناميناومونروفيا و 

     الدول العربية

 األردن  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف عّمان
املكتب اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية واملكتب اجلامع للبنان  مكتب إقليمي وجامع اليونسكو يف بريوت مكتب

 وسورية واألردن والعراق واألراضي الفلسطينية
يف الدول العربية واملكتب اجلامع ملصر  للعلوماملكتب اإلقليمي  مكتب إقليمي وجامع مكتب اليونسكو يف القاهرة

 والسودانوليبيا 
البحرين والكويت وعمان وقطر واململكة العربية السعودية  مكتب جامع مكتب اليونسكو يف الدوحة

 واإلمارات العربية املتحدة واليمن 

 العراق  مكتب وطل مكتب اليونسكو املعل بالعراق
 السودان  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف اخلرطوم
 اجلزائر وموريتانيا واملغرب وتونس  جامع مكتب مكتب اليونسكو يف الرباط
 األراضي الفلسطينية  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف رام اهللا

     بلدان آسيا المحيط الهادي

 كازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان  مكتب جامع مكتب اليونسكو يف أملايت
أسرتاليا وجزر كوك وفيجي وكرييبايت وجزر مارشال وواليات  مكتب جامع مكتب اليونسكو يف آبيا

ميكرونيزيا املوحدة وناورو ونيوزيلندا ونيوي وباالو وبابوا غينيا 
اجلديدة وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو وتوكيالو 

 (عضو منتسب) 
يف آسيا واحمليط اهلادي واملكتب اجلامع  املكتب اإلقليمي للرتبية مكتب إقليمي وجامع مكتب اليونسكو يف بانكوك

لتايالند وميامنار ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وسنغافورة 
 وفيتنام وكمبوديا

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان ومنغوليا ومجهورية  مكتب جامع مكتب اليونسكو يف بيجني
 الصني الشعبية ومجهورية كوريا 

 بنغالديش  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف دكا
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 البلدان المشمولة نوع المكتب المنطقة/المكتب
 فيتنام  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف هانوي

 باكستان  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف إسالم أباد
املكتب اإلقليمي للعلوم يف آسيا واحمليط اهلادي واملكتب اجلامع  مكتب إقليمي وجامع مكتب اليونسكو يف جاكرتا

  .وإندونيسيا وماليزيا و الفلبني وتيمور ليشيتلربوين دار السالم 
 أفغانستان  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف كابول

 نيبال  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف كتماندو
 بنغالديش وبوتان واهلند وامللديف ونيبال وسري النكا  مكتب جامع مكتب اليونسكو يف نيودهلي
 كمبوديا  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف بنوم بنه
 أوزبكستان  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف طشقند
 أفغانستان ومجهورية إيران اإلسالمية وباكستان وتركمانستان  مكتب جامع مكتب اليونسكو يف طهران

مكتب فرعي/وحدات  
 فرعية ملشروع

 ديلي ويانغون وأوالنباتار 

     أوروبا وأمريكا الشمالية

يف مكتب اليونسكو لالتصال 
 بروكسل

 االحتاد األورويب وهيئاته الفرعية يف بروكسل  مكتب اتصال

مكتب اليونسكو لالتصال يف 
 جنيف

 األمم املتحدة يف جنيف  مكتب اتصال

مكتب اليونسكو لالتصال يف 
 نيويورك

 األمم املتحدة يف نيويورك  مكتب اتصال

 أرمينيا وأذربيجان وبيالروس ومجهورية مولدوفا واالحتاد الروسي  مكتب جامع مكتب اليونسكو يف موسكو
 املكتب اإلقليمي للعلوم والثقافة يف أوروبا وأمريكا الشمالية  مكتب إقليمي  مكتب اليونسكو يف البندقية

مكتب فرعي/وحدات  
 فرعية ملشروع

 سراييفو 

     أمريكا الالتينية والكاريبي

 الربازيل  مكتب وطل اليونسكو يف برازيليا مكتب
 غواتيماال  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف غواتيماال

املكتب اإلقليمي للثقافة يف أمريكا الالتينية والكارييب واملكتب  مكتب إقليمي وجامع مكتب اليونسكو يف هافانا
  .اجلامع لكوبا واجلمهورية الدومينيكية وهايييت وآروبا
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 البلدان المشمولة نوع المكتب المنطقة/المكتب
أنتيغوا، وبربودا، والبهاما، وبربادوس، وبليز، ودومينيكا،  مكتب جامع مكتب اليونسكو يف كينغستون

وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت 
لوسيا، وسانت فنسنت وغرينادين، وسورينام، وترينيداد 
وتوباغو، واألعضاء املنتسبون املتمثلون يف جزر فريجني 

 ة، وجزر كاميان، وكوراساو، وسانت مارتن، وأنغيال الربيطاني
 بريو  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف ليما

 املكسيك  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف مكسيكو
املكتب اإلقليمي للعلوم يف أمريكا الالتينية والكارييب واملكتب  مكتب إقليمي وجامع مكتب اليونسكو يف مونتيفيديو

  .والربازيل وشيلي وباراغواي وأوروغواياجلامع لألرجنتني 
 هايييت  مكتب وطل مكتب اليونسكو يف بورت أو برانس

 بوليفيا وكولومبيا وإكوادور وبريو وفنزويال  مكتب جامع مكتب اليونسكو يف كيتو
كوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس واملكسيك  مكتب جامع مكتب اليونسكو يف سان خوسيه

 ونيكاراغوا وبنما 
مكتب اليونسكو يف سانتياغو دي 

 شيلي
املكتب اإلقليمي للرتبية يف أمريكا الالتينية والكارييب واملكتب  إقليمي ووطل

  الوطل يف شيلي
مكتب فرعي/وحدات  

 فرعية ملشروع
 آيرس (فيال أوكامبو) سانتو دومينغو، بوينوس
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 الخامس الملحق

 في أفريقياالتي شملها اإلصالح اليونسكو الميدانية مكاتب لشبكة إجمالي جدول 
 )٢٠١٤يناير كانون الثاين/  ٣املؤرخة يف  DG/note/14/2 ملذكرة املديرة العامةوفقاً (

 المناطق
 مكتب إقليمي

  متعدد القطاعات
 البلدان المشمولة

 مكتب 
 ١وطني

 كتب فرعي/م
وحدات فرعية 

 لمشروع

 غرب أفريقيا
 (منطقة الساحل)

 داكار
 

والرأس األخضر  بوركينا فاسو
 مايلو  غينيا بيساوو  غامبياو 
 السنغالو  النيجرو 

  باماكو

 غينياو  غاناوكوت ديفوار و  بنني أبوجا  غرب أفريقيا
 توغووسرياليون و  نيجريياو  ليبرييا

 أبيدجان
 أكراو 

 مونروفيا

إريرتيا و  جزر القمر وجيبويت نريويب أفريقياشرق 
 كينيا ومدغشقرو  وإثيوبيا

 سيشيلو  موريشيوس وروانداو 
السودان جنوب الصومال و و 

 املتحدة تنزانيا ومجهورية وأوغندا

 ٢أديس أبابا
ودار السالم 

 وجوبا

 أنتناريفو
 جزر القمرو 
 جيبويتو 
 كمباالو 
 كيغايلو 

 مالويو  بوتسوانا وليسوتو هراري الجنوبية أفريقيا
أفريقيا جنوب ناميبيا و و  موزمبيقو 

 زامبيا وزمبابويو  وسوازيالند

 مابوتو
 ويندهوك

 غابورون
 جوهانسربغو 
 ليلونغويو 
 لوساكاو 

 الوسطى أفريقيا
 

 ،الكامرون، و وبوروندي ،أنغوال ياوندي
 ،تشادالوسطى، و  أفريقيامجهورية و 

 الكونغو، ومجهورية والكونغو
 االستوائية، وغينيا الدميقراطية،

 ساو تومي وبرنسييبو  ،وغابون

 برازافيل
 كينشاساو 
 ليربفيلو 

 لواندا
 اجناميناو 
 بانغيو 

 ٥ 
 مكاتب إقليمية

٤٧ 
 بلداً 

١١ 
 مكتباً وطنياً 

١٣ 
ة /وحداً فرعي اً مكتب

 فرعية لمشروع

 ثقافة السالم". دار" حبيث أصبح يسمىه يف بوروندي دجمو  هليحتو مت ي ذسابق يف بومجبورا، الالوطل الكتب املباستثناء  ١

نة األمم املتحدة االقتصادية جلاألفريقي و مكتب اتصال لدى االحتاد ظيفة و  بوظيفتني مها:أديس أبابا  يف مكتب االتصاليضطلع  ٢
 كتب وطل إلثيوبيا.وظيفة مألفريقيا و 
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 الجدول الزمني لدورات المجلس التنفيذي وعبء العمل فيها  -جيم 
 (رابعاً، هاء)) ٥م ت/١٩٥(سابعاً)، و ١٦م ت/١٩٢(متابعة تنفيذ القرارين 

 الخلفية

اجلزء الرابع (هاء)، كما  ٥م ت/ ١٩٥درست اللجنة اخلاصة التابعة للمجلس التنفيذي يف دورته السابقة، الوثيقة  - ١
رات (سابعاً) بشأن تعزيز دو  ١٦م ت/١٩٢استعرضت النتائج الواردة يف التقرير املرحلي عن تطبيق قرار اللس التنفيذي 

اللس من حيث الفعالية والكفاءة يف ضوء االنتقال إىل الدورة الربناجمية ذات األعوام األربعة ودورة االسرتاتيجية املتوسطة 
(سابعاً، هاء)، بتقرير املديرة العامة  ٥م ت/١٩٥يف القرار  ،علماً  اللس التنفيذي وأحاط. األجل ذات األعوام الثمانية

واليت ترمي إىل تعزيز دورات ، نفيذ االقرتاحات اليت اعتمدها يف دورته الثانية والتسعني بعد املائةيف تعن التقدم احملرز 
 الكفاءة والفعالية. من حيث اللس التنفيذي

 ٢٠١٧-٢٠١٦الجدول الزمني لدورات المجلس التنفيذي في فترة العامين 

االقرتاحات املتعلقة باجلدول  ىل أن يدرس يف هذه الدورةإمدعو  اللس التنفيذي فإن، السالف الذكر القراربعمًال  - ٢
، آخذًا يف اعتباره املناقشات اليت أجراها والقرارات اليت ٢٠١٧-٢٠١٦الزمل لدورات اللس التنفيذي يف فرتة العامني 

 اختذها يف دورته اخلامسة والتسعني بعد املائة.

والنظام  باء) -من املادة اخلامسة  ٩التأسيسي لليونسكو (الفقرة امليثاق ويف هذا الشأن، جيدر التذكري بأن  - ٣
( دورة عادية "أربع مرات على األقل" كل فرتة الداخلي للمجلس التنفيذي حيددان احلد األدىن لوترية انعقاد دوراته 

منها دورة  ،ة عامنيمنذ اخلمسينات، عند مخس دورات تقريباً كل فرت ، استقرت هذه الوترية وعالوة على ذلك، عامني ).
 اللس التنفيذي. تُعقد بعد اختتام املؤمتر العام مباشرة النتخاب أعضاء مكتب، عادًة ما تستغرق يوماً واحداً، و "قصرية"

بعد املائة  التسعنيالسابعة  اللس التنفيذي يف دورتهدرس يوكما هو معتاد يف دورات اللس التنفيذي القصرية، س - ٤
. وسيشمل مشروع جدول األعمال األويل مجيع ٢٠١٧-٢٠١٦يف عامي باملسائل اليت سيبحثها  اديةرشاإلقائمة ال

املسائل والبنود اليت أحاهلا املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني إىل اللس، إىل جانب القرارات السابقة اليت اختذها 
 اللس، حسب االقتضاء.

(سابعاً)، قرر اللس التنفيذي عقد دورتني أقصر، ومها  ١٦م ت/١٩٢ بالقرار مدة الدورات، فعمالً  وفيما خيص - ٥
جدول األعمال  وضعأيضًا  وينبغيالدورة األوىل والرابعة يف كل فرتة عامني، ودورتني أطول، ومها الدورة الثانية والثالثة. 

يف القرار ذاته، الواردة وصيات اللس التنفيذي ت مع مراعاةاملؤقت لدورات اللس التنفيذي خالل فرتة العامني املقبلة، 
مرة واحدة فقط يف العام، حسب  اللجنة املختصة بالشركاء غري احلكومينيبوترية انعقاد اللجنة اخلاصة و  فيما يتعلق

 األطولورات الد، فقد مت إدارة اجلدول الزمل وختطيطه مسبقاً، مبا يف ذلك املاضية. أما فيما يتعلق بدورة اللس االقتضاء
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 الدورةللمجلس التنفيذي اختتام  أتاح، مما �اية األسبوع جلسات يفومل يُطلب عقد  اليت مت إبقاؤها عند احلد األدىن،
 يوماً واحداً قبل املوعد احملدد هلا يف اجلدول الزمل.

بشأن إعداد  ةاملقرتح ةاجلديد للس التنفيذي، الصيغةا وينبغي أيضًا أن يراعي يف وضع اجلدول الزمل ألعمال - ٦
ثر اختاذ القرار إاليت اعتمدها املؤمتر العام  ٥الوثيقة م/ احملرزة يف تنفيذ) عن النتائج ٤(م ت/ تقارير اليونسكو النظامية

. وحاملا يؤيد املؤمتر العام النهج اجلديد املقرتح إلعداد ٤ديدة للوثيقة م ت/اجلصيغة (خامساً) اخلاع بال ٤م ت/١٩٥
 .لكي ينظر فيه املؤمتر العام لتقارير، سيتمكن اللس التنفيذي من تقدت إطار زمل مقرتح إلعداد التقاريرا

تنظيم هذه الدورات دورات اللس التنفيذي بغية تعمل قبل انعقاد آليات أنه مت وضع وجتدر اإلشارة أيضًا إىل  - ٧
 املناقشات يف اللجان املعنية. الرامية إىل تنظيمي ، على غرار اجتماعات الفريق التحضري وزيادة فعاليتها

وأخرياً، سيدرس اللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة التقرير النهائي ملراجع احلسابات اخلارجي،  - ٨
الدورة السادسة  اخلاع باالستعراض االسرتاتيجي ألداء مجيع اهليئات اإلدارية. أما بالنسبة إىل ٩٦م/٣٧عمًال بالقرار 

 اجلزء اخلامس).  ٢٣م ت/١٩٦(الوثيقة  اً مؤقت اً والتعسني بعد املائة، فيقدم مراجع احلسابات اخلارجي تقرير 

 القرار المقترح

 على ضوء ما تقدم، قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد قرار يصاغ نصه على النحو التايل: - ٩

 التنفيذي،  اللسإن 

 (هاء)،(رابعاً)  ٥م ت/١٩٥، و(سابعاً) ١٦م ت/١٩٢، و١٧م ت/١٨٤بالقرارات  إذ يذكر - ١

 اجلزء الرابع (جيم)، ٥م ت/١٩٦الوثيقة  وقد درس - ٢

اخلاصة باجلدول الزمل لدورات ، يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة، دراسة االقرتاحات يواصلأن  يقرر - ٣
املناقشات اليت أجراها والقرارات اليت  ، واضعًا يف اعتباره٢٠١٧-٢٠١٦اللس التنفيذي يف فرتة العامني 

 اختذها يف دورته السادسة والتسعني بعد املائة.
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 إدارة المعارف وتكنولوجيات المعلومات من أجل تعزيز أنشطة تنفيذ البرامج -ال د
 )٦٣م/٣٧(متابعة تنفيذ القرار 

 مقدمة

وظيفة جديدة هي املدير التنفيذي للمعلومات هي  ٢٠١١استحدثت املديرة العامة يف تشرين األول/أكتوبر  - ١
 يف شاملة اسرتاتيجية وتنفيذ وضع تتضمن واليتهوذلك يف إطار اإلصالحات اليت أُجريت على نطاق املنظمة، حيث 

وجتمع االسرتاتيجية يف اإلطار االسرتاتيجي نفسه بني إدارة املعارف من جهة . املعلومات ونظم إدارة املعارف جمال
، وهي ٢٠١٣ عام وُحدثت يف ٢٠١٢ عام يف وقد وضعت وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من جهة أخرى،

 مع التكيف على قادرة للتعلُّم منظمة إىل اليونسكو حتويل إىل وتدف ،٢٠١٧-٢٠١٢ من املبدئية الفرتة تغطي
للنهوض بأنشطة  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات من الكاملة وعلى االستفادة احلديث اليت يطرحها العامل التحديات

 ).إعالم ٥م ت/١٩٦ السرتاتيجية يف الوثيقةالكامل ل النص انظر( وأثرها تنفيذ الربامج

 :رئيسية هي أهداف ثالثة إىل حتقيقعلى وجه التحديد وتسعى االسرتاتيجية  - ٢

املرتبطة با على النحو األمثل  واألدوات والشبكات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت نظم استخدام ) أ(
 املمارسات؛ وأفضل التقنيات برمتها استناداً إىل أحدث املنظمة على مستوى

وتبادل  إدارة املعارف خالل من واألداء األدلة استنادًا إىل القرارات واختاذ التنظيمي، لتعلمالنهوض با ) ب(
 وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ أدوات فعالة إلدارة املعارف من املعارف بدعم

باستخدام إدارة حتقيق املستوى األمثل لعمليات إدارة األعمال  خالل من والتغيري االبتكار يف املسامهة (جـ)
 وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.  املعارف

اسرتاتيجية إدارة  تنفيذ يف اآلن حىت احملرز التقدم عن احلايل معلومات يقّدم التقرير ،٦٣م/٣٧مع القرار  ومتاشياً  - ٣
 الال، هذا يف نظمةامل تواجهها اليت والناشئة القائمة التحديات ويلخص وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، املعارف

 .التحديات لتلك التصدي بشأن ويعرض مقرتحات

 إدارة المعارف وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالتبشأن استراتيجية 

االسرتاتيجية الستة  تتضمن االسرتاتيجية اخلاصة بإدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت التوجهات - ٤
 :التالية

ومن  البيانات وهياكل الربامج دعم تطبيقات خمتلف دمج خالل من: الربامج اليونسكو من تنفيذ متكني - أوالً 
 ووضوح فعالية مدى الربامج إىل حد كبري، وبالتايل عمر دورة وإدارة البيانات اتساق مستوى حتسني مث
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 ومات واالتصاالتتكنولوجيات املعل ودعم إلدارة املعارف خاع اهتمام إيالء مع الحقاً، الربامج تنفيذ
 .املتحدة األمم منظومة مع الربامج بغية تعزيز تنسيق

 يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت: من حتتية وخدمات موثوقة وفعالة وجود بنية ضمان - ثانياً 
 مناسبة واستخدامها على النحو األمثل، وحبيث تشمل كافة جوانب بيئة وضع بنية ومعايري خالل

 والتطبيقات والنفاذ واالتصاالت إدارة األعمال مثل بالكامل، املعلومات واالتصاالت تكنولوجيات
 .والعمليات واألمن التحتية والبنية والتكامل والبيانات

 واحدة وسلسة للمعلومات حتتية بنية توفري خالل من: امليدانية الوحدات بني مستوى التكامل حتسني - ثالثاً 
 واألدوات موارد املعلومات مجيع إىل الوصول وحتسني امليدانية، والوحدات املقر بني تربط واالتصاالت
 التكاليف وخفض التوضيح من مزيد وضمان املعارف وتبادل من خالل التواصل املنظمة على نطاق

 .املعلومات واالتصاالت وكفاءتا توافر وزيادة

 ،داخل املنظمة األساسية النظم تكامل من لىاملث االستفادة عن طريق: العمل وأدواته أساليب ترشيد - رابعاً 
 أساس على نقطة نفاذ واحدة للمستخدمني وتوفري العمل بنسق شامل لضمان حسن سري واستكماهلا

 .الفردية الوظيفية األدوار

 األدوات من متنوعة جمموعة مواتية باستخدام بيئة تيئة خالل من: الربامج تنفيذ يف إدارة املعارف دمج - خامساً 
 صون إىل ،أمور مجلة، ضمن استناداً  واخلربات املعارف املتاحة تبادل وتيسري التشاركية، والتقنيات

 .لليونسكو وإعادة استخدامها املؤسسية الذاكرة

تنشيط قسم إدارة  خالل من: وظيفة إدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت حتديث - سادساً 
 قوامها جمموعة من ممارسي إدارة املعارف منسقة داخلية وتأسيس شبكة املعارف ونظم املعلومات

 املستخدمني، جمتمع مشاركة وزيادة وعن بعد، داخل املقر وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
 .اإلدارية وترشيد العمليات املشاريع حافظة وحتسني إدارة

رئيسياً  حيث يتضمن عنصراً  وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت االسرتاتيجية أيضًا هيكل إدارة املعارف وحتّدد - ٥
 مجيع ممثلي أو رؤساء من الذي يتألف لتبادل املعارف وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت االستشاري اللسهو 

 العامة، املديرة ئبويرأس اللس نا. واملعاهد امليدانية املكاتب عن ممثلون فيهم مبن لألمانة، التابعة الرئيسية الوحدات
 .للمنظمة العامة واألولويات األهداف تواؤمها مع وضمان االسرتاتيجية تنفيذ على حيث يتوىل اإلشراف

 خطط خالل املرتبطة باسرتاتيجية إدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من الطريق خارطة وتُنفَّذ - ٦
إلدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، يتوىل اللس االستشاري إلدارة املعارف وتكنولوجيات  سنوية عمل
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 الدعم: التالية املعايري أساس يف مراتب على العمل وُتصّنف خطط. املعلومات واالتصاالت حتديد أولوياتا واعتمادها
 لعملية للمسألة املراد إدراجها بالنسبة والطابع امللح واحلاسم املستخدمني، أو/و التعامالت وحجم للربامج، املباشر

والقيمة املضافة املتوقعة  اإلصالح يف املسامهة عن فضالً  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، ودعم احلالية التصميم
 إلدارة األعمال. 

إدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات يف جمايل  املتحدة منظومة األمم توجهات التواؤم مع وتكفل االسرتاتيجية - ٧
 استخدام وزيادة املباشر للربامج؛ حنو الدعم املوجهة من املكاتب العمليات من التحول: ما يلي مبا يشمل واالتصاالت،

 وتقليل عدد مراكز التحتية البنية لتقدت خدمات خارجية مبصادر االستعانة خيارات يف والنظر السحابية؛ احللول
 منوأ ،املركزي للمواردتخطيط الالدراسة التوافقية بشأن  مثل املتحدة، لألمم املشاريع املشرتكة يف واالخنراط ؛البيانات

 املنظومة، نطاق على والنهوض بالتنسيق ومعاينة البيانات؛ الكشف عن املعلومات وسياسات ،الفضاء اإللكرتوين
املعل بتكنولوجيات  والفريق املرجعي املعلومات واالتصاالت،لتكنولوجيات  املتحدة األمم شبكة خالل من سيما وال

 وفريق املصلحة اخلاصة املعل بأمن املعلومات لتخطيط املركزي للموارد،با املختصفريق الو  املعلومات واالتصاالت،
 .الوكاالت بني املشرتكة لالتصاالت االستشارية والموعة

 خاصة بإدارة المعارف وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالتالتقّدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية ال

وتكنولوجيات املعلومات  ثالث خطط عمل إلدارة املعارف املاضية، الثالث السنوات أُعدت على مدى - ٨
الشاملة اليت تعود من خطط العمل  وتُقاس الفوائد. ونُفذت بالفعل) ٢٠١٤و ٢٠١٣و ٢٠١٢يف األعوام ( واالتصاالت
 يف واخنفاض عدد الساعات اليت يستغرقها املوظفون النقدية خالل حساب املكاسب من عام كل األعمالعلى إدارة 

 واملزايا واخنفاض املدة الزمنية الالزمة لتنفيذ العملية، يقابلها من وفر يف األموال، وما عن طريق األمتتة إدارة أي عملية
 كبري حد إىل يسامهان ولكنهما من وفر يف املال، يعادهلما ما إىل النوعية املدة الزمنية واملزايا وال يُرتجم اخنفاض. النوعية

مستنرية بناًء على بينة  قرارات اختاذ املعلومات وبالتايل إىل إمكانية الوصول حتسني خالل من األمانة عمل ترشيد يف
 مقابل املالية أجريت مقارنة للفوائد وقد. االستخدام وسهولة املوثوقية وزيادة واألخطاء، املخاطر من واحلد معرفية،
وتكاليف موظفي قسم إدارة املعارف ونظم  إدارة األعمال( والداخلية اخلارجية التكاليف ، مبا يف ذلكالتنفيذ تكاليف

 مليون دوالر أمريكي ٣,٦) والوقت من حيث توفري املال( ٢٠١٣التقديرية لعام  وبلغت قيمة الفوائد). املعلومات
 الفوائد وهذه. أشهر ٥ اسرتداد مدتا فرتة مع مليون دوالر ٢,٩ - ٢٠١٣ ولعام أشهر؛ ٧مدتا  اسرتداد ةواقرتنت بفرت 

 على بفضل التفاوض سيما ال ،٢٠١٢ عام وحتققت مكاسب نقدية إضافية يف. ينبغي حسابا تراكمياً  وبالتايل مستمرة،
 عام فوائد وسوف ُحتتسب. وقتاً أكرب أكرب بتوفري املوظفنيبشكل  ٢٠١٣يف عام  ارتبطت الفوائد احملققة حني يف العقود،
 .٢٠١٥ عام ربيع يف ٢٠١٤
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ويعطي اجلدول التايل فكرة عن مشاريع وأنشطة إدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املنفذة  - ٩
 ومسامهتها يف حتقيق أولويات اليونسكو املتعّلقة باإلصالح.

 عارف وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت مقابل أولويات اإلصالحمشاريع مختارة إلدارة الم

 المشاريع واألنشطة

 أولويات اإلصالح
محور التركيز: 

اإلدماج 
 والشفافية

التموضع 
بالقرب من 

 الميدان

المشاركة في 
أنشطة األمم 

 المتحدة

بناء 
 الشراكات

املعلومات االسرتاتيجية اخلاصة بإدارة املعارف وتكنولوجيات 
 واالتصاالت (شاملة السياسات)

    

     األدوات التشاركية –إدارة املعارف 

     ربط امليدان وإدماجه

     لوحات قياس اإلعداد املدمج للتقارير

     نظم إدارة العقود والسفر

حسن سري العمل يف جمال املوارد البشرية، والتعيني يف الوظائف عن 
 طريق اإلنرتنت

    

     شبكة متكاملة لإلنرتنت/بوابة للتطبيقات 

     إدماج تكاليف املوظفني يف برامج العمل الفرعية

     أدوات عقد املؤمترات على شبكة اإلنرتنت

العاملة  التطبيقات وهي إدماج مجيع االجتاه هذا يف رئيسية اُختذت خطوة. متكني اليونسكو من تنفيذ الربامج -١٠
املركزي  لتخطيطلاليونسكو الرائد  بنظام سهلة االستخدام مرتبطة أدوات ييسر الوصول إىل مما واحدة، بوابة الرئيسية يف

ERP - (SAP 2F نظام(وتطبيقات ومنتجات النظم احلاسوبية  - مواردلل

 واملوارد وامليزانية شمل الشؤون املاليةالذي ي( ٣
 وأداة السفريات وإدارة كبري حترير العقود إىل حدأو املعززة  املستحدثةالعامة  تطبيقاتال وتشمل). واملشرتيات البشرية

 الربامج البيانية لتنفيذ امليزانية واللوحات خارج من املمولة املشاريع ميزانية وضع ونظام الربامج، ألخصائييإعداد التقارير 
 عن املوارد تساب رؤية عامة متكاملةالفرصة الك وهي متنح مديري الربامج BI(3F٤ - مقياس نشاط األعمال باستخدام(

الذي طرأ على نظام  الكبري جنبًا إىل جنب مع التحّسن اجلديد النظام هذا مّكن وقد. وأوجه اإلنفاق وامليزانية البشرية
4F (SISTER)املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج 

تتوافق  للشفافية داخل اليونسكو بوابة أول من تأسيس ٥
  .مع املبادرة الدولية لشفافية املعونة

 

                                                
 موارد.املركزي للتخطيط الئد يف جمال هو نظام عاملي را - SAPنظام  -احلاسوبية  تطبيقات ومنتجات النظم ٣
ل البيانات غري املعاجلة هو أداة معلوماتية قوامها جمموعة من التقنيات واألدوات حتوّ  (Business Intelligence - BI)مقياس نشاط األعمال  ٤

 ال. إىل معلومات مفيدة وهادفة ألغراض حتليل إدارة األعم
٥ SISTER  وضع الربامج وامليزانيات يف اليونسكو نظاموهو  -هو نظام املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج. 
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. لقد اخنفضت التكاليف ضمان بنية حتتية وخدمات موثوقة وفعالة يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت -١١
 استخدام اهلواتف مثل( وتنفيذ السياسات وإعمال املعايري جمدداً بشأن العقود التفاوض خالل واملخاطر، وحتقق ذلك من

 التحتية وتعززت البنية). املعلومات أمن وسياسة املعلومات وتكنولوجيا وفنون الطباعة احلاسوب وأجهزة النقالة
. والتخزين اإللكرتوين بالربيد يتعلق فيما الطوارئ صندوق بفضل استثمارات لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

 يكن مل احملرز، التقدم ورغم ذلك، ومع. الالسلكيةاالتصاالت  شبكة وتوّسعت عرب اإلنرتنت االتصال سرعة وتضاعفت
 احللول من مزيد إىل حيث أ�ا كانت حتتاج حددها مرفق اإلشراف الداخلي، نقاط املراجعة اليت بعض معاجلة املمكن من

 اخلدماتمنها  خارجية، مبصادر لالستعانة خمتلفة ُدرست خيارات وقد. خارجية مبصادر إىل االستعانة أو االستثمارية
 مبصادر اليت تتضمن االستعانة احللول معظم تكاليف أن حني ويف. والعمل التشاركي اإللكرتوين من أجل الربيد السحابية
 التكاليف متوسط من أقل التكاليف الداخلية لليونسكو اليت هي تستند إىل نظرًا ألن امليزانية - تكون باهظة خارجية
كبرية  خماطر احلامسة األمهية التحتية البىن وتطرح بعض. السحابية بالنسبة للخدمات ةجاري مازالت املناقشات - الداخلية

 استثمارات األنظمة وتتطلب هذه. والشبكات الصوتية اهلواتف شبكات النتائج احملتملة ألي قصور يف أدائها، وأبرزها من
 الوثيقة انظر( العام واملؤمتر املقر املقّدم إىل جلنةورد يف التقرير  كما الزمن، عليها عفا احلالية املنشآت ألن عاجلة

 ).٢٤ ، الفقرة٣٩م/٣٧

 عديدة من ارتفاع تكاليف . عانت املكاتب امليدانية لسنواتحتسني مستوى التكامل مع الوحدات امليدانية -١٢
 وأُعيد تصميم الشبكة يف عملياتا اليومية. مما كان يفرض قيودًا على الرتددي النطاق عرض وحمدودية العاملية الشبكة

 يف٪ ٤٠٠بنسبة ( الرتددي بشكل ملحوظ النطاق عرض حبيث أصبح من املمكن زيادة املاضية الثالث السنوات
 الشبكة يف تدرجيياً  امليدانية ذلك املكاتب وأُدجمت باإلضافة إىل٪). ٢٥ من بأكثر( التكاليف مع خفض ،)املتوسط
 بالتعاون يديرها قسم إدارة املعارف ونظم املعلومات اليت وقياسية من األجهزة واملعداتقوية  جمموعات وتلقت املركزية
مت توحيد احللول  ذلك، على امليدان. وعالوة يف املتخصصني يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الزمالء مع الوثيق

 الوحدات جلميع متاحة الصوتية املؤمتراتو  وباتت االجتماعات عرب الفيديو اإلنرتنت شبكة واألدوات التشاركية على
 .اجلغرايف موقعها عن النظر بغض لألمانة التابعة

 وبالتعاون املركزية اخلدمات مع عمل قسم إدارة املعارف ونظم املعلومات عن كثب ترشيد أساليب وأدوات العمل. -١٣
العاملة  األساسية بني النظم األمثل من التكاملوعلى حتقيق املستوى  اإلدارية العمليات على تبسيط الربامج قطاعات مع

 أساس على نفاذ واحدة للمستخدمني حلسن سري العمل على حنو شامل ولتوفري نقطة مبجموعة من التدابري واستكماهلا
 وإدماج عقود املوظفني، تكاليف اخلصوع حتسني إدارة وجه على وتشمل تلك العملية. لكل فرد الوظيفية األدوار

يف  العمل وضمان حسن سري املعاهد، ومعظم امليدانية كافة املكاتب على العامة لتطبيقاتل الكامل والتعميم اخلدمات،
 التقييم مع متشياً  وذلك واملواهب، األداء وإدارة اإللكرتوين، عرب اإلنرتنت، والتعلم والتوظيف جمال إدارة املوارد البشرية،

 .العامة ها املديرةاليت وضعت الطريق وخارطة اخلارجي املستقل
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 شبكات من كبري بني عدد تُعىن باملعرفة تنسق اليونسكو بصفتها منظمة. الربنامج تنفيذ يف املعرفة إدارة تضمني -١٤
 أُتيح عدد وقد. اخلارجيني الشركاء ومع اليونسكو داخل املعارف تبادل لتيسري تشاركية وتقنيات أدوات مما يتطلب اخلرباء،

 الربامج قطاعات يف متزايد بشكل وهي ُتستخدم لليونسكو، تشاركية جديدة منصة فيها مبا والتقنيات، األدوات من
 املكاتب مع ملحوظ جهد بُذل ذلك، إىل وباإلضافة. برباجمها التوعية وتعزيز اخلارجيني شركائها مع التعاون لتيسري

أكثر استدامة  ممارسات لصاحل عملهم إجراءات تغيري علىاملوظفني وحتفيزهم  لتدريب أفريقيا، يف سيما وال امليدانية،
 الذي أحرز حنو صون الذاكرة املؤسسية لليونسكو وإعادة املطرد التقدم على العمل هذا اعتمد وقد. املعارف إلدارة

 .املتعددة وحمفوظات الوسائط احلفظ اإللكرتوين للبيانات جمال يف سيما وال استخدامها،

وتكنولوجيات  وظيفة إدارة املعارف .  متتدحتديث وظائف إدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت -١٥
 منسقة إلنشاء شبكة اجلهود ألبعد من حدود قسم إدارة املعارف ونُظُم املعلومات، ومن مث بُذلت املعلومات واالتصاالت

 مع وخارجه، داخل املقر وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على نطاق املنظمة بأكملها تضم ممارسي إدارة املعارف
وتضمنت تصديق  )احملفظة( اسُتحدثت إدارة املشاريع ذلك، إىل وباإلضافة. املستخدمني االخنراط من جانب جمتمع زيادة

بشكل  والرتكيز) PRINCE2( املتحدة األمم مشاريع إدارة جمال منهجية يف موظفي قسم إدارة املعارف ونُُظم املعلومات
 تذاكر السفر وإصدار املستخدمني حديث لدعم ذلك نظام على وُوضع عالوة. ترشيد العمليات اإلدارية متزايد على

 .الدعم وجودة خدمات واالستجابة الشفافية لضمان

ملرفق اإلشراف السنوية السابقة  يف التقارير املعلومات تكنولوجيا إدارة بصفة عامة يف تدرجيي حتسن لوحظ وقد -١٦
 إدارة شهدت" ) إىل أنه٢٢م ت/١٩٤( ٢٠١٣ملرفق اإلشراف الداخلي لعام  السنوي التقرير فقد أشار. الداخلي

 توصيات ونُفّذت. ، على الرغم من عجز امليزانيةاألخرية السنوات يف اً مطرد حتسناً واستخدامها  املعلومات تكنولوجيا
 املشاريع إدارة ومنهجية أولويات تكنولوجيا املعلومات حتديد يف عملية أدى إىل حتسني طويلة مما فرتةمنذ  املعلقة املراجعة

على تلك  املؤسسي الطابع إلضفاء ذات صلة با وإجراءات خطط واسُتحدثت أيضاً . املعلومات على واحلصول
 ."التطورات

 التحديات الرئيسية المقبلة

مستمرة وأخرى  حتديات تواجه اليونسكو أعاله، املبينة االسرتاتيجيةملموس على كافة األصعدة  تقدم إحراز رغم -١٧
 من قدر أقصى حتقيق أجل ينبغي التصدي هلا من وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املعارف إدارة جمال يف ناشئة

 منظومة نطاق على بذولةامل إطار اجلهود يف به موثوقاً  شريكاً  لكي تكون اليونسكو و وأعظم تأثري هلا، التوعية برباجمها
 .الال هذا يف املتحدة األمم

�ج اسرتاتيجي  اعتماد" تتضمن اليت مبادرة "التوافق مع األغراض" يف تنفيذ جدول أعمال املتحدة شرعت األممو  -١٨
 على املتحدة األمم قدرة تغيري يف إلحداث التكنولوجيا قوة من االستفادة بشأن املتحدة األمم منظومة نطاق على شامل
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 ملنظومة األمم رقمي أعمال جدول" إطالق و لوضع املنظومة نطاق على اختاذ تدابري فورية ذلك يف مجع البيانات، مبا
إىل  أيضاً  وتربز احلاجة. 5F٦"واملساءلة الربامج تنفيذ على حنو مجاعي يف التكنولوجيا لدمج ومنهجية رؤية يتضمن املتحدة

الدعم إىل احلد  تكاليف وتقليل أمثل من الكفاءة وحتقيق مستوى الوكاالت، عرب اإلدارية العمليات الرتابط بني زيادة
 وإدارة البشرية املوارد أي(العمليات اإلدارية  بني املواءمة من مزيداً  يستدعي تغيرياً يف منط إدارة األعمال األدىن، مما يتطلب

 البيانات تغيري منط مجع بأمهية اليونسكو متبادلة. وتقر ماتوخد مشرتكة جو � إىل للتوصل) واملشرتيات الشؤون املالية
 األمم عمل جمموعات يف مشاركتها خالل من سيما وال املتحدة، األمم منظومة على نطاق الرتابط من مزيد إىل وباحلاجة

 والشؤون املالية البشرية، املوارد إدارة عن فضالً ( لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتحدة األمم وشبكة املتحدة املختلفة
املستوى واللجنة الربناجمية  الرفيعة اإلدارية اللجنة حددتا اليت للتحديات بغية التصدي) املشرتيات وشبكات وامليزانية

 على غرار االصالح مسرية ملواصلة األغراض" "التوافق مع ذلك مبادرة إىل وأطلقت اليونسكو باإلضافة. الرفيعة املستوى
والتخطيط  لربنامج وضع امليزانية استنادًا إىل النتائج الكامل هذه املبادرة التنفيذ تشمل وسوف. املتحدة األمم مبادرات
ومن املنتظر تنفيذ استثمارات يف جمال إدارة املعارف . وإعداد التقارير الرصد للمشاريع، والنهوض مبستوى احملّسن

 اليونسكو.  ملبادرة التوافق مع األغراض يف الكامل وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بغية التنفيذ

 منظومة داخل ذلك يف مبا العامل أمجع، يف جديداً  ملحاً  طابعا األخرية اآلونة يف الفضاء اإللكرتوين واكتسب أمن -١٩
واستخدامها بطرق احتيالية إليها  الوصول من بياناتا حلماية الالزمة التدابري مجيع اختاذ وينبغي لليونسكو. املتحدة األمم

وتتسم تدابري الوقاية واحلماية، . اإلنرتنت والنهوض با عاملية لضمان ممكن جهد كل ويف الوقت نفسه يتعني عليها بذل
 .مقدماً  تكاليفها صعوبة تقدير رغم بطبيعة مستدامة ،الفضاء اإللكرتوين شأ�ا يف ذلك شأن املخاطر اليت تتهدد أمن

 اليت وضعت املعلومات عن الكشف بالتوازي مع سياسة آخر رئيسياً  رار تنفيذ مبادرة الشفافية حتدياً ويُثري استم -٢٠
مستوى شفافية املعلومات  وحتسني اليونسكو، وضوح العمليات اليت تقوم با إىل زيادة الشفافية مشروع ويهدف. مؤخراً 

معلومات  نشر خالل من اختصاصها، جماالت عرب ودتاواكتمال تلك املعلومات وج اخلاصة بربامج اليونسكو ومشاريعها
 اللس بقراري املشروع هذا وخيتص. ملعيار املبادرة الدولية لشفافية املعونة وفقاً  والنواحي املالية املتعلقة با عن الربامج
 ُتستهل ). وسوف٧)، الفقرة اء(ب أوالً ( ٤م ت/١٩٦ القرارفضًال عن  ٥٣م ت/١٩٠و ٤٦م ت/١٩٠التنفيذي 

مواصلة  وتنوي املنظمة. ٢٠١٤ املالية السنة إغالق عقب ٢٠١٥ يف آذار/مارس الشفافية بوابة من األوىل النسخة
 على القدرة على ويعتمد النهوض مبستوى البوابة. سالف الذكر القرار يف الوارد النحو البوابة على بغية حتسني جهودها

وال سيما املنظومة املالية ونظام  من ناحية أخرى، الداخلية يف النظم حتسنوحتقيق  ناحية، من خارجية استقدام خربات
 املعلومات اخلاع باالسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج.

                                                
الرفيعة  ملخص لرئيسي اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى واللجنة الربناجمية -التحول حنو جعل منظومة األمم املتحدة متوافقة مع أغراضها   ٦

  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١١املستوى، 
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بشكل ملحوظ  املاضيني العامني وقد حتسن نظام املعلومات اخلاع باالسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج يف -٢١
الذي يستند إىل تطبيقات ومنتجات النظم  املايل ولكن ينبغي إعادة تصميم النظام .يةحتسينات إضاف وسوف تُدخل عليه

 وتطورت منذ ذلك احلني ٢٠٠٢ عام يف وقد بدأ تطبيق نظام املالية وامليزانية. احلاسوبية (نظام املالية وامليزانية) بالكامل
وتقييم  لرصد سواء د التقارير التحليلية املفّصلة،املنظمة. ومن مث تستدعي متطلبات عملية إعدا اليت تنفذها العمليات

واتباع النسق املنصوع عليه يف  النتائج استنادًا إىل امليزانية وضع إىل لالنتقال أو امليزانية، خارج من الربامج واملشاريع
وتتطلب . املالية وامليزانيةسيما نظام  وال ،العامةاألساسية  نظمال تعديالت هيكلية إجراء املستقبل، يف ٤الوثيقة م ت/

 وجتدر. ومكلفة معقدة التوصل إىل حلول االحتياجات احلالية إلعداد التقارير من قسم إدارة املعارف ونظم املعلومات
تنفيذها للمرة األوىل،   بعد وخصوصا دوري، موارد مطلوب بشكلاملركزي للتخطيط الأن إعادة تنفيذ عملية  إىل اإلشارة

املركزية  نظمال بشأن استعراض املشرتكة التفتيش وحدة تقرير انظر( األخرى املتحدة األمم وكاالت ربةجت من يتبني كما
 :على النحو التايل )JIU/REP/ 2012/8 - املتحدة األمممنظمات  يف واردامل تخطيطل

 ٢٠١٢ عام يف أعيد تشغيلهمث  ؛١٩٩٩ عام يف SAPبدأ التشغيل األويل لنظام  - اليونيسيف  •

 ٢٠٠٩ عام يف أعيد تشغيلهمث  ١٩٩٩ عاميف  SAPبدأ التشغيل األويل لنظام  - العاملي األغذية برنامج •

 ٢٠٠٩ عام يفأعيد تشغيله مث  ١٩٨٦ عام يف SAPبدأ التشغيل األويل لنظام  - لالتصاالت الدويل االحتاد •

 ORACLE برنامج تشغيل إلعادة حالياً  ختطط - مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني •

احلايل  أن أسلوب عمل اليونسكو أوًال من للتأكد هذا النظام، تصميم إلعادة خارجيني بد من االستعانة خبرباء وال
 لتطبيقات ومنتجات النظم احلاسوبية؛ األمثل على أساس االستخدام سيوضع على احملك ومن أن إعادة تصميمه قد متت

 املبادرة وتأيت هذه. كافية على املستوى الداخلي ال تتوفر بصددها خربة اليت اجلديدة الوظائفجمال  يف خربة لتوفري وثانياً 
 النظر عادةإل الزخميزيد مما  الشفافية مبادرة على األخرية اللمسات حيث أن اليونسكو بصدد وضع املناسب الوقت يف
 .الداخلية والعمليات النظم يف

 تنفيذ يف املعارف إدارةاملتعلقة بأفضل املمارسات  دمج فيما خيص املنظمة تواجهها اليت وميكن تلخيص التحديات -٢٢
تزويد الربامج مبنصة تشاركية وأدوات أخرى  يف املتمثل التحدي هو اجلانب األول. إطار جانبني رئيسينييف  الربامج

ذلك  ويشمل. ومتطلباتا الربامج عاتقطا بنيفيما  كبرية لوجود اختالفات اً نظر  فعال، حنو تسمح بتنفيذ الربامج على
 ومروراً بإنتاجها بدءاً من الصياغة، بأكملها حياة الوثيقة دورة دعم شأنه من الوثائق إلدارة ومتكامل حديث إدخال نظام

 ويتمثل. تصميم مراجعة وإعادة حباجة إىل احلالية فإن النظم ولذا. استخدامها وإعادة ختزينها ونشرها ووصوًال إىل
 العرب من استحداث وتعزيز املمارسة املنهجية الستخالع مبا يشمل العمل وأساليبه، ثقافة يف تغيري الثاين التحدي
 من القدرات هذا التغيري جهدًا ضخمًا لبناء ويتطلب. امليدان كما يف املقر يف على نطاق املنظمة، السابقة التجارب

 .أيضاً امليدان  ويف املقر يف املوظفني تدريب خالل
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وحفظها. فقد  تعددة الوسائطاملرقمنة حمفوظات وسجالت اليونسكو  وهي صلة ذات وتربز بوضوح مهمة أخرى -٢٣
 رصيداً  متثل اليت الصوتية والتسجيالت وشرائط الفيديو األفالم من هائلة كميات السنني مر تراكمت لدى اليونسكو على

إتاحته بيسر  أيضاً  ولكن صون على النحو الذي يليق به فحسب،ال ىلإ حيتاجال  للمنظمة املؤسسية الذاكرة يف ضخماً 
سبل رعاية عملية  يف للنظر األعضاء توجيه الدعوة إىل الدول املقرر ومن. الرقمنة خالل من استخدامه بغية إعادة وسهولة

 بلد.جزئياً، احملفوظات اخلاصة بكل  رقمنة سجل احملفوظات املتعددة الوسائط إما بالكامل أو

 ووفرة تسمح سليمة املتاحة لدى اليونسكو ضوابط لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت التحتية ومتتلك البنية -٢٤
 املنظمة تعمل ذلك ومع. حدوث إخفاق طفيف يف اإلجراءات حال يف بأقل قدر ممكن من التأخري باستئناف العمليات

إطار زمل معقول حال  يف العادية عملياتا تكفل استمرار الكوارث والتعايف من العمل استمرارية لضمان آليةوجود  دون
أساسي من نظم  إن مل يستجب نظام أو مادي، ألي ضرر لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت التحتية ض البنيةتعرّ 

 .معقولة تشغيله خالل فرتة زمنية وتعذر إعادة إدارة األعمال

 للبنية الدعم الالزم بتوفري فقط تسمح ولكنها التحتية، البنية يف حاليًا بأي استثمارات املتاحة امليزانية تسمح وال -٢٥
 اهلواتف نظام يف بشكل كبري ينبغي االستثمار ،١١ الفقرة يف مبني هو وكما ذلك، ومع. احلالية وصيانتها التحتية

تبديل الوصالت الكهربائية االستثمار يف البد من  ذلك، إىل وباإلضافة. االجتماعات قاعات يف الصوتية واألنظمة
 . وسوف تُناقش هذه٦واملبىن رقم  املؤمترات قاعات تأجريمن  املستلزمات األساسية للتمكن من والكابالت وغريها

 .املقر للجنة الثامنة والثمانني بعد املائة إبان الدورة االستثمارات

 الخالصة والسبل المقترحة للمضي قدماً  - رابعاً 

أعاله.  املذكورة التحديات إىل استثمارات كبرية على مدى عدة سنوات كي تتمكن من مواجهة حتتاج اليونسكو -٢٦
إىل  باستمرار األمانة تتطلع االستثمار. لذلك من النوع امليزانية العادية للربامج ال ميكنها استيعاب هذا أن الواضح ومن

 هذا أن حيث اسرتاتيجية إدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، عملية تنفيذ لتمويل بديلة إجياد حلول
عن  ةارجاخل واملوارد املشاريع إطار يف متويالً  اآلن وقد تلقت اليونسكو حىت. سيعود بفائدة كبرية على املنظمة االستثمار
 .املقر صندوقو  عينيةال سامهاتاملامليزانية، و 

وتكنولوجيات  لتنفيذ اسرتاتيجية إدارة املعارف األعضاء الدول إضايف من دعم إىل حاجة هناك ذلك، ومع -٢٧
 .خمصصة مسامهات طوعية خالل من سيما وال بالكامل، املعلومات واالتصاالت
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 :التايل النحو على لالستثمار وميكن تلخيص املتطلبات التقديرية -٢٨

درجة  المشاريع/األعمال
 اإللحاح

التكلفة التقديرية  اإلطار الزمني
 (باليورو)

 مصدر التمويل المحتمل

 تنفيذ جدول أعمال مبادرة - ١
 "التوافق مع الغرض"

املعارف  إدارةصندوق  مل ُحتدد بعد ٢٠١٧-٢٠١٥ عالية
وتكنولوجيات املعلومات 

 واالتصاالت
مبا إعادة تصميم نظام املالية وامليزانية،  - ٢

امليزانيات استناداً إىل  وضعيشمل 
 النتائج

املعارف  إدارةصندوق  ماليني ٣-٢ ٢٠١٦-٢٠١٥ عالية
وتكنولوجيات املعلومات 

 واالتصاالت
املعارف  إدارةصندوق   ٢٠٠ ٠٠٠-١٥٠ ٠٠٠ ٢٠١٥ عالية بوابة الشفافية - ٣

وتكنولوجيات املعلومات 
 واالتصاالت

املعارف  إدارةصندوق  مليون ٢٠١٦-٢٠١٥ متوسطة النظام املتكامل إلدارة الوثائق  - ٤
وتكنولوجيات املعلومات 

 واالتصاالت
املعارف  إدارةصندوق    ٥٠٠٠٠٠ ٢٠١٧-٢٠١٥ عالية نشر ثقافة إدارة املعارف/التدريب عليها - ٥

وتكنولوجيات املعلومات 
 واالتصاالت

 رعاية الدول األعضاء حتت مليون ٣-٢,٥ ٢٠١٧-٢٠١٥ متوسطة رقمنة احملفوظات املتعددة الوسائط  - ٦
ضمان حسن سري العمل واالنتعاش من  - ٧

 الكوارث
املعارف  إدارةصندوق   ٣٥٠ ٠٠٠ ٢٠١٦-٢٠١٥ عالية

وتكنولوجيات املعلومات 
 واالتصاالت

إحالل وتبديل الوصالت الكهربائية  - ٨
والكابالت يف املقر الرئيسي: قاعات 
املؤمترات وشبكة االتصال الالسلكي 

WiFi 

 جلنة املقر  ٤٦٦ ٠٠٠ ٢٠١٥ عالية

 وصالت الكابالت يف املقر: - ٩
 ٦و ٥املبنيان 

 جلنة املقر ماليني ٣,٣ ٢٠١٥ عالية

 جلنة املقر مليونان ٢٠١٥ عالية املقراستبدال نظام اهلاتف يف  - ١٠
 جلنة املقر ماليني ٣ ٢٠١٦ متوسطة ملقر يف ااستبدال النظام الصويت  - ١١

  مليون ١٦,٨ – ١٥,٣   التقديرات اإلجمالية

 القرار المقترح

 قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد قرار يصاغ نصه على النحو التايل:  -٢٩

  إن اللس التنفيذي، 

  ،٦٣م/٣٧بالقرار  إذ يذكر - ١

 ،إعالم ٥م ت/١٩٦)، ودال( ٥م ت/١٩٦ الوثيقتني وقد درس - ٢
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اسرتاتيجية اليونسكو إلدارة املعارف  باجلهود اليت بذلتها املديرة العامة واألمانة من أجل وضع قري - ٣
 وتنفيذها؛ وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

وتبسيط  املوظفني،عمل  املال ووقت توفريوال سيما من حيث حىت اآلن، لتقدم احملرز لعن ارتياحه  عربيو   - ٤
 ؛العمل وتقنياته أدوات وحتديث ،إدارة األعمال وترشيدهاب اإلجراءات املتعلقة

 بالتحديات املستمرة والناشئة يف جمال إدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ ماً وحييط عل - ٥

باحلاجة إىل استثمارات كبرية وموجهة لتنفيذ اسرتاتيجية إدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات  ويقر - ٦
 ؛تنفيذاً كامالً  واالتصاالت

يف تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املعارف وتكنولوجيات املعلومات  اإلسهامإىل الدول األعضاء  ويدعو - ٧
 طوعية؛تقدت مسامهات واالتصاالت، ال سيما من خالل 

سرتاتيجية اخلاصة بإدارة املعارف الكامل لالتنفيذ الالعمل على ضمان املديرة العامة من  طلبوي - ٨
 تاسعةيف دورته الليه إز يف هذا الصدد وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتقدت تقرير عن التقدم احملر 

 .والتسعني بعد املائة

 

 

 

 

 

 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 التنفيذي المجلس
 بعد املائة التسعونو  السادسةالدورة 
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 الخامسالجزء  ٥ت/ م١٩٦ 
  
 ٢/٣/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 املؤقت األعمال جدولمن  ٥لبند ا

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

 الجزء الخامس

 المسائل المتعلقة بالموارد البشرية

 الملخص
التارير هو إأعض ءعاام اللس التنفيذي علا التادا ازريف م متابعة فنفيذ الاراراا الا اعتمدها اللس التنفيذي الغرض من هذا 

 واملؤرر العاا م دوراتما الساباة.
 ويتامن اجلزم اخلامس من هذه الوثياة معلوماا عن املسائل التالية املتعلاة باملوارد البشرية:

 ) للجنة الخدمة المدنية الدولية: تقرير المديرة العامة ٢٠١٤التقرير السنوي ( -ألف 
من النظاا األساسي للجنة اخلدمة املدنية الدولية بأن "فاّدا اللجنة إىل اجلمعية العامة فاريراً سنوياً يتامن  ١٧فااي ءحكاا املادة 

 هيئاا اإلدارة م املنظماا األخرى عن أريق رؤسائها التنفيذيني".معلوماا عن فنفيذ قراراتا وفوصياتا. ويويفّض التارير علا 
اقرتاح املدير العاا بأن فادَّا مجيع التاارير السنوية للجنة  علا ٨,٥ا ا/١١٤وم هذا الددد، وا ق اللس التنفيذي م الارار 

ؤرر العاا مستابًع إىل اللس التنفيذي م دورة الربيع الا يعادها م العاا التايل مباشرة للعاا الذي يتناوله التارير، وهو قرار ءيّده امل
 .٣٧ا/٢٢الحااً م الارار 

إىل إأعض اللس التنفيذي علا التداب  الا اعتمدتا اجلمعية  ٨٣ا/٣٧ديرة العامة م قراره  اًع عن ذلك، دعا املؤرر العاا امل
 العامة ءو جلنة اخلدمة املدنية الدولية قبل دورفه الثامنة والثعثني.

فدف التداب  املتعلاة مبوظفي إىل اللس التنفيذي ليطّلع عليه، كما  ٢٠١٤وفاّدا هذه الوثياة فارير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعاا 
 .A/Res/69/251لألمم املتحدة  اليونسكو الا مت فنفيذها بناًم علا فوصياا جلنة اخلدمة املدنية الدولية وقرار اجلمعية العامة

 .١٩الارار املارتح م الفارة  اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها:
 دراسة جدوى بشأن األخذ بخطة جديدة للتأمين الصحي  - باء

ألا اللس التنفيذي، م دورفه احلادية والتسعني بعد املائة، من املديرة العامة ءن جتري دراسة فرمي إىل األخذ خبطة جديدة 
اسة. وءوقف العمل علا هذه للتأمني الدحي، وموا اة اللس م دورفه الرابعة والتسعني بعد املائة بتارير عن نتائج هذه الدر 

ءن جترى الدراسة م إأار الدراسة الكربى الا فتناول التأمني اعُترب من األ ال علا الدعيدين املايل واالسرتافيجي الدراسة إذ 
ها، خعل الدحي م النظاا املوحد لألمم املتحدة بأكمله وفادمي فارير بشأن التادا ازريف و/ءو االستنتاجاا الا مت التوصل إلي

 .٢٠١٥دورة اللس التنفيذي م ربيع عاا 
 وفادا هذه الوثياة ءيااً معلوماا مستجدة موجزة عن خطط إدارة التامني الدحي ضمن النظاا املوحد لألمم املتحدة. 

 .٧الارار املارتح م الفارة  اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها:
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 المدنية الدولية: تقرير المديرة العامةللجنة الخدمة ) ٢٠١٤التقرير السنوي ( -ألف 
  (ثالثاً)) ٥ا ا/١٩٤و ٨٣ا/٣٧، و٣٧ا/٢٢، و٨,٥ا ا/١١٤(متابعة فنفيذ الاراراا 

 مقدمة

) فداب  فؤثر م ظروف خدمة موظفي ٢٠١٤يتامن التارير السنوي األربعون للجنة اخلدمة املدنية الدولية ( - ١
النظاا املوحد لألمم املتحدة، مبن  يهم موظفو اليونسكو. ودرست اجلمعية العامة هذا التارير وما يشمله من فوصياا م 

 ).١الملحق (  A/Res/69/251ااً برقم دورتا التاسعة والستني، واختذا قراراً اعتمدفه الح

 السن اإللزامية إلنهاء الخدمة

استناداً إىل الارار الذي اعتمدفه اجلمعية العامة م دورتا الثامنة والستني، ارففعت السن اإللزامية إل�ام اخلدمة من  - ٢
  و بعد هذا التاريخ.ء ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١سنة للموظّفني اجلدد الذين يعّينون م  ٦٥إىل  ٦٢

للموظفني سنة  ٦٥وقررا اجلمعية العامة م دورتا التاسعة والستني ءن فر ع السن اإللزامية النتهام اخلدمة إىل  - ٣
، مراعيًة حاوق املوظفني املكتسبة، وألبت من جلنة اخلدمة املدنية الدولية ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١املعّينني قبل فاريخ 

، وذلك بعد ٢٠١٦ال يتجاويف فاريخ دورتا م عاا  بتاريخ لبدم التنفيذءن فعلم اجلمعية العامة م ءقرب  رصة ممكنة 
 لنظاا املوحد لألمم املتحدة.منظماا االتشاور مع مجيع 

وسيستلزا هذا التغي  ما إن ينجز فعديل نظاا موظفي اليونسكو، وموا اة املؤرر العاا عليه. وم حال اختذا  - ٤
، ياّدا اقرتاح بشأن فغي  نظاا موظفي اليونسكو إىل املؤرر العاا م عاا ٢٠١٦اجلمعية العامة قرارًا م دورتا لعاا 

٢٠١٧. 

 المرتبات األساسية/الدنياجدول 

ارففعت ءجور اخلدمة املدنية املتخذة ءساسًا للماارنة (اخلدمة املدنية االحتادية م الوالياا املتحدة األمريكية)  - ٥
، ءدخلت فغي اا أفيفة علا جدول ضرائا الوالياا املتحدة األمريكية  اًع عن ذلك. ٢٠١٤٪ م عاا ١بنسبة 

(ءي  الفئة الفنية والفئاا العليا اررا اللجنة ءن فوصي بزيادة املرفباا األساسية الدا ية ملوظفي  علا املستوى االحتادي.
هذه الزيادة  . وفطّبق٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١٪ اعتبارًا من ١,٠١م األمم املتحدة بنسبة  )الفئة املهنية وما  وقها

استنادًا إىل قاعدة "ال ربح وال خسارة" حبيث يتم التعويض عن الزيادة املسجلة م جدول املرفباا الدا ية عن أريق 
 ختفيض فسوية مار العمل، وبذلك فباا مرفباا املوظفني الدا ية علا حاهلا. ووا ات اجلمعية العامة علا هذه التوصية. 
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 إجراماا المتابعة 

. وستؤدي ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١) اعتبارًا من ٢الملحق العمل جبدول املرفباا اجلديد م اليونسكو ( بدء - ٦
 التغي اا الناجتة عن ذلك إىل ارففاض أفيف م مستوى منحة العودة إىل الوأن وفعويااا إ�ام اخلدمة. 

 األمريكيةالواليات المتحدة امش األجر الصافي لألمم المتحدة/تطور ه

"ضرورة استمرار فطبيق اهلامش بني صام ءجور موظفي  A/Res/68/253 جمددًا م قرارها ءّكدا اجلمعية العامة - ٧
م نيويورك، وصام ءجور موظفي اخلدمة املدنية  )الفئة املهنية وما  وقها(ءي  األمم املتحدة م الفئة الفنية والفئاا العليا

؛ وعلا ءن يستباا اهلامش لفرتة ١٢٠و ١١٠لذين يشغلون وظائف مماثلة م نطاق يرتاوح بني املتخذة ءساسًا للماارنة ا
 . وء ادا اللجنة بأّن اهلامش للفرتة املمتدة من١١٥من الوقت عند مستوى يناهز ناطة الوسط املستدوبة البالغة 

وءّن متوسط مستواه خعل السنواا ، ١١٧,٤بلغ  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ٣١إىل  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١
 .١١٦,٤) بلغ ٢٠١٤ -٢٠١٠اخلمس املاضية (

ومتابعًة لطلا سابق وجهته اجلمعية العامة، وبعد استعراض جمموعة من اإلجراماا واجلداول الزمنية الا من شأ�ا  - ٨
الدولية اجلمعية العامة بأن يستمر ءن فتيح إعادة اهلامش إىل مستوى ناطة الوسط املستدوبة، ءوصت جلنة اخلدمة املدنية 

إىل  ٢٠١٤م نيويورك واملعمول با منذ عاا  (ءي املهنية) جتميد األجور الدا ية ملوظفي األمم املتحدة م الفئة الفنية
 حني إعادة اهلامش إىل مستوى ناطة الوسط املستدوبة.

فراجع باملادار عينه م مؤشراا فسوية مار  وسيرتفا علا التجميد املستمر لدام ءجور املوظفني م نيويورك - ٩
العمل م ماار العمل األخرى كّلها. ويعين ذلك ءياًا ءن من غ  املرجح ءن يتغ  جدول املعاشاا التااعدية ملوظفي 

ني ، ألن هذا اجلدول مرفبط بدام ءجور املوظف٢٠١٥م عاا  )الفئة املهنية وما  وقها(ءي  الفئة الفنية والفئاا العليا
العاملني م نيويورك. وألبت اجلمعية العامة من اللجنة ءن فواصل دراسة املسائل املتعلاة بإدارة اهلوامش م سياق 

 االستعراض الشامل لعناصر األجر. 

 إجراماا المتابعة 

ر الدا ية ال فرتفا علا عملية حساب اهلوامش ءي آثار بالنسبة إىل موظفي اليونسكو. إال ءّن قرار جتميد األجو  -١٠
ستحاة وامل ٪١,٠٨ البالغة نسبتها(الذي استلزا إلغام يفيادة فسوية مار العمل م نيويورك  ٢٠١٥ملوظفي نيويورك م عاا 

) يعين ءن مؤشراا فسوية مار العمل جلميع ماار العمل األخرى ستخفض فناسبيَا بنسبة ٢٠١٥م شباط/ رباير 
 . ٢٠١٥٪ م عاا ١,٠٨
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 واإلدارية اآلثار المالية 

نّفذا التداب  املذكورة ءععه باستخداا النظم السارية اخلاصة بالشؤون املالية واملرفباا، وهي فندرج م إأار  -١١
 االعتماداا املالية املخددة لتكاليف املوظفني. 

 التادا المحريف  ي استعراض مجموعة عناصر األجر  ي النظاا الموحد

بغية فادمي استنتاجاتا وفوصياتا  ٢٠١٣لموعة عناصر األجر م النظاا املوحد م عاا استهّلت اللجنة استعراضاً  -١٢
م هذا العمل، فام ممثلني قدمًا ء رقة عمل للماي  ثعثة. وءنشأا ٢٠١٥النهائية إىل اجلمعية العامة حبلول �اية عاا 

الة م عمل األ رقة. وحىت اليوا، نظرا اللجنة عن اللجنة واملنظماا واحتاداا املوظفني: وشاركت اليونسكو مشاركة  ع
 م فارير ء رقة العمل بشأن: 

 ء ال املمارساا م جمال فعويض املغرتبني؛ (ء)

 هيكل املرفباا والبدالا واالستحااقاا م النظاا املوحد؛ (ب)

 ؛ علا األدام اجليد واالعرتاف بهاملكا أة  (جـ)

 قدرتا علا املنا سة.استدامة جمموعة العناصر احلالية و  د)(

 ء ال الممارساا  ي مجال فعويض المغتربين

درست اللجنة �وجًا متعددة م جمال فعويض املغرتبني وخلدت إىل ءّن النهج املتبع راهنًا م النظاا املوحد لألمم  -١٣
جنسياا خمتلفة  املنتمون إىلعلا سبيل املثال، حيدل املوظفون  املتحدة يو ر مزايا معئمة ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية: 

نفسها علا األجر نفسه؛ وآلية فسوية مار العمل الا فامن فكا ؤ الادرة الشرائية لألجور  الدرجةوالذين يشغلون 
ية املتخذة ءساساً العمل؛ واالستحااقاا االجتماعية راشيًا مع املعدالا السائدة م البلدان املعن مركزبدرف النظر عن 

 للماارنة؛ واحلوا ز املشجعة علا حتايق نتائج معينة علا مستوى املنظمة من قبيل فنال املوظفني.

ونال مفهوا املكا آا الكلية اهتمامًا كب ًا م استعراض جمموعة عناصر األجر الا فتألف من العناصر اخلمسة  -١٤
ليهم: األجور واملزايا؛ وحتايق التوايفن بني احلياة املهنية واحلياة الشخدية؛ املستخدمة جلذب املوظفني وحتفيزهم واحلفاظ ع

 .وفنمية املس ة املهنيةالتطور  رص األدام واالعرتاف به؛ و حفز و 

  هيكل المرفباا والبدالا واالستحااقاا  ي النظاا الموحد

نجز عوضاً عن الوضع الشخدي، ءيّدا اللجنة بغية إعداد جمموعة عناصر ءجر ءكثر فنظيماً استناداً إىل العمل امل -١٥
ل يفوجاً واملبّني من خعل د ع استحااقاا يوضع جدول مرفباا واحد بدرف النظر عن حالة اإلعالة للموظف الذي يع

  ردية. وستواصل ءمانة جلنة اخلدمة املدنية الدولية فطوير هذا االقرتاح.
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، بغية ضمان افساقها الكامل مع ٢٠١٥ة بدورة شاملة خعل عاا وستاّيم اللجنة جمموعة عناصر األجر املناح -١٦
زددة لغرض االستعراض، وعلا النحو الذي وا ات عليه اجلمعية العامة، قبل فادميه إليها للنظر  يه حبلول �اية ااألأر 

 . ٢٠١٥عاا 

 التأمين الصحي

، استعرضت اللجنة فااسم ءقساط التأمني الدحي بني منظماا األمم ٦٨/٢٥٣وعمًع بارار اجلمعية العامة  -١٧
املتحدة واملشاركني م اخلطط املوجودة م الوالياا املتحدة األمريكية وخارجها، وقررا ءن فوصي باحلفاظ علا النسا 

 لعامة علا هذه التوصية. احلالية م فااسم ءقساط التأمني الدحي. ووا ات اجلمعية ا

 تحقيق التوازن بين الجنسين في النظام الموحد لألمم المتحدة 

حتايق التوايفن  يتعلق بتحايق اهلدف املتمثل م عدا إحرايف فادا كاف  يماالحظت اجلمعية العامة مع خيبة األمل  -١٨
الفئة (ءي  يتعلق بالفئة الفنية والفئاا العليا مام النظاا املوحد لألمم املتحدة، وال سيما  ي ٥٠/٥٠بني اجلنسني بنسبة 

اللجنة ءن فشجع املنظماا املشاركة م النظاا املوحد علا فنفيذ السياساا والتداب   وألبت من، )املهنية وما  وقها
 ، ومواصلة رصد التادا ازريف م حتاياه.الاائمة املتعلاة بتحايق التوايفن بني اجلنسني فنفيذاً كامع

 ار المقترحالقر 

 قد يرغا اللس التنفيذي م اعتماد قرار يداغ نّده علا النحو اآليت:  -١٩

 إّن اللس التنفيذي، 

 ،٨٣ا/٣٧، والارار ٣٧ا/٢٢، والارار ٨,٥ا ا/١١٤بالارار  إذ يذّكر - ١

 ،اجلزم اخلامس (ءلف) ٥ا ا/١٩٦الوثياة  وقد درس - ٢

 مبحتوياتا؛ حييط علماً  - ٣

العامة إىل مواصلة ضمان مشاركة اليونسكو م ءعمال جلنة اخلدمة املدنية الدولية ومراعاة  املديرة ويدعو - ٤
 فاريرها.
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 ١الملحق 

 A/Res/69/251قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 مشروع قرار مقدم من نائب رئيس اللجنة استناداً إلى مشاورات غير رسمية

  النظام الموحد لألمم المتحدة 

 إّن الجمعية العامة،

كانون األول/ديسمرب   ١٨املؤرّخ  ٥١/٢١٦، و١٩٨٩كانون األول/ديسمرب   ٢١املؤرّخ  ٤٤/١٩٨إىل قراراتا  إذ فش 
، ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب   ١٨املؤرّخ  ٥٣/٢٠٩، و١٩٩٧كانون األول/ديسمرب   ٢٢املؤرّخ  ٥٢/٢١٦، و١٩٩٦

، ٢٠٠١ن األول/ديسمرب كانو   ٢٤املؤرّخ  ٥٦/٢٤٤، و٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب   ٢٣املؤرّخ  ٥٥/٢٢٣و
، ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب   ٢٣املؤرّخ  ٥٨/٢٥١، و٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب   ٢٠املؤرّخ  ٥٧/٢٨٥و
، ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب   ٢٣املؤرّخ  ٦٠/٢٤٨، و٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب   ٢٣املؤرّخ  ٥٩/٢٦٨و
، ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب   ٢٢ املؤرّخ ٦٢/٢٢٧، و٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ٢٢املؤرّخ  ٦١/٢٣٩و
، ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب   ٢٢املؤرّخ  ٦٤/٢٣١، و٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب   ٢٤املؤرّخ  ٦٣/٢٥١و
، ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٢٤ءلف املؤرّخ  ٦٦/٢٣٥، و٢٠١٠كانون األول/ديسمرب   ٢٤املؤرّخ  ٦٥/٢٤٨و
  ٢٧املؤرّخ  ٦٨/٢٥٣، و٢٠١٣نيسان/ءبريل  ١٢املؤرّخ  ٦٧/٢٥٧، و٢٠١٢حزيران/يونيو  ٢١بام املؤرّخ  ٦٦/٢٣٥و

 ، ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٢٤ءلف املؤّرخني  ٦٧/٥٥٢و ٦٧/٥٥١، ومارريها ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٤0Fم فارير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعاا  وقد نظرا

١، 

بوصفه حجر الزاوية م فنظيم شروط اخلدمة م النظاا املوحد بنظاا وحيد وموحد لألمم املتحدة  وإذ فعيد فأكيد التزامها
 لألمم املتحدة وفنسياها،

 بعمل جلنة اخلدمة املدنية الدولية؛ حتيط علماً مع التادير - ١

 ؛٢٠١٤بتارير اللجنة لعاا  اً حتيط علم - ٢

الدور الذي فاطلع به اجلمعية العامة م املوا اة علا شروط خدمة واستحااقاا مجيع املوظفني العاملني  دفعيد فأكي - ٣
1Fمن النظاا األساسي للجنة ١١و ١٠م املنظماا املشاركة م النظاا املوحد لألمم املتحدة، مع مراعاة املادفني 

 ؛٢

                                                
 .(A/69/30)، ٣٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم   ١
 )، املر ق.٢٩-(د ٣٣٥٧الارار   ٢
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فأكيد الدور الرئيسي الذي فاطلع به اللجنة م  من النظاا األساسي للجنة، وفعيد ١١و ١٠إىل املادفني  فش  - ٤
فنظيم شروط خدمة واستحااقاا مجيع املوظفني العاملني م املنظماا املشاركة م النظاا املوحد لألمم املتحدة 

 وفنسياها؛

 شروط الخدمة السارية على موظفي الفئتين - أوالً 

 الموحداالستعراض الشامل لمجموعة عناصر األجر في النظام  - ألف

باملعلوماا املادمة م فارير اللجنة عن حالة االستعراض الشامل لموعة عناصر األجر م النظاا  حتيط علماً  - ١
 املوحد؛

باألعمال اجلارية الا فاطلع با اللجنة  يما يتعلق باالستعراض الشامل لألجور، وفتطّلع إىل النظر م نتائج  فنوه - ٢
 جمعية العامة؛هذه العملية م الدورة السبعني لل

إىل اللجنة ءن فادا، م اجلزم األول من الدورة التاسعة والستني املستأنفة للجمعية العامة، إحاأة غ  رمسية  فطلا - ٣
 بشأن التادا ازريف م االستعراض الشامل لألجور؛

 التأمين الصحي – باء

واملتااعدون املشرتكون م خطط التأمني الدحي م علا فوصية اللجنة بأن فستمر املنظمة واملوظفون العاملون  فوا ق
 الوالياا املتحدة وم خارج الوالياا املتحدة م العمل بالنسا احلالية لتااسم ءقساط التأمني الدحي؛

 السن اإللزامية إلنهاء الخدمة - جيم

، ألثر التغي  املارتح ٦٨/٢٥٣بالتحليل الذي ءجرفه اللجنة، حسا املطلوب م قرار اجلمعية العامة  حتيط علماً  - ١
 يما يتعلق بالسن اإللزامية إل�ام اخلدمة علا اأر التخطيط للاوة العاملة ولتعاقا املوظفني وعلا مجيع 

 سياساا إدارة املوارد البشرية ذاا الدلة باملوضوض؛

، مع ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١سنة للموظفني املعينني قبل  ٦٥ءن فر ع السن اإللزامية إل�ام اخلدمة إىل فارر  - ٢
علا ءن يكون مراعاة احلاوق املكتسبة للموظفني، وفطلا إىل اللجنة ءن فعود إىل اجلمعية العامة م ءقرب  رصة 

مة، إلبعغها بتاريخ لتنفيذ هذا الارار، بعد إجرام ذلك م موعد ءقداه الدورة احلادية والسبعني للجمعية العا
 ؛مشاوراا مع مجيع املنظماا املشاركة م النظاا املوحد
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 شروط خدمة موظفي الفئة الفنية والفئات العليا - ثانياً 

 تحقيق التوازن بين الجنسين في النظام الموحد لألمم المتحدة - ألف

حتايق التوايفن بني اجلنسني بنسبة  يتعلق بإحرايف اهلدف املتمثل م كاف م مامع خيبة األمل عدا إحرايف فادا   فعحظ
يتعلق بالفئة الفنية والفئاا العليا، وفطلا إىل اللجنة ءن  م النظاا املوحد لألمم املتحدة، وال سيما م ما ٥٠/٥٠

ئمة املتعلاة بتحايق التوايفن بني اجلنسني فشجع املنظماا املشاركة م النظاا املوحد علا ءن فنفذ السياساا والتداب  الاا
فادا فاريرا عن ذلك،  ، وفشجع اللجنة علا ءن فواصل رصد التادا ازريف م حتايق التوايفن بني اجلنسني وءنفنفيذاً كامعً 

 من فارير اللجنة؛  ١٣٧امتثاال للارار الوارد م الفارة 

 التنوع في النظام الموحد لألمم المتحدة  - باء

من فاريرها وفطلا إىل اللجنة ءن فواصل فادمي فوصياا بشأن التداب  الا من  ١٤٩بارار اللجنة الوارد م الفارة  فرحا
شأ�ا ءن فكون ءكثر موافاة للتنوض، وفشجع اللجنة علا ءن فستمر م إجرام االستعراضاا وفادمي التاارير بدفة دورية 

 املوحد؛ عن مجيع املسائل املتدلة بالتنوض م النظاا

 جدول المرتبات األساسية/الدنيا - جيم

الذي حددا مبوجبه مستوى لدام املرفباا الدنيا ملوظفي الفئة الفنية والفئاا العليا  ٤٤/١٩٨إىل قرارها إذ فش  
ءساساً  باالستناد إىل مستوياا صام املرفباا األساسية للموظفني الذين يشغلون وظائف مماثلة م اخلدمة املدنية املتخذة

 ،للماارنة (اخلدمة املدنية االحتادية م الوالياا املتحدة) والذين يعملون م املدينة األساس

من فاريرها، علا جدول املرفباا اإلمجالية والدا ية  ١٥٧بناًم علا فوصية اللجنة الواردة م الفارة  فوا ق - ١
ليا بديغته الواردة م املر ق الثالث للتارير، علا ءن يبدء األساسية/ الدنيا املناح ملوظفي الفئة الفنية والفئاا الع

 ؛٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١ نفاذه اعتباراً من

 تطور الهامش وإدارة الهامش عند نقطة الوسط المستصوبة - دال

إىل اللجنة  يطلا مبوجبهوالتكليف الدائم من اجلمعية العامة الذي  ٥١/٢١٦بام من قرارها  -إىل اجلزم األول  إذ فش 
ءن فواصل استعراض الععقة بني صام ءجور موظفي األمم املتحدة م الفئة الفنية والفئاا العليا م نيويورك وصام ءجور 

، (املشار إليها باسم للماارنة، الذين يشغلون وظائف مماثلة م واشنطن العاصمة موظفي اخلدمة املدنية املتخذة ءساساً 
 "اهلامش")،
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ضرورة استمرار فطبيق اهلامش بني صام ءجور موظفي األمم املتحدة م الفئة الفنية والفئاا العليا م  فعيد فأكيد - ١
نيويورك وصام ءجور موظفي اخلدمة املدنية املتخذة ءساسا للماارنة الذين يشغلون وظائف مماثلة م نطاق يرتاوح 

د مستوى يناهز ناطة الوسط املستدوبة ءساس استباام اهلامش لفرتة من الوقت عن ، علا١٢٠ و ١١٠بني 
 ؛١١٥البالغة 

م نيويورك وصام ءجور  ٢-إىل مد ١-ءن اهلامش بني صام ءجور موظفي األمم املتحدة م الرفا ف فعحظ - ٢
موظفي اخلدمة املدنية االحتادية م الوالياا املتحدة الذين يشغلون وظائف مماثلة م واشنطن العاصمة يادر بـ 

وءن متوسطه للسنواا اخلمس  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ٣١الثاين/يناير إىل  كانون ١ة من للفرت  ١١٧,٤
 ؛١١٥، ءي ءنه يفوق ناطة الوسط املستدوبة البالغة ١١٦,٤) يبلغ ٢٠١٤-٢٠١٠(

، وفطلا إىل اللجنة ءن فواصل اختاذ إجراماا ٦٨/٢٥٣بام من قرارها  -من اجلزم الثاين  ٥إىل الفارة  فش  - ٣
بامش السنة التاوميية إىل ناطة الوسط املستدوبة، دون اإلخعل بأي قرار فتخذه اجلمعية العامة م  للوصول
 ؛املستابل

 ؛إىل اللجنة ءن فواصل دراسة املسائل املتدلة بإدارة اهلامش م سياق استعراضها الشامل اجلاري لألجور فطلا - ٤

 المسائل المتعلقة بتسوية مقر العمل - هاء

ءن فادا مارتحاا بشأن فزامن دوراا فسوية مار العمل م مراكز  ٦٨/٢٥٣إىل ألبها إىل اللجنة م قرارها  إذ فش 
 ،العمل الا با ماار

بارار اللجنة ءن فستعرض فدنيفاا فسوية مار العمل م مجيع مراكز العمل الا با ماار ومراكز  حتيط علماً  - ١
م السنة، م فاريخ مرور عاا علا استعراض فدنيف فسوية مار العمل العمل األخرى من الفئة األوىل مرة واحدة 

 ؛م نيويورك

م املائة علا مراكز  ٥بارار اللجنة ءن حتيل مسألة االستمرار م فطبيق قاعدة الـنسبة البالغة  حتيط علمًا ءيااً  - ٢
ا، م سياق استعراضها للاواعد العمل من الفئة األوىل إىل اللجنة االستشارية لشؤون فسوية مار العمل للنظر  يه

 ؛ العمل التنفيذية الا حتكم نظاا فسوية مار

 شروط خدمة موظفي فئة الخدمات العامة وغيرها من فئات الموظفين المعّينين محلياً  - ثالثاً 

نيني الوأنيني اعتزاا اللجنة استعراض جمموعة عناصر األجر اخلاص مبوظفي  ئة اخلدماا العامة و ئة املوظفني الف فش  إىل
 .مبجرد إراا االستعراض املتعلق مبجموعة عناصر األجر اخلاص مبوظفي الفئة الفنية والفئاا العليا
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 ٢الملحق 

المرتبات اإلجمالية السنوية والصافي المعادل لها بعد خصم  جدول مرتبات الفئة الفنية والفئات العليا متضمناً 
 ٢٠١٥كانون الثاني/يناير   ١من  االقتطاعات اإللزامية من مرتبات الموظفين، اعتباراً 
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 دراسة جدوى بشأن األخذ بخطة جديدة للتأمين الصحي - باء

 )٢٩ا ا/١٩١و ٣٢ا ا/١٩٠(متابعة فنفيذ الارارين 

، هو عبارة عن ١٩٤٨صندوق اليونسكو للتأمني الدحي، الذي ءنشأه املؤرر العاا م دورفه الثالثة م عاا  إن - ١
 من نظاا املوظفني. ٦,٢خطة فأمني صحي ينبغي للمديرة العامة ءن فامن سريا�ا علا املوظفني و ااً ألحكاا املادة 

علا مستحااا كانت فتخطا اإليراداا بانتظاا واجه الدندوق مشكعا مالية لسنواا عديدة بسبا اإلنفاق  - ٢
إسهاماا املشاركني)، وهو وضع ففاقم مع ارففاض نسبة املشاركني الطوعيني (املوظفني املتااعدين) م اخلطة املرفبطة  ءي(

عد اخلدمة، وإىل باملوظفني العاملني. ونظراً إىل التزاماا اليونسكو غ  املمولة لتو   التأمني الدحي للموظفني م  رتة ما ب
ضرورة رويل ءي نظاا للتأمني رويًع كامًع من ءجل جتنا فكبد ءعبام من هذا الابيل م املستابل، ألا اللس 

والتسعني بعد املائة إجرام دراسة فرمي إىل األخذ خبطة جديدة للتأمني  احلاديةالتنفيذي من املديرة العامة م دورفه 
 اة اللس التنفيذي م دورفه الرابعة والتسعني بعد املائة بتارير عن نتائج الدراسة، مشفوعاً الدحي م ءقرب اآلجال، وموا

 باقرتاح موعد لبدم فطبيق خمطط جديد علا املوظفني املعّينني حديثاً.

وفش  التحايااا األولية إىل ءن دراسة واسعة النطاق ومتعماة إىل هذا احلد ستتطلا عملية أرح مناقداا ملدة  - ٣
ءأول مما كان متوقعًا و اًا لاواعد املشرتياا السارية م املنظمة.  اًع عن ذلك، كانت اجلمعية العامة قد وجهت ألباً 

علا وجه  ما يلي فاّمن)، ٦٨/٢٤٤ م دورتا الثامنة والستني يتعلق بالتأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة (الارار
 :التحديد

م خيار فوسيع نطاق والية الدندوق املشرتك للمعاشاا  ءن ينظر العاا من األمني اجلمعية العامة ألبت -
التااعدية ملوظفي األمم املتحدة لتشمل إدارة استحااقاا التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة علا حنو يتسم 

ذلك اآلثار باالستدامة والكفامة والفعالية من حيث التكلفة، مع مراعاة حسناا وسيئاا هذا اخليار، مبا م 
 )؛ ٢٠١٥املالية والاانونية املرتفبة عليه، وءن يادا فاريراً عن ذلك إىل اجلمعية العامة م دورتا السبعني (خريف 

األمني العاا ءن جيري مسحًا خلطط الرعاية الدحية احلالية للموظفني العاملني م منظومة  منألبت كما  -
ا املمكنة لزيادة الكفامة واحتوام التكاليف، وءن يادا إليها األمم املتحدة، وذلك الستكشاف مجيع اخليارا

 فاريراً عن ذلك م دورتا السبعني.

وبغية املاي قدمًا م حتايق ألباا اجلمعية العامة، ءنشأا شبكة املالية وامليزانية، وهي اللجنة اإلدارية الر يعة  - ٤
مسؤولياا شبكة  مسائل املتعلاة بالتأمني الدحي فندرج املستوى،  ريق عمل فرءسه ءمانة األمم املتحدة. ومبا ءن امل

 إن هذه  املوارد البشرية التابعة للس الرؤسام التنفيذيني املعين بالتنسيق، وهي هيئة فابعة للجنة اإلدارية الر يعة املستوى،
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ة وامليزانية، واختداصاا مذكرة بشأن مشروض شبكة املالي ١شارك ءياًا عن كثا م الدراسة. وفرد م امللحق ف الشبكة
  ريق العمل.

إّن مكتا إدارة املوارد البشرية م اليونسكو ومكتا اإلدارة املالية مها عاوان م  ريق العمل هذا الذي باشر  - ٥
، وستتاح كّلها ٢٠١٥. ويرفاا ءن فادا هذه التحاليل والنتائج والتوصياا إىل اجلمعية العامة قبل �اية عاا  ععً  ءعماله

س اليونسكو االستشاري لدندوق التأمني الدحي لدى قيامه بدراسة سبل مواصلة حتسني إدارة صندوق التأمني لل
 الدحي وفشغيله.

وبناًم علا ما فادا، ونظراً إىل التداخل الكب  بني الدراسة الا ألا اللس التنفيذي إجراؤها والعمل الذي يؤديه  - ٦
ترب ءكثر صواباً، من الناحيتني املالية واالسرتافيجية، عدا املاي م إجرام الدراسة الا  ريق عمل شبكة املالية وامليزانية، يع

تادا سألبها اللس التنفيذي م الوقت احلايل، ليتسىن لألمانة انتظار نتائج هذه املبادرة الشاملة ملنظومة األمم املتحدة. و 
 . ٢٠١٦إىل اللس التنفيذي خعل عاا  ةعامال املديرةمر اة بتوصياا معئمة من  املبادرةنتائج هذه 

 القرار المقترح

 : ينص علا ما يليقد يرغا اللس التنفيذي م اعتماد قرار  - ٧

 إّن اللس التنفيذي،

 ، ٢٩ا  ا/ ١٩١بالارار  إذ يذّكر - ١

 اجلزم اخلامس  (بام)، ٥ا ا/ ١٩٦الوثياة  وقد درس - ٢

ءّن  ريق العمل الذي ءنشأفه اللجنة اإلدارية الر يعة املستوى التابعة لألمم املتحدة شرض  وإذ ياع م اعتباره - ٣
 رتة ما بعد اخلدمة علا حنو يتسم م م إجرام دراسته الشاملة بشأن إدارة استحااقاا التأمني الدحي 

عية العامة م دورتا باالستدامة والكفامة والفعالية من حيث التكلفة، وسيادا فاريرًا عن ذلك إىل اجلم
 )؛٢٠١٥السبعني (خريف 

بشأن نتائج الدراسة الا ءجرتا  ٢٠١٦املديرة العامة إىل فادمي فارير إىل اللس التنفيذي خعل عاا  يدعو - ٤
 اللجنة اإلدارية الر يعة املستوى، مشفوعة بالتوصياا املعئمة. 
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 ١الملحق 

 المالية والميزانية التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة المستوى:شبكة 
 دراسة بشأن التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة

 غاية المشروع وأهدافه

إدارة االلتزاماا املتعلاة بالتأمني الدحي بعد انتهام اخلدمة، وم فارير بشأن  A/68/353بعد النظر م فارير األمني العاا 
 ها، ألبت اجلمعية العامة من األمني العاا م قرار A/68/550اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية املرفبط به 

 : ما يلي ،  مجلة ءمور من بينهااملعتمد م هذا الشأن ٦٨/٢٤٤

نطاق والية الدندوق املشرتك للمعاشاا التااعدية ملوظفي األمم املتحدة استناداً إىل   خيار فوسيع ءن يدرس -
املدخعا املادمة من جملس الدندوق املشرتك للمعاشاا التااعدية ملوظفي األمم املتحدة، لتشمل إدارة 

الية من حيث استحااقاا التأمني الدحي بعد انتهام اخلدمة علا حنو يتسم باالستدامة والكفامة والفع
مع مراعاة مزايا ومساوئ هذا اخليار، مبا م ذلك اآلثار املالية والاانونية املرتفبة عليه، دون املساس و  التكلفة،

 )؛ ٢٠١٥بنتائج الدراسة، وءن يادا فاريرا عن ذلك م الدورة السبعني للجمعية العامة (خريف 

 ينها؛خياراا ءخرى لتحايق األهداف ع ءن ال يستبعد النظر م -

خلطط الرعاية الدحية احلالية للموظفني العاملني واملتااعدين داخل منظومة األمم املتحدة  ءن جيري استادامً  -
عن ذلك م دورتا  اً فارير إليها  ءن يادامجيع اخلياراا املمكنة لزيادة الكفامة واحتوام التكاليف، و  وءن يبحث

 السبعني.

اعتبار ءن كل منظمة فواجه حتدياا مماثلة متعلاة بإدارة التأمني الدحي م  رتة ما ببالنظر إىل هذه املسألة بدورة عامة و 
بعد اخلدمة، ءنشأا شبكة املالية وامليزانية  ريق عمل فرءسه ءمانة األمم املتحدة بغية فيس  إعداد فارير األمني العاا 

الفعالية من حيث التكلفة إلدارة عملياا وحتديد الفرص املتاحة علا نطاق املنظومة بغية حتسني مستوى الكفامة و 
 اختداصاا  ريق العمل.  ١وفرد م امللحق التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة وااللتزاماا املتنامية املرتفبة عليه. 

دعم شركة استشارية متخددة  انيتطلب للتطبيققيمة ماا ة وحتديد بنود قابلة  ذاارءى  ريق العمل ءن إجرام دراسة و 
لتحليل عدد من البنود املعادة املندوص عليها م اختداصافه. ونتيجة لذلك، ءعّد  ريق العمل اختداصاا ملشروض 

 استشاري كما هو مبني ءدناه. 

 

 



196 EX/5 Part V – page 14 

 

 دعماً لجهود فريق العمل: الخدمات االستشاريةاختصاصات 

 الخدمات االستشاريةهدف 

ءوجه االختعف م النهج املتبع م منظومة األمم املتحدة لتعريف التأمني الدحي م  رتة ما بعد حتليل النااط املشرتكة و 
اجلارية وحتديد اإلجراماا الا قد فؤدي إىل إجياد  املناقشاااخلدمة ورويله وإدارفه من منظور شامل واالسرتشاد به م 

األعمال التجارية ومدادر التمويل واخلدائص الدميغرا ية مناذج  مراعاة خمتلف�وج مشرتكة ءكثر كفامة و عالية، مع 
 ضمن منظومة األمم املتحدة. 

 ٦٨/٢٤٤اإلنجازات المتعلقة بقرار الجمعية العامة 

 الركيزة ألف: تحليل التكلفة والترتيبات اإلدارية

 العناصر ١-ءلف

رسوا مزودي اخلدماا، وأرياة  حتليل دوا ع التكاليف (وفشمل علا سبيل املثال ال احلدر ١,١-ءلف
 اإلدارة).

التغطية و نسا فااسم كلفة األقساط، و ماارنة خمتلف خطط التأمني (ومنها فداميم التغطية،  ١,٢-ءلف
 اجلغرا ية من مجلة ءمور ءخرى.) ضمن املؤسساا وعربها. 

ءرباح املؤسسة   حتل حملاستعراض خمتلف الرتفيباا (مثًع خطط الدحة الوأنية) الا فكّمل/ ١,٣-ءلف
 م خمتلف البلدان.

ماارنة األحكاا والشروط بني خمتلف مزودي اخلدمة (شركاا وإداراا التأمني اخلارجية و/ءو  ١,٤-ءلف
 املنتفعني بالتأمني الذايت واإلدارة الذافية).

 اإلجنايفاا ٢-ءلف

 هم شامل لدوا ع التكلفة األساسية الناجتة عن التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة  ٢,١-ءلف
 االفساقولنطاق خمتلف مزودي اخلدمة وإمكانية إجياد فرفيباا بديلة وحتايق قدر ءكرب من 

 والفعالية. 

 الركيزة باء: إطار التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة في منظومة األمم المتحدة

 العناصر  ١-بام

 استعراض إأار التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة م منظومة األمم املتحدة ١,١-بام
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 اإلجنايفاا  ٢-بام

سناا وسيئاا فكليف هيئة حتظا بإدارة مركزية م النظاا املشرتك لألمم حلحتليل إجرام  ٢,١-بام
ا يشمل خيار إيعم دور مباشر املتحدة لتوّيل إدارة التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة، مب

 يها لدندوق املعاشاا التااعدية ملوظفي األمم املتحدة، وغ  ذلك من اخلياراا املمكنة. 
وسيتامن التحليل من بني مجلة ءمور إعداد خطط التأمني الدحي، وفو   اخلدماا ذاا 

رد البشرية، واآلثار املالية الدلة بالتأمني، وإدارة اخلطط، مبا يشمل الععقة مع املشاركني، واملوا
 والاانونية املرتفبة علا هذه اخلياراا. 

 المنشودةالنتائج 

يرفاا ءن فساهم اإلجنايفاا النهائية إسهامًا كب ًا م الرؤية النهائية إلدارة التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة م 
اسية لزيادة الكفامة والفعالية من حيث التكلفة. ويتخطا منظومة األمم املتحدة، وم حتديد االقرتاحاا واملبادراا األس

دوالر  اامليار  ١٠مبلغ  ، م نظر ءعاام شبكة املالية وامليزانية،التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة التزامااإمجايل 
االلتزاماا املرتفبة التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة و  عملياا ءمريكي. ومن شأن التحسيناا الا جترى علا إدارة

، ءن فؤدي إىل من التطبيق علا نطاق واسع الا ميكن حتاياهاو وراا اليفيادة الفعالية، و  من حيث، واملكاسا عليه
 حتايق و وراا كب ة م املوارد. 

 الجدول الزمني المقترح 

آذار/مارس  ٣١لعمل الستعراضه حبلول سيادا مشروض ءويل للتارير االستشاري استناداً إىل الركيزفني ءلف وبام إىل  ريق ا
 ١٥، علا ءن يادا التارير النهائي إىل اللجنة اإلدارية الر يعة املستوى الستعراضه واملوا اة عليه حبلول ٢٠١٥

 ، وذلك بغية فادميه إىل اجلمعية العامة م دورتا السبعني. ٢٠١٥آب/ءغسطس 
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 ١المرفق 

 بالتأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة الذي أنشأته شبكة المالية والميزانية المعنياختصاصات فريق العمل 

 تشكيلة العضوية الحالية:

 رئاسة  ريق العمل: ءمانة األمم املتحدة

األعاام: منظمة العمل الدولية، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة الدحة 
العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واالحتاد الدويل لعفداالا، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، ومنظمة األمم 

فوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون العجئني، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، املتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وامل
وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثاا ة (اليونسكو)، ومنظمة األمم املتحدة 

ني املدنيني الدوليني الساباني، والدندوق للتنمية الدناعية (اليونيدو)، وشبكة املوارد البشرية، واحتاد رابطاا املوظف
 املشرتك للمعاشاا التااعدية ملوظفي األمم املتحدة.

 الهدف

حتليل النااط املشرتكة وءوجه االختعف م النهج املتبع م منظومة األمم املتحدة لتعريف التأمني الدحي م  رتة ما بعد 
به م النااشاا اجلارية وحتديد اإلجراماا الا قد فؤدي إىل إجياد اخلدمة ورويله وإدارفه من منظور شامل واالسرتشاد 

مناذج األعمال التجارية ومدادر التمويل واخلدائص الدميغرا ية  مراعاة خمتلف�وج مشرتكة ءكثر كفامة و عالية، مع 
 ضمن منظومة األمم املتحدة.

 ركائز التحليل واإلنجازات المتوقعة

، وجيم، ودال) ينبغي لفريق العمل حتليلها بغية إبرايف منظور شامل بشأن التأمني الدحي م هناك ءربع ركائز (ءلف، وبام
  رتة ما بعد اخلدمة، مبا م ذلك نتائج اعتماد املعاي  ازاسبية الدولية للاطاض العاا علا نطاق املنظومة برمتها. 

ف وبام ينبغي ءن يطلا من خعل عاد استشاري. وقرر  ريق العمل ءن دعم حتايق اإلجنايفاا املتعلاة بالركيزفني ءل
اخلدماا لس لتمويل هذا الوسيتواصل رئيس  ريق العمل مع ءمانة جملس الرؤسام التنفيذيني لتادمي ألا رويل إىل 

 . االستشارية

 يما خيص النهوج وسيادا  ريق العمل حتليًع شامًع ومفدًع للنااط املشرتكة وءوجه االختعف م منظومة األمم املتحدة 
للرتفيباا  اً ، مبا يشمل فاييمهه، ورويله وإدارفااللتزاماا املرتفبة علياملتبعة لتعريف التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة و 

 البديلة املمكنة. 
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 ٦٨/٢٤٤اإلنجازات المرتبطة مباشرة بقرار الجمعية العامة 

 اإلداريةالركيزة ألف: تحليل التكلفة والترتيبات  -ألف 

 العناصر ١-ءلف

حتليل دوا ع التكاليف (وفشمل علا سبيل املثال ال احلدر رسوا مزودي اخلدماا، وأرياة  ١,١-ءلف
 اإلدارة).

التغطية و نسا فااسم كلفة األقساط، و ماارنة خمتلف خطط التأمني (ومنها فداميم التغطية،  ١,٢-ءلف
 وعربها. اجلغرا ية من مجلة ءمور ءخرى.) ضمن املؤسساا 

ءرباح املؤسسة  حتل حملاستعراض خمتلف الرتفيباا (مثًع خطط الدحة الوأنية) الا فكّمل/ ١,٣-ءلف
 م خمتلف البلدان.

ماارنة األحكاا والشروط بني خمتلف مزودي اخلدمة (شركاا وإداراا التأمني اخلارجية و/ءو  ١,٤-ءلف
 املنتفعني بالتأمني الذايت واإلدارة الذافية).

 اإلجنايفاا ٢-فءل

 هم شامل لدوا ع التكلفة األساسية الناجتة عن التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة  ٢,١-ءلف
 االفساقولنطاق خمتلف مزودي اخلدمة وإمكانية إجياد فرفيباا بديلة وحتايق قدر ءكرب من 

 والفعالية. 

 في منظومة األمم المتحدةالركيزة باء: إطار التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة  -باء 

 العناصر ١-بام

 استعراض إأار التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة م منظومة األمم املتحدة ١,١-بام

 اإلجنايفاا ٢-بام

سناا وسيئاا فكليف هيئة حتظا بإدارة مركزية م النظاا املشرتك لألمم حلحتليل إجرام  ٢,١-بام
املتحدة لتوّيل إدارة التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة، مبا يشمل خيار إيعم دور مباشر 
 يها لدندوق املعاشاا التااعدية ملوظفي األمم املتحدة، وغ  ذلك من اخلياراا املمكنة. 

بني مجلة ءمور إعداد خطط التأمني الدحي، وفو   اخلدماا ذاا  وسيتامن التحليل من
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الدلة بالتأمني، وإدارة اخلطط، مبا يشمل الععقة مع املشاركني، واملوارد البشرية، واآلثار املالية 
 والاانونية املرتفبة علا هذه اخلياراا. 

 الخدمة التأمين الصحي في فترة ما بعد التزاماتاإلنجازات المرتبطة بإدارة 

 والكشف عنها لتزاماتالركيزة جيم: تحديد اال - جيم

 العناصر ١-جيم

مبوجا املعاي  ازاسبية الدولية  لتزاماااألساسية املستعملة لتحديد اال اال رتاضااماارنة  ١,١-جيم
للاطاض العاا: العمعا، ومعدالا احلسم، والتاخم، واجتاهاا معدالا فكلفة الرعاية 

السكانية، وفكاليف   رتاضااالو ياا، ونسا االستعمال، واال الدحية، ومعدالا
 للفرد الواحد، وغ ها.  املطالباا

بالرتفيا (حتليل  لتزامااوضع قائمة بتلك التاديراا األساسية الا هلا فأث  كب  م فاييم اال ١,٢-جيم
 احلساسية).

وف ة حتديث املتغ اا األساسية: إحدام السكان، ومعدالا احلسم، والتاخم، واجتاهاا  ١,٣-جيم
 معدالا فكاليف الرعاية الدحية، وغ ها.

 . االكتوارينيربام اخلماارنة األحكاا والشروط بني خمتلف  ١,٤-جيم

 لية. ماارنة خمتلف ءساليا التدوين ازاسيب ومستوياا الكشف م البياناا املا ١,٥-جيم

 اإلجنايفاا ٢-جيم

 .اللتزامااواملكوناا املالية لايمة ا لع رتاضااحتليل فاين سليم  ٢,١-جيم

 هم مبين علا ءساس املاارنة واملنطق ألوجه االختعف املوجودة بني املتغ اا املالية  ٢,٢-جيم
لفروق اومستوياا الكشف من ءجل يفيادة مدداقية النتائج وفوعية مراجعي احلساباا، وبني 

 الرامية، وذلك بغية حتديد االقرتاحاا االكتوارينيربام اخلاألحكاا والشروط بني خمتلف م 
التأمني  االلتزاماا املرتفبة علاإىل يفيادة التوحيد الاياسي والفعالية العامة  يما خيص حتديد 

 الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة والكشف عنها. 
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 لتزاماتالركيزة دال: تمويل بدائل اال - دال

 العناصر ١-دال

 خمتلف مناذج األعمال التجارية. م دراسةماارنة خمتلف النهوج املتبعة  ١,١-دال

هذه  يمعتمدءوائل اخلاصة بإدارة األصول واخلدوا الا ءجراها  التحليعااستعراض خمتلف  ١,٢-دال
 االستشاراا).اخلدماا هذه املهمة م نطاق  لن ُفدرجالبدائل (

هذه  لن ُفدرجارنة األحكاا والشروط بني خمتلف ازللني م جمال إدارة األصول واخلدوا (ما ١,٣-دال
 املهمة م نطاق االستشاراا).

 هليئاا الرئاسية.إىل افادمي البدائل جتارب  ١,٤-دال

 اإلجنايفاا ٢-دال

هذه البدائل م املنظومة  يمعتمدءوائل أ ال املمارساا الا اختذها خاص بمبدء فوجيهي  ٢,١-دال
 هذا اإلجنايف م نطاق االستشاراا). لن يُدرجوالا ميكن لسائر املؤسساا استعماهلا (

خمتلف مناذج األعمال التجارية، ومدادر التمويل (املاّدرة ماابل الطوعية)،  االأعض علا ٢,٢-دال
وج ءكثر  عالية قرتاحاا من ءجل اعتماد �من االجمموعة علا واخلدائص السكانية، و 

التأمني الدحي م  رتة ما بعد اخلدمة ورويله وإدارفه  االلتزاماا املرتفبة علاوكفامة م حتديد 
 اآلثار املرتفبةعلا مستوى املنظمة و/ءو علا مستوى منظومة األمم املتحدة، مبا م ذلك 

 بني املنظماا.  يما املوظفني العاملني  عملياا نالعلا 

 

 

 

 أُبعت هذه الوثياة علا ورق معاد فدنيعه



 التنفيذي المجلس
 بعد املائة التسعونو  السادسةالدورة 

196 EX/5 
Part V Add.  

 ٥ت/ م١٩٦ 
 ضميمة لخامساالجزء 

  
 ١٥/٤/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 املؤقت األعمال جدولمن  ٥لبند ا

 متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي
 السابقةوالمؤتمر العام في دوراتهما 

 الجزء الخامس

 المسائل المتعلقة بالموارد البشرية

 ضميمة

 نقابة موظفي اليونسكو مالحظات

بة (هاء) من مرجع اليونسكو اإلداري، تقّدم نقا ٩,٢عمًال بأحكام البند 
 .التقارير اليت قدمتها املديرة العامةمالحااتا بشأن موظفي اليونسكو 

 

التدهور المتزايد في ظروف بسبب بشأن القلق الذي يساورها توّد نقابة موظفي اليونسكو إبداء مالحاة متهيدية عامة 
 إذ يعاينملكتسبة منذ مدة طويلة، ، وال سّيما فيما خيّص احلقوق اوالحقوق المزاياالتناقص المتزايد في العمل و 

 معاناة ال تفتأ تشتد وتتفاقم.من هذا األمر ويف مناومة األمم املتحدة برمتها، بل  ،املوظفون يف اليونسكو

لتربير وإدارة األمم املتحدة بوجه عام  جلنة اخلدمة املدنية الدولية املّسوغ الذي تستند إليه نقابة موظفي اليونسكو أن وتعلم
خالل السنوات مناومة األمم املتحدة برمتها  واجهتهال يف القيود املالية اليت يتمثّ هذا التخفيض يف احلقوق واملزايا 

(وإدارة اليونسكو)  أقوال إدارة األمم املتحدةشواغل و املاضية، وترى مع ذلك أّن هذا املسوغ يتناقض إىل حّد ما مع 
 العاملة.عوبة استبقائهم يف قواها وصوذوي اخلربة اجليدة املهنيني األكثر كفاءة بشأن اشتداد صعوبة اجتذاب 
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استبقاؤهم إذا باتت ظروف الذين جيري البحث عنهم حبثًا حممومًا وكيف ميكن وكيف ميكن اجتذاب أولئك املهنيني 
غري متوفرة أو إذا جذابًا ، اليت جعلت العمل لدى األمم املتحدة واليونسكو روح العطاء والتفاينالعمل، فضًال عن 

 كبرياً؟تدهورت تدهوراً  

دة واليونسكو يف ألمم املتحل الكفاءاتأصحاب هجر بكثرة حاالت يتفاجأ أن  ،يف ظل هذه الاروف ،ال ينبغي ألحدو 
أو اليت يفّكرون فيها تفكرياً متزايداً السنوات املاضية أو بكثرة احلاالت اليت يقّرر فيها املوظفون ترك اخلدمة املدنية الدولية 

يشعرون فيها بقدر أكرب من االعااف وواهبهم ومهاراتم للعمل يف وظائف وأماكن أخرى يف ترك اخلدمة املدنية الدولية 
أية منامة، وال يصّب هذا األمر بالتأكيد يف مصلحة وكفاءاتم وخرباتم ويتمتعون فيها بقدر أكرب من املكافأة عليها. 

 كو.وال سّيما يف مصلحة وكالة فكرية تابعة ملناومة األمم املتحدة كاليونس

 للجنة الخدمة المدنية الدولية: تقرير المديرة العامة) ٢٠١٤التقرير السنوي ( -ألف 
 (ثالثاً)) ٥م ت/١٩٤و ٨٣م/٣٧، و٣٧م/٢٢، و٨,٥م ت/١١٤(متابعة تنفيذ القرارات 

 السن اإللزامية إلنهاء الخدمة

يف دورتا لألمم املتحدة القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف تنفيذ تؤيّد نقابة موظفي اليونسكو تأييداً تاماً املضي قدماً 
 إل�اء اخلدمة فيما خيّص املوظفني احلاليني.عاماً باعتبارها السّن اإللزامية  ٦٥ سنّ ب وقّررت ووجبه األخذ الثامنة والستني

عامًا إل�اء خدمة  ٦٠بسّن  األمم املتحدة املوحد للرواتب والبدالت وغريها من املزايا املنامات اليت تطّبق ناام أخذوت
عاماً  ٦٥، وبسّن ١٩٩٠عامًا إل�اء خدمة املوظفني املعّينني بعد عام  ٦٢، وبسّن ١٩٩٠املوظفني املعّينني قبل عام 

بغي اعتماد السّن املوحدة إل�اء اخلدمة، وهي سّن . وين٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١إل�اء خدمة املوظفني املعّينني بعد 
مع احاام حّق املوظفني يف التقاعد لدى  ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١عاماً، ووضعها موضع التطبيق اعتبارًا من  ٦٥

 ).١٩٩٠عاماً (إذا ُعّينوا بعد عام  ٦٢) ولدى بلوغهم سّن ١٩٩٠(إذا ُعّينوا قبل عام  عاماً  ٦٠بلوغهم سّن 

أو ضرورة تنفيذ أي تدبري جيري اختاذه بشأن السّن اإللزامية إل�اء اخلدمة وتوّد نقابة موظفي اليونسكو لفت النار إىل 
هذا  التدبري املراد تنفيذه يفاملعّينني قبل اّختاذ املساس باحلقوق املكتسبة للموظفني بشأن السّن العادية للتقاعد بدون 

ق يف احلصول على املعاش التقاعدي الكامل عند عاماً باحل ٦٢أو  ٦٠يد إىل ما بعد سّن الصدد. وينبغي أّال يضّر التمد
 لتاريخ تعيينهم. تبعاً عاماً  ٦٢أو  ٦٠املعنيني بالتمديد سّن املوظفني بلوغ 

 التوازن بين الجنسين في النظام الموحد لألمم المتحدة 

 قلق نقابة موظفي اليونسكو.يثري سوء الوضع اخلاص بالتوازن بني اجلنسني يف اليونسكو 
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أحد األهداف اإلمنائية  تشّكللليونسكو. و  احلاليتني تنيالعام تنياألولوي إحدىاملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  عدّ وتُ 
مصاعب أكرب من املصاعب اليت يواجهها مع ذلك تواجه يف اليونسكو  املرأة ما زالتو ملناومة األمم املتحدة برّمتها. 

يف اليونسكو من أجل التمتع وعاملة مماثلة إىل الوصول إىل املناصب اإلدارية. وتكافح املرأة  السعيالرجل على صعيد 
 للمعاملة اليت يلقاها الرجل على الرغم من توصيات اللس التنفيذي يف هذا الصدد.

واليت   تساعد املنامة على تيئة  ،لفت انتباهكم إىل التدابري التالية اليت اختذتا اإلدارةنسكو وتوّد نقابة موظفي اليو 
 ظروف مواتية للنساء يف املنامة:

من جمموع املوظفني  ٪٦٨ عالتوزيعملية إعادة رن من إلغاء الوظائف أثناء يعادل عدد النساء اللوايت تضرّ  •
 ؛املتضررين

 برنامج إ�اء اخلدمة الطوعي بالااضيارتفاع نسبة النساء اللوايت اخان كان هلذا األمر بالتأكيد تأثري يف  •
 هذا الربنامج؛املوظفني الذين اختاروا جمموع من  ٪٦٥وبلوغها 

الذي ُنشر  AC/HR/42رقم املنشور اإلداري من مدة إجازة األمومة منذ إصدار  ٪٢٠فقدت النساء مؤخرًا  •
 .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١يف 

وتنفيذ أية تدابري جديدة بدون وتطلب نقابة موظفي اليونسكو من املديرة العامة ضمان توفري ظروف عمل جيدة للنساء 
ور املنشإلغاء املساس باحلقوق املكتسبة للموظفات املعّينات قبل اختاذ التدابري اجلديدة. وتطلب نقابة موظفي اليونسكو 

 .AC/HR/42اإلداري رقم 

حتسني التكافؤ بني اجلنسني يف مجيع الدرجات الوظيفية، من املديرة العامة أيضًا  نقابة موظفي اليونسكووتطلب 
يف  الكفاءة واجلدارة جتري بناًء علىمع التذكري بأّن التعيينات  الدرجات الوظيفية العليا والدرجات اإلداريةيف سّيما  وال

 .املقام األول

 دراسة جدوى بشأن األخذ بخطة جديدة للتأمين الصحي - باء
 )٢٩م ت/١٩١و ٣٢م ت/١٩٠(متابعة تنفيذ القرارين 

سابق عن هذه املسألة يف الوثيقة نقابة موظفي اليونسكو النار إىل قيام اإلدارة بتقدمي تقرير تلفت  - ١
يف عن التقدم احملرز بتقرير  ٢٠١٥إبّان دورته الربيعية لعام  يووافاة اللس التنفيذإذ وعدت  اجلزء الثالث ٥ت/ م ١٩٤

اجلزء  ٥ت/ م ١٩٤آنذاك، يف الوثيقة  نقابة موظفي اليونسكووأعربت الدراسة.  تلكدراسة األمم املتحدة أو عن نتائج 
املشاكل  حلّ لعدم تبديد أموال لتمويل دراسة عن خطة جديدة للتأمني الصحي تعيق الثالث ضميمة، عن ارتياحها 

. وتؤّكد نقابة موظفي اليونسكو أّن التأمني الصحي يف فاة ما بعد اخلدمةو  صندوق التأمني الصحياحلقيقية اليت يواجهها 
تعيق إجياد احللول الالزمة للمشاكل احلقيقة سيؤدي إىل مشاكل كثرية يفوق عددها عدد وضع خطة للتامني الصحي 
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لتأمني الصحي احلالية لاملالية شاكل اليت ترمي اخلطة إىل حلها، ولن تؤدي هذه اخلطة بالتأكيد إىل ختفيض االلتزامات امل
 للوفاء بتلك االلتزامات. رصد التمويل الالزم. وال يوجد هلذه املشكلة حّل آخر غري الشروع يف فاة ما بعد اخلدمة

صندوق التأمني اليت واجهها املالية"  املشكالتتشديد على "اإلدارة النقابة موظفي اليونسكو على مواصلة تأسف  - ٢
سنوات متتد من عام  ٦فقد عاىن الصندوق من عجز طوال  لسنوات عديدة" نارًا لكونه تشديدًا مضلًال." الصحي
. وقد ٢٠١٢إىل عام  ١٩٩٦من عام سنة متتد  ١٦طوال  بسبب عدم زيادة االشااكات ٢٠١١إىل عام  ٢٠٠٦
اإلدارة العامة إىل هذه املشكلة مراراً الصندوق بلفت انتباه يف ل هذا األمر على الرغم قيام اجلمعية العامة للمشاكني حص

 ٪٢بينما تزيد الرواتب واملعاشات التقاعدية بنسبة  ٪٥ملقبول بوجه عام للتكاليف الطبية وتكراراً. ويبلغ معدل التضخم ا
منذ زيادة االشااكات يكن هناك بالتايل أي عجز و  سنوات.  ٦إىل  ٤ل سلفاً ك ذلك جيب زيادة االشااكاتولفقط. 
مواصلة اإلدارة التشديد على تزايد نسبة املشاكني الطوعيني نقابة موظفي اليونسكو أيضًا ويشغل بال . ٢٠١٢يف عام 

املنامة الوحيدة اليت تواجه هذا  اليونسكو كأنّ يف الصندوق بالقياس إىل عدد املوظفني العاملني  (املوظفون املتقاعدون) 
واملنامات احلكومية الدولية، وكذلك معام نُام الرعاية بينما يواجهه يف واقع األمر مجيع املنامات الدولية  الوضع

 الصحية الوطنية.

تقدمي تقرير إىل اللس االستشاري اجلديد ترى أّن اإلدارة ترجو أن تتمكن من نقابة موظفي اليونسكو أن يسّر  - ٣
ات اجتماع ةمع ذلك أّن عدم عقد أي نقابة موظفي اليونسكو. وترى ٢٠١٥يف أواخر عام  لصندوق التأمني الصحي

يف شهر تشرين األول/أكتوبر  لصندوق التأمني الصحيمنذ االجتماع املاضي للس اإلدارة السابق  أخرى من أي نوع
جتاهل الطلبات وأّن كني املوظفني من التمتع حبقهم يف املشاركة يف إدارة الصندوق أمر غري مقبول، لتم ٢٠١٣من عام 

قد و اليت قّدمها ممثلون منتخبون إىل جملس إدارة الصندوق من أجل عقد االجتماعات املنشودة أمر غري مقبول أيضاً. 
و  ُجتر االنتخابات يف ذلك . ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢إجراء انتخابات جملس إدارة الصندوق يف أنه يُعتزم أُعلن عن 
 -بل عدم احاامها  -احملتمل إلجراء االنتخابات. ويُعّد جتاهل اإلدارة  و  تكن هناك أية معلومات عن ملوعداملوعد. 

 أمراً غري مقبول. ،١٩٤٨منذ إنشائه يف عام مستقالً صندوقاً الشركاء يف ملكية الصندوق الذي كان للمشاكني، وهم 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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