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 األول الجزء ٥م ت/١٩٧ 
  
 ١٠/٨/٢٠١٥باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥ البند

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

 الجزء األول

 المسائل المتعلقة بالبرنامج

 الملخص
على التقدم احملرز يف متابعة تنفيذ القرارات اليت اعتمدها  تنفيذيالس للضاء اعقرير يف إطالع أالتيتمثل الغرض من هذا 

 .السابقة ووراتماواملؤمتر العام يف  تنفيذيالس للا

 :ويتضمن اجلزء األول من هذه الوثيقة معلومات عن املسائل التالية املتعلقة بالربنامج

يونسكو بوصفها جهة مشاركة في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك المعني التطورات المتعلقة بدور ال -ألف 
 باإليدز ومنظمة رائدة فيه

 المؤسسات الثقافية والتعليمية في العراق -باء 

 .٣٧التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة اللس جراءات املتوقع من اإل 

 أفريقيا تاريخ" من التاسع المجلد بإعداد المتعلقة األنشطة تنفيذ في المحرز التقدم عن مرحلي تقرير -جيم 
 ونشره بإعداده المعنية الدولية العلمية اللجنة أنشطة ومنها ونشره،" العام

 .١٦التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة اللس جراءات املتوقع من اإل 

 الجزرية الصغيرة النامية في إطار برنامج المنظمةتقرير عن األنشطة المنفذة لصالح الدول  -دال 
 )، بما في ذلك تحليل للموارد اإلضافية المطلوبة٥م/٣٨) وميزانيتها (٢٠١٧-٢٠١٤(

ألنشطة حملة عامة عن ا )١إعالم اليت تتناول ما يلي: ( ٥ت/ م١٩٧تقدم هذه الوثيقة ملخصًا وافيًا للوثيقة 
 برنامج العمل الراهن لفرتة األعوام األربعةيف إطار  غرية الناميةاحملدوة املرتبطة بالدول اجلزرية الص

املبلغ اإلمجايل املتوقع لسد الفجوة التمويلية من خالل  )٢) واالعتماوات املالية املخصصة هلا؛ (٢٠١٧-٢٠١٤(
 .٢٠١٧-٢٠١٦تعبئة موارو خارجة عن امليزانية لفرتة العامني 

 .١٤املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة  اإلجراءات



(i) 

 جدول المحتويات

 

 الصفحة

 يف مشاركة جهة بوصفها اليونسكو بدور املتعلقة التطورات - ألف
 ١ ...................................... فيه رائدة ومنظمة باإليدز املعين املشرتك املتحدة األمم برنامج رعاية

 ٥ ................................................................ العراق يف والتعليمية الثقافية املؤسسات - باء

 التاسع اللد بإعداو املتعلقة األنشطة تنفيذ يف احملرز التقدم عن مرحلي تقرير - جيم
 ١٣ ................. ونشره بإعداوه املعنية الدولية العلمية اللجنة أنشطة ومنها ونشره، "العام أفريقيا تاريخ" من

 املنظمة برنامج إطار يف النامية الصغرية اجلزرية الدول لصاحل املنفذة األنشطة عن تقرير - وال
 ١٩ .....................املطلوبة اإلضافية للموارو حتليل ذلك يف مبا ،)٥/م٣٨( وميزانيتها) ٢٠١٧-٢٠١٤(
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التطورات المتعلقة بدور اليونسكو بوصفها جهة مشاركة في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك المعني  - ألف
 فيه باإليدز ومنظمة رائدة

 )٦م ت/١٧٤(متابعة تنفيذ القرار 

، وعا اللس التنفيذي املدير العام آنذاك إىل أن يوافيه بانتظام بأحدث املعلومات عن ٦م ت/١٧٤مبوجب القرار  - ١
برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين باإليدز. وقد  أنشطة اليونسكو ذات الصلة بدور املنظمة كجهة مشاركة يف رعاية

ت اليونسكو، بصفتها إحدى اجلهات الراعية الست املؤسسة للربنامج، بدور أساسي يف تطوير ذلك الربنامج اضطلع
. وتشتمل هذه الوثيقة على ما استجد من تطورات منذ تقدمي التقرير املرحلي األخري ١٩٩٦املشرتك منذ نشأته يف عام 

 ).٥م ت/١٩٢( ٢٠١٣يف خريف عام 

من الرؤساء  لمشتركة في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدزلجنة المنظمات اوتتألف  - ٢
التنفيذيني للجهات اإلحدى عشرة املشرتكة يف رعاية الربنامج باإلضافة إىل أمانة الربنامج، وجتتمع اللجنة مرتني يف السنة 

اجلهات الراعية ترُأس اللجنة على أساس التناوب  للنظر يف املسائل اليت تكتسي أمهية رئيسية بالنسبة للربنامج. وتتوىل
. وحالياً، تتوىل رئاسة اللجنة ٢٠١٣السنوي يف ما بينها، علمًا بأن اليونسكو تولت وورها يف الرئاسة مؤخرًا يف عام 

(باريس،  منظمُة العمل الدولية اليت تعاونت معها اليونسكو الستضافة اجتماع الربيع الذي عقدته اللجنة مبقر اليونسكو
 ).٢٠١٥نيسان/أبريل 

ويقوم برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين باإليدز حاليًا باستيفاء االسرتاتيجية واإلطار املوحد للميزانية والنتائج  - ٣
. وستظل االسرتاتيجية الطموحة املستوفاة تسرتشد برؤية "األهداف الصفرية ٢٠٢١-٢٠١٦للفرتة   (UBRAF)واملساءلة 

" الرامية إىل بلوغ مستوى الصفر يف ما يتعلق بعدو اإلصابات اجلديدة بالفريوس، وعدو الوفيات من جراء مرض الثالثة
اإليدز، وعدو حاالت التمييز ضد املصابني باإليدز. ومن شأن االسرتاتيجية احملدثة أن تشتمل على هدف جديد 

يف التخلص من اإليدز باعتباره من األمراض  ٢٠٣٠عام يستحدث "مساراً سريعاً" للجهوو املبذولة بدف النجاح حبلول 
" املقرتحة يف ٢٠٣٠اليت تدو الصحة العامة. وميكن أن تشكل الغاية املتمثلة يف "وضع �اية لوباء اإليدز حبلول عام 

ى بتأييد إطار اهلدف الثالث اخلاص بالصحة ضمن أهداف التنمية املستدامة املقرتحة إجنازًا ملموسًا من شأنه أن حيظ
الدول األعضاء يف األمم املتحدة. وقد سامهت اليونسكو إسهامًا نشيطًا يف إعداو االسرتاتيجية اجلديدة من خالل 
املشاركة يف املشاورات املنظمة على الصعيد العاملي واإلقليمي والُقطري. وسُتقدم اخلطوط العريضة لالسرتاتيجية اجلديدة 

، وسُتعرض ٢٠١٥تحدة املشرتك املعين باإليدز أثناء وورته اليت ستنعقد يف متوز/يوليو إىل جملس تنسيق برنامج األمم امل
 .٢٠١٥االسرتاتيجية الكاملة على اللس العتماوها يف وورة خاصة من املقرر عقدها يف تشرين األول/أكتوبر 

لتوجيه اجلهوو اجلماعية  إطاراً  استراتيجية اليونسكو بشأن فيروس ومرض اإليدزوعلى صعيد املنظمة، متثل  - ٤
) ٥) والربنامج وامليزانية (م/٤متاشيًا مع االسرتاتيجية املتوسطة األجل (م/ ٢٠١٥-٢٠١١للمنظمة خالل الفرتة 

للفرتة  (UBRAF)واسرتاتيجية برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين باإليدز واإلطار املوحد للميزانية والنتائج واملساءلة 
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لكي تتماشى مع االسرتاتيجية  ٢٠٢١-٢٠١٦ري إعداو اسرتاتيجية مستوفاة لليونسكو للفرتة . وجي٢٠١٥-٢٠١١
 ٤اجلديدة لربنامج األمم املتحدة املشرتك املعين باإليدز ومع أهداف التنمية املستدامة، وكذلك مع وثيقيت اليونسكو م/

سيم العمل املعتمد حاليًا يف إطار برنامج وفقًا لتق ٢٠٢١-٢٠١٦. ومن املتوقع أن يستمر العمل خالل الفرتة ٥وم/
األمم املتحدة املشرتك املعين باإليدز الذي مت مبوجبه تعيني اليونسكو كجهة مسؤولة عن تنسيق اجلهوو الرامية إيل كفالة 

حلد التعليم اجليد من أجل التصدي على حنو أكثر فعالية لفريوس اإليدز، وكشريك رئيسي يف اجلهوو املبذولة من أجل ا
من انتقال فريوس اإليدز من خالل العالقات اجلنسية، ومن أجل متكني الشباب والفئات الرئيسية املعنية، وتلبية 
احتياجات النساء والفتيات ذات الصلة بالفريوس، ومكافحة العنف القائم على اعتبارات جنسانية، وإلغاء القوانني 

نسكو، باعتبارها الوكالة الرائدة يف جمال التعليم، بتنسيق اجلهوو املبذولة يف العقابية، واحلد من الوصم والتمييز. وتقوم اليو 
إطار فريق العمل املشرتك بني الوكاالت املعين بالتعليم والذي يتعاون حاليًا مع مباورة األمم املتحدة لتعليم الفتيات وهيئة 

ليت تبذهلا البلدان ملعاجلة ظاهرة العنف القائم على األمم املتحدة للمرأة من أجل إعداو توجيهات تقنينية لدعم اجلهوو ا
االعتبارات اجلنسانية يف األوساط املدرسية، والنظر يف أوجه الرتابط بني تلك الظاهرة وفريوس اإليدز وما يتصل به من 

 القضايا الصحية.

ويوزع التمويل بني اجلهات املشاركة يف رعاية برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين باإليدز وفقًا لإلطار املوحد  - ٥
مل يُعرضا بعد  ٢٠١٧-٢٠١٦البرنامج والميزانية للفترة . وعلى الرغم من أن (UBRAF)للميزانية والنتائج واملساءلة 

مليون  ٤٨٥تمد اللس ميزانية قائمة على مبدأ النمو الصفري وقيمتها على جملس الربنامج، إال أنه من املتوقع أن يع
مليون ووالر أمريكي. وخالل الفرتة  ١٢,٤ووالر أمريكي، علمًا بأنه سُيخصص منها لليونسكو كالعاوة مبلغ قدره 

توقع أن يتم ، ومن امل٪٩٨، جتاوز معدل تنفيذ األنشطة املمولة من املبالغ املخصصة لليونسكو نسبة ٢٠١٣-٢٠١٢
بلوغ املستوى ذاته يف ما خيص معدل تنفيذ األنشطة املمولة باستخدام املبالغ املرصووة لليونسكو يف اإلطار املوحد 
للميزانية والنتائج واملساءلة خالل الفرتة احلالية. وُتستخدم املبالغ املرصووة لليونسكو يف اإلطار املوحد للميزانية والنتائج 

لربنامج األمم املتحدة املشرتك املعين باإليدز لبناء قدرات البلدان لتمكينها من التصدي على حنو فعال  واملساءلة التابع
من املوارو تُوزّع على الصعيد الُقطري و/أو  ٪٨٠ومستدام لفريوس اإليدز واملشاكل الصحية بفضل التعليم، علمًا بأن 

و التقنينية وأنشطة وضع املعايري. وقد متكنت اليونسكو، بفضل اإلقليمي، وجيري استخدام النسبة املتبقية لدعم اجلهو 
 ٦٦ثلثاها يف أفريقيا)، من تقدمي وعم فعال ألكثر من  بلدًا (يقع ٣٠جهوو موظفيها املتفانني يف عملهم يف أكثر من 

اط املدرسية، مبا يف لتعزيز تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية املعنية بالتصدي لفريوس اإليدز يف األوس ٢٠١٤بلدًا يف عام 
 ذلك من خالل تقدمي الدعم يف جمال الرتبية اجلنسية الشاملة ومكافحة أشكال العنف اجلنساين يف األوساط املدرسية.

وكان للتمويل الذي يأيت من برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين باإليدز وور حموري يف متكني اليونسكو من تعبئة  - ٦
خلارجة عن امليزانية لصاحل األنشطة ذات الصلة مبكافحة فريوس اإليدز والرتبية الصحية، وذلك من املزيد من املوارو ا

خالل املسامهات اليت تقدمها احلكومات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص. وبفضل الشراكات القائمة مع الوكالة 
الوكالة النروجيية للتعاون من أجل التنمية، والوكالة األملانية السويدية للتنمية الدولية، وصندوق األوبك للتنمية الدولية، و 
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ماليني ووالر  ٤من تعبئة موارو إضافية قدرها  ٢٠١٤للتعاون الدويل، وهولندا، وغريها، متكنت اليونسكو منذ عام 
0Fأمريكي

، فوصل جمموع املبالغ يف إطار الربنامج الرئيسي األول ١٠لتمويل األنشطة الرامية إىل حتقيق النتيجة املنشووة  ١
1Fمليون ووالر أمريكي ٥٠املخصصة لتمويل األنشطة واملشروعات اجلارية إىل ما يزيد على 

٢. 

وجتدر اإلشارة بشكل خاص إىل الدعم املتواصل الذي تقدمه الوكالة السويدية للتنمية الدولية لتزويد الشباب  - ٧
باخلدمات التثقيفية اجليدة واملالئمة هلم يف جمال الوقاية من فريوس اإليدز، ويف جمال الرتبية اجلنسية والصحة اجلنسية 

ن امليزانية لتمويل املشروعات على الصعيد اإلقليمي والعاملي والُقطري بقيمة واإلجنابية، من خالل توفري املوارو اخلارجة ع
بلدًا لإلعراب  ٢٠مليون ووالر أمريكي. ويف شرق وجنوب أفريقيا، اجتمع وزراء الرتبية والصحة من  ١٣,٧٥تزيد على 

ات (جنوب أفريقيا، كانون عن التزامهم بالنهوض بالرتبية اجلنسية الشاملة، وتعزيز فرص حصول الشباب على اخلدم
، اعُتمد إطار للمساءلة سيكون مبثابة األواة األساسية اليت ستسمح بقياس ٢٠١٤). ويف عام ٢٠١٣األول/ويسمرب 

مؤشرًا رئيسياً  ٢٠التقدم احملرز يف بلدان مجاعة شرق أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي. ويشتمل اإلطار على 
. وتضّم ٢٠٢٠وعام  ٢٠١٧وعام  ٢٠١٥باجتاه حتقيق أهداف حمدوة ينبغي بلوغها قبل �اية عام  لرصد التقدم احملرز

األمثلة اليت تنم عن التقدم احملرز على الصعيد الُقطري قيام زامبيا بإوراج الرتبية اجلنسية الشاملة يف مناهج التأهيل قبل 
معلم بفضل الدعم املقدم من  ١٢ ٠٠٠قدرات أكثر من اخلدمة املخصصة إلعداو معلمي املدارس االبتدائية، تعزيز 

اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعين باإليدز، واألموال اليت قدمتها الوكالة السويدية للتنمية الدولية من أجل 
 متويل ذلك.

شرتك املعين باإليدز ولغريه من وبالنظر إىل القيوو املالية املفروضة على املنظمة، يظل لربنامج األمم املتحدة امل - ٨
للربنامج  ١٠مصاور التمويل اخلارجة عن امليزانية أمهية حامسة يف وعم سعي اليونسكو إىل حتقيق النتيجة املنشووة 

الرئيسي األول، ومتكني اليونسكو من االستمرار يف االضطالع بدور مهم يف جمال الوقاية من فريوس اإليدز وجمال الرتبية 
 .٢٠١٥إطار خطة التنمية ملا بعد عام  الصحية يف

 

                                                
 .٢٠١٤جمموع املبالغ املرصووة هلذا الغرض يف إطار كل الربامج اجلديدة املمولة من موارو خارجة عن امليزانية منذ عام  ١
م يف املبالغ املرصووة هلذا الغرض يف إطار كل الربامج التنفيذية املمولة من موارو خارجة عن امليزانية وأنشطة الربنامج العاوي اليت تساه جمموع ٢

 .للربنامج الرئيسي األول ١٠نشووة امل حتقيق النتيجة
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 المؤسسات الثقافية والتعليمية في العراق - باء
 )(ثانياً، ألف) ٥م ت/١٩٥(متابعة تنفيذ القرار 

إىل  ٢٠١٤يف هذه الوثيقة تقرير عن أنشطة اليونسكو املنفذة يف العراق خالل الفرتة املمتدة من متوز/يوليو  يرو - ١
، وهي فرتة اتسمت بانعدام االستقرار على الصعيد السياسي واألمين واالجتماعي واالقتصاوي بسبب ٢٠١٥متوز/يوليو 

مى بالدولة اإلسالمية يف العراق والشام (التنظيم املعروف أيضاً التفاعل املعقد بني عدة عوامل. فقد أسفر اجتياح ما يس
عن حتٍد من أكرب التحديات األمنية، وأوى إىل اندالع  ٢٠١٤باسم "تنظيم الدولة اإلسالمية" وباسم "واعش") يف عام 

ذت االنتها  كات الواسعة النطاق حلقوق أزمة إنسانية هائلة مقرتنة بتزايد أعداو الضحايا املدنيني وأعداو النازحني. واختُّ
اإلنسان، وعمليات التطهري الثقايف املمنهج والتدمري املتعمد للرتاث الثقايف العراقي، تكتيكًا للحرب، مما يعوو بعواقب 

 وخيمة على حياة الشعب العراقي.

ب عن تضامن لإلعرا ٢٠١٥ويف آذار/مارس  ٢٠١٤وقد زارت املديرة العامة العراق يف تشرين الثاين/نوفمرب  - ٢
اليونسكو مع العراق، وتعزيز مساعي املنظمة الرامية إىل مواجهة األزمة املتفاقمة، وال سّيما عن طريق توفري فرص احلصول 

 على خدمات التعليم اجليد للشباب النازحني والالجئني، ومحاية الرتاث الثقايف الذي يزخر به العراق.

جانب مساعيها اخلاصة مبواجهة الطوارئ، وشاركت يف الوقت ذاته يف عدو وواصلت اليونسكو تنفيذ أنشطتها إىل  - ٣
نيسان/أبريل، قامت اليونسكو ووزارة الدولة لشؤون احملافظات يف العراق بتوقيع اتفاق  ١٦من املباورات اجلديدة. ففي 

سكو ولتمويل هذه الربامج تعاون شامل يوفر إطارًا جتديديًا للتخطيط لربامج مشرتكة تندرج يف جماالت اختصاص اليون
 املشرتكة وتنفيذها يف حمافظات العراق.

وُعّززت أنشطة اليونسكو الربناجمية يف العراق عن طريق توطيد مكتبها الفرعي يف أربيل، وإنشاء جممع مايل وإواري  - ٥
 يف عمان لتقدمي اخلدمات ملكتَيب اليونسكو يف عمان والعراق.

 والتعليم التربية 

إىل مواجهة األزمة اإلنسانية املتفاقمة، قدمت اليونسكو خدمات الدعم التعليمية لعشرات اآلالف من سعيًا  - ٥
الشباب العراقيني النازحني والشباب السوريني الالجئني. ونـُفِّذ عدو من األنشطة امليدانية، وال سيما يف خميمات النازحني 

 االجتماعي والرتبوي والتدريب على املهارات احلياتية النفسيبرنامج الدعم والالجئني السوريني. ويف إطار مشروع "
، قدمت اليونسكو الذي متّوله املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيووالر أمريكي)"،  ٤٠٠ ٠٠٠(امليزانية: 

حافظيت وهوك خدمات تعليمية جيدة ومستدامة لتسعمائة من الالجئني ضعاف احلال القاطنني يف املناطق احلضرية مب
من الالجئني األميني، وأغلبهم من النساء، مما  ٧٠٠وأربيل يف إقليم كروستان العراق. وفضًال عن ذلك، استفاو حنو 

نظمته اليونسكو من وروس لتعلم أساسيات حمو األمية وحلقات للتدريب على املهارات احلياتية والتدريب املهين. وجرى 
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ن املراهقني والراشدين لتمكينهم من عقد جلسات لتقدمي الدعم النفسي االجتماعي من األميني م ٥٠أيضًا تدريب حنو 
 ألفراو أسرهم ونظرائهم.

إطار مشروع "توفري فرص احلصول على التعليم اجليد للمراهقني والشباب يف املناطق املتضررة من النزاع يف ويف  - ٦
، وّفرت اليونسكو أماكن للتعلُّم لعدة له اململكة العربية السعوويةالذي متوّ مليون ووالر أمريكي)،  ١,٩"(امليزانية: العراق

مدرسة يف  ١٦آالف من الطالب. فقد جرى بناء مخس مدارس باستخدام املباين اجلاهزة يف خميمات النازحني، وجتديد 
إىل املدرسة والبقاء فيها، محلة للتشجيع على العووة  ٢٠تنظيم  أيضاً  املناطق احلضرية وتأجري أحد املباين املدرسية. وجرى

معلم بالكتب املدرسية واألووات املكتبية وغري ذلك من املواو الالزمة للتدريس والتعلم.  ١٠٠طالب و ٧ ٥٠٠وتزويد 
من املعلمني واملشرفني الرتبويني على توفري خدمات الدعم النفسي  ١٣٠وجرى يف جتمعات النازحني أيضًا تدريب 

 تدارك التأخر الدراسي.االجتماعي وتنظيم وروس ل

مليون  ٢,٥مشروعني للتعليم يف حاالت الطوارئ (مبيزانية إمجالية قدرها  ٢٠١٥ووّشنت اليونسكو يف أيار/مايو  - ٧
طالب، مما سيتيح سد الثغرات فيما خيص خدمات  ١٩ ٠٠٠ووالر أمريكي متّوهلا اليابان) سينتفع بما يف �اية املطاف 

التعليم الثانوي املتاحة للفتيات العراقيات النازحات والالجئني السوريني. وسيجري استخدام أموال إضافية قدمتها سويسرا 
 ووالر أمريكي) لتوفري أماكن تعلُّم إضافية للنازحني العراقيني. ١٠٠ ٠٠٠(امليزانية: 

 ٥ ٠٠٠ويف إطار مباورة "علِّم طفًال يف العراق" (انظر أيضًا الفقرة التالية أوناه)، متكنت اليونسكو من إعاوة  - ٨
تلميذ إىل املدرسة من بني أفراو اجلماعات اليت هربت إىل أربيل من نينوى، وهي من أوىل احملافظات اليت سقطت يف 

 .٢٠١٤قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية يف متوز/يوليو 

الطوارئ، توفري الدراية التقنية وتنفيذ سلسلة متنوعة من  إىل جانب مساعيها اخلاصة مبواجهةوواصلت اليونسكو،  - ٩
مشروعات بناء القدرات بغية حتسني نظام التعليم يف العراق. وقد ركزت املنظمة على التعليم الثانوي والعايل، وعلى 

. ومتكنت اليونسكو، بفضل املشروع اخلاص مبباورة "علِّم طفًال يف العراق"، الذي التعليم والتدريب يف الال التقين واملهين
 ٣٧ ٠٠٠مليون ووالر أمريكي)، من إحلاق  ٣,٩متّوله قطر (مؤسسة التعليم فوق اجلميع/برنامج علِّم طفًال، امليزانية: 

بأسس تعليمية متينة لتمكينهم من العووة  طفل باملدارس يف أربع حمافظات (أربيل وبغداو ونينوى والبصرة) بعد تزويدهم
مركزًا للتعلم  ١٣٠إىل النظام املدرسي العاوي واالندماج الكامل فيه من جديد. وأنشأت اليونسكو، فضًال عن ذلك، 

 موظفاً من املوظفني املعنيني بالتوعية. ١٩٠معلم و ١ ٠٠٠وقامت بتدريب حنو 

 خصائيني واملدراء املعنيني باملناهج الدراسية عن طريق مشروعشخصًا من األ ٢٠وقامت اليونسكو بتدريب  -١٠
مليون ووالر أمريكي)، الذي متّوله مؤسسة التعليم فوق اجلميع،  ٤,٩(امليزانية:  "اجلديدة العراقية الدراسية املناهج إعداو"

 ٣٠ووّربت اليونسكو أيضًا حنو لكي يتولوا إعداو خطة عمل سنوية شاملة للمركز الوطين العراقي للمناهج والتقومي. 
شخصاً من املشرفني واملعلمني واخلرباء الوطنيني على املهارات الالزمة للقيام، على أساس جترييب، باستخدام املواو التعليمية 
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املخصصة لتدريس الرياضيات والعلوم يف الصفوف من األول إىل الثالث. ووضعت خطة جتريبية شاملة الستخدام املواو 
. وبعد وضع اللمسات األخرية على اخلطة التدريبية، جرى تدريب ٢٠١٤/٢٠١٥يمية اجلديدة أثناء السنة الدراسية التعل

 من معلمي الرياضيات من بغداو باستخدام نظام للتدريب التعاقيب. ١ ٠٠٠من معلمي العلوم و ٨ ٠٠٠

آخر متّوله مؤسسة التعليم فوق اجلميع  وواصلت اليونسكو تقدمي الدعم لألخصائيني العراقيني عن طريق مشروع -١١
ماليني ووالر أمريكي)، من أجل  ٤والثانوي" (امليزانية:  األساسي للتعليم املعلمني تدريب أيضاً، وهو مشروع "برنامج

تعزيز قدراتم ومتكينهم من إعداو جمموعات من األووات الالزمة لتدريب املعلمني القائمني على تدريس تالميذ الصف 
شخصًا من األخصائيني واملشرفني العاملني لدى وزارة الرتبية التابعة حلكومة  ٤٠وي عشر، إذ قامت بتدريب حنو احلا

 إقليم كروستان.

وُعّززت القدرات املؤسسية والبشرية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي وملؤسسات التعليم العايل عن طريق  -١٢
ووالر أمريكي)، الذي متّوله مؤسسة التعليم  ٥٠٠ ٠٠٠لعايل يف العراق" (امليزانية: مشروع "إعاوة تأهيل نظام التعليم ا

فوق اجلميع. وقد استمرت عملية ضمان اجلووة يف تسع جامعات حكومية. وجرى تنظيم زيارات ميدانية ملختلف 
 اجلووة.مؤسسات التعليم العايل للوقوف على مدى حتّسن نوعية األواء اجلامعي، وتقييم خطط حتسني 

وتضّم اإلجنازات املهمة األخرى اليت ُحّققت يف جمال التعليم العايل إنشاء كرسي اليونسكو اجلامعي بشأن "تنمية  -١٣
 احلوار بني األويان يف العامل اإلسالمي" جبامعة الكوفة يف النجف.

ريكي)، الذي ميّوله الصندوق مليون ووالر أم ٢,٥وأوى مشروع "حتديث القطاع العام يف العراق" (امليزانية:  -١٤
والتابع إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، إىل حتسني نوعية التعليم العايل حتسيناً   االستئماين اخلاص بالعراق

كبريًا عن طريق تعزيز األخذ بنهج قائم على القيم، ومنها النزاهة األكاوميية، وعن طريق إصدار عدو من املباوئ 
والتقارير. وواصلت اليونسكو تعزيز التخطيط االسرتاتيجي واإلوارة االسرتاتيجية يف جمال التعليم يف إطار  التوجيهية

تقدمه املنظمة من وعم لتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للتعليم. واشتمل ذلك على وعم الوزارات املعنية يف ما تبذله من  ما
تنظيم الربامج واملشروعات املنفذة يف إطار االسرتاتيجية الوطنية للتعليم، جهوو لوضع املباوئ واملعايري الالزمة إلعاوة 

 ٩٠باإلضافة إىل حتسني مهارات املدراء يف جمال التخطيط االسرتاتيجي وصنع القرار والقياوة والتواصل. وقد انتفع زهاء 
أخرياً، استمرت اليونسكو يف تقدمي مسؤوًال من املسؤولني احلكوميني حبلقات العمل وغريها من األنشطة التدريبية. و 

وعمها االستشاري ملساعدة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على إعداو وتطبيق عمليات وإجراءات أكثر فعالية 
 تستند إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

يواجهها قطاع التعليم والتدريب يف وانطالقًا من املباورات املاضية واجلارية، واستجابًة للتحديات اجلديدة اليت  -١٥
مشروع "إصالح التعليم والتدريب يف الال  ٢٠١٥الال التقين واملهين يف العراق، وّشنت اليونسكو يف نيسان/أبريل 

ريب يف مليون يورو)، الذي ميّوله االحتاو األورويب، مما سيتيح لقطاع التعليم والتد ١٢,٣التقين واملهين يف العراق" (امليزانية: 
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الال التقين واملهين مواكبة املهارات املطلوبة يف سوق العمل. وقد جرى تنفيذ األعمال التحضريية بالتعاون مع الوزارات 
املعنية إلجراء وراسة لتقييم احتياجات سوق العمل. وفضًال عن ذلك، وبالتعاون مع ممثلني عن قطاع التعليم العايل يف 

اليونسكو بوضع خطة عمل لتنفيذ مشروع جترييب يرمي إىل تعميم تطبيق نظام الساعات  إقليم كروستان العراق، قامت
املعتمدة القابلة للرتاكم والنقل واملعروف ووليًا باسم "عملية بولونيا" يف كافة اجلامعات التقنية اعتبارًا من السنة الدراسية 

٢٠١٧-٢٠١٦. 

 الثقافة

ديرة العامة من اخلرباء الوطنيني والدوليني إعداو "خطة عمل لالستجابة فور اندالع األزمة احلالية، طلبت امل -١٦
. وتسرتشد اليونسكو ٢٠١٤متوز/يوليو  ١٧العاجلة من أجل صون الرتاث الثقايف العراقي"، واعُتمدت خطة العمل يف 

يدّل عليه مثًال قيام اجلمعية ةطة العمل املذكورة لتنفيذ أنشطتها اخلاصة بالطوارئ اليت حتظى بدعم التمع الدويل الذي 
بشأن "إنقاذ تراث العراق الثقايف"، وكذلك تزايد الدعم  A/RES/69/281العامة لألمم املتحدة مؤخرًا باعتماو القرار 

 املايل.

يورو) يف  ٣٠٠ ٠٠٠ويف إطار خطة العمل املذكورة، ستساعد املسامهة اليت قدمتها احلكومة اإليطالية مؤخرًا ( -١٧
متويل أنشطة لرصد املواقع الثقافية وتقييم الضرر الذي حلق با، والتخفيف من وطأة ضياع الرتاث الثقايف من خالل تنفيذ 
أنشطة بناء القدرات الالزمة ملكافحة االجتار غري املشروع، وللتوعية والتنسيق مع اجلهات العاملة على محاية الرتاث الثقايف 

 العراقي وتوثيقه.

وقد أُعّد مشروع "الصون الوقائي ملقتنيات املتحف العراقي ومواقع الرتاث الثقايف املعرضة خلطر وشيك" (امليزانية:  -١٨
مليون ووالر أمريكي)، الذي متّوله اليابان، من أجل حتقيق اهلدف العام املتمثل يف ضمان محاية الرتاث األثري  ١,٥

العراقي. وُتستكمل اجلهوو املبذولة يف هذا الال عن طريق أنشطة أخرى متّوهلا العراقي، ومنها مقتنيات املتحف الوطين 
 ١٥٥ ٠٠٠النرويج وترمي إىل ضمان محاية الرتاث العراقي ومكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية (امليزانية: 

صون مواقع الرتاث يف املوصل باستخدام  ووالر أمريكي)، وكذلك عن طريق مشروع تدعمه إيطاليا ويرمي إىل توثيق حالة
الصور امللتقطة بواسطة السواتل، كما يرمي إىل تدريب هيئات إنفاذ القانون العراقية على أساليب التصدي لالجتار غري 

 ووالر أمريكي). ٣٠٠ ٠٠٠املشروع باملمتلكات الثقافية (امليزانية: 

املعرض للخطر بالتعاون الوثيق مع السلطات العراقية واإلوارات وتواصل اليونسكو رصد الرتاث الثقايف العراقي  -١٩
املتخصصة، وبالتعاون مع املؤسسات الشريكة. وبالنظر إىل أنه ما زال من الصعب احلصول على معلومات موثوق با 

ى رصد بشأن طبيعة األضرار ومداها، أجرت اليونسكو اتصاالت مع هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة ملساعدتا عل
 الرتاث الثقايف عن طريق التصوير بالسواتل.
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وأصدرت املديرة العامة لليونسكو، نظرًا الستمرار عمليات االستهداف املتعمد للرتاث الثقايف والديين، وال سّيما  -٢٠
ثقايف، ، عدوًا من البيانات اليت ُتدين تدمري الرتاث ال٢٠١٥بعد تصعيد هذه العمليات يف شباط/فرباير وآذار/مارس 

 واجلمهورية العراق يف الثقايف والتنوع الرتاث على الداهم ونظمت سلسلة من الفعاليات، ومنها املؤمتر الدويل بشأن "اخلطر
 .٢٠١٤كانون األول/ويسمرب   ٣السورية" الذي ُعقد يف مقر اليونسكو يف  العربية

آذار/مارس  ٢٨الثاين/نوفمرب إىل بغداو وأربيل، ويف تشرين  ٢وأعربت املديرة العامة، أثناء زيارتيها للعراق (يف  -٢١
إىل بغداو)، عن تضامن اليونسكو مع شعب العراق وحكومته يف مواجهة اعتداءات تنظيم الدولة اإلسالمية على  ٢٠١٥

 قايف يف العراق.األقليات والرتاث الثقايف والديين العراقي. وأكدت املديرة العامة التزام اليونسكو حبماية الرتاث والتنوع الث

فرصة لتدشني محلة "متحدون من أجل الرتاث" يف   ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٨وكانت زيارة املديرة العامة للعراق يف  -٢٢
كلية الفنون اجلميلة جبامعة بغداو يف العراق يف إطار فعالية ذات واللة رمزية كبرية. وترمي هذه احلملة، اليت تلقى رواجاً 

ي حلمالت التحريض على الكراهية والتعصب والعنف عن طريق الدعوة إىل الوحدة والتسامح واسع النطاق، إىل التصد
والتضامن، كما ترمي إىل حشد الدعم الالزم حلماية الرتاث أينما يتعرض للتهديد بسبب الطائفية والعنف املفرط. وقد 

بريوت وعمان والعراق والقاهرة وليبيا والرباط نُّظمت فعاليات لتدشني احلملة يف عدو من املكاتب امليدانية، كما جرى يف 
وباماكو وهافانا، وأثارت هذه الفعاليات اهتمام وسائل اإلعالم باحلملة إذ ُنشر عنها يف الصحافة الدولية ما يزيد على 

، تغريدة ٢٠ ٠٠٠" اخلاصة باحلملة Unite4Heritage#مقالة. وبلغ عدو التغريدات اليت اسُتخدمت فيها عبارة " ٥٠٠
تغريدات)، وزار موقع احلملة  ١٠٥مليون شخص مبطالعة التغريدات اليت نشرتا اليونسكو يف إطار احلملة ( ٣,٣وقام 

 زائر. ٢٢ ٠٠٠على شبكة اإلنرتنت ما يزيد على 

الصاورين عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن حظر  ٢١٩٩و ١٤٨٣ويف إطار تنفيذ أحكام القرارين  -٢٣
عرب احلدوو باملمتلكات الثقافية العراقية، تعكف اليونسكو على ضمان رصد حركة املبيعات اإللكرتونية والتقليدية االجتار 

للجمارك. وقد أُنذرت  العاملية للممتلكات الثقافية بالتعاون الوثيق مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) واملنظمة
ة وأسواق الفن واملتاحف ووور املزاوات، وُوعيت إىل وعم اجلهوو املنسقة املبذولة على الدول األعضاء واملؤسسات الثقافي

الصعيد الدويل. وتساعد اليونسكو الدول األعضاء على اّختاذ التدابري الالزمة ملكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية، وتتابع 
 اجلزاءات التابع لألمم املتحدة. ورصد التحليلي الدعم تنفيذ هذه التدابري بالتعاون الوثيق مع فريق

وواصلت اليونسكو، وفقًا السرتاتيجيتها املتوسطة والطويلة األجل لصون الرتاث العراقي، الرتكيز على صون الرتاث  -٢٤
 الثقايف وتعزيزه باعتباره أحد املكونات اجلوهرية للهوية الثقافية للعراق وعامًال من عوامل حتقيق التنمية االجتماعية

املرحلة الثانية"، الذي متّوله حمافظة أربيل (امليزانية:  -واالقتصاوية. فرّكزت اليونسكو، يف إطار مشروع "إحياء قلعة أربيل 
مليون ووالر أمريكي)، على صون أكثر معامل القلعة عرضة للتضرر عن طريق إجناز أشغال ترميم ستة مباٍن خالل  ١٢

موع املباين املشمولة بأنشطة الصون أربعة عشر مبًىن. وفضًال عن ذلك، أُجنزت أعمال الفرتة املشمولة بالتقرير، فبلغ جم
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التخطيط والتصميم اخلاصة مبركز اإلرشاو السياحي اخلاص بالقلعة، وُأجريت وراسة لتحسني مسارات جتول الزوار 
 وجتميلها.

وساعدت اليونسكو على تعزيز التعريف بالرتاث الثقايف العراقي عن طريق إتاحة فرص جديدة الكتشاف تاريخ  -٢٥
، "الدويل الصعيد على وتعزيز التعريف به الثقايف النجف تراث"صون  مشروعيف إطار جرى و العراق وثقافته وفهمهما. 

وقيقة وإصدار مطبوعني عن  ١٥ووالر أمريكي)، إعداو فيلم وثائقي مدته  مليون ١,١الذي متّوله وزارة الثقافة (امليزانية: 
مدينة النجف. ومبناسبة االحتفال بيوم الفلسفة العاملي، أُعلن عن صدور النسخة اإلجنليزية من كتاب "النجف: بوابة 

للجمهور يف بغداو يف   ، بينما ُقّدمت النسخة العربية٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠احلكمة" يف مقر اليونسكو يف 
اجتماع مائدة مستديرة عن "إسهام فكر اإلمام على بن أيب حبضور رئيس الوزراء. وُعقد  ٢٠١٤كانون األول/ويسمرب 

 ، وجيري حالياً نشر أعمال االجتماع.٢٠١٤يف تشرين الثاين/نوفمرب  "طالب يف ثقافة السالم واحلوار بني الثقافات

ية اليت حتصل عليها احلكومة العراقية يف جمال الرتاث العاملي، وضمن العمليات التمهيدية ويف إطار املساعدة التقن -٢٦
اليت تقوم با اهليئات االستشارية التابعة للجنة الرتاث العاملي، وبدعم مايل ولوجسيت من املركز اإلقليمي العريب للرتاث 

ب الطبيعية والثقافية مللف ترشيح "منطقة األهوار يف العاملي، ساعدت اليونسكو على إعداو خطة موحدة إلوارة اجلوان
 جنوب العراق: موطن للتنوع البيولوجي ومناظر طبيعية أثرية خلفتها مدن بالو الرافدين".

) إىل موقع مدينة سامراء األثرية املدرج يف قائمة الرتاث ٢٠١٤وبعد إيفاو بعثة رصد تابعة لليونسكو (أيار/مايو  -٢٧
للخطر، قامت اليونسكو بإعداو مشروع لصون جامع سامراء الكبري واملئذنة امللوية (بتمويل من حمافظة العاملي املعرض 

ووالر أمريكي) ليكون املرحلة األوىل من مراحل خطة شاملة من أجل "صون وإوارة  ٨٥٠ ٠٠٠ صالح الدين، امليزانية:
 موقع الرتاث العاملي املتمثل يف مدينة سامراء األثرية".

بالنظر إىل األوضاع األمنية املتقلبة وتأثريها على املوقع األصلي املراو صونه (مدينة سامراء األثرية)، أُعيد تصميم و  -٢٨
مشروع "تعزيز القدرات يف جمال توثيق وصون املباين التارخيية الدينية وترميم املساجد املعاصرة املبنية يف أماكن تارخيية"، 

مليون ووالر أمريكي)، لكي يشمل التقييم الذي ُأجري يف  ١,٦ين يف العراق، امليزانية: (الذي ميّوله ويوان الوقف الس
للوقوف على حالة سبعة من املباين التارخيية الدينية يف بغداو، وكذلك برناجمًا شامًال لبناء قدرات  ٢٠١٥حزيران/يونيو 

ة األوىل من مراحل برنامج تدرييب ميتد ملدة ثالث سنوات املوظفني العاملني يف إوارة اهلندسة التابعة للوقف السين، واملرحل
 يف جمال صون املخطوطات.

ويف ما يتعلق بتنفيذ األنشطة اخلاصة مبشروع "التوثيق وإجراء الدراسات والتخطيط من أجل تثبيت املنارة احلدباء  -٢٩
أمريكي)، تقوم اليونسكو بإعداو الدورات  مليون ووالر ١,٤يف املوصل وصو�ا"، الذي متّوله حمافظة نينوى (امليزانية: 

 التدريبية ملوظفي احملافظة، وقد طلبت إجراء وراسة بشأن عمليات التثبيت والصون الالزمة.
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وأخرياً، واصلت اليونسكو تنفيذ مشروع "إنتاج موسوعة إلكرتونية ومطبوعة للسليمانية،" الذي ميّول من أموال  -٣٠
 ووالر أمريكي). ٧٧٢ ٣٠٠ فع اليت قدمتها سيدة العراق األوىل السابقة (امليزانية:الووائع العراقية الذاتية الن

ذ عدو من القرارات املهمة على الصعيد الدويل بشأن الرتاث الثقايف العراقي.  -٣١ وفضًال عن هذه اجلهوو امليدانية، اختُّ
 ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨عامة لألمم املتحدة يف الذي اعتمدته اجلمعية ال ٦٩/٢٨١ويندرج يف ِعداو تلك القرارات القرار 

بشأن "إنقاذ تراث العراق الثقايف"، والقراران اللذان اعتمدتما جلنة الرتاث العاملي أثناء وورتا التاسعة والثالثني اليت 
ن بون" الذي ، أال ومها "إعال٢٠١٥متوز/يوليو  ٧حزيران/يونيو إىل  ٢٨ُعقدت يف بون (أملانيا) خالل الفرتة املمتدة من 

يدعو إىل حشد اجلهوو الدولية لدعم صون الرتاث يف مناطق النزاع، والقرار املتعلق بإوراج مدينة احلضر التارخيية (العراق) 
 يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر.

 العلوم الطبيعية

مشروع "املسح املتقدم للموارو اهليدرولوجية يف  يف إطارالتزام اليونسكو يف جمال العلوم الطبيعية  جرى تعزيز -٣٢
فقد ُمجعت جمموعات عديدة من البيانات املستمدة من . ماليني يورو) ٥(امليزانية:  االحتاو األورويبالعراق"، الذي ميّوله 

عات البيانات خمتلف املصاور من أجل استخدامها لوضع تقديرات أولية ملوارو املياه اجلوفية احملتملة. وسُتستخدم جممو 
أيضًا كمدخالت لوضع النماذج اهليدروجيولوجية. وقد عوجلت البيانات املنتقاة واملعتمدة بشأن ما يوجد من آبار وُحفر 
املياه اجلوفية واملقاطع العرضية فيما يتعلق مبرحلة األشغال احلالية، وُحفظت هذه البيانات إلتاحة استخدامها يف التمثيل 

كوين الطبقي يف إطار عملية جرو املوارو اجليولوجية. وقد بلغ جمموع الصور اليت الُتقطت بالراوار الثالثي األبعاو للت
 صورة. ٤٢٦وعوجلت 

اجلفاف، وكذلك  خماطرما املياه، وإوارة ، وال سيّ للعراقعلى إوارة املوارو الطبيعية أيضًا  وتركزت جهوو اليونسكو -٣٣
"وضع خطة رئيسية للعلوم  وجرى االضطالع بعمليةالعلوم والتكنولوجيا.  الجم تنمية القدرات املهنية واملؤسسية يف

 ووالر أمريكي). ٨٠ ٠٠٠بتكليف من وزارة العلوم والتكنولوجيا (امليزانية:  "والتكنولوجيا واالبتكار

لتوطيد  ٢٠١٥ويف إطار الربنامج اهليدرولوجي الدويل، نظمت اليونسكو جولة وراسية يف أملانيا يف أيار/مايو  -٣٤
 معارف اخلرباء العراقيني بشأن املوارو املائية وإوارتا.

 االتصال والمعلومات

 عرضةً وسائل اإلعالم العراقيني العاملني يف  هنينياملوأعمال العنف، أصبحت سالمة  ةالطائفي اتمع تنامي التوتر  -٣٥
الوفاء باملعايري املهنية املطلوبة لبناء ثقة  السعي إىل يف حتديًا متواصًال يتمثل الصحفيون العراقيون ويواجهألخطار متزايدة. 

 اختاذ القرارات. علىويساعد طيبة للمعلومات يتمتع بسمعة  مصدراً اجلمهور بوسائل اإلعالم بوصفها 
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اسبة ويف إطار جهوو اليونسكو املتواصلة الرامية إىل وعم وسائل اإلعالم يف العراق، مت تنفيذ األنشطة التالية: مبن -٣٦
، أصدرت اليونسكو بيانًا مشرتكًا مع نقابة الصحفيني ٢٠١٥أيار/مايو  ٣االحتفال باليوم العاملي حلرية الصحافة يف 

العراقيني وجملس النواب العراقي بشأن تعزيز سالمة الصحفيني يف العراق وتعزيز البيئة اإلعالمية. وضمن فعاليات 
وقعت اليونسكو ونقابة الصحفيني العراقيني اتفاقًا إلعداو مشروع لتعزيز قدرات االحتفال باليوم العاملي حلرية الصحافة، 

الصحفيني العراقيني يف جمال التغطية اإلخبارية املراعية حلساسية النزاعات. وتعمل اليونسكو بالتعاون مع منظمة غري 
دويل لتنمية االتصال، عقدت حكومية حملية على وضع مؤشر لسالمة الصحفيني يف العراق. ويف إطار الربنامج ال

اليونسكو ثالث حلقات عمل بشأن حترير التحقيقات الصحفية والتغطية اإلخبارية. وقد ُعقدت حلقات العمل يف بغداو 
 ١٠صحفية من الصحفيات العراقيات. وأُقيم حفل ملنح جائزة إعداو التحقيقات الصحفية يوم  ٤٠وانتفع با زهاء 

ناء الفرتة املشمولة بالتقرير سلسلة من حلقات التدارس، ومنها حلقات بشأن مدونة . وُعقدت أث٢٠١٥أيار/مايو 
 والتشريع)، ٢٠١٥أيار/مايو  ١٦)، وسالمة الصحفيني (٢٠١٥أيار/مايو ٦السلوك اخلاصة بوسائل اإلعالم يف العراق (

 سائل اإلعالم والتنمية املستدامة)، وو ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٣( رسالإلاهليئة العراقية العامة خلدمات البث واب اخلاص
 ).٢٠١٥حزيران/يونيو  ٦(

 القرار المقترح

 ما يلي:ص على ينالتنفيذي يف اعتماو قرار اللس ، قد يرغب تقدمعلى ضوء ما  -٣٧

 التنفيذي، إن اللس 

 )،ألف ،(ثانياً  ٥م ت/١٩٥بالقرار  إذ يُذّكر - ١

 باء)،( األولاجلزء  ٥م ت/١٩٧الوثيقة  وقد ورس - ٢

الربامج املندرجة يف جماالت اختصاص اليونسكو، وال سّيما بالنتائج احملرزة يف تنفيذ  التقدير مع علماً  حييط - ٣
 ؛املتضرريناإلنسانية للسكان ت االحتياجا وعن طريق تلبية أمسّ عن طريق أنشطة بناء القدرات، 

ملا  اجلهات املتعدوة األطراف ومن القطاع اخلاص،، وللشركاء من عن عرفانه جلميع اجلهات املاحنة ويعرب - ٤
االستمرار يف مساعدة  مالعراقي، ويناشده الشعبيف عمل اليونسكو لصاحل  كبريةمن مسامهات   وهقدم

 يف العراق؛وصون الرتاث الثقايف  إعاوة البناء واحلوار تعزيزاليونسكو يف جهووها الرامية إىل 

لرتاث" وغريها من املباورات اليت اختذتا املديرة العامة السرتعاء االنتباه متحدون من أجل احبملة " ويرحب - ٥
 إىل الروابط الوثيقة املوجووة بني الثقافة وبناء السالم؛

 مرحلي عن التقدم احملرز. تقريرب املائتنيوورته  إىل موافاته إبّاناملديرة العامة  دعووي - ٦
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تنفيذ األنشطة المتعلقة بإعداد المجلد التاسع من "تاريخ أفريقيا تقرير مرحلي عن التقدم المحرز في  -جيم 
 بإعداده ونشره الدولية المعنية ونشره، ومنها أنشطة اللجنة العلمية "العام

 )هاء)(أوًال،  ٥م ت/١٩٦(متابعة تنفيذ القرار 

(أوًال، هاء)، أحاط اللس التنفيذي علمًا بالتقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة املتعلقة  ٥م ت/١٩٦مبوجب القرار  - ١
وورته السابعة والتسعني بعد املائة  يفأن تقدم إليه ، وطلب من املديرة العامة ""تاريخ أفريقيا العامبإعداو اللد التاسع من 

الرئيسية اليت ينبغي  اوراحملوعن املوضوعات و  ،احملرز يف تنفيذ أنشطة اللجنة العلمية الدوليةالتقدم مرحليًا عن تقريرا 
 اللد املذكور.إوراجها يف 

 للمجلد التاسع الرئيسية حاورالمالموضوعات و 

، "تاريخ أفريقيا العام"الثمانية األوىل من  اللداتاستيفاء املضامني الواروة يف ) ١(التاسع إىل ما يلي:  اللدرمي ي - ٢
شتات األفريقي لبيان توزيع خمتلف جمموعات الوضع خريطة ) و ٢؛ (يف جمال البحوث وذلك على ضوء أحدث التطورات

) وحتليل التحديات اجلديدة ٣احلديثة والنهوض بالقارة األفريقية وتنميتها؛ ( التمعاتيف بناء  هايف العامل وحتليل إسهام
 .هلاالشتات األفريقي يف العامل، وكذلك الفرص اجلديدة املتاحة جمموعات ا و اليت تواجهها أفريقي

باالستناو  على الصعيد العاملي واملنحدرين من أصل أفريقيخيص األفارقة  أن تصوغ تارخياً العلمية قررت اللجنة و  - ٣
 إلنسان يف األصل يف القارة األفريقيةدراسة انتشار اوذلك لاخلاص بـاالنتماء األفريقي يف العامل،  املبتكرإىل املفهوم 

. ويدعو املفهوم املوجات املتتالية النتشار الشتات األفريقي حىت يومنا هذامث وراسة  وانطالقه منها إلعمار كوكب األرض،
بني املذكور إىل إعاوة النظر يف النهوج املعتمدة لدراسة عصر الرق واالستعمار، كما يدعو إىل وراسة العالقات القائمة 

ة وجمموعات الشتات، والوقوف على كيفية إسهام جتارب الشتات املختلفة يف إثراء الفكر، فريقياأل األمةفكرة وحدة 
واعتماو منظور مستعرض ووينامي لتناول خمتلف اإلشكاليات اليت تكتنف العالقات بني أفريقيا وشتاتا، وبني جمموعات 

 الشتات األفريقي والبلدان اليت يقطنو�ا.

ورأت اللجنة أن من الضروري بذل جهوو من أجل نزع "الصبغة االستعمارية" عن املفاهيم اليت ُتستخدم يف جمال  - ٤
العلوم اإلنسانية واالجتماعية. وبناًء على ذلك، سيتناول اللد التاسع مسألة "النزعة االستعمارية" بغية توضيح أمناط 

ير ازوراء اإلنتاج الثقايف والفكري للبلدان املستعمرة يف املاضي، وذلك عن التمثيل واملسوغات اليت كانت ُتستخدم لترب 
طريق األخذ واخلي املنشأ قائم على فكرة وحدة األمة األفريقية، وعن طريق االستناو إىل الدراسات اليت ُأجريت بعد 

 انتهاء عصر االستعمار يف أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا.

اليت صدرت من قبل (اللدات من  "تاريخ أفريقيا العاماسع، الذي يُعّد تكملة لموعة جملدات "اللد التويتألف  - ٥
 األول إىل الثامن)، من ثالثة أجزاء ينقسم كّل منها إىل عدة أقسام كما يلي:
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رية واحلضارات أصل البشب اخلاصةبالنظريات  فيما يتعلق ، وال سّيما"تاريخ أفريقيا العام"الستيفاء  ١اجلزء سُيخّصص 
 اإلنسانية األوىل:

 القسم األول: مناقشة ابستمولوجية؛

 ؛"تاريخ أفريقيا العامالقسم الثاين: استعراض مضامني اللدات الثمانية لموعة " •

 القسم الثالث: استيفاء املعارف بشأن "تاريخ نشأة البشرية حىت ظهور الدول األوىل"؛ •

 الرابع: أفريقيا خالل األلفية الثانية: استيفاء املعارف التارخيية الواروة يف اللدات الثمانية. القسم •

وخمتلف مظاهر هذا االنتماء اليت تتجلى يف جمموعات لالنتماء األفريقي يف العامل  املتعدوةاجلوانب  ٢وسيبحث اجلزء 
 الشتات األفريقي اليت تعيش يف سائر أرجاء العامل:

 األول: مناقشة ابستمولوجية؛ القسم •

 القسم الثاين: وصف جمموعات الشتات األفريقي وخريطة توزيعها؛ •

 القسم الثالث: تاريخ احلياة وروايات التحرر؛ •

 القسم الرابع: حركات املقاومة باألمس واليوم؛ •

 القسم اخلامس: إسهامات جمموعات الشتات األفريقي يف بناء العامل املعاصر. •

جمموعات التحديات اجلديدة اليت تواجهها القارة و والفرص و االنتماء األفريقي يف العامل املعاصر،  ٣ء اجلز  يتناولوس
 يف يومنا هذا:الشتات األفريقي 

 القسم األول: مناقشة ابستمولوجية؛ •

 القسم الثاين: التحديات اجلديدة املرتبطة باالنتماء األفريقي يف العامل؛ •

 يف العامل املعاصر؛القسم الثالث: مكانة أفريقيا  •

 القسم الرابع: أفريقيا يف منعطف األلفية الثالثة: التحديات والطاقات واآلفاق. •

 األنشطة واألعمال التي اضطلعت بها اللجنة

 التقدم احملرز يف عملية إعداو اللد )١(

ات النظر بني أعضائها قامت اللجنة، منذ انعقاو الدورة املاضية للمجلس التنفيذي، بتعجيل وترية تباول وجه - ٦
تعجيًال كبريًا بغية وضع اللمسات األخرية على بنية كل جزء من األجزاء الثالثة. وفيما يتعلق بالتقدم يف إعداو اجلزء 
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الثاين، الذي واجهت اللجنة بعض املصاعب يف إعداوه بسبب االختالفات املنهجية واالبستمولوجية بني أعضاء فريق 
لجنة اختاذ قرار بشأن االقرتاحات املختلفة املعروضة عليها بغية اختيار االقرتاح الذي يليب التطلعات التحرير، تعّني على ال

األصلية الواروة يف مشروع التحرير على أفضل وجه ممكن. وقد اختار أعضاء اللجنة بأغلبية كبرية االقرتاح الذي يسعى 
 إىل اجلمع بني خمتلف املنهجيات واملواءمة بينها.

بناًء على القرارات اليت اختذتا اللجنة، وبغية احرتام اجلدول الزمين املقرر (الذي يقضي بإجناز خمطوطة اللد و  - ٧
)، اتصلت األمانة باملؤلفني الذين مت اختيارهم لكتابة األجزاء الثالثة وأحالت إليهم كل املعلومات ٢٠١٦التاسع يف عام 

ذكرة اإلرشاوية العامة اليت أعدتا اللجنة. وقد بدأ معظم املؤلفني يف العمل الالزمة إلعداو مسامهتهم، مبا يف ذلك امل
بالتعاون مع املنسقني العلميني، علماً بأ�م مدعوون إىل موافاة األمانة بنسخة أولية ملسامهتهم يف غضون مهلة مدتا أربعة 

ياغة، حيدو اللجنة األمل يف أن تتمكن من النظر أشهر اعتباراً من تاريخ تسّلمهم لعقووهم. ونظراً للشروع يف عملية الص
من جمموع املسامهات اليت سيتألف منها اللد التاسع أثناء اجتماع اللجنة املقبل املعتزم عقده  ٪٣٠يف املسامهات وإقرار 

ر الذي قدمته وفقًا للجدول الزمين املقرتح الوارو يف التقري ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   - ٢٠١٥يف كانون األول/ويسمرب 
 األمانة إىل اللس التنفيذي يف وورته الساوسة والتسعني بعد املائة.

 التدابري املتخذة لضمان حتسني التوازن اجلغرايف واللغوي )٢(

)، الذي يذكر فيه اللس التنفيذي بأمهية وضع �ج جامع ٧هاء) (الفقرة (أوًال،  ٥م ت/١٩٦استجابة للقرار  - ٨
حتقيق التوازن اجلغرايف واللغوي، قامت اللجنة، بناًء على اقرتاح من األمانة، بإوخال التعديالت الالزمة وشامل من أجل 

للتأكد من أن القائمة النهائية للمؤلفني املقرتحني تراعي على حنو أفضل مبدأ التنوع الثقايف واللغوي الذي تلتزم به 
 اليونسكو.

 ٥٤مؤلفاً مت اختيارهم من  ٢٤١ؤلفني النهائية، سيساهم يف صياغة اللد التاسع وبناًء على ذلك، ورهناً مبوافقة امل - ٩
)، وآسيا ٣٧)، وأمريكا الشمالية (٣١)، وأمريكا اجلنوبية (١١٥بلداً، وهم ميثلون كل املناطق اإلقليمية كما يلي: أفريقيا (

 ).٣٣)، وأوروبا (١٣)، ومنطقة الكارييب (١٢واحمليط اهلاوي (

 تماعات اليت شارك فيها أعضاء اللجنة أو من ميثلو�ماالج )٣(

سعاوة السفرية واملندوبة الدائمة جلمهورية  ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٩التقى رئيس اللجنة األستاذ أوغوستان هول يوم  - ١٠
لتاسع، وإطالعها على الربازيل االحتاوية لدى اليونسكو السيدة إليانا زغيب إلحاطتها علماً بالتقدم احملرز يف إعداو اللد ا

 .٢٠١٦اجلهوو اليت يبذهلا أعضاء اللجنة من أجل إجناز خمطوطة هذا اللد حبلول �اية عام 

 الدولية العلمية شارك عضوان من أعضاء اللجنة أحدمها الرئيس، بدعوة من احلكومة السووانية، يف اجتماع اللجنة -١١
 ٤تربوية الذي انعقد يف اخلرطوم ومروي (السووان) يف الفرتة املمتدة من  ضألغرا" العام أفريقيا تاريخ" باستخدام املعنية
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. وأتاح هذا االجتماع إقرار املضامني املراو استخدامها ألغراض التدريس يف املدارس االبتدائية ٢٠١٥أيار/مايو  ١٠إىل 
 ية وكيفية الربط بني املشروعني.والثانوية األفريقية، كما أتاح مناقشة أوجه استخدام اللد التاسع ألغراض تربو 

) ويف مقر اليونسكو يف فرنسا. وسُيقرتح على بعض ٢وقد انعقدت االجتماعات الثالثة األوىل لّلجنة يف الربازيل ( -١٢
كانون الثاين/يناير   - ٢٠١٥البلدان األفريقية استضافة االجتماع املقبل للجنة الذي سُينظم يف كانون األول/ويسمرب 

من جمموع املسامهات اليت سيتألف منها اللد التاسع. وتعكف األمانة  ٪٣٠مي هذا االجتماع املهم إقرار . وير ٢٠١٦
 حالياً على حتديد البلدان اليت ميكن أن تستضيف االجتماع املذكور.

الرتاث األفريقي  اجتماع املائدة املستديرة بشأن "تاريخ أفريقيا العام: تعّلم للمشاركة يفد أعضاء اللجنة وُوعي أح -١٣
، للتذكري بالتحديات الفكرية ٢٠١٥متوز/يوليو  ١٠وتعليمه"، الذي ُعقد يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يوم 

 والسياسية اليت تكتنف عملية إعداو اللد التاسع.

 ٢٠١٦تعبئة الموارد المالية اإلضافية الالزمة إلنجاز مخطوطة المجلد بحلول نهاية عام 

) التكاليف اإلضافية املرتتبة على إعداو اجلزء الثالث الذي طلبته اللجنة لضمان قدر ١سعياً إىل مواجهة مشكلة ( -١٤
) تقلص امليزانية الفعلية بسبب تقلبات سعر صرف الريال الربازيلي مقابل الدوالر ٢أكرب من االتساق العلمي، ومشكلة (

جراءات لالتصال بالدول األعضاء األفريقية بغية تعبئة موارو إضافية خارجة األمريكي، قامت األمانة باختاذ سلسلة من اإل
. وقد ُحبثت إمكانيات التعاون مع القطاع اخلاص ٢٠١٦عن امليزانية لضمان إجناز خمطوطة اللد التاسع حبلول �اية عام 

 باخلري يف هذا الصدو. وأُجريت اتصاالت تبّشر

ع مل حيَظ بأي وعم مايل إضايف من جانب الدول األعضاء على الرغم من القرارات ومن اجلدير بالذكر أّن املشرو  -١٥
 السابقة اليت اعتمدها اللس التنفيذي يف هذا الصدو.

 القرار المقترح

 اوراحملاملوضوعات و أنشطة اللجنة العلمية الدولية وعن تنفيذ  يف احملرز التقدمعن املرحلي د وراسة التقرير بع -١٦
 ما يلي:ينص على يف اعتماو قرار  التنفيذي اللس رغبقد ي، التاسع من "تاريخ أفريقيا العام" للمجلد الرئيسية

 إن اللس التنفيذي،

بإعداو جنة العلمية الدولية املعنية النظام األساسي للّ  وافق فيه علىالذي  ١٧م ت/١٩٥القرار ب يذّكرإذ  - ١
 ،ونشره "التاسع من "تاريخ أفريقيا العام اللد

هاء) الذي أحاط فيه علمًا بالتقدم احملرز يف إجناز املشروع (أوًال،  ٥م ت/١٩٦القرار  اعتباره يف ويضع - ٢
 وبضرورة تعبئة املزيد من األموال لضمان تنفيذه تنفيذاً جيداً وضمان جناحه،
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 اوراحملاملوضوعات و الدولية وعن أنشطة اللجنة العلمية تنفيذ  يف احملرز التقدمعن املرحلي التقرير  وقد ورس - ٣
 ،التاسع من "تاريخ أفريقيا العام" للمجلد الرئيسية

الدول األعضاء إىل مواصلة وعمها  هاء) الذي وعا فيه، أوالً ( ٥م ت/١٩٦بالقرار  وإذ يُذكر أيضاً  - ٤
للمشروع عن طريق تقدمي مسامهات طوعية إضافية بغية ضمان التنفيذ الفعال والنجاح للمجلد التاسع من 

 ،""تاريخ أفريقيا العام

باملنهجية واحملاور اليت اعتمدتا اللجنة العلمية الدولية، وكذلك باجلهوو اليت بذلتها اللجنة من  حييط علماً  - ٥
 أجل احرتام التنوع الثقايف واللغوي؛

التاسع من  إلعداو اللد الالزمة األموالتواصل جهووها الرامية إىل تعبئة من املديرة العامة أن  ويطلب - ٦
 له؛رتويج الو ه نشر و  ""تاريخ أفريقيا العام

بأن املؤمتر العام سينظر إبّان وورته املقبلة يف تقرير عن تنفيذ املرحلة األخرية من مراحل  وحييط علمًا أيضاً  - ٧
 "."تاريخ أفريقيا العاممشروع 
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 تقرير عن األنشطة المنفذة لصالح الدول الجزرية الصغيرة النامية في إطار برنامج المنظمة -دال 
 )، بما في ذلك تحليل للموارد اإلضافية المطلوبة٥م/٣٨تها () وميزاني٢٠١٧-٢٠١٤(

 )(أوًال، باء) ٥م ت/١٩٦(متابعة تنفيذ القرار 

تعزيز اسرتاتيجية اليونسكو بشأن "استجابة للقرار الذي اعتمده املؤمتر العام يف وورته السابعة والثالثني بشأن  - ١
شروع خطة العمل لصاحل الدول ، وضعت املنظمة م"خامساً") القسم ه من - ١(الفقرة  "الدول اجلزرية الصغرية النامية

لمؤمتر الدويل الثالث . ويتماشى مشروع خطة العمل هذا مع األولويات املبيَّنة يف الوثيقة اخلتامية لاجلزرية الصغرية النامية
إجراءات العمل املعجَّل للدول باسم " ) املشار إليه أيضاً ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٤-١( املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية

". وقد ُقدِّم مشروع خطة العمل هذا إىل اللس التنفيذي يف وورته الساوسة اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)
)، ويُعتزم تنفيذه خالل ما تبقى من الفرتة اليت تشملها االسرتاتيجية املتوسطة ٥ت/ م١٩٦والتسعني بعد املائة (الوثيقة 

 ).٢٠٢١-٢٠١٤ألجل (ا

وأعرب اللس التنفيذي عن تقديره ملشروع خطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية وطلب من املديرة  - ٢
أن حتدو، يف إطار برنامج العمل الراهن لفرتة األعوام األربعة، األنشطة احملدوة املرتبطة بالدول اجلزرية الصغرية "العامة 

م إليه إبّان وورته السابعة والتسعني بعد املائة حتليًال لالعتماوات والتكاليف املباشرة اخلاصة بذه األنشطة النامية، وأن تقدّ 
)، وأن تقّدم، على حدة، حتليًال للفجوة التمويلية اليت ينبغي ٢٠١٧-٢٠١٦املدرجة يف امليزانية العاوية لفرتة العامني (

 ."سدها بأموال من خارج امليزانية

رت املنظمة وراسة تفصيلية لألنشطة املنفَّذة لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية استناواً إىل املعلومات املدرجة وأج - ٣
 بشأن خطط العمل لفرتة العامني احلالية املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج (سيسرت)يف نظام 

 .٢٠١٧-٢٠١٦لعامي  امليزنة املستندة إىل النتائجبعملية  ، فضًال عن مشاريع خطط العمل اخلاصة٢٠١٥-٢٠١٤

 إعالم. وفيما يلي ملخص للنتائج الرئيسية: ٥ت/ م١٩٧وترو تفاصيل نتائج هذه الدراسة يف الوثيقة  - ٤

األولوية تنفِّذ الربامج الرئيسية اخلمسة مجيعها أنشطة لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية يف مجيع الاالت ذات  - ٥
املبيَّنة يف مشروع خطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية. وجيري إعداو معظم أنشطة اليونسكو، بصفتها منظمة 
وولية حكومية عاملية، بطريقة ترمي إىل جعلها أنشطة مفيدة جلميع الدول األعضاء، ومنها الدول اجلزرية الصغرية النامية، 

دول األعضاء. ونتيجة لذلك، أصبح التمييز بني املنافع العائدة على الدول اجلزرية الصغرية النامية أو لموعة كبرية من ال
واملنافع العائدة على الدول األعضاء األخرى حتديًا كبرياً، إذ تنتفع الدول األعضاء مجيعها، يف حاالت كثرية، انتفاعاً 

ل، ُحدوت أربع جمموعات مقرتحة من األنشطة املتعلقة بالدول اجلزرية مجاعيًا باألنشطة ذاتا. وتيسرياً إلجراء هذا التحلي
 الصغرية النامية.
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وتضم هذه الموعة  أنشطة عالمية الطابع تفيد الدول الجزرية الصغيرة النامية دون ذكر دولة منها تحديداً. - ٦
رئيسية للمنظمة. فيتسم تنفيذ اتفاقيات األنشطة اليت تفيد الدول اجلزرية الصغرية النامية من خالل أواء الوظائف ال

اليونسكو الثقافية الرامية إىل وضع معايري وولية مثًال بنطاق عاملي ويعوو بالنفع على طائفة واسعة من الدول األعضاء، 
لتدريب ومنها الدول اجلزرية الصغرية النامية. ومع ذلك، ترّكز عدة اتفاقيات تركيزاً خاصاً على مواصلة عمليات التصديق وا

وول الكارييب، ووول احمليط اهلاوي، ووول يف الدول اجلزرية الصغرية النامية املنتمية إىل املناطق الفرعية التالية: جمموعة 
. وفضًال عن ذلك، تعمل اليونسكو على احمليط األطلسي واحمليط اهلندي والبحر األبيض املتوسط وحبر الصني اجلنويب

إلوارة العاملية للنظم اإليكولوجية ل تيسري املناقشات بني جمموعة واسعة من الشركاء بشأن احتفيز التعاون الدويل من خال
 .البحرية الكبرية

أنشطة عالمية أو إقليمية الطابع تذكر تحديدًا دولة أو أكثر من الدول الجزرية الصغيرة النامية إضافة إلى  - ٧
ليت ُيضطلع با يف مياوين التعليم والتدريب يف الال التقين وتضم هذه الموعة مثًال األنشطة ا دول أعضاء أخرى.

واملهين، أو السياسات اخلاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، أو االندماج االجتماعي، أو الرتبية الرياضية والبدنية، واليت 
قة أفريقيا اليت تشمل الدول اجلزرية الصغرية تنفَّذ يف أمريكا الالتينية والكارييب أو يف منطقة آسيا واحمليط اهلاوي أو يف منط

 .ساوتومي وبرنسييبوجزر القمر وموريشيوس وسيشيل و  الرأس األخضرالنامية التالية: 

تعّد الدول اجلزرية الصغرية النامية  أنشطة تكون الدول الجزرية الصغيرة النامية الفئة الرئيسية المستفيدة منها. - ٨
الفئة الوحيدة املستفيدة، من بعض األنشطة اليت تنفِّذها املنظمة. وتضم هذه الموعة  فئة مستفيدة رئيسية، وليست

وإوارة الكوارث الطبيعية يف منطقة  نظم اإلنذار بأمواج التسونامياألنشطة املتعلقة مثًال بالتثقيف يف جمال تغري املناخ، و 
 ، والرتاث الثقايف املغمور باملياه.يط احليوي يف اجلزرمعازل احملالكارييب ومنطقيت احمليط اهلاوي واحمليط اهلندي، و 

. وتضم هذه الموعة األنشطة اليت تنفِّذها املكاتب أنشطة تفيد الدول األعضاء الجزرية الصغيرة النامية حصراً  - ٩
اخلاص مبنطقة  مكتب كينغستون؛ و لدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلاوياجلامعة، ومنها مكتب آبيا اخلاص با

، فضًال عن األنشطة اخلاصة بالدول اجلزرية برانس-أو-بورالكارييب؛ واملكتب الوطين للدول اجلزرية الصغرية النامية يف 
 الصغرية النامية املنفَّذة يف املقر.

الصغرية النامية.  أنشطة لصاحل الدول اجلزرية ٢أو  ١وينفِّذ املقر واملكاتب امليدانية واملعاهد واملراكز من الفئة  -١٠
 وتكرَّس بعض املكاتب امليدانية حصرًا لتنفيذ أنشطة يف الدول األعضاء اجلزرية الصغرية النامية (آبيا وكينغستون

هافانا و برانس) بينما تكرِّس بعض املكاتب األخرى مثل املكاتب اإلقليمية واملكاتب اجلامعة يف بانكوك -أو-وبور
وياوندي جزءًا كبريًا من عملها لصاحل الدول األعضاء اجلزرية الصغرية النامية يف ونيووهلي  ونريويبرتا ومونتيفيديو اجاكو 

املنطقة أو املناطق اليت تُعىن با. وينفَّذ عدو من األنشطة، مثل األنشطة املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة أو 
وتسهم الشراكات القائمة مع الوكاالت األخرى التابعة  احلد من خماطر الكوارث، من خالل التعاون بني القطاعات.

برنامج األمم لألمم املتحدة إسهامًا كبريًا تنفيذ األنشطة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ ومنها الشراكات القائمة مع 
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دمات املشاريع، وبرنامج ومنظمة العمل الدولية، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومكتب األمم املتحدة خل ،املتحدة اإلمنائي
األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)، ومتطوعو األمم 

 ، على سبيل املثال ال احلصر.املتحدة

اوي، مبا فيها االعتماوات ومتوَّل األنشطة املنفَّذة لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية من ميزانية الربنامج الع -١١
اإلضافية، ومن موارو خارجة عن امليزانية خمصصة هلذا الغرض. وترو تفاصيل امليزانية املخصصة هلذه األنشطة يف إطار كل 

إعالم باإلضافة إىل تفاصيل االعتماوات األولية املتوقعة  ٥ت/ م١٩٧برنامج رئيسي خالل فرتة العامني احلالية يف الوثيقة 
للدول اجلزرية الصغرية النامية  الربنامج العاوي املخصصة . ويرو يف هذه الوثيقة أيضًا حجم أموال٢٠١٧-٢٠١٦لعامي 

 .٢٠١٥-٢٠١٤من خالل برنامج املسامهة لعامي 

وبوجه عام، يتبنيَّ من هذا التحليل أن املنظمة ستحافظ على التزاماتا املالية جتاه الدول اجلزرية الصغرية النامية  -١٢
 على مستوى مجيع الربامج الرئيسية. ويُتوقع مواصلة األنشطة اجلارية يف فرتة العامني ٢٠١٧-٢٠١٦لعامي 
مع السعي إىل توسيع نطاقها لتشمل عدواً أكرب من الدول اجلزرية الصغرية النامية. وفضًال عن مساعدة  ٢٠١٧-٢٠١٦

ومسار ساموا، تعتزم املنظمة أيضاً  ٢٠١٥مية ملا بعد عام الدول األعضاء اجلزرية الصغرية النامية على تنفيذ خطة التن
تنفيذ أنشطة جديدة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية مثل أنشطة نقل التكنولوجيا البحرية وما يتعلق با من أنشطة بناء 

هلندي، والسّيما جزر القمر، القدرات، أو وعم ممارسي الطب التقليدي يف الدول اجلزرية الصغرية النامية الواقعة يف احمليط ا
 مع الرتكيز على النساء املمارسات هلذا الطب يف تلك الدول.

وفيما يتعلق بتعبئة موارو خارجة عن امليزانية ملواصلة تنفيذ أنشطة لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية خالل فرتة  -١٣
قر وامليدان حبشد األموال لصاحل الدول اجلزرية ، تلتزم مجيع قطاعات الربنامج يف امل٢٠١٧-٢٠١٦العامني املقبلة 

 ٢٠الصغرية النامية. واستناوًا إىل املعلومات األولية الواروة من هذه القطاعات، يبلغ العجز املتوقع وفقًا لتقدير مؤقت 
هائي سيستند إىل خطط مليون ووالر تقريباً. ولكن ينبغي تدقيق هذا املبلغ وتأكيده يف �اية العام نظراً إىل أن التقدير الن

العمل النهائية اليت ستوضع بعد الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام. وستُربز عملية وضع خطط العمل النهائية فرص 
تعبئة هذه األموال على حنو أفضل. وتعمل املنظمة على وضع خطة لتعبئة موارو خارجة عن امليزانية ترو معلومات عنها يف 

 إعالم. ٥ت/ م١٩٧الوثيقة 

 القرار المقترح

 قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماو قرار ينص على ما يلي: -١٤

 إن اللس التنفيذي،

 (خامساً)، ١م/٣٧بالقرار  إذ يذّكر - ١
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بوصفها الوثيقة  إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)على أمهية  ويشدو - ٢
 اجلزرية الصغرية النامية،املرجعية للدول 

 (أوًال، باء)، ٥ت/ م١٩٦بالقرار  ويذكِّر أيضاً  - ٣

 إعالم، ٥ت/ م١٩٧اجلزء األول (وال) والوثيقة  ٥ت/ م١٩٧الوثيقة  وقد ورس - ٤

بالوضع اخلاص الذي منحته املنظمة للدول اجلزرية الصغرية النامية باعتبارها فئة  فضًال عن ذلك ريذكِّ و  - ٥
 ،٢٠٢١-٢٠١٤يف إطار اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة ذات أولوية  فيدةمست

بإسهامات اليونسكو الكبرية يف السنة الدولية للدول اجلزرية الصغرية النامية، ويف املؤمتر الدويل  وحييط علماً  - ٦
ويف التحضريات اخلاصة  )٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٤-١الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية (ساموا، 

 ،به

إسهام اليونسكو يف حتديد أولويات التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية يف  ويضع يف اعتباره - ٧
، وال سّيما يف صياغة أهداف وأنشطة التنمية املستدامة ٢٠١٥إطار عملية إعداو خطة التنمية ملا بعد عام 

احلصر بالتعليم اجليد اجلامع واملنصف، والتعّلم مدى احلياة، وتغري املناخ، وإوارة املتعلقة على سبيل املثال ال 
احمليطات واملناطق الساحلية، واملياه العذبة، والشباب وقضايا اجلنسني، والرفاه االجتماعي والثقايف، وبناء 

 ،جمتمعات املعرفة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ه ملشروع خطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية الذي قدمته املديرة العامة عن تقدير  ويعرب جمدواً  - ٨
 )،٢٠٢١-٢٠١٤لفرتة االسرتاتيجية املتوسطة األجل الراهنة (

احملدوة املرتبطة بالدول اجلزرية الصغرية اليت قدمتها املديرة العامة تبيانًا لألنشطة  باملعلومات حييط علماً  - ٩
العتماوات والتكاليف املباشرة اخلاصة بذه لو ، إطار برنامج العمل الراهن لفرتة األعوام األربعةالنامية يف 

لفجوة التمويلية اليت ينبغي سدها بأموال من ، ولتحليل ااألنشطة املدرجة يف امليزانية العاوية لفرتة العامني
 ؛خارج امليزانية

وورته التاسعة والتسعني بعد املائة الصيغة النهائية خلطة العمل  إبّانمن املديرة العامة أن تقدم إليه  ويطلب -١٠
 لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية مشفوعة باسرتاتيجية لتنفيذها؛

ن التقدم احملرز يف تنفيذ تقريراً ع األوىل بعد املائتنيوورته  إبّانمن املديرة العامة أن تقدم إليه  ويطلب أيضاً  -١١
  خطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية.

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاو تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 الجزء الثاني ٥م ت/١٩٧ 
  
 ١٢/٨/٢٠١٥باريس،  

 /فرنسياألصل: إجنليزي
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥ دالبن

 متابعة القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة

 الجزء الثاني

 األنشطة المشتركة بين القطاعات

 المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا)متابعة الوضع في جمهورية القرم 

 الملخص
بشأن متابعة اليونسكو للوضع يف مجهورية القرم املتمتعة  الذي اعُتمد(ثانياً)  ٥م ت/١٩٦تقدم هذه املعلومات عمًال بالقرار 
ئة االسابعة والتسعني بعد امللف فيه من املديرة العامة أن تقدم إا اللس التنفيذي يف دورته باحلكم الذايت (أوكرانيا)، والذي طُ 

) نتائج اجتماع إعالمي يزود الدول األعضاء مبا استجد من معلومات عن الوضع يف القرم (أوكرانيا) ١ما يلي: (يضم تقريرًا 
) أحدث ٢يف جماالت اختصاص اليونسكو، ويدعى إا املشاركة فيه ممثلون للمنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية؛ (

 ) التدابري القائمة واملزمعة ضمن جماالت اختصاص اليونسكو. ٣يف القرم ويف سيفاستوبول (أوكرانيا)؛ ( التطورات
 وسعيًا إا تنفيذ هذا القرار، بالتشاور مع وفد أوكرانيا الدائم لدى اليونسكو، نظمت املديرة العامة اجتماعًا إعالميًا يف

عيت إليه املنظمات التالية، نظرًا إا صلة أنشطتها مبجاالت اختصاص اليونسكو وإا عالقات دُ  ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٢
الشراكة القائمة بينها وبني اليونسكو: مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛ ومكتف مفوض حقوق اإلنسان يف 

والتعاون يف أوروبا؛ واللس الدويل لآلثار واملواقع؛ ومنظمة جملس أوروبا؛ واملمثل املعين حبرية وسائل اإلعالم يف منظمة األمن 
العفو الدولية (وهي شريك رمسي لليونسكو بصفة عضو منتسف). ومل يتمكن مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا من 

عالمي (تقرير احلضور ولكن املديرة العامة لفتت نظر الدول األعضاء إا آخر تقرير له يف هذا الصدد خالل االجتماع اإل
 ١٢إا  ٧نيكس، مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا بعد إمتام بعثته إا كييف وموسكو والقرم، من أعده نيلس موجي

رضت يف االجتماع اإلعالمي . وعُ ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٧-١٩ ،CommDH (2014) الوثيقة ،٢٠١٤أيلول/سبتمرب 
السيدة دنيا مياتوفيتش، ممثلة حرية وسائل اإلعالم يف منظمة األمن والتعاون يف مداخالت قدمها األشخاص التايل ذكرهم: 

يت، مدير منظمة العفو الدولية يف فرنسا؛ والسيدة ماري لور الفنري، املديرة العامة للمجلس الدويل اأوروبا؛ والسيد ستيفان أوبرّ 
 السامية حلقوق اإلنسان. لآلثار واملواقع؛ والسيدة روث مارشال، من مفوضية األمم املتحدة

بشأن متابعة اليونسكو للوضع يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا)، املعتمد (ثانياً)  ٥م ت/١٩٦ووفقًا للقرار 
 ؛/يونيوحزيران ٢) مداخالت املنظمات خالل االجتماع اإلعالمي يف ١تقدم املديرة العامة أدناه البنود التالية: (

الوضع يف  تطوراتوفد أوكرانيا الدائم لدى اليونسكو عن آخر  ٢٠١٥متوز/يوليو  ١لومات اليت قدمها إا األمانة يف ) املع٢(
لتدابري القائمة واملزمعة يف ل) استعراض ٣مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا) يف جماالت اختصاص اليونسكو؛ (

 جماالت اختصاص اليونسكو.
يف هذه املسألة ضمن جماالت اختصاص اليونسكو  مبا يستجدرة العامة على استعداد ملواصلة تزويد اللس التنفيذي وتظل املدي

 .حسبما يقتضيه األمر
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 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

 

 بيان قدمته روث مارشال

 

 جمهورية القرماالجتماع اإلعالمي بشأن الوضع في 
 (أوكرانيا)، المتمتعة بالحكم الذاتي

 وال سيما فيما يتعلق بالثقافة واالتصال والتربية

 

 ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٢

  اليونسكو، باريس
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 أصحاب السعادة، أيها الزمالء،

 يشرفين أن أقدم البيان التايل نيابة عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان.

وفقاً لبعثة رصد حقوق اإلنسان اليت أوفدتا األمم املتحدة إا أوكرانيا، أصبح التنوع اإلثين واللغوي والديين والثقايف الثري 
للغاية يف شبه جزيرة القرم خاضعًا لضغط كبري بعد تغري وضع أراضيه يف السنة املاضية. وتقلص عمل العديد من وسائل 

 حلق يف التعليم تأثراً سلبياً.اإلعالم، وتأثرت حرية الدين وا

حقوق اإلنسان يف شىت أحناء أوكرانيا، مبا فيها مجهورية القرم املتمتعة برصد البعثة قامت ، ٢٠١٤ومنذ آذار/مارس 
موظفًا من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف لفيف وخرخيف وأوديسا  ٣٠الذايت، إذ انتشر أكثر من  احلكمب

، اأعلى مستوياتب زة إا األمم املتحدةاحنمعلومات غري م مت نشرها وقدمتتقارير ة عشرة أعدت البعثودانيتسك. و 
وكذلك إا جملس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واالحتاد األورويب. ومن املؤسف أنه مل يسمح للبعثة باالتصال 

دد وضعها مبوجف ليها فيما يلي باسم "القرم"، واليت حُ الذايت، اليت يشار إ حلكمبالسلطات يف مجهورية القرم املتمتعة با
 الوضع يف القرم انطالقاً من أوديسا. إا رصد انو موظف اضطر. وبناء على ذلك، ٦٨/٢٦٢قرار اجلمعية العامة 

 وأتاح عملنا تسليط الضوء على عدد من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها سلطات األمر الواقع. ومشل ذلك عمليات
إلقاء القبض والتفتيش بال مذكرات، وممارسة التعذيف وسوء املعاملة مع الناشطني الذين انتقدوا سلطات األمر الواقع 

أقلية تتار القرم، الذين كانوا  أفراد و"االستفتاء" غري القانوين الذي أجرته يف العام املاضي. واستهدف العديد من االنتهاكات
مثان حاالت منها استهدفت  -حداث اجلارية. ووثقنا تسع حاالت اختفاء قسري األكثر صراحة يف معارضتهم لأل

ني. توفوثالثة من هؤالء األشخاص وجدوا م -أشخاصاً من تتار القرم وحالة واحدة استهدفت شخصاً من اإلثنية األوكرانية 
لت حاالت أخرى عمليات ومل تسفر عمليات التحقيق يف حاالت الوفاة هذه أو حاالت االختفاء عن أي نتائج. ومش

 التفتيش يف املنازل، واالستجواب التعسفي لألشخاص املشتبه بم أو للشهود، وفرض الغرامات، والفصل من العمل.

وألقي القبض على العديد من تتار القرم استنادًا إا أسباب متنوعة، ومنهم موظفون يف "اللس"، وهو اهليئة التمثيلية 
جز بشبهة تنظيم أعمال لقي القبض على نائف رئيس اللس يف شهر كانون الثاين/يناير، واحتُ جلماعة تتار القرم. وأ

شغف مجاهريية، وهي تمة يعاقف عليها بالسجن ملدة ترتاوح بني أربع سنوات وعشر سنوات. ووجهت إا عدة أعضاء 
 دة ترتاوح بني ثالث سنوات ومثاينعرضهم لعقوبة السجن ملآخرين يف اللس تم املشاركة يف أعمال الشغف، مما يُ 

ر مبىن دوالر أمريكي ألنه أجَّ  ١٠٠ ٠٠٠على  قيمتها زيدتلتتار القرم غرامة  خرييرضت على صندوق سنوات. وفُ 
من دون موافقة اللجنة املنشأة حديثًا واملسماة  وذلك ،اليت أغلقت أبوابا Avdetللمجلس، وعلى صحيفة تتار القرم 

ة الرتاث الثقايف". ويعتقد العديد من التتار أن هذه اللجنة متثل حماولة تنفذها سلطات األمر الواقع لبث "جلنة القرم حلماي
 مجاعة التتار.  يف صفوفالتفرقة 
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كم مؤخرًا على حاالت قبض على األشخاص ومضايقتهم. وحُ  بوقوعوأفاد بعض أعضاء مجاعة األقلية األوكرانية أيضًا 
صرح العمل اإلصالحي أل�م رفعوا علماً أوكرانياً كتبت عليه عبارة "القرم أوكرانية" خالل جتمع غري مُ أربعة ناشطني بعقوبة 

اللغة ببه يرمي إا لليد ذكرى شاعر وطين. وجرت مضايقة بعض األفراد واالعتداء عليهم وحىت مقاضاتم أل�م حتدثوا 
 ا رموزاً وطنية.التتارية أو األوكرانية يف أماكن عامة، وأل�م استخدمو 

عدت تقارير متكررة خالل وفرضت سلطات األمر الواقع قيودًا شديدة على ممارسة احلقوق يف حرية الرأي والتعبري. وأُ 
العام املاضي بشأن االعتداءات اجلسدية وأعمال التهديد والرتهيف ضد الصحفيني. ونشري بقلق إا احتجاز الصحفية 

خرية، وهي من املشاركني يف تأسيس موقع اإلنرتنت املسمى "أخبار البحر األسود" شاكوفا يف الفرتة األتتيانا غو ات
)BlackSeaNews وسعت قوات األمن أيضًا إا ترهيف الصحفيني ووسائل اإلعالم الذين غادروا شبه اجلزيرة .(

 أوكرانيا. أراضي قاصدين اجلزء الرئيسي من

التلفزيونية األكثر مشاهدة لدى مجاعة  احملطةمبا فيها  -ة تتار القرم وهناك ما ال يقل عن سبع وسائل إعالم صادرة بلغ
قانون االحتاد  مبوجففض منحها الرتخيص الالزم إلعادة تسجيلها رُ  -تتار القرم، والصحيفة الرئيسية هلذه اجلماعة 

اليت منحت فيها  الروسي. وبذلك اضطرت وسائل اإلعالم السبع مجيعها إا التوقف عن العمل. وحىت يف احلاالت
وسائل اإلعالم ترخيصاً بإعادة التسجيل، قد يؤدي فرض قوانني وسائل اإلعالم الروسية إا منع صحفيي القرم من العمل 

القانون  مبوجفجترمي سلوك حممي  مبوجبهاإا حد مفرط حبيث يتسىن  فضفاضة اأحكام تضمحبرية، ألن هذه القوانني 
 الدويل حلقوق اإلنسان.

ة الضمري والدين ملئات االالف من الناس يف القرم، فقد تأثرت أيضًا تأثراً سلبيًا بذا الوضع. فقد جرت مضايقة أما حري
عشرات من ممثلي اجلماعات الدينية وأجربوا على مغادرة شبه اجلزيرة. ونفذت قوى األمن العديد من املدامهات وعمليات 

ية األوكرانية التابعة لبطريركية كييف هلجمات ارتكبها أفراد مسلحون التفتيش للمساجد. وتعرضت الكنائس األورثودوكس
دون أن يلي ذلك أي حتقيق يف الوقائع، واضطرت بذلك أربع كنائس إا إغالق أبوابا. كما أن كهنة طائفة الروم 

ائفة الكاثوليكية رئيس كهنة الط كما اضطر. هربًا من هذا الوضع الكاثوليك تلقوا تديدات وغادر أربعة منهم القرم
، إا مغادرة شبه اجلزيرة نتيجة لرفض جتديد اً تركي اً ومدرس اً إمام ٢٠الرومانية يف ِمسفريوبول، وهو مواطن بولوين، وأكثر من 

 تراخيص إقامتهم. 

 قانون االحتاد الروسي. ومل مبوجفللخطر بسبف الشرط املفروض عليها وهو إعادة التسجيل  أيضاً حرية الدين وتتعرض 
مجاعة كان  ١٤٠٠مجاعة دينية هذا الوضع القانوين حىت هذا التاريخ، على الرغم من وجود أكثر من  ٥١متنح سوى 

يتاح هلا العمل يف السابق، يف ظل قانون أوكرانيا. وبال تسجيل، تستطيع اجلماعات الدينية أن جتتمع، ولكنها ال تستطيع 
 اص أو دعوة أجانف إا اجتماعاتا.استئجار ممتلكات تابعة للدولة، وال توظيف أشخ

وتتعثر أيضًا إمكانية احلضور يف املدارس اليت تستخدم اللغة األوكرانية أو لغة التتار يف التعليم. وليست هناك يف الوقت 
. وانتقلت كلتامها إا توفري لطا وِمسفريوبولياتقعان يف مها و  ،باللغة األوكرانية يف القرم توفران دروساً الراهن سوى مدرستني 
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 تأغلبية الصفوف الدراسية باللغة الروسية واستقال مديرا هاتني املدرستني. ويقال أيضًا إن ضباط األمن يقومون مبدامها
 يف مكتبات بيع الكتف ويزيلون الكتف اليت تتحدث عن ثقافة التتار وتارخيهم.

، وهو عدم منح تتار القرم الرتخيص الالزم لالحتفال ١٩٩٤ذ عام وإضافة إا ذلك، حدث يف هذه السنة ما مل حيدث من
 ٢٣٠ ٠٠٠ ألكثر من ١٩٤٤يف شهر أيار/مايو بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة للرتحيل القسري الذي جرى يف عام 

 ار القرم. تتاري. وميثل ذلك الرتحيل القسري ونضال تتار القرم يف سبيل العودة إا موطنهم حجر الزاوية يف ثقافة تت

وجلميع األشخاص يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت احلق يف احلريات األساسية، مبا فيها حرية االشرتاك يف 
االجتماعات واجلمعيات وحرية التعبري وحرية الدين وحرية احلركة، واحلق يف التعليم، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة 

 والسياسية مشاركة تامة.

قدمت البعثة على حنو متكرر توصيات إا سلطات األمر الواقع بشأن تدهور حقوق اإلنسان يف القرم. وضمت هذه و 
س على املعارضني السياسيني وعلى ممثلي التوصيات على وجه اخلصوص الدعوة إا إ�اء الضغط والرتهيف الذي ميارَ 

عداد عمليات التفتيش للممتلكات اخلاصة واالستخدام غري األقليات اإلثنية واجلماعات الدينية، مبا يف ذلك تزايد أ
القانوين للمسؤولية اجلنائية واإلدارية ضدهم. وجيف التحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيف وغريها من انتهاكات حقوق 

لصحفيني، اإلنسان اليت ترتكبها قوى األمن والشرطة وجيف مقاضاة مرتكبيها. كما أن وقائع ترهيف اجلماعات الدينية وا
مبا يف ذلك االعتداءات على الكنائس األورثودكسية األوكرانية، وكنائس طائفة الروم الكاثوليك، ومجاعة املسلمني، 
والصحفيني، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، جيف أن جيري التحقيق فيها على حنو مستقل وعاجل وشامل كما جيف 

 إحالة مرتكبيها إا القضاء.

ًا بإلغاء فرض متطلبات إعادة التسجيل الثقيلة، كما ينبغي نقض القرار القاضي برفض منح ويوصي املكتف أيض
الرتاخيص لوسائل اإلعالم التابعة لتتار القرم، إذ إن ذلك يؤثر يف هذه اجلماعة تأثرياً غري متناسف، وقد يؤدي إا التمييز 

 اإلثين. االنتماءعلى أساس 
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 اجتماع اليونسكو اإلعالمي بشأن الوضع
 في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي

  ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٢
 مقر اليونسكو، باريس

 

النزاع الراهن يف أوكرانيا وحوهلا، يقوم مكتف ممثل حرية وسائل اإلعالم يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا  إانظرًا  •
 برصد دقيق لوضع حرية وسائل اإلعالم ويقدم التقارير عن حاالت االنتهاكات اخلطرية؛

ائل اإلعالم وبالصحفيني احملليني والتقى برابطات وس ٢٠١٤آذار/مارس  ٥وزار ممثل املنظمة املذكورة ِمسفريوبول يف  •
 الذين كان من بينهم أشخاص تعرضوا للعنف، من أجل مناقشة وضع السالمة يف القرم؛

جلت عدة حاالت تعرض فيها الصحفيون احملليون واألجانف ووسائل اإلعالم واملنظمات غري ويف ذلك الوقت، سُ  •
 قوى الدفاع الذايت وامليليشيا احمللية؛احلكومية املعنية بوسائل اإلعالم للرتهيف الذي مارسته 

ومنذ تلك الزيارة يتحدث ممثل املنظمة املذكورة على حنو متكرر وعلناً عن وضع حرية وسائل اإلعالم يف القرم مشرياً  •
 إا ما يلي:

 منشؤها االحتاد الروسي يف حمطاتالتلفزيون األوكرانية على وجه اخلصوص وحلت حملها  حمطاتمت إغالق مجيع  -
 البث األرضي؛

وجرى تديد الصحفيني وأصحاب املدونات واحتجازهم ومهامجتهم واالعتداء عليهم جسديًا وتفتيشهم  -
 وإبعادهم عن املداخل وإجبارهم على اهلرب واستجوابم وخطفهم ومصادرة معداتم وإحلاق الضرر با؛

معنية بوسائل اإلعالم؛ ويف بعض ودومهت مباين ما ال يقل عن ست وسائل إعالم ومنظمات غري حكومية  -
 جزت معداتم؛احلاالت احتُ 

ويف شهر أيلول/سبتمرب، توقفت مؤسسة تشغيل الربيد الوطين أوكربوشتا عن توزيع منشورات الصحافة األوكرانية  -
 على املشرتكني وعلى منافذ البيع يف القرم؛

 فيممثل حرية وسائل اإلعالم 
 منظمة األمن والتعاون في أوروبا
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يف أوروبا بشأن وضع حرية وسائل اإلعالم يف  (بيانات ممثل مكتف حرية وسائل اإلعالم يف منظمة األمن والتعاون
 .) www.osce.org/fom/143841القرم متاحة على موقع اإلنرتنت التايل: 

ي النطاق، كما تعرضت ملدامهات وحلاالت احتجاز وتعرضت وسائل إعالم تتار القرم لضغط وترهيف واسعَ  •
 ملوظفيها؛

، اضطرت عمليًا مجيع وسائل إعالم تتار القرم، مبا فيها احملطتان التلفزيونيتان ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١وابتداء من  •
ATR وLale واحملطتان اإلذاعيتان ،Meydan وLider ووكالة أنباء ،QHA  وصحيفةAvdet إا وقف أنشطتها ،

 عالم اخلاص باالحتاد الروسي؛تشريع وسائل اإل مبوجفبسبف عمليات الرفض املتكررة لتسجيلها 

أوكرانيا، عقد بزيارة فيها ممثل مكتف حرية وسائل اإلعالم يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا  قامويف عدة مناسبات  •
لقاءات وحمادثات واسعة النطاق مع الصحفيني وممثلي منظمات وسائل اإلعالم املنتمية إا خمتلف مناطق شبه 

ش) من أجل مناقشة قضايا حرية وسائل اإلعالم والسعي تيالطا وسيفاستوبول ونيكواليف وكري اجلزيرة (ِمسفريوبول و 
 إا إجياد السبل املمكنة لتقدمي املساعدة إليها؛

أوكرانيا، سيشاركون يف مؤمتر  أراضي وإن ممثلي وسائل اإلعالم القرمية، الذين يعيشون االن يف اجلزء الرئيسي من •
سائل اإلعالم وتعدديتها يف أوقات النزاعات، الذي ينظمه مكتف ممثل حرية وسائل سالمة الصحفيني وحرية و 

 حزيران/يونيو يف فيينا؛ ١٦و ١٥اإلعالم يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف يومي 

الت وسيواصل املمثل الرصد الوثيق لوضع حرية وسائل اإلعالم يف أوكرانيا، مبا يشمل القرم، وإعداد التقارير عن حا •
 االنتهاكات اخلطرية؛

وبالتشاور مع رئاسة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وهياكلها التنفيذية ومؤسساتا األخرى، وبالتعاون مع منظمات  •
 دولية أخرى، سيواصل املمثل السعي إا إجياد السبل املمكنة لزيارة القرم.

 

 

مكتف ممثل حرية وسائل اإلعالم يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا مؤسسة مستقلة تابعة هلذه املنظمة تعىن مبراقبة  يعد
دولة.  ٥٧التطورات اخلاصة بوسائل اإلعالم يف مجيع الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا البالغ عددها 

نتهاكات حرية التعبري وحرية وسائل اإلعالم ويروج لالمتثال الكامل اللتزامات ويقدم هذا املكتف حتذيرات مبكرة بشأن ا
املنظمة املذكورة يف جمال حرية وسائل اإلعالم. وميكنكم االطالع على املزيد يف هذا الشأن على موقع اإلنرتنت التايل 

www.osce.org.fom :وعلى شبكة تويرت ،@OSCE_RFoM  :وعلى شبكة فيسبوكfacebook.com.osce.fom. 

  

http://www.osce.org/fom/143841
http://www.osce.org.fom
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 المجلس الدولي لآلثار والمواقع

 ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٢باريس، يف 

 السيدة املديرة العامة،
 السيدات والسادة،

أشكركم إلتاحة الفرصة يل يف هذا اليوم للمشاركة يف هذه املبادالت وللتحدث باسم اللس الدويل لآلثار واملواقع 
)ICOMOS.( 

فلنبدأ ببعض الكلمات عن اللس الدويل لآلثار واملواقع. إنه منظمة غري حكومية تتمثل رسالتها يف السعي على الصعيد 
 الدويل إا تعزيز صون الرتاث الثقايف، بأبعاده املادية وغري املادية على حد سواء.

على إنشائه بعد عدة أيام يف وارسو. ، وسوف حنتفل بذكرى مرور مخسني عامًا ١٩٦٥ولقد أنشه هذا اللس يف عام 
ويندرج إنشاؤه يف نطاق متابعة عمليات التأمل األولية اليت أجراها مهندسون معماريون ومؤرخون وخرباء دوليون آخرون 

 .١٩٦٤منذ بداية القرن العشرين، وأدت أعماهلم إا اعتماد ميثاق البندقية يف عام 

عضو يعملون، انطالقًا من تنوع ثقافاتم وخرباتم، بال كلل وال ملل، يف  ١٠ ٠٠٠ويضم اللس الدويل لآلثار واملواقع 
شىت أحناء العامل، من أجل صون الرتاث الثقايف ومحايته وإبراز قيمته. وهم يشاركون يف إعداد العقيدة ويف تطوير ونشر 

ت العنف والتدمري اليت نشهدها يف األفكار واملعارف. كما أ�م يضطلعون بأنشطة توعية، تكتسي أمهية خاصة يف أوقا
 يومنا هذا.

ومن ناحية أخرى، ميثل اللس الدويل لآلثار واملواقع منظمة استشارية للجنة الرتاث العاملي املعنية بتنفيذ اتفاقية الرتاث 
قائمة الرتاث العاملي العاملي التابعة لليونسكو. وبذه الصفة، يدرس اللس اقرتاحات إدراج املمتلكات الثقافية للبشرية يف 

 وحيرص على مراقبة حالة صون املمتلكات املدرجة يف القائمة.

وخالل مجعيته العامة املاضية يف فلورنسا يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب املاضي، مت التصويت على قرار لإلعراب عن 
لف يف هذا الصدد من اللجنة رم. وطُ شواغل أعضاء اللس الدويل لآلثار واملواقع بشأن مسألة الرتاث الثقايف يف الق

 التنفيذية للمجلس املذكور أن تضمن، بالتعاون الوثيق مع اليونسكو، متابعة وضع الرتاث الثقايف يف هذا اإلقليم.
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وسعى اللس الدويل لآلثار واملواقع يف هذا السياق، خالل األسابيع املاضية، إا مجع معلومات عن وضع الرتاث الثقايف 
بادئ ذي بدء أن أشدد على غناه الفائق: فقد مت كشف أكثر من اثين عشر ألف موقع ميثل  م، وهو تراث أودّ يف القر 

، وهو موقع مدينة تاوريس خريسون األثرية وضاحيتها ٢٠١٣نصفها مواقع أثرية. وأدرج موقع يف قائمة الرتاث العاملي عام 
 مة املؤقتة.الزراعية القدمية. وهناك أربعة مواقع مدرجة يف القائ

 هذه هي املعلومات اليت يسعدين أن أنقلها إليكم يف هذا اليوم مع أ�ا ال تزال جزئية وغالباً ما تكون غري كاملة.

فيما يتعلق أوًال بمدينة تاوريس خيرسون األثرية وضاحيتها الزراعية القديمة، نقلت إلينا األفرقة العاملة في  - ألف
 الموقع العناصر التالية:

 احتفظت احملمية الوطنية بوضع كيان قانوين مستقل. )١(

يبدو أن احملمية قد حصلت على بيانات تسجيل املناطق التسع عشرة اليت تتألف منها يف السجل  )٢(
العقاري، وال سيما املناطق املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي. وجيري االن تطبيق األحكام القانونية املتخذة 

مية بعض مناطق الضاحية الزراعية القدمية اليت تزخر بالعديد من املواد األثرية احمل إا ضمّ أن تُ من أجل 
واليت ال تزال غري مدرجة يف املوقع. أما الصعوبات التقنية املرتبطة بتنفيذ هذه األحكام فتجعل هذه املهمة 

 معقدة ولكن يبدو أن مجيع األطراف املعنية تعمل جبد إلمتام هذه العملية.

ة معلومات تؤكد لنا أن املناطق الفاصلة اليت مت حتديدها عند إعداد ملف الرتشيح ستؤخذ يف احلسبان مث )٣(
استوبول. ووفقًا ملعلوماتنا، ال تزال املناقشات اليت تتناول هذه فلدى إعداد املخطط اجلديد ملدينة سي

 املسألة يف قسم الشؤون املعمارية يف حكومة مدينة سيفاستوبول جارية.

بعثة أثرية استهلت أعماهلا يف املوقع هذه السنة، ومعظم هذه البعثات تديرها أفرقة  ١٥وعلمنا أن هناك  )٤(
احملمية. ومن املزمع على وجه التحديد استهالل برنامج للبعثات املعنية باالستكشاف والتنقيف حتت مياه 

ي كوالجني، الذي كان ااجلديد للمحمية، أندر البحار يف املنطقة البحرية. ويتوا إدارة هذا الربنامج املدير 
 يف السابق مسؤوالً عن قسم علم االثار الواقعة حتت مياه البحار.

هذه هي املعلومات اليت أستطيع نقلها إليكم اليوم بشأن احملمية، مع أنه جيف علي أن أشدد على أننا مل نتمكن من  نإذ
ألي من اخلرباء الدوليني الذين عملوا يف املوقع  الواقع، مل يتسنَّ  ويف احلصول على تأكيدات خارجية هلذه املعلومات.

.  ٢٠١٣والذين لدينا اتصاالت بم، الذهاب إا املوقع منذ االحتفال بإدراجه يف قائمة الرتاث العاملي يف أيلول/سبتمرب 
 مات رمسية بشأن املوقع.كما أن اللجنة الوطنية األوكرانية للمجلس الدويل لآلثار واملواقع مل تعد تتلقى معلو 
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فيما يتعلق بمجموع مواقع التراث الثقافي في القرم، نورد فيما يلي المعلومات التي جمعناها من لجنتنا  - باء
 الوطنية في أوكرانيا:

تشدد اللجنة يف البداية، شأ�ا شأن السلطات الوطنية، على أن أوكرانيا التزمت حبماية املواقع اليت تتسم  )١(
 عاملية متميزة ولكنها ليست اليوم قادرة على احرتام هذا االلتزام الدويل. بقيمة

ومن ناحية أخرى، أعلمتنا اللجنة أيضًا بوجود محالت تنقيف واسعة النطاق ال حترتم، على ما يبدو،  )٢(
املبادئ الدولية الواجبة التطبيق فيما خيص الرتاث األثري. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن عمليات 

 التنقيف هذه غري املرخص با، اليت قد تكون هلا عواقف وخيمة على سالمة الرتاث الثقايف يف القرم.

أشكركم على حسن االستماع، وأود أن أشدد جمددًا على التزام اللس الدويل لآلثار واملواقع وعمله اجلاد إا جانف 
تزويدكم باملعلومات التكميلية اليت قد تنقل إلينا يف وقت  اليونسكو على مسألة الرتاث الثقايف يف القرم. ولن نتواىن يف

 الحق.

 

  



197 EX/5 Part II – page 10 

 
 منظمة العفو الدولية

 االجتماع اإلعالمي بشأن القرم

  ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٢ ،اليونسكو

 )مدير منظمة العفو الدولية في فرنسا(يت استيفان أوبرّ 

 

 ،أصحاب السعادة، سيدايت وساديت

 املديرة العامة لليونسكو على هذه الدعوة. أود أن أشكر

عرب منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد بشأن احتالل روسيا جلمهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت يف أوكرانيا مث ت
 ٢٠١٤آذار/مارس  -ضمها إا أراضيها، يف شباط/فرباير 

0F

لق إا تدهور كبري يف الوضع فيما يتع هذا األمرأدى فقد ، ١
تقليص الحق بعدد من جماالت اختصاص اليونسكو. ويتجلى ذلك بأوضح صوره يف جمال حرية وسائل اإلعالم، إذ إن 

 كان بارزاً على وجه اخلصوص، ولكن جمايل الثقافة والرتبية قد تأثرا كذلك تأثراً واضحاً.  في حرية التعبير

1Fمن احلرية قبل ضم شبه اجلزيرة إا روسيالقد كانت وسائل اإلعالم يف القرم تتمتع بقدر أكرب بكثري 

أما اليوم فهناك  .٢
قدر أقل بكثري من التعددية يف وسائل اإلعالم احمللية، سواء كانت إذاعية أو مطبوعة أو متاحة على اإلنرتنت. فمنذ سنة، 

2Fالقوانني واملمارسات الروسية التقييدية بسرعة حبيث مشلت كامل أراضي القرم اتسعت

أثري تطبيق هذه القوانني وتفاقم ت .٣
 واضحاً من خالل عزم سلطات األمر الواقع يف القرم على إسكات األصوات املعارضة مجيعاً. واملمارسات تفاقماً 

وهدد كبار مسؤويل سلطات األمر الواقع على حنو متكرر باستخدام العقوبات ضد وسائل اإلعالم اليت تنشر آراء وتغطية 
3Fلديهم إخبارية ال حتظى بالرتحيف

وتأثر بذا الوضع على وجه اخلصوص تتار القرم، على الرغم من أن التضييق اخلانق   .٤
 على احلقوق واحلريات مل يكن مقتصراً على هذه اجلماعة.

 أساليفومارست وكاالت إنفاذ القانون أعمال املضايقة املباشرة الواسعة النطاق على وسائل اإلعالم املستقلة. ومشلت 
4Fاملضايقة إصدار حتذيرات رمسية وغري رمسية الحتمال املقاضاة اجلنائية استنادًا إا التشريعات الروسية املناهضة للتطرف

٥، 

 وإجراء عمليات تفتيش يف املنازل واملكاتف، واستجواب األشخاص املعروفني بآرائهم املؤيدة ألوكرانيا.
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كانون   ٢٦ تبث بلغة تتار القرم واليت حتظى بشعبية كبرية، وذلك يف اليت ATRوبذلك دومهت مباين احملطة التلفزيونية 
رجًال مقنعًا ومسلحًا من وحدة شرطة مكافحة الشغف، إضافة إا عشرة ضباط  ٣٠، ونفذ املدامهة ٢٠١٥الثاين/يناير 

طع بثها قُ خالل عدة ساعات. و  ATRتشت مكاتف حمطة األمن االحتادي. وفُ  جهازمن جلنة التحقيق الروسية ومن 
5Fاالعتيادي وصودرت خوادمي حواسيبها

٦.  

وسائل اإلعالم خالل بعثة ميدانية إا القرم يف شهر  العاملني يف بعض وأجرت منظمة العفو الدولية عدة مقابالت مع
شباط/فرباير املاضي، وأقر هؤالء بأ�م ميارسون رقابة ذاتية كبرية توخيًا لتفادي خطر اإلغالق أو العقوبات القانونية ضد 

 املوظفني. بيد أن هذه القيود الذاتية مل تضمن لوسائل اإلعالم بقاءها.

، وصحيفة QHA، ووكالة األنباء ATRمبا فيها احملطة التلفزيونية  -ة تستخدم لغة تتار القرم فإن عدة وسائل إعالم مستقل
Avdet  نيسان/أبريل. وكان هذا التاريخ هو املهلة الزمنية اليت منحتها  ١إغالق مكاتبها يف  اضطرت إا -وغريها

6Fون الروسيسلطات األمر الواقع لوسائل اإلعالم هذه لكي تعيد تسجيلها مبوجف القان

واليت إذا جتاوزتا واستمرت يف  ٧
إا فرض رسوم ثقيلة عليها ومقاضاتا جنائياً. وقدمت كلها طلبات نظامية يف الوقت احملدد،  ذلك العمل، فقد يؤدي

ير بية لترب فضت إعادة تسجيلها رفضاً ثابتاً وتعسفياً. وتلقى بعضها شروحاً غامضة وترّ بعضها تقدمي الطلف، ولكن رُ كرر و 
غريها أي رد من سلطات منح الرتاخيص يف الوقت املناسف لتصحيح أي تفاصيل قد تكون  الرفض، بينما مل يتلقَّ 

 أغفلتها.

على خلفية املقاضاة اجلنائية والنفي القسري ألبرز وحث ذلك احملطة التلفزيونية،  دومهتعدة وسائل إعالم، و  أُغلقتو 
حًا جدًا جلميع األصوات املعارضة يف القرم بأ�ا إذا استمرت يف حماوالت ممارسة قادة تتار القرم. وكان ذلك حتذيرًا واض

 حقها يف حرية التعبري، فإن ذلك سيؤدي إا عواقف وخيمة.

حرية تأثرت أيضًا ممارسة احلقوق األخرى تأثرًا سلبيًا يف القرم منذ ضمها إا روسيا. وبذلك جرى تقليص احلق يف و 
تقليصًا شديداً، ومل يقتصر ذلك على االحتجاج السياسي بل مشل أيضًا الفعاليات  السلميةاالشتراك في الجمعيات 

 الثقافية. واخنفض عدد التجمعات العامة اخنفاضاً واضحاً.

ويقضي القانون الروسي بإلزام منظمي أي جتمع عام باحلصول على ترخيص رمسي إال إذا كانوا يزمعون مجع الناس يف 
رفض رفضًا منهجياً غرض، وغالبًا ما يكون بعيداً. ومنذ الضم الروسي، أصبحت هذه الرتاخيص تُ هلذا ال خمصصمكان 

رفض يف لتتار القرم الذين جيربون على نقل فعاليات احتفاالتم التقليدية من الساحات املركزية إا الضواحي البعيدة، أو يُ 
 بعض احلاالت منحهم اإلذن باالجتماع معاً.
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أيار/مايو من عام  ١٨على وجه اخلصوص االحتفال العام السنوي بذكرى يوم ترحيل تتار القرم يف قصد بذلك ويُ 
سمح بذا االحتفال إال يف مكان واحد يقع يف ضواحي العاصمة القرمية مل يُ  ٢٠١٤. ويف عام ١٩٤٤

القرم من احلصول  ، مل يتمكن تتار٢٠١٥ِمسفريوبول، على خلفية حضور عناصر الشرطة بأعداد كبرية. ويف عام 
 على ترخيص بعقد أي احتفال عام بذه الذكرى على اإلطالق.

شباط/فرباير، الذي حيتفل فيه بالبطل الوطين  ٢٣ومثة يوم آخر حيتفل فيه تتار القرم بذكرى تقليدية، وهو يوم 
تتار القرم غري  وهو هيئة تنتخف يف مجعية - ، اقرتح "جملس" تتار القرم٢٠١٥شيليبيجيهان. ويف عام تنيومن 

نقل فعاليات االحتفال هذه من مكا�ا العام  - ؤدي دورًا متثيليًا نيابة عن اجلماعةوتالرمسية (كورولتاي) 
  ٣٠تقع على بعد  بلدةي، وهي ااالعتيادي يف ِمسفريوبول إا ساحة مغلقة يف قصر خان سراي يف خبشيسر 

 كن الرتخيص بعقد هذه الفعالية مل مينح على أي حال.كيلومرتاً عن ِمسفريوبول باجتاه اجلنوب الغريب، ول

وحالت سلطات األمر الواقع أيضًا دون عقد التجمعات العامة اليت كان يزمع عقدها لالحتفال بالفعاليات الثقافية 
 األوكرانية.

، ٢٠١٥رباير شباط/ف ٢كوزمينكو يف حادث سيارة وقع يف   ييوبعد وفاة املغين األوكراين ذي الشعبية الكبرية أندر 
عقدت وقفات عامة تلقائية لليدًا هلذه الذكرى وتكرميًا هلذا املغين يف كل أحناء أوكرانيا. ولكن حىت هذا التجمع 
السلمي متامًا الذي مجع حنو اثين عشر شخصًا يف سيفاستوبول، أوقفته الشرطة. وطلف ضباط الشرطة من 

نوا لديهم ودوَّ  ل فيها أغاين كوزمينكو، وحتققوا من وثائق هوياتمغَّ املشاركني إطفاء هواتفهم احملمولة اليت كانت تش
بياناتم الشخصية، وطلبوا منهم التفرق. وعندما حاول املشاركون يف هذا التكرمي أن جيادلوا رجال الشرطة، 

 احرتام قانون الشرطة".ب" إليهم أوعزواواجهتهم جمموعة من الرجال الرمي املظهر الذين 

شينكو، يف تتفال بالذكرى السنوية األوا بعد املئتني مليالد الشاعر والرمز الثقايف األوكراين، تاراس شيفأما االح
فض طلف االجتماع أمام ، فقد أخضعته سلطات األمر الواقع يف القرم لفحص دقيق. ورُ ٢٠١٥آذار/مارس  ٩

 ٥٠فعالية إا مكان آخر حيث ردد حنو متثال الشاعر يف العاصمة القرمية ِمسفريوبول، ونقل املنظمون هذه ال
جز بعد ذلك ثالثة أشخاص، هم شخصًا شعارات مؤيدة ألوكرانيا وارتدوا مالبس حتمل رموزًا أوكرانية. واحتُ 

صل ليونيد  ". وفُ مشروعيليدار شوكورييف وليونيد كوزمني، بتهمة املشاركة يف "جتمع غري فشينكو و تألكسندر كراف
 سة اليت كان يعمل فيها مدرساً للتاريخ، بذريعة أن سلوكه "ال يتسق مع وظيفته".كوزمني الحقاً من املدر 

وأثرت القيود املفروضة على ممارسة احلقوق يف حرية التعبري واالشرتاك يف اجلمعيات واجلماعات تأثريًا غري متناسف يف 
ألوكراين حلقوق اإلنسان (أمني املظامل)، جماالت أخرى مرتبطة باللغة والثقافة األوكرانيتني. وبذلك، ووفقًا للمفوض ا

 ١٦٠مرات، إذ انتقل من  ٤اخنفض خالل العام املاضي عدد األطفال الذين يتلقون تعليمهم باللغة األوكرانية مبقدار 
 ألف تلميذ يف الوقت احلاضر. ٤٠ألف تلميذ قبل سنة إا أقل من 
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مشاريع تعليمية مؤيدة ألوكرانيا ومدافعة عن حقوق اإلنسان،  كما أن بعض املنظمات غري احلكومية البارزة املشاركة يف
اختارت إ�اء وجودها أو تغيري موقعها منتقلة إا مكان آخر يف أوكرانيا. وقام بعض هذه املنظمات بذلك احتجاجاً على 

سدي الذي الضم، بينما شعرت منظمات أخرى أ�ا ملزمة بفعل ذلك استنادًا إا التهديدات الشخصية والعنف اجل
 يواجهه أعضاؤها.

" يف يالطا كان منظمة قرمية من املنظمات غري احلكومية اليت تعزز Almendaوبذلك فإن مركز التعليم املدين "
تعليم حقوق اإلنسان وتقدم مساعدة قانونية جمانية إا املقيمني احملليني، وقد أ�ى وجوده بعد أن تلقى أربعة من 

 وقرروا مغادرة شبه اجلزيرة.أعضائه تديدات مبطنة 

ومثة منظمة غري حكومية أخرى وهي منظمة "املنزل األوكراين"، اليت متثل جمموعة عملت على تعزيز اللغة والثقافة 
األوكرانيتني يف القرم، وقد استهدفها بعض أفراد املليشيات وغريهم من مؤيدي روسيا. وقام بعض أعضاء ما 

شيكون، يف  ييهو مليشيا مؤيدة لروسيا) باختطاف زعيم هذه املنظمة، أندر يسمى الدفاع الذايت القرمي (و 
يوماً يف مكان سري، وأسيئت معاملته  ١١جز خالل يف ِمسفريوبول، واحتُ  رمن حمطة القطا ٢٠١٤آذار/مارس  ٩

باستخدام الصدمات الكهربائية عندما كان جيري استجوابه، وذلك يف ثالث مناسبات على األقل. ويف 
آذار/مارس، سلمه خاطفوه إا بعض العسكريني األوكرانيني العاملني يف نقطة تفتيش يف شانغار، وهي قرية  ٢٠

تقع عند مضيق يفصل أراضي أوكرانيا األساسية عن القرم. ومل يرجع إا القرم منذ ذلك الوقت. واختفى عضو 
ينوف، داله تيمور شامياردانوف وسريان زينيت. أما زمي٢٠١٤أيار/مايو  ٢٥آخر يف الموعة، وهو ليونيد كورز، يف 

عرف أيار/مايو على التوايل. ومها ال يزاالن خمتفيني وال يُ  ٣٠و ٢٦فقد شرعا يف البحث عنه، واختفيا مها أيضاً يف 
 مصريمها وال مكان وجودمها.

ري واالشرتاك يف اجلمعيات وإن مل يتوقف التضييق اخلانق املمارس حاليًا على حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حرية التعب
مبا يشمل عدداً  -واجلماعات يف القرم، وإن مل تعاجل االنتهاكات املاضية بفعالية، فإن آفاق معيشة الناس يف شبه اجلزيرة 

 ستكون قامتة. -من جماالت اختصاص اليونسكو، مثل حرية وسائل اإلعالم والرتبية والثقافة 

الدويل، مبا فيه اليونسكو، إا رصد مجيع حاالت االنتهاكات وأهم التطورات املتعلقة منظمة العفو الدولية التمع  ووتدع
حبقوق اإلنسان يف القرم وتقدمي التقارير عنها، وإبالغ مجيع النتائج، وإثارة هذه املناقشات مع السلطات الروسية يف مجيع 

 املنتديات الثنائية واملتعددة األطراف.

 أشكركم على حسن استماعكم.
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، عقد داعمو احلكومة اجلديدة يف كييف والناشطون املوالون لروسيا جتمعني مناهضني أمام برملان القرم يف العاصمة ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٦يف  ١

شخصًا جبروح. وتفادى زعماء احلشود املعارضة والشرطة وقوع  ٣٠ِمسفريوبول. وحدثت اشتباكات متفرقة أدت إا مقتل شخصني وإصابة 
رم، تصعيد وتفاوضوا على مغادرة املتظاهرين. ويف الليلة التالية، احتل مسلحون من املليشيات املباين اإلدارية الرئيسية يف شىت أحناء القمزيد من ال
ن ، منعت القوات العسكرية النظامية الروسية إقامة املنشآت العسكرية يف شىت أحناء شبه اجلزيرة، وتصرفت هذه القوات ماليت تلتويف األيام 

شباط/فرباير وانتخف زعيمًا جديداً، وهو سريغاي أكسيونوف، رئيس حركة الوحدة  ٢٧دون تلقي أوامر بذلك. واجتمع الربملان القرمي يف 
جلت يف هذا االجتماع أغلبية ساحقة ، يف انتهاك للقوانني األوكرانية، وسُ ٢٠١٤آذار/مارس  ١٦الروسية. ووجهت دعوة إلقامة "استفتاء" يف 

نتائج هذا االستفتاء باعرتاف  ا صوتت تأييداً النضمام القرم إا روسيا. وقاطع املعارضون هذا االقرتاح معتربين أنه غري قانوين، ومل حتظَ على أ�
إا قعت "معاهدة" يف الكرميلن يف موسكو بشأن انضمام القرم وسيفاستوبول آذار/مارس، وُ  ١٨احلكومة األوكرانية وال باالعرتاف الدويل. ويف 

 إدارية منفصلة يف القرم وموطناً لألسطول الروسي يف البحر األسود وفقاً التفاق بني روسيا وأوكرانيا). ةاالحتاد الروسي (بوصفهما وحد
روسيا، متارس احلكومة رقابة كبرية على وسائل اإلعالم الرئيسية اليت أصبحت أقل تعددية على حنو واضح خالل السنوات القليلة املاضية.  ويف ٢

 انظر دراسة منظمة العفو الدولية التالية: 
Amnesty International, Violation of the Right to Freedom of Expression, Association and Assembly in Russia, 
briefing, 2 October 2014 (Al Index : EUR 46/048/2014). 

 لالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن هذا األمر، انظر دراسة منظمة العفو الدولية التالية:  ٣
Amnesty International, Violation of the Right to Freedom of Expression, Association and Assembly in Russia, 
briefing, 2 October 2014 (Al Index : EUR 46/048/2014). 

السياسات الداخلية واإلعالم واالتصال اجلماهريي يف حكومة األمر الواقع،  وزير ، حثت يوليا مارتينوفا، نائبة٢٠١٤يف تشرين األول/أكتوبر  ٤
، وحذرت ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١شريعات الروسية، وذلك يف موعد أقصاه مجيع وسائل اإلعالم يف القرم على إعادة التسجيل وفقًا للت

وسائل اإلعالم هذه من أن أي أفعال "استفزازية" قد حتدث سوف تؤدي إا فرض عقوبات عليها. وأعرب قائد القرم يف سلطات األمر 
 ١٣ية ألوكرانيا. ويف تصريح من أحدث تصرحياته يف الواقع، سريغاي أكسيونوف، يف مناسبات متعددة عن كرهه لوسائل اإلعالم املوال

، وصف وسيلة اإلعالم هذه بأ�ا "معادية يف جوهرها" وشدد على أن ATR، ورداً على سؤال عن حمطة تلفزيون تتار القرم ٢٠١٥شباط/فرباير 
رتحيف با على اإلطالق". وقال سريغاي أكسيونوف أي وسيلة إعالم قد "متنح أمًال لبعض املواطنني بأن القرم ستعاد إا أوكرانيا" لن جيري ال

 إنه قصد اإلعراب عن موقفه الشخصي، ولكن الفكرة قد وصلت.
 طاملا استخدمت التشريعات الروسية الرامية إا حماربة "التطرف" يف روسيا الستهداف االنتقادات املوجهة إا احلكومة. ٥
 ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٦لى أحداث "االضطرابات اجلماهريية" املزعومة يف ِمسفريوبول يف أجري البحث بالتنسيق مع قضية جنائية مفتوحة ع ٦

ار (االشتباكات بني مؤيدي احلكومة اجلديدة يف كييف والناشطني املوالني لروسيا أمام برملان القرم). وأدت القضية إا القبض على زعيم تت
 وز استناداً إا تم باطلة.غشيتالقرم أختيم 

ضم القرم إا روسيا، أمرت سلطات األمر الواقع مجيع اهليئات اخلاضعة للقانون يف القرم بإعادة تسجيلها مبوجف التشريعات الروسية بعد  ٧
. ومتنح إجراءات ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١، وهو موعد �ائي جرى الحقاً متديده إا ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١املتعلقة با، وذلك حىت تاريخ 

سلطة تقديرية واسعة لسلطات التسجيل فيما خيص إرجاء التسجيل أو رفضه، وذلك استناداً إا أمور منها التفاصيل التقنية التافهة، التسجيل 
 أو تزعم هذه السلطات أحياناً أن هناك خمالفات ولكنها ال حتدد ما هي.
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 وفد أوكرانيا الدائم لدى اليونسكو

 136-194/087-2031/29 الرقم

 ٢٠١٥متوز/يوليو  ١باريس، يف 

 السيدة املديرة العامة،

) الذي طلبتم فيه معلومات عن آخر DG/15/4873(اإلحالة:  ٢٠١٥حزيران/يونيو  ١١ردًا على خطابكم املؤرخ يف 
التطورات يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا) يف جماالت اختصاص اليونسكو، طبقًا للقرار الصادر يف هذا 

ئة، يشرفين أن أنقل إليكم يف هذا اخلطاب افيذي لليونسكو يف دورته السادسة والتسعني بعد املالشأن عن اللس التن
 املعلومات املطلوبة اليت تلقيناها من السلطات األوكرانية.

وسيكون من دواعي امتنان الوفد أن تدرجوا هذه املعلومات يف التقرير الذي تقدمه املديرة العامة إا اللس التنفيذي يف 
 دروته السابعة والتسعني بعد املائة.

 علومات يف هذا الشأن عندما تصبح متاحة.املمن  مبا يستجدلتزويدكم  على استعدادوتظل أوكرانيا 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.

 صفحة. ١٣املرفقات: 

 

 أوليه شامشور، 
 السفير، المندوب الدائم

 
 سعادة السيدة إيرينا بوكوفا

 العامة لليونسكوالمديرة 
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 متابعة الوضع في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا) - باء
 (ثانياً) باء) ٥م ت/١٩٦(ثانياً) هاء و ٥م ت/١٩٥و ٣٢م ت/١٩٤(متابعة تنفيذ القرارات 

متوز/يوليو  ١رة العامة يف قدم املعلومات الواردة فيما يلي وفد أوكرانيا الدائم لدى اليونسكو يف خطابه املوجه إا املدي
٢٠١٥. 

 عة بالحكم الذاتي (أوكرانيا)تمعلومات عن آخر التطورات في جمهورية القرم المتم

(ثانياً) باء الذي اعتمده اللس التنفيذي لليونسكو بعنوان "متابعة الوضع يف مجهورية القرم  ٥م ت/١٩٦طبقًا للقرار 
 "عة باحلكم الذايت (أوكرانيا)تاملتم

أسفر احتالل روسيا للقرم وضمها الحقًا إا أراضيها عن انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية حلقوق اإلنسان على شبه 
جزيرة القرم، مبا مشل انتهاكات تندرج يف جماالت اختصاص اليونسكو. واألمر الذي سبف هذا الوضع يف البداية هو 

، وسياسة التعصف والتمييز لالحتالل مؤقتاً اخلاضعة على األراضي الفرض القسري للتشريعات النافذة يف االحتاد الروسي 
يف فتتمثل أضعف اجلماعات  أمااليت متارسها سلطات االحتالل على أساس األصول اإلثنية والدينية واالراء السياسية. 

 اجلزء الرئيسي من أراضي األوكرانيني وتتار القرم. وقد اضطر آالف من املقيمني يف القرم إا مغادرة منازهلم واهلروب إا
 أوكرانيا سعياً إا احلصول على ملجأ ومحاية من االضطهاد.

 حرية وسائل اإلعالم وسالمة الصحفيين - أوالً 

شبه جزيرة القرم قيودًا شديدة على أنشطة وسائل اإلعالم. وارتكبت على حنو منتظم  يففرضت السلطات الروسية 
يقتهم وقبضت على بعضهم بطريقة غري قانونية. فقد تعرض الصحفيون على حنو انتهاكات سافرة حلقوق الصحفيني وضا

منتظم الستخدام القوة ولالحتجاز غري القانوين على يد ما يسمى قوى الدفاع الذايت القرمية، وللفصل غري القانوين من 
ظر "التطرف" امللفقة، كما حُ  األمن االحتادي الروسي فيما يتعلق بتهم جهازالعمل، وعمليات االستجواب اليت جيريها 

جرب عليهم دخول القرم وتعرضوا لالضطهاد القضائي. وتعرضت معداتم املهنية يف مناسبات عديدة للضرر أو التدمري. وأُ 
 العديد من صحفيي القرم على التوقف عن ممارسة أنشطتهم املهنية أو هربوا من أراضي القرم.

ستخدم أداة للرتهيف الفظ املمارس على ممثلي سمى الدفاع الذايت القرمي فتُ أما أنشطة الوحدات شبه العسكرية ملا ي
وسائل اإلعالم املعارضني لسياسات سلطات االحتالل الروسية. وتذهف هذه املمارسات إا أبعد من الشتائم 

ا يشمل ممثلي والتهديدات، إذ إ�ا تشمل ممارسة االحتجاز التعسفي والضرب على "األشخاص غري املرغوب فيهم"، مب
وسائل اإلعالم. ومل يؤد إضفاء الطابع القانوين على أنشطتهم من خالل اعتماد القانون االحتادي الروسي بشأن "املليشيا 

 الوطنية اليت متثل اجليش اإلقليمي الشعيب جلمهورية القرم" إال إا تأجيج الوضع.
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اإلعالمي من خالل حجز ممتلكاتا طبقًا لقرار  عن املشهدشورنومورسكا" املستقلة لإلذاعة والتلفزيون تت شركة "بعدوأ
قلت أجهزة البث والرتدد اليت متتلكها شركة ، نُ ٢٠١٤آذار/مارس  ٣حمكمة االستئناف االقتصادية لسيفاستوبول. ويف 

كابل التابعة اإلذاعة والتلفزيون إا حمطات التلفزيون الروسي بطريقة غري قانونية. وتبع ذلك حجز غري قانوين لشبكة ال
، أوقف بث "أخبار البحر األسود" الذي  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١. وأخرياً، يف ٢٠١٤متوز/يوليو  ١هلذه الشركة يف 

 كانت توفره هذه الشركة. واضطرت إدارة الشركة إا االنتقال إا كييف ولفيف.

العاملون يف وحدات املهام اخلاصة ، أجرى عناصر األمن املسلحون، مبن فيهم ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢٦ويف 
")OMON التابعة لوزارة الداخلية يف االحتاد الروسي تفتيشًا يف مكتف حمطة تتار القرم التلفزيونية ("ATR  .يف ِمسفريوبول

ا التوقف عن العمل بسبف إخفاق حماوالتا املتعددة إ ATRاحملطة التلفزيونية  اضطرت، ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١ويف 
التسجيل بوصفها وسيلة إعالم رمسية طبقًا للقانون الروسي. ومل تتمكن حمطة تتار القرم التلفزيونية هذه من لطي إلعادة 

، وعادت إا البث يف شبه ٢٠١٥مجيع العقبات اليت وضعتها يف طريقها السلطات احمللية إال يف شهر حزيران/يونيو 
 اجلزيرة.

على  ٢٠١٤لروسي ممارسة طريقة عرقلة أنشطة الصحفيني يف القرم. ويف عام وتواصل أجهزة إنفاذ القانون يف االحتاد ا
 ٣٨حالة انتهاك حلقوق الصحفيني مشلت  ١٠٠وجه اخلصوص، سجل "مركز القرم للصحافة االستقصائية" أكثر من 

احتجازًا غري قانوين. وكان أبرز املتأثرين بذلك موظفو قناة القرم على شبكة اإلنرتنت  ١٣اعتداء و
"CrimeanOpenCh" ووسيلة اإلعالم عرب اإلنرتنت التابعة ملركز القرم للصحافة االستقصائية ذاته، وجريدة ،"Tvoia 

Gazeta"،  ومشروع"Realnist" وقناة التلفزيون األوكرانية ،"Gromadske TV" وقناة التلفزيون الروسية ،"Dozhd" ،
إ�اء أنشطته على أراضي  إااملركز املذكور  اضطرد ذلك، وغريها. وبع "Gazeta Wyborcza"والصحيفة البولندية 

 ق بقدر أكرب اإلمكانيات املتاحة الختيار مصادر معلومات مستقلة وجديرة بالثقة.القرم، مما ضيَّ 

، رفعت جلنة التحقيق التابعة جلهاز األمن االحتادي قضية جنائية ملفقة ضد الصحفية العاملة يف ٢٠١٥ويف آذار/مارس 
أندرييفسكا بناء على تمة عبثية وهي تمة "التحريض على التطرف".  الصحافة االستقصائية" املذكورة آنفاً، أ. "مركز

فسكا، اضطرت هذه الصحفية إا مغادرة القرم قاصدة كييف. ويف يأندري وجرى تفتيش شقتها. ونتيجة للضغط على أ.
قام عناصر جهاز األمن االحتادي باحتجاز حمررة الطبعة  ،٢٠١٥آذار/مارس  ١٣إطار التحقيق املذكور الذي أجري يف 

كوكورينا، احتجازاً غري قانوين ملدة ست ساعات بذريعة باطلة،  املتاحة على اإلنرتنت "ملركز الصحافة االستقصائية"، ن.
نعت من االنتفاع مُ وهي "أ�ا شاهدة على األعمال اجلنائية اليت ارتكبتها أ. أنردييفسكا". وجرى تفتيش شقتها اخلاصة، و 

باملساعدة القانونية خالل التفتيش واالحتجاز، ومل يقدم إليها أي سبف الحتجازها. وجتدر اإلشارة إا أن ممثل حرية 
كوكورينا وعن "مركز الصحافة  ميادوفيش، توا الدفاع عن ن. وسائل اإلعالم يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، د.

ميادوفيش يف هذا الشأن، "ميثل قمع وسائل اإلعالم واألصوات املستقلة الذي  ا أفاد به د.االستقصائية". ووفقًا مل
 شهدناه يف القرم انتهاكاً أساسياً حقيقياً حلقوق اإلنسان األساسية".
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 ١١ وتواصل أجهزة األمن الروسية توجيه التهم اجلنائية امللفقة إا املخرج األوكراين أوليغ سينتسوف، الذي قبض عليه يف
يف القرم بدعوى أنه "خيطط ألعمال إرهابية". وأصبح واحدًا من أربعة مواطنني أوكرانيني (سنتسوف  ٢٠١٤أيار/مايو 

احتجزهم جهاز األمن االحتادي الروسي بتهمة السعي  شينكو)تكسندر كوللشرينيغو وأتوجنادي آفاناسييف وأليكسي 
ط القدرة، واملباين العامة يف ِمسفريوبول ويالطا وسيفاستوبول". واتم "إا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف اجلسور، وخطو 

ومبىن فرع ِمسفريوبول حلزب "روسيا  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٤بإشعال احلرائق يف مبىن "اجلماعة الروسية للقرم" يف 
جزيرة القرم.  ، إضافة إا "التخطيط لعمليات تفجري" على أراضي شبه٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٨املتحدة"، وذلك يف 

 .٢٠١٥متوز يوليو  ١١أي حىت  ،ومددت السلطات الروسية احتجازه ملدة شهرين إضافيني

وعات املليشيا موجد ممثلو وسائل اإلعالم األجنبية أنفسهم معرضني لضغط متارسه وكاالت إنفاذ القانون الروسية وجمو 
وبول سفاحو ما يسمى الدفاع فري على وجه اخلصوص، قام يف مدينة ِمس  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٤غري القانونية أيضاً. ويف 

روسيا يف كوالكوفسكي، مراسل احملطة التلفزيونية البولندية "بولسات نيوز"  الذايت القرمي، بال أي شرح، باحتجاز ت.
 وأوكرانيا.

ستهداف املقصود لشرط إعادة التسجيل اإللزامي االعرقل أنشطة وسائل اإلعالم املستقلة، وهو ومثة عائق كبري آخر 
س الدوما يف االحتاد ل، اعتمد جم٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩ملشغلي وسائل اإلعالم على أراضي شبه اجلزيرة. ويف 

للعالقات يف اإلعالم بعد ضم مجهورية القرم إا الروسي بعد القراءة الثانية قانونًا بشأن خصوصيات التنظيم القانوين 
االحتاد الروسي، ونشوء كيانني قطريني، مها مجهورية القرم ومدينة سيفاستوبول االحتادية". وأنشأ القانون املذكور قواعد 

 حىت تاريخ لتسجيل وسائل اإلعالم احمللية، إضافة إا شروط ملنحها تراخيص للبث التلفزيوين واإلذاعي ينبغي أن تستوىف
، اعتمدت اللجنة التنفيذية الدائمة للس الدولة يف ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥. ويف ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١

اليت تنظم اعتماد الصحفيني واملهنيني العاملني يف الوسط اإلعالمي  أرسى القواعدالذي  1/14-222مجهورية القرم املرسوم 
لدولة يف مجهورية القرم. وتنتهك القواعد اجلديدة اليت حددتا هذه النظم انتهاكًا صارخاً ووكاالت األنباء التابعة للس ا

 حقوق املؤسسات اإلعالمية اليت عملت خالل سنوات يف اجلمهورية املتمتعة باحلكم الذايت.

ايل هلذه من العدد اإلمج ٪٨مؤسسة معنية بتشغيل وسائل اإلعالم، أي ما يعادل  ٢٣٢وحىت االن، مل حيصل سوى 
" إجراءات التسجيل. ويعين ذلك أن مجيع املؤسسات املتبقية قد اضطرت اجتاز" تأكيد بأنهاملؤسسات قبل الضم، على 

إا وقف أنشطتها أل�ا غري ممتثلة لقواعد إجراءات التسجيل اليت حددتا السلطات الروسية. وال تشرح هذه السلطات 
ظم التشريعية اخلاصة حبماية الشؤون اخلاصة والبيانات الشخصية. وال  النُ عادة سبف رفض إعادة التسجيل، مشرية إا

مينح "برملان" القرم أذونًا إال للصحفيني الذين لديهم جوازات سفر من االحتاد الروسي. ويف الوقت نفسه، ال تواجه 
 ت يف عملية إعادة التسجيل.وسائل اإلعالم الروسية التابعة للدولة أو وسائل اإلعالم املوالية للحكومة أي مشكال
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نشر املنتجات اإلعالمية األوكرانية سمح بإصدار أي صحف أو جمالت أوكرانية يف القرم. ويف ظل هذه الظروف، ال تُ وال يُ 
يف شبه جزيرة القرم إال عرب منصات قائمة على السواتل ومصادر متاحة للجمهور على شبكة اإلنرتنت. ويف الوقت 

ن أن شبكة اإلنرتنت الوحيدة القائمة على أراضي شبه اجلزيرة ليست معرضة للمنع أو القيود نفسه، وعلى الرغم م
الرمسية، فإن معداتا تستبدل استبداًال كامًال بتجهيزات االتصاالت اليت تقدمها روسيا وتتحكم با. ووفقًا لتعليمات 

لقرم حتت رقابة الدولة، وطبقاً للقرار الصادر يف هذا رئيس وزراء االحتاد الروسي د.مدفيديف القاضية بوضع اإلنرتنت يف ا
الشأن عن وزارة االتصاالت، نفذت شركة "روس تيليكوم" العامة املسامهة مشروع بناء خط اتصاالت باأللياف الضوئية 

ا ش، حبيث حيل حمل االتصال الذي كانت توفره أوكرانيا انطالقًا من أراضيهتعلى طول اجلزء السفلي من مضيق كري 
 الرئيسية وينشه مجيع الشروط األولية التقنية ملمارسة رقابة كاملة على مضمون اتصاالت اإلنرتنت.

 حقوق األقليات المندرجة في نطاق تفويض اليونسكو - ثانياً 

اضطروا  عدد املقيمني يف القرم الذين ٢٠١٥حزيران/يونيو  ١وفقاً جلهاز الدولة املعين حباالت الطوارئ يف أوكرانيا، بلغ يف 
شخصاً. ووفقًا ألقوال رفعت تشوباروف،  ٢٠ ٦٥٣إا اهلروب من شبه اجلزيرة واالنتقال إا األراضي الرئيسية ألوكرانيا 

رئيس جملس الشعف التتاري القرمي (أي برملان تتار القرم)، ينتمي نصف هؤالء األشخاص النازحني داخليًا إا تتار 
 القرم.

مغادرة أراضي شبه اجلزيرة  اضطروا إافرد من سكان تتار القرم  ٣٠٠ ٠٠٠من أصل  ١٠ ٠٠٠فإن ما يقارب  ومن مثَّ 
بسبف أعمال القمع اليت متارسها سلطات االحتالل. وهم معرضون ألعمال االضطهاد والعنف والتعسف اليت ال تستند 

 الجتماعات وما إا ذلك انتهاكاً يومياً.نتهك حقهم يف حرية الدين وحرية االشرتاك يف اإا أي أساس، ويُ 

شخصًا من تتار القرم اتامًا باطًال بارتكاب جرائم جنائية،  ١٥٠ومنذ بدء احتالل االحتاد الروسي للقرم، اتم حنو 
شخصًا من تتار القرم. وكان أفراد األغلبية الساحقة من الين عليهم معروفني مبعارضتهم  ٢٠واختفى ما ال يقل عن 

جد ثالثة منهم ميتني، وأفرج خاطفون جمهولون عن مثانية من األشخاص يف �اية املطاف، وال لنية الحتالل القرم. ووُ الع
 ريزال مكان وجود تسعة أشخاص جمهوًال. وبعد اختفاء أحد الناشطني املنتمني إا جمموعة "البيت الوطين األوكراين" تيمو 

أيضاً. ويف وقت الحق، اختطف سريان زينيدينوف، وهو عضو آخر يف شامياردانوف، اختفى مؤسس الموعة نفسه 
الموعة ذاتا كان منخرطًا يف البحث عن الشخصني املختفيني، وأجربه خاطفوه الهولون على الركوب يف سيارة، 

عدد تتار القرم  وسجلت إحدى كامريات املراقبة يف حمطة لتعبئة الغاز هذه اجلرمية. ومثة أسباب تدعو إا االعتقاد بأن
 املخطوفني يزيد على ذلك بكثري.

واالختفاء القسري والتعذيف، وإن أجرتا فال تكون جمدية،  االختطافوال جتري سلطات االحتالل حتقيقات يف عمليات 
رتكف مبعرفة هذه السلطات أو حىت مما يثبت أن السلطات ال تنوي كشف مالبسات اجلرائم اليت هلا دوافع سياسية وتُ 

 شارك فيها مباشرة.ت
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من تتار القرم الذين "حيتمل أن يكونوا غري خملصني"، جتندهم سلطات االحتاد الروسي يف القوات وسعيًا إا التخلص 
 املسلحة. وإذا رفضوا االلتحاق باجليش الروسي، فإ�م يواجهون تماً جنائية.

شعف تتار القرم، ونائف الشعف يف يليف، زعيم مج، جرى اعرتاض سبيل مصطفى ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٢ويف 
أوكرانيا، وهو يغادر القرم، وأبرز له ضباط جهاز احلدود يف االحتاد الروسي "إبالغًا بعدم السماح له بالدخول إا االحتاد 

 وعصمترض هذا املنع على عدد من أهم الشخصيات البارزة لدى تتار القرم، ومنها سينافري كاديروف الروسي" (وفُ 
 ٣يليف إا القرم والقبض عليه يف مجمها). أما املشاركون يف مظاهرة سلمية الحقة ضد منع دخول مصطفى يوكسل وغري 
، فقد اضطهدتم السلطات الروسية. واستهلت سلطات القرم حتقيقًا رمسيًا بشأن املشاركني يف هذه ٢٠١٤أيار/مايو 

رضت رسوم إدارية على تتار القرم الذين شاركوا يف هذا عام. وفُ املظاهرة واتمتهم زوراً باجتياز احلدود واإلخالل بالنظام ال
 النشاط السلمي.

 ، بدأت املوجة اجلديدة لعمليات القمع ضد ناشطي احلركة الوطنية لتتار القرم.٢٠١٥ومنذ بداية عام 

وز، نائف رئيس غيانتهاكات صارخة حلقوق تتار القرم القبض على أختيم تشمما ارتكبته سلطات االحتالل يف القرم من و 
اتم زوراً بتنظيم أعمال شغف مجاهريية. فقد يف ِمسفريوبول.  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢٩جملس الشعف لتتار القرم يف 

 ويعاقف على هذه اجلرمية مبوجف قانون العقوبات لالحتاد الروسي بالسجن ملدة تصل إا عشر سنوات.

يف  ATRملكاتف حمطة تلفزيون تتار القرم  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢٦وز إجراء تفتيش يف غوسبق اعتقال السيد تشي
ِمسفريوبول واالستحواذ على أرشيف يتضمن مواد تبني التجمع احلاشد ملمثلي سكان شبه اجلزيرة (وأغلبيتهم الساحقة من 

 برملان القرم.خارج  ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٦تتار القرم) الذين دعوا إا وحدة أوكرانيا، وهو جتمع حدث يف 

وز. ومثة استنتاجات هامة تشري إا أن إعداد قرارات االتام غ، يستمر احتجاز أ. تشي٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢٩ومنذ 
خر عمداً، وجرى انتهاك إجراءات احملاكمة العادلة يف هذه القضية ويف قضايا أخرى مماثلة. وهناك أدلة كثرية تبني أنه مت أُ 

 وز.غر القرم من أجل اإلدالء بشهادة ضد زعماء تتار القرم البارزين من أمثال أ. تشيالضغط على بعض تتا

، حكمت حمكمة مقاطعة ِمسفريوبول على ناشط تتار القرم ك. عبدالالييف، الذي اتم ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٧ويف 
، بأربعني ساعة من خدمة ٢٠١٥آذار/مارس  ٩اتامًا عبثيًا باستخدام رموز علم أوكرانيا الوطين خالل املظاهرات يف 

 التمع احمللي.

، حظرت إدارة مدينة ِمسفريوبول التجمع الرامي إا لليد ذكرى ترحيل شعف تتار القرم الذي ٢٠١٥أيار/مايو  ١٨ويف 
دعي أعضاء جملس شعف تتار القرم وعدد من الناشطني إا مكتف املدعي عاماً. واستُ  ٧١نفذه النظام الستاليين قبل 

م يف القرم وتلقوا حتذيرات فيما يتعلق حبظر تنظيم الفعاليات العامة بشأن يوم الرتحيل وعن إمكانية حتميلهم املسؤولية العا
 اجلنائية واإلدارية يف هذا الصدد.
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فعت قضية جنائية يف روسيا ضد رفعت تشوباروف، رئيس جملس شعف تتار القرم. ووفقاً ، رُ ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩ويف 
وكلونسكايا، وضع ر. تشوباروف "على قائمة املطلوبني" وهو يواجه عقوبة السجن ملدة مخس بلعامة" ناتاليا "للمدعية ا

عى به من نداءات عامة "للقيام بأعمال ترمي إا انتهاك سالمة أراضي روسيا." وبعد قيام دَّ سنوات استنادًا إا ما يُ 
تجهًا إا أوكرانيا. واتمته روسيا زورًا يف وقت الحق ، غادر تشوباروف م٢٠١٤روسيا بضم القرم يف آذار/مارس 

 الدخول إا القرم خالل مدة مخس سنوات.من نع " ومُ اتثني"مبحاوالت إثارة نزاعات فيما بني اإل

إذنًا ملنظمة شباب تتار القرم بتنظيم احتفال بيوم  ، مل متنح السلطات احمللية يف ِمسفريوبول٢٠١٥حزيران/يونيو  ٥ويف 
 العلم الوطين لتتار القرم.

يكوبسكي رضت غرامة على يونس نعمتوالييف، إمام قرية دولينكا يف مقاطعة كراسنوبري ، فُ ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٢٥ويف 
عات واملظاهرات واملسريات استنادًا إا ادعاء "بانتهاك اإلجراءات احملددة لتنظيم أو عقد االجتماعات والتجم

من أجل لليد ذكرى ضحايا ترحيل  ٢٠١٥أيار/مايو  ١٨واالعتصامات" عند حضور التجمع التذكاري احمللي يف 
 شعف تتار القرم.

رضت على ممارسة حرية االشرتاك يف االجتماعات وحرية التعبري، وشهدت مساكن األوكرانيني يف القرم أيضًا عدة قيود فُ 
اضطهاد املشاركني يف فعاليات االحتفال  واألمثلة يف هذا الصدد ه ثنتفاعهم بالثقافة األصلية. وأحدإضافة إا ا

، ومنع ٢٠١٥آذار/مارس  ٩شيفشينكو (وهو شاعر وطين أوكراين) يف تبالذكرى السنوية األوا بعد املئتني مليالد تاراس 
 راين املعاصر أ. كوزمينكو "سكريابني".فعاليات االحتفال التكرميي للمغين واملؤلف املوسيقي األوك

 حرية الضمير والدين - ثالثاً 

أدى احتالل االحتاد الروسي للقرم إا ظهور منوذج وممارسة النتهاكات حرية الدين. ومشل ذلك ترهيف رجال الدين، 
سلطات دينية جديدة  والتمييز، وتدمري ممتلكات اجلماعات الدينية، وفرض سلطة االحتالل مجاعات دينية بديلة وإنشاء

لإلخالل بالتوازن القائم يف العالقات فيما بني الطوائف، وحاالت التأخري البريوقراطية، ووضع العقبات. وتنتهك هذه 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  ١٨األعمال احلق يف حرية الفكر والضمري والدين، املنصوص عليها يف املادة 

 . ١٩٦٩كانون األول/ديسمرب   ١٩ته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف والسياسية، الذي اعتمد

ويف الوقت احلايل، تتمثل إحدى العقبات الكربى اليت تعرتض سبيل استمرار وجود اجلماعات الدينية يف فرض شرط 
 ١٤ ٠٠مجاعة دينية يف القرم،  ٢ ٠٠٠إعادة تسجيلها مبوجف أحكام التشريع الروسي. وقبل ضم القرم، كان هناك حنو 

أبرشية طلبات إعادة تسجيل، ومل  ١٥٠مل يقدم سوى  ٢٠١٥منها كانت مسجلة رمسياً. أما يف شهر حزيران/يونيو 
يستطع سوى ما يقارب اثنيت عشرة أبرشية منها أن تستكمل عملية إعادة التسجيل هذه. ووفقاً للجماعات الدينية، تنشأ 

ا من بني الكم اهلائل من املعلومات اليت جيف أن تقدم يف شكل كتايب، وكذلك اإلجراءات مشكالت ال ميكن جتاوزه
طلف على وجه اخلصوص تسجيل وشرح جوهر الدين وموقفه من األسرة ومن الزواج املرهقة اخلاصة بتقدمي البيانات. ويُ 
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الروسي الذي يطبق بطريقة غري  االحتادي بني املثليني والطالق وحىت موقفه من الدولة. وفضًال عن ذلك، يتطلف التشريع
قانونية على اجلماعات الدينية يف القرم أن يكون مؤسسو هذه اجلماعات الرمسيون مواطنني روسيني لكي يتسىن إعادة 

 تسجيل املنظمة الدينية يف شبه اجلزيرة.

ماكن العبادة، واملؤسسات التعليمية والذ ما يسمى باحلكومة القرمية عددًا من التدابري (تفتيش املساجد وغريها من أ
اخلاصة باملسلمني، والبحث عما هو "حمظور" و"متطرف" من املطبوعات اإلسالمية، وإنشاء دار فتوى قرمية بوصفها 

 إدارة روحية بديلة ملسلمي القرم، وما إا ذلك)، مما أدى إا تفاقم وضع اجلماعة الدينية املسلمة.

فريوبول، مع رسم الرمز النازي على جامي" يف ِمس -اشترت حماولة حرق مسجد "تشوكور ، ج٢٠١٤حزيران/يونيو  ١٣ويف 
، أجرى جهاز األمن االحتادي الروسي تفتيشًا غري قانوين يف املدارس ٢٠١٤حزيران/يونيو  ٢٤السياج القريف منه. ويف 

، جرى تفتيش عدد من ٢٠١٤ل/سبتمرب اإلسالمية يف قرية كولشوغني، ويف منزل نائف مدير املدرسة اإلسالمية. ويف أيلو 
، جرى تفتيش جامع ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٧املساجد حبثًا عن "املخدرات أو األسلحة أو املواد املتطرفة". ويف 

يكوي يف يالطا ملدة ر تفتيش مسجد الدي ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٢شوكراك جاميسي يف ِمسفريوبول. كما جرى يف رتبو 
جهاز األمن االحتادي الروسي إا االستجواب مدرسًا من تركيا كان يعمل يف املسجد. سبع ساعات. واستدعى ضباط 

شنا دولينا، يف ت، حاول أشخاص جمهولون إضرام احلريق يف مسجد قرية سونيا٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢ويف ليلة 
 منطقة سوداك.

كييف فيتعرضون لضغط دائم ميارسه عليهم جهاز األمن أما كهنة الكنيسة األرثودوكسية األوكرانية التابعة لبطريركية  
 االحتادي الروسي والسلطات احمللية.

وسعيًا إا ترهيف كليمنت، مطران أبرشية ِمسفريوبول والقرم للكنيسة األرثودوكسية األوكرانية التابعة لبطريركية كييف، 
 ضرمت النار يف مقر إقامته يف بلده.أُ 

 ش ويف قرية برييفالنوي، أغلقت كنائس بطريركية كييف.تكوبسكي وكري ويف سيفاستوبول وكراسنوبريي

أما كنيسة القديس كليمنت شهيد روما يف سيفاستوبول، فقد استوا عليها بطريقة غري مشروعة مناضلو ما يسمى الدفاع 
 الذايت القرمي.

ي العسكري للقوزاق الروس ، قامت جمموعة من األشخاص املسلحني الذين يرتدون الز ٢٠١٥حزيران/يونيو  ١ويف 
فالن يف يباالستيالء بالقوة على مبىن كنيسة السيدة العذراء األورثودوكسية األوكرانية التابعة لبطريركية كييف (قرية بري 

إجراء القداس. بوالرعية  ةكهنكبري المقاطعة ِمسفريوبول) وأحلقوا أضراراً جسيمة داخل الكنيسة ويف معداتا. ومل يسمحوا ل
وابنته املصابة بالشلل الدماغي، وزوجته احلامل، ألن  كبري الكهنةاالستيالء على الكنيسة، شتم هؤالء األشخاص   وعند
 حاولت منع االستيالء على الكنيسة.ته أسر 
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ويف شهر حزيران/يونيو املاضي، أودع املطران كليمنت عريضة لدى األمني العام لألمم املتحدة، والرئيس احلايل ملنظمة 
ن والتعاون يف أوروبا، وكذلك لدى رؤساء الدول األطراف يف مذكرة بودابست. وأعلمهم باالستيالء على املباين اليت األم

متلكها أبرشية القرم للكنيسة األورثودكسية األوكرانية التابعة لبطريركية كييف يف ِمسفريوبول. واتم املطران كليمنت يف هذا 
عتداء على الكنائس األوكرانية وعلى املؤسسات التعليمية والثقافية األوكرانية. ورأى أن الصدد أيضًا السلطات القرمية باال

من غري املقبول مقاضاة القرميني على أساس دينهم، ومقاضاة األوكرانيني القرميني الذين ظلوا مواطنني أوكرانيني ينطقون 
 حترك حاسم حلماية املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان املطران إا اباللغة األوكرانية وحيملون الثقافة األوكرانية. ودع

 واحلريات يف القرم.

، يتلقى كهنة بطريركية القرم لكنيسة الروم الكاثوليك األوكرانية على حنو متكرر العديد من ٢٠١٤ومنذ آذار/مارس 
هنة بإجالء زوجاتم وأوالدهم من ت الشفهية والكتابية اليت حتثهم على مغادرة القرم. وقام هؤالء الكيعازاالتهديدات واإل

القرم إا األراضي الرئيسية األوكرانية، مث عادوا إا أبرشياتم لدعم املؤمنني يف أوقات األزمة واخلطر املعنوي واجلسدي 
دي على شققهم مرات عديدة، وترك املعتدون مالحظات أو كتابات على الذي يواجهونه. وخالل ذلك الوقت، اعتُ 

 ما يقول "ارحلوا، يا جواسيس الفاتيكان". اجلدران، منها

، خالل خدمة القداس يف كنيسة انتقال السيدة العذراء إا السماء (سيفاستوبول)، اختطف ٢٠١٤آذار/مارس  ١٥ويف 
ستة من املسلحني األب ميكوال كيتش، كاهن التمع احمللي. وعند حدوث االختطاف، تركت مالحظة يف مسكنه تشري إا 

اف كان "حتذيرًا جلميع عمالء الفاتيكان" يف القرم. أما اهلجوم على الكنيسة فكان مصحوبًا بتدمري ملمتلكات أن االختط
 الكنيسة، والتفتيش غري القانوين، وارتكاب أعمال العنف ضد الكاهن شخصياً. واضطر الكاهن الحقاً إا مغادرة القرم.

رئيس مجاعة الروم الكاثوليك باملالحقة اجلنائية استنادًا إا أنشطة  ويف مدينة يالطا، هدد جهاز األمن االحتادي الروسي
 إرهابية مدعى با.

إا مغادرة أراضي القرم  ٢٠١٤الكاثوليك حبلول �اية آذار/مارس  مونتيجة للضغط اهلائل واملتواصل، اضطر كهنة الرو 
ائسهم يف شبه اجلزيرة على حنو سري، كما كان جيري احملتلة مؤقتاً. وكما يقول رجال الدين يف أيامنا هذه، جتري إدارة كن

 يف أيام االحتاد السوفيييت متاماً.

 كما أن كهنة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية يف أوكرانيا تعرضوا يف القرم للنوع ذاته من االضطهادات والرتهيف.

 الحق في التعليم - رابعاً 

مدرسة  ١٦٥تمل على سبع مدارس توفر التعليم باللغة األوكرانية، وقبل عملية الضم، كان النظام التعليمي القرمي يش
مدرسة توفر  ٣٣٣توفر دروساً باللغتني األوكرانية والروسية، ومدرسة واحدة توفر التعليم باللغة األوكرانية ولغة تتار القرم، و

 التعليم باللغة الروسية فقط.
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من أطفال القرم يتلقون تعليماً  ٪٨،٢منذ احتالل روسيا للقرم. فبينما كان هناك قبل الضم  أوتغري الوضع حنو األسو 
، اخنفض عدد الطالب الذين يدرسون باللغة األوكرانية من نسبة ٢٠١٥-٢٠١٤باللغة األوكرانية خالل العام الدراسي 

سوى مدرسة واحدة من  يف القرم، مل يبقَ  ن. ويف يالطا، اليت متثل إحدى املدن األكثر اكتظاظًا بالسكا٪١،٢إا  ٪٧
ش. ومل يعد هناك تدرس باللغة األوكرانية. وأغلقت املدارس األوكرانية يف بلدة شيلكينو ويف مدينة كري أصل سبع مدارس تُ 
 وفر دروساً باللغة األوكرانية ويسمح هلا بالعمل يف القرم.سوى أربع مدارس تُ 

سوى تسعة أشكال للتعليم  فر التعليم باللغة األوكرانية. فعلى سبيل املثال، مل يبقَ و املدراس اليت تُ  هياكلويتقلص عدد 
صفًا من الصفوف اليت  ٣٣باللغة األوكرانية يف صالة األلعاب الرياضية املدرسية األوكرانية القرمية يف ِمسفريوبول (مقارنة بـ

 .)اسي املاضيتستخدم فيها اللغة الروسية واليت بدأت نشاطها خالل العام الدر 

أما حصة أطفال تتار القرم الذين تلقوا التعليم بلغتهم األصلية من العدد اإلمجايل ألطفال تتار القرم الذين هم يف سن 
يف خمتلف مستويات التعليم) وتبقى هذه احلصة أدىن  ٪٢٠إا  ١٥االلتحاق باملدرسة، فإ�ا تظل منخفضة جدًا (من 

 بكثري من احتياجاتم احلقيقية.

ووفقًا للسلطات اليت أعلنت نفسها سلطات قرمية، ال يتضمن املنهاج الدراسي اجلديد سوى ساعة أو ساعتني من 
 الدراسة بلغة تتار القرم أو باللغة األوكرانية.

وأدى إغالق كلية فقه اللغة األوكرانية يف جامعة ف.إ. فرنادسكي الوطنية القرمية إا اخنفاض حاد يف عدد املدرسني 
عنيني باللغة القرمية واألدب القرمي، وأصبحت إعادة تأهيلهم ليصبحوا مدرسني للغة الروسية واألدب الروسي أمراً ال بد امل

 ٢٩وتاريخ  ١٣٢منه لتفادي خطر فقدان عملهم. ووفقًا لألمر الصادر عن "وزارة التعليم جلمهورية القرم" برقم 
للغة األوكرانية واألدب األوكراين إا دورات إلعادة تدريبهم يف مدرسًا ممن يعلمون ا ٢٧٦رسل ، أُ ٢٠١٤آب/أغسطس 

موضوع "فقه اللغة الروسية واألدب الروسي" ملدة عشرة أشهر (توجيه املعهد اجلمهوري القرمي لإلعداد الرتبوي يف 
تاريخ أوكرانيا أزيل و )، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١وتاريخ  ٨الدراسات العليا، الصادر بشأن "االلتحاق بالتعليم" برقم 

 واألدب األوكراين من قائمة املوضوعات يف مؤسسات التعليم التابعة لشبه جزيرة القرم.

وطبقًا لتوصيات املعهد املذكور بشأن العملية التعليمية يف املدارس "بلغة التدريس األصلية (غري الروسية)"، يقل عدد 
املخصصة للدراسة باللغة الروسية. أما يف املدارس الثانوية، ساعات الدراسة باللغة األوكرانية عن نصف عدد الساعات 

 فيحظر القانون الذي فرضته سلطات االحتالل التعليم باللغة األوكرانية ولغة تتار القرم.

 اخلاضعةبسط نظام نقل املواطنني املقيمني يف أراضي أوكرانيا وأصدرت وزارة التعليم والعلوم يف أوكرانيا لوائح تنظيمية تُ 
تلقي الشهادات املعرتف با على الصعيد  إا اجلامعات القائمة يف أراضي أوكرانيا الرئيسية، وتوفر فرصةلالحتالل ؤقتًا م

عة باحلكم الذايت امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل يف أوكرانيا تالقرم املتم ةالوطين. كما أن عدد الطالب من مجهوري
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. ويف الوقت نفسه، يتطلف تنفيذ هذه السياسات جهوداً  ٢٠١٥ة شهر حزيران/يونيو خارج القرم جتاوز األلفني حىت �اي
 كبرية وكثرياً من التمويل، مما يؤثر تأثرياً سلبياً يف تطوير املشروعات التعليمية اهلامة األخرى.

ديد للقمع العنيف وأفظع مثال على ما جيري حقًا يف القرم يف جمال التعليم هو ما ورد مؤخرًا من معلومات عن شكل ج
نشر، أما املمارس ضد التعليم باللغة األوكرانية ولغة تتار القرم: فإن الكتف اجلديدة اليت تستخدم فيها هاتان اللغتان ال تُ 

رق. وتبذل السلطات الروسية أقصى ما يف تلف، وأحياناً حتُ الكتف املنشورة سابقاً فإ�ا تشطف من سجالت املكتبات وتُ 
وسعها لفرض اللغة الروسية بوصفها اللغة احملكية واملكتوبة الوحيدة يف القرم، وتنكر بذلك على األطفال والطالب الذين 

 ينتمون إا أصول إثنية غري روسية حقهم يف االنتفاع احلر برتاثهم الثقايف األصلي.

 العلوم - خامساً  

م، سرقت من أوكرانيا عدة مراكز علمية فريدة تقع على أراضي شبه اجلزيرة. ومن بني هذه املراكز معهد بسبف ضم القر 
كوفاليفسكي لبيولوجيا البحار اجلنوبية، ومركز البحر  أ. فيزياء املياه البحرية املشهور على الصعيد العاملي، ومعهد أ.

 يف سيفاستوبول). األسود لبحوث ما حتت املياه (واملعاهد الثالثة واقعة

أخصائيًا علميًا يعمل كل منهم حمليًا يف مرافق البحوث؛ ولدى كل منهما  ١٥٠ويضم املعهدان األول والثاين أكثر من 
مادة، مبا يشمل املطبوعات  ١٠٠ ٠٠٠سفينتان للبحوث وخمتربات ودورات تدريبية ومكتبتان تضم كل منهما أكثر من 

 قرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر.اليت يعود تارخيها إا أواخر ال

وكان مجيع املعاهد الثالثة من اجلهات املشاركة بنشاط يف برامج اليونسكو ويف أنشطة املؤمترات. وكان معهد فيزياء املياه 
ثار واإلنقاذ البحرية جزءاً من برنامج البحر األسود اإلقليمي يف جمال علوم البحار وخدماتا ومن املشروع العاملي لعلم اال

اخلاصني ببيانات علوم احمليطات، وكالمها مندرجان يف إطار اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات. ويف شهر 
نيسان/أبريل املاضي، شارك وفد مركز البحر األسود لبحوث ما حتت املياه مشاركة فاعلة يف الدورة اخلامسة التفاقية محاية 

ياه. بيد أن هذا املركز انشغل خالل أكثر من عام بإجالء األخصائيني العلميني واملرافق من القرم الرتاث الثقايف املغمور بامل
كوفاليفسكي لبيولوجيا البحار اجلنوبية فهو  أ. إا مدينة ميكواليف والعودة جمددًا إا تنفيذ أنشطته. أما وضع معهد أ.

سوى لعدد قليل من املوظفني، مبن فيهم مدير  ن أوكرانيا، ومل يتسنَّ بكثري. فمرافق املعهد مل تنقل إا اجلزء القاري م أأسو 
أي أوراق حبث أو معدات الزمة ملواصلة األعمال العلمية.  اصطحاب املعهد ف. يرمييف، االنتقال إا كييف من دون

للجنة الدولية احلكومية وهذا األمر على وجه التحديد هو الذي منع ف. يرمييف من املشاركة يف اجلمعية الثامنة والعشرين 
لعلوم احمليطات يف شهر حزيران/يونيو املاضي، على الرغم من أنه ال يزال املمثل الرمسي ألوكرانيا يف اللس التنفيذي هلذه 
اللجنة، وكان املعهد خالل السنوات العشر املاضية يشارك مشاركة فاعلة يف أنشطة اللجنة الدولية احلكومية لعلوم 

 احمليطات.
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فيزياء الفلكية وعلوم الفضاء، وهي مرافق واقعة يف الرمت أوكرانيا أيضًا من مرافقها العلمية اليت ال مثيل هلا يف جمال وحُ 
ثنني منها، ومها انكتفي بذكر  ،شبه اجلزيرة. أما األكادميية األوكرانية للعلوم فقد فقدت عدة ممتلكات قيمة عند ضم القرم

فيزياء الفلكية الذي يوجد فيه تلسكوب السلكي فريد، وتلسكوب عاكس قوي، للقرم مرصد الو مرصد القرم الليزري، 
وتلسكوب مشسي كبري. أما املركز الوطين للمراقبة واالختبار املعين بنظم الفضاء يف مدينة إفباتوريا، الذي لديه مرفق ملراقبة 

سلكية يف العامل، وكذلك مركز رصد الفضاء الواقع الطريان انطالقاً من األقمار الصناعية وواحد من أقوى التلسكوبات الال
يف رأس تشريسونيزي، فلم يضطرا إا مغادرة أوكرانيا فحسف بل جرى أيضًا تسليمهما فورًا إا قيادة الدفاع الفضائي 

 العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

 الرياضة - سادساً 

نية اليت تقع يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول صادرت روسيا عددًا من املرافق الرياضية األوكرا
(أوكرانيا) مما حرم الرياضيني األوكرانيني من إمكانية استخدامها للتدرب واالستعداد للمسابقات الدولية، ومنها األلعاب 

 :مماألوملبية، واأللعاب األوملبية للمعوقني، واأللعاب األوملبية للمصابني بالص

 ، يف مدينة ألوشتا (احتاد نقابات أوكرانيا)."SPARTAK"مركز الرياضات األوملبية  •

املركز الوطين للتدريف على األلعاب األوملبية للمعوقني واأللعاب األوملبية للمصابني بالصمم وإعادة تأهيل  •
 (اللجنة الوطنية للرياضات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة). باتورياإفاألشخاص ذوي اإلعاقة، يف مدينة 

 يودوسيا (اللس املركزي للتدريف البدين).فمركز "دينامو" للتدريف، يف مدينة  •

 ، يف مدينة سيفاستوبول (احتاد نقابات أوكرانيا)."AVANGARD"مركز التدريف األومليب  •

 نة سيفاستوبول (أوكرانيا).مركز "باروس" للتدريف األومليب االحتياطي، يف مدي •

 عام ٢٠٠مرور  بعد"جممع الرياضات الرتفيهية" التابع للشركة البلدية احلكومية والذي أطلق عليه هذا االسم  •
 على إنشاء سيفاستوبول، مدينة سيفاستوبول (أوكرانيا).

 التراث الثقافي - سابعاً 

ملتاحف"، فإن ثروة املتاحف يف أوكرانيا تعترب كنزاً وطنياً وجزءاً من قانون أوكرانيا بشأن "املتاحف وشؤون ا ١٥وفقاً للمادة 
 .يتجزأ من الرتاث الثقايف ألوكرانيا الذي ينص القانون على محايته ال

 ٣٥ :كان عدد املتاحف كااليت  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١وقد أفادت جلنة الدولة املعنية باإلحصاءات بأنه بتاريخ 

ومخسة متاحف يف  قطعة من املعروضات اليت تندرج يف ثروة متاحف الدولة يف أوكرانيا؛ ٩٢٨ ١٧٧متحفاً يف القرم تضم 
 .قطع من املعروضات اليت تندرج يف ثروة متاحف الدولة يف أوكرانيا ٣٢٢ ٤٠٦سيفاستوبول تضم 
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ظام القانوين املطبق على األراضي والن ،ووفقاً للجزء السابع من قانون أوكرانيا بشأن "تأمني محاية حقوق املواطنني وحرياتم
اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل يف أوكرانيا"، فإن مسؤولية محاية الرتاث الثقايف تقع على عاتق االحتاد الروسي باعتباره ميثل 

 الدولة احملتلة مبوجف معايري القانون الدويل ومبادئه.

ات الثقافية املوجودة داخل األراضي اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل حاليًا لوزارة الثقافة يف أوكرانيا االتصال باملؤسس ال يتسىنو 
 يف مجهورية القرم اليت تتمتع باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول (أوكرانيا)، كما ال يتسىن هلا اإلشراف على هذه األنشطة.

ضي اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل. فهي وال تستطيع الدولة األوكرانية مراقبة حركة السكان والقطع املادية إال انطالقًا من األرا
ش والبحر األسود. وقد يؤدي ذلك إا نقل قطع املتاحف حبراً تليست قادرة على مراقبة حركتهم عرب مضيق كري 

 باستخدام األسطول الروسي يف البحر األسود أو بوسائل أخرى.

هلرميتاج (سان بيرتسبورغ، يف االحتاد ، االتفاق بشأن التعاون العلمي والثقايف بني متحف ا٢٠١٤ويف حزيران/يونيو 
قطع ذات الالروسي) مؤسسة خمزون املتاحف يف القرم. ونظرًا إا نقص املعلومات املتعلقة مبضمون هذه االتفاقات، فإن 

القرم إا متحف اهلرميتاج بذريعة إقامة "معرض للقطع" أو "التحليل على يد  فالقيمة الثقافية ميكن أن تنقل من متاح
اء" أو "الرتميم" أو قد تنقل حىت على حنو دائم. وقد حترم هذه املمارسة أوكرانيا من جمموعات متاحفها اليت ال تقدر اخلرب 

 بثمن، واليت متثل جزءاً من الرتاث الثقايف الوطين لشعف أوكرانيا.

كانون الثاين/يناير   ٢٧يف ، اعتمد جملس الدوما باالحتاد الروسيوفقًا ملا سبق أن قدمناه من معلومات إا اليونسكو، و 
، القانون املتعلق "بالالئحة القانونية اخلاصة لتنظيم العالقات بني اهليئات يف قطاعي الثقافة والسياحة بعد انضمام ٢٠١٥

مجهورية القرم إا االحتاد الروسي، وتشكيل كيانني تأسيسيني جديدين يندرجان يف نطاق االحتاد الروسي، أال ومها 
 ".قرم ومدينة سيفاستوبول االحتاديةمجهورية ال

من القانون املذكور، ويف غضون سنة اعتبارًا من تاريخ دخول الوثيقة حيز النفاذ، فإن عناصر الرتاث  ٢ووفقًا للمادة 
الثقايف اليت كانت موجودة داخل األراضي اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل يف اليوم املوافق لتاريخ قبول انضمام مجهورية القرم 

مدينة سيفاستوبول إا االحتاد الروسي (مبا يف ذلك عناصر الرتاث الثقايف اليت مت اكتشافها حديثاً) ميكن تصنيفها يف و 
الصادر يف  FZ-73 عداد مواقع الرتاث الثقايف اليت تكتسي أمهية احتادية، ومن مث تسجيلها مبوجف القانون االحتادي رقم

 ."(املعامل التارخيية والثقافية) لشعف االحتاد الروسي بشأن "مواقع الرتاث الثقايف ٢٥/٦/٢٠٠٢

من القانون، فإن القطع املعروضة يف املتاحف وجمموعات املتاحف، اليت ترد معلومات بشأ�ا يف سجالت  ٦ووفقاً للمادة 
مندرجة يف نطاق اجلزء اجلرد الرئيسية التابعة ملتاحف الدولة، واملوجودة داخل األراضي اخلاضعة مؤقتًا لالحتالل، تُعترب 

التابع للدولة من جمموعات املتاحف يف االحتاد الروسي. أما القطع املعروضة وجمموعات املتاحف األخرى املوجودة داخل 
 األراضي اخلاضعة مؤقتاً لالحتالل، فيجري إدراجها يف إطار اجلزء غري التابع للدولة من ثروة املتاحف يف االحتاد الروسي.
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جملس الدوما القانون الدويل يف جمال محاية املمتلكات الثقافية، وال سيما االتفاقية اخلاصة بالوسائل اليت وجتاهل قرار 
 بطرق غري مشروعة، اليت اعتمدت يف باريس يف تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية

). وإن نقل ملكية ١٩٨٨نيسان/أبريل  ٢٨وفيييت يف (واليت صدقها االحتاد الس ١٩٧٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤
املمتلكات الثقافية على وجه اخلصوص الذي ميثل نتيجة مباشرة أو غري مباشرة لالحتالل الذي نفذته دولة أجنبية يعترب 

 ).١١غري شرعي وباطًال (املادة 

عد جمموعات املتاحف الواقعة يف مجهورية القرم وميثل اعتماد القانون املذكور تديدًا لسالمة ثروة متاحف أوكرانيا، اليت ت
 املتمتعة باحلكم الذايت واخلاضعة مؤقتاً لالحتالل جزءاً ال يتجزأ منها.

*************************************************************************** 
زيرة القرم ضمن جماالت اختصاص ومتثل هذه القائمة من انتهاكات حقوق اإلنسان األساسية على أراضي شبه ج

اليونسكو قائمة غري كاملة حتماً. وسبف ذلك هو نقص الرصد الدائم واملستقل للوضع على األرض. فإن االحتاد الروسي 
 قد فرض حظراً حقيقياً على استقاء املعلومات املستقلة واحلقيقية من القرم ومن مدينة سيفاستوبول (أوكرانيا).

أن تستخدم على النحو األمثل مجيع مصادر املعلومات املتاحة، مبا فيها تقارير اهليئات الدولية  ولذا فمن املهم جداً 
احلكومية واهليئات غري احلكومية املنخرطة يف مجع املعلومات بشأن التطورات يف القرم اليت تندرج يف نطاق تفويض 

شاركة كاملة اإلطار القائم هليئات اليونسكو اليونسكو. ويف الوقت نفسه، من الضروري أيضًا أن يشارك يف ذلك م
 املسؤولة عن رصد تنفيذ االتفاقيات والتوصيات ذات الصلة بذه املسألة. 

 ، الذي يظل حىت االن واحداً منسكييووفقاً للمعلومات األولية، يقوم مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا نيلز موجين
قادرين على مجع بيانات ميدانية مباشرة من القرم، وقد متكن من ذلك يف العام الرؤساء القالئل لبعثات تقصي احلقائق ال

)، وهو خيطط لزيارة متابعة إا شبه اجلزيرة ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٧املاضي (ونشر تقريره يف هذا الشأن يف 
ليونسكو إا مجع ما املضمومة يف أوائل هذا اخلريف إذا أتاحت األوضاع ذلك. وإن حدث هذا األمر فقد تدعوه ا

 استجد من معلومات ضمن اختصاصات املنظمة.
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 فيما يتعلق بجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا) المزمعةالتدابير القائمة أو 

ئة ااق تنفيذ القرار الذي اعتمدته الدول األعضاء يف الدورة السادسة والتسعني بعد املطيندرج هذا التقرير يف ن - ١
للمجلس التنفيذي لليونسكو بشأن "متابعة الوضع يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا)". 

 ٢٠١٤آذار/مارس  ٢٧واسرتشدت اليونسكو يف مجيع تدابريها بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املعتمد يف 
لتزامها باحرتام سيادة أوكرانيا واستقالهلا السياسي بشأن "السالمة اإلقليمية ألوكرانيا" الذي ينص على أ�ا "تؤكد ا
 ووحدتا وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها املعرتف با دولياً".

ويف إطار الربنامج الرئيسي األول، تندرج املدارس واملعاهد التالية يف نطاق شبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة:  - ٢
ينة ِمسفريوبول، ِمسفريوبول، مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت يف جملس مد ٩صالة األلعاب الرياضية رقم 

درجات من األوا إا الثالثة، ِمسفريوبول، مجهورية القرم املتمتعة الاملعنية ب ١٤(أوكرانيا)؛ واملدرسة الثانوية رقم 
املتمتعة باحلكم الذايت  مجهورية القرم لكسندر بوشكني الثانوية، غورزوف،باحلكم الذايت (أوكرانيا)؛ ومدرسة أ

، سيفاستوبول، مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا). وإذ ١رقم  (أوكرانيا)؛ ومدرسة سيفاستوبول الثانوية
ل اليونسكو إا أفعال ثُ تندرج هذه املدارس واملعاهد يف شبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة، تعمل على حتويل مُ 

م الدويل والسالم وحوار الثقافات والتنمية املستدامة والتعليم اجليد يف املمارسة العملية. ملموسة دعمًا للتفاه
وأدوات تبادل  وبذلك فإن هذه املدارس واملعاهد مدرجة يف قائمة مراسالت شبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة

لشبكة املذكورة على اإلنرتنت، ومنها ، وقد دعيت إا املشاركة يف جماالت العمل التعاوين اليت تتيحها ااملعلومات
مثًال "التعلم والتبادل بشأن التنوع البيولوجي" و"إقامة الروابط بني املواطنني العامليني من أجل التنمية املستدامة". 

 من هذه املدارس واملعاهد عن طريق املنسق الوطين.الواردة ومل يتلق قطاع الرتبية تقارير األنشطة احلديثة 

إطار الربنامج الرئيسي الثاين مثة مشروع قائم مندرج يف الربنامج الدويل لعلوم األرض ومتعلق جبمهورية القرم ويف  - ٣
املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا). وعنوان هذا املشروع هو "من حبر قزوين إا البحر األبيض املتوسط: التغري البيئي 

)، ويرمي املشروع ٢٠١٧وينتهي يف عام  ٢٠١٣وتنفيذه جار منذ عام الرباعية" ( احلقبة واالستجابة البشرية خالل
إا توفري الرتابط فيما بني التخصصات وفيما بني املناطق فيما يتعلق بالسجالت اجليولوجية واألثرية والبيئية 

وإنشاء شبكة  الرباعية،احلقبة جية، بغية استكشاف العالقات بني التغري البيئي والتكيف البشري خالل و واألنثروبول
وبنية لبناء القدرات من أجل استحداث مبادرات جامعة للتخصصات يف جمال البحوث وتوفري اإلرشاد للمهنيني 
املعنيني بالرتاث، ولرامسي السياسات، واجلمهور العام بشأن أمهية دراسة املمر الذي يصل حبر قزوين والبحر األسود 

مق للتاريخ األورويب االسيوي وللتغريات البيئية وآثارها احملتملة على بالبحر األبيض املتوسط، سعيًا إا فهم أع
البشر يف املستقبل. وشارك الشركاء األوكرانيون يف هذا املشروع الذي يقوده قسم الفيزياء وجيولوجيا البحار يف 

 ٢٠١٦عام  ي. ميتشنيكوف الوطنية، الذي كان ينظر يف مسألة عقد مؤمتر عام للمشروع يف جامعة أوديسا ي.
 يف سيفاستوبول (أوكرانيا).
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ويف إطار الربنامج الرئيسي الثالث، أصبح مركز آرتيك الدويل لألطفال، الواقع يف غورزوف جبمهورية القرم املتمتعة  - ٤
. وكان هدف ٢٠٠٧يعمل حتت رعاية اليونسكو، وذلك يف متوز/يوليو  ٢باحلكم الذايت (أوكرانيا)، مركزاً من الفئة 

متمثًال يف تعزيز تعلم العيش املشرتك والتسامح وفهم ومعرفة االختالفات بني الشعوب والثقافات واألعراف  املركز
والتقاليد لدى الشباب من خالل التعليم الفين وبث روح اإلبداع. وانتهى االتفاق مع اليونسكو يف متوز/يوليو 

 .٢الشاملة ملراكز الفئة وجيوز جتديده مبا يتماشى مع االسرتاتيجية املتكاملة و  ٢٠١٣

ويف إطار الربنامج الرئيسي الرابع، هناك ممتلك من ممتلكات الرتاث العاملي، وهو موقع "مدينة تاوريس خريسون  - ٥
األثرية وضاحيتها الزراعية القدمية"، الذي يقع يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا)، والذي أدرج يف 

. ويواصل مركز الرتاث العاملي، قدر اإلمكان، رصد حالة صون هذا املمتلك، ٢٠١٣عاملي عام قائمة الرتاث ال
الذي ال ترد بشأنه من شركاء اليونسكو وال من املنظمات غري احلكومية أو غريها من املنظمات الدولية احلكومية 

 لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها ) واملركز الدويلICOMOSاملعنية، مبا فيها اللس الدويل لآلثار واملواقع (
)ICCROM تقارير تفيد بأنه يواجه أخطارًا قد تنال من قيمته العاملية املتميزة. ومل يقدم تقرير عن حالة صون ،(

هذا املمتلك املندرج يف قائمة الرتاث العاملي إا جلنة الرتاث العاملي يف اجتماعها املاضي. وإضافة إا ذلك، هناك 
بعة مواقع مدرجة يف قائمة الرتاث العاملي املؤقتة ألوكرانيا، وهي مواقع موجودة يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم أر 

)؛ واملواقع التجارية والتحصينات على طرق ٢٠٠٣( (اخلان) الذايت (أوكرانيا): قصر خبشيسراي لقادة القرم
)؛ واملشهد الثقايف املتمثل يف "مدن ٢٠١٠حر األسود (جينويزيه التجارية، من البحر األبيض املتوسط إا الب

والضواحي التارخيية لعاصمة قادة القرم (اخلان) يف خبشيسراي  )؛٢٠١٢الكهوف" يف منطقة الغوط القرميني (
 ). ومل تتلق جلنة الرتاث العاملي أي معلومات حمددة عن أخطار حمتملة فيما يتعلق بذه املواقع.٢٠١٢(

لرتاث الثقايف عموماً، مل ترد أي معلومات إا السلطات األوكرانية املعنية وال إا املنظمات غري وفيما يتعلق با
احلكومية املتخصصة اليت تتعاون معها األمانة لرصد الوضع، تشري إا أن املمتلكات الثقافية يف القرم (أوكرانيا) قد 

ام اتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية تعرضت للضرر أو الدمار، أو تشري إا وقوع أعمال لالف أحك
 ).١٩٩٩و ١٩٥٤وبروتوكوليها (لعامي  ١٩٥٤يف حالة نزاع مسلح لعام 

وتواصل األمانة رصد الوضع يف هذا الشأن بالتعاون مع شركائها، وال سيما اللجنة الدولية للدرع األزرق، اليت 
) ICOMOS) واللس الدويل لآلثار واملواقع (ICOM( تضم معًا الشبكات الدولية للمجلس الدويل للمتاحف

 واللس الدويل للمحفوظات واالحتاد الدويل لرابطات ومؤسسات املكتبات والسلطات األوكرانية.

وفيما يتعلق بالرتاث الثقايف املنقول، مل يرد حىت االن من املؤسسات املتخصصة اليت تتعاون معها اليونسكو يف 
سيما املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) أو منظمة اجلمارك العاملية، ما يشري إا وقوع هذا الال، وال 

ار غري مشروع باملمتلكات الثقافية الصادرة عن القرم (أوكرانيا). وفيما خيص املتاحف مل حاالت تنطوي على اجتّ 
 ترد أي معلومات تشري إا وقوع أضرار أو أخطار حمدقة.
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أول مركز لآلثار املغمورة باملياه  ٢٠١٣لق حبماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه، افتتح يف حزيران/يونيووفيما يتع
ملنطقة البحر األسود بدعم من اليونسكو، إضافة إا املتحف األوكراين األول املعين بالرتاث الثقايف املغمور باملياه، 

، ٢٠٠١اخلامسة الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية اليونسكو لعام يودوسيا بالقرم (أوكرانيا). وخالل الدورة فيف 
، قدم الوفد األوكراين معلومات تفيد بأن مركز االثار املغمورة باملياه ٢٠١٥بريل أالذي عقد يف باريس يف نيسان/

 سود جيري نقله إا نيكوالييف (أوكرانيا).ملنطقة البحر األ

االتفاقيات على عالقات باملنظمات الشريكة، من خالل إرسال طلبات متكررة وحيافظ قطاع الثقافة وأمانات 
 للحصول على ما يستجد من معلومات.

ويف إطار الربنامج الرئيسي اخلامس، حافظت األمانة على اتصاالت باملنظمات الدولية احلكومية وباملنظمات  - ٦
المة الصحفيني يف أوكرانيا ويف املنطقة. ومشلت هذه الدولية غري احلكومية فيما يتعلق مبسائل حرية التعبري وس

اجلهات مكتف ممثل حرية وسائل اإلعالم يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وكذلك جملس أوروبا واالحتاد 
األورويب. كما استمر احلفاظ على اتصاالت باالحتاد الدويل للصحفيني وباالحتاد األورويب للصحفيني، وكذلك 

صحفيني يف املنطقة، مبا يشمل نقابة وسائل اإلعالم املستقلة يف أوكرانيا واالحتاد الوطين لصحفيي بنقابات ال
أوكرانيا، إضافة إا عدد من املنظمات األوكرانية املهنية غري احلكومية املعنية بوسائل اإلعالم، وهي جزء من 

ة دولية تضم الموعات املعنية مبساعدة املنتدى العاملي لتنمية وسائل اإلعالم، الذي ميثل شبكة ذات عضوي
 وسائل اإلعالم وتربز أمهية إسهام وسائل اإلعالم املستقلة والتعددية واملستدامة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية.

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 التنفيذي المجلس
 بعد املائة التسعونو  السابعةالدورة 

197 EX/5 
Part II Add.  

 ٥ت/ م١٩٧ 
 الثاني ضميمةالجزء 

  
 ٢١/٨/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

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

 الجزء الثاني

 األنشطة المشتركة بين القطاعات

 ضميمة

 جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا) لوضع فيامتابعة 

 الملخص

متابعة الوضع يف مجهورية القرم اجلزء الثاين بشأن " ٥ت/ م١٩٧هذه الوثيقة ضميمة للوثيقة 
 (ثانياً). ٥ت/ م١٩٦" عمالً بالقرار املتمتعة باحلكم الذايت (أوكرانيا)

 ٢٠١٥ آب/أغسطس ١٠األمانة يف وتقدَّم يف هذه الضميمة معلومات تكميلية أُرسلت إىل 
و"تعليق املتحدث  ٢٠١٥ آب/أغسطس ٧بتاريخ  الوفد الدائم ألوكرانياوتشمل خطابًا من 

باسم وزارة اخلارجية األوكرانية على احملاوالت الروسية لالستيالء على عناصر الرتاث الثقايف 
 .٢٠١٥ آب/أغسطس ٣در بتاريخ اصالاألوكراين" 

املديرة العامة على استعداد ملواصلة تزويد اللس التنفيذي مبا يستجد يف هذه املسألة  وتظل
 ضمن جماالت اختصاص اليونسكو حسبما يقتضيه األمر.
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 وفد أوكرانيا الدائم لدى اليونسكو

 164-194/087-2031/29 الرقم

 ٢٠١٥ آب/أغسطس ٧باريس، يف 

 السيدة املديرة العامة،

 أحدث) الذي طلبتم فيه معلومات عن DG/15/4873(اإلحالة:  ٢٠١٥حزيران/يونيو  ١١رداً على خطابكم املؤرخ يف 
يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول (أوكرانيا) يف جماالت اختصاص اليونسكو، طبقاً  ملستجداتا

ملعلومات إحلاقًا باو  ئةاللقرار الصادر يف هذا الشأن عن اللس التنفيذي لليونسكو يف دورته السادسة والتسعني بعد امل
تعليق املتحدث باسم وزارة نرفق لكم طيه ، ٢٠١٥متوز/يوليو  ١ليكم يف لة إة من السلطات األوكرانية واملرسَ الوارد

الصادر بتاريخ  اخلارجية األوكرانية على احملاوالت الروسية لالستيالء على عناصر الرتاث الثقايف األوكراين
 .٢٠١٥ آب/أغسطس ٣

ا التعليق يف التقرير الذي أن تدرجوا هذ مهية هذه املعلومات، سيكون من دواعي امتنان الوفد الدائم ألوكرانياألونظرًا 
 املديرة العامة إىل اللس التنفيذي يف دروته السابعة والتسعني بعد املائة.ه تقدِّم

الوضع يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة عن علومات املمن  مبا يستجدلتزويدكم  على استعدادوتظل أوكرانيا 
 عندما تصبح متاحة.(أوكرانيا) يف جماالت اختصاص اليونسكو  سيفاستوبول

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.

 .)١واحدة ( املرفقات: صفحة

 [اخلتم والتوقيع]

 أوليه شامشور
 السفير، المندوب الدائم

 سعادة السيدة إيرينا بوكوفا
 المديرة العامة لليونسكو
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 الخارجية األوكرانية علىتعليق المتحدث باسم وزارة 
 المحاوالت الروسية لالستيالء على عناصر التراث الثقافي األوكراني

 مساءً  ٧,٣٣، الساعة ٢٠١٥آب/أغسطس  ٣

يف السجل املوحد للرتاث الثقايف يف " تاوريس خريسونقررت السلطات الروسية إدراج أراضي وآثار احملمية الوطنية ملدينة "
 ذلك دليالً على جتاهل السلطات الروسية ملبادئ ومعايري القانون الدويل. االحتاد الروسي، ويعدُّ 

، ال ميكن تفسري القرم املتمتعة باحلكم الذايت ومدينة سيفاستوبول (أوكرانيا) ويف ظل االحتالل الروسي املؤقت جلمهورية
مدينة  -املوقع األوكراين بأن اليونسكو أدرجت  يذكَّرهذا القرار سوى مبحاولة االستيالء على الرتاث الثقايف األوكراين. و 
. ٢٠١٣يف قائمة الرتاث العاملي يف حزيران/يونيو  - تاوريس خريسون األثرية وضاحيتها القدمية (سيفاستوبول، القرم)

 وعليه، فإنه موقع حتميه هذه املنظمة الدولية.

شيئاً للعامل املتحضر، إذ إن  يغريِّ  لنالستيالء على موقع الرتاث الثقايف األوكراين العاملي األمهية حماولة الغزاة الروسيني اوإن 
"مدينة تاوريس خريسون األثرية وضاحيتها القدمية" ستظل إسهاماً أوكرانياً يف الرتاث العاملي الزاخر لليونسكو. ومع ذلك، 

ومعماري  يالحتالل الروسي وجود "مدينة تاوريس خريسون" كمجمع تارخيرة ال  تقوم با سلطات اتدد األعمال املتهوِّ 
  متكامل.

 بعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعهطُ 



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 

197 EX/5 Part III 
 الجزء الثالث ٥م ت/١٩٧ 
  
 ٢٧/٨/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

 متابعة القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي
 والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة

 الجزء الثالث

 الداخليالتقرير الدوري عن عمليات التقييم التي يضطلع بها مرفق اإلشراف 

 الملخص

(سادساً)، يوفر هذا التقرير ملخصات لعمليات التقييم اليت  ٦م ت/١٨٦لقرار لوفقًا 
 كملت مؤخراً، وهي:استُ 

 الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية؛تقييم  •

 تقييم التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين؛ •

 تقييم الثقافة والتنمية املستدامة؛ •

 ا أفريقيا. امليدانيةاليونسكو الدروس املستخلصة من إصالح شبكة  •

 .٣٥من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح ا الفقرة  اإلجراءات املتوقع
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 المقدمة

ئة أن تواصل املديرة العامة تقدمي تقارير دورية عن ابليف اللس التنفيذي ا دورته السادسة والثمانني بعد امل - ١
) ا هذه الوثيقة IOSاف الداخلي (ر (سادساً)). ويقدم مرفق اإلش ٦ت/م ١٨٦عمليات التقييم املستكملة (القرار 

ملخصًا ألربع عمليات تقييم استكملت مؤخراً. وتقدم تفاصيل النتائج واالستنتاجات والتوصيات ا تقارير التقييم 
  .www.unesco.org/iosرفق اإلشراف الداخلي التايل: محة مع ردود اإلدارة على موقع كاملة املتاال

) آليات التنسيق العاملية واإلقليمية حلركة التعليم ١: (٢٠١٥املزمع إجناز عمليات التقييم التالية ا أواخر عام  ومن - ٢
بشأن ) االتفاقيات اإلقليمية ٣وارئ؛ () نشاط اليونسكو ا جمال التعليم ا األوضاع االنتقالية وحاالت الط٢للجميع؛ (

ارس املنتسبة. كما أن مرفق اإلشراف الداخلي سيواصل تقدمي الدعم لعمليات ) شبكة اليونسكو للمد٤لتعليم العايل؛ (ا
 .سياسية اليونسكو اجلديدة اخلاصة بالتقييمالتقييم اليت تديرها القطاعات واملكاتيف امليدانية، وذلك ا إبار 

 التقييم المستكملة عمليات

 البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائيةتقييم  )١(

 الخلفية والغرض

، وهو برنامج تابع لليونسكو ومسؤول عن إنتاج تقرير ٢٠٠٠أنشئ الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية ا عام  - ٣
 ااهلدف األويل لعملية التقييم  متثلحدة ا جمال املياه. و مم املتتنمية املوارد املائية ا العامل، وهو تقرير من تقارير األ

تقييم األداء، أي األنشطة واملخرجات والنتائج اخلاصة بالربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية، مع الرتكيز على التقرير 
املائية ا العامل (النهج واملضمون ) التقرير عن تنمية املوارد ١املذكور. ويركز التقييم بوجه خاص على أربعة أبعاد، وهي: (

) التوجه االسرتاتيجي للربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية وغريه من ٢والنوعية والسياسة العامة والتأثري األكادميي)؛ (
للربنامج املذكور  ) االستدامة املالية٤املؤسسي للربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية؛ ( اإلبار) ٣أنشطة التقرير املذكور؛ (

 (امليزانية واملوظفون واملوقع).

مني اخلارجيني بالتعاون مع مرفق اإلشراف يِّ فريق من املق ٢٠١٥األول من عام  وتوىل عملية التقييم ا النصف - ٤
لدى  تقصاءً الداخلي ا اليونسكو. ومشلت منهجية التقييم دراسة مكتبية واسعة النطاق، وحتليًال ببليومرتيًا منهجياً، واس

األبراف املعنية، ومقابالت مهيكلة جزئيًا مع األبراف املعنية الرئيسية. والستكمال هذا التقييم، أجريت عملية مراجعة 
 ركزت على العمليات اإلدارية وعمليات املراقبة.

  

http://www.unesco.org/ios
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232246e.pdf
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 النتائج

تتمثل املنجزات الرئيسية للربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية ا ما يلي: ميثل التقرير عن تنمية املوارد املائية ا العامل  - ٥
تقريرًا بليعيًا من تقارير األمم املتحدة ا جمال املياه، ويستند إىل �ج تشاركي واسع النطاق ا إبار جلنة األمم املتحدة 

املائية. وميثل النشر الدوري للتقرير عن تنمية املوارد املائية ا العامل، ضمن إبار جلنة األمم املتحدة املعنية  املعنية باملوارد
القدرة على إدارة وتنسيق إنتاج هذا التقرير  أماباملوارد املائية، أحد املنجزات الرئيسية للربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية. 

ثروتني هامتني ميتلكهما فريق الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية. وميثل التقرير عن تنمية فتمثالن ل واخلربة ا هذا الا
(وذلك استنادًا إىل املعايري التالية: عدد  بروزًا للعياناملوارد املائية ا العامل واحدًا من أكثر التقارير اليت تنتجها اليونسكو 

رات تنزيل التقرير عرب اإلنرتنت، والتغطية اإلعالمية الدولية). واستناداً إىل حتليل ببليومرتي زيارات موقع اإلنرتنت، وعدد م
شامل، تبني أن التقرير عن تنمية املوارد املائية ا العامل، التابع للجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، ال يزال ميثل 

املياه العذبة. واستهل الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية بنجاح مبادرة تتعلق مصدرًا مرجعيًا للمعلومات املتعلقة مبوارد 
 املياه والتنمية املستدامة. سياقبتوزيع البيانات حبسيف االنتماء اجلنساين ا 

أهم جه جزء كبري منه إىل حتديد التحديات. و ، فقد وُ التأسيسونظرًا إىل غرض التقييم، الذي يقوم جزئيًا على  - ٦
 التحديات ا هذا الصدد هي التالية: 

ال جيري على حنو كاف التشاور مع القطاعات غري املعنية باملياه وال إشراكها ا عملية إعداد التقرير عن  (أ)
 ا توزيعه ونشره؛ والتنمية املوارد املائية ا العامل 

كل ثالث سنوات إىل إصدار سنوي، جيري  صدار حتول إصدار التقرير عن تنمية املوارد املائية ا العامل من إ (ب)
وأدى ذلك إىل �ج أقل مشوًال وأقل اعتمادًا على البيانات، مما يؤثر على األرجح ا مكانته العامة وا 

 استخدامه؛

ليست هناك اسرتاتيجية واضحة وموحدة لنشر التقرير عن تنمية املوارد املائية ا العامل لدى خمتلف  (جـ)
 عالمة جتارية للتقرير؛ لوضععنية. وإضافة إىل ذلك، مل يوضع �ج واضح وثابت الكيانات امل

حدث ا السنوات القليلة املاضية على وجه العموم احندار ا أنشطة الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية  (د)
 صورة رئيسية؛غري التقرير عن تنمية املوارد املائية ا العامل، وكان ذلك بسبيف الضغوط املالية ب

أن التقرير عن تنمية املوارد املائية ا  معاحنرف الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية عن مهامه األصلية. ف (هـ)
 العامل يقع ا صميم مهام الربنامج املذكور، فإن بعض أنشطته األخرى ال تندرج ا صميم هذه املهام؛

إىل إمكانيات التعاون" اتساقًا كافيًا وال يرتبط ارتبابًا منطقيًا مع  ال يتسق برنامج "من احتماالت النزاع (و)
املهمة األساسية للربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية وال مع االحتياجات العاملية الناشئة حول البيانات 

 املتعلقة باملياه ورصد املوارد املائية؛
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املوارد املائية ا العامل تناولت األبعاد املتعلقة باملياه ا مع أن اإلصدارات الالحقة للتقرير عن تنمية  (ز)
 األهداف اإلمنائية لأللفية، فإ�ا مل تضطلع بدور رئيسي ا هذا الصدد؛

ال يزال هناك نقص ا استخدام إمكانات الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية من أجل تعبئة كيانات  )(ح
ليونسكو املعنية باملياه لإلسهام ا إصدارات التقرير عن تنمية املوارد املائية ا اليونسكو املنتمية إىل شبكة ا

 العامل وا العمل التحليلي الذي يرتكز عليه؛

ا إبار جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، مل حيدد الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية خالل  (ط)
 موقعه بوضوح ا املناقشات اجلارية بشأن رصد خمتلف قضايا املياه وتقييمها؛السنوات القليلة املاضية 

على الرغم من االقتطاعات الكبرية ا ميزانية القطاع العام اإليطايل خالل السنوات القليلة املاضية،  (ي)
املائية. وا الوقت حافظت احلكومة اإليطالية على دعمها املايل السخي للربنامج العاملي لتقييم املوارد 

، إضافة إىل ما حدث ا ٢٠١٣-٢٠٠٧نفسه، اختل االنتظام ا املدفوعات خالل فرتة أموال الودائع 
الفرتة األقرب إىل الوقت احلايل من ختفيض ا املدفوعات ا ظل القانون اجلديد، وأثر ذلك تأثرياً بالغًا ا 

ت اليونسكو إىل التدخل أكثر من مرة لضمان واضطر  ي لتقييم املوارد املائية،عمليات الربنامج العامل
االستقرار املايل للربنامج. وعلى الرغم من بعض أوجه النجاح اليت حتققت ا الفرتة األخرية من حيث مجع 
األموال، مل يستثمر الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية استثماراً كافيًا ا مسألة مجع األموال واتسم نشابه 

 ذا الشأن باالفتقار إىل اسرتاتيجية واضحة.ا ه

يفتقر الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية ا الوقت الراهن إىل اخلربة الداخلية الالزمة لتعزيز العمل التحليلي  (ك)
 (املتعلق مثًال بالبيانات والتقييم) الذي يرتكز عليه التقرير عن تنمية املوارد املائية ا العامل؛

مع أن الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية يستطيع، ا ظل اإلدارة احلالية واملؤقتة، أن يعمل بطريقة "أداء  (ل)
العمل االعتيادي"، فإن نوع القرارات االسرتاتيجية اليت حيتاج إليها لتعزيز تركيزه االسرتاتيجي وترسيخ موقعه 

 يقتضي وجود منسق تنفيذي ا األجل الطويل؛

سباب متعددة، ال تتيح املباين احلالية للربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية تنفيذ مهامه على حنو ناجح أل (م)
 ومستدام.

 آفاق المستقبل

 استناداً إىل هذه النتائج، يقدم التقييم التوصيات الرئيسية التالية: - ٧

هامه اجلوهري (أي النهوض بنوعية العمل التحليلي ينبغي أن يعزز الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية إس (أ)
 ) ا التقرير عن تنمية املوارد املائية ا العامل؛هوعمق الذي يقدمه
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ينبغي أن يسعى الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية إىل اعتماد �وج ابتكارية جلمع دراسات حاالت  (ب)
 وبيانات مؤشرات وإعداد التقارير ا هذا الشأن؛

 ،أن تضع وتنفذ اسرتاتيجية موحدة ألنشطة نشر التقرير عن تنمية املوارد املائية ا العامل ينبغي لليونسكو (جـ)
 ؛بالتشاور مع جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، وذلك

الء األولوية للتقرير عن تركيزه االسرتاتيجي من خالل إي ينبغي أن يعزز الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية (د)
 تنمية املوارد املائية ا العامل وللعمل التحليلي الذي يدعم هذا التقرير دعماً مباشراً؛

 حنو، بالتعاون مع أعضاء جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، ا عملها اليونسكو تتوجهينبغي أن  (ه)
ة ا العامل (وال سيما التقرير اجلامع الذي يشمل مخس سنوات) ترسيخ موقع التقرير عن تنمية املوارد املائي

باملياه من  املتصلاهلدف السادس ب فيما يتعلقبوصفه آلية رئيسية إلعداد التقارير على صعيد األمم املتحدة 
 أهداف التنمية املستدامة؛

 ماً جلمع األموال من خارج امليزانية؛ينبغي أن يضع الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية �جاً أكثر انتظا (و)

ينبغي أن تضع اليونسكو، بالتشاور مع األبراف املعنية الرئيسية، خطة لنقل الربنامج العاملي لتقييم املوارد  (ز)
 املائية من موقعه ا بريوجا؛

 اليونسكو ينبغي أن تعّني  لكي ينجح الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية ا تنفيذ التوصيات املذكورة أعاله، )ح(
 منسقاً دائماً هلذا الربنامج.

 تقييم التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني )٢(

 الخلفية والغرض

ال خالل توجيه عمل املنظمة ا هذا ال التقين واملهيناسرتاتيجية اليونسكو للتعليم والتدرييف ا الال استهدفت  - ٨
. وصنفت الدول األعضاء ا املنظمة هذا الال املواضيعي ا عداد األولويات ٢٠١٥إىل عام  ٢٠١٠الفرتة من عام 

مشرية إىل )، يوالتخطيط القطاعالقطاعية العليا األربع ا جمال التعليم (إىل جانيف حمو األمية، واملعلمني، والسياسات 
تطلعها إىل تفضيل مسألة تعزيز القدرات ا التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين. ونظراً إىل تنامي األولوية اليت حيظى 

االسرتاتيجية احلالية اخلاصة  ذا الال ا عام  وإىل انتهاء ا التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين ا اليونسكو، 
) تقييم التقدم احملرز ١آن أوان إجراء تقييم ا هذا الال. وينقسم الغرض من هذا التقييم إىل شقني مها: ( ، فقد٢٠١٥

ا تنفيذ االسرتاتيجية احلالية للتعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين (مالءمتها وفعاليتها وكفاءتا واستدامتها والتعاون 
معلومات لتقدمي اقرتاح متابعة اسرتاتيجية التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين  ) تقدمي ما يلزم من٢مع الشركاء) و(

 .٢٠١٥على ضوء الدروس املستخلصة والنقاش العاملي بشأن خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001833/183317e.pdf
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لديهم خربة وتواله فريق مؤلف من أربعة مقييمني خارجيني  ٢٠١٥وأجري التقييم ا النصف األول من عام  - ٩
اإلشراف الداخلي ا اليونسكو.  ثنني من مرفقاني مَ ل التقين واملهين، إضافة إىل مقيِّ عريقة ا التعليم والتدرييف ا الا

مشلت منهجية التقييم دراسة مكتبية واسعة النطاق وعددًا من زيارات املواقع وثالثة استقصاءات لدى اجلهات املعنية و 
 مع أهم اجلهات املعنية والشركاء. ومقابالت مهيكلة جزئياً 

 النتائج

 مشلت املنجزات الرئيسية الناجتة عن هذا التقييم ما يلي: -١٠

ميثل عمل اليونسكو ا التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين عمًال ذا جدوى رفيعة نظراً إىل مهام املنظمة  (أ)
، ٢٠١٥-٢٠١٠املي واالحتياجات الوبنية. وا فرتة والتطورات االقتصادية واالجتماعية على الصعيد الع

واملهين، رسخت اليونسكو موقعها بوصفها سلطة مرجعية ا ميدان التعليم والتدرييف ا الال التقين 
سيما من خالل املؤمتر الدويل الثالث بشأن التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين وما جنم عنه من  وال

إقامة جمتمع لليونسكو ا ميدان التعليم والتدرييف ا الال التقين مسألة توافق لآلراء ا شنغهاي. أما 
ون جمموعات من موضوعات التعليم واملهين (أي شبكة غري رمسية من املتخصصني ا التعليم الذين يتول

والتدرييف ا الال التقين واملهين ا مقر املنظمة وا مركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدرييف ا الال 
، وا امليدان) فقد أثبتت أ�ا مفيدة جداً وأ�ا أسهمت على وجه العموم ا إقامة (يونيفوك) التقين واملهين

 ذا الال.مكانة قوية لليونسكو ا ه

وميتد �ج اليونسكو ا التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين إىل ما وراء اهلدف االقتصادي املتمثل ا  (ب)
تزويد األفراد مبهارات العمل. وأثبت هذا النهج أنه رائد على الصعيد العاملي فيما يتعلق بتوسيع مفاهيم 

 من خالل معاجلة مسائل وثيقة الصلة مبهام اليونسكو، ومنها مثًال التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين
اإلنصاف، والعدالة االجتماعية، والتعلم مدى احلياة، والتنمية املستدامة، وإدراجها ا اإلصالحات اليت 

نسكو جتريها البلدان ا ميدان التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين. وهذا البعد اإلنساين مييز اليو 
 بوضوح عن سائر األبراف الفاعلة الدولية العاملة ا ميدان التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين.

مهام عاملية ا ميدان التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين ودور  على أداء اليونسكو ال تقتصر مزايا (جـ)
نظمة تدير أيضًا شبكة عاملية فريدة، أال وهي شبكة ، بل إن املومرجعي يشمل مجيع مراحل التعليم تقنيين

مركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين (يونيفوك) اليت تضم وزارات وهيئات وبنية 
معنية بالتعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين ومؤسسات حبوث وتدرييف على الصعيد الوبين، ينسقها 

 وك.مركز يونيف
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وتقر اجلهات املعنية على اختالف مستوياتا (العاملي واإلقليمي والوبين) بأن اليونسكو متتلك قدرة على  (د)
 التقييم أن اليونسكو قد جنحت ا اجلمع بني املنظمات الدولية الفاعلة ا نيَّ مجع خمتلف األبراف. وبَـ 

ما على الصعيد العاملي (وذلك مثًال من خالل ميدان التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين، وال سي
الفريق املشرتك بني الوكاالت املعين بالتعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين وما يضمه من أفرقة عمل 
فرعية معنية بكل جمال من جماالت األولوية املواضيعية) من أجل التعاون ا املسائل الرئيسية وإنتاج 

 منشورات مشرتكة.

لتدرييف ا الال للتعليم وا حيظى عمل اليونسكو ا الاالت األساسية الثالثة املندرجة ا اسرتاتيجيتها (ه)
 بتقدير واسع النطاق: ،، إضافة إىل �جها ا التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهينالتقين واملهين

o  َّا معظم السياقات الوبنية كما أن  أن ما توفره اليونسكو من مشورة ا جمال السياسات مفيد تبني
خربة املنظمة حظيت بتقدير كبري على الصعيد الوبين. أما أعمال بناء القدرات وإسداء املشورة ا 
جمال السياسات وعمليات استعراض السياسات فقد كانت ا معظم احلاالت تصيف ا املناقشات 

 الراهنة بشأن رسم السياسات و/أو تطويرها.

o  ُل اليونسكو الفكري والتقنيين على أنه ذو قيمة رفيعة ا مساعدة الدول األعضاء على نظر إىل عموي
ظم التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين. أما املنشورات الرئيسية وإيضاح املفاهيم وضع وحتسني نُ 

 والوثائق التقنينية فتعد من الاالت اليت متتلك فيها اليونسكو قيمة مضافة واضحة.

o  أما املهمة اليت تضطلع  ا اليونسكو بوصفها مركزًا لتبادل األفكار، واليت تؤدى بصورة رئيسية من و
خالل مركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين، فتحظى بتقدير كبري لدى 

ؤمتر الدويل الثالث خمتلف جمموعات اجلهات املعنية، ومنها مراكز يونيفوك. وإضافة إىل ذلك، يعد امل
، وما جنم عنه من توافق ٢٠١٢بشأن التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين، الذي عقد ا عام 

لآلراء ا شنغهاي، معروفني متامًا لدى رامسي السياسات اخلاصة بالتعليم والتدرييف ا الال التقين 
  هذا الال.واملهين، وأصبحا مرجعاً لتجديد الوعي بشأن السياسات ا

 ما يلي:منها جه عدد من التحديات أيضاً و وو  -١١

تعتمد على عدد قليل جداً من األفراد،  بل إ�اتقوم اليونسكو بكثري من األعمال باستخدام موارد حمدودة،  (أ)
بدًال من حتقيق النتائج بالتعاون املتزايد مع شبكاتا الواسعة النطاق وشركائها الكثريين، وال سيما على ضوء 
القيود املفروضة على املوارد ا الوقت الراهن وا املستقبل. وحيد هذا األمر من فعالية املنظمة واستدامتها، 

 الصعيدين القطري واإلقليمي.وال سيما على 
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مل تتحقق حا ا ن إمكانات جمتمع اليونسكو للتعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين حتققًا كامًال ألن  (ب)
حا ا ن االرتقاء إىل احلد  لم يتسنَّ فاألدوار واملسؤوليات ال يفهمها األفراد واهليئات على حنو متسق. 

 نيليونسكو العاملبدور موظفي ا، وكذلك ١دور املكاتيف اإلقليمية وإسهام معاهد الرتبية من الفئة باألمثل 
 .، ا تنفيذ االسرتاتيجيةا جماالت مواضيعية متصلة  ذا الال

 التواصليةا إبار يونيفوك قيمة مضافة رئيسية لتوسيع نطاق أنشطة اليونسكو  فريدةمتثل إدارة شبكة عاملية  (جـ)
، فإن إمكاناتا مل ٢٠١٠ا الدول األعضاء. وعلى الرغم من التقدم احملرز ا جتديد الشبكة منذ عام 

 وهو عوق حتقيق هذا اهلدفومثة ما يضمن استدامتها ا الواقع العملي. تتحقق حا ا ن حتققاً كامًال ومل تُ 
القدرات التنظيمية حمدودية و  مستوى النشاط الذي ال يزال غري كاف ا بعض مراكز يونيفوك املنفردة

الالزمة إلدارة وتعبئة املراكز وهود هيئات اليونسكو العاملة ا ميدان التعليم والتدرييف ا الال التقين 
 .الصعيد اإلقليميواملهين، وال سيما على 

اء غياب تتعرض فعالية أنشطة اليونسكو واستدامتها على الصعيد القطري ا بعض األحيان للخطر من جر  (د)
�ج اسرتاتيجي بويل األجل يتيح وضع تصور لتدعيم النتائج ا األجلني املتوسط والطويل وتعزيز االلتزام 

 املؤسسي الذي ال يزال حمدوداً وضمان مشاركة جمموعة أكرب من األبراف الفاعلة والشركاء.

قليمي والوبين، أضاعت اليونسكو وعلى الرغم من تزايد التواصل والتعاون مع املنظمات على الصعيدين اإل (ه)
بعض فرص العمل املشرتك مع املنظمات األخرى الفاعلة ا ميدان التعليم والتدرييف ا الال التقين 

 دان ذاتا.لنشاط اليونسكو ا املنابق أو الببدائماً  على علمواملهين. ففي الواقع، ليست هذه املنظمات 

) املنظمة ا هيكلة ٢٠١٥-٢٠١٠م والتدرييف ا الال التقين واملهين (دعمت اسرتاتيجية اليونسكو للتعلي (و)
وسيلة لنقل من حيث هي عملها داخليًا وحتسني تنظيمه، ولكن دورها كوثيقة كان حا ا ن أقل فائدة 

 .رسائل املنظمة فيما  ص التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين على الصعيد العاملي واإلقليمي والوبين

 آفاق المستقبل

استنادًا إىل هذه النتائج، يقدم التقييم توصيات ينبغي أن تؤدي إىل النتائج التالية. ويرد ا تقرير التقييم مزيد من  -١٢
 التفاصيل بشأن التدابري املقرتحة.

ملهام اليونسكو  تكييف القدرة التنظيمية (مبا ا ذلك املوارد املالية والبشرية) مع احتياجات التنفيذ الفعال (أ)
. ويشمل ٢٠١٥فيما  ص التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين ا سياق خطة التنمية ملا بعد عام 

ذلك إقامة جمتمع متماسك لليونسكو ا ميدان التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين، مع حتديد 
 .هتامسؤوليات ومساءالت واضحة لكل هيئة من هيئ
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دينامية ملراكز يونيفوك الفاعلة اليت تسهم ا التعاون الدويل وبناء القدرات ورسم السياسات ا  شبكة (ب)
الدول األعضاء وبالتعاون الكامل مع هيئات اليونسكو املعنية، وخباصة على الصعيد اإلقليمي أو دون 

عارف وتنمية القدرات اإلقليمي من خالل السعي إىل حتقيق قدر أكرب من التواصل وزيادة فرص تبادل امل
 وإسداء املشورة بشأن السياسات.

عمليات على الصعيدين القطري واإلقليمي جيري ختطيطها وتصميمها وتنفيذها ومتابعتها مبا يتماشى متاماً  (جـ)
درج ا نطاق املناقشة األوسع نطاقاً اليت تتناول سياسات مع مرحلة رسم السياسات ا البلد أو املنطقة، وتُ 

 يم والتدرييف ا الال التقين واملهين بغية ضمان الفعالية واالستدامة ا أعمال اليونسكو.التعل

ل، مبساعدة اليونسكو وغريها من شركاء وَّ وضع وثائق تقنينية فعالة حتظى باعرتاف جيد وحتُ  احلث على (د)
 لصعيدين اإلقليمي والوبين.التنمية، إىل عمليات إصالح للتعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين على ا

شركاء ملتزمون وشبكات ملتزمة ميتلكون اإلرادة ويبدون استعدادهم للعمل مع اليونسكو من خالل  (ه)
 مستدامة.و التشارك ا تويل إصالحات البلدان للتعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين بطريقة شاملة 

نشر نشرًا جيدًا وتعزز تسليط الضوء ا الال التقين واملهين تُ وضع اسرتاتيجية جديدة للتعليم والتدرييف  (و)
على اليونسكو ودورها ا ميدان التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين من خالل إبراز رؤية املنظمة 
الفريدة فيما  ص التعليم والتدرييف ا الال التقين واملهين، وذلك ا سياق خطة التنمية ملا بعد عام 

  كيف ستنفذ اليونسكو هذه االسرتاتيجية ومتوهلا يداً بيد مع شبكاتا وشركائها.بنيِّ ، وتُ ٢٠١٥

 الثقافة والتنمية المستدامة )٣(

 الخلفية والغرض

وجت بثالثة قرارات كانت العالقة بني الثقافة والتنمية املستدامة موضوع مناقشات خالل أكثر من ثالثة عقود، وتُ  -١٣
ة لألمم املتحدة ا هذا املوضوع أكدت دور الثقافة بوصفها عامًال متكينيًا وحمركًا للتنمية، ودعت إىل للجمعية العام

تعميم موضوع الثقافة ا خطة التنمية الدولية. ونظراً إىل أن اليونسكو هي وكالة األمم املتحدة املتخصصة ا الثقافة، فإن 
وتعزيزها وإبراز الرابط بينها وبني التنمية املستدامة. ومتارس املنظمة هذا الدور هلا دورًا رئيسيًا تضطلع به ا ترويج الثقافة 

من خالل سياساتا وأعماهلا التقنينية على الصعيد العاملي، مبا يشمل ترويج اليونسكو ملسألة إدراج الثقافة ا خطة 
دراسة  رَ والوبين واحمللي. وحا ا ن مل جتُ ، ودعم الربامج واملشروعات على الصعيد اإلقليمي ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

نظر بكثري من التفصيل ا بيئة السياسات اخلاصة بعملها ا مستعرضة شاملة عن ااراط اليونسكو ا هذا الال، ومل يُ 
واستهدف جمال الثقافة والتنمية املستدامة وال ا فعالية النهوج واألسالييف واألدوات املستخدمة ا تنفيذ هذه السياسات. 

) توفري عمليات تفكري عميقة ا جدوى وفعالية بيئة سياسات اليونسكو اخلاصة ١التقييم حتقيق األغراض التالية: (
) صياغة النتائج والتوصيات املتعلقة بالقيمة املضافة اليت يقدمها عمل اليونسكو الثقاا إىل التنمية ٢بالثقافة والتنمية؛ (
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) تقدمي توصيات تساعد اليونسكو ا ترسيخ مكانة أعماهلا ا جمال الثقافة والتنمية ا ٣؛ (املستدامة على الصعيد الوبين
 .٢٠١٥ عام مرحلة ما بعد

مان قيِّ م خارجي ذو خربة عريقة ا جمال الثقافة ومُ قيِّ مُ  ٢٠١٥توىل إجراء التقييم ا النصف األول من عام لقد  -١٤
لت منهجية التقييم دراسة مكتبية واسعة النطاق واستعراضًا جامعاً من مرفق اإلشراف الداخلي ا اليونسكو. ومش

للبحوث والدراسات اليت تتناول إسهام الثقافة ا التنمية املستدامة، وعددًا من زيارات املواقع، ومقابالت مهيكلة جزئياً 
 مع األبراف املعنية الرئيسية.

 النتائج 

مثة جمموعة مقنعة ومتنامية من األدلة تثبت أن هناك عالقة هامة بني الثقافة والتنمية املستدامة. فمنذ التسعينات  -١٥
هذه األدلة من خالل البحوث ودراسات  املشاركة ا إعدادمن القرن املاضي، كانت اليونسكو ا صدارة اجلهات 

عديد من السلطات العامة ومنظمات التمع املدين على ضطلع به الاتستكمل العمل اهلام الذي كانت احلاالت، و 
 الصعيد احمللي والوبين والعاملي، إضافة إىل الباحثني ا شا أحناء العامل.

مع أن هناك بعض االستثناءات القائمة حقاً، فإن الثقافة واألبعاد الثقافية للتنمية ال تزال تتعثر مراعاتا ا التعاون و  -١٦
بالتنمية املستدامة. وال تزال هناك عقبات حتول دون حتقيق مزيد من التقدم ا هذا الال، وهي الفهم الدويل املتعلق 

احملدود لألبعاد الثقافية للتنمية وجمموعة من املفاهيم اخلابئة السائدة (منها على سبيل املثال فهم الثقافة على أ�ا احلفاظ 
مثًال ما هو ذو ببيعة سياسية أو ما هو متمثل ا فتح الباب أمام النسبية على املمارسات التقليدية) والتحفظات (ومنها 

 الثقافية، وغري ذلك)، إضافة إىل القيود املفروضة على القدرات التقنية واملؤسسية على الصعيدين الوبين واحمللي.

لي، ال على الصعيد الوبين أو ومثة تقدم حقيقي حيرز غالبًا ا دمج الثقافة بالتنمية املستدامة على الصعيد احمل -١٧
اإلقليمي أو العاملي. ومع أن االعرتاف  ذا األمر ليس دائمًا أمرًا سهًال ا منظومة األمم املتحدة، فإنه يفتح الباب أمام 

 الفرص والتحديات على حد سواء.

ة تقع على عاتق قطاع الثقافة عترب مسؤوليومع أن عمل اليونسكو ا جمال الثقافة والتنمية املستدامة غالبًا ما يُ  -١٨
عرتف بأن هذه املبادرات تندرج ا نطاق الثقافة والتنمية سهم فيه أيضاً. وغالبًا ما ال يُ حصراً، فإن سائر أجزاء املنظمة تُ 

نظر إليها على أ�ا تنتمي إىل منوذج مشرتك. وتوجد ا ا ن نفسه أشكال خمتلفة ومتنوعة من املستدامة، ولكن ميكن أن يُ 
ا أقسام املنظمة. وتظهر شرسائل السياسات وسردياتا املتعلقة بالثقافة والتنمية املستدامة، وذلك ا قطاع الثقافة وا 

 بعض هذه األشكال بوضوح، أما بعضها ا خر فيبقى ضمنياً.

قافة والبعد االقتصادي ويرى الكثريون أن أنشطة االتصال املتعلقة بالثقافة والتنمية املستدامة تفضل الربط بني الث -١٩
 للتنمية، مما يؤدي إىل إمهال الرؤية األوسع نطاقاً واألكثر تكامالً للتنمية املستدامة.
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ودعمت املنظمة العديد من األنشطة املثرية لالهتمام واملتعلقة بالثقافة والتنمية املستدامة. فإن صندوق حتقيق  -٢٠
بالثقافة والتنمية" وعمل اليونسكو بوصفها جهة قادرة على مجع جهات أخرى األهداف اإلمنائية لأللفية و"نافذته اخلاصة 

 قد عزز كل ذلك ااراط املنظمة ا هذا الال تعزيزاً بالغاً وسلط املزيد من األضواء على أنشطتها.

يد العاملي والوبين وتدعو اليونسكو إىل دمج الثقافة بالتنمية املستدامة االجتماعية والبيئية واالقتصادية على الصع -٢١
 واحمللي. وإن ما يضعف هذه الرسالة إضعافاً بالغاً هو أن هذا الدمج مل حيدث على صعيد املنظمة.

وتسهم اليونسكو إسهاماً فاعًال ا األنشطة "التمهيدية" املتمثلة ا وضع املعايري وبناء القدرات وإسداء املشورة ا  -٢٢
التنمية املستدامة، وا األنشطة "الالحقة" املتمثلة ا بناء القدرات ودعم املبادرات على جمال السياسات املتعلقة بالثقافة و 

 الصعيد احمللي. ويتمثل التحدي ا التوصل إىل التوازن الصحيح بني األمرين.

ا املقر وا د عمل اليونسكو ا جمال الثقافة والتنمية املستدامة، عقِّ وهناك داخل املنظمة عدد من العوامل اليت تُ  -٢٣
بني القطاعات، إضافة إىل  امليدان على حد سواء. وتشمل هذه العوامل نقص ا ليات والبىن واحلوافز على العمل املشرتك

فر ما يكفي من أدوات ومنهجيات للتعاون بني القطاعات داخل املنظمة ومع الشركاء؛ وعدم اعتياد موظفي عدم تو 
فرض على املوارد من قيود حتد على حنو بالغ من قدرة قطاع الثقافة ا ستدامة؛ وما يُ قطاع الثقافة على مسائل التنمية امل

املقر على االاراط ا أنشطة تنظيمية تتجاوز حدود تركيزه الراهن وعلى تويل القيادة ا العمل املتعلق بالثقافة والتنمية 
 املستدامة ا شا أقسام املنظمة.

 آفاق المستقبل

لتنمية املستدامة بالثقافة أنواعًا جديدة من الشراكات املتعددة القطاعات واملشرتكة بني القطاعات يستلزم ربط ا -٢٤
اليت تتيح فرصة التعبري لموعة متنوعة من اجلهات املعنية على مجيع املستويات، كما يستلزم إقامة روابط متينة بني 

ياسات، من جهة، وميدان التنمية املستدامة العاملي، من جهة املبادرات على الصعيد احمللي واملؤسسات املعنية برسم الس
أخرى، بغية تفادي انقطاع الروابط بينهما. وحتتل اليونسكو موقعًا جيدًا  وهلا إنشاء منابر للمبادالت بني خمتلف أنواع 

 قد تسهم هذه املنابر ا تيسري هذا العمل.و اجلهات املعنية على اختالف مستوياتا، 

على حنو متزامن  وجودةي أن تدرك اليونسكو على حنو أفضل السرديات اخلاصة بالثقافة والتنمية املستدامة واملوينبغ -٢٥
داخل املنظمة، وأن تدرك أيضًا االفرتاضات اليت تقوم عليها، حبيث يتسىن كشف أوجه التوتر والتضارب السائدة 

يساعد أيضًا ا إنشاء وعي ا كل أقسام املنظمة  األمرهذا والتفاوض عليها وتسويتها إذا اقتضى األمر ذلك. ولعل 
بشأن جوانيف الثقافة اليت جيري غالبًا إمهاهلا أو جتاهلها. ومثة حاجة أيضًا إىل إضفاء الوضوح على أوجه الرتابط النظرية 

ة ا إبار عمله التقنيين والعملية بني بعض املبادرات املتخذة، ومنها على سبيل املثال املبادرات اليت يديرها قطاع الثقاف
 واألنشطة اخلاصة بإدارة أفريقيا.
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أما التعاون املشرتك بني القطاعات، سواء داخل اليونسكو أو على الصعيدين الوبين واحمللي، فيمثل أمرًا أساسياً  -٢٦
فة ا جمال الرتويج للعمل ا جمال الثقافة والتنمية املستدامة. وعلى الصعيدين الدويل والوبين، لعل جهود قطاع الثقا

لدمج الثقافة ا التنمية املستدامة يكتسيف مزيدًا من الثقل لدى األبراف الفاعلة غري الثقافية إذا قامت سائر قطاعات 
 اليونسكو بتعزيز هذه اجلهود.

ضوء  وقد حيتج بعضهم بأنه نظرًا إىل دور اليونسكو التقليدي ووظيفتها كوكالة معنية بالنشاط التقنيين وعلى -٢٧
مواردها احملدودة، فإن الرتكيز الرئيسي ينبغي أن ينصيف على األنشطة التمهيدية. ولكن األنشطة الالحقة ضرورية أيضاً 
إىل حد ما من أجل تقدمي نتائج ملموسة توضح جدوى خطاب املنظمة. واألمران املطلوبان مها إيضاح الطريقة وإيضاح 

ا حياة األفراد. بيد أنه يتعني على اليونسكو أن تكون اسرتاتيجية التوجه عند  األثر اإلجيايب الذي حيدثه عمل اليونسكو
طالع بأنشطتها "الالحقة"، وأن تركز على املبادرات اليت تتيح إمكانية التأثري ا رسم السياسات، واليت تضمن إبراز ضاال

 االستدامة.صورة املنظمة إبرازاً واضحاً، ومتتلك قدرة على إحداث أثر مضاعف، وتتسم ب

وعلى وجه العموم، يستلزم االستكشاف الكامل للروابط بني الثقافة والتنمية املستدامة اعتماد �ج شامل للثقافة،  -٢٨
ويتخطى حدود العمل  والذي يتسم بالرتابطالنظام اإليكولوجي، الذي يشبه  جلوانيف الثقافيةا بابعأي �ج يشدد على 

 . وأدرجت ا تقرير التقييم توصيات ا هذا الصدد.املغلق الراهن القائم على �ج "الصومعة"

 الدروس المستخلصة من إصالح شبكة اليونسكو الميدانية في أفريقيا )٤(

 الخلفية والغرض

وافق املؤمتر العام ا دورته السادسة والثالثني على إجراء إصالح شامل لشبكة اليونسكو امليدانية من أجل االرتقاء  -٢٩
يذ الربنامج ا الدول األعضاء، وضمان حضور أكثر مرونة وبروزًا ا امليدان، وحتسني اتساق اليونسكو مع بنوعية تنف

، بسبيف القيود املالية، البدء بتنفيذ اإلصالح امليداين ا تقررمث على صعيد منظومة األمم املتحدة.  العناصر املتماسكة
سائر املنابق  انشر اإلصالح إرجاء منطقة أفريقيا، مع هدا التنفيذ على  أن يقتصرالحقاً تقرر الدول العربية وأفريقيا، مث 

إىل تاريخ الحق، بانتظار إجراء حتليل للدروس املستخلصة من املرحلة األوىل ا أفريقيا. وأجرى مرفق اإلشراف الداخلي 
تزويد املديرة العامة واهليئتني ا هذا السياق استعراضًا لإلصالح ا منطقة أفريقيا لغرض استخالص الدروس مبكرًا و 

 الزمة قد جيري حتديدها. تعديالتالرئاسيتني باملعلومات الالزمة إلجراء أي 

مي مرفق اإلشراف الداخلي. ومشلت فريق من مقيِّ  ٢٠١٥وتوىل إجراء االستعراض ا النصف األول من عام  -٣٠
عة استقصاءات لدى اجلهات املعنية ومقابالت مهيكلة جزئياً منهجية التقييم دراسة مكتبية وعدداً من زيارات املواقع وأرب

 مع أهم اجلهات املعنية والشركاء.
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 النتائج

مثة اتفاق واسع النطاق على أن األهداف الرئيسية إلصالح الشبكة امليدانية كانت وال تزال متسمة بقدر كبري من  -٣١
ات اجليدة الناشئة، وضمان تركيز أكرب وأقوى على الشراكات اجلدوى. وتناول االستعراض بعض األمثلة الواعدة للممارس

اجلديدة وتعبئة املوارد على املستويني القطري واإلقليمي، وبذل جهود مستدامة للتكيف مع وقائع البنية امليدانية اجلديدة. 
املكاتيف اإلقليمية  ) على الرغم من الوضع املايل الصعيف الذي تواجهه اليونسكو، أنشئت١ومشلت املنجزات ما يلي: (

كملت قدراتا خبربات مشلت فر هلا املوظفون أو استُ اخلمسة املتعددة القطاعات، بدعم من الدول األعضاء املضيفة، ووُ 
) وزادت قطاعات الربنامج جهودها من أجل حتقيق الالمركزية بنقل ٢معظم قطاعات اليونسكو إن مل يكن مجيعها؛ (

فعاليتها ا عدد من أفرقة  ُعززتمشاركة اليونسكو أو  تزيدو ) ٣مع إيالء األولوية ألفريقيا؛ ( املوارد املالية إىل امليدان،
 األمم املتحدة القطرية.

 ه، ومنها ما يلي:واجَ بيد أن املنجزات تظل حمدودة باملقارنة بالتحديات اليت تُ  -٣٢

لتنفيذه على حنو مالئم.  اليت أتيحت وارداملوقت و الكان إصالح الشبكة امليدانية أمرًا صعبًا من حيث  )أ(
وتأثرت العملية الكاملة تأثرًا بالغًا باألزمة املالية ا اليونسكو وباألزمة االقتصادية العاملية العامة على حد 

0Fسواء، مما أدى إىل حاالت تأخري كربى وحاالت خفض بالغ ا امليزانيات.

وإضافة إىل ذلك، جرى نشر  ١
ا كان متوقعاً، إذ حدثت حاالت تأخري كبرية ا شغل الوظائف الرئيسية. ويتسم املوظفني بوترية أبطأ مم

 أنه كان هلا آثار سلبية على نشر اإلصالح وجناحه. إاللنظام، مرتبطة بابعض هذه املشكالت بطبيعة 

أو  وجرى استكمال إصالح الشبكة امليدانية ا أفريقيا ذاتا باسرتاتيجية ذات أهداف ومنجزات واضحة (ب)
خطط بوارئ مهيكلة بغية  ا الوقت نفسه مل توضعو خبطة تنفيذ متينة ذات أهداف ومنجزات واضحة. 

 التصدي لعواقيف األزمة املالية.

جريت لتحديد املسؤوليات واملساءالت، فإن هذه املسؤوليات وعلى الرغم من أن بعض احملاوالت قد أُ  (جـ)
أبرافًا متعددة ا املقر (مكتيف التخطيط االسرتاتيجي ومكتيف إدارة فهم فهمًا جيداً. فإن واملساءالت مل تُ 

من املسؤولية اإلدارية ولكن مل  اً املوارد البشرية ومكتيف اإلدارة املالية والقطاعات) كانت تتوىل مستوى معين
وىل تكن هناك هيئة مركزية مسؤولة عن تنسيق اإلصالح ونشر تطبيقه. وعلى الرغم من أن إدارة أفريقيا تت

التنسيق العام لألنشطة ا أفريقيا، فإ�ا مل تكن تشارك على حنو بارز ا عملية اإلصالح ومل تكن مهامها 
احملددة واضحة ا نظر العديد من املوظفني واجلهات املعنية. ومن مث فإن الصيغة العامة للقيادة والرصد 

 ري منسقة ومتفاوتة.واإلشراف على عملية اإلصالح كانت موزعة على أبراف متعددة وغ

                                                
دث على سبيل املثال، مت ختفيض عدد املوظفني اإلرشادي الذي كان مقررًا للمكاتيف اإلقليمية املتعددة القطاعات ختفيضًا بالغاً، وهذا ما ح ١

 إنشاء املنرب اإلقليمي للدعم اإلداري واملايل. يضاً للمنابر الداعمة هلا، ومنها مثًال وقفأ
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ومل تكن هناك اسرتاتيجية شاملة للموارد البشرية من أجل إتاحة التنفيذ السلس إلصالح الشبكة امليدانية  (د)
 من االستعراض أن هناك عدة أمثلة مت فيها نقل موظفني إىل أماكن مع أ�م ال ونشر املوظفني. وتبنيَّ 

هارات اللغوية املالئمة ألداء املهمة الالزمة. وكانت أغلبية حركة ميتلكون اخلربة وال الكفاءات التقنية أو امل
 من نوع النقل داخل املنطقة ذاتا، مع نقل أعداد ال تذكر من املوظفني من املقر إىل املنطقة. ملوظفنيا

يخ ومل تكن البىن الناشئة عن عملية اإلصالح، ا بعض احلاالت، متسقة مع املعايري املوافق عليها لرتس (ه)
حضور اليونسكو ا امليدان. ولعل مهام عدد من املكاتيف ومواقعها وبالتايل مربرات وجودها تستحق ا 
هذا الصدد مزيداً من االستعراض، وال سيما ا سياق حتديد موقع اليونسكو على حنو اسرتاتيجي من أجل 

 .٢٠١٥حتسني األداء ا إبار خطة التنمية ملا بعد عام 

إصالح الشبكة امليدانية ا أفريقيا اتساق اليونسكو التام مع اللجان االقتصادية اإلقليمية  مل حتقق عملية (و)
األفريقية كما كان مزمعاً ا األصل. ففي بعض احلاالت، يوجد حا مكتبان إقليميان متعددا القطاعات أو 

احدة. كما أن اليونسكو ثالثة مكاتيف من هذا النوع تشمل البلدان اليت تضمها مجاعة اقتصادية إقليمية و 
ليست متسقة متامًا مع التجمعني اإلقليميني املندرجني ا جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية: التجمع املركزي 
الغريب والتجمع اجلنويب الشرقي، وقد ميثل ذلك مشكلة كبرية ا سياق تنفيذ اليونسكو خلطة التنمية ملا بعد 

 .٢٠١٥عام 

 آفاق المستقبل

 االستعراض عددًا من الدروس الرئيسية اليت تقتضي من املديرة العامة ومن اهليئتني الرئاسيتني النظر فيها من نيَّ بَـ  -٣٣
 أجل حتديد االستجابات االسرتاتيجية األكثر مالءمة:

قلصت األزمة املالية تقليصًا شديدًا قدرة املنظمة على ضمان التنفيذ الكامل لعملية إصالح الشبكة  (أ)
ية. ومثة حاجة إىل مزيد من االستثمار إذا أريد لإلصالح أن حيقق أهدافه املنشودة، مع اإلقرار بأن امليدان
انيات توفري املوارد اإلضافية تنحصر على األرجح ا املوارد املستمدة من األموال اخلارجة عن كإم أكرب

خل منظومة األمم املتحدة األوسع امليزانية، ال من التمويل األساسي، كما هي احلال ا االجتاه الراهن دا
نطاقاً. وقد يتطليف ذلك أيضًا بىن ميدانية أكثر مرونة ومزيدًا من التعزيز للشبكة امليدانية من أجل تكوين 

 حد أدىن من موظفي الربنامج األساسيني ومن اخلربة األساسية ا املكاتيف اإلقليمية املتعددة القطاعات.

ولية إلصالح الشبكة امليدانية ا أفريقيا مع تفكيك مكتيف التنسيق امليداين. وتزامنت مرحلة التنفيذ األ (ب)
وأدى ذلك إىل تشتيت املسؤوليات عن التفاعل مع امليدان وتوزيعها على دوائر وقطاعات خمتلفة، كما أدى 
 إىل غياب واجهة واحدة واضحة للعيان. ولعل إضفاء مزيد من الوضوح على مسألة اهليئة املسؤولة عن
اإلدارة العامة للشبكة امليدانية، مبا ا ذلك مسؤوليات إدارة مبادرة اإلصالح ورصدها، يؤدي إىل حتقيق 
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حمددة ألفريقيا، ينبغي النظر ا عدة خيارات أخرى مزيد من الكفاءة. وفيما يتعلق بإدارة تنفيذ إصالحات 
 قيا.منها استعراض الدور احملدد واملوقع اجلغراا األمثل إلدارة أفري

فرصة لليونسكو لكي تستعرض وحتدد جمددًا حضورها امليداين  ٢٠١٥ عام ملا بعدالتنمية خطة تيح تو  (جـ)
وأسالييف عملها وميزاتا النسبية. وسوف يقتضي ذلك اسرتاتيجيات حمددة تستجييف جلملة أمور منها تلبية 

بالسياسات املتكاملة، وتنمية احتياجات الدول األعضاء من حيث الدعم التقنيين، واملشورة اخلاصة 
القدرات، واالبتكار، ودعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. وينبغي تلبية بعض هذه االحتياجات من 
خالل النهوض بالشراكات القائمة وكذلك من خالل إقامة شراكات جديدة، وضمان توفري احلد األدىن 

 ا مجيع مهام اليونسكو اخلمس. الالزم من اخلربة التقنية وإقامة برامج أكثر مشوالً 

، قبل املضي قدماً ا نشر اإلصالح، إجراء تقييم عميق ملا إمعان ا مسألة ما إذا كان ينبغيوينبغي النظر ب (د)
يوجد حاليًا من موابن القوة وأوجه الضعف والفرص واألخطار، وكل ذلك ا سياق خطة التنمية ملا بعد 

 .٢٠١٥عام 

امل مناقشة أمشل للمنجزات والتحديات والدروس وا ثار االسرتاتيجية الرئيسية املقبلة. وستقدم ويضم التقرير الك -٣٤
املديرة العامة خطة عمل لالستفادة من النتائج والدروس املبينة ا هذا التقرير، وفقًا ملا بلبه اللس التنفيذي ا القرار 

 ئة.االذي اعتمده ا دورته السادسة والتسعني بعد امل

 القرار المقترح

 قد يرغيف اللس التنفيذي ا اعتماد قرار ينص على ما يلي: -٣٥

 إن اللس التنفيذي،

 (سادساً)، ٦م ت/١٨٦بالقرار  إذ يذكر - ١

 اجلزء الثالث، ٥م ت/١٩٧الوثيقة  وقد درس - ٢

املديرة العامة إىل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه العمليات، فيما عدا  ويدعوبعمليات التقييم  رحيفيُ  - ٣
احلالة أن تعرض املسألة  هالتوصيات اليت تستلزم قراراً من اللس التنفيذي و/أو املؤمتر العام، إذ جييف ا هذ

 املعنية على اللس التنفيذي لينظر فيها.

 بُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 الرابعالجزء  ٥م ت/١٩٧ 
  
 ٢٨/٨/٢٠١٥باريس،  

 /فرنسياألصل: إجنليزي
 
 

 املؤقت األعمال جدولمن  ٥البند 

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

 الرابعالجزء 

 المسائل المتعلقة باإلدارة

 الملخص

 واملؤمتر التنفيذي اللس تمدهااع اليت القرارات متابعة يف احملرز على التقدم التنفيذي اللس أعضاء إطالع إىل التقرير هذا يهدف
 .السابقة ووراتما يف العام

 :التالية اإلوارية املسائل عن معلومات الوثيقة هذه من ويتضمن اجلزء الرابع

 ٢٠١٦ عام خارطة طريق لمشاورات :٥م/و  ٤م/ بشأن تنظيم اجتماعات تشاور إقليمية بشأن الوثيقتين اقتراح –ألف 
 )٥م/٣٩والميزانية ( بشأن إعداد مشروع البرنامج

 .١٠القرار املقرتح يف الفقرة اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها: 

 خطة العمل الرامية إلى تحسين إدارة الموارد الخارجة عن الميزانية تنفيذ – اءب

عبئة املوارو الالزمة لألنشطة اخلارجة يقدم هذا التقرير ما استجد من تطورات فيما يتعلق بربجمة األنشطة اخلارجة عن امليزانية، وت
عن امليزانية وتنفيذ هذه األنشطة ورصدها وتقييمها، ولذلم مسةلة اسرتواو التلالي و وتلبية لطلا اللس التنفيذي يف القرار 

التعبئة خبطة مستوفاة لتعبئة املوارو تشمل أهداف هذه ، يشفع هذا التقرير (جيم) اجلزء الرابع ٥/م ت١٩٥بشةن الوثيقة 
و وقد لقي هذا الطلا صداه ٥م/ للل وثيقةالصيغة النهائية وضع بالتوازي مع  فرتة عامني على أساسواجلهات املاحنة احملتملة، 
يف (وورته  أن تقدم إليه ) ثيط طلا اللس التنفيذي من املديرة العامة١٣/ م ت١٩٥(القرار  ٥م/٣٨يف القرار بشةن الوثيقة 
، تتضمن بنووًا بشةن الشرالات مع ٢٠١٧-٢٠١٦عد املائة) "مشروع اسرتاتيجية لتعبئة املوارو يف عامي السابعة والتسعني ب

 اجلزء الرابع ضميمة)و ٥/م ت١٩٧القطاع اخلاص"و ويرو مشروع اسرتاتيجية لتعبئة املوارو لضميمة هلذه الوثيقة (

 .٥١يف الفقرة  القرار املقرتح :اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها
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 برنامج المساهمة والمنح الدراسية –جيم 

(ثانياً)، تقدم املديرة العامة إىل اللس التنفيذي تقريراً  ٧٢م/٣٧من قرار املؤمتر العام  ٣(جـ) و ٢عمًال بةثلام الفقرتني 
، مبا يف ٢٠١٥-٢٠١٤عامني عن الطلبات املوافق عليها يف إطار برنامج املسامهة واملساعدة يف خاالت الطوارئ لفرتة ال

رمسية مع اليونسلو، مع بيان املبالغ املوافق عليها  شرالةباليت ترتبط  ذلم الطلبات الواروة من املنظمات غري احللومية
: و وترو قوائم الطلبات على شبلة اإلنرتنت، على العنوان التايلاملشروعات احملدوة يف تلم الطلبات لتمويل

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233658M.pdf 

 وتعرض الوثيقة النتائج املنشووة وحتليالً عاماً هلا يف إطار تنفيذ هذا الربنامجو

 .١١ة القرار املقرتح يف الفقر اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها: 

 الصندوق االستثماري لتعزيز تنفيذ البرنامج -دال 

 .٢٣القرار املقرتح يف الفقرة التنفيذي اتخاذها:  المجلساإلجراءات المتوقع من 

أو للحفاظ على البرامج القائمة، سواء أكانت ممولة من الميزانية  معايير يمكن تطبيقها العتماد برامج جديدة – اءه
 العادية أم من خارجها

 اقتراح بشأن تقديم مؤشرات األداء واألهداف المتعلقة باألولويتين العامتين: أفريقيا والمساواة بين الجنسين –واو 

مشروع قدَّم ثينذاك ثيط سيتقرتح املديرة العامة تةجيل هذه الوثيقة إىل الدورة األوىل بعد املائتني للمجلس التنفيذي 
 ).٥م/٣٩الربنامج وامليزانية (

 التنفيذي وعبء العمل فيها المجلس لدورات الزمني جدولال -زاي 

 .١٠القرار املقرتح يف الفقرة  اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها:

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233658M.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233658M.pdf


(i) 

 جدول المحتويات

 رقم الصفحة

 :٥وم/ ٤ية بشأن الوثيقتين م/اقتراح بشأن تنظيم اجتماعات تشاور إقليم -ألف 
 ١  ......................... )٥م/٣٩بشأن إعداد مشروع البرنامج والميزانية ( ٢٠١٦خارطة طريق لمشاورات عام 

 ٨  ....................................... تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحسين إدارة الموارد الخارجة عن الميزانية -باء 

 ٢٣  ........................................................................... برنامج المساهمة والمنح الدراسية –جيم 

 ٢٧  .............................................................................. االستثمار لتعزيز تنفيذ البرنامج -دال 

 معايير يمكن تطبيقها العتماد برامج جديدة أو للحفاظ على البرامج القائمة، -هاء 
 ٣٥  ........................................................ سواء أكانت ممولة من الميزانية العادية أم من خارجها

 ة باألولويتين العامتين:اقتراح بشأن تقديم مؤشرات األداء واألهداف المتعلق –واو 
 ٣٩  .............................................................................. أفريقيا والمساواة بين الجنسين

 ٤٠  ................................................. الجدول الزمني لدورات المجلس التنفيذي وعبء العمل فيها -زاي 
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عام خارطة طريق لمشاورات  :٥م/و  ٤م/ ور إقليمية بشأن الوثيقتيناقتراح بشأن تنظيم اجتماعات تشا -ألف 
 )٥م/٣٩بشأن إعداد مشروع البرنامج والميزانية ( ٢٠١٦

 )باء) ،(ثالثاً  ٥/م ت١٩٢القرار ، أل ) و (ثالثاً  ١٧/م ت١٨٧ القرارمتابعة تنفيذ (

عامة إىل أن تقدم إليه يف أي وورة مالئمة من ، باء، املديرة الثالثا ٥/م ت١٩٢مبوجا القرار  ي،وعا اللس التنفيذ - ١
خارطة طريق شاملة وخطة قائمة على التلالي  التقديرية بشةن  ٢٠١٥-٢٠١٤الدورات اليت سيعقدها يف فرتة العامني 

 .٥م/٣٩املتعلقة بإعداو الوثيقة  ٢٠١٦مشاورات عام 

 وترمي هذه الوثيقة إىل االستجابة هلذا الطلاو - ٢

 الخلفية

وامليزانية على عملية تشاور من مراثل خمتلفة تشارك فيها الدول األعضاء يف تلز إعداو األمانة ملشروع الربنامج ير  - ٣
توفري توجيهات وإسهامات بشان األولويات يف هذه  عملية التشاور من و وتتمثل النتائج املنشووةواألطراف املعنيةاليونسلو 

، وأساليا وأووارها الرياوية، املستقبلية مة ومزاياها النسبية، وأولوياتا املواضيعيةالربناجمية، والتموضع االسرتاتيجي للمنظ
عضاء وبدءًا من املؤمتر العام الذي سيوفر منربًا ملمثلي الدول األ عملها، ولذلم بشةن جمموعة خمتارة من املسائل اإلواريةو

 تتوجمشاورات املديرة العامة لعدة أشهر  ةواصليتم مس�ا، ملناقشة التوجهات االسرتاتيجية العامة للربنامج واالتفاق بشة
 ).٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨صياغة مقرتثاتا األولية بشةن مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة ب

) عدة خيارات باء(اجلزء الثالط  ٥/م ت١٩٢(ثالثاً، أل )، اقرتثت األمانة يف الوثيقة  ١٧/م ت١٨٧بالقرار  عمالً  - ٤
ة وفعالة من ثيط التللفة ملشاورات املديرة العامة مع الدول األعضاء واألطراف املعنيةو ومنذ ذلم احلني، لطرائق بديل

استلشاف خمتل  اإلملانيات، آخذة يف االعتبار  األمانة (ثالثاً، باء)، واصلت ٥م ت/١٩٢الً لقرار اللس التنفيذي وامتثا
حتقيق وفورات يف التلالي و ومن هنا يةيت اقرتاح خارطة  ذلم من ضرورة على وما يرتتاأيضًا ختفيض ميزانيتها األساسية 
 ).٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨بشةن إعداو مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  ٢٠١٦الطريق التالية ملشاورات عام 

 ٥م/٣٩خارطة طريق لمشاورات المديرة العامة بشأن إعداد مشروع الوثيقة 

، ٢٠١٦اليت ستبدأ يف أوائل عام  ٥م/٣٩إعداو مشروع الوثيقة  مة من املشاورات بشةنالقاو فيما يتعلق باجلولة - ٥
منتديات النقاش إىل االجتماعات أو من املناقشات التعاونية على اإلنرتنت عرب  بدءاً  خمتلفة اً أوجهيتخذ شللها يُقرتح أن 

اليونسلو  ديتستفف و األساسية املتاثة واخلربة التقنيةو وس رهناً بعدو املشارلني، والبىن املؤمترات املرئية على شبلة اإلنرتنت،
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 وتتوفر اإلملانات التالية على واالجتماعات االفرتاضيةو على اإلنرتنتمن التلنولوجيا اليت تستخدمها أصًال لدعم التعاون 
 وجه التحديد:

 االجتماعات على شبلة اإلنرتنت بالصوت والصورة؛ •
 تشاطر الوثائق؛ •
 ؛ملتبة الوثائق •
 (مراقبة النص والتحقق منه)؛ العمل على مشروع الوثائق بصورة مشرتلة •
 االستقصاءات؛ •
 ، منتدى نقاش على اإلنرتنت؛جمموعة نقاش •
 ختطيطات ومهام مشرتلة •
 التصويت؛ •
 النقاش بني جمموعة صغريةو •

من جمموعات النقاش على  وعأجل إوارة هذا الن إال أنه مناإلملانات اليوم يف مقر اليونسلو،  توفر هذه بالرغم من - ٦
اإلنرتنت واالجتماعات االفرتاضية اليت يشارك فيها عن بعد عدو لبري من ممثلي الدول األعضاء، فضال عن اللجان الوطنية، 

ومن الضروري أيضاً توفري التوجيه  الداخليةو املعدات املناسبة وتطوير القدراتيف  من االستثمار هناك ثاجة أيضًا إىل املزيد
فعالة وجمدية وأن تلون لدى املشرفني القدرات اللافية  املشارلة يف املناقشات على اإلنرتنت أن تلون لتدريا لضمانوا

حتتاج اليونسلو إىل أواة مناسبة وفعالة من  باإلضافة إىل ذلم، سوف إلوارة مثل هذه املناقشات واالجتماعات االفرتاضيةو
 التلالي  التفصيلية يف امللحق)وانظر و (ة اللغاتلتيسري املناقشات املتعدوثيط التلالي  

إللرتوين موجه إىل الدول  باستبيان ٢٠١٦استهالل مشاورات عام أن يتم  ٥م/٣٩يُقرتح إلعداو مشروع الوثيقة  - ٧
 ترتبط ومنظمات األمم املتحدة، واملنظمات الدولية احللومية، واملنظمات غري احللومية اليت األعضاء، واألعضاء املنتسبني،
 اإلنرتنت، على ونشرته األمانة أعدته الذي االستبيان على للرووو حتليلي موجز إىل واستناوامع اليونسلو بعالقات رمسيةو 

 على املستويات اإلقليمية اليت سيتم تنظيمها تباعاً  ،احملدوة زمنياً  اإلللرتونية املناقشات خالل من قدما املشاورات ستمضي
 عالوة. جترييب أساس وعلى وميلن تنظيم اجتماعات افرتاضية، ثيثما أملن ذلم. اإلقليمية ومث ليميةووون اإلق/  اجلامعة
 االجتماعات اختيار أيضا األعضاء للدول ميلن ،)باء( الثالط اجلزء ٥/م ت١٩٢ الوثيقة يف املقرتح النحو وعلى ذلم، على

على أن يشمل ذلم  املشارلني، جلميع الالزم التمويل تةمني يف تنجح أن شريطة ،(القائمة على احلضور الشخصي) الوجاهية
املعلومات الواروة يف انظر ( .٥م/٣٨ الوثيقة مشروع يفنظرًا إىل عدم ختصيص اعتماوات هلذا األمر  اليونسلو، موظفي

 ).الوجاهيةامللحق عن االجتماعات 
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خالل االجتماع  ٥م/٣٩ إعداو مشروع الوثيقة وجاهية بشةنلما ستقوم اليونسلو باستجالء إملانية عقد مشاورات  - ٨
للوفاء باملواعيد  ٢٠١٦شريطة أن يتم ذلم يف ثدوو الفرتة من أيار/مايو إىل ثزيران/يونيو  األقاليمي السنوي للجان الوطنية،

 النظامية النهائيةو

رتثة بشةن إعداو مشروع الوثيقة وتقدم خارطة الطريق التالية معلومات تفصيلية عن خمتل  مراثل عملية التشاور املق - ٩
 ، مبا يف ذلم املخرجات املتوقعة يف لل مرثلة، والتلالي  التقديرية ذات الصلةو٥م/٣٩



 التكاليف المنشودة المخرجات األنشطة  التاريخ

تشرين األول/أكتوبر 
٢٠١٥ 

الدورة السابعة 
والتسعون بعد المائة 

 للمجلس التنفيذي
 الثامنة والثالثين للمؤتمر العام توصية للدورة ٢٠١٦ة الطريق لمشاورات عام المجلس التنفيذي يدرس خارط

 

تشرين الثاين/نوفمرب 
٢٠١٥ 

الدورة الثامنة والثالثون 
 للمؤتمر العام

اعتمدها اللس التنفيذي يف وورته السابعة اليت  تتشاطر األمانة املعلومات بشةن خارطة الطريق –
تشرين الثاين/نوفمرب  ٢الوطنية يف اجتماعها األقاليمي (باريس،  والتسعني بعد املائة مع اللجان

 )؛٢٠١٥
 .٥م/٣٩ممثلو الدول األعضاء يتناقشون يف املؤمتر العام بشةن التوجهات املستقبلية للوثيقة  –

 أثاطت اللجان الوطنية علماً بالطرائق اجلديدة؛ –
قرار املؤمتر العام يف وورته الثامنة والثالثني بشةن  –

 القاومةو ٥م/٣٩ة الوثيق

 وإعالم اخلارجية العالقات ينظمها قطاع
جرى التخطيط له سلفاً يف الوثيقة اجلمهور (

 )٥م/٣٧

األول/ويسمرب  لانون
شباط/فرباير  – ٢٠١٥
٢٠١٦ 

تباول وجهات النظر بني اللجان الوطنية للل جمموعة من البلدان النتخاب الرئيس/املشرف واملقرر،  المرحلة التحضيرية
 ، وتتوىل امللاتا امليدانية تيسري العملية بالتنسيق مع املقروديد اجلدول الزمينوحت

 حتديد جمموعات الدول األعضاء/اللجان الوطنية؛ –
 انتخاب الرئيس/املشرف واملقرر؛ –
 وضع اجلداول الزمنية للمشاوراتو –

 وقطاع ،(امللاتا امليدانية وقت املوظفني
وملتا اجلمهور،  وإعالم اخلارجية العالقات

 التخطيط االسرتاتيجي)

 االستبيان اإلللرتوين، والوثائق األساسية ذات الصلة؛تستهل األمانة عملية إعداو  –  
 حتديد الثغرات يف املعدات والقدرات؛ –
 إعداو املواو التوجيهية والتدريبية؛ –
 اقرتاح لتعبئة األموالوإعداو  –

 ؛رسال خطابات الدعوة واالستبيانإ –
حليازة املعدات الالزمة   خطة حمسوبة التلالي –

 ، مبا يف ذلم اجلدول الزمينوالتدريا

 ونظم املعارف إوارة قسم قت املوظفني (و 
االسرتاتيجي)  التخطيط وملتا، املعلومات

 أيضاً امللحق)انظر (

 اطالق االستبيان؛ –  ٢٠١٦آذار/مارس 
 ورو املايل واستهالل مشروع الرتليا والتدرياوتةمني امل –

املناسبة   ميلنهم االستفاوة من املعداتمجيع املشارلني
 ويتمتعون بالقدرة على املشارلة يف املناقشات اإلللرتونية؛

 امللحق)انظر (

التاسعة  الدورة ٢٠١٦نيسان/أبريل 
والتسعون بعد المائة 

 للمجلس التنفيذي

أثلام  ن تنفيذالعام بشة يدرس اللس التنفيذي تقرير النتائج االسرتاتيجية، ويصوغ توصية للمؤمتر
 انقضاء املدة خبصوص برامج اليونسلوو

اللس التنفيذي بشةن توجهات الربنامج، مبا يف  قرارات
 ذلم ما يتعلق بإ�اء الربامج أو مواصلتهاو

 

 )االسرتاتيجي خطيطالت وقت املوظفني (ملتا  للرووو على االستبيانعلى اإلنرتنت موجز حتليلي (أويل) نشر  تعد األمانة حتليالً لالستبيان  

ثزيران/يونيو - أيار/مايو
٢٠١٦ 

مشاورات وون إقليمية مع اللجان الوطنية عن طريق منتديات املناقشة على اإلنرتنت تستمر من  – 
 يوم إىل يومني؛

 .املقرتقدم اليونسلو الدعم بواسطة امللاتا امليدانية وعن طريق  –

 (امللاتا امليدانية و ملتا وقت املوظفني تنشر ملخصات املشاورات وون اإلقليمية على اإلنرتن
 )االسرتاتيجي التخطيط

و/أو اجتماعات افرتاضية ثيثما أملن ذلم، مع ممثل واثد من   مشاورات إقليمية: مناقشات إللرتونية  
 لل جمموعة وون إقليمية؛ أو اجتماع أقاليمي؟

 التخطيط  (ملتاوقت املوظفني تقارير إقليمية موجزة ونشرها على اإلنرتنتو إعداو
 اخلارجية العالقات قطاعاالسرتاتيجي، 

 )الرئاسيتني، وأمانة اهليئتني اجلمهور وإعالم
آب/أغسطس -متوز/يوليو
٢٠١٦ 

املديرة العامة استناواً إىل قرار اللس التنفيذي يف وورته التاسعة والتسعني  اقرتاثاتتقوم األمانة بإعداو  
نتائج االستقصاء آلراء األطراف  وملخصالعامة امج ومشاورات املديرة ببعد املائة بشةن توجهات الربن

 املعنية واستعراضات الربنامج وتقييماتهو

 التخطيط وقت املوظفني (ملتا األولية إىل أعضاء اللس التنفيذي االقرتاثات إرسال
 وأمانة اهليئتني الرئاسيتني)االسرتاتيجي، 

 - أيلول/سبتمرب
 ٢٠١٦ شرين األول/ألتوبرت

الدورة المائتان 
 للمجلس التنفيذي

بشةن مشروع الوثيقة  املائتنيقرار اللس التنفيذي يف وورته  األولية للمديرة العامة االقرتاثاتيدرس اللس التنفيذي 
 ٥م/٣٩
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 القرار المقترح

 قد يرغا اللس التنفيذي باعتماو القرار التايل: -١٠

 إن اللس التنفيذي،

 ١٠٤م/٣٦(ثالثاً، باء) والقرار  ٥م ت/١٩٢(ثالثاً، أل )، والقرار  ١٧م ت/١٨٧بالقرار  رإذ يذلّ  - ١
 (ثانياً)،

 ؛الواروة فيها ٢٠١٦اجلزء الرابع (أل ) وخارطة الطريق ملشاورات عام  ٥م ت/١٩٧الوثيقة  وقد ورس - ٢

الدول األعضاء وجلا�ا الوطنية  باألمهية والقيمة املضافة اللتني تتسم بما املشاورات مع وإذ يسلِّم - ٣
تنوير يف  واملنظمات الدولية احللومية واملنظمات غري احللومية واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة

 ؛)٥) والربنامج وامليزانية (م/٤وبلورة اقرتاثات املديرة العامة بشان االسرتاتيجية املتوسطة األجل (م/

 ؛ملالية اليت تواجهها املنظمةالصعوبات ا ويضع نصا عينه - ٤

بشةن املشاورات اإلقليمية وخارطة الطريق املقرتثة باقرتاح املديرة العامة بشةن األساليا البديلة  يرثا - ٥
 ؛٥م/٣٩بشةن إعداو مشروع الوثيقة 

وفقاً  ٢٠١٦إلجراء مشاورات عام ووضع الرتتيبات الالزمة إىل التماس التمويل الالزم املديرة العامة  ويدعو - ٦
 خلارطة الطريق؛

لضمان متويل لاف لدعم تنظيم اجتماعات تشاورية وجاهية على املستوى الدول األعضاء  ويشجع - ٧
 اإلقليمي و/أو األقاليمي، إذا رغبت بذلم؛

 املؤمتر العام باعتماو هذا القرارو ويوصي - ٨
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 الملحق

 اجتماعاتالتكاليف التقديرية إلعداد وتنظيم وإدارة 
 عتمد على تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ومساحات العمل التعاونيت

 المعدات: -ألف 

 ينبغي أن تعترب التلالي  التالية مبثابة استثمار يف املرافق اليت ميلن أن تدعم املشارلة عن بعد:

واجلامعة): يف املقر وامللاتا اإلقليمية إوارة مؤمتر على اإلنرتنت: معدات القاعة يف اليونسلو ( )١(
 .ووالر أمريلي للقاعة الواثدة ٢٠ ٠٠٠-١٥ ٠٠٠

 البنية األساسية احمللية: )٢(

خط هات  أرضي/ثابت وثاسوب ملتيب أو حممول جيد النوعية مع لامريا ويا ونظام صويت،  •
 ووالر أمريلي؛ ٢٠٠٠معدل الللفة: ووصلة إنرتنت موثوقة: 

 ) يف البلدان اليت ال ميلن التعويل علىUPSملنقطعة (وقد تربز احلاجة إىل جهاز مولد للطاقة غري ا •
 امداوات الطاقة اللهربائية فيها؛ عدم انقطاع

 تشمل أيضَا التلالي  للل جلسة تستغرق ثالث ساعات عقد اجتماعات على شبلة اإلنرتنت: •
شارك الواثد  ووالرًا أمريلا للم ٧٥املنظومة الصوتية للمؤمترات اإلللرتونية اليت تبلغ تللفة استخدام 

 لمعدل وسطي، وقد خيتل  املبلغ من بلد إىل آخرو

الذي يليب متطلبات مؤمترات افرتاضية متعدوة احلل التقين  بعد معدات متعدوة اللغات: مل جتد اليونسلو )٣(
 اللغات على اإلنرتنتو وما تزال النقاشات جارية مع الشرلات املعنيةو

 التدريب والتوجيه: - باء

اتصال ثيط "يربط" لل مشارك مع مساثة العمل التعاونية على اإلنرتنتو مع  ثيزللل توفري الدعم التقين من املفرتض 
والعمل مع  واخلربة التقنية لتحديد الثغرات ذلم، ستقوم اليونسلو بإجراء استقصاء آلراء اللجان الوطنية بشةن املعدات

 األطراف املعنية إلجياو أفضل ثل مالئمو

ونسلو بإعداو مباوئ توجيهية ومواو تدريبية بشةن املشارلة عن بعد يف مساثات العمل التعاوين على وسوف تقوم الي
وسيتسىن للل مشارك االستفاوة من وورتني تدريبيتني عن بعدو ويقتصر التدريا على املسائل األساسية ولن  اإلنرتنتو

 املشرف واملقررين ونوابم/مساعديهمويستغرق ألثر من ساعتنيو وسيوفَّر تدريا من نوع خمتل  للرئيس و 
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 االجتماعات االفرتاضية، وتيسري النقاشات على اإلنرتنت، و/أو مسؤولية تنظيم الذين سيتولون اليونسلو مث إن موظفي
 تقدمي أنواع أخرى من الدعم، سيحتاجون هم أيضاً إىل تلقي التدريا املناساو

التوجيه تقدمي  برمتها، إضافة إىل املساعدة يف تنظيم عملية التدريامن أجل  مؤهلوسوف تتم االستعانة خبدمات مدرب 
 ووالر أمريليو ١٢٠٠٠و ويتطلا ذلم مبلغاً إمجالياً قدره الداخلية وبناء اخلرباتالالزم 

 ٢٠١٢تكاليف اجتماعات التشاور لعام 

تشاطر على أساس  ٢٠١٢اور لعام مت تنظيم اجتماعات التشاجلزء الثالط (باء)،  ٥م ت/١٩٢على حنو ما تبني الوثيقة 
التلالي ، بفضل سخاء عدو من الدول األعضاء اليت أبدت استعداوها لتغطية لامل التلالي  أو جزء منهاو ولان 

ووالر  ٤٣٠٠و ٤٠٠٠ يرتاوح، حبسا املناطق، بنييف اجتماع يستغرق ثالثة أيام  متوسط التللفة للمشارك الواثد
 .٢٠١٢أمريلي يف عام 

تلالي  اجتماع جرى تنظيمه (القائم على احلضور الشخصي) استناواً إىل  تلالي  االجتماع الوجاهين تقدير لما ميل
يف أستانة عاصمة لازاخستان، وثضره  ٢٠١٤األقاليمي للجان الوطنية، وعقد يف متوز/يوليو  يف إطار االجتماع
 ومشلت ،ووالر أمريلي ١٨٨٠٠٠اليونسلو وولة أعضاءو وقد بلغت التلالي  اليت ترتبت على  ١١٠مشارلون من 
ومثانية موظفني من اليونسلو وتلالي  الرتمجة الفورية  والدول اجلزرية ممثال من أقل البلدان منوا ٥٠تلالي  سفر 

وحتمَّل البلد املضي  التلالي   باإلجنليزية والفرنسية والروسيةو أما تلالي  سفر بقية املشارلني فتحملتها بلدا�مو
 رى، وبضمنها السلن ونفقات الضيافةواألخ

 مجموعات البلدان اإلقليمية ودون اإلقليمية

سيتم تنظيم مشاورات تعتمد على تلنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف لل منطقة حبسا ملاتا اليونسلو اجلامعة 
و معايري أخرى على سبيل أن تؤخذ يف احلسبان جمموعات فرعية أخرى، على ضوء اللغة أ وامللاتا اإلقليميةو وميلن

 املثالو

يف لل منطقة، وذلم بسبا و اجتماعات افرتاضية يشرتك فيها عن بعد ممثلون من لل بلد  السهل إوارةوقد ال يلون من 
واالفتقار إىل املرافق املناسبة، فضال عن مسةلة اللغة  باالتصال والعدو اللبري من املشارلني القضايا املذلورة أعاله واملتعلقة

ه، فإنه من اململن تنظيم أعال مذلور وفقًا ملا هومت توفري املعدات والتدريا  و وللن يف ثالاليت ما تزال تنتظر احلل
مشاورات عرب اجتماعات افرتاضية على أساس جترييب حيضرها عدو غري لبري من املشارلني، لةن يقتصر العدو على 

ار ملتا من ملاتا اليونسلو امليدانية اجلامعةو وميلن أن يسبق أو يف إطمشارلني من نفس الموعة وون اإلقليمية 
للنقاش، وتشاطر حمدو زمنيًا (تباول وجهات النظر يف منتدى  االجتماع التجرييب االفرتاضي عمل تعاوين على اإلنرتنت

  الوثائق، واالجتماعات عن بعد، من بني أمور أخرى)، وبدعم من األمانةو
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 لرامية إلى تحسين إدارة الموارد الخارجة عن الميزانيةتنفيذ خطة العمل ا -باء 
 )١٣م ت/١٩٥(رابعاً، جيم) والقرار  ٥م ت/١٩٥(متابعة تنفيذ القرار 

 املوارو وتعبئة امليزانية، عن اخلارجة األنشطة بربجمة املتعلقة التطورات عن معلومات من استجد ما التقرير ذاه يقدم - ١
منذ  املنقضية الفرتة التقرير التلالي و ويشمل اسرتواو مبسةلة ولذلم وتقييمها، ورصدها هاوتنفيذ األنشطة هلذه الالزمة

أن القسم املخصص لتعبئة  او لم٢٠١٤تقدمي التقرير السابق إىل اللس التنفيذي عن هذا املوضوع يف أيلول/سبتمرب 
بغية  ٢٠١٣وما يقابلها من أرقام خاصة بعام  ٢٠١٤املوارو يقدم مقارنة بني املسامهات الطوعية اليت مت تلقيها يف عام 

بتعبئة املوارو من خمتل  اجلهات املاحنةو وتلبية لطلا اللس  تبيان التطورات اليت ثصلت يف االجتاهات اخلاصة
 ترو يف الضميمةو  ٢٠١٧-٢٠١٦التنفيذي، ُيشفع هذا التقرير مبشروع اسرتاتيجية لتعبئة املوارو للفرتة 

 جةالبرم - أوالً 

، بالتوازي مع وضع الصيغة النهائية ٥م/ جرى حتديد األهداف لتعبئة املوارو بالنسبة للل نتيجة منشووة يف الوثيقة - ٢
 .٥م/٣٨للوثيقة 

لضمان أن تلون أهداف تعبئة املوارو واقعية، أخذ باالعتبار أواء تعبئة املوارو يف السنوات السابقة والقدرة على  - ٣
) متاشيًا مع التنفيذ التدرجيي ٢٠١٧-٢٠١٦( ٥م/٣٨إعداو خطط العمل التمهيدية اخلاصة بالوثيقة  ويف إطار. التنفيذ

بلل موظفي اليونسلو يف املقر وامليدان حتديد فرص تعبئة املوارو فيما يتعلق  طُلا أيضًا من، للميزنة املستندة إىل النتائج
امليزنة املستندة إىل النتائج اليت وضعت هلذا الغرض واملتاثة أواة  خطة عملو ومت إوراج لافة املعلومات ذات الصلة يف

تقييم أيضًا  هماملوارو اخلارجة عن امليزانية، طُلا من من املطلوبقدار امل ثدو موظفو اليونسلووبعد أن  على اإلنرتنتو
خطة العمل  تطبيقمن  املتحصلةاثتماالت النجاح وما إذا لانت عالية أو متوسطة أو منخفضةو وقد برهنت املعلومات 

واإلملانيات املتاثة يف هذا الصدو، أ�ا يف غاية األمهية  تعبئة املواروبشةن احلاجة إىل  ،إىل النتائج اخلاصة بامليزنة املستندة
 .أهداف تعبئة املوارولعملية حتديد 

 اليت يتعني بلوغها ةالنوعياللمية و/أو  /مؤشرات القياسوسوف ختضع أهداف تعبئة املوارو ومعها األهداف - ٤
وسوف تُدرج  ،ملزيد من الصقل والتنقيح بعد الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام ٢٠١٧-٢٠١٦باألموال املعبئة يف عام 

ويرو يف  ثيط ميلن للدول األعضاء االطالع عليهاو )سيسرت( النتائج وتقيم واملهام االسرتاتيجيات عن املعلومات يف نظام
" عرض شامل للموارو ٢٠١٧-٢٠١٦الضميمة حتت عنوان "مشروع اسرتاتيجية لتعبئة املوارو للعامني من  ١امللحق 
 املنشووةو ألهداف اخلاصة بلل نتيجة من النتائجلوحتليل 
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0Fتطور المساهمات النوعية - ثانياً 

١ 

 
مليون  ٣٧٥بلغ مليون ووالر أمريلي مقارنة مب ٣١٥مسامهات طوعية بقيمة  ٢٠١٤تلقت اليونسلو يف عام  - ٥

٢٠١٣1Fووالر أمريلي يف عام 

وقد اخنفض  مليون ووالر أمريلي)و ٤٢(أو  ٪١١,٨بنسبة ، أي ما ميثل اخنفاضًا ٢
مليون ووالر  ١٣مستوى اإلسهامات من مجيع مصاور التمويل باستثناء مصاور األمم املتحدة اليت زاوت مبقدار 

 أمريليو

"االعتماوات اإلضافية" املشار إليها أيضًا مبفروة "املنح"  يف تمثلإلضافية ياالتمويل  من مصاورخر مصدر آ وهناك - ٦
واليت تدون يف احلسابات على حنو منفصل عن املسامهات اخلارجة عن امليزانيةو وتعترب هذه االعتماوات مصدرًا هامًا من 

مليون ووالر أمريلي يف عام  ١٢,٤مقارنة بـ  ٢٠١٤مليون ووالر أمريلي يف عام ١٠,١مصاور التمويل، وقد بلغت 
٢٠١٣. 

 

  

                                                           
 املصدر: ملتا اإلوارة املاليةو ١
 مليون ووالر أمريلي من صندوق الطوارئو ١,٤١بضمنها مبلغ  ٢
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 مجموع المساهمات الطوعية التي تم تلقيها

$321M 

$289M 

$315M 

$357M 
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 الموارد الخارجة عن الميزانية الممولة منقدمت مساهمات للمشاريع والمعاهد  ٢٠١٤جهة مانحة في عام  ٢٥أفضل 

 ٢٠١٤المبلغ المستلم في عام  الجهة المانحة
 (بالدوالرات األمريكية)

 ٣٨,١٦١,٥٠٦ إيطاليا
 ٣٥,٥٠٣,١٣٠ الربازيل
 ٢٥,٩٤١,٠٤٢ السويد
 ٢١,٩٠٤,٥٤٧ هولندا

 ١٥,١٢٨,٩٠٧ االحتاو األورويب
 ١٢,٦٠٧,١٢٨ النرويج
 ١٠,٧٠٤,٢٧٨ بريو

 ١٠,٦٨٤,٧٢٣ مجهورية لوريا
برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة 

 ١٠,٢٤١,٠٠٠ البشرية/متالزمة نقص املناعة امللتسا (اإليدز)

 ٩,٥٧٥,٣٥٣ اليابان
 ٧,٨٨١,٨١٣ ألمم املتحدة اإلمنائيبرنامج ا
 ٦,٤٣٣,٧٩٥ سويسرا

 ٦,٢٢٨,٧٤٥ البنم الدويل/البنم الدويل لإلنشاء والتعمري
 ٤,٧٧٤,٤١٥ فنلندا
 ٤,٥٤٥,٦٢٩ فرنسا

 ٤,٣٩٥,٢٠٥ املنظمة اهلولندية للتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل
 ٣,٧٣٣,٣٩٨ أسرتاليا

 ٣,٧٢٥,٤٦٣ الولالة الدولية للطاقة الذرية
 ٣,٥٥١,١٤٣ لندا

 ٣,٤٧٣,٦٤٠ اململلة املتحدة
 ٣,٣٢٠,٢٦٥ أملانيا

 ٣,١٩٩,١٦٤ اليونسي 
 ٢,٨٠٤,٠٠٠ الصني

 ٢,٦٨٠,٢٤٤ اململلة العربية السعووية
 ٢,٦٢٦,٩٩٩ بلجيلا

 
 المصادر الحكومية

، إذ ي بذلم تبقى ألرب مصدر للتمويلمليون ووالر أمريلي، وه ٢١٧قدمت احللومات مسامهات مالية قدرها  - ٧
وقد اخنفض مستوى  .٪٦٦البالغة  ٢٠١٣مقارنة بنسبة عام  ٢٠١٤من األموال اليت مت تلقيها يف عام  ٪٦٩قدمت 

 .٢٠١٣مليون ووالر أمريلي مقارنة بعام  ١٨املسامهات احللومية مبقدار 

أوهلما أن ، ٢٠١٣و ٢٠١٤ت يف الفرتة بني عامي وهناك سببان رئيسيان يفسران االخنفاض النسيب يف املدفوعا - ٨
 ٢٣وفعة لبرية من التحويالت النقدية لربامج التعليم األساسية يف أفغانستان بلغ مقدارها  ٢٠١٣اليابان قدمت يف عام 

لاتا اليت تلقتها م مليون ووالر أمريليو السبا الثاين هو أن املسامهات الطوعية للمشروعات القطرية الذاتية التمويل
 ويعوو السبا جزئيًا إىل تقّلا سعر صرف الريال مقابل، ماليني ووالر ١٠اليونسلو يف برازيليا اخنفضت مبقدار 
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وللن يف مقابل االخنفاض اإلمجايل يف التمويل احللومي على مستوى احللومات لمجموعة، زاو عدو من الدوالرو 
واململلة العربية  وإيطاليا وبريو ومجهورية لوريا أسرتاليان بينها م ٢٠١٣الدول األعضاء مسامهاتا الطوعية مقارنة بعام 
 السعووية والسويد وفنلندا ولندا واململلة املتحدةو

، فتمثل يف ٢٠١٤منذ تقدمي التقرير املاضي إىل اللس التنفيذي يف أيلول/سبتمرب أما أبرز األثداث اليت طرأت  - ٩
مليون ووالر أمريلي، واتفاق  ٥٤ الربنامج مع السويد مببلغ مقداره ثوايل لعدة سنوات يف رئيسيإبرام اتفاق تعاون 

 مليون ووالر أمريليو ومت توقيع اتفاق إطاري جديد مع مونالو ١١,٤تعاون يف الربنامج مع النرويج تبلغ ميزانيته ثوايل 
يا مببلغ مليوين ووالر أمريلي، ومع يشمل لافة جماالت اختصاص اليونسلو، ومع الصني يف جمال التعليم العايل يف أفريق

 (ثالثة ماليني ووالر أمريلي) واستخدام تلنولوجيا املعلومات واالتصاالت مجهورية لوريا يف جمال الرتبية من اجل السالم
مليوين يف التعليم يف أفريقياو وُقدِّم متويل لبري للربامج يف االتفاقات اإلطارية القائمة: فقد وافقت أذربيجان على تقدمي 

لثقايف غري املاوي، والتحقت بصفوف بلدان ووالر أمريلي للربامج املتعلقة بتعليم الفتيات، والتعليم العايل، والرتاث ا
 تقدمي ثوايللما وافقت ماليزيا على  .ربنامج بناء القدرات يف جمال التعليم للجميعلطرف واعم ل  الشمال األورويب

ووالر   ٩٠٠ ٠٠٠وقدمت لندا منحة مبقدار  لقة بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوبوووالر أمريلي للربامج املتعمليوين 
مرلز اليونسلو الدويل للتعليم جتاه العهد  ةالقدمي التزاماتا للتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، وجدوت أملانيالندي 

لبريُا الستضافة  يورو وقدمت وعمًا عينيًا وماليامليون  ٣,١(يونيفوك) مبسامهة قدرها  والتدريا يف الال التقين واملهين
وزاوت السويد من وعمها للتعليم يف جمال  .٢٠١٥الدورة التاسعة والثالثني للجنة الرتاث العاملي يف بون يف متوز/يوليو 

بان وعمها ووالر أمريليو وجدوت اليا ٥٠٠٠٠٠مبقدار يناهز  الصحة اجلنسية واإلجنابية يف أفريقيا الشرقية واجلنوبية
والتعليم من اجل التنمية املستدامة، والربامج  الطويل األمد للرتاث العاملي والرتاث غري املاوي، وبناء قدرات املوارو البشرية،

اهلاوي، وتُرجم هذا الدعم وذلم خالل التزامات سنويةو لما مت ابرام  آسيا واحمليطمنطقة يف جمايل التعليم والعلوم يف 
 ماليني ووالر أمريليو ٩تبلغ ميزانيته شةن برنامج لتعزيز احلوار الثقايف اتفاق مع قطر ب

اليونسلو يف أوضاع األزمات واألوضاع االنتقالية جتذب وعماً  سخيًا من اجلهات احللومية  أنشطةوال تزال  -١٠
يع املتعلقة بتعليم الالجئني ماليني ووالر أمريلي للمشار  ٥اليابان  منحتاملانيةو فخالل الفرتة اليت يغطيها التقرير، 

، والتخفي  من املخاطر املتعلقة يف العراق، واحلفاظ على تراث العراق الثقايفواخليًا  املشروينالسوريني، واألشخاص 
ماليني ووالر أمريلي لإلنذار من خطر الفيضان يف بالستانو وقدم  ٤بالفيضانات يف بعض الدول العربية، باإلضافة إىل 

ماليني ووالر أمريلي لدعم استجابة اليونسلو لألزمة  ٥ماليني ووالر أمريلي واللويت  ٤عووي للتنمية الصندوق الس
مليون ووالر لتعزيز التعاون اجلاري إلنعاش البيئة  ٢,٨و وقدمت السويد مبلغًا إضافيا قدره يف جمال التعليم السورية

سلو يف جمال الرتاث الثقايف املعرض للخطر بتقدمي مسامهات تبلغ إيطاليا التزامها بعمل اليونالتارخيية لفلسطنيو وواصلت 
نعاش املؤسسات الثقافية يف البوسنة إيورو إلنقاذ و  وقدمت فرنسا مليونألثر من مليوين ووالر أمريلي ملصر واألرونو 

 واهلرسم اليت تعرضت للفيضانو
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مليون ووالر أمريلي  ٤٦,٢يل مستقرة نسبياً على مبلغ وظلت املسامهات الطوعية املرتبطة بالرتتيبات الذاتية التمو  -١١
القائم على التمويل الذايت على املستوى و وقد شهد التعاون ٢٠١٣مليون ووالر أمريلي يف عام  ٤٨,١مقارنة مببلغ 

 علمنيوالقطري خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير ظهور برنامج تعاوين رئيسي جديد مع بريو بشةن تطوير عملية إعداو امل

٢٠١٤2Fالمساهمات المقدمة إلى المشروعات القطرية الذاتية التمويل في عام 

٣ 

 قطاع الثقافة قطاع العلوم الطبيعية قطاع التربية الجهة المانحة
قطاع العلوم االجتماعية 

 واإلنسانية
قطاع االتصال 

 والمعلومات
مجموع ما قدمته 
 الجهات المانحة

 )ED( )SC( )CLT( )SHS( )CI(  

 ۳۲٫٤٦۷٫٥۲۷ ۲٫۳٤۲٫۳٦۱ ۹٫۳٥۲٫۲۰۲ ۲٫۱٦۸٫٥٤۳ ۳٫۷۷٦٫٤٦٦ ۱٤٫۸۲۷٫۹٥٥ البرازيل

 ۱٤۱٫۱۷     ۱٤۱٫۱۷ بوروندي

 ۱٫۷٥۷٫۸٦٥ ۱٫۷٥۷٫۸٦٥     الكاميرون

 ۸۲٤٫۱۷۲   ۸۲٤٫۱۷۲   الهند

 ۲٦٥٫۲۳٥     ۲٦٥٫۲۳٥ مدغشقر

 ۱۰٫٦۹۰٫۲۷۸     ۱۰٫٦۹۰٫۲۷۸ بيرو

 ٤٥٫۹۹۹   ٤٥٫۹۹۹   تايالند

 ٤٦٫۱۹۲٫۲٤٦ ٤٫۱۰۰٫۲۲٦ ۹٫۳٥۲٫۲۰۲ ۳٫۰۳۸٫۷۱٤ ۳٫۷۷٦٫٤٦٦ ۲٥٫۹۲٤٫٦۳۸ المجموع

 
 القطاع الخاص

بلغت املسامهات الطوعية املقدمة من اجلهات املاحنة يف القطاع اخلاص، ويشمل ذلم الشرلات واملؤسسات  -١٢
 .٢٠١٣ووالر أمريلي يف عام  مليون ٥١,١مليون ووالر أمريلي مقارنة مببلغ  ٤١,٥واألفراو واملنظمات غري احللومية، 

 واصلت املستقل، اخلارجي التقييم والستنتاجات اخلاص عالقطا  مع للتعاون العامة املديرة توليها اليت ألمهيةا وعلى ضوء -١٣

 الصنيو  واهلند وروسيا الربازيل جمموعة مع سيما وال الرفيعة، القيمة وذات االسرتاتيجية الشرالات على تمامهاال ترليز اليونسلو

إعداو التقريرو  فرتة لالخ الصني يف اخلاص عالقطا  مع الشرالات وتنويع تعزيز خاص بوجه ىوجر  .)BRICS( فريقياأ وجنوب
 وجمموعة Weidongمثل شرلة  ،شرلات ومؤسسات القطاع اخلاص الصييناتفاقات جديدة رفيعة القيمة مع وقد مت توقيع 

Tang West Market  وشرلةTencent  وشرلةPerfect Game Holding  وشرلةElion  ومؤسسات السالم العاملي
 HNA )Hainan Cihang ماليني ووالر أمريلي، مبا يف ذلم اتفاق إطاري مع جمموعة ٩، مببلغ يناهز الصينية

Foundation (  مببلغ)ماليني ووالر) لدعم تعليم الفتيات والنساء يف آسيا وأفريقياو ٥ 

                                                           
 املصدر: ملتا اإلوارة املالية ( ولانت تسمى هذه املشروعات سابقاً "املشروعات الذاتية املنفعة")و ٣
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 يغطيها التقرير توسيع التعاون مع اثنني من شرلاء اليونسلو التقليديني ومها شرليت جرى خالل الفرتة اليتو  -١٤
ابرام شرالات جديدة لدعم استخدام تلنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف ميلروسوفت ونوليا مبا يف ذلم من خالل 

ووالر  ٧٥٠٠٠٠بلدان مببلغ قدره  ةووعم عملية حمو أمية اللبار يف أربعووالر أمريلي  ٥٠٠٠٠٠التعليم مببلغ قدره 
 أمريليو وسيتوىل تنفيذ األنشطة معهد اليونسلو للتعلم مدى احلياة (هامبورغ)و

لدعم   Airtel Gabon الشرالات املبتلرة، بضمنها الشرالة مع شرلةاستهالل عدو من أيضاً شهدت هذه الفرتة و  -١٥
، وهي أول شرالة مع شرلة من أفريقيا جنوب الصحراء اللربىو الرمليون وو  ٤,١٣تعليم العلوم للشباب الغابوين مببلغ 

وواصلت اليونسلو تطوير خمتل  آلياتا الرامية إىل مجع األموال من القطاع اخلاصو ومن ذلم تنظيم ثدث جلمع 
وعماً يف إطار الشرالة مع ناوي جوفنتوس للرة القدم  جرى" بعنوان لةس اليونسلو ٢٠١٤األموال يف ثزيران/يونيو 

 الشةنهذا احلدث الرفيع  شللوقد  يف التمع وملافحة التمييزو االندماجوالرياضة" الرامي إىل تيسري  ملشروع "الشباب
ووالر أمريلي)و لما أتاح هذا احلدث  ٣١٩٠٠٠( إىل اليونسلو هاريع مصدر متويل من خالل بيع التذالر وتقدمي
، وقعت اليونسلو اتفاق شرالة مع ناوي ٢٠١٥ويف نيسان/أبريل  شرالةوإملانية نشر رسائل اليونسلو األساسية عن ال

واملؤسسة اللورية CJ E&M  لما ينطوي التعاون مع الشرلة اللورية  اهلالل للرة القدم حبضور عدو من مشاهري الرياضةو
CJ Welfare  اتيجية لتعزيز تعليم ومت التوقيع على اتفاقية شرالة اسرت  على مؤشرات ألساليا جديدة يف ثشد األموالو

جرى يف هونغ لونغ يف  )MAMAللموسيقى ( MNetالفتيات يف إطار ثدث موسيقي رئيسي هو اثتفال منح جائزة 
مزاو علين و وقام الطرف الشريم بعملية مجع األموال والتوعية والتواصل من خالل ٢٠١٤شهر لانون األول/ويسمرب 

 خمصصة هلذا الغرضويا تقدمي التربعات على صفحة الدعوة إىل ومن خالل مواو تربع با فنانون  على اإلنرتنت لبيع
اثتوت على العديد من العناصر والفقرات اليت تسلط الضوء على أمهية تعليم الفتيات واجلهوو املبذولة يف هذا الصدوو 

 ووالر أمريلي لتعليم الفتياتو ١٧٠٠٠٠مببلغ  MAMA ثدث بعد CJوتربعت مؤسسة

بلغ مليون ووالر مب Seabourn Cruise Line Limitedوالسياثة مع شرلة املالثة  ع اتفاق إطاريوجرى توقي -١٦
أمريلي لدعم اهلدف االسرتاتيجي املتمثل يف احلفاظ على الرتاث العاملي والسياثة املستدامةو واتسم هذا االتفاق بالتزام 

وإذا وضعنا  ريلي بتربعات من ضيوفه السياحووهو رفد إسهامه احملدو مبليون ووالر أم مبتلر من طرف الشريم
االعتبارات املالية جانباً فإن هذه الشرالة تتيح لليونسلو إملانية تعزيز عالقتها مع طرف فاعل أساس يف قطاع السياثة 

 املعين بالسياثة املستدامة ويف احلفاظ على الرتاث العاملي ومحايتهو

إملانية تعبئة املسامهات العينية لاملعدات  يتمثل يفاجتاه جديد اص نشوء وتشهد شرالات اليونسلو مع القطاع اخل -١٧
و ويف هذا السياق قدمت شرلة باناسونيم معدات لتعزيز مرافق أمانة �ج قائم على تعدو اجلهات املعنيةو/أو املرافق يف إطار 

أما فيما يتعلق بالتربعات  مثل هذه النهوجو األوىل"و وستُبذل جهوو لتلرار اليونسلو يف إطار مشروع "ترميم وحتسني القاعة
يتم مجعها من خالل الشرالة الراسخة بني اليونسلو وقناة غلوبو التلفزيونية يف إطار مشروع "األمل لألطفال"  العامة اليت
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أمريلي يف عام  تزال تشلل مصدراً هاماً للدخلو وقد بلغت التربعات اليت ُمجعت عن طريق هذه القناة مثانية ماليني ووالر فما
٢٠١٤. 

 االتحاد األوروبي

، ما ميثل  ٢٠١٤مليون ووالر أمريلي يف عام ١٥,١ بلغت املسامهات الطوعية اليت قدمها االحتاو األورويب -١٨
اتسم به متويل وتةيت هذه النتيجة يف سياق منط عام  .٢٠١٣مليون ووالر أمريلي مقارنة بعام  ٤,٨مبقدار اخنفاضًا 
 .٢٠١٤املتحدة يف عام  ممويب لألاالحتاو األور 

شهدت الفرتة املشمولة بالتقرير صعوو اليونسلو ألول مرة إىل جمموعة العشرة األوائل من منظمات  ،مع ذلم -١٩
جهة ماحنة متعدوة األطراف يف  األورويب ألرباألمم املتحدة األلثر استفاوة من مسامهات االحتاو األورويبو ويظل االحتاو 

 وما تزال هناك إملانية لبرية لتعزيز التعاون مع اليونسلوو ملساعدة اإلمنائية الرمسيةاامج لربنالعامل 

إعاوة تةهيل الرتاث الثقايف  اتفاقات جديدة بني اليونسلو واالحتاو األورويب تشمل ما يلي: ٢٠١٤أُبرمت يف عام  -٢٠
ز إوارة الرتاث الطبيعي والثقايف يف منطقة حبربة أوهريد؛ وتعزييف متبلتو يف مايل؛ والصون العاجل للرتاث الثقايف السوري؛ 

 اخلاص العمل وتطوير وسائل اإلعالم يف األرون وميامنار، وإصالح التعليم والتدريا يف الال التقين واملهين؛ ووعم فريق
وهلما املديرية العامة للبحوث باإلضافة إىل مشروعني مت للجميع (املرثلة الثانية)، التعليم إطار يف باملعلمني املعين الدويل
، ومها: مشروع "األطراف املعنية اليت تعمل سوية على تقييم األثر األخالقي ٢٠٢٠بتلار يف إطار برنامج آفاق عام واال

 Ark ofوالفضول العلمي لدى الشباب يف أوروبا ( تعزيز تعليم العلوم )، ومشروعSATORIللبحوث واالبتلار" (

Inquiry(3F٤. 

مع االحتاو األورويب على املستوى االسرتاتيجي من ياً مع الربنامج اإلضايف التلميلي ويف حماولة لتطوير التعاون ومتش -٢١
مباورة التنوع على استهالل النقاشات بشةن  ٢٠١٤خالل اعتماو �ج ألثر نشاطًا وثيوية، رلزت اليونسلو يف عام 

اإلنسان برنامج بشةن و ومت تقدمي املالثظات املفاهيمية م أفريقيابرنامج عمو ) وعلى B4Life( البيولوجي من أجل احلياة
نظام املعلومات اخلاص بإوارة واحمليط احليوي واحمليطات، من جانا، وبشةن (املاب)، والطبيعة يف أفريقيا،  واحمليط احليوي
وملافحة االجتار  وم والتلنولوجيا واالبتلارالعلو  ، والتعليم العايل، والتعليم والتدريا يف الال التقين واملهين،شؤون التعليم

 غري املشروع، من جانا آخرو

أن  ٢٠٢٠-٢٠١٤وتتطلا اللوائح اخلاصة بوضع إطار مايل جديد متعدو السنوات لالحتاو األورويب للفرتة  -٢٢
وى الذي تعتمده اللجنة اليت املصاحل املالية لالحتاو األورويب يعاول املستتعتمد اليونسلو مستوى يف اإلوارة املالية ومحاية 
"تقييم  استشرايف ُيسمىو ويف هذا السياق قام االحتاو األورويب بإجراء تقييم ستناط با مهام تنفيذ امليزانية وتلقي األموال

                                                           
٤ Inquiry Awards for Youth over Europe. 
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واملشرتيات واملراجعة اخلارجية املستقلة، واإلجراءات والقواعد اخلاصة باملنح الرلائز السبع" مشل املراقبة الداخلية، واحملاسبة، 
4Fوالتفويض

 تلقي األموال من االحتاو األورويبوب ميلن أن تستمرأن اليونسلو  وأنو وذُلر أن نتائج التقييم لانت إجيابية ٥

وللن الرتتيبات اإلوارية اجلديدة للتعاون بني االحتاو األورويب وولاالت األمم املتحدة اليت جرى العمل با يف   -٢٣
على أساس جترييب ملدة سنة واثدة تطرح حتديات أمام األمم املتحدة للل على مستوى  ٢٠١٥لانون الثاين/يناير 

التنفيذ أل�ا متثل حتديا إواريًا إضافيا عند اختيار الشرلاء وإعداو االتفاقات، وستسبا أيضا صعوبات أثناء تنفيذ 
 على صعيد اإلبالغ وأهلية أو جدوى االنفاقو ال سيمااملشاريع، 

 ئية المتعددة األطراف والجماعات االقتصادية اإلقليمية وغيرها من الجهات المتعددة األطرافالبنوك اإلنما

مليون  ٩,٨إىل  إمجايل التمويل من البنوك اإلمنائية املتعدوة األطراف واجلماعات االقتصاوية اإلقليمية اخنفض -٢٤
بلغ فيه التمويل إىل مستوى عال  ي) الذيمليون ووالر أمريل ٣٣( ٢٠١٣قياسًا بعام  ٢٠١٤ووالر امريلي يف عام 

مليون  ٢٠) وذلم بسبا استالم ٢٠١٢مليون ووالر أمريلي يف عام  ٥,٤بشلل استثنائي مقارنة بالسنة السابقة (
 ووالر أمريلي من الشرالة العاملية من أجل التعليم اليت يديرها البنم الدويلو

ابرام اتفاق مببلغ مليوين ووالر أمريلي مع مجهورية اللونغو  املعنيةوتشمل األثداث البارزة اليت شهدتا الفرتة  -٢٥
صندوق ُميول من منحة من البنم الدويلو وارتفع مستوى التعاون مع  الدميقراطية لتنفيذ مشروع رئيسي يف جمال التعليم

مليون  ٢,٣مببلغ إمجايل قدره  ٢٠١٥إىل ورجة لبرية بالتوقيع على ثالثة اتفاقات جديدة يف عام  األوبم للتنمية الدولية
من  ووالر أمريليو لما تعزز التعاون االسرتاتيجي مع بنم التنمية األفريقي وبنم التنمية للدول األمريلية والبنم الدويل

 وممثلي هذه البنوكو اإلوارة العليا لليونسلوخالل اجتماعات رفيعة املستوى بني 

خة مع عدو من املنظمات املتعدوة األطراف األصغر ثجما من ولدى اليونسلو أيضًا عالقات تعاون راس -٢٦
 ٣٣٠٤٦٣مقارنة بـ  ٢٠١٤ووالرات أمريلية يف عام  ١٦٠٢٠٦سابقتهاو وقد بلغ ثجم التمويل من هذه الليانات 

 .٢٠١٣ووالراً أمريلياً يف عام 

 األمم المتحدة

مليون ووالر  ٣١قة بالتنمية واألنشطة اإلنسانية بلغ مقدار التمويل الذي قدمته األمم املتحدة لألنشطة املتعل -٢٧
 .٢٠١٣مليون ووالر أمريلي مقارنة بعام  ١٣، ما ميثل زياوة قدرها ٢٠١٤أمريلي يف عام 

مليون ووالر أمريلي الذي قدمه برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين  ١٠,٢مبلغ وتعزى هذه الزياوة أساسًا إىل  -٢٨
واملساءلة باعتباره األواة اللفيلة بوضع  والنتائج للميزانية املوثد شرية واإليدز إىل اإلطاربفريوس نقص املناعة الب

                                                           
 من هذه الرلائز، مثل الرليزة املتعلقة بـ "الوثائق املالية"، ال تنطبق على اليونسلوو ٧ن أصل م ٦ ٥
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اسرتاتيجية الربنامج موضع التنفيذو لما ترتبط الزياوة يف التحويالت النقدية باملستوى الثابت نسبياً للتمويل الذي مت تلقيه 
الشرلاء  املتعدو االستئماين الصندوق ملتايلي لمعدل) من مليون ووالر أمر  ٥,٣خالل السنتني املاضيتني (ثوايل 

وصفه الوليل اإلواري للصناويق االئتمانية املتعدوة اجلهات املاحنة والصناويق ب ربنامج األمم املتحدة اإلمنائيالتابع ل
 االئتمانية املواضيعيةو

مليون ووالر أمريلي مع  ١,٩بلغ مبتشمل مشروعًا عن التعليم  ٢٠١٤ومثة أثداث بارزة أخرى شهدها عام  -٢٩
ومشروعات  ،لتوفري التعليم اجليد للمراهقني والراشدين الشباب يف العراق ملتا األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

و لما مليون ووالر أمريلي ١,٧تبلغ قيمتها اإلمجالية  )اليونيسي ( منظمة األمم املتحدة للطفولة وعمتها طرية أخرىقُ 
برنامج األمم ، بينما قدم وعمه لربامج اليونسلو بشةن تقييم املياه العابرة للحدوو رنامج األمم املتحدة للبيئةب يواصل

مشارلة  يف ويتمثل ثدث بارز آخرمليون ووالر أمريلي لالتصاالت واملعلوماتو  ١,٩وعمًا مبقدار  املتحدة اإلمنائي
يف إطار شرالة األمم املتحدة لتعزيز ثقوق األشخاص الر أمريلي مببلغ نص  مليون وو مشروعات اليونسلو يف تنفيذ 

باملعوقني  ، اليت متثل جهدًا تعاونيًا فريدًا جيمع بني ليانات األمم املتحدة واحللومات واملنظمات املعنيةذوي اإلعاقة
صندوق بناء السالم فقد مّول  فهومه الواسع من أجل النهوض حبقوق املعوقني يف شىت أحناء العاملو أماوالتمع املدين مب
وجيدر تسليط الضوء  مليون ووالر أمريليو ٢,٨غينيا وغواتيماال ونيبال وميامنار مببلغ قدره يف لبناء السالم برامج قطرية 

التعليم النظامي و ووالر أمريلي لتدريا املعلمني ومديري  ٢,٥اليونيسي  مببلغ منظمة أيضًا على الدعم الذي قدمته 
 غري امللتحقني باملدارس يف الصومالولألطفال 

ال و  ،األمم املتحدة منظومة املعنية على حتسني شرالاتا مع الشرلاء اآلخرين يف فرتةالاليونسلو خالل  ووأبت -٣٠
، لصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وامفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، و صندوق األمم املتحدة للسلان سيما
، وبرنامج االقتصاوية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلاوي، واللجنة برنامج األمم املتحدة للبيئة، و مل الدوليةمنظمة العو 

والثقافة والتنمية، والعلوم الطبيعية، واالتصاالت واملعلومات، مع الرتليز على يف جمال التعليم، ، األمم املتحدة اإلمنائي
ال التشاؤم بل على العلس، اجتاهات التمويل على املدى الطويل إىل  تدعو وال تعزيز القدرات املؤسسية والتنظيميةو

وأن ثجم املشروعات اليت مولتها األمم املتحدة ظل مستقرًا خالل السنوات األربع املنصرمة رغم حتديات البيئة  سيما
 مة يف عدو من البلدانووبضمنها التحديات اليت تفرضها ثقيقة أن اليونسلو ليست ولالة مقي التمويلية الراهنة،

 التنفيذ والرصد والتقييم - ثالثاً 

يف إطار اجلهوو لتحسني القدرات يف جمال التصميم وتعبئة املوارو والتنفيذ، تواصل التدريا على تصميم  -٣١
، جرى تنظيم ثلقات عمل ٢٠١٤الربنامجو ومنذ ثزيران/يونيو أخصائيي املشروعات وتعبئة املوارو الذي استهدف 

، باإلضافة إىل تدريا إقليمي استضافه ملتا انيف بورت أو برنس والقاهرة وتونس وعمّ اتا اليونسلو امليدانية ملل
 اليونسلو يف بريوتو
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وجرى أيضًا تعزيز قدرات اليونسلو خالل الفرتة املعنية عن طريق الرتتيبات اجلديدة واملتجدوة النتداب املوظفني  -٣٢
وإيطاليا  وبلجيلا (فالندرز) وبروين والصني وقربص وفنلندا وفرنسا وأملانيا أسرتالياال و أنغو  وإعارتم من بلدان مشلت

، باإلضافة إىل اململلة املتحدةو وإندونيسيا وامللسيم والنرويج واليابان والفلبني ومجهورية لوريا وسنغافورة والسويد وترليا 
وهناك مفاوضات جارية مع عدو اليونسلو يف ألرا وجوبا،  تنقالت قصرية األجل من اللس النروجيي لالجئني إىل مليت

االستعانة خبرباء وفرتم آخر من الدول األعضاءو لما تلقت اليونسلو وعماً من القطاع اخلاص يف هذا الال من خالل 
 سابقاً) (فرنسا)و GDF -Suez ( شرلة ENGIE (مجهورية لوريا) وشرلة Anhookمؤسسة 

ألنشطة اخلارجة عن امليزانية موضوعًا خاضعًا للفحص الدقيق خالل الفرتة املعنيةو فقد أجرى اوظل حتسني تقييم  -٣٣
وراسة تشخيصية لتقارير تقييم (أو تقييم ذايت) ثديثة العهد  ٢٠١٣مرفق اإلشراف الداخلي يف لانون األول/ويسمرب 

طلبات األساسية إلعداو التقاريرو بيد أنه اليزال تقريراًو وتبني من الدراسة أن معظم التقارير تفي باملت ٥٧٠بلغ عدوها 
 من املباوراتو جمموعة اليت جيري التصدي هلا من خالل هناك العديد من التحديات

ومما له أمهية خاصة يف هذا الصدو هو سياسة التقييم اجلديدة لليونسلو اليت جرى تقدميها إىل املؤمتر الساوس  -٣٤
و وقد وضعت السياسة اجلديدة مباوئ التقييم على ضوء ٢٠١٥تنفيذ يف آذار/مارس والتسعون بعد املائة للمجلس ال

 التحديات ومطالا املساءلة والتعلم يف منظومة اليونسلوو

لتوجيه التقييمات املؤسسية (أي اليت يديرها مرفق وضع سياسة تقييم شاملة املنظمة  وألول مرة يف تاريخفقد مت  -٣٥
، وهي الفئة اليت تندرج فيها غالبية مات الالمرلزية (أي اليت تديرها القطاعات الربناجمية)اإلشراف الداخلي) والتقيي

واألووار  املباوئاملزيد من الوضوح على  وقد اضفت السياسة اجلديدةالتقييمات لألنشطة اخلارجة عن امليزانيةو 
ملباورات اجلديدة لتعزيز نظام التقييم الالمرلزيو ، لما أ�ا قدمت عدوًا من االتقييمات الالمرلزية واملسؤوليات املتعلقة

شبلة جلهات تنسيق التقييمات الالمرلزية، اليت  إنشاء يف املستقبل القريا تنفيذهااجلوانا اجلديدة اليت يتوقع ومن 
 نسلوواآللية األساسية لتخطيط وتصميم وإوارة التقييمات يف منظومة اليو  ستشلل بالتعاون مع مرفق اإلشراف الداخلي

 معلومات مستجدة عن تنفيذ سياسة استرداد التكاليف - رابعاً 

 المستجدة المعلومات مسار

الرامية ) جرى اإلعداو للمرثلة الثانية B4Uبعد أن جرى استخدام األواة اإلللرتونية املسماة "ميزانية لليونسلو" ( -٣٦
امليزانيات ب اومقارنتهير من أجل رصد اسرتواو التلالي  إلعداو التقار  هذه األواة وتوفري وسائل اوخال حتسينات على إىل

من أجل تعزيز النظام ومراعاة املالثظات اليت أبداها مراجع  ٢٠١٤تعديالت يف �اية عام و ومت اقرتاح املعتمدة
 .املالية القيوو لمالقيام بةنشطة متابعة بسبا جمتعذَّر  وللن ،اجلزء الثالط) ٣٥م ت/١٨٧احلسابات اخلارجي (الوثيقة 

 متمعنة وبعيدة املدىو استعراض لعمليةاآلن التغيريات يف نظامي احملاسبة وامليزنة  وختضع
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مثل التعيينات احملدوة املدة للمشروعو ويشمل العمل مقارنة وجيري استعراض لتحديد عناصر تلالي  املشروعات،  -٣٧
 مع املمارسات املتبعة يف املنظمات األخرى لألمم املتحدةو

 يتمفيما يتعلق بالعمل الذي  ال سيماوجيري بذل املزيد من اجلهوو لتنسيق االتفاقات مع اجلهات املاحنة،  -٣٨
إطار فريق اإلشراف املعين باإلوارة املالية على مستوى األمم املتحدة والذي يضع اللمسات األخرية يف االضطالع به 

نشطة امليزنة املشرتلة حتت مظلة األمم املتحدة (اي اتفاقات صندوق االتفاقات القانونية املعيارية ألعلى عملية استعراض 
  األمم املتحدة االستئماين املتعدو اجلهات املاحنة)و

ومت إيالء املزيد من االهتمام لتدريا املوظفني يف لافة جوانا اإلوارة املالية للمشاريع اخلارجة عن امليزانية خالل  -٣٩
اثنني من القطاعات الربناجمية الرئيسية (قطاعا الثقافة والعلوم)    عقد وورات تدريبية معومت .٢٠١٥و ٢٠١٤فرتة العامني 

من خمتل  امللاتا  (يف عّمان وبريوت ووالار) ألخصائيي الربنامج واملوظفني اإلواريني لما مت تنظيم ثالث وورات
 وفر التمويل املناساوامليدانيةو ومت التخطيط لدورات تدريبية ميدانية سيتم تنفيذها عندما يت

املعاجلة اإلوارية التفاقات املشاريع، مما يقلل التةخري يف عملية  إىل زياوة تبسيط/ترشيدوتدف هذه اجلهوو جمتمعة  -٤٠
 البدء بالتنفيذو

 االتجاهات في استرداد التكاليف

ازوياو املتابعة أثر حمموو على لمية العملية) و وللن ولان هلذا الرتليز على التدريا إىل جانا العمليات املبسطة ( -٤١
مثلما  املبالغ املسرتوة فيما يتعلق بوقت املوظفني احملمَّل على امليزانية العاوية يف إطار امليزنة اللاملة واسرتواو التلالي ،

 مية املبالغ املسرتوةوتبني الزياوة املطروة يف ل

  ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ 
 ۱٫۹۱۰٫۸۱٤ ۱٫٤۱٥٫۲۸۹ ۷۷۹٫۹۳۰ ٦۳۱٫۹۹٦ ۱۸٤٫۳۱۷ ٤۳٫۷۷۰ ٤۲٫٦۲٤ اإليرادات

 ٪۳٥ ٪۸۱ ٪۲۳ ٪۲٤۳ ٪۳۲۱ ٪۳   النسبة المئوية للحركة

 
اليت مل تُنسَّا  بالنسبة لبنوو التلالي  املباشرة (مثل االتصاالت) تعزيز امليزنةيبني أيضًا استعراض امليزانيات  إن -٤٢
عرب املشاريع لافة  تقارير من أجل تتبع وتوثيد التلالي  الفعلية مقارنة بامليزانيةمث إن تطوير أووات إلعداو ال سابقاًو

 يسمح بتقييم أفضل لآلثار املرتتبة على اجلهوو املبذولة يف هذا الصدوو

أي نسبة النفقات من خالل تطبيق نسبة تلالي  وعم الربنامج (وتسرتو اليونسلو التلالي  املتغرية غري املباشرة  -٤٣
مجالية للمشروع)و ويبني اجلدول التايل نسبة تلالي  وعم الربنامج املطبقة على املشروعات اخلارجة عن امليزانية اإل

 :٢٠١٤إىل عام  ٢٠٠٨وتطورها من عام 
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 نسب تكاليف دعم البرنامج المطبقة على المشروعات الخارجة عن الميزانيةمتوسط 

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

نسا تلالي  وعم  متوسط
 ٪١٠,٠ ٪١١,١ ٪٩,٣ ٪١٠,٤ ٪٨,٦ ٪٩,٧ ٪٩,٠ الربنامج املطبقة

املبلغ احملصل من تلالي  
بالدوالرات  مجوعم الربنا
 *األمريلية

١٤,٤٤٢,٤١٠ ١٤,٢٤٦,٢٥٥ ١٤,٧٧٢,٧٦٤ ١٤,١٥٧,٤٦٨ ١٣,١٤٦,٧٨٩ ١٢,٠١٨,٠٩٠ ٩,٣٢٨,٤٢٢ 

 * باستثناء جمال عمل ملتا اليونسلو يف الربازيلو

، ٢٠١٣لتلالي  مقارنة إيراوات عام  مليون ووالر أمريلي ١٢,١حتميل ما جمموعه  ٢٠١٤وجرى يف عام  -٤٤
 مليون ووالر أمريليو ١٢,٨مقابل ميزانية تبلغ 

مليون ووالر للتلالي  اإلوارية  ٢,٣نسبة تلالي  وعم الربنامج وات االيت يتعني أن تغطيها إير التلالي  وتشمل  -٤٥
 ١٤٥ ٠٠٠وظيفة يف املرافق اإلوارية املرلزية و  ٥٣ماليني ووالر لتمويل عشرة برامج قطاعية و ١٠يدانية، وللملاتا امل

 لتلالي  مراجع احلسابات اخلارجي بشلل أساسيو

 نسب استرداد التكاليف داخل منظومة األمم المتحدة تنسيق

تنسيق مسةلة  التابعة لألمم املتحدة وارية الرفيعة املستوىإلاللجنة  شبلة امليزانية واملاليةناقش فريق العمل املعين ب -٤٦
الذي قام به فريق  االستقصاءالعائدة لولاالت األمم املتحدةو وألد  صناويق األموال المعةلنسا اسرتواو التلالي  

5Fمنظمة ١٦جمموعة متنوعة من املمارسات لدى وجوو العمل 

مشرياً  اشرة،شارلت يف عملية اسرتواو التلالي  غري املب ٦
وعم الربنامج املطبقة وتنفيذ قرار لتلالي   الثابتة/املقطوعةالنسبة  إىل أنه جيري استخدام مناذج خمتلفة لتحقيق التوازن بني

االسرتواو اللامل للتلالي  من موارو  بشةن مبدأاالستعراض الشامل الذي جيرى لل اربعة سنوات لسياسة االنشطة 
وإذ التزمت املنظمات الست عشرة بتنفيذ سياسة االسرتواو اللامل  .بالتناسا ري احملدووةوغ غري احملدووةالتمويل 

  للتلالي ، أظهرت الرووو على االستقصاء بشةن نسا تلالي  وعم الربنامج أن املمارسات احلالية تتسم بالتنوعو

                                                           
الولالة ، و هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتلني املرأةو  ،ملتا األمم املتحدة خلدمات املشاريعوهي اليونيسي ، والفاو، و  ٦

برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس  ، والحتاو الدويل لالتصاالت، واتحدة اإلمنائيبرنامج األمم امل، و الدولية للطاقة الذرية
صندوق ، و منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، و منظمة العمل الدولية، و برنامج املعلومات للجميعنقص املناعة البشرية واإليدز، و 

 وأمانة األمم املتحدة، واليونسلوو، منظمة الصحة العاملية، و األمم املتحدة للسلان
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 عدو منظمات األمم املتحدة 
 البرنامج نسب تكاليف دعم

ثابتة/مقطوعة للتلالي   (نسا
 اإلوارية غري املباشرة)

 جهة مانحة واحدة،
مساهمات مقدمة 

للبرنامج أو 
 لمشروع محدد

ائتمانية صناديق 
(مواضيعية) لكيان 

 محدد

صناديق أموال 
مجمعة مشتركة بين 

وكاالت األمم 
 المتحدة

"مساهمات 
 محلية حكومية"

 نوع آخر
 الجماعات(

االقتصادية، جهات 
 صة)مانحة خا

١   %٠   
 ٢ ٤    %٥إىل  ٣من 
٢ ٢ ٦ ٧ ٤ %٧ 
١ ١ ٤ ٢ ٤ %٨ 
٢  ١   %١٠ 
٥  ٣ ٥ %١٣  
 ٥  ٤ ٢ ٢ متغرية

 ٤ ٤ ١ ٢ ١ ال إجابة 
      

 متغيرة متغيرة %٧ %١٠ %١٣ اليونسكو

 
و وعلى الرغم من أن ٢٠١٥ونوقش مشروع تقرير فريق العمل يف اجتماع شبلة املالية وامليزانية يف ثزيران/يونيو  -٤٧
إال أنه من املتوقع أن  األمم املتحدة بصورة مشرتلة،املشروعات اليت تديرها  ال ختص سوىالفريق وتوصياته  جهوو

االستنتاجات املتعلقة بتلالي  وعم الربنامج (أي التلالي  اإلوارية غري املباشرة) ستؤوي يف �اية املطاف إىل تطبيق 
إىل االستنتاجات  وامليزانيةاملالية  شبلة، توصلت و واستناواً إىل العمل الذي قام به فريق العملواسع النطاق لنفس النسبة

 على النحو التايل: جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةإىل التالية وسوف تقدم التوصيات املناسبة 

التلالي  تطرح صعوبات  لقد بات مبعلوم شبلة املالية وامليزانية أن تعايش مقاربات خمتلفة لنسا اسرتواو •
 وتشيع االرتباك لدى األطراف املعنية؛ إوارية

تقر بعدم وجوو والنهوج اليت من شة�ا ضمان اسرتواو التلالي  باللامل، إال أ�ا  اآلليات تدعموهي إذ  •
نتقالية توافق يف اآلراء فيما يتعلق بتخفيض النسا الراهنة السرتواو التلالي  وترى أن ضرورة املرور مبرثلة ا

 قبل التوصل إىل اتساق يف النسا؛

يئة األمم املدة لسياسة اسرتواو التلالي  اخلاصة ب نتائج استعراض منتص  سوف تساهم يف اتساق العملية •
صندوق األمم ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسي ، و املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتلني املرأة

 .٢٠١٦اجراؤه يف عام  املقرر املتحدة للسلان

 استعراض سياسة اليونسكو في مجال استرداد التكاليف

آلية معززة مليزنة التلالي  املباشرة وناقش  ٢٠١٤و ٢٠١٣وضع الفريق املعين بسياسة اسرتواو التلالي  يف عامي  -٤٨
 التخفيض احملتمل لنسا تلالي  وعم الربنامجو
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 يتعني أن تعاجلها اليونسلو يف إطار سياسة اسرتواو التلالي  املنقحة سوف تشمل بعض الاالت احملدوة اليت -٤٩
 يلي: ما

تظهر عملية حمالاة عدو من سيناريوهات تلالي  وعم الربنامج بنسا  اثتمال ثدوث عجز يف امليزانية: )١(
اوح ؤوية إىل عجز يرت م ٪٢٥و ٪١٤خمفَّضة أن اإليراوات املتحصلة ميلن أن تنخفض بنسبة ترتاوح بني 

مليون ووالر أمريلي يف امليزانيات املعتمدةو ولضمان نفس املستوى  ٣,٣مليون ووالر أمريلي و ١,٤بني 
واحلفاظ على الوظائ  املمولة من هذا  ثساب النفقات العامة ألموال الووائعمن اإليراوات املتةتية من 

إىل زياو معدل اإلنفاق السنوي يعين أن املنظمة سوف تضطر ختفيض تلالي  وعم الربنامج  ناحلساب، فإ
 .٪٢٠,٥و ٪١٢,٣بنسبة ترتاوح بني 

من مشاريع اليونسلو  ٪٥٤لان ما يزيد على   ٢٠١٥يف الربع األول من عام  ثجم املشاريع الفروية: )٢(
قيمة تتجاوز فقط من املشاريع  ٪٢٠ ولان ،ووالر أمريلي ٢٥٠٠٠٠اجلديدة تقل قيمة الواثد منها عن 

 ١٠٠٠٠٠، وربع املشاريع اجلديد لانت قيمة الواثد منها تقل عن ليون ووالر أمريليالواثد منها امل
ثيط بلغت نسبة اجلهات املاحنة  ٢٠١٣ ووالر أمريليو مع ذلم، متثل هذه النتيجة حتسنًا قياسًا بعام

ليت من عدو اجلهات املاحنة وللن األموال ا ٪٥٨ووالر أمريلي  ١٠٠٠٠٠الفروية اليت سامهت بةقل من 
و وهذا العدو اللبري من املشاريع الصغرية جيعل من الصعا ختفيض ٪٤تتجاوز  مت استالمها خالل العام مل

لتغطية العملية اإلوارية اخلاصة بإوارة هذه  يتوفر ما يلفي من اإليراوات تلالي  وعم الربنامج إذ ال
ار املالية لتخفيض تلالي  وعم الربنامج وينبغي على ضوء ما تقدم تقييم اآلث املشاريع وإعداو تقارير عنهاو

نسا تلالي  إعداو الربنامج على أساس قيمة املشروع، بآليات حتديد تقييما ألثر عمقاًو وجيري النظر 
 ختفيض نسبة تلالي  وعم الربنامج بالنسبة للمشروعات اللبريةومثل 

مشرتك لتلالي  املشروع املباشرة ضمن  إن عدم وجوو تعري  التعري  املشرتك لتلالي  املشروع املتغرية: )٣(
منظومة األمم املتحدة جعل من الصعا توثيد نسا تلالي  وعم الربنامجو وسيتطلا استعراض 

املقارنة على ضوء  مباشرة، وذلم مباشرة وغريتلالي  املصنَّفة إىل  التلالي  فئاتالسياسة إعاوة النظر يف 
 لألمم املتحدةو املمارسات املتبعة يف املنظمات األخرىمع 

االثتفاظ توزع اليونسلو ثاليًا ثلثي الفوائد بينما تتبع بعض ولاالت األمم املتحدة سياسة  توزيع الفوائد: )٤(
بلل الفوائد املتةتية من املوارو اخلارجة عن امليزانية باعتبارها جزءاً من اإليراوات املستخدمة لدعم التلالي  

 اإلوارية للمنظمةو

، آخذة يف االعتبار استعراض ٢٠١٦ن  اليونسلو استعراض سياسة اسرتواو التلالي  يف عام سوف تستة -٥٠
 منتص  املدة ثسبما يرو يف قرار شبلة املالية وامليزانيةو
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 القرار المقترح

 :وعلى ضوء ما تقدم، قد يرغا اللس التنفيذي يف اعتماو قرار يصاغ نصه على النحو التايل -٥١

 ي،إن اللس التنفيذ

 اجلزء الرابع ضميمة؛ ٥م ت/١٩٧اجلزء الرابع (باء) والوثيقة  ٥م ت/١٩٧الوثيقة  وقد ورس - ١

وتعزيز اتساقه  اإلضايف التلميلي ججبهوو املديرة العامة الرامية إىل تعزيز التوجيه االسرتاتيجي للربنام يرثا - ٢
اف للل نتيجة منشووة من النتائج ترليزه على الربامج ، مع اإلشارة بوجه خاص إىل وضع أهد وزياوة

 ؛٥م/٣٧الواروة يف الوثيقة 

، إال أن مستوى التحويالت النقدية ٢٠١٤بةنه على الرغم من اخنفاض املسامهات الطوعية يف عام  ويقر - ٣
 ؛٢٠١١و ٢٠١٢يتسق مع مستوى املسامهات الطوعية يف عامي اليت تلقتها املنظمة 

اوئ امليزنة اللاملة واالسرتواو اللامل للتلالي  وحييط علماً بالتقدم احملرز فيما أمهية تطبيق مب ويؤلد جمدواً  - ٤
 يتعلق بتنفيذ سياسة اسرتواو التلالي  وامليزنة اللاملة؛

 ؛٢٠١٧-٢٠١٦مبشروع اسرتاتيجية تعبئة املوارو لفرتة العامني  ويرثا - ٥

يف ثوار منظَّم بشةن التمويل لتحفيز  ٢٠١٦من عام  من األمانة أن تشارك يف النص  األول ويطلا - ٦
واملوارو الالزمة  ٥م/ الوثيقة تباول وجهات النظر بشةن ليفية ضمان تطابق أفضل بني النتائج املنشووة يف

فضفاضة غري صارمة من ثيط متويل مرن ومسامهات  اآلليات اللفيلة بتلّقيلتمويلها، وأن تواصل تعزيز 
 التخصيص؛اهلدف أو 

حتسني البيئة املؤاتية لتعبئة املوارو من خالل املزيد من االستثمار يف التدريا،  مانة على مواصلةاأل ويشجع - ٧
التمويل يف الوقت املناسا، ومشاطرة املعلومات، من خالل استعراض  فرص علومات عنامل وتوفري

من خالل  التلميليةرية االجراءات اإلوارية، وصيغ وطرائق االتفاقات إلوارة األموال، وتعبئة املوارو البش
 االنتداب واإلعارة؛

املديرة العامة أن تقدم إليه يف وورته املائتني تقريرًا عما يستجد من تطورات وما يواجه من حتديات  ويدعو - ٨
يتعلق بإوارة املوارو اخلارجة عن امليزانية، وتعبئة املوارو، وتنفيذ سياسة اسرتواو التلالي ، وجمموع  فيما

 املسرتوةوالتلالي  
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 برنامج المساهمة والمنح الدراسية –جيم 
 ثانياً) -(أل   ٧٢م/٣٧(متابعة تنفيذ القرار 

ن واملنظمات غري و واألعضاء املنتسبقدمتها الدول األعضاء تعرض هذه الوثيقة على حنو حتليلي الطلبات اليت  - ١
، لما تعرض ٢٠١٥متوز/يوليو  ١٠وافقت عليها املديرة العامة يف و  ٢٠١٥-٢٠١٤فرتة العامني  يما خيصف احللومية

النتائج املنشووة من تنفيذ برنامج املسامهةو ومن بني الطلبات اليت تلقتها املنظمة يف فرتة العامني املذلورة، مل توافق املديرة 
ت الربنامج هلذه الطلبات وبعد اليت ثدوتا املنظمة، وذلم بعد تقييم قطاعا العامة إال على الطلبات املتعلقة باألولويات

 قيام اللجنة املشرتلة بني القطاعات واملعنية بربنامج املسامهة بتقدمي توصية بشة�او

ووالرًا أمريلياً، مبا يف ذلم  ١١٩٠٨٤٦٨طلبًا مببلغ إمجايل قدره  ٥٣٧ووافقت املديرة العامة ثىت اآلن على  - ٢
تقريبًا من امليزانية اإلمجالية املخصصة لتغطية التلالي   ٪١٠٠املبلغ عدة يف ثاالت الطوارئو وميثل هذا طلا املسا

 ١٠,٥٩٣,٤٧٥املعتمدة ويتوزع على النحو التايل: (أ) الدول األعضاء:  ٥م/٣٧املباشرة لربنامج املسامهة يف الوثيقة 
 طلباً؛ ٣٩ليًا لتمويل ووالرًا أمري ٥٨٢,٢٣٩طلباً؛ (ب) املنظمات غري احللومية:  ٤٨٣ووالرًا أمريليًا لتمويل 

 طلباًو ١٧ووالراً أمريلياً لتمويل  ٧٣٢,٧٥٤املساعدة يف ثاالت الطوارئ:  (جـ)

، عقا االجتماع اخلامس للجنة املشرتلة ٢٠١٥ وأجنزت عملية املوافقة على الطلبات يف بداية شهر نيسان/أبريل - ٣
وهي نتيجة حتققت  ا هذه العملية يف فرتة العامني املاضيةوبني القطاعات، أي اقل بثالثة أشهر من الفرتة اليت استغرقته

بفضل حتسني إوارة هذا الربنامج عقا اعتماو طرائق جديدة يف عملهو وعلى ذلم مت نقل املبالغ املعتمدة يف وقت أبلر 
 مما مسح لألطراف املستفيدة تنفيذ املشاريع يف ظروف افضلو

يف اجتماعاتا اهتماماً خاصاً للمشاريع املرتبطة باألولويتني العامتني والربامج وأولت اللجنة املشرتلة بني القطاعات  - ٤
االسرتاتيجية للمنظمة، للي تستفاو منها حتديدًا أفريقيا وأقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية والبلدان الناميةو وجتدر 

املعتمدة يف إطار برنامج من املوارو  ٪٣٨لي، أو ما ميثل مليون ووالر أمري ٤,٥اإلشارة إىل أن أفريقيا ثظيت مببلغ قدره 
ومت  أوت واجباتا يف جمال املساءلةوالدول األعضاء اليت  بطلبات توصية املسامهةو ومل ترفع اللجنة إىل املديرة العامة سوى

 مهةوبشةن برنامج املسا ٧٢م/٣٧بسبا عد توافقها مع املعايري احملدوة يف القرار طلباً  ٢٦رو حنو 

). ٪٨٠وجتدر اإلشارة إىل امتثال عدو لبري من الدول األعضاء للمعيار املتعلق باملساواة بني اجلنسني (ألثر من  - ٥
وطلبت اللجنة املشرتلة بني القطاعات من الدول اليت مل متتثل هلذا املعيار تقدمي مشروع جديد بشةن املساواة بني 

و ولوثظ بالتايل أن عدو املشاريع اليت تتناول املساواة اليت جيوز هلا تقدميها عةالسب الطلباتاجلنسني عوضًا عن واثد من 
من  ٪٢١لفرتة العامني احلالية، ما يشلل مشروع  ١٠٠متت املوافقة على ألثر من  لبرياً ثيطبني اجلنسني ازواو ازوياواً  

 رتة العامني السابقةوالطلبات املوافق عليها، وهي نسبة تفوق بةربع مرات النسبة اليت شهدتا ف
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 يقدم أي متويل لشراء جتهيزات أو معدات ال تتعلق مباشرة باألعمال ، مل٧٢م/٣٧ووفقًا لقرار املؤمتر العام  - ٦
 التنفيذية اليت تندرج يف إطار هذه املشروعات أو لتغطية تلالي  متلررة لدى املنظمات املستفيدةو

، لوثظ حتسن لبري يف ٢٠١٣-٢٠١٢باملشروعات املمولة يف فرتة العامني  وفيما يتعلق بالتقارير املالية اخلاصة - ٧
وإذ مل يؤخذ يف هذه املرثلة بعملية التحقق من صحة هذه التقارير املالية من قبل امللاتا  جووة هذه التقارير وعرضهاو

وطُلا تقدمي مجيع  ٢٠١٣-٢٠١٢قام ملتا اإلوارة املالية باختيار جمموعة جديدة من الطلبات للفرتة  امليدانية،
من الليانات اليت تلقت مسامهات،  ٪٣٨من املشروعات و ٪١٠ومتثل هذه العينة حنو  املستندات الالزمة املتعلقة باو

مليون ووالر أمريلي، ما ميثل زياوة لبرية مقارنة  ١,٢طلبًا مببلغ قدره  ٦١مع مراعاة للتوزيع اجلغرايف الصارمو ويثل ذلم 
 طلباًو ٢٠والبالغ عدوها  ٢٠١١-٢٠١٠تارة لفرتة العامني بالطالبات املخ

أو توزيع ومع ذلم، جيدر التنويه بوجوو بعض أوجه قصور يف تقدمي التقارير املالية، ومنها عدم اثرتام ختصيص  - ٨
اخلتم الالزم، للجنة الوطنية، وعدم وجوو  وجوو توقيع املسؤول املايل ، وعدمالذي متت املوافقة عليه يف األساسالنفقات 

وقد قامت األمانة بتعزيز احلوار املنتظم مع  وتقدمي قائمة بالنفقات ال تتطابق مع املبلغ الللي املبني يف التقرير املايلو
على حنو ميلنها من تقدمي تقاريرها املالية بصورة صحيحة وفقاً للشروط املنصوص عليها  اللجان الوطنية من أجل توجيهها

 .٧٢م/٣٧يف القرار 

وتضطلع القطاعات الربناجمية بعملية حتليل معمق لتقارير األنشطة من أجل تسليط الضوء على تنفيذ الفعلي  - ٩
أن املشروعات  بشةن أنشطة اللجان الوطنية ٢٠١٤للمشاريع وإبراز أثرها احلقيقيو وُيستخلص من التقرير السنوي لعام 

ًا من أنشطتها الناجحةو وسوف يتم تقصري فرتة إعداو القطاعات لتقارير املمولة يف إطار برنامج املسامهة متثل جزءًا لبري 
 لفرتة العامني املالية هذهومن أجل التعجيل بدفع األموال املعتمدة بعد التقييم األنشطة 

 وتني اجلداول أوناه توزيع الطلبات املوافق عليها ثسا قطاعات الربنامج واملناطق والفئات ذات األولوية اليت -١٠
تؤخذ يف االعتبار يف مجيع برامج اليونسلو، أي أفريقيا، والنساء، والشباب، وأقل البلدان منواً، والبلدان النامية، والدول 
اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان اليت تعيش أوضاع ما بعد النزاعات وما بعد اللوارث، ولذلم البلدان ذات الدخل 

  اجلداول أيضاً على البيانات املتعلقة باملساعدة يف ثاالت الطوارئوةو وحتتوي هذه املتوسط واليت متر مبرثلة انتقالي



197 EX/5 Part IV – page 25 

 موافق عليها حسب قطاعات البرنامجتوزيع الطلبات ال (أ)

 عدد الطلبات القطاع
 المبالغ الموافق عليها
 (بالدوالرات األمريكية)

 ٤٫۷٦۲٫۹۲۹ ۲۱۹ الرتبية
 ۱٫٦۹۱٫۸٦۰ ۷٤ العلوم الطبيعية

 ۲٫۲۱۲٫٦۱۲ ۱۰٦ االجتماعية واإلنسانيةالعلوم 
 ۲٫٥٥۰٫۸۲۳ ۱۲۰ الثقافة

 ۱٫۷۱۸٫۳٥٤ ۷۸ االتصال واملعلومات
 ۲٫۲۳۳٫٤۲۱ ۱۰٦ قسم املساواة بني اجلنسني

 ٥۳٦٫۲۸۲ ۲۹ العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور

 

 توزيع الطلبات الموافق عليها حسب المناطق، مع تبيان معدل اإلنفاق (ب)

 د الطلباتعد المنطقة
 المبالغ المخصصة

 (بالدوالرات األمريكية)
 المصروفات

 )بالدوالرات األمريكية(
 )٪معدل اإلنفاق (

 ١٨/٦/٢٠١٥حتى

 ٪۹۷ ۳٫٥۹۸٫۱۹٥ ۳٫۷۰۹٫٦۱۲ ۱٦۷ أفريقيا
 ٪۸۷ ۱٫۹۷٤٫۷٦٦ ۲٫۲٦٤٫۲۹٤ ۱۰٦  آسيا واحمليط اهلاوي

 ٪۹۸ ۲٫٤۳۲٫۷۷٦ ۲٫٤۷۳٫۲۲۲ ۱۰۸ أمريلا الالتينية واللارييب
 ٪۱۰۰ ۱٫۱۰۸٫۹۲۹ ۱٫۱۰۸٫۹۲۹ ٤٦ الدول العربية

 ٪۹۷ ۱٫۰۰۷٫٤۱۸ ۱٫۰۳۷٫٤۱۸ ٥٤ أوروبا
 ٪۱۰۰ ٥۸۲٫۲۳۹ ٥۸۲٫۲۳۹ ۳۹ املنظمات غري احللومية

 ٪۱۰۰ ۷۳۲٫۷٥٤ ۷۳۲٫۷٥٤ ۱۷ املساعدة يف ثاالت الطوارئ
 ٪۹٦ ۱۱٫٤۳۷٫۰۷۷ ۱۱٫۹۰۸٫٤٦۸ ٥۳۷ المجموع

 
 يةتوزيع الطلبات حسب الفئات ذات األولو  (جـ)

 عدد الطلبات الفئة
 المبالغ الموافق عليها
 (بالدوالرات األمريكية)

 ٤٫٥۰٤٫۰٥۷ ۱۹۹ أفريقيا
 ۲٫۲۳۳٫٤۲۱ ۱۰٦ النساء
 ۲٫٤۱۱٫۷۱۳ ۱۱۳ الشباب

 ٤٫۱۱۷٫۰۰۳ ۱۸۱ أقل البلدان منواً 
 ۲٫۲۱۲٫۳٤۹ ۹۹ الدول اجلزرية الصغرية النامية
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 في حاالت الطوارئ الطلبات الموافق عليها في إطار المساعدة (د)

 عدد الطلبات  البلد
 المبالغ الموافق عليها
 (بالدوالرات األمريكية)

 ٥٠,٠٠٠ ١ بوروندي
 ٥٠,٠٠٠ ١  غينيا
 ٧٥٤ ٤٩ ١ ليربيا
 ٥٠,٠٠٠ ١ مالوي
 ٣٠,٠٠٠ ١ مايل

 ٠٠٠ ٥٢ ٢ مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٧٥,٠٠٠ ٢ مجهورية اللونغو الدميقراطية

 ٥٠,٠٠٠ ١ تحدةمجهورية تنزانيا امل
 ٥٠,٠٠٠ ١ باالو

 ٥٠,٠٠٠ ١ سانت لوسيا
 ٥٠,٠٠٠ ١ فلسطني

 ٥٠,٠٠٠ ١ البوسنة واهلرسم
 ٥٠,٠٠٠ ١ لرواتيا
 ٥٠,٠٠٠ ١ صربيا
 ٠٠٠ ٢٦ ١ أولرانيا 

 ٧٣٢,٧٥٤ ١٧ المجموع

 
 القرار المقترح

 بناء على ما تقدم، قد يرغا اللس التنفيذي يف اعتماو القرار التايل: -١١

 إن اللس التنفيذي،

 اجلزء الرابع (جيم) ٥م ت/١٩٧الوثيقة  وقد ورس - ١

بالتحليل التفصيلي لعملية تنفيذ برنامج املسامهة واملساعدة يف ثاالت الطوارئ وبالنتائج  حييط علماً  - ٢
 احملققة؛

تلبية ذا الربنامج قدمًا يف تعزيز ه بنشاط للمضياألمانة والدول األعضاء إىل مواصلة التعاون  ويدعو - ٣
املتعلق  ٧٢م/٣٧الثتياجات الموعات ذات األولوية من الدول األعضاء وفقًا ملا مت حتديده يف القرار 

  بربنامج املسامهةو
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 االستثمار لتعزيز تنفيذ البرنامج -دال 
 )١٥ت/ م١٩٦(متابعة تنفيذ القرار 

 المقدمة

فتستطيع بالتايل إجناز خطة التنمية ملا بعد عام “ غرض املنشووعلى مستوى ال" للي تلون منظومة األمم املتحدة"
فال بد هلا من أن تلون جمدية وأن يلون طابعها االبتلار واملرونة واثتواء اجلميع والتنسيق والتوجه حنو  ٢٠١٥

ية لألمم املتحدة النتائجو وال بد من أن تسرتشد حبقوق اإلنسان العاملية والقواعد الدولية وتُزاوج بني األطر املعيار 
 6F٧."وأنشطتها التنفيذية وتستجيا لالثتياجات املتباينة للبلدان

(أوًال)) إنشاء  ١٥ت/ م١٩٦من القرار  ١٦قرر اللس التنفيذي يف وورته الساوسة والتسعني بعد املائة (الفقرة  - ١
إليه إبّان وورته السابعة والتسعني بعد املائة تقّدم "صندوق استثماري لتعزيز تنفيذ الربنامج"، ووعا املديرة العامة إىل أن 

م هذه الوثيقة حملة خطة للصندوقالنظام املايل و  لالستثمارات ذات األولوية تشتمل على جمموعة من األهداف و وتقدِّ
 عامة أوىل هلذه اخلطة اليت ستموَّل من احلساب اخلاص املزمع إنشاؤه هلذا الغرض، وتعرض جمموعة حمدووة من جماالت

 االستثمار ذات األولويةو ويرو أيضاً النظام املايل للصندوق يف ملحق هذه الوثيقةو

ووفقاً للقرار املذلور أعاله، يُقرتح استخدام موارو هذا الصندوق ثصراً لتمويل مباورات اإلصالح الرامية إىل وعم   - ٢
وأهداف التنمية املستدامةو وجتدر  ٢٠١٥ا بعد عام لفاءة وفعالية اليونسلو لتؤوي وورًا رياويًا يف تنفيذ خطة التنمية مل

اإلشارة إىل أن هذا الصندوق يغطي جماالت ال ميلن متويلها من موارو الربنامج العاوي احملدوة يف مشروع 
 .٥م/٣٨ الوثيقة

ة بدعم الدول الفرصة إلعاوة النظر يف سبل تنفيذ اليونسلو لواليتها القاضي ٢٠١٥ويتيح إطار التنمية ملا بعد عام  - ٣
األعضاء فيها على حتقيق أهداف التنمية املستدامة على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين مبا يتماشى مع املتطلبات 

 األوسع نطاقاً لربنامج اإلصالح على نطاق منظومة األمم املتحدةو

على حنو منسق متاماً وأن املتحدة منظومة األمم  واللفيل بإثداث التحول أن تعملالطموح  الربنامج اتطلا هذيو  - ٤
. املرونة حبيط تلون قاورة على وعم البلدان يف الوفاء بالتزاماتا يف جمال التنمية املستدامة بصورة تعاونيةو  تتسم بالفطنة

جعًا أساسياً مر  ٢٠١٥أما بالنسبة إىل اليونسلو اليت تؤوي ووراً تقنينيًا وتنفيذياً، تعدُّ خطة التنمية اجلديدة ملا بعد عام و 
 طرائقالدول األعضاءو ويقتضي ذلم إجراء استعراض شامل ألهداف املنظمة وأولوياتا وعملياتا و  ألنشطتها املقبلة مع

 حتقيق اهلدفني التاليني:متويلها بغية 

                                                           
األمم املتحدة، نيويورك،  .: القضاء على الفقر وتغيري ثياة اجلميع ومحاية لولا األرض٢٠٣٠الطريق إىل العيش بلرامة حبلول عام  ٧

 .٢٠١٤لانون األول/ويسمرب 
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اإلقليمي إبراز وتوضيح وتعزيز الطابع االسرتاتيجي مللانة اليونسلو ووورها الرياوي على الصعيد العاملي و  -أوًال 
 والقطري؛

 وضع إجراءات تشغيلية تتالءم ألثر مع تنفيذ برامج اليونسلو على الصعيد العاملي واإلقليمي واحملليو -ثانياً 

، شدوت املديرة العامة ٢٠١٥ يف آذار/مارس اللجنة اإلوارية الرفيعة املستوى التابعة لألمم املتحدةوخالل اجتماع  - ٥
ترتن فعالية  اللجنة على ضرورة "مواءمة املسائل التشغيلية مع االثتياجات الربناجمية إذ لليونسلو بصفتها رئيسة هذه

)و ومن مث أعدت اليونسلو اسرتاتيجية إصالثية تشمل مجيع CEB/2015/3إعداو الربامج بفعالية الدعم التشغيلي" (
الربامج بالتعاون الوثيق مع جهات فاعلة أخرى  املباورات، اجلارية منها واجلديدة، وترمي إىل حتسني فعالية وجناعة تنفيذ

من منظومة األمم املتحدة بغية حتديد أوجه التآزر والتلامل والفعالية من ثيط التللفة على الصعيد القطري (مثل مباورة 
 "توثيد األواء")و

 " في اليونسكواالستثمار لتعزيز تنفيذ البرنامجوضع خطة "

ويف حتقيق أهداف وغايات التنمية املستدامة  ٢٠١٥فيذ خطة التنمية ملا بعد عام يقتضي إسهام اليونسلو يف تن - ٦
تعزيز قدرتا على إسداء املشورة املستنرية يف جمال السياسات العامة، وتوفري الدعم، وتنفيذ برامج تليب اثتياجات 

 وأولويات الدول األعضاء بصورة ألثر فعاليةو

ارك موظفو اليونسلو من شىت القطاعات والوثدات، يف املقر وامليدان، يف ويف إطار إعداو هذه الوثيقة، ش - ٧
ثلقات عمل ترمي إىل حتديد القضايا والصعوبات التشغيلية املتصلة بتنفيذ الربنامج واملشاريع، وإىل اقرتاح سبل مواجهة 

عمليات مماثلة لصاحل ولاالت  هذه الصعوبات وتعزيز تنفيذ الربنامجو ويسَّر هذه العملية ملتا استشاري مرموق أجرى
7Fوولية أخرى منها األمم املتحدة ومؤسسات يف فرنساو

٨ 

يف اليونسلو مناقشة ملانة اليونسلو االسرتاتيجية وثدووا الاالت  فريق لبار املوظفني اإلوارينيوواصل أعضاء  - ٨
 والصعوبات الرئيسية اليت سيتعني على اليونسلو تناوهلا قريباًو

حماور عمل خطة االستثمار لتعزيز تنفيذ الربنامج املعروضة أوناه مثرة الهوو الفلري اجلماعي الذي بذله وتعدُّ  - ٩
موظفو اليونسلو والتزامهم بتحديد أهم الاالت اليت ينبغي إصالثها يف هذه املرثلة لتملني اليونسلو من االستجابة 

 املتنامية لألطراف املعنيةو على حنو أفضل ومبزيد من املرونة والفعالية للتوقعات

 

                                                           
 تقامست اليونسلو والطرف املتعاقد تللفة هذه اخلدماتو ٨
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ونظرًا ألن اإلصالح ليس عملية جامدة وإمنا هو عملية متطورة تتلي  مع ما يطرأ من فرص وصعوبات، فإن  -١٠
خطة االستثمار لتعزيز تنفيذ الربنامج تظل اسرتاتيجية قيد التطويرو وإضافة إىل ذلم، تستند هذه اخلطة إىل ما أجري من 

سيما التقييم اخلارجي املستقل، وتقارير ونتائج تقييم مرفق اإلشراف الداخلي،  اسات والعمليات استعراض وور 
وتوصيات مباورة  فريق العمل املعين باللفاءةوتوصيات املراجع اخلارجي للحسابات، وتوصيات أفرقة العمل املعنية و 

، ة املعارف وتلنولوجيات املعلومات واالتصاالتوار إل اجلديدة سرتاتيجية، واال"حتويل اإلوارة وتعزيز التوجه حنو الزبون"
جمموعة وشبلاتا و  اللجنة اإلوارية الرفيعة املستوى التابعة لألمم املتحدةواملباورات املعنية اليت نوقشت وُوضعت يف إطار 

 .األمم املتحدة اإلمنائية واللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى

مار لتعزيز تنفيذ الربنامج، يُعتزم وضع آلية إوارية متينة جتمع بني القطاعات وضمانًا جلدوى وفعالية خطة االستث -١١
 الربناجمية وخدمات الدعم واخلدمات الداخلية يف املنظمةو

 محاور عمل خطة االستثمار لتعزيز تنفيذ البرنامج

الت اختصاصها فيما يتعلق ثدوت املشاورات األولية مثانية جماالت أساسية لتعزيز وور اليونسلو الرياوي يف جما -١٢
 وهي: ٢٠١٥بتنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 

 تبسيط ومواءمة البىن العامة تعزيزاً لفعاليتها ومساءلتها؛ •
 تدريا املوظفني وتنمية مهاراتم؛ •
 حتسني وتعزيز عمليات واسرتاتيجيات تعبئة املوارو؛ •
 ن القطري واإلقليمي؛ضمان تقدمي الدعم املنظَّم وخباصة يف امليدان على الصعيدي •
تعزيز أساليا التنفيذ باستخدام آليات وأووات مالئمة (بناء القدرات، ووضع وثائق تقنينية، وإقامة شرالات،  •

 وما إىل ذلم)؛
 استعراض األساليا التشغيلية وحتسينها؛ وتبسيط مسارات العمل حتقيقاً للفعالية واللفاءة من ثيط التللفة؛ •
ملشاريع من خالل عمليات الرصد والتقييم وإعداو التقارير واحلد من املخاطر والتعّلم حتسني إوارة الربنامج وا •

 التنظيمي؛
 إعاوة تصميم التلنولوجيات املالئمة وتطويرهاو •

 واستناواً إىل العمل التحضريي، ُثدو عدو من بنوو العمل وجيري يف الوقت احلاضر إعداوهاو -١٣

8Fذا أولوية قدِّرت تلاليفهما ويتطلبان الدعم الفوري، ومها:ويف هذه األثناء، فهناك جماالن  -١٤

٩ 

                                                           
 .٢ إعالم ٥ت/ م١٩٧جى االطالع على الوثيقة للمزيد من التفاصيل، ير  ٩
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 التدريا وتنمية المهارات (أ)

تقتضي عملية إعاوة توجيه أنشطة اليونسلو وتعزيز فعالية املنظمة ولفاءتا أن تعتمد األمانة بةلملها ثقافة عمل  -١٥
ال باستيعاب األمانة إجراءات العمل املبتلرة جديدة يتطلا ترسيخها بعض الوقتو ويرتن حتقيق الفعالية يف هذا ال

واملرنة إضافة إىل النهج اإلواري التنظيمي للمشاريع استيعاباً تاماًو وعليه، يتعني إيالء األولوية لوضع "خطة للتعّلم وتنمية 
م على تنفيذ الربنامج (انظر القدرات" وتنفيذها بغية تلبية اثتياجات التعلم اخلاصة باملوظفني واملتعلقة ببناء وتعزيز قدرات

 مليون يوروو ١,٤جيم)و وتقدَّر تللفة حتقيق هذا اهلدف املنشوو مببلغ  -اجلزء اخلامس  ٥ت/ م١٩٧الوثيقة 

 إعاوة تصميم التلنولوجيات المالئمة وتطويرها (ب)

ف وتلنولوجيات املعلومات أقر اللس التنفيذي يف وورته الساوسة والتسعني بعد املائة اسرتاتيجية إوارة املعار  -١٦
واالتصاالتو وترمي هذه االسرتاتيجية إىل توجيه ختطيط الربنامج وتنفيذه وتقييمه بالرتليز على ثالثة أهداف رئيسية يلي 

 بيا�ا:

استخدام نظم تلنولوجيات املعلومات واالتصاالت والشبلات واألووات املرتبطة با على النحو األمثل  (أ)
 ة برمتها استناواً إىل أثدث التقنيات وأفضل املمارسات؛على مستوى املنظم

النهوض بالتعلم التنظيمي، واختاذ القرارات استناوًا إىل األولة واألواء من خالل إوارة وتباول املعارف  (ب)
 ةووات فعالة إلوارة املعارف وتلنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ب باالستعانة

إوارة  عن طريقلتغيري من خالل حتقيق املستوى األمثل لعمليات إوارة األعمال املسامهة يف االبتلار وا )ـ(ج
 املعارف وتلنولوجيات املعلومات واالتصاالتو

 يوروو ٥ ٢٧٠ ٠٠٠ويبلغ إمجايل االستثمار املقدَّر الالزم يف هذا الال  -١٧

 البنية اإلدارية لخطة "االستثمار لتعزيز تنفيذ البرنامج"

ي  جلنة إوارة الربنامج مبهمة وضع خطة "االستثمار لتعزيز تنفيذ الربنامج" إذ تتوىل هذه اللجنة مسؤولية يُقرتح تلل -١٨
و ويشرف ٢٠١٥ ثزيران/يونيو ٢٢املؤرخة يف  DG/Note/15/13اإلشراف على الربنامج وتوجيهه مبوجا املذلرة رقم 

مج مباشرة ويقدِّم إىل املدير العامة تقارير مرثلية منتظمة يف نائا املديرة العامة بوصفه رئيس اللجنة املذلورة على الربنا
 هذا الشةنو

ويُعتزم استعراض هذه اخلطة وتعديلها بصورة مرثلية منتظمة بغية إوراج نتائج عمليات التقييم اجلارية الستمرار  -١٩
 ألطراف املعنيةوأمهية وجدوى املباورات املوافق عليها بالنسبة إىل الظروف واالثتياجات املتغرية ل

 وتقدِّم املديرة العامة إىل اللس التنفيذي تقريراً سنوياً عن التقدم احملرز يف خطة "االستثمار لتعزيز تنفيذ الربنامج"و -٢٠
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وستتوىل جلنة إوارة الربنامج رصد هذه اخلطة ووريًا وتقييم نتائجها بعد مرور عامني وإعداو تقرير على هذا  -٢١
 األساسو

 المقبلة الخطوات

حبيط تضم أنشطة  ٢٠١٦يُزمع استلمال خطة االستثمار حبلول وورة اللس التنفيذي اليت سُتعقد يف ربيع عام  -٢٢
) مع مراعاة مناقشات اللس التنفيذي ١٢مقدَّرة تلاليفها ومرتبة ثسا أولويتها يف الاالت املذلورة أعاله (الفقرة 

ائة ومناقشات املؤمتر العام يف وورته الثامنة والثالثني بشةن وور اليونسلو يف خطة خالل وورته السابعة والتسعني بعد امل
 .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

 القرار المقترح

 بناًء على ما تقدم، قد يرغا اللس التنفيذي يف اعتماو القرار التايل: -٢٣

 إن اللس التنفيذي،

 (ثانياً، هاء)، ٤ت/ م١٩٦و ١٥ت/ م١٩٦بالقرارين  إذ يذلِّر - ١

 اجلزء الرابع (وال)، ٥ت/ م١٩٧الوثيقة  وقد ورس - ٢

 ٥ت/ م١٩٧خبطة "االستثمار لتعزيز تنفيذ الربنامج" على النحو الوارو يف الوثيقة  حييط علماً  - ٣
 (وال)؛ الرابع اجلزء

 بضرورة إنشاء ثساب خاص لالستثمار لتعزيز تنفيذ الربنامج؛ ويقر - ٤

ةن املباورات املزمعة يف إطار خطة "االستثمار لتعزيز تنفيذ الربنامج" ستموَّل من احلساب ب ويقر أيضاً  - ٥
 اخلاص اجلديد "لالستثمار لتعزيز تنفيذ الربنامج" يف ثدوو األموال املتاثة؛

نفيذ بالنظام املايل (امللحق بذه الوثيقة) للحساب اخلاص التايل: "االستثمار لتعزيز ت وحييط علمًا أيضاً  - ٦
 الربنامج"؛

 ؛النظر يف إملانية تقدمي مسامهات طوعية الستلمال املوارو املالية املتاثةالدول األعضاء  ويناشد - ٧

من املديرة العامة ضمان تنفيذ خطة "االستثمار لتعزيز تنفيذ الربنامج" وموافاته بتقرير عن التقدم  ويطلا - ٨
 احملرز يف وورته املائتنيو
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 الملحق

 المالي للحساب الخاصالنظام 
 لالستثمار لتعزيز تنفيذ البرنامج

 ائلة)املروف احلب ،]٧,١٠م ت/١٦١القرار [األثلام اليت ختتل  عن أثلام النص النموذجي املوثد ترو (

 إنشاء الحساب الخاص - ١المادة 

إىل ونظرًا الربنامج"و ، ينشة ثساب خاص امسه صندوق "االستثمار لتعزيز تنفيذ ١٥,١٦ت/ م١٩٦عمًال بالقرار  ١,١
 طبيعة هذا الصندوق الذي يعتمد على جهات ماحنة متعدوة، فإنه يدار يف شلل ثساب خاصو

من النظام املايل لليونسلو، يُنشة مبقتضى هذا النظام ثساب خاص  ٦من املاوة  ٦و ٥وفقًا ألثلام الفقرتني  ١,٢
 باسم "احلساب اخلاص"و، يشار إليه فيما يلي لالستثمار لتعزيز تنفيذ الربنامج

 هذا احلساب اخلاص للقواعد التاليةو سيريخيضع ت ١,٣

 الفترة المالية - ٢المادة 

 تطابق الفرتة املالية للحساب اخلاص الفرتة املالية لليونسلوو

 الغرض - ٣المادة 

ن حتقيق أهداف التنمية ُتستخدم موارو هذا الصندوق ثصرًا لتمويل مباورات اإلصالح املضطلع با لتملني اليونسلو م
املستدامة املتصلة بواليتها، ولوضع برنامج حتسني مستمر يهدف إىل زياوة امللاسا من ثيط الفعالية وإىل إنفاق املوارو على 
النحو األمثل بغية توفري موارو لتعزيز تنفيذ الربنامج وتقليص مدة تنفيذه؛ وسيشمل ذلم اغتنام الفرص املتاثة يف إطار خطة 

 املتحدةو واملشارلة يف خطة اإلصالح على نطاق منظومة األمم ٢٠١٥عد عام ما ب

 اإليرادات - ٤المادة 

 تتلون إيراوات احلساب اخلاص مما يلي:، ١٥,١٨ت/ م١٩٦عمالً بالقرار 

صندوق الطوارئ اخلاص املتعدو اجلهات املاحنة امللرس للربامج ذات األولوية ومباورات التحويالت من  (أ)
 ؛٥م/٣٦و ٥م/٣٥ح اليت تضطلع با اليونسلو يف إطار الوثيقتني اإلصال
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 املسامهات الطوعية اليت تقدمها الدول والولاالت واملنظمات الدولية وغريها من اهليئات؛ )ب(

 املبالغ املقدمة من امليزانية العاوية للمنظمة على حنو ما قد حيدوها به املؤمتر العام؛ )جـ(

 أوناهو ٧، مبا فيها الفوائد اليت تدرها االستثمارات املشار إليها يف املاوة اإليراوات املتنوعة (و)

 المصروفات - ٥المادة 

ثصراً لتمويل االستثمارات اجلارية اخلاصة باإلصالح والرامية إىل حتسني ليفية تنفيذ  احلساب اخلاص ُتستخدم موارو ٥,١
صعيد اللفاءة وتعزيز إنفاق املوارو على النحو األمثل  برنامج اليونسلو من أجل حتقيق املزيد من امللاسا على

 .وعماً لتنفيذ الربنامج

ذلم  أعاله، مبا يف ٣ُختصم من هذا احلساب اخلاص النفقات اليت جتري وفقًا ملقتضيات الغرض احملدو له يف املاوة  ٥,٢
 النفقات اإلوارية املتعلقة بذا احلساب اخلاص ذاتهو

 الحسابات - ٦المادة 

 .مسم ما يلزم من وفاتر احملاسبة املايل الرئيسي وظ امليتوىل  ٦,١

 .يُرّثل أي رصيد غري مستخدم يف �اية فرتة مالية ما إىل الفرتة املالية اليت تليها ٦,٢

على املراجع اخلارجي حلسابات اليونسلو ملراجعتها مع سائر ثسابات  "احلساب اخلاصهذا "تُعرض ثسابات  ٦,٣
 .املنظمة

 تسجل املسامهات العينية خارج إطار احلساب اخلاصو ٦,٤

 االستثمارات - ٧المادة 

 .ستثمر آلجال قصرية املبالغ املتوافرة يف الرصيد الدائن هلذا احلساب اخلاصيجيوز للمدير العام أن  ٧,١

 .تضاف الفوائد اليت تدرها االستثمارات إىل الرصيد الدائن هلذا احلساب اخلاص ٧,٢

 تقديم التقارير – ٨المادة 

 .ذا احلساب اخلاصهعلى األقل عن واثداً  تقريراً سنوياً يقدم املدير العام إىل اللس التنفيذي 
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 إقفال الحساب الخاص - ٩المادة 

يط اللس حيرى أنه مل تعد هناك ضرورة لوجووه و يإقفال احلساب اخلاص عندما يستشري املدير العام اللس التنفيذي قبل 
 .ذي علماً بذلمالتنفي

 أحكام عامة - ١٠المادة 

 .مل ينص هذا النظام على خالف ذلم يدار احلساب اخلاص وفقاً للنظام املايل لليونسلو، ما
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معايير يمكن تطبيقها العتماد برامج جديدة أو للحفاظ على البرامج القائمة، سواء أكانت ممولة من الميزانية  -هاء 
 العادية أم من خارجها

 (ثانياً)) ١٥م ت/١٩٦عة تنفيذ القرار (متاب

(ثانياً) من املديرة العامة "أن تقرتح على اللس التنفيذي إبّان  ١٥م ت/١٩٦طلا اللس التنفيذي مبوجا القرار  - ١
لانت أوورته السابعة والتسعني بعد املائة معايري ميلن تطبيقها العتماو برامج جديدة أو للحفاظ على الربامج القائمة، سواء 

 ممولة من امليزانية العامة أم من خارجها"و

 وترمي هذه الوثيقة إىل االستجابة هلذا الطلاو - ٢

 الخلفية

 تنطوي هذه اخللفية على العناصر التالية: - ٣

ه يف إطار متابعة األمانة لتوصيات التقييم اخلارجي املستقل بشان التوجي :مواءمة املعايري لاالت ترليز الربنامج (أ)
اليونسلو، ويف إطار خطة عمل املديرة العامة يف هذا الصدو، عملت  بتعزيز ترليزاملتعلق  األولاالسرتاتيجي 

على  األمانة على حتديد معايري توجه القرارات املتعلقة باعتماو برامج جديدة واحلفاظ على الربامج القائمة
، أتاثت عملية التشاور اليت ٥م/٣٧و وبدءاً بالوثيقة يةمستوى الربنامج العاوي والربامج املمولة من خارج امليزان

حتديد أولويات الربنامج وامليزانية واختاذ القرارات يف هذا الشةن مسرتشدة  ٢٠١٣-٢٠١٢جرت يف عامي 
) القدرة على اإلجناز ٢؛ () تةمني اتساق الربامج مع أهداف الربنامج االسرتاتيجية١باملعايري التالية: (
) حتديد نطاق ٣يق تةثري فعلي (من خالل تقييم موارو امليزانية واملوارو البشرية املتاثة)؛ (واملانيات حتق

) وضع اسرتاتيجيات ٤األنشطة وميزتا النسبية ومدى تلاملها مع أنشطة الشرلاء يف منظومة األمم املتحدة؛ (
اخلاص بلل برنامج رئيسي يف  القرارانظر إل�اء األنشطة واعتماو أثلام لربط استمرار األنشطة جبدواها (

املعتمدة)؛ تقييم أواء الربامج بصورة وورية وتقييم معدالت تنفيذها (وذلم مثال من خالل  ٥م/٣٧الوثيقة 
، وغريها من التقارير اخلاصة ٥/م ت تقريرو  ٤/م ت لتقرير،  خمتل  التقارير النظامية عن تنفيذ الربنامج
 ت الصلة اليت يصدرها اللس التنفيذي)ومبوضوعات حمدوة، ومن خالل القرارات ذا

، ويف إطار الربامج الرئيسية للها، طلا املؤمتر العام من املديرة ٥م/٣٧يف الوثيقة  طلا استعراض الربنامج: (ب)
، باستعراض حماور العمل والنتائج املنشووة، مبا يف ذلم ما ٢٠١٧-٢٠١٤العامة "أن تضطلع خالل الفرتة 

، ١وولية ومعاهد من الفئة  وبرامج وولية ثلوميةيسية من األول إىل اخلامس] من برامج يتصل [بالربامج الرئ
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واقرتاح استمرارها أو إعاوة توجيهها، مبا يشمل إملانية تعزيزها، أو وضع اسرتاتيجيات للخروج منها أو إ�ائها، 
 استناواً إىل معايري تقييم واضحة"و

فيما يتعلق باستقصاء آراء اجلهات املعنية، ستعتمد  (خامساً) ٤م ت/١٩٥ار بالقر  عمالً  آراء اجلهات املعنية: (جـ)
األمانة هلذا الغرض على عدو من االستقصاءات اليت جرت يف فرتة العامني املاضية، وستقوم بدراسة 
استقصائية، إذا توفرت املوارو لذلم ومسح الوقت، عن الثغرات يف املعلومات اليت لش  عنها اثناء مرثلة 

 نطاق التقرير االسرتاتيجي بشةن النتائجوديد حت

يت جرت لان أثد أهداف املناقشات واملشاورات ال  :)٢٠١٦االسرتاتيجي بشةن النتائج (ربيع عام التقرير  (و)
 ) جعل عملية إعداو٣م/و  ٤/م ت مؤخرًا بشةن الشلل اجلديد إلعداو التقارير (الشلل اجلديد للوثيقتني

و ويرى النهج اجلديد إلعداو لعملية اختاذ القرارات االسرتاتيجية وتوجهات الربنامج مستقبالً  التقارير ألثر مواءمة
(خامسا) أن تقوم األمانة بإعداو تقرير اسرتاتيجي وحتليلي، وهو التقرير  ٤م ت/١٩٥التقارير (القرار 

ويسهم يف إثراء وتيسري عملية  أعواماالسرتاتيجي بشةن النتائج، يقدم يف الدورة الربيعية الثالثة من لل فرتة أربعة 
رفع توصيات إىل املؤمتر  إملانيةمجلس التنفيذي ويتيح للاختاذ القرارات االسرتاتيجية والتخطيط للمستقبل، 

بتقرير  وفيما يتعلق حتديداً  جبدواها برامج اليونسلوربط  ملبدأ ربط استمراروالدقيق  مللموسالتنفيذ بشةن العام 
 املؤمتر العام يف وورته السابعة والثالثنيومن طلا  وذلم بناء علىإ�اء الربامج أو مواصلتها،  ما إذا لان ينبغي

تقرير الفريق التحضريي)، سيوفر التقرير  –اجلزء اخلامس  ٤م ت/١٩٥يف تقريره (ولما أشار الفريق التحضريي 
هل أثدثت  )١( :سئلة ومنهاعلى جمموعة من األ عن طريق اإلجابةاالسرتاتيجي بشةن النتائج معلومات 

هل تسهم اليونسلو يف جماالت عملها إسهاما ينطوي و ) ٢أنشطة اليونسلو تغيرياً مشل مجيع اجلهات املعنية؟ (
 قرتاثاتجمموعة من االالتقرير  سيقدمعلى قيمة مضافة (فريدة من نوعها) مقارنة باملنظمات األخرى؟ لما 

 جماالت العمل يف املستقبل، وتوجهات الربنامجوباإلضافة إىل ، حملدوةالتحديات ا ةليفية معاجل بشةنواحللول 

 أو الحفاظ على برامج قائمة في إطار التحضير للتقرير االستراتيجي بشأن النتائجوضع معايير العتماد برامج جديدة 
 )٢٠١٦(ربيع عام 

اليت إبان وورته  للس التنفيذيا سُيقدَّم إىلعلى ضوء ما تقدم، يُقرتح أن التقرير االسرتاتيجي بشةن النتائج الذي  - ٤
والتخطيط للمستقبل، ينبغي أن يتضمَّن لتنوير وتيسري عملية اختاذه القرارات االسرتاتيجية  ٢٠١٦سُتعقد يف ربيع عام 

و وسوف تستخدم ينبغي إ�اء الربامج أو مواصلتها توصيات ملموسة بشةن مستقبل الربنامج، وبضمنها البت فيما إذا لان
من املدخالت يف إعداو التقرير االسرتاتيجي بشةن النتائج، وبضمنها التقييمات وعمليات املراجعة ذات الصلة، اسعة طائفة و 

 وآراء اجلهات املعنية، واستعراض الربنامجو
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 ُتستخدم يف هذه العملية ما يلي:يتعني أن وسوف تشمل املعايري الرئيسية اليت  - ٥

 : ما يليخالل من باألخص ، وتقيَّم املواءمة (أ)

 الربنامج الرئيسي وأهدافه؛ ةالتوافق مع جممل اسرتاتيجي •

 اإلسهام يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة و/أو األولويات الوطنية؛ •

 الرتليز على األولويتني العامتني: أفريقيا واملساواة بني اجلنسني؛ •

يف أوضاع ما بعد األزمات ان منواً؛ السلان أقل البلدالرتليز على البلدان والموعات السلانية املستهدفة ( •
 ؛ والدول اجلزرية الصغرية النامية؛ والشباب، والفئات املهمشة)ووما بعد اللوارث

 وتقيَّم باألخص من خالل ما يلي:، القدرة على اإلجناز (ب)

 وخرباتم؛قدرات املوظفني  •

 الشرالات؛ •

 موارو هامة من خارج امليزانية؛ •

 ، وتقيَّم باألخص من خالل ما يلي:ة/القيمة املضافةامليزة النسبي  (جـ)

 الطابع الفريد للربنامج/املشروع (اليونسلو هي اجلهة الفاعلة الوثيدة يف هذا احلقل)؛ •

 أهداف الربنامج/املشروع، والقضايا الناشئة يف جماالت اختصاص اليونسلو؛ •

 لي:، وتقيَّم باألخص من خالل ما يمسامهة بينة ونتائج ملموسة )و(

 نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تعزى مباشرة إىل الربنامج؛ •

 مدى وضوح املشهد وبروز مالحمه؛  •

 االستدامة، وتقيَّم باألخص من خالل ما يلي: (هـ)

العوامل املالية: القدرة املالية لليونسلو على مواصلة تنفيذ الربنامج وحتقيق النتائج املرجوة؛ ولذلم قدرة  •
 هات املستفيدة) على وعم الربنامج؛الدول األعضاء (اجل
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 مللية البلدان الشريلة: مستوى مللية الدولة العضو للربنامج، من ثيط املشارلة فيه؛ •

اسرتاتيجية اخلروج:  وجوو خطة لالستدامة/اسرتاتيجية للخروج مع جدول زمين حمدو حتديدًا وقيقًا ونقاط  •
 خروجو

املعايري يف سياق استعراض الربامج اليت يتعني االضطالع با عمًال ويقرتح، بصفة خاصة، أن تستخدم مجيع هذه  - ٦
 يف إطار لل برنامج رئيسي, ٥م/٣٧بالقرار 

املقبلة سوف تتواصل يف إطار استقصاء  ٥وجيدر التذلري أخريًا أن مشاورات املديرة العامة بشةن مشروع الوثيقة م/ - ٧
يف  ٢٠١٦املنظمات غري احللومية ذات الصلة، سيستهل يف ربيع عام لوجهات نظر الدول األعضاء، واملنظمات الدولية و 

شلل استبيان إللرتوين, وسوف يصمم االستبيان وفقًا لمل إطار العمل الذي وضع ملشروع الربنامج وامليزانية مبوجا قرار 
تجربة السابقة لعملية إعداو الربنامج الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام، مع االستفاوة أيضًا من الدروس املستخلصة من ال

و وسوف يُطلا من اجلهات املستجيبة لالستبيان أن تعرب عن وجهات نظرها وتفضيالتا ٥م/٣٧وامليزانية السدة يف الوثيقة 
الوطنية؛ وتصني  برامج   اليونسلو من ثيط األولوية، مبا يف ذلم من ثيط ختصيصات امليزانية؛  وحتديد الاالت 

 اضيعية اليت ينبغي أن تعززها اليونسلو، وإعاوة توجيه أنشطتها أو إ�ائهاواملو 

وسوف جيري تنظيم املزيد من املشاورات مع الدول األعضاء، مبا يف ذلم جلا�ا الوطنية، على املستوى اإلقليمي ووون  - ٨
اجلزء الرابع (أل )  ٥م ت/١٩٧ر الوثيقة ) (أنظ٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨اإلقليمي لرفد عملية إعداو الربنامج وامليزانية لفرتة 

 ملزيد من التفاصيل)و

ووفقاً لقرار املؤمتر العام يف وورته الثامنة والثالثني، وتوجيهات اللس التنفيذي وقراراته اليت ُتصاغ يف الدورة الربيعية عام  - ٩
جهات نظر الدول األعضاء واجلهات املعنية يف سياق القرير االسرتاتيجي بشةن النتائج، ومع األخذ بعني االعتبار و  ٢٠١٦

الواروة يف روووهم على االستبيانات والتقارير اإلقليمية املوجزة للمشاورات،  ستقوم املديرة العامة بصياغة املقرتثات األولية 
قائمة أو إعاوة ، مبا فيها املقرتثات بشةن الربامج اجلديدة، ومواصلة الربامج و/أو جماالت العمل ال٥م/٣٩بشةن الوثيقة 

 توجيهها أو إ�ائها,
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 اقتراح بشأن تقديم مؤشرات األداء واألهداف المتعلقة باألولويتين العامتين: أفريقيا والمساواة بين الجنسين –واو 
 )(ثانياً  ١٥م ت/١٩٦القرار  لتنفيذ(متابعة 

ة العامة أن تقدم إليه يف وورته السابعة والتسعني طلا اللس التنفيذي يف وورته الساوسة والتسعني بعد املائة من املدير  - ١
بعد املائة اقرتاثًا بشةن تقدمي مؤشرات األواء واألهداف ذات الصلة باألوليتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا واملساواة بني 

تائج املنشووة للل من على قسم حمدو يضم الناجلنسني بطريقة تتيح تعميمها وإبرازها على حنو أفضل وال جتعلها مقتصرة 
 األولويتني العامتنيو

متاثة  ٥قد ورست األمانة هذه القضيةو وجيدر التذلري بةن عمليات تقييم مجيع النتائج املنشووة اخلاصة بالوثيقة م/و  - ٢
فيذيو للدول األعضاء مباشرة عن طريق نظام سيسرت وذلم يف وقت مناسا الجتماع الفريق التحضريي قبل وورة اللس التن

 -إضافة إىل ذلم، سوف يتم مستقبال تسليط الضوء بصفة خاصة على النتائج املنشووة ذات الصلة  باألولويتني العامتني 
يف إطار الربامج الرئيسية اخلمسة، يف تقارير تنفيذ الربنامج والتقارير االسرتاتيجية بشةن  -أفريقيا واملساواة بني اجلنسني 
 إبراز لامل مالمح الصورة على مستوى تنفيذ الربامج املتعلقة باتني األولويتني العامتنيو النتائج, وهو أمر من شةنه

، ومنه النتائج املنشووة ومؤشرات األواء واألهداف اخلاصة بةفريقيا ٥م/٣٧أن الربنامج الوارو يف الوثيقة  إىلونظرًا  - ٣
ستتيح الفرصة الستعراض بل  ٥م/٣٩عملية إعداو الوثيقة ، فإن ٢٠١٧-٢٠١٤ُتمد للفرتة ملساواة بني اجلنسني، قد اعوبا

 إن لزم األمر، يف تقدمي األولويتني العامتني وسلسلة النتائج املتعلقة بماووإعاوة النظر، 

وعلى ضوء ما تقدم، تقرتح املديرة العامة إرجاء هذه الوثيقة إىل الدورة الواثدة بعد املائتني للمجلس التنفيذي ثيط  - ٤
 ).٥م/٣٩سيقدَّم ثينها مشروع الربنامج وامليزانية (
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 الجدول الزمني لدورات المجلس التنفيذي وعبء العمل فيها -زاي 
 (رابعاً، جيم) ٥م ت/١٩٦(رابعاً، هاء) والقرار  ٥م ت/١٩٥عا)، والقرار (ساب ١٦م ت/١٩٢(متابعة تنفيذ القرار 

(رابعاً، جيم) واستعرضت  ٥م ت/١٩٦ ورست اللجنة اخلاصة التابعة للمجلس التنفيذي يف وورته السابقة، الوثيقة - ١
لس من ثيط الفعالية واللفاءة تعزيز وورات ال(سابعا) بشةن  ١٦م ت/١٩٢التقدم احملرز بشةن تنفيذ قرار اللس التنفيذي 

وذلَّرت  يف ضوء االنتقال إىل الدورة الربناجمية ذات األعوام األربعة ووورة االسرتاتيجية املتوسطة األجل ذات األعوام الثمانيةو
جه (أوًال)، مشدوة بو  ٧م ت/١٩٣) بصالثيات جلنتها الواروة يف القرار ٣٧م ت/١٩٦اللجنة اخلاصة يف تقريرها (الوثيقة 

لما جرى التذلري   خاص على أن اللجنة مللفة بدراسة البنوو املتعلقة بةساليا عمل املؤمتر العام واللس التنفيذيو
وووره اهلام يف مساعدة اللس التنفيذي على  (رابعاً) ٧م ت/١٩٣ بصالثيات الفريق التحضريي املنصوص عليها يف القرار

للجنة عن تقديرها لعرض البنوو اليت قدمتها الدول األعضاء يف إطار الفريق زياوة فعاليتهو ويف هذا الصدو، أعربت ا
 التحضريي بوصفه وسيلة لتيسري إجراء املناقشات واختاذ القراراتو

وإذ وضعت اللجنة يف اعتبارها التلالي  املرتفعة املرتتبة على طباعة الوثائق وتوفري خدمات الرتمجة التحريرية والفورية  - ٢
، أعربت عن تقديرها بشةن توزيع وثائق اللس التنفيذي قبل الدورة وبعدها، وبشةن لسات اللس التنفيذي املسائيةوتنظيم ج

(رابعاً،  ٥م ت/١٩٥إملانية التوق  عن تلقي نسخ ورقية من هذه الوثائق، إذا رغا الطرف املعين بذلم، عمال بالقرار 
إىل أعضاء اللس التنفيذي ومجيع الدول  ٢٠١٥زيران/يونيو ث ٣٠هاء)و وقدر أرسل آخر طلا بذا اخلصوص يف 
وهي ممارسة اعتياوية جارية يف سبيل السعي . ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٤حبلول األعضاء، وثدو املوعد النهائي الستالم الرووو 

 إىل حتقيق وفورات يف عمل اللسو وجيري اتباع نفس اإلجراء فيما يتعلق باملؤمتر العامو

) عند وضع ٤أورلت اللجنة أيضًا ضرورة مراعاة الصيغة اجلديدة املقرتثة لتقارير اليونسلو النظامية (م ت/ وقد - ٣
(رابعاً، جيم)، وعا اللس التنفيذي  ٥م ت/١٩٦اجلدول الزمين ألعمال اللس التنفيذيو ومراعاة هلذا الطلا وعمال بالقرار 

يت تقدمها الدول األعضاء على اإلنرتنت قدر املستطاع اعتباراً من الدورة السابعة املديرة العامة إىل نشر مشروعات القرارات ال
وقد ورس هذا الطلا فريق العمل اخلاص غري الرمسي املعين باحلولمة التابع للمجلس  .والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي

اء والموعات االنتخابية، وأيضاً جلمع مقدمي الفريق بإتاثة وقت لاف للمشاورات بني الدول األعض أوصىو وقد التنفيذي
 ٤٨مشروع القرار ذي الصلةو وفيما يتعلق بنشر مشروعات القرارات على اإلنرتنت، ينبغي أن يتم هذا األمر يف غضون 

نية ألثلام النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بشةن ثدوو الفرتة الزم وفقاً وذلم ساعة على األقل قبل الشروع مبناقشتها، 
 املتاثة لتوزيع الوثائقو
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باإلضافة إىل هذا القرار، قرر اللس التنفيذي أن يواصل يف هذه الدورة وراسة االقرتاثات اخلاصة باجلدول الزمين  - ٤
 ، واضعاً يف اعتباره ما يلي:٢٠١٧-٢٠١٦خالل ة العامني  لدورات اللس التنفيذي وعاء العمل فيها

دو الدورات املخصصة للجان اللس التنفيذي على حنو أفضل سعيًا إىل توفري املال مواءمة عاء العمل مع ع (أ)
 والوقت؛

حتسني آلية اختيار البنوو اليت ينظر فيها الفريق التحضريي مبا يتوافق مع املهمة املسندة إليه، وضمان إبراز  (ب)
 مضمون مناقشات هذا الفريق بطريقة أفضل يف تقاريره وتوصياته؛

بُنظم اإلوارة يف اليونسلو، والصناويق والربامج والليانات املرتبطة با، يف إطار  ابعة املراجعة اخلارجية اخلاصةمت (جـ)
 اللجنة اخلاصة؛

النظر يف إملانية قيام اللجنة اخلاصة بدراسة البنوو املتعلقة بتنظيم املؤمتر العام يف ضوء االنتقال إىل وورة برناجمية  (و)
 ام؛مدتا أربعة أعو 

 )، بذلت جهوو لتوفري الوقت واملال من خالل(سابعاً  ١٦/م ت١٩٢وفيما يتعلق باالقرتاح األول، وعمًال بالقرار  - ٥
تقصري وورات اللس (عقد وورتني أقصر، ومها الدورة األوىل والرابعة يف لل فرتة عامني، ووورتني أطول، ومها الدورة  يلي: ما

مع عدو الدورات املخصصة للجان اللس التنفيذي امللقى على عاتق اللس التنفيذي العمل  مواءمة عاءو  ؛الثانية والثالثة)
وحتديد األولويات وترشيد اجللسات بصورة أفضل، وجتميع بنوو جدول األعمال، وبالتايل جتنا تبعثرهاو بيد  ؛على حنو أفضل

ثل يف عدو البنوو اجلديدة اليت تقرتثها الدول األعضاء، ثامسة تتمأن هذه العملية تعتمد اعتماوًا لبريًا على بضعة عوامل 
 ستتطلا نقاشاُ مستفيضاً ومعمقاًو والدور املتنامي للفريق التحضريي يف حتضري عمل اللجان بشلل أفضل، وتوقع البنوو اليت

م من املوعد املقرر النتهاء يف الدورة اخلامسة والتسعني قبل املائة قبل يو  أعمالهفعلى سبيل املثال، أجنز اللس التنفيذي 
أضي  يوم آخر إىل أعمال اللس يف وورته الساوسة والتسعني بعد املائة مع جلسات مسائية طويلة جدول األعمال، بينما 

 ومتةخرة اقتضتها اللجان، وذلم بسبا عدو البنوو اجلديدة اليت تطلبت املزيد من النقاش املعمق واملستفيضو

يتم  (رابعاً)، ٧ت/ م١٩٣وفقاً للقرار اختيار البنوو اليت جيري التعامل معها من قبل الفريق التحضريي،  وفيما يتعلق بآلية - ٦
توزيع هذه البنوو بالتشاور الوثيق بني رئيس اللجنة املالية واإلوارية ورئيس جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ورئيس الفريق 

ذا الفريق، ثيط يتم: وراسة املعلومات املقدمة من املديرة العامة بشةن تنفيذ وذلم مبوجا الصالثيات املناطة بالتحضريي 
 وإجراء) مبا يف ذلم األنشطة املشرتلة بني القطاعات واخلارجة عن امليزانية؛ ٤الربنامج وشؤون امليزانية ذات الصلة (م ت/

ومتابعتها؛ ري للمؤمترات الرئيسية والتقارير العاملية عمليات التقييم والنظر يف التوصيات يف جمال السياسات ذات الصلة؛ والتحض
وحتليل التحديات وإعداو التوصيات بشةن ليفية معاجلتها من خالل التنفيذ اجلاري للربنامج والتخطيط لدورة برناجمية يف 
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). ٩م/ (الوثيقة ٥م/ يقةإىل املؤمتر العام بشةن تنفيذ الوث املستقبل؛ وإعداو مدخالت أساسية ملشروع تقرير اللس التنفيذي
 باللامل، ضمن نطاق صالثياتهوات وقدرات الفريق التحضريي ل هذه اللجان عندما ُتستغل إملانوسوف يتيسر عم

عن نظم اإلوارة يف اليونسلو والليانات والصناويق املالية والربامج وفيما يتعلق مبتابعة تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  - ٧
بعد أن جرى استعراضه يف الدورتني وذلم ظر يف هذا البند يف الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام، املرتبطة، سيتم الن

وسوف تعتمد متابعة تقرير مراجع احلسابات . الساوسة والتسعني بعد املائة والسابعة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي
فريق ستجد توصيات واللس حباجة أيضًا إىل النظر يف لي   ذا الشةنواخلارجي بدرجة لبرية على قرار املؤمتر العام يف ه

 لا�ا يف هذه العمليةوم العمل اخلاص غري الرمسي املعين باحلولمة التابع للمحلس التنفيذي

 ٥م ت/١٩٦(القرار  ٥/م ت وفيما خيص إملانية متابعة العناصر الفرعية الواروة يف وثائق اللس التنفيذي مثل الوثيقة - ٨
 من خالل احللول التقنيةو ويف هذا الصدو، تقوم األمانة ال سيماستبذل اجلهوو لتحسينها، و  )،١١(رابعاً، جيم)، الفقرة 

 ) على وثائق اللس التنفيذ لتيسري االطالع عليهاوQR code( رموز االستجابة السريعةاستخدام  دراسة إملانيةب

ةن موضوعات متفق عليها يف اجلدول الزمين للمجلس اقشات معمقة بشاقرتاثات إلوراج منأما فيما خيص " - ٩
التنفيذي، إضافة إىل تقديرات للتلالي  اإلوارية، وذلم مع مراعاة القرارات اليت اختذها يف وورته اخلامسة والتسعني بعد املائة 

ة تعرض للمناقشة وثيقتني مرتابطتني أن األمان ُيالثظ(رابعاً، هاء)،  ٥م ت/١٩٥" (٤/م ت بشةن الشلل التنظيمي للوثيقة
 ٥م/ ، اجلزء الرابع ( أل ) و(وال)، تقدم أثدمها خارطة طريق للمشاورات املتعلقة بالوثيقة٥م ت/١٩٧ ضمن الوثيقة

مستقبًال وتقدم الثانية معايري اعتماو برامج جديدة واحلفاظ على الربامج القائمة، وتتضمن جدوًال بشةن إعداو الوثيقة 
مع اإلشارة إىل التقارير اليت سيتم إعداوها، وال سيما التقرير االسرتاتيجي بشةن النتائجو ومن شةن هذا األمر أن  ،٥م/٣٩
 سهل على الدول األعضاء وراسة جدول زمين حمتمل ملناقشات معمقة بشةن موضوعات متفق عليهاوي

 القرار المقترح

 اعتماو قرار يصاغ نصه على النحو التايل: وعلى ضوء ما تقدم، قد يرغا اللس التنفيذي يف -١٠

 إن اللس التنفيذي،

(رابعاً، هاء)، والقرار  ٥م ت/١٩٥(سابعاً)، والقرار  ١٦م ت/١٩٢، والقرار ١٧م ت/١٨٤بالقرار  إذ يذلِّر - ١
 ،(رابعاً، جيم) ٥م ت/١٩٦

 (رابعاً، جيم)، ٥م ت/١٩٧الوثيقة  وقد ورس - ٢

 .اجلزء الرابع (زاي) ٥م ت/١٩٧بالوثيقة  حييط علماً  - ٣

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاو تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ٥م ت/١٩٧ 
 الرابع ضميمةالجزء 

  
 ٢٨/٨/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥ دالبن

 والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة متابعة القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي

 الرابعء لجزا

 باإلدارةلمتعلقة المسائل ا
 تحسين إدارة الموارد الخارجة عن الميزانيةتنفيذ خطة العمل الرامية إلى  -باء 

 ضميمة
 ٢٠١٧-٢٠١٦مشروع استراتيجية تعبئة الموارد في عامي 

 الملخص

يف تعبئة املوارد بأسلوب كفؤ وفعال  ٢٠١٧-٢٠١٦يتمثل اهلدف العام من مشروع اسرتاتيجية تعبئة املوارد يف عامي 
على املستويات العاملية واإلقليمية والُقطرية.  ٢٠١٧-٢٠١٦للفرتة  ٥م/بغية حتقيق النتائج املنشودة الواردة يف الوثيقة 

وتستند االسرتاتيجية إىل حتليل للسياق املتغري الذي جتري يف إطاره عملية تعبئة املوارد وحتدد مجلة من األهداف يف 
سرتاتيجية التأكيد على جدوى ، وتعيد اال٥نتيجة من النتائج املنشودة الواردة يف الوثيقة م/ جمال تعبئة املوارد لكل

)، وتبّني طريقة تكييف �ج العمل هذا ليتماشى مع شىت ٢٨م/إعالم ٣٧"االسرتاتيجية املركزة لتعبئة املوارد" (
السياقات اإلمنائية. وتسلط االسرتاتيجية الضوء على النهوج اليت أثبتت جدواها يف جمال تعبئة املوارد استناداً إىل أمثلة 

أفضل املمارسات يف هذا املضمار، كما توفر حملة عامة عن النتائج املنشودة من التعاون مع شىت فئات حمددة تعرض 
اجلهات املاحنة. وتشري االسرتاتيجية كذلك إىل عدد من املبادرات الضرورية والتحسينات اليت يتعني إدخاهلا على 

 كثر من ذي قبل.العمليات واإلجراءات لتوفري بيئة تؤايت عملية تعبئة املوارد أ

 إدارة تحسين لىإ ميةالرا لعملا خطة "تنفيذبشأن  ٥م ت/١٩٥دعا القرار املتعلق باجلزء الرابع من الوثيقة  - ١
" املديرة العامة إىل تقدمي اسرتاتيجية حمدثة لتعبئة املوارد حتدد فيها األهداف املنشودة نيةالميزا عن جةرلخاا اردلموا

. ويرد هذا الطلب ٥واجلهات املاحنة احملتملة، وذلك مرة كل سنتني، بالتوازي مع وضع الصيغة النهائية لكل وثيقة م/
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) الذي يطلب فيا اللس التنفيذي من املديرة ١٣م ت/١٩٥(القرار  ٥م/٣٨جمددًا يف القرار املتعلق مبشروع الوثيقة 
، تتضمن بنودًا بشأن الشراكات مع ٢٠١٧-٢٠١٦مشروع اسرتاتيجية لتعبئة املوارد يف عامي العامة أن تقّدم إليا "

 ".القطاع اخلاص

 الخلفية )١(

 عملية تعبئة املوارد اليت جتريها اليونسكو بارتباطها بعدد من العوامل الداخلية واخلارجية املعقدة. متتاز - ٢

ويستعد التمع الدو  االيًا للتصدي للتحديات املرتبطة بتوفري التمويل بدف حتقيق التنمية املستدامة يف سياق  - ٣
ادرة عن كل من املؤمتر الدو  الثالث لتمويل التنمية امللتئم يف . وستنطوي القرارات الص٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 
ومؤمتر القمة الرفيع املستوى بشأن أهداف التنمية املستدامة املنعقد يف أيلول/سبتمرب  ٢٠١٥أديس أبابا يف متوز/يوليو 

ليونسكو ويف سائر وكاالت على العديد من االعتبارات اليت سيكون هلا وقع شديد على عمليات تعبئة املوارد يف ا ٢٠١٥
األمم املتحدة األخرى. فمن نااية أوىل، مثة دعوة لزيادة تركيز املساعدة اإلمنائية الرمسية على قضايا الفقر املدقع والدول 
اهلشة ولتوفريها على نطاق أوسع عرب آليات التمويل اجلماعي، مبا يف ذلك الصناديق العاملية. ورغم أن الدور الذي 

يونسكو يف هذا اإلطار مل يتضح بعد، إّال أن من املستبعد أن حتظى جماالت أخرى ذات أولوية بالنسبة ستؤديا ال
للمنظمة بالدعم من خالل الصناديق العاملية. ومن نااية ثانية، تدعو احلاجة إىل سد العجز يف التمويل وإىل توفري قدر 

 الساالية وللدول اجلزرية الصغرية النامية ملساعدتا يف بلوغ أهداف أكرب من الدعم للبلدان األقل منواً وللبلدان النامية غري
 التنمية املستدامة.

ويف الوقت نفسا، وبينما يستمر التحضري ملؤمتر القمة بشأن أهداف التنمية املستدامة، مثة دعوة لزيادة تعبئة  - ٤
م واخلاص ومن املؤسسات اخلريية. وُتشجع اجلهات مصادر التمويل احمللية والدولية، مبا فيها التمويل من القطاعني العا

 املاحنة الصاعدة على تعزيز دورها كمقدم للمساعدات اإلمنائية الرمسية وحمفز للتعاون بني بلدان اجلنوب وللتعاون الثالثي.

ب توافر وسيتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة العاملية املقبلة اعتماد رؤية عاملية و�ج مشو  إىل جان - ٥
اإلمكانيات الكافية املالية وغري املالية اليت يتعني إتااتها لبلوغ أهداف التنمية املستدامة. وعليا، ال بد من تعبئة مجيع 
األطراف املعنية احمللية والدولية ومن القطاعني العام واخلاص واجلمع حبنكة بني مجيع الوسائل املالية وسبل التنفيذ. ويف هذا 

ني تكييف أنشطة تعبئة املوارد اليت تنفذها اليونسكو لتتماشى مع النتائج واملبادئ اليت سيعتمدها املؤمتر السياق، سيتع
 الدو  الثالث لتمويل التنمية الرامي إىل إقامة بنية عاملية متجددة للتمويل بدف دعم أهداف التنمية املستدامة. 

أن تكون األمم املتحدة "على مستوى الغرض  ٢٠١٥ا بعد عام ويتطلب اعتماد خطة عاملية للتنمية املستدامة مل - ٦
املنشود" اىت تساعد الدول األعضاء على حتقيق أهداف التنمية املستدامة، مما يستدعي أن تسرّع منظومة األمم املتحدة 

للتحديات اإلمنائية جهودها الرامية إىل تعزيز الُلحمة واالتساق يف العمل ملساعدة الدول األعضاء على التصدي بفعالية 
اليت ما انفكت تزداد ترابطًا وتعقيداً. وسيتطلب ذلك أن تقوم منظومة األمم املتحدة بسد الثغرة القائمة على صعيد 
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املهارات وبتوفري اهلياكل القادرة على تلبية االاتياجات والضرورية لتحقيق هذا التحول. ويتعني على اليونسكو، إىل 
مثلة يف متويل أنشطتها التقنينية وسائر براجمها العاملية واإلقليمية، أن تبذل جهودًا إضافية لتعبئة جانب جتاوز العقبة املت

 املوارد الضرورية لتعزيز عملية تصميم الربامج وتنفيذها على املستوى الُقطري.

عية العامة لألمم املتحدة ويف سياق منظومة األمم املتحدة األوسع نطاقاً، واستجابة للتوصية الواردة يف قرار اجلم - ٧
)، بدأ عدد من ٦٧/٢٢٦من القرار  ٤٦بشأن االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات (الفقرة 

هيئات األمم املتحدة برجراء اوارات منظمة بشأن التمويل. ودعا اللس التنفيذي املديرة العامة إىل أن تنظر يف إمكانية 
 ن التمويل ُتسهم يف زيادة إمكانية التنبؤ بالتمويل ويف جعلا أكثر مرونة.إقامة اوارات منظمة بشأ

الوارد أدناه حملة عن أمناط التمويل احلديثة اليت ظهرت بالنسبة لعدد من فئات اجلهات املاحنة  ١ويوفر اجلدول  - ٨
 والشركاء، وعن األمهية النسبية للمسامهات الطوعية اليت قدموها

 
 عن املسامهات الطوعية ٢٠١٤تب اإلدارة املالية لعام املصدر: تقرير مك

 الهدف )٢(

يف تعبئة املوارد بأسلوب كفؤ  ٢٠١٧-٢٠١٦يتمثل اهلدف العام من مشروع اسرتاتيجية تعبئة املوارد يف عامي  - ٩
العاملية واإلقليمية على املستويات  ٢٠١٧-٢٠١٦للفرتة  ٥وفعال بغية حتقيق النتائج املنشودة اليت اددتا الوثيقة م/

 والُقطرية.
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ويف ضوء التقليصات املستمرة اليت تتعرض هلا ميزانية املنظمة وما ينجم عنها من ختفيض لعدد املوظفني، يكتسي  -١٠
تصميم اسرتاتيجية تعبئة املوارد بأسلوب يكفل الكفاءة والفعالية يف األداء أمهية قصوى. ويتعني احلفاظ على االتساق 

 ٥املوارد اخلارجة عن امليزانية ومؤشرات األداء، وحتديد األهداف لكل نتيجة من النتائج املنشودة يف الوثيقة م/التام بني 
بدف حتقيق الوقع املطلوب. وينبغي استخدام املوارد البشرية واملالية املتااة لليونسكو على النحو األمثل بغية تعزيز أوجا 

ت نفسا فرن هذه االسرتاتيجية تبّني االستثمارات والنهوج املستحب اعتمادها يف التآزر وحتقيق تأثري مضاعف. ويف الوق
 اال توفرت موارد إضافية. 

 البرنامج اإلضافي التكميلي وأهداف تعبئة الموارد )٣(

اليت يتعني حتقيقها عرب طائفة من موارد الربنامج  ٥تستند اسرتاتيجية تعبئة املوارد إىل النتائج املنشودة يف الوثيقة م/ -١١
العادي واملوارد اخلارجة عن امليزانية. ونظراً لرتاجع التمويل املتاح يف إطار ميزانية الربنامج العادي، فرن االعتماد على املوارد 

نية سيزداد لدى تنفيذ برامج اليونسكو بصفة خاصة، مبا يف ذلك لتمويل نسبة متزايدة من أنشطة اخلارجة عن امليزا
 املنظمة التقنينية.

وعليا، فرن عماد هذه االسرتاتيجية وأساس النهج املختلف الذي تطبقا إزاء الربامج الرئيسية يكمن يف حتديد  -١٢
من أجل إبراز النتائج اليت يتعني بلوغها باستخدام  ٥نشودة يف الوثيقة م/أهداف يف جمال تعبئة املوارد لكل من النتائج امل

موارد خارجة عن امليزانية واجم التمويل املطلوب. ومتثل هذه اخلطوة املبدأ األهم الذي يقوم عليا مفهوم "الربنامج 
 .٥مراعاة االتساق التام مع الوثيقة م/اإلضايف التكميلي" القاضي برجراء برجمة استباقية للموارد اخلارجة عن امليزانية مع 

بالتوازي مع إعداد الصيغة النهائية من  ٥وجرى حتديد أهداف تعبئة املوارد لكل من النتائج املنشودة يف الوثيقة م/ -١٣
إىل ) خطط العمل املعّدة يف إطار عملية امليزنة املستندة ١. واستندت عملية التقييم األو  إىل (٥م/ ٣٨مشروع الوثيقة 

) التوجهات اليت شهدتا األعوام املنصرمة. ٢النتائج، واليت تضمنت أيضًا إشارة إىل الفرص املتااة لتعبئة املوارد، و(
وستخضع أهداف تعبئة املوارد هذه واألهداف/عالمات القياس الكمية و/أو النوعية الواجب بلوغها باستخدام املوارد 

نظام سيسرت التنقيح غداة الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام وسُتضّمن يف للمزيد من  ٢٠١٧-٢٠١٦املعبئة يف عامي 
 بدف إتااتها للدول األعضاء.(نظام املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج) 

 .٥من هذه الضميمة عرضاً لألهداف لكل من النتائج املنشودة يف الوثيقة م/ امللحق األولويتضمن  -١٤

شارك املسؤولون عن حتقيق أهداف تعبئة املوارد عن   )١(ولن يكون لتحديد أهداف تعبئة املوارد أية فائدة إّال إذا  -١٥
كانت مستويات هذه األهداف مناسبة وذات جدوى بالنسبة لألطراف )٢(كثب يف عملية وضع هذه األهداف؛ و



197 EX/5 Part IV Add. – page 5 

) استخدمت اإلدارة العليا ٤(خالل رصد عملية تعبئة املوارد، وطُّبقت مبادئ املساءلة من  )٣(املشاركة يف تعبئة املوارد؛ و
 البيانات اخلاصة مبستويات األداء يف جمال تعبئة املوارد ألغراض صنع القرار والرصد.

مسؤوًال كذلك عن التحقق  ٥ويف هذا الصدد، يكون املوظف املسؤول عن أي من النتائج املنشودة يف الوثيقة م/ -١٦
 ١تصلة بأهداف تعبئة املوارد، بيد أن عليا التشاور مع مكاتب اليونسكو امليدانية ومعاهدها من الفئة من املعلومات امل

للتأكد من تسجيل مسامهاتم على حنو دقيق. وتأخذ عملية حتديد أهداف تعبئة املوارد يف االعتبار مستويات األداء، 
ة على التنفيذ. وباإلضافة إىل حتديد هذه األهداف لكل من واالجتاهات السابقة، واالاتياجات والفرص القائمة، والقدر 

، يتعني على املديرين ورؤساء املكاتب حتديد أهداف مماثلة على املستوى الُقطري بالنسبة ٥النتائج املنشودة يف الوثيقة م/
تند عملية حتديد هذه املتصلة بتعاون اليونسكو مع دولة عضو بعينها. ويتعني أن تس ٥للنتائج املنشودة يف الوثيقة م/

األهداف ايثما أمكن إىل البحوث التحليلية اليت تتمخض عنها عمليات التقييم الُقطري املشرتك وأن تتماشى وإطار 
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ووثائق اليونسكو القائمة للربجمة الُقطرية، أو أن ُتضّمن يف وثائق الربجمة الُقطرية 

ا ال جيري العمل على إعداد وثائق للربجمة الُقطرية نظرًا العتبارات تتصل بدورات التخطيط الوطين فرن املقبلة. وايثم
 باإلمكان عرض األهداف احملددة على املستوى الُقطري مبفردها.

وسيعكف مكتب التخطيط االسرتاتيجي على إعداد التقارير بشأن أداء عملية تعبئة املوارد لكل واادة من النتائج  -١٧
ولكل من الوادات املنّفذة وسيقدمها على حنو فصلي لفريق اإلدارة العليا ألغراض الرصد  ٥املنشودة يف الوثيقة م/

جري إعداد جمموعة من املبادئ التوجيهية اليت تكفل صياغة والتخطيط. ومن أجل تعزيز املساءلة على حنو أكرب، سي
 أهداف مؤقتة للفرتة املخصصة ملناقشة تقييم األداء. 

 االستناد إلى "االستراتيجية المركزة لتعبئة الموارد" )٤(

0Fإىل "االسرتاتيجية املركزة لتعبئة املوارد" ٢٠١٧-٢٠١٦تستند اسرتاتيجية تعبئة املوارد يف عامي  -١٨

ليت ُعرضت على ا ١
تذكري  امللحق الثايناملؤمتر العام يف دورتا السابعة والثالثني واليت ترّكز على تعزيز جماالت الربنامج ذات األولوية. ويرد يف 

 "باملوضوعات القطاعية ذات األولوية يف إطار االسرتاتيجية املركزة لتعبئة املوارد" وذلك لغرض تيسري الرجوع إليها. 

سرتاتيجية تعبئة املوارد على ضرورة االلتزام باملبادئ األساسية اليت تضمنتها "االسرتاتيجية املركزة لتعبئة وتشدد ا -١٩
املوارد"، مبا فيها احلفاظ على دور اليونسكو الريادي يف الاالت اليت تؤدي فيها املنظمة دورًا تنسيقيًا عامليًا ومتتلك فيها 

، ورصد تطور التعليم يف ٢٠١٥يشمل ذلك قيادة عملية التنسيق خلطة التعليم ملا بعد عام خربة معرتفاً با ومزايا نسبية. و 

                                                
 .٢٨م/إعالم  ٣٧ ١
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العامل، والربامج الدولية احلكومية والعاملية على غرار اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، والربنامج اهليدرولوجي 
  الدو ، وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي واالتفاقيات الثقافية.

وال تزال العناصر الرئيسية هلذه االسرتاتيجية تشمل كًال من متكني املنظمة من تنفيذ األنشطة بفعالية يف أفريقيا  -٢٠
دعمًا للربامج الطليعية الستة املبينة يف االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا، والسعي لبلوغ النتائج 

 اخلاصة باألولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني. ٥/املنشودة يف الوثيقة م

 تكييف نُهوج تعبئة الموارد مع السياقات اإلنمائية المختلفة لكل من الجهات المانحة والبلدان المستفيدة )٥(

اتياجات يف يتعني أن يتناسب �ج تعبئة املوارد املّتبع لتمويل أهداف التنمية املستدامة مع السياق اإلمنائي واال -٢١
 البلدان املعنية.

وتسعى البلدان من أقلها منوًا إىل تلك اليت تنتمي للشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط سعيًا اثيثًا اللتماس  -٢٢
احللول اإلمنائية املصممة خصيصًا لتناسب ااتياجاتا وإمكانياتا. ويف ظل ركود املساعدات اإلمنائية الرمسية املتأتية من 

ات املاحنة التقليدية األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية وعرب املنظومة املتعددة األطراف، سّلط النقاش الدائر بشأن اجله
الضوء على الدور احملدود الذي ستؤديا املساعدات اإلمنائية الرمسية يف حتقيق خطة  ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

جة ألن تزيد البلدان من تدفقاتا املالية الوطنية، وجتعلها أكثر تركيزاً، وتروج للشراكات التنمية العاملية املقبلة كما بّني احلا
 بني القطاعني العام واخلاص يف جمال التنمية، مبا يشمل آليات التمويل املبتكرة.

سكو إىل اليون البلدان المتوسطة الدخلويف ظل هذا السياق، توجهت أعداد متزايدة من البلدان جلها من  -٢٣
) التماس النصح واملشورة والدعم من املنظمة ملساعدتا يف تصميم و/أو تنفيذ سياساتا وبراجمها الوطنية يف ١بدف 

) تشاطر جتاربا يف ميدان التنمية مع بلدان أخرى تواجا حتديات مماثلة على ٢جماالت اختصاص اليونسكو، و/أو 
 ن متطلبات هذه البلدان وااتياجاتا من اليونسكو ختتلف من بلد آلخر.  بأ املستوى اإلقليمي و/أو دون اإلقليمي، علماً 

سوى بقدر حمدود من املوارد احمللية بيد أ�ا حتظى بدعم اجلهات املاحنة وإن تفاوتت  البلدان الناميةقد ال تتمتع  -٢٤
حتديات على صعيد تنسيق  مستويات هذا الدعم. ومن شأن الدعم املقدم أن يثقل كاهل املؤسسات املعنية وأن يطرح

هذه األموال وإدارتا واستيعابا. ويُعترب تعزيز القدرات الوطنية للتصدي لتلك التحديات من أبرز األولويات يف هذه 
 لزيادة فعالية املعونة املقدمة.البلدان كما أن من املستحب جداً اشد اخلربات الدولية 

اليونسكو أن تقدم العون يف جماالت اختصاصها هلذه البلدان من أجل تعزيز التنسيق املؤسسي مع  ومبقدور -٢٥
املؤسسات املالية الدولية ومنظومة األمم املتحدة وسائر اجلهات املاحنة األخرى. ومن شأن اليونسكو، عرب الرتويج للنهوج 

للمساعدة اإلمنائية، أن تدعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومات  القائمة على املشاركة ومنها مثًال إطار عمل األمم املتحدة
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لصياغة االسرتاتيجيات واخلطط والسياسات الوطنية. وبرمكان املنظمة أن تؤدي كذلك دور مقدم خدمات للحكومات 
تخداماً ملساعدتا يف تنفيذ املشروعات وأن متدها بالقدرات الضرورية الستخدام األموال املخصصة هلذه املشروعات اس

سليماً. ومن شأ�ا كذلك دعم مشاركة البلدان الشريكة يف برامج التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي مع البلدان 
 ذات الدخل املتوسط.

إال أن تلك البلدان قد ال تتلقى سوى قدر ضئيل  للبلدان ذات الدخل المتوسطوبينما تتوافر املوارد املالية احمللية  -٢٦
دعم املا  الدو  من املؤسسات املالية الدولية واجلهات املاحنة الثنائية. وبرمكان هذه البلدان كذلك االستفادة من من ال

اخلربات احمللية يف قطاعات حمددة واالستعانة يف الغالب باخلربات الدولية الرفيعة املستوى لتكميلها. أّما القدرات املؤسسية 
آلخر مما قد يستوجب توفري دعم خاص لبعضها. وميتاز الدعم الذي تقدما اليونسكو  فقد تتفاوت مستوياتا من قطاع

للحكومات يف هذه البلدان استنادًا إىل سياساتا وخططها الوطنية برتكيزه على تصميم املشروعات الرامية إىل حتقيق 
 التحول اهليكلي وتنفيذها مبا يف ذلك حتديث السياسات العامة وحتسينها.

مستويات مرتفعة من التنمية االقتصادية  البلدان التي تنتمي للشريحة العليا من فئة الدخل المتوسطقت واق -٢٧
واالجتماعية مما يتيح هلا االنتفاع بكم هائل من املوارد املالية واخلربات الوطنية. وال تعتمد هذه البلدان على اجلهات املاحنة 

عملية التنمية الوطنية اللهم سوى يف بعض القطاعات شديدة التطور. ويتمتع الدولية وال على اخلرباء الدوليني يف دعم 
معظم هذه البلدان "مبجاالت اختصاص" مميزة كما طورت "أفضل املمارسات" اخلاصة با واليت ميكن استنساخها يف 

القتصادات الصاعدة بلدان أخرى، مع مراعاة خصوصية كل بلد ومبدأ "ما من �ج وااد يناسب اجلميع"، إّال أن هذه ا
تشرتك يف انعدام املساواة وتفاوت املنافع اليت جتنيها فئات السكان املختلفة. وقد عكف بعضها بالفعل على إعداد 

 سياسات لتشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب وعلى تنفيذ مبادرات يف هذا الصدد يف عدد من البلدان.

ومن شأن اليونسكو أن تساعد يف زيادة كفاءة السياسات والربامج الوطنية يف هذه البلدان وال سّيما من خالل  -٢٨
املسامهة يف بلوغ شرائح السكان األشد ضعفًا وتميشاً. وبالنسبة للقطاعات اليت مل تشهد التحول املنشود بعد، فرن 

التقين، وأن تصمم وتُعّد برامج على املستوى احمللي (البلديات،  مبقدور اليونسكو أن تصمم برامج رفيعة املستوى للدعم
والواليات واحملافظات، إ ) و/أو أن تساعد احلكومة يف إقامة شراكات جديدة مع التمع املدين والقطاع اخلاص تتمحور 

نشورات التقنية الرفيعة اول األولويات الوطنية. وميكن لليونسكو عرب نشر املعلومات واملعارف وتشاطرها من خالل امل
املستوى على سبيل املثال، أن ترّوج للوفاء بااللتزامات الدولية.  وباستطاعة اليونسكو كذلك توفري الدعم للبلدان اليت 
تنتمي للشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط من خالل تقاسم ما متلكا من دراية وخربة معها عرب إعداد برامج للتعاون 

 نوب وللتعاون الثالثي وتنفيذها.بني بلدان اجل
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الدعم التقين الكفيل  البلدان التي تمر بأزمات وبمرحلة انتقاليةوخالل األزمات ويف الفرتة اليت تليها، تلتمس  -٢٩
بتمهيد الطريق حنو تعاف يتسم باالستقرار واالستدامة ويسهم يف حتقيق التنمية على األمد الطويل. وتنّسق اليونسكو 

كثب مع سائر الوكاالت يف سياق االستجابة على مستوى منظومة األمم املتحدة ككل، مرّكزة على البعدين   جهودها عن
البشري واملؤسسي لعمليات التعايف وإعادة اإلعمار، مع إيالء عناية خاصة لدعم االنتفاع بالتعليم اجليد، ومحاية الثقافة، 

 يج حلرية التعبري واملعلومات.مبا يف ذلك الرتاث العاملي املعّرض للخطر، والرتو 

وتسهم اليونسكو يف أنشطة االستجابة اإلنسانية األوسع نطاقاً من خالل تقدمي الدعم املباشر ملساعدة التمعات  -٣٠
على جمابة تأثري األزمات املباشر على اياتا اليومية. وجيري من خالل تقدمي املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية 

حمللية والوطنية وللمجتمع املدين دعم عمليات تقييم األضرار واالاتياجات وتنمية قدرات املؤسسات واملهنيني للسلطات ا
املتأثرين باألزمات. وإىل جانب التصدي لألزمة فور وقوعها، تشجع اليونسكو على اختاذ تدابري للتخفيف من وطأة 

وملواجهتهما ولزيادة قدرة التمعات املتأثرة على الصمود يف  األزمات وتعمل على تطبيقها للوقاية من األضرار والدمار
وجا الكوارث. أما يف سياق تعبئة املوارد، فرن مشاركة اليونسكو السريعة واحلثيثة يف تقييم االاتياجات ويف املرالة األوىل 

يد بني املقر واملكاتب من عملية التخطيط للتعايف وإعادة اإلعمار تكتسي أمهية قصوى تضاهي أمهية التنسيق الوط
 امليدانية بشأن االتصال باجلهات املاحنة احملتملة.

 تطبيق نُهوج أثبتت جدارتها في مجال تعبئة الموارد استناداً إلى أفضل الممارسات )٦(

1Fالتشجيع على استخدام الموارد المخصصة بشروط مّيسرة

ة لتمويل البرامج المتعددة الجهات المانحة والموارد األساسي ٢
 ٥استنادًا إلى إطار النتائج الوارد في الوثيقة م/ ١لتمويل المعاهد من الفئة 

التعاون يف إطار الربنامج املربمة مع السويد والنرويج لدعم برنامج بناء القدرات يف جمال التعليم  : اتفاقياتأفضل املمارسات
للجميع، والتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، ومعهد اليونسكو الدو  لتخطيط الرتبية، ومعهد اليونسكو للتعلم مدى احلياة، 

مات على سبيل املثال ال احلصر، واجتماعات االستعراض اليت تشارك فيها ومعهد اليونسكو لإلاصاء، وقطاع االتصال واملعلو 
 هاتان اجلهتان املاحنتان. 

 المشاركة الفاعلة في تقييم االاتياجات وفي تحديد االستراتيجيات القطاعية في مراالها األولى
-٢٠١٥تجابة التعليمية لألزمة السورية (: الدور الريادي الذي اضطلعت با اليونسكو فيما يتصل بتحديد االسأفضل املمارسات

) والذي يسهم إسهامًا كبريًا يف استمرار تعبئة املوارد يف العراق، واألردن، ولبنان، ويف سوريا نفسها وذلك عرب شراكة مع ٢٠١٦
 الكويت واململكة العربية السعودية، واليابان، وفنلندا، وسويسرا. 

                                                
ويف "املوارد املخصصة بشروط ميسرة" إىل التمويل غري املخصص بشروط مشددة وعليا فهو أقرب إىل مفهوم "املوارد األساسية".  يشري مفهوم ٢

 سياق اليونسكو، قد يشري هذا املفهوم مثالً إىل املوارد املخصصة للربامج الرئيسية أو للنتائج املنشودة.
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عاد مع الجهات المانحة تجمع بين أنشطة التمويل والترويج والمناصرة التشجيع على إقامة شراكات متعددة األب
 المشتركة، وتبادل المعرفة، وإعارة الخبراء، والنهوض بالشراكات المتعددة األطراف المعنية

ؤمتر العاملي : الشراكة مع اليابان يف جمال التعليم من أجل التنمية املستدامة مبا يف ذلك االشرتاك يف تنظيم املأفضل املمارسات
بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة، وإجراء البحوث التحليلية وعمليات الرصد املشرتكة، وانتداب املوظفني، والرتتيب جلائزة 
للتعليم من أجل التنمية املستدامة، بدف التشجيع على مشاركة طائفة واسعة من األطراف من القطاعني العام واخلاص مشاركة 

 اإلطار العاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة الذي تقوده اليونسكو. فاعلة يف

التفاف الشركاء من القطاعين العام والخاص اول موضوعات ذات أولوية مشتركة تجمع بين التمويل، والخبرة العلمية، 
 والتجربة الراسخة في مجالي االتصال والتواصل

 لوكولرت واكومة الفلندرز من أجل دعم برنامج اليونسكو للرتاث العاملي البحري. : التعاون بني شركة جاغرأفضل املمارسات

إقامة برامج واسعة النطاق مشتركة بين القطاعات تنطوي على تعاون وثيق بين مكاتب اليونسكو الميدانية والمقر في 
 .  عبئة الموارد والعكس صحيحتصميم البرامج وتنفيذها. وتشكل األنشطة المشتركة بين القطاعات محركاً لعملية ت

مليون دوالر باالستعانة خبربات  ١٠: متويل االحتاد األورويب لربنامج شبكات شباب اوض املتوسط مببلغ أفضل املمارسات
مكاتب اليونسكو امليدانية يف البلدان العشر املطلة على البحر املتوسط وبدعم من قطاعات العلوم االجتماعية واإلنسانية، 

 فة، والرتبية، إىل جانب دعم يف جمال تعبئة املوارد من قسم التعاون مع مصادر التمويل اخلارجة عن امليزانية.والثقا

االستفادة المثلى من قدرات أاد الشركاء من القطاع الخاص في مجالي االتصال والتواصل للترويج لليونسكو وإشراكا 
 .في تعبئة المزيد من الموارد

 CJ Welfare) قامت اليونسكو بالتعاون مع شركة "سي جيا" الكورية ومؤسسة الرعاية التابعة هلا (: أفضل املمارسات

Foundation وهي أاد شركاء املنظمة من القطاع اخلاص، بتعبئة موارد إضافية لدعم تعليم الفتيات باالستعانة بربامج هذه الشركة
)، وقنوات البث املتااة للشركة، MAMAت" اآلسيوية للموسيقي (وإمكانياتا مبا يف ذلك عدد من األاداث كجائزة "إم ن

وأنشطة مجع األموال والدعاية اليت تقوم با فروعها، باإلضافة إىل تعبئة املسامهات العينية من خالل شركة "سي جيا" (املسامهات 
 ات من عامة اجلمهور.غري النقدية املتمثلة يف السلع واخلدمات وتراخيص امللكية الفكرية وغريها)، والتربع

تحديد مجاالت التخصص االستراتيجي بالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة واستخدام موارد التمويل الخارجة عن 
الميزانية للتحفيز على إقامة برامج كبرى على المستويات الوطنية واإلقليمية واألقاليمية تستند إلى نماذج متنوعة 

 للشراكات
ربة مكتب اليونسكو يف جاكارتا املتمثلة يف إقامة جمموعة من الربامج الذاتية النفع بالتعاون مع إندونيسيا، : جتأفضل املمارسات

وإنشاء برنامج رئيسي للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب مع ماليزيا، واستهالل مشروعات طليعية إقليمية يف ميدان العلوم بالتعاون 
 ع الوكالة الكورية للتعاون الدو  يف تيمور ليشيت ويف إندونيسيا.مع اليابان، وإقامة تعاون المركزي م
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الوقوف إلى جانب الحكومات لدى تنفيذها إصالاات هامة في مجال السياسات في الميادين التي تؤدي فيها اليونسكو 
 وسيع نطاقها.دورًا قيادياً، مما يتيح للمنظمة دعم أنشطة بناء القدرات المتصلة باإلصالاات والهادفة إلى ت

: أفضى الدعم الوطيد الذي قدما مكتب اليونسكو يف ليما للحكومة ملساعدتا يف تنفيذ اإلصالاات يف قطاع أفضل املمارسات
مني الرتبية استناداً إىل أفضل املمارسات اليت أرساها مكتب اليونسكو يف برازيليا، واألنشطة اهلامة اليت نفذتا اليونسكو ملؤازرة املعل

بلدان أمريكا الالتينية عمومًا إىل تعديل قوانني البالد لتتيح حتويل املوارد إىل اليونسكو من أجل دعم أنشطة املساعدة التقنية يف 
 مليون دوالر.   ١١وإىل منح اليونسكو دوراً ريادياً يف تنفيذ نشاط يرمي إىل تنمية قدرات املعلمني بقيمة بلغت 

بما يمثلا ذلك من استراتيجية ترمي إلى نشر النتائج المحققة واستنساخها وتعبئة  فذةاللجوء إلى إبراز األنشطة المن
 الموارد

من األنشطة. أّدى الربنامج املشرتك الذي نفذتا كل من اليونسكو وإيطاليا يف  : امسع القصة من املستفيدينأفضل املمارسات
اليونسكو امليدانية والقائمني على التنسيق بني اجلهات املاحنة بدف إبراز مدينة البندقية مبشاركة املستفيدين من األنشطة ومكاتب 

 التعاون يف ميدان الرتاث الثقايف املعّرض للخطر، إىل زيادة دعم إيطاليا ألنشطة اليونسكو يف كل من األردن وأفغانستان وميامنار.

مركزية التابعة للجهات المانحة األخرى على تعاون مكاتب اليونسكو الميدانية عن كثب مع السفارات والمكاتب الال
المستوى الُقطري بهدف االشتراك في تصميم مشروعات واسعة النطاق في المجاالت ذات األولوية بالنسبة للحكومات 

 المستفيدة
عربية بغية التعرف : إجراء مكاتب اليونسكو امليدانية مشاورات اثيثة مع سفارات اليابان يف أفريقيا ويف الدول الأفضل املمارسات

على املشروعات الواسعة النطاق اليت حتتاج إىل متويل عاجل يف جماالت تشمل توفري التعليم للنازاني ولّالجئني السوريني، 
 والتخفيف من املخاطر املتصلة بالفيضانات، وصون الرتاث الثقايف املهدد باخلطر. 

رسات على موقع اإلنرتانت التابع لليونسكو يف احلّيز املخصص وسيجري حتميل املزيد من األمثلة عن أفضل املما -٣١
 للموارد اخلارجة عن امليزانية ليسرتشد با املهنيون العاملون يف اليونسكو، وسُتستخدم أيضاً يف سياق أنشطة التدريب.

 لمحة عن النتائج المنشودة من التعاون مع شتى فئات الجهات المانحة )٧(

فئات الشركاء الرئيسيني الذين تتعاون معهم اليونسكو اجلهات املاحنة احلكومية، واالحتاد األورويب،  تشمل -٣٢
واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف، واألمم املتحدة، والقطاع اخلاص. وترد فيما يلي النتائج املنشودة، ومؤشرات األداء، 

 فئة من فئات اجلهات املاحنة.واألهداف املتصلة بكل من هذه النتائج وذلك لكل 
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2Fالشركاء الممولون الثنائيون الحكوميون

٣ 

 مؤشر األداء (م أ) النتائج المنشودة
 وسيلة التحقق (و) األساس (أ) (ثالثة كحد أقصى):

 (مصدر البيانات)
الهدف الكمي و/أو 
 النوعي/عالمة القياس (هـ)

 ١النتيجة املنشودة رقم 

استقرار مستوى املسامهات 
اإلمجالية من اجلهات املاحنة 

 احلكومية الثنائية

م أ: املسامهات الطوعية 
 السنوية

مليون دوالر  ٢٤٥
أمريكي يف كانون 
األول/ديسمرب 

٢٠١٢ 

األرقام اخلاصة 
باملسامهات السنوية يف 

كانون   ٣١
األول/ديسمرب من كل 

 عام

املسامهات الطوعية السنوية من 
ة اجلهات املاحنة احلكومية الثنائي

مليون دوالر  ٢٤٠ترتاوح بني 
مليون دوالر  ٢٥٠أمريكي و
 أمريكي

 ٢النتيجة املنشودة رقم 

استمرار التعاون مع اجلهات 
املاحنة الصاعدة مبا يف ذلك 
عرب الرتتيب الذايت النفع 
(اجلهات املاحنة الثنائية 

 احلكومية)

م أ: عدد اتفاقات املشاريع 
توقيعها مع  املربمة اليت يتم

اجلهات املاحنة الصاعدة، 
مبا يف ذلك عرب الرتتيب 

 الذايت النفع

 ٣٣): إبرام ١(أ
اتفاقاً للمشاريع اىت  

كانون 
األول/ديسمرب 

٢٠١٢ 

بيانات املشاريع اخلارجة 
عن امليزانية يف نظام 

 سيسرت

على مدى  ٪١٠زيادة بنسبة 
أربع سنوات يف اتفاقات املشاريع 

املربمة مع اجلهات املاحنة 
الصاعدة مبا يف ذلك عرب الرتتيب 

 الذايت النفع

 ٣النتيجة املنشودة رقم 

احلفاظ على الشراكات 
القوية املتعددة السنوات مع 
اجلهات املاحنة احلكومية 

 الثنائية

م أ: عدد اجتماعات 
 االستعراض املنظمة سنوياً 

من أجل التخطيط 
 واالستعراض املشرتكني

اجتماعاً  ١٤): ١(أ
استعراضياً عام 

٢٠١٢ 

اجلدول الزمين 
الجتماعات قسم التعاون 

مع مصادر التمويل 
اخلارجة عن امليزانية. 

تقارير مسؤو  املشاريع 
 عن املشاريع الالمركزية

اجتماعاً  ١٨إىل  ١٢تنظيم 
استعراضياً يف السنة مع اجلهات 

 ة احلكومية الثنائية. املاحن

 المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف

 النتائج المنشودة
 مؤشر األداء (م أ)
 (ثالثة كحد أقصى):

 األساس (أ)
 وسيلة التحقق (و)
 (مصدر البيانات)

الهدف الكمي و/أو 
 النوعي/عالمة القياس (هـ)

 ١النتيجة املنشودة رقم 

استقرار املسامهات الكلية 
وال سّيما تلك اليت املقدمة 

تقدمها الشراكة العاملية من 
 أجل التعليم والبنك الدو 

مليون دوالر  ٩،٨ م أ: املسامهات السنوية
أمريكي يف كانون 
األول/ديسمرب 

٢٠١٤ 

األرقام اخلاصة 
باملسامهات السنوية يف 

كانون   ٣١
األول/ديسمرب من كل 

 عام

املسامهات الطوعية السنوية من 
اإلمنائية املتعددة املصارف 

األطراف مبا فيها الشراكة العاملية 
 ١٥من أجل التعليم ترتاوح بني 

مليون  ٢٠مليون دوالر أمريكي و
 دوالر أمريكي

                                                
ت إعداد اسرتاتيجيات للتعاون مشفوعة بنتائج منشودة حمددة ُتطبق لدى التعاون مع اخلاصة بالشراكاالشاملة اليونسكو اسرتاتيجية جرى يف سياق  ٣

عرض للنتائج املنشودة ومؤشرات  ٥م/ ٣٨من مشروع الوثيقة  ٣اجلهات املاحنة الثنائية احلكومية ومع القطاع اخلاص. ويرد كذلك يف الضميمة 
 هلؤالء الشركاء. ونورد فيما يلي نسخة من اجلداول ذات الصلة بذا املوضوع بغرض تيسري الرجوع إليها.األداء واألهداف املرتبطة بذه النتائج 
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 مصادر التمويل التابعة لألمم المتحدة

 النتائج المنشودة
 مؤشر األداء (م أ)
 (ثالثة كحد أقصى):

 األساس (أ)
 وسيلة التحقق (و)

 البيانات) (مصدر
الهدف الكمي و/أو 
 النوعي/عالمة القياس (هـ)

 ١النتيجة املنشودة رقم 

استقرار املسامهات الكلية 
اليت تقدمها وكاالت األمم 
املتحدة مبا فيها آليات 
التمويل املشرتك (الربامج 

املشرتكة والصناديق االئتمانية 
 املتعددة اجلهات املاحنة)

مليون دوالر  ٣١،٤ املسامهات السنوية
أمريكي يف كانون 
األول/ديسمرب 

٢٠١٤ 

األرقام اخلاصة 
باملسامهات السنوية يف 

 كانون األول/  ٣١
 ديسمرب من كل عام

من املتوقع أن تزداد مسامهات 
 ٪٣األمم املتحدة الكلية بنسبة 

 االتحاد األوروبي

 النتائج المنشودة
 مؤشر األداء (م أ)
 (ثالثة كحد أقصى):

 األساس (أ)
 وسيلة التحقق (و)
 (مصدر البيانات)

الهدف الكمي و/أو 
 النوعي/عالمة القياس (هـ)

 ١النتيجة املنشودة رقم 

تبسيط الشراكات مع االحتاد 
األورويب وزيادة مستويات 

 املسامهات الكلية

: عدد االجتماعات ١م أ 
 الرفيعة املستوى

: املسامهات الطوعية ٢م أ 
 السنوية (األموال املستلمة)

): اجتماع وااد ١(أ
رفيع املستوى يف عام 

٢٠١٢ 

 

 ٦٥٢): تلقي ٢(أ
دوالر  ٧ ٣٦٢

أمريكي يف كانون 
األول/ديسمرب 

٢٠١٢ 

: االجتماعات الرفيعة ١و
 املستوى

: األرقام اخلاصة ٢و
باملسامهات السنوية يف 

كانون   ٣١
األول/ديسمرب من كل 

 عام

 تنظيم اجتماعني رفيعي املستوى

 ):٢و(ب ٢هـ

املسامهات الطوعية السنوية زيادة 
 ٪٣من االحتاد األورويب بنسبة 

 ٢النتيجة املنشودة رقم 

تعزيز احلوار االسرتاتيجي 
وتنمية التعاون مع املديريات 

العامة األخرى التابعة 
للمفوضية األوروبية إىل 

جانب املديرية العامة للتعاون 
الدو  والتنمية واملديرية 

دات العامة  للمساع
 اإلنسانية واحلماية املدنية

م أ: عدد االتفاقات املربمة 
 مع مديريات عامة أخرى

إبرام اتفاقني 
للمشاريع اىت  
 كانون األول/

 ٢٠١٢ديسمرب 

: بيانات املشاريع ١و
اخلارجة عن امليزانية يف 

 نظام سيسرت

إبرام اتفاقات مشاريع جديدة مع 
املديريات العامة األخرى التابعة 
للمفوضية األوروبية إىل جانب 
املديرية العامة للتعاون الدو  

والتنمية واملديرية العامة  
للمساعدات اإلنسانية واحلماية 

 املدنية 
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 القطاع الخاص

 النتائج المنشودة
 مؤشر األداء (م أ)
 (ثالثة كحد أقصى):

 األساس (أ)
 وسيلة التحقق (و)
 (مصدر البيانات)

الهدف الكمي و/أو 
 النوعي/عالمة القياس (هـ)

 ١النتيجة املنشودة رقم 

ارتفاع عدد االتفاقات املربمة 
مع القطاع اخلاص بنسبة 

على مدى أربع  %٢٠
 سنوات

: عدد االتفاقات ١م أ 
 املربمة يف كل سنة تقوميية

 اتفاقاً عام ٣٦
(الشركات،  ٢٠١٢

املؤسسات، األفراد، 
 وما إىل ذلك)

: عدد املشاريع ١و 
 املدرجة يف نظام سيسرت

: املعلومات املالية ٢و 
املناظرة يف نظام املالية 

 وامليزانية 

 ٤٠يتمثل اهلدف يف توقيع 
اتفاقاً، علماً بأن األساس هو 

 اتفاقاً  ٣٦

 ٢النتيجة املنشودة رقم 

املاحنة توسع قاعدة اجلهات 
من القطاع اخلاص بنسبة 

على مدى أربع  ٪٢٠
سنوات، مبا يف ذلك شركاء 

جدد من جمموعة دول 
 الربيكس واألسواق الصاعدة

: عدد الشركاء اجلدد ١م أ 
من جمموعة دول الربيكس 

 يف كل سنة تقوميية

: عدد الشركاء اجلدد ٢م أ 
من السواق الصاعدة يف  

 كل سنة تقوميية

شريكاً من  ١٨
وعة دول جمم

الربيكس يف عام 
٢٠١٢ 

: عدد االتفاقات ١و 
اجلديدة املربمة استناداً 

إىل تقارير مكتب 
التخطيط 

االسرتاتيجي/قسم 
التعاون مع مصادر 
التمويل اخلارجة عن 
امليزانية املرفوعة إىل 
 اللس التنفيذي

: حتديث قاعدة ٢و 
بيانات مكتب التخطيط 

االسرتاتيجي/قسم 
 التعاون مع مصادر
التمويل اخلارجة عن 

 امليزانية

اتفاقاً  ٢٠يتمثل اهلدف يف توقيع 
مع شركاء من القطاع اخلاص من 
جمموعة دول الربيكس، علماً بأن 

 اتفاقاً  ١٨األساس هو 

 
ويسلط عدد من القرارات الصادرة عن اللس التنفيذي الضوء على ضرورة استمالة القطاع اخلاص بفاعلية أكرب  -٣٣

الضروري يف الوقت نفسا اإلقرار بأن االخنراط يف شراكات مع القطاع اخلاص يتطلب استثمار قدر كبري من بيد أن من 
 املوارد البشرية واملالية أاياناً، كما أنا ال يبدأ بدّر أية عائدات ملموسة سوى بعد انقضاء فرتة طويلة.  

وتظل االسرتاتيجية اخلاصة باستمالة الشركاء من القطاع اخلاص اليت تتضمنها "اسرتاتيجية اليونسكو الشاملة  -٣٤
) سارية يف هذا الصدد. ولزيادة تركيز ٥م ت/إعالم ١٩٢من الوثيقة  ١٥إىل  ٩اخلاصة بالشراكات" (الصفحات من 

ج خيتلف باختالف الكيان املستهدف من القطاع اخلاص التعاون مع القطاع اخلاص وجعلا أوضح هدفاً، سيجري اتباع �
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(الموعات املتعددة اجلنسيات الكبرية، والشركات الوطنية، واألفراد ذوي رؤوس األموال الكبرية، واملؤسسات، إ ). 
 وستعمد اليونسكو أيضاً إىل توطيد عالقاتا مع مبادرة االتفاق العاملي املنبثقة عن األمم املتحدة.

3Fّكرت عملية التحليل اليت أجرتا مؤخرًا وادة التفتيش املشرتكة لوظيفة تعبئة املوارد يف منظومة األمم املتحدةوذ  -٣٥

٤ 
بأن عملية مجع األموال تستوجب استثمارات مسبقة وبأن مجع األموال من القطاع اخلاص يتطلب بذل جهد أعظم 

 اجلهات احلكومية.وتكريس قدر أكرب من الوقت واملوارد مقارنة بالتعامل مع 

وشّددت وادة التفتيش املشرتكة على أن املهارات املطلوبة لتعزيز التعاون مع القطاع اخلاص ختتلف عن املهارات  -٣٦
الضرورية لدى التعاون مع احلكومات. فرىل جانب ضرورة أن تتوافر لدى وكاالت األمم املتحدة ترتيبات خاصة بواجب 

ري التشديد لدى التعاون مع شركاء من القطاع اخلاص على اتباع إجراءات حمددة إلعداد العناية واحلرص، كثريًا ما جي
 التقارير وعلى ضرورة أن يستمر التعاون احلثيث معهم على األمد الطويل.

 ولن يتسىن لليونسكو زيادة العائدات املالية املتأتية من القطاع اخلاص إّال إذا أجرت املنظمة استثمارات كربى يف -٣٧
هذا الصدد سلفاً. ويتطلب إاالل بيئة مؤاتية كهذه توافر عدد من األسس تشمل تعزيز املوارد البشرية مبا فيها اخلرباء يف 
جمال تعبئة املوارد الذين يتمتعون بسجل متني يف هذا امليدان، وإدارة املخاطر، ومراعاة واجب العناية واحلرص، وإتااة 

يات واحلمالت احملددة. وال متلك اليونسكو االيًا ما يكفي من املوارد من املوظفني املوارد ألنشطة االتصال أو للعمل
لتمكينها من استغالل طاقات القطاع اخلاص وإمكانياتا استغالًال تامًا مما يستلزم النظر يف إمكانية إعداد إطار قانوين 

 ديهم معرفة بأسواق معينة وميلكون القدرة على بلوغحيكم عمل اخلرباء يف جمال تعبئة املوارد ذاتية التمويل الذين تكونت ل

 شركاء جدد حمتملني من القطاع اخلاص يف هذه األسواق.

ومن الدروس األخرى اليت أبرزها تقرير وادة التفتيش املشرتكة اآلنف الذكر ضرورة تكييف كل من الصياغة  -٣٨
 للشركاء احلكوميني للتأكد من أن الرسائل اليت تتضمنها املستخدمة واملواد اإلعالمية التقنية الطابع اليت أُعّدت أصالً 

مفهومة وجمدية بالنسبة للجمهور من القطاع اخلاص. ويتعني بذل املزيد من اجلهود لتسويق املنظمة وللربهنة على أن 
ًا باحلاجة لتعزيز أوجا الشراكة مع اليونسكو متثل استثمارًا جيدًا وحتقق مردودًا عالياً. وترتبط هذه املسألة ارتباطًا وثيق

التآزر بني اسرتاتيجية اليونسكو اخلاصة بتعبئة املوارد واسرتاتيجية املنظمة اإلعالمية على النحو الوارد يف اجلزء "ثامناً" 
 أدناه.

  

                                                
 .٢٠١٤"حتليل وظيفة تعبئة املوارد يف منظومة األمم املتحدة"، وادة التفتيش املشرتكة، جنيف،   ٤
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 إقامة بيئة تؤاتي عملية تعبئة الموارد أكثر من ذي قبل  )٨(

 إجراء حوار منّظم مع الجهات المانحة بشأن عملية التمويل تيسير (أ)

طلب القرار الذي اختذتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات  -٣٩
تخصصة أن ) إىل الالس التنفيذية للصناديق والربامج وشّجع جمالس إدارة الوكاالت امل٦٧/٢٢٦من القرار  ٤٦(الفقرة 

تقوم، اسب االقتضاء، برجراء اوارات منظمة بشأن كيفية متويل النتائج اليت يتم االتفاق عليها يف جمال التنمية يف دورة 
التخطيط االسرتاتيجي اجلديدة للكيانات التابعة لكل منها، بدف زيادة إمكانية التنبؤ باملوارد املخصصة ألنشطة حمددة 

ختصيصها ألنشطة أعّم، مما يوّسع قاعدة اجلهات املاحنة ويعزز كفاءة تدفقات املوارد وإمكانية واحلد من تقييدها وكفالة 
 التنبؤ با.

(دال)) للنظر يف إمكانية  ١٢ -، اجلزء الرابع ٥م ت/١٩٥وغداة الدعوة اليت وجهها اللس التنفيذي (القرار  -٤٠
اوار منظم بشأن التمويل مع الدول األعضاء وسائر األطراف  إقامة اوارات منظمة بشأن التمويل، رابت األمانة برقامة

املعنية بدف التشجيع على تبادل اآلراء بشأن السبل اليت تكفل قدرًا أكرب من االتساق بني النتائج املنشودة يف الوثيقة 
متويل ميكن التنبؤ با على  واملوارد املتااة لتمويلها. ويتمثل الغرض من ذلك يف إجياد السبل اليت تتيح االعتماد على ٥م/

حنو أكرب، وتوسيع قاعدة اجلهات املاحنة، وتعبئة متويل يتسم باملرونة وخمصص بشروط مّيسرة، وحتقيق املزيد من الشفافية. 
فكرة احلد األدىن من املوارد األساسية اليت تناسب أسلوب العمل  ومن شأن عملية تبادل اآلراء هذه أن تسهم يف حتديد

كو. وسُتنّظم احلوارات من املقر وسُتشرك شبكة مكاتب اليونسكو امليدانية يف التبادالت الالمركزية، وال سّيما يف اليونس
مع اهليئات اإلقليمية السياسية واالقتصادية. وسُتنظم أيضًا مشاورات مجاعية بني اجلهات املاحنة بشأن موضوعات تثري 

 اهتماماً خاصاً. 

أن تراعي هذه احلوارات نتائج املؤمتر الدو  الثالث لتمويل التنمية امللتئم يف أديس أبابا  ومن ايث التوقيت، ينبغي -٤١
ومؤمتر القمة الرفيع املستوى بشأن أهداف التنمية املستدامة وأن تستند إليها، كما يتعني عقدها قبل بدء دورة التخطيط 

وربيع عام  ٢٠١٦ء هذه احلوارات يف الفرتة بني عام . وعليا، يُقرتح إجرا٢٠١٧يف عام  ٥م/ ٣٩وامليزانية للوثيقة 
. وقد تشمل املوضوعات الرئيسية اليت سُتناقش يف إطار احلوار األول بشأن التمويل حتديد أفضل املمارسات ٢٠١٧

 ٥ة م/لتعبئة املوارد املخصصة بشروط مّيسرة، وإجراء مسح ألنشطة تعبئة املوارد ومقارنتها بالنتائج املنشودة يف الوثيق
 .٥م/ ٣٨وبأهداف تعبئة املوارد، واألهداف الكمية و/أو النوعية وعالمات القياس اخلاصة بالوثيقة 

 تعزيز آليات تلقي الموارد المخصصة بشروط مّيسرة (ب)

امج تتمثل األداة الرئيسية اليت تستخدمها اليونسكو لتعبئة املوارد األساسية أو املوارد املخصصة بشروط مّيسرة للرب  -٤٢
املتعددة اجلهات املاحنة يف "احلسابات اخلاصة". وجيري االيًا استعراض اإلطار اخلاص باحلسابات اخلاصة لزيادة تركيزها 

 على النتائج وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها بالنسبة للجهات املاحنة. 
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 وستشمل املسائل الرئيسية اليت ستعاجلها عملية االستعراض هذه ما يلي: -٤٣

وحتسني اإلطار اخلاص  ٥عزيز الربط املباشر بني احلسابات اخلاصة والنتائج املنشودة يف الوثيقة م/ضرورة ت •
 بالنتائج بدف االرتقاء بعمليات التخطيط والرصد وإعداد التقارير.

استعراض مدى مالءمة التصنيف احلا  للحسابات اخلاصة يف ضوء املتطلبات اجلديدة اليت تفرضها الربامج  •
 ت املاحنة.واجلها

إعداد مبادئ توجيهية داخلية أكثر وضواًا تُعىن مبختلف أنواع احلسابات اخلاصة مبا يف ذلك توضيح آليات  •
 املساءلة واحلوكمة.

ضرورة تضمني عملية التخطيط للموارد يف احلسابات اخلاصة التوقعات املرجوة من تعبئة املوارد واألهداف  •
مارسات اليت وّلدها برنامج بناء القدرات يف جمال التعليم للجميع، والتقرير املتصلة با استنادًا إىل أفضل امل

 العاملي لرصد التعليم للجميع، واملشروعات يف جمال الرتاث غري املادي. 

 إمكانية استخدام احلسابات اخلاصة على حنو أوسع لدعم أنشطة الربجمة وتعبئة املوارد على املستوى الُقطري. •

قة بني الفرصة املتمثلة يف زيادة جاذبية آلية احلسابات اخلاصة من جهة واحلاجة امللحة لتقليص ومثة صلة وثي -٤٤
التحديات اإلدارية املرتتبة على املسامهات األقل اجمًا من جهة أخرى. وايثما أمكن، ينبغي أن يقتصر اللجوء إىل آلية 

بشأن املسامهة اليت قدمتها جهة ماحنة بعينها على األنشطة اليت  أموال الودائع اليت تتيح تقدمي تقارير فردية وإبالغات مالية
 دوالر. ٢٥٠ ٠٠٠تفوق ميزانيتها الكلية مبلغ 

وباإلمكان اللجوء إىل احلسابات اخلاصة وأسلوب ختصيص االعتمادات اإلضافية بصرف النظر عن املبلغ، بيد أنا  -٤٥
دوالر أمريكي وذلك  ٢٥٠ ٠٠٠للمسامهات اليت تقل عن يتعني التشجيع على استخدام أساليب التمويل هذه 

 لألسباب املبّينة يف الفقرة السابقة.

وستعزز اليونسكو اضورها يف آليات التمويل املشرتكة واجلماعية اليت تطبقها األمم املتحدة رغم أن اصتها فيها  -٤٦
 املتكاملة الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.عادة ما تكون صغرية وذلك من أجل زيادة مشاركتها يف اآلليات 

 تعزيز تعبئة الموارد البشرية التكميلية (جـ)

تبّني أن املوظفني املنتدبني أو املعارين ميثلون موردًا مثينًا للغاية بالنسبة لليونسكو سواء يف املقر أو يف امليدان مما  -٤٧
 ادل املعرفة وتيسري أنشطة الربط الشبكي.يسهم يف تعزيز قدرات املنظمة والنهوض بتب

ويتعني على الوادات القائمة على تنفيذ األنشطة يف اليونسكو العمل عن كثب مع الشركاء املتخصصني يف  -٤٨
جماالت اختصاص املنظمة لتعبئة هذه اخلربات. وينبغي بشكل منهجي لدى التفاوض على االتفاقات اإلطارية أو 
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كرة انتداب املوظفني بوصفها واادة من طرق التعاون املمكنة. ولتيسري النقاش بني وادات اتفاقات الشراكة طرح ف
اليونسكو واملؤسسات اليت حيتمل انتداب موظفيها، بدأ العمل على إعداد ورقة إعالمية توضح للجهات املاحنة أبواب 

اص بانتداب املوظفني وإعارتم من دليل املوارد التكلفة املختلفة املرتبطة بانتداب املوظفني. وجيري كذلك تنقيح القسم اخل
البشرية بغية تبسيط اإلجراءات املتبعة استنادًا إىل الدروس اليت مت تعلمها منذ أن أُدرج هذا القسم يف الدليل يف عام 

٢٠١١. 

 وللمكاتب الميدانية ١زيادة الدعم المقدم للمعاهد من الفئة  (د)

 ١فرتة العامني تطبيق �ج جديد بدف دعم اجلهود اليت تبذهلا املعاهد من الفئة سيجري خالل السنة األوىل من  -٤٩
 واملكاتب امليدانية لتعبئة املوارد واإلشراف على هذه اجلهود.

 ١ولتيسري إدارة املعرفة وتبادل أفضل املمارسات، سيعمل يف املكاتب امليدانية/اجلامعة ويف املعاهد من الفئة  -٥٠
يبًا متقدمًا ميّكنا من اكتساب صفة خبري يف مسائل التمويل اخلارج عن امليزانية على املستوى موظف سيتلقى تدر 
، سيجري إعداد  اليت حيتمل انتداب موظفيها واملؤسسات مكاتب اليونسكو امليدانية املفاوضات بنياإلقليمي. ولتيسري 

 تلفة اليت تعتمدها اليونسكو إلدارة األموال.رزمة معلومات موجزة تشرح للجهات املاحنة احملتملة األساليب املخ

وستحظى املعاهد مبجموعة متسقة من مناذج االتفاقات املستندة إىل الصيغ املعيارية واليت سُتكّيف بدف السماح  -٥١
 حلساباتا اخلاصة بتلقي املسامهات الرامية لتمويل وظائفها الرئيسية أو برامج ومشاريع حمددة، ولتلقي االعتمادات

 اإلضافية املخصصة.

وللنهوض بأنشطة الربط الشبكي وتبادل املعرفة بشأن تعبئة املوارد بني مكاتب اليونسكو امليدانية، سُتبذل اجلهود  -٥٢
لتوثيق أفضل املمارسات يف جمال تعبئة املوارد بصورة منتظمة على املستويني الُقطري واإلقليمي، ولدمج هذه املمارسات 

ة بالتدريب واملعلومات، وإلشراك املديرين العاملني يف اليونسكو ورؤساء مكاتبها امليدانية ذوي األداء يف الربامج املتصل
اجليد على صعيد تعبئة املوارد كخرباء يف أنشطة التدريب الرئيسية وكمستشارين يقدمون املشورة بشأن حتديث اسرتاتيجية 

 تعبئة املوارد على صعيد املنظمة ككل.

 إجراءات أشد كفاءة الستعراض االقتراحات واالتفاقاتتطبيق  (هـ)

سيجري استعراض مناذج اتفاقات التمويل والرتتيبات الضرورية جلعل موافقة املستفيدين رمسية بدف تبسيطها  -٥٣
ة مبواءمة ومواءمتها مع املمارسات املتبعة يف منظومة األمم املتحدة عموماً، مبا يف ذلك تطبيق التوصيات/القرارات املتعلق

 سياسات اسرتداد التكلفة، وإعداد جمموعة مشرتكة من البنود اليت تقبل با طائفة واسعة من اجلهات املاحنة.
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وستوىل عناية خاصة ملواصلة تعزيز األدوات املستخدمة يف التصميم والرصد وإعداد التقارير متاشيًا مع قواعد  -٥٤
ق مع عملية إعداد التقارير املتبعة داخل اليونسكو بغية جتنب االزدواجية اإلدارة القائمة على النتائج ولضمان االتسا

 وانعدام الكفاءة يف العمل.

وستخضع إجراءات فرز االقرتااات واالتفاقات لالستعراض لتقييم جدواها من ايث حتسني اجلودة وختفيف ادة  -٥٥
ادة فهم طبيعة املخاطر الواجب التصدي هلا ونطاقها املخاطر. وسُتنفذ عملية مسح تستند إىل األدلة كخطوة أوىل حنو زي

 قبل إبرام اتفاقات التمويل املعنية.

 تعزيز أوجه التآزر مع استراتيجية اليونسكو لالتصال (و)

سيجري السعي لتحقيق التآزر بني مكتب التخطيط االسرتاتيجي وقطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور، وال  -٥٦
اجلمهور، للتحقق من أن اسرتاتيجية اليونسكو لالتصال تدعم عملية تعبئة املوارد من خالل بث رسائل  سّيما دائرة إعالم

واضحة عن أهداف اليونسكو وقيمتها املضافة وإجنازاتا السابقة، وكذلك عرب إعداد رسائل حمددة تستهدف أوساطاً 
لوعي بشأن مزايا العمل مع اليونسكو. وسيتعاون بعينها. ومن شأن عملية االتصال املوسعة هذه أن تسهم يف زيادة ا

مكتب التخطيط االسرتاتيجي وقطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور أيضًا بدف إعداد مبادئ توجيهية بشأن دمج 
أنشطة االتصال يف عملية تصميم الربامج، ليس فقط بوصفها أداة ترّوج إلبراز هذه الشراكة فحسب، وإمنا بوصفها جزءاً 

 ال يتجزأ من اسرتاتيجية تنفيذ الربنامج.

 زيادة االستثمار في مجاالت التدريب، والتحليل الذكي والسريع لألعمال، وتقاسم المعلومات (ز)

ولزيادة الكفاءة والوقع، سُيطبق �ج منظم للتدريب على تعبئة املوارد بالتشاور مع إدارة املوارد البشرية ليشكل  -٥٧
ية شاملة ترمي إىل دعم بناء قدرات املهنيني العاملني يف كل من املقر وامليدان يف جمال تصميم الربامج جزءاً من رزمة تدريب

وتنفيذها. وسُتبذل اجلهود لتضمني هذا النهج أمثلة على أفضل املمارسات اليت تبلورت يف املقر ويف امليدان واليت تعترب 
ئمني على إدارة اليونسكو الذين يتمتعون بسجل متني يف جمال تعبئة مفيدة وذات جدوى بالنسبة للمتدربني، وإلشراك القا

 املوارد كخرباء يف تنقيح اسرتاتيجية تعبئة املوارد ويف أنشطة التدريب والتوجيا يف هذا الال. 

وعة من وأنشأ قسم التعاون مع مصادر التمويل اخلارجة عن امليزانية مركزًا للمعرفة على شبكة اإلنرتانت يوفر جمم -٥٨
املوارد واألدوات واملعلومات املختلفة املتصلة بتعبئة املوارد. وسيزداد مصدر املعلومات املشرتك هذا ثراًء بفضل تضمينا  
 كشوفات حمّدثة تبّني اجلهات املاحنة حبسب املوضوع و/أو نداء تعبئة املوارد احملدد املدة، وأمثلة على أفضل املمارسات.

إدارة املعرفة، بدأت األدوات اخلاصة بردارة العالقة مع الزبائن حتدث تغيرياً فعلياً يف طريقة ختزين ومتاشياً مع مفهوم  -٥٩
املنظمات الدولية غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة للمعلومات عن الشراكات. إذ أتاات اخلصومات اليت متنحها  

املنتجات اليت تصممها خصيصاً لتناسب الزبون للقطاع غري كربى الشركات اليت تقدم خدمات إدارة العالقة مع الزبائن و 
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الرحبي/اإلمنائي جماراة القطاع اخلاص يف هذا املضمار. وبدأت عدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة بولوج عامل إدارة العالقة 
ا من أجل حتديد كيفية مع الزبائن مما كان لا وقع شديد على طريقة عملها. وستواصل اليونسكو عملية التحليل اليت بدأت

استخدام هذه األدوات لدعم اسرتاتيجية تعبئة املوارد وملساندة وظائف أخرى كردارة األاداث واملناسبات، وستبذل 
 املنظمة كل جهد مستطاع لتحديد املوارد اخلارجة عن امليزانية الضرورية لذلك. 

ترمي إىل استحداث بيئة مؤاتية، فر�ا ليست مشفوعة كانت كل التدابري اآلنفة الذكر ذات منحى عمليايت و   وملا -٦٠
جبدول زمين حمدد للتنفيذ. وسُتستهل مجيع األنشطة بالتوازي مع بعضها البعض بدءًا من مطلع فرتة العامني وسُتعّد 

ُرتفع إىل اللس التقارير عن االة تنفيذها يف إطار خطة العمل الرامية إىل حتسني إدارة املوارد اخلارجة عن امليزانية اليت س
 التنفيذي. 
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RESOURCE MOBILIZATION TARGETS 2016-2017 

Education 

38 C/5 Expected Result US$ M 
ER 1 – National capacities strengthened to develop and implement policies and plans 
within a lifelong learning framework 50 

ER 2 – National capacities strengthened to scale up inclusive and gender responsive 
quality literacy programmes 8 

ER 3 – Capacities of Member States strengthened to design and implement policies 
aiming at transforming TVET  5 

ER 4 – National capacities strengthened to develop evidence-based higher education 
policies to address the challenges of equity, quality, inclusion, expansion, mobility and 
accountability  

4 

ER 5 – National capacities strengthened, including through regional cooperation, to 
develop and implement teacher policies and strategies so as to enhance the quality of 
education and promote gender equality  

8 

ER 6 – Capacities of Member States strengthened to promote, monitor and assess the 
processes and outcomes of competency based learning  5 

ER 7 – National capacities strengthened to develop and implement technology policies in 
education, particularly in teacher training and professional development  8 

ER 8 – Member States integrate peace and human rights education components in 
education policies and practices 8 

ER 9 – Capacities of Member States strengthened to integrate ESD into education and 
learning, and ESD strengthened in the international policy agenda 7 

ER10 – Member States deliver good quality health education, HIV and comprehensive 
sexuality education that contribute to healthy lifestyles and gender equality 30 

ER11 – Future education agenda and global education policies shaped, drawing on 
relevant research and foresight studies conducted by UNESCO and other institutions1*  

ER12 – The implementation of the right to education and progress towards international  
education goals promoted and monitored, and policy dialogue informed by the evidence 
generated 

 

ER13 – Political commitment for education reinforced in the global, regional and national 
development agendas, and cooperation modalities promoted Natural Sciences 3 

TOTAL Education 136 

Natural Sciences 

38 C/5 Expected Result  US$ M 
ER 1 – Strengthening STI policies, the science-policy interface, and engagement with 
society, including vulnerable groups such as SIDS and indigenous peoples  

4.1 

ER 2 – Capacity-building in research and education in the natural sciences enhanced, 
including through the use of ICTs  

10.6 

ER 3 – Interdisciplinary engineering research and education for sustainable development 
advanced and applied 

1 

ER 4 – Scientific understanding of ocean and coastal processes bolstered and used by 
Member States to improve the management of the human relationship with the ocean 

1.5 

                                                
1  Will be merged with ER 13 in next biennium. 
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ER 5 – Risks and impacts of ocean related hazard reduced, climate change adaptation 
and mitigation measures taken, and policies for healthy ocean ecosystems developed and 
implemented by Member States 

3.5 

ER 6 – Member States’ institutional capacities reinforced to protect and sustainably 
manage ocean and coastal resources 

7 

ER 7 – Global cooperation in the geological sciences expanded 1.9 

ER 8 – Risk reduction improved, early warning of natural hazards strengthened and 
disaster preparedness and resilience enhanced 

1.3 

ER 9 – Use of biosphere reserves as learning places for equitable and sustainable 
development and for climate change mitigation and adaptation strengthened 

6 

ER 10 – Responses to local, regional and global water security challenges strengthened 15 

ER 11 – Knowledge, innovation, policies and human and institutional capacities for water 
security strengthened through improved international cooperation 

5.2 

ICTP  50 

UNESCO-IHE 85 

TOTAL for MP II  192.10 

Social and Human Sciences 

38 C/5 Expected Result US$ M 
ER1 – Future-oriented social science and humanities research on social transformations 
and intercultural dialogue enhanced through the uses of sustainability science as well as 
fully inclusive Human rights-based and gender sensitive initiatives to strengthen national 
social science policy and international  scientific cooperation 2.5 

ER2 – Initiatives based on Human rights approach in education, culture, the sciences, 
communication and information developed that support social transformations for the 
emergence of more inclusive societies and greater intercultural dialogue 2.32 

ER3 – Capacities of decision-makers, civil society organizations and other key 
stakeholders strengthened, to design and implement innovative proposals for the 
development of public policies in favour of social inclusion and intercultural dialogue, 
particularly targeting disadvantaged populations 6.3873  

ER4 – Capacities of Member States strengthened to manage bioethical challenges and 
engage fully in debates on bioethics and on identification of the ethical, legal and social 
implications of cutting-edge science, emerging technologies and their application for 
sustainable development  2.354 

ER5 – Capacities of Member States strengthened to design and implement multi-
stakeholder and inclusive public youth policies and young women and  engaged in 
community building and democratic processes 10.7615 

ER6 – Multi-stakeholder and inclusive public policies designed and implemented by 
Member States in the field of physical education  sports and anti-doping 10.36 

TOTAL 34.598 

                                                
2  Of which 0.3 UNESCO Brasilia (UBO) 
3  UNESCO Brasilia 
4  Of which 0.35 UBO 
5  UBO 
6  Of which 7.8 UBO 
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Culture 

38 C/5 Expected Result  US$ M 
ER 1 – Tangible heritage identified, protected, monitored and sustainably managed by 
Member States, in particular through the effective implementation of the 1972 
Convention 

42 (of which 12 
for Emergency 
Preparedness 
and Response) 

ER 2 – Policy dialogue promoted to combat illicit import, export and transfer of 
ownership of cultural property through enhanced, strengthened and more efficient 
international cooperation, including the implementation of the 1970 Convention and 
enhanced capacities of museums 

15 (of which 7 
for Emergency 
Preparedness 
and Response) 

ER 3 – Global, strategic and forward-looking directions developed and applied through 
the effective implementation of the 1954 Convention and its two Protocols and 
multiplier effect achieved  

1.5 (of which 1 
for Emergency 
Preparedness 
and Response) 

ER 4 – Global, strategic and forward-looking directions developed and applied through 
the effective implementation of the 2001 Convention and multiplier effect achieved 

2 

ER 5 – Access to knowledge enhanced through the promotion of shared history and 
memory for reconciliation and dialogue 

8.25 

ER 6 – National capacities strengthened and utilized to safeguard the intangible 
cultural heritage, including indigenous and endangered languages, through the 
effective implementation of the 2003 Convention 

7.4 

ER 7 – National capacities strengthened and utilized for the development of policies 
and measures to promote the diversity of cultural expressions, in particular through the 
effective implementation of the 2005 Convention 

5.2 

TOTAL 81.35 
(of which 20 for 
Emergency 
preparedness 
and Response) 

Communication and Information 

38 C/5 Expected Result  US$ M 

ER 1 – Member States have adopted and/or applied relevant policies & normative 
frameworks to strengthen the environment for freedom of expression, press freedom and 
safety of journalists. 

4 

ER 2 – Enhancing pluralistic media, including promotion of youth and gender media 
policies  as well as media and information literacy 

3 

ER 3 – Grassroots actors have fostered media development through IPDC 2 

ER 4 – Member States have advanced Universal access to information through Open 
Solutions 

2 

ER 5 – Member States have preserved documentary heritage through the Memory of the 
World Programme 

1 

ER 6 – Member States have achieved sustainable, knowledge-based development 
through the implementation of the IFAP priorities and the WSIS outcomes 

2 

TOTAL 14 
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UIS 

 38 C/5 Expected Result 
RM Target 
2016-2017 
(US$ M) 

ER 1 – More relevant and timely education statistics and indicators produced 1.14 

ER 2 – Appropriate methodologies and standards in the field of education statistics 
developed, maintained and refined 0.9 

ER 3 – Capacities of national statisticians strengthened in the production and use of 
national and comparative education data 0.32 

ER 4 – Use and analysis of education statistics promoted 0.71 

ER 5 – International education community uses a common framework to produce 
comparative analysis and international monitoring of progress in learning outcomes 0.78 

ER 6 – Timely statistical information and analysis on research and development and 
innovation statistics are available to Member States 0.77 

ER 7 – Timely and policy-relevant statistical information and analysis of cultural statistics 
are available to Member States 0.46 

ER 8 – Timely and policy-relevant statistical information and analysis on communication 
statistics are available to Member States 0.22 

ER 9 – The quality of data produced by UIS is improved and constantly monitored 3.2 

ER 10 – Access to and use of UIS data are made easier, more efficient and better 
adapted to users' requirements. 1.5 

TOTAL 10 
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ANNEX II 

SECTORAL PRIORITY THEMES  
FOR A SHARPENED RESOURCE MOBILIZATION STRATEGY 

Education  

• Coordination and advocacy for the Education 2030 Agenda 
• Education for sustainable development  
• Monitoring global education development  

Natural Sciences  

• Supporting water security  
• Strengthening capacity-building and science, technology and innovation 
• Sustainable development and biosphere conservation Read more  

Oceans  

• Ocean monitoring and preparedness to reduce the risks of tsunamis and ocean-related 
hazards 

• Systematic observations of chemical and biological properties of the ocean 
• Strengthening national and regional capacities in marine sciences for sustainable ocean 

management 

Social and Human Sciences  

• Social transformations and intercultural dialogue  
• Youth  
• Bioethics  
• Sport and anti-doping  

Culture  

• Building capacities to protect, promote and transmit heritage 
• Fostering creativity and the diversity of cultural expressions  
• Protecting heritage at risk  
• Promoting shared history and memory for reconciliation and dialogue  

Communication and Information  

• Media pluralism including the International Programme for the Development of 
Communication 

• United Nations Plan of Action on the Safety of Journalists 
• Memory of the World Programme 
• Open Solutions via ICTs for building knowledge societies 
• ICTs for persons living with disabilities 

Gender Equality  

All major programmes are required to mobilize for gender mainstreaming and for gender specific 
activities, as specified in GEAP II.  
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Priority Africa  

• Promoting a culture of peace and non-violence 
• Strengthening education systems for sustainable development  
• STI and knowledge for the sustainable socio-economic development of Africa  
• Sustainable management of Africa’s natural resources  
• Harnessing the power of culture for sustainable development and peace in a context of 

regional integration  
• Promoting an environment conducive to freedom of expression and media development  

See details and related concept notes at: http://en.unesco.org/partnerships/partnering 
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ANNEXE I 

CIBLES EN MATIÈRE DE MOBILISATION DE RESSOURCES POUR 2016-2017 

Éducation 

Résultat escompté du 38 C/5  M$ 
ER 1 – Renforcement des capacités nationales pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
et de plans dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie 50 

ER 2 – Renforcement des capacités nationales pour l’application à plus grande échelle de 
programmes d’alphabétisation de qualité, à la fois inclusifs et soucieux de l’égalité des genres 8 

ER 3 – Renforcement des capacités des États membres à élaborer et mettre en œuvre des 
politiques visant à transformer l’EFTP 5 

ER 4 – Renforcement des capacités nationales pour l’élaboration de politiques de l’enseignement 
supérieur fondées sur des données factuelles afin de répondre aux défis de l’équité, de la qualité, de 
l’inclusion, de l’expansion, de la mobilité et de la responsabilisation  

4 

ER 5 – Renforcement des capacités nationales, y compris dans le cadre de la coopération 
régionale, pour l’élaboration et la mise en place de politiques et de stratégies relatives aux 
enseignants en vue d’améliorer la qualité de l’éducation et de promouvoir l’égalité des genres 

8 

ER 6 – Renforcement des capacités des États membres à promouvoir, suivre et évaluer les 
processus et les résultats de l’apprentissage fondé sur les compétences 5 

ER 7 – Renforcement des capacités nationales à élaborer des politiques de la technologie et à les 
mettre en œuvre dans l’éducation, en particulier pour la formation et le développement professionnel 
des enseignants 

8 

ER 8 – Intégration par les États membres d’éléments relatifs à l’éducation à la paix et aux droits de 
l’homme dans leurs politiques et pratiques éducatives 8 

ER 9 – Renforcement des capacités des États membres à intégrer l’EDD dans l’éducation et 
l’apprentissage, et renforcement de la place de l’EDD dans l’agenda politique international 7 

ER 10 – Offre par les États membres d’une éducation de qualité à la santé et au VIH, ainsi que 
d’une éducation complète à la sexualité contribuant à des styles de vie sains et à l’égalité des 
genres 

30 

ER 11 – Élaboration du futur agenda de l’éducation et des futures politiques éducatives mondiales 
sur la base des recherches et des études prospectives pertinentes menées par l’UNESCO et 
d’autres institutions1 

 

ER 12 – Promotion et suivi de la mise en œuvre du droit à l’éducation et des progrès accomplis pour 
la réalisation des objectifs internationaux de l’éducation, et contribution des données recueillies au 
dialogue sur les politiques 

 

ER 13 – Renforcement de l’engagement politique en faveur de l’éducation dans les agendas du 
développement à l’échelle mondiale, régionale et nationale, et promotion des modalités de 
coopération 

3 

TOTAL, Éducation 136 
 
Sciences exactes et naturelles 

Résultat escompté du 38 C/5  M$ 
ER 1 – Renforcement des politiques de STI, de l’interface science-politiques et de l’engagement 
auprès de la société, y compris les groupes vulnérables tels que les PEID et les peuples 
autochtones 

4,1 

ER 2 – Renforcement accru des capacités en matière de recherche et d’enseignement dans le 
domaine des sciences exactes et naturelles, notamment par le recours aux TIC 

10.,6 

ER 3 – Développement et application de la recherche et de l’enseignement dans le domaine des 
sciences de l’ingénieur interdisciplinaires pour le développement durable 

1 

ER 4 – Compréhension scientifique des processus océaniques et côtiers approfondie et mise à 
profit par les États membres pour améliorer la relation entre l’homme et l’océan 

1,5 

ER 5 – Réduction des risques et impacts des aléas liés aux océans, adoption de mesures 
d’adaptation au changement climatique et de mitigation de ce phénomène, et élaboration et mise en 
œuvre par les États membres de politiques visant à assurer la bonne santé des écosystèmes 
océaniques 

3,5 

ER 6 – Renforcement des capacités institutionnelles des États membres à protéger et gérer 
durablement les ressources océaniques et côtières 

7 

ER 7 – Élargissement de la coopération mondiale en sciences écologiques et géologiques 1,9 
ER 8 – Amélioration de la réduction des risques, renforcement de l’alerte rapide aux risques naturels 
et promotion de la préparation et de la résilience aux catastrophes 

1,3 

                                                
1  Sera fusionné avec l’ER 13 pour la prochaine période biennale. 
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ER 9 – Utilisation renforcée des réserves de biosphère comme lieux d’apprentissage pour un 
développement équitable et durable et la mitigation des changements climatiques et l’adaptation à 
ces derniers  

6 

ER 10 – Renforcement des réponses aux défis locaux, régionaux et mondiaux en matière de 
sécurité de l’eau 

15 
 

ER 11 – Renforcement des connaissances, de l’innovation, des politiques et des capacités 
humaines et institutionnelles pour la sécurité de l’eau grâce à une meilleure coopération 
internationale 

5,2 
 

CIPT  50 
UNESCO-IHE 85 
TOTAL, grand programme II  192,10 

Sciences sociales et humaines 
Résultat escompté du 38 C/5  M$ 
ER 1 – Intensification de la recherche prospective en sciences sociales et humaines sur les 
transformations sociales et le dialogue interculturel par le recours à la science de la durabilité et par 
des initiatives entièrement inclusives fondées sur les droits de l’homme et attentives à l’égalité des 
genres en vue de renforcer les politiques nationales des sciences sociales et la coopération 
scientifique internationale 2,5 
ER 2 – Élaboration d’initiatives fondées sur les droits de l’homme dans les domaines de l’éducation, 
de la culture, des sciences, de la communication et de l’information à l’appui des transformations 
sociales qui favorisent l’émergence de sociétés plus inclusives et d’un dialogue interculturel accru 2,3 2 
ER 3 – Renforcement des capacités des décideurs, des organisations de la société civile et des 
autres parties prenantes clés en vue de la conception et de la mise en œuvre de propositions 
novatrices pour l’élaboration de politiques publiques en faveur de l’inclusion sociale et du dialogue 
interculturel, ciblant en particulier les populations défavorisées 6,3873  
ER 4 – Renforcement des capacités des États membres en vue de la gestion des défis bioéthiques 
découlant de la science et de la technologie, de l’application opérationnelle des principes de 
bioéthique universels, ainsi que d’un plein engagement dans les débats mondiaux sur la bioéthique et 
sur l’identification des incidences éthiques, juridiques et sociales de la recherche scientifique de 
pointe, des technologies émergentes et de leurs applications pour le développement durable 2,354 
ER 5 – Renforcement des capacités des États membres de concevoir et mettre en œuvre des 
politiques publiques de la jeunesse multiparties prenantes et inclusives et engagement des jeunes 
des deux sexes dans la consolidation des communautés et les processus démocratiques 10,7615 
ER 6 – Conception et mise en œuvre par les États membres de politiques publiques multiparties 
prenantes et inclusives dans le domaine de l’éducation physique, des sports et de la lutte contre le 
dopage 10,36 

TOTAL 34,598 
 
Culture 

Résultat escompté du 38 C/5  M$ 
ER 1 – Identification, protection, suivi et gestion durable du patrimoine matériel par les États 
membres, notamment par la mise en œuvre effective de la Convention de 1972 

42  
(dont 12 M$ au 

titre de la 
préparation et de 
la réponse aux 

urgences) 
ER 2 – Promotion du dialogue sur les politiques à mener pour lutter contre l’importation, l’exportation 
et le transfert de propriété illicites des biens culturels grâce à une coopération internationale 
améliorée, renforcée et plus efficace, y compris la mise en œuvre de la Convention de 1970 et le 
renforcement des capacités des musées 

15  
(dont 7 M$ au titre 
de la préparation 
et de la réponse 
aux urgences) 

ER 3 – Élaboration et application d'orientations globales, stratégiques et prospectives par le biais de 
la mise en œuvre effective de la Convention de 1954 (et de ses deux Protocoles) et obtention d'un 
effet multiplicateur 

1,5  
(dont 1 M$ au titre 
de la préparation 
et de la réponse 
aux urgences) 

                                                
2  Dont 0,3 M$ au Bureau de l’UNESCO à Brasilia.  
3  Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 
4  Dont 0,35 M$ au Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 
5  Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 
6  Dont 7,8 M$ au Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 
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ER 4 – Élaboration et application d'orientations globales, stratégiques et prospectives par le biais de 
la mise en œuvre de la Convention de 2001 et obtention d'un effet multiplicateur 

2 

ER 5 – Amélioration de l'accès au savoir par la promotion de l'histoire et de la mémoire partagées 
pour la réconciliation et le dialogue 

8,25 

ER 6 – Renforcement et utilisation des capacités nationales en vue de la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, y compris les langues autochtones et en péril, par la mise en œuvre effective de 
la Convention de 2003 

7,4 

ER 7 – Renforcement et utilisation des capacités nationales pour l’élaboration de politiques et de 
mesures visant à promouvoir la diversité des expressions culturelles, en particulier par la mise en 
œuvre effective de la Convention de 2005 

5,2 

TOTAL 81,35  
(dont 20 M$ au 

titre de la 
préparation et de 
la réponse aux 

urgences) 
 
Communication et Information 

Résultat escompté du 38 C/5  M$ 

ER 1– Adoption et/ou application par les États membres de politiques et cadres normatifs pertinents 
visant à assurer un environnement plus propice à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et 
à la sécurité des journalistes 

4 

ER 2 – Aide aux médias pluralistes, y compris par la promotion de politiques des médias en faveur 
des jeunes et des femmes, et renforcement de la formation à la maîtrise des médias et de 
l’information  

3 

ER 3 – Promotion du développement des médias par des acteurs locaux dans le cadre du PIDC 2 
ER 4 – Les États membres ont fait progresser l’accès universel à l’information par des solutions 
libres 

2 

ER 5 – Préservation du patrimoine documentaire par les États membres dans le cadre du 
Programme Mémoire du monde 

1 

ER 6 – Instauration par les États membres d’un développement durable fondé sur le savoir par la 
mise en œuvre des priorités du PIPT et des documents finals du SMSI  

2 

TOTAL 14 
 
ISU 

Résultat escompté du 38 C/5 Cible MR  
2016-2017 (M$) 

ER 1 – Production de statistiques et d’indicateurs de l’éducation plus pertinents et à jour 1,14 

ER 2 – Élaboration, application et amélioration de méthodologies et de normes appropriées dans le 
domaine des statistiques de l’éducation 0,9 

ER 3 – Renforcement des capacités des statisticiens nationaux à produire et utiliser des données 
nationales et comparatives sur l’éducation 0,32 

ER 4 – Promotion de l’utilisation et de l’analyse des statistiques de l’éducation 0,71 
ER 5 – Utilisation par la communauté éducative internationale d’un cadre commun pour réaliser des 
analyses comparatives et un suivi international des progrès des résultats d’apprentissage 0,78 

ER 6 – Mise à la disposition des États membres d’informations et d’analyses d’actualité sur les 
statistiques relatives à la recherche-développement et à l’innovation 0,77 

ER 7 – Mise à la disposition des États membres d’informations et d’analyses sur les statistiques 
culturelles d’actualité et utiles à la formulation des politiques 0,46 

ER 8 – Mise à la disposition des États membres d’informations et d’analyses sur les statistiques de 
la communication d’actualité et utiles à la formulation de politiques 0,22 

ER 9 – Amélioration et contrôle constants de la qualité des données produites par l’ISU 3,2 
ER 10 – Accessibilité et utilisation des données de l’ISU plus faciles, plus efficaces et mieux 
adaptées aux besoins des utilisateurs 1,5 

TOTAL 10 
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THÈMES SECTORIELS PRIORITAIRES POUR UNE STRATÉGIE AFFINÉE  
DE MOBILISATION DES RESSOURCES  

Éducation  

• Coordination de l’agenda pour l’éducation 2030 et plaidoyer en sa faveur 
• Éducation en vue du développement durable 
• Suivi du développement de l’éducation au niveau mondial  

Sciences exactes et naturelles  

• Renforcer la sécurité de l’eau  
• Intensification du renforcement des capacités dans le domaine de la science, de la 

technologie et de l’innovation 
• Développement durable et conservation de la biosphère Pour en savoir plus  

Océans  

• Surveillance des océans et préparation en vue de réduire les risques de tsunamis et des 
impacts des aléas liés à l’océan 

• Observations systématiques des propriétés chimiques et biologiques de l’océan 
• Renforcement des capacités nationales et régionales dans le domaine des sciences de la 

mer et de la gestion durable des océans 

Sciences sociales et humaines 

• Transformations sociales et dialogue interculturel  
• Jeunesse  
• Bioéthique  
• Sport et lutte contre le dopage  

Culture  

• Renforcer les capacités de protection, de promotion et de transmission du patrimoine 
• Favoriser la créativité et la diversité des expressions culturelles 
• Protéger le patrimoine en péril 
• Promouvoir l’histoire et la mémoire partagées pour la réconciliation et le dialogue  

Communication et information  

• Pluralisme des médias y compris le Programme international pour le développement de la 
communication 

• Plan d’action des Nations Unies pour la sécurité des journalistes 
• Programme Mémoire du monde 
• Solutions ouvertes via les TIC pour la construction de sociétés du savoir 
• Les TIC au service de personnes vivant avec un handicap 

Égalité des genres 

Toutes les ressources des grands programmes doivent être mobilisées pour la prise en compte de 
la question du genre et pour des activités sexospécifiques, comme indiqué dans le GEAP II.  



197 EX/5 Partie IV Add. 
Annexe II – page 2 

Priorité Afrique  

• Promouvoir une culture de la paix et de la non-violence 
• Consolider les systèmes éducatifs en vue du développement durable 
• Mobiliser la STI et les connaissances au service du développement socioéconomique 

durable de l’Afrique  
• Gestion durable des ressources naturelles de l’Afrique  
• Mettre le pouvoir de la culture au service du développement durable et de la paix dans un 

contexte d’intégration régionale 
• Promouvoir un environnement propice à la liberté d’expression et au développement des 

médias  

Pour plus de détails et les notes conceptuelles correspondantes, voir : http://fr.unesco.org/themes/ 
partenariat-lunesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه

http://fr.unesco.org/themes/partenariat-lunesco
http://fr.unesco.org/themes/partenariat-lunesco


 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 

197 EX/5 
Part IV Add.2 

 ٥م ت/١٩٧ 
 ٢ الرابع ضميمةالجزء 

  
 ٦/١٠/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥ دالبن

 متابعة القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي
 والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة

 الرابعء لجزا

 باإلدارةلمتعلقة المسائل ا
 ظ على البرامج القائمة،للحفا أو جديدة برامج العتماد تطبيقها يمكن معايير - هاء

 سواء أكانت ممولة من الميزانية العادية أم من خارجها

 ٢ ضميمة

 الملخص

 )، يفهاء، رابعاً ( ٥البند  بشأن التحضريياستجابة لتوصية الفريق  األمانة هذه الضميمة أعدت
 .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٢ يفعقده  لذيا االجتماع

)، تقرتح األمانة هاء، (رابعاً  ٥بشأن البند  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٢يف  التحضريييف ضوء املناقشات اليت أجراها الفريق 
 :(هاء) اجلزء الرابع ٥/م ت١٩٧الوثيقة من  ٩الفقرة  إىلالفقرة اجلديدة التالية  إضافة

 المقترح القرار

 :التايل النحو على نصه يصاغ قرار اعتماد يف التنفيذي اللس يرغب قد -١٠

 التنفيذي، اللس إن

 ،(هاء) اجلزء الرابع ٥م ت/١٩٧لوثيقة ا درس وقد - ١
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اور العمل ونتائجها حمل اً من املديرة العامة أن تدرج يف التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج، استعراض يطلب - ٢
تقدمي منها ، يف مجلة أمور، ستعراضهذا اال خداماستو فيما خيص كًال من الربامج الرئيسية،  املنشودة

أو إعادة توجيهها، مبا يشمل إمكانية تعزيزها، أو وضع اسرتاتيجيات املتعلقة با الربامج  ستمرارالمقرتحات 
 ؛للخروج منها أو إ�ائها

 من الوثيقة ٥يف الفقرة  ةاملعايري احملدد إىلإسناد هذه العملية ب أن تقوم ةالعام ةاملدير  من اً يطلب أيضو  - ٣
 ،لموسةاملنتائج وال، وامليزة النسبية، اإلجناز ، وهي املالءمة، والقدرة على(هاء) اجلزء الرابع ٥م ت/١٩٧

 .واالستدامة

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ٥م ت/١٩٧ 
 ٣ الرابع ضميمةالجزء 

  
 ٦/١٠/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 
 من جدول األعمال املؤقت ٥ دالبن

 متابعة القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي
 والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة

 الرابعء لجزا

 باإلدارةلمتعلقة المسائل ا
 األداء واألهداف المتعلقة باألولويتين العامتين:اقتراح بشأن تقديم مؤشرات  - واو

 أفريقيا والمساواة بين الجنسين

 ٣ ضميمة

 الملخص

 )، يفواو، رابعاً ( ٥البند  بشأن التحضريياستجابة لتوصية الفريق  األمانة هذه الضميمة أعدت
 .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٢ يفعقده  لذيا االجتماع

)، تقرتح األمانة واو، (رابعاً  ٥بشأن البند  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٢يف  التحضريييف ضوء املناقشات اليت أجراها الفريق 
 :)واو( اجلزء الرابع ٥/م ت١٩٧الوثيقة من  ٤الفقرة  بعدالفقرة اجلديدة التالية  إضافة

 المقترح القرار

 :التايل النحو على نصه يصاغ قرار اعتماد يف التنفيذي اللس يرغب قد -١٠

 التنفيذي، اللس إن

 ،(ثانياً) ١٥م ت/١٩٦، و٧٨م/٣٣و ،٩٢م/٣٦ اتبالقرار  إذ يذكر - ١



197 EX/5 Part IV Add.3 

 ،)واو( رابعالاجلزء  ٥/م ت١٩٧الوثيقة  وقد درس - ٢

مؤشرات  تعميمبشأن  قرتحاً ا عني بعد املائةستعة والساتالته قدم إليه يف دور تأن  ةالعام ةمن املدير  يطلب -.٣
خطوط وما يرتب  با من  واملساواة بني اجلنسني،اخلاصة باألولويتني العامتني لليونسكو، ومها أفريقيا  األداء
يف مجيع النتائج على النحو املالئم األولويتني العامتني  هاتني مراعاةبطريقة تضمن  ،األهدافمن و  األساس
  ذات الصلة. املنشودة

 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 

197 EX/5 
Part IV Corr. 

 ٥م ت/١٩٧ 
 تصويبالرابع الجزء 

  
 ١٢/١٠/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥ دالبن

 متابعة القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي
 والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة

 الرابعء لجزا

 باإلدارةلمتعلقة المسائل ا

 تصويب

 على النحو التايل:ثانياً  -من اجلزء باء  ٦من الفقرة  تعدل اجلملة الثانيةمن الوثيقة،  ٩يف الصفحة  - ١

 ٢٠١٤مليون دوالر أمريكي يف عام ١٠,١وتعترب هذه االعتمادات مصدرًا هامًا من مصادر التمويل، وقد بلغت 
 .٢٠١٣مليون دوالر أمريكي يف عام  ٦,٠مقارنة بـ 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 

197 EX/5 
Part IV Add.4 

 ٥م ت/١٩٧ 
 ٤ الرابع ضميمةالجزء 

  
 ٩/١٠/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥ دالبن

 متابعة القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي
 والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة

 الرابع الجزء

 المسائل اإلدارية

 ٤ ضميمة

 الملخص

حساب عن املفّصلة إت تزويد ضعضاا اللس التنفيذي باملزيد من املعلومات  الضميمة ترمي هذه
، ومنها معلومات بشأن توصيات مراجع احلسابات اخلارجي املتعلقة النفقات العامة ألموال الودائع

 ).، اجلزا الثالث٣٥ت/ م١٨٧بذا احلساب (الوثيقة 
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 حساب النفقات العامة ألموال الودائععن معلومات مفّصلة 

من ضجل  ٢٠٠٣يف عام فريق عمل ، فيما خيص مسألة اسرتداد التكاليف، اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوىضنشأت  - ١
وضصدرت  مبادئ مشرتكة السرتداد التكاليف لتعويض الوكاالت عّما تتحمله من تكاليف الدعم واملساندة. إعداد

قاً هلذه املبادئ وقد ُصّنفت التكاليف، وفاملبادئ التوجيهية اخلاصة بسياسة اسرتداد التكاليف.  ٢٠٠٨اليونسكو يف عام 
 وُوضعت يف الفئات التالية:التوجيهية، 

 مبشروع حمدد؛ تتبعها بكاملها وربطهاالتكاليف اليت تتحملها املنظمة وميكن : التكاليف املباشرة •

اليت ُيشار إليها عادًة باسم تكاليف الدعم واليت تتحملها املنظمة التكاليف  غري املباشرة: التكاليف املتغرية •
الالزم  م) ومن ضجل تقدمي الدعوحجمها املشاريععدد على متغّري تتوقف قيمته ضي ة للمشاريع (باعتبارها دالّ 

 مباشراً مبشروع حمدد؛ تتبع هذه التكاليف وربطها ربطاً . ويصعب لتنفيذ املشاريع

جم ومستوى ومصدر وحالتكاليف اليت تتحملها املنظمة بغّض النظر عن عدد غري املباشرة:  التكاليف الثابتة •
وتكاليف هيئاتا مة وتكاليفها التشغيلية اإلدارة العليا للمنظتكاليف متويل األنشطة، واليت تتضمن عادًة 

 مية غري املرتبطة بتقدمي اخلدمات. النظا

فيما خيص التكاليف املتغرية ، ٢٠٠٧وتفيد الدراسة اليت ُضجريت للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة يف عام  - ٢
دعم  هذه الفئة، وتضم هذه اخلدمات بالتحديددرج تكاليف خدمات متنوعة يف يُ معظم املنظمات بأن غري املباشرة، 

 ،وتعيني املوظفني ،واإلشراف غري التقين ،ومسك احلسابات اخلاصة باملشاريع ،وإعداد امليزانيات وإدارتا ،املشرتيات
قّدم إت املاحنني، وإجراا املفاوضات مع املاحنني، وإعداد االقرتاحات اليت تُ  ،ّلم األموال وصرفهاوتس ،الشرااوخدمات 

 والتوظيف وخدمات املوارد البشرية ... إخل.

تكاليف الدعم الذي تقّدمه على سبيل املثال ال احلصر ، فيما خيّص اليونسكو، الربامجوتضم تكاليف الدعم  - ٣
اخلاصة بكل مكتب من املكاتب امليدانية. وتقوم اليونسكو، وفقاً والدعم الذي تقّدمه الوحدة اإلدارية املرافق املركزية 

غري املباشرة عن طريق  ةجزا من التكاليف املتغري ، باسرتداد اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى اوافقت عليهاليت  لإلجرااات
ما ينجم لتغطية عليها فرض رسوم ارجة عن امليزانية، ضي عن طريق على املشاريع اخل الربامجتطبيق معدل تكاليف دعم 

وتوضع هذه الرسوم كنسبة مئوية حمددة من جمموع التكاليف املباشرة للمشروع.  فرض، وتُ الدعم تكاليفعنها من 
اليت يدّرها الفوائد ، وكذلك ثلث دعم الربامج تكاليف معدل فرض الرسوم املستندة إتمع عن طريق األموال اليت جتُ 

. ويُدار هذا حساب النفقات العامة ألموال الودائعى استثمار الفائض املؤقت من األموال، يف حساب خاص ُيسمّ 
يف السنة املالية اليت بني املقّر واملكاتب امليدانية ّمث تُقّسم يف املقّر يف �اية السنة املالية  اإليراداتمع جتُ احلساب كما يلي: 

ل تكاليف موظفي املقّر وَّ ومتُ  يف احلسبان. حساب النفقات العامة ألموال الودائعبعد ضخذ الوظائف املمولة من تليها 
حساب النفقات العامة  إيراداتترمي إت تقدمي الدعم الالزم للمشاريع اخلارجة عن امليزانية من املعّينني يف وظائف إدارية 

 .ألموال الودائع
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 ١٢,٥البالغة و  ،حساب النفقات العامة ألموال الودائعاملمولة من تكاليف املوظفني صصة لتغطية األموال املخوتشتمل  - ٤
مليون دوالر لتغطية  ٢,٣تكاليف املوظفني العاملني يف املقّر وتغطية لدوالر  ماليني ١٠,٠٨على ، ٢٠١٥مليون دوالر لعام 

لتغطية نفقات املراجعة اخلارجية للحسابات يف ضلف دوالر  ١٤٥تكاليف املوظفني العاملني يف املكاتب امليدانية، وكذلك على 
مليون دوالر) ضي  ١,٠٥( السياسة العامة واإلدارةوظائف يف  ٥وظيفة تضم  ٦٣املقام األول. وتوجد على وجه اخلصوص 

الباب ضي  مليون دوالر) ٢,٠٨وظيفة يف الربامج الرئيسية ( ١٢و ؛مرفق اإلشراف الداخلي الذي يضمامليزانية  الباب األول من
، ومنها وظيفة واحدة باا -الباب الثاين ضي  دوالر) ماليني ٣,٧٩( اخلدمات املتعلقة بالربامجوظيفة يف  ٢٣و؛ ضلف -الثاين 

قطاع العالقات اخلارجية ووظيفة واحدة يف  مكتب التخطيط االسرتاتيجيوظيفة يف  ٢١و قسم املساواة بني اجلنسنييف 
مكتب نها وظيفتان يف مو ) ضي الباب الثالث، دوالر ماليني ٣,١٦( اخلدمات الداخليةوظيفة ضيضاً يف  ٢٣؛ ووإعالم اجلمهور

. ويبّني اجلدول عارف ونُظم املعلوماتقسم إدارة املوظائف يف  ٨و مكتب اإلدارة املاليةوظيفة يف  ١٣و إدارة املوارد البشرية
 والتكاليف املرتبطة با: املمولة من حساب النفقات العامة ألموال الودائعالتايل الوظائف 

 (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٥الوظائف الممولة من حساب النفقات العامة ألموال الودائع لعام 

 المقّدرةالتكاليف  عدد الوظائف المكتب/القطاع
   
 ١,٠٥ ٥ السياسة العامة واإلدارة -الباب األول  

 ١,٠٥ ٥ لباب األولل الموع
   

   البرامج  :ألف -الباب الثاني 
 ٠,٣٦ ٢ الرتبية

 ٠,٣٤ ٢ العلوم الطبيعية
 ٠,١٧ ١ العلوم االجتماعية واإلنسانية

 ٠,٧٧ ٤ مركز الرتاث العاملي)الربنامج  يضمالثقافة (
 ٠,٢١ ١ االتصال واملعلومات

 ٠,٢٣ ٢ إدارة املكاتب امليدانية
 ٢,٠٨ ١٢ ضلف -الموع للباب الثاين 

   

   الخدمات المتعلقة بالبرامج :باء -الباب الثاني 
 ٠,١٨ ١ قسم املساواة بني اجلنسني

 ٣,٣٧ ٢١ مكتب التخطيط االسرتاتيجي
 ٠,٢٤ ١ قطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور

 ٣,٧٩ ٢٣ باا -لباب الثاين ل الموع
   

   الخدمات الداخلية -الباب الثالث 
 ٠,٢٥ ٢ مكتب إدارة املوارد البشرية

 ١,٦٢ ١٣ مكتب اإلدارة املالية
 ١,٢٩ ٨ ظم املعلوماتقسم إدارة املعارف ونُ 

 ٣,١٦ ٢٣ لباب الثالثل الموع
   

 ١٠,٠٨ ٦٣ لألبواب األول والثاين والثالث الموع
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إعادة التوازن املايل إت ، اجلزا الثالث) اليونسكو ب٣٥ت/ م١٨٧(الوثيقة وضوصى مراجع احلسابات اخلارجي  - ٥
هراً ش ١٨ رواتب حبيث يعادل الرصيد املوجود يف هذا احلساب على األقل حساب النفقات العامة ألموال الودائع

 .وَّل منهاليت متُ  للوظائف

مليون  ٢٥,٥احتياطي قدره ، ٢٠١٥ حزيران/يونيو ٣٠يف  ،حساب النفقات العامة ألموال الودائعوكان يف  - ٦
 حزيران/يونيو ٣٠الذي كان موجودًا يف احلساب يف  ،الرصيدهذا إت اشتمال  النظرلفت ذلك . وينبغي مع دوالر

قد ُصرفت ومل تكن  ٢٠١٥يف عام وُقّسمت  ٢٠١٤عام يف التكاليف  السرتداداليت ُمجعت األموال على ، ٢٠١٥
 ٦,٨اليت يبلغ جمموعها  ٢٠١٥األموال املراد مجعها السرتداد التكاليف يف عام آنذاك بكاملها، وكذلك على جزا من 

يف عام  ودائعالنفقات العامة ألموال الوسُيجرى استعراض حلساب  .٢٠١٦ماليني دوالر واليت سيجري تقسيمها يف عام 
حساب التكاليف املمولة من  توافق، وذلك من ضجل الوقوف على مدى نظراً لتزايد املشاريع اخلارجة عن امليزانية ٢٠١٦

املبالغ م للمشاريع اخلارجة عن امليزانية، وعواقب ذلك على تكاليف الدعم اإلداري املقدّ  مع النفقات العامة ألموال الودائع
 اليت جيب رصدها لتغطية التكاليف. االحتياطية

 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 التنفيذي المجلس
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 الخامسالجزء  ٥م ت/١٩٧ 
  
 ٢٦/٨/٢٠١٥باريس،  

 /فرنسياألصل: إجنليزي
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

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

 الخامسالجزء 

 المسائل المتعلقة بالموارد البشرية

 الملخص
إأعض ءعاام اللس التنفيذي علا التقدم ازريف م متابعة فنفيذ القراراا الا اعتمدها اللس التنفيذي واملؤمتر العام  هوهذا التقرير  الغرض من

 م ووراتما السابقة.
 هذه الوثيقة معلوماا عن املسائل التالية املتعلقة باملوارو البشرية: اجلزم اخلامس من تامنيو 

 :همموظفي األمانة والتوازن بين الجنسين في صفوفلالتوزيع الجغرافي  –ألف 
 (رابعاً، ءلف). ٥م ا/١٩٢، و٧٤م/٣٧(خامساً، ءلف)، و ٥م ا/١٩٥: القراراا المصدر
فيما يتعلق  فقريرًا كامًع عن الوضع(رابعاً، ءلف)، فقدم املديرة العامة  ٥م ا/١٩٢و (خامساً، ءلف)، ٥م ا/١٩٥ين عمًع بالقرار : الخلفية

 ، والنتائا ازريفة م هذا الال.٢٠١٥يونيو /حزيران ١حىت فاريخ  والتوايفن بني اجلنسني م صفوفهم مبوظفي األمانة وفويفيعهم اجلغرام
هم بتاريخ : إععم اللس التنفيذي باالجتاهاا اجلارية علا صعيد التويفيع اجلغرام ملوظفي األمانة والتوايفن بني اجلنسني م صفوفالغرض

 .٤إععم /م ٣٨. وفرو معلوماا مفصلة م هذا الصدو م الوثيقة ٢٠١٥يونيو /حزيران ١
وتنفيذ السياسة المعدلة الخاصة بالخبراء  ٢٠١٤استخدام عقود الخبراء االستشاريين في عام تقرير المديرة العامة عن  –باء 

 االستشاريين األفراد وغيرهم من األخصائيين
 اً، بام)، فقدم املديرة العامة فقريرًا عن استخدام األمانة لعقوو اخلربام االستشاريني م عامخامس( ٥م ا/١٩٥و ٣٥م ا/١٧١ بالقرارينعمًع 
٢٠١٤. 

، األمانة علا مواصلة جهووها لتحسني جووة املعلوماا املقدمة عن مامون اً، بام)خامس( ٥م ا/٥١٩القرار وقد ع ع اللس التنفيذي، م 
ام لعقوو وعن اخلدماا املقدمة. كما ذكَّر فيه بارورة فوسيع نطاق التويفيع اجلغرام وفأمني فوايفن ءفال بني اجلنسني لدى االستعانة باخلرب ا

 .االستشاريني م احلاالا الا فتساوى فيها املؤهعا
 احلالية. ٥هذا التقرير م نطاق الوثيقة م/ وفندرج اآلثار املالية واإلوارية لألنشطة الا يشملها

 : المسائل ذات األولوية، وخطة العمل الخاصة بها٢٠١٦-٢٠١١تقرير المديرة العامة عن استراتيجية إدارة الموارد البشرية للفترة  -جيم 
 اساافي ية إوارة املوارو البشرية وخطة العمل اخلاصة با.(ثالثاً)، فقدم املديرة العامة فقريراً عن املسائل ذاا األولوية م  ٢٣م ا/١٩٦عمعً بالقرار 

 .٧٣: القرار املقاح م الفقرة اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها



(i) 

 دول المحتوياتج

 الصفحة

 صفوفهم في الجنسين بين والتوازن األمانة لموظفي الجغرافي التوزيع – ألف
 ،٧٤/م٣٧و ،)ءلف رابعاً،( ٥/ا م١٩٢ القراراا فنفيذ متابعة(
 ١ ............................................................................ ))ءلف خامساً،( ٥/ا م١٩٥و

 الخاصة المعدلة السياسة وتنفيذ ٢٠١٤ عام في االستشاريين الخبراء عقود استخدام عن العامة المديرة تقرير – باء
 األخصائيين من وغيرهم األفراد االستشاريين بالخبراء

 ١٠ ............................................................. (خامساً، بام) ٥/م ا١٩٥(متابعة فنفيذ القرار 

 األولوية، ذات المسائل: ٢٠١٦-٢٠١١ للفترة البشرية الموارد إدارة استراتيجية عن العامة المديرة تقرير - جيم
 بها الخاصة العمل وخطة

 ١٧ ........................................................... (خامساً، جيم)) ٥م ا/١٩٥(متابعة فنفيذ القرار 
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 التوزيع الجغرافي لموظفي األمانة والتوازن بين الجنسين في صفوفهم –ألف 
 (خامساً، ءلف)) ٥م ا/١٩٥و، ٧٤م/٣٧(رابعاً، ءلف)، و ٥م ا/١٩٢القراراا (متابعة فنفيذ 

 مقدمة

اللذين أُلب  (خامساً، ءلف) ٥م ا/١٩٥، و(رابعاً، ءلف) ٥م ا/١٩٢لقرارين ليأيت فقدمي هذه الوثيقة فنفيذًا  - ١
، وإا املؤمتر العام م وورفه وورفه السابعة والتسعني بعد املائةفيهما من املديرة العامة ءن فقدم إا اللس التنفيذي م 

التوايفن بني اجلنسني م حتقيق الثامنة والثعثني فقريراً كامًع عن وضع التويفيع اجلغرام ملوظفي األمانة، وعن النتائا ازريفة و 
 املوظفني م مستوياا اإلوارة العليا. صفوف

) إا املؤمتر ٥م ا/١٩٧(م هذا التقرير وسعيًا إا فرعيد عدو الوثائق املقدمة إا اهليئتني الرئاسيتني، سوف يقدَّ  - ٢
") والتوازن بين الجغرافي للموظفين (القسم "أوالً  التوزيعير ). ويشمل التقر ٤إععم /م٣٨العام كوثيقة إععمية (

، ويقدم معلوماا حمدثة عن التقدم ازريف، مبا م ذلك االجتاهاا والبياناا اً")ثانيالجنسين في صفوفهم (القسم "
م صيغتها املتاحة علا  ٤ إعالم/م٣٨الوثيقة  . وسوف فتامن٢٠١٥يونيو /حزيران ١ املس لة حىتاإلحصائية 
 .مسبقاً  م الوثيقة الرئيسيةفرو  اجلداول وخطط العمل التفصيلية الااإلنانت، 

 التوزيع الجغرافي للموظفين - "أوالً "القسم 

 منهجية حساب الحصص الجغرافية

الذين يشغلون وظائف خاضعة للتويفيع اجلغرام،  مبدء التويفيع اجلغرام علا املوظفني الدوليني من الفئة املهنية ينطبق - ٣
ءي الوظائف الثابتة املمولة من الربناما العاوي لليونسكو. وفرو منه ية حساب احلصص اجلغرافية، الا اعتمدها املؤمتر 

٢٠٠٣0Fالعام م عام 

 .٤ إععم/م٣٨، م الوثيقة ١

  

                                                
 املعنون "فقرير املدير العام عن الوضع فيما خيص التويفيع اجلغرام للموظفني". ٧١/م٣٢القرار  ١
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 الوضع العام

كان عدو الدول األعاام م اليونسكو م  - ٤
، من دولة عضواً  ١٩٥يبلغ  ٢٠١٥حزيران/يونيو  ١

 ممثلة م األمانة. )٪٧٨دولة عضواً ( ١٥٣بينها 

٪) ٣٦دولة عضوًا ( ٧٠ءن مثة  ١ويبني اجلدول  - ٥
٪) ممثلة فوق ٨وولة ( ١٧، وفي حدود النصاب ممثلة

 ٤٢٪) ممثلة وون النصاب، و٣٤( وولة ٦٦النصاب، و
للوثيقة  ٥و ٤و ٣ ٪) غري ممثلة. وفرو م املعحق٢٢وولة (
معلوماا مفصلة مقسمة حبسب الدول  ٤م/إععم ٣٧

 وقائمة كاملة بالدول األعاام حبسب مستوى التمثيل.

 تمثيل الدول األعضاء - ١الجدول 

 
 عدو الدول األعاام

حزيران/يونيو  ١ مستوى التمثيل
٢٠١٣ 

حزيران/يونيو  ١
٢٠١٥ 

 ٪)٣٦( ٧٠ ٪)٣٣( ٦٤ م حدوو النصاب

 ٪)٨( ١٧ ٪)١٤( ٢٧ فوق النصاب

 ٪)٣٤( ٦٦ ٪)٣٤( ٦٦ وون النصاب

العدد اإلجمالي للدول األعضاء 
 ٪)٧٨( ١٥٣ ٪)٨١( ١٥٧ الممثلة

 ٪)٢٢( ٤٢ ٪)١٩( ٣٨ الدول األعاام غري املمثلة

  ١٩٥ ١٩٥ العدد اإلجمالي للدول األعضاء
 

 ٢٠١٥حزيران/يونيو  ١إلى  ٢٠١٣ يونيو/حزيران١ ول األعضاء في الفترة الممتدة منتطور تمثيل الد

إذ اخنفض عدو ، ٢٠١٣ يونيو/حزيران١ منذخعل الفاة  اخنفاضاً لدول األعاام التمثيل  عهد املستوى العام - ٦
م  ٪٨١من  ورجاا مئوية، ٣قدار مب ويعّرب ذلك عن اخنفاض .وولة عاواً  ١٥٣إا  ١٥٧الدول األعاام املمثلة من 

. وارففع، م الوقت ذافه، عدو الدول األعاام املمثلة م حدوو ٢٠١٥يونيو /حزيران ٪ م٧٨إا  ٢٠١٣حزيران/يونيو 
 .٢٠١٥يونيو /حزيران م وولة عاواً  ٧٠ إا ٢٠١٣حزيران/يونيو وولة عاواً م  ٦٤النصاب من 

عدو الدول وخعل الفاة ذاتا، اخنفض  - ٧
 ٢٧من  حاواً النصاب اخنفاضاً  فوق األعاام املمثلة

وولة عاواً؛ بينما مل يتغري عدو  ١٧إا عاوًا وولة 
وولة  ٦٦الدول األعاام املمثلة وون النصاب (

عاواً)، وارففع عدو الدول األعاام غري املمثلة 
م  وولة عاواً  ٣٨وول ءعاام (من  ٤مبقدار 

وولة عاوًا م  ٤٢إا  ٢٠١٣حزيران/يونيو 
 ).٢٠١٥حزيران/يونيو 

 تطور التوزيع الجغرافي  - ٢الجدول 
 )٢٠١٥حزيران/يونيو  ١إلى  ٢٠١٣حزيران/يونيو  ١(الفترة الممتدة من 

 
 

64 (33%) 

72 (37%) 70 (36%) 

27 (14%) 
18 (9%) 17 (8%) 

66 (34%) 

64 (33%) 66 (34%) 

38 (19%) 42 (21%) 
42 (22%) 

 2015يونيو /حزيران 1 2014يونيو /حزيران 1 2013يونيو /حزيران 1
 فوق النصاب في حدود النصاب
 الدول األعضاء غير الممثلة دون النصاب
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خعل فاة العامني هذه بسبب القيوو  مت حشدهم يعزى هذا االجتاه إا العدو ازدوو للموظفني الذينوميكن ءن  - ٨
ة املمتدة من م الفا الا مت اإلععن عن عغورها وجرى عغلها وظائف اخلاضعة للتويفيع اجلغرام المن جمموض ف املالية.

 ١٧وظيفة، مت حشد مرعحني خارجيني لشغل  ٥٦وكان جمموعها ، ٢٠١٥حزيران/يونيو إا  ٢٠١٣حزيران/يونيو 
موظفني م وظائف  ١١٠. وخعل الفاة ذاتا، فرك )٪٧٠وظيفة ( ٣٩مرعحني واخليني لشغل  )، وحشد٪٣٠وظيفة (

حالة نيت ة عملياا إل�ام اخلدمة بالااضي،  ٢١حالة بسبب التقاعد، و ٥٣خاضعة للتويفيع اجلغرام املنظمة (كانت 
 استقالة).حالة  ١٥و

 الدول األعضاءمن  ٪٨٥التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف المحدد بتمثيل نسبة 

، واخلاص ٢٠١١مل ميكن التوصل إا حتقيق اهلدف الذي ُحدو م اساافي ية إوارة املوارو البشرية، م عام  - ٩
يناير /. فقد حدث فقدم إا حد عهر كانون الثاين٢٠١٦الدول األعاام حبلول عام من  ٪٨٥متثيل نسبة الوصول إا ب

غري ءن فس يل كل نقطة مئوية يتطلب حشد عدو هام من املرعحني اخلارجيني . ٪٨٣حني بلغت نسبة التمثيل  ٢٠١٢
من الدول األعاام غري املمثلة والدول األعاام املمثلة وون النصاب. وبالنظر إا التباأؤ م احلشد وفعليق العمل 

فاً. ومن املتوقع ءن يؤوي املستوى املشار إليه آن هذا مل ميكن احلفاظ علا، ٢٠١٢بربناما املهنيني الشباب منذ عام 
ءوناه، إا رفع مستوى متثيل الدول األعاام.  ١٢، علا النحو املذكور م الفقرة بربناما املهنيني الشباباستئناف العمل 

 بسبب الظروف الراهنة. ٢٠١٦حبلول عام  ٪٨٥ بةإال ءنه سيكون من الصعب حتقيق اهلدف ازدو بنس

إا  ٢٠١٢يناير /ة من كانون الثايناألعاام املمثلة م حدوو النصاب خعل الفا  وقد أرء اخنفاض م عدو الدول -١٠
ارففع عدو هذه إذ  ٢٠١٣يونيو /يق فقدم منذ حزيرانوولة عاواً)، ولكن مت حتق ٦٤إا  ٨٠(من  ٢٠١٣يونيو /حزيران

 وولة عاواً. ٧٠الدول إا 

 التدابير الرامية إلى تحسين التوزيع الجغرافي

اللس التنفيذي م وورفه اخلامسة والتسعني بعد املائة ءن فاع األمانة آلياا واساافي ياا وءن فعزيف ما هو ألب  -١١
قائم منها من ءجل حتسني التويفيع اجلغرام علا كل املستوياا، وال سيما بالنسبة إا البلدان غري املمثلة ءو املمثلة وون 

 النصاب.

ءحد ءجنع اآللياا. وقد جرى العمل به لسنواا عديدة م اليونسكو، إال ءنه مت ويعد برناما املهنيني الشباب  -١٢
. وقد استؤنف العمل به م عام متوافرة بسبب ءوضاض امليزانية وعدم وجوو وظائف ٢٠١٣/٢٠١٤جتميده م الفاة 

غري املمثلة  وظائف خاضعة للتويفيع اجلغرام كي يتم عرضها علا مرعحني من الدول األعاام ١٠بتخصيص  ٢٠١٥
، م اجتماض لل ان ٢٠١٥ءبريل /والدول األعاام املمثلة وون النصاب. وعارك مكتب إوارة املوارو البشرية، م نيسان

إلععن الدعوة إا فقدمي فرعيحاا م إأار برناما  ،الوأنية لليونسكو نظمه قطاض الععقاا اخلارجية وإععم اجلمهور
وست ري عملية ، وإلجرام افصاالا مباعرة مع األمنام العامني لل ان الوأنية املعنية. ٢٠١٥املهنيني الشباب م عام 
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وأُلب من رؤسام . ٢٠١٦وسوف يلتحق مهنيون عباب باملنظمة م ءوائل عام  ٢٠١٥االختيار م خريف عام 
يقدموا الدعم إا ، وءن ٢٠١٥الشباب لعام  مليدانية ءياًا ءن يساعدوا م نشر املعلوماا عن برناما املهنينياملكافب ا

 م جهووها من ءجل حتديد مرعحني ءكفام. الل ان الوأنية

لدول ذا بعض املباوراا األخرى لتوسيع نطاق جمموعة املرعحني ازتملني من الدول األعاام غري املمثلة واواختُّ  -١٣
من ءجل إيفاو بعثتني والذين ميكن حشدهم خارجياً، ومن األمثلة علا هذه املباوراا األعاام املمثلة وون النصاب 

لمتدربني املتمتعني بالرعاية م كل من فنفيذ خطتني لمجهورية الصني الشعبية وقطر؛ و م كل من  مرعحنيالوصول إا 
تب إوارة املوارو البشرية مرفني م بعثتني حلاور معرض لفرص العمل نظم مجهورية الصني الشعبية وسنغافورة. وعارك مك

(برناما للطعب  املدرسة الوأنية لإلوارة، وم عروض قدمت م ٢٠١٥و ٢٠١٤مارس /م لويفان (بسويسرا) م آذار
مع جلان وأنية ووفوو وائمة حمدوة  خاصة . وفعقد اجتماعاا فوجيهية٢٠١٥و ٢٠١٤علا املستوى الدويل) م عامي 

 املوحد بشأن ءفال ءساليب جتميع وفقدمي ألباا لذوي الكفاماا. وجيري عرض الوظائف الشاغرة ءيااً م إأار النظام
 لألمم املتحدة.

. وسوف فستعرض األمانة اخلطة ٢٠١٦م �اية عام  ،وسوف فنتهي فاة خطة العمل لتحسني التويفيع اجلغرام -١٤
 وستقاح اساافي ياا ملموسة لتحسني التويفيع اجلغرام م األمانة. ٢٠١٦عام م 

 تطور التوزيع الجغرافي بحسب المجموعات اإلقليمية

ويُعترب عرض الوضع . ويعتَرب مبدء احلصص الفروية لكل وولة عاو املعيار الرمسي الوحيد املعمول به م املنظمة -١٥
اخلاص املرجعي حبسب الموعاا اإلقليمية ممارسة معتاوة م هذا التقرير ويقَدم فقط ألغراض إرعاوية. وُحيسب املؤعر 

بالموعاا اإلقليمية عن أريق إضافة قيمة احلدين األوىن واألقصا لنطاق متثيل كل وولة عاو فنتمي إا جمموعة 
 .إقليمية معينة

) وون والثالثة والرابعة واخلامسة (ء ، يندرج مستوى الموعاا اإلقليمية الثانية٣و ما يتبني من اجلدول علا حنو  -١٦
املرجعي م  للمؤعر ) ءعلا من مستوى احلد األوىنكان مستوى الموعة اخلامسة (ء  مستوى احلد األوىن املرجعي. وقد

 ١٩املرجعي إذ إن مستواها اخنفض مبقدار  للمؤعر األوىن ، إال ءنه ءصبح اآلن وون مستوى احلد٢٠١٣يونيو /حزيران
وحداا  ١٠وحدة و ٢٣) مبقدار اخلامسة (ب. واخنفض مستويا الموعتني األوا و ٢٠١٣يونيو /وحدة منذ حزيران

 علا التوايل، إال ءن مستوييهما يظعن ضمن حدوو املؤعر املرجعي.
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 وعات اإلقليميةتطور التوزيع الجغرافي بحسب المجم -٣الجدول 
 )٢٠١٥يونيو /حزيران - ٢٠١٣يونيو /(حزيران

 *المجموعات اإلقليمية
الوضع في  ٢٠١٥المؤشر في حزيران/يونيو 

١/٦/٢٠١٣ 
الوضع في 

١/٦/٢٠١٥ 

 التغيرات منذ
حزيران/يونيو 

٢٠١٣ 
 حالة التمثيل

 الحد األقصى الحد األدنى

 ممثلة م حدوو املؤعر ٢٣- ٪)٣٨( ٢٣٠ ٪)٣٧( ٢٥٣ ٣٠٠ ١٧٦ الموعة األوا

 ممثلة وون املؤعر ١- ٪)١٠( ٥٩ ٪)٩( ٦٠ ١١٢ ٦١ الموعة الثانية

 ممثلة وون املؤعر ٥- ٪)١٠( ٥٩ ٪)٩( ٦٤ ١٥٣ ٨١ الموعة الثالثة

 ممثلة وون املؤعر ١١- ٪)١٩( ١١٤ ٪)١٩( ١٢٥ ٢٧٠ ١٥١ الموعة الرابعة

 ممثلة وون املؤعر ١٩- ٪)١٥( ٩٣ ٪)١٧( ١١٢ ١٩٠ ٩٧ الموعة اخلامسة (ء)

 ممثلة م حدوو املؤعر ١٠- ٪)٨( ٥٠ ٪)٩( ٦٠ ٨٢ ٤٥ الموعة اخلامسة (ب)

والموعة ؛ والموعة الثالثة: ءمريكا العفينية والكارييب؛ الشرقيةالموعاا االنتخابية: الموعة األوا، ءوروبا وءمريكا الشمالية؛ والموعة الثانية: ءوروبا  *
 الرابعة: آسيا وازيط اهلاوي؛ والموعة اخلامسة (ء): ءفريقيا؛ والموعة اخلامسة (ب): الدول العربية.

 عدد الدول األعضاء غير الممثلة والممثلة دون - ٤الجدول 
 النصاب في كل مجموعة إقليمية

المجموعات 
 *اإلقليمية

مجموع الدول 
 األعضاء

النسبة المئوية للدول 
األعضاء الممثلة دون 
 النصاب وغير الممثلة

 ٪)٤١( ١١ ٢٧ الموعة األوا
 ٪)٤٤( ١١ ٢٥ الموعة الثانية
 ٪)٦٤( ٢١ ٣٣ الموعة الثالثة
 ٪)٧٠( ٣١ ٤٤ الموعة الرابعة

 ٪)٥١( ٢٤ ٤٧ الموعة اخلامسة (ء)
 ٪)٥٣( ١٠ ١٩ الموعة اخلامسة (ب)

  )٪٥٥( ١٠٨ ١٩٥ المجموع

ءن كل الموعاا فتامن بلداناً  ٤ويبني اجلدول  -١٧
غري ممثلة وبلدانًا ممثلة وون النصاب، ويسري ذلك علا 
البلدان املمثلة م حدوو النصاب. وم حني فام الموعة 
الرابعة ءكرب عدو من الدول األعاام غري املمثلة والدول 

وولة عاواً)، فإن  ٣١األعاام املمثلة وون النصاب (
الموعتني اخلامسة (ء) والثالثة فليان الموعة الرابعة عن  

وولة عاوًا علا التوايل). وفشتمل  ٢١و ٢٤كثب (
الموعاا األوا والثانية واخلامسة (ب) علا عدو يااوح 

وولة من الدول األعاام غري املمثلة والدول  ١١و ١٠بني 
 األعاام املمثلة وون النصاب.

 نسبة التمثيل في الوظائف من درجة مدير وما فوقها بحسب المجموعات اإلقليمية

اة ) م الف١٥-مديرًا ( ٥٧إا  ٧٢ائف خاضعة للتويفيع اجلغرام من اخنفض عدو املديرين الذين يشغلون وظ -١٨
املديرين وارففاض عدو ، وذلك نتي ة خلفض عدو وظائف ٢٠١٥إا حزيران/يونيو  ٢٠١٣املمتدة من حزيران/يونيو 

 حاالا التقاعد.

وحدث ءكرب اخنفاض م هذا الصدو م إأار الموعتني اخلامسة (ء) واألوا (إذ نقص عدو وظائف املديرين  -١٩
وظائف بالنسبة إا الموعة  ٧وظائف بالنسبة إا الموعة اخلامسة (ء)، ومبقدار  ٩اخلاضعة للتويفيع اجلغرام مبقدار 

قدار وظيفة مدير واحدة، م حني ارففع العدو بالنسبة إا الموعة مبواخنفض العدو بالنسبة إا الموعة الرابعة األوا). 
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اخلامسة (ب) مبقدار وظيفتني بدرجة مدير، ومل يطرء ءي فغري م عدو الوظائف بدرجة مدير واخلاضعة للتويفيع اجلغرام 
 بالنسبة إا الموعتني الثانية والثالثة.

 التوزيع الجغرافي بحسب المجموعات اإلقليمية بالنسبة إلى فئة الموظفين - ٥الجدول 
 ٢٠١٥بالتغيرات في حزيران/يونيو  ٢٠١٣ومقارنة التغيرات في حزيران/يونيو  –وما فوقها  من درجةمدير

 
 ٢٠١٥الوضع في حزيران/يونيو  ٢٠١٣الوضع في حزيران/يونيو 

التغيرات منذ 
درجة مدير وما  المجموعات اإلقليمية ١/٦/٢٠١١

 فوقها
النسبة 
 المئوية

درجة مدير وما 
 فوقها

النسبة 
 المئوية

 ٧- ٪٤٤ ٢٥ ٪٤٤ ٣٢ الموعة األوا
 ٠ ٪٧ ٤ ٪٦ ٤ الموعة الثانية
 ٠ ٪١١ ٦ ٪٨ ٦ الموعة الثالثة
 ١- ٪١٦ ٩ ٪١٤ ١٠ الموعة الرابعة

 ٩- ٪١٢ ٧ ٪٢٢ ١٦ الموعة اخلامسة (ء)
 ٢+ ٪١٠ ٦ ٪٦ ٤ الموعة اخلامسة (ب)

 ١٥- ٪١٠٠ ٥٧ ٪١٠٠ ٧٢ المجموع

 
 لتوزيع الجغرافي بتطبيق نظام ترجيح الوظائفا

وظفني م األمانة من املدير العام ءن يقدم فقريرًا عن التويفيع اجلغرام للم ٧١م/٣٢ألب املؤمتر العام م القرار  -٢٠
مفصلة م هذا كل وولة عاو، وذلك باستخدام نظام فرجيح الوظائف. وفرو معلوماا   بالنسبة إاحبسب الدرجاا 
 .٤ م/إععم٣٨الصدو م الوثيقة 

 لتوازن بين الجنسين في صفوف الموظفينا - "ثانياً "القسم 

من التقرير معلوماا حمدثة عن التوايفن بني اجلنسني م األمانة، وفقريرًا مرحليًا عن خطة العمل  قسميقدم هذا ال -٢١
وما فوقها)  ١-لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني الرامية إا الوصول بنسبة متثيل النسام م مستوياا اإلوارة العليا (ورجة مدير

 .٢٠١٥٪ حبلول عام ٥٠إا 

ين يشملهم هذا التقرير علا عدو املوظفني الذين يشملهم التقرير املعين بالتويفيع اجلغرام، ويزيد عدو املوظفني الذ -٢٢
وذلك ألن عملية اإلحصام حبسب نوض اجلنس فشمل مجيع املوظفني املعينني مبوجب عقوو حمدوة املدة بصرف النظر عن 

ا الوظائف املمولة من ميزانية الربناما العاوي. مصاور التمويل، م حني ءن البياناا اخلاصة بالتويفيع اجلغرام فقتصر عل
الوظائف من ورجة مدير  ءيااً  ومن مث، فإن البياناا اخلاصة بتويفيع الوظائف من ورجة مدير حبسب نوض اجلنس فشمل

 علا سبيل املثال. ١الفئة عاهد مرج امليزانية كما هو احلال م املمولة من خا
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 ين في الوظائف من درجة مدير وما فوقهاتقرير مرحلي عن التوازن بين الجنس

 ة العليا، مع حتقيق يفياوةم مستوياا اإلوار  م متثيل النسام ٢٠١٣يونيو /استمر التقدم خعل الفاة منذ حزيران -٢٣
٪ ٣٢من ، إذ ارففعت نسبة هذه الوظائف نسامظائف من ورجة مدير الا فشغلها الو  نسبةم  ورجاا مئوية ٤مبقدار 
 ).٦اجلدول انظر ) (٢٠١٥يونيو م /م حزيران ٪٣٦إا  ٢٠١٣يونيو /حزيرانم 

عوضًا عن  ٢٠١٥يونيو /م حزيران ٤٦خنفاض عدو املديرين من الرجال (ويعزى هذا االجتاه بصورة رئيسية إا ا -٢٤
مديرة  ٢٨ منخفاًا من( ءن يظل علا حاله فقريباً من النسام  ااعدو املدير  كاو  ) م حني٢٠١٣ م حزيران/يونيو ٥٩

إا  ٢٠١٢/٢٠١٣ الفاة م). وءوا القيوو املالية ٢٠١٥يونيو /مديرة م حزيران ٢٦إا  ٢٠١٣يونيو /م حزيران
 وفرو معلوماا مفصلةدريب. فيما يتعلق بالت خصوصاً ، و امعظم املباوراا املدرجة م خطة العمل ءو جتميده فنفيذإبطام 
 .٤م/إععم ٣٨للوثيقة  ٨ اجلنسني م امللحق حالة فنفيذ خطة العمل لتحقيق التكافؤ بني عن

 الوضع فيما يخص التوازن بين الجنسين في الوظائف من درجة مدير بحسب الدرجات - ٦الجدول 
 ٢٠١٥ يونيو/حزيران إلى ٢٠١٣يونيو /حزيران ١في الفترة الممتدة من 

 الخارجة عن الميزانية)(الميزانية العادية والموارد 

 
 ٢٠١٣يونيو /حزيران ١الوضع في 

 
 ٢٠١٥يونيو /حزيران ١الوضع في 

 
 الفرق

 ٪ لإلناث   المجموع ٪ للذكور ذكر ٪ لإلناث أنثى   المجموع ٪ للذكور ذكر ٪ لإلناث أنثى  

 -  ١ ٪١٠٠ ١ - -  ١ ٪١٠٠ ١ - - نائب مديرة عامة
 ٪٨-  ٨ ٪٦٣ ٥ ٪٣٧ ٣  ١١ ٪٥٥ ٦ ٪٤٥ ٥ مساعد مديرة عامة

 ١٧٪+  ١٨ ٪٤٤ ٨ ٪٥٦ ١٠  ٢٣ ٪٦١ ١٤ ٪٣٩ ٩ ٢-مدير
 ٪٢+  ٤٥ ٪٧١ ٣٢ ٪٢٩ ١٣  ٥٢ ٪٧٣ ٣٨ ٪٢٧ ١٤ ١-مدير

 ٨٧ ٪٦٨ ٥٩ ٪٣٢ ٢٨ المجموع
 

٧٢ ٪٦٤ ٤٦ ٪٣٦ ٢٦ 
 

+٤٪ 

 
 التوازن بين الجنسين في وظائف الفئة المهنية وما فوقها

لكل  ٪٥٠(ءي بنسبة مت حتقيق التكافؤ بني اجلنسني م صفوف موظفي الفئة املهنية (ورجة مهين/ورجة مدير)  -٢٥
غدا اليونسكو بني الوكاالا الا حتتل ءعلا املرافب م هذا . و ٢٠١٥يونيو /حزيران١اليونسكو م من اجلنسني) م 

٪)؛ ٥١الرجال م الفئة املهنية ( نسبة متثيل علايفياوة أفيفة زيد فنسبة متثيل النسام  ءصبحتوبوجه عام،  1F٢.والصد

                                                
وكالة  ١٢ءكرب  :٢٠١٣ويسمرب /كانون األول  ٣١م  ،إحصاماا جملس الرؤسام التنفيذيني م منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق ٢

الفئة املهنية من ورجة مهين/ورجة مدير هي: األمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرناما األمم عدو موظفي من حيث 
عة املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون العجئني وبرناما األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزرا

واليونسكو ومنظمة العمل الدولية وصندوق األمم املتحدة للسكان واملنظمة العاملية  والوكالة الدولية للطاقة الذرية لألمم املتحدة
 للملكية الفكرية.
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. ءما م ٣-هين٪ م الدرجة م٥٢إا و  ٢-هينم/١-هينم الدرجتني م ٪٦١م الدرجاا األوا إذ فصل إا  وفزيد
 ٪ علا التوايل.٣٥٪ و ٤٧، فتمثل النسام ٥-هينوم ٤-هينالدرجتني م

 وما فوقها،من درجة مدير الوظائف و الفئة المهنية وظائف ما يخص التوازن بين الجنسين في الوضع في - ٧الجدول 
 ٢٠١٥يونيو /حزيران ١إلى  ٢٠١٣يونيو /حزيران ١من في الفترة الممتدة  بحسب الدرجات

 (الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية)

 
 ٢٠١٣يونيو /حزيران ١ لوضع فيا

 
 ٢٠١٥يونيو /حزيران ١الوضع في 

 
 في الفرق

 ءنثا  
 ٪
 لإلناث

 ذكر
 ٪
 للذكور

 ءنثا   الم موض
 ٪
 لإلناث

 ذكر
 ٪
 للذكور

 ٪ لإلناث   الم موض

 -  ١ ٪١٠٠ ١ - -  ١ ٪١٠٠ ١ - - نائب مديرة عامة
 ٨-  ٨ ٪٦٣ ٥ ٪٣٧ ٣  ١١ ٪٥٥ ٦ ٪٤٥ ٥ مساعد مديرة عامة

 ١٧+  ١٨ ٪٤٤ ٨ ٪٥٦ ١٠  ٢٣ ٪٦١ ١٤ ٪٣٩ ٩ ٢-مدير
 ٢+  ٤٥ ٪٧١ ٣٢ ٪٢٩ ١٣  ٥٢ ٪٧٣ ٣٨ ٪٢٧ ١٤ ١-مدير

 الوظائف من درجة  مجموع
 مدير وما فوقها

٨٧ ٪٦٨ ٥٩ ٪٣٢ ٢٨ 
 

٧٢ ٪٦٤ ٤٦ ٪٣٦ ٢٦ 
 

+٤ 

 ٣-  ١٣١ ٪٦٥ ٨٥ ٪٣٥ ٤٦  ١٤١ ٪٦٢ ٨٧ ٪٣٨ ٥٤ ٥-مهني               

 -  ٢٣١ ٪٥٣ ١٢٢ ٪٤٧ ١٠٩  ٢١٨ ٪٥٣ ١١٥ ٪٤٧ ١٠٣ ٤-مهني 

 ٣-  ٣٢١ ٪٤٨ ١٥٤ ٪٥٢ ١٦٧  ٢٧٣ ٪٤٥ ١٢٣ ٪٥٥ ١٥٠ ٣ –مهني 

 ٣-  ٢٢٣ ٪٣٩ ٨٦ ٪٦١ ١٣٧  ١٦٥ ٪٣٦ ٦٠ ٪٦٤ ١٠٥ ٢-مهني/١-مهني

 ١-  ٩٠٦ ٪٤٩ ٤٤٧ ٪٥١ ٤٥٩  ٧٩٧ ٪٤٨ ٣٨٥ ٪٥٢ ٤١٢ ةمهنيوظائف الفئة المجموع 

 مديردرجة الوظائف من مجموع      ٤٩٣    ٨٨٤     
 ةمهنيوظائف الفئة الو  وما فوقها

 

٩٧٨ ٪٥٠ ٤٩٣ ٪٥٠ ٤٨٥  ٨٨٤ ٪٥٠ ٤٤٤ ٪٥٠ ٤٤٠  - 

 
 الخالصة - القسم "ثالثاً"

٪ من جمموض الدول ٧٨عاوًا (ءي ما ميثل  وولةً  ١٥٣ل األعاام املمثلة م األمانة يبلغ العدو اإلمجايل للدو  -٢٦
لوحظ وجوو اجتاه حنو االخنفاض فقد ءن مستوى التمثيل هذا يظل يشكل مستوى مرففعاً، األعاام). وعلا الرغم من 

، يعوو بصورة رئيسية إا ارففاض عدو حاالا انتهام اخلدمة (بسبب التقاعد ءو حاالا إ�ام ٢٠١٣يونيو /منذ حزيران
و حاالا التوظيف اخلارجي. ويتطلب األمر بذل جهوو متواصلة حلشد مرعحني من اخلدمة بالااضي)، وإا اخنفاض عد

قدرها نسبة متثيل التقدم حنو حتقيق اهلدف ازدو لالدول األعاام غري املمثلة والدول األعاام املمثلة وون النصاب، بغية 
ءن حيّسن التويفيع  ٢٠١٥ءبريل /نيسانربناما املهنيني الشباب م . وم هذا الصدو، فإن من عأن استئناف العمل ب٪٨٥

مهنيني عباب من بلدان غري ممثلة وبلدان ممثلة وون النصاب سيلتحقون باملنظمة م عام  ١٠اجلغرام للموظفني، إذ إن 
 لتحسني التويفيع اجلغرام. ٢٠١٦. كما سي ري إعداو خطة عمل جديدة م عام ٢٠١٦
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لكل  ٪٥٠(ءي بنسبة ف موظفي الفئة املهنية (ورجة مهين/ورجة مدير) مت حتقيق التكافؤ بني اجلنسني م صفو و  -٢٧
ارففعت ، إذ اإلوارة العليامت إحرايف فقدم ملحوظ م مستوى  قدو  .٢٠١٥يونيو /حزيران١اليونسكو م من اجلنسني) م 

حبلول  الرجالمديرين من  ٩سيتيح فقاعد . و ٢٠١٥٪ م حزيران/يونيو ٣٦إا  ٢٠٠٩٪ م عام ٢٢من  املديراا نسبة
هدف  احلفاظ علا مستوى مع االستمرار م العمل من ءجل ني اجلنسنيب وايفنفعزيز التملواصلة الفرصة  ٢٠١٥�اية عام 

التكافؤ. وسي ري إعداو خطة عمل جديدة بالتعاون الوثيق مع قسم املساواة بني اجلنسني، بغية متابعة خطة العمل 
  ).٢٠١٥-٢٠٠٨احلالية (للفاة 
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وتنفيذ السياسة المعدلة  ٢٠١٤لخبراء االستشاريين في عام استخدام عقود اتقرير المديرة العامة عن  –باء 
 الخاصة بالخبراء االستشاريين األفراد وغيرهم من األخصائيين

 (خامساً، بام) ٥/م ا١٩٥(متابعة فنفيذ القرار 

 مقدمة

هي: العقوو اخلاصة باملنظماا الا فستهدف حتقيق فستخدم اليونسكو عاوًة ثعثة ءنواض من عقوو اخلدماا  -٢٨
الربح، والعقوو اخلاصة باملنظماا الا ال فستهدف حتقيق الربح، وعقوو اخلربام االستشاريني األفراو وغريهم من 

 .األخصائيني

ستعني بم ويغطي هذا التقرير العقوو املمنوحة خلربام استشاريني من األفراو وغريهم من األخصائيني الذين ف -٢٩
اليونسكو إلسدام املشورة وفقدمي خدماا استشارية إا املنظمة ءو لتوفري املهاراا واخلرباا واملعارف العيفمة لتقدمي 

 .خدمة حمدوة ءو منتا حمدو

 معلومات محدثة عن تنفيذ السياسة العامة

باخلربام االستشاريني األفراو وغريهم من  احلالية اخلاصة عامةالسياسة بال ٢٠١٢م عباط/فرباير بدء العمل  -٣٠
2Fاجع اخلارجي للحسابااللمر  خمتلفة عدة ءمور من بينها فوصياا، وهي سياسة فراعي األخصائيني

فتعلق بوجه خاص  ٣
اعتماو ءساليب  ءوا هذه السياسة ءيااً إاقد . و التنافسية وفوضيح ءسباب منح االستثناماا اااملناقصعملياا بتعزيز 
وجرى م نفس  ألفراو من مؤلفني ومصورين فوفوغرافيني وءخصائيي إنتاج األفعم وفس يعا الفيديو.لتعاقد مع الجديدة 

العام العمل بأواة جديدة لتكنولوجيا املعلوماا بغية فيسري فتبُّع االستعانة بعاملني علا ءساس عقوو املساعدة املؤقتة، وهو 
جي للحساباا وءفاح ملكتب إوارة املوارو البشرية حتديد األفراو الذين ءمر يست يب ءياًا لتوصياا املراجع اخلار 

 يةوأُلب من القطاعاا ومكافب املقر منذئذ حتديد ءساليب فعاقدعقوو مؤقتة متتالية.  مبوجب فستخدمهم اليونسكو
 .عند االستعانة باملساعدة املؤقتة ءكثر معممة

 خاصةالتدابير ال

لب مبوجبها والا أُ  ٢٠١٣مارس /بالتدابري اخلاصة الا وافقت عليها املديرة العامة م آذارما يفال العمل مستمراً  -٣١
عنصر التكلفة م مجيع العقوو اجلديدة الا فربم  ٪٢٠من القطاعاا ومكافب املقر واملكافب امليدانية ءن ختفض بنسبة 

 ٢٠١٢املبلغ الذي ءنفق علا العقوو منذ عام . وقد ءسهم ذلك م ختفيض متوسط مع اخلربام االستشاريني األفراو
ويتواصل التعبري عن األسعار "باحلد األقصا" هلا كي فتوافر للمديرين املرونة العيفمة ). ١م امللحق  ٦اجلدول (انظر 

                                                
 : فقرير املراجع اخلارجي للحساباا عن العقوو املؤقتة الا متنحها املنظمة.٤٦/م ا١٨٢الوثيقة  ٣
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 لتحديد األجور املعئمة لتأمني اخلرباا والدراية الفنية وجووة اخلدماا من خعل التفاوض، وذلك مع مراعاة الوضع
 .ذاا صلة اخلاص القائم وءية عوامل ءخرى

 خاصة بعقود الخبراء االستشاريين واالتجاهات المتعلقة بهاالبيانات ال

الفاة املمتدة  مم املقر واملكافب امليدانية اصة بعقوو اخلربام االستشاريني الا ءبرمت اخلبياناا اليعرض هذا اجلزم  -٣٢
م البيانية اإلحصاماا واجلداول الرئيسية فيما يلي م حني فرو اجلداول والرسو . وفرو ٢٠١٤عام إا  ٢٠٠٨ عام من

 مكتب برايفيليا البياناا املتعلقة بالعقوو الا منحهافرو السابقة،  سنواا. ومثلما جرى م ال١ امللحقالتفصيلية م 
 .امليدانية ككل) بغية إعطام صورة ءوضح للعقوو الا منحتها املكافب ٢امللحق ( معروضة علا حدة

 الخبراء االستشاريين األفرادعقود عدد 

مقارنة مبا كان  ٪٥بنسبة  ارففاعاً  ٢٠١٤بم م عام  الذين استعني تشارينياخلربام االس عقوو س ل إمجايل عدو -٣٣
الا ت العقوو ل. ومثّ )١ول اجلد٪ م امليدان (٥اخنفض بنسبة ٪ م املقر؛ و ٣٢بنسبة  رففعاف ،٣٢٠١عليه م عام 

(مقابل نسبة  ٢٠١٤بم م عام الذين استعني اخلربام االستشاريني األفراو عقوو ٪ من إمجايل ٥٩ نسبة امليدان ءبرمت م
(ب) إمجايل عدو عقوو اخلربام االستشاريني األفراو الا ءبرمت خعل الفااا  ١ويعرض اجلدول  .)٢٠١٣م عام  ٪٦٥

 الثعث املاضية من فااا العامني.

 ٢٠١٤-٢٠٠٨ء االستشاريين األفراد: لخبراعقود اعدد  - ١الجدول 

 الفترة خالل التطور         
 ٢٠١٤-٢٠١٣  ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ٪٢٣  ١٣٦٨ ١١١١ ٨٤٠ ١٠٨٤ ١٢٤٨ ١٥٢٣ ١٢٦٧ املقر
   ٪٤١ ٪٣٥ ٪٣٣ ٪٣١ ٪٣٧ ٪٤٦ ٪٤١ في المقر ٪

 ٪٥-  ٢٠٠٥ ٢١٠٩ ١٧٤١ ٢٤١٧ ٢١٠٧ ١٨٠٧ ١٨٠٨ امليدان*
   ٪٥٩ ٪٦٥ ٪٦٧ ٪٦٩ ٪٦٣ ٪٥٤ ٪٥٩ ٪ للميدان

          

 ٪٥  ٣٣٧٣ ٣٢٢٠ ٢٥٨١ ٣٥٠١ ٣٣٥٥ ٣٣٣٠ ٣٠٧٥ المجموع

 * باستثنام بياناا مكتب برايفيليا

 ألفراد المبرمة في كل فترة عامين(ب): عدد عقود الخبراء االستشاريين ا ١الجدول 

التطور من فترة عامي     
إلى فترة  ٢٠١٠/٢٠١١
 ٢٠١٢/٢٠١٣عامي 

٢٠١٢/٢٠١٣ ٢٠١٠/٢٠١١ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

 ٪١٦- ١٩٥١ ٢٣٣٢ ٢٧٩٠ املقر
  ٪٣٤ ٪٣٤ ٪٤٤ ٪ في المقر

 ٪١٥- ٣٨٥٠ ٤٥٢٤ ٣٦١٥ امليدان*
  ٪٦٦ ٪٦٦ ٪٥٦ ٪ للميدان

     

 ٪١٥- ٥٨٠١ ٦٨٥٦ ٦٤٠٥ المجموع
 .مكتب برايفيليا العقوو الا منحها * باستثنام
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 الخبراء االستشاريين األفراد عدد

مقارنة  ٪٣بنسبة  اً اخنفاض ٢٠١٤م عام اليونسكو بم  ذين استعانتتشاريني الاخلربام االس س ل إمجايل عدو -٣٤
واستعانت  .))٢ول اجلد٪ م امليدان (٥اخنفض بنسبة و  ،قر٪ م امل١بنسبة  رففعا(إذ  ٣٢٠١مبا كان عليه م عام 
م (ب) إمجايل عدو اخلربا ٢ويعرض اجلدول  .٢٠١٤م عام  اخلربام االستشاريني األفراو ٪ من٦٧ املكافب امليدانية بنسبة

 خعل الفااا الثعث املاضية من فااا العامني. االستشاريني األفراو الذين استعني بم

 ٢٠١٤-٢٠٠٨عدد الخبراء االستشاريين األفراد:  - ٢الجدول 

خالل  التطور        
 الفترة

 ٢٠١٤-٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ٪١ ٧٥٥ ٧٥٠ ٥٤٩ ٦٩٩ ٨٠٠ ١٠٠١ ٨٢٥ املقر
  ٪٣٣ ٪٣٢ ٪٢٩ ٪٢٦ ٪٣٢ ٪٤٠ ٪٣٥ ٪ في المقر

 ٪٥- ١٥٤٩ ١٦٢٦ ١٣٤٩ ١٩٨١ ١٦٨٩ ١٥١٢ ١٥٠٩ امليدان
  ٪٦٧ ٪٦٨ ٪٧١ ٪٧٤ ٪٦٨ ٪٦٠ ٪٦٥ ٪ للميدان

         
 ٪٣- ٢٣٠٤ ٢٣٧٦ ١٨٩٨ ٢٦٨٠ ٢٤٨٩ ٢٥١٣ ٢٣٣٤ المجموع

 
 عدد الخبراء االستشاريين األفراد الذين استعين بهم في كل فترة عامين -(ب)  ٢الجدول 

  
٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

 
٢٠١٠/٢٠١١ 

 
٢٠١٢/٢٠١٣ 

التطور من فترة عامي 
إلى فترة  ٢٠١٠/٢٠١١
 ٢٠١٢/٢٠١٣عامي 

 ٪١٤- ١٢٩٤ ١٤٩٩ ١٨٢٦ املقر
  ٪٢٩ ٪٢٩ ٪٣٨ ٪ في المقرِ 

 ٪١٩- ٢٩٦٠ ٣٦٧٠ ٣٠٢١ امليدان*
  ٪٧١ ٪٧١ ٪٦٢ للميدان ٪ِ 
     

 ٪١٨- ٤٢٥٤ ٥١٦٩ ٤٨٤٧ المجموع
 .مكتب برايفيليا منحها العقوو الا* باستثنام 

 اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين األفراد

٪ مقارنة مبا كان ٢٢بنسبة  ٢٠١٤الا ءبرمت م عام  االستشاريني األفراوإمجايل اإلنفاق علا عقوو اخلربام  رففعا -٣٥
 نسبةميثل  امليدان إنفاق كان)). و ٣اجلدول ٪ م امليدان (١٧بنسبة ٪ م املقر و ٣٢بنسبة فارففع ( ٢٠١١عليه م عام 

(ب) إمجايل اإلنفاق  ٣ويعرض اجلدول  .٢٠١٤م عام  ٪ من إمجايل اإلنفاق علا عقوو اخلربام االستشاريني األفراو٦٠
 علا عقوو اخلربام االستشاريني األفراو الا ءبرمت خعل الفااا الثعث املاضية من فااا العامني.

  



197 EX/5 Part V – page 13 

 (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٤-٢٠٠٨اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين:  – ٣الجدول 

 خالل الفترة التطور        
 ٢٠١٤-٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ٪٣٢ ٨,٩٠٠ ٨,٠١١ ٦,٧٦٥ ٨,٧٤٣ ١٠,١٥٠ ١١,١٩٢ ٩,٥٥٠ املقر
  ٪٤٠ ٪٣٩ ٪٣٧ ٪٣٦ ٪٤٢ ٪٥١ ٪٥٣ ٪ في المقر

 ٪١٧ ١٣,٤٩٩ ١٢,٤٨٦ ١١,٥٧٥ ١٥,٧٤٧ ١٤,٢١٠ ١٠,٧٥٢ ٨,٤٣٧ *امليدان
  ٪٦٠ ٪٦١ ٪٦٣ ٪٦٤ ٪٥٨ ٪٤٩ ٪٤٧ ٪ للميدان

         

 ٪٢٢ ٢٢,٣٩٩ ٢٠,٤٩٧ ١٨,٣٤٠ ٢٤,٤٩٠ ٢٤,٣٦٠ ٢١,٩٤٤ ١٧,٩٨٧ المجموع

 
 اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين األفراد الذين استعين بهم في كل فترة عامين -(ب)  ٣الجدول 

 (بماليين الدوالرات األمريكية)

  
٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

 
٢٠١٠/٢٠١١ 

 
٢٠١٢/٢٠١٣ 

التطور من فترة عامي 
إلى فترة  ٢٠١٠/٢٠١١
 ٢٠١٢/٢٠١٣عامي 

 ٪٢٢- ١٤,٧٧٦ ١٨,٨٩٣ ٢٠,٧٤٢ املقر
  ٪٣٨ ٪٣٩ ٪٥٢ ٪ في المقرِ 

 ٪٢٠- ٢٤,٠٦١ ٢٩,٩٥٧ ١٩,١٨٩ امليدان*
  ٪٦٢ ٪٦١ ٪٤٨ للميدان ٪ِ 

 ٪٢٠- ٣٨,٨٣٨ ٤٨,٨٥٠ ٣٩,٩٣١ الم موض
 .مكتب برايفيليا العقوو الا منحها* باستثنام 

 مصدر تمويل العقود

بني  ٪٧٣ميزانية الربناما العاوي بنسبة  اإلنفاق علا عقوو اخلربام االستشاريني األفراو املمولة من إمجايل ايفواو -٣٦
 ٥,٥مليون ووالر ءمريكي إا  ٣,٧فارففع من ٪ م امليدان) ٣٣٪ م املقر و٧٣بنسبة  وذلك( ٢٠١٤ و ٢٠١٣ عامي

م عام اإلنفاق علا العقوو املمولة من موارو خارجة عن امليزانية مل يتغري مستوى  ،وبوجه عام مليون ووالر ءمريكي.
٪ ٧٦ ؛ وكان ميثل)٢٠١٣باملقارنة مع ما كان عليه م عام  ٪ م امليدان٣م املقر و ٪٣بنسبة (إذ إنه اخنفض  ٢٠١٤

 عام ٪ م٨٨، و٢٠١٣م عام  ٪٨٢ مقابل( ٢٠١٤اخلربام االستشاريني م عام  من إمجايل اإلنفاق علا عقوو
  .)٤اجلدول ( )٢٠١١م عام  ٪٤٦، و٢٢٠١
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 ٢٠١٤و ٢٠١٣در التمويل: اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين بحسب مص – ٤الجدول 
 (بماليين الدوالرات األمريكية)

 ٢٠١٤  ٢٠١٣  
خالل الفترة  التطور

٢٠١٤-٢٠١٣ 

 
الميزانية 
 العادية

 ٪
الميزانية 
 العادية

الموارد 
الخارجة 

عن 
 الميزانية

٪ 
الموارد 
الخارجة 

عن 
 الميزانية

الميزانية   المجموع
 العادية

 ٪
الميزانية 
 العادية

الموارد 
الخارجة عن 

 الميزانية

٪ 
الموارد 
الخارجة 

عن 
 الميزانية

الميزانية   المجموع
 العادية

الموارد 
الخارجة 

عن 
 الميزانية

 ٪٣- ٪٧٣  ٨,٩٠٠ ٪٧٠ ٦,٢٦٧ ٪٣٠ ٢,٦٣٣  ٨,٠١١ ٪٨١ ٦,٤٩٠ ٪١٩ ١,٥٢٢ املقر

 ٪٣ ٪٣٣  ١٣,٤٩٩ ٪٧٩ ١٠٦٥٧ ٪٢١ ٢,٨٤٢  ١٢,٤٨٦ ٪٨٣ ١٠,٣٥٦ ٪١٧ ٢,١٣٠ امليدان*

 ٪صفر ٪٥٠  ٢٢,٣٩٩ ٪٧٦ ١٦,٩٢٤ ٪٢٤ ٥,٤٧٥  ٢٠,٤٩٧ ٪٨٢ ١٦,٨٤٦ ٪١٨ ٣,٦٥١ المجموع

 .مكتب برايفيليا العقوو الا منحهاباستثنام * 

 العقود بحسب المبلغ

ووالر  ١٠ ٠٠٠ال فزال قيمة معظم عقوو اخلربام االستشاريني املربمة م املقر وم املكافب امليدانية فقل عن  -٣٧
٪ م عام ٨٤٪ و٧٥، مقابل ٢٠١٤٪ علا التوايل م عام ٨٢٪ و٧٧إذ بلغت نسبة هذه العقوو فيهما ءمريكي: 
جمموض ٪ من ١ءقل من ( ٢٠١٤ووالر ءمريكي م عام  ٥٠ ٠٠٠ علا اعقدًا فزيد قيمة كل منه ١٩. وءبرم ٢٠١٣

 كان عقدان مربَمني  ٢٠١٤من العقوو الا ءبرمت م عام ؛ و ٢٠١٣م عام  تعقدًا ُمنح ٢٣العقوو املمنوحة)، مقابل 
 ).١الوارو م امللحق  ٥اجلدول  ظرعقداً م امليدان (ان ٧١م املقر و

٪ (ليصل إا ١٠او الا ءبرمت م املقر بنسبة علا عقوو اخلربام االستشاريني األفر  ةلغ املنفقااخنفض متوسط املبو  -٣٨
ووالراً ءمريكياً)  ٦٧٣٣٪ (ليصل إا ١٤وارففع بنسبة  ،٢٠١٤و ٢٠١٣عامي بني فاة ال) م ةءمريكي اووالرا ٦٥٠٦

 ).١ الوارو م امللحق ٦اجلدول م امليدان (باستثنام مكتب برايفيليا) خعل الفاة ذاتا (انظر 

 مدة العقود

الــوارو م  ٧اجلــدول  ني. ويبــعــن ثعثــة ءعــهرعــاوًة  فقــلاخلــربام االستشــاريني لفــااا قصــرية جــداً فُــربم معظــم عقــوو  -٣٩
م  ٪٣٧م املقـــر و ٪٤٧ لـــغكانــت فبملـــدة فقــل عـــن ثعثــة ءعـــهر   ٤٢٠١ءن نســـبة العقــوو الـــا ءُبرمــت م عـــام  ١امللحــق 

املربمــة مــن العقـوو  ٪٨مـن العقــوو املربمـة م املقـر و ٪٨. وكانــت ٢٠١٣علــا التـوايل م عـام  ٪٧٧و ٪٧٣امليـدان، مقابـل 
 فزيد مدتا علا ستة ءعهر. ٢٠١٤م امليدان خعل عام 

 د المبرمة في المقر بحسب القطاعات والمكاتبالعقو 

 (انظر وعمًا مباعرًا لربناما اليونسكوال فزال معظم املبالغ املنفقة علا عقوو اخلربام االستشاريني م املقر فوفر  -٤٠
والثقافة، والعلوم حظيت قطاعاا الابية، والعلوم الطبيعية، واالفصال واملعلوماا، قد و  .)١الوارو م امللحق  ٨اجلدول 

عام م  ٪٨٣، مقابل نسبة ٢٠١٤من إمجايل اإلنفاق علا هذه العقوو خعل عام  ٪٨٠ االجتماعية واإلنسانية بنحو
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٪ من جمموض العقوو املربمة ٦٨بنسبة  -الثقافة والابية والعلوم الطبيعية  -، وحظيت ثعثة من هذه القطاعاا ٢٠١٣
 من إمجايل اإلنفاق علا هذه العقوو. ٪٦٧ميثل  ، ءي ما٢٠١٤عام  م

هذه من إمجايل اإلنفاق علا عقوو اخلربام االستشاريني م  ٪٥٤كانت نسبة ءما م املكافب امليدانية، فقد   -٤١
؛ ٢٠١٣م عام  ٪٤٩إأار قطاض الابية، وذلك باملقارنة مع نسبة ختص ءنشطة فندرج م  ٢٠١٤م عام املكافب 

إمجايل اإلنفاق، بعد ءن كانت هذه ٪ من ٨٦بنسبة  -الثقافة والابية والعلوم الطبيعية هي  –وحظيت ثعثة قطاعاا 
 .٢٠١٣م عام  ٪٨٧النسبة 

وسوف فتاح للم لس التنفيذي م وورفه السابعة والتسعني بعد املائة بياناا عن املبالغ الا ءنفقت علا عقوو  -٤٢
 إععم./ك م وثيقة م سلسلة الوثائق م احبسب جماالا النشاط، وذلاخلربام االستشاريني 

 أصناف الخبراء االستشاريين من حيث نوع الجنس، والجنسية، وفئة الموظفين المتقاعدين

بني  وايفنملسألا الت لدى االستعانة بم العيفمةبأن فوا العناية اخلربام االستشاريني بشأن السياسة اجلديدة  قايف -٤٣
، ش َّع املسؤولون اإلواريون علا االستعانةفتساوى فيها مؤهعا املرعحني. وياجلنسني والتوايفن اجلغرام م احلاالا الا 

منح عقد ملوظف سابق م اليونسكو يستلزم  كما ءن  .ليةازشروعاا املخبربام حمليني للعمل م إأار  عند اإلمكان،
 احلصول علا موافقة مساعد املديرة العامة املعين ءو مدير املكتب ءو املكتب امليداين املعين.

مـن عقـوو اخلـربام االستشـاريني الـا  ٪٣٢اإلقليمية األوا بنسـبة اخلربام االستشاريون من بلدان الموعة حظي قد و  -٤٤
؛ ءمــــا اخلــــربام االستشــــاريون مــــن بلــــدان )٢٠١٣٪ م عــــام ٣٣(مقابــــل  ٢٠١٤امليــــدان خــــعل عــــام املقــــر وم  ُمنحــــت م

خلــربام الموعــة الرابعــة،  ٪١٧مــن العقــوو املمنوحــة، مقابــل  ٪١٥الموعــة اإلقليميــة اخلامســة (ءفريقيــا)، فقــد حظــوا بنســبة 
اجلـدول انظـر خلـربام الموعـة الثانيـة ( ٪٦، وعة الثالثـةخلربام المو  ٪١٩خلربام الموعة اخلامسة (الدول العربية)، و ٪١١و
 .)١الوارو م امللحق  ٩

مــن العقـوو املمنوحــة  ٪٥٩، حظـي اخلـربام االستشــاريون املنتمـون إا بلــدان الموعـة األوا بنسـبة وفيمـا خيـص املقــر -٤٥
مـــن إمجـــايل اإلنفـــاق علـــا عقـــوو  ٪٦٢ءي مـــا ميثـــل  ،)٢٠١٣وهـــي نفـــس النســـبة الـــا ُســـ لت م عـــام ( ٢٠١٤م عـــام 
، فحظـي اخلـربام االستشـاريون املنتمـون إا بلـدان ءمـا م امليـدان). ٢٠١٣عام م  ٪٥٨ام االستشاريني (مقارنة بنسبة اخلرب 

 ٪٣٣ءي مـا ميثـل  ،)٢٠١٣عـام ٪ م ٢١مقارنة بنسـبة ( ٢٠١٤من العقوو املمنوحة م عام  ٪١٩سبة الموعة األوا بن
موعــــة وحظــــي اخلــــربام االستشــــاريون املنتمــــون إا بلــــدان ال ).٢٠١٣ م عــــام ٪٣٦إمجــــايل اإلنفــــاق (مقارنــــة بنســــبة  مــــن

خلـــربام  ٪١٣و٪ خلـــربام الموعـــة الرابعـــة، ١٩ مقابـــل ٢٠١٤منوحـــة م عـــام مـــن العقـــوو امل ٪١٩اخلامســـة (ءفريقيـــا) بنســـبة 
 خلربام الموعة الثانية. ٪٦موعة الثالثة، وخلربام ال ٪٢٤وعة اخلامسة (الدول العربية)، والم
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 ٤٢٠١اســتعانت بــم اليونســكو م عــام جنســياا اخلــربام االستشــاريني الــذين  ١الــوارو م امللحــق  ١٠اجلــدول  ويبــني -٤٦
فسـتعني خبـربام استشـاريني حمليـني للعمـل م ءن املكافـب البيانـاا ؤكـد فحبسب الموعـة الـا يقـع فيهـا املكتـب املـانح للعقـد؛ و 

ـــةازشـــروعاا املإأـــار  ـــذين اســـتعانت بـــم مكافـــب قائمـــة م بلـــدان  ٪٦٥. فقـــد كانـــت نســـبة لي مـــن اخلـــربام االستشـــاريني ال
خــرى: ففــي مكافــب م املنــاأق األ ٪٩٥و ٪٦٤موعــة. وفــااوح هــذه النســبة بــني الموعــة األوا مــن مــواأين بلــدان هــذه ال

مــن اخلــربام االستشــاريني املســتعان بــم مــن مــواأين  ٪٦٤علــا ســبيل املثــال، كانــت نســبة  امســة (الــدول العربيــة)وعــة اخلالم
اخلـــربام االستشـــاريني الـــذين اســـتعانت بـــم مكافـــب قائمـــة م بلـــدان الموعـــة مـــن  ٪٩٥ انبلـــدان هـــذه الموعـــة، م حـــني كـــ

 الثانية من مواأين بلدان هذه الموعة.

م عام  ٪٤٥(مقابل  ٢٠١٤من اخلربام االستشاريني الذين اسُتعني بم م املقر م عام  ٪٤٦ومتثل النسام نسبة  -٤٧
من  ٪٤٣نسبة يشكلن النسام  كانت. و )٢٠١٣٪ م عام ٣٤٪ (مقابل ٤١بلغت النسبة املناظرة م امليدان ). و ٢٠١٣

الوارو م  ١١اجلدول () ٢٠١٣٪ م عام ٣٧(مقابل  ٤٢٠١جمموض اخلربام االستشاريني الذين اسُتعني بم م عام 
 ).١امللحق 

 الموظفون المتقاعدون

عقــداً م  ٤٠مــن جممــوض  ٢٠١٤عقــوو خــربام استشــاريني م عــام اخنفــض عــدو املــوظفني املتقاعــدين الــذين منحــوا  -٤٨
بتكلفــــة إمجاليــــة قــــدرها (موظفــــاً متقاعــــداً علــــا عقــــوو م املقــــر  ٣١. وحصــــل ٤٢٠١عقــــداً م عــــام  ٢٢إا  ٣٢٠١عــــام 

مليــــون ووالر  ٠,٠٤٥و م امليــــدان (بتكلفــــة قــــدرها علــــا عقــــو  ينمتقاعــــد نيمــــوظف ٩و، )مليــــون ووالر ءمريكــــي ٠,١٠٥
مــن جممــوض اخلــربام االستشــاريني  ٪١عني بــم م املقــر وم امليــدان املتقاعــدين الــذين اســت ءمريكــي). وبلغــت نســبة املــوظفني

، مقارنــة ٢٠١٤نفــاق علــا العقــوو م عــام مــن إمجــايل اإل ٪١ بينمــا بلــغ اإلنفــاق علــا عقــووهم نســبة ،الــذين اســتعني بــم
 ).١ الوارو م امللحق ١٢انظر اجلدول ( ٣٢٠١م عام  علا التوايل ٪٢و ٪٢ النسبتنيب

 عقود الخبراء االستشاريين المبرمة لقاء "دوالر واحد"

عقوو لقام "ووالر واحد" مع ءفراو ُيستعان بم ألوام مهام متثيلية خاصة ءو مع موظفني سابقني م اليونسكو  مُفرب  -٤٩
لامان سعسة نقل اخلرباا والذاكرة املؤسسية. وجيب احلصول علا موافقة مسبقة من مكتب املديرة العامة ملنح العقوو 

 الا ُفربم لقام "ووالر واحد".

واحـد م قطـاض الثقافـة، وواحـد م قطـاض ( ٢٠١٤خـعل عـام  ءعـخاص ٥ ن هذا النوض م املقر مـعوءُبرمت عقوو م -٥٠
 .٢٠١٣العلوم الطبيعية، وثعثة م مكتب املديرة العامة) باملقارنة مع عقوو مع ستة ءعخاص م عام 

 اآلثار المالية واإلدارية

  م هذا التقرير.ال فافب آثار مالية ءو إوارية علا املعلوماا الواروة  -٥١
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: المسائل ذات ٢٠١٦-٢٠١١تقرير المديرة العامة عن استراتيجية إدارة الموارد البشرية للفترة  -جيم 
 األولوية، وخطة العمل الخاصة بها

 (خامساً، جيم)) ٥م ا/١٩٥(متابعة فنفيذ القرار 

 مقدمة

واملوظفني والكفاماا، وعا اللس التنفيذي م وورفه م إأار النظر م فقرير املراجعة بشأن ختطيط إوارة الوظائف  -٥٢
اخلامسة والتسعني بعد املائة املديرة العامة إا ءن فوافيه م وورفه السابعة والتسعني بعد املائة خبطة عمل معدَّلة مقدَّرة 

، مع مراعاة ٢٠١٦-٢٠١١للفاة التكاليف وحمدوة املدة ملعاجلة املسائل ذاا األولوية م اساافي ية إوارة املوارو البشرية 
 مجيع التوصياا الصاورة عن املراجع اخلارجي للحساباا.

بعد املائة، م ربيع عام  كما ألب اللس التنفيذي من املديرة العامة ءن فقدم إليه م وورفه التاسعة والتسعني -٥٣
فأخذ  ٢٠٢٢-٢٠١٧فاماا للفاة للوظائف والكاقااحاا ءولية بشأن اعتماو اساافي ية لإلوارة االستباقية ، ٢٠١٦
االعتبار التوصياا الصاورة عن املراجع اخلارجي للحساباا ونتائا عمليا استعراض الوضع فيما خيص املوظفني  بعني

 واستعراض خدماا الدعم.

 أحدث المعلومات عن تنفيذ خطة العمل

ءحدث املعلوماا عن فنفيذ خطة العمل اخلاصة باساافي ية إوارة املوارو البشرية.  ١٣إععم /م٣٨فقدم الوثيقة  -٥٤
وعلا الرغم من حتقيق عدو من عملياا التحسني وفنفيذ سياساا جديدة ءو حمدثة، استدعا األمر فأجيل فنفيذ بعض 

الوصول إا املرعحني  فأثرا فأثراً كبرياً بأنشطةاألنشطة ءو اإلبطام م فنفيذها بسبب الوضع املايل. وفتعلق الاالا الا 
 والتخطيط م جمال املوارو البشرية. ،ريوالتعلم والتطو 

 المسائل ذات األولوية في استراتيجية إدارة الموارد البشرية

املوارو ر، والتخطيط م جمال يوالتطو  التعلم م معاجلة قاايا ٢٠١٦ -٢٠١٥فتمثل الاالا ذاا األولوية للفاة  -٥٥
 البشرية.

 التعلم والتطوير

إن ءحد األهداف الرئيسية الساافي ية إوارة املوارو البشرية يكمن م فعزيز نوعية وكمية فرص التعلم لامان ءن  -٥٦
كانت جماالا الاكيز علا النحو ازدو م االساافي ية هي املهاراا قد  . و عاملة قاورة وماهرة متتلك اليونسكو قوة

 الرئيسية العيفمة لتنفيذ الربناما، ءي املهاراا اإلوارية ومهاراا إوارة املشروعاا وإقامة الشراكاا.العامة 
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انت ميزانية التعلم فبلغ بينما كميزانية خمصصة للتعلم م إأار املنظمة ( ٢٠١٢ومل فكن لدى اليونسكو منذ عام  -٥٧
الفريق املعين بالتعلم حمدووة. ونتي ة لذلك، فوقف  كانت إمكانياا)، و ٢٠١١ -٢٠١٠مليون ووالر م الفاة  ٤,٧

العمل م ءنشطة التعلم علا نطاق املنظمة. ومبباورة من مكتب اإلوارة املالية، جرى إعداو بعض الرباما التدريبية م جمال 
إلوارية علا صعيد ءسس اإلوارة املالية ومت فنفيذها م مكافب ميدانية بغية فكوين وفطوير قدراا م الشؤون املالية وا

 امليدان.

وءكد فقييم حديث لعحتياجاا ءجري مع ءأراف رئيسية (م قطاعاا الربناما، ومرافق اخلدماا الداخلية،  -٥٨
نية) احلاجة العاجلة إا النهوض بقدراا موظفي الربناما، وخصوصًا علا مستوى امليدان، وإا إعداو اواملكافب امليد

مثة ، وإوارة املشروعاا. و االا التالية: فعبئة املوارو، فسخري االفصال خلدمة النتائا والاوياوفنفيذ براما للتعلم م ال
 .باملنظمةإا برناما منظم ومستوىف لتعريف املوظفني اجلدو ءيااً حاجة عاجلة 

بنام ربناما بدف وعليه، يُقاح ءن جتري، علا سبيل األولوية، معاجلة االحتياجاا اخلاصة بالتعلم لدى موظفي ال -٥٩
 للتعلم القدرة علا التنفيذ. ولذلك، وعريطة فوافر التمويل، يقاح مكتب إوارة املوارو البشرية إعداو وحداا خمتلطةوفعزيز 

ذلك بالتعاون الوثيق مع اجلهاا املسؤولة عن العملياا املعنية وحلقاا العمل، و  لكاوينالتعلم اإل وسائل جتمع بني
. وفيما خيص إوارة املشروعاا، سيعمل مكتب إوارة املوارو البشرية ، مكتب التخطيط االساافي ي)اجلمهورقسم إععم (

إلوارة املشروعاا. وسي ري  Prince 2ظم املعلوماا الذي ينظم حلقة عمل فعتمد ءسلوب مع قسم إوارة املعارف ون
والتعلم املباعر وجهًا لوجه)، ومنظَّم  لكاوين التعلم اإلم إأار برناما خمتلط (جيمع بنياملوظفني اجلدو باملنظمة  فعريف

وقد مت إعداو العملي.  م غاون باعة ءعهر من التدريبيعىن مبا ينبغي استكمال استيعابه مسبقاً بصورة نظرية ومن مث 
تيحها الوكاالا ) الا فلكاوينمشروض إأار عمل، وسيستعان إا ءقصا حد ممكن مبوارو التعلم (وال سيما التعلم اإل

 األخرى التابعة لألمم املتحدة والا جتري معها افصاالا وثيقة من خعل عبكاا التعلم التابعة ملنظومة األمم املتحدة.

حلقاا عمل  ٦كما جيب االستمرار م فوفري التدريب م جمال األخعقياا الذي هو ءمر إلزامي. وقد عقدا  -٦٠
مكافب ميدانية. ومن املزمع ءن فعقد ءربع حلقاا عمل ءخرى خعل الفاة  ٣م  م املقر باإلضافة إا حلقاا عمل

. فإن التدريب م جمال األخعقياا، ٢٠١٦)، وكذلك م عام (اثنتان م املقر واثنتان م امليدان ٢٠١٥حىت �اية عام 
 األساسية م اساافي ية إوارة املوارو البشرية، من ءجل وعم فرويا القيم اً رئيسي اً نشاأ ياا القياوة، يـَُعدوخصوصًا ءخعق
 ومعايري السلوك.

 األنشطة املقاحة، مبا يشمل التكاليف والفااا الزمنية. ٣امللحق ويعرض  -٦١
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 الموارد البشريةإلدارة تخطيط ال

باالجتاهاا املقبلة علا صعيد القوة العاملة مع مراعاة املوارو البشرية هو التنبؤ إلوارة تخطيط الإن اهلدف من  -٦٢
 ،وحتديد الثغراا اهلامة م جمال املعارف واملهاراا ،العوامل الداخلية واخلارجية، واستباق االحتياجاا من حيث التوظيف

راا وإقامة وإعداو اساافي ياا ملعاجلة هذه الثغراا (فيما خيص، مثًع، التوظيف واحلراك والتعلم وفنمية القد
 الشراكاا).

 إوارة إعداو وفدعني آلياا لتخطيط علا٢٠١٦األولوية خعل الفاة حىت �اية عام  من باب الاكيز وسي ري -٦٣
إوارة هد الطريق ءياًا لتنفيذ عملية عاملة لتخطيط وذلك علا حنو يركز علا بعض اجلوانب الرئيسية ومياملوارو البشرية، 

ا جعل القوة العاملة م اليونسكو مستعدة ومزووة باملهاراا العيفمة لتحقيق جدول ءعمال ما بعد املوارو البشرية فرمي إ
 . وإن هذا اهلدف األخري هدف أموح وسيتطلب االستثمار علا صعيَدي الوقت واملوارو.٢٠١٥عام 

 ٢٠١٦-٢٠١٥لفترة مشروعات ل

من موظفي اليونسكو، وهو  ٪١٠)، سوف يتقاعد ٢٠١٧فاة العامني ونصف العام التالية (حىت �اية عام  خعل -٦٤
. وسيكون مستوى حاالا التقاعد عاليًا جدًا علا مستوى ٪٣ما يعاول، م املتوسط، فغيريًا م معك املوظفني بنسبة 

ا الرغم من صعوبة التنبؤ باحلاالا غري املتوقعة النتهام . وعلم صفوف موظفي الفئة املهنية ٪٧مقابل )، ٪٢٨املديرين (
كما فستند إا اجتاهاا املاضي.   سبة مئوية لذلكنم إأار اإلسقاأاا حتديد  جيري اخلدمة، سيكون من األمهية مبكان ءن

 ٦٥ليصبح التقاعد (، مع حساب آثار فغيري سن ٢٠٢٠سينبغي مراعاة التخطيط ملا يت اويف هذا التاريخ مبا يصل إا عام 
إذا ما قرر  ءن يؤثر م اإلسقاأاا م فاريخ سريان هذا اإلجرام، ألن بإمكان ذلكعاماً) بعد ءن فبت اجلمعية العامة 
 عاماً. ٦٥م سن  ءن يتقاعدوا عاماً، ٦٢ءو  ٦٠املوظفون املفاض ءن يتقاعدوا م سن 

الا يصعب عغلها،  ، علا املناصب األساسية٢٠١٥/٢٠١٦ وسوف يركز مكتب إوارة املوارو البشرية، م الفاة -٦٥
 املوارو البشرية، وفطبيق هذه اآللياا:إوارة  وعلا إضفام الصفة الرمسية علا اآللياا التالية لتخطيط

اما ومرافق اخلدماا الداخلية، وذلك م البىن نية اهلامة م قطاعاا الرب حتديد الوظائف واملواصفاا الشخص •
ءن يكون مستوى فغيري املوظفني فيها عاليًا خعل السنواا اخلمس املقبلة؛ والشروض م التخطيط الا يُتوقع 

امان استمرارية فوافر القدراا. لثغراا م التوظيف و  حتاعيًا حلدوث املسبق بشأن هذه الوظائف األساسية
لذي عرض مكتب إوارة مرفق بتقارير عن حاالا التقاعد املتوقعة، علا النحو ا/وسي ري فزويد كل قطاض

 املوارو البشرية م العمل به فعًع؛
افصاالا حمدوة اهلدف إجرام حتديد املناصب الا يصعب عغلها والا ستتطلب القيام بتخطيط مسبق و  •

 بشأ�ا؛
 املوارو البشرية.إوارة إوراج سياسة احلراك إوراجاً  فاماً م عملياا ختطيط  •
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البشرية، ءيااً، م وراسة عن إعداو وفنفيذ "فقييم للكفامة" ينس م مع املعايري السارية وسيبدء مكتب إوارة املوارو  -٦٨
؛ وسيشمل ذلك م جماالا العمل، وذلك لتطبيقه علا املوظفني الذين ظلوا يعملون م نفس الوظيفة لعدة سنواا

ءن يطبَّق علا غريهم عند الطلب. وميكن املوظفني املعنيني م عملياا فقييم األوام الا ياطلع با رؤساؤهم، كما ميكن 
، بعد إجنايف الدراسة املذكورة وحتديد التكلفة الكاملة ٢٠١٦هذه م عام  واملؤهعا" اخلرباا استعراض"القيام بعملياا 
 هلذه العملياا.

 ني العحقنياملوظف فوضع موضع التنفيذ لامان نقل املعلوماا اهلامة إاسي ري إعداو آلياا لنقل املعارف كي و  -٦٧
 املناصب األساسية./، وال سيما م حالة الوظائفواحلفاظ عليها

 ٢٠١٦ما بعد عام 

متهيدًا لتطبيقها م  ٢٠١٦سي ري التخطيط لتنفيذ عملية ءمشل لتقييم املهاراا وسي ري الشروض فيها م عام  -٦٨
فقييم جوهري للمهاراا العيفمة للن اح م فنفيذ إجرام وما بعده. وسيكون الغرض من هذه العملية هو  ٢٠١٧عام 

جل بنام القدرة ومقارنة هذه املهاراا مب موعة املهاراا املتوافرة، وذلك من ء ،٢٠١٥مهام جدول ءعمال ما بعد عام 
 .ا املعنية بالتعلم والتطويرعلا التنفيذ عن أريق اساافي ياا التوظيف والرباما والشراكا

عملية فقييم املهاراا هذه مع جممل القوة العاملة م اليونسكو وءن ال فقتصر علا املوظفني  وينبغي ءن فتعامل -٦٩
لثغراا علا صعيد املهاراا من حيث الكم ستتمثل إحدى نوافا ذلك م حتليل االعاملني مبوجب عقوو حمدوة األجل. و 

 بشأن اساافي ياا لسد هذه الثغراا.والنوض فيما خيص كل فئة مهنية وكل جمال وظيفي، وم انبثاق اقااحاا 

القيام علا حنو رائد  إعداو خطة مشروض مع بيان باملتطلباا من حيث املوارو. ويُقاح ٢٠١٥وسي ري م عام  -٧٠
بتطبيق فقييم املهاراا علا عرحية من املوظفني الرئيسيني م قطاض برناجمي، وهو ءمر سيفيد م فنفيذ جدول ءعمال ما 

 .٢٠١٥بعد عام 

الة، سي ري استعراض أرائق وك زم من االساافي ياا الرامية إا معاجلة الثغراا اخلاصة بالتوظيف معاجلة فع -٧١
مع عملياا احلشد واالختيار،  قتاياا فسوية الصعوباا والتكيفملالوصول إا املرعحني بغية التحقق من معممتها 

اساافي ياا التعلم، م املقام األول، املهاراا العامة الرئيسية  وذلك سعيًا إا يفياوة الفعالية والسرعة. وستستهدف
 ءععه). ٥٩و ٥٨العيفمة لتنفيذ مهام الربناما (الفقرفان 

وحسبما ألب اللس التنفيذي، ستقدم إليه املديرة العامة م وورفه التاسعة والتسعني بعد املائة اقااحاا ءولية  -٧٢
إلوارة املوارو البشرية فأخذ ، وذلك كاساافي ية ٢٠٢٢-٢٠١٧للفاة وظفني والكفاماا ختطيط إوارة الوظائف وامل بشأن
االعتبار التوصياا الصاورة عن املراجع اخلارجي للحساباا ونتائا عمليا استعراض الوضع فيما خيص املوظفني  بعني

 واستعراض خدماا الدعم.
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 القرار المقترح

 قد يوو اللس التنفيذي اعتماو قرار جيري نصه علا النحو التايل: -٧٣

 ألف

 إن اللس التنفيذي،

 (خامساً، ءلف)، ٥م ا/١٩٥(رابعاً، ءلف)، و ٥م ا/١٩٢بالقرارين  إذ يذّكر - ١

 بأن ءعلا صفاا النزاهة والكفامة واملقدرة الفنية فبقا فشكل ءهم املعايري لدى فعيني املوظفني، ويذّكر - ٢

باملعلوماا الا قدمتها املديرة العامة عن حالة التويفيع اجلغرام والتوايفن بني اجلنسني م صفوف  حييط علماً  - ٣
 ؛٢٠١٥يونيو /حزيران ١املوظفني م 

إا ءن فقدم إليه م وورفه التاسعة والتسعني بعد املائة مذكرة فتامن معلوماا عن املديرة العامة  ويدعو - ٤
ياا اإلوارة حالة التويفيع اجلغرام ملوظفي األمانة وفقريرًا مرحليًا عن حتقيق التوايفن بني اجلنسني م مستو 

 املائتني؛ذا املوضوض م وورفه احلاوية بعد هفقريراً كامعً عن  العليا، وءن فقدم إليه

املديرة العامة إا ءن فقدم إا املؤمتر العام م وورفه التاسعة والثعثني فقريرًا كامًع عن حالة  كما يدعو - ٥
 التويفيع اجلغرام والتوايفن بني اجلنسني م صفوف موظفي األمانة.

 باء

 إن اللس التنفيذي،

 (خامساً، بام)، ٥م ا/١٩٥بالقرار  إذ يذّكر - ١

 ، اجلزم اخلامس،٥م ا/ ١٩٧الوثيقة  ورسوقد  - ٢

 ، اجلزم اخلامس؛٥م ا/ ١٩٧بالبياناا والتحليعا واملعلوماا النوعية الواروة م الوثيقة  حييط علماً  - ٣

التويفيع اجلغرام للموظفني وفأمني فوايفن ءفال بني  األمانة علا مواصلة جهووها لتوسيع نطاق ويش ع - ٤
 باخلربام االستشاريني م احلاالا الا فتساوى فيها املؤهعا؛اجلنسني عند االستعانة 

املديرة العامة إا ءن فقدم إليه م وورفه املائتني فقريرًا عن فنفيذ السياسة املعدَّلة اخلاصة باخلربام  ويدعو - ٥
 االستشاريني األفراو وغريهم من األخصائيني.
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 جيم

 إن اللس التنفيذي،

 ،٢٣م ا/١٩٦بالقرار  إذ يذّكر - ١

، اجلزم اخلامس، وباملسائل ذاا األولوية م ٥م ا/١٩٧باملعلوماا املقدمة م الوثيقة  حييط علماً  - ٢
 اساافي ية إوارة املوارو البشرية؛

 املديرة العامة إا فطبيق خطة العمل املقاحة وحتديد املوارو العيفمة هلذا الغرض؛ ويدعو - ٣

رة العامة إا ءن فقدم إليه م وورفه املائتني فقريرًا كامًع عن فنفيذ اساافي ية إوارة املوارو املدي كما يدعو - ٤
 البشرية، مبا م ذلك فقرير عن فنفيذ املسائل ذاا األولوية علا النحو الوارو م خطة العمل.
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 ١ الملحق

 عقود الخبراء االستشاريين المبرمة عن إحصاءات
 برازيليا)مكتب في المقر والميدان (باستثناء 

م املقر وم املكافب امليدانية (باستثنام مكتب  الا ُمنحت األفراو عدو عقوو اخلربام االستشاريني ١يبني اجلدول  - ١
 .٢٠١٤ عام إا ٢٠٠٨ عام منخعل الفاة املمتدة برايفيليا) م كل عام 

 ٢٠١٤-٢٠٠٨: األفراد عدد عقود الخبراء االستشاريين :١الجدول 

 
٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

خالل  التطور 
 الفترة

٢٠١٤-٢٠١٣ 
 ٪٢٣  ١٣٦٨ ١١١١ ٨٤٠ ١٠٨٤ ١٢٤٨ ١٥٢٣ ١٢٦٧ املقر
   ٪٤١ ٪٣٥ ٪٣٣ ٪٣١ ٪٣٧ ٪٤٦ ٪٤١ المقرفي  ٪

 ٪٥-  ٢٠٠٥ ٢١٠٩ ١٧٤١ ٢٤١٧ ٢١٠٧ ١٨٠٧ ١٨٠٨ *امليدان
   ٪٥٩ ٪٦٥ ٪٦٧ ٪٦٩ ٪٦٣ ٪٥٤ ٪٥٩ للميدان ٪
          

 ٪٥  ٣٣٧٣ ٣٢٢٠ ٢٥٨١ ٣٥٠١ ٣٣٥٥ ٣٣٣٠ ٣٠٧٥ المجموع

 برايفيليا * باستثنام بياناا مكتب

 
برمت معهم عقوو م املقر وم املكافب امليدانية (باستثنام الذين ءُ  األفراو عدو اخلربام االستشاريني ٢ويبني اجلدول  - ٢

 .٢٠١٤ عام إا ٢٠٠٨ عام منخعل الفاة املمتدة مكتب برايفيليا) عن كل عام 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1267 1523 1248 1084 840 1111 1368 

1808 
1807 2107 2417 

1741 
2109 

2005 

 املقر *امليدان

 عدد عقود الخبراء االستشاريين األفراد في كل سنة
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 ٢٠١٤-٢٠٠٨: األفراد عدد الخبراء االستشاريين :٢الجدول 

        
 خالل الفترة التطور

٢٠١٤-٢٠١٣ 
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ٪١ ٧٥٥ ٧٥٠ ٥٤٩ ٦٩٩ ٨٠٠ ١٠٠١ ٨٢٥ املقر
  ٪٣٣ ٪٣٢ ٪٢٩ ٪٢٦ ٪٣٢ ٪٤٠ ٪٣٥ في المقر ٪

 ٪٥- ١٥٤٩ ١٦٢٦ ١٣٤٩ ١٩٨١ ١٦٨٩ ١٥١٢ ١٥٠٩ *امليدان
  ٪٦٧ ٪٦٨ ٪٧١ ٪٧٤ ٪٦٨ ٪٦٠ ٪٦٥ للميدان ٪
         

 ٪٣- ٢٣٠٤ ٢٣٧٦ ١٨٩٨ ٢٦٨٠ ٢٤٨٩ ٢٥١٣ ٢٣٣٤ المجموع

 .* باستثنام بياناا مكتب برايفيليا

إمجايل اإلنفاق علا عقوو اخلربام االستشاريني األفراو الا ُمنحت م املقر وم املكافب امليدانية  ٣ول ديبني اجلو  - ٣
 .٢٠١٤ عام إا ٢٠٠٨ عام منخعل الفاة املمتدة (باستثنام مكتب برايفيليا) عن كل عام 

 بماليين الدوالرات األمريكية)( ٢٠١٢-٢٠٠٨على عقود الخبراء االستشاريين:  اإلنفاق :٣الجدول 

خالل  التطور         
 الفترة

 ٢٠١٤-٢٠١٣  ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ٪٣٢  ٨,٩٠٠ ٨,٠١١ ٦,٧٦٥ ٨,٧٤٣ ١٠,١٥٠ ١١,١٩٢ ٩,٥٥٠ املقر
   ٪٤٠ ٪٣٩ ٪٣٧ ٪٣٦ ٪٤٢ ٪٥١ ٪٥٣ في المقر ٪

 ٪١٧  ١٣,٤٩٩ ١٢,٤٨٦ ١١,٥٧٥ ١٥,٧٤٧ ١٤,٢١٠ ١٠,٧٥٢ ٨,٤٣٧ *امليدان
   ٪٦٠ ٪٦١ ٪٦٣ ٪٦٤ ٪٥٨ ٪٤٩ ٪٤٧ للميدان ٪
          

 ٪٢٢  ٢٢,٣٩٩ ٢٠,٤٩٧ ١٨,٣٤٠ ٢٤,٤٩٠ ٢٤,٣٦٠ ٢١,٩٤٤ ١٧,٩٨٧ المجموع

 

 
برمت م املقر وم املكافب امليدانية إمجايل اإلنفاق علا عقوو اخلربام االستشاريني األفراو الا ءُ  ٤يبني اجلدول و  - ٤

 .حبسب مصدر التمويل ٢٠١٤و ٢٠١٣ثنام مكتب برايفيليا) م عامي (باست

 

 في كل سنة اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين
   

 امليدان املقر
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 ٢٠١٤و ٢٠١٣اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين بحسب مصدر التمويل:  :٤الجدول 
 (بماليين الدوالرات األمريكية)

 ٢٠١٤  ٢٠١٣  
 خالل الفترة التطور

٢٠١٤-٢٠١٣ 

 
الميزانية 
 العادية

 ٪
الميزانية 
 العادية

الموارد 
الخارجة 

عن 
 الميزانية

٪ 
الموارد 
الخارجة 

عن 
 الميزانية

  المجموع
الميزانية 
 العادية

 ٪
الميزانية 
 العادية

الموارد 
الخارجة عن 

 الميزانية

٪ 
الموارد 
الخارجة 

عن 
 الميزانية

 الميزانية العادية  المجموع
الموارد 

الخارجة عن 
 الميزانية

 ٪٣- ٪٧٣  ٨,٩٠٠ ٪٧٠ ٦,٢٦٧ ٪٣٠ ٢,٦٣٣  ٨,٠١١ ٪٨١ ٦,٤٩٠ ٪١٩ ١,٥٢٢ املقر

 ٪٣ ٪٣٣  ١٣,٤٩٩ ٪٧٩ ١٠,٦٥٧ ٪٢١ ٢,٨٤٢  ١٢,٤٨٦ ٪٨٣ ١٠,٣٥٦ ٪١٧ ٢,١٣٠ امليدان*

 ٪صفر ٪٥٠  ٢٢,٣٩٩ ٪٧٦ ١٦,٩٢٤ ٪٢٤ ٥,٤٧٥  ٢٠,٤٩٧ ٪٨٢ ١٦,٨٤٦ ٪١٨ ٣,٦٥١ المجموع

 مكتب برايفيليا العقوو الا منحهاباستثنام * 

 
ان إمجايل اإلنفاق علا عقوو اخلربام االستشاريني األفراو الا ءبرمت م املقر وم يوالرمسان البيان ٥يبني اجلدول و  - ٥

 .حبسب ح م العقد ٢٠١٤و ٢٠١٣عامي  املكافب امليدانية (باستثنام مكتب برايفيليا) م

 (بالدوالر األمريكي) ٢٠١٤و ٢٠١٣االستشاريين بحسب حجم العقد: عدد عقود الخبراء  :٥لجدول ا

 الميدان  المقر 
 ٪ ٢٠١٤ ٪ ٢٠١٣  ٪ ٢٠١٤ ٪ ٢٠١٣ بالدوالر األمريكي

 ٪٦١ ١٢١٤ ٪٦٣ ١٣٢٢  ٪٥٦ ٧٦٨ ٪٥٣ ٥٩٠ ٥٠٠٠ءقل من 
 ٪٢١ ٤١٢ ٪٢١ ٤٣٦  ٪٢١ ٢٨٣ ٪٢٢ ٢٤٤ ٩٩٩٩حىت  ٥٠٠٠
 ٪١٥ ٢٩٥ ٪١٤ ٢٨٧  ٪٢٠ ٢٧٢ ٪٢١ ٢٣١  ٢٤ ٩٩٩حىت  ١٠ ٠٠٠
 ٪٣ ٦٧ ٪٢ ٤٧  ٪٣ ٤٣ ٪٤ ٤٠ ٤٩ ٩٩٩حىت  ٢٥ ٠٠٠
 ٪١ ١٧ ٪١ ١٧  ٪صفر ٢ ٪١ ٦ وءكثر ٥٠ ٠٠٠

 ٪١٠٠ ٢٠٠٥ ٪١٠٠ ٢١٠٩  ٪١٠٠ ١٣٦٨ ٪١٠٠ ١١١١ المجموع
 

 
 للعقود بحسب الحجم (بالدوالر األمريكي) ٪

 ٢٠١٤المقر 

 

 للعقود بحسب الحجم (بالدوالر األمريكي) ٪
 ٢٠١٤الميدان 

 

 5000أقل من 
 56% 

حتى  5000
9999 

21% 

حتى  10 000
999 24   

 20% 

حتى  25 000
999 49 

 3% 
 أكثر من

 50 000  
 0% 

 5000أقل من 
61% 

حتى  5000
9999 

21% 

حتى  10 000
999 24 

 15% 

حتى  25 000
999 49 
3% 

 أكثر من
 000 50 

1% 
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برمت م املقر وم املكافب امليدانية متوسط اإلنفاق علا عقوو اخلربام االستشاريني األفراو الا ءُ  ٦يبني اجلدول و  - ٦
 .٢٠١٤ عام إا ٢٠٠٨ عام منخعل الفاة املمتدة كل عام   مرايفيليا) (باستثنام مكتب ب

 ٢٠١٤-٢٠٠٨متوسط اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين:  :٦لجدول ا
 )(بالدوالر األمريكي

خالل  التطور         
 الفترة 

٢٠١٤-٢٠١٣ 
 

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  

 ٪١٠-  ٦ ٥٠٦ ٧ ٢١١ ٨ ٠٥٤ ٨ ٠٦٦ ٨ ١٣٣ ٧ ٣٤٩ ٧ ٥٣٧ املقر
 ٪١٤  ٦ ٧٣٣ ٥ ٩٢٠ ٦ ٦٤٩ ٦ ٥١٥ ٦ ٧٤٤ ٥ ٩٥٠ ٤ ٦٦٦ امليدان

 ٪٤  ٦ ٦٤١ ٦ ٣٦٦ ٧ ١٠٦ ٦ ٩٩٥ ٧ ٢٦١ ٦ ٥٩٠ ٥ ٨٤٩ المجموع

 
برمت م املقر وم ان إمجايل اإلنفاق علا عقوو اخلربام االستشاريني األفراو الا ءُ يوالرمسان البيان ٧يبني اجلدول و  - ٧

 .حبسب مدة العقد ٢٠١٤و ٢٠١٣ثنام مكتب برايفيليا) م عامي املكافب امليدانية (باست

 ٢٠١٤و ٢٠١٣االستشاريين بحسب مدة العقد: عدد عقود الخبراء  :٧الجدول 

 الميدان*  المقر 
 ٢٠١٤ ٪ ٢٠١٣  ٪ ٢٠١٤ ٪ ٢٠١٣ ٪ 

 ٪٣١ ٦٢٩ ٪٣٤ ٧٢٧  ٪٤٥ ٦١٥ ٪٣٦ ٤٠٠ ءقل من عهر
 ٪٤٢ ٨٣٩ ٪٤٣ ٩٠٩  ٪٢٩ ٣٩٩ ٪٣٧ ٤١٥ ءعهر ٣ إامن عهر 

 ٪١٨ ٣٦٨ ٪١٦ ٣٤٥  ٪١٨ ٢٤٩ ٪٢٠ ٢٢٠ ءعهر ٦ إاءعهر  ٣من 
 ٪٨ ١٦٩ ٪٦ ١٢٨  ٪٨ ١٠٥ ٪٧ ٧٦ ءعهر ٦ءكثر من 
 ٪١٠٠ ٢٠٠٥ ٪١٠٠ ٢١٠٩  ٪١٠٠ ١٣٦٨ ٪١٠٠ ١١١١ المجموع

 * باستثنام بياناا مكتب برايفيليا

 

  

 

 أقل من شهر
45% 

 من شهر إلى
 أشهر 3 

29% 

 أشهر  3من 
 أشهر 6إلى 

18% 

 6أكثر من 
 أشهر

8% 

  ٪ للعقود بحسب المدة
 2014المقر 

 أقل من شهر
31% 

 من شهر إلى
 أشهر 3 

42% 

 أشهر 3من 
 أشهر 6إلى  

18% 

 أكثر من 
 أشهر 6

9% 

 ٪ للعقود بحسب المدة
 2014الميدان 
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حبسب  ٢٠١٤و ٢٠١٣م عامي م املقر بالغ املنفقة عليها عدو عقوو اخلربام االستشاريني وامل ٨يبني اجلدول و  - ٨
 (ب) البياناا املماثلة لذلك فيما خيص امليدان وحبسب القطاض ءو املكتب.٨ءو املكتب. ويعرض اجلدول  القطاض

 في المقرعدد عقود الخبراء االستشاريين والمبالغ المنفقة عليها : ٨الجدول 
 ٢٠١٤ - ٢٠١٣ بحسب القطاع أو المكتب:

 
٢٠١٤        ٢٠١٣       

 ٪ العدد  
المبلغ (بماليين 

الدوالرات 
 األمريكية)

 ٪ العدد  ٪
المبلغ (بماليين 

الدوالرات 
 األمريكية)

٪ 

 ٪٢٠ ١,٨١٣ ٪١٧ ٢٢٧  ٪١٧ ١,٣٦٦ ٪١٧ ١٩٤ الابية
 ٪٢٥ ٢,٢٤٨ ٪١٩ ٢٥٧  ٪٣٠ ٢,٤١٩ ٪٢٠ ٢٢٧ العلوم الطبيعية

 ٪٦ ٠,٥٧٧ ٪٤ ٦٠  ٪٢ ٠,١٧٣ ٪٢ ٢١ العلوم االجتماعية واإلنسانية
 ٪٢٢ ١,٩٧٤ ٪١٧ ٢٢٦  ٪٢٧ ٢,١٣٠ ٪٢٦ ٢٩٤ الثقافة

 ٪٧ ٠,٥٩٧ ٪٤ ٥٧  ٪٨ ٠,٦٠٢ ٪٨ ٨٥ االفصال واملعلوماا
 ٪٥ ٠,٤١٠ ٪١٠ ١٣٦  ٪٤ ٠,٣٣٦ ٪١٢ ١٣٢ الععقاا اخلارجية والتعاون

 ٪٢ ٠,١٤٣ ٪١ ١٠  ٪١ ٠,٠٨٦ ٪١ ١٣ إوارة ءفريقيا
 ٪٢ ٠,١٩٤ ٪٢٠ ٢٧٩  ٪١ ٠,٠٧٠ ٪٢ ٢٦ قطاض إوارة خدماا الدعم
 ٪١١ ٠,٩٤٢ ٪٨ ١١٦  ٪١٠ ٠,٨٣٠ ٪١١ ١١٩ )١(مكافب اخلدماا املركزية

 ٪١٠٠ ٨,٩٠٠ ٪١٠٠ ١٣٦٨  ٪١٠٠ ٨,٠١١ ٪١٠٠ ١١١١ المجموع
ومكتب  ومكتب التخطيط االساافي ي، ومكتب التعاون م جمال حبوث السعم، مكتب التنسيق امليداين،و  ومكتب إوارة املوارو البشرية،، مكتب املديرة العامة )١(

 .األخعقياا، ومرفق اإلعراف الداخلي

 بحسب القطاع أو المكتب: *في الميدانعدد عقود الخبراء االستشاريين والمبالغ المنفقة عليها : (ب)٨الجدول 
٢٠١٤-٢٠١٣ 

 
٢٠١٤   ٢٠١٣ 

  
المبلغ (بماليين  ٪ العدد

 ٪ الدوالرات األمريكية)
 

المبلغ (بماليين  ٪ العدد
 ٪ األمريكية) الدوالرات

 ٪٥٤ ٧,٢٣ ٪٤٨ ٩٦٥   ٪٤٩ ٦,١٧٦ ٪٤٥ ٩٥٦ الابية
 ٪١٦ ٢,١١٩ ٪١٥ ٢٩٣   ٪١٦ ١,٩٤٦ ٪١٥ ٣٢٢ العلوم الطبيعية

 ٪٤ ٠,٥٢٣ ٪٦ ١٢٤   ٪٣ ٠,٣٦٤ ٪٤ ٨٨ العلوم االجتماعية واإلنسانية
 ٪١٦ ٢,١٦٦ ٪١٨ ٣٦٣   ٪٢٢ ٢,٧٩٥ ٪٢٢ ٤٦٥ الثقافة

 ٪٧ ٠,٩٥ ٪٩ ١٨٧   ٪٨ ٠,٩٥٩ ٪١١ ٢٢٢ االفصال واملعلوماا
 ٪٤ ٠,٥١١ ٪٤ ٧٣   ٪٢ ٠,٢٤٦ ٪٣ ٥٦ قطاض إوارة خدماا الدعم

 ٪١٠٠ ١٣,٤٩٩ ٪١٠٠ ٢٠٠٥   ٪١٠٠ ١٢,٤٨٦ ٪١٠٠ ٢١٠٩ المجموع
 .* باستثنام بياناا مكتب برايفيليا

 ٢٠١٣م عامي  املكافب امليدانية م املقر ومعدو عقوو اخلربام االستشاريني األفراو الا ءبرمت  ٩اجلدول  ويبني - ٩
 .ا ينتمي إليها اخلبري االستشاريواملبالغ املنفقة عليها، وذلك حبسب الموعة اإلقليمية ال ٢٠١٤و
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 عدد الخبراء االستشاريين ومبالغ اإلنفاق على العقود بحسب المجموعة اإلقليمية :٩الجدول 
 ٢٠١٤و ٢٠١٣: االستشاري التي ينتمي إليها الخبير

 

 مبالغ اإلنفاق (بماليين الدوالرات األمريكية) في المقرعدد الخبراء االستشاريين الذين استعين بهم 

 المجموعة اإلقليمية
٢٠١٤ ٪ ٢٠١٣ ٪ ٢٠١٤ ٪ ٢٠١٣ ٪ 

 ٪٦٢ ٥,٥١٣ ٪٥٨ ٤,٦٥٢ ٪٥٩ ٤٤٢ ٪٥٩ ٤٤٤ األولى
 ٪٥ ٠,٤٣٠ ٪٧ ٠,٥٣١ ٪٥ ٤٠ ٪٥ ٤٠ الثانية
 ٪١١ ٠,٩٩٩ ٪١٠ ٠,٧٨٥ ٪١٠ ٧٢ ٪٨ ٦٢ الثالثة
 ٪١٠ ٠,٨٧٠ ٪١٠ ٠,٨٣٤ ٪١٢ ٨٧ ٪١١ ٧٩ الرابعة

 ٪٨ ٠,٦٧٣ ٪٨ ٠,٦٤٤ ٪٦ ٤٩ ٪٩ ٦٩ أفريقيا -الخامسة 
 ٪٥ ٠,٤١٤ ٪٧ ٠,٥٦٦ ٪٩ ٦٥ ٪٧ ٥٦ العربية الدول – الخامسة
 ٪١٠٠ ٨,٨٩٩ ٪١٠٠ ٨,٠١١ ٪١٠٠ ٧٥٥ ٪١٠٠ ٧٥٠ المجموع

 

 (م املقر وامليدان)برمت ) الا ءُ ءعداوهاالنسبة املئوية لعقوو اخلربام االستشاريني (باالستناو إا  ١٠يبني اجلدول و  -١٠
الموعة اإلقليمية الا يقع فيها املكتب و حبسب الموعة اإلقليمية الا ينتمي إليها اخلبري االستشاري  ٢٠١٤م عام 
 املانح.

 ٢٠١٤عين بهم في عام االستشاريين الذين استُ  الخبراء اتجنسي: ١٠الجدول 
 يقع فيها المكتب المانحينتمون إليها والمجموعة اإلقليمية التي بحسب المجموعة اإلقليمية التي 

المجموعة اإلقليمية التي 
ينتمي إليها الخبير 

 االستشاري

 المجموعة اإلقليمية التي يقع فيها المكتب المانح

 -الخامسة  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 أفريقيا

 –الخامسة 
 المجموع الدول العربية

 ٪٣٩ ٪٢٢ ٪١٩ ٪٢٤ ٪١٢ ٪٥ ٪٦٥ األولى
 ٪٥ ٪٠ ٪١ ٪٩ ٪٠ ٪٩٥ ٪٦ الثانية
 ٪١٦ ٪٠ ٪١ ٪٠ ٪٨٨ ٪٠ ٪٧ الثالثة
 ٪١٦ ٪١٠ ٪٢ ٪٦٥ ٪٠ ٪٠ ٪١٠ الرابعة

 ٪١٣ ٪٣ ٪٧٢ ٪١ ٪٠ ٪٠ ٪٤ أفريقيا -الخامسة 
 ٪١٠ ٪٦٤ ٪٥ ٪٠ ٪٠ ٪٠ ٪٧ العربية الدول – لخامسةا

 
       

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ موعالمج

م املقر وم امليدان  ٢٠١٤و ٢٠١٣بم م عامي  استعنيعدو اخلربام االستشاريني الذين  ١١يبني اجلدول و  -١١
 .حبسب اجلنس
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 ٢٠١٤و ٢٠١٣بهم في عامي  استعينعدد الخبراء االستشاريين الذين  :١١الجدول 
 في المقر وفي الميدان بحسب الجنس

 
  المقر والميدان   الميدان*   المقر

  ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ١٣٢٠ ١٤٨٩ ٩١١ ١٠٧٥ ٤٠٩ ٤١٤ الذكور

 ٪٥٧ ٪٦٣ ٪٥٩ ٪٦٦ ٪٥٤ ٪٥٥ ٪ للذكور من الموض

 ٩٨٤ ٨٨٧ ٦٣٨ ٥٥١ ٣٤٦ ٣٣٦ اإلناث

 ٪٤٣ ٪٣٧ ٪٤١ ٪٣٤ ٪٤٦ ٪٤٥ ٪ لإلناث من الموض
 ٢٣٠٤ ٢٣٧٦ ١٥٤٩ ١٦٢٦ ٧٥٥ ٧٥٠ المجموع

 .* باستثنام بياناا مكتب برايفيليا

 مع ٢٠١٤و ٢٠١٣م املقر وم امليدان م عامي  الا ءبرمت عدو عقوو اخلربام االستشاريني ١٢يبني اجلدول و  -١٢
 واملبالغ املنفقة عليها. موظفي اليونسكو السابقني

 سابقينالموظفين ال التي أبرمت معالخبراء االستشاريين عقود عدد : ١٢الجدول 
 ٢٠١٤و ٢٠١٣ :اوالمبالغ المنفقة عليه

  
عدو اخلربام 

 االستشاريني األفراو
عدو املوظفني 

 ٪ املتقاعدين من بينهم
اإلنفاق علا املوظفني 
املتقاعدين (مبعيني 
 الدوالراا األمريكية)

٪ 

 ٪٣ ٠,٢٦١ ٪٢ ١٨ ٧٥٠ املقر  

 ٪١ ٠,١٨١ ٪١ ٢٢ ١٦٢٦ امليدان* ٢٠١٣

 ٪٢ ٠,٤٢٢ ٪٢ ٤٠ ٢٣٧٦ المجموع  

 ٪١,٢ ٠,١٠٥ ٪٢ ١٣ ٧٥٥ املقر  

 ٪٠,٣ ٠,٠٤٥ ٪١ ٩ ١٥٤٩ امليدان* ٢٠١٤

 ٪١,٠ ٠,١٥٠ ٪١ ٢٢ ٢٣٠٤ المجموع  

 .* باستثنام بياناا مكتب برايفيليا
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 ٢الملحق 

 د الخبراء االستشاريين في مكتب اليونسكو في برازيلياعقو 

 العدد والمبلغ

، ءي ٢٠١٤استشاريني من األفراو م عام عقوو خلربام  ٨٠٣منح  برايفيلياءن مكتب  اجلدول ءلفيبني  -١
إذ  ٢٠١٣عن عام  ٪٣٤بنسبة  ٢٠١٤م عام  إمجايل اإلنفاق اخنفض. و ٢٠١٣عن عام  ٪١٤ خنفاض بنسبةبا
 .)٢٠١٤ويسمرب /(علا ءساس سعر الصرف اجلاري م كانون األولمليون ووالر ءمريكي  ٢١,٦٨٠ بلغ

 الجدول ألف
 عدد عقود الخبراء االستشاريين ومبالغها

 ٢٠١٤-٢٠٠٨مكتب برازيليا، 

 

 عقود الخبراء االستشاريين األفراد
 بماليين الدوالرات األمريكيةالمبلغ  العدد

١٥٤٥ ٢٠٠٨ 
١٠٦٩ 

١٩,١٩٣ ٢٦١٤ 
٢٠,٤٢٦ 

٣٩,٦١٩ 
٢٠٠٩ 
١١٦٥ ٢٠١٠ 

٧٨٩ 
٢٨,٣٠٦ ١٩٥٤ 

٢١,٦٩٧ 
٥٠,٠٠٣ 

٢٠١١ 
٨٠٣ ٢٠١٢ 

١٠٠١ 
٢٢,٩٨٤ ١٨٠٤ 

٢٨,٩٤٥ 
٥١,٩٢٩ 

٢٠١٣ 
٢١,٦٨٠  ٨٧٩ ٢٠١٤  

 
خبريًا استشارياً. وكان  ٨٣٨ ،٢٠١٤عني بم م عام اخلربام االستشاريني األفراو الذين استُ  وبلغ عدو - ٢

 منهم من اإلناث. ٪٥٧الموعة الثالثة، م حني كان  من هؤالم اخلربام االستشاريني ينتمون إا بلدان ٨٣٣

 مصدر األموال

مت متويله  ٢٠١٤اخلربام االستشاريني م عام  من إمجايل اإلنفاق علا عقوو ٪٩٩,٩٨ءن  اجلدول باميبني  - ٣
  .٢٠١٣م عام  ٪٩٩,٨من موارو خارجة عن امليزانية، مقارنة بنسبة 
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 الجدول باء
 اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين بحسب مصدر التمويل

 ٢٠١٢-٢٠٠٨مكتب برازيليا، 

 
 المبلغ (بماليين الدوالرات األمريكية)

 المجموع موارد خارجة عن الميزانية الميزانية العادية
٠,٥٠٨ ٢٠٠٨ 

٠,٩١٩ 
١٨,٦٨٥ 

٣٨,٧٠٠ 
١٩,١٩٣ 

٣٩,٦١٩ 
٢٠,٤٢٦ ٢٠,٠١٥ ٠,٤١١ ٢٠٠٩ 
٢,٥٢٦ ٢٠١٠ 

٢,٥٩١ 
٢٥,٧٨٠ 

٤٧,٤١٢ 
٢٨,٣٠٦ 

٥٠,٠٠٣ 
٢١,٦٩٧ ٢١,٦٣٢ ٠,٠٦٥ ٢٠١١ 
٠,٠٠٠ ٢٠١٢ 

٠,٠٥٥ 
٢٢,٩٨٤ 

٥١,٨٧٤ 
٢٢,٩٨٤ 

٥١,٩٢٩ 
٢٨,٩٤٥ ٢٨,٨٩٠ ٠,٠٥٥ ٢٠١٣ 
٢١,٦٨٠  ٢١,٦٧٦  ٠,٠٠٤ ٢٠١٤  

 
 العقود بحسب المبالغ

كانت فقل قيمة كل   ٢٠١٤ستشاريني الا ُمنحت م عام من عقوو اخلربام اال ٪٦١ءن  اجلدول جيمبني ي - ٤
 فزيد العقوو من ٪٥ م حني كانت؛ ٢٠١٣م عام  ٪٤٦ووالر ءمريكي، مقارنة بنسبة  ٢٥ ٠٠٠عقد منها عن 
 ).٢٠١٣ م عام ٪٧باملقارنة مع نسبة ووالر ءمريكي ( ٥٠ ٠٠٠علا قيمة كل منها 

 الجدول جيم
 عدد عقود الخبراء االستشاريين بحسب المبلغ

 ٢٠١٤و ٢٠١٣مكتب برازيليا، 

 األفراد عقود الخبراء االستشاريين 
 ٪ ٢٠١٤ ٪ ٢٠١٣ الدوالرات األمريكية)المبلغ (ب
 ٪٢ ١٦ ٪٢ ٢٥ ٥ ٠٠٠أقل من 

 ٪٩ ٧٧ ٪٦ ٦٤ ٩ ٩٩٩حتى  ٥ ٠٠٠
 ٪٥٠ ٤٤٣ ٪٣٧ ٣٧٤ ٢٤ ٩٩٩حتى  ١٠ ٠٠٠
 ٪٣٤ ٣٠٣ ٪٤٧ ٤٧١ ٤٩ ٩٩٩حتى  ٢٥ ٠٠٠
 ٪٥ ٤٠ ٪٧ ٦٧ وأكثر ٥٠ ٠٠٠

 ٪١٠٠ ٨٧٩ ٪١٠٠ ١٠٠١ المجموع
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 مدة العقود

عن مدتا كانت فقل   ٢٠١٤ستشاريني الا ُمنحت م عام من عقوو اخلربام اال ٪٩ءن  اجلدول واليبني  - ٥
زيد مدتا علا ستة ءعهر من العقوو ف ٪٦٠، م حني كانت ٢٠١٣م عام  ٪١٠ثعثة ءعهر، مقارنة بـنسبة 

 ).٢٠١٣م عام  ٪٦٧(مقابل 

 الجدول دال
 عدد عقود الخبراء االستشاريين بحسب المدة

 ٢٠١٤و ٢٠١٣ ،مكتب برازيليا

 عقوو الخبرام االستشاريين األفراو 
 ٢٠١٤ ٪ ٢٠١٣ ٪ 

 ٪٠,٥ ٣ ٪١ ٩ أقل من شهر
 ٪٨,٥ ٧٥ ٪٩ ٩٢ أشهر ٣من شهر إلى 

 ٪٣١ ٢٧٧ ٪٢٣ ٢٣٤ أشهر ٦أشهر إلى  ٣من 
 ٪٦٠ ٥٢٤ ٪٦٧ ٦٦٦ أشهر ٦أكثر من 
 ٪١٠٠ ٨٧٩ ٪١٠٠ ١٠٠١ المجموع
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 ٣الملحق 

 ٢٠١٦ – ٢٠١١لموارد البشرية للفترة دارة ااستراتيجية اليونسكو إلب الخاصة عملالخطة 

 (خطة العمل المعدلة والمسائل ذات األولوية)
 ١الهدف 

 لضمان توافر قوة عاملة قادرة وماهرة في اليونسكو تعزيز العرض في الكم والنوع في مجال التدريب

النواتج والتدابير الخاصة بدعم التدريب 
 اإلطار الزمني مؤشرات األداء الرئيسية والتطور الوظيفي

 الجهات المسؤولة
 التكلفة التقديرية

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
مكتب إدارة 
 الموارد البشرية

٢٠١ ٢٠١٥ الموظفون المديرون
٦ 

 المجموع

الاكيز علا ءخصائيي الربناما من ءجل  - ١
فعزيز فنفيذ الرباما وذلك من خعل 
 فنمية مهاراا هامة م الاالا التالية:

، باإلضافة إا مؤعراا كّمي ونوعي  ختاع مجيع التدابري لتقييم فكويين
 ءوام رئيسية حمدوة:

       

إعداو منهاج فدرييب واختباره مع األأراف املعنية الرئيسية.  ١,١ إوارة املشروعاا ١,١
 وإعداو خطة لتطبيقه لصاحل الدارسني املستهَدفني.

الربع الرابع من 
 ٢٠١٦عام 

X    ٧٨ ٧٨ 

وحداا فعليمية. فصميم وحدفني وفطبيقهما  حتديد -١,٢ االفصال بشأن النتائا ١,٢
 علا ءساس رائد

الربع الثالث 
من عام 
٢٠١٦ 

X   ٥٠ ٤٠ ١٠ 

حتديد اساافي ية للتعلم عن أريق اإلنانت، باالعااك مع  ١,٣ فعبئة املوارو ١,٣
قسم التعاون مع مصاور التمويل اخلارجة عن امليزانية، 

إعاوة إنتاج املواو  التابع ملكتب التخطيط االساافي ي.
املستهَدفة م عكل رقمي. واختبار املواو الرقمية علا 

 ءساس رائد ونشر العمل با.

الربع الرابع من 
 ٢٠١٦عام 

X   ٣٠ ٢٠ ١٠ 

للموظفني اجلدو إعداو برناما فوجيهي  - ٢
 بصورة فعالة.بغية وجمهم 

 للموظفني اجلدو املوظفني الذين يشاركون م برناما فوجيهي عدو - ٢
 ينفذ بصورة مباعرة وجهاً لوجه ءو بالوسائل الرقمية

الربع الرابع من 
 ٢٠١٥عام 

X X  ٥٥ ٤٠ ١٥ 

فنفيذ خطة اإلرعاو املخصصة للموظفني  - ٣
 اجلدو

 . النسبة املئوية للموظفني الذين يعربون عنةالرائد اخلطة إجنايف - ٣
 ياإلرعاو إأار اإلعرافرضاهم عن الععقاا م 

الربع الثاين من 
 ٢٠١٦عام 

X   صفر صفر صفر 
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 ٢الهدف 
 التقدم الوظيفي/توافر قوة عاملة متحمسة تنتفع بفرص التطور الوظيفي

 اإلطار الزمني مؤشرات األداء الرئيسية النواتج والتدابير الخاصة بدعم التدريب والتطور الوظيفي
 التكلفة التقديرية المسؤولة الجهات

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
مكتب إدارة 
 المجموع ٢٠١٦ ٢٠١٥ الموظفون المديرون الموارد البشرية

 لتعلم م وعم التطور الوظيفي. فقدمي املشورةملعين بافريق االفعزيز وور  - ١
 فرو إا آخر. التطور الوظيفي، مبا يشمل فقدمي الدعم منوالتوجيه بشأن 

إعراب املوظفني عن رضاهم فوافر 
، بعد استشارة الفريق املعين بالتعلم

  بشأن فطورهم الوظيفي.

الربع الرابع من عام 
٢٠١٥ X 

  
 صفر صفر صفر

 ٣الهدف 
 تنفيذ تخطيط فعال للموارد البشرية

 اإلطار الزمني األداء الرئيسية مؤشرات النواتج والتدابير الخاصة بدعم التدريب والتطور الوظيفي
 التكلفة التقديرية الجهات المسؤولة

 (بآالف الدوالرات األمريكية)
مكتب إدارة 
 المجموع ٢٠١٦ ٢٠١٥ الموظفون المديرون الموارد البشرية

عملية ختطيط املوارو البشرية فيما خيص الوظائف الرئيسية الا يشغلها  فعزيز - ١
الرابع من عام  الربع حبلول ٪١٠ حوايل(موظفون يقابون من سن التقاعد 

٢٠١٧( 

مقوماا فعالية األوام إا نقل 
الغري. خفض عدو الوظائف 
الشاغرة بعد فقاعد عاغليها. 
اإلععن عن الوظائف الشاغرة 

 عهراً. ١٢مبدة قبل عغورها 

الربع الثاين من عام 
٢٠١٦ X X  صفر صفر صفر 

استعراض اخلرباا إجرام عملياا حمدوة اهلدف لتقييم املهاراا (عملياا  - ٢
 سنواا ١٠واملؤهعا) للموظفني املستمرين م العمل م مواقعهم ملدة فزيد علا 

ومنه ية القيام بذلك م املقر  ءسلوبإجرام وراسة جدوى لتحديد  (ء)
 وامليدان،

 االضطعض علا ءساس رائد بعملياا حمدوة اهلدف لتقييم املهاراا (ب)

إجنايف وراسة اجلدوى. إجنايف 
فقييم املهاراا. إعداو خطة 

 عمل خاصة باملوظفني.
الربع الثالث من  (ء)

 ٢٠١٦عام 
الربع الرابع من (ب) 

 ٢٠١٦عام 

X X  صفر 

 ٦ ) ء(٢
 )ب(٢

سيؤَكد 
 الحقاً 

٦ 

االضطعض علا ءساس رائد بعملية لتقييم املهاراا م إأار قطاض برناجمي  - ٣
حالياً  علا صعيد املنظمة، بغية حتديد الثغراا املوجووة م جمال املهاراا

 .واملتوقعة م املستقبل

إجنايف العملية الرائدة لتقييم 
الربع الرابع من عام  املهاراا.

٢٠١٦ X X X ٢٥ ٢٥ صفر 
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٢٠١٦ - ٢٠١١لموارد البشرية للفترة الخاصة باستراتيجية اليونسكو إلدارة ا خطة العمل  

 (تقرير مرحلي)

 : تحسين القدرات التنفيذية لليونسكو١الهدف 

مؤشرات األداء  التدابير النتائج المنشودة
 الرئيسية

 اإلطار الزمني
 (معّدل)

 التقدم المحرز الجهات المسؤولة
مكتب إدارة  )٢٠١٢يونيو /حزيران ٣٠(

 الموظفون المديرون البشرية الموارد

اجتذاب  - ١
مرشحين مؤهلين بقدر 

في  وتوظيفهمأكبر 
 اليونسكو

فعزيز فرص الوصول إا املرعحني  - ١
املؤهلني (من خعل معارض فرص العمل 

 واجلامعاا وعبكاا األمم املتحدة).

حتديد جمموعاا 
 من املرعحني

الربع الثاين من 
 ٢٠١٢عام 

جرى بصورة 
جزئية فعليق 

 التدابيرب العمل

X  
 ، فعليق العمل م فنفيذ النشاط،٢٠١٤جرى، م ءواسط عام  - 

مث استؤنف مع إيفاو بعض البعثاا للوصول إا مرعحني مؤهلني،  -
مكتب إوارة املوارو البشرية، م عامي  عاركو وخصوصاً، م الصني وقطر. 

م معرضني لفرص العمل نظمتهما احلكومة السويسرية،  ٢٠١٥و ٢٠١٤
م حلقة عمل نظمت م إأار برناما للطعب علا كما عارك م لويفان،  

 فرنسا).ب( املدرسة الوأنية لإلوارةاملستوى الدويل م 
وجتري  ن املرعحني؛خلاص بتحديد جمموعاا مومت فعليق العمل بالنشاط ا

 .إمكانية استئناف العمل بهحالياً إعاوة النظر م 

حتديد جمموعاا من املرعحني فام  - ٢
ءمساؤهم م  ُفدرج املرعحني اخلارجيني الذين

بغية  ، وذلكيتم اختيارهم الو املوجزة  وائمالق
بالوظائف الشاغرة م  هم م املستقبلإععم

 املنظمة.

X  

 

املهاراا والكفاماا األساسية حتديد  - ٣
الا ينبغي ءن يتمتع با املوظفون (فيما خيص 

املسائل اإلوارية والشراكاا، علا سبيل 
املثال)، وإعداو بروفوكوالا إلجرام املقابعا 
علا ءساس الكفاماا، وفوفري ووراا فدريبية 
وفوجيهية منتظمة للمديرين املسؤولني عن 

 التعييناا.

إجرام مقابعا 
لا ءساس ع

الكفاماا مع مجيع 
 املرعحني الذين

جرام إل حيدَّوون
 مقابعا معهم

الربع األول من 
 X X ٢٠١٢عام 

العمل، م مكتب إوارة املوارو البشرية، م مشروض خاص بالكفاماا  بدء 
. ٢٠١٥بغية فكوين إأار للكفاماا م اليونسكو حبلول �اية عام 

وسوف جترى بشكل رائد مقابعا علا ءساس الكفاماا وسيتم نشر 
ووراا فدريبية وفوجيهية ، مع فوفري ٢٠١٥العمل با م ءواخر عام 

 سؤولني عن التعييناا.منتظمة للمديرين امل

علا  يةجعاملستنداا املر التحقق من  - ٤
 وضمان إمكانية التحقق من ،حنو منه ي
 .مصداقيتها

الربع األول من  
 X X ٢٠١١عام 

 .مت التنفيذ 
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مؤشرات األداء  التدابير النتائج المنشودة
 الرئيسية

 اإلطار الزمني
 (معّدل)

 التقدم المحرز الجهات المسؤولة
مكتب إدارة  )٢٠١٢حزيران/يونيو  ٣٠(

 الموظفون المديرون البشرية الموارد

ضمان السرعة  - ٢
والشفافية والفعالية في 

إجراءات عمليات 
 التعيين وتكاليفها

إعداو صيغة جديدة إلععناا  - ٥
الوظائف الشاغرة فتسم مبامون جذاب 

 وإععمي.
متوسط نسبة 

 املرعحني الذين يتم
اختيارهم واملرعحني 
الذين مل يتم 
 اختيارهم

الربع الثالث من 
  X ٢٠١١عام 

 .مت التنفيذ 

إنشام موقع عبكي ءكثر جاذبيًة  - ٦
املعلوماا وءيسر استخداماً وفائدة من حيث 

 (علا عبكا اإلناانت واإلنانت).

الربع الرابع من 
  X ٢٠١١عام 

فدعني املوقع الشبكي م فشرين األول/ءكتوبر  جرى - مت التنفيذ 
. ويتطلب املوقع الشبكي ءن يتم حتديثه، وهو ءمر سي ري خعل ٢٠١٢
 .٢٠١٥/٢٠١٦الفاة 

 لكاويناستخدام نظام التوظيف اإل - ٧
إلجرام االختيار األويل للمرعحني وإلعداو 

 س ل املرعحني.

الربع الرابع من 
عام 
الربع /٢٠١١

عام األول من 
٢٠١٢ 

X  

 .مت التنفيذ 

 الوظيفية، واعتماو مراجعة املواصفاا - ٨
، وفوفري حيثما ءمكنا وظيفية عامة مواصفا

 املشورة بشأن صياغة املواصفااالتدريب و 
 الوظيفية.

 

الربع الثاين من 
 ٢٠١٢عام 

 ٢٠١٣�اية عام 
X X 

 عامةوظيفية جرى خعل السنواا األربع املاضية إعداو مواصفاا  - 
قطاض الابية وقطاض ( ألخصائيي الربناما العاملني م املقر، م قطاعني

وإن املواصفاا الوظيفية اخلاصة بوظائف . )العلوم االجتماعية واإلنسانية
منسقي املناأق املكتبيني م قطاض الععقاا اخلارجية وإععم اجلمهور، 

ة املعارف ونظم ووظائف األخصائيني املعنيني مبهام معينة م قسم إوار 
املعلوماا، ووظائف موظفي الدعم العاملني م امليدان (مثل سائقي 
املركباا واملساعدين اإلواريني)، ووظائف مساعدي الربناما (م املقر 

 وظيفة. ٤٦٠ وامليدان)، هي مواصفاا وظيفية فنطبق علا ما يقارب
ظيفية، فدريب علا حترير بياناا املواصفاا الو  ٢٠١١وُقدم م عام  -

مبكتب إوارة املوارو البشرية م املقر. العاملني لصاحل املوظفني اإلواريني 
وجيري فقدمي فوجيه ومساعداا ومشورة حسب كل حالة، لصاحل 

 املسؤولني واملوظفني اإلواريني.
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مؤشرات األداء  التدابير النتائج المنشودة
 الرئيسية

 اإلطار الزمني
 (معّدل)

 التقدم المحرز الجهات المسؤولة
مكتب إدارة  )٢٠١٢حزيران/يونيو  ٣٠(

 الموظفون المديرون البشرية الموارد

النهوض بفرص  - ٣
التدريب المقدمة من 
حيث العدد والجودة 

 عاملةلضمان توافر قوة 
وماهرة في  قادرة

 اليونسكو

إعداو اساافي ية جديدة للتعّلم  - ٩
 وفطبيقها.

نسبة املوظفني الذين 
 X X ٢٠١٥-٢٠١٤ تم فدريبهمي

العمل متوقف م هذا الصدو (إذ مت فعليق فنفيذ ميزانية التدريب منذ  - 
 )٢٠١٢عام 

فقييم االحتياجاا وحتسني فركيز  - ١٠
فرص التدريب املقدمة علا املهاراا العامة 
األساسية العيفمة لتنفيذ برناما املنظمة 

املشروعاا اإلوارية ومهاراا إوارة (املهاراا 
 إقامة الشراكاا).و 

عدو ءيام التدريب 
لكل موظف؛ نسبة 
املوظفني الراضني 
عن الدوراا 

التدريبية من حيث 
النوعية والعدو 

واجلدوى (ُحتدو عن 
أريق إجرام 
استقصام عام 

للموظفني)؛ عدو 
املباوراا التدريبية 
اجلديدة الا يتم 

فنفيذها؛ اآلرام الا 
يتم مجعها من 

استقصاماا خعل 
 �اية التدريب

٢٠١٥-٢٠١٤ X  

مايو /؛ وم ءيار٢٠١٥كان العمل م هذا الصدو متوقفاً إا عام  
، ءجريت مشاوراا عن احتياجاا التعلم، وسوف فركز عروض ٢٠١٥

 التدريب م املستقبل بقدر ءكرب علا االحتياجاا الا مت حتديدها.

اعتماو ءساليب جديدة م جمال  - ١١
التدريب: فنمية القدراا علا املستوى 

الداخلي وفقييم العروض اخلارجية املرفبطة 
مبهاراا حمدوة؛ اختبار التعييناا القصرية 

األجل؛ واالستفاوة إا ءقصا حد من براما 
 .لكاونيةالتعّلم بالوسائل اإل

 

، فدعني برناما جديد يشتمل علا ٢٠١٣عام  جرى، م الربع الثاين من  
 .لكاونيةوحداا للتعلم بالوسائل اإل

وجيريِ إرعاو املوظفني وإععمهم، بصورة منتظمة، بشأن استخدام وسائل 
، مثل الدوراا اجلماعية املفتوحة لكاونيةمبتكرة للتعلم بالوسائل اإل
 ).MOOCsاملتاحة علا اإلنانت (

وور الل نة املعنية بالتعّلم  استعراض - ١٢
  وفنمية القدراا.

 ما يفال هذا االستعراض قيد التنفيذ.   

استعراض اآللياا املتبعة لتخصيص  - ١٣
ميزانياا التدريب للقطاعاا واملكافب 

 والوحداا امليدانية.
٢٠١٤-٢٠١٣ X 

مليزانية التدريب للفافني  العمل متوقف م هذا الصدو، إذ مل فرو ءموال -  
 .٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٣-٢٠١٢

فقييم الدوراا التدريبية التوجيهية  - ١٤
املخصصة للموظفني اجلدو لتعريفهم باملنظمة، 

 وحتسني هذه الدوراا حسب االقتاام.
٢٠١٤-٢٠١٣  X 

جار م هذا الصدو، واألجل املزمع للبدم بذه الدوراا هو  العمل - 
 .٢٠١٦والربع األول من عام  ٢٠١٥٥الفاة بني الربع الرابع من عام 

اإلرعاو املخصصة خطة  فنفيذ - ١٥
  X  ٢٠١٤-٢٠١٣ .للموظفني اجلدو

 قيد اإلعداو. -
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مؤشرات األداء  التدابير المنشودةالنتائج 
 الرئيسية

 الزمنياإلطار 
 (معّدل)

 الجهات المسؤولة
 التقدم المحرز

مكتب إدارة  )٢٠١٢حزيران/يونيو  ٣٠(
 الموظفون المديرون البشرية الموارد

توافر قوة  - ٤
عاملة متحمسة تنتفع 
بما يلزمها من فرص 

الوظيفي والتقدم  رالتطو 
واالعتراف الوظيفي 

 باألداء

فرص التطوير الوظيفي  استعراض - ١٦
مع املوظفني الذين ياطلعون باملهام عينها 
منذ عدو كبري من السنواا (مخس سنواا 
ءو ءكثر)؛ واستكشاف الفرص املتاحة فيما 
 خيص احلراك الوظيفي وفعزيز هذه الفرص.

نسبة املوظفني الذين 
نها اضطلعوا باملهام عي
لعدو كبري من 
تم السنواا وي

 هم بالعمل مفكليف
 .جديدة وظائف

٢٠١٥-٢٠١٤ X X X 

قدا جلساا عمل مع قطاعاا الربناما خعل الربع الثاين من عام عُ  -
٢٠١٥. 

نسبة املوظفني الذين  ءواة لتقييم املهاراا.إعداو  - ١٧
الوحدة املعنية استشاروا 
للحصول علا بالتعلم، 

ر التطو املشورة بشأن 
اآلرام الا الوظيفي؛ 

يتم مجعها من خعل 
االستقصاماا العامة 

 للموظفني

٢٠١٤-٢٠١٣ 

X X  .مل ينفذ 
دام املشورة علا إسقدرة الفعزيز  - ١٨

؛ وفزويد املوظفني مبا ةالوظيفي بشأن املسائل
عن  حيتاجون إليه من إرعاواا وفوجيهاا

  X X املسائل. هذه

فنفيذ ءنشطة م جمال  ٢٠١٥جيري منذ الربع الثاين من عام  -
 اإلععم املوجز (سوام وجهاً لوجه ءو بالوسائل االفااضية)./التوجيه

تعزيز الحراك  - ٥
(الحراك الجغرافي 

والوظيفي والحراك فيما 
 بين القطاعات)

 
 
 
 
 

حتديث سياسة احلراك اجلغرام  - ١٩
 وفطبيقها.

املوظفني العاملني  نسبة
م مقار العمل الشاق 
الذين يتم نقلهم عند 
انتهام مدة التكليف 
املقررة هلم (علا 

ءساس املدة االعتياوية 
 لشغل الوظائف).

٢٠١٣-٢٠١٢ X X X 

مت حتديث سياسة احلراك اجلغرام وُنشرا م فشرين األول/ءكتوبر  -
٢٠١٣. 

عملية م جمال احلراك  ١٥٢، جرا ٢٠١٢كانون الثاين/يناير   ومنذ -
عملية م كل فاة عامني.   ٩٠و ٨٠اجلغرام، ءي ما يااوح م املتوسط بني 

 .٢٠١٤عملية من هذا النوض منذ كانون الثاين/يناير  ٧٤كما جرا 
مت نقل غالبية املوظفني العاملني م مقار العمل الشاق، عند انتهام مدة  -
 كليف املقررة هلم.الت

اعتبار احلراك ميزة معافاً با  - ٢٠
 .٥-وم ٤-ألغراض الاقياا إا ورجا م

 
٢٠١٢ X X  

 .مت التنفيذ
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مؤشرات األداء  التدابير المنشودةالنتائج 
 الرئيسية

 اإلطار الزمني
 (معّدل)

 التقدم المحرز الجهات المسؤولة
إدارة  مكتب )٢٠١٢حزيران/يونيو  ٣٠(

 الموظفون المديرون البشرية الموارد

فنفيذ برناما رائد بشأن عملياا  - ٢١ 
التباول فيما بني القطاعاا واحلراك 

 الوظيفي.

نسبة املوظفني العاملني 
م مقار العمل ءو 
الوظائف عينها منذ 

ءكثر من مخس 
 سنواا

٢٠١٦-٢٠١٥ 
 

X X X 

 ٢٠١٦/٢٠١٧ ميكن النظر م فنفيذه م الفاةو  –مل ينفذ 

عدو عملياا احلراك  فعزيز احلراك فيما بني الوكاالا. - ٢٢
فيما بني الوكاالا م 

 كل فاة عامني

٢٠١٢ 
 

X X X 

عدو عملياا احلراك فيما بني الوكاالا: فقد بلغ  . ويتزايدمت فنفيذه
منها م الفاة  ١٣( ٢٠١٢عملية منذ عام  ٣١جمموض هذه العملياا 

إا ءواسط عام  ٢٠١٤عملية م الفاة من عام  ١٨، و٢٠١٢/٢٠١٣
). وكانت ءغلب احلاالا فتعلق مبوظفني م اليونسكو انتقلوا إا ٢٠١٥

موظفاً من األمم املتحدة ءو  ١٣انتقل حالة)، بينما  ١٨وكاالا ءخرى (
 وكاالا ءخرى إا اليونسكو.

تأمين بيئة عمل  - ٦
 حافزة

إعداو برناما يتيح االعااف  - ٢٣
 ءفرقة عمل.م عكل وام األب

مدى حتمس قياس 
املوظفني ومدى 
التزامهم بعملهم 

(ُحيدوان عن أريق 
إجرام استقصام عام 

للموظفني)؛ عدو ءفرقة 
تم يالعمل الا 

 االعااف بأوائها

٢٠١٤ 

X X X 

استئناف فطبيق برناما جوائز األفرقة (الذي مت  ٢٠١٦سي ري م عام 
 ).٢٠١١إيقاف العمل به منذ عام 

االعااف إعداو برناما يتيح  - ٢٤
 باألوام املتميز لألفراو.

 ٢٠١٣ 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

X X X 

نظام إوارة ، إصدار الصيغة ازدثة من ٢٠١٤يوليو /جرى، م متويف -
 األوام.

 مل جير بعد فنفيذ برناما يتيح االعااف باألوام املتميز. -
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مؤشرات األداء  التدابير المنشودةالنتائج 
 الرئيسية

 اإلطار الزمني
 (معّدل)

 التقدم المحرز الجهات المسؤولة
مكتب إدارة  )٢٠١٢حزيران/يونيو  ٣٠(

 الموظفون المديرون البشرية الموارد

نوعية تحسين  - ٧
اإلدارة وتعزيز األداء 

على مستوى الوظائف 
 اإلدارية

فوفري التدريب م جمال اإلوارة  - ٢٥
 وما فوقها. ٤-للموظفني من ورجة م

نسبة املوظفني من 
وما فوقها  ٤-ورجة م
علا  حيصلونالذين 

وورة فدريبية م جمال 
املهاراا اإلوارية؛ 

من  نسبة املشرفني
وما فوقها  ٤-ورجة م

مون فععً الذين يقد
التقدم فقارير عن 

؛ نسبة املوظفني ازريف
الراضني عن ءهداف 
التطوير الوظيفي 

(ُحتدو عن أريق إجرام 
استقصام عام 

 وظفني)للم

٢٠١٣-٢٠١٢ 
 ُعلِّقت التدابير

X   
ميزانية فعليق فوفري بالنظر إا  ٢٠١٥-٢٠١٣الفاة ُعلِّقت التدابري م 

 .للتدريب

 ٤-املشرفني من ورجة ماضطعض  - ٢٦
تحديد ءهداف التطوير الوظيفي بوما فوقها 

للموظفني الذين يعملون حتت مسؤوليتهم، 
فقارير عن وحتقيق هذه األهداف، وإعداو 
 التقدم ازريف م هذا الصدو.

٢٠١٤-٢٠١٣   X ٤-(م( 

 وسوف ينظر م فنفيذه م إأار عملية فقييم األوام –مل ينفذ بعد 

وضع آلية الستقام اآلرام علا  -٢٧
ورجة وفوفري خدماا التوجيه  ١٨٠ءساس 

 واملتابعة بالطريقة املناسبة.

نسبة املوظفني من 
ورجة مدير الذين 

آلية  يستخدمون
استقام اآلرام علا 

؛ ورجة ١٨٠ءساس 
نسبة املوظفني الراضني 

عن املمارساا 
التنظيمية (ُحتدو عن 
أريق إجرام استقصام 

 عام للموظفني)

٢٠١٥-٢٠١٤ X X X 

 وميكن إعاوة النظر م فنفيذه. –مل ينفذ 
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مؤشرات األداء  التدابير المنشودةالنتائج 
 الرئيسية

 اإلطار الزمني
 (معّدل)

 التقدم المحرز الجهات المسؤولة
مكتب إدارة  )٢٠١٢حزيران/يونيو  ٣٠(

 الموظفون المديرون البشرية الموارد

فقييم ءوام كبار املديرين بالقياس  -٢٨ 
 إا النتائا املنشووة الرئيسية.

نسبة املوظفني من 
تم يورجة مدير الذين 
فقييم ءوائهم حبلول 

 ٢٠١٢�اية عام 

٢٠١٢  

املوظفون 
من ورجة 
مدير وما 
 فوقها

 

ام لكبار املديرين وجتري مت إعداو صيغة حمدثة من اففاقاا األو
وضعها موضع التنفيذ م الربع عملياا إقرار واخلية من ءجل /مشاوراا

 .٢٠١٥الرابع من عام 

تعزيز  - ٨
المساءلة، واالمتثال 

للقواعد واإلجراءات، 
 والثقة

إعداو إأار واضح للمساملة  -٢٩
 يشمل مجيع موظفي املنظمة.

إعداو إأار للمساملة؛ 
عدو  خفض

  X X ٢٠١١ الطعون/االعااضاا

لقد ءرفق باساافي ية إوارة املوارو البشرية إأار رفيع املستوى خاص 
 باملساملة.

تعزيز القيم  - ٩
األساسية ومعايير 

 السلوك

موضوض األخعقياا وفعزيز  إوراج -٣٠
 يم األساسية م الدوراا التوجيهيةالق

 ،املخصصة لتعريف املوظفني اجلدو باملنظمة
وم ءنشطة التدريب املتعلقة باملسائل 

 اإلوارية.

عدو املوظفني الذين 
؛ نسبة تم فدريبهمي

عدو الشكاوى  فراجع
املتعلقة باملاايقاا؛ 

نسبة القاايا ازالة و 
إا مكتب 

األخعقياا؛ واآلرام 
الا يتم مجعها من 

خعل االستقصاماا 
 العامة للموظفني

٢٠١٦-٢٠١١ X  ومكتب
 X X األخعقياا

منذ الربع األخعقياا استؤنفت ءنشطة التدريب م جمال  – مت التنفيذ
 .٢٠١٥الثاين من عام 

 إعداو سياساا بشأن فاارب -٣١
املايل،  واإلفصاح ،واهلدايااملصاحل، 
ومكتب  X ٢٠١٢ وفنفيذها.

 X X األخعقياا

بتنفيذ برناما  ٢٠١٣اضطلع مكتب األخعقياا منذ عام  مت التنفيذ.
وجيري إعداو السياسة  املصاحل واإلفصاح املايل. فاارب بيانبشأن 

 اخلاصة بالتعامل مع اهلدايا.

تحقيق التكافؤ  - ١٠
الجنسين في بين 

 وظائف اإلدارة العليا

فنفيذ خطة عمل اليونسكو  -٣٢
 لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني.

وصول نسبة املديراا 
٪ ٥٠م املنظمة إا 
  X X ٢٠١٦-٢٠١٢ ٢٠١٦حبلول عام 

ت ميد ل نتي ة جرى فعليق العمل ببعض التدابري الواروة م خطة العمل
بني اجلنسني م وظائف الفئة حتقَّق التكافؤ عملياا التوظيف. وقد 

٪ ٣٦نسبة متثيل النسام م الوظائف من ورجة مدير  وفبلغ، املهنية
 ٢٠١٢ كانون الثاين/يناير م ميثل حتسناً باملقارنة مع ما كانت عليه (مما
ويرو فقرير مرحلي كامل م هذا الصدو م الوثيقة ٪). ٢٨(

 .٤ إععم/م٣٨
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مؤشرات األداء  التدابير المنشودةالنتائج 
 الرئيسية

 اإلطار الزمني
 (معّدل)

 التقدم المحرز الجهات المسؤولة
مكتب إدارة  )٢٠١٢حزيران/يونيو  ٣٠(

 الموظفون المديرون البشرية الموارد

تحقيق التوازن  -١١
في التوزيع الجغرافي 

 للموظفين

فنفيذ خطة العمل الرامية إا  -٣٣
صفوف موظفي حتسني التويفيع اجلغرام م 

 األمانة.

وصول نسبة الدول 
األعاام املمثلة م 

٪ م ٨٥األمانة إا 
؛ ارففاض ٢٠١٦عام 
البلدان املمثلة عدو 

 م حدوو النصاب.

٢٠١٦-٢٠١٢ 

X X  

جرى فعليق العمل ببعض التدابري الواروة م خطة العمل نتي ة لت ميد 
 ١٥٣عدو الدول األعاام املمثلة م األمانة  عملياا التوظيف. ويبلغ

(وكان  وولة عاواً ممثلة م حدوو النصاب ٧٠)، منها ٪٧٨وولة عاواً (
وولة عاواً). واستؤنف  ٨٠يبلغ  ٢٠١٢يناير /م كانون الثاين عدوها

العمل م اختاذ إجراماا لتحسني التويفيع اجلغرام للموظفني وذلك من 
. ويرو فقرير ٢٠١٥مايو /يني الشباب م ءيارخعل البدم بربناما املهن

البلدان غري املمثلة والبلدان املمثلة  -٣٤ .٤إععم /م٣٨مرحلي كامل م هذا الصدو م الوثيقة 
القائم، وحتديد  وضعوون النصاب: فقييم ال

يتيح  اهلدف املشكعا، وإعداو �ا حمدو
الوصول إا املرعحني التابعني هلذه البلدان 
عن أريق نشر إععناا الوظائف الشاغرة 
م الصحف ازلية وعن أريق االستفاوة من 

معارض فرص العمل ومن وعم الل ان 
 والشبكاا املهنية.الدائمة الوأنية والوفوو 

نسبة املوظفني الذين 
من  يتم فعيينهم

البلدان غري املمثلة 
دان املمثلة وون والبل

 النصاب

مواصلة فنفيذ برناما املهنيني  -٣٥
 الشباب ووعم هذا الربناما.

نسبة املوظفني الذين 
يتم فعيينهم من 

البلدان غري املمثلة 
والبلدان املمثلة وون 

 النصاب.

ءبريل /. استؤنف العمل بربناما املهنيني الشباب م نيسانالتنفيذ مت
. وكان األجل األقصا لتقدمي ٢٠١٢فعليقه منذ عام  بعد ِءن مت ٢٠١٥

 الاعيحاا
مهنيني عباب من  ١٠؛ وسوف يلتحق ٢٠١٥يوليو /متويف ١٠هو 

 .٢٠١٦البلدان غري املمثلة والبلدان املمثلة وون النصاب باملنظمة م عام 
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مؤشرات األداء  التدابير المنشودةالنتائج 
 الرئيسية

 اإلطار الزمني
 (معّدل)

 التقدم المحرز الجهات المسؤولة
مكتب إدارة  )٢٠١٢حزيران/يونيو  ٣٠(

 البشرية الموارد
 الموظفون المديرون

إقامة شراكات  -١٢
فعالة لالنتفاع بخبرات 

 خارجية

اجلهوو الرامية إا  ووعمفيسري  -٣٦
إقامة عراكاا جديدة مع احلكوماا، 

الدولية احلكومية، واجلامعاا،  واملؤسساا
فنفيذ برناما  ، لدعموالقطاض اخلاص

اليونسكو، وذلك وفقاً ملعايري اإلأار اخلاص 
بإعارة املوظفني وانتدابم وم الاالا 

 فتوافر فيها اخلرباا بسهولة. الرئيسية الا ال

عدو وفويفيع عملياا 
إعارة املوظفني 

وانتدابم حسب 
القطاعاا واملكافب 

واآلرام والوحداا؛ 
فرو بعد  اإلجيابية الا
املدير التنفيذ من 

 املسؤول عن التعييناا

وقسم التعاون  X بصفة مستمرة
مع مصاور 

التمويل اخلارجة 
 عن امليزانية

X  باإلأار اخلاص بإعارة املوظفني  ٢٠١٢فقد بدء العمل م عام  .مت التنفيذ
 وانتدابم، وءقيمت عراكاا جديدة:

عملية انتداب ملوظفني من القطاعني  ٢٢عملية إعارة و ٢٨جرا  فقد
 .٢٠١٥-٢٠١٤العام واخلاص م الفاة 

مع اللس السويدي للتعليم  ٢٠١٤ومت فوقيع مذكريت ففاهم م عام 
 العايل، والوكالة الكورية للتعاون الدويل.

كل   كما جرى فوقيع اففاقاا جديدة بشأن املوظفني املهنيني املبتدئني مع
 من آذربي ان وقطر والصني.

 عملية فدريب حتظا بالرعاية.ومت فوقيع اففاق مع حكومة الصني بشأن 
جعل مكتب  -١٣

إدارة الموارد البشرية 
هيئة تقّدم الدعم 

والمشورة على نحو 
استباقي إلى المنظمة 

 والموظفين

بنية مكتب إوارة املوارو مواممة  -٣٧
املوارو البشرية  البشرية لدعم اساافي ية إوارة

 علا حنو فعال وحتسني اخلدماا املقدمة.

إصدار مذكرة عاجّية؛ 
نسبة معايري اخلدمة 
الا يتم االلتزام با؛ 

نتائا عملياا القياس 
العشوائية الا ُجترى 
لتحديد مدى رضا 

"العمعم"؛ املعلوماا 
املستمدة من 

االستقصاماا العامة 
 للموظفني

٢٠١٢-٢٠١١ X    ٢٠١٢حزيران/يونيو  ٢٥م  جرى إصدار مذكرة عاجّية . وقدالتنفيذمت ،
 .٢٠١٤مايو /ءيار ١٩وم 

    X ٢٠١٢  حتديث املعايري اخلاصة باخلدمة. -٣٨
رصد جووة اخلدماا املقدمة  -٣٩ م هذا الصدو.العمل جاٍر مل ينفذ بعد، و 

 (والوقت العيفم لتقدميها) حسب الشعب.
 ٢٠١٢ X   
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مؤشرات األداء  التدابير المنشودةالنتائج 
 الرئيسية

 اإلطار الزمني
 (معّدل)

 التقدم المحرز الجهات المسؤولة
مكتب إدارة  )٢٠١٢حزيران/يونيو  ٣٠(

 الموظفون المديرون البشرية الموارد

إعداو خطة افصال خاصة باملوارو  -٤٠ 
يشمل إنشام موقع مبا البشرية وفنفيذها (

 عبكي ملكتب إوارة املوارو البشرية، 
وفنظيم اجللساا اإلععمية واللقاماا 

 املفتوحة م املقر وم امليدان).

فعزيز االمتثال للقواعد 
 (فقارير مراجعة

)؛ اآلرام الا األوام
تم مجعها من خعل ي

االستقصاماا العامة 
 للموظفني

٢٠١٢-٢٠١١ X 

 .جاٍر الستكمال هذه التدابري العمل  
مت فدعني موقع عبكي خاص مبكتب إوارة املوارو البشرية م فشرين 

ويتطلب هذا املوقع الشبكي القيام بتحديثه وهو  .٢٠١٢ءكتوبر /األول
 .٢٠١٥/٢٠١٦ءمر سي ري م الفاة 

إيفالة الطابع البريوقراأي من  -٤١
املوارو إوارة اخلاصة ب العملياا واإلجراماا

: إجرام استعراض منه ي البشرية
جمموعاا لدى فنفيذ  للعملياا، وال سيما

 لسري العمل. هام املتتابعةامل
يفياوة ففويض السلطاا م مكتب  -٤٢ 

 إوارة املوارو البشرية، وإا القطاعاا.

فقليص الوقت العيفم 
لتقدمي اخلدماا؛ نسبة 
رضا املوظفني (ُحتدو 

عن أريق إجرام 
عام استقصام 
 للموظفني)

٢٠١٣-٢٠١٢ X 

صيغ لموعاا املهام املتتابعة لسري . فقد جرى إعداو ثعث مت التنفيذ  
يتواصل استعراض ومن املزمع ءن غدا فنفذ م املقر وامليدان. العمل، 

 العملياا.
 .العمل جاٍر الستكمال هذه التدابري

برناما فدريب ووري  إعداو -٤٣
للموظفني اإلواريني وللموظفني املعنيني 
بإوارة عؤون املوارو البشرية م القطاعاا 

 واملكافب وم الوحداا امليدانية.

فعزيز االمتثال للقواعد 
اعتباراً من عام  )األوام (فقارير مراجعة

٢٠١١ X 

فنفيذ جولة ثانية للتدريب علا حترير بياناا املواصفاا  سي ري  
 الوظيفية، وذلك بعد االنتهام من عملية إصعح بنية املوظفني اإلواريني.

إجرام استقصام عام للموظفني مرة   -٤٤
 كل سنتني.

 ستقصامااإجرام ا
خاصة باملوظفني م 

وعام  ٢٠١٢عام 
 ٢٠١٦وعام  ٢٠١٤

 اعتباراً من عام
٢٠١٢ X 

 (بسبب الوضع املايل). ٢٠١٤وال م عام  ٢٠١٢مل ينفذ م عام   
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 : تعزيز الحضور الميداني والعمل المشترك بين القطاعات٢الهدف 

 اإلطار الزمني مؤشرات األداء الرئيسية التدابير النتائج المنشودة
 المسؤولة الجهات

 التقدم المحرز
إدارة  مكتب )٢٠١٥ يونيو/حزيران ٣٠(

 الموظفون المديرون البشرية الموارد

الحضور تعزيز  - ١
الميداني والعمل المشترك 

 بين القطاعات

فقييم االحتياجاا من حيث  - ١
الوظائف م الوقت  َعغلو املوظفني م امليدان؛ 

املوظفني املناسب، وفوفري فدريب جيد لتعريف 
 باملنظمة، وضمان نقل املعارف.اجلدو 

الوظائف الشاغرة م امليدان؛  نسبة
 منطقة نسبة املكافب امليدانية مو 

ءفريقيا (املرحلة األوا) الا مت 
فزويدها بالعدو الكام من املوظفني 

 ٪ من الوظائف)٩٠َعغل (

اعتباراً من عام 
٢٠١١ X X  

جرى اإلبقام علا وظائف عديدة كوظائف 
عاغرة بسبب جتميد التوظيف، مما ءوى إا 

لوظائف ل) ٪٢٦معدل عال (فس يل 
. ٢٠١٤ءغسطس /الشاغرة م امليدان م آب

وءعيد الاكيز م جهوو التوظيف منذ 
علا الوظائف امليدانية  ٢٠١٤ءغسطس /آب

وظائف. وءسهم ذلك م  ١٠٨فتم َعغل 
 ١٥خفض معدل الوظائف الشاغرة إا 

. ٢٠١٥يونيو /وظيفة عاغرة م حزيران
، ٢٠١٥ يناير/ينوخعل الفاة منذ كانون الثا

 ٣ وظيفة م ءفريقيا، كانت ٣٢ل َعغ مت
بدرجة مدير ءو مدير مكتب  وظائف منها
وظيفة منها من الفئة املهنية  ١١ميداين، 

 ١٧(بامنها وظائف ملهنيني وأنيني)، و
وظيفة من فئة اخلدمة العامة ازلية. واعتباراً 

، ءصبح ثلثا ٢٠١٥يونيو /من حزيران
م ءفريقيا مكافب حتظا املكافب امليدانية 

 ، مثعً،ا يشكل(مب بقدر مناسب من املوظفني
). وسوف فتواصل من الوظائف ٪٩٠نسبة 

جهوو التوظيف من ءجل فزويد مجيع املكافب 
امليدانية م ءفريقيا بالعدو الكام من 

 املوظفني.
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 اإلطار الزمني مؤشرات األداء الرئيسية التدابير النتائج المنشودة
 المسؤولةالجهات 

 التقدم المحرز
مكتب إدارة  )٢٠١٥ حزيران/يونيو ٣٠(

 الموظفون المديرون البشرية الموارد

 

إعداو سياساا ومباوئ فوجيهية  - ٢
املوظفني  إعاوة فويفيعفيما يتعلق بدعم توفري الل
تعييناا املوظفني باخلدمة و  �ايةاالا حبو 

  ازليني.
اعتباراً من عام 

٢٠١١ 
X  ومكتب

   التنسيق امليداين

 ،ءعدا املباوئ التوجيهية. فقد مت التنفيذ
إعاوة اإلواري اخلاص باملنشور جرى إصدار و 

يناير /كانون الثاين  ٣١فويفيع املوظفني، م 
فويفيع إعاوة . واستمرا عملية ٢٠١٣
 ٩٥ومشلت  ٢٠١٤خعل عام  نياملوظف
 موظفاً.

التسلسل فيما خيص فوضيح  - ٣
واخل املكافب اإلوارية التبعية املسؤولياا و 

 امليدانية وفيما بينها وبني امليدان واملقر.

 
اعتباراً من عام 

٢٠١١ 
X  ومكتب

   التنسيق امليداين

 ٤إععم /م٣٧انظر الوثيقة . مت التنفيذ
ضميمة، فيما خيص الشبكة امليدانية؛ واملذكرة 

عبكة املكافب امليدانية العاجية بشأن 
لليونسكو م ءفريقيا، واملذكرة العاجية بشأن 

مكافب م حتسني ففويض السلطاا 
اليونسكو امليدانية ومراجعة ععقاا فسلسل 

)؛ ٢٠١٤يناير /التبعية اإلوارية (كانون الثاين
 اجلزم الرابع. ٥م ا/١٩٥والوثيقة 

فوفري املشورة والدعم للمديرين فيما  - ٤
واملواصفاا  اهليكل التنظيميفصميم خيص 

 .واملوظفنيالوظيفية 
 

اعتباراً من عام 
٢٠١١ 

X  ومكتب
   التنسيق امليداين

 بصفة مستمرة. التنفيذ جارٍ 

احلرص علا قياس عملياا فقييم  - ٥
إعداو التقارير و ءوام رؤسام املكافب امليدانية 

الذين  املكافب امليدانية رؤسامنسبة  الصدو.م هذا 
 يتم فقييم ءوائهم

اعتباراً من عام 
٢٠١١ 

X  ومكتب
   التنسيق امليداين

 .مت التنفيذ

ف رى إعداو اففاقاا ءوام ءقرها املديرون 
ورؤسام املكافب امليدانية اعتباراً من فشرين 

(وكان معدل التنفيذ  ٢٠١٤ءكتوبر /األول
 .٪٩٥يبلغ  ٢٠١٥ءبريل /م نيسان
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 اإلطار الزمني األداء الرئيسية مؤشرات التدابير النتائج المنشودة
 المسؤولة الجهات

 التقدم المحرز
مكتب إدارة  )٢٠١٥ حزيران/يونيو ٣٠(

 الموظفون المديرون البشرية الموارد

 

 - ١(اهلدف  ٢١انظر التدبري  - ٦
بشأن رناما رائد بفنفيذ ): ٥النتي ة املنشووة 
حلراك ابني القطاعاا و فيما عملياا التباول 

 الوظيفي.

 

 ٢٠١٦-٢٠١٥ X X X 

 

  االندماج تحسين - ٢
 لألمم  الموحدالنظام  في

 المتحدة

ضمان افساق املمارساا اخلاصة  - ٧
باملوارو البشرية (قدر اإلمكان) علا مستوى 

"فوحيد  مباورةم إأار  املكافب امليدانية
األوام"، وذلك عن أريق افّباض �ا متسق م 

 فعيني املوظفني ازليني.

 التقدم ازريف م فطبيق خطة العمل

اعتباراً من عام 
٢٠١١ X   

مت إعداو االقااحاا اخلاصة بتحقيق 
الل نة اإلوارية الرفيعة االفساق ووافقت عليها 

 .٢٠١٤م عام  املستوى

العمل م إعداو صيغة حمدثة من  وجيري
سياسة التوظيف اخلاصة باملوظفني ازليني 
(للوظائف من فئة اخلدمة العامة ومن فئة 

 املهنيني الوأنيني).

فعزيز مشاركة اليونسكو وما و  إوامة - ٨
فقدمه املنظمة من إسهاماا م الشبكاا 

 املشاكة بني الوكاالا.

 املشاركة م ءفرقةو  فرؤس الل ان
اعتباراً من عام  العمل

٢٠١١ X   
 بصفة مستمرة. التنفيذ جارٍ 
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 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 

197 EX/5 Part V 
Corr. 

 الخامسالجزء  ٥م ت/١٩٧ 
 تصويب

  
 ١٤/١٠/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

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

 الخامسالجزء 

 المسائل المتعلقة بالموارد البشرية

وتنفيذ السياسة المعدلة  ٢٠١٤لخبراء االستشاريين في عام استخدام عقود اتقرير المديرة العامة عن  –باء 
 الخاصة بالخبراء االستشاريين األفراد وغيرهم من األخصائيين

 تصويب

 على النحو التايل:٣اجلدول ويعدل  ٣٥تعدل الفقرة 

 اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين األفراد

٪ مقارنة مبا كان ٩بنسبة  ٢٠١٤االستشاريني األفراد اليت أبرمت يف عام إمجايل اإلنفاق على عقود اخلرباء  رتفعا -٣٥
 نسبةميثل  امليدان إنفاق كان)). و ٣اجلدول ٪ يف امليدان (٨بنسبة ٪ يف املقر و ١١بنسبة فارتفع ( ٢٠١١عليه يف عام 

(ب) إمجايل اإلنفاق  ٣ويعرض اجلدول  .٢٠١٤يف عام  االستشاريني األفراد٪ من إمجايل اإلنفاق على عقود اخلرباء ٦٠
 على عقود اخلرباء االستشاريني األفراد اليت أبرمت خالل الفرتات الثالث املاضية من فرتات العامني.

 (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٤-٢٠٠٨اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين:  – ٣الجدول 

 خالل الفترة التطور        
 ٢٠١٤-٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ٪١١ ٨,٩٠٠ ٨,٠١١ ٦,٧٦٥ ٨,٧٤٣ ١٠,١٥٠ ١١,١٩٢ ٩,٥٥٠ املقر
  ٪٤٠ ٪٣٩ ٪٣٧ ٪٣٦ ٪٤٢ ٪٥١ ٪٥٣ ٪ في المقر

 ٪٨ ١٣,٤٩٩ ١٢,٤٨٦ ١١,٥٧٥ ١٥,٧٤٧ ١٤,٢١٠ ١٠,٧٥٢ ٨,٤٣٧ *امليدان
  ٪٦٠ ٪٦١ ٪٦٣ ٪٦٤ ٪٥٨ ٪٤٩ ٪٤٧ ٪ للميدان

         
 ٪٩ ٢٢,٣٩٩ ٢٠,٤٩٧ ١٨,٣٤٠ ٢٤,٤٩٠ ٢٤,٣٦٠ ٢١,٩٤٤ ١٧,٩٨٧ المجموع



197 EX/5 Part V Corr. - page 2 

 على النحو التايل: ٤٦ الفقرة تعدل

 ٢٠١٤اســتعانت بــم اليونســكو يف عــام جنســيات اخلــرباء االستشــاريني الــذين  ١الــوارد يف امللحــق  ١٠ويبــني اجلــدول  -٤٦
أن املكاتـب تسـتعني خبـرباء استشـاريني حمليـني للعمـل يف البيانـات ؤكـد تبسب الموعـة الـيت يقـع فيهـا املكتـب املـانح للعقـد؛ و 

ـــةاحملشـــروعات املإطـــار  ـــذين اســـتعانت بـــم مكاتـــب قائمـــة يف بلـــدان  ٪٥٨نســـبة  . فقـــد كانـــتلي مـــن اخلـــرباء االستشـــاريني ال
خــرى: ففــي مكاتــب يف املنــاطق األ ٪٩٥و ٪٦٤موعــة. وتــرتاوح ـــذا النســبة بــني الموعــة األوم مــن مــواطب بلــدان ـــذا ال

املســتعان بــم مــن مــواطب  مــن اخلــرباء االستشــاريني ٪٦٤علــى ســبيل املثــال، كانــت نســبة  امســة (الــدول العربيــة)الموعــة اخل
اخلـــرباء االستشـــاريني الـــذين اســـتعانت بـــم مكاتـــب قائمـــة يف بلـــدان الموعـــة مـــن  ٪٩٥ انبلـــدان ــــذا الموعـــة، يف حـــني كـــ

 الثانية من مواطب بلدان ـذا الموعة.

 ١الملحق 

 :والميدانفي المقر و في الميدان  عدد الخبراء االستشاريينالتاليين بشأن  ٩ضاف الجدوالن يُ 

 عدد الخبراء االستشاريين ومبالغ اإلنفاق على العقود بحسب المجموعة اإلقليمية :٩الجدول 
 ٢٠١٤و ٢٠١٣: االستشاري التي ينتمي إليها الخبير

 عدد الخبراء االستشاريين في الميدان  
 

 المبلغ (بماليين الدوالرات)
                    

 ٪ ۲۰۱٤ ٪ ۲۰۱۳   ٪ ۲۰۱٤ ٪ ۲۰۱۳ المجموعة اإلقليمية

 ٪۳۳ ٤٫٤۱٥ ٪۳٦ ٤٫٥۱٥   ٪۱۹ ۲۹۸ ٪۲۱ ۳۳٥ األولى
 ٪۳ ۰٫۳٤۷ ٪۳ ۰٫٤۳٥   ٪٦ ۹٥ ٪۷ ۱۱۲ الثانية
 ٪۱۸ ۲٫٤۷۷ ٪۱۱ ۱٫۳۸   ٪۲٤ ۳٦۸ ٪۱۷ ۲۷۲ الثالثة
 ٪۱۹ ۲٫٥٥ ٪۲۱ ۲٫٥٦۳   ٪۱۹ ۳۰۰ ٪۱۹ ۳۱۷ الرابعة

 ٪۱٤ ۱٫۸۹۹ ٪۱۳ ۱٫٦۸۱   ٪۱۹ ۲۹٤ ٪۲۲ ۳٥٥ أفريقيا -الخامسة 
 ٪۱۳ ۱٫۸۱۲ ٪۱٥ ۱٫۹۱۱   ٪۱۳ ۱۹٤ ٪۱٤ ۲۳٥ العربية الدول – الخامسة
 ٪۱۰۰ ۱۳٫٤۹۹ ٪۱۰۰ ۱۲٫٤۸٦   ٪۱۰۰ ۱٥٤۹ ٪۱۰۰ ۱٦۲٦ المجموع

          
 المبلغ (بماليين الدوالرات)    عدد الخبراء االستشاريين في المقر وفي الميدان  

                     
 ٪   ۲۰۱٤ ٪ ۲۰۱۳    ٪ ۲۰۱٤ ٪ ۲۰۱۳ المجموعة اإلقليمية

 ٪۳۲ ۷٤۰ ٪۳۳ ۷۷۹ األولى
  
  ۹٫۱٦۷ ٤٥٪ ۹٫۹۲۸ ٤٤٪ 

 ٪٦ ۱۳٥ ٪٦ ۱٥۲ الثانية
  
  ۰٫۹٥ ٦٦٪ ۰٫۷۷۷ ۳٪ 

 ٪۱۹ ٤٤۰ ٪۱٤ ۳۳٤ الثالثة
  
  ۲٫۱٦٥ ۱۱٪ ۳٫٤۷٦ ۱٦٪ 

 ٪۱۷ ۳۸۷ ٪۱۷ ۳۹٦ الرابعة
  
  ۳٫۳۹۷ ۱۷٪ ۳٫٤۲۰ ۱٥٪ 

 ٪۱٥ ۳٤۳ ٪۱۸ ٤۲٤ أفريقيا -الخامسة 
  
  ۲٫۳۲٥ ۱۱٪ ۲٫٥۷۲ ۱۱٪ 

 ٪۱۱ ۲٥۹ ٪۱۲ ۲۹۱ العربية الدول – الخامسة
  
  ۲٫٤۷۷ ۱۲٪ ۲٫۲۲٦ ۱۰٪ 

 ٪۱۰۰ ۲۳۰٤ ٪۱۰۰ ۲۳۷٦ المجموع
  
  ۲۰٫٤۹۷ ۱۰۰٪ ۲۲٫۳۹۹ ۱۰۰٪ 
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 ١الملحق 

 :التاليعلى النحو  ١٠الجدول  يعدل

 ٢٠١٤عام عين بهم في الخبراء االستشاريين الذين استُ  اتجنسي: ١٠الجدول 
 يقع فيها المكتب المانحينتمون إليها والمجموعة اإلقليمية التي بحسب المجموعة اإلقليمية التي 

المجموعة اإلقليمية التي 
ينتمي إليها الخبير 

 االستشاري

 المجموعة اإلقليمية التي يقع فيها المكتب المانح

 -الخامسة  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 أفريقيا

 –الخامسة 
 المجموع الدول العربية

 ٪٣٢ ٪٢٢ ٪١٦ ٪٢٢ ٪١١ ٪٥ ٪٥٨ األولى
 ٪٦ ٪٠ ٪١ ٪١١ ٪٠ ٪٩٥ ٪٨ الثانية
 ٪١٩ ٪٠ ٪١ ٪٠ ٪٨٨ ٪٠ ٪٩ الثالثة
 ٪١٧ ٪١١ ٪٣ ٪٦٥ ٪٠ ٪٠ ٪١١ الرابعة

 ٪١٥ ٪٣ ٪٧٥ ٪١ ٪٠ ٪٠ ٪٦ أفريقيا -الخامسة 
 ٪١١ ٪٦٤ ٪٤ ٪٠ ٪٠ ٪٠ ٪٨ العربية الدول – الخامسة

 
       

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ المجموع

 

 طُبعت ـذا الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 

197 EX/5 
Part V Add. 

 ٥م ت/١٩٧ 
 الخامس ضميمةالجزء 

  
 ١٢/١٠/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

 السابقة دوراتهما في العام والمؤتمر التنفيذي المجلس اعتمدها التي القرارات متابعة

 الجزء الخامس

 البشرية بالموارد المتعلقة المسائل

 ضميمة

 اليونسكو موظفي نقابة مالحظات

 اإلداري، اليونسكو مرجع من) هاء( ٩,٢ البند بأحكام عمالً 
 اليت التقارير بشأن مالحااتا اليونسكو موظفي نقابة تقّدم

 .العامة املديرة قدمتها

 
 صفوفهم في الجنسين بين والتوازن األمانة لموظفي الجغرافي التوزيع - ألف

 للموظفين الجغرافي التوزيع - القسم "أوًال"

املديرة العامة على زيادة  تحثّ ف ،إزاء ازدياد عدد الدول األعضاء غري املمثلةتعرب نقابة موظفي اليونسكو عن أسفها 
خطوة إجيابية يف  ٢٠١٥الشباب يف عام  املهنيني بربنامج العمل استئناف التمثيل اجلغرايف العاملي داخل املنامة. ويُعترب

خارج اللجان الشباب  املهنيني ربنامجل رتشيحاتال تقدمي إىل الدعوة تعميمه ينبغي النقابة تعتقد أن إال أنهذا االجتاه. 
 من أجل الوصول إىل أوساط األخصائيني وإىل أفضل اخلرباء يف جماهلم. الوطنية واألوساط الدبلوماسية
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 التوازن بين الجنسين في صفوف الموظفين - م "ثانياً"القس

) واملهنيات اللوايت ٪٣٦أن نسبة املديرات ( بأسف الحظت هابتزايد التوازن بني اجلنسني بوجه عام ولكن النقابةترّحب 
 ما زالت منخفضة. )٪٣٥= ٥-م درجةيتبّوأن أعلى املناصب (

 السنتني ونصف السنة القادمة، تأمل النقابة يف أن تغتنم اإلدارة فرتة خالل) ٪٢٨عالية ( تقاعد املدراءنسبة  إذ ستكونو 
التوازن على مستوى املدراء. وتأمل النقابة أيضًا يف أن ُمتنح النساء األولوية، عند تساوي الكفاءة، الفرصة ملعاجلة انعدام 

 يف املستقبل. اليت ستصبح شاغرة الوظائف الوظائف الشاغرة اليوم أو تعيني املوظفني يف أثناء

 المعدلــة السياســة وتنفيــذ ٢٠١٤ عــام فــي االستشــاريين الخبــراء عقــود اســتخدام عــن العامــة المــديرة تقريــر -باء 
 األخصائيين من وغيرهم األفراد االستشاريين بالخبراء الخاصة

 املقر. وال سيما يف االستعانة خبرباء استشاريني خارجينياستمرار تزايد  إزاءالنقابة عن أسفها  تعرب

ـــربامج ختفـــيض  إجـــراءات % ممـــا ال يتوافـــق مـــع٢٢بنســـبة  علـــى عقـــود اخلـــرباء االستشـــاريني اإلمجـــايلاإلنفـــاق  فقـــد ازداد ال
ــذتالــيت واملــوظفني  وتبــّني هــذه الزيــادة بوضــوح أن مــع عمليــة ختفــيض الــدرجات الوظيفيــة. حاليــاً و  تخــذتُ و  قبــل ذي مــن اختُّ

ثـري شــواغل فيمـا خيــص  األمـر الــذي يمواردهـا الدائمــة،  اســتناداً إىل هامهــا األساسـيةمب لتضـطلعال متلــك مـوارد كافيــة املنامـة 
 ملنامة.لدى ا املتوافرةكفاية اخلربات الداخلية 

اإلنفاق على عقود الخبراء االستشاريين الممولَّة من ميزانية البرنامج العادي، بين عامي مجموع وقد ازداد 
 !٪٧٣، بنسبة ٢٠١٤و ٢٠١٣

 خـرباء عقـود معهـم أبرمـت الـذين املتقاعـدين املـوظفنياملنامة فيما خيـص عـدد  تقّدمهاالنقابة اخنفاض األرقام اليت  الحظوت
التقريـر  أيضـاً إحصـاءات عـن  هذه املسألة ينبغي أن يتضـمنبة تعتقد أنه لتكوين رؤية شاملة بشأن النقا ولكن. استشاريني

الــيت تشــمل  عقــود اخلــدمات والعقــود القصــرية األجــل وغريهــا)غــري املــوظفني (مثــل مــن  العــاملنيعقــود مــن  األنــواع األخــرى
 .ناملتقاعدي من املوظفني نسبة عالية أيضاً 

يـؤدي إىل املـدى الطويـل علـى  املـوظفني غـري مـن العـاملني عقـودوالنقابة ال يسعها سوى أن تؤكد جمدداً أن اإلفراط يف إبـرام 
 .الدولية املدنية اخلدمة استقالليةبلطابع الدويل للخدمة املدنية وبالتايل املساس با

طابعهـــا  خلدمـــة املدنيـــة الدوليـــةا ســـتعادةالو  املقلـــقتصـــحيح الوضـــع الـــراهن ل الالزمـــة تـــدابريالوبالتـــايل، تطلـــب النقابـــة اختـــاذ 
 واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة. إلينا ةاملوكل املهمة كي نلّيب بشكل أفضل،  األساسي
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دون إبطــاء مبراجعــة احلســابات املتعلقــة بــالعقود املربمــة اليــوم مــع  البشــرية املــوارد إدارة مكتــب أن يقــوموتطلــب النقابــة أيضــاً 
الوظـائف األساسـية  تشـملديـد املهـام التعاقديـة الـيت ، سـواء يف املقـر أو املكاتـب امليدانيـة، بغيـة حتمـن غـري املـوظفني عاملني

 للمنامة واختاذ تدابري عاجلة للخروج حبّل دائم طويل األجل.

 :٢٠١٦-٢٠١١ للفترة البشرية الموارد إدارة استراتيجية عن العامة المديرة تقرير -جيم 
 بها الخاصة العمل وخطة األولوية، ذات المسائل

 القدرات تطويرو التعلم 

 تخصيص موارد مالية لربامج التدريب.لّلم النقابة بوجود حاجة ملحة تس

تمويــل جمموعــة مــن بــرامج التــدريب إىل الفريــق التحضــريي التــابع للمجلــس التنفيــذي يف بتقــدمي طلــب وصــحيح أنــه جــرى 
 ميزانيـةوجـود  يُغـين عـنال ميكـن أن إال أن ذلـك "، الربنـامج تنفيـذ لتعزيـز االسـتثماراملعنونة " ٢ إعالم ٥/ت م١٩٧ الوثيقة

 ممولة من ميزانية الربنامج العادي.و للتدريب  خمصصةمستقرة 

احملـددة لفـرتة العـامني القادمـة والبالغـة للتـدريب يف خطـة اإلنفـاق  لـغختصـيص أي مب لعدموبالتايل، تعرب النقابة عن أسفها 
 مليون دوالر أمريكي. ٥١٨

 ٢٠١٤الوعــود الــيت ُقطعــت أثنــاء عمليــة إعــادة توزيــع املــوظفني الــيت جــرت يف عــام  لنكــثوتعــرب النقابــة أيضــاً عــن أســفها 
 لتدريب مالئم على املهام اجلديدة املوكلة إليهم.توزيعهم  املوظفني املعاد إخضاع كان يُفرتض يف إطارهاواليت  

 إلدارة الموارد البشرية التخطيط

اسـرتاتيجية إدارة  أن يفذلـك  تجلـىيف املنامة، وي البشريةقلة التخطيط املتعلق باملوارد ما زالت النقابة تشعر بقلق بالغ إزاء 
ـــد اإلعـــداد مـــا زالـــت املـــوارد البشـــرية إلدارة املـــوارد البشـــرية يف  فعليـــةفتحـــّث النقابـــُة املـــديرة العامـــة علـــى وضـــع سياســـة  .قي

يتعلــــق فيمـــا للمســـاءلة مســــتويات التسلســـل اإلداري  ضـــع مبوجبهـــا مجيـــعُ ختاليونســـكو، تتضـــمن أهـــدافاً وآليـــات واضــــحة و 
تنميـة املعـارف واملهـارات، والتخطـيط يف جمـال التقـدم الـوظيفي،  ومنهـاإدارة املـوارد البشـرية  يف جمـال املنوطة بـااملسؤوليات ب

 .وتعيينهمراك املوظفني إجراءات تتسم بالشفافية حلواعتماد 

يف جمــال إدارة املــوارد البشــرية يف املنامــة.  انعــدام الرؤيــة بالرتاضــي الطــوعي اخلدمــة إل�ــاء الــذي ُوضــع مــؤخراً  ربنــامجوأّكــد ال
عمليــــة بــــدء األجــــل احملــــدد ل، اســــُتهّل الربنــــامج قبــــل املــــوظفني مغــــادرة لتربيــــرفباإلضــــافة إىل عــــدم وجــــود أي معيــــار معقــــول 

 .٢٠١٦عام يف ملوارد البشرية املتعلقة باتخطيط ال

 سرتاتيجي.االتخطيط ال مبزيد من القيامدون  على املستوى نفسهالشاغرة الوظائف  معاموقد أُعلن عن 
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نفســها لــن حيقــق ســوى وفــورات ال تــذكر الوظيفيــة  الدرجــةاألوىل مــن  الرتبــةيف موظــف  تعيــنيومــن مناــور مــايل حبــت، فــإن 
 .الداخلي احلشد طريق عن الوظيفة تغلإذا شُ  على اإلطالق وقد ال حيقق أي وفوراتعدة بعد مرور سنوات وذلك 

 بأعداد كبرية.وتشكو من "هجرة األدمغة"  املؤسسية ذاكرتا ضياعومن مناور فكري، فإن املنامة تشهد 

وســائل بفعاليــة أكــرب لــو اعُتمــدت التوصــل إىل ذلــك  ألمكــنموظفيهــا،  وإذا كــان هــدف املنامــة هــو ختفــيض متوســط ســنّ 
يف  مبــا كــان قــد ســاهم يف إطــار العمليــة اجلاريــة حاليــاً  املعيَّنــنيزيــادة عــدد املهنيــني الشــباب  منهــا علــى ســبيل املثــال أخــرى

 .يف آن واحد ختفيض متوسط سن املوظفني وحتسني التوزيع اجلغرايف

 الوظـائف الــيت أصــبحت شـاغرة بفعــل العمليــة الـذين ســيتولون املهنيــونيكــون  أنفمــن غــري املـرّجح م، وباإلضـافة إىل مــا تقـدّ 
 .العمراألربعني من العقد أصغر سناً من املوظفني الذين غادروا املنامة والذين كانوا يف غالبيتهم يف بعة املتّ 

 ٢٠١٦-٢٠١١ للفترة البشرية الموارد إلدارة اليونسكو استراتيجيةب الخاصة العمل خطة - ٣الملحق 
 (تقرير مرحلي)

 عملية التوظيف

 املــوارد إلدارة اليونســكو اســرتاتيجيةمرحلــي عــن  تقريــر - ٣عــن الدهشــة الــيت اعرتتــا عنــدما رأت يف "امللحــق النقابــة تعــرب 
 حيـث مـن والفعاليـة السـرعةالكفـاءة و ب عملية توظيف اّتسمت"تنفيذ  بالفعل جرىأنه قد  "٢٠١٦-٢٠١١ للفرتة البشرية

 جـرى الـذين للمرشـحني املتوسـطة النسـبة هـو "فمؤشر األداء الرئيسي الذي اعُتمـد لتحديـد ذلـك أما . "والشفافية التكاليف
مـدى اتسـام  وتعتقد النقابة أن هذا املؤشـر ال يسـتطيع بـأي شـكل مـن األشـكال قيـاس ".اختيارهم  جيرِ  مل الذين/اختيارهم

 .والشفافية التكاليف حيث من والفعالية السرعةاليونسكو بالكفاءة و  اليت أجرتاعملية التوظيف 

والشـــفافية يف كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل  وباإلضـــافة إىل ذلـــك، ينبغـــي مراجعـــة إجـــراءات التوظيـــف لضـــمان اإلنصـــاف والعـــدل
يف مجيـع مراحـل التوظيـف  يشـاركونجمـّدون وأكفـاء موظفـون  البشـرية املـوارد إدارةعملية التوظيف. وينبغي أن يكون ملكتب 

 إحبـاط معنويـات املـوظفنيالـيت تقـود مباشـرة إىل (تشكيل جلان االختيار، وغري ذلك) من أجل تفادي املمارسات التحيزيـة 
 وتثبيط عزمهم.

 السياسة الخاصة بحراك الموظفين

 ")القطاعـات بـني فيمـا واحلـراك والـوظيفي اجلغـرايف احلـراك( احلـراك تعزيـزجـرى أيضـاً " أنه ٣امللحق من  ٥لقد جاء يف البند 
تــنام حــراك املــوظفني وبــأن غالبيــة النقابــة أن تــذّكر بأنــه مل توضــع حــىت يومنــا هــذا أي آليــة  فتــودّ  !٢٠١٢وذلــك منــذ عــام 

 إىل وظـائف مـننقـل املـوظفني  يبقـىو بقيـت حـرباً علـى ورق.  ٢٠١٣أحكام سياسة احلراك املعدَّة يف تشـرين األول/أكتـوبر 
ويف االجتـاه املعـاكس مرتوكـاً لتقـدير القطاعـات مـن املقـر إىل املكاتـب امليدانيـة  وأ ةبني املكاتـب امليدانيـسواء نفسها  الدرجة

 .غامضة جداً ، ويتقّرر األمر حبسب كل حالة على حدة وباالستناد إىل معايري واملدراء امليدانيني
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 :الواجب اعتمادهإىل القرار  الوارد فيما يلي النصوبناء على ما تقّدم، تقرتح النقابة إضافة 

 بالنص التايل:من الفقرة باء  ٥يف البند  يستعاض بالتايل عن القرار املقرتحو 

 :إن اللس التنفيذي

وغـريهم مـن  اسـتخدام اخلـرباء االستشـاريني عـن تقريـراً  املـائتني دورتـه يف إليـه تقـدم أن إىل العامة املديرة ويدعو - ٥
لـــة السياســـة تنفيـــذالعـــاملني مـــن غـــري املـــوظفني وعـــن   مـــن وغـــريهم األفـــراد االستشـــاريني بـــاخلرباء اخلاصـــة املعدَّ

 .األخصائيني

 ويضاف البند التايل:

ــــة املعــــارف واملهــــارات، تتضــــمن ديرة العامــــة إىل وضــــع سياســــة إلدارة املــــوارد البشــــرية يف اليونســــكو املــــ يــــدعوو  تنمي
 .وتعيينهموالتخطيط يف جمال التقدم الوظيفي، واعتماد إجراءات تتسم بالشفافية حلراك املوظفني 

 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ٥م ت/١٩٧ 
 ٢ الخامس ضميمةالجزء 

  
 ١٥/١٠/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

 السابقة دوراتهما في العام والمؤتمر التنفيذي المجلس اعتمدها التي القرارات متابعة

 الجزء الخامس

 البشرية بالموارد المتعلقة المسائل

 ٢ ضميمة

 الملخص

عة املراج عن IOS/AUD/2015/07 األشراف الداخليتعرض هذه الضميمة تقرير مرفق 
ملية د د املونيذيف الدولييف ا اليوكس،و، الأ رجريت تنذيذامل ملا بلبا اللس الداخلية لع

 التنذيذي ا دورتا السادسة والتسعيف بعد املائة.

ومي،ن االّبالع على التقرير املوجز على صذحة الويب اخلاصة مبرفق اإلشراف الداخلي 
 والأ يُن ر فيها التقرير املوجز كممارسة اعتيادية.
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 رفق اإلشراف الداخليم
 شعبة عمليات المراجعة

  
IOS/AUD/2015/07 
 األصل: إجنليزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة عملية حشد الموظفين الدوليين في اليونسكو
 

 ٢٠١٥سبتمرب ريلول/

 

 المراجعان:
 ماي غابرييل - تويا

 دون كليمتسون
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 الموجز التنفيذي

 أبرز نتائج عملية المراجعة

ونيذيف ا اليوكس،و إىل كظام والئحة املونيذيف وترد تذاصيل هذه اإلجراءات ا دليل املوارد تستند إجراءات د د امل
الب رية. واهلدف من عملية احل د هو حتديد وتعييف مونيذيف ذوي مستوى عال مع حتقيق متثيل جغراا واسع النطاق 

كب عملية احل د، وتعطى األولوية للمرشحيف وتأميف توازن بيف اجلنسيف ا األماكة. ويعد التنافس جاكبامل هامامل من جوا
 من بيف املونيذيف العامليف عند إجراء ري تعيينات ا ونيائف غري ونيائذهم.

ولغرض إجراء عملية املراجعة هذه، اضطلع مرفق اإلشراف الداخلي بدراسة مجيع عمليات احل د الأ متت ا عامي 
اكت هذه العمليات مطابقة عمومامل لإلجراءات. وعلى . ومن منظور مدى االمتثال لإلجراءات، ك٢٠١٥و ٢٠١٤

كثريامل ما ت تمل على ت ،يل جلنة للقيام –ري دال، فإن هذه اإلجراءات تقوم على خطوات مقسمة ا مرادل 
، وت ،يل فريق للتقييم، واالستعاكة بيئة است ارية ،ِ مما جيعل العملية بويلة وتستهلك قدرامل كبريامل  -بعملية اختيار رو

ن وقت املونيذيف. وعلى الرغم من النجاح الذي ردرز ا إدخال بعض املمارسات الذعالة، فإن جناح املنظمة كان م
ضئيالمل ا تقصري املدة الذاصلة بيف استهالل عملية احل د وبيف التحاق املونيف املعين بعملا، وهي مدة تستغرق ا 

 املتوسط داليامل سنة واددة.

ية لتحسيف عملية د د املونيذيف الدولييف ا ونيائف الدرجة املهنية وما فوقها. وتتناول توص ١٤وحيتوي التقرير على 
بعض اإلجراءات، والت ديد على رمهية اعتماد ختطيط  حتسينات ا مسار مرادل العمل، وإيضاحهذه التوصيات 

د من استمرار النقص رفضل، واإلعالن عن الونيائف بصورة مؤاتية، واستخدام معايري واضحة ألداء العمل، واحل
 لذرتات بويلة ا توافر املونيذيف.

 
 الخلفية

إن إجراءات احل د ا اليوكس،و مصممة ل،ي تضمن إجراء عملية احل د على حنو يتماشى مع الئحة املونيذيف  - ١
لنزاهة وال،ذاءة الأ رقرها املؤمتر العام. ويتمثل اهلدف ال امل لالئحة املونيذيف ا هذا الصدد ا تأميف رعلى درجات ا

والدراية التقنية عند تعييف مونيذي األماكة. وا إبار هذا اهلدف، ينبغي رن جتري التعيينات على رساس تنافسي بغية 
حتقيق متثيل جغراا واسع النطاق مع إيالء املراعاة على النحو الواجب ملسألة حتسيف التوازن بيف اجلنسيف على مجيع 

 مستويات املنظمة.

ترب املديرة العامة مسؤولة عن تعييف مونيذي األماكة وفقامل لالئحة املونيذيف. وحيافظ م،تب إدارة املوارد الب رية وتُع - ٢
 على دليل املوارد الب رية الذي يبيف اإلجراءات اإلدارية الأ ينبغي اتباعها ا تطبيق كظام والئحة املونيذيف.
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، وذلك فيما يتعلق بتخطيط عملية املعنية بالتعييناتتوفري التوجيا  ويضطلع م،تب إدارة املوارد الب رية مبسؤولية - ٣
احل د، وإعداد بيان املواصذات الونييذية، وإعداد اإلعالكات عن الونيائف ال اغرة املعنية وك ر هذه اإلعالكات، وإجراء 

أن كتيجة عملية احل د، وإرسال ة. ويتوىل امل،تب ريضامل إعالم املرشحيف ب إل،رتوكيعملية اختيار رِو للمرشحيف بوسائل 
خطاب التعييف، ويقوم باإلشراف على العملية. وفيما يتعلق بتعييف مونيذيف دولييف من الذئة املهنية، على م،تب إدارة 
املوارد الب رية رن ي،ذل اضطالع الوددة املعنية ا احل د بتطبيق اإلجراءات اخلاصة حب د املوارد الب رية ورن يؤدي دور 

االست ارية ل ؤون املونيذيف الذردية، واملديرة العامة. وعندما يتعلق األمر بونيائف من  الوددة واللجنةبيف هذه  الوسيط
وما فوقها وونيائف رؤساء امل،اتب امليداكية واملديرين وما فوقها، ي ارك مونيذو م،تب إدارة املوارد الب رية  ٥-درجة مهين

، وذلك مثالمل، من خالل احلضور ا املقابالت وتوفري الدعم اللوجسأ والتقين م اركة مباشرة بقدر ركرب ا عملية احل د
فريق كبار املونيذيف وإسداء امل ورة وتسجيل املالدظات ا دالة بعض الونيائف. رما بالنسبة إىل ونيائف رعضاء 

من الونيائف ال اغرة، وذلك ن م،تب إدارة املوارد الب رية يساهم ريضامل ا حترير اإلعالن عن هذا النوع اإلدارييف، فإ
 باالشرتاك مع م،تب املديرة العامة.

 ويتمثل املخطط التنظيمي مل،تب إدارة املوارد الب رية، داليامل، ا ما يلي: - ٤

 : املخطط التنظيمي مل،تب إدارة املوارد الب رية١الشكل 
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ية على رساس الالمركزية ا إبار القطاعات واملرافق املعنية، وتساعدها ا وجيري التعييف ا ونيائف الدرجة املهن - ٥
ذلك شعبة التونييف والسياسات والتخطيط والتعلم وتنمية القدرات، الأ تضطلع بدور است اري وإشراا. وخيتلف 

اع الرتبية مونيذون مستوى توافر القدرة ا جمال إدارة املوارد الب رية باختالف قطاعات الربكامج، فيوجد لدى قط
خمصصون لقضايا املوارد الب رية ا ديف حتدد القطاعات األخرى مونيذيف إدارييف ليعملوا كجهات اتصال ا جمال املوارد 

وتضطلع وددة التصميم التنظيمي وإدارة ونيائف كبار املونيذيف، والدعم، مبهمة جهة االتصال فيما يتعلق حب د الب رية. 
 ، واملديرين (بدرجة مدير)، ومساعدي املديرة العامة (بدرجة م م ع).٥-ية من فئة مهينرؤساء امل،اتب امليداك

تاليو، الذي هو جمموعة برجميات  ل،رتوينوتدار عملية احل د ا اليوكس،و، إىل دد كبري، عن بريق الربكامج اإل  - ٦
 .٢٠١١ديسمرب /األول جاهزة خمصصة ألغراض احل د، اقتناها م،تب إدارة املوارد الب رية ا كاكون

حملة عامة عن عدد عمليات احل د الأ رجنزت ا كل سنة لتعييف مونيذيف دولييف من الدرجة  ١ويعرض اجلدول  - ٧
 .٢٠١٥يوكيو /ودزيران ٢٠١٢يناير /املهنية وما فوقها خالل الذرتة بيف كاكون الثاين

 ٢٠١٥يوكيو ودزيران/ ٢٠١٢اير ين: عدد عمليات احل د الأ رجنزت بيف كاكون الثاين/١الجدول 

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ المجموع نوع الوظيفة
 ٣١ ٢١ ٢٤ ١٤ ٩٠ من الذئة املهنية

 - ١١ ١٤ ١ ٢٦ رؤساء م،اتب ميداكية
 ٢ ٧ ٢ ٢ ١٣ مديرون

 - ٥ - - ٥ مساعدو مديرة عامة
 ٣٣ ٤٤ ٤٠ ١٧ ١٣٤ المجموع

 

 النطاق والغاية والمنهجية

جعة لتقييم مدى فعالية عملية احل د املتبعة ا اليوكس،و فيما خيص د د املونيذيف الدولييف رجريت عملية املرا - ٨
) مسارات مرادل العمل، ١ذلك على تقييم ما يلي: ( من الذئة املهنية وفئة املديرين ومساعدي املديرة العامة. وقد اشتمل

) اإلجراءات ورش،ال التوجيا ٢ئحة املونيذيف؛ (وعمليات املراقبة ورش،ال املساءلة املستخدمة لضمان االمتثال لال
 التعامل مع املعلومات احلساسة املرتبطة حب د املونيذيف. رش،ال) النظر ا ٣واألدوات املستخدمة إلدارة عملية احل د؛ (

 وجرى النظر، خالل عملية املراجعة، ا املرادل الرئيسية لعملية احل د، وذلك على حنو ي مل ما يلي: - ٩
 طيط للح دالتخ •
 التحضري لعملية احل د •
 اإلعالن عن الونيائف ال اغرة •
 تلّقي الرتشيحات وتقييمها •
 االختيار والتعييف •
 االلتحاق باخلدمة •
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ولقد تأثرت عملية احل د ا اليوكس،و بالنقص ا توافر املوارد خالل السنوات األخرية املاضية. وكان ذلك  -١٠
عندما جرى جتميد ونيائف شاغرة عديدة بغية تأميف  ٢٠١٢ عام وا ٢٠١١واضحامل ب ،ل خاص ا رواخر عام 
اللذين جرت فيهما عملية إعادة توزيع املونيذيف بعد رن رجري  ٢٠١٤و ٢٠١٣استقرار امليزاكية، وكذلك ا عامي 

ديد العينة مشلت استعراض ملالك املونيذيف املتواجدين ا القطاعات واملرافق. وبالتاِ، فإن املنهجية الأ استخدمناها ا حت
وبغية التعبري عن الوضع . ٢٠١٥يوكيو /ودزيران ٢٠١٤يناير /بيف كاكون الثاينعمليات التعييف الأ رجنزت ا الذرتة 

احلاِ لعمليات احل د، استثنينا احلاالت غري العادية، مثل التعيينات املعلقة بسبب عدم توافر التمويل ال،اا، الأ تغري 
 العامة.ببيعة االستنتاجات 

ورجريت عملية املراجعة وفقامل للمعايري الدولية للممارسة املهنية لعمليات املراجعة الداخلية. وي مل ذلك إجراء  -١١
تقييم للمخابر خالل مردلة التخطيط لعملية املراجعة، وإجراء حتليالت تذصيلية ل،ل عملية من عمليات احل د الأ 

املعنية ية، وللمقابالت الأ رجريت مع املسؤوليف اإلدارييف عن الوددات عمل ٧٢تضمنتها العينة والبالغ عددها 
، ومع مونيذي م،تب إدارة املوارد الب رية ومونيذي م،تب اإلدارة املالية، والنظر ا برائق استخدام األدوات بالتعيينات

رادل اإلجرائية اخلاصة باحل د، العاملة آليامل وا مدى فعالية هذه األدوات الأ تستخدم الستهالل وإدارة مسارات امل
واعتماد املؤشرات املرجعية بالتعاون مع منظمات رخرى تابعة لألمم املتحدة، والنظر ا عمليات مراجعة األداء والتقييم 

 اخلاصة بالونيائف.

 المنجزات

 ليوكس،و.لقد ددث تقدم ا عدة جماالت باملقاركة مع عمليات رجريت سابقامل ملراجعة عملية احل د ا ا -١٢

فقد شرع م،تب إدارة املوارد الب رية ا استخدام كظام آِ للح د حيتذظ باملعلومات اخلاصة بالرتشيحات الأ  -١٣
تتلقاها املنظمة وبالتقييمات والقرارات اخلاصة بذه الطلبات. ويتمثل ردد اجلواكب الذعالة هلذا النظام ا إجراء عملية 

تبعد املرشحيف اخلارجييف الذين ال تتوافر فيهم املتطلبات األساسية اخلاصة بالونيائف اختيار رِو آلية للرتشيحات تس
املعنية وذلك من رجل عدم النظر ا هذه الرتشيحات. ويوفر هذا النظام ريضامل سجالمل بالطلبات الأ يتم تلقيها وا 

 حيرزه املرشحون من تقدم ا عملية احل د. ما

الب رية ريضامل عددامل من املبادرات اهلامة لتحسيف عملية احل د. وت مل هذه املبادرات  واختذ م،تب إدارة املوارد -١٤
م روعامل الستخدام مواصذات ونييذية عامة ا قطاعات الربكامج، وترويج إجراء مقابالت قائمة على رساس ال،ذاءة، 

بالع على معلومات سرية. وقد مت وإعداد بياكات خاصة بااللتزام بالسرية يوقع عليها مونيذو امل،تب املؤهلون لال
االست ارية ل ؤون املونيذيف الذردية. وعلى الرغم من رن األمر يتطلب  اللجنةاستخدام بياكات التزام السرية مع رعضاء 

اختاذ مزيد من التدابري الست،مال هذه املمارسات اجليدة وإدراجها على كطاق روسع ا إبار العمل، فقد مت إدراز تقدم 
 جوهري.
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ويندرج املستوى اإلمجاِ للتوازن بيف اجلنسيف ا صذوف املونيذيف من فئة الدرجة املهنية وما فوقها ا اليوكس،و  -١٥
0Fا املائة ٤٩بيف رفضل املستويات املسجلة ا منظومة األمم املتحدة، ويبلغ هذا املستوى 

. فخالل الذرتة منذ عام ١
 ٢٠١٤الت،افؤ بيف اجلنسيف على صعيد كبار املونيذيف. وخالل عامي  ، دققت اليوكس،و تقدمامل كبريامل ا حتقيق٢٠٠٨

، كاكت النساء ميثلن ثلثي عدد املرشحيف الذين ُعينوا ا ونيائف بدرجة مدير ومساعدة مديرة عامة، وهو ما ٢٠١٥و
التدابري االستباقية،  ا املائة. ول،ن على الرغم من ٤٢ردى إىل رفع مستوى متثيل النساء ا ونيائف اإلدارة العليا بنسبة 

ت ري البياكات إىل رن اليوكس،و ستتخلف عن حتقيق اهلدف املتمثل ا حتقيق الت،افؤ بيف اجلنسيف ا ونيائف اإلدارة 
 .٢٠١٥العليا حبلول �اية عام 

، تعلن اليوكس،و ب ،ل عمومي عن الونيائف ال اغرة من مساعد مديرة عامةوبالنسبة إىل الونيائف من درجة  -١٦
ذا النوع مع بيان املواصذات احملددة اخلاصة با. وتسجل اليوكس،و مستوى إجيابيامل ا هذا الصدد عند مقاركتها مع ه

بعض املنظمات األخرى التابعة لألمم املتحدة والأ يُنظر فيها إىل هذه التعيينات على ر�ا ذات بابع سياسي وال ختضع 
ت حمددة يُطلب توافرها لَ غل هذه الونيائف مي،ن رن ي ،ل محاية لعمليات د د شذافة. بيد رن استخدام مواصذا

للمنظمة على رساس رن املونيذيف الذين يتم تعيينهم جيب رن تتوافر فيهم كل املواصذات املطلوبة الأ يرد ذكرها ا 
 اإلعالن عن الونييذة ال اغرة املعنية.

،ل املعياري لإلعالن عن الونيائف ال اغرة بغية تبسيط كما قام م،تب إدارة املوارد الب رية بإعادة صياغة ال  -١٧
 رسلوب العرض وزيادة االتساق ا هذه ا،إلعالكات.

 التحديات والفرص

بصرف النظر عن جواكب التقدم احملرز الوارد ذكرها رعاله، ما زال األمر يتطلب القيام بال،ثري من رجل حتسيف  -١٨
الذي يعرض جدوالمل  ٢من فئة الدرجة املهنية وما فوقها. ومي،ن الرجوع إىل امللحق العملية احلالية حل د املونيذيف الدولييف 

 بالتوصيات السابقة الرامية إىل حتسيف عمليات احل د ا اليوكس،و.

فال يوجد ختطيط فعال للح د على املدى املتوسط. ومع ركا مت وضع اسرتاتيجية للموارد الب رية للذرتة من عام  -١٩
، مل جير بالذعل إعداد مؤشرات لقياس التقدم، وجرى جتميد العمل مبا يقارب كصف عدد ٢٠١٦إىل عام  ٢٠١١

 التدابري الأ كاكت مزمعة لتنذيذ هذه االسرتاتيجية وذلك بسبب كقص املوارد املالية.

دمية وال جيري إعداد خطط للح د لصاحل الوددات الأ جيري فيها التعييف، ورصبحت معايري رداء اخلدمة ق -٢٠
تعرب عن املهام واإلجراءات السارية. وكتيجة لذلك، ال توجد متابعة ملعايري اخلدمة كما ر�ا ال تستخدم ألغراض  وال

التخطيط واإلدارة واملساءلة، وكثريامل ما تُـتخذ خطوات رئيسية ا سياق عملية احل د كردود فعل تؤدي إىل إبالة مدد 

                                                
 .CEB/2014/HLCM/HR/21الوثيقة  ١
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ردكاه بيف متوسط املدة الذاصلة هذه (بعدد  ٢املعنية وَشغلها. ويقارن اجلدول الذرتات الأ تذصل بيف شغور الونييذة 
ال هور) بالنسبة إىل داالت د د املونيذيف الدولييف ا ونيائف الدرجة املهنية، على حنو ما ذكره مرفق اإلشراف 

لتعيينات الأ رجنزت ا ، وبيف متوسط املدة الذاصلة بيف شغور الونيائف وَشغلها فيما خيص ا٢٠٠٩الداخلي ا عام 
 .٢٠١٥يوكيو /ودزيران ٢٠١٤يناير /الذرتة بيف كاكون الثاين

 : متوسط املدة الذاصلة بيف استهالل عملية احل د وصدور قرار املديرة العامة حل د املونيذيف ا ونيائف الذئة املهنية٢الجدول 

1Fمتوسط المدة الفاصل (عدد الشهور) بين استهالل العملية

٢ 
 ار المديرة العامة لحشد موظفين في وظائف الفئة المهنيةوصدور قر 

 ٢٠٠٨ ٢٠١٥و ٢٠١٤في عامي 

 عمليات احل د اخلارجي

 عمليات احل د الداخلي

 عمليات احل د الداخلي الأ تتبعها عمليات د د خارجي

١٠ 

٨ 

١٨ 

١٠ 

٥ 

٢٠ 

 
املعين مبسار مرادل اإلدارة  ل،رتوينكامج اإلإن األداة اآللية اخلاصة باستهالل عمليات احل د والأ تتمثل ا الرب  -٢١

ة إلدارة مسار ل،رتوكيمل تعد تستخدم استخدامامل ساريامل. فقد استخدم م،تب إدارة املوارد الب رية هذه األداة اإل التنظيمية،
ر سري عملية احل د مرادل العمل استخدامامل جزئيامل، إال رن عدم مروكة األداة ردى إىل تنظيم مسار مرادل العمل تنظيمامل يؤخ

على حنو ال داعي لا. وقد روقف قسم إدارة املعارف واملعلومات تدابري التحسيف الالزمة الأ استخدمها م،تب إدارة املوارد 
الذي تستند إليا هذه األداة. وردى االستخدام اجلزئي للربكامج  ل،رتوينالب رية وذلك بسبب الطبيعة املتقادمة للربكامج اإل

 قيام ممارسات غري متسقة فيما بيف قطاعات الربكامج واملرافق املركزية عند استهالل عمليات احل د. ريضامل إىل

فضالمل عن رن هذه  باملؤهالت التعليمية املطلوبةوال يوجد بيان واضح لألد،ام احلالية لليوكس،و فيما يتعلق  -٢٢
ل اغرة. فذي ديف ي ري دليل املوارد الب رية إىل رن على األد،ام ال ُتطّبق دائمامل عند إعداد بياكات مواصذات الونيائف ا

تنص  على شهادة متقدمة ا التعليم العاِ،املتقدم لَ غل ونيائف الذئة املهنية وما فوقها رن ي،ون داصالمل كحد ردىن 
ة جامعية رو رن الئحة مونيذي اليوكس،و على رن ي،ون املتقدم لونييذة من الذئة املهنية داصالمل ا احلد األدىن على شهاد

، رصبح الطلب اخلاص بامتالك شهادة متقدمة ا التعليم ٢٠١٤ميتلك خربة معادلة هلذا املستوى. وابتداءمل من عام 
العاِ، على النحو الوارد ا دليل املوارد الب رية، يُرتك جاكبامل ا كثري من األديان ا دالة ونيائف املراتب العليا 

ة مهنية مالئمة. ويتبع هذا التغيري ممارسات جارية ا األماكة العامة لألمم املتحدة ويستعاض عنا بقبول امتالك خرب 
ويتماشى مع الئحة مونيذي اليوكس،و، إال ركا ال يتسق مع األد،ام املنصوص عليها ا دليل اليوكس،و اخلاص باملوارد 

 ا يتعلق باملؤهالت التعليمية.الب رية، مما يذضي إىل ددوث ارتباك وقيام جدال ب أن معايري اليوكس،و فيم

                                                
 اخلاص باملوارد الب رية ٣-٥عييف بتقدمي الطلب رمسيامل باستخدام النموذج من تاريخ اضطالع الوددة الأ جيري فيها الت ٢

 ، رو عن بريق النظام اآلِ إلدارة مسار املرادل اإلجرائية، ودىت تاريخ استهالل عملية احل د.)HR 5-3النموذج (
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واملتمثلة ا شهر وادد للح د الداخلي، وشهرين –وتذضي املدد احملددة لن ر اإلعالن عن الونيائف ال اغرة  -٢٣
إىل ددوث تأخريات ا عمليات احل د. ومع ركا يوجد تباين كبري بيف منظمات األمم املتحدة ا  -للح د اخلارجي

نظمات تن ر اإلعالكات اخلاصة بالونيائف ال اغرة ملدة شهر وادد رو رقل. وقد روصت هذا الصدد، فإن كصف عدد امل
2Fدراسات رجريت ا السابق بأن تقوم اليوكس،و بتقصري مدة ك ر إعالكاتا إىل شهر وادد.

وعلى الرغم من رن املؤمتر  ٣
النظر فيا على ضوء التحسن اجلاري ا كظم  العام مل يتّنب هذا التغيري ا دورتا السادسة والثالثيف، فإكا يستحق رن يعاد

االتصال عن بريق اإلكرتكت وا اتساع كطاق االكتذاع باإلكرتكت ا العامل. ومي،ن الربط بيف اعتماد مدة رقصر لن ر 
اإلعالكات عن الونيائف ال اغرة وبيف تدابري رخرى، مثل استخدام إعالكات حمددة اهلدف بقدر ركرب عن بريق وسائل 

ة رخرى باإلضافة إىل موقع اليوكس،و على اإلكرتكت، والتوسع ا استخدام إعالكات للح د الداخلي واخلارجي ا إعالمي
 آن وادد، وتقصري مدة عملية احل د، مع حتديد جمموعة قوية من املرشحيف حتديدامل فعاالمل.

ة املوارد الب رية الأ صدرت ا عام وعلى الرغم من وجود اهلدف اإلمجاِ احملدد ا اسرتاتيجية اليوكس،و إلدار  -٢٤
ا املائة على مستوى األماكة، فإن كصيب الدول  ٨٥وتتمثل ا بلوغ مستوى لتمثيل الدول األعضاء بنسبة  ٢٠١١

مونيذي  جمموع عدد). وي هد ٣األعضاء املمثلة دون النصاب والدول األعضاء غري املمثلة يتزايد (اكظر اجلدول 
يؤثر تأثريامل ضار على التمثيل اجلغراا فيها بوجا عام. كما رن اليوكس،و عينت عددامل  رمر باتاليوكس،و تراجعامل وهو 

؛ وبالتاِ، فقد كاكت ٢٠١٤ودىت رواسط عام  ٢٠١٢ضئيالمل جدامل من املرشحيف اخلارجيف خالل الذرتة من عام 
 ر على التمثيل اجلغراا.عمليات ترك اخلدمة من جاكب املونيذيف هي العامل الرئيسي ا التغيري الذي بر 

 ٢٠١٥، و٢٠١٠، و٢٠٠٥يوكيو ا األعوام /: توزيع التمثيل اجلغراا ملونيذي اليوكس،و ا دزيران٣ الجدول

الدول األعضاء الممثلة  السنة
 فوق النصاب

الدول األعضاء 
 الممثلة بصورة متوازنة

الدول األعضاء 
 الممثلة دون النصاب

الدول األعضاء غير 
 الممثلة

٣١ ٥٥ ٧٩ ٢٦ ٢٠٠٥ 
٣٧ ٥٣ ٧٧ ٢٦ ٢٠١٠ 
٤٢ ٦٦ ٧٠ ١٧ ٢٠١٥ 

؛ وبالنسبة إىل ٨إعالم /م ت١٨٥: الوثيقة ٢٠١٠؛ وبالنسبة إىل عام ٣٥م ت/١٧٢: الوثيقة ٢٠٠٥املصدر: بالنسبة إىل عام 
 .٤إعالم /م ٣٨: الوثيقة ٢٠١٥عام 

 د، ا داالت قليلة متذرقة. وت تمل وجيري تقدمي التوجيا األخالقي ملونيذي اليوكس،و فيما يتعلق باحل -٢٥
اسرتاتيجية إدارة املوارد الب رية على إجراء يقضي بأن يضطلع م،تب إدارة الب رية بإعداد وتطبيق سياسات عن تضارب 
املصاحل والقضايا املتصلة بذلك، بالت اور مع م،تب األخالقيات. وقد مت حتقيق تقدم فيما يتعلق بربكامج اإلفصاح عن 

                                                
)، وتقييم مرفق اإلشراف ٢٠١٢األمم املتحدة (تقرير وددة التذتيش امل رتكة التابعة لألمم املتحدة ب أن تعييف املونيذيف ا منظومة  ٣

 ).٢٠٠٩الداخلي لسياسة وممارسات التعييف ا اليوكس،و (
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املاِ، وبالسياسة اخلاصة باهلدايا. وبالتاِ، فإن اليوكس،و تعتمد على معايري السلوك ملونيذي اخلدمة املدكية الوضع 
الدولية، الأ تتسم بطابع رعم، وذلك لتوجيا املونيذيف ب أن احلاالت اِ قد تن أ ا جمال تضارب املصاحل ا إبار 

 أن تضارب املصاحل، مبا ا ذلك توفري التوجيا املالئم ب أن حتديد عملية احل د. ومن شأن است،مال السياسة املزمعة ب
 وإدارة داالت تضارب املصاحل ا إبار عملية احل د، رن يسهم ا توفري الذهم امل رتك للمعايري األخالقية وا تطبيقها.

 احلد من كطاق تقدمي ويذضي التوجا احملدود حنو املرشحيف احملتمليف ا اإلعالكات عن الونيائف ال اغرة إىل -٢٦
، ك رت اليوكس،و تسعة إعالكات عن ٢٠١٥يوكيو /إىل دزيران ٢٠١٤ يناير/الرتشيحات. فخالل الذرتة من كاكون الثاين

ونيائف شاغرة وذلك ا وسائل إعالمية غري موقع املنظمة على اإلكرتكت؛ إال ركا مل جير ري حتليل لذعالية الت،لذة ا 
ا وسائل إعالمية بديلة. وتُن ر إعالكات اليوكس،و اخلاصة باحل د اخلارجي على املوقع دالة ك ر هذه اإلعالكات 

القائم هلذا الغرض ويتم ت ابرها مع اجلهات األعضاء ا شب،ة املوارد الب رية التابعة لألمم املتحدة. وفيما  ل،رتويناإل
بالونيائف ال اغرة على الوفود الدائمة ريضامل. خيص الونيائف من درجة مدير وما فوقها، جيري ك ر اإلعالكات اخلاصة 

وعلى الرغم من رن اإلعالكات عن الونيائف ال اغرة جتتذب عددامل كبريامل من املرشحيف (اجتذب كل إعالن من اإلعالكات 
 بلبامل)، فإن قسمامل كبريامل من هؤالء املرشحيف ال ٢١٥، ا املتوسط، ٢٠١٥الأ ُك رت عن ونيائف الذئة املهنية ا عام 

رن  املعنية بالتعييناتيذون مبتطلبات الونيائف املعنية، وبُلب ا بعض احلاالت من املسؤوليف اإلدارييف عن الوددات 
يعيدوا ك ر إعالكاتم ألن عدد املرشحيف املالئميف املتقدميف للونييذة مل ي،ن كافيامل، رو ألن األمر كان يستدعي توافر 

 التوزيع اجلغراا رو التوازن بيف اجلنسيف.جمموعة ركرب من املرشحيف بغية تعزيز 

ومتثل مردلة تقييم املرشحيف ربول مردلة ا عملية احل د. فهي ت تمل على ثالث عمليات تتمثل ا ما يلي:  -٢٧
 ) عملية استعراض رِو للطلبات بغية حتديد املرشحيف الذين ال تتوافر فيهم املتطلبات األساسية للونييذة املعنية؛١(
) عملية ٣لية اختيار رِو الستخالص املرشحيف الذين يعتربون ر�م يذون جبميع املتطلبات األساسية للونييذة؛ () عم٢(

تقييم لتحديد املرشحيف الذين يتم استبقاؤهم لغرض إجراء مقابالت معهم. وتتم عملية االستعراض األِو باستخدام 
باإلم،ان إجراء عملية االستعراض األِو بالرتابط مع عملية ، رصبح ٢٠٠٩وسيلة آلية وجتري بصورة فعالة؛ ومنذ عام 

التقييم ا داالت احل د الداخلي، وذلك لزيادة الذعالية. ومع ذلك، مثة فرص لزيادة تبسيط عملية االختيار األِو 
 جراء املقابلة.ولتحسيف السجل املؤسسي ملسار تقدم املرشحيف ابتداءمل من مردلة االختيار األِو ووصوالمل إىل مردلة إ

وبإم،ان مراكز التقييم رن حتّسن تقييم املرشحيف املتقدميف لَ غل ونيائف رئيسية. وا ديف تعتمد عدة منظمات تابعة  -٢٨
لألمم املتحدة على خدمات مراكز التقييم هذه لدعم عملية تقييم املرشحيف املتقدميف لَ غل ونيائف رئيسية، كّذت اليوكس،و 

. فمن شأن تقييم موضوعي ٢٠١١ذه املراكز على رثر االحنسار املاِ الذي شهدتا املنظمة ا عام عن استخدام خدمات ه
وجيد الصياغة للمرشحيف الذين تضمهم القوائم التذضيلية رن يساعد رفرقة التقييم ا التمييز ب ،ل تذاضلي بيف املرشحيف 

م،تب إدارة املوارد الب رية إىل رن قيمة االستعاكة  . وي ريملقدمةا اجعاملر و املقابالت وتدقيق املستندات على حنو يتجاوز ددود 
 مبراكز التقييم فيما خيص ونيائف اإلدارة العليا هي موضوع قيد النقاش ا منظومة األمم املتحدة.
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 ومثة اعرتاف عام بأن عمل اللجنة االست ارية ل ؤون املونيذيف الذردية يزيد من شذافية وموثوقية عمليات د د -٢٩
املونيذيف الدولييف من الذئة املهنية ومونيذي فئة اخلدمة العامة العامليف ا املقر. ول،ن بالنظر إىل عدد املونيذيف املعنييف 

املسؤوليف اإلدارييف عن ا تنذيذ العملية وإىل الوقت الذي يستغرقا استعراض ملذات احل د وعقد االجتماعات من 
وعمليات  ردواتميثل عملية جسيمة تتطلب استثمار وقت املونيذيف واستخدام  مراألفإن  ،املعنية بالتعييناتالوددات 

 رابطأ املونيذيفإضافية ا عملية احل د. فينبغي رن يست، ف م،تب إدارة املوارد الب رية بدائل لذلك باالشرتاك مع 
ان كاف من رجل إسداء واجلهات املعنية األخرى بغية التخذيف من عبء العملية واحلصول ا الوقت ذاتا على ضم

امل ورة إىل املديرة العامة. وال ختضع عمليات احل د لونيائف اإلدارة العليا (من درجة مدير وما فوقها) لعملية استعراض 
مستقلة ولضرورة إسداء امل ورة ب أ�ا إىل املديرة العامة. ومع رن هذه العملية ال تتضمن بالضرورة م اركة ممثلي رابطأ 

ها، فإن االضطالع قبل إجراء التعيينات ا الونيائف العليا، بتقدمي ضمان رمسي وصريح إىل املديرة العامة لتأكيد املونيذيف في
 رن عملية احل د متت وفقامل للوائح التنظيمية والقواعد واإلجراءات مي،ن رن حيد من خمابر ك وء خالفات وجمادالت.

و ال يستعان با إال بصورة جزئية. فقد اشرتى م،تب إدارة املوارد إن رداة احل د اآللية الأ تستخدمها اليوكس، -٣٠
د د /الذي ميثل رداة الكتساب ل،رتوين، تراخيص الستخدام بركامج تاليو اإل٢٠١١ديسمرب /الب رية، ا كاكون األول

ية ال يستخدمها املواهب. وعلى الرغم من الذوائد الأ حتققت من خالل هذه األداة، فإن م،تب إدارة املوارد الب ر 
 ب،امل باقتها.

ولودظ خالل عملية املراجعة رن باإلم،ان اختاذ تدابري لتحقيق فعالية الت،لذة بغية حتسيف االدتذاظ باملعلومات  -٣١
 السرية اخلاصة بعمليات احل د.

يف من درجة توصية من رجل حتسيف عملية د د املونيذيف الدولي ١٤وملعاجلة هذه األوضاع، يقدم هذا التقرير  -٣٢
 الذئة املهنية وما فوقها ا اليوكس،و.

 قائمة التوصيات

كوصي بأن حيدد م،تب إدارة املوارد الب رية صيغة للمساءلة وموارد من رجل تيسري التخطيط لعمليات  :١التوصية 
يد كقاط احل د على صعيد املنظمة بأكملها. وينبغي رن ي تمل ذلك على ردوات رو صيغ ش،لية معيارية بغية حتد

مردلية وآجال لعمليات احل د املتوقعة وذلك لتحاشي شغور الونيائف لذرتات بويلة. وكجزء من عملية التخطيط، 
ينبغي االضطالع ا وقت مب،ر بالنظر ا متطلبات الونييذة وا ري ادتياجات خاصة قد تتعلق بعملية احل د، مثل 

عنية (ا صحف مهنية، مثالمل) ا داالت عمليات احل د اخلارجي، االستباق بقدر ركرب ا ك ر اإلعالن عن الونييذة امل
وا األساليب اخلاصة لتقييم املرشحيف (كاالستعاكة مبراكز التقييم، رو إجراء اختبارات حتريرية). كما ينبغي رن يقوم م،تب 

كامج تاليو اإلل،رتوين وب أن البياكات بتوجيا مودد ب أن استخدام بر  املعنية بالتعييناتإدارة املوارد الب رية بتزويد الوددات 
 املطلوبة الأ يتعيف إدخاهلا فيا، ورن يضطلع بتحديث القائمة التدقيقية للخطوات الواجب اتباعها ا عمليات احل د.
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صي بأن يضطلع م،تب إدارة املوارد الب رية بتطوير مسار مرادل العمل واألداة اإلدارية املرتبطة بذلك من : كو ٢التوصية 
رجل حتديث البياكات اخلاصة بالونيائف، بالتعاون مع م،تب اإلدارة املالية وقسم إدارة املعارف وكظم املعلومات، ومبا 
ي مل ما يتعلق بالتحضري لعمليات احل د، بغية اعتماد معايري واضحة ألداء املهام واالستعاضة، عند اإلم،ان، عن 

وإبداء املوافقات. وقد يتطلب ذلك االستعاضة عن األداة اآللية بالنظر  اخلطوات التتابعية بعمليات متزامنة لالستعراض
إىل عدم مروكتها. وينبغي إزالة اخلطوة احلالية اخلاصة باحلصول على إقرار م،تب اإلدارة املالية ا مردلة التحضري للح د 

 إذا كان عدد املونيذيف املتوافرين حيول دون إصدار اإلقرار بسرعة.

صي بأن حيدد م،تب إدارة املوارد الب رية الونيائف الأ مي،ن حتويل مواصذاتا من مواصذات فريدة من كو  :٣التوصية 
كوعها إىل مواصذات عامة، ورن يعد خطة م ذوعة بأجل زمين حمدد ومهام وبيان باملوارد الالزمة بغية التقدم ا تنذيذ 

 هذه العملية بالنسبة إىل مجيع هذه الونيائف.

صي بأن يقوم م،تب إدارة املوارد الب رية بإيضاح السياسة اخلاصة باملؤهالت التعليمية املطلوبة للح د ا كو : ٤التوصية 
ونيائف الذئة املهنية وما فوقها ا اليوكس،و، وبإضذاء بابع رمسي على هذه السياسة وك رها بغية تأميف االتساق ا 

 فهمها وتطبيقها.

رد الب رية، بالتعاون مع م،تب األخالقيات، سياسة وإرشادات لل، ف عن كوصي بأن تضع إدارة املوا: ٥التوصية 
تضارب املصاحل ا عملية التونييف والتصدي لا، وبأن متنحها بابعامل رمسيامل وتعّممها. ومي،ن إدراجها ا سياسة رمشل 

 متعلقة بتضارب املصاحل إذا اقتضى األمر ذلك.

) تقصري مدة ١لب رية مراجعة كظام والئحة املونيذيف لألغراض التالية: (كوصي بأن تقرتح إدارة املوارد ا: ٦التوصية 
) القيام من باب التجربة بعملية د د خارجية مباشرة مللء ال واغر بغية تذادي ك ر ٢اإلعالن خارجيامل عن ال واغر؛ و(

 اإلعالكات املتتالية مع االدتذاظ حبقوق املونيذيف ذات الصلة.

إدارة املوارد الب رية، ا نيل عملية التخطيط املتعلقة بالتونييف، بوضع غايات حمددة زمنيامل  كوصي بأن تقوم: ٧التوصية 
لتحسيف التمثيل اجلغراا والت،افؤ بيف اجلنسيف وبذرضها على القطاعات واملرافق املعنية بالتعيينات، وبأن ترصد عن كثب 

ممارسات لإلعالن عن ال واغر تتسم بطابع استباقي وهادف التقدم احملرز ا هذا الصدد. وينبغي تنسيق هذه املبادرة مع 
 ركثر من املمارسات احلالية.

كوصي بأن تقوم إدارة املوارد الب رية، بالتعاون مع القطاعات واملرافق، بوضع إرشادات عملية لعملية اإلعالن : ٨التوصية 
متويل اإلعالكات من الوفورات احملققة ا  )١ك (ال ب،ي لليوكس،و مبا ا ذل عن ال واغر ا وسائل اإلعالم غري املوقع

وصذات حمّددة (مثل االعتبارات اجلغرافية و/رو  ) النهوج الواجب اعتمادها الستهداف كذاءات٢ت،اليف املونيذيف، و(
) استحداث آلية رصد لتقييم فعالية هذه اإلعالكات من ديث الت،اليف. كما ينبغي إلدارة املوارد ٣اجلنساكية)، و(

ب رية رن تنظر ا املمارسات املّتبعة ا املنظمات األخرى لألمم املتحدة، مبا فيها اللجوء إىل شركات التونييف للعثور ال
على مرشحيف إضافييف مؤهليف تأهيالمل عاليامل ل غل ونيائف خمتارة، واستخدام قوائم املرشحيف لل واغر املت،ررة، واتّباع 

 ضاء ومن باب التجربة.هذه املمارسات ا اليوكس،و عند االقت
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ملزمة على رن جلان التقييم  حبيث تنص احلالية التوجيهاتكوصي بأن يعّدل م،تب إدارة املوارد الب رية : ٩التوصية 
"تاليو" ي رح األسباب ال،امنة وراء قرار عدم قبول اكتقال املرشحيف إىل املردلة املقبلة من برجمية تعليق بسيط ا بإدخال 

 عملية احل د.

قدمامل ا ترشيد عملية االختيار األِو حبيث  املضي) ١ا يلي: (مبم،تب إدارة املوارد الب رية  يقومكوصي بأن  :١٠لتوصية ا
مذكرة  إعداد) ٢مل،تب إدارة املوارد الب رية واملدير املسؤول عن التعيينات رو من ينوب عنا؛ (واددامل فقط ت مل ممثالمل 

على رؤساء جلان  هذه املذكرة سؤوليات ورساليب العمل اخلاصة بلجنة التقييم وتوزيعتوجيهية موددة ب أن األدوار وامل
بتوقيع احملضر املختصر ملزم تنص على رن كل عضو من رعضاء جلنة التقييم حبيث  التوجيهات احلالية) تعديل ٣التقييم؛ (

 إم،اكية تعييف ممثل ي،لَّف بتقدمي امل ورة إىل كل جلنة لنتائج عملية التقييم. وينبغي ريضامل مل،تب إدارة املوارد الب رية النظر ا
 واإلشراف على عملها بيلة عملية التقييم.

لدرجة الونييذية وببيعة املهام، على سبيل املثال) لكوصي بأن يضع م،تب إدارة املوارد الب رية معايري ( :١١التوصية 
 اكتساب املعارف منرن ي مل ذلك  وينبغيئيسييف. املونيذيف الر  حل دب أن االستعاكة مبراكز تقييم  وتوجيهات

 خمتلف خدمات التقييم املتوافرة والت،اليف املتصلة با. وحتديداملمارسات املتبعة ا منظمات رخرى تابعة لألمم املتحدة، 

ب أن  ) إجراء مناق ات مع اجلهات املعنية١كوصي بأن يقوم م،تب إدارة املوارد الب رية مبا يلي: ( :١٢التوصية 
اللجنة االست ارية، وذلك بدون احلد من درجة ال ذافية ومستوى الدعم اخليارات املتادة لتبسيط العملية الأ جتريها 

م،تب إدارة املوارد الب رية ضماكات معّينة، رو ) اعتماد بيان واضح يقّدم فيا ٢االست اري املقدم إىل املديرة العامة؛ (
رى فيها استعراض مستقل وتقدَّم ا إبارها امل ورة إىل املديرة العامة ب أن االمتثال عملية جيبدالمل من ذلك، اعتماد 

 املضطلع با لتعييف كبار املونيذيف. احل دللنظم واللوائح واإلجراءات الأ حت،م عملية 

لومات، بتعزيز كوصي بأن يقوم م،تب إدارة املوارد الب رية، بالتعاون مع قسم إدارة املعارف وكظم املع :١٣التوصية 
املتعلقة بإعداد التقارير والرصد كلما   ونيائذها احلاسوبيةجدوى برجمية "تاليو" بوصذها رداة إدارية، عن بريق استخدام 

 كان ذلك مم،نامل وفعاالمل من ديث الت،اليف.

"تاليو" ا  ) رن يطلب من مستخدمي برجمية١كوصي بأن يقوم م،تب إدارة املوارد الب رية مبا يلي: ( :١٤ التوصية
رداء عند لعون عليها سرية املعلومات احلساسة الأ يطّ خاصة بادرتام م،تب إدارة املوارد الب رية رن يوقّعوا بياكات 

) رن يعتمد إجراءات يقوم مبوجبها رئيس جلنة التقييم رو ردد ممثلي م،تب إدارة املوارد الب رية بإعالم ٢مهامهم الرمسية؛ (
دقوق االكتذاع بربجمية "تاليو"  رن يرصد) ٣سرية مداوالت اللجنة وتوصياتا؛ (ب يتعلقاتم فيما رعضاء اللجنة مبسؤولي

 للمستخدميف مع مهامهم الونييذية. املمنودةمنتظم لضمان اتساق دقوق االكتذاع  على حنو
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 نتائج عملية المراجعة

 الخلفية

عملية احل د على حنو يتماشى مع الئحة املونيذيف  إن إجراءات احل د ا اليوكس،و مصممة ل،ي تضمن إجراء -٣٣
الأ رقرها املؤمتر العام. ويتمثل اهلدف ال امل لالئحة املونيذيف ا هذا الصدد ا تأميف رعلى درجات النزاهة وال،ذاءة 

يق متثيل والدراية التقنية عند تعييف مونيذي األماكة. وا إبار هذا اهلدف، ينبغي رن جتري التعيينات على رساس حتق
جغراا واسع النطاق إىل ركرب دد مم،ن مع إيالء املراعاة على النحو الواجب ملسألة حتسيف التوازن بيف اجلنسيف على 

 مجيع مستويات املنظمة.

رى عمليات احل د والتعييف على رساس تنافسي عقب اإلعالن بصورة رمسية عن الونيائف ال اغرة. وينبغي رن جتُ  -٣٤
تنظيمية ريضامل على رن تعطى األولوية للنظر ا الطلبات الأ يقدمها املونيذون العاملون ل غل الونيائف وتنص اللوائح ال

ال اغرة، بيد ركا جيوز للمديرة العامة رن حتد من إم،اكية تقدمي ترشيحات داخلية ل غل الونيائف ال اغرة. ووفقامل لقواعد 
تبطة با، جيري اإلعالن ا مردلة روىل داخليامل عن ري ونييذة اليوكس،و خبصوص املونيذيف وللتوجيهات اإلجرائية املر 

شاغرة تندرج دون مستوى ونيائف املديرين، على رن مي،ن اإلعالن عنها بعدئذ خارجيامل ما مل توافق املديرة العامة ب ،ل 
عطى األولوية خاص على اإلعالن عنها خارجيامل بصورة مباشرة. وفيما خيص اإلعالن اخلارجي عن الونيائف ال اغرة، ت

(على رساس تبادل املعاملة باملثل) ملقدمي الطلبات العامليف بالذعل ا خدمة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة 
األخرى. ووفقامل لالئحة املونيذيف، تملن ر اإلعالكات املخصصة ألغراض احل د اخلارجي على مدى شهرين، بينما تُن ر 

 اخلي ملدة شهر وادد.اإلعالكات املخصصة ألغراض احل د الد

وتتسم اإلجراءات الأ وضعتها اليوكس،و من رجل االمتثال ألد،ام كظام والئحة املونيذيف بالتعقيد وبأ�ا تستغرق وقتامل  -٣٥
بويالمل. وعلى الرغم من وجود شيء من التباين بيف احلاالت حبسب مستويات درجات الونيائف ال اغرة املعنية، فإن عملية 

 اءمل من مردلة استهالل العملية واكتهاءمل بالتحاق املونيف اجلديد باخلدمة، تستغرق ا املتوسط سنة واددة.د د مونيف، ابتد
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3F: مدة عملية الحشد (بعدد الشهور) بحسب الدرجة الوظيفية٢الشكل 

٤ 

 
 

 مرادل عملية احل د.مسار عن  ويعرض ال ،ل التاِ صورة -٣٦

 

 

 

 

 

 

 

                                                
فريق كبار املونيذيف اإلدارييف هو جمموعة يتم حتديدها بصورة رمسية وتتألف من كبار املسؤوليف اإلدارييف الذين ي،ون معظمهم  ٤

 ٢-ودرجة مدير ١-ملقصود باملديرين (درجة مدير) هو املونيذون األخرون بدرجة مديرمسؤوليف بصورة مباشرة رمام املديرة العامة؛ وا
من غري املسؤوليف رمام املديرة العامة بصورة مباشرة (باستثناء رؤساء امل،اتب امليداكية من درجة مدير)؛ وي،ون رؤساء امل،اتب 

وصذهم كبار املسؤوليف اإلدارييف عن امل،اتب امليداكية يعملون ب ٥-امليداكية، عمومامل، مونيذيف ا درجة مدير رو درجة مهين
 (باستثناء رؤساء امل،اتب امليداكية). ٥-إىل مهين ١-لليوكس،و؛ واملونيذون من فئة الدرجة املهنية هم املونيذون ا الدرجات من مهين
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 حملة عامة عن عملية احل د: ٥الشكل 

HRM/OPM: وددة التصميم التنظيمي، وإدارة ونيائف كبار املونيذيف، والدعم 
 (ا م،تب إدارة املوارد الب رية)

HRM/SPL: شعبة التونييف والسياسات والتخطيط والتعلم وتنمية القدرات 
 (ا م،تب إدارة املوارد الب رية)

MSS/CLDات الدعم: قسم املؤمترات واللغات والوثائق التابع مل،تب إدارة خدم 
PABاللجنة االست ارية ل ؤون املونيذيف الذردية : 

BFM/BMR :تب اإلدارة املاليةشعبة الرصد وإعداد التقارير اخلاصة بامليزاكية التابعة مل، 
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وألغراض إجراء عملية املراجعة هذه، تناولنا بالذحص عملية احل د ابتداءمل من مردلة التخطيط واكتهاءمل بالتحاق  -٣٧
 اجلديد باخلدمة، وذلك وفق املرادل التالية:املونيف 

 التخطيط للح د •
 التحضري لعملية احل د •
 اإلعالن عن الونييذة ال اغرة •
 شيحات وتقييمهاتلّقي الرت  •
 االختيار والتعييف •
 االلتحاق باخلدمة •

احل د، وا  ا خيص عمليةالعمل فيممهام مسار كما جرى النظر خالل عملية املراجعة ا األداة اآللية إلدارة  -٣٨
 مراقبة املعلومات ذات الطابع احلساس.

 المرحلة األولى: عملية التخطيط للحشد

يتطلب التخطيط للح د رن يذ،ر املسؤول عن الوددة املعنية ا ادتياجات التونييف من رجل رن حتقق الوددة  -٣٩
 رهدافها على حنو فعال ا احلاضر وا األجل الطويل. وي مل ذلك ما يلي:

ؤ بادتياجات املستقبل على صعيد املونيذيف وذلك من ديث املهارات والعدد بغية التخطيط لذلك ا التنب •
 األجل املتوسط والتمهيد ملبادرات تنمية املهارات؛

) الذرتة الزمنية، بغية احلد بأكرب ١حتديد الونيائف الأ يُـتوقع رن ت غر وإعداد خطة د د تتضمن ما يلي: ( •
) النهج الذي يُعتمد ا اإلعالن عن الونييذة ال اغرة (من رجل ٢الونييذة املعنية؛ ( قدر مم،ن من مدة شغور

الوصول مثالمل إىل جمموعة حمددة من املرشحيف مع مراعاة اعتبارات التنوع اجلغراا والتوازن بيف اجلنسيف)؛ 
ريرية، رو االستعاكة مبراكز النهج الذي يُتبع ا التقييم (حتديد ما إذا يتعيف، مثالمل، استخدام اختبارات حت )٣(

 تقييم، رو إجراء مقابالت).

 : ال يوجد تخطيط فعال للتوظيف في األجل المتوسط١المسألة 

اإلدارة االستباقية للونيائف عن ) ٢٠١٥سلطت عملية املراجعة اخلارجية الأ رجريت مؤخرامل (مارس/آذار  -٤٠
4Fوالتونييف واملهارات

كس،و بتحسيف التخطيط ملواردها الب رية. ورشار تقرير عملية الضوء على ضرورة رن تضطلع اليو  ٥
املراجعة هذه إىل استنتاجات حمددة مذادها ركا ال توجد رؤية اسرتاتيجية مالئمة عن االدتياجات على صعيد املوارد 

 الب رية، وقدم التوصية التالية:

                                                
 .٣إعالم  ٢٣م ت/١٩٦الوثيقة  ٥
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دعم خالل الذرتة منذ اآلن ودىت يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بإجراء استعراض للتونييف وخدمات ال 
) ببيعة ومستوى اخلدمات على صعيد إدارة املوارد الب رية الأ ينبغي ١�اية فرتة العاميف بغية حتديد ما يلي: (
والأ ينبغي  "امل روعات األساسية/بإدارة املهام") اخلدمات اخلاصة ٢رن تتيحها األماكة لقطاعات الربكامج؛ (

) املهارات احملددة الالزمة ألداء خدمات الدعم ا دد ذاتا وا األجل ٣ا داخليامل؛ (االستمرار ا تقدميه
) خطة للحصول على هذا النوع من املهارات املستهَدفة، مبا ا ذلك متطلبات احل د بالنسبة إىل ٤الطويل؛ (

 الوضع القائم، والربامج التدريبية الأ مي،ن القيام با.

جي للحسابات مبتابعة تطبيق هذه التوصية، ومل يضطلع مرفق اإلشراف الداخلي بت،رار عملية ويقوم املراجع اخلار  -٤١
 املراجعة رو بإصدار توصية مماثلة.

وبالنظر إىل العمل الذي قام با املراجع اخلارجي للحسابات والتوصيات الأ ُقدمت كتيجة لعملية املراجعة، ال يعود  -٤٢
اط الضعف الأ مشلتها ا هذه التوصيات، إال ركا يستند إىل هذا العمل مع االهتمام تقرير املراجعة هذه إىل حبث كق
 بوجا خاص مبوضوع احل د.

 : انعدام خطط الحشد يؤدي إلى تأخيرات في الحشد٢المسألة 

بداية كل فرتة ت ري إجراءات اليوكس،و املبّينة ا دليل املوارد الب رية إىل رن م،تب إدارة املوارد الب رية يقوم ا  -٤٣
 م،تب/مرفق بغية االضطالع مبا يلي:/عاميف بعملية ختطيط بالرتابط مع كل قطاع

 تقييم ادتياجات التونييف للعاميف التالييف؛ •
 حتديد الونيائف ال اغرة الأ ينبغي رن يتم َشغلها خالل هذه الذرتة مع بيان التواريخ املتوقعة ل غورها؛ •
 ال احل د لَ غل هذه الونيائف؛االضطالع بصورة م رتكة بتحديد آج •
إعداد قائمة بالونيائف الأ ينبغي اإلعالن عن شغورها خالل األشهر التالية على مدى فرتة ترتاوح بيف  •

 شهرامل. ٢٤و ١٨

، عقدت شعبة التونييف والسياسات والتخطيط والتعلم وتنمية ٢٠١٥يوكيو /مايو ودزيران/وخالل شهري ريار -٤٤
إدارة املوارد الب رية، اجتماعات مع كل قطاع من قطاعات الربكامج بغية النقاش ب أن التونييف القدرات، التابعة مل،تب 

 )،٥-إىل درجة مهين ١-درجة مهينوحتديد الونيائف من فئة اخلدمة العامة وونيائف اخلدمة الدولية من الذئة املهنية (من 
شراف الداخلي بأن اجتماعات التخطيط هذه كاكت الأ من املنتظر رن يتم احل د ل غلها. وربلغت القطاعات مرفق اإل

مذيدة للغاية ور�ا كاكت تدفع هذه القطاعات إىل النظر عن كثب بقدر ركرب ا ادتياجاتا القادمة ا جمال احل د. غري 
رن م،تب إدارة املوارد الب رية مل يتم،ن من تزويد مرفق اإلشراف الداخلي خبطط موثقة رو بتحليالت كامجة عن 

 جتماعات التخطيط املذكورة آكذامل، كما رن امل،تب مل ينظم بعد عقد اجتماعات من هذا النوع مع املرافق املركزية.ا
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وفيما خيص اجتماعات التخطيط السابقة الأ عقدها م،تب إدارة املوارد الب رية، ال توجد سجالت كثرية عنها، كما  -٤٥
رجل حتديد عمليات احل د املتوقعة. وقد روضح م،تب إدارة املوارد  ال توجد ذاكرة مؤسسية ب أن هذه االجتماعات من

الب رية بأكا يضطلع بصورة دورية برصد ال واغر املتوقعة باالستناد إىل تواريخ بلوغ شاغلي الونيائف السن النظامية الكتهاء 
هذه، ويبّلغ امل،تب القطاعات واملرافق بذه اخلدمة وتواريخ �اية مدة التعييف املعيارية لرؤساء امل،اتب امليداكية ا ونيائذهم 

املعلومات ا هذه االجتماعات. ويقوم م،تب إدارة املوارد الب رية كذلك بتجميع البياكات عن معدالت شغور الونيائف 
عة ومدد عمليات احل د ويدرجها ا وثيقة تُن ر على اإلكرتكت ا ش،ل لودة بياكات إرشادية. ومتثل هذه املعلومات المو 
 معامل عناصر هامة مي،ن رن تُدرَج ا خطة للح د ذات بابع رمسي بقدر ركرب لصاحل القطاعات واملرافق وامل،اتب امليداكية.

بال روع مسبقامل بقدر   املعنية بالتعييناتوكتيجة الكعدام االتساق ا عملية التخطيط، كثريامل ما ال تبدر الوددات  -٤٦
، جاء ا وثيقة مرفق اإلشراف ٢٠٠٩شغور الونييذة لذرتات بويلة. وا عام  كاف ا عملية احل د من رجل حتاشي

مل ت،ن ت رع ا عملية احل د  املعنية بالتعيينات رن الودداتالداخلي ب أن تقييم سياسة وممارسة احل د ا اليوكس،و، 
دوث تقدم ا هذا الصدد إذ إن ا املائة من احلاالت. وت ري البياكات املتوافرة إىل د ٣٩قبل شغور الونييذة إال ا 

ا املائة من احلاالت. بيد رن هذا االجتاه اإلجيايب  ٦٦استهالل عمليات احل د بات جيري قبل شغور الونييذة ا 
، على سبيل املثال، رن استهالل ٤وال سيما فيما يتعلق بونيائف الذئة املهنية. فيبيف اجلدول  -ي مل املنظمة كلها  ال

ا املائة من احلاالت املتعلقة بونيائف الذئة املهنية ال جيري قبل شغور الونيائف املعنية. ويتبيف  ٥٠ن عمليات ا ركثر م
من التحليل رن التأخر ا هذه احلاالت كان يبلغ ا املتوسط رربعة رشهر بعد شغور الونيائف مما يذضي إىل وجود فرتات 

 ل مؤقتة من رجل رداء مهام هذه الونيائف.بويلة ل غور الونيائف رو إىل اللجوء لذرتات بويلة حللو 

 استهالل عمليات احل د حبسب مستويات درجات الونيائف :٤الجدول 

 مدير رئيس مكتب ميداني موظف مهني فئة الموظفين/الدرجة الوظيفية
أعضاء فريق كبار 
 الموظفين اإلداريين

٢١ عدد الونيائف الأ جرى النظر فيها 5F

٨ ٥ ١٠ ٦ 

 ٪٨٨ ٪٨٠ ٪٨٠ ٪٤٨ احل د قبل شغور الونييذة املعنية داالت استهالل عملية

 ٪١٣ ٪٢٠ ٪٢٠ ٪٥٢ داالت استهالل عملية احل د بعد شغور الونييذة املعنية

وقد ددثت فرتات نيلت فيها الونيائف شاغرة دىت ا احلاالت الأ مت فيها استهالل عملية احل د قبل شغور  -٤٧
طلب حتقيق مزيد من التقدم ا هذا الصدد من رجل تنذيذ عمليات احل د ا الونييذة املعنية، مما يدل على رن األمر يت

 الوقت املناسب.

                                                
ب أن داالت استهالل عمليات احل د لونيائف  ٢٠١٤بياكات عام  ألن ٢٠١٥ال ي مل هذه العدد إال البياكات اخلاصة بعام  ٦

 الذئة املهنية تعرضت للت ويش بسبب تعليق عمليات احل د وتنذيذ عملية إعادة توزيع املونيذيف.
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 : متوسط فرتات استمرار شغور الونيائف ا احلاالت الأ مت فيها استهالل عملية احل د قبل ال غور٥الجدول 

 مدير يرئيس مكتب ميدان موظف مهني حاالت استهالل عملية الحشد قبل شغور الوظيفة المعنية
أعضاء فريق كبار 
 الموظفين اإلداريين

عدد ال هور بيف تاريخ استهالل عملية احل د وتاريخ شغور 
 الونييذة املعنية

٧ ٧,٥ ٤ ٣ 

 ٢ ٤ ١٢ ١١ عدد ال هور الأ نيلت فيها الونييذة املعنية شاغرة

 
وجيا عام من جاكب م،تب إدارة ن ضرورة توافر تع املعنية بالتعييناتالوددات وفيما خيص هذا األمر، رعربت  -٤٨

املوارد الب رية من رجل االستعداد لتنذيذ اخلطوات الرئيسية ا العملية واستخدام رداة احل د املتمثلة ا بركامج تاليو 
استخدامامل رفضل. وروضحت بعض هذه الوددات، مثالمل، ركا سي،ون من املذيد استباق مردلة التقييم  ل،رتويناإل

جلنة االختيار األِو وفريق التقييم ا مردلة مب،رة ا العملية. فإن هاتيف العمليتيف جتريان اعتياديامل  باالضطالع بت ،يل
بعد رن يقوم م،تب إدارة املوارد الب رية ب،إبالغ القائمة النامجة عن االستعراض األِو للرتشيحات. وعلى الرغم من رن دليل 

، وال علم ملعظم ٢٠٠٩لَتتابع املهام، فإن تاريخ صدور الدليل يعود إىل عام املوارد الب رية ي تمل على قائمة تدقيقية 
بوجود هذا الدليل. وروضحت هذه الوددات ريضامل ر�ا جتهل كيذية استخدام رداة الربكامج  املعنية بالتعييناتالوددات 

ألداة على منطق البداهة بالنسبة إىل وال تعرف ما هي البياكات الأ يتعيف إدخاهلا فيا. فال يقوم استخدام ا ل،رتويناإل
مستخدمي هذه األداة، ومل جير حتديث دليل املوارد الب رية كي يتضمن التعديالت الأ ردخلت على اإلجراءات. إضافة إىل 
ذلك، على الرغم من رن م،تب املوارد الب رية يقدم عند الطلب دعمامل شذهيامل على رساس فردي، فإن عملية استخدام هذه 

 اة تستهلك وقتامل وال يوجد دليل مرجعي لي،ذل الذهم امل رتك ملضاميف األداة والستخدامها على حنو متسق.األد

 :١التوصية 
كوصي بأن حيدد م،تب إدارة املوارد الب رية صيغة للمساءلة وموارد من رجل تيسري التخطيط لعمليات 

ردوات رو صيغ ش،لية معيارية بغية احل د على صعيد املنظمة بأكملها. وينبغي رن ي تمل ذلك على 
حتديد كقاط مردلية وآجال لعمليات احل د املتوقعة وذلك لتحاشي شغور الونيائف لذرتات بويلة. 

ة وا ري ا متطلبات الونييذوكجزء من عملية التخطيط، ينبغي االضطالع ا وقت مب،ر بالنظر 
ركرب ا ك ر اإلعالن عن الونييذة  ادتياجات خاصة قد تتعلق بعملية احل د، مثل االستباق بقدر

املعنية (ا صحف مهنية، مثالمل) ا داالت عمليات احل د اخلارجي، وا األساليب اخلاصة لتقييم 
املرشحيف (كاالستعاكة مبراكز التقييم، رو إجراء اختبارات حتريرية). كما ينبغي رن يقوم م،تب إدارة 

بتوجيا مودد ب أن استخدام بركامج تاليو اإلل،رتوين  تعييناتاملعنية بالاملوارد الب رية بتزويد الوددات 
وب أن البياكات املطلوبة الأ يتعيف إدخاهلا فيا، ورن يضطلع بتحديث القائمة التدقيقية للخطوات 

 الواجب اتباعها ا عمليات احل د.
 

 رولوية عالية
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 خطة العمل واألجل المحدد إلتمام التنفيذ

املوارد الب رية بتحديد صيغة رمسية آللية التخطيط احلالية وذلك باالشرتاك مع سيضطلع م،تب إدارة  )١(
القطاعات، وعلى حنو ي مل حتديد ردوات/صيغ ش،لية معيارية تراعي وجود متطلبات خاصة. وميثل هذا 

 ٣ة ا امللحق األمر بالذعل جزءامل من خطة العمل ذات األولوية ا إبار اسرتاتيجية إدارة املوارد الب رية (الوارد
 .٢٠١٦، اجلزء اخلامس). واألجل احملدد إلمتام التنذيذ هو دزيران/يوكيو ٥م ت/١٩٧للوثيقة 

بتوجيا مودد ب أن  املعنية بالتعييناتوسيقوم م،تب إدارة املوارد الب رية بتزويد املسؤوليف عن الوددات  )٢(
 .٢٠١٦دد إلمتام التنذيذ هو آذار/مارس االستخدام امليسَّر لربكامج تاليو اإلل،رتوين. واألجل احمل

ويضطلع م،تب إدارة املوارد الب رية بإعداد إبار تذصيلي ملراقبة تنذيذ عمليات احل د (مبا يتماشى مع توصية  )٣(
، اجلزء الرابع). وسيتم است،مال هذا اإلبار ٣٠م ت/١٨٦املراجع اخلارجي للحسابات، الواردة ا الوثيقة 

طوات الواجب اتباعها ا عمليات احل د. واألجل احملدد إلمتام التنذيذ هو ت رين بقائمة تدقيقية للخ
 .٢٠١٥األول/ركتوبر 

 يوماً) ٨٥ مدة التحضيرالمرحلة الثانية: التحضير لعملية الحشد (متوسط 

 ي تمل التحضري لعملية احل د على اخلطوات التالية: -٤٩

 )بالتعيينات املعنيةيث بيان مواصذات الونييذة (الوددة حتد •
 تأكيد توافر االعتماد املخصص للونييذة (م،تب اإلدارة املالية) •
 تصنيف درجة الونييذة املعنية (م،تب إدارة املوارد الب رية) •
 )املعنية بالتعييناتإعداد م روع اإلعالن عن الونييذة ال اغرة، مبا ي مل حتديد املؤهالت املطلوبة واملرغوبة (الوددة  •
الصياغة عن الونييذة ال اغرة، وحتضري االستبيان اخلاص باالستعراض األِو للرتشيحات إصدار إعالن واضح  •

 (م،تب إدارة املوارد الب رية).

ريام لونيائف رؤساء  ١١٠املهنية، و يومامل لونيائف الذئة ٨٦يستغرق التحضري لعمليات احل د، ا املتوسط،  -٥٠
املدد الأ  ٦يومامل لونيائف رعضاء اإلدارة العليا. ويعرض اجلدول  ٣٦ريام لونيائف املديرين، و ١٠٣امل،اتب امليداكية، و

 تستغرقها اخلطوات الرئيسية هلذه املردلة ا دالة احل د لونيائف الذئة املهنية.

 : عدد األيام الأ تستغرقها اخلطوات الرئيسية للتحضري لعملية احل د٦الجدول 

  عدد األيام متوسط مدة التحضير لعملية الحشد:
 ٨٦ المدة بين استهالل عملية الحشد وتاريخ نشر اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة

 ٦ من تاريخ استهالل عملية احل د إىل تاريخ موافقة م،تب اإلدارة املالية
 ١١ من تاريخ موافقة م،تب اإلدارة املالية إىل تاريخ املوافقة على تصنيف درجة الونييذة

 ٧٢ جة الونييذة إىل تاريخ ك ر اإلعالن عن الونييذة ال اغرةمن تاريخ املوافقة على تصنيف در 
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فإن إمتام هذه املردلة يستغرق ا املتوسط مدة ثالثة رشهر تقريبامل، وهي مردلة ت تمل على قدر كاف من  -٥١
قة ) رن مواصذات الونييذة املعنية مطاب٢) رن االعتماد املخصص للونييذة متوافر، و(١عمليات التدقيق للتحقق من: (

) رن اإلعالن عن الونييذة ال اغرة مطابق لل ،ل ٣للمواصذات السارية وتعرب عن املستوى املالئم للدرجة الونييذية، و(
املعياري املتبع ا الن ر. ومع ذلك، فإن األمر يستدعي إجراء حتسينات من رجل ترشيد العملية وتقليص مدتا. وي مل 

 ذلك ما يلي:

 يف األداة اآللية الأ تستخدم إلدارة مردلة التحضري للح د؛ترشيد مسار مرادل العمل وحتس •
 است،مال املبادرة اجلارية العتماد مواصذات ونييذية عامة لبعض رصناف الونيائف؛ •
الت اور وإضذاء بابع رمسي على السياسة اخلاصة بتحديد املؤهالت التعليمية املطلوبة (وهو رمر مي،ن رن  •

 تاريخ تصنيف الونييذة ال اغرة وتاريخ ك ر اإلعالن عنها). يقّصر مدة ال هرين الأ متر بيف

 : األداة المستخدمة الستهالل عملية الحشد أداة غير مرنة٣المسألة 

ة اخلاصة مبسار مرادل اإلدارة التنظيمية، من رجل تسجيل ل،رتوكيلقد استخدم م،تب إدارة املوارد الب رية األداة اإل -٥٢
لونيائف (مثل استحداث ونييذة، رو إجراء تعديل فيها، رو إلغائها)، وداالت بلب اإلذن بن ر التدابري الأ تُتخذ ب أن ا

اإلعالكات عن الونيائف ال اغرة. وقد كاكت هذه املبادرة جيدة لتحسيف إدارة ومراقبة مسارات مرادل العمل، ومتابعة 
 ول ملعاجلة التأخر ا هذه املواضع.الوضع وحتديد مواضع التأخر ا مردلة التحضري لعمليات احل د، وإجياد دل

وكان اهلدف من استخدام هذه األداة هو االكتقال من تنذيذ عملية استهالل احل د باستخدام الوسائل الورقية إىل  -٥٣
تنذيذها بصورة آلية، باإلضافة إىل تنذيذ تدابري رخرى ب أن الونييذة املعنية. غري رن م،تب إدارة املوارد الب رية مل ين ر 

ة اخلاصة مبسار مرادل اإلدارة التنظيمية هذه الستخدامها على صعيد قطاعات الربكامج. فلم ل،رتوكيالعمل باألداة اإل
تثبت األداة امتالكها لقدر كاف من املروكة واملوثوقية التقنية وسهولة االستخدام مبا ي،يذها لالستجابة للمتطلبات املتطورة 

افق املرتبطة بالربكامج ومرافق اخلدمات الداخلية للمنظمة ال تزال تتبع مسار مرادل العمل ملستخد،ميها. وبالتاِ، فإن املر 
) "بطلب اختاذ إجراء ا جمال املونيذيف"اص اخل HR 5-3القائمة على استخدام الوسائل الورقية (مثل استخدام النموذج 

) م،تب ١ها خمتلف املرافق، مبا فيها: (الستهالل عمليات احل د. ويسجل هذا النموذج تأشريات اإلذن الأ تصدر 
وإدارة ونيائف كبار  وددة التصميم التنظيمي) ٢اإلدارة املالية، لتأكيد توافر االعتماد املخصص للونييذة املعنية، و(

ارية، املونيذيف، والدعم (التابعة مل،تب إدارة املوارد الب رية)، بغية تأكيد مطابقة مواصذات الونييذة املعنية للمواصذات الس
 وتأكيد التصنيف السليم للدرجة الونييذية.

وذلك  -بصورة تتابعية –كما رن األداة اخلاصة مبسار مرادل اإلدارة التنظيمية تتطلب صدور ثالث تأشريات لألذن  -٥٤
يرة العامة من القطاع املعين ا عملية احل د (املونيف املسؤول ا الوددة املعنية)، مث من املونيف اإلداري، ومن مساعد املد

رو املدير، وتأشريتيف باإلذن من م،تب اإلدارة املالية، وثالث تأشريات باإلذن من م،تب إدارة املوارد الب رية. وقد رثارت 
الوددات املعنية ا عمليات احل د تساؤالت ب أن مدى ضرورة احلصول على إذن من م،تب اإلدارة املالية ا البداية قبل 
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ا ونيائف الذئة املهنية. فبالنظر إىل بول مدة عملية احل د، قد تصبح تأشرية اإلذن األوىل من م،تب إجراء التعييف الذعلي 
اإلدارة املالية عرضة للتقادم رو رجراءمل فائضامل عن احلاجة. ومع رن م،تب إدارة املوارد الب رية وافق على إزالة إجراء اإلذن 

اخلاص مبسار مرادل اإلدارة التنظيمية.  ل،رتوينعقيد ا الربكامج اإلاألول، فإكا ال مي،ن القيام بذلك بسبب بابع الت
 مي،ن إزالة خطوات اإلذن، وال مي،ن تعديل مسار مهام املرادل رو تغيريه ليتبع اخلطوات املناسبة. فال

املتطلبات وكتيجة لذلك، مل يعد مسار مرادل العمل يعرب على النحو املالئم عن اإلجراءات السارية بالذعل وعن  -٥٥
الونييذية. فإكا يذرض عملية متتابعة املرادل على حنو ال داعي لا تؤخر عمليات احل د وقد ردت إىل ك وء ممارسات غري 
متسقة فيما بيف قطاعات الربكامج واملرافق املركزية. وقد رفضى اكعدام معايري واضحة ألداء املهام من رجل إمتام كل خطوة 

 .إىل استمرار داالت التأخري

 :٢التوصية 
كوصي بأن يضطلع م،تب إدارة املوارد الب رية بتطوير مسار مرادل العمل واألداة اإلدارية املرتبطة 
بذلك من رجل حتديث البياكات اخلاصة بالونيائف، بالتعاون مع م،تب اإلدارة املالية وقسم إدارة 

 د، بغية اعتماد معايري واضحة املعارف وكظم املعلومات، ومبا ي مل ما يتعلق بالتحضري لعمليات احل
ألداء املهام واالستعاضة، عند اإلم،ان، عن اخلطوات التتابعية بعمليات متزامنة لالستعراض وإبداء 
املوافقات. وقد يتطلب ذلك االستعاضة عن األداة اآللية بالنظر إىل عدم مروكتها. وينبغي إزالة اخلطوة 

اإلدارة املالية ا مردلة التحضري للح د إذا كان عدد احلالية اخلاصة باحلصول على إقرار م،تب 
 املونيذيف املتوافرين حيول دون إصدار اإلقرار بسرعة.

 رولوية وسطى

 لتنفيذتمام امحدد إلالجل األعمل و الخطة 

س ت غيلي رشار قسم إدارة املعارف وكظم املعلومات إىل رن الربكامج اإلل،رتوين احلاِ ينبغي رن يصاغ باالستناد إىل رسا
خمتلف. وسوف ي رع كل من م،تب إدارة املوارد الب رية، وم،تب اإلدارة املالية، ومستخدمي هذا الربكامج، وقسم إدارة 
املعارف وكظم املعلومات، ا إعداد املواصذات الونييذية هلذا الربكامج، متهيدامل لالضطالع، إذا ما توافرت املوارد املالية، 

 .٢٠١٧احلالية لتنذيذ التدابري املتعلقة بالونيائف. واألجل احملدد إلمتام التنذيذ هو كاكون األول/ديسمرب باستبدال األداة اآللية 

 : المبادرة الجارية حالياً بشأن المواصفات العامة للوظائف غير محددة بأجل معين إلتمامها٤المسألة 

مديرة م،تب املوارد الب رية، على مجيع ومن خالل مذكرة صدرت عن  ٢٠٠٩رشارت املديرة العامة، ا عام  -٥٦
املسؤوليف اإلدارييف بأن ت،ون بياكات املواصذات الونييذية واإلعالكات عن الونيائف ال اغرة فيما خيص الونيائف الأ تندرج 

بة ا امل،اتب اجلامعة وامل،اتب القطرية معربة عن مسؤوليات ذات بابع عام بالنس ٤-ومهين ١-مستوياتا بيف درجة مهين
هلذا الغرض، كان لزامامل على م،تب إدارة املوارد الب رية رن  إىل كل درجة ونييذية ا إبار قطاعات الربكامج املعنية. وحتقيقامل 

 يقوم، على رساس التعاون مع قطاعات الربكامج، مبراجعة مواصذات الونيائف القائمة بغية تعديلها وفقامل لذلك.
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رتبية والعلوم االجتماعية واإلكساكية باعتماد مواصذات عامة لونيائف رخصائيي وا مبادرة مماثلة، قام قطاعا ال -٥٧
، يعمل م،تب ٢٠١١الربكامج العامليف ا املقر، وذلك بالتعاون مع م،تب إدارة املوارد الب رية. وخالل الذرتة منذ عام 

األكرب عددامل ا املنظمة. وقد رعد  إدارة املوارد الب رية على إعداد وحتديث مواصذات عامة لونيائف الذئات الونييذية
 ٤٦٠امل،تب خالل هذه الذرتة وباالشرتاك مع القطاعات واملرافق املعنية، مواصذات عامة لونيائف ت مل ما يقارب 

ونييذة رخرى تقوم على مواصذات مي،ن صياغتها ا ش،ل مواصذات  ٤٠٠ونييذة، ويرى امل،تب رن مثة ما يقّدر بـ 
مرور رربع سنوات على البدء بذه املبادرة، ما زالت ال توجد خطة واضحة عن الوقت الذي ونييذية عامة. ول،ن بعد 

 ونييذة. ٤٠٠ستجري فيا معاجلة مواصذات هذه الونيائف الباقية البالغ عددها 

ت ويتطلب األمر رن تتوافر مل،تب إدارة املوارد الب رية موارد إضافية (من مونيذيف رو من رموال لالستعاكة خبربا -٥٨
است ارية) بغية إمتام هذه املبادرة. فقد تزايد عبء العمل ا رداء املهام الرئيسية كتيجة للمهام اإلضافية الأ رصبحت 
تعهد إليا، واخنذض مقدار اإلكذاق على االستعاكة باخلربات اخلارجية مبقدار النصف بسبب القيود املالية. وبعد عملية 

، مل تعد توجد فيا وددة م،رسة لالهتمام ٢٠١٤مايو /ب رية، الأ جرت ا ريارإعادة تنظيم م،تب إدارة املوارد ال
6Fباالدتياجات على صعيد تصنيف الدرجات الونييذية وإلعداد مواصذات عامة للونيائف

. وقد ركيطت هذه األمور ٧
 مسؤوليات ي وإدارة ونيائف كبار املونيذيف، والدعم، وذلك باإلضافة إىلوددة التصميم التنظيمبوددة جديدة هي 

رخرى مثل د د وتيسري دراك كبار املونيذيف. ودددت هذه الوددة درجات رولوية املهام حبسب مدى دساسيتها 
 وعجالتها، وكثريامل ما متنح درجة متدكية ا األولوية إلعداد مواصذات عامة للونيائف.

د جمموعة م رتكة من ال،ذاءات لذئات وتتسم املواصذات العامة اجليدة الصياغة للونيائف مبزايا عديدة. فهي حتد -٥٩
 الونيائف على خمتلف املستويات، وتبّسط عملية تصنيف الدرجات الونييذية وحتدد معايري هلا، ومي،ن رن تسرع عملية احل د.

 :٣التوصية 
كوصي بأن حيدد م،تب إدارة املوارد الب رية الونيائف الأ مي،ن حتويل مواصذاتا من مواصذات فريدة 

إىل مواصذات عامة، ورن يعد خطة م ذوعة بأجل زمين حمدد ومهام وبيان باملوارد الالزمة  من كوعها
 بغية التقدم ا تنذيذ هذه العملية بالنسبة إىل مجيع هذه الونيائف.

 رولوية عليا

 لتنفيذتمام امحدد إلالجل األعمل و الخطة 
رفق املعين، بتحديد الونيائف الأ مي،ن رن تندرج ا سيضطلع م،تب املوارد الب رية، على رساس التعاون مع القطاع/امل

إبار مواصذات ونييذية عامة، وسيضع خطة م ذوعة بأجل زمين حمدد وبيان للمسؤوليات وللموارد الالزمة لتنذيذها، 
قنية الذئات الونييذية األكرب عددامل ا املنظمة، ومع تأميف امل اركة الت مع إيالء األولوية على النحو الواجب لونيائف

واإلسهامات من جاكب القطاعات/املرافق املعنية. وسيتطلب األمر توافر موارد إضافية على صعيد املوارد الب رية من 
 .٢٠١٧واألجل احملدد إلمتام التنذيذ هو كاكون األول/ديسمرب رجل تنذيذ هذه التوصية. 

                                                
 .١٤/١٩مذكرة//مذكرة املديرة العامة م ع ٧
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ًا بوضوح وال يجري اتباعه بصورة متجانسة التوجيه الحالي بشأن تحديد المؤهالت التعليمية ليس مبين :٥المسألة 
 عن الوظائف الشاغرة. اإلعالناتفي إعداد 

(ب) من الئحة املونيذيف بأن ي،ون املرشحون ل غل ونييذة من الذئة املهنية داصليف على  ١٠٤,٢تقضي املادة  -٦٠
ا األماكة. وال حتدد الئحة شهادة جامعية رو ما يعادهلا من خربة للداللة على إجادة املرشح إلددى لغات العمل 

 املونيذيف ري متطلبات معينة ا هذا الصدد فيما خيص تونييف كبار املونيذيف (من درجة مدير وما فوقها).

ي،ون املرشحون ل غل  ) على ركا ينبغي رن٥,٣من الذصل  ١وينص دليل اليوكس،و للموارد الب رية (ا الذقرة  -٦١
داصليف اعتياديامل وكحد ردىن على شهادة متقدمة ا التعليم العاِ (شهادة ماجستري ونيائف من الذئة املهنية وما فوقها 

رو ما يعادهلا) ا إددى الاالت ذات الصلة مبهام الونيائف على النحو املبيف ا اإلعالكات الأ تن ر عن الونيائف 
تقارير الأ تقارن بيف اليوكس،و ووكاالت وي ار إليها ا ال ٢٠٠٩ال اغرة. وقد مت وضع هذه املعايري القياسية منذ عام 

 .)JIU/NOTE/2012/2الوثيقة رخرى (مثل 

وخالل إجراء عملية املراجعة، رشار م،تب إدارة املوارد الب رية إىل رن املعيار املذكور ا الدليل فيما خيص  -٦٢
 متناقضامل مع ما يرد ا الئحة املونيذيف، املؤهالت التعليمية املطلوب توافرها، وهو املعيار األكثر صرامة، مي،ن رن يُعترب

علمامل بأن األرجحية هي لالئحة املونيذيف. ويرى مرفق اإلشراف الداخلي رن القصد من هذه املادة من الئحة املونيذيف  
 كان على األرجح تعييف دد ردىن من املتطلبات ورن دليل املوارد الب رية يتناول ذلك بالتذصيل.

الب رية ريضامل ددامل ردىن ملستوى اخلربة املهنية املطلوبة بالنسبة إىل كل درجة من درجات ونيائف  ويورد دليل املوارد -٦٣
 الذئة املهنية.

 : املعايري القياسية للح د ا ونيائف الذئة املهنية الدولية٧الجدول 

 مستوى المؤهالت الحد األدنى لعدد سنوات الخبرة المهنية ذات الصلة الدرجة الوظيفية
 مية المطلوبةالتعلي

 رقل من سنتيف؛ ٢-مهين/ ١-مهين
 رقل من سنة واددة للمرشحيف احلاصليف على شهادة دكتوراه.

شهادة جامعية متقدمة 
(شهادة ماجستري رو ما 

يعادهلا) ا الال املعين، رو 
ما يعادل ذلك من مؤهالت 

 مهنية

خالل  سنوات، ويذضل رن ت،ون اخلربة امل،تسبة ٤من سنتيف إىل  ٢-مهين
 سنة واددة على املستوى الدِو

سنوات، ويذضل رن ت،ون اخلربة امل،تسبة خالل  ٧إىل  ٤من  ٣-مهين
 سنتيف على املستوى الدِو

سنوات من اخلربة املالئمة والتدرجيية على صعيد  ١٠إىل  ٧من  ٤-مهين
سنوات من هذه  ٥إىل  ٣املسؤوليات، ويذضل رن ي،ون ما بيف 

 ستوى الدِوالذرتة على امل
سنة من اخلربة، ويذضل رن ي،ون ما بيف  ١٥سنوات إىل  ١٠من  ٥-مهين

 سنوات من هذه الذرتة على املستوى الدِو ٧إىل  ٥
 املصدر: دليل املوارد الب رية



197 EX/5 Part V Add.2 - page 24 

اصة وال حيتوي دليل املوارد الب رية على ري د،م يذسح الال ألش،ال من عدم االمتثال للمعايري القياسية اخل -٦٤
باملؤهالت التعليمية ا احلاالت الأ قد يقوم فيها املسؤول عن الوددة املعنية ا عملية احل د بتحديد املتطلبات الونييذية 
اخلاصة مبجموعات مهنية معينة عن بريق االستعاضة عن الطلب اخلاص بامتالك شهادة جامعية متقدمة بطلب امتالك 

ية وخربة مهنية. ويُذرتض ا هذه احلاالت رن يضطلع املسؤول عن الوددة ت ،يلة من املؤهالت ت مل شهادة تعليم
املعنية ا عملية احل د باست ارة م،تب إدارة املوارد الب رية عندما يقوم بإعداد اإلعالن عن الونييذة ال اغرة. وجتدر 

مة الأ مي،ن رن تعادل امتالك شهادة اإلشارة إىل رن دليل املوارد الب رية ال حيدد كمية رو مستوى اخلربة املهنية املالئ
 متقدمة ا التعليم العاِ.

وعلى الرغم من رن اليوكس،و تطبق املتطلبات املذكورة رعاله ب أن احلد األدىن لعدد سنوات اخلربة املهنية املالئمة  -٦٥
ان فهم وتطبيق املعايري ا داالت احل د لونيائف درجات الذئة املهنية وما فوقها، مثة داجة إىل إجراء حتسينات لضم

 اخلاصة باملؤهالت التعليمية، على حنو متجاكس.

 وظائف الفئة المهنية

يلخص ال ،ل التاِ متطلبات احل د اخلاصة باملؤهالت التعليمية على حنو ما ترد ا اإلعالكات الأ ُك رت عن  -٦٦
يناير /ل اليوكس،و خالل الذرتة من كاكون الثاينالونيائف ال اغرة من رجل د د مونيذيف دولييف من الذئة املهنية ا جمم

 .٢٠١٥مايو /إىل ريار ٢٠١٤

 ٢٠١٥-٢٠١٤: مستويات املؤهالت التعليمية املطلوب توافرها للح د ا ونيائف الذئة املهنية، ٣الشكل 

 
ك شهادة دالة د د كان مستوى املتطلبات التعليمية يقل فيها عن املستوى املعياري اخلاص بامتال ٣٠ومثة  -٦٧

متقدمة ا التعليم العاِ، وهي عمليات د د متت ا خمتلف القطاعات واملرافق، إال رن معظمها جرى ا م،تب 
 اإلدارة املالية.

5 

45 

30 
 شهادة دكتوراه

 شهادة ماجستري روما يعادهلا

  شهادة جامعية
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 : داالت عدم االمتثال لسياسة د د املوارد الب رية٤الشكل 

 
الك شهادة متقدمة ا التعليم وروضح م،تب إدارة املوارد الب رية رن داالت االستعاضة عن الطلب اخلاص بامت -٦٨

العاِ بطلب امتالك ت ،يلة من املؤهالت األخرى املالئمة حتدث عندما يطلب فيها القطاع رو امل،تب املعين إجراء هذا 
من دليل املوارد الب رية. ويتمثل  ٥,٣النوع من التغيريات خبصوص جمموعة مهنية معينة. وتتماشى هذه املمارسة مع البند 

ا ت،ييف املتطلبات اخلاصة بونييذة معينة عندما ال ي،ون امتالك شهادة متقدمة ا التعليم العاِ رمرامل رساسيامل  مربر ذلك
 وإمنا مسألة ثاكوية باملقاركة مع مؤهالت حمددة رخرى.

سي ونييذة وامل ار إليها رعاله ختص ب ،ل رئي ١٩ما روضح م،تب املوارد الب رية رن الونيائف البالغ عددها ك -٦٩
مونيذيف ا جمال امليزاكية وال ؤون املالية واإلدارية، وختص بصورة رئيسية امل،اتب امليداكية. وكان حتديد الطلب على صعيد 
املؤهالت التعليمية بامتالك شهادة جامعية، بلبامل متعمدامل من رجل اجتذاب مرشحيف من ذوي االهتمام والذين ميتل،ون 

ا داصليف على شهادة متقدمة ا التعليم العاِ. وتندرج هذه الونيائف ا بداية سلم خربة مهنية مالئمة بدون رن ي،وكو 
ونيائف الذئة املهنية وتتيح فرصامل للتطور املهين للمونيذيف العامليف داليامل. وروضح م،تب إدارة املوارد الب رية ريضامل رن من 

 عيارية بعد تقلدهم لونيائذهم.املتوقع من مجيع املونيذيف رن ي،تسبوا مستوى املؤهالت املهنية امل

وكاكت الونيائف اخلاصة مب،تب اإلدارة املالية تتطلب ا دالتيف امتالك مؤهل معرتف با ا جمال احملاسبة عوضامل  -٧٠
عن امتالك شهادة متقدمة ا التعليم العاِ. وباملثل، جرت ا دالة الونيائف اخلاصة مبرفق االشراف الداخلي 

، بطلب امتالك ٣-اص بامتالك شهادة متقدمة ا التعليم العاِ ل غل ونييذة بدرجة مهيناالستعاضة عن الطلب اخل
. ويرى ٢-مهين/١-مؤهالت معرتف با على الصعيد الدِو ا جمال عمليات املراجعة، ل غل ونييذة بدرجة مهين

ت مراجعة رن ي،تسبوا املستوى م،تب اإلدارة املالية رن من املتوقع من مجيع املونيذيف ال باب الذين يضطلعون بعمليا
 املهين الضروري ألداء عمليات املراجعة بعد رن يتقلدون مهام عملهم.

19 
4 

2 

1 
1 

 م،تب اإلدارة املالية 1 2

 قطاع الثقافة 

قطاع العالقات اخلارجية وإعالم  
 اجلمهور

 م،تب األخالقيات 

 م،تب إدارة املوارد الب رية 

 مرفق اإلشراف الداخلي 
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وبالنسبة إىل الونييذتيف اخلاصتيف مب،تب العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور، كان املطلوب هو امتالك مؤهالت  -٧١
دة متقدمة ا التعليم العاِ، وت ،ل احلالتان استثناءين وخربة تقنية ا جمال ت،نولوجيا املعلومات عوضامل عن امتالك شها

 ينسجمان مع ما يرد ا دليل املوارد الب رية.

وفيما خيص الونيائف األربع ا قطاع الثقافة والونييذة اخلاصة مبركز الرتاث العاملي، مل ت،ن اإلعالكات عن  -٧٢
متالك شهادة متقدمة ا التعليم العاِ. ورثناء إعداد الونيائف ت ري إىل امتالك خربة رو مؤهالت إضافية عوضامل عن ا

شعبة التونييف والسياسات والتخطيط والتعلم وتنمية القدرات (ا م،تب إدارة م روعات هذه اإلعالكات، كصحت 
ع املوارد الب رية) قطاع الثقافة بأن ت،ون هذه اإلعالكات متسقة مع اإلعالكات األخرى الأ ُك رت مؤخرامل. وروضح قطا 

الثقافة رن حتديد الطلب ا هذه احلاالت بامتالك شهادة جامعية عوضامل عن امتالك شهادة متقدمة ا التعليم العاِ رتاح 
الذرصة للمونيذيف املوجودين الذين كاكوا يؤدون عملهم ب ،ل جيد ويُعتربون ا التقييمات مؤهليف للعمل ا مستويات 

متقدمة ا التعليم العاِ، كي يتقدموا ا ونيائذهم. ومل ت،ن هذه املمارسة  رعلى على الرغم من عدم امتالكهم ل هادة
 من دليل املوارد الب رية. ٥,٣متسقة مع ما يرد ا البند 

ومل يستطع م،تب اإلشراف الداخلي حتديد ري سبب معيف دعا إىل االقتصار ا املتطلبات التعليمية ا اإلعالكيف  -٧٣
املرافق املركزية (م،تب إدارة املوارد الب رية وم،تب األخالقيات) على بلب امتالك شهادة  عن الونييذتيف ال اغرتيف ا

جامعية فحسب. ومع رن هذين اإلعالكيف مل ي،وكا ي ،الن جتاوزامل على الئحة املونيذيف، فإ�ما مل ي،وكا مطابقيف ملا يرد 
ن مت تعيينهما واللذين ميتل،ان شهادتيف متقدمتيف ا التعليم من دليل املوارد الب رية، إال رن املرشَحيف اللذي ٥,٣ا البند 

 العاِ يذيان باملؤهالت التعليمية املطلوبة ا دليل املوارد الب رية.

وتتباين املمارسات عرب منظومة األمم املتحدة فيما خيص املؤهالت التعليمية املطلوبة للح د ا ونيائف الذئة  -٧٤
) رما شهادة متقدمة ا ١نظمات �جامل ركثر مروكة يُطلب فيا من املرشحيف رن ميتل،وا (املهنية. وقد اعتمدت بعض امل

) رما شهادة جامعية رولية باإلضافة إىل خربة ا الال املعين. وقد رنيهرت دراسة رجريت مؤخرامل لبعض ٢التعليم العاِ، و(
  لي:اإلعالكات الصادرة عن ونيائف شاغرة ا منظومة األمم املتحدة ما ي
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 ا إعالكات دديثة املؤهالت التعليمية املطلوبة: احلد األدىن ملستويات ٥الشكل 
 ابعة لألمم املتحدةت ونيائف شاغرة ا الذئة املهنية ا منظمات رخرى عن

 )٢٠١٥يوكيو /(لغرض فتح باب التعييف ا دزيران

 
 وظائف المديرين

هالت التعليمية على حنو ما ترد ا اإلعالكات الأ كُ رت من رجل يلخص ال ،ل التاِ متطلبات احل د اخلاصة باملؤ  -٧٥
 .٢٠١٥مايو /إىل ريار ٢٠١٤يناير /احل د ا ونيائف شاغرة من فئة املديرين ا اليوكس،و خالل الذرتة من كاكون الثاين

 اليوكس،و : احلد األدىن ملستويات املؤهالت التعليمية املطلوبة من للح د ا ونيائف املديرين ا٦الشكل 
 )٢٠١٥مايو /إىل ريار ٢٠١٤يناير /(من كاكون الثاين

 
إعالكامل من جمموع اإلعالكات الأ كُ رت عن الونيائف  ١١وعلى النحو امل ار إليا رعاله، كان الطلب املذكور ا  -٧٦

ورة ا دليل املوارد الب رية، رو املذك املؤهالت التعليميةإعالكامل، يذي مبتطلبات  ٢٢ال اغرة من فئة املديرين والبالغ جمموعها 
 ١٠إعالكامل يقل عن املستوى املعياري الساري. وكاكت داالت التجاوز ا  ١١مستوى الطلب ا  يزيد عليها، بينما كان

دالة، تتعلق بونيائف مديرين مل،اتب ميداكية، إذ كان وزن املسارات املثبتة املذكورة ا سجالت املرشحيف  ١١من جمموع 

43 
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شهادة متقدمة ا التعليم العاِ رو 
شهادة جامعية رولية باإلضافة إىل خربة 

 ملدة سنتيف

 شهادة متقدمة ا التعليم العاِ 

 شهادة جامعية رولية

1 

10 

1 

10 

 شهادة دكتوراه

 شهادة متقدمة ا التعليم العاِ  

شهادة متقدمة ا التعليم العاِ رو 
 ما يعادهلا من خربة مالئمة

 شهادة جامعية
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ن املستويات املتقدمة لتحصيلهم التعليمي الذي كان قد مت ا العادة ا املاضي بسنوات عديدة. ولذلك، فإن رهم من وز 
ذ ب أ�ا قرار يقضي بأن جيري الرتكيز ا اإلعالكات اخلاصة با  ونيائف مديري امل،اتب امليداكية ت ،ل فئة من الونيائف اختذ

تالك شهادة متقدمة ا التعليم العاِ. رما فيما يتعلق باإلعالن الذي كُ ر ا على امتالك اخلربة املالئمة عوضامل عن بلب ام
عن ونييذة مدير م،تب إدارة املوارد الب رية وكان املطلوب فيا هو امتالك شهادة متقدمة ا التعليم العاِ رو  ٢٠١٤عام 

عن  ٢٠١٢الن السابق الذي كُ ر ا عام ما يعادهلا من خربة مهنية واسعة النطاق، فإن هذا الطلب كان متسقامل مع اإلع
 شغور هذه الونييذة، وإن املرشحة الأ مت اختيارها كاكت متتلك شهادة متقدمة ا التعليم العاِ.

لَ غل ونيائف املديرين. وا وتتباين املمارسات عرب منظومة األمم املتحدة فيما خيص املؤهالت التعليمية املطلوبة  -٧٧
) رما رن ١عالكات عن الونيائف ال اغرة من فئة املديرين للعمل ا األماكة العامة لألمم املتحدة (العادة، يُطلب ا اإل

) رما رن ي،وكوا داصليف على شهادة جامعية رولية باإلضافة إىل ٢ي،وكوا داصليف على شهادة متقدمة ا التعليم العاِ، و(
خربة عملية لعدة سنوات. ول،ن مثة منظمات رخرى ا منظومة األمم املتحدة، مثل منظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم 

لدِو للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، وبركامج األمم املتحدة اإلمنائي، تطلب املتحدة لألغذية والزراعة، والصندوق ا
 بصورة تلقائية رن ي،ون املتقدم ل غل ونييذة مدير داصالمل، كحد ردىن، على شهادة متقدمة ا التعليم العاِ.

 وظائف مساعدي المديرة العامة

تن ر اليوكس،و إعالكات الونيائف ال اغرة من هذا املستوى ك رامل بالنسبة إىل ونيائف مساعدي املديرة العامة،  -٧٨
وتسجل اليوكس،و مستوى إجيابيامل ا هذا الصدد عامامل مع بيان املؤهالت التعليمية املطلوب توافرها ل غل هذه الونيائف. 

يينات على ر�ا ذات بابع عند مقاركتها مع بعض املنظمات األخرى التابعة لألمم املتحدة والأ يُنظر فيها إىل هذه التع
سياسي وال ختضع لعمليات د د شذافة ت تمل على توافر مؤهالت حمددة. بيد رن استخدام مواصذات حمددة يُطلب 
توافرها لَ غل هذه الونيائف مي،ن رن ي ،ل محاية للمنظمة ضد خمابر التعرض لضغوط سياسية غري الئقة وذلك على 

م جيب رن تتوافر فيهم كل املؤهالت املطلوبة الأ يرد ذكرها ا اإلعالكات عن رساس رن املونيذيف الذين يتم تعيينه
 الونيائف ال اغرة املعنية.

سبعة إعالكات عن ونيائف ملساعدي املديرة العامة (ختص  ٢٠١٣وقد ك رت اليوكس،و خالل الذرتة منذ عام  -٧٩
صال واملعلومات، واللجنة الدولية احل،ومية لعلوم البحار، قطاعات العلوم، والعلوم االجتماعية واإلكساكية، والثقافة، واالت

وإدارة رفريقيا، وم،تب التخطيط االسرتاتيجي). وكاكت اإلعالكات عن هذه الونيائف ال اغرة ا ست داالت ت ري ا 
ة مهنية". وا املطلوبة، إىل امتالك "شهادة متقدمة ا التعليم العاِ رو ما يعادل ذلك من خرب  املؤهالت التعليمية إبار

هذه اإل،عالكات الستة، رشري إىل رن امتالك شهادة ا مستوى الدكتوراه يعد رمرامل مرغوبامل فيا على صعيد املؤهالت (إال ركا 
ليس مطلوبامل). وا دالة اللجنة الدولية احل،ومية لعلوم البحار، رشري ا الطلب الوارد ا اإلعالن إىل امتالك "شهادة 

املؤهالت الذعلية املطلوب توافرها ا شاغلي  ١ويذضل رن ت،ون ا مستوى الدكتوراه". ويعرض امللحق جامعية متقدمة، 
 هذه الونيائف.
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كاكت اإلعالكات عن الونيائف ال اغرة من فئة مساعدي املديرة العامة تنص على بلب امتالك  ،٢٠١٣وقبل عام  -٨٠
اددة (ونييذة مساعد املديرة العامة للثقافة)، كان املطلوب امتالك املرشح ل هادة متقدمة ا التعليم العاِ. وا دالة و 

ديف  ٢٠١٣). ويتضح من املذكور رعاله رن التغري ا املمارسة ددث ا عام ١شهادة دكتوراه رو ما يعادهلا (اكظر امللحق 
ديرة العامة. غري ركا ال جرى ختذيض مستوى احلد األدىن من املؤهالت التعليمية بالنسبة إىل شاغلي ونيائف مساعدي امل

يوجد قرار موثق رو عملية مراجعة رمسية للسياسة املتبعة ا هذا الصدد يعرب عن هذا التغيري. وقد روضح مونيذون مسؤولون 
ا م،تب إدارة املوارد الب رية ملرفق اإلشراف الداخلي بأن االستعاضة عن بلب امتالك شهادة متقدمة ا التعليم العاِ 

) جيعل دالة اليوكس،و ٢) يوسع كطاق جمموعة املرشحيف احملتمليف، و(١يعادل ذلك من خربة مهنية" كان ( بعبارة "ما
 ) وييسر احلراك فيما بيف الوكاالت.٣متسقة على حنو رفضل مع احلالة ا األماكة العامة لألمم املتحدة، و(

جة مساعد مدير عام ا منظمات رخرى وددد مرفق اإلشراف الداخلي ستة إعالكات عن ونيائف شاغرة ا در  -٨١
تابعة لألمم املتحدة (وهي األماكة العامة لألمم املتحدة، وبركامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملنظمة العاملية للمل،ية الذ،رية، 

ري ا إبار . ورشري مؤهالت تعليميةومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة)، وهي إعالكات مل جير ا رربعة منها حتديد 
املتطلبات التعليمية ا إعالكيف إىل امتالك شهادة جامعية متقدمة، مع اإلشارة إىل إم،اكية قبول امتالك خربة مهنية 
معادلة هلذا املستوى عوضامل عن امتالك شهادة جامعية متقدمة. وعليا، إذا كان قد جرى بوجا عام ختذيض مستوى احلد 

طلوب توافرها ا املتقدميف لَ غل ونيائف ا درجة مساعد مديرة عامة ا السنوات األدىن من املؤهالت التعليمية امل
 األخرية املاضية، فإن هذا األمر ال يقتصر على اليوكس،و.

 :٤التوصية 
كوصي بأن يقوم م،تب إدارة املوارد الب رية بإيضاح السياسة اخلاصة باملؤهالت التعليمية املطلوبة 

هنية وما فوقها ا اليوكس،و، وبإضذاء بابع رمسي على هذه السياسة للح د ا ونيائف الذئة امل
 وك رها بغية تأميف االتساق ا فهمها وتطبيقها.

 رولوية عليا

 لتنفيذتمام امحدد إلالجل األعمل و الخطة 
مر ست،ون هذه األد،ام جزءامل من عملية استعراض سياسة احل د، الأ مت ال روع فيها بالذعل. وسوف يتطلب األ

تنقيح األد،ام املنصوص عليها ا الدليل وا الئحة املونيذيف، واالضطالع بالتاِ بإجراء م اورات مع اللس 
واجلهات املعنية. واألجل احملدد إلمتام التنذيذ هو   ، ومع رابطأ املونيذيفاالست اري املعين بسياسات شؤون املونيذيف

 .٢٠١٦كاكون األول/ديسمرب 
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 قلة اإلرشادات في مجال األخالقيات المتعلقة بعملية الحشد : ٦ رقم المسألة

مهمة روكلت إىل إدارة املوارد الب رية بالت اور مع  ٢٠١٦-٢٠١١ت مل اسرتاتيجية إدارة املوارد الب رية للذرتة  -٨٢
 م،تب األخالقيات تتمثل ا وضع وتنذيذ سياسات ب أن تضارب املصاحل واملسائل املرتبطة با.

املاِ والسياسة املتعلقة بقبول اهلدايا، ول،ن مل ُحيرز تقّدم كبري ا إعداد  اإلقرار رُدرز تقّدم فيما خيص بركامج وقد -٨٣
الدولية كي تقوم بإرشاد  املدكية اخلدمة ا للسلوك املصاحل. وبالتاِ، تعتمد اليوكس،و على املعايري األعمّ  سياسة تضارب

 ضارب مصاحل ا عملية احل د.مونيذيها فيما خيص إم،اكية وجود ت

الدولية، بوجا عام، الظروف الأ قد ين أ فيها تضارب ا املصاحل.  املدكية اخلدمة ا وتصف معايري السلوك -٨٤
 عندما مصاحل تضارب حيدث رن من املعايري الأ تنص على ما يلي: "مي،ن ٢٣ويعّرف مذهوم تضارب املصاحل ا الذقرة 

 النزاهة صذات مع متعارضة تبدو رو الرمسية، ملهاما ردائا مع الدولية املدكية اخلدمة ملونيف ةال خصي املصاحل تتداخل
 فيها يستذيد رن مي،ن داالت املصاحل تضارب وي مل. الدولية املدكية اخلدمة مونيذي من املطلوبة واحلياد، واالستقاللية

 منها ثالث برف باستذادة فيها يسمح رو املنظمة،ب ارتبابا من دق وجا وبدون مباشرة غري رو مباشرة بصذة املونيف
 ثالثة، ربراف مع رسرتا رو دولية مدكية خدمة مونيف تعامل من املصاحل تضارب ين أ رن ومي،ن. دق وجا بدون مؤقتا،
 رخرى". مؤسسات رو مستذيدين رو رفراد، رو

 والتعامل عنا ال، ف جيب املصاحل، ا تضارب ك وء إم،اكية رو ك وء، وتنص املعايري ريضامل على ما يلي: "عند -٨٥
" وينبغي اعتبار واجب ال، ف عن تضارب حمتمل للمصاحل جزءامل من السلوك .املنظمة مصلحة حيذظ ب ،ل ودلا معا

اليد على  وبهارة واحلياد والصدق األماكة قبيل العام املطلوب من مونيذي اخلدمة املدكية اكتهاجا، مبا ا ذلك خصال من
 من املعايري. وتُعترب هذه ال يم رصيلة رصالة شيمأ املقدرة وال،ذاءة. ٥د ا الذقرة النحو احملد

وقد ين أ تضارب ا املصاحل ال خصية رثناء ري إجراء من إجراءات عملية احل د؛ كما لو رّن شخصامل لا رري  -٨٦
ل هذه الونييذة. وقد تطرر هذه امل ،لة ا حتديد املؤهالت املذكورة ا إعالن عن ونييذة شاغرة يقّدم الدقامل ترشيحا ل غ

 ب ،ل خاص عند إعداد اإلعالكات املتعلقة بالونيائف العليا ال اغرة واملوافقة عليها وال سيما فيما خيص ونيائف كواب
العام ومديري امل،اتب. وفيما خيص هذه الونيائف العليا، تنص اسرتاتيجية اليوكس،و على  املدير العام ومساعدي املدير
 باء من دليل ٣-٥إدارة املوارد الب رية بإعداد اإلعالكات املتعلقة ب غورها بالتعاون مع م،تب املدير العام (البند  ت،ليف
الب رية). وإذا قّدم ردد مونيذي إدارة املوارد الب رية رو م،تب املدير العام ترشيحا هلذه املناصب، مي،ن رن ين أ  املوارد

 عنا وتقييما واحلد منا. تضارب ا املصاحل يتوّجب اإلفصاح
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وعلى الرغم من وجود مبادئ واضحة ا هذا الصدد واستمرار الواجب املنوط جبميع املونيذيف فيما خيص ال، ف  -٨٧
عن تضارب املصاحل احملتمل، ال تّتبع اليوكس،و إجراءات رو إرشادات رو آلية حمددة للتصدي لتضارب املصاحل ا عملية 

م،اكية التنّبا بصورة منهجية لوجود تضارب حمتمل رو فعلي ا املصاحل فيما خيص عملية احل د احل د. وهذا خيّذف من إ
 ومن إم،اكية احلد منا بقدر كبري.

 :٥التوصية رقم 

كوصي بأن تضع إدارة املوارد الب رية، بالتعاون مع م،تب األخالقيات، سياسة وإرشادات 
لتصدي لا، وبأن متنحها بابعامل رمسيامل وتعّممها. لل، ف عن تضارب املصاحل ا عملية التونييف وا

 ومي،ن إدراجها ا سياسة رمشل متعلقة بتضارب املصاحل إذا اقتضى األمر ذلك.

درجة متوسطة من 
 األولوية

 خطة العمل والتاريخ المتوخى للتنفيذ:

 : ُحيدد بالت اور مع م،تب األخالقيات.التاريخ المتوخىمتت املوافقة على اخلطة. 

 

 
 ٦٠يومًا للمرشحين الداخليين و ٣٠المرحلة الثالثة: اإلعالن عن الوظائف الشاغرة (متوسط المهلة الزمنية هي 

 يوماً للمرشحين الخارجيين) 

 : الفترات المحّددة لإلعالن عن الوظائف الشاغرة ٧المسألة رقم 

لزمنية الأ ينبغي رن تلتزم با اليوكس،و لإلعالن الب رية الذرتة ا املوارد ودليل اليوكس،و مونيذي والئحة حيّدد كظام -٨٨
7Fعن ونييذة شاغرة. ويُعلن عن الونيائف املذتودة للح د الداخلي مدة شهر وادد

ويُعلن عن الونيائف املتادة  ٨
8Fردىن كحد شهرين مدة للمرشحيف اخلارجييف

إىل  ١-. وجيري روالمل اإلعالن داخليامل عن معظم الونيائف من الدرجة م٩
، وإذا مل يُعثر على مرشح مناسب يُعَلن عنها خارجيامل (فذي هذه احلالة، تبلغ املّدة اإلمجالية لإلعالن عن ٥-الدرجة م

يومامل). وإذا رم،ن بصورة منطقية توقع عدم العثور على مرشحيف داخلييف مؤهليف، جيوز  ٩٠الونييذة ال اغرة ركثر من 
 يومامل لتسريع عملية التونييف. ٦٠امل وخارجيامل ا الوقت كذسا مدة للمديرة العامة رن تسمح باإلعالن عن الونييذة داخلي

وت،ون املدة ربول ب،ثري عندما يتعّيف اإلعالن خارجيامل عن الونييذة ال اغرة بعد ف ل عملية احل د الداخلي.  -٨٩
 رن املدة تطول مبقدار مثاكية رشهر. ٨ويبّيف اجلدول 

  

                                                
 من كظام املونيذيف. ٤,٤املادة  ٨
 من كظام املونيذيف. ٤,٣,٢املادة  ٩
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9Fلية من بدايتهامتوسط الوقت الذي تستغرقا العم :٨الجدول 

١٠ 
 دىت صدور قرار املديرة العامة فيما خيص ونيائف الذئة املهنية، وفقامل لطريقة اإلعالن عن الونييذة

 عدد األشهر ٢٠١٥و ٢٠١٤طريقة اإلعالن عن الوظائف الشاغرة من الفئة المهنية في عامي 
 اإلعالن داخليامل 

 اإلعالن داخليامل مث احل د خارجيامل 
 رجيامل ا الوقت كذسااإلعالن داخليامل وخا

٨ 
١٨ 
١٠ 

 
باستقدام املونيذيف ا مؤسسات منظومة األمم املتحدة: حتليل  املتعلق تقريرها ا امل رتكة، التذتيش ورشارت وددة -٩٠

10Fمقارن وإبار مرجعي،

إىل وجود اختالف كبري ا مدد اإلعالن عن الونيائف ال اغرة بيف منظمات األمم املتحدة.  ١١
، ومنظمة املدين الطريان ات عن ونيائذها ال اغرة مدة شهر وادد (منظمةويعلن كصف املنظم الدولية،  العمل الدِو

 كقص بذريوس املعين امل رتك املتحدة األمم الدولية، وبركامج البحرية املتحدة، واملنظمة لألمم والزراعة األغذية ومنظمة
 وت غيل إلغاثة املتحدة األمم للطذولة، ووكالة املتحدة ماألم امل،تسب، ومنظمة املناعة كقص متالزمة/الب رية املناعة

اجلوية) رو رقل  لألرصاد العاملية الذ،رية، واملنظمة للمل،ية العاملية األدىن، واملنظمة ال رق ا الذلسطينييف الالجئيف
 امل اريع، ومنظمة خلدمات املتحدة األمم للس،ان، وم،تب املتحدة األمم اإلمنائي، وصندوق املتحدة األمم (بركامج
العاملي). وا املقابل، تعلن رماكة األمم املتحدة عن الونيائف الثابتة  األغذية الصناعية، وبركامج للتنمية املتحدة األمم

ال اغرة من الذئة املهنية مدة شهرين، شأ�ا ا ذلك شأن االحتاد الدِو لالتصاالت واليوكس،و فيما خيص الونيائف 
 رشحيف اخلارجييف.ال اغرة املتادة للم

امل رتكة بأن تقّصر منظمات األمم املتحدة مّدة اإلعالن عن  التذتيش وحتقيقامل لدواعي ال،ذاءة، روصت وددة -٩١
يومامل إذا مل تذعل ذلك بعد، وبأن تلتمس موافقة اهليئات الت ريعية إذا اقتضى األمر ذلك.  ٣٠ال واغر لتبلغ مدة ال تتجاوز 

 التونييف جمال ا اليوكس،و وممارسات سياسات تقييم املعنون ٢٠٠٩الداخلي لعام  اإلشراف مرفق ير واجلدير بالذكر رن تقر 
) داخليامل ٥-إىل الدرجة م ١-روصى كذلك بأن تعلن اليوكس،و عن بعض الونيائف ال اغرة (مثل الونيائف من الدرجة م

 ة إىل شهر وادد.وخارجيامل ا الوقت كذسا، وبأن تقّصر مدة اإلعالن عن الونييذة ال اغر 

واقرتدت إدارة املوارد الب رية، ا تقريرها املقّدم إىل املؤمتر العام ا دورتا السادسة والثالثيف، بأن ُحيذف احل،م  -٩٢
املونيذيف، كظرامل إىل التقدم الت،نولوجي وإىل السرعة  والئحة القاضي باإلعالن عن ال واغر مدة شهرين من رد،ام كظام

                                                
لموارد الب رية رو من خالل املسار اآلِ ل ٣-٥بصورة رمسية، سواء عن بريق االستمارة وددة التعيينات الذي تطلب فيا  التاريخ ١٠

 .احل دللعمل، استهالل عملية 
 املرتبطة با. JIU/NOTE/2012/2والوثيقة  JIU/REP/2012/4الوثيقة  ١١



197 EX/5 Part V Add.2 - page 33 

11Fإدارة املوارد الب رية إعالكات الونيائف ال اغرة.الأ تعممم با 

ورفض املؤمتر العام هذا التعديل املقرتح، بل قام ا الواقع  ١٢
12Fبت ديد هذا احل،م من خالل جعل مدة اإلعالن عن ال واغر للح د اخلارجي شهرين كحّد ردىن.

وا نيل وجود  ١٣
بات الرتشيح وكظرامل إىل تزايد استخدام اإلكرتكت بصورة تستخدما اليوكس،و لإلعالكات الونييذية وبل إل،رتوينبركامج 

، جيدر إعادة النظر ا هذه املدة اإللزامية ٢٠١١متواصلة ا العامل منذ الدورة السادسة والثالثيف للمؤمتر العام ا عام 
ن الونييذة داخليامل لن ر اإلعالكات من رجل تسريع عملية د د املونيذيف. وفضالمل عن ذلك، فإن اتّباع ممارسة اإلعالن ع

وخارجيامل ا الوقت كذسا مدة شهر وادد لن ي،ون لغري صاحل املونيذيف احلالييف الذين يقّدمون ترشيحهم، ديث مي،ن 
 تقدير األمر خالل مردلة التقييم املرتبطة بعملية التونييف.

 :٦التوصية رقم 

) ١يف لألغراض التالية: (كوصي بأن تقرتح إدارة املوارد الب رية مراجعة كظام والئحة املونيذ
) القيام من باب التجربة بعملية د د ٢تقصري مدة اإلعالن خارجيامل عن ال واغر؛ و(

خارجية مباشرة مللء ال واغر بغية تذادي ك ر اإلعالكات املتتالية مع االدتذاظ حبقوق 
 املونيذيف ذات الصلة. 

 درجة متوسطة من األولوية

 نفيذ:خطة العمل والتاريخ المتوخى للت

سرتاعى هذه األد،ام رثناء استعراض سياسة التونييف، الذي اسُتهّل بالذعل. وسيقتضي هذا األمر مراجعة الدليل 
املونيذيف، وكقابأ  شؤون بسياسات املعين االست اري ورد،ام كظام املونيذيف، وبالتاِ إجراء م اورات مع اللس

 املونيذيف، واجلهات املعنية الرئيسية.

من كظام املونيذيف، الذي حيتاج إىل موافقة  ٤,٣,٢)، سيستلزم تقصري مدة اإلعالن تعديل املادة ١الذقرة (وفيما خيص 
 .٢٠١٧املؤمتر العام. وال مي،ن تنذيذ هذا اجلزء من التوصية إال بعد املؤمتر العام املقبل، ري مثالمل ا ت رين الثاين/كوفمرب 

) الأ ي،ون التاريخ املتوخى هلا ت رين الثاين/كوفمرب ١، فيما عدا الذقرة (٢٠١٦التاريخ املتوخى: كاكون األول/ديسمرب 
٢٠١٧. 

  

                                                
) (القرارات ٢٠١١ عّدهلا املؤمتر العام ا دورتا السادسة والثالثيف (عام ب أن كظام والئحة املونيذيف، الذقرة الأ ٣٨م/٣٦الوثيقة  ١٢

 ).٩٢الصادرة عن الدورة السادسة والثالثيف، ص. 
 ).٩٢) (القرارات الصادرة عن الدورة السادسة والثالثيف، ص. ٢٠١١املؤمتر العام ا دورتا السادسة والثالثيف (عام  ١٣
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  الجنسين بين والتوازن الجغرافي الغايات المتعلقة بالتمثيل : التقّدم ضروري لتحقيق٨المسألة رقم 

 التمثيل الجغرافي

 .مم،ن جغراا كطاق روسع املونيذيف ت ،يل من كظام املونيذيف على رن يضمّ  ٤,٣,١تنّص املادة  -٩٣

والرامي إىل متثيل  ٢٠١١وعلى الرغم من اهلدف العام احملّدد ا اسرتاتيجية اليوكس،و إلدارة املوارد الب رية لعام  -٩٤
، ما اكذ،ت كسبة الدول األعضاء غري املمثلة رو املمثلة ٢٠١٦ا املائة من الدول األعضاء ا األماكة حبلول عام  ٨٥

 ). ٩زداد (اكظر اجلدول دون النصاب ت

 ٢٠١٥و ٢٠١٠و ٢٠٠٥التمثيل اجلغراا ا اليوكس،و ا األعوام  :٩الجدول 

 عدد الدول الممثلة السنة
 فوق النصاب

عدد الدول الممثلة 
 تمثيالً متوازناً 

عدد الدول الممثلة 
 دون النصاب

 عدد الدول
 غير الممثلة

٣١ ٥٥ ٧٩ ٢٦ ٢٠٠٥ 
٣٧ ٥٣ ٧٧ ٢٦ ٢٠١٠ 
٤٢ ٦٦ ٧٠ ١٧ ٢٠١٥ 

 .٤م/إعالم ٣٨: الوثيقة ٢٠١٥؛ وعام ٨م ت/إعالم ١٨٥: الوثيقة ٢٠١٠؛ وعام ٣٥م ت/١٧٢: الوثيقة ٢٠٠٥املصدر: عام 

ال باب رمام املرشحيف من الدول األعضاء غري املمثلة  املهنييف ولتحسيف التمثيل اجلغراا، تذتح اليوكس،و بركامج -٩٥
ا املائة منهم  ٧٧مونيذامل من هذا الربكامج وما زال حنو  ٢١، ُعيفم ٢٠١١و ٢٠٠٩رو املمثلة دون النصاب. وا عامي 

املونيذيف النامجة عنها إىل  توزيع وإعادة التنظيم إعادة يعملون كمونيذيف ا اليوكس،و. وقد رّدت القيود املالية وعملية
وتتوّقع اكضمام  ٢٠١٥كامج ا كيسان/ربريل . واستأكذت إدارة املوارد الب رية العمل بالرب ٢٠١٢تعليق الربكامج ا عام 

 .٢٠١٦ع رة من املهنييف ال باب إىل اليوكس،و عام 

وقد رثّر ذلك سلبامل على التمثيل اجلغراا فيها ب ،ل عام. وسامهت  اليوكس،و ا االخنذاض مونيذي ويأخذ عدد -٩٦
فوق النصاب ول،نها زادت ريضامل عدد  اخلدمة ا خذض عدد الدول األعضاء املمثلة عن املونيذيف اكذصال عمليات

الدول األعضاء املمثلة دون النصاب رو غري املمثلة. ومل توّنيف اليوكس،و سوى قلة قليلة من املرشحيف اخلارجييف منذ عام 
؛ وبالتاِ، فإن رديل املونيذيف هو الذي رّدى ب ،ل رئيسي إىل تغيري التمثيل ٢٠١٤دىت منتصف عام  ٢٠١٢
13Fاجلغراا.

١٤ 

 

                                                
 .٥م ت/١٨٩من الوثيقة  ١٥القرار  ١٤
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ومع رن مجيع املديرين املعنييف بالتعيينات رعلموا مرفق اإلشراف الداخلي بأ�م يراعون التوزيع اجلغراا ا تعييناتم،  -٩٧
ومع رن مذكرة التعييف الأ ررسلتها إدارة املوارد الب رية إىل املديرة العامة فيما خيص تعييف املرشحيف تتضمن تعليقامل عن رثر 

بم على التمثيل اجلغراا داخل اليوكس،و، فإن القطاعات واملرافق املختلذة مل تضع غايات  اختيار املونيذيف املوصى
 لتحسيف التمثيل اجلغراا فيها. 

وصحيح رن إدارة املوارد الب رية تقوم برصد التمثيل اجلغراا وتقدمي املعلومات ب أكا، إال رن الغاية املتمثلة ا بلوغ  -٩٨
يل اجلغراا مي،ن حتقيقها على رفضل وجا بتقاسم املسؤولية بيف مجيع الوددات املعنية بالتعيينات ا املائة للتمث ٨٥كسبة 

 ومبساءلتها عن ذلك.

 التوازن بين الجنسين

اليوكس،و،  رماكة ا العليا اإلدارة على مستوى  اجلنسيف بيف بتحسيف التوازن ٢٠٠٨تعّهدت اليوكس،و ا عام  -٩٩
 اجلزء األول الأ جاء فيها ما يلي:  ٥م ت/١٧٩لوثيقة على النحو املبّيف ا ا

 بنسبة النساء متثيل حتقيق رجل من عمل خطة العام املدير اعتمد ،٥٠/ت م١٧٧ والقرار ٨٢/م٣٤ بالقرار "عمالمل 
 جيب الأ التدابري فيها ويبَيف  ،٢٠١٥ عام حبلول) فوقها وما ١-مدير درجة( العليا اإلدارة مستويات ا ٪٥٠
 وجيب. ٢٠١٥ عام حبلول) فوقها وما مدير درجة( العليا اإلدارة مستويات ا اجلنسيف بيف الت،افؤ لبلوغ هااختاذ
 الأ لليوكس،و التأسيسي امليثاق من السادسة املادة إبار ا اجلنسيف بيف الت،افؤ ا املتمثل اهلدف هذا حتقيق
 واملقدرة وال،ذاءة النزاهة صذات رعلى فيهم تتوافر ملن املونيذيف تعييف عند العليا األولوية إعطاء وجوب على تنص
 هذه لتوافر العليا األولوية إعطاء شريطة مم،ن جغراا كطاق روسع على املونيذيف تعييف جيري رن وعلى الذنية،

 ".الصذات

14Fووضعت إدارة املوارد الب رية خطة عمل ب أن الت،افؤ بيف اجلنسيف -١٠٠

ذها. ومن هذه إلبراز التدابري الواجب اختا ١٥
التدابري إدراُج بيان عن الت،افؤ بيف اجلنسيف لت جيع النساء على تقدمي ترشيحها ل غل الونيائف ال اغرة، وحتقيُق التوازن 

 بيف اجلنسيف رثناء ت ،يل جلان التونييف.

لونيائف العليا. تقدمامل كبريامل ا حتقيق الت،افؤ بيف اجلنسيف على مستوى ا ٢٠٠٨وقد ردرزت اليوكس،و منذ عام  -١٠١
العامة مما زاد  املديرة ثلثي املرشحيف املعيَّنيف ا ونيائف املديرين ومساعدي ٢٠١٥-٢٠١٤فقد شّ،لت النساء ا عامي 

. وكتيجة لذلك، زاد عدد النساء ا ١٠من متثيل النساء على مستوى الونيائف العليا على النحو املبّيف ا اجلدول 
 .٢٠١٥ا املائة عام  ٤٢إىل  ٢٠٠٨ا املائة عام  ٢١منتقالمل من الونيائف العليا مبقدار الضعف 

                                                
 اجلزء األول. ٥م ت/١٧٩الوثيقة  ١٥
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ول،ن على الرغم من التدابري االستباقية املتخذة لتحقيق الت،افؤ بيف اجلنسيف، ت ري البياكات إىل رن اليوكس،و  -١٠٢
 .٢٠١٥ستعجز عن حتقيق الغاية الواجب بلوغها قبل �اية عام 

 فوقها) وما املهنية الذئة من الدوليات املونيذاتعدد وكسبة املونيذات (: ١٠الجدول 

  ٢٠٠٨كانون الثاني/يناير  ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  
 النسبة المئوية العدد الفئة

٪ 
 النسبة المئوية العدد

٪ 
 الفارق

 ٪١٠٠ ٪٠ ٠ ٪١٠٠ ١ مدير عام
 ٪٠ ٪٠ ٠ ٪٠ ٠ كائب مدير عام
 ٪٢٨ ٪١٠ ١ ٪٣٨ ٣ مساعد مدير عام

 ٪٤١ ٪٢٤ ٧ ٪٦٥ ١١  ٢-مدير
 ٪١١ ٪٢٢ ١٤ ٪٣٣ ١٥ ١-مدير

 ١٠٤ ٪٢١ ٢٢ ٪٤٢ ٣٠ وما فوقها ١-درجة مدير
 ٪٢- ٪٣٩ ٦٥ ٪٣٦ ٤٤ ٥-م
 ٪٧ ٪٤٠ ٧٧ ٪٤٧ ٩٧ ٤-م
 ٪٥- ٪٥٨ ١٣٨ ٪٥٢ ١٢٨ ٣-م
 ٪٧ ٪٦٠ ١٢٤ ٪٦٦ ٨١ ٢-م
 ٪٢٣ ٪٧٧ ٢٠ ٪١٠٠ ١ ١-م

 ٪٠ ٪٥١ ٤٢٤ ٪٥١ ٣٥١ الفئة المهنية
 ٪٢ ٪٤٨ ٤٤٦ ٪٥٠ ٣٨١ المجموع

 اجلزء األول ٥م ت/١٧٩والوثيقة  )STEPS(باملونيذيف  املتعلقة اخلدمات حتسيف كظام صدر: بياكاتامل

بتعليق عمليات التونييف إثر القيود املالية الأ فُرضت عليها، مث استأكذتها ا  ٢٠١٢وقامت اليوكس،و عام  -١٠٣
ض حتقيق الت،افؤ بيف اجلنسيف ضمن عقب عملية إعادة توزيع املونيذيف. ورّدى ذلك إىل تقوي ٢٠١٤آب/رغسطس 

 اإلبار الزمين املقّرر كما كان خمططامل لا.

  ولن تتمّ،ن اليوكس،و من الوفاء مبا التزمت با جتاه اللس التنذيذي ا الوقت احملدد. -١٠٤
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 :٧التوصية رقم 

ع غايات كوصي بأن تقوم إدارة املوارد الب رية، ا نيل عملية التخطيط املتعلقة بالتونييف، بوض
حمددة زمنيامل لتحسيف التمثيل اجلغراا والت،افؤ بيف اجلنسيف وبذرضها على القطاعات واملرافق 
املعنية بالتعيينات، وبأن ترصد عن كثب التقدم احملرز ا هذا الصدد. وينبغي تنسيق هذه املبادرة 

 سات احلالية.مع ممارسات لإلعالن عن ال واغر تتسم بطابع استباقي وهادف ركثر من املمار 

درجة متوسطة من 
 األولوية

 خطة العمل والتاريخ المتوخى للتنفيذ:

، مع إعداد آلية رمسية للتخطيط للموارد ١سُتنذَّذ الغايات املتعلقة بالتمثيل اجلغراا واملسائل اجلنساكية ا نيل التوصية رقم 
 ٨الن عن ال واغر، سيُنظر فيها ا نيل التوصية رقم الب رية بالتعاون مع القطاعات. وفيما خيص املمارسات املتبعة لإلع

لغرض حتسيف كطاق وصول اليوكس،و وليس فقط على الصعيد اجلغراا وإمنا على صعيد مواصذات املرشّحيف ومؤهالتم 
 .٢٠١٦ريضامل. التاريخ املتوخى: دزيران/يوكيو 

 
 من عدد المرشحين : قلة االستهداف االستباقي لإلعالنات الوظيفية يحدّ ٩المسألة رقم 

ة بإعالكاتا الونييذية على إل،رتوكيتن ر اليوكس،و عامة مجيع إعالكاتا الونييذية على موقعها ال ب،ي وتوزّع قوائم  -١٠٥
رعضاء شب،ة املوارد الب رية لألمم املتحدة. وبالنسبة لونيائف املديرين وما فوقها وونيائف رؤساء امل،اتب امليداكية املتادة 

 اخلارجييف، توزّع اليوكس،و ريضامل إعالكاتا الونييذية على الوفود الدائمة.للمرشحيف 

ومع رن اإلعالكات الونييذية الأ تن رها اليوكس،و تستقطب بالذعل عددامل كبريامل من املرشحيف (فقد ورد ا  -١٠٦
، فإن ك ر إعالكات )٢٠١٥بلبامل ل،ل ونييذة شاغرة من ونيائف الذئة املهنية الأ رُعلن عنها عام  ٢١٥املتوسط 

الونيائف ال اغرة على املوقع ال ب،ي لليوكس،و ليس احلّل األمثل الجتذاب جمموعة من املرشحيف املؤهليف تأهيالمل كافيامل 
ل غل الونيائف الأ تتطلب مهارات تقنية رعلى من غريها. وا بعض احلاالت، بُلب من املديرين املسؤوليف عن 

لقلة املرشحيف املناسبيف رو بسبب احلاجة إىل جمموعة ركرب من املرشحيف تتيح حتقيق التعيينات إعادة ك ر اإلعالن 
 األهداف املتعلقة باالعتبارات اجلغرافية رو اجلنساكية.

 جمال ا اليوكس،و وممارسات سياسات تقييم املعنون ٢٠٠٩الداخلي لعام  اإلشراف مرفق وقد ورد ا تقرير  -١٠٧
لونيائف ال اغرة على املوقع ال ب،ي لليوكس،و فقط حيّد من كطاق عملية التونييف وقد رن ك ر إعالكات ا التونييف

جيهل بذعل ذلك مرشحون مؤهلون تأهيالمل عاليامل وجود ونييذة شاغرة. وروصى التقرير بعدم االكتذاء بن ر اإلعالكات على 
 ية املهنية والالت ذات اجلمهور الواسع.املوقع ال ب،ي لليوكس،و وبن رها مثالمل ا الالت املتخصصة واملواقع ال ب،
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، بن ر ٢٠٠٩وتعّهدت ا البداية إدارة املوارد الب رية، ا خطة العمل اخلاصة با والرامية إىل تنذيذ توصية عام  -١٠٨
ية إعالكات الونيائف ال اغرة ا اليوكس،و ا املطبوعات والالت املتخصصة وبن رها على كطاق روسع ا املواقع ال ب،

، كقلت إدارة املوارد الب رية هذه ٢٠١٠املتخصصة الجتذاب مرشحيف ذوي مستوى عال. وا حتديث الدق عام 
املسؤولية إىل القطاعات لقّلة معرفة هذه اإلدارة ب ب،ات القطاعات وب ركائها دافعةمل بأن القطاعات هي األقدر على 

 كات الأ ستتيح استهداف املعنييف.حتديد املصادر اإلعالمية األخرى املناسبة لن ر اإلعال

، ك رت اليوكس،و تسعة إعالكات ونييذية باستخدام ٢٠١٥ودزيران/يوكيو  ٢٠١٤وبيف كاكون الثاين/يناير  -١٠٩
وسائل إعالم بديلة غري املوقع ال ب،ي لليوكس،و. وقامت الوددات املعنية بالتعيينات بتمويل هذه اإلعالكات من 

،اليف املونيذيف كتيجة الونيائف ال اغرة. وتّعد هذه املبادرة مبادرة جّيدة مي،ن رن تذيد من بذل الوفورات احملقَّقة ا ت
إدارة املوارد الب رية جهدامل ركرب للتنسيق ومتابعة تنذيذها. وعلى سبيل املثال، تتيح آلية التونييف اآلِ ال، ف عن 

ة مثل الصحف رو شب،ات التواصل االجتماعي رو البياكات الأ يدرجها املرشحون بأكذسهم ا املصادر اإلعالمي
الرابطات املهنية. إال رن إدارة املوارد الب رية ال تقوم بتحليل هذه املعلومات وم ابرتا مع الوددات املعنية بالتعيينات. 

عالمية وذلك قد يساعد هذه الوددات على حتديد فعالية وسائل اإلعالم البديلة من ديث الت،لذة وحتديد الوسيلة اإل
 املناسبة لإلعالن عن ال واغر ا املستقبل.

للطذولة  املتحدة األمم العاملية ومنظمة الصحة واجلدير بالذكر رن عددامل من منظمات األمم املتحدة (منظمة -١١٠
تونييف الزراعية) تلجأ ا بعض األديان إىل خدمات شركات ال للتنمية الدِو اإلمنائي والصندوق املتحدة األمم وبركامج

الختيار املرشحيف ل غل الونيائف الرئيسية. ومي،ن رن تساهم هذه ال ركات مبعرفتها املتخصصة ا عملية حتديد 
 املرشحيف املؤهليف تأهيالمل عاليامل وإخضاعهم لتقييم رِو قبل رن تنظر املنظمة املعنية بالتعيينات ا األمر.

ها وعادة ما تبقى فيها الونيائف شاغرة لذرتات بويلة. وعلى وت هد بعض الذئات املهنية شغورامل ركرب من غري  -١١١
، دامت عملية د د ٢٠١٥و ٢٠١٤سبيل املثال، كان هناك شغور دائم ا ونيائف املونيذيف اإلدارييف، وا عامي 

فرتة شهرامل ا املتوسط تضاف إليها ا املتوسط  ١٧مونيذيف إدارييف ألبول فرتة مقاركة بأي فئة مهنية رخرى مستغرقةمل 
رربعة رشهر لاللتحاق بالونييذة. وغالبامل ما َتستخدم املنظمات األخرى لألمم املتحدة قوائم بأمساء املرشحيف املؤهليف لتلبية 
هذه احلاجة املت،ررة دون اللجوء إىل اإلعالكات الونييذية املنذصلة ل،ّل ونييذة شاغرة. وعالوة على ذلك، مي،ن 

 الذين جرى حتديدهم رثناء عملية احل د ا ونيائف من الذئة املهنية ذاتا، بغية تسريع االدتذاظ بأمساء املرشحيف املؤهليف
  عملية التعييف كّلما دعت احلاجة إىل ذلك.
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 :٨التوصية رقم 

كوصي بأن تقوم إدارة املوارد الب رية، بالتعاون مع القطاعات واملرافق، بوضع إرشادات عملية لعملية 
متويل  )١ال ب،ي لليوكس،و مبا ا ذلك ( سائل اإلعالم غري املوقعاإلعالن عن ال واغر ا و 

) النهوج الواجب اعتمادها الستهداف  ٢اإلعالكات من الوفورات احملققة ا ت،اليف املونيذيف، و(
) استحداث آلية رصد ٣وصذات حمّددة (مثل االعتبارات اجلغرافية و/رو اجلنساكية)، و( كذاءات

كات من ديث الت،اليف. كما ينبغي إلدارة املوارد الب رية رن تنظر ا لتقييم فعالية هذه اإلعال
املمارسات املّتبعة ا املنظمات األخرى لألمم املتحدة، مبا فيها اللجوء إىل شركات التونييف للعثور 
على مرشحيف إضافييف مؤهليف تأهيالمل عاليامل ل غل ونيائف خمتارة، واستخدام قوائم املرشحيف 

 ،ررة، واتّباع هذه املمارسات ا اليوكس،و عند االقتضاء ومن باب التجربة.لل واغر املت

درجة متوسطة من 
 األولوية

 خطة العمل والتاريخ المتوخى للتنفيذ:

ستوضع اسرتاتيجية لتيسري استهداف املعنييف عرب االستعاكة مبصادر تتضمن ك ر اإلعالكات ا وسائل اإلعالم، 
، واعتماد اسرتاتيجية متويلية. وحيتاج هذا األمر إىل املوارد (وال سيما االستعاكة ب ركات واالستعاكة ب ركات التونييف

 التونييف).

وُشرع ا وضع إرشادات لإلعالن عن الونيائف ال اغرة ا اإلدارة العليا للقطاعات واملرافق املعنية بالتعيينات ا رماكن 
م. وسُتطوَّر هذه اإلرشادات باالستناد إىل املعلومات الأ تقدمها غري املوقع ال ب،ي لليوكس،و، مبا فيها وسائل اإلعال

 القطاعات/املرافق عن جتربتها، وتعمَّم على القطاعات/املرافق املعنية بالتعيينات عند اللزوم.

املتحدة  وفيما خيص االستعاكة ب ركات التونييف، تقوم إدارة املوارد الب رية بالت اور داليامل مع املنظمات األخرى لألمم
ا هذا ال أن، وال سيما الوكاالت املتخصصة، من رجل تقييم رفضل املمارسات، والذعالية من ديث الت،اليف، والقيمة 
املضافة فيما يتعلق باستخدام ردوات التونييف وآلياتا. وسيجري اختبار قوائم املرشحيف فيما خيص الونيائف ذات 

 .٢٠١٦ملونيذيف التنقل. التاريخ املتوخى: كاكون األول/ديسمرب املواصذات امل ابة والأ يُطلب فيها من ا

 
 يومًا) ١٢٠المرحلة الرابعة: تسّلم الطلبات وتقييمها (الوقت الذي تستغرقه هذه العملية في المتوسط هو 

 هذه هي املردلة األبول ا عملية التونييف فتستغرق ا املتوسط رربعة رشهر وتتضمن اخلطوات التالية: -١١٢

 ظائف الفئة المهنيةو 

 املقّدمة على اإلكرتكت (إدارة املوارد الب رية)تسّلم الطلبات  •
 الذرز اآلِ األِو للطلبات (إدارة املوارد الب رية)  •
 إك اء جلنة معنية باالختيار األِو (للح د اخلارجي) وجلنة تقييم (وددة التعيينات) •
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)حتديد املرشحيف الذين يتحلون جبميع املؤهالت امل •  طلوبة (جلنة االختيار األِو
حتديد املرشحيف الواجب إخضاعهم لعملية تقييم إضافية من خالل إخضاعهم مثالمل المتحان خطي والتحقق  •

 من املراجع الأ دّددوها وإجراء مقابلة معهم (جلنة التقييم)
إدارة املوارد الب رية ويعرض إعداد قائمة خمتصرة �ائية بأمساء املرشحيف املوصى بم وإعداد تقرير يقدَّم إىل  •

 بإجياز تقييم اللجنة وما خلصت إليا بالنسبة إىل كل مرشح جرت مقابلتا (جلنة التقييم)

 وظائف رؤساء المكاتب الميدانية والمديرين وما فوقها

 تسّلم الطلبات املقّدمة على اإلكرتكت (إدارة املوارد الب رية) •
 وارد الب رية) الذرز اآلِ األِو للطلبات (إدارة امل •
 إك اء جلنة تقييم (املدير املسؤول عن التعييف رو ال خص الذي ينوب عنا) •
 حتديد املرشحيف الذين يتحلون جبميع املؤهالت املطلوبة (جلنة التقييم) •
حتديد املرشحيف الذين يُقرتح إخضاعهم لعملية تقييم إضافية من خالل إخضاعهم مثالمل المتحان خطي  •

 جع الأ دّددوها وإجراء مقابلة معهم (جلنة التقييم)والتحقق من املرا
 إعداد قائمة بأمساء املرشحيف املقرتح إخضاعهم ملقابلة وتقدميها إىل املديرة العامة (جلنة التقييم) •
 مقابلة املرشحيف الذين اختارتم املديرة العامة وإخضاعهم للتقييم (جلنة التقييم) •
املرشحيف املوصى بم وإعداد تقرير وعرض شذهي من رجل املديرة العامة إعداد قائمة خمتصرة �ائية بأمساء  •

 يوجزان تقييم اللجنة وما خلصت إليا بالنسبة إىل كل مرشح جرت مقابلتا (جلنة التقييم وإدارة املوارد الب رية)
 جيوز للمديرة العامة مقابلة كل مرشح من املرشحيف على ددة •

اغرة، متّر عملية تقييم املرشحيف بثالث مرادل متتالية (مع بعض االختالفات وبعد اإلعالن عن الونيائف ال  -١١٣
 احملددة وفقامل ملستوى الرتبة واملهام الونييذية املرتبطة بالونييذة):

: بعد اكتهاء فرتة اإلعالن عن الونييذة رثناء عملية احل د اخلارجي، تقوم إدارة املوارد الب رية مرحلة الفرز األولي -١١٤
ِو للطلبات. وتضع هذه اإلدارة باالشرتاك مع املدير املسؤول عن التعيينات معايري الذرز األِو لتحديد املرشحيف بذرز ر

الذين ال يتحلون باملؤهالت املطلوبة للونييذة. وا إبار مسار العمل املدار بذضل برجمية "تاليو"، باتت عملية الذرز 
يف على جمموعة من األسئلة املوضوعية الساعية إىل معرفة ما إذا كاكوا يتحلون األِو عملية آلية تستند إىل رجوبة املرشح

في المائة من  ٦٦ويستبعد هذا الفرز األولي اآللي باملؤهالت املطلوبة حتديدامل للونييذة ال اغرة والواردة ا اإلعالن. 
 المرشحين الخارجيين في المتوسط، معززاً بقدر كبير من فعالية عملية الحشد.
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: تستهدف عملية االختيار األِو دصر املرشحيف الذين يذون باملتطلبات األساسية مرحلة االختيار األولي -١١٥
للونييذة كما وردت ا إعالن الونييذة ال اغرة، مثل ال روط املتعلقة بالتحصيل العلمي واخلربة املهنية واملهارات واملعارف 

وما فوقها. وبالنسبة لونيائف الذئة املهنية  ٥-املناسبة للونيائف من الدرجة ماللغوية وتلك املتعلقة بال،ذاءات اإلدارية 
. وبالنسبة لونيائف الذئة املهنية  املعلن عنها داخليامل ولونييذة املدير وما فوقها، تتوىل جلنة التقييم عملية االختيار األِو

من مونيَذْيف على األقل من جنسيات ورقسام خمتلذة املعلن عنها خارجيامل، جيوز تعييف جلنة م،لذة باالختيار األِو تتألف 
، تتوىل إذامل جلنة التقييم عملية  . وا دال عدم إك اء جلنة م،لذة باالختيار األِو لالضطالع بعملية االختيار األِو

.  االختيار األِو

الذين مت اختيارهم عقب : تقوم جلنة تقييم، ختتلف باختالف عمليات التونييف، بتقييم املرشحيف مرحلة التقييم -١١٦
. وتضطلع اللجنة مبا يلي: ( ) إعداد قائمة بأمساء املرشحيف الذين مت اختيارهم للمقابلة بناءمل على ١عملية االختيار األِو

) إجراء املقابالت والعمليات األخرى الأ تتيح تقييم املرشحيف ٢تقييم معمق للرتشيحات ا ضوء متطلبات الونييذة، و(
) إعداد تقرير موجز عن املرشحيف الذين جرت مقابلتهم وعما خلصت إليا اللجنة فيما ٣اكات اخلطية)، و((مثل االمتح

خيص كل من املرشحيف الذين جرت مقابلتهم. وحيدَّد ت ،يل وتعييف رعضاء اللجنة ا دليل املوارد الب رية وخيتلذان 
ر اإلشارة إىل ركا يتم إعداد بطاقة تقييم فردية ل،ل مرشح باختالف الدرجات الونييذية واملهام املتعلقة بالونييذة. وجتد

 داخلي يوقّعها رئيس اللجنة وُحتذظ ا ملف التونييف.

وتعترب عادة العملية امل ار إليها رعاله بريقة فعالة الستبعاد املرشحيف غري املؤهليف ا مردلة روىل ولوضع قائمة  -١١٧
ية املطاف. ول،نها عملية بويلة وجيب حتسينها لزيادة فعاليتها من ديث قصرية بأمساء املرشحيف املوصى بم ا �ا

 الت،اليف.

 متوسط عدد امل اركيف ا كل مردلة: ١١الجدول 

رؤساء المكاتب  الفئة المهنية الفئة
كبار الموظفين  المديرون الميدانية

 اإلداريين
 ٢ ٣ ١٠ ٧ عدد الطلبات من داخل املنظمة

 ٢٠٩ ٢٠٤ ٣٨ ٢٠٨ ملنظمةعدد الطلبات من خارج ا
 ١٢١ ٧٤ ٢٠ ٦٣ عدد املرشحيف املختارين ا الذرز األِو

 ١١ ٦ ٧ ١٨ عدد املرشحيف املختارين ا االختيار األِو
 ٨ ٥ ٦ ٥ عدد املرشحيف الذين جرت مقابلتهم

 ٪٠ ٪٠ ٪٨٠ ٪٦٠ كسبة اإلعالن الداخلي
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 ي والتقييم ومواءمتها بطريقة أفضل مع برمجية "تاليو": يتعين توضيح عملية االختيار األول١٠المسألة رقم 

ُدددت ا دليل املوارد الب رية عملية من ثالث  ة،الدولي ةاملهنياخلاص بالونيائف احل د اخلارجي بفيما يتعلق  -١١٨
بعاد النظر ) فرز رِو لتحديد املرشحيف الذين ال يذون باملؤهالت الرئيسية للونييذة واست١يلي: ( ت تمل على مامرادل 

) مردلة اختيار رِو الستبقاء املرشحيف الذين خضعوا لتقييم رنيهر ر�م يذون جبميع املؤهالت األساسية ٢ا بلباتم؛ (
 ) مردلة تقييم لتحديد املرشحيف الذين سُتدرج رمساؤهم ا قائمة املدعوين إىل املقابلة.٣للونييذة؛ (

من مردلة الذرز وذلك إبراز تقّدم املرشحيف ا إبار هذه العملية، ح بطريقة تتي"تاليو"  برجميةوجرى تصميم  -١١٩
"تاليو"  الونيائف احلاسوبية لربجميةمث إىل مردلة التقييم واملقابلة. ومع رن إددى ومن األِو إىل مردلة االختيار األِو 

خدم عادةمل، مما حيول دون توافر سجل ال ُتست الونييذةاملتخذة ا كل مردلة، فإن هذه  القراراتتتيح التعليق بإجياز على 
استبعاد النظر ا بلب املرشح خالل مردلة االختيار األِو رو سبب اختيار املرشح سبب  ترد فيا معلومات عنمؤسسي 
 إىل املردلة املقبلة. ااكتقال وقبول

الذجوة ا املعلومات  "تاليو" لسد هذهبرجمية وي،ذي إدخال تعليق بسيط ا اخلاكة املخصصة هلذا الغرض ا  -١٢٠
 وإضذاء املزيد من ال ذافية على العملية.

 :٩التوصية رقم 

ملزمة على رن جلان التقييم  حبيث تنص احلالية التوجيهاتكوصي بأن يعّدل م،تب إدارة املوارد الب رية 
رشحيف إىل "تاليو" ي رح األسباب ال،امنة وراء قرار عدم قبول اكتقال املبرجمية تعليق بسيط ا بإدخال 

 املردلة املقبلة من عملية احل د.

 متوسطةدرجة 
 من األولوية

 للتنفيذ: المتوخىخطة العمل والتاريخ 

بقرار جلنة التقييم قبول اكتقال املرشحيف من مردلة االختيار األِو إىل مردلة املقابلة. وإذا تقرر عدم  التوصيةتتعلق هذه 
، يُطلب من رئيس إجراء مقابلة مع مرشحيف اجتازوا مردل لجنة تقدمي شرح موجز يبّيف األسباب الة االختيار األِو

 ال،امنة وراء قرار عدم إجراء مقابلة مع املرشحيف املعنييف.

 .٢٠١٥: ت رين األول/ركتوبر املتوخى. التاريخ األمروسيتوىل م،تب إدارة املوارد الب رية إعالم جلان التقييم بذا 

  



197 EX/5 Part V Add.2 - page 43 

 أوضحيمكن تحديد مسؤوليات لجنة االختيار األولي ولجنة التقييم على نحو  :(أ) ١١المسألة رقم 

الغرض من إك اء جلنة لالختيار األِو وجلة تقييم هو ضمان ارت،از عملية تقييم املرشحيف على مبدري النزاهة  -١٢١
 االستعاكة اإلشارة إىل وجتدربتعيينهم ل غل الونييذة.  الذين سيوصىاألكثر كذاءةمل  املرشحيفتحديد لواملوضوعية 

 عملية االختيار.بعن التعيينات  يفسؤولامل يندير ردد امل تالعباحلد من خمابر  تتيح ريضامل اللجنتيف املذكورتيف ب

قد تنطوي عملية االختيار األِو على قدر من املصاعب وقد ال ت،ون فعالة مبا ي،ذي  لجنة االختيار األولي: -١٢٢
ما ال يقل عن مونيذيف اثنيف من جنسيتيف خمتلذتيف ومن  داليامل وتضم جلنة االختيار األِو فيما خيص إدارة املخابر. 
امل رف على الونييذة رن ي،ون ردد العضوين اللذين تتألف منهما جلنة االختيار  لل خصقسميف خمتلذيف. ومي،ن 

. وكظرامل إىل  يذة اجلاري تعييف مونيف فيها، غالبامل بالوني املرتبطةالعمل وإىل عدم توافر اخلربات التقنية  ضغطاألِو
 يسرتشد رعضاء جلنة االختيار برري املدير املسؤول عن التعيينات إلجراء االختيار األِو للمرشحيف. ما

. فعلى سبيل املثال، مي،ن  املتمثل اوتتوافر دلول بديلة للحل  -١٢٣ ملدير رن جيري اإك اء جلنة لالختيار األِو
 ويعمد. رجري فرز رِو هلام،تب إدارة املوارد الب رية استعراضامل م رتكامل للطلبات الأ ردد ممثلي و ت املسؤول عن التعيينا

املدير املسؤول ا ديف يقوم توفري اخلربات الالزمة ا جمال املوارد الب رية، إىل م،تب إدارة املوارد الب رية ا هذه احلالة 
لمرشحيف. ل موثوق با إجراء تقييم. وتتيح هذه العملية الت اركية يتمتع با الأ تخصصةاملربات بتطبيق اخلعن التعيينات 

 للتطبيق حبسب رريا. لقاب نهجهذا الم،تب إدارة املوارد الب رية رن  وذكر

بذعالية، مي،ن تعزيز املساءلة الأ ختضع هلا اللجنة بالطريقة  دورهاجلنة التقييم من رداء  مت،يفبغية  لجنة التقييم: -١٢٤
 التالية:

صحيذة توجيهات رو إرشادات إعداد مي،ن حتسيف عملية التقييم عن بريق  لجنة:التقديم توجيهات إلى رعضاء  •
مسؤوليات اللجنة  وذلك لتزويدهم مبعلومات عن ،عضاء عند دعوة اللجنة إىل االكعقاداأل يقدمها رئيس اللجنة إىل

 .املعتمدة عملالرساليب و  مومسؤوليات همدوار أل لي،ون لديهم فهم واضحالواجب اتّباعها  اتوالعملي
 مرشحل،ل و رئيس اللجنة يوّقع صحيذة تقييم ل،ل مرشح رجريت مقابلة معا  مع رن استنتاجات اللجنة: •

 ي مل حمضر يوافقون بصورة رمسية على داخلي تقرر عدم إجراء مقابلة معا، فإن رعضاء اللجنة ال
ومن ذا النوع رن حيد من خمابر التالعب بالتوصيات النهائية من ه حمضرومن شأن  اللجنة.استنتاجات 

ومن اجلدير بالذكر رن عملية املراجعة الأ رجريناها مل تبّيف وجود  خمابر افتقار هذه التوصيات إىل ال ذافية.
  ري تالعب ا القرارات املتخذة ا هذا الصدد.
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 :١٠التوصية رقم 

قدمامل ا ترشيد عملية االختيار األِو  املضي) ١ا يلي: (مبب رية م،تب إدارة املوارد ال يقومكوصي بأن 
مل،تب إدارة املوارد الب رية واملدير املسؤول عن التعيينات رو من ينوب واددامل فقط حبيث ت مل ممثالمل 

مذكرة توجيهية موددة ب أن األدوار واملسؤوليات ورساليب العمل اخلاصة بلجنة التقييم  إعداد) ٢عنا؛ (
تنص على رن كل حبيث  التوجيهات احلالية) تعديل ٣على رؤساء جلان التقييم؛ ( هذه املذكرة زيعوتو 

بتوقيع احملضر املختصر لنتائج عملية التقييم. وينبغي ريضامل مل،تب إدارة ملزم عضو من رعضاء جلنة التقييم 
كل جلنة واإلشراف على عملها بيلة   املوارد الب رية النظر ا إم،اكية تعييف ممثل ي،لَّف بتقدمي امل ورة إىل

 عملية التقييم.

 متوسطةدرجة 
 من األولوية

 للتنفيذ: المتوخىخطة العمل والتاريخ 

وفيما يتعلق ). ٦و ٤ التوصيتيف رقمسياسة التونييف (اكظر اخلاص بستعراض جزءامل من االهذا اإلجراء  سي ،ل )١(
قدر التوافر  ، فسيستلزمان،ل جلنةلم،تب إدارة املوارد الب رية من ممثل  وبتحديد ،التنذيذ الذعلي هلذه التوصيةب
آب/رغسطس  ٨ ا املؤرخ HR/41من املوارد ا شعبة احل د واملونيذيف، مع اإلشارة إىل رن املن ور اإلداري  ،ااال

كون : كااملتوخىممثل مل،تب إدارة املوارد الب رية ا مجيع جلان التقييم. التاريخ يقضي مب اركة  ٢٠١٤
 .٢٠١٦األول/ديسمرب 

يُزمع إعداد وتوزيع مذكرة توجيهية ب أن األدوار واملسؤوليات ورساليب العمل اخلاصة بلجنة التقييم. التاريخ  )٢(
 .٢٠١٥املتوخى: ت رين الثاين/كوفمرب 

 املذكرة التوجيهية إن اإلجراء الذي يلزم رعضاء اللجنة بتوقيع وثيقة التقييم سيطبَّق على الذور وسُيدرج ريضامل ا )٣(
 .٢٠١٥) رعاله. التاريخ املتوخى: ت رين األول/ركتوبر ٢امل ار إليها ا الذقرة (

 ئيسيةر المرشحين لشغل وظائف األشخاص تحسين تقييم لمراكز تقييم االستعانة ب: يمكن (ب) ١١المسألة رقم 

ونيائف  غل املرشحيف لاألشخاص تقييم  ريلتيسيستعيف عدد من منظمات األمم املتحدة خبدمات مراكز تقييم  -١٢٥
رئيسية. وت مل هذه املنظمات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ومنظمة الطريان املدين الدِو (إي،او)، ومنظمة 

اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للس،ان، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة  املتحدةالعمل الدولية، وبركامج األمم 
من عام  ا الذرتةدمات مراكز تقييم على حنو منتظم خباليوكس،و ريضامل  واستعاكتلعاملية للمل،ية الذ،رية (الويبو). ا

يورو  ٧٩٢ ٠٠٠مونيذيف من درجة مدير وما فوقها. وركذقت اليوكس،و ا تلك الذرتة  حل د ٢٠٠٩عام  إىل ٢٠٠٧
اكت اليوكس،و مبركز تقييم مرة واددة فقط ا عام ونييذة. وبعد ذلك، استع ٢٥مرشحامل ل غل  ١٢٦تقييم  لغرض
 لتقييم مخسة مرشحيف. ٢٠١٠
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يساعد جلان مي،ن رن حملة عامة عن شخصيتهم عامالمل و ويُعد توافر تقييم موضوعي ملهارات املرشحيف اإلدارية  -١٢٦
 .املراجع الأ حيددو�اللتحقق من  بيف املرشحيف خارج إبار املقابالت والتدابري املتخذة التمييزالتقييم إىل دد كبري ا 

املناسبيف للونيائف  املرشحيفحتديد يساعد على عترب استثمارامل جمديامل ومع رن هذه املمارسة م،لذة، فإ�ا تُ  -١٢٧
ممارسة  اعتماد، قد ي،ون من األكسب لليوكس،و ا هذه املردلة املرتبطة بذه املسألة الت،اليفالرئيسية. ول،ن كظرامل إىل 

 على كطاق رضيق. وتطبيقهااتسامامل بالطابع النظامي رقل 

 :١١التوصية رقم 

لدرجة الونييذية وببيعة املهام، على سبيل لكوصي بأن يضع م،تب إدارة املوارد الب رية معايري (
رن ي مل  وينبغياملونيذيف الرئيسييف.  حل دب أن االستعاكة مبراكز تقييم  وتوجيهاتاملثال) 
 وحتديداملمارسات املتبعة ا منظمات رخرى تابعة لألمم املتحدة،  من اكتساب املعارفذلك 

 خمتلف خدمات التقييم املتوافرة والت،اليف املتصلة با.

 متوسطةدرجة 
 من األولوية

 للتنفيذ: المتوخىخطة العمل والتاريخ 

رخرى تابعة لألمم املتحدة، ، يست ري م،تب إدارة املوارد الب رية داليامل منظمات ٨مثلما ذُكر ا التوصية رقم 
، مبا ا ذلك شركات احل دتقييم رفضل املمارسات املتعلقة باستخدام ردوات وآليات لسيما الوكاالت املتخصصة،  وال

فعالية هذه األدوات واآلليات من ديث لتقييم املونيذيف الرئيسييف، و الأ ُيستعان با حل د  التونييف ومراكز التقييم
 ما من قيمة مضافة.تقدّ  الت،اليف وما

من هذا النوع وكطاق  د دوبعد ذلك، سوف حيدد م،تب إدارة املوارد الب رية معايري استخدام ردوات وآليات 
 .٢٠١٧: دزيران/يوكيو املتوخىاستخدمها. التاريخ 

 يومًا) ٣٠: المهلة الزمنيةاالختيار والتعيين (متوسط  - المرحلة الخامسة

 المهنيةالفئة وظائف 

 )م،تب إدارة املوارد الب ريةإلجراءات املعتمدة (تطابقها مع ااض استنتاجات جلنة التقييم لتحديد مدى استعر  •

 )م،تب إدارة املوارد الب ريةتقدمي تقرير جلنة التقييم إىل اللجنة االست ارية ل ؤون املونيذيف الذردية ( •

ق ة ري مسائل مي،ن رن ت،ون قد بُردت استعراض تقرير جلنة التقييم وعقد اجتماع مع وددة التعيينات ملنا •
 (اللجنة االست ارية ل ؤون املونيذيف الذردية)
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(اللجنة م،تب إدارة املوارد الب رية تقدمي تقرير يتضمن توصيات وري تعليقات قد تُعترب ضرورية إىل  •
 االست ارية ل ؤون املونيذيف الذردية)

 ،واللجنة االست ارية ل ؤون املونيذيف الذردية ،اتإعداد مذكرة موددة تتضمن تعليقات كل من وددة التعيين •
 م،تب إدارة املوارد الب رية ورابطَأ املونيذيف ب أن املرشحيف املوصى بتعيينهم (م،تب إدارة املوارد الب رية)و 

م،تب إدارة املوارد الب رية واختيار مرشح لتعيينا، وإعالم م،تب إدارة املوارد املذكرة الصادرة عن  دراسة •
 (املديرة العامة)ا هذا الصدد رية بالقرار املتخذ الب 

إعالم املرشح الذي مت اختياره بقرار تعيينا، وإعداد عقد العمل وإرسالا إىل املرشح الذي مت اختياره لقبولا  •
 )م،تب إدارة املوارد الب رية(

 )الب رية م،تب إدارة املوارد( احل دإعالم املرشحيف الذين مل يتم اختيارهم باكتهاء عملية  •

 الوظائف من درجة مدير وما فوقها

 (املديرة العامة)ا هذا الصدد م،تب إدارة املوارد الب رية بالقرار املتخذ  وإعالماختيار مرشح  •

 )م،تب إدارة املوارد الب رية( رهباختياإعالم املرشح  •

o رئيس م،تب ميداين 
  العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور)(قطاع امليداين إعالم السلطات الوبنية بتعييف رئيس للم،تب 
 ) م،تب إدارة املوارد الب ريةإعادة تأكيد تعييف املرشح( 

 )م،تب إدارة املوارد الب رية( احل دإعالم املرشحيف الذين مل يتم اختيارهم باكتهاء عملية  •

ا خيص مونيذ،ي الذئة هذه املردلة رربعة رسابيع ا املتوسط. وتتوافر ضماكات مناسبة فيم است،ماليستغرق  -١٢٨
م،تب إدارة املوارد الب رية استنتاجات جلنة التقييم للتأكد من رن املرشحيف املقرتح تعيينهم يذون املهنية. ويستعرض 
احملددة ا إعالن الونييذة ال اغرة، وذلك قبل إدالة االستنتاجات إىل اللجنة االست ارية  األساسيةجبميع املؤهالت 

كظام والئحة رد،ام للتأكد من تطابقها مع  احل دية. وتستعرض اللجنة االست ارية عملية ل ؤون املونيذيف الذرد
قبل إعداد التقرير الذي ستقدما إىل م،تب إدارة املوارد الب رية. ومع رن  املونيذيف ومع السياسات واإلجراءات القائمة

ردكاه معلومات عن  ١٢م بال،ذاءة. وترد ا اجلدول يلزم من شذافية وفعالية، فإ�ا قد ال تتس توافر ماهذه العملية تضمن 
  الوقت الذي تستغرقا كل مردلة من املرادل املعنية.
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 مدة كل مردلة اعتبارامل من تاريخ املقابلة ودىت تاريخ االلتحاق بالونييذة - ١٢الجدول 

وظائف الفئة  :منذاأليام المنقضية 
 المهنية

رؤساء المكاتب 
 الميدانية

الوظائف من 
 ة مديردرج

فريق كبار الموظفين 
 اإلداريين

15Fغري متوافر تاريخ املقابلة دىت صدور قرار املديرة العامة 

٢٤ ٣٣ ١٥ ١٦ 

اللجنة توصية جلنة التقييم دىت تاريخ اكعقاد اجتماع  صدورتاريخ 
 غري متوافر غري متوافر غري متوافر ١٦ االست ارية ل ؤون املونيذيف الذردية

تاريخ اللجنة االست ارية ل ؤون املونيذيف الذردية دىت تاريخ اكعقاد اجتماع 
 غري متوافر غري متوافر غري متوافر ١٠ توصية م،تب إدارة املوارد الب رية إىل املديرة العامة تقدمي

صدور قرار تاريخ م،تب إدارة املوارد الب رية دىت توصية  صدورتاريخ 
 افرغري متو  غري متوافر غري متوافر ٨ املديرة العامة

تاريخ المقابلة أو تاريخ صدور توصية لجنة التقييم حتى تاريخ صدور 
 ٢٤ ٣٣ ١٥ ٣٤ القرار النهائي

 
يومامل ورن  ٢٦ويبّيف اجلدول رعاله رن تقدمي التوصيات املتعلقة بونيائف الذئة املهنية إىل املديرة العامة يستغرق  -١٢٩

مثاكية ريام. وا هذا الصدد، ذكر مرفق اإلشراف الداخلي ا التقييم  تستغرق ا املردلة الالدقةاملوافقة على التوصيات 
ب أن سياسات وممارسات اليوكس،و ا جمال التونييف رن موافقة املديرة العامة ترد بسرعة  ٢٠٠٩الذي رجراه ا عام 

ىل املديرة العامة إإدالتها  يع الوثائق الواجبعداد مجم،تب إدارة املوارد الب رية إل الأ يتخذها اخلطواتعامةمل، غري رن 
 ستلزم ال،ثري من الوقت.ت

وا العديد من املنظمات الدولية األخرى، فومضت بعض املسؤوليات املرتبطة باملوافقة على التعيينات إىل مونيذيف  -١٣٠
 ملراقبةتلك احلاالت  من درجة مدير. بيد رن موافقة م،تب إدارة املوارد الب رية وغريه من اهليئات املعنية تبقى ضرورية ا

مراعاة األهداف الواسعة النطاق للمنظمة على النحو الواجب. وقدممت ا املاضي توصية تقضي  وضمانالعملية 
مثالمل) ا اليوكس،و ول،نها  ٣-مدرجة إىل  ١-بتذويض هذا النوع من الصالديات (على مستوى الونيائف من درجة م

ضمن صالديات املديرة العامة. ومع ركنا لسنا بصدد تقدمي توصية  املرشحيفاختيار رُفضت كظرامل إىل رمهية إبقاء مسؤولية 
هذا النوع ،تب إدارة املوارد الب رية النظر ا احملاسن واآلثار الأ قد ترتتب على مل كعترب ركا ينبغيرمسية بذا ال أن، فإكنا 

  هذه املسألة.تذويض وإجراء املناق ات املناسبة مع املديرة العامة ب أن من ال

                                                
 ُيسند عدد كبري من عمليات احل د اخلاصة بونيائف الذئة املهنية إىل الوددات املعنية بالتعيينات، وال تبلَّغ التواريخ احملددة إلجراء ١٦

 املقابالت إىل م،تب إدارة املوارد الب رية.
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 : يمكن تحسين سير العمل في إطار اللجنة االستشارية لشؤون الموظفين الفردية١٢المسألة رقم 

الئحة املونيذيف إلسداء امل ورة إىل املديرة العامة  مبوجباللجنة االست ارية ل ؤون املونيذيف الذردية  رك ئت -١٣١
واخلرباء  ،ورؤساء امل،اتب امليداكية ،ستثناء تعيينات املديرينب أن مجيع التعيينات لسنة واددة رو لذرتات ربول، با

 التونييفواملهنييف ال باب واملونيذيف املعّينيف حمليامل ليعملوا ا امليدان. وتستعرض اللجنة االست ارية ملذات  ،املنتسبيف
بعمليات اءات اإلدارية اخلاصة وجتتمع مع املدير املسؤول عن التعيينات لضمان االمتثال لنظام والئحة املونيذيف ولإلجر 

 اللجنة إال بدور است اري. تضطلع. وال احل د هذه

ينتخب املونيذون االثنيف ا ديف وتضم اللجنة االست ارية رئيسامل ورربعة رعضاء تعّيف املديرة العامة اثنيف منهم  -١٣٢
االست ارية بدون رن ي،ون لا دق  اآلخرين. وجيوز ملراقب من كل رابطة ممثملة للمونيذيف دضور اجتماعات اللجنة

 التصويت، وجيوز للمراقب القيام مبداخلة خالل املناق ات شريطة احلصول على موافقة رئيس اللجنة.

ويعقد م،تب إدارة املوارد الب رية اجتماعامل للجنة االست ارية مرة واددة على األقل ا ال هر ويرسل إىل رعضاء  -١٣٣
على األقل الستعراضها. وُحتاط كل اجتماعات اللجنة عمل اريخ االجتماع بأربعة ريام قبل ت التونييفاللجنة ملذات 

 ).٦-٥ادرتام السرية (النموذج باالست ارية بالسرية التامة ويُطلب من كل عضو ا بداية واليتا توقيع بيان 

مع رد،ام  احل دبق عملية قّدم ضماكة إضافية ب أن تطايومع رن االستعراض الذي جتريا اللجنة االست ارية  -١٣٤
والوقت الالزم الستعراض ملذات  ،كظام والئحة املونيذيف واإلجراءات املّتبعة ا هذا الصدد، فإن عدد املونيذيف املعنييف

الواجب عقدها مع املديرين املسؤوليف عن التعيينات هي رمور جتعل من عملية التونييف عملية  واالجتماعات التونييف،
 .احل دثري من وقت املونيذيف وتتطلب إضافة خطوة تسلسلية إىل عملية مضنية تستهلك ال،

ومي،ن بلوغ درجة كافية من ال ذافية عن بريق تبسيط العملية. وتتمثل إددى اخلطوات الذعالة الأ مي،ن  -١٣٥
تونييف ومقاركة اختاذها ا عقد اجتماع بيف م،تب إدارة املوارد الب رية وعدد من ممثلي املونيذيف الستعراض ملذات ال

مضمو�ا بقائمة تدقيق موددة. وإذا عمد م،تب إدارة املوارد الب رية رو ممثلو املونيذيف بعد ذلك إىل إثارة شواغل حمددة 
ل ملا صّ شرح مذ تقدميالتعيينات املعنية بوددات الاستنادامل إىل هذا االستعراض امل رتك، مي،نهم عندئذ رن يطلبوا من 

 اختذتا من تدابري.

كبار املونيذيف (من درجة مدير وما فوقها) على عملية جيرى فيها استعراض مستقل وتقدَّم ا   تونييفوال يرت،ز  -١٣٦
فإن تقدمي ، عمليةال مثل هذهإبارها امل ورة إىل املديرة العامة. ومع رن ممثلي رابطَأ املونيذيف ال ي اركون بالضرورة ا 

املّتبعة قبل اختاذ القرارات املتعلقة بتعيينات كبار املونيذيف قد يعود بذائدة  عن العملية  يفاملسؤول ب أنضماكات واضحة 
 كبرية على املديرة العامة.
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 :١٢التوصية رقم 

) إجراء مناق ات مع اجلهات املعنية ب أن ١كوصي بأن يقوم م،تب إدارة املوارد الب رية مبا يلي: (
لجنة االست ارية، وذلك بدون احلد من درجة ال ذافية الاخليارات املتادة لتبسيط العملية الأ جتريها 

م،تب إدارة ) اعتماد بيان واضح يقّدم فيا ٢ومستوى الدعم االست اري املقدم إىل املديرة العامة؛ (
عملية جيرى فيها استعراض مستقل وتقدَّم ا املوارد الب رية ضماكات معّينة، رو بدالمل من ذلك، اعتماد 

 احل داملديرة العامة ب أن االمتثال للنظم واللوائح واإلجراءات الأ حت،م عملية إبارها امل ورة إىل 
 املضطلع با لتعييف كبار املونيذيف.

 متوسطةدرجة 
 من األولوية

 للتنفيذ: المتوخىخطة العمل والتاريخ 

رات رو اقرتادات لتبسيط ) سوف يست ري م،تب إدارة املوارد الب رية اجلهات املعنية ب أن ما مي،ن اعتماده من خيا١(
اآللية الراهنة للجنة االست ارية ا إبار  مي،ن إدخاهلا علىاللجنة االست ارية؛ وسُتقرتح تعديالت العملية الأ جتريها 

 .٢٠١٦: كاكون األول/ديسمرب املتوخىالتاريخ ). ١٠و ٦و ٤رقم استعراض سياسة التونييف (اكظر التوصيات 

: ت رين املتوخىامل،تب ا عملية التنذيذ. التاريخ سي رع د الب رية علمامل باملوضوع و م،تب إدارة املوار رديط ) ٢(
 .٢٠١٥الثاين/كوفمرب 

 يوماً) ٩٠: المهلة الزمنية(متوسط المرحلة السادسة: االلتحاق بالوظيفة 

املونيف املعيفَّ  تبدر هذه املردلة عند صدور خطاب تعييف املرشح الذي مت اختياره وتنتهي ا تاريخ التحاق -١٣٧
رؤساء  ما خيصصدور قرار التعييف عن املديرة العامة في منذ تاريخيومامل ا املتوسط  ١٣٥ذلك  يستغرقبالونييذة. وقد 
 يومامل. ٥٨فرتة ال تتعدى ، يستغرق األمر املديرين ما خيصفي. و امل،اتب امليداكية

 رئيسية ا العملية:ردكاه األيام الأ تستغرقها املرادل ال اجلدولويبّيف  -١٣٨

 اعتبارامل من تاريخ صدور قرار املديرة العامة ودىت تاريخ االلتحاق بالونييذةمدة كل مردلة  - ١٣الجدول 

 
 وظائف 

 الفئة المهنية
 رؤساء 

 المكاتب الميدانية
الوظائف من 
 درجة مدير

 فريق كبار 
 الموظفين اإلداريين

 ٩٢ ٥٣ ١٣٥ ٧٨ يخ االلتحاق بالوظيفةتار  من تاريخ صدور قرار المديرة العامة حتى
 ٢٣ ٢٣ ٢٠ ٢٣ تاريخ صدور خطاب التعييف من تاريخ صدور القرار دىت

من تاريخ صدور خطاب التعييف دىت تاريخ احلصول على املوافقة 
 الالزمة من البلد املضيف إن اقتضى األمر ذلك

 غري متوافر غري متوافر ٥٣ غري متوافر

عييف (رو تاريخ احلصول على املوافقة من تاريخ صدور خطاب الت
 الالزمة من البلد املضيف) دىت تاريخ االلتحاق بالونييذة

٦٩ ٣٠ ٦٢ ٥٥ 
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يتوجب احلصول على موافقة احل،ومة فيما خيص تعييف رؤساء امل،اتب امليداكية، وهو رمر قد يسهم ا تأخري  -١٣٩
ات اخلارجية وإعالم اجلمهور وإدارة رفريقيا التنسيق مع الدول هذه الونيائف. ويتوىل قطاع العالق التدابري املتخذة ل غل

التدابري الالزمة لتيسري التذاعل مع احل،ومة املضيذة الأ مي،ن رن تقبل رو ترفض استضافة املرشح  ويتخذاناألعضاء 
) رن تقرتح مرشحامل آخر ١( ري من التدبريين التالييف: اختاذللمديرة العامة  مي،ناملقرتح. وا دالة رفض استضافة املرشح، 

إعالن الونييذة ال اغرة. ك ر ) رن تطلب إعادة ٢من بيف املرشحيف الذين وقع االختيار األِو عليهم ل غل الونييذة؛ (
 ويؤدي ري من هذين التدبريين إىل زيادة الوقت الالزم الست،مال عملية التونييف.

لمرشح الذي وقع ل الالزم إلصدار خطاب تعييفقت وبصرف عن النظر عما ذُكر رعاله، مي،ن حتسيف الو  -١٤٠
 االختيار عليا.

 مسار آلي لمراحل العمل

 "تاليو" تطبيقاً جزئياً  برمجية: تطبَّق ١٣المسألة رقم 

رداة  ، وهي"تاليو" برجميةرخصة الستخدام  ٢٠١١م،تب إدارة املوارد الب رية ا كاكون األول/ديسمرب  اشرتى -١٤١
رن مجيع الربجميات واملعلومات تودع ا مراكز  ديثالتونييف. وُتستخدم برجمية "تاليو" بوصذها خدمة، ملهارات و القتناء ا

بياكات تتوىل شركة "تاليو" ت غيلها وضمان سالمتها. وتوفر برجمية "تاليو" ريضامل وددات خاصة بإدارة األداء، والتعّلم 
دوالر رمري،ي لتطبيق هذه األداة والتدريب على  ٣٢٤ ٠٠٠. ولقد ركذقت اليوكس،و األجور، وإدارة وتنمية القدرات

. وكان الغرض الرئيسي من ذلك هو ٢٠١٦إىل عام  ٢٠١٢استخدامها واقتناء الرتاخيص اخلاصة با ا الذرتة من عام 
ملؤهالت وإجراء فرز رِو للمرشحيف بصورة تلقائية استنادامل إىل ا الربجمية باستخداماإلكرتكت  شب،ةطلبات على التلقي 

. وقبل اقتناء برجمية "تاليو"، كان مونيذو م،تب إدارة املوارد الب رية يستعرضون حمدداستبيان  من خاللاملطلوبة، وذلك 
 إىل رقصى احلدود. معقدةمجيع الطلبات يدويامل إلجراء فرز رِو للمرشحيف، وكاكت هذه العملية 

م،تب إدارة املوارد الب رية ال ، فإن وتصميمهاية "تاليو" وعلى الرغم من االستثمار الذي رجري القتناء برجم -١٤٢
. ومي،ن ت غيلها ألول مرةيستذيد من كل اإلم،اكيات الأ توفرها هذه األداة، علمامل بأن ثالث سنوات قد مضت منذ 

 التالية: اخلصائصحتسيف استخدام 

 املنقضياكات إكسيل لرصد الوقت م،تب إدارة املوارد الب رية البياكات ا جدول بييسجل  تقارير الرصد: •
إعالن الونييذة ال اغرة دىت تاريخ قرار التعييف. ومع رن هذه املمارسة تُعترب ممارسة جيدة، فإكا  تاريخ ك رمنذ 
ت وبا رخطاء كامجة عن املعاجلة اليدوية. ومن شأن برجمية "تاليو" رن توفر هذا النوع من املعلومات ا  قد

ىل جمموعة واسعة من التقارير املراعية الدتياجات امل،تب، ت مل معلومات مذيدة ش،ل تقرير، باإلضافة إ
رخرى، مثل العدد اإلمجاِ ملقدمي الطلبات الداخلييف واخلارجييف، والتمثيل اجلغراا للطلبات، وعدد 

 مقابلة معهم.املرشحيف الذين رجري فرز رِو هلم والذين وقع االختيار األِو عليهم وخضعوا للتقييم ورجريت 
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تتيح املوافقة على املعلومات الأ يدخلها شخص  مراقبةبرجمية "تاليو" خاصية توجد ا  المزدوج: التصريح •
والسياسات والتخطيط والتعلم  التونييفآخر إىل النظام لتأكيد صحتها. وا الوقت الراهن، تدخل شعبة 

برجمية "تاليو" من دون استعراضا مرة ثاكية. ورشار  ااستبيان الذرز األِو ب ةاخلاصاملعلومات وتنمية القدرات 
قد يؤدي إىل ا الربجمية مرفق اإلشراف الداخلي إىل رن ري خطأ ا معلومات استبيان الذرز األِو املدخلة 

،تب إدارة املوارد الب رية احلد من ادتمال وجود رخطاء ا املعلومات استبعاد املرشحيف املؤهليف. ومي،ن مل
. املدخلةاستعراض املعلومات بة عن بريق ت،ليف مونيف آخر املدخل  والتحقق من موثوقية الذرز األِو

"تاليو" كتائج التقييم الذي جتريا جلنة التقييم برجمية  االتعيينات املعنية بوددات التدخل  اتساق السجالت: •
لتونييف والسياسات وتقوم شعبة ا ة معهم.مقابل رجريتل،ل مرشح داخلي وجلميع املرشحيف الذين 

جدول بياكات إكسيل إلك اء صحيذة  املذكورة اوالتخطيط والتعلم وتنمية القدرات بتسجيل كتائج التقييم 
تقييم ل،ل مرشح بغية إدالتها إىل اللجنة االست ارية ل ؤون املونيذيف الذردية. وقد تطلب ال عبة من 

معلومات إضافية ورن توقّعها لضمان تزويد اللجنة التعيينات رن تضّمن صحيذة التقييم املعنية بوددات ال
متسق مع السجل املتوافر ا غري االست ارية بتقييم رمشل لغرض استعراضا. وميثل ذلك سجالمل �ائيامل قد ي،ون 

 ا "تاليو". املدرجةبرجمية "تاليو" بسبب املعلومات اإلضافية غري 

 بسرعة، مثل مت،يفالتدابري املطلوبة اختاذ رن يضمن ،تب إدارة املوارد الب رية مي،ن مل :إشعارات آلية •
باملرشحيف الذين رجري  املتعلقةاالبالع، ا الوقت املناسب، على املعلومات  من اتالتعييناملعنية بوددات ال

 "تاليو" تلقائيامل. الأ ترسلها برجمية ل،رتوينعن بريق االستذادة من رسائل الربيد اإلوذلك فرز رِو هلم، 

وروضح م،تب إدارة املوارد الب رية رن مونيذي قسم إدارة املعارف وكظم املعلومات الذين كاكوا يساعدون  -١٤٣
للعمل ا وكالة رخرى تابعة  ٢٠١٤عام  بدايةامل،تب ا إعداد التقارير باستخدام برجمية "تاليو" غادروا اليوكس،و ا 

ملوارد الب رية بعد ذلك خرباء است ارييف إلعداد التقارير، غري ركا  م،تب إدارة امبوجب ترتيب إعارة. وعيفَّ  لألمم املتحدة
تعّذر عليا االستمرار ا تعييف هذا النوع من اخلرباء بسبب النقص ا التمويل. وإضافةمل إىل ذلك، فإن املدير املسؤول عن 

ر ذلك ا إم،اكية ؛ ورثّ ٢٠١٤ايو ) الذي كان يتوىل إدارة عقد برجمية "تاليو" تغّيب عن العمل منذ ريار/م٤-التونييف (م
من مونيذي م،تب إدارة املوارد الب رية املعارف ال،افية ب أن اجلواكب  مونيف إعداد تقارير إضافية. ومل تتوافر لدى ري

 ) إلعداد التقارير.Business Objectsلربجمية (لالتقنية 

على تقييم خيارات  داليامل ارة املوارد الب رية ومبساعدة من قسم إدارة املعارف وكظم املعلومات، يعمل م،تب إد -١٤٤
املرتبطيف  يفرتخيصَ الن صالدية أل ،"تاليو" و"كوركرستون" ا ذلكاملوارد الب رية، مبا اخلاصة ب بالتطبيقاتخمتلذة تتعلق 

"تاليو" كلما  ة لربجمي الونيائف احلاسوبية. وينبغي إعطاء األولوية ملسألة حتسيف استخدام ٢٠١٦الربجميتيف تنتهي ا عام ب
 كان ذلك مم،نامل وفعاالمل من ديث الت،اليف، وذلك لضمان صحة السجالت وموثوقيتها واتساقها.
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 :١٣التوصية رقم 

كوصي بأن يقوم م،تب إدارة املوارد الب رية، بالتعاون مع قسم إدارة املعارف وكظم املعلومات، بتعزيز 
املتعلقة بإعداد التقارير  ونيائذها احلاسوبيةيق استخدام جدوى برجمية "تاليو" بوصذها رداة إدارية، عن بر 

 والرصد كلما كان ذلك مم،نامل وفعاالمل من ديث الت،اليف.

 متوسطةدرجة 
 من األولوية

 للتنفيذ: المتوخىخطة العمل والتاريخ 

وارد الالزمة لتمويل هذه سيتعاون م،تب إدارة املوارد الب رية مع مقّدم اخلدمات إلعداد تقارير إضافية، شريطة توافر امل
 .٢٠١٥: كاكون األول/ديسمرب املتوخىاخلدمات. التاريخ 

 مراقبة المعلومات الحساسة

 : يمكن إدخال تحسينات فعالة من حيث التكاليف لحماية سرية المعلومات١٤المسألة رقم 

ِو وجلنة التقييم هي معلومات سرية. إن املعلومات املتعلقة باملرشحيف وباملداوالت واستنتاجات جلنة االختيار األ -١٤٥
محاية هذا النوع من البياكات، ينبغي رن تقتصر املعلومات الأ مي،ن االبالع عليها على املعلومات الأ جيب رن  وبغية

ألداء مهامهم. وعلى املونيذيف رن يذهموا الطابع احلساس للمعلومات  احل دحيصل عليها املونيذون املعنيون بعملية 
 رن تتم مساءلتهم على ري اكتذاع غري مناسب باملعلومات رو ري استخدام سيء هلا.جيب و  باحل دقة املتعل

 ملعلومات احلساسة املتعلقة بالتونييف.با اخلاصةويتعيف تعزيز ضوابط الرقابة  -١٤٦

ومينح . نييذيةالو دتياجات االربجمية "تاليو" غري متناسبة مع بإن دقوق االكتذاع  الحساسة: بالبياكاتاالكتذاع  •
ربجمية "تاليو" على رساس االدتياجات، وذلك استنادامل إىل باالكتذاع  دقوقم،تب إدارة املوارد الب رية 

) مدير يتمتع حبق قراءة املعلومات املتعلقة جبميع الونيائف ١: (التوصيذات الثالثة التالية املتوافرة ا الربجمية
) مستخدم يتمتع حبق ٢إعداد التقارير وإدارة دقوق االكتذاع؛ (ب استخدام ونيائف "تاليو" اخلاصةوتعديلها، و 

التونييف من وددة التعيينات يتمتع ب خمتص) مونيف ٣قراءة املعلومات املتعلقة جبميع الونيائف وتعديلها؛ (
. وا م،تب تندرج ا إبار مسؤولياتااخلاصة بونيائف و حبق قراءة وتعديل الطلبات الأ رجري فرز رِو هلا 

املديرين، ا ديف يتمتع مخسة مونيذيف حبقوق اخلاصة بكتذاع االة املوارد الب رية، يتمتع مونيذان حبقوق إدار 
ص تخونيف وددة التعيينات املاملمنودة ملكتذاع االاملستخدميف. ومع ركا مي،ن دصر دقوق اخلاصة بكتذاع اال
. وكتيجةمل لذلك، مي،ن اآلخرين التوصيذيف ا دالةالتونييف بونيائف حمددة، فإن هذا األمر غري مم،ن ب

ونيذي وددة التصميم التنظيمي ململونيذي شعبة التونييف والسياسات والتخطيط والتعلم وتنمية القدرات و 
املعلومات املتعلقة جبميع الونيائف، مبا ي مل الونيائف الأ ال على  يطّلعواوإدارة الونيائف العليا والدعم رن 

ا. وروضح م،تب إدارة املوارد الب رية ركا سيتعيف االضطالع بأعمال تُعد ال عبة رو الوددة مسؤولة عنه
املديرين ا إبار التوصيذيف اخلاصيف ب الونيائفاملتعلقة بعلومات املكتذاع باالإم،اكية  للحد منتطوير معقدة 
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ذاقات توقيع اتبواملستخدميف. ومي،ن التعويض عن ذلك عن بريق مطالبة مونيذي م،تب إدارة املوارد الب رية 
. وجتدر اإلشارة ا هذا الصدد إىل بالطريقة املناسبة ملعلومات احلساسةمعاجلة اسرية لضمان ادرتام الخاصة ب

نيهر رن ردد املستخدميف كان يتمتع حبقوق اكتذاع ررن التقييم الذي رجري حلقوق االكتذاع املمنودة دديثامل 
ا برجمية "تاليو" قائمة  وتتوافرعلى هذه احلقوق.  علمامل بأن مهاما الونييذية مل ت،ن تستلزم احلصولحمددة 

، غري رن م،تب إدارة املوارد الب رية مل يضع ري إجراءات هلم االكتذاع املتادةدقوق باملستخدميف وركواع 
 الستعراض دقوق االكتذاع وحتديثها بصورة دورية.

 توثيقإلشراف الداخلي ب أن رنيهر االستعراض االست اري الذي رجراه مرفق ا السرية: ادترامبياكات  •
واالكتذاع با رن بإم،ان ال،ثري من املستخدميف االكتذاع بالبياكات احلساسة  وتوزيعهااملعلومات احلساسة 

إفصاح ري املتادة ا كظم ت،نولوجيا املعلومات اخلاصة باليوكس،و وركا يتعيف اختاذ خطوات للحد من خمابر 
. فعلى سبيل املثال، بادراتا هذا الصدد جمموعة متنوعة من امل تذغري مرخص با. واختُ  عن املعلومات

السرية. ويتعيف تعميم هذا  تتعلق بادرتامتوقيع بياكات  من مونيذياقسم إدارة املعارف وكظم املعلومات بلب 
علومات احلساسة. ويُعد املونيذون املعنيون امللعون عادةمل على اإلجراء على املونيذيف اآلخرين الذين يطّ 

ا م،تب إدارة املوارد الب رية ورؤساء ورعضاء جلان التقييم مسؤوليف عن ضمان السرية التامة  التونييفب
لعون عليها من خالل رداة "تاليو" للتونييف املتادة للمعلومات الأ ينتذعون با، وال سيما املعلومات الأ يطّ 

 السرية. خاصة بادرتامبياكات على اإلكرتكت. وال يُطلب داليامل من هؤالء املونيذيف توقيع ري 

 :١٤التوصية رقم 
) رن يطلب من مستخدمي برجمية "تاليو" ا ١كوصي بأن يقوم م،تب إدارة املوارد الب رية مبا يلي: (

لعون عليها سرية املعلومات احلساسة الأ يطّ خاصة بادرتام م،تب إدارة املوارد الب رية رن يوقّعوا بياكات 
) رن يعتمد إجراءات يقوم مبوجبها رئيس جلنة التقييم رو ردد ممثلي م،تب ٢ية؛ (رداء مهامهم الرمسعند 

) ٣سرية مداوالت اللجنة وتوصياتا؛ (ب يتعلقإدارة املوارد الب رية بإعالم رعضاء اللجنة مبسؤولياتم فيما 
 منودةاملمنتظم لضمان اتساق دقوق االكتذاع  على حنودقوق االكتذاع بربجمية "تاليو"  رن يرصد

 للمستخدميف مع مهامهم الونييذية.

 متوسطةدرجة 
 من األولوية

 للتنفيذ: المتوخىخطة العمل والتاريخ 
ق هذان اإلجراءان فورامل. وإضافةمل إىل ذلك، سُيطلب من مجيع مونيذي م،تب إدارة املوارد الب رية توقيع ): سيطبَّ ٣) و(١(

 .٢٠١٥ن األول/ركتوبر : ت رياملتوخىالسرية. التاريخ  خاص بادرتامبيان 

 ١٠) من التوصية رقم ٢السرية ا املذكرة التوجيهية (اكظر الذقرة ( ادرتامسيتم تذكري رعضاء جلنة التقييم بواجب و 
 .٢٠١٥: ت رين الثاين/كوفمرب املتوخىرعاله). التاريخ 



 

 

Annex I.  Required Educational Qualifications for Assistant Directors-General (per Vacancy Notice) 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ADG/ED Advanced university degree, preferably Ph.D. 

Advanced 
university 
degree, 

preferably at 
doctorate level 

 Advanced 
university 
degree, 

preferably at 
doctorate level 

Advanced university degree, preferably at 
doctorate level 

ADG/SC Advanced university degree or equivalent 
experience 

Advanced university degree, 
preferably Ph.D. Advanced university degree, preferably at doctorate level  

ADG/IOC 
Advanced university 
degree, preferably 

doctorate 
Advanced university degree, preferably doctorate Advanced university degree, preferably doctorate 

ADG/CLT Advanced university degree or equivalent 
experience Advanced university degree Advanced university degree 

(Ph.D. or equivalent) 
Advanced university degree, preferably at doctorate 

level 

ADG/SHS 
Advanced university 
degree or equivalent 

experience 
Advanced university degree Advanced university degree, preferably at doctorate level  

ADG/CI Advanced university degree or equivalent 
experience Advanced university degree Advanced university degree  

ADG/AFR 
Advanced university 
degree or equivalent 

experience 
Advanced university degree No Vacancy Notice published 

 

ADG/BSP 
and 
previous 
grading of 
D-2 

Advanced university 
degree or equivalent 

experience 
Advanced university degree 

ADG/ERI Advanced university degree No Vacancy Notice; incumbent appointed after consultation with Executive Board 

DDG Advanced university degree, preferably Ph.D.  No Vacancy Notice Published  
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Actual Educational Qualifications of Incumbent Assistant Directors-General 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ADG/ED Ph.D. Ph.D. Ph.D. Ph.D.   

ADG/SC Medical Doctorate Ph.D. Ph.D.   

ADG/IOC PhD Ph.D. Ph.D. 

ADG/CLT Bachelor's Degree Master’s Degree Master’s Degree Ph.D. 

ADG/SHS Master’s 
Degree Master’s Degree17 Master’s Degree18   

ADG/CI Vacant  Master’s Degree Ph.D.   

ADG/AFR Vacant  Ph.D. Ph.D. 

ADG/BSP Bachelor's 
Degree  Ph.D. 

ADG/ERI Master’s Degree Ph.D. 

DDG Master’s Degree  Master's Degree 

                                                
17  PhD studies followed 
18  PhD studies followed 

 
 

 

19
7 

EX
/5

 P
ar

t V
 A

dd
.2

 
An

ne
x 

I  
- p

ag
e 

2



197 EX/5 Part V Add.2 
Annex II 

 

ANNEX II 

TABLE OF PRIOR RECOMMENDATIONS  
TO IMPROVE UNESCO’S RECRUITMENT PROCESSES 

Date Reference Recommendation 

January 2009 IOS Evaluation of 
UNESCO’s Recruitment 
Policy and Practice 

1.  That HRM build on the proactive advertising methods already in place, 
such as recruitment missions through the following means: 
(a)  hiring a professional recruiter for senior level recruiting (P5 and 

above); 
(b) advertising in professional publications and on professional 

websites; 
(c) encouraging managers to use their networks (e.g. personal 

contacts, appropriate listservs, conferences) to get the word out to 
potentially qualified candidates and to encourage them to apply; 

(d) enhancing the recruitment missions by including managers, using 
the field office networks to reach people, contacting local post-
secondary schools and attending local job fairs; 

(e) using widely-distributed generic vacancy announcements; 
(f) using a competency-based assessment approach be established 

based on actual job requirements that take into account attributes 
as well as knowledge and skills; 

(g)  using behaviour-based reference check guide with questions about 
specific types of situations that lead to more thoughtful and honest 
responses from referees be developed that includes probes and 
obtains information regarding the candidate’s performance in a 
variety of situations; 

(h) using assessment centres or some other formal assessment 
method and providing the information obtained in the assessment 
process to interview panels well in advance of candidate 
interviews; and 
(i) making better use of the probationary period through: 
(ii) institutionalizing a formal induction process  
(iii) ensuring that a performance appraisal is conducted prior to 

the new hire moving to permanent employee status. 

January 2009 IOS Evaluation of 
UNESCO’s Recruitment 
Policy and Practice 

2.  That mechanisms be developed to streamline the recruitment and 
hiring process including, but not necessarily limited to: 
(a) anticipating vacancies and beginning the hiring process prior to the 

position becoming vacant; 
(b) only classifying positions when the functions or responsibilities of 

the job have changed or it has been at least three years since the 
job was last classified; 

(c) advertising some positions (e.g. P5 level) internally and externally 
at the same time and reducing the time a position is advertised to 
one month; 

(d) adhering to the current policy, with evaluation panels of three 
people including the hiring manager, rather than the larger panels 
that are frequently convened; and 

(e) ensuring the evaluation panels have concrete evidence of 
competencies through examples of previous work or other 
assessment tools. 

January 2009 IOS Evaluation of 
UNESCO’s Recruitment 
Policy and Practice 

3.  That HRM develop a comprehensive human resource strategic 
management system that includes human resource planning, a more 
systematic approach to performance development, supportive 
compensation and reward policies, and succession planned and is 
also: 
(a) linked to the strategic direction both of UN Reform and of 

UNESCO in a manner that supports the strategic direction of each 
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of the sectors; 
(b) supports the goals of gender balance and geographic 

representation; 
(c) looks at the desired balance between internal and external hires; 
(d) looks at the desired balance between permanent and temporary 

employees; 
(e) ensures that all of the elements of the system are in place and 

functioning adequately; and 
(f) considers the inter-relatedness of all of the elements of the system. 

January 2009 IOS Evaluation of 
UNESCO’s Recruitment 
Policy and Practice 

4.  That HRM develop an automated information system that can perform 
the following functions: 
(a) track key human resource milestones such as probationary periods 

and annual performance appraisals and send reminders to 
managers; 

(b) accept the electronic applications and pre-select qualified 
candidates using criteria determined with the manager; and 

(c) generate reports that can assist with human resource planning. 

May 2010 IOS Audit of the 
Recruitment Process in 
the Communication and 
Information Sector 

Recommendation 1: We recommend that the CI sector, in collaboration 
with HRM, ensure that the recruiting managers of the CI sector are fully 
briefed in the recruitment procedure with special emphasis on preparation 
of the vacancy notice, the pre-selection and evaluation of candidates and 
the preparation of the recommendation for appointment to ensure that 
only those candidates that meet all the essential requirements of the post 
are included in the short list. 

May 2010 IOS Audit of the 
Recruitment Process in 
the Communication and 
Information Sector 

Recommendation 2:  We recommend that the CI sector review its key 
post descriptions with HRM to ensure that responsibilities align with the 
stated academic and other qualifications.  These should then provide a 
basis for drafting vacancy notices for the sectors future recruitments. 

December 2011 IOS Audit of the 
Management and 
Control of Staff Cost 
Savings 

Recommendation 1.2: For the 37 C/5, we recommend that BSP in 
collaboration with HRM and Sectors prepare the budget: 
(i)  identifying staff resources required to meet programme objectives; 
(ii)  taking account of staff vacancies, recruitment time, separation trends 

(i.e. review and adjust the lapse factor for each biennial budget 
preparation cycle); 

(iii)  incorporating results based budgeting (RBB) principles for all staff 
and temporary assistance costs in order to better align human 
resource needs to programme objectives. 

December 2012 IOS Audit of the 
Education Sector’s 
Headquarters 
Operations 

Recommendation 11: We recommend that HRM build on the recent ED 
Sector initiative of developing generic job descriptions by considering the 
broader introduction of generic job descriptions in all programme sectors. 

December 2012 IOS Audit of the 
Education Sector’s 
Headquarters 
Operations 

Recommendation 12: We recommend that HRM, in consultation with 
ADG/ED, review the added value of having a dedicated HR team within 
the Education sector vis-à-vis the ‘special needs’ of the Sector and, if the 
advantages outweigh opportunity cost, delegate to the unit the authority to 
undertake basic HR processes; for example, renewing fixed-term 
contracts, authorizing within grade increments and preparing job offer 
letters. 

2012 JIU Report on Staff 
recruitment in United 
Nations system 
organizations: a 
comparative analysis 
and benchmarking 
framework 

Recommendation 3: Executive heads of United Nations system 
organizations that have not yet done so should reduce the posting time for 
vacancies to no more than 30 days and seek the approval of the 
legislative bodies as appropriate. 



 

March 2015 External Audit on the 
Forward-Looking 
Management of Jobs, 
Staffing and Skills 

Recommendation No. 1:  The External Auditor recommends that a review 
of staffing and support services should be conducted from now until the 
end of the biennium in order to determine: (i) the nature and level of 
services that Headquarters should provide, in terms of human resources 
management, to the programme sectors and the field offices; (ii) the “core 
business/project management” services that should remain internal; (iii) 
the specific skills needed for support services, per se, and in the long 
term; (iv) a plan for acquiring such targeted skills, including the staff 
recruitment requirements for the current situation and possible training 
programmes. 

March 2015 External Audit on the 
Forward-Looking 
Management of Jobs, 
Staffing and Skills 

Recommendation No. 2:  In the absence of a management procedure 
based on assessment of actual and useful skills, and pending the 
development of such a procedure, the External Auditor recommends that, 
at the least, the Organization should immediately institute a “skills 
assessment” procedure (consistent with customary professional practice) 
for staff at all levels (General Service, Professional and Director), the 
results of which would be transmitted by their supervisors as part of the 
evaluation exercises; the assessments would be compared with the 
requirements of the post currently held by, or open to, the staff member. 

May 2015 
IOS Audit of the 
UNESCO Office in Apia Recommendation 1: We recommend that HRM, in collaboration with BSP, 

establish and maintain a documented succession plan for the post of 
Heads of Field Office anticipating retirements, rotational transfers and 
setting forth the appropriate timing of recruitments and appointments. 
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ANNEXE I 

  

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

ADG/ED

ADG/SC

ADG/COI

Diplôme 
univers i ta i re 
supérieur (de 
préférence un 

doctorat)

ADG/CLT

ADG/SHS

Diplôme 
univers i ta i re 
supérieur ou 
expérience 

équiva lente

ADG/CI

ADG/AFR

Diplôme 
univers i ta i re 
supérieur ou 
expérience 

équiva lente

ADG/BSP 
et poste 
antérieur à  la  
classe D-2

Diplôme 
univers i ta i re 
supérieur ou 
expérience 

équiva lente

ADG/ERI

Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence un doctorat)

Diplôme univers i ta i re 
supérieur 

(de préférence du 
niveau du doctorat)

 Diplôme univers i ta i re 
supérieur 

(de préférence du 
niveau du doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur 
(de préférence du niveau du doctorat)

Qualifications requises pour les postes de Sous-Directeur général (selon les avis de vacance de poste)

Diplôme univers i ta i re 
supérieur ou expérience 

équiva lente

Diplôme univers i ta i re supérieur (de 
préférence un doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence du niveau du doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence un 
doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence un doctorat)

Diplôme univers i ta i re 
supérieur ou expérience 

équiva lente
Diplôme univers i ta i re supérieur

Diplôme univers i ta i re supérieur (doctorat ou 
équiva lent)

Diplôme univers i ta i re supérieur 
(de préférence du niveau du doctorat)

Diplôme univers i ta i re supérieur

Diplôme univers i ta i re supérieur Pas  d'avis  de vacance de poste ; ti tula i re nommé après  consul tation avec le Consei l  exécuti f

Diplôme univers i ta i re supérieur Diplôme univers i ta i re supérieur (de préférence du niveau du doctorat)

Pas  encore affiché Diplôme univers i ta i re supérieur Diplôme univers i ta i re supérieur

Diplôme univers i ta i re supérieur Pas  d'avis  de vacance de poste publ ié
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

ADG/ED

ADG/SC

ADG/COI Doctorat

ADG/CLT

ADG/SHS Master

ADG/CI

ADG/AFR
Poste 

vacant 

ADG/BSP Licence 

ADG/ERI

1  Études de doctorat suivies.
2  Études de doctorat suivies.

Qualifications effectives des titulaires des postes de Sous-Directeur général

Doctorat Doctorat Doctorat Doctorat

Doctorat en médecine Doctorat Doctorat

Doctorat Doctorat

Licence Master Master Doctorat

Doctorat

Master Doctorat

Master 1 Master 2

Poste vacant Master Doctorat

Doctorat Doctorat
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ANNEXE II 

TABLEAU DES PRÉCÉDENTES RECOMMANDATIONS POUR L’AMÉLIORATION  
DES PROCÉDURES DE RECRUTEMENT DE L’UNESCO 

Date Référence Recommandation 
Janvier 2009 Évaluation d’IOS des 

politiques et des 
pratiques de 
recrutement de 
l’UNESCO 

1.  HRM doit s’appuyer sur les modes de publication proactifs déjà en 
place, tels que les missions de recrutement, par les moyens 
suivants : 
(a)  embaucher un professionnel du recrutement pour les postes de 

décision (P-5 et rangs supérieurs) ; 
(b)  publier les annonces dans des revues et sur des sites Web 

professionnels ; 
(c)  inciter les responsables à utiliser leurs réseaux (contacts 

personnels, listservs appropriés, conférences, par ex.) pour 
informer les candidats qualifiés potentiels et les encourager à 
faire acte de candidature ; 

(d)  améliorer les missions de recrutement en y faisant participer les 
managers ; utiliser les réseaux de bureaux hors Siège pour 
joindre des gens, contacter des établissements d’enseignement 
supérieur et participer à des salons professionnels locaux ; 

(e)  utiliser des annonces de vacances de poste génériques à large 
diffusion ; 

(f)  élaborer une approche d’évaluation axée sur les compétences 
au moyen d’une évaluation s’appuyant sur les exigences réelles 
du poste qui tienne compte des attributs ainsi que des 
connaissances et des aptitudes ; 

(g)  utiliser un guide de vérification de référence axé sur le 
comportement contenant des questions sur certains types 
particuliers de situation, qui produise des réponses plus 
réfléchies et franches des personnes consultées incluant des 
sondages et obtienne des informations concernant les 
performances du candidat dans diverses situations ; 

(h)  utiliser des centres d’évaluation ou autre méthode d’évaluation 
officielle et fournir les informations obtenues au cours du 
processus d’évaluation aux panels d’entretien longtemps avant 
l’entretien des candidats ; et  

(i) mieux utiliser la période probatoire en : 
(i) institutionnalisant un processus d’intégration formel ; 
(ii) veillant à ce qu’une évaluation des performances soit 

effectuée avant que la nouvelle recrue n’obtienne un 
statut de membre permanent du personnel. 

Janvier 2009 Évaluation d’IOS des 
politiques et des 
pratiques de 
recrutement de 
l’UNESCO 

2.  Élaborer des mécanismes de rationalisation du processus de 
recrutement et d’embauche notamment par les moyens suivants : 
(a) anticiper les vacances de poste et entamer la procédure 

d’embauche avant que les postes ne deviennent vacants ; 
(b) classer les postes uniquement en cas de modification des 

fonctions et attributions du poste ou si le dernier classement 
remonte à plus de trois ans ; 

(c) publier certaines annonces (par exemple de niveau P-5) 
simultanément en interne et en externe et réduire le temps de 
publication d’un avis de vacance de poste à un mois 
seulement ; 

(d) appliquer la politique actuelle en organisant des panels 
d’évaluation de trois membres, y compris le responsable 
employeur, de préférence aux panels plus nombreux qui sont 
fréquemment constitués ;  

(e) veiller à ce que les panels d’évaluation disposent de preuves 
concrètes des compétences des candidats, grâce à des 
exemples de travaux antérieurs ou d’autres outils d’évaluation. 
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Janvier 2009 Évaluation d’IOS des 
politiques et des 
pratiques de 
recrutement de 
l’UNESCO 

3.  HRM doit élaborer un système global de gestion stratégique des 
ressources humaines qui inclue un mécanisme de planification des 
ressources humaines, une approche plus systématique de 
développement des performances, des politiques de rémunération 
et de gratification incitatives et une planification de succession, qui 
doit en outre : 
(a) obéir à l’orientation stratégique de la réforme du système des 

Nations Unies et de l’UNESCO de façon à soutenir l’orientation 
stratégique de chacun des secteurs ; 

(b) appuyer les objectifs d’équilibre entre les sexes et de 
représentation géographique ; 

(c) respecter l’équilibre souhaité entre les recrutements internes et 
externes ; 

(d) respecter l’équilibre souhaité entre les employés permanents et 
temporaires ; 

(e) garantir que tous les éléments du système soient en place et 
fonctionnent comme il se doit ;  

(f) tienne compte des relations qui unissent tous les éléments du 
système. 

Janvier 2009 Évaluation d’IOS des 
politiques et des 
pratiques de 
recrutement de 
l’UNESCO 

4.  HRM doit élaborer un système d’information automatisé capable de 
remplir les fonctions suivantes : 
(a) suivre toutes les principales échéances liées aux ressources 

humaines telles que les périodes probatoires et les évaluations 
annuelles des performances, et envoyer des rappels aux 
responsables concernés ; 

(b) accepter les candidatures électroniques et présélectionner les 
candidats qualifiés en fonction de critères déterminés par le 
responsable concerné ; 

(c) produire des rapports pouvant contribuer à la planification des 
ressources humaines. 

Mai 2010 Audit d’IOS du 
processus de 
recrutement au sein du 
Secteur de la 
communication et de 
l’information 

Recommandation 1 : Nous recommandons que le Secteur CI, en 
collaboration avec HRM, veille à ce que les responsables employeurs 
du secteur soient pleinement informés de la procédure de recrutement 
surtout de la rédaction de l’avis de vacance de poste, la présélection et 
l’évaluation des candidats et la préparation de la recommandation de 
nomination, afin de garantir que seuls les candidats remplissant toutes 
les exigences essentielles du poste soient inscrits sur la liste restreinte. 

Mai 2010 Audit d’IOS du 
processus de 
recrutement au sein du 
Secteur de la 
communication et de 
l’information 

Recommandation 2 : Nous recommandons que le Secteur CI révise 
ses principales descriptions de poste avec HRM pour s’assurer que les 
responsabilités soient en adéquation avec les qualifications requises 
annoncées (en matière de formation et autres). Cela fournirait une 
base pour la rédaction d’avis de vacances en vue des futurs 
recrutements du secteur. 

Décembre 
2011 

Audit d’IOS de la gestion 
et du contrôle des 
économies sur les coûts 
de personnel 

Recommandation 1.2 : Pour le document 37 C/5, nous recommandons 
que BSP, en collaboration avec HRM et les secteurs, prépare le 
budget en : 

(i)  recensant les ressources humaines nécessaires pour atteindre 
les objectifs de programme ; 

(ii)  tenant compte des vacances de poste, des durées de 
recrutement, de l’évolution des cessations de service (étude et 
ajustement du taux de vacance d'emploi pour chaque cycle de 
préparation du budget biennal) ; 

(iii) intégrant les principes de la budgétisation axée sur les résultats 
(RBB) pour tous les frais de personnel et d’assistance 
temporaire afin de mieux mettre en adéquation les besoins de 
ressources humaines avec les objectifs de programme. 

Décembre 
2012 

Audit d’IOS des 
opérations au Siège du 
Secteur de l’éducation  

Recommandation 11 : Nous recommandons que HRM s’appuie sur la 
récente initiative du Secteur de l’éducation consistant à rédiger des 
descriptions de poste génériques en étudiant la possibilité de recourir 
plus largement à de telles descriptions de poste dans tous les secteurs 
de programme. 
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Décembre 
2012 

Audit d’IOS des 
opérations au Siège du 
Secteur de l’éducation 

Recommandation 12 : Nous recommandons que HRM, en consultation 
avec l’ADG/ED, estime la valeur ajoutée d’une équipe de gestion des 
ressources humaines dédiée au sein du Secteur de l’éducation, par 
rapport aux besoins particuliers de ce secteur, et étudie si les 
avantages sont supérieurs au coût d’opportunité, délègue au service la 
responsabilité d’engager les procédures RH élémentaires ; par 
exemple, en renouvelant les contrats de durée définie, en autorisant 
les avancements d’échelon et en élaborant les lettres de proposition 
d’emploi. 

2012 Rapport du CCI sur le 
recrutement du 
personnel dans les 
organismes des Nations 
Unies : analyse 
comparative et cadre de 
référence 

Recommandation 3 : Les Chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies qui n’ont pas encore ramené la durée d’affichage des 
avis de vacance de poste à 30 jours maximum devraient le faire et 
solliciter, quand il convient, l’approbation des organes délibérants. 

Mars 2015 Audit externe de la 
Gestion prévisionnelle 
des emplois, des 
effectifs et des 
compétences 

Recommandation 1 : L’auditeur externe recommande de conduire d’ici 
la fin du biennium une revue des effectifs et services de soutien afin de 
déterminer : (i) la nature et le niveau de service que le Siège doit 
assurer, en termes de gestion des ressources humaines, aux 
structures de programme et aux bureaux ; (ii) les services « cœur de 
métier/maîtres d’ouvrage » devant être conservés en interne ; (iii) les 
compétences spécifiques dont les services support ont besoin, en soi 
et dans la durée ; (iv) un plan d’accession à ces compétences-objectif 
incluant une programmation des recrutements nécessaires au regard 
de la cartographie actuelle et des plans de formation éventuels. 

Mars 2015 Audit externe de la 
Gestion prévisionnelle 
des emplois, des 
effectifs et des 
compétences 

Recommandation 2 : Faute d’une gestion basée sur l’évaluation des 
compétences réelles et utiles, et en attente du développement de  
celle-ci, l’auditeur externe recommande de mettre en place a minima 
dès à présent un dispositif de « bilan de compétences » (conforme aux 
usages de la profession) pour les personnels de toutes classifications 
(G, P et D) qui seraient signalés par leur superviseurs dans le cadre 
des exercices d’évaluation, bilans à confronter aux exigences des 
postes actuels ou disponibles pour ces personnels. 

Mai 2015 Audit d’IOS du Bureau 
de l’UNESCO à Apia 

Recommandation 1 : Nous recommandons que HRM, en collaboration 
avec BSP, établisse et tienne à jour un plan de succession documenté 
pour les postes de Chefs de bureau hors Siège qui anticiperait les 
départs à la retraite, les transferts par rotation et définirait un calendrier 
adapté pour les recrutements et les nominations. 
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