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اليونسكو اليوم، بعد احتفالها بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسها، مرحلة جديدة تَتعزَّز وتترّسخ تدخل 
فيها مكانتها حول مبادئها األساسية بوصفها بيتاً لجميع األمم، يجّسد تطلع المجتمعات كافة إلى 

سالم دائم وتنمية مستدامة يستندان إلى حقوق اإلنسان وكرامته.

من  السالم  حصون  توطيد  على  العالم  أنحاء  شتى  في  تعمل  اليونسكو  انفكت  ما  اليوم،  حتى   ١945 عام  فمنذ 
خالل النهوض بالتعليم للجميع، وصون التراث الثقافي المشترك للبشرية وتنوعه، مع االستناد في ذلك إلى حقوق 
التعاون في مجال العلوم لفائدة الجميع، وتشجيع المساواة بين الجنسين، ومساندة الدول  اإلنسان، وعبر تطوير 

في فهم التحوالت االجتماعية وإدارة شؤونها، والدفاع عن حرية التعبير، وتنمية وسائل اإلعالم.

إال أن هذه »القوة المرنة« في مجال التعليم والعلوم لم تكن قط بهذه األهمية التي هي عليها اليوم.

أيضاً  اقترن  لكنه  هائالً،  نمواً  العالم  أنحاء  وشهدت  المناخ،  تغير  تأثير  تسارع  كما  العولمة  وتيرة  تسارعت  فقد 
من ضعف،  يعتورها  ما  وال  تكامل،  من  عليه  هي  ما  أن شهدت  للمجتمعات  يسبق  ولم  الالمساوة.  أشكال  بتنامي 
اليوم،  الذي هي عليه  بالقدر  المعلومات لم تكن قط متاحة على نطاق واسع  أن  اليوم. ومع  الذي تشهده  بالشكل 
فإن الفجوات المعرفية آخذة في التعّمق. وفي الوقت الذي يشتّد فيه التعصب والتطرف العنيف، تتعالى تطلعات 
ذاته  السياق  هذا  أن  بيد  الشأن.  هذا  في  إحباطاتهم  تتزايد  كانت  وإْن  وكرامته،  اإلنسان  حقوق  صون  إلى  البشر 

يجعل التعاون في مجاالت التربية والعلم والثقافة واالتصال والمعلومات أمراً ملّحاً على نحو لم يسبق له مثيل.

وفي عصر التغير الكبير هذا، الذي تخضع فيه المجتمعات كافة لتحوالت غير مسبوقة، يتوّجب على اليونسكو أن 
تلبي النداء إلى اإلسهام في صياغة عالم جديد بتغليب العدالة والمساواة، وبإعالء شأن الكرامة وتوطيد االحترام. 

في  األعضاء  الدول  عليها  وافقت  التي   ،٢٠3٠ لعام  المستدامة  للتنمية  الجديدة  الخطة  جوهر  أعتبره  ما  وهذا 
الدورة  في  اعتُمد  الذي  المناخ،  تغير  بشأن  باريس  اتفاق  ركيزة  بالذات  التطلعات  هذه  شّكلت  وقد  عام ٢٠١5. 
كانون  في  باريس  في  ُعقدت  التي  المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  االتفاقية  في  األطراف  لمؤتمر  والعشرين  الحادية 

األول/ديسمبر ٢٠١5. 

إن هاتين الوثيقتين ترسيان أسساً متينة لتستند إليها اليونسكو في العمل لدعم التنمية المستدامة، والسالم الدائم، 
وإني  والعدالة.  المتبادل  والحوار واالحترام  التضامن  قوامها  أرضية راسخة  المجدي، وذلك على  الدولي  والتعاون 
وأهمية  وأنشطتها،  المتحدة  لألمم  المتخصصة  الوكاالت  دور  أهمية  يعزز  الخطة  هذه  تنفيذ  في  التقدم  بأن  أؤمن 
العمل المشترك بين الوكاالت، ويستنفر جميع مواطن القوة على صعيد أسرة األمم المتحدة، من أجل دعم البلدان 

والمجتمعات في بلوغ األهداف التي حددتها.

أقوى فأقوى؛ ولذلك فإني مصّممة على االستمرار في قيادة  اليونسكو  أن تكون  العمل يتطلب  التقدم في  أن  غير 
زيادة  أجل  البرنامجي من  العمل  العمليات، وتعزيز  للكفاءة، وترشيد  الداعم  االستثمار  المنظمة من خالل  إصالح 

فعالية التنفيذ.

إنجازات  حّققت  قد  المنظمة  كانت  وإذا  اإلصالح.  هذا  من  أساسياً  استراتيجية جديدة جزءاً  عقد شراكات  ويُعتبر 
إلى هذه األسس  الجهد باالستناد  المزيد من  العزم على بذل  الماضية، فإنني عاقدة  السنوات األخيرة  كثيرة خالل 
من أجل عقد شراكات أقوى وأوسع نطاقاً مع الدول األعضاء وسائر وكاالت األمم المتحدة والقطاع الخاص سعياً 

إلى االبتكار في جميع المجاالت.

التي  األولى  هي  الميزانية  هذه  لكون   -  ٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  وميزانية  برنامج  صميم  في  المهمة  هذه  وتندرج 
تضعها اليونسكو في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة لعام ٢٠3٠، وتتجّلى فيها اإلسهامات التي 
ما برحت اليونسكو تقدمها لمساندة الدول األعضاء في صياغة جدول األعمال العالمي الجديد للتنمية المستدامة، 

كما يتجّلى فيها التطّلع المشترك إلى إتقان صوغ منظمة مالئمة للغرض في تنفيذ جدول األعمال الجديد.

مقدمة المديرة العامة
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 ٢٠١-٢٠٢١4 للفترة  األجل  المتوسطة  االستراتيجية  مع  هذه  والميزانية  البرنامج  وثيقة   وتتماشى 
لبرنامج األربع سنوات الذي وضع للفترة ٢٠١4-٢٠١7.   )الوثيقة 37م/4(، وترمي إلى أن تكون امتداداً مباشراً 

وقد أُعدت وثيقة البرنامج والميزانية هذه لتحقيق أهداف واضحة هي:

صوغ المنظمة صياغة متقنة تجعلها مالئمة للغرض، تلبي كامل احتياجات الدول األعضاء تلبية فعالة وتقود  ▪
التعاون ضمن مجاالت اختصاصها؛

التزام  ▪ وتعزيز   ،٢٠١3 عام  في  التنفيذي  المجلس  أقّره  الذي  للتراتب  طبقاً  أولويات،  في  البرامج  تصنيف 
اليونسكو باألولويتين العامتين المتمثلتينفي   أفريقيا، وفي   المساواة   بين   الجنسين؛    

زيادة الحصة المخصصة للبرنامج من ميزانية اليونسكو؛ ▪

المستدامة بحلول عام ٢٠3٠، في مجاالت  ▪ التنمية  أهداف  الحاسمة من حيث تحقيق  البرنامج  إظهار مجاالت 
مع   ،٢٠١5 عام  بعد  ما  لفترة  المنظمة  وتهيئة  والمحيطات،  والمعلومات  واالتصال  والثقافة  والعلم  التربية 

التركيز على مزايا اليونسكو النسبية؛

لألمم  ▪ منظومة  إطار  ضمن  تعمل  الطويل  األجل  في  فعالة  وشريكة  قائدة  بوصفها  اليونسكو  مكانة  توطيد 
شراكات  تعزيز  خالل  ومن  والقطري  واإلقليمي  العالمي  المستوى  على  وذلك  اإلصالح،  في  مستمرة  المتحدة 

اليونسكو داخل منظومة األمم المتحدة، وإعطاء أولوية األولويات لجدول األعمال المقبل في مجال التعليم؛

والفئات  ▪ النامية،  الصغيرة  الجزرية  والدول  نموا،  البلدان  وأقل  الشباب،  لصالح  محددة  أنشطة  مساندة 
االجتماعية األشد عرضة للتهميش، وتعبئة إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشبكة اإلنترنت من أجل 

إقامة مجتمعات المعرفة؛

مواصلة تجديد المنظمة وإصالحها من خالل زيادة االستثمار الداعم للكفاءة وعقد شراكات استراتيجية أقوى  ▪
والحرص على فعالية التنفيذ.

هما  الوثيقة،  هذه  في  والمقدَّمين  األهداف  هذه  ضوء  على  الناجَمين   ٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  وميزانية  برنامج  وإن 
بين الدول األعضاء واألمانة من أجل التوصل إلى أمثل الحلول التمويلية باالستعانة بأفكار  ثمرة تعاون وثيق جداً 
ابتكارية، وتخصيص الموارد المالية الشحيحة للبرامج بما يتوافق مع األولويات المحددة باتفاق الطرفين، وتعديل 

بنية البرنامج وأهدافه لالستجابة بشكل أفضل لمتطلبات البيئة المتغيرة.

اليونسكو  بصوغ  وقت،  أي  في  منّي  أكثر  والميزانية،  للبرنامج  المعتمد  اإلطار  هذا  إلى  استناداً  ملتزمة،  وإني 
لجعلها منظمة مالئمة للغرض، وبالمضي قدماً بعملية اإلصالح في كل المجاالت - إلحراز مكاسب أكبر فأكبر من 
الشريك  اليونسكو  أن تكون  البرنامج، وفوق كل ذلك، لضمان  تنفيذ  التكاليف في مساندة  الفعالية وخفض  حيث 

النشيط والمقتصد والرائد الذي تحتاجه الدول والمجتمعات اليوم وفي المستقبل.

لكن هذا المطمح يستدعي الوحدة بين جميع الدول األعضاء والمنظمة. ويقتضي رؤية استراتيجية يرفدها العزم 
أداء؛  وأفضل  فعالية،  أشد  متجددة،  منظمة  بناء  على  العمل  في  النهاية  حتى  صامدين  نبقى  أن  فيجب  واإلقدام. 
وعلى إرساء األسس لسالم دائم وتنمية مستدامة مبنيين على حقوق اإلنسان؛ والنهوض بتنمية بشرية تقوم على 

المساواة في الكرامة؛ وتحرير العبقرية الكامنة في كل امرأة وكل رجل، بكامل طاقاتها.

باريس، شباط/فبراير ٢٠١٦

إيرينا بوكوفا
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إن المؤتمر العام،

العامة )3٨م/5 وضميمة وضميمة ٢،  المديرة  الذي قدمته  للفترة ٢٠١٦-٢٠١7  البرنامج والميزانية  وقد درس مشروع 
و3٨م/٦ معدلة وضميمة وضميمة ٢، و3٨م/إعالم ١7 وتصويب، وتقارير لجانه(،

يقرر ما يلي:

البرنامج العادي ألف -  

يُعتمد للفترة المالية ٢٠١٦-٢٠١7 مبلغاً قدره ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٦7 دوالر يُخصص على النحو التالي: )أ( 

 قرار فتح االعتمادات المالية 
للفترة 2017-2016 

قرار المؤتمر العام 3٨م/١٠3    00001



3٨ivم/5 املعتمدة - قرار فتح االعتمادات

قرار فتح االعتمادات المالية للفترة 2017-2016

يقرر المؤتمر العام في دورته الثامنة والثالثين ما يلي:

البرنامج العادي ألف -  

يُعتمد للفترة المالية ٢٠١٦-٢٠١7 مبلغاً قدره ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٦7 دوالر يُخصص على النحو التالي: )أ( 

667 مليون دوالربند االعتماد

الباب األول - السياسة العامة واإلدارة 

3٠٠ 5١٢ ١٠الهيئتان الرئاسيتانألف - 

 )وتشمالن املؤتمر العام واملجلس التنفيذي(

4٠٠ ٢49 ٢٠ اإلدارةباء - 

)وتشمل: اإلدارة العامة، واملكتب التنفيذي للمديرة العامة، ومرفق اإلرشاف الداخيل، ومكتب املعايري الدولية والشؤون 
القانونية، ومكتب األخالقيات(

 

5٠٠ ٦73 ١٨اإلسهام يف األجهزة املشركة ملنظومة األمم املتحدةجيم - 

200 ٤35 ٤9املجموع، الباب األول

 الباب الثاني - الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

 الربامجألف - 
 الربنامج الرئييس األول - الرتبية )١(

4٠٠ ٨٨3 ٦7مساندة الدول األعضاء يف تطوير نظم التعليم لتعزيز التعّلم الجيد والجامع مدى الحياة لصالح الجميع١.١

5٠٠ ٨٠٦ ١١تمكني الدارسني من أن يكونوا مواطنني عامليني مبدعني ومسؤولني١.٢

٦٠٠ ٢5٦ ١9توجيه وتنسيق جدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ من خالل الرشاكات والرصد والبحوث3.١

3٠٠ 49١ ٢5معاهد اليونسكو للرتبية من الفئة ١

800 ٤37 12٤املجموع، الربنامج الرئييس األول
 الربنامج الرئييس الثاني - العلوم الطبيعية )٢( و)3(

تعزيز السياسات والحوكمة يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتوثيق الروابط بني العلوم والسياسات ٢.١
واملجتمع

٨٢٨ ١٢ 9٠٠

5٠٠ ٢49 ٨بناء القدرات املؤسسية يف العلوم والهندسة٢.٢

9٠٠ ٨٦٠ ١3 تعزيز املعارف والقدرات من أجل حماية املحيطات والسواحل وإدارتها عىل نحو مستدام3.٢

٦٠٠ 5٨9 7 توطيد التعاون العلمي الدويل فيما يتعلق بنظم األرض وتخفيف مخاطر الكوارث4.٢

٨٠٠ 4٢٢ 7 تعزيز دور العلوم اإليكولوجية ومعازل املحيط الحيوي5.٢

5٠٠ 3٨3 ١٦تعزيز أمن املياه العذبة٢.٦

٠٠٠ ٠١5 ١ معهدا اليونسكو للعلوم من الفئة ١

200 350 67املجموع، الربنامج الرئييس الثاني

 الربنامج الرئييس الثالث - العلوم االجتماعية واإلنسانية

تعبئة البحوث واملعارف ورسم السياسات املوجهة نحو املستقبل من أجل دعم التحوالت االجتماعية واالندماج ١.3
االجتماعي والحوار بني الثقافات

١9 3٠9 4٠٠

تمكني الدول األعضاء من إدارة اآلثار األخالقية والقانونية والبيئية واملجتمعية للتحديات العلمية والتكنولوجية ٢.3
من أجل تحقيق التنمية االجتماعية الجامعة واملستدامة

٦ 959 7٠٠

وضع السياسات من خالل عملية تشاركية مع األطراف املعنية يف مجايَل الشباب والرياضة؛ ودعم تنمية 3.3
الشباب واملشاركة املدنية

 ٨ ١١53 ٨٠٠

900 122 38املجموع، الربنامج الرئييس الثالث
 الربنامج الرئييس الرابع - الثقافة)4(

٠٠٠ ٦3٢ 3٢حماية الثقافة والرتاث والتاريخ وحفظها وتعزيزها ونقلها من أجل الحوار والتنمية١.4

دعم وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، وصون الرتاث الثقايف غري املادي، وتنمية الصناعات الثقافية ٢.4
واإلبداعية

٨٠ ٢١7 4٠٠

٤00 ٤39 5٤املجموع، الربنامج الرئييس الرابع

 الربنامج الرئييس الخامس - االتصال واملعلومات

تعزيز نشوء بيئة مؤاتية لحرية التعبري وحرية الصحافة وسالمة الصحفيني، وتيسري التعددية واملشاركة يف ١.5
وسائل اإلعالم، ودعم املؤسسات اإلعالمية املستدامة واملستقلة 

١5 ٦٠٠ ٢٨٨

٦٠٠ ٠٨3 ١9النهوض بعملية تعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف وحفظها٢.5

200 372 3٤املجموع، الربنامج الرئييس الخامس

٨٠٠ ٦4٨ 9معهد اليونسكو لإلحصاء

٨٠٠ 444 ٨4إدارة املكاتب امليدانية

 )وتشمل إدارة الربامج الالمركزية يف امليدان، وتكاليف تشغيل املكاتب امليدانية(

٠٠٠ ٠٠٠ 5 التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

100 816 ٤17 املجموع، الباب الثاني - ألف
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 الخدمات املتعلقة بالربامجباء - 

5٠٠ ١٨١ ٨تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا١ -

7٠٠ ٢4٠ ٢تنسيق ورصد األنشطة لتحقيق املساواة بني الجنسني٢ -

4٠٠ 45٠ ١استجابة اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث3 -

١٠٠ 9١٠ ٦التخطيط االسرتاتيجي ورصد الربنامج وإعداد امليزانية4 -

٠٠٠ ٠5٢ 5إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة5 -

5٠٠ ٦٦4 ٢4العالقات الخارجية وإعالم الجمهور٦ -

4٠٠ ١٢3 ١دعم املكاتب امليدانية والتنسيق فيما بينها7 -

600 622 ٤9املجموع، الباب الثاني - باء

700 ٤05 18برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسيةجيم - 

٤00 8٤٤ ٤85املجموع، الباب الثاني

 الباب الثالث - الخدمات الداخلية

 إدارة املوارد البرشيةألف - 

١٠٠ 4٢٠ ١9 إدارة املوارد البرشية١ -

٠٠٠ ٠٠٠ ٢  التدريب عىل نطاق املنظمة لتنمية قدرات املوظفني٢ -

٠٠٠ ٠٠٠ ١٢ املساهمات التي تقدَّم إىل صندوق التأمني الصحي عن املشرتكني املنتسبني والتكاليف اإلدارية3 -

100 ٤20 33 املجموع، الباب الثالث - ألف 

100 ٤38 1٤ إدارة الشؤون املاليةباء - 

  

 إدارة خدمات الدعمجيم - 

٠٠٠ 95٠ 3 إدارة وتنسيق خدمات الدعم واملشرتيات١ -

١٠٠ ٢٦٠ ١7 إدارة الخدمات املتعلقة باللغات والوثائق٢ -

4٠٠ 957 ٢4 إدارة املرافق وشؤون األمن والسالمة واملؤتمرات3 -

500 167 ٤6 املجموع، الباب الثالث - جيم  

300 587 11 إدارة نظم املعلومات واالتصاالت دال - 

000 613 105 املجموع، الباب الثالث 

600 892 6٤0املجموع، األبواب من األول إىل الثالث 

٠٠٠ ٠٠٠ 3األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت يف مالك املوظفني

٠٠٠ 74٨ 3 األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل لصندوق التأمني الصحي يف فرة ما بعد الخدمة

4٠٠ ٠٨٢ ١4 الباب الرابع - سداد قروض تجديد مباني املقر ومبنى مكتب الربية الدويل لليونسكو

٠٠٠ ٢77 5 الباب الخامس - الزيادات املتوقعة يف التكاليف

000 000 667مجموع االعتمادات املالية

تتضمن اعتمادات الربنامج الرئييس األول املخصصات املالية ملعاهد اليونسكو للرتبية:)١(
3٠٠ ٠٦3 7 مكتب الرتبية الدويل لليونسكو

١٠٠ 4٦٨ 7معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية
9٠٠ 734 ٢ معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة

١٠٠ ٢5٢ ١معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف مجال الرتبية
4٠٠ 45٦ 3معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا

5٠٠ ٠٢3 3معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكاريبي
٠٠٠ 493معهد املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة

3٠٠ 49١ ٢5املجموع، معاهد اليونسكو للربية
تتضمن اعتمادات الربنامج الرئييس الثاني املخصصات املالية ملعهدي اليونسكو للعلوم:)٢(

 - معهد اليونسكو للتعليم يف مجال املياه
٠٠٠ ٠١5 ١املركز الدويل للفيزياء النظرية

٠٠٠ ٠١5 ١املجموع، معهدا اليونسكو للعلوم
تتضمن اعتمادات الربنامج الرئييس الثاني اعتمادات امليزانية الخاصة باللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات )3(

البالغة
١3 ٨٦٠ 9٠٠

9٠٠ 74٦ ٢١تتضمن اعتمادات الربنامج الرئييس الرابع اعتمادات امليزانية الخاصة بمركز اليونسكو للرتاث العاملي)4(



االعتمادات اإلضافية

أعاله:  )أ(  الفقرة  إطار  في  عليها  الموافق  االعتمادات  إلى  يلي  ما  وإضافة  بقبول  العامة  للمديرة  يؤذن  )ب( 
المساهمات الطوعية والهبات والمنح والوصايا واإلعانات، وكذلك المساهمات التي تقدمها الحكومات، وذلك 
مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 7 من النظام المالي. وعلى المديرة العامة أن تحيط أعضاء المجلس 

التنفيذي علماً بذلك كتابة في الدورة التي تعقب اتخاذ مثل هذا اإلجراء.

االلتزامات المالية

الثاني/يناير ٢٠١٦  كانون  الممتدة من ١  المالية  الفترة  بالتزامات خالل  ترتبط  أن  العامة  للمديرة  يجوز  )جـ( 
إلى 3١ كانون األول/ديسمبر ٢٠١7 وفقاً لما يلي:

المتوقع  النقدي  التدفق  بلوغ  حال  في  وذلك  أعاله،  )أ(  الفقرة  في  المقررة  االعتمادات  حدود  في   )١(
٦٦7 مليون دوالر؛

-٢٠١٦ للفترة  متوقع  نقدي  تدفق  إلى  المستندة  اإلنفاق  خطة  في  المبينة  االعتمادات  حدود  في   )٢(
٢٠١7 قدره 5١٨ مليون دوالر؛

األول/ديسمبر ٢٠١7  كانون  قبل 3١  والمبرمة  بالوثيقة 3٨م/5  المتعلقة  المالية  االلتزامات  تظل   )3(
والمستحقة األداء في عام ٢٠١٨ قائمة وصالحة طوال السنة التقويمية ٢٠١٨ وفقاً ألحكام المادة 

4 من النظام المالي.

التحويالت

الخامس  الباب  من  اعتمادات  التنفيذي،  المجلس  موافقة  على  بناء  تنقل،  بأن  العامة  للمديرة  يؤذن  )د( 
الرابع  إلى  األول  األبواب من  المالئمة في  االعتمادات  بنود  إلى  التكاليف(  المتوقعة في  )الزيادات  للميزانية 
والتسويات  والخدمات  السلع  تكاليف  وفي  الموظفين  تكاليف  في  الزيادات  لمواجهة  وذلك  الميزانية،  من 

التقنية.

فيما يخص البرامج الرئيسية الخمسة، يجوز للمديرة العامة أن تجري تحويالت بين بنود اعتمادات محاور  )هـ( 
للبرنامج  المخصصة  األصلية  االعتمادات  من   ٪٢ نسبة  يتجاوز  ال  بمبلغ  رئيسي  برنامج  كل  في  العمل 
التحويالت وأسبابها  التنفيذي كتابًة على تفاصيل  المعني، على أن يجري إطالع أعضاء المجلس  الرئيسي 
أن  العامة  للمديرة  يجوز   )١( الخمسة:  الرئيسية  البرامج  وبين  اإلجراء.  هذا  اتخاذ  تلي  التي  الدورة  في 
من   ٪٢ نسبة  يتجاوز  ال  بمبلغ  برنامجي  قطاع  لكل  عليها  الموافق  اإلجمالية  المبالغ  بين  تحويالت  تجري 
االعتمادات األصلية، على أن يجري إطالع أعضاء المجلس التنفيذي كتابة على تفاصيل التحويالت وأسبابها 
 ،٪٢ نسبة  التحويالت  مبلغ  فيها  يتجاوز  التي  الحاالت  في   )٢( اإلجراء؛  هذا  اتخاذ  تلي  التي  الدورة  في 

يتعين على المديرة العامة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس التنفيذي .

اليونسكو  الثقافية وبلجنة  اليونسكو  الرئيسية وباتفاقيات  بالبرامج  الخاصة  الميزانية  اعتمادات  ال تخضع  )و( 
إجراء  عن  تنجم  تخفيضات  ألي  العالمي،  للتراث  اليونسكو  وبمركز  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية 

تحويالت إلى أبواب أخرى من الميزانية.

إلى  الوفورات  هذه  ل  تُحوَّ الميزانية،  أبواب  من  باب  أي  في  العامين،  فترة  وفورات خالل  تحقيق  حال  في  )ز( 
البرامج الرئيسية بالتشاور مع المجلس التنفيذي.
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الموظفون

يرد في الملحق الثاني للوثيقة 3٨م/5 ملخص الوظائف الثابتة المقترحة بحسب الدرجات لفترة العامين  )ح( 
٢٠١٦-٢٠١7. وعلى المديرة العامة أن تعرض أي تغيير يُعتزم إجراؤه في هذا الملحق فيما يتعلق بالعدد 
للحصول  التنفيذي  المجلس  على  مدير  درجة  من  والوظائف  العامة  المديرة  مساعدي  لوظائف  اإلجمالي 
لمرتب  مساوية  مرتبات  يتلقون  الذين  األشخاص  عدد  يكون  أن  مراعاة  مع  عليها،  المسبقة  موافقته  على 

مساعد مدير عام مطابقاً لعدد الوظائف القائمة لمساعدي المديرة العامة.

مكتب  منها:  هيئة  بكل  الخاصة  واللوائح  األساسي  للنظام  وفقاً  التالية  الهيئات  في  وظائف  إنشاء  يجوز  )ط( 
التربية الدولي لليونسكو، ومعهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية، ومعهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة، 
في  القدرات  لبناء  الدولي  اليونسكو  ومعهد  التربية،  مجال  في  المعلومات  لتكنولوجيات  اليونسكو  ومعهد 
غاندي  المهاتما  ومعهد  والكاريبي،  الالتينية  أمريكا  في  العالي  للتعليم  الدولي  اليونسكو  ومعهد  أفريقيا، 
الدولي  والمركز  المياه،  مجال  في  للتعليم  اليونسكو  ومعهد  المستدامة،  والتنمية  السالم  أجل  من  للتربية 
في  الوارد  الوظائف  غير مدرجة في جدول  الوظائف  اليونسكو لإلحصاء. وهذه  النظرية، ومعهد  للفيزياء 

الملحق الثاني للوثيقة 3٨م/5.

اشتراكات الدول األعضاء

ل االعتمادات المالية المقررة في الفقرة )أ( أعاله )٠٠٠ ٠٠٠ ٦٦7 دوالر( من اشتراكات الدول األعضاء  تُموَّ )ي( 
للباب  المنَفق  الرصيد غير  إضافية مستمدة من  مالية  اعتمادات  البالغة ٠٠٠ ٠٠٠ ٦53 دوالر، وكذلك من 
غير  الرصيد  ومن  التكاليف«  في  المتوقعة  »الزيادات  المعنون  المعتمدة  37م/5  الوثيقة  من  الخامس 
ومبادرات  األولوية  ذات  للبرامج  المكرس  المانحة  الجهات  المتعدد  الخاص  الطوارئ  لصندوق  المنَفق 

اإلصالح التي تضطلع بها اليونسكو.

من  منها  دوالر  ماليين   5٠7 ل  يموَّ  ،٢٠١7-٢٠١٦ للفترة  دوالر  مليون   5١٨ البالغة  اإلنفاق  خطة  حالة  وفي 
المنَفق  غير  الرصيد  من  يُستمد  دوالر  مليون   ١١ قدره  إضافي  مبلغ  عن  فضالً  األعضاء  الدول  اشتراكات 
في الباب الخامس من الوثيقة 37م/5 المعتمدة المعنون »الزيادات المتوقعة في التكاليف« ومن الرصيد 
المانحة  الجهات  المتعدد  الخاص  الطوارئ  الوثيقتين 35م/5 و3٦م/5 في صندوق  بموجب  المنَفق  غير 

المكرس للبرامج ذات األولوية ومبادرات اإلصالح التي تضطلع بها اليونسكو.

تقلبات سعر العملة

البالغ  الصرف  بسعر  هذا  الميزانية  مشروع  إعداد  في  المستخدمة  العادية  الميزانية  تقديرات  ُحسبت  )ك( 
للفترة  الميزانية  إعداد  في  استُخدم  الذي  ذاته  الصرف  سعر  وهو  الواحد،  األمريكي  للدوالر  يورو   ٠.٨٦9
الميزانية بسعر  التي تؤدى باليورو، فتُسجل في تقارير  الميزانية  إيرادات ومصروفات  أما   .٢٠١5-٢٠١4
الدولية  المحاسبية  للمعايير  )وفقاً  الحسابات  يخص  فيما  ولكن  أعاله.  المذكور  للدوالر  الثابت  الصرف 
الصرف  سعر  باستخدام  تُسجل  باليورو  المحددة  الميزانية  ومصروفات  إيرادات  فإن  العام(،  للقطاع 
للميزانية  مختلفين  أساسين  استخدام  عن  الناتجة  الفروق  وتُعرض  المتحدة.  األمم  في  به  المعمول 

والحسابات في تقارير التسوية/المقارنة الخاصة بالبيانات المالية.
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البرامج الخارجة عن الميزانية باء - 

يؤذن للمديرة العامة بأن تتلقى أمواالً غير األموال التي تحّصلها من اشتراكات الدول األعضاء لتنفيذ برامج  )ل( 
بالتزامات وتسدد مدفوعات في  المنظمة وسياساتها وأنشطتها، وأن ترتبط  ومشروعات تتالءم مع أهداف 

إطار هذه األنشطة بما يتفق مع نظم المنظمة ولوائحها واالتفاقات المبرمة مع مصادر التمويل.

وإن المؤتمر العام

سنتين  لمدة  المالي  النظام  من   5 المادة  من   5.١ الفقرة  بأحكام  العمل  تعليق  استثنائية،  بصورة  يقرر،  )م( 
إلى وجود رصيد غير منَفق في صندوق الطوارئ الخاص  الثاني/يناير ٢٠١٦ نظراً  اعتباراً من ١ كانون 

المتعدد الجهات المانحة المكرس للبرامج ذات األولوية ومبادرات اإلصالح التي تضطلع بها اليونسكو؛

االستثمارات  لتمويل  موارده  تُستخدم  البرنامج«  تنفيذ  لتعزيز  استثماري  »صندوق  إنشاء  أيضاً  ويقرر  )ن( 
الجارية الخاصة باإلصالح والرامية إلى تحسين كيفية تنفيذ برنامج اليونسكو من أجل تحقيق المزيد من 

المكاسب على صعيد الكفاءة والمزيد من التخفيضات في التكاليف دعماً لتنفيذ البرنامج؛

المعنون  المعتمدة  37م/5  الوثيقة  من  الخامس  الباب  في  المتبقي  الرصيد  إيداع  ذلك  عن  فضالً  ويقرر  )س( 
المكرس  المانحة  الجهات  المتعدد  الخاص  الطوارئ  صندوق  وفي  التكاليف«  في  المتوقعة  »الزيادات 
لتعزيز  االستثماري  الصندوق  في  اليونسكو  بها  تضطلع  التي  اإلصالح  ومبادرات  األولوية  ذات  للبرامج 

تنفيذ البرنامج بعد تطبيق أحكام الفقرتين الفرعيتين )جـ( و)ي( أعاله.
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ix

املوارد الخارجة خطة اإلنفاق 2016-2017 )518 مليون دوالر(املجموع 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(امليزانية العادية
عن امليزانية)١()٢( املجموعميزانية املوظفنيامليزانية التشغيليةاملجموعميزانية املوظفنيامليزانية التشغيليةالباب

 دوالد دوالردوالردوالردوالردوالردوالر

  الباب األول - السياسة العامة واإلدارة
-    300 797 9  5٠٠ ١٠٠ ٢  ٨٠٠ ٦9٦ 7  300 512 10  5٠٠ ١٠٠ ٢  ٨٠٠ 4١١ ٨  الهيئتان الرئاسيتانألف -

  
٠٠٠ 9٨١ ٢  100 ٤3٤ 18  ٢٠٠ ١59 ١٦  9٠٠ ٢74 ٢  ٤00 2٤9 20  ٠٠٠ ٢9٦ ١٦  4٠٠ 953 3  اإلدارةباء -

  
-    500 160 16  -    5٠٠ ١٦٠ ١٦  500 673 18  -    5٠٠ ٦73 ١٨  اإلسهام يف األجهزة املشركة ملنظومة األمم املتحدةجيم -

000 981 2  900 391 ٤٤  700 259 18  200 132 26  200 ٤35 ٤9  500 396 18  700 038 31  املجموع، الباب األول
  

  الباب الثاني – الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

  الربامجألف -
7٠٠ 573 ٨4  500 258 83  ٠٠٠ 3٨٦ 5١  5٠٠ ٨7٢ 3١  800 ٤37 12٤  ٠٠٠ 3٨٦ 5١  ٨٠٠ ٠5١ 73  الربنامج الرئييس األول - الرتبية

١٠٠ 3٨5 ١٨7  ٤00 308 ٤8  ١٠٠ 553 35  3٠٠ 755 ١٢  200 350 67  ٦٠٠ ٠53 4١  ٦٠٠ ٢9٦ ٢٦  الربنامج الرئييس الثاني - العلوم الطبيعية 
٠٠٠ ٢٦٢ ٦  000 155 10  ٦٠٠ 4٠٦ 7  4٠٠ 74٨ ٢  900 860 13  ٦٠٠ 5٦4 ٨  3٠٠ ٢9٦ 5  )بما فيه لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم املحيطات(

١٠٠ ١٦٢ ٢٦  000 ٤58 25  ٢٠٠ 759 ١٨  ٨٠٠ ٦9٨ ٦  900 122 38  9٠٠ 9٢5 ٢٢  ٠٠٠ ١97 ١5  الربنامج الرئييس الثالث - العلوم االجتماعية واإلنسانية
9٠٠ 4٠٨ 45  000 668 ٤3  ٨٠٠ ٢45 3٢  ٢٠٠ 4٢٢ ١١  ٤00 ٤39 5٤  4٠٠ 945 33  ٠٠٠ 494 ٢٠  الربنامج الرئييس الرابع - الثقافة

٠٠٠ 9٨٦ ٢٨  ٤00 655 17  9٠٠ ٢٠3 ١4  5٠٠ 45١ 3  900 7٤6 21  ٦٠٠ 44٠ ١4  3٠٠ 3٠٦ 7  )بما فيه مركز الرتاث العاملي(
٦٠٠ 7١٢ ١٦  700 651 23  4٠٠ ١93 ١7  3٠٠ 45٨ ٦  200 372 3٤  ٦٠٠ ٦٦٦ ١٨  ٦٠٠ 7٠5 ١5  الربنامج الرئييس الخامس - االتصال واملعلومات

-    800 69٤ 7  -    ٨٠٠ ٦94 7  800 6٤8 9  -    ٨٠٠ ٦4٨ 9  معهد اليونسكو لإلحصاء
٦٠٠ 39٦ ١  300 827 80  ٢٠٠ 7٢٦ 55  ١٠٠ ١٠١ ٢5  800 ٤٤٤ 8٤  7٠٠ ٠53 5٨  ١٠٠ 39١ ٢٦  إدارة املكاتب امليدانية

-    -    -    -    000 000 5  ٠٠٠ ٠٠٠ 4  ٠٠٠ ٠٠٠ ١  التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية
000 639 361  700 866 312  700 863 210  000 003 102  100 816 ٤17  200 031 230  900 78٤ 187  املجموع، الباب الثاني - ألف

  
  الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

-    ٤00 173 ٤  9٠٠ 574 3  5٠٠ 59٨  500 81  1 8  ٨٠٠ ٨9٨ 3  7٠٠ ٢٨٢ 4  تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا١ -
٠٠٠ 377  100 609 1  ٠٠٠ ٢93 ١  ١٠٠ 3١٦  700 2٤0 2  ٠٠٠ ٦١5 ١  7٠٠ ٦٢5  تنسيق ورصد األنشطة لتحقيق املساواة بني الجنسني٢ -
-    800 97٤  3٠٠ ٦٦٠  5٠٠ 3١4  ٤00 ٤50 1  3٠٠ ٦٦٠  ١٠٠ 79٠  تصدي اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث3 -
5٠٠ ٨٨9 ٦  ٤00 192 5  ٠٠٠ ٢٠٠ 4  4٠٠ 99٢  100 910 6  ٠٠٠ ٢٠٠ 4  ١٠٠ 7١٠ ٢  التخطيط االسرتاتيجي ورصد الربنامج وإعداد امليزانية4 -
٢٠٠ 775 ٢  000 717 ٤  5٠٠ 39٨ 4  5٠٠ 3١٨  000 052 5  5٠٠ 39٨ 4  5٠٠ ٦53  إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة5 -
4٠٠ ٨9١  600 70٤ 19  4٠٠ ٢5٠ ١٨  ٢٠٠ 454 ١  500 66٤ 2٤  5٠٠ 5٢٢ ١9  ٠٠٠ ١4٢ 5  العالقات الخارجية وإعالم الجمهور٦ -
٠٠٠ 5١٢  ٤00 123 1  4٠٠ 9٢3  ٠٠٠ ٢٠٠  ٤00 123 1  4٠٠ 9٢3  ٠٠٠ ٢٠٠  دعم وتنسيق العمل امليداني7 -

100 ٤٤5 11  700 ٤9٤ 37  500 300 33  200 19٤ ٤  600 622 ٤9  500 218 35  100 ٤0٤ 1٤  املجموع، الباب الثاني - باء
  

-    700 5٤9 13  800 562 1  900 986 11  700 ٤05 18  800 562 1  900 8٤2 16  برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسيةجيم -
100 08٤ 373  100 911 363  000 727 2٤5  100 18٤ 118  ٤00 8٤٤ ٤85  500 812 266  900 031 219  املجموع، الباب الثاني

  
  الباب الثالث - الخدمات الداخلية

4٠٠ 53٠  300 158 29  7٠٠ ٦97 ١٢  ٦٠٠ 4٦٠ ١٦  100 ٤20 33  5٠٠ ٨٦٠ ١3  ٦٠٠ 559 ١9  إدارة املوارد البرشيةألف -
4٠٠ ١4٠ 4  500 3٤1 12  3٠٠ 394 ١١  ٢٠٠ 947  100 ٤38 1٤  9٠٠ 434 ١3  ٢٠٠ ٠٠3 ١  إدارة الشؤون املاليةباء -

7٠٠ 457 ١٠  500 220 36  ٨٠٠ ٨٨٨ ٢٨  7٠٠ 33١ 7  500 167 ٤6  3٠٠ ١7١ 33  ٢٠٠ 99٦ ١٢  إدارة خدمات الدعم)2(جيم -
٠٠٠ ٨١9  900 668 9  ١٠٠ 5١٠ ٨  ٨٠٠ ١5٨ ١  300 587 11  5٠٠ ٢٨٢ 9  ٨٠٠ 3٠4 ٢  إدارة نظم املعلومات واالتصاالتدال -

500 9٤7 15  200 389 87  900 ٤90 61  300 898 25  000 613 105  200 7٤9 69  800 863 35  املجموع، الباب الثالث
600 012 392  200 692 ٤95  600 ٤77 325  600 21٤ 170  600 892 6٤0  200 958 35٤  ٤00 93٤ 285  املجموع، األبواب من األول إىل الثالث

  
-    -    -    -    000 000 3  ٠٠٠ ٠٠٠ 3  -    احتياطي التسويات الخاصة باملوظفني

األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل لصندوق 
التأمني الصحي يف فرة ما بعد الخدمة

    -  3 74٠٠٠ ٨  3 7٤8 000    -  3 4١٠٠ ٠٦  3 ٤06 100    -
  

  الباب الرابع - سداد قروض تجديد مباني املقر  
-    ٤00 082 1٤  -    4٠٠ ٠٨٢ ١4  ٤00 082 1٤  -    4٠٠ ٠٨٢ ١4  ومبنى مكتب الربية الدويل
-    300 819 ٤  3٠٠ ٨١9 4  -    000 277 5  ٠٠٠ ٢77 5  -    الباب الخامس - الزيادات املتوقعة يف التكاليف

       
600 012 392  000 000 518  000 703 333  000 297 18٤  000 000 667  200 983 366  800 016 300  املجموع، األبواب من األول إىل الخامس 

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب  »تكاليف دعم الربنامج«  والصناديق الذاتية   )١(
التمويل.

املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة يف إطار امليزانية املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نفسها يف سيناريوهي االعتمادات املالية لجميع أبواب امليزانية إال الباب الثالث –    )٢(
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة يف إطار خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر. جيم حيث تقدَّ

ملخص موارد البرنامج العادي
والموارد الخارجة عن الميزانية
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امليزانية املعتمدة
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الباب األول – السياسة العامة واإلدارة 

 الباب األول - 1  

امليزانية العادية

املوارد الخارجة عن 
امليزانية)١(   

 املجموع 38م/5
 املعتمدة

)667 مليون دوالر(

 خطة اإلنفاق
2016-2017 

)518 مليون دوالر(

دوالردوالردوالر   

    الهيئتان الرئاسيتانألف –

-          ٨٠٠ ٦9٦ 7  ٨٠٠ 4١١ ٨  امليزانية التشغيلية  

-          5٠٠ ١٠٠ ٢  5٠٠ ١٠٠ ٢  ميزانية املوظفني  

-          300 797 9  300 512 10  املجموع، الباب األول - ألف 

   اإلدارةباء –

   اإلدارة العامةالفصل 1 

-          ٠٠٠ ٨7٦  ٠٠٠ ٨7٦  امليزانية التشغيلية  

-          ٦٠٠ ٦9٨ ١  4٠٠ ٨35 ١  ميزانية املوظفني  

   املكتب التنفيذي للمديرة العامةالفصل 2 

٠٠٠ 7٢7  5٠٠ ٦٠٠  ٠٠٠ ٨77 ١  امليزانية التشغيلية  

٠٠٠ 355 ١  3٠٠ 43٢ 4  3٠٠ 43٢ 4  ميزانية املوظفني  

   اإلرشاف الداخيلالفصل 3 

-          7٠٠ 5١3  7٠٠ 7١5  امليزانية التشغيلية  

٠٠٠ ٨99  3٠٠ ١٦3 5  3٠٠ ١٦3 5  ميزانية املوظفني  

   املعايري الدولية والشؤون القانونيةالفصل ٤ 

-          ١٠٠ ١٨٨  ١٠٠ 3٨٨  امليزانية التشغيلية  

-          7٠٠ ٢٠4 4  7٠٠ ٢٠4 4  ميزانية املوظفني  

   األخالقياتالفصل 5 

-          ٦٠٠ 9٦  ٦٠٠ 9٦  امليزانية التشغيلية  

-          3٠٠ ٦٦٠  3٠٠ ٦٦٠  ميزانية املوظفني  

000 981 2  100 ٤3٤ 18  ٤00 2٤9 20  املجموع، الباب األول - باء 

-          500 160 16  500 673 18   اإلسهام يف األجهزة املشركة ملنظومة األمم املتحدة )امليزانية التشغيلية(جيم -

٠٠٠ 7٢7  ٢٠٠ ١3٢ ٢٦  7٠٠ ٠3٨ 3١  املجموع، امليزانية التشغيلية 

٠٠٠ ٢54 ٢  7٠٠ ٢59 ١٨  5٠٠ 39٦ ١٨  املجموع، ميزانية املوظفني 

000 981 2  900 391 ٤٤  200 ٤35 ٤9  املجموع، الباب األول 

 
)١( املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم الربنامج" 

والصناديق الذاتية التمويل.
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بنود اإلنفاق
 

 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(
 خطة اإلنفاق 2017-2016 

املوارد الخارجة )518 مليون دوالر(
عن امليزانية)١( امليزانية 

التشغيلية
املجموعميزانية املوظفني 

امليزانية 
التشغيلية

املجموعميزانية املوظفني 

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر     

        الهيئتان الرئاسيتانألف –

-    5٠٠ ١٠٠ ٢  5٠٠ ١٠٠ ٢  5٠٠ ١٠٠ ٢  5٠٠ ١٠٠ ٢  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً - 

   التكاليف األخرى: ثانياً -  

-      املؤتمر العام   

٠٠٠ 434  ٠٠٠ 434  ٠٠٠ 434  ٠٠٠ 434  أجور املراجعة الخارجية للحسابات   

 ٠٠٠ ١3٠  ٠٠٠ ١3٠  ٠٠٠ ١5٠  ٠٠٠ ١5٠  أسفار املشاركني )املندوبني(   

 ٠٠٠ 5١٠ ٢  ٠٠٠ 5١٠ ٢  ٠٠٠ ٦5٠ ٢  ٠٠٠ ٦5٠ ٢  خدمات الرتجمة الفورية والتحريرية والوثائق   

 ٦٠٠ ٢3٦   ٦٠٠ ٢3٦  ٦٠٠ ٢٨٦   ٦٠٠ ٢٨٦  التكاليف األخرى املتعلقة بعمل املؤتمر العام   

-    600 310 3  -    600 310 3  600 520 3  -    600 520 3  املجموع الفرعي، املؤتمر العام 

-      املجلس التنفيذي   

 ٠٠٠ 997  ٠٠٠ 997  ٠٠٠ ٠45 ١  ٠٠٠ ٠45 ١  بدل السفر واإلقامة ألعضاء املجلس   

 ٠٠٠ 74٠ ٢  ٠٠٠ 74٠ ٢  ٠٠٠ ٠5٠ 3  ٠٠٠ ٠5٠ 3  خدمات الرتجمة الفورية والتحريرية والوثائق   

 ٢٠٠ ٦49   ٢٠٠ ٦49  ٢٠٠ 79٦   ٢٠٠ 79٦  التكاليف األخرى املتعلقة بعمل املجلس   

-    200 386 ٤  -    200 386 ٤  200 891 ٤  -    200 891 ٤  املجموع الفرعي، املجلس التنفيذي 

-    300 797 9  500 100 2  800 696 7  300 512 10  500 100 2  800 ٤11 8  املجموع الباب األول - ألف 

   اإلدارةباء -

    اإلدارة العامةالفصل 1

-    ٦٠٠ ٦9٨ ١  ٦٠٠ ٦9٨ ١  4٠٠ ٨35 ١  4٠٠ ٨35 ١   املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً - 

-       التكاليف األخرى: ثانياً -  

 -    -    -    -    املوظفون املؤقتون   

 ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ساعات العمل اإلضافية   

 ٠٠٠ ٦٠٠  ٠٠٠ ٦٠٠  ٠٠٠ ٦٠٠  ٠٠٠ ٦٠٠  دعم القيادة التنفيذية يف الدول األعضاء   

 -    -    -    -    تكاليف االستشاريني والخرباء   

 -    -    -    -    الخدمات التعاقدية   

 ٠٠٠ ١٢٠  ٠٠٠ ١٢٠  ٠٠٠ ١٢٠  ٠٠٠ ١٢٠  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى   

 ٠٠٠ 9١  ٠٠٠ 9١  ٠٠٠ 9١  ٠٠٠ 9١  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى   

 ٠٠٠ 45   ٠٠٠ 45  ٠٠٠ 45   ٠٠٠ 45  مرصوفات أخرى   

-    600 57٤ 2  600 698 1  000 876  ٤00 711 2  ٤00 835 1  000 876  املجموع، الفصل 1 

   املكتب التنفيذي للمديرة العامةالفصل 2

٠٠٠ 355 ١  3٠٠ 43٢ 4  3٠٠ 43٢ 4  3٠٠ 43٢ 4  3٠٠ 43٢ 4   املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً - 

٠٠٠ 7٢7     التكاليف األخرى: ثانياً -  

 ٠٠٠ 4٠٠  ٠٠٠ 4٠٠  ٠٠٠ 4٠٠  ٠٠٠ 4٠٠  دعم القيادة التنفيذية يف الدول األعضاء   

تعزيز املكانة االسرتاتيجية لليونسكو يف منظومة    
األمم املتحدة

  ٢ ١7٦ 5٢ ١  ٠٠7٦ 5٠٠  

 5٠٠ ٢٠٠   5٠٠ ٢٠٠  5٠٠ ٢٠٠   5٠٠ ٢٠٠  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى   

000 082 2  800 032 5  300 ٤32 ٤  500 600  300 309 6  300 ٤32 ٤  000 877 1  املجموع، الفصل 2 

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم الربنامج"    )١(
والصناديق الذاتية التمويل.

 الباب األول - 2  



3٨م/5 املعتمدة - السياسة العامة واإلدارة5

 

بنود اإلنفاق
 

 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(
 خطة اإلنفاق 2017-2016 

املوارد الخارجة )518 مليون دوالر(
عن امليزانية)١( امليزانية 

التشغيلية
املجموعميزانية املوظفني 

امليزانية 
التشغيلية

املجموعميزانية املوظفني 

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر     

   اإلرشاف الداخيلالفصل 3

٠٠٠ ٨99  3٠٠ ١٦3 5  3٠٠ ١٦3 5  3٠٠ ١٦3 5  3٠٠ ١٦3 5   املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً - 

-       التكاليف األخرى: ثانياً -  

 ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  املوظفون املؤقتون   

 ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 3٠  ساعات العمل اإلضافية   

 ٠٠٠ ١5٠  ٠٠٠ ١5٠  ٠٠٠ ٢١7  ٠٠٠ ٢١7  أسفار املوظفني يف مهام رسمية   

 ٠٠٠ ٦٠  ٠٠٠ ٦٠  ٠٠٠ ١٢7  ٠٠٠ ١٢7  تكاليف االستشاريني والخرباء   

 ٠٠٠ 9٢  ٠٠٠ 9٢  ٠٠٠ ١٦٠  ٠٠٠ ١٦٠  الخدمات التعاقدية   

 -    -    -    -    التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى   

 7٠٠ ١٦١  7٠٠ ١٦١  7٠٠ ١٦١  7٠٠ ١٦١  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى   

 -     -    -     -    مرصوفات أخرى   

000 899  000 677 5  300 163 5  700 513  000 879 5  300 163 5  700 715  املجموع، الفصل 3 

     املعايري الدولية والشؤون القانونيةالفصل ٤

-    7٠٠ ٢٠4 4  7٠٠ ٢٠4 4  7٠٠ ٢٠4 4  7٠٠ ٢٠4 4   املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -  

-       التكاليف األخرى: ثانياً -  

 -    -    ٠٠٠ ٦5  ٠٠٠ ٦5  املوظفون املؤقتون   

 -    -    ٠٠٠ ٢5  ٠٠٠ ٢5  ساعات العمل اإلضافية   

 ٠٠٠ 45  ٠٠٠ 45  ٠٠٠ ٨5  ٠٠٠ ٨5  أسفار املوظفني يف مهام رسمية   

 ٠٠٠ 7  ٠٠٠ 7  ٠٠٠ 4٠  ٠٠٠ 4٠  تكاليف االستشاريني والخرباء   

 ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 3٠  الخدمات التعاقدية   

 -    -    ٠٠٠ ١٢  ٠٠٠ ١٢  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى   

 ١٠٠ ١٢3  ١٠٠ ١٢3  ١٠٠ ١٢٨  ١٠٠ ١٢٨  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى   

 ٠٠٠ 3   ٠٠٠ 3  ٠٠٠ 3   ٠٠٠ 3  مرصوفات أخرى   

-    800 392 ٤  700 20٤ ٤  100 188  800 592 ٤  700 20٤ ٤  100 388  املجموع، الفصل ٤ 

   األخالقياتالفصل 5

-    3٠٠ ٦٦٠  3٠٠ ٦٦٠  3٠٠ ٦٦٠  3٠٠ ٦٦٠   املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً - 

-       التكاليف األخرى: ثانياً -  

 -    -          -    -          املوظفون املؤقتون   

 -    -          -    -          ساعات العمل اإلضافية   

 ٠٠٠ 4٨  ٠٠٠ 4٨  ٠٠٠ 4٨  ٠٠٠ 4٨  أسفار املوظفني يف مهام رسمية   

 -    -          -    -          تكاليف االستشاريني والخرباء   

 ٠٠٠ ٢5  ٠٠٠ ٢5  ٠٠٠ ٢5  ٠٠٠ ٢5  الخدمات التعاقدية   

 -    -          -    -          التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى   

 ٦٠٠ ٢3  ٦٠٠ ٢3  ٦٠٠ ٢3  ٦٠٠ ٢3  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى   

 -     -          -     -          مرصوفات أخرى   

-    900 756  300 660  600 96  900 756  300 660  600 96  املجموع، الفصل 5 

000 981 2  100 ٤3٤ 18  200 159 16  900 27٤ 2  ٤00 2٤9 20  000 296 16  ٤00 953 3  املجموع، الباب األول - باء 

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم الربنامج"    )١(
والصناديق الذاتية التمويل.



3٨6م/5 املعتمدة - السياسة العامة واإلدارة

 

بنود اإلنفاق
 

 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(
 خطة اإلنفاق 2017-2016 

املوارد الخارجة )518 مليون دوالر(
عن امليزانية)١( امليزانية 

التشغيلية
املجموعميزانية املوظفني 

امليزانية 
التشغيلية

املجموعميزانية املوظفني 

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر     

   اإلسهام يف األجهزة املشركة ملنظومة األمم املتحدةجيم -

 ٠٠٠ ٦٨٠  ٠٠٠ ٦٨٠  ٠٠٠ ٦٨٠  ٠٠٠ ٦٨٠  لجنة الخدمة املدنية الدولية١ -  

 ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  كلية موظفي منظومة األمم املتحدة٢ -  

  
- 3

برنامج "األمم املتحدة مهتمة" وبرنامج االزدواج 
الوظيفي وتنقل املوظفني

    -    -    -    - 

  
- 4

اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى ملنظومة األمم 
املتحدة

   

 ٠٠٠ ١١٠  ٠٠٠ ١١٠  ٠٠٠ ١١٠  ٠٠٠ ١١٠  - شبكة إدارة املوارد البرشية   

 ٠٠٠ 75  ٠٠٠ 75  ٠٠٠ 75  ٠٠٠ 75  - شبكة املالية وامليزانية   

- أنشطة التنسيق املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات    
واالتصاالت

  7٠٠٠ ٠  7٠٠٠ ٠  7٠٠٠ ٠  7٠٠٠ ٠ 

 ٦٠٠ 3٦5 ١  ٦٠٠ 3٦5 ١  ٦٠٠ ٨7٨ 3  ٦٠٠ ٨7٨ 3  ترتيبات تقاسم التكاليف لنظام املنسقني املقيمني5-  

  
- ٦

اللجنة الربنامجية الرفيعة املستوى ملنظومة 
األمم املتحدة

  44 ٠٠٠  44 ٠٠٠  44 ٠٠٠  44 ٠٠٠ 

 ٠٠٠ 45٠  ٠٠٠ 45٠  ٠٠٠ 45٠  ٠٠٠ 45٠  وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة7 -  

 ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  فريق األمم املتحدة املعني بالتقييم٨ -  

 ١٠٠ ٦77 3  ١٠٠ ٦77 3  ١٠٠ ٦77 3  ١٠٠ ٦77 3  املساهمة النظامية يف إدارة السالمة واألمن9 -  

 ٠٠٠ ٠٠٠ 9  ٠٠٠ ٠٠٠ 9  ٠٠٠ ٠٠٠ 9  ٠٠٠ ٠٠٠ 9  املتطلبات األمنية الخاصة باملوظفني يف امليدان١٠-  

 ٠٠٠ 374  ٠٠٠ 374  ٠٠٠ 374  ٠٠٠ 374  املحكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية١١-  

 ٨٠٠ ٢44   ٨٠٠ ٢44  ٨٠٠ ٢44   ٨٠٠ ٢44  بوليصة التأمني ضد األفعال الكيدية١٢-  

-    500 160 16  -    500 160 16  500 673 18  -    500 673 18  املجموع، الباب األول - جيم 

000 981 2  900 391 ٤٤  700 259 18  200 132 26  200 ٤35 ٤9  500 396 18  700 038 31  املجموع، الباب األول 

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم الربنامج"    )١(
والصناديق الذاتية التمويل.



3٨م/5 املعتمدة - السياسة العامة واإلدارة7

قرار المؤتمر العام  3٨م/١ بشأن السياسة العامة واإلدارة  00100

إن المؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

واإلدارة  العامة  بالسياسة  الخاصة  التالية  العمل  خطة  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  االستمرار،  )أ( 
المعتمدة(، فضالً عن  الوثيقة 37م/5  القرار 37م/٢ )الفقرة ٠٠١٠٠ في  التي وافق عليها في  بصيغتها 

التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار:

األول/أكتوبر ٢٠١5  العام )تشرين  للمؤتمر  والثالثين  والتاسعة  والثالثين  الثامنة  الدورتين  تنظيم   )١(
وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١7( وثماني إلى عشر دورات عادية للمجلس التنفيذي بطريقة تضمن 

تحقيق الفعالية القصوى من حيث التكاليف؛

تأمين سير العمل في اإلدارة العامة وفي الوحدات المعنية بإدارة المنظمة؛  )٢(

اإلسهام في تكاليف تشغيل األجهزة المشتركة لمنظومة األمم المتحدة؛  )3(

تخصيص اعتمادات مالية قدرها ٢٠٠ 435 49 دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛ )ب( 

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من    - ٢
عن تحقيق النتائج المنشودة التالية:

الهيئتان الرئاسيتان

تحسين سير العمل على نحو رشيد وفعال من حيث التكاليف في المؤتمر العام؛  )١(

تحسين سير العمل على نحو رشيد وفعال من حيث التكاليف في المجلس التنفيذي؛  )٢(

اإلدارة العامة

االضطالع بالقيادة واإلدارة التنفيذيتين؛  )3(

توفير الظروف الالزمة، على صعيد االتساق الداخلي والتنظيم الداخلي والتوافق مع األهداف االستراتيجية،   )4(
من أجل إيجاد إدارة استراتيجية فعالة ومساعدة الدول األعضاء وتحقيق النتائج المنشودة؛

املكتب التنفيذي للمديرة العامة

من  واسعة  مجموعة  يخص  فيما  العامة  للمديرة  المناسب  الوقت  في  الالزمة  الجيدة  المساعدة  تقديم   )5(
التواصل  مسألة  ومنها  المنظمة،  بعمل  المتعلقة  واإلدارية  والتنظيمية  والسياسية  االستراتيجية  المسائل 

الفعلي مع الدول األعضاء؛

منظومة  إطار  في  بها  تضطلع  التي  واألنشطة  الريادة  صعيد  على  للمنظمة  االستراتيجية  المكانة  تعزيز   )٦(
المتحدة  المعنيَّين باالتصال باألمم  اليونسكو  الفعلي على مكتبَي  المتحدة، وذلك عن طريق اإلشراف  األمم 
والتفاعل الفعلي معهما في مختلف المجاالت، ومنها االتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة فيما يخص 
على  العمل  لخطة  وفقاً  الفعلي  التطبيق  الجنسين موضع  بين  المساواة  في  المتمثلة  العامة  األولوية  وضع 
المساعي  يخص  وفيما   ،)UN-SWAP(المرأة وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  بشأن  المنظومة  نطاق 
بمرحلة  تمر  التي  والبلدان  النزاعات  بعد  ما  أوضاع  تعيش  التي  للبلدان  العون  يد  مّد  إلى  الرامية  العاجلة 

انتقالية والبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد الكوارث؛

التنسيق والتفاعل الفعليَّين مع اإلدارة العليا في جميع قطاعات البرنامج ومرافق الخدمات الداخلية، ومنها   )7(
مرافق الخدمات الخاضعة لسلطة اإلدارة العامة خضوعاً مباشراً، ورصد أنشطة المتابعة؛



اإلرشاف الداخيل

تعزيز آليات عمل اليونسكو الخاصة بإدارة المخاطر والمراقبة واالمتثال والجدوى المالية؛  )٨(

تعزيز ثقافة التقييم واإلدارة المستندة إلى النتائج في اليونسكو عن طريق االضطالع بأنشطة تقييم هادفة   )9(
البرنامج  تنفيذ  المنظمة وتحسين  التعّلم في  المساعدة على تحسين  إلى  استشارية ترمي  وتقديم خدمات 

وتطبيق المساءلة؛

تعزيز المساءلة والتقيد باللوائح والنُظم في اليونسكو؛  )١٠(

املعايري الدولية والشؤون القانونية

إدارة المنظمة وتنفيذ البرنامج مع االمتثال للوائح والنُظم؛  )١١(

األخالقيات

تهيئة بيئة عمل أخالقية في المنظمة؛  )١٢(

ويطلب أيضاً من المديرة العامة أن تقدم، في تقاريرها النظامية بشأن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام،    - 3
معلومات عن التدابير المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج.

الباب األول - ألف: الهيئتان الرئاسيتان

المؤتمر العام: تحدد المادة الرابعة - باء من الميثاق التأسيسي مهام المؤتمر العام. ويرسم المؤتمر العام خطوط   00101
ويعتمد  التنفيذي،  المجلس  عليه  يعرضها  التي  البرامج  في  ويبت  تسلكه،  الذي  العام  والنهج  المنظمة  سياسة 
التقارير  ويدرس  ويتلقى  األعضاء،  الدول  على  تُعرض  لكي  اليونسكو  اختصاص  مجاالت  في  التقنينية  الوثائق 
التي تقدمها الدول األعضاء بشأن هذه الوثائق. كما أنه ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء عدد من الهيئات 
العام  للمؤتمر  الداخلي  النظام  ويبين  العامة.  العام/المديرة  المدير  وينتخب  الحكومية،  والدولية  الدولية  األخرى 

أساليب سير عمله وبنيته التنظيمية.

–تشرين الثاني/ في  والثالثون  الثامنة  الدورة  ُعقدت  وقد  سنتين.  كل  عادية  دورة  في  العام  المؤتمر  ويجتمع   00102
الثاني/نوفمبر ٢٠١7. ولن  األول/أكتوبر–تشرين  التاسعة والثالثون في تشرين  الدورة  نوفمبر ٢٠١5، وستُعقد 
يتجاوز مجموع مدتي هاتين الدورتين ٢٨ يوم عمل )١3 يوم عمل في عام ٢٠١5، و١5 يوم عمل في عام ٢٠١7، 
مع مراعاة التغيرات التي تطرأ في طول جدول أعمال كل دورة نتيجة العتماد الدورة الجديدة للبرمجة على أساس 
أساس  على  التنفيذي  المجلس  يقدمها  التي  االقتراحات  إلى  باالستناد  دورة  كل  أعمال  وستُنظم  سنوات(.  أربع 
الثاني/نوفمبر  الثامنة والثالثون، في تشرين  القرارات التي يكون قد اعتمدها المؤتمر العام. وقد اشتملت الدورة 

٢٠١5، على احتفال خاص رفيع المستوى أقيم بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس اليونسكو.

)وتتعلق  العام  المؤتمر  انعقاد  على  تترتب  التي  التنظيمية  التكاليف  لتغطية  الميزانية  جل  يُخصص  حين  وفي   00103
تسديد   )١( يلي:  ما  أيضاً  الميزانية تشمل  اعتمادات هذه  فإن  الفورية(،  الترجمة  الوثائق وخدمات  بتوفير  أساساً 
المنظمة؛  حسابات  مراجعة  عن  العام  المؤتمر  أمام  المسؤول  للحسابات  الخارجي  للمراجع  المستحقة  األجور 
لتغطية  المنتسبين  واألعضاء  األعضاء  الدول  من  المحددة  الفئات  بعض  إلى  المنظمة  تقدمها  التي  المساعدة   )٢(
المشاركة  لتأمين  وذلك  العام،  المؤتمر  دورات  لحضور  وفودها  أعضاء  من  واحد  لعضو  الرسمي  السفر  تكاليف 
الكاملة في أعماله. وبعد أن ظل مقدار هذه الميزانية ثابتاً لفترة طويلة، فقد جرت زيادته من ٠٠٠ ٨٠ دوالر إلى 

٠٠٠ ١٠٠ دوالر.
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أو  القواعد  ومن  التأسيسي  الميثاق  من  أساساً  ومسؤولياته  التنفيذي  المجلس  مهام  تنبثق  التنفيذي:  المجلس   0010٤
الميزانية  وتقديرات  المنظمة  عمل  برنامج  دراسة  جهة،  من  يتولى،  وهو  العام.  المؤتمر  يحددها  التي  التوجيهات 
المناظرة التي تعرضها عليه المديرة العامة، ثم يحيل ذلك إلى المؤتمر العام مشفوعاً بتوصياته؛ وهو مسؤول، من 
جهة أخرى، عن تنفيذ البرنامج الذي يعتمده المؤتمر العام، مع مراعاة الظروف التي تستجد في الفترة الفاصلة 

بين دورتين عاديتين للمؤتمر العام.

خمس  دولًة   5٨ عددها  البالغ  التنفيذي  المجلس  في  األعضاء  الدول  ممثلو  عقد   ،٢٠١-٢٠١٦4 الفترة  وخالل   00105
دورات، بضمنها دورة ليوم واحد ُعقدت عقب الدورة الثامنة والثالثين للمؤتمر العام. وفي الفترة ٢٠١٦-٢٠١7، 
سيجتمع ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي البالغ عددها 5٨ في خمس دورات نظامية رسمية، بضمنها 
دورة ليوم واحد تُعقد عقب الدورة التاسعة والثالثين للمؤتمر العام. وقد ُطلب في القرار ١97م ت/44 من رئيس 
أعضاء  الجتماع  الالزمة  العملية  الترتيبات  وضع  على  العامة،  المديرة  مع  بالتشاور  يعمل،  أن  التنفيذي  المجلس 
ليوم واحد بوتيرة ست مرات في السنة على سبيل التجربة خالل فترة العامين ٢٠١٦- المجلس التنفيذي مبدئياً 

األعضاء  الدول  لجميع  االجتماعات مفتوحاً  المشاركة في هذه  باب  الداخلي. وسيكون  النظام  ٢٠١7 بدون تعديل 
وكذلك  معززة،  مراقب  بصفة  ستشارك  التي  التنفيذي  المجلس  في  األعضاء  غير  الدول  ومنها  اليونسكو،  في 
لألمانة. وينص هذا القرار أيضاً على تعليق عمل الفريق التحضيري وتعليق عقد االجتماعات اإلعالمية بين المديرة 
العامة والمجلس التنفيذي على سبيل التجربة خالل فترة العامين ٢٠١٦-٢٠١7. ولن يتمتع المشاركون في هذه 
االجتماعات التي تستغرق يوماً واحداً بصالحية اتخاذ القرارات، إال أنها ستؤدي إلى تيسير المناقشات تمهيداً لعقد 
الدورات الرسمية العادية للمجلس التنفيذي أثناء فترة العامين، على أن يجرى تقييم لهذه االجتماعات بعد عقدها.

النتيجتان المنشودتان

النتيجة المنشودة 1: تحسين سير العمل على نحو رشيد وفعال من حيث التكاليف في 
المؤتمر العام

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

إحراز المزيد من التقدم في ضبط المصروفات1-  -
خفض استهالك الورق

مواصلة ترشيد جدول األعمال   -
وتخطيط الدورات وأساليب 

العمل

إحراز المزيد من التقدم في   -
خفض استهالك الورق

مواصلة ترشيد جدول األعمال   -
وتخطيط الدورات وأساليب 

العمل
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النتيجة المنشودة 2: تحسين سير العمل على نحو رشيد وفعال من حيث التكاليف في 
المجلس التنفيذي

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

إحراز المزيد من التقدم في ضبط المصروفات1-  -
خفض استهالك الورق

مواصلة ترشيد طريقة توزيع   -
البنود في التقارير عن طريق 
إعادة تجميعها، والتركيز على 

تعزيز الفعالية وتحقيق المزيد من 
الوفورات في التكاليف

تحسين تخطيط الجلسات عن   -
طريق وضع جدول زمني واضح 

للجلسات الممددة والجلسات 
المسائية لخفض تكاليف خدمات 

الترجمة الفورية وغيرها من 
التكاليف

إحراز المزيد من التقدم ومن   -
الوفورات الناتجة عن زيادة 

الكفاءة عن طريق استحداث 
واستخدام أدوات مبتكرة خاصة 

بتكنولوجيا المعلومات

مواصلة تعزيز جميع أشكال   -
التبادل واالتصال مع الدول 

األعضاء واألمانة، بما فيها التبادل 
واالتصال عبر اإلنترنت وبالبريد 

اإللكتروني، عن طريق استحداث 
واستخدام أدوات مبتكرة خاصة 

بتكنولوجيا المعلومات

إحراز المزيد من التقدم في   -
خفض استهالك الورق

مواصلة ترشيد طريقة توزيع   -
البنود في التقارير عن طريق 
إعادة تجميعها، والتركيز على 

تعزيز الفعالية وتحقيق المزيد من 
الوفورات في التكاليف

تحسين تخطيط الجلسات عن   -
طريق وضع جدول زمني واضح 

للجلسات الممددة والجلسات 
المسائية لخفض تكاليف خدمات 

الترجمة الفورية وغيرها من 
التكاليف
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

االستمرار في تغيير أساليب العمل 2-
بهدف زيادة الفعالية

تنظيم االجتماعات المواضيعية   -
واإلعالمية على النحو األمثل

تقديم اقتراحات تتيح للدول   -
األعضاء التوقف عن تلقي نسخ 

ورقية للوثائق إذا كانت ترغب في 
ذلك

مواصلة ترشيد طرائق تنظيم   -
البنود في تقارير متابعة قرارات 

المجلس التنفيذي وقرارات 
المؤتمر العام )الوثيقة م ت/5( 

من خالل عملية إعادة تجميع 
مالئمة للحد من تشتت البنود

تنظيم جلسات خاصة تتعلق   -
بالمجلس التنفيذي حسب 
االقتضاء )يشمل ذلك على 

سبيل المثال جلسات لمواصلة 
استعراض األولويات البرنامجية؛ 
ومناقشات بشأن توجه الميزانية 

تُعقد خارج إطار الدورات العادية 
للمجلس التنفيذي؛ واجتماعات 

للفريق التحضيري و/أو ألفرقة 
العمل؛ ودورات توجيهية ألعضاء 

المجلس التنفيذي الجدد؛ 
واجتماعات إعالمية في الفترات 

الفاصلة بين دورات المجلس 
التنفيذي؛ وجلسات إعالمية للوفود 
الدائمة قبل انعقاد المؤتمر العام، 

وما إلى ذلك(

القيام، خالل دورات المجلس   -
التنفيذي، بتدعيم قدرات األفرقة 

ض عدد  المؤقتة التي سبق أن خفِّ
الموظفين الممولين من الميزانية 

العادية التابعين لها إلى حده 
األدنى )نتيجًة إللغاء الوظائف، 

وإعادة توزيع الموظفين، وحاالت 
التقاعد، وما إلى ذلك(

تنظيم االجتماعات المواضيعية   -
واإلعالمية على النحو األمثل

تقديم اقتراحات تتيح للدول   -
األعضاء التوقف عن تلقي نسخ 

ورقية للوثائق إذا كانت ترغب في 
ذلك

مواصلة ترشيد طريقة توزيع   -
البنود في تقارير متابعة قرارات 

المجلس التنفيذي وقرارات 
المؤتمر العام )الوثيقة م ت/5( 

من خالل عملية إعادة تجميع 
مالئمة
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الباب األول - باء: اإلدارة

الفصل 1 - اإلدارة العامة

يشمل هذا الفصل أساساً وظيفتي المديرة العامة ونائب المديرة العامة والتكاليف المترتبة على تسيير شؤونهما.  00201

النتيجة المنشودة 3: االضطالع بالقيادة واإلدارة التنفيذيتين

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

الحد من المخاطر التي قد تهدد 1-
سياسات المنظمة وسمعتها ووضعها 

اإلداري على المستوى القيادي عن 
طريق تدعيم أطر الرصد والمساءلة 
وتقليص الوقت المخصص ألغراض 

الرصد

تحسين الحوكمة الداخلية في   -
إطار فريق كبار الموظفين 

اإلداريين ومواءمة عمل المنظمة 
مع جدول األعمال العام

تحسين الحوكمة الداخلية في   -
إطار فريق كبار الموظفين 

اإلداريين ومواءمة عمل المنظمة 
مع جدول األعمال العام

تحسين أنشطة المتابعة والمساءلة 2-
على مستوى فريق كبار الموظفين 

اإلداريين

تحسين األنشطة المضطلع بها   -
لمتابعة القرارات والبعثات اإلدارية 
للمديرة العامة في الوقت المناسب 

وبطريقة فعالة

تحسين األنشطة المضطلع بها   -
لمتابعة القرارات والبعثات اإلدارية 
للمديرة العامة في الوقت المناسب 

وبطريقة فعالة

النتيجة المنشودة ٤: توفير الظروف الالزمة، على صعيد االتساق الداخلي والتنظيم 
الداخلي والتوافق مع األهداف االستراتيجية، من أجل إيجاد إدارة استراتيجية فعالة 

ومساعدة الدول األعضاء وتحقيق النتائج المنشودة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

استخدام البرنامج اإللكتروني لفريق 1-
كبار الموظفين اإلداريين استخداماً 

فعاالً لحفز العمل الجماعي والتغيير 
والتفكير االستراتيجي بغية االرتقاء 

بأداء المنظمة

تعزيز روح العمل الجماعي في   -
فريق كبار الموظفين اإلداريين، 

وال سيما في إطار تحقيق 
األولويات األساسية للمنظمة

تيسير المشاركة الفعالة للمكاتب   -
الميدانية في آليات اإلصالح التي 
يشرف على تنفيذها فريق كبار 

الموظفين اإلداريين والمقر

تعزيز روح العمل الجماعي في   -
فريق كبار الموظفين اإلداريين، 

وال سيما في إطار تحقيق 
األولويات األساسية للمنظمة
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تحسين قدرات فريق كبار الموظفين 2-
اإلداريين للحد من المخاطر التي قد 

تهدد سياسات المنظمة وسمعتها 
ووضعها اإلداري عن طريق تحسين 

مواءمة األنشطة مع التوجهات 
االستراتيجية للمنظمة ومن خالل 

االمتثال للسياسات واإلجراءات 
والعمليات المعتمدة

التحقق من االتساق الداخلي على   -
نطاق المنظمة ومن تواءم األنشطة 

مع التوجهات االستراتيجية، 
اللذين توفرهما قرارات الهيئتين 

الرئاسيتين ووثائقهما

التحقق من االتساق الداخلي على   -
نطاق المنظمة ومن تواءم األنشطة 

مع التوجهات االستراتيجية، 
اللذين توفرهما قرارات الهيئتين 

الرئاسيتين ووثائقهما

إحراز التقدم يف الجهود املبذولة لجعل 3-
اليونسكو "تفي بالغرض" الذي 

أنشئت من أجله، بغية تعزيز التنفيذ 
الفعال للربامج وترشيد العمليات التي 

تنظِّم سري العمل يف املنظمة

تحسين طريقة ترشيد العمليات   -
والمهام المشتركة على مستوى 

القطاعات البرنامجية والقطاعات 
غير البرنامجية

تحسين طريقة ترشيد العمليات   -
والمهام المشتركة على مستوى 

القطاعات البرنامجية والقطاعات 
غير البرنامجية

الفصل 2 - المكتب التنفيذي للمديرة العامة

إليهما.  المسندة  المهام  تنفيذ  في  شامالً  دعماً  العامة  المديرة  ونائب  العامة  للمديرة  التنفيذي  المكتب  يوفر   00301
التابعة  االتصال  ومكاتب  ومعاهدها  اإلدارية  ومرافقها  المنظمة  قطاعات  مع  وثيق  نحو  على  المكتب  ويتواصل 
التواصل  المعلومات والفعالية في  السالسة في تدفق  الخارجية من أجل ضمان  الكيانات  لها، وكذلك مع عدد من 

واتخاذ القرارات واالضطالع بالمتابعة.

النتيجة المنشودة 5: تقديم المساعدة الجيدة الالزمة في الوقت المناسب للمديرة 
العامة فيما يخص مجموعة واسعة من المسائل االستراتيجية والسياسية والتنظيمية 

واإلدارية المتعلقة بعمل المنظمة، ومنها مسألة التواصل الفعلي مع الدول األعضاء

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

ارتفاع درجة رضا الدول األعضاء 1-
فيما يخص التحضير لزيارات المديرة 

العامة والمشاركة فيها ومتابعتها 
وتأثير ذلك على صورة المنظمة 

وإشعاعها ومكانتها

تحديد إجراءات تشغيلية لزيادة   -
التفاعل بين القطاعات البرنامجية 

والقطاعات غير البرنامجية

تحديد إجراءات تشغيلية لزيادة   -
التفاعل بين القطاعات البرنامجية 

والقطاعات غير البرنامجية

االستجابة لطلبات الدول األعضاء 2-
بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب

تعزيز الطابع االستراتيجي   -
للمكانة العامة للمنظمة ولدورها 

الريادي على الصعيد القطري

تعزيز الطابع االستراتيجي   -
للمكانة العامة للمنظمة ولدورها 

الريادي على الصعيد القطري
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تحسني مستوى التوجيهات التي 3-
يوفرها املكتب التنفيذي للمديرة العامة 

بشأن اإلدارة والرقابة واالمتثال

تزويد القطاعات البرنامجية   -
والقطاعات غير البرنامجية بدعم 

موجه نحو الخدمات، وذلك في 
الوقت المناسب وبطريقة فعالة

تزويد القطاعات البرنامجية   -
والقطاعات غير البرنامجية بدعم 

موجه نحو الخدمات، وذلك في 
الوقت المناسب وبطريقة فعالة

النتيجة المنشودة 6: تعزيز المكانة االستراتيجية للمنظمة على صعيد الريادة 
واألنشطة التي تضطلع بها في إطار منظومة األمم المتحدة، وذلك عن طريق اإلشراف 

الفعلي على مكتبَي اليونسكو المعنيَّين باالتصال باألمم المتحدة والتفاعل الفعلي 
معهما في مختلف المجاالت، ومنها االتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة فيما 

يخص وضع األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين موضع التطبيق 
الفعلي وفقاً لخطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة )UN-SWAP(، وفيما يخص المساعي العاجلة الرامية إلى مّد يد العون للبلدان 

التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان التي 
تعيش أوضاع ما بعد الكوارث

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

االرتقاء برسائل اليونسكو من حيث 1-
تواؤمها واتساقها وترابطها في شتى 

أنحاء العالم، وفي منظومة األمم 
المتحدة، وإزاء الدول األعضاء

تعزيز مكانة اليونسكو في   -
منظومة األمم المتحدة عن طريق 

مساعدة القطاعات البرنامجية 
على المشاركة في آليات التنسيق 

المشتركة بين الوكاالت وفي 
عملية اإلصالح الجارية على نطاق 

منظومة األمم المتحدة

الحفاظ على حضور اليونسكو   -
ومكانتها في الدول األعضاء وفي 
منظومة األمم المتحدة عن طريق 

مساعدة القطاعات البرنامجية 
على المشاركة في آليات التنسيق 

المشتركة بين الوكاالت وفي 
عملية اإلصالح الجارية على نطاق 

منظومة األمم المتحدة

النتيجة المنشودة 7: التنسيق والتفاعل الفعليَّين مع اإلدارة العليا في جميع قطاعات 
البرنامج ومرافق الخدمات الداخلية، ومنها مرافق الخدمات الخاضعة لسلطة اإلدارة 

العامة خضوعاً مباشراً، ورصد أنشطة المتابعة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

ازدياد استخدام األدوات المشتركة 1-
التخاذ القرارات لدى فريق كبار 

الموظفين اإلداريين

اتخاذ القرارات على أمثل وجه  -

تيسير إعداد أداة/واجهة تعاونية   -
مخصصة لمكتبَي االتصال

اتخاذ القرارات على أمثل وجه  -
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

استخدام توجيهات المكتب التنفيذي 2-
للمديرة العامة استخداماً فعاالً لتوجيه 
السياسات العامة وعملية إعداد البرامج

تحسين األنشطة التنفيذية ودرجة   -
الرضا في القطاعات البرنامجية 
والقطاعات غير البرنامجية من 
خالل توجيه السياسات العامة 

وتقديم توجيهات وإرشادات 
نوعية في الوقت المناسب

موصلة تقديم الدعم إلى القطاعات   -
البرنامجية والقطاعات غير 

البرنامجية في مجال المشورة 
المتعلقة بالسياسات ورصد 

السياسات

الفصل 3 - اإلشراف الداخلي

والتحقيق، وغير  والتقييم،  الداخلية،  المراجعة  بعمليات  تُعنى  آلية موحدة لإلشراف  الداخلي  اإلشراف  يوفر مرفق   00٤01
ذلك من أنشطة الدعم اإلداري الرامية إلى تحسين عمل المنظمة. والمرفق مكلَّف بالتأكد من أن البرامج والخطط 
األساليب  وأن  المناسب،  الوقت  في  وتُقّدم  بها  موثوق  االستراتيجية  اإلدارية  المعلومات  وأن  وفعالية،  بكفاءة  تُنفذ 

ن باستمرار من أجل االرتقاء بنوعية أنشطة اليونسكو وتأثيرها. واإلجراءات والمساءلة تُحسَّ

وينبع النهج االستراتيجي لمرفق اإلشراف الداخلي من تطبيق نموذج لتحديد األولويات يقوم على تقدير المخاطر،   00٤02
توجيه  استراتيجي من خالل  تركيز  على  العمل سيشتمل  برنامج  أن  كما  للبرنامج.  منهجية  تغطية  على  ويشتمل 
في  الفعالية  ضمان  ومنها  المنظمة،  أقسام  شتى  في  الجارية  اإلصالح  لمبادرات  الرئيسية  الجوانب  إلى  االهتمام 

تشغيل الشبكة الالمركزية الجديدة للوحدات الميدانية ومتابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو.

وفي إطار آلية اإلشراف الموحدة، تتمثل األهداف الوظيفية فيما يلي:  00٤03

والمساءلة  � والترشيد  والمراقبة  المخاطر  إدارة  عمليات  وتعزز  ضمانات  توفير  الداخلية  المراجعة  تتيح 
والمكاتب  بالمقر  ترتبط  مختارة  أنشطة  تقييم  إلى  المراجعة  عمليات  وتهدف  اليونسكو.  أهداف  تحقيق  في 
الميدانية ونظم تكنولوجيا المعلومات وتسفر عن توصيات ترمي إلى تحسين اإلدارة والمراقبة اإلدارية وتنفيذ 

البرامج في المنظمة.

ويرمي التقييم إلى االرتقاء برسم السياسات، كما يحّسن كفاءة البرامج وفعاليتها، ويعزز التعّلم على الصعيد  �
البرامج  جدوى  قياس  إلى  التقييم  عمليات  وترمي  النتائج.  تحقيق  يخص  فيما  المساءلة  ويقوي  التنظيمي، 

والمشروعات واألنشطة، وتقييم كفاءتها وفعاليتها وتأثيرها واستدامتها.

السلوك  � بإساءة  المتعلقة  االدعاءات  تقييم  خالل  من  اليونسكو  نطاق  على  المساءلة  التحقيقات  وتعزز 
والمخالفات )مثل الغش والهدر والتجاوزات وإساءة استخدام السلطة(.

بالمشورة  بدءاً  الطلب،  عند  العليا  اإلدارة  إلى  استشارية  خدمات  الداخلي  اإلشراف  مرفق  يقّدم  ذلك،  إلى  إضافًة   00٤0٤
المتعلقة بالشؤون التنظيمية وانتهاًء بالتوجيهات التنفيذية. وسعياً إلى تحقيق النتائج المنشودة، سيواصل المرفق 
إدارة عمليات ضمان الجودة وتحسينها بحيث تتواءم مع أفضل الممارسات، كما سيرصد تنفيذ توصياته ويدعمه 
المعنية  االستشارية  اللجنة  تجريه  الستعراض  الداخلي  اإلشراف  مرفق  أنشطة  وتخضع  بشأنه.  التقارير  ويقدم 
إليها،  المسندة  اإلشراف  بمسؤولية  االضطالع  لمساعدتها على  العامة  المديرة  إلى  المشورة  التي تسدي  باإلشراف 

وتقدم تقريراً في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي مرة كل عام.
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النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 8: تعزيز آليات عمل اليونسكو الخاصة بإدارة المخاطر والمراقبة 
واالمتثال والجدوى المالية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الحاالت المجدية الناجمة عن 1-
منتجات مرفق اإلشراف الداخلي 

وخدماته )عمليات المراجعة، وتقديم 
التوصيات، وإسداء المشورة، على 

سبيل المثال(

عشر حاالت مجدية على األقل في   -
كل عام

ست حاالت مجدية على األقل في   -
كل عام

مستوى الضمان الذي يقدمه مرفق 2-
اإلشراف الداخلي بشأن نشاط 

اليونسكو الخاص بإدارة المخاطر 
ومراقبتها

ضمان معقول بشأن تصميم   -
وتنفيذ عمليات إدارة المخاطر 

ومراقبتها

ضمانات محدودة بشأن تصميم   -
وتنفيذ عمليات إدارة المخاطر 

ومراقبتها

النتيجة المنشودة 9: تعزيز ثقافة التقييم واإلدارة المستندة إلى النتائج في اليونسكو 
عن طريق االضطالع بأنشطة تقييم هادفة وتقديم خدمات استشارية ترمي إلى 

المساعدة على تحسين التعّلم في المنظمة وتحسين تنفيذ البرنامج وتطبيق المساءلة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

قيام أصحاب القرار في اليونسكو 1-
باستخدام نتائج عمليات التقييم 

بوصفها أساساً يُستند إليه لدى وضع 
السياسات والبرامج

تضمين الوثائق الخاصة   -
بخطط العمل والسياسات 

والبرامج إشارات إلى 
التحسينات التي تم إدخالها 
)ست حاالت على األقل في كل 

عام(

تضمين الوثائق الخاصة   -
بخطط العمل والسياسات 

والبرامج إشارات إلى 
التحسينات التي تم إدخالها 

)أربع حاالت على األقل في كل 
عام(

استخدام موظفي البرنامج ما يقدمه 2-
مرفق اإلشراف الداخلي من مواد 
إرشادية ومساعدة تقنية لتقييم 

األنشطة الخارجة عن الميزانية

رصد جودة ما ال يقل عن ٪75   -
من أنشطة اليونسكو الخارجة عن 
الميزانية وتقديم المساعدة التقنية 

حسب الطلب

رصد جودة ما ال يقل عن ٪5٠   -
من أنشطة اليونسكو الخارجة عن 
الميزانية وتقديم المساعدة التقنية 

حسب الطلب
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النتيجة المنشودة 10: تعزيز المساءلة والتقيد باللوائح والنُظم في اليونسكو

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

م 1- النسبة المئوية للشكاوى التي قدِّ
إشعار بتسلمها وللقضايا التي يُستهل 
النظر فيها خالل فترة عشرة أيام عمل

اإلشعار بتسلم نسبة ١٠٠٪   -
من الشكاوى التي تقدَّم خالل 

فترة عشرة أيام عمل

اإلشعار بتسلم نسبة ١٠٠٪ من   -
الشكاوى التي تقدَّم خالل فترة 

عشرة أيام عمل

النسبة المئوية للتحقيقات التي 2-
استُكملت في إطار زمني جيد

استكمال ما ال يقل عن 9٠٪ من   -
التحقيقات في أقل من ستة أشهر 

اعتباراً من تاريخ تسّلم االدعاء

استكمال ما ال يقل عن 9٠٪ من   -
التحقيقات في أقل من ستة أشهر 

اعتباراً من تاريخ تسّلم االدعاء

الفصل ٤ - المعايير الدولية والشؤون القانونية

العامة  للمديرة  المباشرة  للسلطة  يخضع  داخلي  مرفق   )LA( القانونية  والشؤون  الدولية  المعايير  مكتب  إن   00501
ويضطلع بالمسؤوليات التالية:

تعقدها  التي  االجتماعات  ومختلف  التنفيذي  والمجلس  العام  المؤتمر  إلى  القانونية  المشورة  إسداء   )١(
التنفيذي  والمجلس  العام  المؤتمر  ينشئها  التي  الحكومية  الدولية  الهيئات  جميع  إلى  وكذلك  اليونسكو، 

والهيئات المنشأة من أجل تنفيذ االتفاقيات؛

توفير المشورة القانونية في المسائل التي تُطرح بشأن المنظمة وميثاقها التأسيسي، ونصوصها األساسية   )٢(
ونظمها، وامتيازاتها وحصاناتها؛ وإسداء المشورة بشأن إبرام االتفاقات مع الدول األعضاء أو مع منظمات 

أخرى وتطبيقها، وكذلك بشأن العقود التي تكون المنظمة طرفاً فيها؛

تمثيل المنظمة أمام المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية وأمام المحاكم الدولية األخرى أو أمام   )3(
المجالس المعنية بتسوية النزاعات؛

اإلسهام في صياغة الوثائق التقنينية الدولية وتطبيقها وممارسة مهام جهة إيداع نيابًة عن المديرة العامة   )4(
فيما يخص المعاهدات الدولية؛

وثائق  فحص  وللجنة  والتوصيات،  باالتفاقيات  المختصة  التنفيذي  المجلس  للجنة  األمانة  خدمات  توفير   )5(
االعتماد واللجنة القانونية التابعتين للمؤتمر العام.

وسيواصل المكتب حماية مصالح المنظمة والتركيز في جهوده على المحورين الرئيسيين التاليين:  00502

الحرص على التقيد بلوائح المنظمة ونظمها وإجراءاتها؛  )١(

مواصلة تحسين سالمة أنشطة المنظمة من الناحية القانونية.  )٢(
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النتيجة المنشودة

النتيجة المنشودة 11: إدارة المنظمة وتنفيذ البرنامج مع االمتثال للوائح والنُظم

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

إسداء مشورة قانونية جيدة إلى 1-
المنظمة وإلى هيئتيها الرئاسيتين

التحقق من أن الوثائق المحررة   -
لهيئتَي المنظمة الرئاسيتين 

مطابقة للمعايير

أمانة لجنة المجلس التنفيذي   -
المختصة باالتفاقيات 

والتوصيات

أمانة كل من اللجنة القانونية   -
ولجنة فحص وثائق االعتماد 

التابعتين للمؤتمر العام

مشاركة مكتب المعايير   -
الدولية والشؤون القانونية 

في اجتماعات مختلف اللجان 
التابعة لهيئتَي المنظمة 

الرئاسيتين

التحقق من أن الوثائق المحررة   -
لهيئتَي المنظمة الرئاسيتين 

مطابقة للمعايير

أمانة لجنة المجلس التنفيذي   -
المختصة باالتفاقيات 

والتوصيات

أمانة كل من اللجنة القانونية   -
ولجنة فحص وثائق االعتماد 

التابعتين للمؤتمر العام

حماية حقوق المنظمة على نحو 2-
فعال

التذكير باالمتيازات   -
والحصانات رّداً على اإلجراءات 

القضائية

حماية اسم اليونسكو عند إبرام   - 
االتفاقات

تمثيل اليونسكو في إطار   - 
الخالفات المتعلقة بالقانون 

الخاص

-  التدقيق في االمتثال للقواعد 
المتعلقة باألنشطة والموظفين

-  تمثيل اليونسكو لدى المحكمة 
اإلدارية لمنظمة العمل الدولية

تحسين طريقة صياغة العقود  - 

تزويد موظفي المكاتب   - 
الميدانية بتدريب يتعلق 

بمجموعة من المسائل 
القانونية )العقود، واالمتيازات 

والحصانات، وما إلى ذلك(

التذكير باالمتيازات   -
والحصانات رّداً على اإلجراءات 

القضائية

حماية اسم اليونسكو عند إبرام   -
االتفاقات

تمثيل اليونسكو في إطار   -
الخالفات المتعلقة بالقانون 

الخاص

التدقيق في االمتثال للقواعد   -
المتعلقة باألنشطة والموظفين
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

مراجعة وتحسني القواعد الداخلية 3-
لليونسكو فيما يتعلق بأنشطة 

املنظمة وشؤونها املالية وممتلكاتها 
لحماية مصالحها عىل نحو أفضل

المشاركة بنشاط في مراجعة   -
المجلد األول من المرجع 
اإلداري وتقديم المشورة 

القانونية إلى المرافق الداخلية 
في هذا الصدد

تقديم مساعدة متواصلة إلى   - 
مكتب إدارة الموارد البشرية 
لتحسين صياغة المنشورات 
اإلدارية المتعلقة بالموظفين 
وبنود دليل الموارد البشرية

اإلسهام بنشاط في تحسين   -
إدارة معاهد  الفئة ١

المشاركة بنشاط في إصالح    -
نظام العدالة الداخلي الخاص 

بالموظفين

التحقق من عمليات مراجعة   -
المرجع اإلداري

التحقق من عمليات مراجعة   -
دليل الموارد البشرية

تقديم مشورة قانونية حصيفة ٤-
فيما يخص إنشاء وتشغيل الهيئات 

الدولية الحكومية املكلفة بتطبيق 
االتفاقيات، وكذلك الهيئات املنشأة 

ً حديثا

التحقق من أن وثائق العمل   -
الخاصة باالتفاقيات الرئيسية 

مطابقة للمعايير القانونية

تقديم المشورة القانونية   - 
في االجتماعات الخاصة 

باالتفاقيات الرئيسية

التحقق من أن وثائق العمل   -
الخاصة باالتفاقيات الرئيسية 

مطابقة للمعايير القانونية

تنسيق عملية رصد تطبيق الوثائق 5-
التقنينية للمنظمة

تحسين عملية التحقق من   -
احترام اإلجراءات التي اعتمدها 

المجلس التنفيذي بشأن 
أنشطة الرصد

-  تنسيق أفضل للمشورات 
القانونية خالل إعداد الوثائق 

الخاصة بدورات الهيئات 
المؤسسية المكلفة برصد 
تطبيق مختلف االتفاقيات

-  تحديث موقع اإلنترنت 
المخصص للوثائق التقنينية 

ً تحديثاً منتظما

تحسين عملية التحقق من   -
احترام اإلجراءات التي اعتمدها 

المجلس التنفيذي بشأن 
أنشطة الرصد

3٨م/5 املعتمدة - السياسة العامة واإلدارة19



الفصل 5 – األخالقيات

تقديم  في  يتمثل  مهماً  دوراً  المكتب  ويؤدي  المنظمة.  في  أخالقية  عمل  بيئة  توفير  إلى  األخالقيات  مكتب  يهدف   00601
المنظمة  وإلى  اليونسكو  إلى جميع موظفي  التوجيه ويسدي مشورة سرية  يوفر  فهو  وقائية،  استشارية  خدمات 
تتّبعها. ويتولى  التي  السلوك  المنظمة ومبادئها ومعايير  إبراز قيم  أجل  المتعلقة باألخالقيات، من  الشواغل  بشأن 
المكتب أيضاً تلّقي الشكاوى المتعلقة بالسلوك غير األخالقي ويقّدم المساعدة إلى موظفي اليونسكو في الحفاظ 

على معايير مهنية وأخالقية عالية، ويضطلع أيضاً بمهمة تقديم المعلومات واإلرشادات.

سياسات  تتضمن  باألخالقيات«  الخاصة  »التدابير  من  كاملة  مجموعة  توفير  مسؤولية  األخالقيات  مكتب  ويتولى   00602
إلى  موجهة  تدريبية  ومبادرات  المالي(  الوضع  عن  اإلفصاح  وبرنامج  المخالفات،  عن  المبّلغين  حماية  )سياسة 
المخالفين،  مع  إطالقاً  التسامح  تقوم على عدم  المكتب سياسة  ذلك، يطبق  عن  اليونسكو. وفضالً  جميع موظفي 
مخالفات.  بارتكاب  فيها  يُشتبه  التي  الحاالت  في  منهجي  نحو  على  بالتحقيق  الداخلي  اإلشراف  مرفق  ويقوم 
والمرافق  بالبرنامج  المتعلقة  الخدمات  مرافق  البرنامج، وعن  عن جميع قطاعات  األخالقيات مستقالً  ويُعد مكتب 

الداخلية، ويخضع للسلطة المباشرة للمديرة العامة.

ويتألف مكتب األخالقيات من العناصر الرئيسية التالية:  00603

العام  � والجمهور  الخارجية  المعنية  والجهات  اليونسكو  لموظفي  القناة  هذه  تتيح  الطوعي:  لإلفصاح  قناة 
التبليغ بصورة سرية عن المخالفات أو حاالت سوء التصرف المشتبه في وقوعها؛

تطبيق »سياسة حماية المبّلغين عن المخالفات«: يهدف ذلك إلى توفير حماية معززة من االنتقام لمن يبّلغ عن  �
إساءة السلوك أو يتعاون مع القائمين على عمليات مراجعة الحسابات أو إجراء التحقيقات؛

إسداء المشورة وتقديم اإلرشادات: يسدي المكتب مشورة سرية إلى جميع الموظفين ويتلقى الشكاوى بشأن  �
القضايا المتعلقة باألخالقيات بغية تهيئة بيئة عمل أخالقية؛

وتضارب  � األخالقي  غير  السلوك  عن  والتبليغ  بالمضايقات  المتعلقة  النظم  المكتب  يطبق  السياسات:  رسم 
واستخدام  السرية؛  المعلومات  واستخدام  معين؛  أجر  أو  هدايا  وتلقي  خارجية؛  بأنشطة  )االضطالع  المصالح 

ممتلكات اليونسكو وأصولها، بما في ذلك اإلفصاح عن الوضع المالي(؛

على  � بها  الوعي  وزيادة  السلوك  ومعايير  األخالقية  القيم  تعزيز  بمهمة  المكتب  يضطلع  واالتصال:  التوعية 
عن  النظر  )بصرف  الموظفين  لجميع  باألخالقيات  المتعلقة  اإللزامية  التدريب  وحدة  ويوفر  اليونسكو؛  نطاق 
وضعهم التعاقدي(، وذلك في المقر والميدان )بما يشمل معاهد الفئة ١(؛ ويوفر وحدة تدريب بشأن مكافحة 
الذين  عدد  بأن  العلم  مع   ،٢٠١3 عام  أواخر  في  باألخالقيات  المتعلقة  األولى  الدورة  وستُختتم  المضايقات. 

خضعوا فعالً لهذا التدريب بلغ ٢9٠٠ موظف.

النتيجة المنشودة

النتيجة المنشودة 12: تهيئة بيئة عمل أخالقية في المنظمة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

إسداء مشورة سرية إلى جميع 1-
موظفي اليونسكو بشأن القضايا 

العامة والخاصة المتعلقة 
باألخالقيات

االحتفاظ بسجل سري محدَّث   -
لجميع الطلبات وأنشطة 

المتابعة والمشورات المقدمة

تقديم إشعار بتسّلم الطلبات   -
في الوقت المناسب

االحتفاظ بسجل سري محدَّث   -
لجميع الطلبات وأنشطة 

المتابعة والمشورات المقدمة

تقديم إشعار بتسّلم الطلبات   -
في الوقت المناسب
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تولي مكتب األخالقيات النظر في 2-
االدعاءات المتعلقة بحاالت الخلل 

السلوكي وإساءة التصرف لدى 
موظفي اليونسكو، مع مراعاة 

سرية المعلومات، في إطار متابعة 
الشكاوى النظامية وغير النظامية

ثة  االحتفاظ بسجالت محدَّ  -
وكاملة وسرية لما ورد من 

شكاوى وما أجري من مقابالت 
وما اتُفق عليه من خطط 

عمل مع المشتكين واألطراف 
األخرى المعنية

ثة  االحتفاظ بسجالت محدَّ  -
وكاملة وسرية لما ورد من 

شكاوى وما أجري من مقابالت 
وما اتُفق عليه من خطط 

عمل مع المشتكين واألطراف 
األخرى المعنية

قيام املوظفني الذين يفون 3-
بالرشوط املطلوبة بالترصيح عن 
مصالحهم من خالل خطاب أول 
يقدَّم إىل مكتب األخالقيات فيما 

يخص الفرتة املمتدة من ١ كانون 
الثاني/يناير إىل 3١ كانون األول/

ديسمرب ٢٠١3

صيانة وتحسين نظام آلي   -
لجمع البيانات وتخزينها 

والتخلص منها على النحو 
المالئم ومع مراعاة سرية 
المعلومات، وفقاً للمعايير 
المقبولة في مجال حماية 

البيانات الشخصية

استعرض أولي للتصاريح   -
السنوية لجميع الموظفين 

بدرجة م-5 أو ما فوقها

صيانة وتحسين نظام آلي   -
لجمع البيانات وتخزينها 

والتخلص منها على النحو 
المالئم ومع مراعاة سرية 
المعلومات، وفقاً للمعايير 
المقبولة في مجال حماية 

البيانات الشخصية

استعرض أولي للتصاريح   -
السنوية لجميع الموظفين 

بدرجة م-5 أو ما فوقها

تعزيز وعي املوظفني بموضوع ٤-
األخالقيات

نشر معلومات محدثَّة عن   -
المعايير على موقع إلكتروني 

يمكن لجميع الموظفين 
الوصول إليه

إعداد برنامج توجيه يعتمد   -
على الوسائل اإللكترونية 

لتعليم األخالقيات

إعداد تقرير سنوي لتعزيز   -
مهام مكتب األخالقيات 

ومكانته في إطار ما توفره 
المنظمة من خدمات ترتبط 

باألخالقيات، ولتحديد 
االتجاهات السائدة وما اتُخذ 
من تدابير لتسوية القضايا، 

وذلك من دون توفير معلومات 
عن الجهات المعنية

البقاء على اتصال باإلداريين   -
والمديرين، وال سيما أولئك 
الذين يعملون في الميدان، 
بغية ضمان حصولهم على 

المشورة فيما يخص التحديات 
المتصلة باألخالقيات التي قد 

يواجهونها

نشر معلومات محدثَّة عن   -
المعايير على موقع إلكتروني 

يمكن لجميع الموظفين 
الوصول إليه

إعداد برنامج توجيه يعتمد   -
على الوسائل اإللكترونية 

لتعليم األخالقيات

إعداد تقرير سنوي لتعزيز   -
مهام مكتب األخالقيات 

ومكانته في إطار ما توفره 
المنظمة من خدمات ترتبط 

باألخالقيات، ولتحديد 
االتجاهات السائدة وما اتُخذ 
من تدابير لتسوية القضايا، 

وذلك من دون توفير معلومات 
عن الجهات المعنية

البقاء على اتصال باإلداريين   -
والمديرين، وال سيما أولئك 
الذين يعملون في الميدان، 
بغية ضمان حصولهم على 

المشورة فيما يخص التحديات 
المتصلة باألخالقيات التي قد 

يواجهونها
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الباب األول- جيم - اإلسهام في األجهزة 
المشتركة لمنظومة األمم المتحدة

بالتمويل  الخاصة  الترتيبات  تحدد  التفاقات  طبقاً  المتحدة  األمم  منظومة  تشغيل  تكاليف  في  اليونسكو  تسهم   00701
من  جيم   – األول  الباب  في  والمدرجة  أمريكي  دوالر   ٦ ١٨73 5٠٠ البالغة  الميزانية  اعتمادات  وتُعد  والميزانية. 
مختلف  تعتمد  أن  بعد  إال  تُعرف  فلن  المختلفة،  الفعلية  اليونسكو  مساهمات  أما  تقديرية.  اعتمادات  الميزانية 
وتتولى  المشاركة.  المتحدة  األمم  منظومة  وكاالت  على  يستحق  ما  تسديد  وتطلب  ميزانياتها  المعنية  الهيئات 
تتوزع  التي  المتحدة،  األمم  لمنظومة  المشتركة  األجهزة  عناصر  من  عدد  مسؤولية  األمانة  في  مختلفة  قطاعات 

ميزانيتها المؤقتة على النحو التالي:

تحت مسؤولية إدارة الموارد البشرية:

لجنة الخدمة المدنية الدولية: ٠٠٠ ٦٨٠ دوالر �

كلية موظفي منظومة األمم المتحدة: ٠٠٠ 5٠ دوالر �

شبكة إدارة الموارد البشرية، التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة المستوى لمنظومة األمم المتحدة: ٠٠٠ ١١٠ دوالر �

المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية: ٠٠٠ 374 دوالر �

تحت مسؤولية مكتب إدارة خدمات الدعم:

المساهمة النظامية في إدارة السالمة واألمن: ١٠٠ ٦77 3 دوالر �

المتطلبات األمنية الخاصة بالموظفين في الميدان: ٠٠٠ ٠٠٠ 9 دوالر �

بوليصة التأمين ضد األفعال الكيدية: ٨٠٠ ٢44 دوالر �

الرفيعة  � اإلدارية  اللجنة  بها  تضطلع  التي  واالتصاالت،  المعلومات  بتكنولوجيا  المتعلقة  التنسيق  أنشطة 
المستوى لمنظومة األمم المتحدة: ٠٠٠ 7٠ دوالر

تحت مسؤولية مكتب إدارة الشؤون المالية:

شبكة الميزانية والمالية، التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة المستوى لمنظومة األمم المتحدة: ٠٠٠ 75 دوالر �

تحت مسؤولية مكتب التخطيط االستراتيجي: �

اللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى لمنظومة األمم المتحدة: ٠٠٠ 44 �

ترتيبات تقاسم التكاليف لنظام المنسقين المقيمين: ٦٠٠ ٨7٨ 3 �

تحت مسؤولية مرفق اإلشراف الداخلي:

وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة: ٠٠٠ 45٠ دوالر �

فريق األمم المتحدة �
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الباب الثاني –  ألف: البرامج

 الباب الثاني –  البرامج والخدمات 
المتعلقة بالبرامج



البرنامج الرئيسي األول
التربية



البرنامج الرئيسي األول

التربية

 محور العمل/ النتيجة املنشودة/
 األولوية يف امليزانية )١(

خطة اإلنفاق 2016-2017 )518 مليون دوالر(38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

 املوارد الخارجة 
عن امليزانية)2( امليزانية 

التشغيلية
ميزانية 
املوظفني

امليزانية التشغيليةاملجموع
ميزانية 
املوظفني

املجموع 

نسبة 
التمويل 
مقارنة 

بالسيناريو 
القائم عىل 
مبلغ 667 
مليون دوالر

 دوالر ٪ دوالر  دوالر ٪ دوالر  دوالر دوالر  دوالر 

محور 
العمل 1

مساندة الدول األعضاء يف تطوير نظم 
التعليم لتعزيز التعّلم الجيد والجامع مدى 

الحياة لصالح الجميع

  30 ٤65 900  37 ٤17 500  67 883 ٤00  10 905 30023٪  37 ٤17 500  ٤8 322 800٪71  63 72٤ 900

النتيجة 
املنشودة ١

تعزيز القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ 
السياسات والخطط يف إطار التعّلم مدى 

الحياة

 A   7 47٦ 5٢ ٨  ٠٠3٠ 9١  ٠٠5 7٠7 4٦٦ ٢  ٠٠7 ٢٪٨٠٠4  ٢ ٨3٠ 9٨ ١٠  ٠٠9٨ 7٦٪٠٠9  ٨ ١١4١٠٠ ٠

النتيجة 
املنشودة ٢

تعزيز القدرات الوطنية لتحسني الربامج الجيدة 
والجامعة واملراعية لقضايا الجنسني يف مجال 

محو األمية

 A   5 ٦٨٦ 4١١ ٦  ٠٠4 ١  ٦٠٠ ٨٠٠ ١١  ٢٠٠ 9٠٦ 7٢٪٠٠4  ١١ ٦4 ٠٢٠ ٨  ٢٠٠ 9٦٨٪٠٠  35 995 3٠٠

النتيجة 
املنشودة 3

تعزيز قدرات الدول األعضاء لوضع وتنفيذ 
سياسات تهدف إىل تحويل التعليم والتدريب 

يف املجال التقني واملهني

 A   4 93٢ 9٦  ٠٠ 3١7 5٢ ١١  ٠٠5٠ 4١  ٠٠ 74٨ 3٦  ٢٢٪٠٠ 3١7 5٠٦ ٨  ٠٠5 ٨٠٠٪7٦  ٢ 53٨ 9٠٠

النتيجة 
املنشودة 4

تعزيز القدرات الوطنية من أجل وضع 
سياسات تستند إىل البيّنات يف مجال التعليم 
العايل ملواجهة التحديات املتعلقة باإلنصاف 

والجودة واالندماج والتوسع والحراك 
واملساءلة

 B   3 ٢٠5 5٠٠  4 757 ٦٠٠  7 9٦3 ٢٠ ١  ١٠٠5 ٢٠٪٠٠٠  4 757 ٦٠٠  5 9٦٠٠ ٦٢٪75  3 ١٠7 7٠٠

النتيجة 
املنشودة 5

تعزيز القدرات الوطنية، بوسائل منها 
التعاون اإلقليمي، لوضع وتنفيذ سياسات 
واسرتاتيجيات بشأن املعلمني بغية تعزيز 

نوعية التعليم واملساواة بني الجنسني

 A   ١ ٦47 ٠ ٨  ٨٠٠35 3١  ٠٠4 ١٨3 ١ ٢  ١٠٠5٨ 9٠ ٨  ٢١٪٠٠35 3١ ١٠  ٠٠94 ٢٠٠٪7٢  3 5٦٠٠ ٠٠

النتيجة 
املنشودة ٦

النهوض بقدرات الدول األعضاء لتعزيز 
عمليات ونتائج التعّلم القائم عىل الكفاءة 

ورصدها وتقييمها

 C   ٠١٠ ٢ 3٢  ٠٠ 355 ٠٠٠  4 3٦5 3٠٠  79٠ 3٢٪٠٠5  ٢ 355 ٠٠٠  3 ١45 3٠٠٪7١  ٢ 975 5٠٠

النتيجة 
املنشودة 7

تعزيز القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ 
سياسات خاصة بالتكنولوجيا يف مجال 

التعليم، وال سيّما فيما يتعلق بتدريب املعلمني 
والتطوير املهني

 B   ٠٠٦ ١ 5٦٠ ١  ٠٠7 ٦١ ٢  ٠٠٠3 5٠٠  4٢٨ 3٦٠ ١  ٢١٪٠٠7 ٠ ٢  ٠٠٠35 3٠٠٪7٨  7٨٠٠ ٦٦

محور 
العمل 2

تمكني الدارسني من أن يكونوا مواطنني 
عامليني مبدعني ومسؤولني

  5 121 500  6 685 000  11 806 500  2 092 700٪2٤  6 685 000  8 777 700٪7٤  8 ٤88 500

النتيجة 
املنشودة ٨

قيام الدول األعضاء بإدماج عنارص التعليم 
من أجل السالم وحقوق اإلنسان يف السياسات 

واملمارسات الخاصة بالرتبية والتعليم

 B   ٠ ٢94 3٨٢٦ ٢  ٠٠ 7٠٠  4 9٨  ٠٠٠ ٢١3٠ 7٢٪٠٠3  ٨٢٦ ٢ 7٠٠  3 ٦57 4٠٠٪74  ١ 3٢5 ١٠٠

)١(  تتطابق مع درجات األولوية يف امليزانية الخاصة بخطة اإلنفاق لعامي ٢٠١4-٢٠١5 )5٠7 ماليني دوالر أمريكي( والواردة يف امللحق بالقرار 5 دا/م ت/٢ والوثيقة 37م/٦.
املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب “تكاليف دعم الربنامج”.   )٢(
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 محور العمل/ النتيجة املنشودة/
 األولوية يف امليزانية )١(

خطة اإلنفاق 2016-2017 )518 مليون دوالر(38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

 املوارد الخارجة 
عن امليزانية)2( امليزانية 

التشغيلية
ميزانية 
املوظفني

امليزانية التشغيليةاملجموع
ميزانية 
املوظفني

املجموع 

نسبة 
التمويل 
مقارنة 

بالسيناريو 
القائم عىل 
مبلغ 667 
مليون دوالر

 دوالر ٪ دوالر  دوالر ٪ دوالر  دوالر دوالر  دوالر 

النتيجة 
املنشودة 9

تعزيز قدرات الدول األعضاء إلدماج التعليم 
من أجل التنمية املستدامة يف مناهج التعليم 

والتعّلم، وتعزيز التعليم من أجل التنمية 
املستدامة يف جدول األعمال الدويل الخاص 

بالسياسات

 B   ٢ 74١٠٠ ٨  3 3٠ ٦  ٨٠٠ ١٠5٨ 9١ ١  ٠٠35 3٢٦٪٠٠  3 3٨٠٠ ١٠  4 44١٠٠ ٦٪73  ١ 3٦3 ٨٠٠

النتيجة 
املنشودة ١٠

قيام الدول األعضاء بتوفري الرتبية الصحية 
الجيدة، والرتبية بشأن فريوس ومرض اإليدز 

والرتبية الجنسية الشاملة، التي تساهم 
يف تعزيز أنماط الحياة الصحية واملساواة 

بني الجنسني

 C   ٢79 ١٠٠  547 5١٢٦  ٦٠٠ ٨٢٦  ٠٠ 7١٪٠٠9  547 5٦  ٠٠74 ٨٢٪٢٠٠  5 799 ٦٠٠

محور 
العمل 3

ريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حتى 
عام 2030 عن طريق الرشاكات والرصد 

والبحوث

  11 973 100  7 283 500  19 256 600  ٤ 05٤ 500٪36  7 283 500  11 338 000٪59  12 360 300

النتيجة 
املنشودة ١١

وضع آليات التنسيق والرصد واستنباط 
الشواهد من البحوث لدعم االلتزام السيايس 

املستدام بجدول أعمال التعليم حتى 
عام ٢٠3٠

C
/C
/B 

  ١١ 973 ١٠٠  7 ٢٨3 5١  ٠٠9 ٢5٦٠٠ ٦  4 ٠54 5٠٠٪3٦  7 ٢٨3 5١١  ٠٠ 33٠٠٠ ٨٪59  ١٢ 3٦٠ 3٠٠

معاهد اليونسكو للربية )3( 

)IBE( 57٪١٠٠ ٠4٨ 4  –١٠٠٪١٠٠ ٠4٨ 3٠٠4 ٠٦3 7  –3٠٠ ٠٦3 7مكتب الرتبية الدويل لليونسكو

معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية 
)IIEP(

7 4١٠٠ ٦٨–  7 4١٠٠ ٦٨4 ١٠٠٪٢٠٠ ٢٨٠–  4 ٢٠٠ ٢٨٠٪57

)UIL( 57٪4٠٠ 5٦7 ١  –١٠٠٪4٠٠ 5٦7 9٠٠١ 734 ٢  –9٠٠ 734 ٢معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة

معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف 
)IITE( مجال الرتبية

٢ ١5٢ ١  –١٠٠ ٢5١٠٠ ٢ 7١7 ١٠٠٪٦٠٠–  7١7 ٦٠٠٪57

معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف 
)IICBA( أفريقيا

3 45٦ 4٠٠–  3 45٦ 4٠٠١ 9٨٠ 9١  –١٠٠٪٠٠ 9٨٠ 9٠٠٪57

معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف 
)IESALC( أمريكا الالتينية والكاريبي

3 ٠٢3 5٠٠–  3 ٠٢3 5٠٠١ 73١  –١٠٠٪٨٠٠ ٢ 73٨٠٠ ٢٪57

معهد اليونسكو - املهاتما غاندي للرتبية من 
)MGIEP( أجل السالم والتنمية املستدامة

 493 ٠٠٠–  493 ٠٠٠ 493 ١٠٠٪٠٠٠–  493 ١٠٠٪٠٠٠

58٪000 820 1٤  –١٠٠٪000 820 1٤  300 ٤91 25  –300 ٤91 25املجموع الفرعي، معاهد اليونسكو للربية

700 573 8٤  67٪500 258 83  000 386 51  38٪500 872 31  800 ٤37 12٤  000 386 80051 051 73املجموع، الربنامج الرئييس األول

)١(  تتطابق مع درجات األولوية يف امليزانية الخاصة بخطة اإلنفاق لعامي ٢٠١4-٢٠١5 )5٠7 ماليني دوالر أمريكي( والواردة يف امللحق بالقرار 5 دا/م ت/٢ والوثيقة 37م/٦.
املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب “تكاليف دعم الربنامج”.   )٢(

تمثل املبالغ املخصصة ملعاهد الرتبية اعتمادات مالية من امليزانية العادية، ويجوز استعمالها الحقاً لتمويل أنشطة و/أو لسد تكاليف املوظفني. ويمكن أن يتلقى املعهد مبارشة أمواالً خارجة عن امليزانية ال    )3(
يرد ذكرها يف هذا الجدول.
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مجموع موارد الربنامج العادي واملوارد الخارجة عن امليزانية بحسب النتائج )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية(

وتوزيع ميزانية الربنامج العادي بحسب فئات امليزنة املستندة إىل النتائج )الربنامج/دعم الربنامج/اإلدارة(

وفقاً للوثيقة 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

صفر

٨

١٦

٢٤

٣٢

٤٠
١١٧٫٠

٤٫٥٣٫٠

 النتيجة
املنشودة ٦

 النتيجة
املنشودة ٥

 النتيجة
املنشودة ٤

 النتيجة
املنشودة ٣

 النتيجة
املنشودة ٢

 النتيجة
املنشودة ١١

 النتيجة
املنشودة ١٠

 النتيجة
املنشودة ٩

 النتيجة
املنشودة ٨

 النتيجة
املنشودة ٧

 النتيجة
املنشودة ١

اإلدارةدعم الربنامجالربنامج

املوارد الخارجة عن امليزانيةامليزانية العادية

بماليني الدوالرات

توزيع موارد الربنامج العادي بحسب املناطق واملقر )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية(
وفقاً للوثيقة 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر( وخطة اإلنفاق )518 مليون دوالر(

٤٥٫٩
٪٤٣٫٤

أمريكا الالتينية والكاريبي 
(IESALC بما يف ذلك)

١٠٫٩
٪١٠٫٣

أوروبا 
وأمريكا الشمالية

١٫٤
٪١٫٣

آسيا واملحيط الهادي
(MGIEPبما يف ذلك)

١٥٫١
٪١٤٫٢

الدول العربية
١٠٫٠
٪٩٫٤

(IICBA بما يف ذلك) أفريقيا
٢٢٫٦

٪٢١٫٣

[١٣٫٨]
[٪١٩٫٠]

[٦٫٦]
[٪٩٫٢]

[١٠٫٧]
[٪١٤٫٧]

[١٫٤]
[٪١٫٩]

[٧٫٦]
[٪١٠٫٤]

[٣٢٫٦]
[٪٤٤٫٩]

[٥١٨ مليون دوالر]٦٦٧ مليون دوالربماليني الدوالرات

املقر

أرقام إرشادية عن إسهام القطاع يف األولويتني العامتني

األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

٨.٢٪١٠٠ ٠٠٠ ٢٠.3٦٪5٠٠ ٨١3 ١4 الوثيقة 3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

7.٢٪٠٠٠ 3٠٦ ١7.٨٢٪٠٠٠ ٦٦٢ 5خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
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البرنامج الرئيسي األول
التربية

قرار المؤتمر العام 3٨م/٢ بشأن البرنامج الرئيسي األول  01000

إن المؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:  - ١

الرئيسي  بالبرنامج  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  االستمرار،  )أ( 
األول التي تنتظم بنيتها حول األهداف االستراتيجية الثالثة التالية ومحاور العمل الثالثة التالية 
الوثيقة  في   ٠١٠٠٠ )الفقرة  37م/3  القرار  في  عليها  وافق  التي  بصيغتها  لها،  الموضوعة 
37م/5 المعتمدة(، فضالً عن التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في 
هذا القرار، من أجل تعزيز مساهمة التعليم في التنمية المستدامة والسالم، مسترشدة في ذلك 
في  االجتماعي  واالندماج  اإلنصاف  وتعزيز  التعليم؛  مجال  في  الحقوق  على  قائم  نهج  بمبادئ 
يشمل  التعليم  في  شمولي  نهج  وترويج  والتعّلم؛  التعليم  نوعية  وتحسين  خالله؛  ومن  التعليم 

جميع المستويات والمسارات ومختلف طرائق وأساليب توفير التعليم؛

الراعية  الوكاالت  التعليم حتى عام ٢٠3٠ بالتعاون مع سائر  قيادة عملية تنسيق جدول أعمال  )ب( 
جدول  تنفيذ  على  البلدان  ومساعدة  الرئيسية،  المعنية  واألطراف   ٢٠3٠ عام  حتى  للتعليم 
دولياً  عليه  المتفق  المستدامة  التنمية  هدف  تحقيق  في  المحرز  التقدم  الجديد، ورصد  األعمال 

بشأن التعليم؛

وتلبية  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز  في  المتمثلتين  للمنظمة  العامتين  األوليتين  في  اإلسهام  )جـ( 
النامية،  الصغيرة  الجزرية  والدول  نمواً  البلدان  ألقل  خاص  اهتمام  وإيالء  أفريقيا،  احتياجات 
الشرائح  وإلى  إليهم  الوصول  تعذر  الذين  إلى  العون  يد  ومد  الشباب  احتياجات  وتلبية 
اإليجابية  االجتماعية  التحوالت  تعزيز  في  التعليم  بدور  اعترافاً  األضعف حاالً، وذلك  االجتماعية 

واالندماج االجتماعي والحوار بين الثقافات، من أجل تحقيق ما يلي:

الهدف االستراتيجي األول: مساندة الدول األعضاء في تطوير نظم 
التعليم لتعزيز التعّلم الجيد والجامع مدى الحياة لصالح الجميع

المتعّلمين على  الحياة لجميع  الجيد مدى  التعليم  التي توفر فرص  التعليم  تطوير نظم   )١(
المجاالت  على  التركيز  خالل  من  وذلك  بيئاته،  مختلف  وفي  التعليم  مستويات  كافة 
بأكمله؛  القطاع  على صعيد  فعالة وخطط  التالية: وضع سياسات  الخمسة  المواضيعية 
األولوية لثالثة قطاعات فرعية  التعليم مع إعطاء  والحفاظ على نهج شامل فيما يخص 
هي القرائية، والتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، والتعليم العالي؛ ومعالجة 
رئيسية  استراتيجية  يشكل  ذلك  أن  باعتبار  المؤهلين  المعلمين  في  الحاد  النقص 
مختلف  على  التعّلم  نتائج  ورصد  التعّلم  عمليات  وتحسين  التعليم؛  نوعية  لتحسين 
المستويات من أجل الحصول على المزيد من األدلة عن الكيفية التي يجري فيها التعّلم 
تكنولوجيات  الستخدام  والترويج  والمناهج؛  التربية  على  آثار  من  ذلك  على  يترتب  وما 
تحسين  أجل  من  التفاعلي  للتعّلم  جديدة  وأساليب  التعليم  في  واالتصاالت  المعلومات 

االنتفاع بالمعارف، وتيسير نشرها، وكفالة زيادة فعالية التعّلم مدى الحياة؛
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الهدف االستراتيجي الثاني: تمكين الدارسين من أن يكونوا مواطنين عالميين 
مبدعين ومسؤولين

العالمية  المواطنة  تدعم  التي  السلوك  وأنماط  والمواقف  القيم  تعزيز  في  األعضاء  الدول  مساندة   )٢(
المسؤولة من خالل االستجابات التعليمية الفعالة للتحديات المعاصرة، واالعتراف بدور التعليم في 
وذلك  فيها،  يعيشون  التي  وللمجتمعات  ألنفسهم  أفضل  مستقبل  بناء  على  الدارسين  قدرات  تنمية 
من  والتعليم  اإلنسان  وحقوق  السالم  أجل  من  التعليم  هي  مواضيعية  مجاالت  ثالثة  على  بالتركيز 

أجل التنمية المستدامة والتعليم من أجل الصحة؛

 الهدف االستراتيجي الثالث: ريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم 
حتى عام ٢٠3٠

ستواصل اليونسكو، خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١7، الترويج للتعليم عن طريق تنسيق وتيسير تنفيذ   )3(
جدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ وإسداء المشورة بشأن السياسات المتعلقة بهذا الموضوع. 
وستواصل اليونسكو تعزيز الشبكات والشراكات القائمة بين الدول األعضاء، على الصعيد العالمي 
حتى  للتعليم  الراعية  الوكاالت  سائر  مع  القائمة  والشراكات  الشبكات  وكذلك  والوطني،  واإلقليمي 
األولويات  تحديد  على  األعضاء  الدول  وستساعد  الخاص؛  والقطاع  المدني  والمجتمع   ٢٠3٠ عام 
ملموسة؛  وطنية  أنشطة  إلى  للتعليم  العالمي  األعمال  جدول  وتحويل  التعليم  مجال  في  الوطنية 
لألوساط  تتيح  عالمية  منتديات  وستنشئ  البيّنات؛  إلى  استناداً  السياسات  وضع  وتعزز  وستيّسر 
خاصة  عناية  المنظمة  وستولي  للتعليم؛  المستقبلية  االتجاهات  بحث  بالتعليم  المعنية  الدولية 
لالرتقاء بتعليم الفتيات والنساء بوسائل تضم تعزيز أنشطة المنظمة في هذا المجال وحشد موارد 
مع شبكاتها  الوثيق  بالتعاون  مختلفة،  تمويل  آليات  عن طريق  الغرض  لهذا  الميزانية  عن  خارجة 

التي تشمل سفراء النوايا الحسنة والمبعوثين الخاصين«؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 800 ٤37 12٤ ١ دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7، وتوزيع هذه  )د( 
االعتمادات المالية كما يلي:

محور العمل ١: 4٠٠ ٨٨3 ٦7 دوالر

محور العمل ٢: 5٠٠ ٨٠٦ ١١ دوالر

محور العمل 3: ٦٠٠ ٢5٦ ١9 دوالر

المعاهد: 3٠٠ 49١ ٢5 دوالر

ويطلب من المديرة العامة القيام بما يلي:  - ٢

المنشودة  النتائج  تحقيق جميع  أيضاً  القرار بطريقة تضمن  هذا  بها  يأذن  التي  األنشطة  تنفذ مختلف  أن  )أ( 
بين  والمساواة  أفريقيا  في  المتمثلتين  العامتين  األولويتين  إطار  في  األول  الرئيسي  للبرنامج  المحددة 

الجنسين؛

النتائج  الرئاسيتين، معلومات عن تحقيق  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  تقدم دورياً، في  أن  )ب( 
المنشودة التالية:

تشمل هذه االعتمادات املخصصات املالية املرصودة ملعاهد الفئة ١ املعنية بالرتبية التابعة لليونسكو.  1
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محور العمل 1: مساندة الدول األعضاء في تطوير نظم التعليم لتعزيز التعّلم 
الجيد والجامع مدى الحياة لصالح الجميع 

تعزيز القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ السياسات والخطط في إطار التعّلم مدى الحياة؛  )١(

مجال  في  الجنسين  لقضايا  والمراعية  والجامعة  الجيدة  البرامج  لتحسين  الوطنية  القدرات  تعزيز   )٢(
محو األمية؛

في  والتدريب  التعليم  تحويل  إلى  تهدف  سياسات  وتنفيذ  لوضع  األعضاء  الدول  قدرات  تعزيز   )3(
المجال التقني والمهني؛

العالي  التعليم  مجال  في  البيّنات  إلى  تستند  سياسات  وضع  أجل  من  الوطنية  القدرات  تعزيز   )4(
لمواجهة التحديات المتعلقة باإلنصاف والجودة واالندماج والتوسع والحراك والمساءلة؛

واستراتيجيات  سياسات  وتنفيذ  لوضع  اإلقليمي،  التعاون  منها  بوسائل  الوطنية،  القدرات  تعزيز   )5(
بشأن المعلمين بغية تعزيز نوعية التعليم والمساواة بين الجنسين؛

هذه  ولرصد  الكفاءة  على  القائم  التعّلم  ونتائج  عمليات  لتعزيز  األعضاء  الدول  بقدرات  النهوض   )٦(
العمليات والنتائج وتقييمها؛

سيّما  وال  التعليم،  مجال  في  بالتكنولوجيا  خاصة  سياسات  وتنفيذ  لوضع  الوطنية  القدرات  تعزيز   )7(
فيما يتعلق بتدريب المعلمين والتطوير المهني؛

محور العمل 2: تمكين الدارسين من أن يكونوا مواطنين عالميين مبدعين 
ومسؤولين

السياسات  في  اإلنسان  وحقوق  السالم  أجل  من  التعليم  عناصر  بإدماج  األعضاء  الدول  قيام   )٨(
والممارسات الخاصة بالتربية والتعليم؛

تعزيز قدرات الدول األعضاء إلدماج التعليم من أجل التنمية المستدامة في مناهج التعليم والتعّلم،   )9(
وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة في جدول األعمال الدولي الخاص بالسياسات؛

التربية الصحية الجيدة، والتربية بشأن فيروس ومرض اإليدز والتربية  قيام الدول األعضاء بتوفير   )١٠(
الجنسية الشاملة، التي تساهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية والمساواة بين الجنسين؛

محور العمل 3: ريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ عن طريق 
الشراكات والرصد والبحوث

المستدام  السياسي  االلتزام  لدعم  البحوث  من  الشواهد  واستنباط  والرصد  التنسيق  آليات  وضع   )١١(
بجدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠؛

التدابير  عن  معلومات  العام،  المؤتمر  اعتمده  الذي  البرنامج  تنفيذ  بشأن  النظامية  تقاريرها  في  تقدم،  أن  )جـ( 
المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج؛

محاور  ومنها  المنشودة،  ونتائجها  العمل  محاور  باستعراض   ،٢٠١7-٢٠١4 الفترة  خالل  تضطلع،  أن  )د( 
الرئيسي  بالبرنامج  المرتبطة  الفئة ١  الدولية ومعاهد  الحكومية والبرامج  الدولية  بالبرامج  الخاصة  العمل 
أو  تعزيزها،  إمكانية  بشأن  اقتراحات  ومنها  توجيهها،  إعادة  أو  عليها  لإلبقاء  اقتراحات  وتقديم  األول، 

اقتراحات لوضع استراتيجيات للخروج منها أو إلنهائها، استناداً إلى معايير تقييم واضحة.
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البرنامج الرئيسي األول

التربية

إن الفترة ٢٠١4-٢٠١7 فترة بالغة األهمية فيما يخص تطوير التعليم في شتى أنحاء العالم، وفيما يخص الدور   01001
العملية  قوياً  تأييداً  اليونسكو  أيدت  وقد  العالمي.  الصعيد  على  والتعليم  التربية  مجال  في  اليونسكو  تؤديه  الذي 
وجرى  المستدامة.  التنمية  أهداف  إطار  في  بالتعليم  الخاصة  الجديدة  العالمية  الغايات  اعتماد  إلى  أفضت  التي 
واستعراض  للجميع،  التعليم  توفير  صعيد  على  المحرز  التقدم  لتقييم  الدولي  المجتمع  حشد  العملية  هذه  خالل 
الوقوف على  أجل  داكار في عام ٢٠٠٠، من  ُعقد في  الذي  للتربية  العالمي  المنتدى  بعد  اعتُمدت  التي  السياسات 
التحديات واالحتياجات الناشئة المتعلقة بالتعليم فيما بعد عام ٢٠١5. وتماشياً مع خطة التنمية المستدامة لعام 
٢٠3٠، التي اعتُمدت مؤخراً، ُكّلفت اليونسكو بريادة وتنسيق عملية تنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة 
لتحقيق  مسبق  وشرط  اإلنسان  حقوق  من  أساسي  حق  هو  فالتعليم  به.  المرتبطة  والغايات  بالتعليم  الخاص 
تحقيق  في  مباشراً  إسهاماً  بالتالي  يسهم  وهو  الصحة،  وتحسين  الفقر  من  الحد  مثل  األخرى  اإلنمائية  األهداف 

هدَفي اليونسكو الشاملين المتمثلين في المساعدة على إحالل السالم وعلى تحقيق التنمية المستدامة.

تحقيق  وفي  السالم  إرساء  في  لإلسهام  ُحددت  استراتيجية  أهداف  ثالثة  على  األول  الرئيسي  البرنامج  وسيركز   01002
لصالح  الحياة  مدى  الجيد  التعّلم  لتعزيز  التعليم  نظم  تطوير  إلى  اليونسكو  ستسعى  فأوالً،  المستدامة.  التنمية 
أن يكونوا مواطنين عالميين مبدعين ومسؤولين. وأخيراً، ستسهم  الدارسين من  المنظمة  الجميع. وثانياً، ستمّكن 
اليونسكو في ريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠، المحدد في إطار الهدف 4 من أهداف التنمية 
بأنشطة  االضطالع  طريق  عن  الثالثة  االستراتيجية  األهداف  هذه  تحقيق  على  المنظمة  تعمل  وسوف  المستدامة. 

برنامجية في المجاالت المواضيعية اإلحدى عشرة المبينة في الجدول أدناه:

الربنامج الرئييس األول - الربية

األهداف االسراتيجية يف 
الوثيقة 37م/٤ ومحاور 

العمل املناظرة لها يف 
الوثيقة 38م/5

الهدف االسراتيجي األول/
محور العمل 1

مساندة الدول األعضاء يف 
تطوير نظم التعليم لتعزيز 
التعّلم الجيد والجامع مدى 

الحياة لصالح الجميع

الهدف االسراتيجي الثاني/
محور العمل 2

تمكني الدارسني من أن يكونوا 
مواطنني عامليني مبدعني 

ومسؤولني

الهدف االسراتيجي الثالث/
محور العمل 3

ريادة وتنسيق جدول أعمال 
التعليم حتى عام ٢٠3٠

املجاالت املواضيعية للنتائج 
املنشودة

تعزيز رسم السياسات    -١
والتخطيط عىل صعيد 

القطاع بأكمله

محو األمية   -٢

التعليم والتدريب يف   - 3 
املجال التقني واملهني       

التعليم العايل         - 4 

تحسني التطوير املهني   - 5 
للمعلمني       

تحسني عمليات التعّلم   - ٦ 
ورصد نتائج التعّلم       

زيادة فرص التعّلم   - 7 
عن طريق استخدام 

تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت يف مجال 

التعليم       

النهوض بالتعليم من   - ٨ 
أجل السالم وحقوق 

اإلنسان        

تدعيم أسس التعليم من    - 9 
أجل التنمية املستدامة       

١٠ - تعزيز الصحة من خالل 
التعليم

ريادة وتنسيق جدول   - ١١ 
أعمال التعليم حتى 

عام ٢٠3٠ عن طريق 
الرشاكات والرصد 

والبحوث          
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في  التعليم  إسهام  تعزيز  على  أكبر  بقدر  التركيز  سيجري   ،٢٠١5-٢٠١4 العامين  فترة  في  تم  ما  غرار  وعلى   01003
للتخصصات  الجامعة  خبراتها  من  اليونسكو  وستستفيد  العالمية.  والمواطنة  والسالم  المستدامة  التنمية  تحقيق 
الحادي  القرن  لتحديات  أفضل  نحو  على  االستجابة  أجل  من  التعليمية  نظمها  تجديد  في  األعضاء  الدول  لدعم 
المهارات  يوفران  اللذين  والتعّلم  التعليم  لتعزيز  بها  الخاص  التربية  برنامج  على  اليونسكو  وستعتمد  والعشرين. 
والكفاءات الالزمة للقرن الحادي والعشرين، واللذين يزودان الدارسين بالمواقف وأنماط السلوك السليمة وبالقيم 
التنوع  والتسامح واحترام  الديمقراطية  المستدامة، ومنها  والتنمية  االجتماعي  السالم واالندماج  تتيح تحقيق  التي 

الثقافي وحقوق اإلنسان والمواطنة العالمية.

وسيستمر االسترشاد باالعتبارات التالية في تنفيذ األنشطة المزمعة في إطار البرنامج الرئيسي األول:  0100٤

التشجيع على اعتماد نهج قائم على الحقوق في مجال التعليم؛ �

تعزيز اإلنصاف واالندماج االجتماعي في التعليم ومن خالله؛ �

تحسين جودة التعليم والتعّلم؛ �

تعزيز نهج تعليمي شامل يغطي جميع المستويات والمسارات التعليمية وجميع أساليب توفير التعليم. �

المقر  وحدات  بين  يجمع  تعاوني  إطار  إلى  استناداً  األول  الرئيسي  البرنامج  تنفيذ  في  اليونسكو  تستمر  وسوف   01005
والمكاتب الميدانية والمعاهد المعنية بالتعليم من الفئة ١. وسيتم تخصيص جزء كبير من اعتمادات هذا البرنامج 
المذكورة  المواضيعية  المجاالت  من  مجال  كل  في  المقر،  وحدات  مسؤوليات  وستتمثل  الالمركزية.  أساس  على 
أعاله، في تنفيذ أنشطة لتحديد قواعد ومعايير عالمية ورصدها؛ والعمل كمختبر لألفكار؛ وتعزيز التعاون الدولي 
وستقوم  الميدانية.  للمكاتب  برنامجي  دعم  عن  فضالً  عامة  استراتيجية  توجيهات  وتوفير  المعارف؛  وتبادل 
المكاتب اإلقليمية المعنية بالتربية بتوفير دعم مباشر للمكاتب الميدانية القائمة في مناطقها، وستعمد كذلك إلى 
في  أنشطة  الوطنية  المكاتب  وستنفذ  اإلقليمي.  الصعيد  على  والتعاون  التبادل  تيسير  وإلى  إقليمية  أنشطة  تنفيذ 
أما  القطري.  الصعيد  على  السياسات  بشأن  والمشورة  المباشرة  التقنية  المساعدة  وستوفر  القدرات  تنمية  مجال 
القدرات  وبتنمية  وإنتاجها،  المعارف  بتبادل  المتعلقة  أنشطتها  فستواصل   ،١ الفئة  من  بالتعليم  المعنية  المعاهد 
األول  الرئيسي  البرنامج  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  اختصاصها.٢  مجاالت  في  السياسات  بشأن  المشورة  وإسداء 

سيستفيد أيضاً من قدرات المراكز من الفئة ٢ حسب االقتضاء.

وعلى نحو ما جرى في فترات العامين الماضية، سيسهم البرنامج الرئيسي األول في األنشطة المرتبطة بأولويتَي   01006
اليونسكو العامتين والشاملتين المتمثلتين في أفريقيا والمساواة بين الجنسين.

محور العمل 1: مساندة الدول األعضاء في تطوير نظم التعليم لتعزيز 
التعّلم الجيد والجامع مدى الحياة لصالح الجميع

التعليمية  نظمها  تطوير  في  األعضاء  الدول  دعم  إلى  األول  الرئيسي  البرنامج  في   ١ العمل  محور  أنشطة  ترمي   01007
المستويات  الدارسين، وفي جميع  لجميع  الحياة  مدى  الجيد  التعّلم  توفير فرص  أجل  من  النظم  هذه  تدعيم  وفي 
والبيئات التعليمية. وستُطبَّق نهوج قائمة على الحقوق لتنفيذ أنشطة البرنامج الرئيسي األول الرامية إلى معالجة 
بين  المساواة  ضمان  لمسألتَي  خاصة  عناية  وستولى  الالمساواة.  وحاالت  واالقتصادي  االجتماعي  التفاوت  أوجه 

الجنسين والوصول إلى الفئات المحرومة بغية تعزيز التحوالت االجتماعية اإليجابية واإلدماج.

يرد يف نهاية هذا الفصل عرض تفاصيل األنشطة التي تقوم بها معاهد التعليم من الفئة 1، فيما عدا أنشطة معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكاريبي   ٢
ومعهد املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة اللذين ستقدَّم معلومات تفصيلية بشأنهما يف مرحلة الحقة.
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التعّلم مدى الحياة لصالح الجميع

السبعينات من خالل تقرير فور،  الحياة وفي تعزيزه منذ  التعّلم مدى  اليونسكو في تحديد مفهوم  شرعت 
األخيرة  األعوام  في  حدثت  التي  التطورات  وأتت  ديلور.  تقرير  خالل  من  بعد  فيما  العمل  هذا  واستكملت 
العولمة،  حركة  تنامي  التطورات  هذه  وتشمل  الحياة.  مدى  التعّلم  جدوى  على  جديد  من  الضوء  لتسلط 
للمعلومات  المتسارع  واالزدياد  الجديدة،  التكنولوجيات  وظهور  العالم،  يشهدها  التي  السريعة  والتغيرات 
والحاجة  المناخ،  وتغير  االجتماعية،  والتحوالت  الديموغرافية،  والتغيرات  المتغيرة،  طبيعتها  عن  فضالً 
هذه  مواجهة  وبغية  العمل.  سوق  احتياجات  لتلبية  مستمر  نحو  على  العاملة  القوى  كفاءات  تحسين  إلى 
كي  يتعلموا  أن  من  الدارسين  تمكين  ومن  الحياة  مدى  التعّلم  عملية  استمرار  ضمان  من  بد  ال  التغيرات، 
يعرفوا، وأن يتعلموا كي يكونوا، وأن يتعلموا كي يعملوا، وأن يتعلموا كي يعيشوا معاً. وثمة اعتراف متزايد 
المفاهيمي  وإطاره  والعشرين  الحادي  القرن  في  التعليم  فلسفة  معاً  آن  في  يمثل  الحياة  "التعّلم مدى  بأن 

ومبدأه التنظيمي"، مما يجعل مفهوم "التعّلم لتعزيز القدرات" مفهوماً ذا أهمية مركزية في هذا الصدد.

لصالح  الحياة  مدى  الجيد  التعّلم  فرص  توفير  على  قادرة  غير  الراهنة  التعليم  نظم  معظم  فإن  ذلك،  ومع 
يشمل  بأكمله  القطاع  صعيد  على  شامل  تعليمي  إصالح  إجراء  يجب  المسألة،  هذه  معالجة  وبغية  الجميع. 
التعّلم  فرص  توفير  لضمان  التعليم  نظام  في  التعليمية  المستويات  وجميع  الفرعية  القطاعات  جميع 
وغير  النظامية  )األساليب  فيها  المعتمدة  التعليم  توفير  أساليب  اختالف  على  كافة  التعليمية  البيئات  في 
النظامية وغير الرسمية(، وذلك لصالح جميع األشخاص بصرف النظر عن العمر )صغار األطفال واألطفال 
الغرض،  ولهذا  التعّلم.  احتياجات  من  واسعة  مجموعة  تلبية  يتيح  مما  وذكوراً(،  إناثاً  والكبار،  والمراهقون 
النظامي  غير  التعّلم  نتائج  إلقرار  أطر  بتطبيق  يقضي  أمر  وهو  التعّلم،  مسارات  بمختلف  االعتراف  يجب 
وغير الرسمي والعتماد الشهادات الخاصة بهذين النوعين من التعّلم. ويجب أيضاً تحويل عمليات التدريس 
القدرات  تنمية  أجل  من  التعّلم  إلى  المعارف  نقل  على  القائم  التدريس  من  االنتقال  ذلك  في  بما  والتعّلم، 
هذه  دعم  من  بد  وال  واسع.  نطاق  على  األمور  واستكشاف  االجتماعيين  واالندماج  التالحم  وتحقيق  الذاتية 
مختلف  بين  التنسيق  تتيح  وآلية  تشريعية  وبأدوات  االجتماعي  الصعيد  على  لآلراء  واسع  بتوافق  الجهود 

القطاعات والجهات المعنية.

الدول  المنظمة  وستساعد  مواضيعية.  مجاالت  خمسة  على   ١ العمل  محور  إطار  في  اليونسكو  تركز  وسوف   01008
في  بذلك  وستسهم  بأكمله،  القطاع  صعيد  على  الفعالة  والتخطيط  السياسات  رسم  أنشطة  تدعيم  على  األعضاء 
تأمين أطر للتعّلم مدى الحياة توفر فرصاً بديلًة ومرنًة لالنتفاع بالتعّلم النظامي والتعّلم غير النظامي والتعّلم غير 
التعليم  نظم  تطوير  يتسنى  والتعّلم كي  التعليم  ميدانَي  في  نهج شامل  اعتماد  في  اليونسكو  الرسمي. وستستمر 
وتنمية قدرات الدارسين بطريقة متوازنة، وذلك إقراراً بأهمية جميع المستويات التعليمية وأساليب توفير التعليم، 
في  المنظمة  ستقوم  الراهن،  الوقت  في  المتوافرة  المحدودة  الموارد  إلى  وبالنظر  بينها.  فيما  القائم  وبالترابط 
الفترة ٢٠١٦-٢٠١7 بإعطاء األولوية لثالثة قطاعات فرعية هي محو األمية، والتعليم والتدريب في المجال التقني 
للحصول  األعضاء  الدول  تقدمها  التي  المتزايدة  الطلبات  تلبية  هو  ذلك  من  والغرض  العالي.  والتعليم  والمهني، 
على الدعم في هذه المجاالت التي تُعد من ركائز المجتمعات المنصفة القائمة على مبدأ التعّلم مدى الحياة، وهي 

مجاالت تتمتع فيها اليونسكو بميزة نسبية.

بتحّسن  يقترن  لم  األساسي  بالتعليم  االنتفاع  زيادة  في  أُحرز  الذي  الكبير  التقدم  بأن  المتوافرة  البيانات  وتفيد   01009
األساسية  المهارات  اكتساب  دون  من  المدارس  يتركون  األطفال  من  فالكثير  وجدواه.  التعليم  جودة  في  ملحوظ 
وستواصل  منتجة.  حياة  يعيشوا  كي  ومهارات  معارف  من  يلزمهم  ما  على  الحصول  دون  ومن  والكتابة  للقراءة 
رئيسية  استراتيجية  بوصفه  المؤهلين  المعلمين  في  الحاد  النقص  معالجة  إلى  الرامي  عملها  بالتالي  اليونسكو 
التعّلم  عمليات  تحسين  على  أكبر  بدرجة  التركيز  إلى  عينه  الوقت  في  المنظمة  وستعمد  التعليم.  جودة  لتحسين 
طرائق  بشأن  الشواهد  من  المزيد  توافر  يضمن  مما  التعليم،  مستويات  مختلف  في  التعّلم  نتائج  تقييم  وعمليات 
التعّلم واآلثار المترتبة عليها فيما يخص األساليب التربوية والمناهج الدراسية. وبما أن العدد المتزايد للمعلومات 
اليونسكو  فإن  التعّلم،  التعليمية ويزيد فرص  النظم  التكنولوجيا يحدث تحوالت في  المتاحة من خالل  والمعارف 
وتيسير  بالمعارف  االنتفاع  لزيادة  التعليم  مجال  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات  استخدام  على  ستشجع 

نشرها وتمكين الدارسين من التعّلم على نحو أكثر فعالية.
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تعزيز رسم السياسات والتخطيط على صعيد القطاع بأكمله  - 1

فرص  ضمان  وفي  التعليم  تطوير  أهداف  تحقيق  في  األساسية  العوامل  من  السليمة  والخطط  السياسات  تبقى   01010
تقضي  التي  المستجدة  واالتجاهات  التحديات  من  بعدد  الدولي  اإلنمائي  التعاون  ويقترن  الحياة.  مدى  التعّلم 
من  الكثير  في  التعليم  قطاع  ويواجه  وإدارتها.  التربية  تخطيط  في  المتّبع  للنهج  االستراتيجي  الطابع  بتعزيز 
وتنظيم  التعليم  إدارة  مجال  في  الجذرية  اإلصالحات  من  عدداً  فرضت  التي  الراهنة  المالية  األزمة  آثار  البلدان 
وإقامة  الالمركزية،  مبدأ  تطبيق  ذلك  في  بما  التعليم،  قطاع  في  المستجدة  االتجاهات  أهمية  وتكمن  شؤونه. 
تحدث  أنها  في  باالستقاللية،  التمتع  إلى  التعليمية  المؤسسات  وسعي  والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكات 
تغييراً في الظروف التي يجري فيها تنظيم عملية تطوير التعليم وتخطيطها. وتتطلع الحكومات، في ظل القيود 
الفعالة. وفي وقت  السياسات واإلصالحات  المعلومات بشأن  اكتساب  إلى  الراهن،  الوقت  التي تواجهها في  المالية 
أصبحت فيه أوجه التفاوت المتزايدة مشكلة اجتماعية كبيرة، باتت األنشطة الرامية إلى سد الفجوات المتعددة في 
السياسات والتخطيط  الجيد تستلزم رؤية طويلة األجل والتزامات راسخة. وما زالت عملية رسم  بالتعليم  االنتفاع 

في مجال التعليم تكتسي أهمية كبيرة في التصدي لهذه التحديات.

التعليمية،  السياسات  تطوير  أنشطة  لدعم  أي وقت مضى،  من  أكثر  الحالي،  وقتنا  في  اليونسكو  إلى  وثمة حاجة   01011
في  الوطنية،  االستراتيجي  التخطيط  وعمليات  بالسياسات،  المتعلقة  والعالمية  واإلقليمية  القطرية  والتحليالت 
ضوء األهداف اإلنمائية الدولية. وبالتالي، سيركز البرنامج الرئيسي األول تركيزاً متزايداً على السياسات التعليمية 
المزمع  العملية  التنفيذ  طرائق  وستشمل  باستمرار.  تتغير  بيئة  مع  التكيف  لضمان  االستراتيجي  والتخطيط 
أكبر من  قدر  إيالء  مع  تقنينية،  بأعمال  والقيام  التقنية،  المساعدة  وتقديم  القدرات،  تنمية  الصدد  هذا  في  اتّباعها 
العناية لعمليتَي إسداء المشورة بشأن السياسات وبناء المعارف. وسوف تركز المنظمة على ضمان تنفيذ أنشطة 
الموارد  تخصيص  منها  عدة  تدابير  خالل  من  وذلك  التعليم،  نظم  في  اإلنصاف  تعزيز  تتيح  بطريقة  التخطيط 
برنامج  سيركز   ،٢٠١7-٢٠١4 الفترة  وخالل  الرصد.  ألغراض  مناسبة  آليات  ووضع  أفضل،  نحو  على  واألنشطة 

اليونسكو في هذا الميدان على المجاالت التالية:

المتعلقة  والمعلومات  المعارف  وعلى  االستعراض  عمليات  على  الطلب  يزداد  واإلصالحات:  السياسات  )أ( 
والتعّلم  اآلراء  وتبادل  الحوار  لتعزيز  استراتيجية  عملية  يُعتبر  السياسات  استعراض  وبات  بالسياسات. 
فرصًة  السياسات  استعراض  عمليات  وتوفر  لها.  االستجابة  وطرائق  التعليم  تحديات  بشأن  األقران  بين 
الدولي.  الصعيد  على  المتاحة  المعارف  من  المستخلصة  بالدروس  الوطنية  التعليمية  اإلصالحات  إلثراء 
وستسهم هذه الدينامية إسهاماً متزايداً في النقاش الدولي المتعلق بالسياسات التعليمية بفضل ما تقدمه 
لتعزيز  التدابير  من  المزيد  اليونسكو  تتخذ  وسوف  البلدان.  بين  والخبرات  المعارف  لتبادل  إمكانيات  من 
الالزمة. وسيؤدي معهد  اإلصالحات  األعضاء إلجراء  الدول  تبذلها  التي  الجهود  بذلك  العملية وستدعم  هذه 
السياسات  لتطوير  األعضاء  الدول  تبذلها  التي  الجهود  في دعم  رئيسياً  الحياة دوراً  للتعّلم مدى  اليونسكو 

الوطنية الخاصة بالتعّلم مدى الحياة.

وخطط  سياسات  إلعداد  الجودة  عالية  ومعلومات  بيانات  توافر  من  بد  ال  والمعلومات:  المعارف  إدارة  )ب( 
سليمة. وتكتسي عملية تطوير نظام المعلومات الخاص بإدارة شؤون التعليم أهمية رئيسية ال فقط ألنها 
تنفيذ اإلصالحات  أنشطة  تتيح دعم  ألنها  أيضاً  بل  الشواهد،  إلى  استناداً  والتخطيط  السياسات  تتيح رسم 
الضروري  ومن  المنتظمة.  والتقييم  الرصد  عمليات  خاص  بوجه  تشمل  عدة  بوسائل  التعليمية  والبرامج 
أيضاً أن يتوافر نظام متين للرصد والتقييم ألن ذلك يضمن المساءلة على النتائج المحققة ويكفل استخدام 
على  القرارات  التخاذ  الالزمة  المعلومات  في  الفجوات  سد  إلى  وسعياً  فعال.  نحو  على  المحدودة  الموارد 
جميع المستويات، وعن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات والنهوج المتوافرة، ستركز اليونسكو تركيزاً 
لتعزيز  التكنولوجيات  باستخدام  المرتبطة  االبتكارية  واألساليب  الجديدة  االتجاهات  توثيق  على  خاصاً 
إنشاء  الوطنية في مجال  القدرات  تدعيم  على  عينه  الوقت  في  المنظمة  والتقييم، وستعمل  الرصد  عمليات 
بإدارة  الخاص  المعلومات  نظام  ذلك  في  بما  بأكمله،  القطاع  صعيد  على  والتقييم  للرصد  نظام  وتنفيذ 

شؤون التعليم. 

التخطيط على صعيد القطاع بأكمله: توفر أنشطة تخطيط التربية إطاراً وعمليًة متينين ومستندين إلى  )جـ( 
الشواهد لتوجيه التدابير المتعلقة بتحديد األولويات وباتخاذ القرارات بشأن الميزانيات. ويقضي التخطيط 
العصري الناجح بإجراء عمليات تشاورية واسعة النطاق تشارك فيها جميع األطراف المعنية لضمان توّلي 
الجهات الوطنية لزمام األمور، وتأمين االتساق داخل القطاعات وفيما بينها، وضمان االنسجام مع التنمية 
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دعم  في  اليونسكو  وستستمر  القطري.  الصعيد  على  األجل  الطويل  والتخطيط  واالقتصادية  االجتماعية 
تواجه  التي  البلدان  على  خاص  بوجه  التركيز  مع  بأكمله،  القطاع  صعيد  على  تتم  التي  التخطيط  أنشطة 
أما  الالزمة.  المؤسسية  القدرات  إلى  تفتقر  والتي  واإلنمائية  التعليمية  األهداف  تحقيق  في  كبيرة  تحديات 
يضطلع  التي  القدرات  تنمية  أنشطة  تنويع  في  قدماً  فسيمضي  التربية،  لتخطيط  الدولي  اليونسكو  معهد 
بها وفي تعزيز مرونة هذه األنشطة بغية تلبية االحتياجات المتزايدة في عدة مجاالت، وال سيما فيما يتعلق 
واألدوات  والنماذج  النهوج  لتوثيق  العناية  من  المزيد  وسيولى  الديمقراطي.  الحكم  وبمبادئ  بالالمركزية 

الخاصة بالتخطيط ولنشرها من أجل تعزيز السياسات الفعالة في مجال التعّلم مدى الحياة.

التي تتسم بأوضاع هشة:  البيئات  الطوارئ وفي  التعليمية في حاالت  السياسات والخطط  إعداد  )د( 
تُعتبر النزاعات والكوارث الطبيعية من أعظم التحديات التي تعوق تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها 
بنزاعات مسلحة.  بلدان متأثرة  بالمدارس يعيشون في  الملتحقين  األطفال غير  فأكثر من 4٠٪ من  دولياً. 
إعادة  في  ولإلسهام  الطوارئ  حاالت  في  المساعدة  لتقديم  اليونسكو  تتلقاها  التي  الطلبات  عدد  ويزداد 
فرصاً  البناء  إعادة  عملية  وتوفر  المسلحة.  النزاعات  أو  الطبيعية  الكوارث  أعقاب  في  التعليمية  النظم  بناء 
المشتركة  والنهوج  الخبرات  من  واسعة  مجموعة  تعبئة  اليونسكو  تعتزم  ولذا،  جذرية.  إصالحات  إلجراء 
بين القطاعات على نطاق النظام لدعم عمليات اإلصالح والسياسات التي من شأنها أن تجعل نظم التعليم 
اليونسكو  ستوفره  التي  الدعم  وسيرتبط  التنمية.  استدامة  ضمان  في  فعاليًة  وأكثر  وإنصافاً  شموالً  أكثر 
بعدة مسائل منها الوقاية من المخاطر واألزمات، واإلغاثة ألغراض اإلنعاش والتنمية، والمشاركة في اآلليات 
تستمر  وسوف  اإلنساني.  اإلصالح  وعمليات  األداء«  »توحيد  عمليات  وفي  الدولية  المعونة  لتنسيق  القائمة 
وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  لوكالة  التابعة  التربية  إدارة  إلى  والتقني  المالي  الدعم  تقديم  في  المنظمة 
اإلدارة  بها هذه  التي تضطلع  األنشطة  تدعيم  أجل  )األونروا( من  األدنى  الشرق  الفلسطينيين في  الالجئين 

لتوفير التعليم لالجئين الفلسطينيين.

النتيجة المنشودة 1: تعزيز القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ السياسات والخطط في 
إطار التعّلم مدى الحياة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي قدمت اليونسكو 1-
الدعم إليها والتي استُعرضت فيها 

السياسات التعليمية كي تشمل منظور 
التعّلم مدى الحياة

ً ٢٠ دولة عضوا  -ً ١٦ دولة عضوا  -

عدد البلدان التي قدمت اليونسكو 2-
الدعم إليها والتي روجعت فيها 
المخططات التعليمية الوطنية 

واالستراتيجيات والخطط المعتمدة 
على صعيد القطاع بأكمله

ً ١٦ دولة عضوا  -ً ١٢ دولة عضوا  -

عدد البلدان املتأثرة بالنزاعات والتي 3-
تحصل عىل الدعم يف حاالت الطوارئ 

أو ألغراض إعادة البناء

ً ٢٠ دولة عضوا  -ً ١5 دولة عضوا  -

زيادة عدد البلدان التي تطبّق مبادئ ٤-
اليونسكو التوجيهية )اإلطار التحلييل( 

الستعراض قوانينها الوطنية املتعلقة 
بالتعليم

زيادة ال تقل نسبتها عن ١٠٪ في   -
عدد التقارير القطرية الخاصة 

باتفاقية عام ١9٦٠ بشأن مكافحة 
التمييز في مجال التعليم

زيادة ال تقل نسبتها عن ٨٪ في   -
عدد التقارير القطرية الخاصة 

باتفاقية عام ١9٦٠ بشأن مكافحة 
التمييز في مجال التعليم
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دعم القطاعات الفرعية ذات األولوية

سوف يستمر البرنامج الرئيسي األول في تعزيز اتّباع نهج شامل في مجال التعليم )التعليم النظامي والتعليم غير   01012
النظامي والتعليم غير الرسمي(، وذلك بدءاً بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وانتهاًء بالتعليم العالي، 
محدودة،  وبشرية  مالية  موارد  باستخدام  أكبر  أثر  تحقيق  إلى  وسعياً  المهارات.  وتنمية  األمية  محو  ذلك  في  بما 
ستستمر اليونسكو في التركيز على ثالثة قطاعات فرعية ذات أولوية تتمثل في محو األمية، والتعليم والتدريب في 
المجال التقني والمهني، والتعليم العالي، وهي قطاعات يوليها عدد كبير من الدول األعضاء اهتماماً كبيراً وتُعتبر 
في  الشباب  احتياجات  وستكون  نسبية.  بميزة  اليونسكو  فيها  وتتمتع  الحياة  مدى  التعّلم  إلى  بالنسبة  جداً  هامة 
صميم هذه األنشطة. وفي حين ستعطي المنظمة األولوية للقطاعات الفرعية الثالثة المذكورة، فإنها ستعالج أيضاً 
عدة مسائل تتعلق بمجاالت تعليمية أخرى منها الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة واالنتقال إلى التعليم 
الثانوي، وذلك من خالل أنشطتها في مجال رسم السياسات والتخطيط على صعيد القطاع بأكمله، وتقييم التعّلم، 

وقضايا المعلمين، على سبيل المثال.

 2 -  النهوض بأنشطة محو األمية       

في  شأنها  الماضيين،  العقدين  خالل  مستمر  نحو  على  والكبار4  والشباب3  األطفال  أمية  محو  معدالت  ازدادت   01013
ذلك شأن قدرات راسمي السياسات وخبراء التخطيط والمديرين والمؤسسات التابعين للدول األعضاء فيما يخص 
لم  ذلك،  ومع  وتطويرها.  األمية  بمحو  الخاصة  الفعالة  والخطط  والبرامج  واالستراتيجيات  السياسات  تصميم 
الذين  والمراهقين  األطفال  أعداد  الهائل في  السكاني واالرتفاع  النمو  لتواكب  بما يكفي  التقدم سريعة  تكن وتيرة 
المدرسة.  في  وجودهم  أثناء  في  حتى  والقراءة  الكتابة  مهارات  اكتساب  عن  ويعجزون  المدارس  من  يتسربون 
ولذا، تبقى محو أمية الشباب والكبار إحدى أكبر العقبات التي تعترض تحقيق الهدف 4 للتنمية المستدامة والتي 
بأن اكتساب مهارات القراءة والكتابة هو حق  تعرقل التنمية االجتماعية واالقتصادية في عدد من البلدان. وإقراراً 
العامين  بذلتها في فترات  التي  الجهود  اليونسكو  الحياة، ستواصل  التعّلم مدى  اإلنسان وركيزة عملية  من حقوق 
أمية  محو  على  لمساعدتها  األعضاء  الدول  دعم  في  تستمر  وسوف  وبرامج5  مبادرات  عدة  خالل  من  الماضية 
الشباب والكبار. وفي الفترة ٢٠١٦-٢٠١7، ستستمر اليونسكو، وال سيما معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة، في 

توفير الدعم من خالل مجموعتين متكاملتين من األنشطة تتمثالن في ما يلي:

النهوض بالبرامج الفعالة في مجال محو أمية الشباب والكبار: ثمة واحد وأربعون بلداً تضم ٨5٪  )أ( 
النساء  وتمثل  نسمة،  مليون   775 عددهم  والبالغ  الكتابة  أو  القراءة  على  القادرين  غير  العالم  سكان  من 
مقر  في  ُعقد  الذي  المستوى  الرفيع  الدولي  المستديرة  المائدة  اجتماع  وخالل  األشخاص.  هؤالء  ثلثي 
القراءة  التزامها بتعميم تعليم  البلدان من جديد  أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، أكدت هذه  اليونسكو بباريس، في 
األمية  محو  مجال  في  أهداف  من  حددته  ما  لتحقيق  جهودها  بتكثيف  اإلطار  هذا  في  وتعهدت  والكتابة 
بعد عام ٢٠١5. وسوف تستهدف  ما  لمرحلة  األمية  أعمال محو  بحلول عام ٢٠١5 وبوضع رؤية لجدول 
البلدان  على  التركيز  مع  منخفضة،  األمية  محو  معدالت  فيها  تكون  التي  البلدان  عملها  في  اليونسكو 
األفريقية وعلى النساء. وباالستناد إلى نتائج عقد األمم المتحدة لمحو األمية للفترة ٢٠٠3-٢٠١٢ ومبادرة 
مبادرة  استهالل  طريق  عن  البلدان  هذه  المنظمة  ستدعم  القدرات،  لتعزيز  األمية  محو  بشأن  اليونسكو 
ابتكارية متعددة األطراف تغطي الكفاءات الالزمة لممارسة المواطنة الفعالة في القرن الحادي والعشرين 
واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيات  على  أكبر  تركيزاً  تركز  الحداثة  غاية  في  تنفيذ  آليات  على  وترتكز 

ويقضي هذا العمل بالربط بين التعّلم النظامي والتعّلم غير النظامي والتعّلم غير الرسمي.

ارتفع معدل محو األمية من ٨3,4٪ يف عام ١99٠ إىل ٨7,١٪ يف عام ٢٠١٠ - املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء، ٢٠١٠.  3

ارتفع معدل محو األمية من 75,7٪ يف عام ١99٠ إىل ٨4,١٪ يف عام ٢٠١٠ - املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء، ٢٠١٠.  4
من بينها عقد األمم املتحدة ملحو األمية؛ ومبادرة محو األمية لتعزيز القدرات؛ وبرنامج بناء القدرات يف مجال التعليم للجميــع؛ والجوائــز الدوليــة ملحــو األميــة؛ واملؤتمــر الــدويل   5

لتعليــم الكبــار؛ وإطــار أبوجــا للعمــل والتعــاون.
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تزويد األطفال غير الملتحقين بالمدارس بما يحتاجون إليه من فرص الكتساب مهارات أساسية  )ب( 
جيدة ومستدامة للقراءة والكتابة: يوجد في العالم ١٢٢ مليون شاب وشابة٦ غير قادرين على القراءة 
 ٦١ فإن  ذلك،  إلى  وإضافًة  األولوية«.  »ذات  البلدان  في  األشخاص7  هؤالء  من   ٪٨5 ويعيش  الكتابة.  أو 
إلى  يفتقروا  أن  ح  ويُرجَّ بالمدارس  ملتحقين  غير  زالوا  ما  االبتدائي  التعليم  سن  بلغوا  ممن  طفل  مليون 
وكاالت  مع  التشارك  اليونسكو  تعتزم  ولذا،  الرشد.  سن  بلوغهم  عند  والكتابة  للقراءة  األساسية  المهارات 
أخرى لدعم الدول األعضاء في توفير فرص بديلة للتعّلم األساسي من خالل عدة وسائل تشمل المسارات 

غير النظامية وبرامج تعليمية محددة الغرض.

النتيجة المنشودة 2: تعزيز القدرات الوطنية لتحسين البرامج الجيدة والجامعة 
والمراعية لقضايا الجنسين في مجال محو األمية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي قدمت اليونسكو 1-
الدعم إليها لتنفيذ برامج محو األمية 
المراعية لقضايا الجنسين وللنهوض 

بها

ً ٢7 بلدا  -ً ٢٠ بلدا  -

عدد البلدان التي قدمت اليونسكو 2-
الدعم إليها والتي أعدت برامج ذات 

نوعية جيدة لمحو أمية األطفال 
والشباب غير الملتحقين بالمدارس

ً ١5 بلدا ١٠ بلدان-   -

3 -  التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني: تيسير انتقال الشباب 
من التعليم إلى عالم العمل

تُعتبر العولمة وأوجه التقدم التكنولوجي والضغوط الديموغرافية ومظاهر التفاوت االجتماعي والسعي إلى تحقيق   0101٤
التقني  المجال  التعليم والتدريب في  متزايداً على سياسات وبرامج  التي توّلد طلباً  العوامل  المستدامة من  التنمية 
والمهني التي تتيح تلبية احتياجات سوق العمل، وتيسير انتقال الشباب من التعليم إلى عالم العمل، وتعزيز الحد 
من الفقر واالندماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين. ويقضي ذلك بتحويل التعليم والتدريب في المجال التقني 
التعّلم  على  التركيز  مع  وذلك  بالسياسات،  المرتبطة  والخبرات  الشواهد  إلى  باالستناد  شامل  نحو  على  والمهني 

مدى الحياة عن طريق ضمان الترابط األفقي والعمودي داخل النظام التعليمي وبين التعليم وعالم العمل.

الخبرات  هي  مسائل  عدة  بين  والمهني  التقني  المجال  في  والتدريب  التعليم  بشأن  اليونسكو  استراتيجية  وتجمع   01015
المرتبطة بالسياسات، والرصد والتقييم، والبحوث، والحوار الدولي والشراكات. وستمضي المنظمة قدماً في تعزيز 
إلى تقييم استراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وإلى التوصيات  هذا النهج المتكامل استناداً 
التقني والمهني، والمعروفة باسم «توافق  المجال  التعليم والتدريب في  الثالث بشأن  الدولي  المؤتمر  المنبثقة عن 
الالزمة  بالمهارات  المتعلقة  الغايات  وتحديداً  المستدامة،  التنمية  بأهداف  استرشاداً  وكذلك   ، شنغهاي»  في  اآلراء 

للعمل والحياة. سيغطي عمل اليونسكو في هذا الصدد مجاالت واسعة النطاق تتمثل في ما يلي:

بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء لعام ٢٠١٠: صدرت يف عام ٢٠١٢.  ٦
املصدر عينه.  7
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دعم عملية تحويل التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني لتعزيز أثرها في مجال التنمية:   )أ( 
األولى  المراحل  في  السياسات  بشأن  المشورة  إلسداء  أنشطة  من  به  تضطلع  ما  تكثيف  اليونسكو  تعتزم 
الشباب  صفوف  في  البطالة  معالجة  على  القدرات  تعزيز  لمسألة  خاصة  عناية  إيالء  مع  للمشروعات، 
وتعزيز  والمهني  التقني  المجال  في  والتدريب  بالتعليم  االنتفاع  زيادة  طريق  عن  التعّلم  أهداف  ولتحقيق 
المرتبطة  الدعم  أنشطة  وستغطي  والتدريب.  التعليم  من  النوعين  هذين  في  والجودة  والجدوى  اإلنصاف 
والتمويل،  واإلدارة  االستراتيجي،  التخطيط  في  تتمثل  المسائل  من  مجموعة  وتنميتها  القدرات  ببناء 
المعلمين،  وتدريب  والخاص،  العام  القطاعين  بين  والشراكات  العمل،  عالم  إلى  المدرسة  من  واالنتقال 
الصعيد  وعلى  الجنسين.  قضايا  مراعاة  وتعميم  الدراسية  المناهج  وإعداد  والمؤهالت،  الوظيفي،  واإلرشاد 
بين  فيما  الفعال  التنسيق  وتعزيز  السياسات،  بشأن  الحوار  تيسير  على  اليونسكو  ستعمل  القطري، 
الوزارات، وتشجيع مشاركة أرباب العمل والموظفين والمجتمع المدني، وال سيما الشباب والقطاع الخاص، 

في عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات.

تزويدها  طريق  عن  األعضاء  الدول  اليونسكو  ستساعد  األقران:  بين  والتعّلم  المعارف  تبادل  تعزيز  )ب( 
بأحدث الشواهد المتوافرة في الميدان، وعن طريق دعم العمليات المتعلقة بالسياسات وبالتعّلم بين األقران 
والمهني.  التقني  المجال  في  والتدريب  التعليم  ميدان  في  والواعدة  الناجحة  السياسات  إلى  تستند  التي 
وستتم االستعانة بشبكة مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وبالكراسي 
تتيح  التي  بالسياسات  المرتبطة  النهوج  مختلف  بشأن  الشواهد  ونشر  أجل جمع  من  لليونسكو  الجامعية 
الحوار  أيضاً  اليونسكو  وستدعم  نطاقهما.  وتوسيع  والمهني  التقني  المجال  في  والتدريب  التعليم  تحويل 

بشأن السياسات والعمليات اإلصالحية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي.

استعراض األدوات التقنينية ووضع األطر الالزمة لالعتراف بالمؤهالت: ستمضي اليونسكو قدماً في  )جـ( 
االضطالع بوظيفتها التقنينية من أجل تحقيق ما يلي: )١( دعم تنفيد توصية عام ٢٠٠١ المنقحة الخاصة 
التعّمق في   )٢( العام؛  للمؤتمر  والثالثين  الثامنة  الدورة  في  المعتمدة  والمهني، بصيغتها  التقني  بالتعليم 
تحليل مفاهيم تنمية المهارات لعالم العمل وتطبيق نهوج تضمن تحقيق نتائج ملموسة في مجال التنمية 
والمهني  التقني  المجال  في  والتدريب  بالتعليم  المتعلقة  اإلحصاءات  توحيد  عملية  تعزيز   )3( المستدامة؛ 
معهد  من  بدعم  وذلك  القرارات،  اتخاذ  لعملية  المؤشرات  وضع  على  األعضاء  الدول  قدرات  وتحسين 
بمؤهالت  االعتراف  بشأن  وعالمي  إقليمي  حوار  إلقامة  المؤاتية  الظروف  توفير   )4( لإلحصاء؛  اليونسكو 

التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وضمان جودتها في هذين النوعين من التعليم والتدريب.

توطيد التعاون الدولي من أجل تطوير التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني: سوف تستفيد  )د( 
الدولي من أجل تدعيم  التعاون  المعنية وستعمل على حفز  الجمع بين األطراف  اليونسكو من قدرتها على 
الشراكات االستراتيجية المرتبطة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. وسيتم االضطالع بمجموعة 
التقني  المجال  في  والتدريب  التعليم  بشأن  الثالث  الدولي  المؤتمر  قرارات  تنفيذ  لمتابعة  األنشطة  من 
والمهني، وستستمر اليونسكو في تيسير عملية إقامة وتنسيق الشراكات االستراتيجية من خالل عدة هيئات 
تشمل فريق العمل المشترك بين الوكاالت والمعني بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. وستسهم 

شبكة مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني إسهاماً كبيراً في هذه الجهود.

النتيجة المنشودة 3: تعزيز قدرات الدول األعضاء لوضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى 
تحويل التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي طورت نظمها لدعم 1-
انتقال الشباب من المدرسة إلى عالم 
العمل ولبناء المهارات الالزمة للعمل 

والحياة

ً ٢٢ دولة عضوا  -ً ١5 دولة عضوا  -
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي قدمت تقريراً عن 2-
تنفيذ الوثيقتين التقنينيتين المتعلقتين 

بالتعليم والتدريب في المجال التقني 
والمهني

ما ال يقل عن ٢٢ بلداً يقدم تقريراً   -
عن تطبيق الوثيقتين التقنينيتين

ما ال يقل عن ١5 بلداً يقدم تقريراً   -
عن تطبيق الوثيقتين التقنينيتين

عدد املراكز التابعة ملركز اليونسكو 3-
الدويل للتعليم والتدريب يف املجال 

التقني واملهني التي تشارك يف الربامج 
وتسهم يف وضع منتجات خاصة 

باملعارف

5٠ مركزاً تابعاً لمركز اليونسكو   -
الدولي للتعليم والتدريب في 

المجال التقني والمهني

5٠ مركزاً تابعاً لمركز اليونسكو   -
الدولي للتعليم والتدريب في 

المجال التقني والمهني

التعليم العالي  - ٤

أحد  كان  ما  بطرائق  عالمنا  في  أثرت  الماضي  العقد  في  حصلت  التي  االستثنائية  التكنولوجية  التحوالت  إن   01016
ليتصورها قبل عقدين من الزمن. وبالنظر إلى التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، بات من الضروري اكتساب 
التعليم  إتمام  معدالت  الرتفاع  ونتيجًة  فيه.  البقاء  أو  العمل  سوق  إلى  الدخول  أجل  من  باستمرار  جديدة  مهارات 
على  الطلب  في  كبيرة  زيادة  ُسجلت  الحياة،  مدى  التعّلم  تتيح  فرص  وإلى  مفيدة  مهارات  إلى  والحاجة  الثانوي، 
مختلف أشكال التعليم العالي. وبما أن التنقل فيما بين البلدان بات أسهل بالنسبة إلى جميع األشخاص، وال سيما 
بالنسبة إلى الطلبة، فإن الطلب على النظم التي تكفل ضمان الجودة واعتماد المؤهالت يزداد شيئاً فشيئاً. وأصبح 
قدرة  يتجاوز  العالي  التعليم  على  الطلب  وبات  متزايد.  باهتمام  تحظى  التي  البديلة  الحلول  من  بُعد  عن  التعليم 
القطاع العام على توفير هذا التعليم وعلى تمويله. وشجعت حكومات كثيرة على تطوير مؤسسات التعليم الخاصة 
مؤسسات  ظهور  عن  ونتج  كاهلها.  تثقل  التي  المالية  األعباء  من  وللتخفيف  العالي  التعليم  على  الطلب  لتلبية 
الجودة  بمسائل  ترتبط  السياسات،  صعيد  على  كبيرة  تحديات  التعليم  لتوفير  جديدة  وأساليب  جديدة  تعليمية 

والتمويل واإلنصاف.

مستنيرة  بمشورة  تزويدها  طريق  عن  التحديات  لهذه  التصدي  في  األعضاء  الدول  اليونسكو  تدعم  وسوف   01017
الجودة  تعزز  والتي  تكنولوجياً  والمتقدمة  المبتكرة  التربوية  اآلليات  وبشأن  بالسياسات  المتعلقة  المسائل  بشأن 
واإلنصاف في التعليم العالي. وستعتمد اليونسكو على مجموعة متنوعة من األنشطة لتشجيع التعاون والحوار بين 
الدول األعضاء وتيسيرهما. وستوفر المنظمة مساعدة محددة الغرض للبلدان النامية في جميع المناطق، وال سيما 
في  العالي  للتعليم  الدولي  اليونسكو  معهد  والكاريبي، سيؤدي  الالتينية  أمريكا  منطقة  وفيما يخص  أفريقيا.  في 
الجامعات  توأمة  برنامج  خالل  من  اليونسكو،  وستستمر  الصدد.  هذا  في  نشطاً  دوراً  والكاريبي  الالتينية  أمريكا 
والكراسي الجامعية التابعة لها، في تدعيم أنشطة التعاون وإقامة الشبكات وفي تعبئة الخبرات الجامعية التي من 
شأنها أن تساعد على تنفيذ برنامج اليونسكو في المجاالت ذات األولوية. وسيتم أيضاً دعم التعاون بشأن التعليم 

العالي فيما بين بلدان الجنوب، وفيما بين بلدان الشمال والجنوب.

وإلى جانب ذلك، فإن البرنامج الذي ستخصصه اليونسكو لدعم التعليم العالي في الفترة ٢٠١4-٢٠١7 سيعطي   01018
األولوية لثالثة مجاالت ستسهم إسهاماً مباشراً في تحقيق هدف مساعدة الدول األعضاء على ضمان جودة نظمها 

الخاصة بالتعليم العالي. وتتمثل المجاالت الثالثة المذكورة فيما يلي:

إضفاء الطابع الدولي على التعليم العالي: ستوفر اليونسكو الدعم التقني المتعلق بالمسائل التنظيمية  )أ( 
عن طريق تنفيذ الوثائق التقنينية الخاصة باالعتراف بمؤهالت التعليم العالي وعن طريق رصد تطبيق هذه 
الوثائق على نحو مستمر ومن خالل دعم الدول األعضاء في تحسين آليات ضمان الجودة. وسوف تواصل 
المنظمة العمل إلعداد اتفاقية عالمية بشأن االعتراف بالدرجات العلمية الخاصة بالتعليم العالي وستستمر 
تبادل  بشأن  الخبرات  تقاسم  تيسير  اليونسكو  تعتزم  كما  القائمة.  اإلقليمية  االتفاقيات  تطبيق  رصد  في 
السياسات  رسم  على  األمر  هذا  تأثير  وبشأن  الدولي  الصعيد  على  والبحوث  بالتدريس  المعنية  الهيئات 

وتنفيذها.
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بُعد  عن  بالتعّلم  المتعلقة  االتجاهات  بتحليل  اليونسكو  ستقوم  العالي:  التعليم  وتوفير  التكنولوجيا  )ب( 
إلى  أيضاً  اإلنترنت، وستعمد  العالي وتوفيرها على  بالتعليم  فعالة خاصة  برامج  إعداد  تتيح  التي  واآلليات 
تحديد الممارسات الجيدة في عدة مجاالت، وبخاصة في مجال إعداد الموارد التعليمية المفتوحة وتكييفها 
النامية،  البلدان  إلى  وبخاصة  األعضاء،  الدول  إلى  التقنية  المساعدة  المنظمة  تقّدم  وسوف  واستخدامها. 

لمساعدتها في تنويع البرامج الجيدة في التعليم العالي.

بالسياسات  إلى حلول خاصة  للتوصل  المبذولة  الجهود  توجيه  إلى  سعياً  السياسات:  دعم عملية رسم  )جـ( 
على  اليونسكو  ستعمل  الراهن،  الوقت  في  العالي  التعليم  نظم  تواجهها  التي  للتحديات  التصدي  تتيح 
البرامج  وتنويع  والجودة  اإلنصاف  قضايا  يخص  فيما  واكتسابها  وتبادلها  المعارف  تنمية  عملية  تيسير 
األعضاء  الدول  إلى  المشورة  بإسداء  أيضاً  اليونسكو  وستقوم  العالي.  التعليم  في  والتمويل  واإلدارة 
المذكورة.  القضايا  لمعالجة  السياسات  هذه  تنفيذ  وعلى  الغرض  محددة  سياسات  رسم  على  لمساعدتها 
واإلقليمي بشأن جدوى مختلف نظم  العالمي  الحوار  تيسير  إلى  الرامية  المنظمة جهودها  تواصل  وسوف 

تصنيف الجامعات.

النتيجة المنشودة ٤: تعزيز القدرات الوطنية من أجل وضع سياسات تستند إلى 
البيّنات في مجال التعليم العالي لمواجهة التحديات المتعلقة باإلنصاف والجودة 

واالندماج والتوسع والحراك والمساءلة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي اعتمدت وثائق 1-
اليونسكو التقنينية الخاصة بالتعليم 

العالي، وعدد البلدان التي حصلت على 
الدعم لتطبيق هذه الوثائق

اعتماد ١5 بلداً الوثائق التقنينية   -
الخاصة بالتعليم العالي

دعم ٦ بلدان في تطبيق هذه   -
الوثائق التقنينية

اعتماد ١5 بلداً الوثائق التقنينية   -
الخاصة بالتعليم العالي

دعم 3 بلدان في تطبيق هذه   -
الوثائق التقنينية

عدد المؤتمرات الدولية واإلقليمية 2-
التي نُظِّمت بدعم من اليونسكو بشأن 
القضايا الرئيسية المتعلقة بسياسات 

التعليم العالي، بما في ذلك أساليب 
التدريس والتعّلم المعتمدة على 

التكنولوجيا

تنظيم 3 مؤتمرات دولية أو   -
إقليمية

تنظيم مؤتمرين دوليين أو   -
إقليميين

عدد البلدان التي حصلت عىل الدعم 3-
والتي رشعت يف إصالح التعليم العايل

دعم ١٠ بلدان دعم ٨ بلدان-   -

تحسين جودة التعليم عن طريق تعزيز التطوير المهني للمعلمين  - 5

من المعروف أن مسائل االنتفاع بالتعليم وتحقيق اإلنصاف فيه وضمان جودة الخدمات والبرامج التعليمية ترتبط   01019
البلدان  من  عدداً  أن  إلى  المتوافرة  البيانات  المناسبة. وتشير  والكفاءات  بالمهارات  المعلمين  بتمتُّع  وثيقاً  ارتباطاً 
مهنتهم  مكانة  تدهور  من  يعانون  المعلمين  من  الكثير  وأن  المؤهلين  المعلمين  في  حاداً  نقصاً  يواجه  زال  ما 
وانخفاض مرتباتهم وسوء ظروف عملهم، ويؤدون مهامهم في بيئات تملؤها أوجه الحرمان والمخاطر. وهذا في 
في جميع  المؤهلين  المعلمين  أعداد  زيادة  يتطلب  عام ٢٠3٠  التعليم حتى  أعمال  أهداف جدول  تحقيق  أن  حين 

مستويات التعليم.
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اليونسكو  أعدت  بالمعلمين،  المرتبطة  الكبيرة  التحديات  لهذه  التصدي  على  األعضاء  الدول  مساعدة  وبغية   01020
استراتيجية ومبادرة محددتين ترميان إلى معالجة الضرورة الملّحة المتمثلة في ضمان جودة المهارات والكفاءات 
وستركز  الكبرى.  الصحراء  جنوب  أفريقيا  بلدان  وبخاصة  األولوية،  ذات  البلدان  في  المعلمون  بها  يتمتع  التي 
هذا  وفي  وبتدريبهم.  المعلمين  بإعداد  المعنية  المؤسسات  قدرات  بناء  على  المذكورتان  والمبادرة  االستراتيجية 
القدرات في أفريقيا دوراً مركزياً في منطقة أفريقيا. وسوف تركز  الدولي لبناء  اليونسكو  السياق، سيؤدي معهد 

اليونسكو على األولويات التالية في وثيقة م/5 الحالية:

في  النقص  فيها  يقترن  التي  البلدان  في  المعلمين:  بتدريب  المعنية  المؤسسات  قدرات  تدعيم  )أ( 
تدريب  بمؤسسات  النهوض  من  بد  ال  المعلمين،  بتدريب  المتعلقة  القدرات  مستوى  بتدني  المعلمين 
المعلمين والكليات واإلدارات المعنية بالتربية في الجامعات من حيث نطاق عملها وجودتها، وذلك بوسائل 
الموارد  من  المتاحة  المجموعة  استخدام  وزيادة  مختلطة  تعّلم  أساليب  اعتماد  خاص  بوجه  تشمل  عدة 
المؤسسات  لتنمية قدرات  برنامجاً مخصصاً  اليونسكو  تعّد  المعلمين. وسوف  لتدريب  المفتوحة  التعليمية 
المدعومة  الحلول  استخدام  على  خاصاً  تركيزاً  يركز  وبتدريبهم،  المعلمين  بإعداد  المعنية  القائمة 

بالتكنولوجيا مثل التعّلم المفتوح والتعّلم عن بُعد.

هذه  لتنفيذ  المتخذة  التدابير  وتعزيز  بالمعلمين  الخاصة  السياسات  رسم  عملية  تحسين  )ب( 
السياسات وتقييمها على الصعيد القطري: ستوفر اليونسكو، عند الطلب، الدعم التقني الالزم ألغراض 
لمزاولة  المؤهلين  المرشحين  اجتذاب  بغية  االستراتيجي  والتخطيط  السياسات  ورسم  االحتياجات  تحليل 
اليونسكو  تقّدم  فعال. وسوف  نحو  على  وإدارة شؤونهم  المناطق  على  المعلمين  وتوزيع  التدريس،  مهنة 
ما يلزم من مساعدة تقنية للمضي قدماً في تدعيم قدرات البلدان على تقييم احتياجاتها من حيث المعلمين 
المناطق  على  وتوزيعهم  وتدريبهم  المعلمين  بتوظيف  تتعلق  الشواهد  على  قائمة  سياسات  رسم  وعلى 
أساليب  باستخدام  وذلك  بهم،  الخاص  التقويمي  والتقييم  المهني  تطويرهم  وضمان  شؤونهم  وإدارة 
المرتبطة باالستراتيجيات  الجيدة  الممارسات. وستولى عناية خاصة للممارسات  متعددة من أجل تحسين 
والمحرومة  والنائية  الريفية  المناطق  في  القائمة  المدارس  في  يعّلموا  كي  المعلمين  اجتذاب  إلى  الرامية 

وإلى استبقائهم في هذه المدارس.

المدارس  مديري  إلى  يُنظر  حين  في  عليها:  واإلشراف  المدارس  بإدارة  يتعلق  فيما  القدرات  تدعيم  )جـ( 
على أنهم مسؤولون يتولون تنظيم شؤون وحدات مختصة بتوفير التعليم، يمكن لخبرات مديري المدارس 
هؤالء  شأن  من  ألن  ذلك  التدريس،  عملية  على  كبيرة  بفائدة  تعود  أن  المناسب  التدريب  على  الحاصلين 
التي  الممارسات  بشأن  المعلمين  إلى  اإلرشادات  يقدموا  وأن  تربويين  قادة  بوصفهم  يعملوا  أن  المديرين 
تجعل  التي  الخصائص  تحديد  في  اليونسكو  تسهم  وسوف  لهم.  الالزم  الدعم  يوفروا  وأن  اتّباعها  ينبغي 
عملية إدارة المدارس عامالً حاسماً في ضمان جودة أنشطة التدريس والتعّلم، كما ستدعم الدول األعضاء 
بالدعم  خاصة  برامج  إعداد  وإلى  الصدد  هذا  في  المناسبة  السياسات  رسم  إلى  الرامية  جهودها  في 

والتطوير المهنيين لتعزيز عملية إدارة المدارس.

اليونسكو  تتعاون  المهنية:  بالممارسات  الخاصة  المعايير  وتعزيز  المعتمدة  الوثائق  تطبيق  رصد  )د( 
أوضاع  بشأن  دولية  توصيات  من  يتوافر  ما  تطبيق  لرصد  طويل  زمن  منذ  الدولية  العمل  منظمة  مع 
المعلمين والظروف المؤاتية لتطوير مهنة التدريس على النحو السليم. وستواصل اليونسكو عملها الرامي 
إلى االرتقاء بمعايير الجودة في مهنة التدريس على الصعيد العالمي وتعزيز االعتراف بمكانة هذه المهنة 
إلى  باالستناد  دولية  توصيات  من  يتوافر  ما  تطبيق  لرصد  المتاحة  اآلليات  تدعيم  عن طريق  المجتمع  في 
نهج قائم على الشواهد، وكذلك عن طريق تحليل المتطلبات والتطلعات الجديدة المرتبطة بمهنة التدريس 
الحوار  لتوجيه  القائمة  الرصد  أدوات  استخدام  تشجيع  اليونسكو  وتعتزم  والعشرين.  الحادي  القرن  في 

االجتماعي بشأن مهنة التدريس.

واالرتقاء  المعلمين  قدرات  تطوير  في  المحرز  التقدم  وتوثيق  المعلومات  لتبادل  كمركز  العمل  )هـ( 
مكانة  تعزيز  في  لإلسهام  فعاليًة  الوسائل  أكثر  إحدى  تتمثل  العالم:  أنحاء  شتى  في  التدريس  بمهنة 
مهنة التدريس في المجتمع وزيادة جاذبية هذه المهنة في توثيق الممارسات الجيدة التي تساعد المعلمين 
في  التدريس  مهنة  عن  المعلومات  لتوفير  أساليب  عدة  اليونسكو  وستستخدم  الجيد.  التعليم  توفير  على 
ستتوصل  التي  النتائج  بنشر  المنظمة  وستقوم  تحديات.  من  المهنة  بهذه  يرتبط  وعما  العالم  أنحاء  شتى 
الصعيد  وعلى  التدريس،  بشأن  بارز  دولي  مؤتمر  وفي  واإلقليمية،  الوطنية  المنتديات  من  عدد  في  إليها 
في  التأثير  من  األقصى  الحد  تحقق  وكي  األمثل  النحو  على  المعلومات  هذه  تُستخدم  كي  وذلك  القطري، 

النقاشات الوطنية المتعلقة بالسياسات الخاصة بالمعلمين وبالتدريس.
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النتيجة المنشودة 5: تعزيز القدرات الوطنية، بوسائل منها التعاون اإلقليمي، لوضع 
وتنفيذ سياسات واستراتيجيات بشأن المعلمين بغية تعزيز نوعية التعليم والمساواة 

بين الجنسين

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي استهلت إصالحات 1-
وعمليات استعراض بشأن السياسات 

الخاصة بالمعلمين، مع إيالء عناية 
خاصة لمسألة اإلنصاف وقضايا 

الجنسين

ً ما ال يقل عن 5٠ دولة عضوا ٢٠ دولًة عضواً على األقل )في -   -
أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط 
الهادي والدول العربية بصورة 

رئيسية(

عدد البلدان التي ُعززت فيها الدورات 2-
الموجهة إلى المعلمين في مجاَلي 

التدريب والتطوير المهني المستمر

ً ما ال يقل عن 3٠ دولة عضوا ٢٠ دولًة عضواً على األقل -   -
)في أفريقيا، وأمريكا الالتينية 

والكاريبي، والدول العربية 
بصورة رئيسية(

عدد مؤسسات تدريب املعلمني يف 3-
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى التي 

مت قدراتها وباتت تعمل بكامل  دعِّ
طاقاتها

تدعيم قدرات ما ال يقل عن ٦٠   -
مؤسسة لتدريب المعلمين في ٢5 
دولة على األقل من الدول األعضاء 

في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى

تدعيم قدرات ما ال يقل عن 3٠   -
مؤسسة لتدريب المعلمين في ١5 

دولة عضواً في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

تحسين التعّلم  - 6

مفيدة  معارف  يكتسبوا  أن  الدارسين  من  يُتوقع  المعرفة،  على  مرتكزة  العالم  مجتمعات  فيه  أصبحت  وقت  في   01021
ومهارات وكفاءات أساسية ومواقف وقيماً سليمة من شأنها أن تعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع. وفي حين أن 
الكثير من هؤالء  العالمي، فإن  الصعيد  ازدادت على  للتعّلم قد  الالزمة  الفرص  الذين حصلوا على  الدارسين  أعداد 
العالمي  التقرير  في  الواردة  التقديرات  وتشير  المطلوبة.  والمهارات  المعارف  إلى  يفتقرون  زالوا  ما  األشخاص 
لرصد التعليم للجميع لعام ٢٠١٢ إلى أن عدد األشخاص الذين ال يجيدون ال القراءة وال الكتابة وال الحساب حتى 
الراشدين،  المدرسة يبلغ ٢5٠ مليون شخص وأن 775 مليون شخص من  بعد قضاء أربع سنوات على األقل في 
جودة  بشأن  المتزايدة  الشواغل  وأدت  والكتابة.  للقراءة  األساسية  المهارات  إلى  يفتقرون  النساء،  من  منهم   ٪٦4
تحسين  بغية  التعّلم  ونتائج  عمليات  وتقييم  إطار رصد  في  وال سيما  التعّلم،  بمسائل  االهتمام  ازدياد  إلى  التعليم 

جودة التعليم بوجه عام.

السياسات  يخص  فيما  الريادي  دورها  تعزيز  اليونسكو  تعتزم  المستجدة،  األوضاع  لهذه  االستجابة  إلى  وسعياً   01022
مترابطة  مجاالت  ثالثة  في  عملها  تدعيم  طريق  عن  التعّلم«  »تحسين  في  اإلسهام  إلى  الرامية  التقنية  واألنشطة 
تُعتبر ذات أهمية بالغة في تحقيق هدف تحسين التعّلم وتتمثل فيما يلي: المناهج الدراسية )وضع رؤى ومعايير 
محددة(، واألساليب التربوية )عمليات التدريس(، والتقييم )قياس نتائج التعّلم(. وسيتم التركيز بوجه خاص على 
على  الضوء  وتسليط  للتعليم،  شاملة  رؤية  وترويج  المذكورة،  الثالثة  المجاالت  بين  التآزر  وأوجه  االتساق  ضمان 
الصدد  اليونسكو في هذا  أنشطة  الحياة. وستُعد  التعليم مدى  التعّلم في مختلف مستويات  استمرار عملية  أهمية 

على المستويات الثالثة التالية:

اعتماد نهوج قائمة  »التعّلم« وستشجع على  الدول األعضاء في تعريف  اليونسكو  ستدعم  التعّلم:  تعريف  )أ( 
مفهوماً  المنظمة  تعزز  وسوف  الحياة.  مدى  التعّلم  إطار  في  والمهارات  والكفاءات  القدرات  تنمية  على 
أوسع نطاقاً للمهارات والكفاءات )المهارات المعرفية وغير المعرفية األساسية( عن طريق إجراء مشاورات 
من  مجموعة  تحديد  بغية  المعنية  الجهات  مختلف  مع  التقنية  والمسائل  السياسات  بشأن  النطاق  واسعة 
مرحلة  في  والتربية  األساسي،  التعليم  مثل  التعليم،  من  أشكال  بعدة  ترتبط  أن  يمكن  الرئيسية  الكفاءات 
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الرئيسية  الكفاءات  اكتساب  من  المحرومة  الفئات  تمكين  بأن  وإقراراً  الثانوي.  والتعليم  المبكرة،  الطفولة 
والتنمية  االجتماعية  التنمية  تعزيز  في  مهماً  دوراً  يؤدي  أن  يمكن  األولى  الحياة  سنوات  منذ  لها  الالزمة 
مجاَلي  في  عملها  على  اليونسكو  ستعتمد  واالقتصادي،  االجتماعي  التفاوت  أوجه  من  الحد  وفي  الذاتية 
الشركاء  تعبئة  التعليم عن طريق  إطار  لتوسيع  األمية  المبكرة ومحو  الطفولة  والتربية في مرحلة  الرعاية 
الذين يعملون عادًة خارج قطاع التعليم، وال سيما في قطاَعي الصحة والتغذية، وعن طريق التعاون معهم 

على نحو فعال.

دراسية  مناهج  إعداد  على  األعضاء  الدول  قدرة  تعزيز  على  اليونسكو  ستعمل  الدراسية:  المناهج  إعداد  )ب( 
المناهج  إعداد  مجال  في  عملها  المنظمة  تواصل  وسوف  التعّلم.  أهداف  تحقيق  تتيح  وجامعة  شاملة 
طريق  وعن  ونطاقه  ومضامينه  التعليم  أغراض  في  النظر  إلعادة  عمليات  استهالل  طريق  عن  الدراسية 
فرص  ولتعزيز  التعّلم،  تيسير  على  تساعد  كي  التعليمية  النظم  توجيه  إلعادة  العمليات  هذه  أسس  تدعيم 
اليونسكو  وستقوم  والمجتمع.  األفراد  احتياجات  تلبية  على  قدرًة  أكثر  التعّلم  ولجعل  الفردي،  التعّلم 
بشأن  والمشورة  التقني  الدعم  بتوفير  لها،  التابع  الدولي  التربية  مكتب  سيما  وال  هيئات،  عدة  خالل  من 
السياسات للدول األعضاء بغية مساعدتها على إعداد المناهج الدراسية استناداً إلى نهج قائم على الحقوق 
يحترم السياقات الثقافية ويستفيد من مزاياها، وذلك مع التركيز بوجه خاص على التعليم من أجل السالم 

وحقوق اإلنسان، والتعليم من أجل التنمية المستدامة.

الدول األعضاء  التعاون على نحو وثيق مع شركائها من أجل دعم  اليونسكو  تعتزم  التعّلم:  تقييم نتائج  )جـ( 
التعّلم.  ونتائج  التعّلم  عمليات  بين  فعلية  روابط  إقامة  على  حرصاً  التقييم  عمليات  دور  تحديد  إعادة  في 
تقييم  على  فقط  تركز  التي  النطاق  الضيقة  التقييم  عمليات  عن  االبتعاد  على  المنظمة  تشجع  وسوف 
المعرفية  للجوانب  منصف  تقييم  توافر  وستضمن  التقليدية  األكاديمية  والمعارف  المعرفية  المهارات 
والتقييم  التعّلم  لتحسين  التقويمي  التقييم  يشمل  متكامل  نظام  إنشاء  خالل  من  للتعّلم  المعرفية  وغير 
إلى مؤشرات قياس التعّلم. وستتيح هذه العملية توفير إيضاحات إضافية بشأن العالقات  النهائي استناداً 
المعايير  من  شاملة  مجموعة  باستخدام  وقياسها  التعّلم  نتائج  وصياغة  التعليم  جودة  بين  المفاهيمية 
المبذولة  الجهود  للمشاركة في  المعنيين  الشركاء  التعاون مع  الصدد  اليونسكو في هذا  واألدوات. وتعتزم 
على الصعيد العالمي٨ لتحديد مجموعة الكفاءات األساسية واألدوات الخاصة بتقييم جودة التعليم. وتعتزم 
التي تتولى إدارة عمليات تقييم بارزة على  اليونسكو أيضاً توطيد تعاونها مع الوكاالت الشريكة الرئيسية 
التعليم عن  لتقييم  النظامية  العمليات  الوقت عينه في تعزيز عملها بشأن  الدولي،9 وستستمر في  الصعيد 
نوعية  لتقييم  الالتينية  أمريكا  )مختبر  اإلقليمي  الصعيد  على  بها  المضطلع  األنشطة  من  االستفادة  طريق 
المحلية في مجال  القدرات  تنمية  بغية  التعليم(  نوعية  لمراقبة  والشرقية  الجنوبية  أفريقيا  التعليم وتجمع 

تقييم التعليم، وكذلك عن طريق توفير البيانات بشأن نتائج التعّلم ألغراض رسم السياسات.

النتيجة المنشودة 6: النهوض بقدرات الدول األعضاء لتعزيز عمليات ونتائج التعّلم 
القائم على الكفاءة ولرصد هذه العمليات والنتائج وتقييمها

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي حصلت على الدعم 1-
والتي أعدت منهجاً دراسياً شامالً 

وجامعاً لدعم عملية التعّلم القائم على 
الكفاءات

ً ما ال يقل عن 3٠ دولة عضوا ما ال يقل عن ١٠ دول أعضاء-   -

مثل فريق العمل الخاص املعني بمقاييس التعلم والذي شارك معهد اليونسكو لإلحصاء يف إنشائه.  ٨

وال سيما برنامج التقييم الدويل للطالب، والدراسة الدولية بشأن االتجاهات يف مجال الرياضيات والعلوم، والدراسة الدولية بشأن التقدم يف تعلم القراءة.  9

3٨44م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس األول



مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي أعدت أدوات تقييم 2-
وطنية جديدة أو التي حّسنت أدوات 

التقييم الوطنية القائمة لقياس نتائج 
التعّلم في ضوء اإلطار العالمي 

ومؤشرات القياس الوطنية للتعّلم 
القائم على الكفاءات

35 دولة عضواً في أفريقيا، وآسيا   -
والمحيط الهادي، والدول العربية، 

وأمريكا الالتينية والكاريبي

١5 دولة عضواً )في أمريكا   -
الالتينية والكاريبي، وآسيا 

والمحيط الهادي(

7 -  زيادة فرص التعّلم االبتكارية بأساليب عدة، وال سيما عن طريق 
استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم

في  كبيراً  إسهاماً  أن تسهم  يمكن  تربوية  مفاهيم  على  ترتكز  التي  التكنولوجية  الحلول  بأن  مقتنعة  اليونسكو  إن   01023
)وذلك  التعليم  مجال  في  الالمساواة  أوجه  من  الحد  وفي  بهما؛  االنتفاع  وزيادة  والتعّلم  التعليم  جودة  تحسين 
هذا  تبادل  وعلى  الجودة  عالية  تعليمية  موارد  إنتاج  على  التشجيع  وفي  خاص(؛  بوجه  المحرومة  الفئات  لصالح 
لزيادة  تكنولوجية  حلول  اعتماد  تعزيز  يخص  فيما  رائداً  موقعاً  اليونسكو  وتحتل  وتكييفها.  الموارد  من  النوع 
الخدمات  فعالية  وزيادة  فعالية  أكثر  نحو  على  الدارسين  تعّلم  وضمان  المعارف  نشر  وتيسير  بالتعليم  االنتفاع 
في  جديدة  نهوج  إعداد  إلى  الرامية  الجهود  المنظمة  تدعم  وسوف  األمر.  بهذا  ملتزمة  وهي  المقدمة،  التعليمية 
األنشطة  إطار  وفي  عملهم.  في  النهوج  هذه  دمج  على  المعلمين  قدرات  تنمية  وإلى  والتعّلم  التدريس  مجاَلي 
والشابات،  النساء  تمكين  على  كبيراً  تركيزاً  اليونسكو  ستركز  التعليم،  مجال  في  التكنولوجيا  باستخدام  المتعلقة 
الهادفة  األطراف  المتعددة  الشراكات  دعم  المنظمة  وتعتزم  المحمولة.  باألجهزة  التعّلم  تشمل  عدة  بوسائل  وذلك 
إلى تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم، وبخاصة الشراكات القائمة مع شركات 
الجديدة  التكنولوجيات  تقدمها  التي  الفرص  تسخير  على  األعضاء  الدول  مساعدة  وبغية  المعلومات.  تكنولوجيا 
المعلومات في  اليونسكو لتكنولوجيات  اليونسكو، بما في ذلك أنشطة معهد  التعليم، ستتمحور أنشطة  في مجال 

مجال التربية، حول أربعة مجاالت رئيسية تتمثل فيما يلي:

العامة  السياسات  بشأن  حوار  جلسات  اليونسكو  ستقيم  القدرات:  وتنمية  السياسات  بشأن  الحوار  )أ( 
خاصة  شاملة  سياسات  رسم  في  األعضاء  الدول  لدعم  القدرات  تنمية  مجال  في  بأنشطة  وستضطلع 
بتيسير  المنظمة  وستقوم  التعليمية.  نظمها  إصالح  أجل  من  السياسات  هذه  تحليل  وفي  بالتكنولوجيا 
عمليات وضع مؤشرات القياس والتعّلم بين األقران فيما بين الدول األعضاء، وستسهم في تحديد مؤشرات 

دولية بشأن السياسات العامة وفي جمع البيانات استناداً إلى هذه المؤشرات.

المعلومات  تكنولوجيات  مجال  في  المهني  التطوير  وأنشطة  بالمعلمين  الخاصة  المعايير  )ب( 
وجه  أكمل  على  اإلنترنت  من  لالستفادة  الالزمة  والقدرات  بالمهارات  المعلمين  تمتُّع  إن  واالتصاالت: 
بوصفه مورداً تعليمياً ووسيلًة لتبادل المضامين التعليمية ما زال يشكل تحدياً رئيسياً. وسعياً إلى معالجة 
تتيح  سياسات  رسم  في  الراغبة  األعضاء  للدول  الالزمة  المساعدة  توفير  اليونسكو  تعتزم  التحدي،  هذا 
الجهات  مع  اليونسكو  وستتعاون  فعال.  نحو  على  التكنولوجيا  يستخدموا  كي  ودعمهم  المعلمين  تدريب 
المعنية الرئيسية، ومنها الشركات المختصة بتكنولوجيا المعلومات، لمواصلة عملية تطوير وتحديث »إطار 
المعنيين  الخبراء  مساعدة  إلى  يرمي  الذي  واالتصاالت«  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  المعلمين  كفاءة 
بتخطيط التربية ومعدي الدورات التدريبية الخاصة بالمعلمين على تمكين المعلمين من استخدام الحلول 

التكنولوجية على نحو فعال.

مجال  في  الفرص  من  واسعة  مجموعة  المحمولة«  »التكنولوجيات  تقّدم  المحمولة:  باألجهزة  التعّلم  )جـ( 
القائمة.  والشبكات  األجهزة  خالل  من  استخدامها  يمكن  ألنه  النامية،  البلدان  في  سيما  وال  التعليم، 
بالتعاون  المحمولة  باألجهزة  التعّلم  يوفرها  التي  اإلمكانيات  االستفادة من  تيسير  اليونسكو في  وستستمر 
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مع الجهات الرئيسية المعنية بهذا المجال، وذلك عن طريق دراسة الممارسات الراهنة وتعزيز االبتكار في 
عدة مجاالت منها محو األمية )في صفوف النساء والفتيات بوجه خاص(، وتنمية قدرات المعلمين، وإدارة 

المدارس، وكذلك عن طريق إعداد التقارير بشأن التطورات المرتبطة بالسياسات.

الموارد  »حركة  بدعم  المعنية  الرائدة  الوكاالت  إحدى  اليونسكو  تمثل  المفتوحة:  التعليمية  الموارد  )د( 
الموارد  إعداد  بشأن  التوجيهية  والخطوط  المبادئ  من  مجموعة  توفير  تم  أن  وسبق  المفتوحة«.  التعليمية 
التعليمية المفتوحة واستخدامها في مجال التعليم في إطار إعالن باريس بشأن الموارد التعليمية المفتوحة 
والممارسات  السياسات  وبتوثيق  بها؛  تضطلع  التي  الترويج  أنشطة  بتعزيز  اليونسكو  وستقوم   .)٢٠١٢(
وسوف  المفتوحة.  التعليمية  الموارد  مجال  في  الدولي  التعاون  وبتيسير  ونشرها؛  الناجحة  المؤسسية 
تتعاون اليونسكو مع الدول األعضاء التي تطلب منها المساعدة لبناء بيئة تتيح دعم عملية رسم السياسات 

الخاصة بالموارد التعليمية المفتوحة.

النتيجة المنشودة 7: تعزيز القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ سياسات خاصة 
بالتكنولوجيا في مجال التعليم، وال سيّما فيما يتعلق بتدريب المعلمين والتطوير 

المهني

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي حظيت بدعم من 1-
اليونسكو وعززت استخدام تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في سياساتها 
أو برامجها التعليمية

ً ٢٠ دولة عضوا  -ً ١5 دولة عضوا  -

عدد البلدان التي حظيت بدعم من 2-
اليونسكو ونفذت برامج وطنية أو 

مؤسسية قائمة على معايير محددة 
لتمكين المعلمين من استخدام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
استخداماً فعاالً لألغراض التربوية، 
وذلك باالستناد إلى إطار اليونسكو 

لكفاءة المعلمين في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

ً ٢٠ دولة عضوا  -ً ١5 دولة عضوا  -

عدد البلدان التي حظيت بدعم من 3-
اليونسكو فيما يخص إعداد موارد 

تعليمية مفتوحة واعتمادها

ً ١٨ دولة عضوا  -ً ١٢ دولة عضوا  -

محور العمل 2: تمكين الدارسين من أن يكونوا مواطنين عالميين مبدعين 
ومسؤولين

تعتبر اليونسكو أن الهدف األساسي للتعليم هو بناء حصون السالم في عقول الرجال والنساء. وستقوم المنظمة   0102٤
للتحديات  التصدي  تتيح  تربوية  استجابات  إعداد  على  األعضاء  الدول  بمساعدة   ٢ العمل  أنشطة محور  من خالل 
العالمية  المواطنة  تعزز  التي  السلوك  وأنماط  والمواقف  بالقيم  الدارسين  تزويد  وعلى  فعال  نحو  على  المعاصرة 
الدارسين على بناء مستقبل أفضل  التعليم في تنمية قدرات  الذي يؤديه  الدور  اليونسكو على  المسؤولة. وستركز 
اإلنسان  وحقوق  بالسالم  وااللتزام  واالبتكار  اإلبداع  خالل  من  وذلك  إليها،  ينتمون  التي  وللمجتمعات  ألنفسهم 
التعليم من  اليونسكو في هذا الصدد على ثالثة مجاالت مواضيعية هي  المستدامة. وسوف تركز أنشطة  والتنمية 

أجل السالم وحقوق اإلنسان؛ والتعليم من أجل التنمية المستدامة؛ والتربية الصحية.

3٨46م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس األول



تعزيز المواطنة العالمية من خالل التعليم

الالمساواة والفقر  اعتبار قضايا  باإلمكان  لم يعد  العالم،  أجزاء  الترابط بين مختلف  أوجه  تزايد  إلى  بالنظر 
مجرد  أنها  على  المستدامة  بالتنمية  المرتبطة  والصعوبات  والنزاعات  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  واألمراض 
لهذه  التصدي  في  أساسياً  التعليم عامالً  العالمية من خالل  المواطنة  تعزيز  مشكالت محلية. وتُعتبر عملية 
التحديات ألنها تمّكن األطفال والشباب والكبار من فهم المشكالت الرئيسية التي يواجهها العالم اليوم ومن 
المحلي  الصعيد  على  العملية  باألنشطة  المعارف  ربط  طريق  عن  وذلك  لمعالجتها،  الالزمة  التدابير  اتخاذ 

والوطني والعالمي.

ومن الضروري تأمين تعليم يعزز التفاهم الدولي واالحترام ويشجع على االستجابة بطريقة فعالة لتحديات 
القرن الحادي والعشرين وللحاجة إلى تعزيز الحريات والتسامح والديمقراطية. ويرتبط التعليم الذي يعزز 
بناء  في  استباقي  نحو  على  اإلسهام  من  الدارسين  جميع  تمكين  بفكرة  جوهرياً  ارتباطاً  العالمية  المواطنة 
الوعي،  أن يساعد على زيادة  التعليم  العدالة والسالم واالستدامة. ومن شأن هذا  مجتمعات تتسم بمزيد من 
مواطنون  هم  العالميون  والمواطنون  العالمية.  القيم  وتعزيز  والتأمل،  التفكير  وتشجيع  المعارف،  وبناء 
العالميون  المواطنون  ويتمتع  واحد.  إنساني  مجتمع  إلى  ينتمون  بأنهم  ويشعرون  الثقافي  التنوع  يقدرون 
التحديات  إليها ولإلسهام في معالجة  التي ينتمون  بما يلزم من قدرات التخاذ تدابير فعالة في المجتمعات 
والقضاء  المستدامة،  التنمية  وتحقيق  العالمية،  اإلنسان  حقوق  واحترام  السالم،  بناء  في  المتمثلة  العالمية 

على الفقر، وتحسين الصحة، وضمان االحترام المتبادل بين الثقافات والحضارات.

وال بد للتعليم الذي يعزز المواطنة العالمية من أن يكون تحويلياً وأن يمّكن الدارسين من فهم أسباب الظلم 
إنشاء  التعليم  من  النوع  هذا  يتيح  أن  لمعالجتها. ويجب  الالزمة  التدابير  واتخاذ  فيها  والتفكير  والالمساواة 
إلى  ثم  المحلية،  الجماعة  إلى  المدرسة  من  االنتقال  تكفل  متينة  جسور  ومد  المدارس  في  ديمقراطي  حيز 

المجتمع وإلى العالم.

تعزيز التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان         - 8 

بناء  تعوق  كبيرة  تحديات  تشكل  والنزاعات  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  العنف  وأعمال  التمييز  ممارسات  زالت  ما   01025
التحديات  هذه  لمعالجة  وابتكارية  جديدة  نهوج  اتّباع  من  بد  وال  والمستدامة.  المنصفة  التنمية  وتحقيق  السالم 
المستمرة التي تترتب عليها آثار مدمرة. ومن شأن التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان أن يؤدي دوراً رئيسياً 
في الحد من أوجه التحيز، وتشجيع المواقف وأنماط السلوك القائمة على التسامح، وبناء ثقافة ترتكز على مبدأي 
على  وافقت  العالم  بلدان  من  الكثير  أن  إلى  الصدد  هذا  في  اإلشارة  وتجدر  الناس.  جميع  واحترام حقوق  السالم 
جميع  في  اإلنسان  وحقوق  السالم  مبادئ  تعليم  بضمان  التعليم  نظم  عن  المسؤولة  الجهات  تلزم  تقنينية  وثائق 

المستويات التعليمية.

وستقوم اليونسكو في السنوات المقبلة بتعزيز عملها في هذا المجال إلى حد كبير بغية تمكين األطفال والشباب   01026
والكبار من التفكير في بيئتهم بحس نقدي والتأمل في العوامل الكامنة وراء التحيز والتمييز والنزاعات؛ وتسوية 
الخالفات بطريقة سلمية ومنع العنف؛ واحترام اآلخرين وثقافاتهم؛ وبناء بيئات تعليمية أكثر شموالً يعمها السالم؛ 
إلى  وسعياً  العالمية(.  المواطنة  تشجيع  )أي  وتعزيزها  اآلخرين  وحقوق  حقوقهم  لحماية  الالزمة  التدابير  واتخاذ 
العامة  السياسات  بشأن  والحوار  الترويج  وأنشطة  البحوث  تعزيز  على  اليونسكو  ستعمل  األهداف،  هذه  تحقيق 
والبرامج  السياسات  في  اإلنسان  وحقوق  السالم  أجل  من  التعليم  جوانب  من  المزيد  إلدراج  القدرات  وتنمية 
 ،٢٠١7 عام  إلى   ٢٠١٦ عام  من  الممتدة  الفترة  وفي  التعّلم.  وبيئات  ومواد  التدريس  ممارسات  وفي  التعليمية، 

سيركز عمل اليونسكو في مجال التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان على المسائل التالية:

تعميم مراعاة التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان والمواطنة العالمية: ستعزز اليونسكو الدعم  )أ( 
العالمية في  اإلنسان والمواطنة  السالم وحقوق  أجل  التعليم من  إدراج  األعضاء لضمان  للدول  الذي توفره 
النظم التعليمية، وبخاصة في المجاالت الرئيسية التالية: المناهج الدراسية، وأنشطة إعداد المعلمين، ومواد 
المواطنة  أجل  من  التعليم  رصد  يخص  فيما  دورها  تعزيز  اليونسكو  وتعتزم  التعّلم.  وبيئات  التدريس، 
المعنية األخرى لوضع  الجهات  التعليم ومع  العاملين في مجال  المنظمة مع  العالمية وتقييمه. وستتعاون 

إطار يتيح رصد وتقييم التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان استناداً إلى الشواهد.
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الذي تؤديه فيما يخص رصد  الدور  اليونسكو  ستعزز  التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان:  رصد  )ب( 
المنظمة في هذا الصدد على توصية عام  العالمية وتقييمه. وسوف يرتكز عمل  المواطنة  التعليم من أجل 
حقوق  مجال  في  والتربية  الدولي  الصعيد  على  والسالم  والتعاون  التفاهم  أجل  من  التربية  بشأن   ١974
العاملين  مع  وثيق  نحو  على  اليونسكو  وستتعاون  أخرى.  دولية  وثائق  وعلى  األساسية،  وحرياته  اإلنسان 
في مجال التعليم من أجل وضع أداة وإطار عمليين لرصد وتقييم التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان 

استناداً إلى الشواهد.

في  والشباب  األطفال  يكتسب  أن  يجب  الفعالة(:  المواطنة  أجل  )من  المبتكرة  التربوية  األساليب  )جـ( 
إطار تعليمهم المدرسي ما يلزمهم من قدرات لتحليل بيئتهم بحس نقدي والتخاذ قرارات مستنيرة بشأن 
تعزيز  على  اليونسكو  وستساعد  التربية.  مجال  في  وتحويلية  مبتكرة  نهوج  اتّباع  ذلك  ويستلزم  حياتهم. 
)مثل  األساسية  المهارات  تنمية  على  تشجع  والتي  الدارسين  على  تركز  التي  التشاركية  التربوية  األساليب 
مهارات حل المشكالت والتفكير بحس نقدي والتعاون مع اآلخرين والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات( 
والتفكير في العوامل الكامنة وراء أوجه التمييز واالستبعاد والالمساواة التي يعاني منها األطفال والشباب.

المعارف  إلى تنمية  الرامية  اليونسكو في دعم األنشطة  ستستمر  شبكة المدارس المنتسبة: لليونسكو  )د( 
في  باألولوية  تحظى  أخرى  رئيسية  مجاالت  وفي  اإلنسان  وحقوق  السالم  مجال  في  والمهارات  والقيم 
اليونسكو وفي األمم المتحدة. وستقوم بذلك من خالل شبكة اليونسكو للمدارس المنتسبة. وسوف تشجع 
العالمية.  المواطنة  تعزيز  أجل  الشبكة من  العملية على نطاق هذه  باألنشطة  المعارف  المنظمة على ربط 
أُعدتا بمناسبة الذكرى السنوية الستين إلنشاء الشبكة  وستنفذ المنظمة استراتيجية وخطة عمل جديدتين 

في عام ٢٠١3.

النتيجة المنشودة 8: قيام الدول األعضاء بإدماج عناصر التعليم من أجل السالم 
وحقوق اإلنسان في السياسات والممارسات الخاصة بالتربية والتعليم

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي حصلت على دعم 1-
وأدرجت التعليم من أجل السالم 

وحقوق اإلنسان والمواَطنة العالمية في 
سياساتها وبرامجها التعليمية

ً ٢٠ دولة عضوا إدراج ١٠ بلدان جديدة على األقل -   -
التعليم من أجل السالم وحقوق 

اإلنسان والمواَطنة العالمية في 
سياساتها وبرامجها التعليمية

مؤشرات قياس نتائج التعّلم المتعلقة 2-
بالمواَطنة العالمية التي ُوضعت بدعم 

من اليونسكو

وضع مجموعة واحدة من   -
المؤشرات

وضع مجموعة واحدة من   -
المؤشرات

عدد البلدان التي رشعت يف تنفيذ 3-
توصية عام ١974

ً ٦5 بلدا  -ً 57 بلدا  -

عدد املدارس األعضاء يف شبكة ٤-
اليونسكو للمدارس املنتسبة 

والتي حظيت بدعم ونفذت برامج 
ومرشوعات جيدة بشأن السالم 

وحقوق اإلنسان وغري ذلك من أولويات 
اليونسكو واألمم املتحدة

٢٠٪ من المدارس األعضاء   -
في شبكة اليونسكو للمدارس 

المنتسبة

٢٠٪ من المدارس األعضاء   -
في شبكة اليونسكو للمدارس 

المنتسبة
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تدعيم أسس التعليم من أجل التنمية المستدامة  - 9

السياسية  التنظيمية  القواعد  أو  التكنولوجية  الحلول  على  االعتماد  طريق  عن  المستدامة  التنمية  تحقيق  يمكن  ال   01027
أو الحوافر المالية وحدها. فتحقيق التنمية المستدامة يقضي بإحداث تغيير جوهري في أنماط التفكير والسلوك 
على  والتعّلم  التعليم  ضمان  ويُعتبر  مستدامة.  عيش  بسبل  الراهنة  العيش  سبل  عن  االستعاضة  بالتالي  ويستلزم 

جميع المستويات وفي جميع البيئات االجتماعية السبيل الوحيد لتحقيق هذا التغيير الجوهري.

إعادة  إلى  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  مجال  في  بها  تضطلع  التي  األنشطة  خالل  من  اليونسكو  وتسعى   01028
والمهارات  والمواقف  القيم  اكتساب  فرصة  األشخاص  لجميع  تُتاح  كي  العالم  أنحاء  شتى  في  التعليم  توجيه 
إدراج  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  ويفترض  المستدامة.  التنمية  تحقيق  في  لإلسهام  الالزمة  والمعارف 
أيضاً  ويفترض  والتعّلم،  التعليم  ومستويات  مجاالت  جميع  في  المستدامة  بالتنمية  المرتبطة  الرئيسية  التحديات 
المستدامة.  التنمية  الجميع من االضطالع بدور نشط في تحقيق  للتدريس والتعّلم تمّكن  اعتماد أساليب تشاركية 
المستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  المتحدة  األمم  عقد  إطار  في  المجال  بهذا  الخاصة  اليونسكو  أنشطة  وتندرج 
التعليم  الخاص بعقد  المتابعة  له، وكذلك في إطار برنامج  الرائدة  الوكالة  اليونسكو  ُعيِّنت  الذي   )٢٠١4-٢٠٠5(
المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  الختامية لمؤتمر  الوثيقة  الدول األعضاء في  المستدامة. وأعربت  التنمية  من أجل 
التنمية  أجل  من  بالتعليم  »النهوض  على  عزمها  عن  إليه«  نصبو  الذي  »المستقبل  المعنونة   )+  ٢٠( ريو  مؤتمر 
أجل  من  التعليم  عقد  بعد  ما  فترة  في  التعليم  مجال  في  أكبر  بفعالية  المستدامة  التنمية  دمج  وعلى  المستدامة 

التنمية المستدامة«.

اليونسكو  أنشطة  باتت   ،)٢٠١4-٢٠٠5( المستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  المتحدة  األمم  عقد  اختتام  وبعد 
التنمية  أجل  من  للتعليم  العالمي  العمل  برنامج  إطار  في  تندرج  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  مجال  في 
المستدامة. وأقر المؤتمر العام برنامج العمل العالمي هذا في دورته السابعة والثالثين بوصفه متابعة لعقد األمم 
واستُهل   .٢٠3٠ لعام  المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  في  ومساهمة  المستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  المتحدة 
برنامج العمل العالمي في إطار المؤتمر العالمي الناجح للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذي نظِّمته اليونسكو 
الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٢ إلى   ١٠ من  الفترة  في  باليابان،  آيشي-ناغويا،  في  مشتركة  بصورة  اليابان  وحكومة 
المتحدة  األمم  لعقد  متابعة  العالمي بوصفه  العمل  ببرنامج  علماً  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  ٢٠١4. وأحاطت 
التنمية  أجل  من  بالتعليم  المعنية  الرائدة  الوكالة  باعتبارها  اليونسكو،  ودعت  المستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم 
المستدامة، إلى مواصلة تنسيق عملية تنفيذ البرنامج )القرارA/RES/69/211 ( وتقع على عاتق اليونسكو في 
ذلك ألن  المستدامة،  التنمية  أجل  التعليم من  بتعزيز  المرتبط  عملها  تدعيم  في  تتمثل  كبيرة  الصدد مسؤولية  هذا 

هذا التعليم يسهم في النهوض بجدوى األنشطة التربوية في عصرنا هذا.

وفي الفترة ٢٠١٦-٢٠١7، سيتمحور عمل اليونسكو في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة حول العناصر   01029
التالية:

في  جاء  مثلما  العالمي:  الصعيد  على  المستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  العالمي  العمل  برنامج  تنسيق  )أ( 
ستتولى  المستدامة،  التنمية  أجل  من  للتعليم  العالمي  العمل  برنامج  بتنفيذ  الخاصة  الطريق  خارطة 
توجيهات  وستوفر  العالم  صعيد  على  العالمي  العمل  برنامج  تنفيذ  عملية  وتنسيق  ريادة  اليونسكو 
التي  التالية  الخمسة  العمل  مجاالت  في  المستدامة  التنمية  أجل  من  بالتعليم  المعنية  للجهات  استراتيجية 
والتدريب؛  التعلم  بيئات  وتحويل  السياسات؛  تطوير  العالمي:  العمل  برنامج  إطار  في  باألولوية  تحظى 
على  المستدامة  الحلول  بوتيرة  والتعجيل  وتعبئتهم؛  الشباب  وتمكين  والمدرِّبين؛  المربين  قدرات  وبناء 
زخم  في  بناء  فتتمثل  الصدد،  هذا  في  تطبيقها  المزمع  الرئيسية  االستراتيجيات  أما  المحلي.  المستوى 
المهنية  للممارسة  عالمي  مجتمع  قيام  الشركاء(،  وتشجيع  شبكات  خالل  )من  الشراكات  وتسخير  جديد، 
الجائزة  خالل  )من  الجيدة  الممارسات  المعلومات(،  وعرض  لتبادل  ومركز  عالمي  منتدى  خالل  )من 
تنفيذ  عملية  اليونسكو  وسترصد  المستدامة(.  التنمية  أجل  من  للتعليم  واليابان  اليونسكو  بين  المشتركة 
رسم  عمليات  إطار  في  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  تعزيز  وستواصل  العالمي  العمل  برنامج 

السياسات العالمية.

3٨م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس األول49



طليعية  ببرامج  االضطالع  خالل  من  المستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  العالمي  العمل  برنامج  تنفيذ  )ب( 
شركائها،  مع  بالتعاون  اليونسكو،  ستقوم  التقنية:  المساعدة  وتقديم  السياسات  بشأن  المشورة  وإسداء 
العالمي.  العمل  برنامج  في  األولوية  ذات  الخمسة  العمل  مجاالت  من  مجال  كل  في  بارزة  أنشطة  بتنفيذ 
التعليم  مجال  في  الجيدة  الممارسات  ونشر  القدرات  وبناء  السياسات  بشأن  المشورة  إسداء  طريق  فعن 
من أجل التنمية المستدامة، ستواصل اليونسكو مساعدة الدول األعضاء على إدراج التعليم من أجل التنمية 
المستدامة في السياسات والخطط والمناهج الدراسية المرتبطة بمختلف أشكال التعليم والتعّلم، وال سيما 
التعليم غير النظامي والتعّلم مدى الحياة. وسيبقى موضوع تغير المناخ يحظى بقدر كبير من التركيز في 
اإلطارية بشأن  المتحدة  األمم  اتفاقية  األطراف في  لمؤتمر  الحادية والعشرين  الدورة  إطار متابعة قرارات 

.) COP 21( تغير المناخ

النتيجة المنشودة 9: تعزيز قدرات الدول األعضاء إلدماج التعليم من أجل التنمية 
المستدامة في مناهج التعليم والتعّلم، وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة في 

جدول األعمال الدولي الخاص بالسياسات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الشركاء الذين يتعاونون مع 1-
اليونسكو الستهالل برنامج العمل 

العالمي للتعليم من أجل التنمية 
المستدامة وتنفيذه

استهالل برنامج العمل العالمي   -
للتعليم من أجل التنمية المستدامة

تعاون ٨5 من الجهات المعنية   -
البارزة مع اليونسكو لتنفيذ 

برنامج العمل العالمي للتعليم 
من أجل التنمية المستدامة

استهالل برنامج العمل العالمي   -
للتعليم من أجل التنمية المستدامة

تعاون 55 من الجهات المعنية   -
البارزة مع اليونسكو لتنفيذ 

برنامج العمل العالمي للتعليم 
من أجل التنمية المستدامة

عدد اإلشارات إلى التعليم من أجل 2-
التنمية المستدامة في الوثائق الختامية 

التي تبيِّن القرارات المتخذة على 
الصعيد الدولي

5 إشارات 5 إشارات-   -

عدد البلدان التي تلقت الدعم لتدرج يف 3-
مناهجها الدراسية نهجاً شامالً للتعليم 

من أجل التنمية املستدامة يركز عىل 
مسائل تغري املناخ والحد من مخاطر 

الكوارث والتنوع البيولوجي

ً 3٢ دولة عضوا  -ً ٢٦ دولة عضوا  -

تعزيز الصحة من خالل التعليم  -10

على  ترددهم  ومعدل  والشباب،  األطفال  صحة  بين  وثيق  ارتباط  وجود  إلى  المتوافرة  والشواهد  البحوث  تشير   01030
المدرسة، ونموهم المعرفي، وعالقاتهم مع اآلخرين، ورفاهيتهم بوجه عام.

بيئات  وتأمين  الصحية،  التربية  توفير  على  لمساعدتها  األعضاء  للدول  توفره  الذي  الدعم  زيادة  اليونسكو  وتعتزم   01031
تعّلم آمنة ومنصفة تعزز الرفاهية والتعليم الجيد ونتائج التعّلم المتينة للجميع، وعلى ضمان أنشطة تثقيفية جيدة 
الصحية  الناحية  من  سليمة  عيش  أنماط  اتّباع  على  الدارسين  تساعد  شاملة  جنسية  وتربية  اإليدز  فيروس  بشأن 

وتسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين.
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وسترتكز أنشطة اليونسكو في مجال التربية الصحية التي تشمل التثقيف بشأن فيروس اإليدز والتربية الجنسية   01032
الشاملة على عدد من الشراكات والمبادرات القائمة، بما في ذلك المبادرة العالمية المعنية بالتعليم وفيروس نقص 
برنامج  مع  المجددة  والشراكة  فعالة؛  مدرسية  صحة  أجل  من  الموارد  تركيز  ومبادرة  البشرية/اإليدز؛  المناعة 
األغذية العالمي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( بشأن التغذية في المدارس؛ وعلى نهوج أخرى تشدد 
إقامة  إلى  الحاجة  وعلى  الصحية  بالقضايا  المرتبطة  والتحديات  لآلثار  شامل  قطاعي  ر  تصوُّ توافر  أهمية  على 
الروابط بين قطاَعي الصحة والتعليم. وستتمثل أولوية اليونسكو في هذا الصدد في دعم التعّلم الذي يفضي إلى 

تحسين الصحة والرفاهية.

في  األولوية  ذات  الصحة  قضايا  معالجة  على  األعضاء  الدول  اليونسكو  ستساعد  الصحية،  التربية  مجال  وفي   01033
الرسمية  غير  البيئات  إطار  في  وكذلك  بالصحة(  خاصة  مدرسية  برامج  خالل  )من  التعليمية  المؤسسات  إطار 
وغير النظامية خارج المدارس. وتشمل هذه القضايا مسائل تتعلق بالتثقيف بشأن الطمث، والنقص في مستوى 
التغذية ووباء بدانة األطفال المنتشر على الصعيد العالمي، وغير ذلك من األمور التي تؤثر تأثيراً متزايداً في صحة 
األطفال والشباب في جميع المناطق. وتوفر النهوج القائمة على العمل من خالل المدارس إمكانيات هائلة في هذا 

الصدد.

إطار  في  اإليدز  فيروس  بشأن  للتثقيف  األولوية  تعطي  اإليدز  فيروس  بوباء  تأثراً  األشد  البلدان  زالت  ما  )أ( 
ستعزز  حيث  األفريقية  البلدان  على  خاص  بوجه  ذلك  وينطبق  الصحية.  بالتربية  الخاصة  برامجها 
األمم  أسرة  إطار  في  القائمة  التعاون  وأنشطة  الشراكات  على  االعتماد  في  وستستمر  جهودها  اليونسكو 
الكبير  التقدم  إلى  وبالنظر  ألفريقيا.  تعطيها  التي  األولوية  مع  تماشياً  المدني،  المجتمع  ومع  المتحدة 
المستدامة  التنمية  العالمي وفي خطة  إلى مكافحة مرض اإليدز على الصعيد  الرامية  المحرز في األنشطة 
األعضاء  الدول  مع  تعاونها  ستواصل  اليونسكو  فإن  بعد،  ينتِه  لم  اإليدز  وباء  بأن  وإقراراً   ،٢٠3٠ لعام 
الوقاية  طريق  عن  اإليدز  فيروس  بمكافحة  المعنية  بالبرامج  االنتفاع  تعميم  أجل  من  الشركاء  من  وغيرها 

والعالج والرعاية والدعم.

منها  القضايا  من  مجموعة  لمعالجة  فعالة  وسيلة  هي  الشاملة  الجنسية  التربية  بأن  متزايد  اعتراف  وثمة  )ب( 
فيروس  ذلك  في  بما  الجنسي،  باالتصال  تنتقل  التي  والفيروسات  باألمراض  واإلصابة  المراهقات،  حمل 
االنتفاع  يخص  فيما  باستمرار  الشباب  عنها  يعبّر  التي  للحاجة  التعليمية  األنشطة  هذه  وتستجيب  اإليدز. 
الرشد، وذلك في إطار تعليم  الصحية في مرحلة  الناحية  ليعيشوا حياة سليمة من  بتربية جنسية تؤهلهم 
الدول  إلى  تقدمه  الذي  الدعم  بتعزيز  اليونسكو  وستقوم  الجنسين.  بين  المساواة  يراعي  وجيد  مالئم 
األعضاء لمساعدتها على إعداد برامج جديدة بشأن التربية الجنسية الشاملة والجيدة أو على تعزيز البرامج 

القائمة في هذا المجال.

النتيجة المنشودة 10: قيام الدول األعضاء بتوفير التربية الصحية الجيدة، والتربية 
بشأن فيروس ومرض اإليدز والتربية الجنسية الشاملة، التي تساهم في تعزيز أنماط 

الحياة الصحية والمساواة بين الجنسين

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي اعتمدت استراتيجية 1-
متعددة القطاعات تتيح معالجة 

موضوع فيروس اإليدز في المدارس

إقدام 93٪ من البلدان   -
)١٨٢/١7٠( على إدراج قطاع 

التعليم في استراتيجياتها 
المتعددة القطاعات

إقدام 93٪ من البلدان   -
)١٨٢/١7٠( على إدراج قطاع 

التعليم في استراتيجياتها 
المتعددة القطاعات
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي قامت فيها نسبة ال 2-
تقل عن 5٠٪ من المدارس بتوفير 

تعليم قائم على مهارات الحياة فيما 
يخص فيروس اإليدز والحياة الجنسية 

خالل العام الدراسي الماضي

ما ال يقل عن 74٪ من البلدان   -
األفريقية الثمانية والثالثين التي 
تضم أعداداً كبيرًة من المصابين 

بفيروس اإليدز وفقاً لتصنيف 
برنامج األمم المتحدة المشترك 
المعني بفيروس نقص المناعة 

البشرية/متالزمة نقص المناعة 
المكتسب )اإليدز( )٢٨ من أصل 

)3٨

ما ال يقل عن 7٢٪ من البلدان   -
األفريقية التي تضم أعداداً كبيرًة 

من المصابين بفيروس اإليدز وفقاً 
لتصنيف برنامج األمم المتحدة 

المشترك المعني بفيروس نقص 
المناعة البشرية/متالزمة نقص 

المناعة المكتسب )اإليدز( )١٨ من 
أصل ٢5(

عدد البلدان التي أعد قطاع التعليم 3-
فيها قواعد ومبادئ توجيهية مخصصة 

للموظفني والطلبة بشأن السالمة 
البدنية والوصم والتمييز والتحرش 

واالعتداء الجنسيني، والتي جرى 
فيها توزيع القواعد واملبادئ التوجيهية 

املذكورة عىل الجهات املعنية يف 
املؤسسات التعليمية

ما ال يقل عن ٦٠٪ من البلدان   -
األفريقية الثمانية والثالثين التي 
تضم أعداداً كبيرًة من المصابين 

بفيروس اإليدز وفقاً لتصنيف 
برنامج األمم المتحدة المشترك 
المعني بفيروس نقص المناعة 

البشرية/متالزمة نقص المناعة 
المكتسب )اإليدز( )٢3 من 

أصل 3٨(

ما ال يقل عن ٦٠٪ من البلدان   -
األفريقية التي تضم أعداداً كبيرًة 

من المصابين بفيروس اإليدز وفقاً 
لتصنيف برنامج األمم المتحدة 

المشترك المعني بفيروس نقص 
المناعة البشرية/متالزمة نقص 

المناعة المكتسب )اإليدز( )١5 من 
أصل ٢5(

محور العمل 3: ريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ عن 
طريق الشراكات والرصد والبحوث

توجيه  في  رئيسياً  دوراً  اليونسكو  أدت  الجديد،  المستدامة  التنمية  أعمال  جدول  بشأن  التشاور  عملية  طوال   0103٤
على  الرسمية  الموافقة  وبعد  التنمية.  أولويات  من  بغيرها  مقارنة  وإبرازها  التعليم  قضايا  بشأن  العالمي  النقاش 
اعتمدته  الذي  إنشيون  إعالن  في  ورد  لما  ووفقاً   ،٢٠١5 أيلول/سبتمبر  في  المستدامة  للتنمية  الجديدة  األهداف 
األوساط العالمية المعنية بالتعليم في المنتدى العالمي للتربية ٢٠١5 الذي ُعقد في إنشيون في أيار/مايو ٢٠١5، 
حتى  التعليم  أعمال  جدول  وتنسيق  ريادة  يخّص  فيما  بها  المنوط  بالدور  »االضطالع  ستواصل  اليونسكو  فإن 
االلتزام  على  المحافظة  أجل  من  والمناصرة  الدعوة  يلي:  بما  الخصوص  وجه  على  القيام  طريق  عن   ٢٠3٠ عام 
السياسي، وتيسير الحوار بشأن السياسات وتيسير تشاطر المعارف ووضع المعايير، ورصد التقّدم المحرز على 
صعيد السعي إلى بلوغ غايات التعليم، وجمع األطراف العالمية واإلقليمية والوطنية المعنية من أجل توجيه عملية 
تنفيذ جدول األعمال، والقيام بدور جهة التنسيق المعنية بالتعليم في إطار البنية العامة لتنسيق المساعي الخاصة 
محور  إطار  في  اليونسكو  عمل  برنامج  سيركز   ،٢٠١7-٢٠١٦ العامين  فترة  وفي  المستدامة«.  التنمية  بأهداف 
العامين  بفترة  عام ٢٠١5. ومقارنة  بعد  ما  التنسيقي في سياق مرحلة  الدور  هذا  وأداء  على تخطيط  هذا  العمل 
جدول  لتنفيذ  العمل  وحفز  االلتزامات  تعبئة  إلى  الجديد  التعليم  أعمال  جدول  إعداد  في  سيُعمد   ،٢٠١5-٢٠١4

األعمال المعتمد حديثاً وتمهيد الطريق أمام تنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ على جميع المستويات.

37م/5  الوثيقة  في  الواردة  األهداف  تحقيق  إلى  ذة  المنفَّ األنشطة  سترمي   ،٢٠١7-٢٠١٦ العامين  فترة  وفي 
األهداف  لتحديد  إليها  الدعم  وتقديم  األعضاء  الدول  مع  التنسيق  التالية:  الثالثة  المجاالت  على  وستركز  المعتمدة 
الوطنية؛ وإجراء بحوث للحصول على الشواهد؛ ورصد التقدم المحرز في تحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلق 
بين  والتآزر  االتساق  من  المزيد  وتحقيق   3 العمل  محور  إطار  في  المنظمة  عمل  تدعيم  على  وحرصاً  بالتعليم. 
لتشكيل  37م/5  الوثيقة  في  الواردة  و١3  و١٢   ١١ المنشودة  النتائج  ضّم  جرى  هذه،  الثالثة  العمل  مجاالت 
من  الشواهد  واستنباط  ورصد،  تنسيق  آليات  وضع  التالية:  »الجديدة«   ١١ المنشودة  النتيجة  هي  واحدة  نتيجة 
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على  األنشطة  ذ  ستنفَّ وعليه،   .»٢٠3٠ عام  حتى  التعليم  أعمال  بجدول  المستدام  السياسي  االلتزام  لدعم  البحوث 
النحو التالي:

األعضاء  الدول  مع  بالتشاور  مناسبة  عالمية  تنسيق  آلية  »بوضع  اليونسكو  إلى  ُعهد  إنشيون،  إلعالن  ووفقاً  أوالً، 
اآلخرين«. وعليه، ستشكل  والشركاء  لعام ٢٠١5  للتربية  العالمي  المنتدى  إلى عقد  الدعوة  في  الشريكة  والجهات 
التنمية  ألهداف  نطاقاً  األوسع  البنية  ضمن  تعمل   -  ٢٠3٠ عام  حتى  بالتعليم  معنية  توجيهية  لجنة  اليونسكو 
مع  يتسق  بما  التعليم  مجال  في  الشركاء  إلى  استراتيجية  توجيهات  تقدم  كي   - الحقاً  ستحدد  التي  المستدامة، 
أيضاً  اليونسكو  وستشكل  الشأن.  هذا  في  المحرز  التقدم  وستستعرض   ٢٠3٠ عام  حتى  التعليم  أعمال  جدول 

»فريق الجهات الداعية« لضمان اتساق النهج المعتمد على الصعيد العالمي.

لوضع  العالمي  الصعيد  على  التعليم  أنشطة  تنسيق  في  سابقاً  أدته  الذي  الريادي  الدور  إلى  اليونسكو  وستستند 
»زخم  على  وستحافظ  للتعليم.  الجديد  األعمال  جدول  لتنفيذ  الالزمة  االلتزامات  تعبئة  بغية  إقليمية  تنسيق  آليات 
سابقاً  اتُّبعت  التي  اآلليات  من  وستستفيد   .٢٠3٠ عام  حتى  التعليم  أعمال  جدول  إلعداد  المكتسب  التعاون« 
ومشروع  العربية،  الدول  في  للجميع  التعليم  منتدى  )مثل  اإلقليمي  الصعيد  على  للجميع  التعليم  برنامج  لتنسيق 
التربية اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي )بريالك(، وفريق العمل المواضيعي المعني بالتعليم للجميع في آسيا 
مواصلة  بغية  الكبرى(  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  للجميع  بالتعليم  المعني  التنسيق  وفريق  الهادي،  والمحيط 

تحسين التنسيق على الصعيد اإلقليمي.

في  للعيان  وضوحاً  أكثر  أصبح  بالتعليم  المتعلقة  الدولي  التعاون  أنشطة  في  الناشئة  االقتصادات  دور  وإن 
تزداد  الجنوب  بلدان  بين  فيما  التعاون  وأنشطة  المتكافئة  الشراكات  فإن  ذلك،  إلى  وإضافة  األخيرة.  السنوات 
اليونسكو  التقليدية. وستعزز  التكنولوجيا والمعارف باتت تطغى على عمليات نقل األموال  انتشاراً، وعمليات نقل 
بلدان  في  الشركاء  جميع  لتعبئة  المعنية  األطراف  بين  الجمع  على  قدرتها  من  وستستفيد  هذه  التعاون  أساليب 
مختلف  على  الشراكات  جميع  تسترشد  أن  ويجب  للعمل.  مشترك  منبر  توفير  أجل  من  الجنوب  وبلدان  الشمال 
المستويات بمبادئ الحوار السياسي المفتوح والشامل والتشاركي، والمساءلة المتبادلة والشفافية والتآزر. ويجب 
عقد  اليونسكو  ستواصل  المنطلق،  هذا  ومن  المحلية.  والمجتمعات  األسر  بإشراك  أعمالها  الشراكة  تستهل  أن 
المشاورة الجماعية للمنظمات غير الحكومية بوصفها آلية أساسية للحوار والتأمل وإقامة الشراكات مع منظمات 
المجتمع المدني. وستسعى كذلك إلى إقامة شراكات متعددة األطراف تدعم التعليم مع القطاع الخاص والمنظمات 

والمؤسسات الخيرية.

في  السياسات  واضعي  ترشد  الشواهد  على  قائمة  بحوث  إعداد  اليونسكو  التنسيق، ستواصل  آلليات  ودعماً  ثانياً، 
ههم. وعليه، ستعمد اليونسكو إلى حشد شبكات البحث الدولية، التي تشمل كراسي اليونسكو  مجال التعليم وتوجِّ
واآلثار  المستجدة  اإلنمائية  االتجاهات  وتحليل  بالتعليم،  المتعلقة  البحوث  يخص  فيما  الوضع  ورصد  الجامعية، 
العالمي من خالل حوار قائم على  السياسات على الصعيد  التعليم، واإلسهام في توجيه  المترتبة عليها في مجال 
الدول  في  المتوافرة  والكفاءات  الخبرات  من  الواسعة  للمجموعة  التعليم. وسيكون  قضايا  مختلف  يشمل  الشواهد 
ضمن  المتوافرة  الداخلية  الخبرات  عن  فضالً  مهنية،  شبكات  عدة  خالل  من  باليونسكو  ترتبط  والتي  األعضاء، 

قطاعات اليونسكو وفي المعاهد والمراكز من الفئتين ١ و٢ دور بارز في تنفيذ األنشطة المذكورة أعاله.

التعليم حتى  المحرز في تنفيذ جدول أعمال  التقدم  ريادياً في استعراض ورصد  اليونسكو دوراً  وأخيراً، ستؤدي 
بغية  فيها  الوطنية  والتقييم  الرصد  نظم  تنمية  في  البلدان  دعم  وفي  العالمي،  الصعيد  على  ورصده   ٢٠3٠ عام 

الحصول على الشواهد السليمة الالزمة لصياغة السياسات وإدارة نظم التعليم.

الثاني/ تشرين  في   ٢٠3٠ عام  حتى  للتعليم  الجديد  األعمال  لجدول  عمل«  »إطار  األعضاء  الدول  واعتمدت 
وستقدم   .٢٠3٠ عام  حتى  التعليم  أعمال  جدول  تنفيذ  ودعم  توجيه  إلى  هذا  العمل  إطار  ويرمي  نوفمبر ٢٠١5. 
اليونسكو، بالتعاون مع ما يتالءم من الشركاء، الدعم التقني والمساعدة الالزمة لتنمية القدرات إلى البلدان المعنية 
المؤشرات  بتحديد  المتعلق  عملها  اليونسكو  ستواصل  ذلك،  إلى  وإضافة  األعمال.  جدول  أهداف  كامل  تنفذ  كي 
فيما  سابقاً  التقني  االستشاري  الفريق  بها  اضطلع  التي  األنشطة  إلى  استناداً  الجديدة،  الغايات  لقياس  المناسبة 
التقني والمساعدة الالزمة لتنمية  يخص المؤشرات الخاصة بمرحلة ما بعد عام ٢٠١5. وستقدم اليونسكو الدعم 
المناظرة  والمؤشرات  مناسبة  وطنية  غايات  تحديد  على  مساعدتها  بغية  االقتضاء،  حسب  البلدان،  إلى  القدرات 
جمع  من  يتجزأ  ال  جزءاً  بوصفه   ٢٠3٠ عام  حتى  التعليم  أعمال  جدول  لرصد  الوطنية  األطر  أسس  ووضع  لها 
البيانات القطرية المتاحة ونظم المعلومات الخاصة بإدارة التعليم. وفي مرحلة أولية، ستنظم اليونسكو عدداً من 

اجتماعات الخبراء على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي لهذا الغرض.
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خطة  أهداف  تحقيق  في  التقدم  أوجه  واستعراض  التوجهات  رصد  اليونسكو  ستواصل  العالمي،  الصعيد  وعلى 
التنمية الدولية المتعلقة بالتعليم، استناداً إلى األنشطة الهامة التي يضطلع بها معهد اليونسكو لإلحصاء في جمع 
الدولي وما يتصل  للمقارنة على الصعيد  المقارنة وباستخدام بيانات مفصلة قابلة  التعليمية ألغراض  اإلحصاءات 
التعليم  العالمي لرصد  التقرير  أداه  الذي  البالغ األهمية  بالدور  السياسات. وإقراراً  بها من دراسات تحليلية بشأن 
خالل  اليونسكو،  وستستمر  السياسات.  ورسم  الترويج  أنشطة  إلعداد  الشواهد  من  متينة  قاعدة  بناء  في  للجميع 
اعتُمد  الذي  بالتعليم  الخاص  الهدف  إلى رصد  يرمي  التعليم  لرصد  عالمي  تقرير  نشر  في  عامي ٢٠١٦-٢٠١7، 
مؤخراً والغايات المرتبطة به. واعتباراً من عام ٢٠١٦، ستُعّد سلسلة جديدة من التقارير لرصد حالة التعليم ضمن 
وسيكون  للجميع.  التعليم  لرصد  العالمي  التقرير  محل  بذلك  وستحل  المستدامة،  التنمية  ألهداف  الجديد  اإلطار 
القياس  مؤشرات  توفير  في  رئيسي  دور  المستقل  التقرير  هذا  خالل  من  نشرها  يُزمع  التي  والتحليالت  للشواهد 
الالزمة لرصد جدول األعمال الجديد للتعليم. وسيركز تقرير عام ٢٠١٦ على العالقات والروابط المتشابكة القائمة 
بين التعليم والقطاعات اإلنمائية الرئيسية، وسيحدد االستراتيجيات والسياسات والبرامج التعليمية األفضل ارتباطاً 
التقرير أيضاً  باألولويات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية للخطة الجديدة للتنمية المستدامة. وسيحدد 
إطاراً جديداً لرصد التعليم وسينظر في التحديات الرئيسية التي ستواَجه في مجاَلي التمويل والحوكمة في مرحلة 

ما بعد عام ٢٠١5. أما تقرير عام ٢٠١7، فسيعالج مسألتَي الرصد والمساءلة في ميدان التعليم.

النتيجة المنشودة 11: وضع آليات التنسيق والرصد واستنباط الشواهد من البحوث 
لدعم االلتزام السياسي المستدام بجدول أعمال التعليم حتى عام 2030

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

وضع آليات التنسيق التي تشمل 1-
استعراضات منتظمة على الصعيدين 

اإلقليمي والعالمي

عقد ما ال يقل عن اجتماع تنسيق   -
عالمي واحد

عقد ما ال يقل عن اجتماع   -
عالمي واحد للمشاورة الجماعية 

للمنظمات غير الحكومية

تنظيم ما ال يقل عن عملية   -
استعراض منتظمة واحدة 

بالتعاون مع جهات شريكة في 
الدعوة وشركاء آخرين من مختلف 

المستويات

عقد ما ال يقل عن اجتماع تنسيق   -
عالمي واحد

عقد ما ال يقل عن اجتماع   -
عالمي واحد للمشاورة الجماعية 

للمنظمات غير الحكومية

تنظيم ما ال يقل عن عملية   -
استعراض منتظمة واحدة 

بالتعاون مع جهات شريكة في 
الدعوة وشركاء آخرين من مختلف 

المستويات

وضع آلية رصد عالمية وإقليمية 2-
وتفعيلها

إصدار تقرير رصد واحد على   -
الصعيد العالمي

وضع ما ال يقل عن آليتي تنسيق   -
إقليميتين

اتفاق المجتمع الدولي على   -
مجموعة من المؤشرات 

المواضيعية بشأن الهدف 4 من 
أهداف التنمية المستدامة

إصدار تقرير رصد واحد على   -
الصعيد العالمي

وضع ما ال يقل عن آلية تنسيق   -
إقليمية واحدة

اتفاق المجتمع الدولي على   -
مجموعة من المؤشرات 

المواضيعية بشأن الهدف 4 من 
أهداف التنمية المستدامة

عدد اجتماعات الخرباء اإلقليمية ودون 3-
اإلقليمية املعنية بتنمية قدرات البلدان 

عىل وضع مؤرشات قياس وطنية 
وآليات رصد لجدول أعمال التعليم 

حتى عام ٢٠3٠ يف سياقاتها الوطنية

عقد ما ال يقل عن ٦ اجتماعات   -
خبراء إقليمية و/أو دون إقليمية 

لدعم البلدان

عقد ما ال يقل عن 4 اجتماعات   -
خبراء إقليمية و/أو دون إقليمية 

لدعم البلدان
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

تشجيع الحوار السيايس يف مجال ٤-
التعليم استناداً إىل البحوث الخاصة 

بالقضايا الناشئة

تنظيم ١٠ منتديات سياسية   -
وطنية و/أو دون إقليمية

إصدار 5 موجزات عن السياسات   -
الخاصة بالمجاالت المواضيعية 

الرئيسية المتعلقة بجدول أعمال 
التعليم حتى عام ٢٠3٠

تنظيم ٦ منتديات سياسية وطنية   -
و/أو دون إقليمية

إصدار 3 موجزات عن السياسات   -
الخاصة بالمجاالت المواضيعية 

الرئيسية المتعلقة بجدول أعمال 
التعليم حتى عام ٢٠3٠
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األولويتان العامتان

األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا

عام  منذ  في  للجميع  التعليم  تحقيق  نحو  كبيراً  تقدماً  عديدة  أفريقية  بلدان  حققت  وقد  الفرص.  قارة  هي  أفريقيا  إن 
٢٠٠٠، وهو ما يدل عليه انخفاض عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس بمقدار ١٢ مليون نسمة في الفترة بين عامي 
١999 و٢٠١٢، وحدوث تحّسن في التكافؤ بين الجنسين في التعليم االبتدائي )من نسبة ٠.٨7 في عام ١999 إلى نسبة 
التي تضم نصف  المنطقة  الكبرى ال تزال تشكل  الصحراء  أفريقيا جنوب  ٠.95 في عام ٢٠١٠(. ومع ذلك، فإن منطقة 
مجموع عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتعاني من تأخر في عدة مجاالت تعليمية هامة تعيق التنمية االجتماعية 
على  سواء  ألفريقيا  األولوية  األول  الرئيسي  البرنامج  سيمنح  الصعوبات،  هذه  معالجة  في  اإلسهام  وبغية  واالقتصادية. 
لمتابعة  المتخذة  اإلجراءات  بدعم  اليونسكو  تقوم  وسوف  البرنامجي.  العمل  صعيد  على  أو  المالية  المخصصات  صعيد 
تقدمه  الذي  الدعم  توفير  في  اليونسكو  وستستمر   .)٢٠١5-٢٠٠٦( أفريقيا  في  للتعليم  الثاني  العقد  عمل  خطة  تنفيذ 
العمل نحو تحقيق  في  البلدان تأخراً  أكثر  البلدان ذات األولوية والتي تعد  الهدف لصالح عدد محدود من  بصورة مركزة 
البلدان تقع في أفريقيا. كما سيتواصل تدعيم  بأن أكثر من ثلثي هذه  التعليم للجميع في األجل المحدد لها، علماً  أهداف 
برنامج  تنفيذ  في  رئيسي  بدور  االضطالع  في  المعهد  يستمر  أفريقيا، وسوف  في  القدرات  لبناء  الدولي  اليونسكو  معهد 
اليونسكو في مجال التعليم في أفريقيا، وخصوصاً في تعزيز القدرات الوطنية من أجل إعداد معلمين جيدين واستبقائهم 

في التعليم وإدارة شؤونهم.

وتعزيز  أفريقيا  في  بالتعليم  االنتفاع  لتحسين  خاص  بوجه  األهمية  تعطى  فسوف  البرنامجي،  العمل  مستوى  على  أما 
التكافؤ فيه وتحسين نوعيته وجدواه. وتماشياً مع األولوية العامة للمنظمة والمتمثلة في المساواة بين الجنسين، سيجري 
تنفيذ البرامج مع التركيز بقوة على قضايا الجنسين. وسوف تدعم اليونسكو النظم التعليمية في أفريقيا وفق نهج شامل 
أعاله.  الجدول  في  المحددة  المواضيعية  المجاالت  جميع  األول  الرئيسي  البرنامج  إطار  في  العمل  يشمل  وسوف  وكلي، 
ومع ذلك، وبغية اإلسراع بعجلة التقدم واالستجابة لالحتياجات العاجلة للدول األفريقية األعضاء ولشواغلها ذات األولوية، 

سيشدد الدعم الذي ستقدمه اليونسكو على المجاالت المواضيعية التالية:

إصالحات 	  تنفيذ  في  األعضاء  الدول  اليونسكو  تدعم  سوف  القطاعي:  الصعيد  على  والتخطيط  السياسات  رسم 
القطاعين  بين  الشراكات  وإقامة  الالمركزية،  تحقيق  مثل  مجاالت  في  ذلك  في  بما  وحوكمته،  التعليم  إدارة  بشأن 
الوطنية على تصميم وتنفيذ  القدرات  المنظمة  التعليمية. وسوف تعزز  المؤسسات  استقاللية  العام والخاص، وتنمية 

سياسات وخطط تشمل القطاع بأسره، بما في ذلك إعداد نظم للمعلومات الخاصة بإدارة شؤون التعليم؛

من 	  نسمة  مليون   ١٦9 الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  األميين  عدد  يبلغ  التقديرات،  ألحدث  وفقاً  األمية:  محو 
الكبار، تشكل النساء نسبة ٦٢٪ منهم، و45 مليون نسمة من الشباب تشكل الفتيات نسبة 5٨٪ منهم. وسوف تقدم 
المنظمة  وستستفيد  أفريقيا.  في  األمية  محو  برامج  نطاق  توسيع  أجل  من  الهدف  محددة  بصورة  الدعم  اليونسكو 
من العمل المنجز في إطار عقد األمم المتحدة لمحو األمية وفي إطار برنامج اليونسكو المعنون »مبادرة محو األمية 
األمية  محو  مجال  في  مبتكرة  مضامين  إلى  ستستند  األمية  لمحو  جديدة  مبادرة  تصميم  أجل  من  القدرات«  لتعزيز 
بالسكان  خاصة  ومعارف  قيم  مع  والعشرين،  الحادي  القرن  في  الفعالة  المواطنة  ممارسة  تيسر  كفاءات  تشمل 
لتوفير  آليات  أحدث  إلى  باإلضافة  للتدريس،  وسيلة  األصلية  اللغة  فيها  وتُستخدم  األفريقي،  بالتراث  تتعلق  األصليين 

التعليم تتضمن االعتماد المعزز على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

التقني 	  التعليم والتدريب في المجال  التي يتيحها  في سياق تسخير الفرص  تنمية المهارات من أجل عالم العمل: 
لالهتمام  خاصة  عناية  اليونسكو  ستولي  العمل،  عالم  في  الشباب  من  التزايد  السريعة  األعداد  دمج  لصالح  والمهني 

باحتياجات التعلم لدى الشباب األفارقة في إطار برنامجها المعني بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني؛

تعليمي 	  نظام  بناء  في  العالي  التعليم  بأهمية  اعترافاً  جودته:  وضمان  العالي  بالتعليم  االنتفاع  نطاق  توسيع 
وطني متوازن وكلي يحتاج إلى رصيد من الخبرات وقدرات وطنية على إجراء البحوث، ستستجيب اليونسكو للطلبات 
وسيشكل  العالي.  التعليم  مجال  في  القدرات  وتنمية  التقنية  المساعدة  لتوفير  األعضاء  األفريقية  للدول  المتزايدة 
وستدعم  الصدد.  هذا  في  للعمل  رئيسية  مجاالت  توفيره  أساليب  وتنويع  ومؤسساته  العالي  التعليم  نوعية  تحسين 
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اليونسكو تنفيذ اتفاقيتها اإلقليمية المنقحة بشأن التعليم العالي في أفريقيا )اتفاقية أروشا( بغية التصدي على نحو 
أفضل لتحدي العولمة في مجال التعليم العالي؛

أفريقيا، 	  في  المتمثلة  العامة  باألولوية  الخاصة  األول  الرئيسي  البرنامج  استراتيجية  إطار  في  برنامج طليعي  تنفيذ 
في  بالنقص  المتعلقين  التحديين  مواجهة  بغية  أفريقيا  في  للمعلمين  المهنية  القدرات  تنمية  على  التركيز  زيادة  مع 
أفريقيا. ويرد وصف هذا  في  إجماالً  التعليم  نوعية  لتحسين  المعلمين، وذلك كوسيلة  تدريب  المعلمين وبنوعية  أعداد 

البرنامج الطليعي بمزيد من التفصيل فيما أدناه.

المعني 	   ١ الطليعي  البرنامج  تنفيذ  في  القطاعات،  بين  التعاون  خالل  من  األول،  الرئيسي  البرنامج  يسهم  وسوف 
السالم  أجل  من  التعليم  بإدراج  الخاصة  المنشودة  النتيجة  تحقيق  في  والسيما  والالعنف،  السالم  ثقافة  بتعزيز 
البرنامج  البرنامج المعني، ضمن إطار  التعليمية وذلك كجزء من  النظم  والمواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان في 
الخاص   4 الطليعي  النشاط  األول  الرئيسي  البرنامج  يدعم  وسوف  عالمية.  مواطنة  أجل  من  بالتعليم  األول،  الرئيسي 
بإنتاج  المتعلق   3 الطليعي  النشاط  سيدعم  كما  المستدامة،  التنمية  أجل  من  التعليم  مجال  في  وخصوصاً  بالعلوم، 

المعارف، وسيسهم في تحقيق النتيجة المنشودة الخاصة بالموارد التعليمية المفتوحة.

البرنامج الطليعي 2: تدعيم النظم التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا: تحسين 
اإلنصاف في التعليم واالرتقاء بجودته وجدواه

الهدف

تحسين نوعية التعليم وجدواه �

األنشطة الرئيسية:

وتنفيذها  � بالمعلمين  الخاصة  السياسات  رسم  تحسين  أجل  من  الوطنية  القدرات  وتعزيز  التقنية  المساعدة  تقديم 
وتقييم احتياجات التدريس، مع التركيز بوجه خاص على السياسات المعنية باجتذاب العاملين إلى مزاولة التعليم في 

المناطق الريفية والمحرومة واستبقائهم فيه

تتضمن  � استراتيجيات خليطة  باستخدام  تدريب جيد  تقديم  بغية  المعلمين  لتدريب  الوطنية  المؤسسات  قدرات  تنمية 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

دعم تنمية قدرات مديري المدارس من أجل تكوين مهارات القيادة التربوية الفعالة وتحقيق نتائج جيدة في التعلم �

دعم إعداد أطر مؤهالت وطنية وإقليمية للعاملين في التعليم �

النتائج المنشودة:

النتيجة المنشودة 1: امتالك الدول األعضاء لتشخيص مستوفى ألوضاع قطاع التعليم 
مع قدرات قطاعية على إعداد وتنفيذ ورصد استراتيجيات وخطط تتعلق بسياسات 

التعليم، مع إيالء عناية خاصة بالمعلمين على كل المستويات، بما في ذلك بيئات 
التعليم والتعّلم

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي تدعمها اليونسكو 1-
ووضعت سياسات خاصة بالمعلمين 

أو استعرضت السياسات القائمة

ً ما ال يقل عن ١٢ دولة عضوا  -ً ما ال يقل عن ١٢ دولة عضوا  -
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النتيجة المنشودة 2: إعداد أطر للمؤهالت الوطنية واإلقليمية للعاملين في التعليم 
وتطبيقها على نحو فعال

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان المدعومة في وضع أطر 1-
للمؤهالت الوطنية أو اإلقليمية الخاصة 

بالعاملين في التعليم )المعلمون، 
وأساتذة دور المعلمين، ومديرو 

المدارس(

٨ دول أعضاء ٨ دول أعضاء-   -

النتيجة المنشودة 3: تأمين االتساق التام لبرامج تعيين المعلمين وإعدادهم وتطورهم 
المهني مع إصالحات التعليم والمناهج الدراسية الجيدة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد مؤسسات تدريب المعلمين في 1-
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي 

يتم تعزيزها وباشرت أعمالها

ما ال يقل عن 3٠ مؤسسة في ١5   -
ً دولة عضوا

ما ال يقل عن 3٠ مؤسسة في ١5   -
ً دولة عضوا

النتيجة المنشودة ٤: تعزيز القدرات الوطنية على إعداد وتنفيذ سياسات وخطط ضمن 
إطار التعّلم مدى الحياة في أفريقيا

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي تحظى بدعم من 1-
اليونسكو ويجري فيها استعراض 

السياسات التعليمية من أجل تضمينها 
منظوراً خاصاً بالتعلم مدى الحياة

ما ال يقل عن ٨ دول أعضاء في   -
أفريقيا

ما ال يقل عن ٨ دول أعضاء في   -
أفريقيا

عدد البلدان التي تحظى بدعم من 2-
اليونسكو ويجري فيها استعراض 

الخطط الخاصة بالقطاع بأسره

4 دول أعضاء في أفريقيا 4 دول أعضاء في أفريقيا-   -

عدد البلدان التي تحظى بدعم من 3-
اليونسكو ويقام فيها نظام مالئم 

لرصد وتقييم القطاع بأرسه أو يتم 
فيها تعزيز مثل هذا النظام ويجري 

العمل به

4 دول أعضاء في أفريقيا 4 دول أعضاء في أفريقيا-   -
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النتيجة المنشودة 5: تعزيز القدرات الوطنية الخاصة بتوسيع نطاق برامج لمحو 
األمية جيدة وجامعة وتراعي قضايا الجنسين

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي تحظى بدعم من 1-
اليونسكو وتنفذ خطط عمل خاصة 

بتوسيع نطاق البرامج ومراعية لقضايا 
الجنسين

ما ال يقل عن ١٢ دولة عضواً في   -
أفريقيا

ما ال يقل عن ١٢ دولة عضواً في   -
أفريقيا

عدد البلدان التي تحظى بدعم من 2-
اليونسكو وتصمم برامج جيدة لمحو 
األمية لصالح األطفال غير الملتحقين 

بالمدارس

ما ال يقل عن 4 دول أعضاء في   -
أفريقيا

ما ال يقل عن 4 دول أعضاء في   -
أفريقيا

النتيجة المنشودة 6: اضطالع الدول األعضاء بإعداد وتنفيذ سياسات تستهدف تحقيق 
التحول في مجال التعليم التقني والمهني في أفريقيا

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي يجرى فيها تغيير 1-
النظم باتجاه دعم عمليات االنتقال في 
حياة الشباب وبناء مهاراتهم من أجل 

العمل والحياة

ما ال يقل عن ٨ دول أعضاء في   -
أفريقيا

ما ال يقل عن ٨ دول أعضاء في   -
أفريقيا

عدد مراكز اليونسكو المعنية بالتعليم 2-
والتدريب في المجال التقني والمهني 
والتي تشارك في البرامج وتسهم في 

إنتاج المواد المعرفية

١5 مركزاً من مراكز اليونسكو   -
المعنية بالتعليم والتدريب في 

المجال التقني والمهني في 
أفريقيا

١5 مركزاً من مراكز اليونسكو   -
المعنية بالتعليم والتدريب في 

المجال التقني والمهني في 
أفريقيا
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النتيجة المنشودة 7: قيام الدول األعضاء بوضع سياسات للتعليم العالي تقوم على 
الشواهد لمواجهة التحديات المتعلقة باإلنصاف والجودة واالندماج والتوسع والحراك 

والمساءلة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي تنضم إلى الوثائق 1-
التقنينية لليونسكو بشأن التعليم 
العالي وتتلقى الدعم في تطبيقها

انضمام ٨ دول أعضاء أفريقية   -
جديدة إلى هذه الصكوك

انتفاع 3 دول أفريقية أعضاء   -
بدعم في تطبيق هذه الصكوك 

القانونية

انضمام ٨ دول أعضاء أفريقية   -
جديدة إلى هذه الصكوك

انتفاع 3 دول أفريقية أعضاء   -
بدعم في تطبيق هذه الصكوك 

القانونية

المؤتمرات اإلقليمية التي يتم تنظيمها 2-
بدعم من اليونسكو وتتعلق بقضايا 

سياسات التعليم العالي، بما فيها 
نماذج التعليم والتعلم القائمة على 

استخدام التكنولوجيا

تنظيم مؤتمر إقليمي واحد في   -
أفريقيا

تنظيم مؤتمر إقليمي واحد في   -
أفريقيا

عدد البلدان التي تحظى بدعم تقني يف 3-
إصالح التعليم العايل

دعم ما ال يقل عن 3 دول أعضاء   -
في أفريقيا

دعم ما ال يقل عن 3 دول أعضاء   -
في أفريقيا
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األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

يندرج تعزيز المساواة بين الجنسين في صميم اهتمامات البرنامج الرئيسي األول ويرتبط ارتباطاً جوهرياً بالجهود التي 
تُبذل في إطاره من أجل تعزيز الحق في التعليم للجميع. وعلى الرغم من أهمية التقدم المحرز في إطار التعليم للجميع، 
الجديد  الهدف  في  وتناوله  بيانه  جرى  ما  نحو  على  كبيراً  تحدياً  يمثل  التعليم  مجال  في  الجنسين  بين  التفاوت  يزال  ال 
المرتبطة به. ويتجسد انعدام المساواة بين الجنسين بأشكال  الغايات  التعليم لعام ٢٠3٠ وفي  الذي اعتُمد مؤخراً بشأن 
وأنواع ودرجات مختلفة تؤثر في الفتيات والصبيان، والنساء والرجال على حد سواء، وقد أدى تطور االتجاهات في مجال 
اتجاهات واضحة ال تزال  المجال. بيد أن هناك أيضاً  التقدم في هذا  إلى زيادة تعقيد عملية رصد  التفاوت بين الجنسين 
الحياة.  في  والتقدم  للتعلم  متكافئة  بفرص  االنتفاع  من  منهن  الماليين  تحرم  والنساء،  الفتيات  صالح  غير  في  مستمرة 
بعد  ما  التعليم  مرحلة  في  به، وخصوصاً  الملتحقين  غير  الصبيان  عدد  يفوق  بالتعليم  الملتحقات  غير  الفتيات  عدد  فإن 
مليون   775 مجموعهم  ويبلغ  للقرائية  األساسية  المهارات  يمتلكون  ال  الذين  الكبار  عدد  ثلثي  النساء  وتشكل  االبتدائي، 
نسمة، وهي نسبة لم تتغير على مدى العقدين الماضيين. وقد أدى بطء التقدم في محو أمية النساء على وجه الخصوص 
من  وكذلك  الفتيات،  من  جديدة  أجياالً  يعرض  مما  جيل،  إلى  جيل  من  صفوفهن  في  والفقر  األمية  توارث  استمرار  إلى 

الصبيان، لمخاطر فقدان إمكانية االنتفاع بفرص التعليم.

عديدة،  لعوامل  ونتيجًة  سبباً  معاً  آن  في  يشكالن  التعليمي  األداء  وفي  بالتعليم  والنساء  الفتيات  انتفاع  في  التفاوت  إن 
بضمنها التمييز المزمن والمنهجي الذي يماَرس في إطار النظام التعليمي. كما أن اإلفراط في التشديد على اعتبار التكافؤ 
عمالة  تيسير  صعيد  على  مرضية  غير  نتائج  إلى  وأفضى  باالستراتيجيات  أضر  قد  التقدم  لمدى  مقياساً  الجنسين  بين 
الفتيات والنساء عن طريق التعليم. فال تستطيع اإلحصاءات أن تكشف عن واقع طبقات العراقيل المتراكمة التي تواجهها 
نوعية  عن  يكفي  بما  تعبّر  ال  أنها  كما  مواصلته؛  في  أيضاً  وإنما  بالتعليم  االنتفاع  مجال  في  فقط  ليس  والنساء  الفتيات 
تحليل  في  جنساني  منظور  تأمين  في  الفشل  أفضى  فقد  والصبيان.  الفتيات  إلى  بالنسبة  البيئة  ونوعية  التعلم  عمليات 
بين  التفاوت  أوجه  إصالح  في  قليالً  إال  تسهم  ال  فعالة  غير  سياسات  وقيام  الجنسين  قضايا  مراعاة  إغفال  إلى  الوضع 
بتوسيع  الخاصة  التقليدية  والنهوج  األرقام  تتجاوز  أن  بالتعليم  الخاصة  واالستراتيجيات  للسياسات  فينبغي  الجنسين. 
نطاق االنتفاع بالتعليم وأن تتوجه نحو نهج كلي على نحو أشمل يعنى أيضاً بمعالجة أوجه التفاوت القائمة على صعيد 

المجتمع بشكل أعم والتي تؤثر في توافر الفرص التعليمية للفتيات والنساء.

بعبارة  أو  التعلم،  وعملية  التعليمي  النظام  خالل  من  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز  على  اليونسكو  تعمل  فسوف  وعليه، 
التعليمي  النشاط  إطار  في  وذلك  به(،  )االنتفاع  التعليم  في  المشاركة  مجال  في  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز  أخرى، 
الحياة  وفرص  الدراسي،  التحصيل  )نتائج  التعليم  من خالل  وكذلك  والتعلم(،  التدريس  وممارسات  )المضامين وظروف 
في  أحدهما  يتمثل  ذي شقين  نهج  باستخدام  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق  إلى  السعي  في  االستمرار  والعمل(. وسيتم 
اعتماد برمجة  الشق اآلخر في  الرئيسي األول، ويتمثل  البرنامج  الجنسين في جميع مجاالت عمل  تعميم االهتمام بقضايا 
تراعي قضايا الجنسين في مجاالت برنامجية محددة، وذلك من أجل استحداث بيئات تيسر قيام سياسات وبرامج تعليمية 

تعزز مراعاة قضايا الجنسين واالستجابة لهذه القضايا على جميع المستويات وبكل األشكال.

حيث  )من  االبتدائي  بعد  التعليم  مرحلة  وفي  الكبار  أمية  محو  مجال  في  الجنسين  بين  التفاوت  أوجه  لضخامة  ونظراً 
المجالين من خالل  التقدم في هذين  الدراسي(، ستولى عناية خاصة لإلسراع بعجلة  التحصيل  بالتعليم، ونتائج  االنتفاع 
 )٢( الجنسين؛  قضايا  تراعي  التي  األمية  محو  برامج  نطاق  توسيع   )١( يلي:  ما  في  تتمثل  الجوانب  ثالثية  استراتيجية 
وذلك  الفرص،  هذه  توافر  وتيسير  والمراهقات،  النساء  لصالح  والسيما  المرنة،  التعلم  بفرص  االنتفاع  نطاق  توسيع 
الخيارات  تنويع  تشجيع   )3( المهارات؛  على  والتدريب  األمية  محو  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  باستخدام 
العمل  عالم  إلى  للدخول  إعدادهن  بغية  االبتدائي،  بعد  التعليم  في مستوى  والنساء، وخصوصاً  للفتيات  المتاحة  التعليمية 
هذه  دعم  يتم  وسوف  أكبر.  بقدر  مربحة  وتكون  التقليدية  المجاالت  نطاق  خارج  متزايد  بشكل  تندرج  مهن  لممارسة 
وبالتعليم  األمية،  بمحو  وتعنى  الجنسين  قضايا  تراعي  سياسات  إعداد  في  األعضاء  الدول  لمساندة  بجهود  االستراتيجية 
بقضايا  االهتمام  تعميم  يكفل  بما  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  والمهني،  التقني  المجال  في  والتدريب 
التي  الهامة  المكاسب  من  االستفادة  ومع  وتقييمها.  ورصدها  البرامج  تخطيط  وعمليات  الترويج  عمليات  في  الجنسين 
الصعيد  الشراكات على  الترويج وإقامة  االهتمام بشكل خاص ألنشطة  إيالء  الماضية، سيستمر  العامين  أحرزت في فترة 

العالمي بغية تعزيز تعليم الفتيات والنساء، والسيما من خالل الشراكة العالمية لليونسكو لتعليم الفتيات والنساء.

3٨م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس األول61



النتيجة المنشودة 1: االضطالع في الدول األعضاء بوضع سياسات وعمليات وممارسات 
تعليمية وتطبيقها وتقييمها من منظور المساواة بين الجنسين وتعزيز القدرات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي تدعمها اليونسكو 1-
واستُعرضت فيها السياسات التعليمية 

وُحللت من المنظور الجنساني بغية 
تضمينها منظوراً للتعلم مدى الحياة

ً ١9 دولة عضوا  -ً ١5 دولة عضوا  -

عدد البلدان التي تحصل على الدعم 2-
في تطبيق سياسات وخطط وإجراءات 
لمحو األمية تراعي المنظور الجنساني 

وفي التوسع في تطبيق هذه السياسات 
والخطط واإلجراءات، عن طريق برامج 

نظامية وغير نظامية تراعي الظروف 
واالحتياجات الخاصة للنساء والفتيات 

اللواتي يفتقرن إلى مهارات القرائية أو 
اللواتي يكون مستواهن منخفضاً في 

هذا الصدد

35 دولة عضواً )منها ٢5 دولة   -
عضواً فيما يخص محو أمية 

الشباب والكبار، و١٠ دول أعضاء 
فيما يخص األطفال والشباب غير 

الملتحقين بالمدارس(

٢5 دولة عضواً )منها ٢٠ دولة   -
عضواً فيما يخص محو أمية 

الشباب والكبار، و5 دول أعضاء 
فيما يخص األطفال والشباب غير 

الملتحقين بالمدارس(

عدد البلدان التي تحصل عىل الدعم 3-
وأعدت و/أو نفذت سياسات وبرامج 
تراعي قضايا الجنسني وتكفل تكافؤ 

الفرص لالنتفاع بخيارات متنوعة 
للفتيات والنساء للتعلم وتنمية املهارات 

يف مستوى التعليم بعد االبتدائي

٢٠ دولة عضواً طورت نظمها   -
لدعم انتقال الشباب من المدرسة 

إلى عالم العمل ولبناء المهارات 
الالزمة للعمل والحياة

١5 دولة عضواً طورت نظمها   -
لدعم انتقال الشباب من المدرسة 

إلى عالم العمل ولبناء المهارات 
الالزمة للعمل والحياة

عدد الدول األعضاء التي تدعمها ٤-
اليونسكو وتُستعرض فيها السياسات 

والربامج الخاصة بتنمية القدرات 
املهنية للعاملني يف مجال التعليم 

استعراضاً منهجياً من منظور املساواة 
بني الجنسني

ً ٢5 دولة عضوا  -ً ٢٠ دولة عضوا  -

عدد الدول األعضاء التي ترسع يف 5-
تعميم مراعاة قضايا الجنسني يف 

نظمها التعليمية، عن طريق تعزيز 
جميع أشكال التعليم/التعلم التي تغرّي 

االعتبارات املتعلقة بالجنسني، بما يف 
ذلك تعليم املواطنة العاملية، وتعليم 
املهارات الحياتية، والتعليم من أجل 

التنمية املستدامة، وغري ذلك

ً 35 دولة عضوا  -ً 3٠ دولة عضوا  -
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تحصل 6-
عىل الدعم وتوفر تربية صحية جيدة 
وتثقيفاً بشأن فريوس ومرض اإليدز 
وتربية جنسية شاملة تسهم يف نرش 

أنماط حياة صحية واملساواة بني 
الجنسني

من ١٠ دول أعضاء إلى ١5 دولة   -
ً عضوا

ما ال يقل عن ١٠ دول أعضاء  -

عدد الدول األعضاء التي تقدم تقارير 7-
عن امتثالها للوثائق التقنينية الخاصة 

بالحق يف التعليم، مع الرتكيز عىل 
املساواة بني الجنسني

١٠٠٪ من التقارير التي تقدمها   -
الدول األعضاء

١٠٠٪ من التقارير التي تقدمها   -
الدول األعضاء
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معاهد اليونسكو من الفئة 1 المعنية بالتربية

مكتب التربية الدولي لليونسكو

قرار المؤتمر العام 3٨م/3 بشأن مكتب التربية الدولي لليونسكو  01101

إن المؤتمر العام،

إذ يحيط علماً بتقرير مكتب التربية الدولي لليونسكو لفترة العامين ٢٠١4-٢٠١5،

الدول  إلى  الخدمات  تقديم  على  قدرته  لضمان  الدولي  التربية  لمكتب  الوظيفي  االستقالل  على  المحافظة  بأهمية  ويقر 
األعضاء في الوقت المناسب بطريقة استباقية تتسم بالمرونة والفعالية والكفاءة واالستدامة،

الدراسية  المناهج  مجال  في  لليونسكو  امتياز  مركز  إلى  الدولي  التربية  مكتب  تحويل  استراتيجية  تنفيذ  بعملية  ويرحب 
بالجهود  وكذلك  3٦م/١٠(،  )القرار  والثالثين  السادسة  دورته  في  العام  المؤتمر  اعتمدها  التي  بها،  المتعلقة  والمسائل 

المتواصلة الرامية إلى تسريع التقدم في تنفيذ االستراتيجية،

االستراتيجية  األهداف  من  بعمله  يرتبط  ما  تحقيق  في  الدولي  التربية  لمكتب  المتخصصة  بالمساهمة  ينوه   - ١
والمجاالت المواضيعية الخاصة بالبرنامج الرئيسي األول، وال سيما فيما يتعلق بإعداد المناهج الدراسية وإدارتها، 

والبحث ووضع السياسات، وتبادل المعلومات وإدارتها، عن طريق ما يلي:

ألصحاب  مخصصة  وتكون  والمحلية  اإلقليمية  األكاديمية  المؤسسات  بها  تعترف  تدريبية  دورات  تنظيم  )أ( 
القرار والمهنيين المعنيين بالمناهج الدراسية، وإعداد وسائل التعّلم ومواد التدريب المناسبة؛

المعنيين  واألخصائيين  الوكاالت  لتشمل  المشورة  وإسداء  التقنية  المساعدة  تقديم  عملية  نطاق  توسيع  )ب( 
بالمناهج الدراسية على الصعيد الوطني في الدول األعضاء؛

تعزيز قاعدة المكتب البحثية الخاصة بالمعارف المتعلقة بالمناهج الدراسية، والنهوض بقدرته على إدارة  )جـ( 
المعارف ونشرها؛

للجميع  الجيد  التعليم  توفير  تعزيز  بغية  البينات  على  القائمة  السياسات  بشأن  دولي  حوار  إقامة  تيسير  )د( 
وترسيخ السياسات والممارسات الخاصة بالتعليم الجامع؛

للمكتب  للنظام األساسي  المكتب، وفقاً  اعتماد ميزانية  أن يضطلع، لدى  الدولي  التربية  ويطلب من مجلس مكتب   - ٢
ولهذا القرار، بما يلي:

عمل  ومحاور  االستراتيجية  اليونسكو  أهداف  مع  وأنشطته  الدولي  التربية  مكتب  أهداف  انسجام  ضمان  )أ( 
البرنامج الرئيسي األول والنتائج المنشودة الخاصة به؛

الرئيسي  للبرنامج  المنشودتين  النتيجتين  تحقيق  في  اإلسهام  أجل  من  للمكتب  األساسية  المبادرات  دعم  )ب( 
األول الواردتين في الفقرة ٦ أدناه؛

مواصلة  من  المكتب  لتمكين  الالزمة  والمالية  البشرية  الموارد  لتعبئة  العامة  المديرة  مع  التعاون  تعزيز  )جـ( 
االضطالع بمهمته بوصفه مركز امتياز في مجال المناهج الدراسية؛

البرنامج  إطار  في  له  مالية  اعتمادات  تخصيص  طريق  عن  الدولي  التربية  مكتب  بدعم  العامة  للمديرة  ويأذن   - 3
الرئيسي األول يبلغ مجموعها 300 063 7 دوالر للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛
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األخرى  والمؤسسات  والهيئات  األعضاء  وللدول  والسويسرية  والنرويجية  النيجيرية  للسلطات  عرفانه  عن  ويعرب   - 4
الفترة ٢٠١٦- إلى مواصلة دعمه خالل  الدولي، ويدعوها  التربية  أنشطة مكتب  في  مالياً  أو  فكرياً  التي ساهمت 

٢٠١7 وما بعدها؛

المانحة  والوكاالت  الحكومية  غير  الدولية  والمنظمات  الحكومية  الدولية  والمنظمات  األعضاء  الدول  ويناشد   - 5
الدولي  التربية  مكتب  أنشطة  تنفيذ  في  مناسبة  أخرى  وبوسائل  بالمال  المساهمة  الخاص  والقطاع  والمؤسسات 
المناهج  مجال  في  امتياز  مركز  بوصفه  المكتب  إلى  المسندة  للمهمة  وفقاً  األعضاء،  الدول  لخدمة  فعالة  بصورة 
به،  الخاصة  المنشودة  والنتائج  األول  الرئيسي  البرنامج  عمل  لمحاور  ووفقاً  بها،  المتعلقة  والمسائل  الدراسية 

ووفقاً ألهداف اليونسكو االستراتيجية للفترة ٢٠١4-٢٠٢١؛

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقدم دورياً، في  العامة  المديرة  من  ويطلب   - ٦
عن إسهام مكتب التربية الدولي في تحقيق النتيجتين المنشودتين التاليتين للبرنامج الرئيسي األول:

العمليات  هذه  ولرصد  الكفاءة  على  القائم  التعّلم  ونتائج  عمليات  لتعزيز  األعضاء  الدول  بقدرات  النهوض  )أ( 
والنتائج وتقييمها )محور العمل ١ - النتيجة المنشودة ٦(؛

بجدول  المستدام  السياسي  االلتزام  لدعم  البحوث  من  الشواهد  واستنباط  والرصد  التنسيق  آليات  وضع  )ب( 
أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ )محور العمل 3 - النتيجة المنشودة ١١(.

الدول  دعم  في  الدراسية،  المناهج  مجال  في  امتياز  مركز  بوصفه  لليونسكو،  الدولي  التربية  مكتب  مهمة  تتمثل   01101
المبادرات  خالل  من  سيما  ال  منصف،  نحو  على  الطالب  تعّلم  نوعية  تعزيز  إلى  الرامية  جهودها  في  األعضاء 
الدعم  وتقديم  واألفراد  المؤسسات  قدرات  تنمية   )١( التالية:  الرئيسية  العمل  مجاالت  ضمن  تقع  التي  واألنشطة 
والخبرات؛ والتجارب  الدراسية،  بالمناهج  المتصلة  بالمعارف  االنتفاع  تعزيز   )٢( المشورة؛  وإسداء   التقني 

)3( إشراك األطراف المعنية في الحوار بشأن السياسات القائمة على األدلة.

االمتياز  تعزيز ودعم  الطالب من خالل  تعّلم  نوعية  الفترة ٢٠١٦-٢٠١7 في تحسين  العام خالل  الهدف  ويتمثل   01102
الغايات  على  الدولي  التربية  لمكتب  العام  الهدف  وينطوي  ومنتجاتها.  الدراسية  المناهج  إعداد  عمليات  في 

الرئيسية التالية:

والراهنة  المحورية  والقضايا  واالتجاهات  واالستراتيجيات  والعمليات  المنتجات  بشأن  المعارف  وتبادل  توليد   ▪
في مجال إعداد المناهج الدراسية؛

جمع المعارف والمعلومات المتعلقة بالمناهج الدراسية وتحليلها وتلخيصها ونشرها؛  ▪

التقني  الدعم  وتوفير  والمؤسسية  الفردية  القدرات  بتنمية  والتعّلم،  الدراسية  المناهج  مجاَلي  في  االضطالع،   ▪
والمشورة وغيرها من الخدمات إلى الدول األعضاء في اليونسكو؛

أجل تحسين  المعارف من  وتبادل  التقنية  والمسائل  السياسات  بشأن  والحوار  الفكري  الحوار  تعزيز وترويج   ▪
الفرص والعمليات والنتائج في مجال التعّلم؛

تيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبين بلدان الشمال والجنوب والجنوب؛  ▪

العملي  المنحى  ذات  الرائدة  البحوث  إجراء  لدعم  بالسياسات  المعنية  األكاديمية  الكيانات  مع  الشراكات  إقامة   ▪
وتحليل نتائج البحوث القائمة وتلخيصها ونشرها؛

فيما  العالم  أنحاء  مختلف  في  الصلة  ذات  األخرى  والجهات  والتعليم  التربية  وزراء  بين  الدولي  الحوار  تعزيز   ▪
يتعلق بتحسين نوعية التعليم للجميع.
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وطابعه  جودته  للتعليم  تكفل  التي  العناصر  أهم  من  باعتبارها  الدراسية  المناهج  على  المكتب  تركيز  إلى  ونظراً   01103
ومجاالته  عمله  ومحاور  األول  الرئيسي  للبرنامج  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  في  يساهم  فإنه  الجامع، 
المناهج  مجاَلي  في  التوجيهية  المشورة  وبإسداء  التقني  دعمه  بتكثيف  أيضاً  المكتب  وسيقوم  المواضيعية. 
المواَطنة  أجل  من  التعليم  )أي  عولمًة  يزداد  عالم  في  المواَطنة  أجل  من  التعليم  تعزيز  بغية  والتعّلم  الدراسية 
والتعليم  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والتربية  الرعاية  وكذلك  المستدامة،  والتنمية  اإلنسان  وحقوق  العالمية( 

الجامع. وسيساهم المكتب باألخص في تحقيق النتائج المنشودة التالية:

النتيجتان المنشودتان:

محور العمل 1 - النتيجة المنشودة 6: النهوض بقدرات الدول األعضاء لتعزيز عمليات 
ونتائج التعّلم القائم على الكفاءة ولرصد هذه العمليات وتقييمها

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان المشاركة في أنشطة تنمية 1-
القدرات لدعم تغيير المناهج ذات 

النوعية الجيدة وإدارتها

ً 4٢ بلدا  -ً 3٠ بلدا  -

النسبة المئوية لحاملي الشهادات 2-
الذين أعلنوا عن تحسن ممارساتهم في 

مكان العمل

ما ال يقل عن ٪75 ما ال يقل عن ٪75-   -

عدد أدوات التعّلم والنماذج واألطر 3-
واملبادئ التوجيهية لالبتكار واإلصالح 

يف مجال املناهج الدراسية التي تم 
وضعها/استعراضها واستخدامها 

ونرشها من أجل دعم تغيري املناهج 
ذات النوعية الجيدة وإدارتها

١5 أداة ١٠ أدوات-   -

عدد البلدان، وال سيما البلدان املتأثرة ٤-
بالنزاعات، التي تم دعمها يف سبيل 

تنمية مناهج دراسية شاملة وجامعة 
بهدف تحسني التعّلم

ً ١٢ بلدا ١٠ بلدان-   -

الوثائق الخاصة بالسياسات وباملناهج 5-
الدراسية التي جرت مراجعتها وتم 

اعتمادها من أجل تحسني التعّلم

7 وثائق 5 وثائق-   -

عدد البلدان التي تدأب عىل تطبيق 6-
إطار اليونسكو الخاص بتحليل 

وتشخيص جودة التعليم العام ملعالجة 
ما ُرصد من قيود نظامية تعوق توفري 

التعليم الجيد واملراعي ملقتضيات 
التنمية وفرص التعّلم الفعال للجميع

ً ١5 بلدا ١٠ بلدان-   -
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محور العمل 3 - النتيجة المنشودة 11: وضع آليات التنسيق والرصد واستنباط 
الشواهد من البحوث لدعم االلتزام السياسي المستدام بجدول أعمال التعليم حتى 

عام 2030

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

تحسين توافر المعلومات بشأن عمليات 1-
تطوير المناهج الدراسية ومنتجاتها 

وزيادة االنتفاع بها

ارتفاع عدد الزيارات للموقع   -
الشبكي والتحميل منه بنسبة 

٪١٠٠

ارتفاع عدد الزيارات للموقع   -
الشبكي والتحميل منه بنسبة ٪5٠

عدد دراسات الحالة والتحليالت 2-
المقارنة والمنشورات بشأن اتجاهات 
وقضايا المناهج الدراسية التي أُعدت 

ونُشرت

3٠ على األقل ٢٠ على األقل-   -

ارتفاع نسبة نرش واستخدام مجلة 3-
"مستقبليات" )Prospects( بتوجهها 

الجديد الذي يركز عىل املناهج 
الدراسية والتعّلم والتقييم

٢٠٠ من االتحادات و5٠٠٠ من   -
المؤسسات األكاديمية والحكومية 

ً في ٦٠ بلدا

٢٠٠ من االتحادات و5٠٠٠ من   -
المؤسسات األكاديمية والحكومية 

ً في ٦٠ بلدا
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معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية

قرار المؤتمر العام 3٨م/4 بشأن معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية  01200

إن المؤتمر العام،

إذ يحيط علماً بتقرير معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية لفترة العامين ٢٠١4-٢٠١5،

ويقر بأهمية الدور الذي يؤديه معهد اليونسكـو الدولي لتخطيط التربيـة في تنفيذ البرنامج الرئيسي األول،

يطلب من مجلس إدارة معهد اليونسكـو الدولي لتخطيط التربيـة أن يضطلع، لدى اعتماد ميزانية المعهد للفترة   - ١
٢٠١٦-٢٠١7، وفقاً للنظام األساسي للمعهد ولهذا القرار، بما يلي:

الخاصة  المنشودة  والنتائج  واألولويات  االستراتيجية  األهداف  وأنشطته مع  المعهد  أهداف  انسجام  ضمان  )أ( 
بالبرنامج الرئيسي األول؛

تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يخص تخطيط النظم التعليمية وإدارتها وتنظيمها؛ )ب( 

وإدارتها  التربية  برامج  تخطيط  مجال  في  واألقاليمية  اإلقليمية  ودون  الوطنية  التدريب  برامج  تدعيم  )جـ( 
اليونسكو  معهد  مع  وكذلك  بالتربية،  المعنية  األخرى  اليونسكو  معاهد  مع  بالتعاون  ومتابعتها،  وتقييمها 

لإلحصاء والمكاتب الميدانية لليونسكو؛

وإلى  وإدارتها،  التربية  برامج  تخطيط  مجال  في  بالمعارف  النهوض  إلى  ترمي  ودراسات  بحوث  إجراء  )د( 
التربية وإدارتها  الخاصة بتخطيط برامج  الخبرات والمعلومات  المعارف وتشاطرها ونقلها، وتبادل  إنتاج 

فيما بين الدول األعضاء؛

تنفيذ مشاريع المساعدة التقنية في مجال اختصاص المعهد في الدول األعضاء؛ )ه( 

ويأذن للمديرة العامة بدعم عمل معهد اليونسكـو الدولي لتخطيط التربيـة عن طريق تخصيص اعتمادات مالية   - ٢
له في إطار البرنامج الرئيسي األول يبلغ مجموعها 100 ٤68 7 دوالر للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛

التربيـة  لتخطيط  الدولي  اليونسكـو  معهد  أنشطة  دعمت  التي  والمنظمات  األعضاء  للدول  عرفانه  عن  ويعرب   - 3
مباني  لتوفيرهما  والفرنسية  األرجنتينية  للحكومتين  التعاقدية، وكذلك  والترتيبات  الطوعية  المساهمات  عن طريق 
 ٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  دعمه  مواصلة  إلى  جميعاً  ويدعوها  دورية،  بصورة  صيانتها  وتمويل  مجاناً  المعهد 

وما بعدها؛

اليونسكـو  معهد  أنشطة  تعزيز  إلى  الرامية  الطوعية  زيادة مساهماتها  أو  تجديد  أو  منح  األعضاء  الدول  ويناشد   - 4
الموارد  هذه  بفضل  للمعهد،  يتسنى  لكي  األساسي،  نظامه  من  الثامنة  للمادة  وفقاً  التربيـة  لتخطيط  الدولي 
اإلضافية والمباني التي توفرها له الحكومتان الفرنسية واألرجنتينية، تحسين تلبيته الحتياجات الدول األعضاء في 

جميع المجاالت المواضيعية الخاصة بالبرنامج الرئيسي األول؛

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من   - 5
للبرنامج  التاليتين  المنشودتين  النتيجتين  تحقيق  في  التربية  لتخطيط  الدولي  اليونسكو  معهد  إسهام  عن 

الرئيسي األول:

تعزيز القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ السياسات والخطط في إطار التعّلم مدى الحياة )محور العمل ١ -  )أ( 
النتيجة المنشودة ١(؛

بجدول  المستدام  السياسي  االلتزام  لدعم  البحوث  من  الشواهد  واستنباط  والرصد  التنسيق  آليات  وضع  )ب( 
أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ )محور العمل 3 - النتيجة المنشودة ١١(.
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لكافة  االستراتيجي  االتساق  تضمن  التي  العوامل  أهم  من  التعليم  لنظم  الكفؤة  واإلدارة  الفعال  التخطيط  يعتبر   01201
الموارد المتاحة للوزارات المسؤولة عن التعليم في سبيل توفير فرص تعّلم متكافئة وجيدة تحّسن قدرات األطفال 
إلى جنب مع  بالعمل جنباً  التربية  لتخطيط  الدولي  المعهد  المستدامة. ويلتزم  والتنمية  السالم  ينفع  بما  والشباب 
الدول األعضاء لتحقيق غاياتهم وأهدافهم فيما يتعلق بتنمية وتطوير التعليم، وسوف يُسًخر لهذا الغرض برامجه 
والبحوث  المؤسسية  القدرات  لتعزيز  والتدريب  التقنية  المساعدة  توفير  تشمل  التي  القدرات  تنمية  مجال  في 

التطبيقية وأنشطة الترويج للسياسات المناسبة.

وللمعهد اختصاص عالمي، إال أنه يركز بشكل خاص على البلدان التي ال يزال أمامها شوط طويل لبلوغ األهداف   01202
من  شبكة  خالل  من  أنشطته  المعهد  وينفذ  األفريقية.  الدول  سيما  وال  دولياً،  عليها  والمتفق  بالتعليم  المتعلقة 
والشركاء  القطري  المستوى  على  بالتعليم  المعنية  والهيئات  والمؤسسات  والتعليم  التربية  وزارات  تضم  الشركاء 
تحقق  أن  شأنها  من  التي  االستراتيجية  والشراكات  التحالفات  المعهد  ويفضل  بالتنمية.  المعنيين  الدوليين 
الشركاء  مع  العمل  عند  وكفاءاته  اختصاصاته  نقل  مبدأ  على  المعهد  يسير  كما  المستفيدة.  للجهات  أفضل  نتائج 
يتم  أن  االعتماد على ذاتها شريطة  الوطنية على  المؤسسات  اإليمان بقدرة  المعهد في هذا من  الوطنيين. وينطلق 

بناء قدراتها على نحو مستدام وأن تعمل في ظل هياكل مؤاتية.

إطار  في  عمله  تركيز  طريق  عن  األول  الرئيسي  البرنامج  في   ٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  المعهد  يسهم  وسوف   01203
محور العمل ١ على النتيجة المنشودة ١ المتمثلة في تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق برسم وتنفيذ السياسات 

والخطط في إطار التعّلم مدى الحياة.

وسوف تستهدي برامج المعهد باألولويات التالية:  0120٤

وعملية  إدارتها  تطوير  وكذلك  والكوارث،  النزاعات  وجه  في  الصمود  على  التعليمية  النظم  قدرات  تحسين  )أ( 
مساءلتها أمام الجهات المعنية والمستفيدة؛

طرح مسألة المسواة بين الجنسين باعتبارها قضية مركزية في التخطيط في إطار سياسات وبرامج أوسع  )ب( 
نطاقاً تركز على مسالة اإلنصاف؛

إعداد  أثناء  التعّلم  نتائج  تحسين  إلى  الرامية  والبرامج  السياسات  خيارات  بشأن  العميق  التفكير  تشجيع  )جـ( 
الخطة ورصدها وتنفيذها ومراجعتها.

وسيحرص المعهد في المقام األول على ضرورة أن تتوفر لدى مخططي ومديري التعليم على المستوى القطري   01205
الدراية التقنية، والقدرات التحليلية، والمصداقية في التعامل مع واضعي السياسات بشأن صياغة سياسات فعالة 

وترجمتها إلى برامج فعلية يتم تنفيذها بكفاءة. وتحقيقاً لهذه الغاية سيقوم المعهد بما يلي:

الصعيد  على  يقدمه  الذي  المباشر  والدعم  التدريبية  برامجه  مختلف  بين  التآزر  من  أقصى  حد  تحقيق   )١(
قدرات  تعزيز  إلى  الرامية  جهوده  المعهد  سيجدد  السياق،  هذا  وفي  والتعليم.  التربية  لوزارات  القطري 
القدرات  المعهد في تنمية  الوطنية و/أو اإلقليمية. وسوف يكمل هذا األمر استراتيجية  التدريب  مؤسسات 
من خالل التطوير التدريجي لمراحل التنفيذ، وبناء خيارات للدول األعضاء مملوكة محلياً لتدريب كوادرها 

على التخطيط واإلدارة في مجال التعليم.

تسخير خبراته إلقامة صالت أفضل بين المستويين التقني والسياسي لعملية وضع السياسات في مجاالت   )٢(
التربوي. كما سيسعى  للتخطيط  السياسي  البعد  بأهمية وسطوة  التسليم  باب  اختصاصه. ويأتي ذلك من 

المعهد إلى تعزيز النهوج التشاركية في مجال التخطيط، بما في ذلك مشاركة الشباب.

التعليمية  الوسائل  تعزيز  خالل  من  وذلك  األدلة  إلى  المستندة  السياسات  ووضع  التخطيط  عملية  دعم   )3(
األدلة  تحليل  طريق  عن  وذلك  التعليم،  تنمية  في  والشركاء  البلدان  إلى  المقدمة  المعرفية  والخدمات 

والبيانات القائمة، وبرامج البحوث الميدانية للمعهد.

نطاقه  وتوسيع  تأثيره  بتعزيز  له  الذي سيسمح  األمر  برامجه،  لتنفيذ  إقليمية  مناهج  إعداد  إلى  المعهد  وسيسعى   01206
وتعبئة الشراكات وإيجاد أوجه التآزر ومضاعفة اآلثار مع األطراف الفاعلة األخرى في تنمية التعليم، بما في ذلك 

الكيانات األخرى لليونسكو.
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النتيجتان المنشودتان:

محور العمل 1 - النتيجة المنشودة 1: تعزيز القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ السياسات 
والخطط في إطار التعّلم مدى الحياة 

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

النسبة المئوية لرؤساء وحدات 1-
التخطيط الذين يفيدون بأن أنشطة 

تنمية القدرات الخاصة بمعهد 
اليونسكو الدولي لتخطيط التربية 
أحدثت تحسناً في األداء المؤسسي

٪٨5  -٪٨5  -

النسبة المئوية للمشرفين على متدربي 2-
المعهد الذين لمسوا تحسناً في األداء 

على المستوى الفردي والجماعي

٪9٠  -٪9٠  -

عدد الربامج التدريبية التي ستكون 3-
قد ُعززت يف مؤسسات التدريب 

بحلول عام 7٢٠١ لتلبية االحتياجات 
التدريبية ملخططي الرتبية ومديريها 

العاملني يف املستويات املتوسطة 
والعليا، عىل الصعيدين الوطني ودون 

اإلقليمي

ً من ١٠ إلى ١٢ برنامجا من 5 إلى ٨ برامج-   -

النسبة املئوية لصانعي القرارات الذين ٤-
أشاروا لدى مشاركتهم يف الفعاليات 

الخاصة باملعهد إىل ازدياد الوعي 
بأهمية التخطيط الفعال يف تخطي 

التحديات التعليمية امللّحة

من ٨5 إلى ٪9٠  -٪٨٠  -

محور العمل 3 - النتيجة المنشودة 11: وضع آليات التنسيق والرصد واستنباط 
الشواهد من البحوث لدعم االلتزام السياسي المستدام بجدول أعمال التعليم حتى عام 

2030

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

النسبة المئوية للجهات المعنية التي 1-
تفيد بأن بحوث المعهد مفيدة للغاية

٪95  -٪95  -
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معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة

قرار المؤتمر العام 3٨م/5 بشأن معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة  01300

إن المؤتمر العام،

إذ يحيط علماً بتقرير معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة لفترة العامين ٢٠١4-٢٠١5،

المعنية  الرئيسية  اليونسكو  معاهد  أحد  بوصفه  الحياة  مدى  للتعّلم  اليونسكو  معهد  يؤديه  الذي  الدور  بأهمية  ويقر 
بالتربية، وبإسهامه في وظائف المنظمة )بوصفها مختبراً لألفكار، وهيئة تقنينية، ومركزاً لتبادل المعلومات، وجهة لبناء 
امتياز  إلى مركز  للتحول  يبذلها  التي  الجهود  اختصاصها، وبأهمية  الدولي( في مجاالت  للتعاون  حفازاً  القدرات، وعامالً 

عالمي للتعّلم مدى الحياة على الصعيد التربوي العالمي،

النحو  على  التعليم  في مجال  اليونسكو  الحياة الستراتيجية  التعّلم مدى  في  المتمثل  الشامل  المفهوم  بأهمية  أيضاً  ويقر 
الوارد في الوثيقة 37م/4، ويؤكد مجدداً االلتزام بإطار عمل بيليم الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي السادس لتعليم الكبار،

الحياة في تحقيق ما يرتبط بعمله من األهداف  للتعّلم مدى  اليونسكو  المهمة لمعهد  المساهمة  يشدد ويثني على   - ١
االستراتيجية واألولويات الخاصة بالبرنامج الرئيسي األول، وال سيّما فيما يتعلق بتعزيز التعّلم مدى الحياة للجميع 
عن طريق الترويج وتنمية القدرات والبحث والربط الشبكي، مع التركيز على سياسات واستراتيجيات التعّلم مدى 

الحياة، وعلى محو األمية واكتساب المهارات األساسية وتعّلم الكبار وتعليمهم؛

للفترة  المعهد  ميزانية  اعتماد  لدى  يضطلع،  أن  الحياة  مدى  للتعّلم  اليونسكو  معهد  إدارة  مجلس  من  ويطلب   - ٢ 
٢٠١٦-٢٠١7، وفقاً للنظام األساسي للمعهد ولهذا القرار، بما يلي:

الرئيسي  البرنامج  وأولويات  االستراتيجية  اليونسكو  أهداف  مع  وأنشطته  المعهد  أهداف  انسجام  ضمان  )أ( 
األول ومحاور عمله؛

األول  الرئيسي  للبرنامج  المنشودة  النتائج  تحقيق  في  اإلسهام  أجل  من  المعهد  برامج  وتطوير  تعزيز  )ب( 
الواردة في الفقرة ٦ أدناه؛

وعلى  الحياة،  مدى  التعّلم  مجال  في  عالمي  امتياز  كمركز  بدوره  االضطالع  على  المعهد  قدرة  تعزيز  )جـ( 
االضطالع بمسؤولياته المحددة في مجال محو األمية وتعّلم الكبار وتعليمهم؛

اتخاذ التدابير الالزمة لمتابعة تنفيذ إطار عمل بيليم ورصد تنفيذه؛ )د( 

االضطالع  من  المعهد  لتمكين  الالزمة  والمالية  البشرية  الموارد  لتعبئة  العامة  المديرة  مع  العمل  مواصلة  )هـ( 
بالمهمة المسندة إليه؛

اليونسكو للتعّلم مدى الحياة عن طريق تخصيص اعتمادات مالية له في إطار  ويأذن للمديرة العامة بدعم معهد   - 3
البرنامج الرئيسي األول يبلغ مجموعها 9٠٠ 734 ٢ دوالر للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛

تقديم  طريق  عن  الحياة  مدى  للتعّلم  اليونسكو  لمعهد  المتواصل  لدعمها  األلمانية  للحكومة  عرفانه  عن  ويعرب   - 4
الوكالة  سيما  وال  والمنظمات،  األخرى  األعضاء  للدول  وكذلك  مجاناً،  المعهد  مباني  وتوفير  كبيرة  مالية  مساهمة 
وحكومة  النرويج  وحكومة  التنمية  أجل  من  الدولي  للتعاون  السويدية  والوكالة  والتعاون  للتنمية  السويسرية 
نيجيريا االتحادية، التي أسهمت فكرياً ومالياً في أنشطة المعهد، ويدعوها إلى مواصلة دعمه خالل الفترة ٢٠١٦-

٢٠١7 وما بعدها؛

المانحة  والوكاالت  الحكومية  غير  الدولية  والمنظمات  الحكومية  الدولية  والمنظمات  األعضاء  الدول  ويناشد   - 5
معهد  لتمكين  مناسبة  أخرى  وبوسائل  بالمال  المساهمة  تجديد  أو  المساهمة  الخاص  والقطاع  والمؤسسات 
اليونسكو  وأهداف  األول  الرئيسي  البرنامج  أولويات  تحقيق  في  اإلسهام  من  الحياة  مدى  للتعّلم  اليونسكو 

االستراتيجية للفترة ٢٠١4-٢٠٢١؛
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الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من   - ٦
عن إسهام معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة في تحقيق النتائج المنشودة التالية للبرنامج الرئيسي األول:

تعزيز القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ السياسات والخطط في إطار التعّلم مدى الحياة )محور العمل ١ -  )أ( 
النتيجة المنشودة ١(؛

محو  مجال  في  الجنسين  لقضايا  والمراعية  والجامعة  الجيدة  البرامج  لتحسين  الوطنية  القدرات  تعزيز  )ب( 
األمية )محور العمل ١ - النتيجة المنشودة ٢(؛

بجدول  المستدام  السياسي  االلتزام  لدعم  البحوث  من  الشواهد  واستنباط  والرصد  التنسيق  آليات  وضع  )جـ( 
أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ )محور العمل 3 - النتيجة المنشودة ١١(.

التعّلم مدى الحياة يركز على  اليونسكو للتعّلم مدى الحياة، باعتباره مركز امتياز عالمي في مجال  سيقوم معهد   01301
القدرات  وتنمية  البحوث  بإجراء  النظامي،  غير  األساسي  والتعليم  األمية  ومحو  المستمر  والتعليم  الكبار  تعليم 
وإقامة الشبكات وإصدار المنشورات في مجال التعّلم مدى الحياة مع التركيز على تعليم الكبار والتعليم المستمر 
الدول األعضاء في تنمية قدراتها على توفير فرص  المعهد  النظامي. ويساعد  ومحو األمية والتعليم األساسي غير 

التعليم مدى الحياة للجميع توفيراً شامال، وإيالء اهتمام خاص بالفئات المحرومة والمهمشة.

المعهد وتوزيعها على ثالثة مجاالت برنامجية ومجاالت تدخل  الفترة ٢٠١٦-٢٠١7 تجميع أنشطة  وسيتم خالل   01302
محددة:

سياسات واستراتيجيات التعّلم مدى الحياة: ستشمل مجاالت التدخل الرئيسية ما يلي: )١( تعزيز القدرات  )أ( 
إلى  المستندة  البحوث  تعزيز   )٢( الحياة؛  التعّلم مدى  واستراتيجيات وطنية في مجال  لتطوير سياسيات 
غير  التعليم  بنتائج  االعتراف  سبيل  في  الوطنية  واإلجراءات  الهياكل  لتطوير  تقنية  مساعدة  وتقديم  األدلة 

النظامي والتعليم غير الرسمي؛ )3( توسيع نطاق شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعّلم.

األمية  محو  إدماج   )١( يلي:  ما  الرئيسية  التدخل  مجاالت  ستشمل  األساسية:  والمهارات  األمية  محو  )ب( 
المنحى  عملية  بحوث  إجراء   )٢( الوطنية؛  والبرامج  واالستراتيجيات  السياسات  في  األساسية  والمهارات 
وموجهة لخدمة السياسات بهدف تحسين مواءمة ونوعية سياسات وبرامج محو األمية؛ )3( تنمية قدرات 
الجهات المعنية بمحو األمية من أجل تحسين عملية تصميم البرامج وإدارتها وتقييمها من منظور التعّلم 

مدى الحياة؛ )4( إقامة شراكة متعددة الجهات المعنية لمحو األمية.

المؤتمر  أعمال  جدول  تنفيذ  رصد   )١( يلي:  ما  الرئيسية  التدخل  مجاالت  ستشمل  وتعليمهم:  الكبار  تعّلم  )جـ( 
الدول  دعم   )٢( وتعليمهم؛  الكبار  تعّلم  بشأن  العالمي  اليونسكو  تقرير  خالل  من  الكبار  لتعليم  الدولي 
األعضاء في تنفيذ بنود إطار عمل بليم؛ )3( تعزيز فهم وجدوى عملية تعّلم الكبار وتعليمهم بوسائل عدة 

تشمل رصد تطبيق توصية اليونسكو الخاصة بتعّلم الكبار وتعليمهم.

وستشتمل أنشطة برنامج المعهد على مجموعة متنوعة من األساليب مع التركيز بوجه خاص على ما يلي:  01303

الديموغرافية،  التحوالت  مثل  والناشئة،  الراهنة  للتحديات  استجابة  بوصفه  الحياة  مدى  للتعّلم  الترويج   )١(
تكنولوجيات  استخدام  في  والتوسع  التعّلم،  مجتمعات  وتنمية  واالقتصادية،  االجتماعية  والتطورات 
المعلومات واالتصاالت، وحل النزاعات، والمساواة بين الجنسين. ويشمل هذا المجال أيضاً الترويج للوثائق 

التقنينية المتقدمة؛

إجراء بحوث ذات منحى عملي وموجهة لخدمة السياسات بشأن قضايا محددة، منها إدارة ونشر المعارف   )٢(
بشأن القضايا ذات الصلة لتيسير عملية صنع القرارات المستنيرة؛

قطاعية  وبرامج  سياسات  وتنفيذ  وضع  على  التعليم  قطاع  في  والعاملين  القرار  صانعي  قدرات  تنمية   )3(
الحياة وبضمنها سياسات في مجال محو  التعّلم مدى  القطاعات شاملة وجامعة في مجال  ومشتركة بين 

األمية وتعليم الكبار؛
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بين  والمشترك  اإلقليمي  بالتعاون  والنهوض  والممارسين  والخبراء  السياسات  صانعي  شبكات  تعزيز   )4(
األقاليم.

األفريقية األعضاء، بهدف  الدول  إلى  القدرات،  بتنمية  يتعلق  إيصال خدماته، ال سيما فيما  المعهد على  وسيحرص   0130٤
توفير دعم خاص ألهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم في المنطقة. كما سيواصل المعهد العمل على تنفيذ 
أنشطته االستراتيجية وفقاً لمبادئ المساواة بين الجنسين. وبالتالي سيسهم المعهد خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١7 في 
تنفيذ البرنامج الرئيسي األول من خالل اإلسهام في تحقيق النتيجة المنشودة ١ من محور العمل ١ المتعلقة برسم 
المحور والمتعلقة بمحو  المنشودة ٢ من نفس  الحياة، والنتيجة  التعّلم مدى  السياسات والخطط في إطار  وتنفيذ 

األمية؛ والنتيجة المنشودة ١١ من محور العمل 3، المتعلقة بالبحوث.

النتائج المنشودة:

محور العمل 1 - النتيجة المنشودة 1: تعزيز القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ السياسات 
والخطط في إطار التعّلم مدى الحياة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء المتلقية للدعم التي 1-
تقوم السلطات الوطنية فيها بوضع 

سياسات استيعابية ومراعية لقضايا 
الجنسين في مجال التعّلم مدى الحياة 

و/أو تعزيز وتوسيع فرص التعليم 
الجيد مدى الحياة للجميع

4٠ دولة عضواً تشارك في تطوير   -
أو مراجعة السياسات الوطنية 

الخاصة بالتعّلم مدى الحياة

٢٠ دولة عضواً تشارك في تطوير   -
أو مراجعة السياسات الوطنية 

الخاصة بالتعّلم مدى الحياة

عدد الدول األعضاء المتلقية للدعم التي 2-
وضعت ونفذت سياسات وطنية تتيح 

االعتراف بشهادات التعّلم وإقرارها 
واعتمادها، وتتسق مع اآلليات واألطر 

الوطنية لالعتراف بالمؤهالت

4٠ دولة عضواً تشارك في تقديم   -
أدلة تساعد على تطوير أطر 

وطنية لالعتراف بشهادات التعّلم 
وإقرارها واعتمادها

٢٠ دولة عضواً تشارك في تقديم   -
أدلة تساعد على تطوير أطر 

وطنية لالعتراف بشهادات التعّلم 
وإقرارها واعتمادها

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي 3-
تستخدم اسرتاتيجيات وآليات رصد 
عىل الصعيد الوطني يف مجال تعّلم 

الكبار وتعليمهم

١3٠ دولة عضواً قدماً في تنفيذ   -
عملية متابعة قرارات المؤتمر 

الدولي لتعليم الكبار وفقاً إلطار 
عمل بليم

١١٠ دول أعضاء تمضي قدماً   -
في تنفيذ عملية متابعة قرارات 

المؤتمر الدولي لتعليم الكبار وفقاً 
إلطار عمل بليم

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم ٤-
التي تنفذ سياسات فعالة ومراعية 

لقضايا الجنسني يف مجال تعّلم الكبار 
وتعليمهم وتكفل توفري املهارات 

للشباب والكبار

3٠ دولة عضواً تشارك في تصميم   -
أو تنفيذ البرامج التي توفر 

المهارات للشباب والكبار

١٠ دول أعضاء تشارك في   -
تصميم أو تنفيذ البرامج التي 
توفر المهارات للشباب والكبار

استخدام وثيقة اليونسكو التقنينية 5-
املعنونة "التوصية الخاصة بتنمية 
تعليم الكبار" ملراجعة السياسات 

الوطنية

٢٠ دولة عضواً تشارك مشاركة   -
فعالة في مراجعة توصية 

اليونسكو

٢٠ دولة عضواً تشارك مشاركة   -
فعالة في مراجعة توصية 

اليونسكو
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محور العمل 1 - النتيجة المنشودة 2: تعزيز القدرات الوطنية لتحسين البرامج الجيدة 
والجامعة والمراعية لقضايا الجنسين في مجال محو األمية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء المتلقية للدعم التي 1-
تدمج محو األمية والمهارات األساسية 

في استراتيجيات التنمية الوطنية 
الداعمة للسالم والتماسك االجتماعي 

والتنمية المستدامة

٦ دول أعضاء تقوم بوضع أو   -
مراجعة السياسات الوطنية في 

مجال محو األمية

4 دول أعضاء تقوم بوضع أو   -
مراجعة السياسات الوطنية في 

مجال محو األمية

عدد الدول األعضاء المتلقية للدعم التي 2-
تستفيد من أدلة البحوث وبيناتها لتمد 

يد العون لمزيد من الدارسين - ومن 
الذين يصعب الوصول إليهم - من خالل 
توفير فرص تمكينية عالية الجودة لتعّلم 

مهارات القرائية والمهارات األساسية 
بفضل نهوج مبتكرة وشاملة مدمجة في 

السياسات المعنية

١٢ دولة عضواً تشارك في بحوث   -
ذات توجه عملي في مجال محو 

األمية والمهارات األساسية

9 دول أعضاء تشارك في بحوث   -
ذات توجه عملي في مجال محو 

األمية والمهارات األساسية

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم 3-
التي تقوم بما ييل: )أ( تحسني تصميم 
الربامج وإدارتها وتقييمها؛ و/أو )ب( 
إدماج محو األمية واملهارات األساسية 
كأساس للتعّلم مدى الحياة يف أطرها 

وآلياتها الوطنية الخاصة باالعرتاف 
بشهادات التعّلم وإقرارها واعتمادها؛ 
و/أو )جـ( استخدام االسرتاتيجيات 

واألدوات ذات الصلة لفسح املجال 
أمام الدارس لالنتفاع بالتعليم األسايس 
)ومهاراته( وإتمامه، وال سيما لصالح 

الشباب والكبار من الفئات املهمشة 
واملحرومة

١٢ دولة عضواً تشارك في تنمية   -
القدرات في مجال تصميم البرامج 

الخاصة بمحو األمية والمهارات 
األساسية وإدارتها وتقييمها

١٠ دول أعضاء تشارك في تنمية   -
القدرات في مجال تصميم البرامج 

الخاصة بمحو األمية والمهارات 
األساسية وإدارتها وتقييمها

محور العمل 3 - النتيجة المنشودة 11: وضع آليات التنسيق والرصد واستنباط الشواهد 
من البحوث لدعم االلتزام السياسي المستدام بجدول أعمال التعليم حتى عام 2030

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

تحسن في توافر وإتاحة المعلومات 1-
الخاصة بعمليات التنمية ومنتجاتها 

المتعلقة بالتعّلم مدى الحياة مع 
التركيز على تعليم الكبار والتعليم 

المستمر ومحو األمية والتعليم 
األساسي غير النظامي

ارتفاع عدد الزيارات للموقع   -
الشبكي والتحميل منه بنسبة 

٪١٠٠

ارتفاع عدد الزيارات للموقع   -
الشبكي والتحميل منه بنسبة 

٪١٠٠
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

إصدار موجزات عن السياسات وتنظيم 2-
حلقات تدارس بحثية وإنشاء شراكات 
بين شبكات البحوث ومعهد اليونسكو 

للتعّلم مدى الحياة

١٦ موجزاً عن السياسات ١٠ موجزات عن السياسات-   -

عدد دراسات الحاالت والتحليالت 3-
املقارنة واملنشورات التي تم إنتاجها 

ونرشها عن االتجاهات والقضايا 
املتعلقة بالتعّلم مدى الحياة مع 

الرتكيز عىل تعليم الكبار والتعليم 
املستمر ومحو األمية والتعليم األسايس 

غري النظامي

٢٠  -١٠  -

توزيع مجلة "االستعراض الدويل ٤-
للتعليم" واستخدامها عىل نطاق واسع

ارتفاع عدد اإلحاالت إلى المجلة،   -
والمجلة باتت األكثر مبيعاً ألكثر 

من 75٠٠ مؤسسة ومنظمة

ارتفاع عدد اإلحاالت إلى المجلة،   -
والمجلة باتت األكثر مبيعاً ألكثر 

من 75٠٠ مؤسسة ومنظمة
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معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية

قرار المؤتمر العام 3٨م/٦ بشأن معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية  01٤00

إن المؤتمر العام،

إذ يحيط علماً بتقرير معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية لفترة العامين ٢٠١4-٢٠١5،

ويرحب بالتطور اإليجابي المتمثل في تحويل معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية إلى مركز إلجراء 
فترة  خالل  التعليم  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات  استخدام  مجال  في  للسياسات  والترويج  الطليعية  البحوث 
الدول األعضاء  إلى  الوظيفي للمعهد لضمان قدرته على تقديم الخدمات  المحافظة على االستقالل  العامين، ويقر بأهمية 

بطريقة تتسم بالمرونة والفعالية والكفاءة،

ما  تحقيق  في  التربية  مجال  في  المعلومات  لتكنولوجيات  اليونسكو  لمعهد  المهمة  المساهمة  على  ويثني  يشدد   - ١
ترويج  فيما يخص  األول، وال سيما  الرئيسي  البرنامج  وأولويات  االستراتيجية  اليونسكو  أهداف  من  بعمله  يرتبط 
السياسات العامة وتنمية القدرات وتقديم الخدمات الخاصة بالمعارف في مجال استخدام تكنولوجيات المعلومات 

واالتصاالت في التعليم، عن طريق ما يلي:

المعلومات  ونشر  وجمع  تحليلية،  دراسات  وإجراء  السياسات،  بشأن  البيّنات  على  قائمة  بحوث  إجراء  )أ( 
الخاصة بأفضل الممارسات المتعلقة باستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم؛

تكنولوجيات  باستخدام  الخاصة  والمعلومات  بالمعارف  األعضاء  الدول  وتزويد  التقنية،  المساعدة  تقديم  )ب( 
الرقمية  والمضامين  المعلمين  على  خاص  بوجه  التركيز  مع  التعليم،  مجال  في  واالتصاالت  المعلومات 

للمناهج الدراسية؛

اعتماد  لدى  يضطلع،  أن  التربية  مجال  في  المعلومات  لتكنولوجيات  اليونسكو  معهد  إدارة  مجلس  من  ويطلب   - ٢
ميزانية المعهد للفترة ٢٠١٦-٢٠١7، وفقاً للنظام األساسي للمعهد ولهذا القرار، بما يلي:

الرئيسي  البرنامج  وأولويات  االستراتيجية  اليونسكو  أهداف  مع  وأنشطته  المعهد  أهداف  انسجام  ضمان  )أ( 
األول ومحاور عمله؛

االضطالع  من  المعهد  لتمكين  الالزمة  والمالية  البشرية  الموارد  لتعبئة  العامة  المديرة  مع  العمل  مواصلة  )ب( 
بالمهمة المسندة إليه؛

تخصيص  طريق  عن  التربية  مجال  في  المعلومات  لتكنولوجيات  اليونسكو  معهد  بدعم  العامة  للمديرة  ويأذن   - 3
اعتمادات مالية له في إطار البرنامج الرئيسي األول يبلغ مجموعها 100 252 1 دوالر للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛

لتكنولوجيات  اليونسكو  معهد  أنشطة  في  المالية  لمساهمتها  الروسي  االتحاد  لحكومة  عرفانه  عن  ويعرب   - 4
المعلومات في مجال التربية ولتوفيرها مباني المعهد مجاناً، وكذلك للدول األعضاء والمنظمات التي دعمت أنشطة 

المعهد فكرياً ومالياً، ويدعوها إلى مواصلة دعمه خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١7 وما بعدها؛

المانحة  والوكاالت  الحكومية  غير  الدولية  والمنظمات  الحكومية  الدولية  والمنظمات  األعضاء  الدول  ويناشد   - 5
اليونسكو  معهد  أنشطة  تنفيذ  في  مناسبة  أخرى  وبوسائل  بالمال  المساهمة  الخاص  والقطاع  والمؤسسات 
لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية بصورة فعالة لخدمة الدول األعضاء، وفقاً للمهمة المسندة إلى المعهد، 

لكي يتسنى له تحسين إسهامه في تحقيق أولويات البرنامج الرئيسي األول؛

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقدم دورياً، في  العامة  المديرة  من  ويطلب   - ٦
عن إسهام معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية في تحقيق النتيجتين المنشودتين التاليتين 

للبرنامج الرئيسي األول:

فيما  سيّما  وال  التعليم،  مجال  في  بالتكنولوجيا  خاصة  سياسات  وتنفيذ  لوضع  الوطنية  القدرات  تعزيز  )أ( 
يتعلق بتدريب المعلمين والتطوير المهني )محور العمل ١ - النتيجة المنشودة 7(؛

بجدول  المستدام  السياسي  االلتزام  لدعم  البحوث  من  الشواهد  واستنباط  والرصد  التنسيق  آليات  وضع  )ب( 
أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ )محور العمل 3 - النتيجة المنشودة ١١(.

3٨م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس األول77



اليونسكو  لموارد  المتخصص  المركز  باعتباره  التربية،  مجال  في  المعلومات  لتكنولوجيات  اليونسكو  معهد  يقوم   01٤01
المساعدة والخبرة  التي تقدم  التعليم والجهة  المعلومات واالتصاالت في مجال  فيما يخص استخدام تكنولوجيات 
وال  المبتكرة،  التعّلم  فرص  توسيع  على  واختصاصاته  القانوني  وضعه  إطار  في  بالعمل  المجال  هذا  في  التقنية 
فيما  الوطنية  القدرات  تعزيز  طريق  عن  وذلك  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيات  استخدام  خالل  من  سيما 
مدى  والتعّلم  بالتعليم  االنتفاع  فرص  من  المزيد  إتاحة  أجل  من  اإللكترونية  األدوات  استخدام  بتشجيع  يتعلق 
الحياة، وتيسير الحوار بشأن السياسات والشروع في وضع استراتيجيات وطنية لتطبيق تكنولوجيات المعلومات 

واالتصاالت في مجال التعليم.

يه  ترد  ما  نحو  على   ،٢٠١-٢٠٢١4 للفترة  للبرنامج  االستراتيجية  واألهداف  اليونسكو  أولويات  مع  وتماشياً   01٤02
باستخدام  يتعلق  فيما  األعضاء  للدول  دعمه  المعهد  سيواصل  )37م/4(،  األجل  المتوسطة  االستراتيجية  في 
المبنية على األدلة وتنفيذها  التعليم، وال سيما في وضع السياسات  تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في مجال 
تكنولوجيات  طريق  عن  االبتكاري  التعّلم  وتعزيز  للجميع  بالتعليم  االنتفاع  فرص  وزيادة  المعلمين  وتدريب 

المعلومات واالتصاالت.

وخالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١7، سوف يسهم المعهد بشكل رئيسي في تحقيق النتيجة المنشودة 7 من محور العمل   01٤03
١ المتعلقة بتوسيع فرص التعّلم من خالل استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في التعليم. وسوف يركز 

المعهد جهوده على أسلوبين رئيسيين من أساليب التدخل هما:

تقديم مساعدة تقنية للدول األعضاء فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في التعليم،  )أ( 
مجال  في  التكنولوجيات  هذه  استخدام  بشأن  والحوار  والترويج  بالسياسات  المرتبطة  البحوث  وتشجيع 

التعليم، وإدماجها في النظم التربوية؛

تنمية قدرات الدول األعضاء في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم ودعم التطوير  )ب( 
في  التكنولوجيات  هذه  وإدماج  وبواسطتها،  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات  في  للمعلمين  المهني 

النهوج التربوية.

استخدام  مجال  في  وابتكارية  جيدة  لسياسات  الترويج   )١( التالية:  المجاالت  في  أنشطته  المعهد  وسيركز   01٤0٤
في مجال وسائل  المهارات  تنمية  المعلمين عن طريق  تمكين   )٢( التعليم؛  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
اإلعالم والمعلومات وكفاءات المعلمين في مضمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ )3( تيسير التعّلم الفعال من 

خالل دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النهوج التربوية؛ )4( إقامة الشبكات وبناء الشراكات.

النتيجتان المنشودتان:

محور العمل 1 - النتيجة المنشودة 7: تعزيز القدرات الوطنية لوضع وتنفيذ سياسات 
خاصة بالتكنولوجيا في مجال التعليم، وال سيّما فيما يتعلق بتدريب المعلمين 

والتطوير المهني 

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البحوث المستندة إلى الشواهد 1-
التي أجريت في البلدان التي تستخدم 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

التعليم

5 مجموعات من البحوث المستندة   -
إلى الشواهد

3 مجموعات من البحوث المستندة   -
إلى الشواهد

عدد البلدان المستفيدة من إسداء 2-
المشورة بشأن السياسات فيما يتعلق 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في التعليم

ً ١٢ بلدا 7 بلدان-   -
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي تقدم إليها اليونسكو 3-
الدعم يف وضع و/أو مراجعة معايري 

أهلية املعلمني الستخدام التكنولوجيا يف 
التعليم استخداماً سليماً، مما يستوجب 
تكييف إطار كفاءات املعلمني يف مجال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ً وتطبيقه محليا

ً ١5 بلدا ١٢ بلدان-   -

عدد البلدان التي حظيت بدعم ٤-
اليونسكو الستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف وضع و/
أو مراجعة السياسات الوطنية أو 

املؤسسية فيما يتعلق باملوارد التعليمية 
املفتوحة

٦ بلدان 4 بلدان-   -

عدد أفضل املمارسات يف استخدام 5-
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

التعليم التي ُحققت ونرُشت

5 دراسات حاالت 5 دراسات حاالت-   -

عدد أعضاء شبكة املدارس املنتسبة 6-
إىل اليونسكو الذين تلقوا دعماً لوضع 

وتنفيذ برامج ومشاريع ذات نوعية 
جيدة بشأن التعّلم يف املستقبل

١٢٠ مدرسة منتسبة إلى   -
ً اليونسكو من 4٠ عضوا

7٠ مدرسة منتسبة إلى اليونسكو   -
ً من 4٠ عضوا

محور العمل 3 - النتيجة المنشودة 11: وضع آليات التنسيق والرصد واستنباط 
الشواهد من البحوث لدعم االلتزام السياسي المستدام بجدول أعمال التعليم حتى عام 

2030

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد التحليالت المقارنة ودراسات 1-
الحاالت بشأن التحديات الناشئة 

المرتبطة بالتعليم التي أجريت على 
المستويين الوطني واإلقليمي وأُصدرت 

وُوزعت

5 دراسات إقليمية 5 دراسات إقليمية-   -
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معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا

قرار المؤتمر العام 3٨م/7 بشأن معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا  01500

إن المؤتمر العام،

إذ يحيط علماً بتقرير معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا لفترة العامين ٢٠١4-٢٠١5،

على  قدرته  لضمان  أفريقيا  في  القدرات  لبناء  الدولي  اليونسكو  لمعهد  الوظيفي  االستقالل  على  المحافظة  بأهمية  ويقر 
تقديم الخدمات إلى الدول األعضاء بطريقة تتسم بالمرونة والفعالية والكفاءة،

ويقر أيضاً بالدور المهم الذي يضطلع به المعلمون في توفير التعليم الجيد وتلبية احتياجات الدول األعضاء، وال سيّما في 
أفريقيا، لتنمية القدرات الوطنية الالزمة إلعداد المعلمين األكفاء واستبقائهم وإدارة شؤونهم،

البرنامج  أنشطة  تنفيذ  في  رئيسي  بدور  أفريقيا  في  القدرات  لبناء  الدولي  اليونسكو  معهد  يقوم  بأن  يوصي   - ١
الرئيسي األول الموضوعة لصالح األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا، وبدور رئيسي أيضاً في مجال المساهمة في 

البرنامج الطليعي الخاص بالتعليم في إطار األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا؛

يرتبط  ما  تحقيق  في  أفريقيا  في  القدرات  لبناء  الدولي  اليونسكو  لمعهد  المهمة  المساهمة  على  ويثني  ويشدد   - ٢
النتيجة  يخص  فيما  سيما  وال  األول،  الرئيسي  البرنامج  وأولويات  االستراتيجية  اليونسكو  أهداف  من  بعمله 

المنشودة 5 لمحور العمل ١ المتعلقة بتحسين نوعية التعليم والتطوير المهني للمعلمين عن طريق ما يلي:

تقديم الدعم مع التركيز على وضع وتنفيذ سياسات فعالة خاصة بالمعلمين عن طريق االستعانة بوسائل  )أ( 
وسائل  وكذلك  المعلمين،  بشأن  اليونسكو  ومبادرة  بالمعلمين  الخاصة  اليونسكو  استراتيجية  تضم 
أُطر  ونوعية  المعلمين  إلعداد  المستخدمة  الدراسية  المناهج  نوعية  تحسين  إلى  الرامية  األخرى  اليونسكو 
كل  في  المعلمين  إعداد  عن  المسؤولين  تدريب  كيفية  تحسين  وإلى  الجنسين،  قضايا  وتحليالت  المؤهالت 

المستويات على استخدام األساليب االبتكارية لتطوير قدرات المعلمين؛

يتعلق  فيما  وال سيما  الجودة،  اإلدارة وضمان  مجالي  في  المعلمين  بإعداد  المعنية  المؤسسات  قدرات  بناء  )ب( 
بمعايير تعزيز قدرات المعلمين باستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، والتخطيط إلدراج تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في االستراتيجيات التعليمية، ووضع برامج إلعداد المعلمين تستند إلى تكنولوجيات 
المعلومات واالتصاالت والتعّلم المفتوح والتعّلم عن بُعد، وتطوير قدرات المعلمين عن طريق برامج تدريبية 

متاحة على اإلنترنت تفضي إلى منح شهادات؛

المنشورات،  إصدار  طريق  عن  البحوث  نتائج  ونشر  البحوث  إلى  تستند  التي  الترويجية  األنشطة  تنفيذ  )جـ( 
وتشجيع الحوار بشأن السياسات، وتنظيم حلقات التدارس والمؤتمرات، وإقامة الشراكات؛

ويطلب من مجلس إدارة معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا أن يضطلع، لدى اعتماد ميزانية المعهد   - 3
للفترة ٢٠١٦-٢٠١7، وفقاً للنظام األساسي للمعهد ولهذا القرار، بما يلي:

الرئيسي  البرنامج  وأولويات  االستراتيجية  اليونسكو  أهداف  مع  وأنشطته  المعهد  أهداف  انسجام  ضمان  )أ( 
األول ومحاور عمله؛

للبرنامج  المنشودتين  النتيجتين  تحقيق  في  اإلسهام  أجل  من  ومشاريعه  المعهد  برامج  وتطوير  تعزيز  )ب( 
الرئيسي األول الواردتين في الفقرة 7 أدناه؛

االضطالع  من  المعهد  لتمكين  الالزمة  والمالية  البشرية  الموارد  لتعبئة  العامة  المديرة  مع  العمل  مواصلة  )جـ( 
بالمهمة المسندة إليه؛

ويأذن للمديرة العامة بدعم معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا عن طريق تخصيص اعتمادات مالية   - 4
له في إطار البرنامج الرئيسي األول يبلغ مجموعها 4٠٠ 45٦ 3 دوالر للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛
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ويعرب عن عرفانه للدول األعضاء والمنظمات التي ساهمت فكرياً أو مالياً في أنشطة معهد اليونسكو الدولي لبناء   - 5
القدرات في أفريقيا، ويدعوها إلى مواصلة دعمه خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١7 وما بعدها؛

المانحة  والوكاالت  الحكومية  غير  الدولية  والمنظمات  الحكومية  الدولية  والمنظمات  األعضاء  الدول  ويناشد   - ٦
والمؤسسات والقطاع الخاص المساهمة بالمال وبوسائل أخرى مناسبة في تنفيذ أنشطة معهد اليونسكو الدولي 
للمهمة المسندة إلى المعهد، ووفقاً ألولويات  لبناء القدرات في أفريقيا بصورة فعالة لخدمة الدول األعضاء، وفقاً 
البرنامج الرئيسي األول وأهداف اليونسكو االستراتيجية للفترة ٢٠١4-٢٠٢١، ووفقاً لخطة المعهد االستراتيجية 

للفترة ٢٠١4-٢٠٢١؛

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من   - 7
عن إسهام معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا في تحقيق النتيجتين المنشودتين التاليتين للبرنامج 

الرئيسي األول:

بشأن  واستراتيجيات  سياسات  وتنفيذ  لوضع  اإلقليمي،  التعاون  منها  بوسائل  الوطنية،  القدرات  تعزيز  )أ( 
المعلمين بغية تعزيز نوعية التعليم والمساواة بين الجنسين )محور العمل ١ - النتيجة المنشودة 5(؛

بجدول  المستدام  السياسي  االلتزام  لدعم  البحوث  من  الشواهد  واستنباط  والرصد  التنسيق  آليات  وضع  )ب( 
أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ )محور العمل 3 - النتيجة المنشودة ١١(.

)أ(  يلي:  ما  خالل  من   ١ العمل  محور  إطار  في   5 المنشودة  النتيجة  تحقيق  في  تحديداً  المعهد  أنشطة  ستسهم   01501
إدارة  )جـ(  المعلمين؛  تدريب  مؤسسات  قدرات  بناء  )ب(  بالمعلمين؛  الخاصة  السياسات  رسم  في  المساعدة 
واستخدام  الجنسين  قضايا  مراعاة  مثل  المستعرضة  القضايا  وإدماج  ترويج  )د(  عليها؛  واإلشراف  المدارس 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم وضمان الجودة. 

 )٢٠١-٢٠٢١4( األجل  المتوسطة  اليونسكو  استراتيجية  مع   ٢٠١7-٢٠١٦ للفترة  المقترحة  األنشطة  وتتماشى   01502
المعهد  وسيواصل   .)٢٠١-٢٠٢١4( أفريقيا  في  القدرات  لبناء  الدولي  اليونسكو  لمعهد  االستراتيجية  والخطة 
المتابعة  وتدابير   ٢٠3٠ عام  حتى  التعليم  أعمال  جدول  مع  تماشياً  األعضاء  األفريقية  الدول  إلى  الدعم  تقديم 

المتعلقة بخطة عمل االتحاد األفريقي للعقد الثاني للتعليم من أجل أفريقيا )٢٠٠٦-٢٠١5(.

في  اإلسهام  على  جهوده  مركزاً  والكوارث،  النزاعات  بعد  ما  أوضاع  في  األفريقية  البلدان  دعم  المعهد  وسيواصل   01503
تجنب تكرر النزاعات وفي ضمان االنتعاش وإعادة البناء. 

وتنفذ  رسم  على  األعضاء  الدول  قدرات  تعزيز  في  المعهد  سيساعد  بالمعلمين،  الخاصة  السياسة  مجال  وفي   0150٤
السياسات؛ وتحليل المنهج الدراسي المستخدم إلعداد المعلمين ووضع أطر محددة للمؤهالت؛ والقضاء على أوجه 
جميع  على  المعلمين  مدربي  وتدريب  وتنفيذها؛  بالمعلمين  الخاصة  السياسات  رسم  لدى  الجنسين  بين  التفاوت 

المستويات في إطار إعداد المعلمين بأسلوب مبتكر.

إعداد  قواعد ومعايير  الجودة ووضع  اإلدارة وضمان  على  المعلمين  إعداد  قدرات مؤسسات  بناء  تركيز  وسينصب   01505
التعليم،  استراتيجيات  إطار  التكنولوجيات في  المعلومات واالتصاالت، وتصميم  استخدام تكنولوجيا  المعلمين مع 
والتي  اإلنترنت  على  المتاحة  التدريب  وبرامج  بعد  عن  والتعّلم  المفتوح  التعّلم  ومفاهيم  التكنولوجيات  وتطوير 

تسمح بالحصول على شهادات في مجال إعداد المعلمين.

في  األعضاء  الدول  جهود  دعم  خالل  من  عليها  اإلشراف  وعملية  المدارس  إدارة  تعزيز  على  المعهد  سيعمل  كما   01506
المدارس  إلدارة  برامج  ووضع  المهني  المستوى  على  دعم  تقديم  وكذلك  الصدد،  هذا  في  مالئمة  سياسات  وضع 

واإلشراف عليها.

وستستند أنشطة الترويج إلى البحوث في: رسم السياسات الخاصة بالمعلمين وتنفيذها، وتقييم سياسات وبرامج   01507
تعليم المعلمين مع مراعاة قضايا الجنسين، وإعداد المعلمين من أجل توفير الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة 
من  ذلك  وسينفذ  والتكنولوجيا.  والرياضيات  العلوم  وتعليم  المعلمين،  لتدريب  البديلة  البرامج  وفعالية  المبكرة، 
»الكتيبات  اإلعالمية، وسلسلة  النشرات  من خالل  البحوث  نتائج  ونشر  المطبوعات  منتظمة إلصدار  عمليات  خالل 
بشأن  الحوار  التقنية، وعمليات  والدراسات  العامة،  السياسات  الموجزة عن  والتقارير  المعلمين«،  إعداد  أسس  عن 

السياسات، وحلقات التدارس، والمؤتمرات.
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النتيجتان المنشودتان:

محور العمل 1 - النتيجة المنشودة 5: تعزيز القدرات الوطنية، بوسائل منها التعاون 
اإلقليمي، لوضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات بشأن المعلمين بغية تعزيز نوعية 

التعليم والمساواة بين الجنسين

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي حظيت بالدعم 1-
في وضع و/أو مراجعة سياسات 

خاصة بالمعلمين، مع إيالء اهتمام 
كبير لقضايا الجنسين

١٠ دول أعضاء 7 دول أعضاء-   -

عدد الدول األعضاء التي تلقت دعماً 2-
في مجال إعداد المعلمين والتنمية 

المستمرة لقدراتهم المهنية من خالل 
مؤسسات إعداد المعلمين التابعة لها

ً ٢٠ دولة عضوا  -ً ١٢ دولة عضوا  -

عدد الدول األعضاء التي شجعت 3-
استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف علم الرتبية والتعّلم 
املفتوح والتعّلم عن بعد من أجل دعم 

إعداد املعلمني وتنظيم شؤونهم

ً ٢5 دولة عضوا ١5 دول أعضاء-   -

محور العمل 3 - النتيجة المنشودة 11: وضع آليات التنسيق والرصد واستنباط 
الشواهد من البحوث لدعم االلتزام السياسي المستدام بجدول أعمال التعليم حتى 

عام 2030

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية
)٦٦7 مليون دوالر(

 خطة اإلنفاق
)5١٨ مليون دوالر(

عدد المنشورات التي صدرت )بما 1-
يشمل الملخصات التوجيهية والوثائق 

التقنية والتقارير الخاصة بالدراسات( 
وجلسات الحوار التي ُعقدت بشأن 

السياسات المتعلقة بقضايا المعلمين 
من خالل أنشطة الترويج وإقامة 

الشراكات

ً ١١ منشورا 5 منشورات-   -

عدد الكتيبات التي تصدر في سلسلة 2-
"أسس إعداد المعلمين"

4 كتيبات كتيبان-   -
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معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أمريكا الالتينية والكاريبي

قرار المؤتمر العام 3٨م/٨ بشأن معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أمريكا الالتينية والكاريبي  01600

إن المؤتمر العام،

إذ يحيط علماً بتقرير معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أمريكا الالتينية والكاريبي لفترة العامين ٢٠١4-٢٠١5،

والكاريبي  الالتينية  أمريكا  في  العالي  للتعليم  الدولي  اليونسكو  لمعهد  الوظيفي  االستقالل  على  المحافظة  بأهمية  ويقر 
لضمان قدرته على تقديم الخدمات إلى الدول األعضاء بطريقة تتسم بالمرونة والفعالية والكفاءة،

والكاريبي  الالتينية  أمريكا  في  العالي  للتعليم  الدولي  اليونسكو  معهد  به  يضطلع  الذي  االستراتيجي  بالدور  أيضاً  ويقر 
أمريكا  منطقة  في  الواقعة  األعضاء  الدول  في  والتكنولوجية  العلمية  التنمية  وتعزيز  العالي  التعليم  تجديد  يخص  فيما 

الالتينية والكاريبي،

يدعو مجلس إدارة معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أمريكا الالتينية والكاريبي إلى إيالء األولوية لألهداف   - ١
التالية في برنامج المعهد:

التعليم  مؤسسات  سائر  بين  التعاون  وكذلك  الجامعات،  بين  فيما  التعاون  لتعزيز  إقليمي  منبر  توفير  )أ( 
بالمنطقة مشاركة  العالي  بالتعليم  المعنية  الجامعية  اليونسكو  تيسير مشاركة كراسي  العالي، عن طريق 

نشيطة في هذا التعاون وتيسير إقامة شراكات فكرية فيما بينها على وجه الخصوص؛

رصد  طريق  عن  المنطقة  في  العالي  التعليم  على  الدولي  الطابع  بإضفاء  المتعلقة  للتحديات  التصدي  )ب( 
وتوجيه التطورات التي ستشهدها اتفاقية عام ١974 اإلقليمية الخاصة باالعتراف بدراسات التعليم العالي 

وشهاداته ودرجاته العلمية في أمريكا الالتينية والكاريبي؛

بالتعليم  المتعلقة  والتحديات  االتجاهات  بشأن  مرجعي  ومركز  المعلومات  لتبادل  مركز  بدور  االضطالع  )جـ( 
المعلومات  تكنولوجيات  تضم  بوسائل  العالي،  التعليم  توفير  يخص  فيما  سيّما  وال  المنطقة،  في  العالي 

واالتصاالت؛

التركيز،  لضمان  كثب  عن  البرنامج  تنفيذ  ومتابعة  االستراتيجية  التوجهات  إلى رصد  اإلدارة  مجلس  أيضاً  ويدعو   - ٢
في  الموجودة  الميدانية  والمكاتب  اليونسكو  مقر  وأنشطة  توجهات  مع  وأنشطته  المعهد  توجهات  مواءمة  وإلى 

المنطقة، وإلى االضطالع بدور فعال في حشد الدعم اإلقليمي والدولي لمشاريع المعهد؛

عن  والكاريبي  الالتينية  أمريكا  في  العالي  للتعليم  الدولي  اليونسكو  معهد  بدعم  العامة  للمديرة  ويأذن   - 3 
للفترة  دوالر   3 023 500 مجموعها  يبلغ  األول  الرئيسي  البرنامج  إطار  في  له  مالية  اعتمادات  تخصيص  طريق 

٢٠١٦-٢٠١7؛

للتعليم  الدولي  اليونسكو  لمعهد  المتواصل  لدعمها  البوليفارية  فنزويال  جمهورية  لحكومة  عرفانه  عن  ويعرب   - 4
العالي في أمريكا الالتينية والكاريبي ولتوفيرها مباني المعهد مجاناً؛

أو  تقديم  على  الخاص  والقطاع  والمؤسسات  المانحة  والوكاالت  الدولية  والمنظمات  األعضاء  الدول  ويحث   - 5
األنشطة  تنفيذ  من  لتمكينه  والكاريبي  الالتينية  أمريكا  في  العالي  للتعليم  الدولي  اليونسكو  لمعهد  دعمها  تجديد 

البرنامجية المقررة لفترة األعوام األربعة ٢٠١4-٢٠١7؛

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من   - ٦
عن إسهام معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أمريكا الالتينية والكاريبي في تحقيق النتيجتين المنشودتين 

التاليتين للبرنامج الرئيسي األول:

لمواجهة  العالي  التعليم  مجال  في  البيّنات  إلى  تستند  سياسات  وضع  أجل  من  الوطنية  القدرات  تعزيز  )أ( 
١ - النتيجة  العمل  )محور  والمساءلة  والحراك  والتوسع  واالندماج  والجودة  باإلنصاف  المتعلقة  التحديات 

المنشودة 4(؛

بجدول  المستدام  السياسي  االلتزام  لدعم  البحوث  من  الشواهد  واستنباط  والرصد  التنسيق  آليات  وضع  )ب( 
أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ )محور العمل 3 - النتيجة المنشودة ١١(.
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ومؤسسات  األعضاء  الدول  مع  والكاريبي  الالتينية  أمريكا  في  العالي  للتعليم  الدولي  اليونسكو  معهد  سيتعاون   01601
التعليم العالي والهيئات غير الحكومية ووحدات اليونسكو لتشجيع اإلنصاف في االنتفاع بالتعليم العالي وتوسيع 
على  البرنامجي  اهتمامه  المعهد  وسيركز  والكاريبي.  الالتينية  أمريكا  في  العالي  التعليم  جودة  وتحسين  نطاقه، 

تحسين نوعية التعليم العالي ومدى مالءمته، مع ضمان مراعاة المساواة واالستيعاب واحترام التنوع.

أجل  من  الميدانية  والمكاتب  اليونسكو  مقر  مع  الوثيق  بالتعاون   ،٢٠١7-  ٢٠١٦ الفترة  في  المعهد،  وسيعمل   01602
اإلسهام في تحقيق األهداف العامة للبرنامج الرئيسي األول. وسيركز جهوده على أولويتين رئيسيتين هما: إضفاء 

الطابع الدولي على التعليم العالي، وتوليد المعارف وإدارتها.

وسيركز المعهد بوجه خاص على ما يلي:  01603

األكاديمي،  والتعاون  العالي  التعليم  قضايا  بشأن  الجامعات  بين  فيما  التعاون  لتعزيز  إقليمي  منبر  توفير   )١(
الالتينية  أمريكا  منطقة  في  القائمة  لليونسكو  الجامعية  الكراسي  مشاركة  تيسير  خالل  من  سيما  وال 
والمعنية بالتعليم العالي مشاركة فعالة في هذه المنطقة وإقامة شراكات فكرية فيما بينها، مع تهيئة بيئة 
بالتعليم  يتعلق  فيما  إلحاحاً  القضايا  بأكثر  تتصل  بموضوعات  تُعنى  مالئمة إلنشاء كراس جامعية جديدة 

العالي في المنطقة؛

الخاصة   ١974 عام  اتفاقية  تنفيذ  رصد  خالل  من  التنظيمية  بالمسائل  يتعلق  فيما  التقني  الدعم  توفير   )٢(
العلمية، وتوجيه رسم خارطة طريق لتحديث هذه  العالي وشهاداته ودرجاته  التعليم  باالعتراف بدراسات 

الوثيقة التقنينية؛

دراسة التوجهات واآلليات الخاصة بالتنفيذ الفعلي لبرامج التعليم العالي اإللكترونية، وتحديد الممارسات   )3(
الجيدة التي تتضمن الممارسات الخاصة بتطوير الموارد التعليمية المفتوحة وتكييفها واستخدامها.

النتيجتان المنشودتان:

محور العمل 1 - النتيجة المنشودة ٤: تعزيز القدرات الوطنية من أجل وضع سياسات 
تستند إلى البيّنات في مجال التعليم العالي لمواجهة التحديات المتعلقة باإلنصاف 

والجودة واالندماج والتوسع والحراك والمساءلة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي انضمت إلى االتفاقية 1-
اإلقليمية لعام ١974 بشأن االعتراف 

بالدراسات والشهادات والدرجات 
العلمية في أمريكا الالتينية والكاريبي

ما ال يقل عن نصف عدد بلدان   -
أمريكا الالتينية والكاريبي

ما ال يقل عن نصف عدد بلدان   -
أمريكا الالتينية والكاريبي

زيادة التعاون فيما بين الكراسي 2-
الجامعية لليونسكو المعنية بالتعليم 

العالي في المنطقة

إقامة شبكة بين الكراسي   -
الجامعية لليونسكو وتنظيم لقاء 

ثاٍن

إقامة شبكة بين الكراسي   -
الجامعية لليونسكو
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محور العمل 3 - النتيجة المنشودة 11: وضع آليات التنسيق والرصد واستنباط 
الشواهد من البحوث لدعم االلتزام السياسي المستدام بجدول أعمال التعليم حتى 

عام 2030

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

المؤتمرات اإلقليمية التي نُظمت بدعم 1-
من اليونسكو والتي تناولت أهم 

المسائل المتعلقة بسياسات التعليم 
العالي، بما في ذلك نماذج التعليم 
والتعّلم المستندة إلى التكنولوجيا 

)الموارد التعليمية المفتوحة(

تنظيم مؤتمرين إقليميين )كل   -
سنة( بالتعاون مع الشبكات 

المعنية بالتعليم العالي واللجان 
الوطنية لرؤساء الجامعات

تنظيم مؤتمر واحد في منطقة   -
الكاريبي بشأن التعليم العالي

تنظيم مؤتمرين إقليميين )كل   -
سنة( بالتعاون مع الشبكات 

المعنية بالتعليم العالي واللجان 
الوطنية لرؤساء الجامعات
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معهد المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية المستدامة

قرار المؤتمر العام 3٨م/9 بشأن معهد المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية المستدامة  01700

إن المؤتمر العام،

العامين  لفترة  المستدامة  والتنمية  السالم  أجل  من  للتربية  غاندي  اليونسكو - المهاتما  معهد  بتقرير  علماً  يحيط   إذ 
،٢٠١5-٢٠١4

تنفيذ  في  المستدامة  والتنمية  السالم  أجل  من  للتربية  غاندي  اليونسكو - المهاتما  لمعهد  المهمة  باإلسهامات  ويقر 
البرنامج الرئيسي األول، وال سيما األنشطة المتعلقة بمجاالت التعليم من أجل المواَطنة العالمية، والتعليم من أجل السالم 
بشأن  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  العالمية  المبادرة  في  وكذلك  المستدامة،  التنمية  أجل  من  والتعليم  اإلنسان،  وحقوق 

»التعليم أوالً«،

ويقر أيضاً بأهمية المحافظة على االستقالل الوظيفي لمعهد اليونسكو - المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية 
المستدامة لضمان قدرته على تقديم الخدمات إلى الدول األعضاء بطريقة استباقية تتسم بالمرونة والفعالية والكفاءة،

ويرحب بالعملية الرامية إلى جعل المركز مركز امتياز في مجال التعليم من أجل السالم والتنمية المستدامة لتيسير إعداد 
مواطنين عالميين،

في  المستدامة  والتنمية  السالم  أجل  من  للتربية  غاندي  اليونسكو - المهاتما  لمعهد  المتخصصة  بالمساهمة  ينوه   - ١
تلك  سيّما  وال  األول،  الرئيسي  بالبرنامج  الخاصة  واألولويات  االستراتيجية  األهداف  من  بعمله  يرتبط  ما  تحقيق 
السالم  أجل  من  والتعليم  العالمية،  المواَطنة  أجل  من  التعليم  مجال  في  األعضاء  الدول  قدرات  بتعزيز  المتعلقة 

وحقوق اإلنسان، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، والبحوث والدراسات االستشرافية، عن طريق ما يلي:

في  العالمية  والمواَطنة  المستدامة  والتنمية  السالم  لتحقيق  الالزمة  والمواقف  والمعارف  المهارات  إدراج  )أ( 
المناهج الدراسية الموجودة؛

العلوم   بشأن  البحوث  إجراء  طريق  عن  التعّلم  وعمليات  التربوية  باألساليب  المتعلقة  االبتكارات  دعم  )ب( 
المعرفية، والقدرة التحويلية للتعليم، وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتعّلم التجريبي؛

تدعيم قاعدة البحوث الخاصة بالسياسات والممارسات التعليمية، وكذلك القدرات المتعلقة بإدارة المعارف  )جـ( 
ونشرها، فيما يخص القدرة التحويلية للتعليم من أجل السالم والتنمية المستدامة؛

المتاحة  والبرامج  التعليمية،  السياسات  بشأن  الشواهد  إلى  والمستندة  الجامعة  الدولية  المناقشات  تيسير  )د( 
على اإلنترنت لتعليم الشباب في مجاالت السالم والتنمية المستدامة والمواَطنة العالمية، على أن تركز هذه 
المناقشات والبرامج على بناء قدرات الشباب وكفاءاتهم في ميدان المشاركة المدنية واالجتماعية النشيطة 

والمستدامة؛

ويطلب من مجلس إدارة معهد اليونسكو - المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية المستدامة أن يضطلع،   - ٢
لدى اعتماد ميزانية المعهد للفترة ٢٠١٦-٢٠١7، وفقاً للنظام األساسي للمعهد ولهذا القرار، بما يلي:

ضمان انسجام أهداف المعهد وأنشطته مع أهداف اليونسكو االستراتيجية ومحاور عمل البرنامج الرئيسي  )أ( 
األول ومجاالته المواضيعية؛

دعم برامج اليونسكو ومشاريعها من أجل اإلسهام في تحقيق النتائج المنشودة للبرنامج الرئيسي األول؛ )ب( 

مواصلة  من  المعهد  لتمكين  الالزمة  والمالية  البشرية  الموارد  لتعبئة  العامة  المديرة  مع  التعاون  تعزيز  )جـ( 
االضطالع بمهمته بوصفه مركز امتياز في مجال التعليم من أجل السالم والتنمية المستدامة لتيسير إعداد 

مواطنين عالميين؛
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عن  المستدامة  والتنمية  السالم  أجل  من  للتربية  غاندي  اليونسكو - المهاتما  معهد  بدعم  العامة  للمديرة  ويأذن   - 3
للفترة  دوالر   ٤93 000 مجموعها  يبلغ  األول  الرئيسي  البرنامج  إطار  في  له  مالية  اعتمادات  تخصيص  طريق 

٢٠١٦-٢٠١7؛

معهد  أنشطة  دعمت  التي  والمؤسسات  والهيئات  األعضاء  وللدول  الهند  لحكومة  عرفانه  عن  ويعرب   - 4
اليونسكو - المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية المستدامة فكرياً أو مالياً، ويدعوها إلى مواصلة دعمه 

خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١7 وما بعدها؛

المانحة  والوكاالت  الحكومية  غير  الدولية  والمنظمات  الحكومية  الدولية  والمنظمات  األعضاء  الدول  ويناشد   - 5
فعالة  بصورة  المعهد  أنشطة  تنفيذ  في  مناسبة  أخرى  وبوسائل  بالمال  المساهمة  الخاص  والقطاع  والمؤسسات 
-٢٠١4 للفترة  االستراتيجية  اليونسكو  وأهداف  األول  الرئيسي  البرنامج  أولويات  وتحقيق  األعضاء  الدول  لخدمة 

٢٠٢١؛

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من   - ٦
النتائج  تحقيق  في  المستدامة  والتنمية  السالم  أجل  من  للتربية  غاندي  اليونسكو - المهاتما  معهد  إسهام  عن 

المنشودة التالية للبرنامج الرئيسي األول:

والممارسات  السياسات  في  اإلنسان  وحقوق  السالم  أجل  من  التعليم  عناصر  بإدماج  األعضاء  الدول  قيام  )أ( 
الخاصة بالتربية والتعليم )محور العمل ٢ - النتيجة المنشودة ٨(؛

والتعّلم،  التعليم  مناهج  في  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  إلدماج  األعضاء  الدول  قدرات  تعزيز  )ب( 
العمل  )محور  بالسياسات  الخاص  الدولي  األعمال  جدول  في  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  وتعزيز 

٢ - النتيجة المنشودة 9(؛

بجدول  المستدام  السياسي  االلتزام  لدعم  البحوث  من  الشواهد  واستنباط  والرصد  التنسيق  آليات  وضع  )جـ( 
أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ )محور العمل 3 - النتيجة المنشودة ١١(.

يرمي معهد المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية المستدامة إلى تنمية قدرات الدول األعضاء والجهات   01701
والتنمية  السالم  أجل  من  التعليم  إدراج  لتشجيع  والوطنية  الدولية  بالسياسات  النهوض  وإلى  الرئيسية  المعنية 
تعبئة  على  المعهد  وسيعمل  النظامية.  وغير  النظامية  والتعّلم  التعليم  نظم  في  العالمية  والمواَطنة  المستدامة 
مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك الشباب، لتشجيع التفاعل الثقافي والتبادل التفاعلي للمعلومات، 
المستدامة.  والتنمية  بالسالم  المتعلقة  القضايا  بشأن  اآلراء  في  أوسع  توافق  إلى  التوصل  تتيح  عملية  والستحداث 
جماعية  بمسؤوليات  االضطالع  من  العالميين  المواطنين  أجيال  لتمكين  التعليم  تسخير  أيضاً  المعهد  ويعتزم 

بعضهم تجاه بعض وبمسؤوليات ترتبط بمستقبلهم المشترك كي يبنوا عالماً أكثر سالماً واستدامًة.

بالتنمية  المتعلقة  العالمية  باألهداف  المستويات  جميع  على  الرسمي  وغير  النظامي  التعليم  المعهد  ويربط   01702
النقدي  التفكير  صوب  الموجه  التعليم  أي  التحويلية،  القدرة  ذي  التعليم  خالل  من  واألمن  والسالم  واالستدامة 
والتحوالت االجتماعية والذي يتجاوز المهارات المهنية ومسألة التأهيل للتوظيف ويتيح بناء السالم الدائم وتحقيق 
واالستدامة  السالم  مفاهيم  إلدراج  والجامعات  المدارس  مع  التعاون  المعهد  عمل  وسيشمل  المستدامة.  التنمية 
التعليم والتعّلم  العادية بغية دمج االبتكار في أساليب  الدراسية  الدراسية والمواد  المناهج  العالمية في  والمواَطنة 
لتقوية التزام الطلبة بهذه المفاهيم، وتميكن الشباب من االضطالع بمبادرات من خالل التعّلم التجريبي. وستسهم 
تنفيذية  تعاونية  شبكات  إلنشاء  المتخذة  التدابير  وكذلك  التعليمية،  بالعمليات  الخاصة  الثالثة  التدخالت  هذه 
على  المعنية  الجهات  وجميع  األعضاء  الدول  قدرة  تعزيز  في  التعليمية،  السياسات  تحسين  تتيح  بحوث  وإلجراء 

قيادة حركة التغيير الرامية إلى بناء مستقبل أكثر سلماً واستدامًة.

الرئيسي األول عن طريق اإلسهام في  البرنامج  الفترة ٢٠١٦-٢٠١7، في تحقيق أهداف  وسيسهم المعهد، خالل   01703
بلوغ النتيجتين المنشودتين ٨ و9 المتعلقتين على التوالي بالتعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان، وبالتعليم من 
أجل التنمية المستدامة والمدرجتين في إطار محور العمل ٢، والنتيجة المنشودة ١١ المتعلقة بالبحوث والمدرجة 

في إطار محور العمل 3.
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لألمين  العالمية  المبادرة  أولويات  وإلى  اليونسكو،  في  التربية  قطاع  لبرنامج  االستراتيجية  األهداف  إلى  واستناداً 
ستتمحور  باليونسكو،  الخاص   ٢٠3٠ عام  حتى  التعليم  أعمال  وجدول  أوالً»  «التعليم  بشأن  المتحدة  لألمم  العام 

أنشطة المعهد في الفترة ٢٠١٦-٢٠١7 حول األهداف التالية:

والتنمية  السالم  لتحقيق  الالزمة  والمواقف  والقيم  والمهارات  المعارف  إدراج  الدراسية:  المناهج  ألف - 
المستدامة والمواَطنة العالمية في المناهج الدراسية على مختلف مستويات التعليم؛

عمليات التعّلم: تعميم مراعاة أساليب التعليم والتعّلم المبتكرة في مجال التعليم من أجل السالم والتنمية  باء - 
المستدامة والمواَطنة العالمية في نظم التعليم النظامية وغير النظامية؛

الشباب: تمكين الشباب وتزويدهم بالقدرات الالزمة لقيادة حركة التغيير من أجل السالم والتنمية المستدامة؛ جيم - 

في  العالمية  والمواَطنة  المستدامة  والتنمية  السالم  أجل  من  التعليم  مراعاة  تعميم  واالستشراف:  البحث  دال - 
الخطاب العام والخطاب المتعلق بالسياسات على الصعيدين الوطني والدولي.

محور العمل 2 - النتيجة المنشودة 8: قيام الدول األعضاء بإدماج عناصر التعليم من 
أجل السالم وحقوق اإلنسان في السياسات والممارسات الخاصة بالتربية والتعليم

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عملية تحديد نطاق تتعلق بحالة 1-
التعليم من أجل السالم واالستدامة 

والمواَطنة العالمية في منطقة آسيا 
والمحيط الهادي

تقرير واحد يشمل ٢٠ دولة عضواً   -
في منطقة آسيا والمحيط الهادي

تقرير واحد يشمل ٢٠ دولة عضواً   -
في منطقة آسيا والمحيط الهادي

إزكاء الوعي في الوزارات والمؤسسات 2-
التعليمية في منطقة آسيا والمحيط 

الهادي بأهمية التعليم من أجل السالم 
واالستدامة والمواَطنة العالمية

تنظيم مؤتمر دولي واحد بشأن   -
التعليم من أجل السالم واالستدامة 

والمواَطنة العالمية في منطقة 
آسيا والمحيط الهادي

تنظيم مؤتمر دولي واحد بشأن   -
التعليم من أجل السالم واالستدامة 

والمواَطنة العالمية في منطقة 
آسيا والمحيط الهادي

إدراج مفاهيم التعليم من أجل السالم 3-
واالستدامة واملواَطنة العاملية يف املناهج 

الدراسية

إعداد وحدة تدريبية واحدة موجهة   -
إلى مؤلفي الكتب المدرسية 
لتمكينهم من إدراج مفاهيم 

التعليم من أجل السالم واالستدامة 
والمواَطنة العالمية في المناهج 

الدراسية الخاصة بمجموعة 
مختارة من الدول األعضاء

إعداد وحدة تدريبية واحدة موجهة   -
إلى مؤلفي الكتب المدرسية 
لتمكينهم من إدراج مفاهيم 

التعليم من أجل السالم واالستدامة 
والمواَطنة العالمية في المناهج 

الدراسية الخاصة بمجموعة 
مختارة من الدول األعضاء
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محور العمل 2 - النتيجة المنشودة 9: تعزيز قدرات الدول األعضاء إلدماج التعليم 
من أجل التنمية المستدامة في مناهج التعليم والتعّلم، وتعزيز التعليم من أجل 

التنمية المستدامة في جدول األعمال الدولي الخاص بالسياسات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

إشراك الشباب في االبتكارات التي 1-
تتيح تسخير تكنولوجيات المعلومات 
واالتصاالت ألغراض التعليم من أجل 
السالم واالستدامة والمواَطنة العالمية

استحداث لعبة رقمية واحدة   -
تتعلق بالتعليم من أجل السالم 
واالستدامة والمواَطنة العالمية 
وإتاحتها على الصعيد العالمي

استحداث لعبة رقمية واحدة   -
تتعلق بالتعليم من أجل السالم 
واالستدامة والمواَطنة العالمية 
وإتاحتها على الصعيد العالمي

تعزيز تكنولوجيات المعلومات 2-
واالتصاالت واأللعاب الرقمية بوصفها 

أدوات للتعليم من أجل السالم 
واالستدامة والمواَطنة العالمية

تنظيم مؤتمر دولي واحد يعنى   -
باأللعاب الرقمية، يشارك فيه 

معلمون من 4٠ بلداً، واألوساط 
الدولية المعنية باأللعاب الرقمية، 

وراسمي السياسات الدولية 
المعنيين

تنظيم مؤتمر دولي واحد يعنى   -
باأللعاب الرقمية، يشارك فيه 

معلمون من 4٠ بلداً، واألوساط 
الدولية المعنية باأللعاب الرقمية، 

وراسمي السياسات الدولية 
المعنيين

وضع أساليب تربوية ابتكارية 3-
يف مجال التعليم من أجل السالم 

واالستدامة واملواَطنة العاملية

إنشاء 5 مختبرات تعّلم افتراضية   -
لصالح 5 دول أعضاء في منطقة 

آسيا والمحيط الهادي

إنشاء 5 مختبرات تعّلم افتراضية   -
لصالح 5 دول أعضاء في منطقة 

آسيا والمحيط الهادي

عدد الشباب الحاصلني عىل الدورات ٤-
التدريبية أو التوجيهية الالزمة لقيادة 

التغيري من أجل السالم والتنمية 
املستدامة

اختيار ٦٠ شخصاً من شتى أنحاء   -
العالم من بين القادة الشباب 
التابعين لمعهد اليونسكو - 

المهاتما غاندي للتربية من أجل 
السالم والتنمية المستدامة وتقديم 

دورات توجيهية إليهم بشأن 
التعليم من أجل السالم واالستدامة 

والمواَطنة العالمية

اختيار ٦٠ شخصاً من شتى أنحاء   -
العالم من بين القادة الشباب 
التابعين لمعهد اليونسكو - 

المهاتما غاندي للتربية من أجل 
السالم والتنمية المستدامة وتقديم 

دورات توجيهية إليهم بشأن 
التعليم من أجل السالم واالستدامة 

والمواَطنة العالمية

عدد أفرقة الشباب املعنية بالتعليم 5-
من أجل السالم واالستدامة واملواَطنة 

العاملية يف املؤسسات التعليمية

إنشاء ٢٠ فريقاً يضم شباناً   -
وشابات من معهد اليونسكو - 

المهاتما غاندي للتربية من أجل 
السالم والتنمية المستدامة في 

ً جامعات قائمة في ٢٠ دولة عضوا

إنشاء ٢٠ فريقاً يضم شباناً   -
وشابات من معهد اليونسكو - 

المهاتما غاندي للتربية من أجل 
السالم والتنمية المستدامة في 

ً جامعات قائمة في ٢٠ دولة عضوا
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محور العمل 3 - النتيجة المنشودة 11: وضع آليات التنسيق والرصد واستنباط 
الشواهد من البحوث لدعم االلتزام السياسي المستدام بجدول أعمال التعليم حتى 

عام 2030

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد المناقشات التي نظِّمت بشأن 1-
سياسات التعليم من أجل السالم 

واالستدامة والمواَطنة العالمية لصالح 
الشباب وراسمي السياسات

تنظيم مناقشتين خاصتين بمعهد   -
اليونسكو - المهاتما غاندي 

للتربية من أجل السالم والتنمية 
المستدامة )تحت عنوان "حوار 
فيما بين األجيال"(، إضافًة إلى 

أربع محاضرات رفيعة المستوى، 
وحلقتَي عمل بشأن المستقبل

تنظيم مناقشتين خاصتين بمعهد   -
اليونسكو - المهاتما غاندي 

للتربية من أجل السالم والتنمية 
المستدامة )تحت عنوان "حوار 
فيما بين األجيال"(، إضافًة إلى 

أربع محاضرات رفيعة المستوى، 
وحلقتَي عمل بشأن المستقبل

البحوث التي أجريت بشأن التعليم 2-
من أجل السالم واالستدامة والمواَطنة 
العالمية والتعليم ذي القدرة التحويلية

إعداد 4 وثائق عمل خاضعة   -
الستعراض األقران تتعلق بالتعليم 

من أجل السالم واالستدامة 
والمواَطنة العالمية

إعداد 4 وثائق عمل خاضعة   -
الستعراض األقران تتعلق بالتعليم 

من أجل السالم واالستدامة 
والمواَطنة العالمية

تعزيز البحوث املتعلقة بالتعليم من 3-
أجل املواَطنة العاملية

إعداد جدول أعمال عالمي بشأن   -
البحوث المتعلقة بالتعليم من أجل 

المواَطنة العالمية والبدء بتنفيذ 
بنوده

إعداد جدول أعمال عالمي بشأن   -
البحوث المتعلقة بالتعليم من أجل 

المواَطنة العالمية والبدء بتنفيذ 
بنوده
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البرنامج الرئيسي الثاني
العلوم الطبيعية



البرنامج الرئيسي الثاني

العلوم الطبيعية

محور العمل/ النتيجة املنشودة/ األولوية يف امليزانية )١(

خطة اإلنفاق 2016-2017 )518 مليون دوالر(38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

 املوارد الخارجة 
عن امليزانية)2( امليزانية 

التشغيلية
ميزانية 
املوظفني

امليزانية التشغيليةاملجموع
ميزانية 
املوظفني

املجموع 

نسبة 
التمويل 
مقارنة 

بالسيناريو 
القائم عىل 
مبلغ 667 
مليون دوالر

 دوالر ٪ دوالر  دوالر ٪ دوالر  دوالر دوالر  دوالر 

محور 
العمل 1

 تعزيز السياسات والحوكمة
 يف مجال العلوم والتكنولوجيا
 واالبتكار وتوثيق الروابط بني
العلوم والسياسات واملجتمع

  ٤ 1٤9 600  8 679 300  12 828 900  1 9٤9 500٪20  7 987 100  9 936 600٪77  9 609 700

النتيجة 
املنشودة ١

 تعزيز السياسات يف مجال العلوم
 والتكنولوجيا واالبتكار، وتوثيق

 الروابط بني العلوم والسياسات،
 وتوطيد التعاون مع املجتمع، بما فيه
 الفئات الضعيفة مثل الدول الجزرية

الصغرية النامية والشعوب األصلية

B/
B/
C 

  4 ١49 ٦ ٨  ٦٠٠79 3٨٢٨ ١٢  ٠٠ 9٠٠١ 949 5٢٠٪٠٠  7 9٨7 ١٠٠  9 93٦٠٠ ٦٪77  9 ٦٠9 7٠٠

محور 
العمل 2

 بناء القدرات املؤسسية يف العلوم
والهندسة

  ٤ 758 500  3 ٤91 000  8 2٤9 500  633 900٪19  2 6٤3 700  3 277 600٪٤0  1٤ 392 300

النتيجة 
املنشودة ٢

 تعزيز بناء القدرات فيما يخص
 البحوث والتعليم يف مجال العلوم

 الطبيعية، بجملة وسائل منها استخدام
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

C   3 ١3٨ 9٢ ٢  ٠٠94 ٨٠٠  5 433 7٠٠4٢٢ 4١٪٠٠9  ١ 77٢ 5١ ٢  ٠٠94 9٠٠٪4١  ٠4 3٢٠٠ ٨٠

النتيجة 
املنشودة 3

 النهوض بالبحث والتعليم يف املجال
 الهنديس املتعدد التخصصات ألغراض

التنمية املستدامة وتطبيقهما

C   ٦١ ١9 ١ ١  ٦٠٠9٨١ ٢  ٢٠٠ ٦5 ٢١١  ٨٠٠ 5٨  ٢٠٪٠٠7٠٨٢ ١  ٢٠٠ ١ 7٠٠٪3١٠٠ ١٢  ٨

محور 
العمل 3

 تعزيز املعارف والقدرات من
 أجل حماية املحيطات والسواحل

وإدارتها عىل نحو مستدام

  5 296 300  8 56٤ 600  13 860 900  2 7٤8 ٤00٪27  7 ٤06 600  10 155 000٪73  6 262 000

النتيجة 
املنشودة 4

 تدعيم الفهم العلمي لعمليات
 املحيطات والسواحل وإقبال الدول
 األعضاء عىل استخدامه يف تحسني

إدارة عالقة اإلنسان باملحيط

A   ١ 9٦٦ 3٢  ٠٠ 9١4 3٠٠  4 ٦٠٠ ٨٨٠  9٢4 5٢٪٠٠7  ٢ 54١ 3٠٠  3 4٦5 ٨٠٠٪7٢ ١  ١7٠٠٠ ٠

النتيجة 
املنشودة 5

 تخفيف األخطار واآلثار الناجمة عن
 املخاطر املرتبطة باملحيطات، واتخاذ

 التدابري الخاصة بالتكيف مع تغري
 املناخ وتخفيف وطأته، وقيام الدول

 األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات
 لضمان صحة النظم اإليكولوجية

للمحيطات

A   ١ 555 ٢  ٠٠٠ 535 ٦٠٠  4 ٠9٦٠٠ ٠  7٦5 3١ ٢  ٢٦٪٠٠77 9٢  ٠٠ 943 ٢٠٠٪7١  ٢ 34٠٠٠ ٠

النتيجة 
املنشودة ٦

 تعزيز القدرات املؤسسية لدى الدول
 األعضاء ألغراض حماية موارد

 املحيطات والسواحل وإدارتها بصورة
مستدامة

B  ١ 775 ٠٠٠  3 ١١4 7٠٠  4 ٨٨9 7٠ ١  ٠٠5٦٨ ٢  ٢٨٪٦٠٠ ٨7 4٠٠  3 74٠٠٠ ٦٪77  3 ٦5٠٠٠ ٢

محور 
العمل ٤

 توطيد التعاون العلمي الدويل فيما
 يتعلق بنظم األرض وتخفيف

مخاطر الكوارث

  3 053 000  ٤ 536 600  7 589 600  879 900٪21  3 367 100  ٤ 2٤7 000٪56  ٤18 800

النتيجة 
املنشودة 7

 توسيع نطاق التعاون العاملي يف
العلوم اإليكولوجية والجيولوجية

C   ١ ٢95 ٢  ٠٠٠ 353 ٨٠٠  4 54٨٠٠ ٨  357 ١  ٢٠٪١٠٠ 4٦7 ٨٢ ١  ٢٠٠4 3٠٠٪4١٨  ٠ 3٠٠

النتيجة 
املنشودة ٨

 تحسني تخفيف املخاطر وتعزيز
 اإلنذار املبكر باألخطار الطبيعية

 وتقوية التأهب للكوارث والقدرة عىل
الصمود أمامها

B   ٨5٨٠٠ ١٨٢ ٢  ٠٠٠ ٨  3 ٠4٨٠٠ ٠  5٨ ١  ٢٢٪٨٠٠ ٢٢99 9٢  ٠٠ 4٢٢ 7٨٠٪٠٠  4٠٠ 5٠٠

)١( تتطابق مع درجات األولوية يف امليزانية الخاصة بخطة اإلنفاق لعامي ٢٠١4-٢٠١5 )5٠7 ماليني دوالر أمريكي( والواردة يف امللحق بالقرار 5 دا/م ت/٢ والوثيقة 37م/٦.
)٢( املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب »تكاليف دعم الربنامج«.
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محور العمل/ النتيجة املنشودة/ األولوية يف امليزانية )١(

خطة اإلنفاق 2016-2017 )518 مليون دوالر(38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

 املوارد الخارجة 
عن امليزانية)2( امليزانية 

التشغيلية
ميزانية 
املوظفني

امليزانية التشغيليةاملجموع
ميزانية 
املوظفني

املجموع 

نسبة 
التمويل 
مقارنة 

بالسيناريو 
القائم عىل 
مبلغ 667 
مليون دوالر

 دوالر ٪ دوالر  دوالر ٪ دوالر  دوالر دوالر  دوالر 

محور 
العمل 5

 تعزيز دور العلوم اإليكولوجية
ومعازل املحيط الحيوي

  2 237 800  5 185 000  7 ٤22 800  1 260 500٪21  ٤ 639 200  5 899 700٪79  3 806 300

النتيجة 
املنشودة 9

 تعزيز استخدام معازل املحيط
 الحيوي بوصفها أماكن للتعّلم املتعلق

 بالتنمية املنصفة واملستدامة والتخفيف
من آثار تغري املناخ والتكيف معها

 B  ٢ ٢37 ٨٠٠  5 ١٨5 ٠٠٠  7 4٢٦٠ ١  ٨٠٠ ٢٢ 5٢١٪٠٠  4 ٦39 ٢٠٠  5 ٨99 7٠٠٪79  3 ٨٠٦ 3٠٠

محور 
العمل 6

597 10  ٤00 786 5  تعزيز أمن املياه العذبة
 100

  16 383 500  ٤ ٤63 700٪32  9 509 ٤00  13 973 100٪85  13 7٤2 800

النتيجة 
املنشودة 

١٠

 تعزيز تدابري التصدي لتحديات األمن
 املائي عىل الصعيد املحيل واإلقليمي

والعاملي

 A  4 ٠3٢ 5٠ ٨  ٠٠49 5٠٠٠ ٠٨٢ ١٢  ٠٠  3 ٠٦٠ 3٠٠٪3٠  7 ٢75 ١٠  ٢٠٠ 335 5٨٦٪٠٠  9 ٢٦٠ 3٠٠

النتيجة 
املنشودة 

١١

 تعزيز املعارف واالبتكار والسياسات
 والقدرات البرشية واملؤسسية يف مجال
 األمن املائي من خالل تحسني التعاون

الدويل

 A  ١ 753 9٢  ٠٠ 547 ٦٠٠  4 3٠١ 5١  ٠٠ 4٠3 4٠٠٪39  ٢ ٢34 ٢٠٠  3 ٦37 ٨٪٦٠٠5  4 4٨٢ 5٠٠

200 153 139 81٪٤00 819  – 100٪٤00 819  000 015 1  –000 015 1  معهدا اليونسكو للعلوم )2(

٢٠٠ ١٨3 ٨5  ––––––––معهد اليونسكو للتعليم يف مجال املياه

 مركز عبد السالم الدويل للفيزياء
النظرية التابع لليونسكو)٢(

  ٠١ ١5 ٠١ ١  –٠٠٠5 ٨١  ٠٠٠9 4٨١  –١٠٠٪٠٠9 4٨١٪٠٠  53 97٠٠٠ ٠

100 385 72187٪٤00 308 ٤8  100 553 2635٪300 755 20012 350 67  600 053 600٤1 296 26املجموع، الربنامج الرئييس الثاني

بدون لجنة اليونسكو الدولية 
الحكومية لعلوم املحيطات

21 000 30032 ٤89 000 53 ٤89 30010 006 90026٪28 1٤6 500 38 153 ٤00٪71181 123 100

بما فيه لجنة اليونسكو الدولية 
 الحكومية لعلوم املحيطات 

)محور العمل 3(

5 296 3008 56٤ 600 13 860 9002 7٤8 ٤0027٪7 ٤06 600 10 155 000٪736 262 000

)١( تتطابق مع درجات األولوية يف امليزانية الخاصة بخطة اإلنفاق لعامي ٢٠١4-٢٠١5 )5٠7 ماليني دوالر أمريكي( والواردة يف امللحق بالقرار 5 دا/م ت/٢ والوثيقة 37م/٦.
)٢( املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب »تكاليف دعم الربنامج«. 

3٨م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الثاني93



مجموع موارد الربنامج العادي واملوارد الخارجة عن امليزانية بحسب النتائج )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية(

وتوزيع ميزانية الربنامج العادي بحسب فئات امليزنة املستندة إىل النتائج )الربنامج/دعم الربنامج/اإلدارة(

وفقاً للوثيقة 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤
٦٠٫٧

٣٫٥

بماليني الدوالرات

 النتيجة
املنشودة ٦

 النتيجة
املنشودة ٧

 النتيجة
املنشودة ٨

 النتيجة
املنشودة ٩

 النتيجة
املنشودة ١٠

 النتيجة
املنشودة ٥

 النتيجة
املنشودة ٤

 النتيجة
املنشودة ٣

 النتيجة
املنشودة ٢

 النتيجة
املنشودة ١

اإلدارةدعم الربنامجالربنامج

املوارد الخارجة عن امليزانيةامليزانية العادية

توزيع موارد الربنامج العادي بحسب املناطق واملقر )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية(
وفقاً للوثيقة 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر( وخطة اإلنفاق )518 مليون دوالر(

٤٠٫٣
٪٥٩٫٩

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

٥٫٣
٪٧٫٩

أوروبا 
وأمريكا الشمالية

٢٫٠
٪٣٫٠

آسيا واملحيط الهادي
٦٫٥

٪٩٫٦

الدول العربية
٣٫٣

٪٤٫٩

أفريقيا
٩٫٩

٪١٤٫٧

[٦٫٨]
[٪١٤٫١]

[٢٫٠]
[٪٤٫١]

[٤٫٨]
[٪١٠٫٠]

[١٫٩]
[٪٣٫٨]

[٣٫٦]
[٪٧٫٥]

[٢٩٫٢]
[٪٦٠٫٥]

[٥١٨ مليون دوالر]٦٦٧ مليون دوالربماليني الدوالرات

آسيا واملحيط الهادي
(MGIEPبما يف ذلك)

١٥٫١
٪١٤٫٢

الدول العربية
١٠٫٠
٪٩٫٤

املقر

أرقام إرشادية عن إسهام القطاع يف األولويتني العامتني

األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

٨.٠٪4٠٠ ١١٠ ٢٢.9٢٪5٠٠ ٠١9 ٦ الوثيقة 3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

٦.9٪٠٠٠ ٢١.3٨77٪4٠٠ 7١9 ٢خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
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البرنامج الرئيسي الثاني
العلوم الطبيعية

قرار المؤتمر العام 3٨م/١7 بشأن البرنامج الرئيسي الثاني  02000

إن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

الرئيسي  بالبرنامج  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  االستمرار،  )أ( 
الثاني التي تشمل اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، والتي تنتظم بنيتها حول الهدفين 
االستراتيجيين التاليين ومحاور العمل الستة التالية الموضوعة لهما، بصيغتها التي وافق عليها 
التعديالت  عن  فضالً  المعتمدة(،  37م/5  الوثيقة  في   ٠٢٠٠٠ )الفقرة  37م/٢١  القرار  في 
البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار، مع التركيز بوجه خاص على 
وكذلك  النامية،  الصغيرة  الجزرية  والدول  نمواً  البلدان  وأقل  الجنسين  بين  والمساواة  أفريقيا 

على الشباب والشرائح االجتماعية األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية؛

فيما  التعاون  إلى  الثاني،  الرئيسي  بالبرنامج  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  أثناء  أيضاً،  اللجوء  )ب( 
لتنفيذ  الجنوب بوصفه طريقة تكميلية  الشمال وبلدان  بلدان  بين  والتعاون  الجنوب  بلدان  بين 
البرنامج، ومواصلة إقامة وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات 
التابعة لمنظومة األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جميع مراحل إعداد البرنامج، 

من أجل تحقيق ما يلي:

الهدف االستراتيجي الرابع: تدعيم نُظم وسياسات العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار - على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي

والتكنولوجيا  العلوم  لتسخير  المؤاتية  السياسية  الظروف  تهيئة وتعزيز  المساعدة على   )١(
خالل  من  سيما  وال  األعضاء،  الدول  في  المستدامة  التنمية  تحقيق  أجل  من  واالبتكار 
تعزيز الروابط بين العلوم والسياسات والمجتمع من أجل النهوض بالمساواة واالندماج 
بعلم  النهوض  بغية  العلوم  أصناف  جميع  حشد  على  ذلك  وسيشتمل  االجتماعي. 
االستدامة للتصدي للتحديات المعقدة والمترابطة على الصعيد العالمي على نحو جامع 
مجالي  في  والتعليم  بالبحث  الخاصة  القدرات  ببناء  النهوض  وسيتم  للتخصصات. 
والقيام  اليونسكو،  ومعاهد  مراكز  طريق  عن  سيما  وال  عدة،  بوسائل  والهندسة  العلوم 
القطاعين  من  الشركاء  من  واسعة  مجموعة  مع  بالتعاون  محددة  أهداف  ذات  بأنشطة 
العام والخاص وبالتركيز بوجه خاص على استغالل إمكانيات تكنولوجيات المعلومات 

واالتصاالت؛

الهدف االستراتيجي الخامس: تعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم 
بغية التصدي للتحديات الحرجة التي تفرضها التنمية المستدامة

تعزيز عملية إنتاج ونشر المعارف المرتبطة بالموارد الطبيعية وبناء القدرات من خالل   )٢(
التعاون العلمي على الصعيد الدولي بشأن توفير الحماية واإلدارة المستدامة للمحيطات 
العذبة واإلدارة  المياه  البيولوجي وأمن  اإليكولوجية األرضية والتنوع  والسواحل وللنظم 
أمور منها تنسيق  التنفيذ جملة  الجيولوجية لكوكب األرض. وسيشمل  للموارد  الرشيدة 
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أنشطة الرصد، وإعداد عمليات التقييم العلمية، وتحفيز المشاريع التعاونية الدولية، وبناء القدرات   
الحد  تعزيز  على  العمل  وسيتواصل  محددة.  بمواقع  الخاصة  المستدامة  التنمية  نماذج  وتعيين 
مجال  في  القدرات  بناء  خالل  من  وبخاصة  الطبيعية،  باألخطار  المرتبطة  الكوارث  مخاطر  من 
المتعلقة  المخاطر  من  وغيرها  التسونامي  أمواج  عن  الناجمة  األخطار  وتقييم  المبكر  اإلنذار  نظم 
بالمحيطات والفيضانات واالنزالقات األرضية للحد من المخاطر وتعزيز االستعداد للكوارث والقدرة 

على الصمود في مواجهتها؛

ومنها   ،٢٠١7-٢٠١٦ للفترة  الغرض  لهذا  دوالر   67  350  200 قدرها  مالية  اعتمادات  تخصيص  )جـ( 
900 860 13 دوالر للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، وتوزيع هذه االعتمادات المالية كما يلي:

محور العمل ١: 9٠٠ ٨٢٨ ١٢ دوالر

محور العمل ٢: 5٠٠ ٢49 ٨ دوالر

محور العمل 3: 9٠٠ ٨٦٠ ١3 دوالر

محور العمل 4: ٦٠٠ 5٨9 7 دوالر

محور العمل 5: ٨٠٠ 4٢٢ 7 دوالر

محور العمل ٦: 5٠٠ 3٨3 ١٦ دوالر

المعاهد:      ٠٠٠ ٠١5 ١ دوالر

ويطلب من المديرة العامة القيام بما يلي:   - ٢

المنشودة  النتائج  تحقيق جميع  أيضاً  القرار بطريقة تضمن  هذا  بها  يأذن  التي  األنشطة  تنفذ مختلف  أن  )أ( 
بين  والمساواة  أفريقيا  في  المتمثلتين  العامتين  األولويتين  إطار  في  الثاني  الرئيسي  للبرنامج  المحددة 

الجنسين؛

النتائج  الرئاسيتين، معلومات عن تحقيق  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  تقدم دورياً، في  أن  )ب( 
المنشودة التالية:

محور العمل 1: تعزيز السياسات والحوكمة في مجال العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار وتوثيق الروابط بين العلوم والسياسات والمجتمع

تعزيز السياسات في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وتوثيق الروابط بين العلوم والسياسات،   )١(
النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول  مثل  الضعيفة  الفئات  فيه  بما  المجتمع،  مع  التعاون  وتوطيد 

والشعوب األصلية؛

محور العمل 2: بناء القدرات المؤسسية في العلوم والهندسة
منها  وسائل  بجملة  الطبيعية،  العلوم  مجال  في  والتعليم  البحوث  يخص  فيما  القدرات  بناء  تعزيز   )٢(

استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت؛

المستدامة  التنمية  ألغراض  التخصصات  المتعدد  الهندسي  المجال  في  والتعليم  بالبحث  النهوض   )3(
وتطبيقهما؛

محور العمل 3: تعزيز المعارف والقدرات من أجل حماية المحيطات والسواحل 
وإدارتها على نحو مستدام

في  استخدامه  على  األعضاء  الدول  وإقبال  والسواحل  المحيطات  لعمليات  العلمي  الفهم  تدعيم   )4(
تحسين إدارة عالقة اإلنسان بالمحيط؛

الخاصة  التدابير  واتخاذ  بالمحيطات،  المرتبطة  المخاطر  عن  الناجمة  واآلثار  األخطار  تخفيف   )5(
لضمان  سياسات  وتنفيذ  بوضع  األعضاء  الدول  وقيام  وطأته،  وتخفيف  المناخ  تغير  مع  بالتكيف 

صحة النظم اإليكولوجية للمحيطات؛

تعزيز القدرات المؤسسية لدى الدول األعضاء ألغراض حماية موارد المحيطات والسواحل وإدارتها   )٦(
بصورة مستدامة؛
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محور العمل ٤: توطيد التعاون العلمي الدولي فيما يتعلق بنظم األرض 
وتخفيف مخاطر الكوارث

توسيع نطاق التعاون العالمي في العلوم اإليكولوجية والجيولوجية؛  )7(

للكوارث  التأهب  وتقوية  الطبيعية  باألخطار  المبكر  اإلنذار  وتعزيز  المخاطر  تخفيف  تحسين   )٨(
والقدرة على الصمود أمامها؛

محور العمل 5: تعزيز دور العلوم اإليكولوجية ومعازل المحيط الحيوي

المنصفة  بالتنمية  المتعلق  للتعّلم  أماكن  بوصفها  الحيوي  المحيط  معازل  استخدام  تعزيز   )9(
والمستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها؛

محور العمل 6: تعزيز أمن المياه العذبة

تعزيز تدابير التصدي لتحديات األمن المائي على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي؛  )١٠(

من  المائي  األمن  مجال  في  والمؤسسية  البشرية  والقدرات  والسياسات  واالبتكار  المعارف  تعزيز   )١١(
خالل تحسين التعاون الدولي؛

التدابير  عن  معلومات  العام،  المؤتمر  اعتمده  الذي  البرنامج  تنفيذ  بشأن  النظامية  تقاريرها  في  تقدم،  أن  )جـ( 
المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج؛

محاور  ومنها  المنشودة،  ونتائجها  العمل  محاور  باستعراض   ،٢٠١7-٢٠١4 الفترة  خالل  تضطلع،  أن  )د( 
بالبرنامج  المرتبطة   ١ الفئة  ومراكز  ومعاهد  الدولية  والبرامج  الحكومية  الدولية  بالبرامج  الخاصة  العمل 
إمكانية  بشأن  اقتراحات  ومنها  توجيهها،  إعادة  أو  عليها  لإلبقاء  اقتراحات  وتقديم  الثاني،  الرئيسي 

تعزيزها، أو اقتراحات لوضع استراتيجيات للخروج منها أو إلنهائها، استناداً إلى معايير تقييم واضحة.
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البرنامج الرئيسي الثاني
العلوم الطبيعية

لالستراتيجية  والخامس  الرابع  االستراتيجيين  الهدفين  تحقيق  إلى  وسعياً   ،٢٠١7-٢٠١٦ العامين  فترة  خالل   02001
المتوسطة األجل للفترة ٢٠١4-٢٠٢١ )37م/4(، سيواصل البرنامج الرئيسي الثاني التركيز على مجاالت األولوية 

البرنامجية التالية:

الربنامج الرئيس الثاني

األهداف 
 االسراتيجية

يف الوثيقة 
37م/٤

الهدف االسراتيجي الرابع: تدعيم نُظم وسياسات العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار - عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي

الهدف االسراتيجي الخامس: تعزيز التعاون الدويل يف مجال 
العلوم بغية التصدي للتحديات الحرجة التي تفرضها التنمية 

املستدامة

محاور العمل 
يف الوثيقة 

38م/5

 محور العمل 1:
تعزيز السياسات 

والحوكمة يف مجال 
العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار وتوثيق 
الروابط بني العلوم 

والسياسات واملجتمع

 محور العمل 2:
بناء القدرات 

املؤسسية يف العلوم 
والهندسة

 محور العمل 3:
تعزيز املعارف 

والقدرات من أجل 
حماية املحيطات 

والسواحل وإدارتها 
عىل نحو مستدام

 محور العمل ٤:
توطيد التعاون 

العلمي الدويل فيما 
يتعلق بنظم األرض 

وتخفيف مخاطر 
الكوارث

 محور العمل 5:
تعزيز دور العلوم 

اإليكولوجية ومعازل 
املحيط الحيوي

 محور العمل 6:
تعزيز أمن املياه 

العذبة

النتائج 
املنشودة

 النتيجة املنشودة 1:
تعزيز السياسات 

يف مجال العلوم 
والتكنولوجيا 

واالبتكار، وتوثيق 
الروابط بني العلوم 

والسياسات، وتوطيد 
التعاون مع املجتمع، 

بما فيه الفئات 
الضعيفة مثل الدول 

الجزرية الصغرية 
النامية والشعوب 

األصلية

 النتيجة املنشودة 2:
تعزيز بناء القدرات 
فيما يخص البحوث 

والتعليم يف مجال 
العلوم الطبيعية، 

بجملة وسائل 
منها استخدام 

تكنولوجيات 
املعلومات 

واالتصاالت

 النتيجة املنشودة 3:
النهوض بالبحث 

والتعليم يف املجال 
الهنديس املتعدد 

التخصصات 
ألغراض التنمية 

املستدامة وتطبيقهما

 النتيجة املنشودة ٤:
تدعيم الفهم العلمي 

لعمليات املحيطات 
والسواحل وإقبال 

الدول األعضاء عىل 
استخدامه يف تحسني 
إدارة عالقة اإلنسان 

باملحيط

 النتيجة املنشودة 5:
تخفيف األخطار 

واآلثار الناجمة عن 
أمواج التسونامي 
واملخاطر األخرى 

املرتبطة باملحيطات، 
واتخاذ التدابري 

الخاصة بالتكيف مع 
تغري املناخ وتخفيف 
وطأته، وقيام الدول 

األعضاء بوضع 
وتنفيذ سياسات 

لضمان صحة 
النظم اإليكولوجية 

للمحيطات

النتيجة املنشودة 
:6 

تعزيز القدرات 
املؤسسية لدى الدول 

األعضاء ألغراض 
حماية موارد 

املحيطات والسواحل 
وإدارتها بصورة 

مستدامة

 النتيجة املنشودة 7:
توسيع نطاق 

التعاون العاملي يف 
العلوم اإليكولوجية 

والجيولوجية

 النتيجة املنشودة 8:
تحسني تخفيف 
املخاطر وتعزيز 

اإلنذار املبكر 
باألخطار الطبيعية 

وتقوية التأهب 
للكوارث والقدرة عىل 

الصمود أمامها

 النتيجة املنشودة 9:
تعزيز استخدام 

معازل املحيط 
الحيوي بوصفها 

أماكن للتعّلم 
املتعلق بالتنمية 

املنصفة واملستدامة 
والتخفيف من آثار 

تغري املناخ والتكيف 
معها

 النتيجة املنشودة 10:
تعزيز تدابري 

التصدي لتحديات 
األمن املائي عىل 
الصعيد املحيل 

واإلقليمي والعاملي

 النتيجة املنشودة 11:
تعزيز املعارف 

واالبتكار والسياسات 
والقدرات البرشية 

واملؤسسية يف مجال 
األمن املائي من خالل 

تحسني التعاون 
الدويل
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الهدف االستراتيجي الرابع: تدعيم نُظم وسياسات العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار - على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي

محور العمل 1: تعزيز السياسات والحوكمة في مجال العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار وتوثيق الروابط بين العلوم والسياسات والمجتمع

التي  والمهارات  بالمعارف  وتنميتها،  واالبتكارات  والتكنولوجيا  العلوم  رعاية  من خالل  نفسها،  المجتمعات  تجهز   02002
ومن  غير مسبوق  بيئي  تغير  من  اليوم  عالم  يسود  ما  في سياق  المعقدة  اإلنمائية  للتحديات  التصدي  من  تمكنها 
فإنه البد من دمجها  العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات،  اجتماعي. ولكي نجني فوائد  للموارد ومن تحول  استنزاف 
مجتمعات  نشوء  إلى  يؤدي  مما  والمجتمع،  والسياسات  العلوم  بين  الروابط  تعزيز  خالل  من  المجتمع  نسيج  في 
الذي  المستقبل  اختيار  قدرة وسلطة  كذلك،  وللمواطنين  القرار،  وأصحاب  السياسات  لراسمي  توفر  التي  المعرفة 
والتكنولوجيا  بالعلوم  ـّـنة  ممك مجتمعات  في  تستثمر  أن  الحكومات  على  ويتعين  ولساكنيه.  لكوكبنا  نريده 
الحكومات  على  يتعين  كما  العلوم.  في مجال  للحوكمة  متينة  علمية وطنية ونظم  واالبتكارات من خالل سياسات 
أن تستثمر في تشجيع الشراكات ألغراض العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات وفي تثقيف المواطنين وتوعيتهم فيما 
في  وشخصية  ومهنية  سياسية  حكيمة  بخيارات  لألخذ  األدلة  إلى  المستندة  والبحوث  العلم  قوة  باستخدام  يتعلق 

سياق ثقافة للبحث.

بصورة  المستدامة  التنمية  تحديات  بها  تواجه  جديدة  طرق  على  تعثر  أن  من  المترابطة  اليوم  لمجتمعات  والبد   02003
حلول  على  للعثور  العلمية  والتخصصات  المعارف  نطاق  كامل  من  تستفيد  التخصصات  متعددة  شاملة 
السياق  هذا  وفي  المناخ.  تغير  قبيل  من  العالمية  التحديات  ذلك  في  بما  الوجوه،  المتعددة  المعقدة  للتحديات 
الذي  المحوري  بالدور  نفسه  الوقت  في  معترفة  االستدامة،  علم  في  المتمثل  الناشئ  للميدان  اليونسكو  ستروج 
والشباب  المرأة  إلشراك  التدابير  ستتخذ  كما  األصلية.  الشعوب  لدى  األجيال  عبر  تراكمت  التي  المعارف  تؤديه 

والمجموعات الضعيفة والمهمشة، وال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً.

*    *    *

يمكنها  بحيث  واالبتكارات  والتكنولوجيا  العلوم  لسياسات  كبرى  توجيه  إعادة  المستدامة  التنمية  بلوغ  يتطلب   0200٤
إقامة  أيضاً  ويتطلب  والبيئية.  واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  بين  توازن  التي  اإلنمائية  السياسات  مساندة  من 
ثقافة  تروج  المجال  هذا  في  للحوكمة  أقوى  تشاركية  ونظماً  والصناعة  األكاديمية  األوساط  بين  أوثق  روابط 
في مجال  فيها  األعضاء  الدول  إلى  الدعم  تقديم  في  دور حاسم  أداء  اليونسكو ستواصل  فإن  لذا  واالبتكار.  العلم 
العلوم والتكنولوجيا  التقنية إلصالح نظم  المساعدة  العلوم من خالل تقديم  وضع نُهوج جديدة لصياغة سياسات 
واالبتكارات لدى هذه الدول وكذلك من خالل مساعدتها على وضع االستراتيجيات واألدوات وخطط العمل في هذا 
المجال على الصعيدين الوطني واإلقليمي، بما يشمل تلك المتعلقة بتعزيز القدرات في العلوم األساسية، ومن ذلك 
المبادئ  وضع  على  ستساعد  إذ  تقنينية،  كهيئة  اليونسكو  وستعمل  المتجددة.  الطاقة  وترويج  البيولوجية  العلوم 
سياسات  ذلك  في  بما  وإصالحها،  واستعراضها  واالبتكارات  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  لصوغ  التوجيهية 
األطراف  إلى  تقدمه  والذي  العلوم  بسياسات  الخاص  التدريب  المنظمة  ستواصل  كما  والتقييم.  الرصد  وبرامج 
وستواصل  واالبتكارات.  والتكنولوجيا  العلوم  نظم  شمول  ولزيادة  الحوكمة  تحسين  عملية  ترويج  بهدف  المعنية 
بما  الخاصة،  القطرية  السياقات  يراعي  بحيث  واالبتكارات  والتكنولوجيا  العلوم  تقدير  لنطاق  توسيعها  اليونسكو 
العلوم  لتقييم  العالمي  البرنامج  وتفعيل  التنمية  بين  العالقة  حول  الناشئة  والمعارف  االجتماعي،  البعد  ذلك  في 
بمواصلة   ٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  اليونسكو  ستقوم  ذلك،  عن  وفضالً   .)STIGAP( واالبتكار  والتكنولوجيا 
تطوير مرصد اليونسكو العالمي المعني بوثائق سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار )GO-SPIN(، وهو نظام 
الذي  البرنامج  الفضلى، وهو  والتكنولوجيا واالبتكارات وممارساتها  العلوم  الخاص بسياسات  الشبكي  المعلومات 
عالميين يدعمان برنامج  الالتينية والكاريبي، ليصبح برنامجاً ومرصداً  أمريكا  المنظمة قد وضعته لمنطقة  كانت 
التقييم. وستواصل المنظمة ترويج تقرير اليونسكو للعلوم ترويجاً واسع النطاق، وهو التقرير الذي يرصد حالة 

نظام دعم العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات في مختلف أنحاء العالم ويحلل االتجاهات الناشئة.

3٨م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الثاني99



ومع تحول المجتمعات السريع، وتزايد التحديات االقتصادية والبيئية واالجتماعية المعقدة والمترابطة والمتفاوتة   02005
تعزيز  أهمية  تتضاعف  المحمولة،  باألجهزة  االتصال  وتكنولوجيات  اإلنترنت  استخدام  وزيادة  ضخامتها،  في 
الروابط بين العلوم وراسمي السياسات. ويتعين أن يفهم راسمو السياسات وأصحاب القرار كيف يمكن للعلوم أن 
تسهم في عملية سليمة لرسم السياسات واتخاذ القرارات، كما يتعين على العلميين أن يفهموا القضايا والتحديات 
تتوافر  أن  الضروري  ومن  لها.  التصدي  السياسات  وراسمي  القرار  أصحاب  على  يجب  التي  والبيئية  المجتمعية 
العلمية  التقديرات  توافر جملة واسعة من  عن  والبرلمانات، فضالً  للحكومات  العلمية  المشورة  لتقديم  فعالة  نظم 

ليسترشد بها راسمو السياسات وأصحاب القرار ولسد الثغرة بين العلوم والسياسات.

السياسيين  القادة  المستدامة، يتعين على  التنمية  التي تواجهها  المترابطة  المعقدة  للتحديات  التصدي  إلى  وسعياً   02006
لوضع  التخصصات  متعددة  رؤية  تستخدم  االستدامة«  »علم  قبيل  من  جديدة  بنهوج  يأخذوا  أن  القرار  وأصحاب 
حلول شاملة مستدامة تستفيد من كامل نطاق العلوم االجتماعية والطبيعية، فضالً عن معارف الشعوب األصلية، 
نهج  باستخدام  حلها  يمكن  ال  التي  المستدامة  التنمية  لتحديات  للتصدي  الهندسة،  فيها  بما  التطبيقية  وميادينها 
برامجها  تصميم  في  االستدامة  علم  بمفهوم  كاملة  بصورة  اليونسكو  وستأخذ  منفصل.  قطاعي  أو  تخصصي 

وتنفيذها.

الحكومي  المنتدى  في  ومساهمتها  اليونسكو  مشاركة  والسياسات  العلوم  بين  بالروابط  المتعلق  العمل  وسيشمل   02007
البيولوجي«،  التنوع  »منبر  وهو   ،)IPBES( اإليكولوجية  النُظم  وخدمات  البيولوجي  بالتنوع  المعني  الدولي 
وخصوصاً فيما يتعلق بوظيفة »توليد المعارف« في المنبر والعنصر ذي الصلة في برنامج عمله. وسيشمل ذلك، 
جهة  من  المعنية  األطراف  من  وغيرها  األعضاء  الدول  طلبات  بين  المواءمة  في  المساعدة  تقديم  أمور،  جملة  في 
وتنسيق  الصلة؛  ذات  المحلية  والمعارف  األصلية  الشعوب  معارف  فيها  بما  أخرى،  جهة  من  المتاحة،  والمعارف 
التقييم  وعمليات  المنبر  بين  للتعاون  والترويج  العلميين؛  والرصد  البحث  وأوساط  المنبر  بين  المنتظمة  الحوارات 
المتعددة القياسات )وتحديداً عمليات التقييم الوطنية ودون الوطنية( التي تجرى في سياق مواقع التراث العالمي 
البيانات.  المنبر وأوساط مقدمي  الشراكات االستراتيجية بين  لليونسكو؛ ورعاية  التابعة  الحيوي  المحيط  ومعازل 
مجال  في  الجديدة  المبادرة   - المستقبل«  »أرض  تنفيذ  في  كامالً  شريكاً  تعتبر  اليونسكو  فإن  ذلك،  عن  وفضالً 
والفرص  للمخاطر  الفعالة  باالستجابة  الخاصة  المعارف  ستطور  التي  سنوات،  عشر  ومدتها  الدولية،  البحوث 
مبادرة  وستحشد  المقبلة.  العقود  خالل  العالمية  االستدامة  إلى  التحول  وبدعم  العالمي،  البيئي  بالتغير  المتعلقة 
»أرض المستقبل« آالف العلميين إلى جانب تعزيزها للشراكات مع راسمي السياسات وغيرهم من األطراف المعنية 

بهدف تقديم خيارات االستدامة والحلول الخاصة بها.

المحلية  األرض  صورة  تحويل  في  آخذة  العالمي  الصعيد  على  واالجتماعي-الثقافي  البيئي  التغير  عمليات  وإن   02008
بالوسط  عالقاتها  تحديد  وإعادة  تقييم  إعادة  يخص  فيما  المحلية  المجتمعات  على  تحديات  وتطرح  والبحار 
خالل  من  سيما  وال  فيها،  ومشاركته  للعلوم  واسع  نطاق  على  الجمهور  فهم  ويعتبر  الفيزيائي.   - البيولوجي 
تعتبر  ما  وكثيراً  التغير.  لمواجهة  التكيف  على  المجتمعات  قدرات  لتعزيز  أساسيتين  ركيزتين  العلوم،  تبسيط 
سريعتي  فئتين  األصلية،  والشعوب  النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول  يشمل  بما  المعزولة،  والفئة  المهمشة  الفئة 
وبالنسبة  منها.  التيقن  معقدة ويصعب  الصمود  على  والقدرة  الضعف  ديناميات  أن  مع  للخطر،  والتعرض  التأثر 
المعني  الثالث  الدولي  المؤتمر  المستوى – هما  المذكورتين، نظِّمت في عام ٢٠١4 مناسبتان رفيعتا  الفئتين  إلى 
 - األصلية  بالشعوب  المعني  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  العالمي  والمؤتمر  النامية  الصغيرة  الجزرية  بالدول 

أعادتا تشكيل األولويات الدولية التي تؤثر في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠.

على  القدرة  بناء  على  النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول  في  الموجهة  األعمال  ستشدد  النتائج،  هذه  إلى  واستناداً   02009
النامية، ووضع  الصغيرة  الجزرية  الدول  بين  فيما  التكنولوجيا  ونقل  والتعاون  العالمي،  التغير  وجه  في  الصمود 
والخبرات  المعارف  إلى  باالستناد  ذلك  وسيتحقق  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  ميدان  في  المالئمة  السياسات 
تدعيمه  والشباب، كما سيجري  المرأة  ذلك  بما في  الدول،  المتاحة من جميع شرائح مجتمعات هذه  والممارسات 
الخاصة  المشورة  وتوفير  موجهة  بصورة  القدرات  تنمية  خالل  ومن  العالمية  العلوم  شبكات  تعبئة  خالل  من 
واألقاليمي  اإلقليمي  الصعيدين  على  للخبراء  مبادالت  تنظيم  ستشمل  محددة  تدخالت  وهناك  بالسياسات. 
وإقامة  العالمي؛  التغير  بآثار  المتعلقة  القدرات  وتنمية  والتدريب  العلوم؛  سياسات  وضع  على  التركيز  مع 
تقاسم  دعم  مهمتها  النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول  إلى  المستندة  للمعارف  عالمية  بيانات  وقواعد  شبكات 

الخبرات المحلية.
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وسيستفيد العمل مع الشعوب األصلية من االعتراف بالدور المركزي للمعارف المحلية ومعارف الشعوب األصلية   02010
الهيئة  قبيل  من  عالمية  عمليات  عن  المنبثقة  المتزايدة  الطلبات  عليه  تشهد  الذي  األمر  االستدامة،  تحقيق  في 
البيولوجي وخدمات  بالتنوع  المعني  الدولي  الحكومي  المناخ )IPCC( والمنتدى  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية 
الشعوب  معارف  بين حاملي  والتآزر  الحوار  بناء  إلى  وإضافة  المستقبل«.  و«أرض   )IPBES( اإليكولوجية النُظم 
في  التكيف  تعزز  جديدة  لمعارف  المشترك  اإلنتاج  فرص  الستكشاف  خاصة  جهود  ستبذل  والعلميين،  األصلية 
ومعارف  المحلية  المعارف  مساهمة  على  بالتدليل  األنشطة  هذه  تكتفي  ولن  العالمية.  التغير  عمليات  مواجهة 
الشعوب األصلية في بناء مجتمعات شاملة ومنصفة ومستدامة، بل ستدّعم أيضاً حيوية ودينامية هويات الشعوب 
اللغات والمعارف المحلية بين األجيال، واالعتراف بالدور المحوري  األصلية ورؤاها للعالم من خالل تعزيز تناقل 

للمرأة. ولتحقيق ذلك، ستقام الشراكات كذلك مع الوزارات المعنية واألطراف المعنية المحلية.

القيادي  الجمهور، بما في ذلك من خالل دورها  العلوم وعامة  الترابط بين  اليونسكو جهودها لتوسيع  وستواصل   02011
عام ٢٠١4  البلورات في  لعلم  الدولية  بالسنة  لالحتفال  المتحدة  األمم  باسم  بها  التي تضطلع  التوعية  في حمالت 

والسنة الدولية للضوء في عام ٢٠١5 وضمان متابعة هذه الحمالت.

النتيجة المنشودة 1: تعزيز السياسات في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 
وتوثيق الروابط بين العلوم والسياسات، وتوطيد التعاون مع المجتمع، بما فيه الفئات 

الضعيفة مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية والشعوب األصلية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء المتلقية للدعم 1-
والتي اعتمدت سياسات وأدوات 

توجيهية وأدوات حوكمة في مجال 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتطوير 
نظمها الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار

تطوير نظم العلوم والتكنولوجيا   -
واالبتكار في ما ال يقل عن ١5 

دولة عضواً في ثالث مناطق

إدراج ما ال يقل عن ١4 بلداً في   -
المرصد العالمي المعني بوثائق 

سياسات العلوم والتكنولوجيا 
)GO-SPIN(

إنشاء ما ال يقل عن شبكتين   -
جامعيتين بين بلدان الشمال 

وبلدان الجنوب وفيما بين بلدان 
الجنوب لالضطالع بأنشطة تدريب 

وبحث بشأن سياسات العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار

تعزيز فهم البرلمان في أربع دول   -
أعضاء على األقل لقيمة سياسات 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
وطرائق استخدامها

إنشاء/تطوير ما ال يقل عن   -
ثالثة مجمعات للعلوم وحاضنات 

للمؤسسات التكنولوجية الناشئة

قيام ما ال يقل عن ثالث دول   -
أعضاء بإنشاء مراكز/متاحف 

علمية متعددة الوظائف وبتحسين 
هيكل الحوكمة لديها

تطوير نظم العلوم والتكنولوجيا   -
واالبتكار في ما ال يقل عن ١4 

دولة عضواً في ثالث مناطق

إدراج ما ال يقل عن ١٢ بلداً في   -
المرصد العالمي المعني بوثائق 

سياسات العلوم والتكنولوجيا 
)GO-SPIN(

إنشاء ما ال يقل عن شبكة جامعية   -
واحدة بين بلدان الشمال وبلدان 
الجنوب وفيما بين بلدان الجنوب 

لالضطالع بأنشطة تدريب 
وبحث بشأن سياسات العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار

تعزيز فهم البرلمان في دولتين   -
عضوين على األقل لقيمة سياسات 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
وطرائق استخدامها

إنشاء/تطوير ما ال يقل عن   -
مجمعين للعلوم وحاضنات 

للمؤسسات التكنولوجية الناشئة

قيام ما ال يقل عن دولتين عضوين   -
بإنشاء مراكز/متاحف علمية 

متعددة الوظائف وبتحسين هيكل 
الحوكمة لديها
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد صانعي القرار الذين يسهمون في 2-
إثراء المناقشات اإلقليمية واألقاليمية 

والدولية التي تتعلق بالممارسات 
الفضلى في مجال تسخير العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض 
التنمية، والتي التي تُنّظم بناًء على 

مبادرات لليونسكو أو بالتعاون معها

إسهام ما ال يقل عن ٦٠ وزيراً   -
للعلوم والتكنولوجيا و/أو التعليم 

العالي في الممارسات الفضلى في 
مجال تسخير العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار ألغراض التنمية خالل 
المنتديات الدولية أو اإلقليمية التي 
تُنّظم بناًء على مبادرات لليونسكو 

أو بالتعاون معها

مشاركة ما ال يقل عن 35   -
صانع قرار في مجال العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار من البلدان 
النامية في ممارسة دبلوماسية 
ذ  العلوم من خالل مبادرات تنفَّ

بمبادرة من اليونسكو أو بالتعاون 
مع المنظمة

إسهام ما ال يقل عن 5٠ وزيراً   -
للعلوم والتكنولوجيا و/أو التعليم 

العالي في الممارسات الفضلى في 
مجال تسخير العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار ألغراض التنمية خالل 
المنتديات الدولية أو اإلقليمية التي 
تُنّظم بناًء على مبادرات لليونسكو 

أو بالتعاون معها

مشاركة ما ال يقل عن 3٠   -
صانع قرار في مجال العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار من البلدان 
النامية في ممارسة دبلوماسية 
ذ  العلوم من خالل مبادرات تنفَّ

بمبادرة من اليونسكو أو بالتعاون 
مع المنظمة

تعزيز الروابط بني العلوم والسياسات، 3-
فيما يتعلق بقضايا االستدامة بوجه 

خاص، عىل جميع األصعدة من العاملي 
إىل الوطني من خالل إسهامات 

اليونسكو الجلية يف املبادرات البارزة

إقرار األمين العام بفائدة مشورة   -
المجلس االستشاري العلمي 

التابع لألمين العام لألمم المتحدة، 
وتعميمها في ما يتالءم من 

مسارات وعمل المنظمات التابعة 
لألمم المتحدة

مساهمة إسهام اليونسكو في   -
برنامج المنتدى الحكومي الدولي 

المعني بالتنوع البيولوجي 
وخدمات النُظم اإليكولوجية 

)IPBES( للفترة ٢٠١4-٢٠١٨ 
في دمج القيم غير االقتصادية 

للتنوع البيولوجي وخدمات 
النظم اإليكولوجية وتطبيق 

السيناريوهات التشاركية في 
عملية صنع القرار، ومساهمة 

إسهامها في ذلك البرنامج أيضاً 
في عمليات التقييم التي يجريها 

المنبر الدولي المذكور بشأن 
االستخدام المستدام لخدمات 

التنوع البيولوجي والنظم 
اإليكولوجية اعتباراً من عام ٢٠١٦

إقرار األمين العام بفائدة مشورة   -
المجلس االستشاري العلمي 

التابع لألمين العام لألمم المتحدة، 
وتعميمها في ما يتالءم من 

مسارات وعمل المنظمات التابعة 
لألمم المتحدة

مساهمة إسهام اليونسكو في   -
برنامج المنتدى الحكومي الدولي 

المعني بالتنوع البيولوجي 
وخدمات النُظم اإليكولوجية 

)IPBES( للفترة ٢٠١4-٢٠١٨ 
في دمج القيم غير االقتصادية 

للتنوع البيولوجي وخدمات 
النظم اإليكولوجية وتطبيق 

السيناريوهات التشاركية في 
عملية صنع القرار

تمكن العلميين من مختلف   -
البلدان والمناطق، بفضل الطبيعة 
التشغيلية الكاملة لمبادرة "أرض 

المستقبل"، من استهالل تنفيذ 
جدول أعمال جديد للبحوث 

الخاصة بالتغير العالمي
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

تمكن العلميين من مختلف   -
البلدان والمناطق، بفضل الطبيعة 
التشغيلية الكاملة لمبادرة »أرض 

المستقبل«، من استهالل تنفيذ 
جدول أعمال جديد للبحوث 

الخاصة بالتغير العالمي

وضوح رؤية الدول األعضاء بشأن   -
قابلية تطبيق نهج علم االستدامة 

على الصعيدين الوطني واإلقليمي 
بفضل إرشادات اليونسكو 

المفاهيمية والمنهجية

وضوح رؤية الدول األعضاء بشأن   -
قابلية تطبيق نهج علم االستدامة 

على الصعيدين الوطني واإلقليمي 
بفضل إرشادات اليونسكو 

المفاهيمية والمنهجية

عدد األنشطة ذات األولوية يف الدول ٤-
الجزرية الصغرية النامية، وفقاً ملا 
ُحدد يف خطة العمل لصالح الدول 

الجزرية الصغرية النامية، التي نفذتها 
هذه الدول؛ وتعزيز الدول األعضاء 

لنظم املعارف املحلية ومعارف السكان 
األصليني ودعمها عىل الصعيدين الدويل 

واإلقليمي

األنشطة ذات األولوية التي نفذتها   -
الدول الجزرية الصغيرة النامية 

المنتمية إلى المناطق الثالث لهذه 
الفئة من الدول مع زيادة التشديد 

على تعزيز قدرة المجتمعات 
المحلية على الصمود وتخطيط 

السياسات

توطيد التعاون األقاليمي في   -
الدول الجزرية الصغيرة النامية 

في مجالين برنامجيين من خالل 
جملة أنشطة منها األنشطة 

المشتركة بين القطاعات

إدراج اإلجراءات والمبادئ   -
التوجيهية المتعلقة بمعارف 
السكان األصليين والمعارف 

المحلية في ما ال يقل عن منبر 
تقييم بيئي دولي واحد، واتفاقية 

دولية واحدة، وبرامج التقييم 
اإلقليمية ودون العالمية

إنعاش أصحاب معارف السكان   -
األصليين أو أصحاب المعارف 

المحلية لهذه المعارف والتعاون 
الوثيق مع العلميين وأصحاب 

المعارف األخرى في ما ال يقل عن 
ثالث مناطق

إقرار غالبية الدول األعضاء   -
رسمياً بسياسات اليونسكو بشأن 

التواصل مع السكان األصليين

األنشطة ذات األولوية التي نفذتها   -
الدول الجزرية الصغيرة النامية 

المنتمية إلى المناطق الثالث لهذه 
الفئة من الدول مع زيادة التشديد 

على تعزيز قدرة المجتمعات 
المحلية على الصمود وتخطيط 

السياسات

إدراج اإلجراءات والمبادئ   -
التوجيهية المتعلقة بمعارف 
السكان األصليين والمعارف 

المحلية في ما ال يقل عن منبر 
تقييم بيئي دولي واحد واتفاقية 

واحدة

إنعاش أصحاب معارف السكان   -
األصليين أو أصحاب المعارف 

المحلية لهذه المعارف والتعاون 
الوثيق مع العلميين وأصحاب 

المعارف األخرى في ما ال يقل عن 
منطقتين

إقرار غالبية الدول األعضاء   -
رسمياً بسياسات اليونسكو بشأن 

التواصل مع السكان األصليين
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محور العمل 2: بناء القدرات المؤسسية في العلوم والهندسة

علمية  قدرات  توفر  أن   ، العولمة  في  اآلخذ  اليوم  عالم  في  الكامل  دورها  أداء  من  تتمكن  لكي  البلدان،  على  يتعين   02012
وتكنولوجية وهندسية تقدم حلوالً مستدامة، سواء انطالقاً من قدراتها األصيلة الخاصة بالبحوث أو باستيراد ذلك 
من خالل نقل التكنولوجيا، لمعالجة التحديات اإلنمائية لديها في مجاالت مثل الصحة والزراعة والتعليم واالتصال 
الخاص  تفويضه  صميم  في  محورياً  موقعاً  القدرات  تنمية  مجال  في  اليونسكو  عمل  ويحتل  الصناعية.  والتنمية 
مجال  في  المؤسسية  القدرات  بناء  إلى  األكاديمية  المستويات  مختلف  على  الجيد  العلمي  التعليم  من  بالعلوم، 
على  الحصول  تيسير  إلى  ذلك،  على  والدفع  الدولي  العلمي  الشبكي  والتواصل  للتعاون  الترويج  وإلى  البحوث، 
المعلومات العلمية وخصوصاً من خالل الوصول المفتوح إليها. وستواصل المنظمة تطوير عملها في هذا المجال 
والتحديات  االحتياجات  على  بخاصة  التركيز  مع  إليها،  المنتسبة  والمراكز  معاهدها  شبكة  خالل  من  سيما  وال 
والفرص في أفريقيا. وعلى وجه الخصوص، أثبت إنشاء المراكز العلمية من الفئة ٢ كمحاور وطنية وإقليمية أن 
األعضاء،  الدول  لدى  والهندسة  العلوم  في  المؤسسية  القدرات  لتعزيز  بالكفاءة  تتسم  وسيلة  تشكل  المراكز  هذه 
تفيد  العلمي بكفاءة وبصورة  الشبكي  الترابط  التي تيسر  الجامعية  اليونسكو  إنشاء كراسي  شأنها في ذلك شأن 
لتدريب  جديدة  فرص  وتنمية  المتقدم  التدريب  تعزيز  ويشكل  الجنوب.  بلدان  في  سيما  وال  القدرات،  بناء  في 
الجنوب، ال في مجال  القدرات في  بناء  اليونسكو في مجال  آخرين في عمل  الشباب عنصرين حاسمين  العلميين 

العلوم في حد ذاتها فحسب بل أيضاً في إدارة المؤسسة العلمية فضالً عن التمويل.

شبكة  وتوسيع  وتعزيز  دعم  خالل  من  بالعلوم  الخاصة  القدرة  بناء  مجال  في  مهامها  تنفيذ  اليونسكو  ستواصل   02013
يرعى  الذي  النظرية  للفيزياء  الدولي  المركز  طريق  عن  وخصوصاً  إليها،  المنتسبة  والمراكز  للبحوث  معاهدها 
قصيرة  برامج  خالل  من  العمل  يشمل  بما  النامية،  البلدان  في  العلمية  بالدراية  للنهوض  القدرات  وبناء  البحوث 
األجل وطويلة األجل للتعليم والتدريب، وكذلك من خالل أكاديمية العلوم للعالم النامي التي تعزز القدرات العلمية 
اليونسكو من  ذلك. وسترعى  والجوائز، وما شابه  والدراسية  البحثية  المنح  الجنوب من خالل  بلدان  واالمتياز في 
األساسية، مع  العلوم  في  العلمي  لالمتياز  والتدريب  للبحوث  مراكز  إقامة  األساسية  للعلوم  الدولي  البرنامج  خالل 
وكرسيين  البيولوجية  العلوم  في  األقل،  على   ٢ الفئة  من  مراكز  أربعة  ذلك  وسيشمل  أفريقيا.  على  خاص  تركيز 
جامعيين على األقل لليونسكو في الرياضيات والفيزياء. وستتاح فرص جديدة لتدريب العلميين الشباب وذلك من 
خالل البرنامج الدولي للعلوم األساسية، وال سيما التدريب من خالل البحوث في مجال الكيمياء عن طريق برنامج 
»الكيمياء الخضراء من أجل الحياة«، والتدريب الشامل في إطار برنامج مركز الفئة ٢ للتدريب المتقدم في العلوم 

األساسية للبلدان الناطقة بالبرتغالية، ومركزه في لشبونة في البرتغال.

دورات  وضع  خالل  من  العلمي  للتعليم  ترويجها  تعزيز  اليونسكو  ستواصل  العلمية،  القدرات  بناء  إلى  وسعياً   0201٤
التجارب  إلى مجموعات أدوات  إتاحة إمكانية وصول الطالب  إلى اإلنترنت، ومن خالل  الجودة تستند  علمية عالية 
القطاعين  مع  العلمي  التعليم  الشراكات ألغراض  إقامة  النامية، ومن خالل  البلدان  في  العملية وخصوصاً  العلمية 
العلمية، وفي إشراك  البحوث  األهمية في  متزايد  المعلومات واالتصاالت دوراً  العام والخاص. وتؤدي تكنولوجيات 
المواطن في العلوم، وفي التعليم العلمي، وفي إتاحة االنتفاع بالمعلومات والمعارف العلمية، وال سيما في البلدان 
النامية. وتسعى اليونسكو إلى تعزيز انتفاع الجميع بالمعلومات والمعارف العلمية. وستكون المنظمة األولى بين 

وكاالت األمم المتحدة في األخذ بسياسة االنتفاع المفتوح، بما في ذلك االنتفاع بالمعلومات العلمية.

من  المتجددة  الطاقة  ميدان  في  الفضلى  والممارسات  المعارف  وتقاسم  القدرات  بناء  على  اليونسكو  كما ستركز   02015
اإلقليمية،  وفروعه   )GREET( المتجددة  الطاقة  مصادر  مجال  في  والتدريب  للتعليم  العالمي  البرنامج  خالل 
بلدان  وبين  الجنوب  بلدان  بين  فيما  للشراكات  والترويج  أفريقيا  في  لالحتياجات  االستجابة  سياق  في  وال سيما 
الشمال والجنوب والجنوب. وستواصل المنظمة، من خالل المركز الدولي للفيزياء النظرية، متابعتها للبحوث في 

مجال الطاقة واالستدامة، مع التركيز على مصادر مختلفة للطاقة وأثرها على العالم النامي.
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النتيجة المنشودة 2: تعزيز بناء القدرات فيما يخص البحوث والتعليم في مجال العلوم 
الطبيعية، بجملة وسائل منها استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي عززت 1-
االستخدام المستدام لمصادر الطاقة 

المتجددة بما يتماشى مع أهداف عقد 
األمم المتحدة "للطاقة المستدامة 

للجميع"

ً ما ال يقل عن ٢5 دولة عضوا  -ً ما ال يقل عن ٢٠ دولة عضوا  -

عدد الدول األعضاء التي أدمجت 2-
استخدام الطاقة المتجددة في خططها 

اإلنمائية الوطنية استناداً إلى دعم 
اليونسكو

ما ال يقل عن ٨ دول أعضاء ما ال يقل عن 7 دول أعضاء-   -

عدد املبادرات املتعددة التخصصات 3-
لتعليم العلوم، بما يف ذلك أساليب 

التدريس االبتكارية عىل جميع 
املستويات، التي استحدثتها الدول 

األعضاء

تنفيذ ما ال يقل عن ٢٠ مبادرة   -
متعددة التخصصات لتعليم العلوم

استهالل وتنفيذ برنامج تدريب   -
دولي في مجال تعليم علمي 

البلورات والرياضيات

إدراج تجارب عملية باستخدام   -
ُعَدد العلوم الدقيقة في المناهج 

الدراسية لما ال يقل عن ثالث دول 
أعضاء

إنشاء ما ال يقل عن منبرين   -
ابتكاريين لبرامج تعليم العلوم في 

أفريقيا

تنفيذ ما ال يقل عن ١٦ مبادرة   -
متعددة التخصصات لتعليم العلوم

عدد الدول األعضاء، وال سيما يف ٤-
أفريقيا، التي عززت قدراتها العلمية 

من خالل إجراءات تعاونية وإقامة 
شبكات

١٦ دولة عضواً على النحو التالي:

قيام ما ال يقل عن ٦ دول أعضاء   -
بإنشاء مراكز عملية للبحث 
والتدريب في مجال العلوم 

األساسية بالتعاون مع البرنامج 
الدولي للعلوم األساسية

انضمام ما ال يقل عن ١٠ دول   -
أعضاء أفريقية إضافية إلى 

شبكات العلوم األساسية

١٢ دولة عضواً  -
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد العلميني الشباب الحاصلني عىل 5-
التدريب يف العلوم األساسية والذين 

يسهمون يف تقديم معارف تصلح 
لتطبيقها عىل التنمية املستدامة

تسجيل ما ال يقل عن ٨5 طالباً،   -
تكون نسبة الطالبات فيهم ٪3٠، 

في برامج الدكتوراه، وبرنامج 
التعليم والتدريب بالتناوب، 

والشهادات العالية في المركز 
الدولي للفيزياء النظرية

تدريب ما ال يقل عن 3٠٠ مدرس   -
شاب للعلوم األساسية من خالل 
برنامج اليونسكو الدولي للعلوم 

األساسية

استفادة ما ال يقل عن ١٠   -
علميين شباب من منح البحوث 

التي توفرها خطة المنح البحثية 
المشتركة بين شركة فوس أغرو 

واليونسكو واالتحاد الدولي 
للكيمياء البحتة والتطبيقية

تسجيل ما ال يقل عن ٨5 طالباً،   -
تكون نسبة الطالبات فيهم ٪3٠، 

في برامج الدكتوراه، وبرنامج 
التعليم والتدريب بالتناوب، 

والشهادات العالية في المركز 
الدولي للفيزياء النظرية

تدريب ما ال يقل عن ٢٠٠ مدرس   -
شاب للعلوم األساسية من خالل 
برنامج اليونسكو الدولي للعلوم 

األساسية

استفادة ما ال يقل عن ١٠   -
علميين شباب من منح البحوث 

التي توفرها خطة المنح البحثية 
المشتركة بين شركة فوس أغرو 

واليونسكو واالتحاد الدولي 
للكيمياء البحتة والتطبيقية

وللهندسة أهمية حيوية في تلبية االحتياجات البشرية األساسية من قبيل الصحة والزراعة ومياه الشرب والصناعة   02016
مثل  العالمية  التحديات  مواجهة  في  وكذلك  الفقر،  على  والقضاء  الكوارث  وطأة  وتخفيف  والنقل  والطاقة  والبناء 
يضر  تراجع  وهو  الهندسية،  الدراسات  في  المسجلين  الطالب  عدد  تراجع  إزاء  متزايد  قلق  وهناك  المناخ.  تغير 
تشجيع  إلى  الهندسية  مبادرتها  خالل  من  المنظمة،  وتهدف  المستدامة.  التنمية  تحقيق  نحو  الموجهة  بالجهود 
تحديث  وإلى  النامية،  البلدان  في  والرجال  النساء  من  الشباب  تشجيع  وخصوصاً  الهندسة،  دراسة  على  الطالب 
تلبية  بغية  الهندسية  الحلول  تطبيق  وإلى  التخصصات،  المتعددة  العلوم  تشمل  بحيث  الهندسية  المناهج 

االحتياجات البشرية، على نحو ما تحدده األهداف اإلنمائية الدولية.

أهمية  مفيدة،  وخدمات  منتجات  إلى  للتوصل  والتكنولوجيا  العلوم  واستخدام  الهندسية،  المجاالت  في  وللقدرات   02017
في  شديد  نقص  يوجد  حيث  أفريقيا  في  وخصوصاً  المستدامة  التنمية  لتحديات  حلول  على  العثور  في  حاسمة 
كي  الهندسية  المناهج  إصالح  دعم  على  الهندسية  المجاالت  في  عملها  اليونسكو  وستركز  المهندسين.  أعداد 
الهندسية.  المجاالت  في  العمل  إلى  الجنسين  من  الشباب  من  المزيد  المستدامة وتجتذب  التنمية  تحديات  تتضمن 
وتعزيزاً لعمل اليونسكو في بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة، ستشدد المنظمة بقدر أكبر على دور 
أكبر  بقدر  االنتفاع  من  سواء،  حد  على  والمتقدمة،  النامية  البلدان  تمكين  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات 

بفوائد العلوم والتكنولوجيا والهندسة.
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النتيجة المنشودة 3: النهوض بالبحوث والتعليم في المجال الهندسي المتعدد 
التخصصات ألغراض التنمية المستدامة وتطبيقهما

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد ما يوجد في الدول األعضاء 1-
من الجامعات التي عززت أنشطتها 
الخاصة بالتوعية وبناء القدرات في 

مجال الهندسة

ما ال يقل عن ثالث جامعات في   -
كل منطقة

ما ال يقل عن جامعتين في كل   -
منطقة

عدد الدول األعضاء التي تسهم بفعالية 2-
في جمع البيانات المتعلقة بالهندسة

ما ال يقل عن خمسة بلدان في   -
منطقة أفريقيا ومنطقة آسيا 

والمحيط الهادي، وما ال يقل عن 
ثالثة بلدان في كل منطقة من 

المناطق األخرى

ما ال يقل عن أربعة بلدان في   -
منطقة أفريقيا ومنطقة آسيا 

والمحيط الهادي؛ وما ال يقل عن 
بلدين في كل منطقة من المناطق 

األخرى

عدد املبادرات الواسعة النطاق التي 3-
تحظى بالدعم، والتي تحقق التكامل 

بني النهوج االبتكارية واملتعددة 
التخصصات واملتعددة القوميات 

وبني املرشوعات البحثية القائمة عىل 
املجموعات يف مناهج الهندسة

مشاركة ما ال يقل عن ١٠ دول   -
أعضاء

تحديد ما ال يقل عن مبادرتين   -
واسعتي النطاق مع الشركاء 

الصناعيين من خالل نهوج جديدة 
متعددة القوميات بشأن تسخير 

الهندسة الجيدة ألغراض االستدامة

)ال تنفذ االنشطة ذات الصلة، في   -
إطار خطة اإلنفاق القائمة على 

5١٨ مليون دوالر(

الهدف االستراتيجي الخامس: تعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم 
بغية التصدي للتحديات الحرجة التي تفرضها التنمية المستدامة

محور العمل 3: تعزيز المعارف والقدرات من أجل حماية المحيطات 
والسواحل وإدارتها على نحو مستدام

الجوية والمناخ  الحياة على كوكب األرض، فهي تنظم األحوال  أساسياً من عناصر دورة  المحيطات عنصراً  تعتبر   02018
األعظم  الجانب  ويقع  أهميتها.  لها  غذائية  موارد  المغذية، وتوفر  المواد  وتدّور  الجوي  الغالف  في  الغازات  وتركز 
الوطنية  الوالية  نطاق  - خارج  لإلنسانية جمعاء  المشترك  والتراث  الكوكب  نحو نصف مساحة   – المحيطات  من 

وهو بالتالي بحاجة إلى مزيد من االهتمام من جانب المجتمع الدولي واألمم المتحدة.

عام ٢٠١٢،  في  ريو +٢٠(  )مؤتمر  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  مؤتمر  انعقاد  عقب  الحكومات،  اتفقت  وقد   02019
على تحديد عدد من األهداف الخاصة بالتنمية المستدامة. وتجدر اإلشارة بوجه خاص إلى أن اقتراح تحديد هدف 
المحيطات  على  للمحافظة  الممنوحة  األولوية  ويعبّر عن  المحيطات  يتمحور  بذاته يخص  قائم  المستدامة  للتنمية 
كي  النامية  للدول  والعلمية  التقنية  القدرات  تنمية  إلى  الحاجة  وعن  مستدام،  نحو  على  مواردها  واستخدام 
للجنة  التزامات  المستدامة  للتنمية  الجديد  اإلطار  هذا  ويحدد  المجال.  هذا  في  الدولية  الغايات  تحقيق  من  تتمكن 
اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات نظراً إلى دورها الفريد في منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بعلوم 
المحيطات، وتنمية القدرات، وبالقاعدة العلمية إلدارة المحيطات. وسوف تسترشد اللجنة في أعمالها وأنشطتها - 
المناخ  لتغير  أن تكوين فهم علمي رصين وتوفير مراقبة منهجية  مع رسالتها ومهامها - برؤية مفادها  وتماشياً 
العالمي والنظم اإليكولوجية للمحيطات يشكالن أساساً للحوكمة العالمية من أجل تأمين سالمة المحيطات وتوافر 

إدارة سليمة للمخاطر والفرص الخاصة بالمحيطات على الصعيد العالمي واإلقليمي والقطري.
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في  األعضاء  الدول  مساعدة  إلى  التحديد،  وجه  على  المحيطات،  لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو  لجنة  وتطمح   02020
تحقيق األهداف التالية بصورة جماعية:

النظم اإليكولوجية لصحة المحيطات وخدمات النظم اإليكولوجية المستدامة؛  -

وضع نظم فعالة لإلنذار المبكر والتأهب ألمواج التسونامي والمخاطر المتعلقة بالمحيطات؛  -

خالل  ومن  العلوم  إلى  تستند  خدمات  خالل  من  وتقلبه  المناخ  تغير  أمام  الصمود  على  القدرة  زيادة   -
استراتيجيات التكيف وتخفيف الوطأة؛

تعزيز معرفة القضايا الناشئة في ميدان علوم المحيطات؛  -

تحسين القدرة على اإلدارة المستدامة للمحيطات والمناطق الساحلية.  -

للمحيطات  اإليكولوجية  النظم  خدمات  استدامة  يضعا  البحرية  البيئة  على  اإلنسان  أثر  وتزايد  المناخ  تغير  إن   02021
الناجمة  األخطار  أمام  الضعف  يزيد من  الذي  األمر  التصاعد،  في  آخذ  السواحل  على  السكان  فعدد  الشك.  موضع 
قياسات  على  يجري  أن  وينبغي  الغذائي.  واألمن  العيش  لسبل  البحرية  الموارد  أهمية  ويبرز  المحيطات،  عن 
العالمي، وهو  البيئي  التغير  عن  والناجمة  للمحيطات  اإليكولوجية  النظم  أمام  المطروحة  المخاطر  تقدير  متعددة 
تقدير يتطلب التنسيق بعناية بين الدراسات المتعددة التخصصات وتوليف النتائج في أشكال يمكن إيصالها إلى 
الخاصة  العلمية  المعارف  السياسات وتمكينهم من استخدامها. ولذا فإن تحسين قاعدة  القرار وراسمي  أصحاب 
بالمحيطات والعمليات الساحلية يعتبر عامالً أساسياً في إدارة عالقة اإلنسان بالمحيط. وقد حققت العلوم البحرية 
إلى  التوصل  تنسيق عالمي يمكن من  إلى  تزال بحاجة  النشطة ال  البحوث  من مجاالت  أن كثيراً  كبيراً، غير  تقدماً 

رؤية شاملة.

وهناك حاجة إلى رصد مستمر للمحيطات خالل فترة ممتدة من الزمن لمعالجة هذه القضايا المجتمعية والعلمية،   02022
لتطبيق تلك المعارف. وينبغي تنسيق الرصد،  وذلك عن طريق تحسين قاعدة المعارف وجعل هذا الرصد أساساً 
تصبح  عندما  الجديدة  الرصد  ومتغيرات  تقنيات  إدراج  وينبغي  متعددة.  ألغراض  مشتركة،  معايير  أساس  على 
التي يتم جمعها وتقاسمها  البيانات  إدارة  الرصد. وينبغي  للقيام بهذا  العالمية  القدرات  جاهزة، كما ينبغي تعهد 

على الصعيد العالمي. وعلى غرار ذلك، يجب أن توزع التقارير ووثائق البحوث عالمياً.

ولجنة  الجوية  لألرصاد  العالمية  المنظمة  بين  مشترك  برنامج  وهو  المناخية،  للبحوث  العالمي  البرنامج  ويقوم   02023
ووضع  للرصد  كبيرة  مشاريع  بتنظيم  للعلوم،  الدولي  والمجلس  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو 
المناخ  مجال  في  العلميين  من  اآلالف  جهود  مواءمة  من  يمكن  دولياً  محفالً  يتيح  وهو  المناخ،  علوم  في  النماذج 

لضمان توافر أفضل ما يمكن من المعلومات المناخية.

وضع  بغية  الكربون  أكسيد  لثاني  طبيعية  تصريف  كمنافذ  المحيطات  دور  وقياس  فهم  بمكان  األهمية  ومن   0202٤
المناخية.  الظروف  تغير  ظل  في  المستقبلي  المحيطات  دور  وفهم  العالمية،  االنبعاثات  لتثبيت  سيناريوهات 
كربون  مصادر  على  يركز  نشاط  تنفيذ  ويتيح  كبيرين.  دوليين  وتنسيقاً  تعاوناً  شاملة  صورة  رسم  ويتطلب 
 ،)IOCCP( المحيطات الخاصة بكربون  البيانات  لتنسيق  الدولي  المشروع  إطار  المحيطات ومنافذ تصريفه، في 
مشورة علمية وتقنية تستفيد منها لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والدول األعضاء فيما يتعلق 
بكربون المحيطات، وتحّمض المحيطات، والكربون األزرق، والتخفيف من آثار تغير المناخ من خالل إدارة النظم 

اإليكولوجية البحرية.

لمعالجة  الرصد  الحتياجات  المشترك  التحديد  إلى   )GOOS( المحيطات  لرصد  العالمي  النظام  تطوير  ويستند   02025
وموضعياً  الفضاء  من  الوطنية  الرصد  لجهود  الحكومي  الدولي  التنسيق  وإلى  والمجتمعية،  العلمية  القضايا 
التعاون  لهذا  منبراً  المذكور  العالمي  النظام  ويتيح  المشترك.  والجهد  المعايير  إلى  يستند  عالمياً  نظاماً  لتصبح 
اليونسكو  الجوية ولجنة  العالمية لألرصاد  المنظمة  المشتركة بين  التقنية  اللجنة  الوطنية. وتعتبر  القدرات  ولبناء 
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية )JCOMM( هيئة منفذة 
التقنية  واللجنة   )WCRP( المناخ  لبحوث  العالمي  البرنامج  ويسهم   .  )GOOS(المذكور العالمي  للنظام  هامة 
ولجنة  الجوية  لألرصاد  العالمية  المنظمة  بين  مشترك  نظام  وهو  المناخ،  لرصد  العالمي  النظام  في  المشتركة 
 .)ICSU( للعلوم  الدولي  والمجلس  للبيئة  المتحدة  األمم  وبرنامج  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو 
ويقوم برنامج التبادل الدولي للبيانات والمعلومات األوقيانوغرافية )IODE( التابع للجنة الدولية الحكومية لعلوم 
المحيطات  بيانات  بوابة  قبيل  من  مشروعات  خالل  من  والمعلومات  البيانات  إدارة  أنشطة  بتنسيق  المحيطات 
 ،)OBIS( بالمحيطات  المتعلقة  الجغرافية  البيولوجية  المعلومات  ونظام  التبادل،  لبرنامج  التابعة   )ODP(
يمولها مرفق  التي  البرامج  المحيطات، وغيرها. وتعتبر  المحيطات، وبوابة معارف  لوثائق  اإللكتروني  والمستودع 
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المعلومات  توفر  مالئمة  منابر   ،)LME( الكبيرة  البحرية  اإليكولوجية  النظم  شبكة  مثل   ،)GEF( العالمية  البيئة 
والمؤشرات الكمية فيما يتعلق بالتغير في الجوانب البيئية، فضالً عن أدوات المقارنة العلمية في األحجام المالئمة.

النتيجة المنشودة ٤: تدعيم الفهم العلمي لعمليات المحيطات والسواحل وإقبال الدول 
األعضاء على استخدامه في تحسين إدارة عالقة اإلنسان بالمحيط

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد المبادرات الدولية التي تعزز 1-
الروابط بين األولويات والبرامج 

العلمية الخاصة بالبرنامج العالمي 
لبحوث المناخ )WCRP( وباللجنة 

الدولية الحكومية لعلوم المحيطات في 
األنشطة التابعة لمشروعات البرنامج 

العالمي لبحوث المناخ وبرامجه

خط األساس:

 تأليف فريق عمل للفترة
٢٠٠-٢٠١٢9

توفير الدعم المالي الكامل   -
للبرنامج العالمي لبحوث المناخ 

وفقاً لما أوصت به الهيئات 
الرئاسية للجنة الدولية الحكومية 

لعلوم المحيطات

إنشاء فريق عمل معني بآثار تغير   -
المناخ وتقلباته على نظم مياه 

التيارات الصاعدة، تدوم مهمته 
سنتين

مساهمة اللجنة الدولية الحكومية   -
لعلوم المحيطات في بعثة 

"التحدي القطبي" التي ستنفذها 
طائرة شراعية مخصصة لرصد 

المحيطات على مسافة ٢٠٠٠ كلم 
تحت منطقة القطب الشمالي

إنشاء فريق عمل معني بفهم رد   -
فعل البحار القطبية في سيناريو 
تغير المناخ فهماً فيزيائياً، تدوم 

مهمته سنتين

تدعيم أنشطة المراقبة التي تقوم   -
بها اللجنة الدولية الحكومية لعلوم 

المحيطات في المناطق القطبية 
عن طريق دعم مشاركة البرنامج 

العالمي لبحوث المناخ في 
المبادرة القطبية الدولية

تقديم ربع الدعم المالي الذي   -
أوصت جمعية اللجنة الدولية 

الحكومية لعلوم المحيطات 
بتوفيره

تدعيم أنشطة المراقبة التي تقوم   -
بها اللجنة الدولية الحكومية لعلوم 

المحيطات في المناطق القطبية 
عن طريق دعم مشاركة البرنامج 

العالمي لبحوث المناخ في 
المبادرة القطبية الدولية
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

)١( عدد االتفاقات الدولية الخاصة 2-
بالمعايير والمنهجيات التي جرى 

إعدادها وتطبيقها

)٢( ازدياد البيانات المتبادلة بين 
البرامج والمؤسسات الدولية المعنية 

بالكربون

خط األساس:

 )١( ال يوجد خط أساس؛ 
)4( ٦.3 مليون مجموعة من البيانات 

المتعلقة بكربون المحيطات في قاعدة 
البيانات الخاصة بثاني أكسيد الكربون 

على سطح المحيطات

)١( )أ( تحديد المعايير   -
البيولوجية )ممارسة فضلى( 

الضرورية لمراقبة آثار تحمض 
المحيطات بعد تنفيذ األنشطة 
الالزمة لذلك في 4 مواقع في 

أقل البلدان نمواً والدول الجزرية 
الصغيرة النامية

)ب( األخذ بأفضل الممارسات   -
لمراقبة التغيرات في النظم 

اإليكولوجية للكربون الساحلي 
األزرق في 4 مواقع في أقل البلدان 

نمواً والدول الجزرية الصغيرة 
النامية

)٢( )أ( إنشاء وتشغيل بوابة   -
عالمية للبيانات المتعلقة بتحمض 

المحيطات تجمع بين المعايير 
البيولوجية والكيميائية والفيزيائية

)ب( إنشاء وتشغيل قاعدة بيانات   -
عالمية تتعلق ببيئة الكربون 

الساحلي

)3( إصدار أدلة خاصة بأفضل   -
الممارسات، وقيام ما ال يقل عن 

١٠ مؤسسات بحث وطنية بتطبيق 
المنهجيات الالزمة

)4( ازدياد البيانات المتعلقة   -
بكربون المحيطات في قاعدة 
البيانات الخاصة بثاني أكسيد 

الكربون على سطح المحيطات 
)SOCAT( بنسبة ٢5٪ بحلول 

نهاية عام ٢٠١5

)١( تحديد المعايير البيولوجية   -
)ممارسة فضلى( الضرورية 

لمراقبة آثار تحمض المحيطات. 
سيتعّذر التنفيذ.

)٢( إنشاء وتشغيل بوابة عالمية   -
للبيانات المتعلقة بتحمض 
المحيطات تتضمن معايير 

بيولوجية وكيميائية وفيزيائية

)3( إصدار أدلة خاصة بأفضل   -
الممارسات، وقيام ما ال يقل عن 

١٠ مؤسسات بحث وطنية بتطبيق 
المنهجيات الالزمة

)4( ازدياد البيانات المتعلقة   -
بكربون المحيطات في قاعدة 
البيانات الخاصة بثاني أكسيد 

الكربون على سطح المحيطات 
)SOCAT( بنسبة ٢5٪ بحلول 

نهاية عام ٢٠١5
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

استمرار وتنوع استثمارات الدول 3-
األعضاء ملواصلة تنفيذ مستويات 

رصد املحيطات يف املوقع ومن الفضاء 
ألغراض املناخ واألحوال الجوية

خط األساس:

تنفيذ ٦٢٪ من أهداف النظام العاملي 
ملراقبة املناخ )GCOS( والنظام العاملي 

ملراقبة املحيطات )GOOS( يف عام 
٢٠١3

تقديم ٦ دول أعضاء مساهمات مالية 
لخدمات تنسيق شبكة املراقبة التقنية 

ملركز دعم برامج الرصد املوقعي التابع 
للجنة التقنية املشرتكة املعنية بعلوم 
املحيطات واألرصاد الجوية البحرية 
))JCOMMOPS عن طريق اللجنة 

الدولية الحكومية لعلوم املحيطات يف 
عام ٢٠١٢

ن  استفادة الدول األعضاء من تحسُّ  -
كبير في مستوى خدمات التنسيق 
واإلرشادات االستراتيجية لضمان 
مراقبة مستمرة للمحيطات على 
صعيد العالم، مع التركيز على 

متطلبات الخدمات المتصلة 
بالمناخ والمحيطات

تحسين الفعالية في الجمع بين   -
عمليات مراقبة المناطق ذات 
التيارات الصاعدة والحدودية

تحسين عملية مراقبة المحيطات   -
على المستوى اإلقليمي وفقاً 

لألولويات المحلية للدول األعضاء 
عن طريق أنشطة ممولة بالكامل 

خاصة بالحلف اإلقليمي للنظام 
العالمي لمراقبة المحيطات 

)GOOS(

تنسيق أشمل ألنشطة مراقبة   -
المحيطات في الدول األعضاء 
التابعة لمنطقة جزر المحيط 

الهندي والمحيط الهادي من خالل 
مكتب بيرث للمشروعات

تحسين السالسل الزمنية المتعلقة   -
بمستوى سطح البحر باستخراج 

البيانات من مواد إلكترونية قديمة 
وبالتدريب

انتفاع الدول األعضاء بمستوى   -
محدود من خدمات التنسيق 

واإلرشادات االستراتيجية لضمان 
مراقبة مستمرة للمحيطات على 
صعيد العالم، مع التركيز على 

متطلبات الخدمات المتصلة 
بالمناخ ومراعاة الخدمات المتعلقة 

بالمحيطات إلى حّد ما
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تحديد زيادة عدد متطلبات الرصد ٤-
املستمر ملتغريات املحيط األساسية 
)EOV( وإجراء تقييمات ملستوى 

التأهب، بما فيها ما يتعلق باملتغريات 
الكيميائية األرضية والبيولوجية 

ومتغريات النظام اإليكولوجي؛ وإدراج 
شبكات املراقبة الجديدة املعنية 

بمراقبة هذه املتغريات باستمرار 
يف النظام العاملي لرصد املحيطات 
)GOOS( و/أو يف اللجنة التقنية 

املشرتكة بني املنظمة العاملية لألرصاد 
الجوية ولجنة اليونسكو الدولية 

الحكومية لعلوم املحيطات واملعنية 
بعلوم املحيطات واألرصاد الجوية 

)JCOMM( البحرية

خط األساس:

تحدد حالياً املتغريات الكيميائية 
األرضية فيما يتعلق بكربون املحيطات 
وليس لتحمض املحيطات وال تحدد أي 
متغريات بيولوجية وال متغريات النظام 

البيئي

السالسل الزمنية للربنامج الدويل 
املتعدد التخصصات للنظام املستديم 

للرصد البيئي الزمني للمحيطات 
)ceanSITESO( ودليل الهيدروغرافيا 

التكرارية للفريق العاملي املعني 
بالتحقيقات الهيدروغرافية للمحيطات 

 )GO-SHIP( من عىل متن السفن
يتناوالن حالياً املتغريات غري الفيزيائية

إدراج أنشطة الدول األعضاء   -
بشأن تحديد أهداف استراتيجية 

وتشغيل شبكات مراقبة تركز 
على رصد سالمة المحيطات في 

النظام العالمي لرصد المحيطات 
)GOOS(، مع إيالء عناية خاصة 

لتوفير المنتجات اإلعالمية على 
الصعيد اإلقليمي

مشاركة شبكتَي مراقبة جديدتين   -
تعنيان بمتغيرات المحيط 

األساسية )EOV( غير الفيزيائية 
في النظام العالمي لرصد 

)GOOS( المحيطات

تمّكن الدول األعضاء في اللجنة   -
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 
من اإلسهام في رصد هدف التنمية 

المستدامة المتعلق بالمحيطات 
ً إسهاماً جماعيا

قيام الدول األعضاء، حسب   -
الفرص المتاحة واستناداً إلى 

مجموعة من اإلرشادات األساسية، 
باعتماد معايير جديدة وبإنشاء 
شبكات مراقبة تركز على رصد 

سالمة المحيطات

مشاركة شبكة مراقبة جديدة   -
معنية بمتغيرات المحيط األساسية 

)EOV( غير الفيزيائية في 
النظام العالمي لرصد المحيطات 

)GOOS(
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

)١( عدد ما يوجد يف الدول األعضاء 5-
من املؤسسات التي تتبادل البيانات 
واملعلومات عن طريق شبكة مراكز 
البيانات واملكتبات البحرية التابعة 

لربنامج التبادل الدويل للبيانات 
)IODE( واملعلومات األوقيانوغرافية

)٢( عدد سجالت البيانات املتاحة 
من خالل نظام املعلومات البيولوجية 

 )OBIS( الجغرافية املتعلقة باملحيطات
 )ODP( وبوابات بيانات املحيطات

واملستودع اإللكرتوني لوثائق املحيطات 
)OceanDocs(

)3( عدد املنشورات التي تذكر نظام 
املعلومات البيولوجية الجغرافية 

)OBIS( املتعلقة باملحيطات

خط األساس:

)١( ٨٠ مؤسسة يف شبكة مراكز 
البيانات واملكتبات البحرية التابعة 

لربنامج التبادل الدويل للبيانات 
واملعلومات األوقيانوغرافية )IODE(؛ 

)٢( 37 مليون مجموعة بيانات 
يف قاعدة بيانات نظام املعلومات 

البيولوجية الجغرافية املتعلقة 
باملحيطات )OBIS(؛ ١٠٠ مجموعة 

بيانات يف بوابة بيانات املحيطات؛ 
4٠٠٠ سجل يف املستودع اإللكرتوني 

 لوثائق املحيطات )OceanDocs(؛ 
)3( ٨٠ إحالة مرجعية يف عام ٢٠١٢

)١( مشاركة ما ال يقل عن ١٢٠   -
مؤسسة في شبكة برنامج التبادل 

الدولي للبيانات والمعلومات 
األوقيانوغرافية )IODE( وبوابات 

البيانات المعنية

)٢( ارتفاع عدد البيانات المتوافرة   -
في سجالت نظام المعلومات 

البيولوجية الجغرافية المتعلقة 
بالمحيطات )OBIS( إلى 45 

مليون؛ وارتفاع عدد مجموعات 
البيانات المتوافرة في بوابة بيانات 
 )OceanDataPortal( المحيطات

إلى 3٠٠؛ وارتفاع عدد السجالت 
الببليوغرافية في المستودع 

اإللكتروني لوثائق المحيطات 
)OceanDocs( إلى ٨٠٠٠

)3( 3٢٠ إحالة مرجعية بحلول   -
نهاية عام ٢٠١7

)١( مشاركة ما ال يقل عن 94   -
مؤسسة في شبكة برنامج التبادل 

الدولي للبيانات والمعلومات 
األوقيانوغرافية )IODE( وبوابات 

البيانات المعنية

)٢( ارتفاع عدد البيانات المتوافرة   -
في سجالت نظام المعلومات 

البيولوجية الجغرافية المتعلقة 
بالمحيطات )OBIS( إلى 4٢ 

مليون؛ وارتفاع عدد مجموعات 
البيانات المتوافرة في بوابة بيانات 
 )OceanDataPortal( المحيطات

إلى ٢3٠؛ وارتفاع عدد السجالت 
الببليوغرافية في المستودع 

اإللكتروني لوثائق المحيطات 
)OceanDocs( إلى 7٠٠٠

)3( ٢5٠ إحالة مرجعية بحلول   -
نهاية عام ٢٠١7

عدد املبادرات العلمية الدولية التي 6-
تركز عىل عمل النظم اإليكولوجية 

البحرية وآثار تغري املناخ وتقلباته 
عىل خدمات النظم اإليكولوجية، والتي 

تشارك فيها مؤسسات البحوث الوطنية

خط األساس:

إعداد ١٠ تقييمات قابلة للمقارنة 
املتبادلة بشأن النظم اإليكولوجية 

البحرية يف عام ٢٠١٢

إعداد تقييم إيكولوجي عالمي   -
للسالسل الزمنية على متن 

السفن – الفريق الدولي المعني 
بالسالسل الزمنية اإليكولوجية 

البحرية

إقامة شبكة عالمية للعلميين بغية   -
دعم البحوث المتعلقة بنقص 

األكسجين في المحيطات

دعم العلميين كي يضطلعوا   -
بأنشطة علمية تركز على آثار 
تغير المناخ على قناديل البحر

إعداد ما ال يقل عن ١5 تقييماً   -
قابالً للمقارنة المتبادلة بشأن 

النظم اإليكولوجية البحرية

إعداد تقييم إيكولوجي عالمي   -
للسالسل الزمنية على متن السفن 

الفريق الدولي المعني بالسالسل    –
الزمنية اإليكولوجية البحرية

دعم البحوث المتعلقة بنقص   -
األكسجين في المحيطات

إعداد ما ال يقل عن ١5 تقييماً   -
قابالً للمقارنة المتبادلة بشأن 

النظم اإليكولوجية البحرية
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المبكر  اإلنذار  العلمية من خالل خدمات  المعارف  المتعلق بالمحيطات يعتمد على تطبيق قاعدة  إن رفاه اإلنسان   02026
يتعلق  فيما  والتثقيف  البحر،  عمق  وفي  الساحلية  المناطق  في  والممتلكات  والصحة  األرواح  لحماية  المستمرة 

بالمخاطر، والتقديرات العلمية التي تسترشد بها سياسة وتدابير البيئة والمناخ.

نظم  وتنفيذ  مخاطرها  تقدير  التسونامي  ألمواج  نتيجة  العيش  وسبل  األرواح  في  الخسائر  من  الحد  ويتطلب   02027
ويتطلب  التأهب.  بتدابير  يتعلق  فيما  للخطر  المعرضة  المحلية  المجتمعات  وتثقيف  بها  المتعلق  المبكر  اإلنذار 
الضارة  البحرية  األعشاب  وتكاثر  المفاجئة  والعواصف  واألمواج  البحري  للجليد  المبكر  اإلنذار  خدمات  توفير 
تنسيقاً وترويجاً على المستوى الدولي الحكومي للمعايير المشتركة وللممارسات الفضلى. ويستند كثير من هذه 

الخدمات إلى تطوير النظم التشغيلية الخاصة بتنبؤات المحيطات.

المتعلقة  العلمية  بالمعارف  السياسات  ودورات  القرار  صنع  عمليات  في  الكامل  االسترشاد  ضمان  ويتطلب   02028
من  هناك  ما  أفضل  العلمية  التقديرات  وتجمع  والسياسات.  العلوم  بين  محددة  روابط  استحداث  بالمحيطات 
المعلومات  بأدوات  ذلك  ويُستكمل  وتدابير مستنيرة.  قرارات  اتخاذ  للتمكين من  بالسياسات  تتعلق  علمية  معارف 
المحيطات،  وبيئة  بالمناخ  المتعلقة  اإلدارية  الممارسات  أفضل  تجريب  جانب  إلى  القرارات،  بدعم  الخاصة 

وتقاسمها.

التسونامي، والذي يعمل على  بأمواج  الخاص  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو  لجنة  برنامج  ويعتبر   02029
المعنية  األطراف  أحد  واإلقليمية،  الوطنية  المشاريع  ودعم  القدرات  تنمية  وأنشطة  اإلقليمية  االجتماعات  تنسيق 

األساسية في ميدان الحد من مخاطر التسونامي على الصعيد العالمي.

العواصف، فضالً  وُعرام  واألمواج  البحري  بالجليد  المتعلقة  للخدمات  أساس دولي حكومي  على  التنسيق  ويجري   02030
بعلوم  المعنية  المشتركة  التقنية  اللجنة  طريق  عن  وذلك  المحيطات،  بتنبؤات  الخاصة  التشغيلية  النظم  عن 
الجوية في  المحيطات وخدمات األرصاد  بالتضافر مع وكاالت   ،)JCOMM( البحرية الجوية  المحيطات واألرصاد 
مختلف أنحاء العالم. وقد يعود وضع أدلة ألفضل الممارسات بالنفع على المعنيين الجدد بهذا المجال، ويمكن أن 
لجنة  لبرنامج  الرئيسية  األنشطة  أحد  المعنية  األطراف  وتعليم  تدريب  ويعدُّ  القدرات.  بناء  ألنشطة  أساساً  يرسي 

اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات الخاص بأمواج التسونامي.

والمعلومات  للبيانات  الدولي  التبادل  لبرنامج  التابع  المحيطات،  مجال  في  بالمدّرسين  الخاص  البرنامج  وأدى   02031
المضامين.  هذه  استخدام  إعادة  وضمان  التدريبية  للمضامين  األجل  الطويل  األثر  تعزيز  إلى  األوقيانوغرافية، 
وفضالً عن ذلك، يمكن االستفادة من مراكز التدريب اإلقليمية المزمع إنشاؤها في إطار برنامج الصفوف الدراسية 

العالمية للمدّرسين في مجال المحيطات .

العالمي األول للمحيطات، في عام ٢٠١5، والتقييم  التقييم  ويجري العمل على إصدار عدة تقييمات عالمية )مثل   02032
المزمع  اإليكولوجية،  النظم  وخدمات  البيولوجي  التنوع  مجال  في  والسياسات  للعلوم  األول  الحكومي  الدولي 
الكبير  التنوع  إن  إذ  البيولوجي.  للتنوع  األساسية  المؤشرات  أحد  األنواع  تنوع  ويعدُّ   .)٢٠١٨ عام  في  إصداره 
نظام  ويشّكل  المحيطات.  لصحة  أساسياً  مؤشراً  ويعدُّ  اإليكولوجي  النظام  على  للحفاظ  أساسي  أمر  هو  لألنواع 
المعلومات البيولوجية الجغرافية المتعلقة بالمحيطات )OBIS(، وهو أكبر قاعدة بيانات شبكية مفتوحة في العالم 
عن تنوع الحياة البحرية وتوزيعها ووفرتها، مصدراً عالمياً هاماً للمعلومات في مجال التنوع البيولوجي البحري. 
بؤر  تحديد  في  وتُستخدم  المستقبلية  التغيرات  ضوئها  على  تقاس  أساسية  مرجعية  مقاييس  النظام  هذا  فيتيح 
التنوع البيولوجي وأنماط توزيع األنواع. ويمكن أن توفر قاعدة البيانات هذه بيانات ومعلومات مثل مؤشرات عن 

التنوع ورسوم بيانية للتوجهات قابلة لالستخدام في تقييم التنوع البيولوجي على الصعيدين العالمي واإلقليمي.

وتم الربط بين زيادات محتوى المحيطات من المغذيات وبين التكاثر الكبير لألعشاب البحرية الضارة، مما يؤدي   02033
إلى نقص األوكسجين أو حتى إلى آثار سامة أو ضارة تقع على موارد مصائد األسماك والنظم اإليكولوجية وصحة 
المالحة  المياه  أو  البحار  مياه  في  البحرية  المجهرية  الطحالب  انتشار  يؤدي  وقد  الترفيهية.  أنشطته  أو  اإلنسان 
للبشر. ويمكن  اإليكولوجية بصورة مضرة  النظم  البحرية وتغير  األغذية  إلى موت عدد كبير من األسماك، وتَسمم 
الفوسفور  تصدير  ارتفع  وقد   .)HAB( الضارة  البحرية  األعشاب  تكاثر  تنشط  أن  المغذيات  مصادر  من  لكثير 
النتروجين  مستوى  ارتفع  كما  الصناعية،  قبل  المرحلة  في  عليه  كان  ما  أمثال  ثالثة  مستواه  فبلغ  المحيطات  إلى 
بصورة أشد وخصوصاً خالل السنوات األربعين الماضية. ويعتبر البرنامج الدولي المعني بتكاثر األعشاب البحرية 
مستوى  وإدارة  النماذج  ووضع  للرصد  مالئماً  منبراً  المحيطات،  لعلوم  الحكومية  الدولية  للجنة  التابع  الضارة، 

المغذيات وحاالت تكاثر األعشاب الضارة على المستويين المحلي واإلقليمي.
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وستقوم اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، استناداً إلى مساهمتها في إعداد تقييم األمم المتحدة العالمي   0203٤
عمليات  لتطوير  توفره  الذي  والعلمي  التقني  الدعم  بزيادة   ،٢٠١5 عام  في  نُشر  الذي   )WOA( للمحيطات  األول 
التقييم العالمية المتصلة بالمحيطات، ومنها العمليات الخاصة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 

والمنتدى الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية، والتقييم العالمي للمحيطات.

النتيجة المنشودة 5: تخفيف األخطار واآلثار الناجمة عن أمواج التسونامي والمخاطر 
األخرى المرتبطة بالمحيطات، واتخاذ التدابير الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ 

وتخفيف وطأته، وقيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات لضمان صحة النظم 
اإليكولوجية للمحيطات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

)١( الدول األعضاء المشاركة في 1-
تنسيق وتوحيد نظم الرصد واإلنذار 

الخاصة باألخطار الساحلية في 
المناطق األربع المعنية

)٢( الدول األعضاء، وال سيما تلك 
األكثر عرضًة لألخطار الساحلية، التي 
اعتمدت خططاً منسقة لتخفيف وطأة 

األخطار والتكيف معها

خط األساس:

ق سوى مكون رصد  )١( لم ينسَّ
مستوى سطح البحر على مستوى 

جميع نظم اإلنذار بأمواج التسونامي 
بحلول نهاية عام ٢٠١3؛ 

)٢( نُظِّمت حلقة عمل واحدة بحلول 
نهاية عام ٢٠١3

)١( الشروع في تنسيق نظم   -
اإلنذار بأمواج التسونامي القائمة 

في المناطق األربع وفي ضمان 
قابليتها للتشغيل المتبادل

)٢( )أ( تعزيز الدعم للمشاركة في   -
أفرقة العمل التقنية التابعة لفريق 
 )ICG( التنسيق الدولي الحكومي
لضمان مشاركة األعضاء الكاملة، 
وذلك في اجتماع واحد على األقل 

في السنة

)ب( قيام ما ال يقل عن ٦ دول   -
أعضاء بإعداد أو استعراض 

إجراءات تشغيل موحدة بغية 
اعتماد خطط منسقة لتخفيف 

وطأة األخطار والتكيف معها

)جـ( قيام المراكز الوطنية   -
لإلنذار بأمواج التسونامي 

)NTWC( في البلدان الجزرية 
 )PIC( بمنطقة المحيط الهادي

بتعزيز قدراتها للتمكن من اتخاذ 
قرارات سليمة بشأن اإلنذار 

وتوفير خدمات وطنية/محلية 
على مدار الساعة طيلة أيام 

األسبوع؛ وقيام خمسة من البلدان 
الجزرية بمنطقة المحيط الهادي 

بإعداد/تحديث الخطط/إجراءات 
التشغيل الموحدة الخاصة بأمواج 

التسونامي

)١( الشروع في تنسيق نظم   -
اإلنذار بأمواج التسونامي القائمة 

في المناطق األربع وفي ضمان 
قابليتها للتشغيل المتبادل

)٢( قيام ما ال يقل عن 4 دول   -
أعضاء بإعداد أو استعراض 

إجراءات تشغيل موحدة بغية 
اعتماد خطط منسقة لتخفيف 

وطأة األخطار والتكيف معها
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

قيام الدول األعضاء باكتساب قدرات 2-
معززة وباستخدامها في رصد وإدارة 

)١( حاالت تكاثر الطحالب الضارة 
وآثارها؛ )٢( ومستوى المغذيات في 

البيئة الساحلية

خط األساس:

)١( تنفيذ ١٠ أنشطة لتنمية القدرات 
في الفترة ٢٠١٠-٢٠١3؛ )٢( إشراك 

٢5 مؤسسة في الفترة ٢٠١٠-٢٠١3؛ 
)3( عقد سبع حلقات عمل في الفترة 

٢٠١3-٢٠١٠

)١( مشاركة الدول األعضاء   -
مشاركة قوية في ما ال يقل عن 

١٠ أنشطة لتعزيز القدرات

)٢( مشاركة ما ال يقل عن 4٠   -
مؤسسة بحوث وطنية في تنفيذ 

األنشطة العلمية للجنة الدولية 
الحكومية لعلوم المحيطات 

بشأن ما يلي: )١( حاالت تكاثر 
الطحالب الضارة؛ )٢( وإدارة 

المغذيات

)3( مشاركة مؤسسات الدول   -
األعضاء مشاركة قوية في 

ما ال يقل عن 5 حلقات عمل 
خاصة بالخبراء/العلوم للنهوض 

بالبحوث الدولية واإلرشادات 
السياسية المتعلقة بما يلي: )١( 

تكاثر الطحالب الضارة؛ )٢( إدارة 
المغذيات

)١( مشاركة الدول األعضاء   -
مشاركة قوية في ما ال يقل عن ٨ 

أنشطة منفذة لتعزيز القدرات

)٢( مشاركة ما ال يقل عن 35   -
مؤسسة بحوث وطنية في تنفيذ 

األنشطة العلمية للجنة الدولية 
الحكومية لعلوم المحيطات 

والمتعلقة بما يلي: )١( حاالت 
تكاثر الطحالب الضارة؛ )٢( 

وإدارة المغذيات

)3( مشاركة مؤسسات الدول   -
األعضاء مشاركة قوية في ما ال 
يقل عن 4 حلقات عمل خاصة 

بالخبراء/العلوم للنهوض 
بالبحوث الدولية واإلرشادات 

السياسية المتعلقة بما يلي: )١( 
تكاثر الطحالب الضارة؛ )٢( إدارة 

المغذيات

ن 3- استفادة الدول األعضاء من تحسُّ
قدرات النظم التشغيلية للتنبؤات 

الخاصة باملحيطات، وقيامها بتوفري 
خدمات محسنة وآنية تقريباً لدعم 

العمليات البحرية والتخفيف من وطأة 
مخاطر الفيضانات الساحلية

خط األساس:

مشاركة الدول األعضاء يف أعمال 
فريق الخرباء املعني بالنظم التشغيلية 

للتنبؤات الخاصة باملحيطات 
)ETOOFS( التابع للجنة التقنية 

املشرتكة املعنية بعلوم املحيطات 
 )JCOMM( واألرصاد الجوية البحرية

مشاركة نشطة يف عام ٢٠١3

استفادة الدول األعضاء المتمتعة   -
بقدرات متقدمة في مجال 

التنبؤات الخاصة بالمحيطات 
بأفضل الممارسات المبينة في 
دليل النظم التشغيلية للتنبؤات 

الخاصة بالمحيطات

مساعدة ثالث دول أعضاء جديدة   -
على تنمية الخدمات المحلية 

الخاصة بسالمة المحيطات

تعزيز قدرة المجتمعات المحلية   -
في الدول الجزرية الصغيرة 

النامية على الصمود في وجه 
األخطار المتعلقة بارتفاع مستوى 

سطح البحر عن طريق التدريب 
والتنبؤ

استفادة الدول األعضاء المتمتعة   -
بقدرات متقدمة في مجال 

التنبؤات الخاصة المحيطات 
بأفضل الممارسات المبينة في 
دليل النظم التشغيلية للتنبؤات 

الخاصة بالمحيطات

عدد الطلبة الذين اكتسبوا قدرات ٤-
تتصل بنظم اإلنذار املبكر وتدابري 

تخفيف وطأة تغري املناخ والتكيف معه 
من خالل برنامج »مدريس املحيطات« 

)OceanTeacher( التدريبي

ً ٢5٠ طالبا  -ً ١7٠ طالبا  -
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي اكتسبت 5-
القدرة عىل إجراء تقييمات بحرية 

والتي تسهم يف عمليات التقييم 
اإلقليمية والعاملية للمحيطات ومنها 

التقييم العاملي للمحيطات، والعمليات 
الخاصة باملنتدى الحكومي الدويل 

املعني بالتنوع البيولوجي وخدمات 
النُظم اإليكولوجية وباتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

ما ال يقل عن 4٠ دولة عضواً من   -
أربع مناطق

ما ال يقل عن ١٢ دولة عضواً من   -
منطقتين

إلى أن المحيطات ال تعرف الحواجز الجغرافية وأن األنشطة في مياه بلد ما يمكن أن تؤثر في المحيطات  ونظراً   02035
ضمن  الواقعة  المياه  إلدارة  الالزمة  القدرات  وبتوفير  واألنشطة  التدابير  بتنسيق  البلدان  جميع  قيام  فإن  عالمياً، 
لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو  لجنة  تقوم   ،١9٦٠ عام  ومنذ  أساسية.  أهمية  يكتسب  القانونية  واليتها 
التابعة  اإلقليمية  والهيئات  جمعيتها  خالل  من  المحيطات  بعلوم  المتعلقة  العالمية  المبادرات  بتنسيق  المحيطات 
لها، وهي تعلن عن هذا الدور من خالل أنشطة التوعية التي تضطلع بها. وسعياً إلى تنفيذ جدول أعمالها العالمي، 

قدمت اللجنة مساهمات كبيرة في مؤتمر ريو + ٢٠ وفي وثيقته الختامية المعنونة »المستقبل الذي نريد«.

نظامها  في  عليه  المنصوص  المحيطات،  لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو  للجنة  األساسية  األهداف  أحد  ويتمثل 
األساسي والذي تعترف به الجمعية العامة لألمم المتحدة، في بناء القدرات الوطنية في مجال علوم البحار ورصد 
المحيطات ومواردها واستخدامها  االستفادة من حفظ  العالم  الساحلية في  الدول  لجميع  يتسنى  المحيطات حتى 
األدوات  وضع  إلى  حاجة  ثمة  فعالة،  بصورة  الدولي  الدعم  توجيه  على  وحرصاً  ذلك،  ومع  مستدام.  نحو  على 
المحيطات في  بعلوم  المتعلقة  واالستثمارات  االحتياجات  بشأن  منتظمة  وثائق  ولتقديم  الثغرات  لتحديد  المناسبة 
جمعية  نظرت  السياق،  هذا  وفي  والبشرية.  المؤسسية  التقنية  القدرات  صعيد  على  ذلك  في  بما  األعضاء،  الدول 
المنعقدة في تموز/يوليو ٢٠١3، في  السابعة والعشرين  المحيطات، في دورتها  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة 
الدورات  بين  عامل  فريق  إنشاء  وقررت   ،)GOSR( المحيطات  لعلوم  العالمي  التقرير  إعداد  بشأن  األمانة  اقتراح 
استعراض  مواصلة  من  األعضاء  الدول  تمكين  بغية  الميزانية  عن  خارجة  مصادر  من  يمول  العضوية  مفتوح 
االقتراح وتحسينه. إضافًة إلى ذلك، ستسهم المعلومات التي ستُجمع من خالل التقرير العالمي لعلوم المحيطات 
)GOSR( في قياس بعض من غايات هدف التنمية المستدامة المتعلق بالمحيطات، وذلك عن طريق توفير لمحة 

عامة عن القدرات العلمية القائمة على الصعيدين الوطني واإلقليمي.

وستعزز  القرارات  اتخاذ  في  للدعم  أدوات  إعداد  عملية  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  وستقود   02036
اإليكولوجية.  النظم  على  يقوم  إطار  ضمن  وذلك  والساحلية،  البحرية  مواردها  إدارة  على  الساحلية  البلدان  قدرة 
صون  وضمان  المحيطات،  على  المعتمدة  االقتصادات  تنمية  فرص  تعزيز  على  يرتكز  مزدوج  نهج  وسيوضع 
اللجنة  استراتيجية  ركيزة  النهج  هذا  اإليكولوجية، وسيكون  النظم  والساحلي وخدمات  البحري  البيولوجي  التنوع 
تقييم  سيجرى  الهدف،  لهذا  وتحقيقاً  البحري.  المجال  بتخطيط  الخاصة  المحيطات،  لعلوم  الحكومية  الدولية 
المتعلقة بتخطيط المجال البحري، وسينظَّم مؤتمر دولي في عام ٢٠١٦، وستوضع إرشادات  عالمي للممارسات 
إلى  باإلضافًة  المعنية. وستُنشأ،  المناطق  ع في  اإليكولوجية وستوزَّ النظم  القائمة على  اإلدارة  تقنية جديدة بشأن 
المتحدة  األمم  العالمية وبرنامج  البيئة  بالتعاون مع مرفق  الكبيرة  البحرية  اإليكولوجية  للنظم  عالمية  ذلك، شبكة 

اإلنمائي، وهي شبكة ستتولى اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات تيسير أعمالها.

في  المحيطات  بعلوم  المعنية  التنسيق  جهة  بوصفها  المحيطات،  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  وستستمر 
األمم  أنشطة شبكة  مثل  المتحدة،  األمم  وكاالت  بين  المشتركة  األنشطة  في  المشاركة  في  المتحدة،  األمم  منظومة 
في  وكذلك  النامية،  الصغيرة  الجزرية  الدول  بشأن  المتحدة  األمم  مؤتمر  نتائج  متابعة  وفي  للمحيطات،  المتحدة 

خطة التنمية لما بعد عام ٢٠١5.
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لجمعيتها في حزيران/ والعشرين  الثامنة  الدورة  المحيطات، خالل  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  اعتمدت  وقد   02037
يونيو ٢٠١5، استراتيجية جديدة لتنمية القدرات ستعطي دفعة كبرى لتحسين مستوى المؤهالت العلمية للتعليم 
المدّرسين في  الدول األعضاء فيها، وذلك من خالل نظام تدريب  المحيطات لدى مواطني  العالي في مجال علوم 
القدرات  تنمية  مبادرات  من  والهدف  المحيطات.  لعلوم  الحكومية  الدولية  للجنة  التابع  المحيطات  علوم  مجال 
الخاصة باللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات هو ضمان أن يتوافر لدى الدول األعضاء علميون ذوو مؤهالت 
التابعة  والسواحل  المحيطات  إدارة  بشأن  إلى حكوماتهم  المشورة  يقدموا  أن  يمكنهم  البحري  المجال  في  رفيعة 
خالل  من  أعم  بصورة  األساسية  المجموعة  هذه  لدى  الدراية  نطاق  توسيع  على  نفسه  الوقت  في  العمل  مع  لها، 
مبادرات التدريب الوطنية. وسيُرصد متدربو نظام تدريب المدّرسين في مجال علوم المحيطات، طوال سير عملهم 

الوظيفي، وستُجرى معهم مقابالت بشأن مدى استخدامهم للدراية التي حصلوا عليها.

للجنة(  التنفيذي  والمجلس  )الجمعية  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  للجنة  الرئاسيتان  الهيئتان  وستقدم   02038
اإلقليمية  الهيئات  ستقدم  حين  في  للجنة،  الرئيسية  العمل  ومحاور  العامة  السياسات  مجال  في  شامالً  إرشاداً 
التنفيذ اإلقليمي: اللجنة الفرعية ألفريقيا والدول الجزرية المتاخمة لها، واللجنة  التالية اإلرشاد في مجال  الفرعية 

الفرعية للبحر الكاريبي والمناطق المتاخمة له واللجنة الفرعية لغرب المحيط الهادي.

النتيجة المنشودة 6: تعزيز القدرات المؤسسية لدى الدول األعضاء ألغراض حماية 
موارد المحيطات والسواحل وإدارتها بصورة مستدامة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي نفذت خطط 1-
العمل )ُحددت األولويات استناداً 

إلى االحتياجات والموارد المتوافرة( 
الخاصة بالهيئتين الرئاسيتين 

والهيئات الفرعية

مشاركة ما ال يقل عن 75٪ من   -
الدول األعضاء في اللجنة الدولية 

الحكومية لعلوم المحيطات 
وهيئاتها الفرعية التي تضّم اللجنة 
الفرعية للبحر الكاريبي والمناطق 

المتاخمة له، واللجنة الفرعية 
لغرب المحيط الهادي، واللجنة 

الفرعية ألفريقيا والدول الجزرية 
المتاخمة لها، في االجتماعات 

اإلقليمية لهذه الهيئات الفرعية 
وفي تنفيذ خطط عملها

مشاركة ما ال يقل عن 5٠٪ من   -
الدول األعضاء في اللجنة الدولية 

الحكومية لعلوم المحيطات 
وهيئاتها الفرعية التي تضّم اللجنة 
الفرعية للبحر الكاريبي والمناطق 

المتاخمة له، واللجنة الفرعية 
لغرب المحيط الهادي، واللجنة 

الفرعية ألفريقيا والدول الجزرية 
المتاخمة لها، في االجتماعات 

اإلقليمية لهذه الهيئات الفرعية 
وفي تنفيذ خطط عملها

عدد البلدان التي تستخدم أدلة اللجنة 2-
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 

بشأن اإلدارة القائمة على النظم 
اإليكولوجية وأدوات اللجنة الخاصة 

بالتكيف مع األخطار الساحلية/تغير 
المناخ عند إعداد برامجها الوطنية 

وإدارتها وتقييمها

خط األساس:

قيام بلدين باإلبالغ عن تطبيقهما 
لألدلة، ومشاركة ١5 بلداً في مشاريع 

إقليمية

اضطالع ما ال يقل عن 45 بلداً   -
بتطبيق أدلة اللجنة الدولية 

الحكومية لعلوم المحيطات إلدارة 
مناطقها الساحلية والبحرية

مشاركة ما ال يقل عن ٢٢ بلداً   -
في إعداد وتنفيذ أنشطة إقليمية 

تتعلق باألخطار الساحلية/التكيف 
مع تغير المناخ أو تخطيط الحيز 

البحري في منطقتين

تنظيم مؤتمر دولي واحد بشأن   -
أحدث التطورات في مجال 

تخطيط الحيز البحري

اضطالع ما ال يقل عن ٢٢ بلداً   -
بتطبيق أدلة اللجنة الدولية 

الحكومية لعلوم المحيطات إلدارة 
مناطقها الساحلية والبحرية

مشاركة ما ال يقل عن ١٦ بلداً   -
في إعداد وتنفيذ أنشطة إقليمية 

تتعلق باألخطار الساحلية/التكيف 
مع تغير المناخ أو تخطيط الحيز 

البحري في منطقة واحدة
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد العلميني املدرَّبني الذين 3-
يستخدمون مهاراتهم لدعم السلطات 

الوطنية

برنامج التبادل الدولي للبيانات   -
والمعلومات األوقيانوغرافية 
)IODE( ونظام المعلومات 

البيولوجية الجغرافية المتعلقة 
 )١( :)OBIS( بالمحيطات

تدريب ما ال يقل عن 4٠٠ طالب 
بشأن موضوعات تتعلق ببرنامج 
التبادل الدولي )IODE( وبنظام 
المعلومات البيولوجية الجغرافية 

)OBIS(؛ )٢( وقيام الطلبة 
المنتفعين بالدورات التدريبية 
بإصدار ما ال يقل عن خمسة 

مطبوعات تتضمن إحاالت مرجعية 
إلى برنامج التبادل الدولي 

)IODE( ونظام المعلومات 
)OBIS( البيولوجية الجغرافية

نقل التكنولوجيا البحرية: إنشاء   -
موقع إلكتروني وإعداد كتيّب 
ومواد تدريبية، وتنظيم دورة 

تدريب تجريبية لشعبة شؤون 
المحيطات وقانون البحار 

)DOALOS( التابعة للجنة 
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

اللجنة الفرعية ألفريقيا والدول   -
الجزرية المتاخمة لها: )١( 

االضطالع، في عاَمي ٢٠١٦ 
و٢٠١7، بتنظيم مدرستين 

صيفيتين في أفريقيا تركزان على 
تطبيق عمليتَي وضع النماذج 

واالستشعار عن بعد على إدارة 
المناطق الساحلية؛ )٢( ودعم 

كراسي اليونسكو الجامعية 
المعنية بعلوم البحار، التي توفر 

التدريب على مستوى دراسات 
الدكتوراه والماجستير لما ال يقل 

عن ١٠ متدربين من أفريقيا؛ )3( 
وتقديم المساعدة لمراكز التدريب 

اإلقليمية الحديثة العهد التابعة 
لألكاديمية العالمية لمدرسي 

المحيطات

برنامج التبادل الدولي للبيانات   -
والمعلومات األوقيانوغرافية 
)IODE( ونظام المعلومات 

البيولوجية الجغرافية المتعلقة 
 )١( :)OBIS( بالمحيطات

تدريب ما ال يقل عن 355 طالباً 
بشأن موضوعات تتعلق ببرنامج 
التبادل الدولي )IODE( وبنظام 
المعلومات البيولوجية الجغرافية 

)OBIS(؛ )٢( وقيام الطلبة 
المنتفعين بالدورات التدريبية 
بإصدار نحو أربعة مطبوعات 

تتضمن إحاالت مرجعية إلى 
 )IODE( برنامج التبادل الدولي

ونظام المعلومات البيولوجية 
)OBIS( الجغرافية

نقل التكنولوجيا البحرية: إنشاء   -
موقع إلكتروني وإعداد كتيّب 

ومواد تدريبية

اللجنة الفرعية ألفريقيا والدول   -
الجزرية المتاخمة لها: )١( تنظيم 

مدرسة صيفية في أفريقيا؛ )٢( 
لن يقدم أي دعم إلى كراسي 

اليونسكو الجامعية؛ )3( لن تقدم 
المساعدة لمراكز التدريب اإلقليمية 

الحديثة العهد التابعة لألكاديمية 
العالمية لمدرسي المحيطات

اللجنة الفرعية للبحر الكاريبي   -
والمناطق المتاخمة له: )١( تنظيم 

مدرسة صيفية؛ )٢( لن تقدم 
المساعدة لمراكز التدريب اإلقليمية 

الحديثة العهد التابعة لألكاديمية 
العالمية لمدرسي المحيطات

اللجنة الفرعية لغرب المحيط   -
الهادي: إنشاء مركز إقليمي 

للتدريب والبحث، وتنظيم دورة 
دراسية واحدة على األقل
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

اللجنة الفرعية للبحر الكاريبي   -
والمناطق المتاخمة له: )١( تنظيم 

مدارس صيفية؛ )٢( وتقديم 
المساعدة لمراكز التدريب اإلقليمية 

الحديثة العهد التابعة لألكاديمية 
العالمية لمدرسي المحيطات

اللجنة الفرعية لغرب المحيط   -
الهادي: إنشاء مراكز إقليمية 

للتدريب والبحث، وتنظيم دورات 
دراسية أولية، والشروع في 

تشغيل المراكز المذكورة

عدد البلدان املشاركة يف التقرير العاملي ٤-
لعلوم املحيطات واملساهمة فيه عن 

طريق تقديم املعلومات

إجراء تحليل ببليومتري كمّي   -
لمراقبة التطورات المستجدة في 

مجال العلوم

إجراء تحليل للشبكات وللتعاون   -
اإلقليمي في الميدان العلمي

استخراج معلومات نوعية من   -
الدراسة االستقصائية المخصصة

قيام ما ال يقل عن 3٠ بلداً بالرد   -
على استقصاء اللجنة الدولية 

الحكومية لعلوم المحيطات بشأن 
القدرات الوطنية في مجال علوم 

المحيطات

إجراء تحليل ببليومتري كمّي   -
لمراقبة التطورات المستجدة في 

مجال العلوم

إجراء تحليل للشبكات وللتعاون   -
اإلقليمي في الميدان العلمي

استخراج معلومات نوعية من   -
الدراسة االستقصائية المخصصة

قيام ما ال يقل عن 3٠ بلداً بالرد   -
على استقصاء اللجنة الدولية 

الحكومية لعلوم المحيطات بشأن 
القدرات الوطنية في مجال علوم 

المحيطات

محور العمل ٤: توطيد التعاون العلمي الدولي فيما يتعلق بنظم األرض 
وتخفيف مخاطر الكوارث

 

يتعلق  فيما  أو  والتنوع  اإليكولوجية  النظم  أو  المناخ  حيث  من  سواء  ومترابط،  معقد  األرض  نظم  عمل  سير  إن   02039
المعقدة هذه وتفاعل  المستدامة، يتعين علينا أن نفهم عمل نظم األرض  التنمية  الجيولوجية. ولتحقيق  بالعمليات 
أن نحفظها لألجيال  أيضاً  أن نستفيد من موارد األرض فحسب بل علينا  أننا ال نستطيع  اإلنسان معها وأن ندرك 
المقبلة. ويعتبر التعاون الدولي لوضع مسارات مشتركة إدارة موارد األرض محورياً في والية اليونسكو في مجال 
استكشف  وقد  والحوار.  السالم  ثقافة  بناء  في  كذلك  بل  المستدامة  التنمية  في  بالمساهمة  يكتفي  ال  فهو  العلوم، 
محددة  ايكولوجية  مناطق  في  بالطبيعة  اإلنسان  عالقة   )MAB( الحيوي«  والمحيط  »اإلنسان  اليونسكو  برنامج 
وأنشأ شبكة عالمية فريدة من نوعها تضم أمثلة للتنمية المستدامة في مواقع محددة في الشبكة العالمية لمعازل 
بين  بالجمع  عاماً   4٠ من  أكثر  خالل  قام  فقد  األرض  لعلوم  الدولي  البرنامج  أما   .)WNBR( الحيوي  المحيط 
العلميين في مجال علوم األرض من جميع أقاليم العالم لدراسة األرض والعمليات الجيولوجية في إطار موضوعات 
وتضم  المعدنية.  للموارد  الرشيد  واالستخدام  الكوارث  مخاطر  من  الحد  قبيل  من  متزايدة،  مجتمعية  أهمية  ذات 
التنمية  لتحقيق  أساساً  تشكل  بارزة  جيولوجية  قيمة  ذات  مواقع  الجيولوجية  للحدائق  العالمية  اليونسكو  شبكة 

المستدامة على المستوى المحلي. وستواصل اليونسكو دعم هذه البرامج بالتعاون مع المنظمات الشريكة.
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وتشكل الخسارات المتزايدة الناجمة عن الكوارث الطبيعية، كالزالزل والفيضانات واالنهيارات والبراكين وعواصف   020٤0
ويتطلب  النامية.  البلدان  سيما  وال  المنظمة،  في  األعضاء  الدول  يواجه  رئيسياً  تحدياً  والتصحر  والجفاف  الريح 
بناء ثقافة تقوم على المجتمعات القادرة على الصمود وجود مواطنين نشطين ومطلعين وصناع قرار مستنيرين. 
وتيسير  القدرات  بناء  على  القطاعات،  بين  ومشترك  التخصصات  متعدد  نهج  خالل  من  اليونسكو،  وستساعد 

الشراكات كي يمكن للعلوم والتكنولوجيا أن تخفف من آثار األخطار وأن تحد من جوانب الضعف.

فترة  في   4 العمل  محور  إطار  في  تعزيزها  جرى  التي  البيولوجي،  بالتنوع  الخاصة  اليونسكو  أنشطة  وستركز   020٤1
التنوع  أزمة  لمعالجة  الدولي  والمجتمع  األعضاء  الدول  لدى  العلمية  القدرة  زيادة  على   ،٢٠١5-٢٠١4 العامين 
 ٢ الفئة  من  ومراكز  لليونسكو  جامعية  كراس  إنشاء  فرص  بُحثت  األعضاء،  الدول  إلى  وبالنسبة  البيولوجي. 
حالياً.  بالضعف  لديها  الحفظ  بيولوجيا  مجال  في  العلمية  القدرات  تتسم  التي  التنوع  الشديدة  البلدان  في 
التنوع  رصد  بشبكة  المعني  الفريق  في  النشيطة  مشاركتها  تعزيز  على  اليونسكو  عملت  الدولي،  الصعيد  وعلى 
اإليكولوجية  النظم  متغيرات  تعريف  في  وأسهمت   ،)GEO-BON( األرض  رصد  لبرنامج  التابعة  البيولوجي 
 )GBIF( البيولوجي  التنوع  لمعلومات  العالمي  المرفق  مع  الشراكات  أن  كما  وتقييمها.  واستخدامها  األساسية 
وغير  البيولوجي،  التنوع  واتفاقية  رامسار  واتفاقية   )OBIS( للمحيطات  الجغرافية  البيولوجية  المعلومات  ونظام 
فيما  التعاون  متابعة  على  المنظمة  وعملت  بالحفظ.  المعنية  العالمية  العلوم  في  أسهمت  قد  الشركاء،  من  ذلك 
يتعلق بجدول أعمال بحوث التنوع البيولوجي مع »أرض المستقبل« وشبكة التقديرات دون العالمية، وذلك بهدف 
النظم  وخدمات  البيولوجي  للتنوع  القياسات  المتعددة  التقديرات  في  اليونسكو  مواقع  إشراك  لمواصلة  الترويج 
اإليكولوجية.  النظم  وخدمات  البيولوجي  بالتنوع  المعني  الحكومي  الدولي  المنبر  يتوخاه  ما  وفق  اإليكولوجية، 

ذ هذه األنشطة في إطار الهدفين االستراتيجيين 4 و9 اعتباراً من عام ٢٠١٦. وستنفَّ

وسيستند البرنامج الدولي لعلوم األرض )IGCP(، بعد إعادة تركيز عناصره، إلى خبرته الماضية لزيادة التعاون   020٤2
علوم  في  المختصين  العلميين  صعيد  على  وذلك  الجنوب،  بلدان  بين  فيما  وبخاصة  والجنوب،  الشمال  بلدان  بين 
وتغير  الطبيعية  الموارد  استخدام  وفيما يخص  الجيولوجية،  للمخاطر  الرئيسية  المواضيعية  المجاالت  في  األرض 
البلدان  من  العلميون  فيها  يضطلع  تركيزاً،  وأكثر  حجماً  أكبر  الدولي،  للبرنامج  مشاريع  عدة  وستوضع  المناخ. 
المحلية  المجتمعات  مع  اليونسكو  الجيولوجية، ستتعاون  للحدائق  العالمية  الشبكة  أهم. ومن خالل  بدور  النامية 
التنمية  أجل تحقيق  الشعبي من  المستوى  على  األرض  علوم  للتعاون في مجال  قوية  بناء شبكة  لمساعدتها على 
الشبكة  المساعدة من خالل  اليونسكو  الالتينية. وستقدم  وأمريكا  أفريقيا  في  السالم.، وال سيما  وبناء  المستدامة 
األعضاء  للدول  يمكن  كي  أفريقيا  في  األرض  علوم  مجال  في  القدرات  بناء  على  األرض  علوم  لمعاهد  األفريقية 

األفريقية االستناد إلى معلومات أمتن في اتخاذ القرارات عن استخدامها لمواردها الطبيعية.

النتيجة المنشودة 7: توسيع نطاق التعاون العالمي في العلوم اإليكولوجية 
والجيولوجية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

النسبة المئوية للدول األعضاء النامية 1-
التي يوجد فيها علميون يشاركون 

بنشاط في التعاون بين بلدان الشمال 
والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب 

من خالل مشروعات البرنامج الدولي 
للعلوم الجيولوجية، مع التركيز 

على المجاالت المواضيعية الرئيسية 
للمخاطر الجيولوجية واستخدام 

الموارد المعدنية وتغير المناخ

انتماء ما ال يقل عن 5٠٪ من   -
الدول األعضاء التي تتمتع بعلميين 

يشاركون في مشاريع البرنامج 
الدولي للعلوم الجيولوجية إلى فئة 

البلدان النامية

تدريب علميين منتمين إلى 4٠   -
دولة عضواً من البلدان النامية على 

إعداد مشاريع في إطار البرنامج 
الدولي للعلوم الجيولوجية

انتماء ما ال يقل عن 5٠٪ من   -
الدول األعضاء التي تتمتع بعلميين 

يشاركون في مشاريع البرنامج 
الدولي للعلوم الجيولوجية إلى فئة 

البلدان النامية
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي توجد فيها 2-
معاهد تسهم في مبادرة علوم األرض 

في أفريقيا من خالل الشبكة األفريقية 
لمؤسسات علوم األرض

ما ال يقل عن 3٠ دولة عضواً   -
إضافية

ما ال يقل عن ٢٠ دولة عضواً   -
إضافية

عدد الدول األعضاء التي تتمتع 3-
بمعلمني يدرسون علوم األرض يف 

مدارسها

ً ما ال يقل عن ٢٠ دولة عضوا ما ال يقل عن 5 دول أعضاء-   -

عدد الدول األعضاء التي توجد فيها ٤-
حدائق جيولوجية عاملية

إنشاء حدائق جيولوجية عالمية   -
جديدة في ما ال يقل عن ٢٠ دولة 

عضواً، مع التركيز على إنشاء 
حدائق جيولوجية عالمية جديدة 

في مناطق العالم الممثلة دون 
النصاب في الوقت الراهن

إنشاء حدائق جيولوجية عالمية   -
جديدة في ما ال يقل عن ٢٠ دولة 

عضواً، مع التركيز على إنشاء 
حدائق جيولوجية عالمية جديدة 

في مناطق العالم الممثلة دون 
النصاب في الوقت الراهن

عدد الدول األعضاء التي توجد فيها 5-
مواقع حددتها اليونسكو والتي تستفيد 

من أدوات رصد األرض

ما ال يقل عن ٢٠ دولة عضواً   -
توجد فيها مواقع حددتها 

اليونسكو وتستفيد من أدوات 
رصد األرض في إطار التدابير 

اإلدارية الرامية إلى مواجهة تغير 
المناخ واألخطار الجيولوجية

ال تنفذ األنشطة ذات الصلة، في   -
إطار خطة اإلنفاق القائمة على 

5١٨ مليون دوالر

وذلك  وطأتها،  وتخفيف  الكوارث  لمواجهة  التأهب  ألغراض  التقنية  القدرات  وبناء  للبحوث  الترويج  سيجري   020٤3
اإلقليمية  الشبكات  اليونسكو  للفترة ٢٠١5-٢٠3٠. وستعزز  الكوارث  للحد من مخاطر  ِسنداي  إطار  مع   تماشياً 
إلى  المساعدة  وستقدم  وطأتها.  وتخفيف  للمخاطر  التأهب  مجال  في  القدرات  ولبناء  وإدارتها  المعارف  لتبادل 
المبكر  لإلنذار  إنشاء نظم  الطبيعية، وذلك من خالل  األخطار  الناجمة عن  المخاطر  بتقدير  للقيام  األعضاء  الدول 
وتدريبات على رسم خرائط األخطار. كما سيقدم الدعم إليها إلنشاء أدوات من قبيل استراتيجيات الحد من مخاطر 
األعضاء  الدول  لدى  البشري  المال  رأس  القدرات  بناء  تدريبات  وستعزز  الموحدة.  التشغيل  وإجراءات  الكوارث 
باالعتبارات  يتعلق  قوياً  مكوناً  البرنامج  وسيتضمن  المثلى.  بالصورة  معها  والتعامل  األخطار  توقع  من  لتمكينها 
بناء  اليونسكو،  وستقدم  الكوارث.  وجه  في  الصمود  على  القدرة  ثقافة  بناء  في  المكون  هذا  الجنسانية وسيسهم 
من  الوقاية  جهود  تعزيز  على  عمالً  العلمية  الوجهة  ذات  المجاالت  في  والتنسيق  التوجيه  من  مزيداً  الطلب،  على 
تخفيف  جهود  في  الكوارث  بعد  ما  دراسات  من  المستفادة  الدروس  إدماج  خالل  من  وطأتها  وتخفيف  الكوارث 

وطأة الكوارث.

النتيجة المنشودة 8: تحسن تخفيف المخاطر وتعزيز اإلنذار المبكر باألخطار الطبيعية 
وتقوية التأهب للكوارث والقدرة على الصمود أمامها

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الشراكات الجديدة التي أنشأتها 1-
الدول األعضاء المتلقية للدعم إلبراز 

أهمية الحد من مخاطر الكوارث

إنشاء ما ال يقل عن أربع شراكات   -
جديدة على المستويين العالمي 

واإلقليمي

إنشاء ما ال يقل عن أربع شراكات   -
جديدة على المستويين العالمي 

واإلقليمي
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء المتلقية للدعم 2-
والمعززة القدرة على الصمود والحد 

من مخاطر الكوارث

ما ال يقل عن ٦٠ بلداً، على أن   -
تكون بينها ثمانية بلدان على األقل 

في أفريقيا

ما ال يقل عن 4٠ بلداً، على أن   -
تكون بينها سبعة بلدان على األقل 

في أفريقيا

عدد الشبكات التي أنشأتها الدول 3-
األعضاء أو عززتها عىل املستويات 

العاملية واإلقليمية والوطنية عن طريق 
تنظيم دورات لتشاطر املعلومات 

العلمية والتقنية

إنشاء أو تعزيز ما ال يقل عن 5   -
شبكات

إنشاء أو تعزيز ما ال يقل عن 5   -
شبكات

محور العمل 5: تعزيز دور العلوم اإليكولوجية ومعازل المحيط الحيوي

ترمي العلوم البيئية في إطار برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو إلى تسهيل جهود الدول األعضاء   020٤٤
فيما  الناشئة  أو  المطروحة  القضايا  لمعالجة  إجراءات ملموسة  تعاونية جديدة واتخاذ  برامج  في تحديد وصياغة 
الحيوي  المحيط  لمعازل  العالمية  الشبكة  وتعتبر  الطبيعية.  والموارد  فيها  نعيش  التي  البيئة  باستدامة  يتعلق 
اإلنسان  برنامج  إطار  في  تنسيقها  ويجري  المستدامة  للتنمية  مكرسة  وهي  فريدة  شبكة  لليونسكو  التابعة 
والنشطة  التطبيقية  والدراسات  للبحوث  مفيداً  أساساً  الحيوي وشبكتها  المحيط  معازل  الحيوي. وتوفر  والمحيط 
اإلرشادية ألنها تضم نطاقاً واسعاً من الترتيبات الحكومية وتنوعاً في األفكار حول العالقة بين اإلنسان والطبيعة 
خدمات  على  باالعتماد  يكتفي  ال  اإلنسان  رفاه  أن  كيف  تبين  أن  للمعازل  ويمكن  المتباين.  وأثره  اإلنسان  وتأثير 
يمكن  كيف  كذلك  بل  الخدمات  هذه  منه  تأتي  الذي  الطبيعي  المال  ورأس  البيولوجي  والتنوع  اإليكولوجية  النظم 
فإن  وعليه،  المستدامة.  التنمية  تحقيق  إلى  العام  السعي  سياق  في  الزمن  عبر  الخدمات  هذه  على  فعالً  الحفاظ 
العالمي  اليونسكو  أعمال  جدول  بين  الربط  تتيح  مناطق  هي  الحيوي  المحيط  لمعازل  العالمية  الشبكة  مواقع 
المحلية  المستويات  الملموسة على  البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  المستدامة والسياقات  التنمية  بشأن 

والوطنية واإلقليمية. 

وستشمل األنشطة مساهمات من الشبكة العالمية وكذلك من شبكات برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي في جدول   020٤5
والتنمية  االستدامة  لعلم  بالترويج  والمتعلق  القطاعات  بين  والمشترك  التخصصات  المتعدد  اليونسكو  أعمال 
اإليكولوجية  النظم  وخدمات  البيولوجي  للتنوع  العالمية  دون  التقييم  عمليات  خالل  من  وخصوصاً  المستدامة، 
IPBES(؛  الحكومي  الدولي  للمنبر  التابعة  العالمية  دون  التقييم  )شبكة  والدولية  اإلقليمية  الشراكات  خالل  من 
وطأة  وتخفيف  واإلقليمية؛  والوطنية  المحلية  المستويات  على  المتحققة  المستدامة  التنمية  ممارسات  وتقاسم 
التشاركية، وتوفير رؤى وممارسات بديلة  النهوج  البيولوجي من خالل  التنوع  المناخ والتكيف معه، وحفظ  تغير 
للتنمية تستند إلى الحوار بين المعارف العلمية المحلية والتقليدية واألطراف المعنية؛ وحشد الشراكات والشبكات 
الجديدة لتيسير التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمعات المحلية واألعمال والسياسات ضمن األطر التنظيمية؛ 
العالمية  وشبكته  الحيوي  والمحيط  اإلنسان  برنامج  وسيسعى  المستدامة.  بالتنمية  الخاصة  اليومية  والممارسات 
بالتنوع  المعنية  البرامج  مع  الوثيق  التعاون  من  االستفادة  إلى  الجهود  هذه  بذل  في  الحيوي  المحيط  لمعازل 
التقليدية والمحلية، والتحول االجتماعي واالندماج،  البيولوجي، والمياه، والموارد األرضية، والمحيطات، والمعارف 
الشبكة  وستستمر  المعرفة.  ومجتمعات  الثقافي  والتراث  المستدامة،  التنمية  أجل  من  والتعليم  الصغيرة،  والجزر 
الممتثلة لمعايير إشبيلية. وتم وضع استراتيجية  المعازل  العالمية في توسيع نطاقها وتعزيزه، كما سيرتفع عدد 

جديدة لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي للفترة ٢٠١5-٢٠٢5 باالستناد إلى نتائج خطة عمل مدريد.
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النتيجة المنشودة 9: تعزيز استخدام معازل المحيط الحيوي بوصفها أماكن للتعّلم 
المتعلق بالتنمية المنصفة والمستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد معازل المحيط الحيوي الجديدة 1-
التي انضمت إلى شبكة اليونسكو 

العالمية لمعازل المحيط الحيوي، وهي 
شبكة ألماكن التعّلم المتعلق بالتنمية 

المستدامة

إنشاء ما ال يقل عن 5٠ معزالً   -
جديداً للمحيط الحيوي، على أن 
تكون ثالثة منها عابرة للحدود، 
وخصوصاً في البلدان النامية أو 

أقل البلدان نمواً

إنشاء ما ال يقل عن 5٠ معزالً   -
جديداً للمحيط الحيوي، على أن 
تكون ثالثة منها عابرة للحدود، 
وخصوصاً في البلدان النامية أو 

أقل البلدان نمواً

النسبة المئوية لمعازل المحيط 2-
الحيوي المدعومة التي نفذت توصيات 
خطة عمل مدريد وتعمل وفقاً للمبادئ 

والمعايير اإلطارية النظامية الخاصة 
باستراتيجية إشبيلية

تحول ما ال يقل عن ٨٠٪ من   -
معازل المحيط الحيوي التي 

أنشئت قبل اعتماد استراتيجية 
إشبيلية ودعم ١5٪ من المعازل 

المتبقية من خالل مشروعات 
خاصة باليونسكو لتحقيق هذا 

الهدف

تحول ما ال يقل عن ٨٠٪ من   -
معازل المحيط الحيوي التي 

أنشئت قبل اعتماد استراتيجية 
إشبيلية ودعم 5٪ من المعازل 
المتبقية من خالل مشروعات 

خاصة باليونسكو لتحقيق هذا 
الهدف

النسبة املئوية للدول األعضاء املتلقية 3-
للدعم التي وضعت ونفذت خطة 

عمل وطنية/محلية محددة حسب 
السياق لدعم خطة عمل ليما الخاصة 

بالشبكة العاملية ملعازل املحيط الحيوي 
)٢٠١٦-٢٠٢5(، التي وافق عليها 

املجلس الدويل لتنسيق برنامج اإلنسان 
واملحيط الحيوي )املاب( إبّان دورته 
الثامنة والعرشين عمالً باسرتاتيجية 

برنامج املاب التي وافق عليها املجلس 
الدويل لتنسيق هذا الربنامج إبّان 

دورته السابعة والعرشين

موافقة المجلس الدولي لتنسيق   -
برنامج الماب على خطة عمل ليما 
الخاصة بالشبكة العالمية لمعازل 
المحيط الحيوي )٢٠١٦-٢٠٢5( 

إّبان دورته الثامنة والعشرين التي 
ُعقدت في عام ٢٠١٦

قيام ما ال يقل عن 75٪ من الدول   -
األعضاء بدعم استراتيجية برنامج 
الماب )٢٠١5-٢٠٢5( عن طريق 

خطط عمل وطنية/محلية

موافقة المجلس الدولي لتنسيق   -
برنامج الماب على خطة عمل ليما 
الخاصة بالشبكة العالمية لمعازل 
المحيط الحيوي )٢٠١٦-٢٠٢5( 

إّبان دورته الثامنة والعشرين التي 
ُعقدت في عام ٢٠١٦

قيام ما ال يقل عن 5٠٪ من الدول   -
األعضاء بدعم استراتيجية برنامج 
الماب )٢٠١5-٢٠٢5( عن طريق 

خطط عمل وطنية/محلية

عدد برامج/مرشوعات البحوث املنفذة ٤-
يف معازل املحيط الحيوي التي تروج 

لعلم االستدامة والتنمية املستدامة

ما ال يقل عن برنامجي/مشروعي   -
بحوث في كل منطقة أو شبكة 

مواضيعية

ما ال يقل عن برنامج/مشروع   -
بحوث واحد في كل منطقة أو 

شبكة مواضيعية

محور العمل 6: تعزيز أمن المياه العذبة

وهم  عليها  والطلب  ونوعيتها  العذبة  المياه  بتوافر  تتعلق  كبيرة  لتحديات  العالم  سكان  من   ٪٨٠ نحو  يتعرض   020٤6
 )٢٠١-٢٠٢١4( الثامنة  مرحلته  الدولي  الهيدرولوجي  البرنامج  وسيبدأ  المياه.  بهذه  المتعلقة  األخطار  يواجهون 
أنشطة هذه  المائي. وستجري  األمن  تواجه  التي  والعالمية  واإلقليمية  المحلية  للتحديات  التصدي  التركيز على  مع 
المرحلة الثامنة على ثالثة محاور: )أ( حشد التعاون الدولي لتحسين المعارف واالبتكار بهدف التصدي لتحديات 
)جـ(  المستويات؛  جميع  على  المائي  األمن  لتحقيق  والسياسات  العلوم  بين  االرتباط  تعزيز  )ب(  المائي؛  األمن 
تنمية القدرات المؤسسية والبشرية فيما يتعلق باألمن المائي واستدامة المياه. وتدخل موضوعات المرحلة الثامنة 
حيز التنفيذ من خالل العمل في إطار النتيجة المنشودة ١٠ ، وستشدد النتيجة المنشودة ١١ على دخول المحاور 
المياه  بين  القوية  والروابط  أفريقيا  في  العذبة  المياه  ألمن  الكبرى  األهمية  التنفيذ. وستدرج  أعاله حيز  المذكورة 

والمساواة بين الجنسين والحد من الفقر في جميع مجاالت التنفيذ.
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تشمل  التي  الثامنة  مرحلته  موضوعات  إطار  في  المائي  األمن  تحديات  الدولي  الهيدرولوجي  البرنامج  سيعالج   020٤7
المياه  وندرة  الجوفية،  المياه  وموارد  الهيدرولوجية،  والتغيرات  المائية،  بالكوارث  الخاصة  الحرجة  المجاالت 
وسيستند  المائية.  والثقافة  اإليكولوجية،  والهيدرولوجيا  المستقبل،  في  البشرية  المستوطنات  والمياه  ونوعيتها، 
تنفيذ المرحلة الثامنة إلى نتائج فريق العمل الذي أنشأه المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي 

لتحديد استراتيجية تنفيذ مالئمة تستند إلى مدخالت الدول األعضاء وتحفز مشاركة الدول األعضاء في البرنامج.

النتيجة المنشودة 10: تعزيز تدابير التصدي لتحديات األمن المائي على الصعيد المحلي 
واإلقليمي والعالمي

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد المؤسسات المتلقية للدعم التي 1-
وضعت برامج للبحوث والتدريب 

تختص بإدارة مخاطر الفيضانات 
والجفاف في سياق الحاالت المناخية 

القصوى

ما ال يقل عن 3٠ مؤسسة في   -
ثالث مناطق

ما ال يقل عن ٢٠ مؤسسة في   -
ثالث مناطق

عدد الدول األعضاء التي قامت 2-
بتحسين حوكمة المياه الجوفية 

وأحواض األنهار على المستوى المحلي 
والوطني والعابر للحدود

مشاركة ما ال يقل عن ١5 دولة   -
عضواً في الشبكة العالمية لرصد 

)GGMN( المياه الجوفية

قيام ما ال يقل عن 35 دولة عضواً   -
بتطبيق المنهجية الخاصة بتقييم 

طبقات المياه الجوفية العابرة 
للحدود

مشاركة ما ال يقل عن ١١ دولة   -
عضواً في الشبكة العالمية لرصد 

)GGMN( المياه الجوفية

قيام ما ال يقل عن 3٠ دولة عضواً   -
بتطبيق المنهجية الخاصة بتقييم 

طبقات المياه الجوفية العابرة 
للحدود

عدد الدول األعضاء املستفيدة من 3-
األدوات والنهوج االبتكارية التي تعالج 

مسائل ندرة املياه وجودتها

7٠ دولة عضواً تضّم على األقل   -
خمس دول عربية وخمس دول 

أفريقية

٦٠ دولة عضواً تضّم على األقل   -
خمس دول عربية وخمس دول 

أفريقية

عدد املناطق الحرضية املتلقية للدعم ٤-
التي وضعت نهوجاً ابتكارية ومتكاملة 

بشأن إدارة املياه

ما ال يقل عن ١٢ منطقة حضرية ما ال يقل عن ١٠ مناطق حضرية-   -

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي 5-
طبقت املبادئ التوجيهية الخاصة 
بالهيدرولوجيا اإليكولوجية والتي 
أسهمت بالتايل يف اإلدارة املتكاملة 

ملوارد املياه

ما ال يقل عن ٨ دول أعضاء ما ال يقل عن ٦ دول أعضاء-   -

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي 6-
عززت نهوج التعليم يف مجال املياه عىل 

جميع املستويات ألغراض األمن املائي

ما ال يقل عن 45 دولة عضواً،   -
وخصوصاً في أفريقيا

إنشاء شبكة واحدة على األقل   -
للمهنيين العاملين في مجاالت 

المياه ووسائل اإلعالم الجماهيري

ما ال يقل عن 35 دولة عضواً،   -
وخصوصاً في أفريقيا

إنشاء شبكة واحدة على األقل   -
للمهنيين العاملين في مجاالت 

المياه ووسائل اإلعالم الجماهيري

متابعًة لنتائج السنة الدولية للتعاون المائي ٢٠١3 ودعماً لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠، ستقوم اليونسكو   020٤8
بتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي في مجال المياه عن طريق تدعيم وتعهد التحالفات والمبادالت العلمية، وتشجيع 
المائي. وسيتم تحقيق ذلك من خالل وضع إطار شامل جديد  الفاعلة ألغراض األمن  المعارف والشراكات  تقاسم 
والبرنامج  المياه  للتعليم في مجال  اليونسكو  الدولي ومعهد  الهيدرولوجي  البرنامج  بين  التعاون  تدعيم  لمواصلة 
برنامج  وشبكات  الجامعية  اليونسكو  وكراسي  بالمياه  المتعلقة   ٢ الفئة  ومراكز  المائية  الموارد  لتقييم  العالمي 
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على  العلمية  األوساط  من  المقدمة  المساهمات  مراعاة  ولتعميم  الجامعية،  والكراسي  الجامعات  لتوأمة  اليونسكو 
تعزيز  وسيجري  المائي.  األمن  مجال  في  المحسنة  والسياسات  والقدرات  للمعارف  االستراتيجي  المحور  صعيد 
أنشطة اليونسكو الخاصة بوضع المعايير لتقييم موارد المياه العذبة في العالم، وذلك من خالل التقارير السنوية 
آلية  ـُنشأ  عن تنمية الموارد المائية في العالم، وهي تقارير رئيسية تصدر عن هيئة األمم المتحدة للمياه. كما ست
لتحسين  المعارف  من حملة  وغيرهم  والمهندسين  العلميين  تعبئة  بغية  الدولي  الهيدرولوجي  البرنامج  في سياق 
راسمي  إلى  بالنسبة  جدواها  ولضمان  العذبة  المياه  بأمن  المتعلقة  واالبتكارات  والمعارف  العلمي  األساس 

السياسات والممارسين.

النتيجة المنشودة 11: تعزيز المعارف واالبتكار والسياسات والقدرات البشرية 
والمؤسسية في مجال األمن المائي من خالل تحسين التعاون الدولي

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد القرارات التي اتخذتها الدول 1-
األعضاء لتعزيز حوكمة المياه من 

خالل آليات تعاون محددة على 
الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي

قيام المجلس الدولي الحكومي   -
للبرنامج الهيدرولوجي الدولي باع   

ياه

قيام المجلس الدولي الحكومي   -
للبرنامج الهيدرولوجي الدولي 
باعتماد ثمانية قرارات لتعزيز 

إدارة المياه

عدد الطالب المتخرجين أو المهنيين 2-
المدرَّبين عن طريق مؤسسات أسرة 

اليونسكو المعنية بالمياه على 
المستوى االبتدائي والثانوي ومستوى 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه 

أو على مستوى الدراسات العليا أو 
التعليم غير النظامي، والذين لديهم 
المهارات الالزمة لمعالجة تحديات 

األمن المائي، وعدد التقنيين المدرَّبين 
للمساعدة في خدمات المياه والبنى 

األساسية الخاصة بها

ما ال يقل عن ١7٠٠ طالب،   -
خصوصاً من البلدان النامية، على 
أن تشكل النساء 3٠٪ منهم على 

األقل

ما ال يقل عن ١5٠٠ طالب،   -
خصوصاً من البلدان النامية، على 
أن تشكل النساء 3٠٪ منهم على 

األقل

عدد عمليات التقييم العاملية املتعلقة 3-
باملياه والتي تتضمن بيانات مفيدة 

لراسمي السياسات

قيام البرنامج العالمي لتقييم   -
الموارد المائية الذي تقوده 

اليونسكو بإصدار ما ال يقل عن 
ثالثة تقارير عن تنمية الموارد 

المائية في العالم ودراسات 
الحاالت المقترنة بها، فيما 

يتعلق بموضوعات األمن المائي، 
باستخدام ما ال يقل عن 3٠٠ 
إحالة مرجعية من المنشورات 

العلمية وغير العلمية

قيام البرنامج العالمي لتقييم   -
الموارد المائية الذي تقوده 

اليونسكو بإصدار ما ال يقل عن 
ثالثة تقارير عن تنمية الموارد 

المائية في العالم ودراسات 
الحاالت المقترنة بها، فيما 

يتعلق بموضوعات األمن المائي، 
باستخدام ما ال يقل عن 3٠٠ 
إحالة مرجعية من المنشورات 

العلمية وغير العلمية

عدد مؤسسات أرسة اليونسكو املعنية ٤-
باملياه والتي تشارك بنشاط يف إطار 
عاملي شامل يعزز أوجه التآزر فيما 
بينها يف مجال علوم املياه والتعليم 

واالبتكار يف هذا امليدان

ما ال يقل عن 3٠ مؤسسة ما ال يقل عن ٢٢ مؤسسة-   -
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األولويتان العامتان

األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا

معارف  لتوليد  لها،  والترويج  أفريقيا،  في  تمكينية  بيئة  إقامة  بدعمه  ألفريقيا  األولوية  الثاني  الرئيسي  البرنامج  سيعطي 
فرص  وإنشاء  المستدامة،  التنمية  تحقيق  على  القدرات  ولبناء  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  لسياسات  والترويج  علمية 
للشباب. وسيوجه اهتمام خاص الحتياجات المرأة وأشد الفئات االجتماعية ضعفاً، بما في ذلك الشعوب  عمل، وخصوصاً 
األصلية، وتسخير قوة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراض تقاسم المعارف ونشرها. ومن المتوقع إدراج المعارف 

التقليدية في نظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

المتعددة  اإلنمائية  للتحديات  للتصدي  األساسية  الركيزة  واالبتكار  والتكنولوجيا  بالعلوم  الخاصة  القدرات  بناء  ويشكل 
الصلة،  ذات  اإلقليمية  ودون  اإلقليمية  الكيانات  جميع  مع  الوثيق  بالتعاون  اليونسكو،  وستواصل  أفريقيا.  في  الوجوه 
لتنفيذ  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  وخصوصاً  المعارف،  إلى  تستند  لسياسات  المؤسسية  للقدرات  تعزيزها 
برامج تقوم على االبتكار لدعم األطر االستراتيجية اإلقليمية كخطة العمل األفريقية للعلوم والتكنولوجيا )للفترة )٢٠١3-

واإلطار   )AAS( األفريقية  العلوم  وأكاديمية   )AOSTI( واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  األفريقي  والمرصد   )٢٠٢3
االستراتيجي لتنمية القدرات )CSDF( التابع لالتحاد األفريقي/الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.

تسخير  الثاني  الرئيسي  البرنامج  وسيحاول  المقبلة.  لتنميتها  أساساً  أفريقيا  في  الغنية  الطبيعية  الموارد  وستشكل 
االتحاد  عمل  خطة  مع  بالتنسيق  القارة  في  الغنية  الطبيعية  للموارد  والمنصف  المستدام  االستخدام  لرعاية  العلوم  قوة 
ودون  الوطنية  القطاعية  االستراتيجية  العمل  خطط  من  ذلك  وغير  للبيئة،  أفريقيا  لتنمية  الجديدة  األفريقي/الشراكة 
والطاقة  والتعدين  والمياه  اإليكولوجية  والنظم  البيولوجي  والتنوع  البيئة  مجاالت  في  األفريقية  واإلقليمية  اإلقليمية 
األفريقية  الشبكة  الغاية شبكات من قبيل  المحيطات. وستعبأ بصورة كاملة لتحقيق هذه  الكوارث وعلوم  وإدارة مخاطر 
وشبكات   )AfriMAB( أفريقيا  في  الحيوي  والمحيط  اإلنسان  وبرنامج   )ANSTI( والتكنولوجية  العلمية  للمؤسسات 
الجامعات  لتوأمة  اليونسكو  برنامج  وشبكات  الجامعية  اليونسكو  وكراسي  الدولي  الهيدرولوجي  البرنامج  ولجان 

والكراسي الجامعية )UNITWIN( والمراكز المنتسبة لليونسكو.

التحديات  تعالج  أن  ينتظر  والتي  المائي،  باألمن  المتعلقة  الدولي  الهيدرولوجي  البرنامج  من  الثامنة  المرحلة  إطار  وفي 
المياه،  لتحديات  التصدي  من  لتمكينها  األفريقية  األعضاء  الدول  قدرات  تعزيز  سيجري  الصلة،  ذات  والعالمية  المحلية 
المناخ،  المياه، وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف، والتكيف المستدام مع تغير  المياه، والوصول إلى  بما في ذلك ندرة 
المائية  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  نهج  متابعة  وستجري  المياه.  مجال  في  المهرة  المهنيين  إلى  واالفتقار  المياه،  وتلوث 
والنهوج اإلدارية المالئمة األخرى، والترويج لها، وهي نهوج تم تطويرها من خالل برامج البرنامج الهيدرولوجي الدولي 
جريان  ونظم   ،)HELP( السياسات  ووضع  والحياة  البيئة  لخدمة  الهيدرولوجيا  وتسخير  اإليكولوجية،  )الهيدرولوجيا 
 ،)PCCP( التعاون إمكانيات  إلى  النزاع  احتماالت  دولية )FRIEND(، ومن  تجريبية وشبكية  بيانات  إلى  استناداً  األنهار 

والمشروع الدولي المعني بإدارة موارد طبقات المياه الجوفية المشتركة بين الدول )ISARM(، وغيرها(.

وسيولى اهتمام خاص للتعدين الذي تتزايد أهميته كقوة كبرى محركة لالقتصاد في أفريقيا، وذلك بسبب تهديده للبيئة 
المؤسسية والتقنية في  القدرات  المتأصلة محلياً. وستعزز  االقتصادية واإلنمائية  الفرص  العامة وفقدان  والمياه والصحة 
الدولي  البرنامج  وسيبقى  لليونسكو،  العالمية  الجيولوجية  الحدائق  إلنشاء  وسيروج  اإلقليمي.  الصعيد  على  األرض  علوم 

لعلوم األرض )IGCP( محركاً أساسياً لبناء قدرات البحوث والقدرات العلمية في المنطقة.

استخدامها  خالل  من  وذلك  األفريقية،  التنمية  لتحديات  التصدي  في  الحيوي  المحيط  معازل  إسهام  تعزيز  وسيجري 
أنحاء  ليشمل مختلف  الحيوي  والمحيط  اإلنسان  برنامج  توسيع  المستدامة، وسيجري  التنمية  للتعّلم ألغراض  كمختبرات 
القارة من خالل تنفيذ برامج البحوث ذات الصلة وبناء القدرات البشرية. ويعتبر تغير المناخ شاغالً أساسياً في أفريقيا، 
ولذا سيجري تصميم برامج للبحوث تهدف إلى تحسين قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود وإلى الحفاظ على خدمات 
بحل  يتعلق  فيما  وخصوصاً  للحدود  العابرة  اإليكولوجية  النظم  إدارة  لدعم  وسيروج  واستعادتها.  اإليكولوجية  النظم 

المنازعات حول استخدام الموارد الطبيعية وتقاسم الفوائد.
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العلوم  وسياسات  نظم  تدعيم   )١( يلي:  ما  تحقيق  إلى  يرميان  أفريقيا  في  المتمثلة  لألولوية  رئيسيان  برنامجان  وهناك 
بغية  العلوم  مجال  في  الدولي  التعاون  تعزيز   )٢( والعالمي،  واإلقليمي  الوطني  الصعيد  على  واالبتكار  والتكنولوجيا 

التصدي للتحديات الحرجة التي تفرضها التنمية المستدامة. 

حسب  وسيقترنان،  الثاني  الرئيسي  البرنامج  في  العمل  محاور  مختلف  خالل  من  الطليعيان  البرنامجان  هذان  وسينفذ 
النتيجة المنشودة 4 في  الثاني أيضاً في تحقيق  البرنامج الرئيسي  الرئيسية األخرى. وسيسهم  البرامج  االقتضاء، بموارد 

إطار البرنامج الطليعي ١ »تعزيز ثقافة السالم والالعنف«.

البرنامج الطليعي 3: تسخير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والمعارف للتنمية االجتماعية 
االقتصادية المستدامة في أفريقيا

ما  مثالً  اإلعالنات  هذه  )من  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  بشأن  مؤخراً  الصادرة  األفريقية  اإلعالنات  جميع  في  برزت 
إلى  الحاجة   )٢٠١٢ عام  برازافيل  في  والتكنولوجيا  العلوم  لوزراء  األفريقي  المؤتمر  وعن   ٢٠١٢ عام  نيروبي  في  صدر 
تعديل نظم االبتكار الوطنية لوضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار على الصعيدين الوطني 
والبرامج  السياسات  بشأن  للحوار  الترويج  عن  فضالً  المضمار،  هذا  في  الحوكمة  على  القدرات  تنمية  وإلى  واإلقليمي 
السالم  واتفاق  والتكنولوجيا  العلوم  )مثل  واالبتكار  والتكنولوجيا  بالعلوم  يتعلق  فيما  االجتماعية  والمشاركة  المستقبلية 
واستراتيجيات  وثائق  إلى  االفتقار  قبيل  من  لتحديات  التصدي  إلى  الطليعي  البرنامج  هذا  ويهدف  لعام ٢٠٠5(.  الشامل 
والتكنولوجيا  العلوم  مجال  في  القدرات،  وضعف  الجيدة،  للحوكمة  مؤشرات  وإلى  بالسياسات  تتعلق  وأدوات  مالئمة 
في  واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  سياسات  وتنفيذ  وصياغة  وتصحيحها  الوطنية  االبتكار  نظم  دراسة  على  واالبتكار، 
أفريقيا. ويركز البرنامج بصورة خاصة على مشاركة المرأة والشباب في إنتاج المعارف، وإدارة نظم العلوم والتكنولوجيا 
الصلة  البحوث وضعف  نتائج  بتسويق  المتعلقة  الرمادية«  »المنطقة  لالبتكار وتثير كذلك مسألة  ثقافة  وإقامة  واالبتكار، 

بين الوسطين األكاديمي والصناعي.

ويعتبر مفهوم مجتمعات المعرفة شديد األهمية لضمان التنمية المستدامة والسالم الوطيد في أفريقيا. وفي هذه الصدد، 
بالمعلومات  االنتفاع  تيسير  خالل  من  األفريقية  المجتمعات  قدرات  تعزيز  ضرورة  على  الطليعي  البرنامج  هذا  يشدد 
وبناء  االتصاالت،  ميدان  في  الحوكمة  وهياكل  والسياسات  للتنمية  الترويج  على  خاص  بوجه  التشديد  مع  والمعارف، 

القدرات بغية التمكن من التقدم في استخدام العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في جميع مجاالت اختصاص اليونسكو.

سيشكل  مما  ونشرها،  المعارف  إلنتاج  السياساتية  والبيئة  التمكينية  الظروف  تهيئة  إلى  الطليعي  البرنامج  هذا  ويهدف 
أساس استخدام العلوم في إدارة الموارد الطبيعية والبيئة في أفريقيا، ومفتاح تنميتها االجتماعية االقتصادية. وهو يستند 
اللذين  )37م/4(   ٢٠١-٢٠٢١4 للفترة  األجل  المتوسطة  لالستراتيجية  والخامس  الرابع  االستراتيجيين  الهدفين  إلى 
والتكنولوجيا  العلوم  تعزيز  خالل  من  المستدامة  والتنمية  السالم  تعزيز  في  والمناطق  األعضاء  الدول  دعم  إلى  يرميان 

واالبتكار وصالتها بالسياسات والمجتمع.

األهداف:
تعزيز إطار السياسات إلنتاج المعارف ولنظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛ �

زيادة القدرات المؤسسية والبشرية على إنتاج المعارف ونشرها؛ �

واالستفادة  � التنمية،  ألغراض  واالبتكار  والتكنولوجيا  والعلوم  المعارف  رصد  على  األفريقية  المجتمعات  قدرات  تعزيز 
منها وتقييمها بصورة نقدية؛

في  � وتطبيقها  استخدامها  حيث  من  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  في  النساء،  وخصوصاً  الشباب،  مشاركة  تشجيع 
وتعزيز  والتطوير؛  والبحث  واالبتكار  والتكنولوجيا  بالعلوم  المتعلقة  واألنشطة  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  سياق 

تسويق نتائج البحوث والروابط بين الوسطين األكاديمي والصناعي.
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األنشطة الرئيسية:
العلوم  � سياسات  ذلك  في  بما  وتنسيقها،  وتطويرها  واستعراضها  المعارف  بإنتاج  المتعلقة  السياسات  تقدير 

والتكنولوجيا واالبتكار على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛

دعم وتعبئة مؤسسات التفكير األفريقية القائمة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، ألغراض صنع القرار وتنمية  �
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛

تعزيز مؤسسات التعليم العالي والبحث األفريقية والبحوث والنهوض بقدرات البحوث والتطوير واالبتكار؛ �

والجنوب  � الشمال  بين  والتعاون  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  في  الخبراء  وتبادل  المؤسسات  توأمة  تعزيز 
وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون جنوب - شمال - جنوب ؛

المعلومات  � القدرات في ميدان استخدام تكنولوجيات  بناء  عن  المعلومات والمعارف فضالً  إلى  الجميع  تعزيز وصول 
واالتصاالت في أفريقيا؛

ضمان مشاركة المزيد من الشباب وخصوصاً الشابات في تعليم ومهن العلوم والهندسة والرياضيات؛ �

تنمية القدرات األفريقية على حفظ التراث الوثائقي. �

النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: القيام بوضع نظم ابتكار وطنية وربطها بنظم سياسات العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار، وبنى الحوكمة والرصد )بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان المتلقية للدعم التي 1-
قامت بصياغة وتنفيذ سياسات 

واستراتيجيات للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار

ً ما ال يقل عن ١٢ بلدا ما ال يقل عن ١٠ بلدان-   -

عدد البلدان األفريقية المشاركة في 2-
مبادرتي البرنامج العالمي لتقييم 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
)STIGAP( ومرصد اليونسكو 

العالمي المعني بوثائق سياسات 
GO-( العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

)SPIN

مشاركة ما ال يقل عن ١٢ بلداً   -
أفريقياً جديداً في منبر مرصد 

اليونسكو العالمي المعني بوثائق 
سياسات العلوم والتكنولوجيا 

)GO-SPIN( واالبتكار

مشاركة ما ال يقل عن ١٠ بلدان   -
أفريقية جديدة في منبر مرصد 

اليونسكو العالمي المعني بوثائق 
سياسات العلوم والتكنولوجيا 

)GO-SPIN( واالبتكار
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النتيجة المنشودة 2: تعزيز الشبكات المنتسبة إلى اليونسكو وشبكات المؤسسات 
األفريقية بحيث يمكنها تقديم الدور القيادي والمبادئ التوجيهية بشأن القضايا الهامة 

واالستراتيجية في جميع مجاالت اختصاص اليونسكو في ميدان العلوم )بإسهام من 
البرنامج الرئيسي الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الشبكات المتلقية للدعم المشاركة 1-
في حوار السياسات على الصعيد 

اإلقليمي

مشاركة 5 شبكات إقليمية في   -
حوار السياسات

مشاركة 4 شبكات إقليمية في   -
حوار السياسات

عدد الملخصات التوجيهية التي 2-
أعدتها الشبكات األفريقية المقر 

المتلقية للدعم بشأن إنتاج المعارف 
والسياسات المتعلقة بالمعارف لصالح 

أفريقيا

إعداد ما ال يقل عن 3 ملخصات   -
توجيهية سنوياً وتوزيعها في 

أفريقيا

إعداد ما ال يقل عن ملخصين   -
توجيهيين سنوياً وتوزيعهما في 

أفريقيا

عدد البلدان و/أو الكيانات اإلقليمية 3-
التي تضع وتنفذ سياسات بشأن 

الطاقة املتجددة

ما ال يقل عن 5 دول أعضاء أو   -
كيانات إقليمية

ما ال يقل عن 4 دول أعضاء أو   -
كيانات إقليمية

النتيجة المنشودة 3: تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لبناء المهارات المتعلقة 
بالتكنولوجيا من حيث التنبؤ بها وتقييمها والتفاوض بشأنها وتملكها ونقلها 

وتوزيعها واستيعابها وكذلك بالمعارف األساسية، وذلك في إدارة نظم العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار )بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد مؤسسات التعليم العالي األفريقية 1-
المتلقية للدعم والتي تأخذ بمناهج 

وبرامج بحوث جديدة أو محسنة 
لصالح أفريقيا

مساعدة ١٠ جامعات أفريقية   -
على وضع مناهج دراسية وبرامج 

بحوث تتصل بالعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار

قيام 3 جامعات في أفريقيا   -
بتنقيح أنشطتها الخاصة 

بالهندسة وبتكنولوجيا المعلومات

مساعدة ١٠ جامعات أفريقية   -
على وضع مناهج دراسية وبرامج 

بحوث تتصل بالعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار

قيام 3 جامعات في أفريقيا   -
بتنقيح أنشطتها الخاصة 

بالهندسة وبتكنولوجيا المعلومات

عدد الدول األعضاء المتلقية للدعم التي 2-
حّسنت استخدام الطاقة المتجددة 

وإدارتها

ً ما ال يقل عن ١5 بلدا ما ال يقل عن ٨ بلدان-   -

عدد الخرباء األفريقيني املتخصصني يف 3-
نقل التكنولوجيا وإدارة التكنولوجيات

إعداد ما ال يقل عن 4٠٠ خبير   -
أفريقي متخصص في نقل 

التكنولوجيا وإدارة التكنولوجيات

إعداد ما ال يقل عن ٢٠٠ خبير   -
أفريقي متخصص في نقل 

التكنولوجيا وإدارة التكنولوجيات
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النتيجة المنشودة ٤: تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبين بلدان الشمال 
والجنوب في سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وبناء القدرات في البلدان 

األفريقية والبلدان المتقدمة والنامية األخرى )بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد مؤسسات البحوث األفريقية 1-
والخبراء األفريقيين المتلقية للدعم 
والمشاركة في التعاون مع البلدان 

النامية األخرى )المركز الدولي 
للفيزياء النظرية وأكاديمية العلوم 

للعالم النامي وغيرها(

٢٠٪ على األقل من مؤسسات   -
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في 

أفريقيا لديها برامج عاملة للتعاون 
فيما بين بلدان الجنوب وبين 

بلدان الشمال والجنوب

١٦ مؤسسة إضافية من مؤسسات   -
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في 

أفريقيا لديها برامج عاملة للتعاون 
فيما بين بلدان الجنوب وبين 

بلدان الشمال والجنوب

عدد مشاريع البحوث المشتركة 2-
الجديدة بين أفريقيا وشركاء من 

البلدان المتقدمة

إنشاء ما ال يقل عن ١٠ مشاريع   -
بحوث مشتركة جديدة

إنشاء ما ال يقل عن ١٠ مشاريع   -
بحوث مشتركة جديدة

عدد األنشطة التدريبية التعاونية 3-
الرفيعة املستوى التي نظمت يف مجال 

التكنولوجيا البيولوجية ألغراض 
التنمية بالتعاون مع مركز الفئة ٢ يف 

نيجرييا

تنظيم ما ال يقل عن ٦ أنشطة   -
تدريبية

تنظيم ما ال يقل عن ٦ أنشطة   -
تدريبية

عدد الدول األفريقية األعضاء املتلقية ٤-
للدعم يف وضع سياسات العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار أو يف استعراض 
هذه السياسات

ً ما ال يقل عن ١٢ بلداً أفريقيا ما ال يقل عن ١٠ بلدان أفريقية-   -

النتيجة المنشودة 5: إنشاء مراكز للرياضيات والهندسة معنية بأصحاب المواهب 
من الشباب األفريقيين مع التشديد على النساء األخصائيات في العلوم )بإسهام من 

البرنامج الرئيسي الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد مراكز الرياضيات والفيزياء أو 1-
الكراسي الجامعية المنشأة

إنشاء مركزين وكرسيين جامعيين إنشاء مركزين وكرسيين جامعيين-   -

وضع نموذج رياضي الرتفاع منسوب 2-
مياه البحر في خليج غينيا وللمسائل 

اإلقليمية المتعلقة بتغير المناخ

وضع نموذج واحد وتشغيله وضع نموذج واحد وتشغيله-   -

عدد فرص التدريب التي تَعّد للطالب 3-
األفريقيني املوهوبني

وضع 4 برامج للتدريب وضع 4 برامج للتدريب-   -

تحسني التكافؤ بني الجنسني يف برامج ٤-
التدريب

نسبة النساء بين المتدربين ال تقل   -
عن ٪45

نسبة النساء بين المتدربين ال تقل   -
عن ٪45
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد األنشطة املنظمة مع رشكاء 5-
مختلفني والتي تضمن مشاركة النساء 

والشباب

تنفيذ 4 أنشطة على األقل تنفيذ 4 أنشطة على األقل-   -

النتيجة المنشودة 6: الترويج لثقافة االبتكار والعلوم والتكنولوجيا من خالل حشد 
موارد المعارف )بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان المتلقية للدعم التي 1-
أنشأت حدائق علمية وحاضنات ألعمال 

التكنولوجيا لتطوير منشآت أعمال 
صغيرة ومتوسطة تستند إلى المعرفة

ما ال يقل عن 4 بلدان ما ال يقل عن بلدين-   -

عدد المبادرات المتلقية للدعم 2-
التي أقامت روابط بين المؤسسات 

األكاديمية والصناعات، لرعاية أنشطة 
البحوث والتطوير واالبتكار ألغراض 

األداء التنافسي

ما ال يقل عن ١٠ مبادرات ما ال يقل عن 4 مبادرات-   -
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النتيجة المنشودة 7: تمكين الدول األعضاء من بناء مجتمعات المعرفة الجامعة 
وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة وإحالل السالم من خالل الترويج لتعدد 

اللغات واستخدامه في المجال السيبرني، وتعميم االنتفاع بالمعلومات وصونها، 
وتعزيز مهارات تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، والحلول المفتوحة )بإسهام من 

البرنامج الرئيسي الخامس(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تضع أطراً 1-
للسياسات وتتخذ تدابير ملموسة فيما 

يخص تعميم االنتفاع بالمعلومات 
والمعارف باستخدام تكنولوجيات 

المعلومات واالتصاالت واألجهزة 
المحمولة والحلول المفتوحة مع 

التشديد على المدرسين والدارسين 
والباحثين والمختصين بالمعلومات 

والعلميين

قيام ١٠ دول أعضاء على األقل   -
باعتماد سياسات الموارد التعليمية 
المفتوحة على الصعيد الوطني أو 

اإلقليمي وال سيما من خالل تعزيز 
قدرات المؤسسات الوطنية وعقد 
محافل دولية في مجاالت الموارد 

التعليمية المفتوحة واالنتفاع الحر 
والبرمجيات الحرة والمفتوحة 
المصدر واالنتفاع بالمعلومات 

والبيانات المفتوحة

قيام ١٢ مؤسسة وطنية على األقل   -
بتنفيذ مبادرات متعددة اللغات 

ومتاحة ومرنة في مجاالت الموارد 
التعليمية المفتوحة واالنتفاع الحر 

واالنتفاع بالمعلومات، وال سيما 
من خالل استحداث موارد وأدوات 

وأنشطة لبناء القدرات تستهدف 
طائفة واسعة من المعلمين 

والعلميين

اعتماد ١5 مؤسسة برامج   -
تتعلق بوضع تطبيقات لألجهزة 

المحمولة من أجل تحقيق التنمية 
المستدامة؛ وتنفيذ استراتيجيات 

تشاركية في مجال الحد من 
أخطار الكوارث استناداً إلى 

األدوات القائمة على إدارة 
المعارف العلمية المفتوحة، 

واألدوات الخاصة بالبرمجيات 
الحرة والمفتوحة المصدر وإلى 

بيانات نظام المعلومات الجغرافية 
ذات الترخيص المفتوح، مع 

التركيز على الشباب وبخاصة 
الفتيات والمجتمعات المحلية

قيام 7 دول أعضاء باعتماد   -
سياسات الموارد التعليمية 

المفتوحة على الصعيد الوطني أو 
اإلقليمي وال سيما من خالل تعزيز 

قدرات المؤسسات الوطنية وعقد 
محافل دولية في مجاالت الموارد 

التعليمية المفتوحة واالنتفاع الحر 
والبرمجيات الحرة والمفتوحة 
المصدر واالنتفاع بالمعلومات 

والبيانات المفتوحة

قيام ١٠ مؤسسات وطنية   -
على األقل بتنفيذ مبادرات 

متعددة اللغات ومتاحة ومرنة 
في مجاالت الموارد التعليمية 

المفتوحة واالنتفاع الحر واالنتفاع 
بالمعلومات، وال سيما من خالل 

استحداث موارد وأدوات وأنشطة 
لبناء القدرات تستهدف طائفة 
واسعة من المعلمين والعلميين

اعتماد ١٢ مؤسسة برامج   -
تتعلق بوضع تطبيقات لألجهزة 

المحمولة من أجل تحقيق التنمية 
المستدامة؛ وتنفيذ استراتيجيات 

تشاركية في مجال الحد من 
أخطار الكوارث استناداً إلى 

األدوات القائمة على إدارة 
المعارف العلمية المفتوحة، 

واألدوات الخاصة بالبرمجيات 
الحرة والمفتوحة المصدر وإلى 

بيانات نظام المعلومات الجغرافية 
ذات الترخيص المفتوح، مع 

التركيز على الشباب وبخاصة 
الفتيات والمجتمعات المحلية
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تنتفع بموارد 2-
المعرفة وتطورها وتتبادلها من 

خالل جملة وسائل منها تكنولوجيات 
المعلومات واالتصاالت ذات النطاق 

العريض، واألجهزة المحمولة والحلول 
المفتوحة، مع التشديد بوجه خاص 
على المعلمين والباحثين والمهنيين 
والمتخصصين العلميين في مجال 

المعلومات

تنظيم دورتين للتعلم الذاتي   -
التوجيه في مجال االنتفاع 

المفتوح وتدريب 3٠٠ مدير 
وطالب وغيرهما من األطراف 

المعنية في مجال االنتفاع المفتوح

وضع مواد تدريبية عن االنتفاع   -
بالمعلومات وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت تعتمد 
صيغة الموارد التعليمية المفتوحة 

واختبارها في 5 مؤسسات 
تعليمية وطنية

اختبار مؤشرات لتقييم كفاءات   -
المعلمين في دولتين عضوين 

رائدتين

إعداد واعتماد 4 من مؤسسات   -
مهنيي المعلومات لمجموعات 

أدوات تكنولوجيات المعلومات 
واالتصاالت للبرمجيات المجانية 

المفتوحة المصدر ألغراض 
صحافة البيانات والبيانات 

المفتوحة

تنظيم دورتين للتعلم الذاتي   -
التوجيه في مجال االنتفاع 

المفتوح وتدريب 3٠٠ مدير 
وطالب وغيرهما من األطراف 

المعنية في مجال االنتفاع المفتوح

وضع مواد تدريبية عن االنتفاع   -
بالمعلومات وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت تعتمد 
صيغة الموارد التعليمية المفتوحة 

واختبارها في 5 مؤسسات 
تعليمية وطنية

اختبار مؤشرات لتقييم كفاءات   -
المعلمين في دولتين عضوين 

رائدتين

إعداد واعتماد 4 من مؤسسات   -
مهنيي المعلومات لمجموعات 

أدوات تكنولوجيات المعلومات 
واالتصاالت للبرمجيات المجانية 

المفتوحة المصدر ألغراض 
صحافة البيانات والبيانات 

المفتوحة

النتيجة المنشودة 8:  زيادة مشاركة الشباب األفريقيين وإسهامهم النشط في حل 
القضايا التي تواجه التنمية المستدامة على الصعيد المحلي والمعيشة؛ وذلك من خالل 

استحداث تطبيقات دينامية لألجهزة المحمولة 

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تلقي الفتيات والفتيان األفريقيين 1-
تدريباً مجدياً وعالي الجودة ومحفزاً 

على الصعيد المحلي، وتقديم التوجيه 
الستحداث تطبيقات للهواتف المحمولة

تدريب ما ال يقل عن 4٠٠   -
شابة وشاب تدريباً تاماً على 

استحداث تطبيقات تتعلق 
بالتنمية المستدامة باستخدام 

المواد التدريبية المتمثلة في 
موارد تعليمية مفتوحة والصادرة 

بموجب ترخيص مفتوح

تدريب ما ال يقل عن 3٠٠   -
شابة وشاب تدريباً تاماً على 

استحداث تطبيقات تتعلق 
بالتنمية المستدامة باستخدام 

المواد التدريبية المتمثلة في 
موارد تعليمية مفتوحة والصادرة 

بموجب ترخيص مفتوح
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النتيجة المنشودة 9: صون التراث الوثائقي لتعزيز االنتفاع بالمعارف من خالل برنامج 
»ذاكرة العالم« )بإسهام البرنامج الرئيسي الخامس(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تعزيز صون المعلومات والتراث 1-
الوثائقي والحفاظ عليهما واالنتفاع 

بهما من خالل جملة أمور منها تطبيق 
وثائق تقنينية

تنفيذ ما ال يقل عن ٢٠ عملية   -
إدراج في سجل ذاكرة العالم

إنشاء ما ال يقل عن 4 لجان   -
وسجالت وطنية جديدة لذاكرة 
العالم ودخولها حيز التشغيل، 

وإنشاء لجنتين إقليميتين

اعتماد وتنفيذ توصية بشأن صون   -
التراث الوثائقي وإتاحة االنتفاع به

تنفيذ ما ال يقل عن ٢٠ عملية   -
إدراج في سجل ذاكرة العالم

إنشاء ما ال يقل عن 3 لجان   -
وسجالت وطنية جديدة لذاكرة 
العالم ودخولها حيز التشغيل، 

وإنشاء لجنتين إقليميتين

اعتماد وتنفيذ توصية بشأن صون   -
التراث الوثائقي وإتاحة االنتفاع به

البرنامج الطليعي ٤: تشجيع العلوم من أجل إدارة الموارد الطبيعية ألفريقيا على نحو 
مستدام والحد من أخطار الكوارث

المحيطات  وموارد  العذبة  والمياه  والنفط  المعادن  ذلك  في  بما  فيها،  الطبيعية  الثروات  بوفرة  األفريقية  القارة  تتمتع 
والتنوع البيولوجي الغني ومجموعة واسعة متنوعة من النظم اإليكولوجية وفي بعض المناطق التربة الشديدة الخصوبة. 
األفريقية  البلدان  في معظم  آثار سلبية  هذا  الطبيعي  المال  لرأس  المستدامة  لإلدارة  تدابير  إلى  االفتقار  على  ترتبت  وقد 
اعترفت  السنوات األخيرة  الذي تستحقه. وخالل  االقتصادي  التقدم االجتماعي  القارة من  الوضع في حرمان  ويستمر هذا 
الموارد  إلى  المستندة  االقتصادات  عن  بعيداً  القارة  نقل  بأهمية  أفريقيا  في  السياسات  وراسمو  والعلميون  الحكومات 
العلوم  أن  األفريقيون  القادة  حدد  وقد  االبتكار.  يقودها  والتي  والمعارف  المعلومات  إلى  المستندة  التنمية  عصر  وإلى 
والتكنولوجيا واالبتكار تشكل بعضاً من األدوات الهامة التي ستحقق التقدم االقتصادي والتنمية المستدامة، والتي ستقوم 

في أفريقيا إلى حد كبير على استخدام الموارد البشرية والطبيعية.

والوكاالت  والشبكات  المعاهد  في  الحوكمة  هياكل  لتعزيز  بالعلوم  تسترشد  تمهيدية  وسياسات  استراتيجيات  وضع  وإن 
رفاه  ألغراض  المعدنية  والموارد  اإليكولوجية،  والنظم  البيولوجي،  بالتنوع  تتعلق  قطاعات  في  والتطوير  بالبحث  المعنية 
اإلنسان، وتخفيف وطأة تغير المناخ والتكيف معه، واالنتفاع بالطاقة، وحماية المحيطات والكتل المائية واستخدامها على 
الفقر بصورة فعالة  الحد من  أن يسهم في  الطويل والقصير، يمكن  األجلين  الكوارث في  أفضل، والحد من مخاطر  نحو 
في  هاماً  مكوناً  األصلية  الشعوب  ومعارف  المحلية  المعارف  تعتبر  الصدد،  هذا  وفي  االجتماعي.  لالندماج  الترويج  وفي 
األفريقية  العمل  خطة  وهو  بالبيئة،  المتعلقة  االستراتيجية  اإلقليمية  األطر  أحد  وضع  وقد  الشاملة.  للمعارف  نظم  إقامة 
الموضوعي  المجال  إطار  في  برنامجية  مجاالت  ستة  أفريقيا،  لتنمية  الجديدة  والشراكة  األفريقي  االتحاد  بين  المشتركة 
األراضي  تدهور  مكافحة   :١ البرنامجي  المجال  اليونسكو:  بمهام  منها  أربعة  يتصل  مجاالت  وهي  المناخ،  وتغير  للبيئة 
 :5 البرنامجي  والمجال  العذبة؛  والمياه  والسواحل  البحار  موارد  حفظ   :4 البرنامجي  والمجال  والفيضانات؛  والجفاف 
على  ويتعين  الحدود.  عبر  وإدارتها  الطبيعية  الموارد  حفظ   :٦ البرنامجي  والمجال  أفريقيا؛  في  المناخ  تغير  مكافحة 
المبادرات  هذه  لتنفيذ  الملموس  الدعم  تقديم  تواصل  أن  األفريقي،  االتحاد  مع  الموقع  التعاون  باتفاق  عمالً  اليونسكو، 

واألولويات األفريقية اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية.

ويستند هذا البرنامج الطليعي إلى الهدف االستراتيجي الخامس المحدد في الوثيقة 37م/4 والرامي إلى تعزيز التعاون 
العلمي الدولي ألغراض التنمية المستدامة.
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األهداف:

تعزيز المؤسسات والشبكات العلمية األفريقية لالستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإلدارتها المستدامة؛ �

زيادة القدرة على الصمود أمام الكوارث وتعزيز التأهب من خالل استحداث نظم لإلنذار المبكر؛ �

تحسين حوكمة إدارة البيئية لدى الدول األعضاء بهدف تحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية وتقاسم فوائدها؛ �

إقامة بيئة تمكينية لتنمية اقتصادات خضراء وزرقاء والتقدم إلى موقع أعلى على سلسلة قيم تجهيز الموارد الطبيعية. �

األنشطة الرئيسية:

المناخ، من  � البيئة واألرض والمحيطات ونظم  العلمية، في ميادين علوم  بالمؤسسات  االرتقاء 
خالل تعزيز الجامعات ومراكز البحوث وتعبئة التعاون العلمي الدولي؛

الشباب  � )من  الكوارث  مخاطر  ومديري  الطبيعية  الموارد  مديري  من  حرجة  كتلة  تدريب 
المؤهلين والعلميين والمهندسين المهرة( انطالقاً من منظور القابلية للتوظيف؛

دعم إنشاء أدوات الحد من مخاطر الكوارث؛ �

كمختبرات  � واستخدامها  بها  لالعتراف  ودعمها  اليونسكو  تحددها  التي  للمواقع  الترويج 
ومنصات لتعّلم التنمية المستدامة على المستويين الوطني واإلقليمي.

النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: تلبية احتياجات الدول األعضاء األفريقية إلى المعرفة العلمية 
وتنمية قدراتها في علوم المحيطات ورصد المحيطات وتخفيف أخطار المحيطات 

وإدارة البيانات )بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي شاركت وساهمت 1-
في استعراض التقرير العالمي لعلوم 

المحيطات

ما ال يقل عن 4 بلدان ما ال يقل عن 4 بلدان-   -

عدد العلميين المدربين الذين 2-
يستخدمون مهاراتهم لدعم السلطات 

المحلية

)١( االضطالع، في عاَمي ٢٠١٦   -
و٢٠١7، بتنظيم مدرستين 

صيفيتين في أفريقيا تركزان على 
تطبيق عمليتَي وضع النماذج 

واالستشعار عن بعد على إدارة 
المناطق الساحلية؛ 

تنظيم مدرسة صيفية في أفريقيا  -
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

)٢( ودعم كراسي اليونسكو   -
الجامعية المعنية بعلوم البحار، 
التي توفر التدريب على مستوى 
دراسات الدكتوراه والماجستير 
لما ال يقل عن ١٠ متدربين من 

أفريقيا؛ 

)3( وتقديم المساعدة لمراكز   -
التدريب اإلقليمية الحديثة العهد 

التابعة لألكاديمية العالمية 
للمدرسين في مجال المحيطات

عدد العلميني الذين يستخدمون يف 3-
عملهم الدراية املكتسبة عن طريق 

نظام "املدرسني يف مجال املحيطات"

اضطالع ما ال يقل عن ٢5٪ من   -
الخبراء الذي تلقوا تدريباً عن 
طريق نظام "المدّرسين في 

مجال المحيطات" باإلبالغ عن 
استخدامهم للدراية التي اكتسبوها 

في التدريب في عملهم اليومي

اضطالع ما ال يقل عن ٢5٪ من   -
الخبراء الذي تلقوا تدريباً عن 
طريق نظام "المدّرسين في 

مجال المحيطات" باإلبالغ عن 
استخدامهم للدراية التي اكتسبوها 

في التدريب في عملهم اليومي

النتيجة المنشودة 2: تحسين القدرات في أفريقيا فيما يخص إدارة الموارد الجيولوجية 
)بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد المؤسسات األفريقية لعلوم األرض 1-
التي تخّرج حَملة شهادات جامعية 
لديهم دراية في ميدان الجيولوجيا 

وغيرها من علوم األرض، بما يشمل 
اإلدارة البيئية لقطاع الموارد المعدنية 

في أفريقيا

إقامة ما ال يقل عن ١٦ مؤسسة   -
أفريقية معنية بعلوم األرض

إقامة ما ال يقل عن ١5 مؤسسة   -
أفريقية معنية بعلوم األرض

عدد الدول األعضاء التي تشارك 2-
في االستخدام االجتماعي للمعارف 

الخاصة بعلوم األرض، ومنها التراث 
الجيولوجي، كأداة لتحقيق التنمية 

المستدامة

4 دول أعضاء إضافية دولتان عضوان إضافيتان-   -
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النتيجة المنشودة 3: توسيع شبكة اليونسكو للمواقع التي يتم تحديدها دولياً بغية 
تعزيز التنمية االجتماعية االقتصادية المستدامة، بما يشمل المواقع العابرة للحدود 

التي تدير بنجاح المياه المشتركة و/أو موارد النظم اإليكولوجية المشتركة )بإسهام 
من البرنامج الرئيسي الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد المواقع التي حددتها اليونسكو 1-
)مواقع التراث العالمي الطبيعي 

ومعازل المحيط الحيوي وما يمكن 
تحديده في المستقبل من حدائق 
جيولوجية( والتي اتخذت تدابير 

لصالح التنمية المستدامة، وال سيما 
من خالل صياغة وتنفيذ أنشطة 

اقتصادية خضراء وزرقاء

ً ما ال يقل عن ١5 موقعا  -ً ما ال يقل عن ١5 موقعا  -

عدد البلدان األفريقية التي اتخذت 2-
تدابير ترمي إلى إنشاء معازل للمحيط 

الحيوي ومواقع تراث عالمي طبيعي 
عابرة للحدود وتدار بصورة مشتركة

ما ال يقل عن 3 بلدان ما ال يقل عن 3 بلدان-   -

النتيجة المنشودة ٤: تحسين اإلدارة األفريقية للمياه العذبة وجعلها أكثر أمناً مع 
توجيه اهتمام خاص إلى التحديات المرتبطة بالمياه، بما فيها الجفاف والفيضانات 

وتصميم البنى األساسية وإدارتها والتوسع الحضري )بإسهام من البرنامج الرئيسي 
الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء األفريقية التي 1-
استخدمت األدوات أو المعايير أو 

المبادئ التوجيهية الخاصة بالتصدي 
لتحديات تغير المناخ والمياه 

والتحديات المرتبطة بذلك

ما ال يقل عن ١٢ بلداً وخصوصاً   -
في الدول األعضاء األفريقية ذات 

األراضي القاحلة وشبه القاحلة 
المعرضة للجفاف

ما ال يقل عن ١١ بلداً وخصوصاً   -
في الدول األعضاء األفريقية ذات 

األراضي القاحلة وشبه القاحلة 
المعرضة للجفاف

عدد البلدان المشاركة في برنامج بناء 2-
القدرات في مجال المياه في أفريقيا

ً ما ال يقل عن ١٦ بلدا  -ً ما ال يقل عن ١5 بلدا  -
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النتيجة المنشودة 5: تعزيز قدرات الدول األعضاء األفريقية فيما يخص تقدير المخاطر 
وتوفير اإلنذار المبكر باألخطار الطبيعية وإدراج الحد من مخاطر الكوارث في خططها 

الوطنية )بإسهام من البرنامج الرئيسي الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

وجود نظم منسقة وموحدة لإلنذار 1-
المبكر باألخطار الساحلية تغطي 

السواحل األفريقية

تغطية منطقتين بنظام اإلنذار   -
المبكر بأمواج التسونامي: شمال 

شرق المحيط األطلسي، والمحيط 
الهندي

نظام واحد  -

عدد البلدان المتلقية للدعم التي 2-
تعززت قدرتها على الصمود وزادت 
قدرتها في مجال الحد من مخاطر 

الكوارث من خالل توليد ونشر 
المعارف، والتدريب، واألدوات، 

والترويج

ما ال يقل عن ١٠ دول أعضاء   -
أفريقية

ما ال يقل عن ١٠ دول أعضاء   -
أفريقية

النتيجة المنشودة 6: طرح مبادرات مشتركة بين أصحاب المعارف األصلية والعلمية 
ترمي إلى اإلنتاج المشترك للمعارف لمواجهة تحديات تغير المناخ العالمي )بإسهام 

من البرنامج الرئيسي الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول الجزرية الصغيرة 1-
النامية التي تمتلك سياسات للعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار في مجال 
التكيف مع المناخ من أجل تحقيق 

التنمية الم ستدامة

ما ال يقل عن 5 دول جزرية   -
صغيرة نامية

ما ال يقل عن 3 دول جزرية   -
صغيرة نامية

عدد المجتمعات المحلية للرعاة من 2-
السكان األصليين الذين يمكنهم توثيق 

معارفهم بشأن التكيف مع تغير 
المناخ ونشرها

تدريب 5 مجتمعات محلية على   -
التوثيق والنشر

تدريب 4 مجتمعات محلية على   -
التوثيق والنشر
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األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

إن الهدف من المساواة بين الجنسين هو توفير فرص متساوية للنساء والرجال كي يحققوا طاقاتهم الكامنة. وقد أصبح 
الوضع  المستدامة والمنصفة. وال يزال  التنمية  المسألة تشكل عنصراً من صميم عناصر تحقيق  المعترف به أن هذه  من 
في معظم المناطق يقتضي زيادة مشاركة النساء في مجال العلوم، وخصوصاً في العلوم الطبيعية والهندسة، الذي يُعد 
مجاالً تقل نسبة ا لنساء عن ربع مجموع القوة العاملة فيه. ويمثل تكوين ودعم القدر األدنى الالزم من النساء المشاركات 
وذلك  وتشاطرها،  ونشرها  العلمية  المعارف  توليد  في  البشر  نصف  مشاركة  لتشجيع  أساسياً  أمراً  والهندسة  العلوم  في 
السياسات  مستوى  وعلى  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلم  مجاالت  في  القرار  صنع  مستويات  على  التغيير  تيسير  أجل  من 
العلوم  ميدان  في  وبقدراتهم  والنساء  الرجال  بشواغل  االهتمام  أجل ضمان  المجاالت، ومن  بهذه  المرتبطة  واالستراتيجية 
قضايا  مراعاة  تعميم  في  كبير  تقدم  إحراز  الجنسين  بين  للمساواة  األولى  العمل  خطة  إطار  في  جرى  وقد  الطبيعة. 
في  الجنساني  المنظور  استخدام  خالل  من  ذلك  في  بما  الثاني،  الرئيسي  البرنامج  عمل  مجاالت  جميع  في  الجنسين 
استعراض خطط العمل وعمليات رفع التقارير والتقييم. وستستمر هذه الجهود وسيتم صقلها. بيد أنه تم االستنتاج في 
التقنينية  الوثائق  أفضل  اختيار  العمل كي يمكن  يتم قياس وتحليل قدر كاف من  لم  بأنه  الثاني  الرئيسي  البرنامج  إطار 
قابلة  بيانات  حتى  توجد  ال  البلدان،  بعض  ففي  العلوم.  مجال  في  النساء  أوضاع  تحسين  أجل  من  بالسياسات  الخاصة 
للمقارنة على الصعيد الدولي بشأن نسبة النساء من مجموع عدد العاملين في البحوث. ويتعين على العلوم االجتماعية أن 
تضطلع في هذا الصدد بدور أساسي في تطوير فهم العقبات القائمة أمام دمج النساء ومشاركتهن على نحو منصف في 

عمليات التقدم الوظيفي في إطار كل مهنة، وهو أمر يمكن أن يشكل مادة لسياسات ضمنية.

معالجة استمرار أوجه التفاوت في مجال العلوم الطبيعية

البيانات  إلى تحسين جمع وتقييم  الجنسين،  بين  للمساواة  الثانية  العمل  إطار خطة  الثاني، في  الرئيسي  البرنامج  يرمي 
التي يمكن تشاطرها بعد ذلك كممارسات جيدة لتعزيز  السياسية  التدابير  المطاف باختيار أفضل  القيام في نهاية  بغية 
النسائية  القدرات  تعزيز  أيضاً  الثاني  الرئيسي  البرنامج  وسيواصل  الطبيعية.  العلوم  مجال  في  الجنسين  بين  المساواة 
في  بها  يُحتذى  ُمثالً  باعتبارهن  الرئيسي،  البرنامج  هذا  عمل  مجاالت  في  العلميات  وإبراز  الطبيعية،  العلوم  ميدان  في 
القائمة بين شركة لـوريـال واليونسكو من  الشراكة  النامية. وال تزال  الصغيرة  الجزرية  الدول  المناطق، بما فيها  جميع 
على  والفتيات  النساء  وتشجيع  ولدعم  بها  يُحتذى  التي  بالمثل  لالحتفاء  ممتازة  أداة  تمثل  العلوم  مجال  في  النساء  أجل 
االنخراط في مجاالت العلوم وشق طريق تطورهن المهني فيها؛ وذلك في حين تقوم شبكات النهوض بالعلوم في البلدان 
النامية - مثل منظمة المشتغالت بالعلم للعالم النامي، التي تستضيفها األكاديمية العالمية للعلوم - من أجل تقدم العلوم 
العلوم. وسيستمر  العامالت في ميدان  النساء  بين  المستفادة فيما  الدروس  الحوار وتشاطر  بتعزيز  النامية -  البلدان  في 
البرنامج الرئيسي الثاني أيضاً في وضع معايير من خالل ما يتخذه من إجراءات لدعم جدول األعمال العالمي للعلوم، كي 
يكفل إدراج المنظورات الفريدة للعلميات والنساء ذوات المعارف، بما فيها معارف السكان األصليين والمعارف التقليدية، 
البيولوجي،  التنوع  وتضاؤل  المناخ،  تغير  مثل   - والمنصفة  المستدامة  التنمية  تحديات  لمختلف  حلول  إلى  التوصل  في 

وإدارة المياه العذبة، وصحة المحيطات، وإقامة صناعات ومجتمعات خضراء.
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النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: امتالك النساء لقدرات معززة في المجاالت العلمية لليونسكو، 
بما في ذلك من خالل إبراز صورة النساء العلميات كُمثل يحتذى بها ومرشدات 

للطالبات والعلميات الشابات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الطالبات والعلميات الشابات 1-
اللواتي يتلقين إرشاداً بفضل أنشطة 

اليونسكو

ما ال يقل عن 5٠٠ طالبة   -
وأخصائية علمية شابة

ما ال يقل عن 35٠ طالبة   -
وأخصائية علمية شابة

عدد النساء العلميات اللواتي يحظين 2-
باعتراف خاص من اليونسكو يجعلهن 

ُمثالً يُحتذى بها

ما ال يقل عن ٢5 امرأة من   -
العلميات، وخصوصاً في أفريقيا 

والدول العربية

ما ال يقل عن ١٠ نساء من   -
العلميات

النتيجة المنشودة 2: تعزيز شبكات النساء العلميات في مختلف المجاالت العلمية 
والمناطق، وذلك بعدة وسائل منها الكراسي الجامعية المنشأة في إطار برنامج 

اليونسكو لتوأمة الجامعات والكراسي الجامعية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الشبكات القائمة المعنية بالنساء 1-
في مجال العلوم، التي يتم تعزيزها

ما ال يقل عن ١٠ شبكات ما ال يقل عن ١٠ شبكات-   -

عدد الشبكات الجديدة التي تعنى 2-
بالنساء في مجال العلوم

ما ال يقل عن 3 شبكات ما ال يقل عن 3 شبكات-   -

النتيجة المنشودة 3: تحديد البيانات الموزعة بحسب الجنسين وقياسها وتقييمها، 
وإعداد جرد لوثائق السياسات التي تؤثر في المساواة بين الجنسين في مجال العلوم

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عمليات جرد وثائق سياسات العلم 1-
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
والمؤشرات الجنسانية الخاصة بهذه 
المجاالت، وتحليل الثغرات الموجودة 

في هذه الوثائق

عملية جرد واحدة عملية جرد واحدة-   -
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تجري 2-
عمليات جرد لوثائق سياسات العلم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين

ً 3٠ بلدا  -ً 3٠ بلدا  -

النتيجة المنشودة ٤: تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في العمليات الرفيعة المستوى 
التي تشكل جدول أعمال العلوم والسياسات العلمية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

النسبة المئوية للنساء المشاركات في 1-
المؤتمرات العلمية التي تُعقد بقيادة 
اليونسكو، وفي االجتماعات الرفيعة 

المستوى المتعلقة بجدول أعمال 
العلوم والسياسات العلمية

٪4٠  -٪4٠  -

النسبة المئوية للنساء اللواتي تعيّنهن 2-
اليونسكو في اللجان العلمية الرفيعة 

المستوى

٪4٠  -٪4٠  -
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معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه
قرار المؤتمر العام 37م/٢٢ بشأن معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه١  02100

إن المؤتمر العام،

اإلدارة  ضمان  أجل  من  والتدريب  البحوث  تعزيز  في  المياه  مجال  في  القدرات  وبناء  للتعليم  المتزايدة  باألهمية  يقر  إذ 
السليمة للموارد الطبيعية، وبدور معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه في هذا الصدد،

ويدرك أن معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه، بوصفه معهداً يعتمد اعتماداً كامالً على الموارد الخارجة عن الميزانية، 
قد أثبت، على مدى السنوات العشر الماضية، أنه نموذج ناجح يقوم على روح االبتكار والمبادرة في نهجه الخاص باإلدارة 

وتنفيذ البرنامج،

التعليم في  في  للمعهد  الرائد  الدور  على  الحفاظ  إلى  المياه  للتعليم في مجال  اليونسكو  إدارة معهد  يدعو مجلس   - ١
مجال المياه، وبناء القدرات والبحث، وتعزيز هذا الدور من أجل ما يلي:

وذلك  فعالة،  معالجة  الصعد،  جميع  على  المياه،  إدارة  مشكالت  معالجة  على  القدرة  زيادة  في  اإلسهام  )أ( 
لصالح البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية؛

النتائج المنشودة المحددة  تنفيذ األنشطة المختلفة التي يأذن بها هذا القرار بطريقة تضمن تحقيق جميع  )ب( 
للبرنامج الرئيسي الثاني في إطار األولويتين العامتين المتمثلتين في أفريقيا والمساواة بين الجنسين؛

طلبات  يقدمون  الذين  المياه  مجال  في  الكفاءات  ذوي  الشباب  المهنيين  احتياجات  تلبية  إمكانات  تحديد  )جـ( 
للعمل في المعهد ولكن يتم رفضهم بسبب ضيق المكان؛

تبادل  في  العالم،  مستوى  على  شريكاً  معهداً   ٦٠ من  أكثر  من  والمؤلفة  القائمة  المعهد  شبكة  استغالل  )د( 
عن   ، العلمي  المجال  في  والتعاون  القدرات،  وبناء  العلوم،  في  الماجستير  بدرجة  الخاصة  التعليم  مناهج 

طريق فرض رقابة دقيقة على الجودة واتباع نهج منسق؛

يطلب من مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه أن يقدم دورياً، في التقارير النظامية التي يقدمها   - ٢
إلى الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو، معلومات عن تحقيق النتائج المنشودة التالية:

تعزيز التنمية المستدامة من خالل برامج التعليم والتدريب في مجال المياه، في البلدان النامية في المقام   )١(
األول؛

اإلنمائية  باألهداف  المتعلقة  الموضوعات  على  التركيز  مع  المياه  بقطاع  الخاصة  البحثية  القدرات  تعزيز   )٢(
لأللفية والحرص في المقام األول على حل المشكالت في البلدان النامية؛

زيادة القدرة على دعم المنظمات المحلية المعنية بالمياه.  )3(

1  اعتمد املؤتمر العام هذا القرار يف دورته السابعة والثالثني يف إطار الربنامج وامليزانية للفرتة ٢٠١4-٢٠١7.
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المقدمة

معدة  تدريبية  وبرامج  العليا  التدريبية  الدورات  من  مجموعة  المياه  مجال  في  للتعليم  اليونسكو  معهد  يوفر   02101
لبناء  علمية وتطبيقية؛ وينفذ برنامجاً  أنه يجري بحوثاً  المياه والبيئة والبنى األساسية؛ كما  خصيصاً في مجاالت 
القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية؛ ويشارك في إعداد السياسات؛ ويقدم خدمات استشارية على الصعيد 
مصادر  من  حصراً  المعهد  ل  ويموَّ انتقالية.  بمرحلة  تمر  التي  والبلدان  النامية  البلدان  لصالح  سيما  وال  العالمي، 
لثالثة محاور،  المياه وفقاً  العالمي في قطاع  الصعيد  القدرات على  بناء  المعهد  الميزانية. وسيواصل  خارجة عن 

مع االستفادة الكاملة من شراكاته وشبكاته، وذلك على النحو التالي:

التعليم

الدكتوراه. وسيتواصل تحسين  العلوم ودرجة  في  الماجستير  على درجة  للحصول  دراسية  برامج  المعهد  سيوفر   02102
المعهد  يقدمها  التي  المشتركة  البرامج  عدد  زيادة  خالل  من  المياه  مجال  في  العالي  بالتعليم  االنتفاع  إمكانية 
بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في بلدان الجنوب، و شبكة المواقع المماثلة في بقاع مختلفة من العالم، وزيادة 
بدرجات  االعتراف  وتبادل  التمويل،  طرائق  يخص  وفيما  بعد،  عن  التعليم  إطار  ضمن  التعليمية  العروض  مرونة 

التحصيل الدراسي للطالب.

البحوث

للبحوث  الرئيسية  الموضوعات  تتمثل  المياه،  مجال  في  التعليم  لمعهد  األجل  المتوسطة  االستراتيجية  إطار  في   02103
المعلومات  ونظم  المياه،  شؤون  وإدارة  وتنظيم  العمراني،  والتوسع  البيئية،  والسالمة  المائي،  األمن  يلي:  ما  في 
أنشطة  المياه  مجال  في  للتعليم  اليونسكو  معهد  سيتصدر  الموضوعات،  هذه  معالجة  نطاق  وفي  واالتصال. 
والقدرة  المياه،  شؤون  وإدارة  الحضرية،  المناطق  في  المياه  شؤون  وتنظيم  المناخ،  مع  التكيف  بشأن  البحوث 
المشتركين  الطالب  عدد  المعهد  وسيزيد  للفقراء.  المراعية  اإلصحاح  خدمات  وتوفير  الفيضانات،  مواجهة  على 
المجالت  في  يصدرها  التي  للمنشورات  الرفيع  المستوى  على  الحرص  وسيواصل  الدكتوراه،  شهادة  برنامج  في 

الخاضعة الستعراض األقران.

تنمية القدرات

القدرات؛  لتنمية  مشروعات  طريق  عن  المياه  قطاع  مؤسسات  المياه  مجال  في  للتعليم  اليونسكو  معهد  يدعم   0210٤
المعهد  وسيعزز  المحلية.  الجامعات  في  المياه  مجال  في  البحوث  وإجراء  التعليم  في  الشروع  على  ويساعد 
مجموعة مشروعاته، وسيكثف تعاونه مع شركاء مختارين في بلدان الجنوب من أجل التشارك في تنمية القدرات 

مع منظمات في بلدان الجنوب، مع ضمان إيالء األولوية للنساء المشاركات.

الشراكات والشبكات

مع  ومباشرة  متينة  روابط  إقامة  طريق  عن  المياه  مجال  في  للتعليم  اليونسكو  معهد  قدرات  تعزيز  سيجري   02105
أعد  ذلك،  ولتحقيق  المستدامة.  والتنمية  بالبيئة  المعنية  اليونسكو  برامج  وسائر  الدولي  الهيدرولوجي  البرنامج 
المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي خطة عمل وقام بإقرارها. وسيواصل المعهد كذلك تقديم 
العالمية  الشراكة  إطار  في  وذلك  مختارة،  منظمات  مع  تعاونه  وسيكثف  للمعارف،  اإلقليمية  الشبكات  إلى  الدعم 
تجديدية،  تعليمية  دورات  العالمية  الشراكة  هذه  المعهد. وستقدم  ينفذها  التي  المياه  في مجال  والبحوث  للتعليم 
التعاون  تكثيف  كذلك  المعهد  وسيواصل  والتجديدي.  اإلبداعي  التعلم  أسلوب  وستعزز  مشتركة،  بحوثاً  وستنفذ 
إدارة  مشكالت  معالجة  على  القدرة  زيادة  في  المعهد  هذا  وسيسهم   .٢ الفئة  من  اليونسكو  مراكز  من  عدد  مع 
مع  انتقالية،  بمرحلة  تمر  التي  والبلدان  النامية  البلدان  لصالح  وذلك  فعالة،  معالجة  الُصُعد،  جميع  على  المياه، 
التركيز بوجه خاص على أفريقيا والمساواة بين الجنسين، وسيحدد فرص تلبية احتياجات المهنيين الشباب ذوي 

الكفاءات العاملين في مجال المياه؛
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النتيجة المنشودة 1: تعزيز التنمية المستدامة من خالل برامج التعليم والتدريب 
في مجال المياه التي تستهدف البلدان النامية في المقام األول

مؤشرات القياسمؤشرات األداء

في ـ عدد المهنيين المدرَّبين � العاملين  من  مهني   4٠٠ على  يزيد  ما  تدريب 
مستوى  في  تدريباً  النامية  البلدان  في  المياه  قطاع 

درجة الماجستير في العلوم، ثلثهم من النساء

في ـ  العاملين  من  مهني   ١٠٠٠ على  يزيد  ما  تدريب 
دورات  إطار  في  النامية  البلدان  في  المياه  قطاع 

قصيرة، ثلثهم من النساء

بلدان  � في  جامعات  مع  تقام  التي  الشراكات  عدد 
الجنوب

الشريكة ـ  الجامعات  من  على عشر  يزيد  ما  اضطالع 
على  للحصول  برامج  بتقديم  الجنوب  بلدان  في 
معهد  مع  باالشتراك  العلوم  في  الماجستير  درجة 

اليونسكو للتعليم في مجال المياه

النتيجة المنشودة 2: تعزيز القدرات البحثية الخاصة بقطاع المياه، التي تركز 
على الموضوعات المتعلقة باألهداف اإلنمائية لأللفية وتستهدف في المقام األول 

حل المشكالت في البلدان النامية

مؤشرات القياسمؤشرات األداء

عدد الدرجات العلمية التي تُمنح في مجال البحوث،  �
األقران  الستعراض  الخاضعة  المطبوعات  وعدد 
إلى  بالنسبة  خاصة  بأهمية  وتتسم  نشرها  يتم  التي 

البلدان النامية

على ـ  للحصول  أطروحة   35٠ عن  يقل  ال  ما  تقديم 
إعداد  من  ثلثها  يكون  العلوم،  في  الماجستير  درجة 
الصلة  ذات  المياه  مسائل  جميعها  وتعالج  طالبات 

بالتنمية

للتعليم ـ  اليونسكو  معهد  في  الباحثين  الزمالء  انتهاء 
 3٠ عن  يقل  ال  ما  إعــداد  من  المياه  مجال  في 
تعالج  الدكتوراه،  درجة  على  للحصول  أطروحة 

جميعها مسائل المياه ذات الصلة بالتنمية 

إصدار ما ال يقل عن 3٠٠ منشور علمي في مجالت ـ 
عن  يقل  ال  ما  يكون  األقران،  الستعراض  خاضعة 

١5٪ منها من تحرير نساء أساتذة

النتيجة المنشودة 3: زيادة القدرة على دعم المنظمات المحلية المعنية بالمياه

مؤشرات القياسمؤشرات األداء

المياه  � مجال  في  للتعليم  اليونسكو  معهد  اضطالع 
مختلفة  مناطق  في  شركاء  مع  بالتعاون  بعمله، 

وشبكة من الشركاء المحليين للمعارف

دعم ما ال يقل عن شبكتين خاصتين بتنمية القدرات ـ 
على الصعيد اإلقليمي

تعليمية ـ  مشروعات  عشرة  عن  يقل  ال  ما  إقامة 
باالشتراك مع الجامعات الشريكة في بلدان الجنوب
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مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية

قرار المؤتمر العام 3٨م/١٨ بشأن مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية   02200

إن المؤتمر العام،

الفئة ١،  من  لليونسكو  مركزاً  بوصفه  النظرية،  للفيزياء  الدولي  السالم  عبد  مركز  به  يضطلع  الذي  المهم  بالدور  يقر  إذ 
في تعزيز القدرات والمعارف في مجال الفيزياء النظرية والتطبيقية والرياضيات البحتة والتطبيقية، وفي مجاالت جامعة 
الطاقة  في  المتمثلة  للمركز  الجديدة  العلمية  المجاالت  وفي  الكوارث،  مخاطر  من  والحد  المناخ  تغيّر  تضم  للتخصصات 
البرنامج  إطار  في  النامية  البلدان  على  خاص  بوجه  التركيز  مع  األداء،  العالية  والحوسبة  الكمية  والبيولوجيا  المتجددة 

الرئيسي الثاني،

للنظام  وفقاً  العلمي،  مجلسه  ومن  النظرية  للفيزياء  الدولي  السالم  عبد  لمركز  التوجيهية  اللجنة  من  يطلب   - ١
للفترة  المركز  ميزانية  اعتماد  لدى  يلي  ما  على  الحرص  المضيف،  البلد  مع  المبرمة  واالتفاقات  للمركز  األساسي 

:٢٠١7 -٢٠١٦

للفيزياء  الدولي  السالم  عبد  بمركز  الخاصة  العمل  تنفيذ خطة  في  الفترة ٢٠١٦-٢٠١7،  االستمرار، خالل  )أ( 
المعتمدة(،  37م/5  الوثيقة  في   ٠٢٢٠٠ )الفقرة  37م/٢3  القرار  في  عليها  وافق  التي  بصيغتها  النظرية 

فضالً عن التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار؛

بين  والتعاون  الجنوب  بلدان  بين  فيما  التعاون  إلى  بالمركز،  الخاصة  العمل  تنفيذ خطة  أثناء  أيضاً،  اللجوء  )ب( 
الشراكات  وتطوير  إقامة  ومواصلة  البرنامج،  لتنفيذ  تكميلية  طريقة  بوصفه  الجنوب  وبلدان  الشمال  بلدان 
المنظمات  من  وغيرها  المتحدة  األمم  لمنظومة  التابعة  والمنظمات  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع  مع 

الدولية في جميع مراحل إعداد البرنامج، من أجل تحقيق النتائج المنشودة الواردة في الفقرة 3 أدناه؛

والرياضيات،  الفيزياء  علوم  مجال  في  الشبكي  والربط  والتعليم  البحث  ميادين  في  المركز  قدرات  تعزيز  )جـ( 
وفي المجاالت الجديدة الجامعة للتخصصات، لصالح العلميين من البلدان النامية، مع الحرص على احتفاظ 

موظفي المركز العلميين بموقع الصدارة في مجاالت تخصصهم؛

الغرض  لهذا  دوالر   ٠١ ١5 ٠٠٠ قدرها  مالية  اعتمادات  تخصيص  طريق  عن  المركز  بدعم  العامة  للمديرة  ويأذن   - ٢
للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛

ويطلب من المديرة العامة ما يلي:  - 3

النتائج  تحقيق  عن  معلومات  الرئاسيتين،  الهيئتين  على  المعروضة  النظامية  التقارير  في  دورياً،  تقدم  أن  )أ( 
المنشودة التالية:

الجامع  البحث  للمركز ليشمل مجاالت بحثية جديدة عن طريق تعزيز  العلمية  الخبرة  توسيع نطاق   )١(
المتجددة  الطاقة  في  المتمثلة  الجديدة  البحث  مجاالت  في  البرامج  وتدعيم  التخصصات  بين 

والبيولوجيا الكمية والحوسبة العالية األداء؛

النامية  البلدان  في  والرياضيات،  الفيزياء  في  سيما  وال  األساسية،  العلوم  مجال  في  القدرات  تعزيز   )٢(
عن طريق تأهيل العلميين وتدريبهم؛

مؤسسات  وإنشاء  التوعية،  أنشطة  تعزيز  طريق  عن  واليونسكو  المركز  أنشطة  تأثير  نطاق  توسيع   )3(
تقنيات  وتحسين  المحلية،  المؤسسات  تمولها  إقليمية  بأنشطة  واالضطالع  للمركز،  شريكة  إقليمية 

اإلنترنت المستخدمة لتعليم العلوم واالنتفاع بالمعارف العلمية؛

التدابير  عن  معلومات  العام،  المؤتمر  اعتمده  الذي  البرنامج  تنفيذ  بشأن  النظامية  تقاريرها  في  تقدم،  أن  )ب( 
المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج؛

ويعرب عن عرفانه للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة اإليطالية والدول األعضاء والكيانات األخرى التي دعمت   - 4
المركز عن طريق المساهمات الطوعية، ويدعوها إلى مواصلة دعمه خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١7 وما بعدها؛

ويناشد الدول األعضاء والمنظمات الدولية والوكاالت المانحة والمؤسسات والقطاع الخاص تقديم أو تجديد دعمها   - 5
للمركز لتمكينه من تنفيذ أنشطته وتوسيع نطاقها.
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بالعيد   ٢٠١4 عام  في   واحتُفل   ،١9٦4 عام  في  ترييستا  في  النظرية  للفيزياء  الدولي  السالم  عبد  مركز  أنشئ   02201
للطاقة  الدولية  والوكالة  اليونسكو  وتشترك  بوضوح.  أعماله  يبرز  مؤتمر  خالل  من  إلنشائه  الخمسين  السنوي 
الميزانية تقدمها الحكومة اإليطالية  الذرية والحكومة اإليطالية في تشغيل المركز. ويدعمه مساهمات خارجة عن 
العادية  ميزانيتها  واليونسكو من   )٪١٠( الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  العادية(  المركز  ميزانية  )نحو ٨٨٪ من 
أخرى.  تمولها جهات  التي  الميزانية  الخارجة عن  المشروعات  المركز عدد من  يتولى  ذلك،  إلى  )١.5٪(. وإضافة 
وتضطلع اليونسكو منذ عام ١99٦ بمسؤولية التنظيم اإلداري للمركز، التي كانت تتوالها قبل ذلك الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية. ويتمتع المركز بقدر كبير من االستقاللية الفكرية والوظيفية.

الفيزياء والرياضيات،  المتقدمة في علوم  والبحوث  الدراسات   المركز في ما يلي: )١( تعزيز نماء  وتتمثل أهداف   02202
البلدان  احتياجات  مراعاة  مع  المستوى  رفيعة  علمية  برامج  استحداث   )٢( النامية؛  البلدان  في  لالمتياز  دعماً 
النامية، وتوفير منتدى دولي إلقامة يتيح االتصال بين العلميين الوافدين من جميع بلدان العالم؛ )3( إجراء بحوث 
تمتثل ألعلى مستوى من المعايير الدولية والحفاظ على بيئة مواتية من التحقيق العلمي في داخل مجتمع المركز 

بأكمله وخارجه.

هذه  في  إقليمية  أنشطة  ونظم  النامية،  البلدان  في  األساسية  العلوم  بمستوى  النهوض  في  المركز  أسهم  ولقد   02203
البلدان، ووفر للعلميين فيها ظروفاً ممتازة إلجراء البحوث عن طريق الزيارات الطويلة األجل لمقره في ترييستا. 
بناء  في  أكبر  بفعالية  واإلسهام  البحوث،  مجال  في  العمل  مواصلة  على  العلميين  هؤالء  المركز  ساعد  وبذلك، 

القدرات في مجال العلوم وتحقيق التنمية في بلدانهم األصلية.

التي  التوجيهية  لجنته  تعتمدها  األجل  متوسطة  خطة  وخارجية،  داخلية  مشاورات  يجري  أن  بعد  المركز،  ويضع   0220٤
في  األساسية  العلوم  بمستوى  النهوض  المركز  سيواصل  الخطة،  لهذه  ووفقاً  فيها.  بالتمثيل  اليونسكو  تحظى 

البلدان النامية وفقاً لثالثة محاور عمل، لكل منها هدف منشود واحد:

بأنشطة  االضطالع  العلوم من خالل  والمعارف في مجال  بالقدرات  المركز  البحث: سينهض   – العمل 1  محور   02205
)الطاقة  الحالية  البحثية  المركز  أقسام  تعزيز  وسيتم  والرياضيات.  الفيزياء  علوم  مجالي  في  ملحوظة  بحثية 
وفيزياء  والرياضيات،  اإلحصائية،  والفيزياء  المكثفة  والمادة  الفلكية،  الجسيمات  وفيزياء  الكونيات،  وعلم  العالية، 
الكمية،  والبيولوجيا  المتجددة،  الطاقة  مجاالت  والسيما  جديدة،  بحثية  مجاالت  نحو  والتوجه  األرضية(،  النظم 

والحوسبة العالية األداء.

بتدريب  النامية  البلدان  في  الشباب  العلميين  تزويد  المركز  سيواصل  والتدريب:  التعليم   –  2 العمل  محور   02206
والمدارس.  بالتناوب،  والتدريب  التعليم  وبرنامج  العليا،  الدراسات  القائمة وهي: شهادة  برامجه  متقدم من خالل 
البلدان  من  الوافدين  وبخاصة  العلميين،  إلى  موجهة  عمل  وحلقات  مؤتمرات  واستقبال  تنظيم  المركز  وسيواصل 
الطبية  الفيزياء  إلى  الرئيسية  البحثية  مواضيعه  من  بدءاً  والتطبيقية؛  األساسية  العلوم  مجالي  تتناول  النامية، 
والعلوم الحاسوبية والفيزياء الحيوية، والفيزياء النووية، والتكنولوجيا النانومترية، بما في ذلك المجاالت الجامعة 
للدكتوراه  التعليم من باستهالل برامج مشتركة  المركز توسيع نطاق أنشطته في مجال  للتخصصات. وسيواصل 

عن طريق اتفاقات تبرم مع المؤسسات والجامعات المتعاونة.

النامية.  البلدان  في  العلمية  القدرات  بناء  في مجال  الطويل  بتاريخه  المركز  يُعرف  التوعية:   –  3 العمل  محور   02207
فهو يضطلع ببناء القدرات أساساً من خالل مكتب األنشطة الخارجية، وبرنامج التدريب والبحوث في المختبرات 
البلدان  في  األنشطة  من  العديد  إلى  دعماً  المركز  قدم  الماضية،  العقود  وخالل  المنتسبين.  وبرنامج  اإليطالية، 
النامية، بما في ذلك زيارات علمية، وبرامج تدريبية، وشبكات، وإقامة مراكز »منتسبة«. وسيكثف المركز جهوده 
شريكة  جديدة  مراكز  بإنشاء  والنهوض  الخارجية،  األنشطة  مكتب  دور  إحياء  خالل  من  التوعية  إلى  الرامية 
والعلوم  بعد  عن  التعلم  بنشر  الخاصة  برامجه  نطاق  وبتوسيع  المختارة،  الناشئة  البلدان  بعض  في  المركز  لهذا 

المستندة إلى اإلنترنت.

وتُستكمل محاور العمل الثالثة المبينة أعاله بفضل أنشطة دعم علمية وإدارية.  02208
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البحث

النتيجة المنشودة 1: توسيع نطاق الخبرة العلمية للمركز لكي يشمل مجاالت بحثية 
جديدة، من خالل تعزيز البحث الجامع بين التخصصات، وتدعيم البرامج في مجاالت 

البحث الجديدة المتعلقة بالطاقة المتجددة، والبيولوجيا الكمية، والحوسبة العالية 
األداء

مؤشرات القياسمؤشرات األداء

ما ال يقل عن ١٠٪ـ نسبة األنشطة البحثية الجامعة للتخصصات �

عدد التعيينات الدائمة أو الطويلة األجل من العلميين  �
في المجاالت الجديدة

ما ال يقل عن تعينين اثنينـ 

ما ال يقل عن ستة أنشطةـ عدد األنشطة السنوية في مجاالت البحث الجديدة �

المجالت  � في  تصدر  التي  البحثية  المطبوعات  عدد 
الخاضعة الستعراض األقران

ما ال يقل عن 4٠٠ مطبوعـ 

التعليم والتدريب

النتيجة المنشودة 2: تعزيز القدرات في مجال العلوم األساسية والسيما في الفيزياء 
والرياضيات في البلدان النامية من خالل تأهيل العلميين وتدريبهم

مؤشرات القياسمؤشرات األداء

عدد طالب الدكتوراه المسجلين في برامج الدكتوراه  �
المشتركة للمركز

ما ال يقل عن ثماني طالب في الدكتوراهـ 

عدد الطالب المسجلين في برنامج التعليم والتدريب  �
بالتناوب وفي الشهادات الجامعية، لدى المركز

التعليم ـ  برنامج  في  طالباً   3٠ عن  يقل  ال  ما 
الشهادات  في  طالباً  و4٠  بالتناوب  والتدريب 

الجامعية

عدد األنشطة التي يدرجها المركز في جدوله الزمني  �
الخاص بالمجال العلمي

ًـ  ما ال يقل عن ٦٠ نشاطا

التوعية

النتيجة المنشودة 3: توسيع نطاق تأثير األنشطة التي يضطلع بها المركز الدولي 
للفيزياء النظرية واليونسكو، من خالل تعزيز أنشطة التوعية، وإنشاء مؤسسات 

إقليمية شريكة للمركز، والقيام بأنشطة إقليمية تمولها المؤسسات المحلية، وتحسين 
التقنيات التي تعتمد على اإلنترنت لتوفير التعليم في مجال العلوم واالنتفاع بالمعارف

مؤشرات القياسمؤشرات األداء

أربع شراكاتـ عدد الشراكات اإلقليمية التي أقامها المركز �

المؤسسات  � تمولها  التي  اإلقليمية  األنشطة  عدد 
المحلية

عشرة أنشطةـ 

التي  � المتقدمة  الجامعية  الشهادات  صفوف  عدد 
ُصورت بجودة عالية

أربعة صفوفـ 
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البرنامج الرئيسي الثالث
العلوم االجتماعية واإلنسانية



 محور العمل/ النتيجة املنشودة/
 األولوية يف امليزانية )١(

خطة اإلنفاق 2016-2017 )518 مليون دوالر(38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

املوارد الخارجة 
عن امليزانية)1(  امليزانية 

التشغيلية
ميزانية 
املوظفني

ميزانية 
املوظفني

امليزانية التشغيلية
ميزانية 
املوظفني

  عومجملا 

نسبة 
التمويل 
مقارنة 

بالسيناريو 
القائم عىل 
مبلغ 667 

مليون 
دوالر

دوالر٪دوالردوالر٪دوالردوالردوالر دوالر

محور 
العمل 1

 تعبئة البحوث واملعارف ووضع السياسات
 املوجهة نحو املستقبل من أجل دعم التحوالت
 االجتماعية واالندماج االجتماعي والحوار بني

الثقافات

  7 728 600  11 580 800  19 309 ٤00  3 052 600٪25  9 287 600  12 3٤0
 200

٪6٤  7 615 500

النتيجة 
املنشودة ١

 تعزيز البحوث االسترشافية يف مجال العلوم
 االجتماعية واإلنسانية بشأن التحوالت االجتماعية
 والحوار بني الثقافات، وذلك من خالل االستعانة

 بعلم االستدامة فضالً عن املبادرات الجامعة تماماً،
 التي تقوم عىل حقوق اإلنسان وتراعي قضايا

 الجنسني وترمي إىل تدعيم السياسات الوطنية
الخاصة بالعلوم االجتماعية والتعاون العلمي الدويل

 A   ٠٠٠ ٨٦٠ ١  3 ٠١3 ٢٠٠  4 ٨73 ٠ ١  ٢٠٠34 ٢٪٨٠٠5  3 ٠7٦ 9٠٠  4 ١١١ 7٨٪٠٠4–

النتيجة 
املنشودة ٢

 إعداد مبادرات تستند إىل نهج قائم عىل حقوق
 اإلنسان يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم

 واالتصال واملعلومات، وتدعم التحوالت االجتماعية
 لضمان نشوء مجتمعات أكثر إدماجاً للجميع وقيام

مزيد من الحوار بني الثقافات

 B/C   ٢ 345 ٨٠ ٢  ٨٠٠7 9٠٠  5 ١53 7٦٢  ٠٠9 ٢٠٠٪3١  ٠ 494 9١٢ ٢  ٠٠4 ١٠٠٪4١–

النتيجة 
املنشودة 3

 تعزيز قدرات املسؤولني عن اتخاذ القرارات
 ومنظمات املجتمع املدني وغريها من األطراف

 املعنية الرئيسية، من أجل إعداد وتنفيذ مقرتحات
 ابتكارية لوضع سياسات عامة تعزز االندماج

 االجتماعي والحوار بني الثقافات لصالح الفئات
السكانية املحرومة بوجه خاص

 A   ٨ ١37 4٠٠  4 737 5٦  ٠٠ 574 9١ ١  ٠٠37 9٢٪٠٠3  3 9١٨ 7٠٠  5 ٠5٦٠٠ ٦٪77  ٨ ٦7٢ 5٠٠

النتيجة 
املنشودة 4

 تحسني االنتفاع باملعارف من خالل ترويج عنارص
التاريخ والذاكرة املشرتكة لتحقيق املصالحة والحوار

 C   ٦٨ ١5 4٢  ٢٠٠ ٠٢٢ ١  ٠٠ 7٠7 ٢  ٦٠٠5٠ 7٢٪٠٠4  797 ٠ ١  ١٠٠47 ٨٠٠٪39  743 ٠٠٠

محور 
العمل 2

 تمكني الدول األعضاء من إدارة اآلثار األخالقية
 والقانونية والبيئية واملجتمعية للتحديات

 العلمية والتكنولوجية من أجل تحقيق التنمية
االجتماعية الجامعة واملستدامة

  2 80٤ 800  ٤ 15٤ 900  6 959 700  1 688 100٪30  3 905 300  5 593 ٤00٪80  500 500

النتيجة 
املنشودة 5

 تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يخص إدارة
 تحديات أخالقيات البيولوجيا واملشاركة التامة

 يف املناقشات املتعلقة بأخالقيات البيولوجيا
 وبتحديد اآلثار األخالقية والقانونية واالجتماعية
 آلخر املبتكرات العلمية وللتكنولوجيات الناشئة

وتطبيقاتها من أجل التنمية املستدامة

A/ 
C 

  ٨٠ ٢4 ٨٠٠  4 ١54 9٦  ٠٠ 959 7١٠٠ ٦٨٨ ١  ٠٠٪3٠  3 9٠5 3٠٠  5 593 4٨٠٪٠٠  5٠٠ 5٠٠

محور 
العمل 3

 وضع السياسات من خالل عملية تشاركية
 مع األطراف املعنية يف مجايل الشباب

 والرياضة؛ ودعم تنمية الشباب واملشاركة
املدنية

  ٤ 663 600  7 190 200  11 853 800  1 958 100٪26  5 566 300  7 52٤ ٤00٪63  18 0٤6 100

النتيجة 
املنشودة ٦

 تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يخص وضع
 وتنفيذ سياسات عامة متعددة األطراف املعنية

 وجامعة خاصة بالشباب، وإرشاك الشابات
 والشبان يف تدعيم املجتمع املحيل ويف عمليات

التحول الديمقراطي

 B   ٤ 03٤ 300  5 978 300  10 012 600  1 698 500٪26  ٤ 790 900  6 ٤89 ٤00٪65  1٤ 979 000

النتيجة 
املنشودة 7

 اضطالع الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات
 عامة متعددة األطراف املعنية وجامعة يف مجال

الرتبية البدنية والرياضة ومكافحة املنشطات

 B  629 300  1 211 900  1 8٤1 200  259 600 25٪ 775 ٤00  1 035 000 56٪ 3 067 100 

100 162 26٪67 000 ٤58 25 200 759 18٪80026 698 6 900 122 38 900 925 00022 197 15املجموع، الربنامج الرئييس الثالث

البرنامج الرئيسي الثالث 

)١( تتطابق مع درجات األولوية يف امليزانية الخاصة بخطة اإلنفاق لعامي ٢٠١4-٢٠١5 )5٠7 ماليني دوالر أمريكي( والواردة يف امللحق بالقرار 5 دا/م ت/٢ والوثيقة 37م/٦.
)٢( املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب »تكاليف دعم الربنامج«. 

العلوم االجتماعية واإلنسانية
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 محور العمل/ النتيجة املنشودة/
 األولوية يف امليزانية )١(

خطة اإلنفاق 2016-2017 )518 مليون دوالر(38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

املوارد الخارجة 
عن امليزانية)1(  امليزانية 

التشغيلية
ميزانية 
املوظفني

ميزانية 
املوظفني

امليزانية التشغيلية
ميزانية 
املوظفني

  عومجملا 

نسبة 
التمويل 
مقارنة 

بالسيناريو 
القائم عىل 
مبلغ 667 

مليون 
دوالر

دوالر٪دوالردوالر٪دوالردوالردوالر دوالر

محور 
العمل 1

 تعبئة البحوث واملعارف ووضع السياسات
 املوجهة نحو املستقبل من أجل دعم التحوالت
 االجتماعية واالندماج االجتماعي والحوار بني

الثقافات

  7 728 600  11 580 800  19 309 ٤00  3 052 600٪25  9 287 600  12 3٤0
 200

٪6٤  7 615 500

النتيجة 
املنشودة ١

 تعزيز البحوث االسترشافية يف مجال العلوم
 االجتماعية واإلنسانية بشأن التحوالت االجتماعية
 والحوار بني الثقافات، وذلك من خالل االستعانة

 بعلم االستدامة فضالً عن املبادرات الجامعة تماماً،
 التي تقوم عىل حقوق اإلنسان وتراعي قضايا

 الجنسني وترمي إىل تدعيم السياسات الوطنية
الخاصة بالعلوم االجتماعية والتعاون العلمي الدويل

 A   ٠٠٠ ٨٦٠ ١  3 ٠١3 ٢٠٠  4 ٨73 ٠ ١  ٢٠٠34 ٢٪٨٠٠5  3 ٠7٦ 9٠٠  4 ١١١ 7٨٪٠٠4–

النتيجة 
املنشودة ٢

 إعداد مبادرات تستند إىل نهج قائم عىل حقوق
 اإلنسان يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم

 واالتصال واملعلومات، وتدعم التحوالت االجتماعية
 لضمان نشوء مجتمعات أكثر إدماجاً للجميع وقيام

مزيد من الحوار بني الثقافات

 B/C   ٢ 345 ٨٠ ٢  ٨٠٠7 9٠٠  5 ١53 7٦٢  ٠٠9 ٢٠٠٪3١  ٠ 494 9١٢ ٢  ٠٠4 ١٠٠٪4١–

النتيجة 
املنشودة 3

 تعزيز قدرات املسؤولني عن اتخاذ القرارات
 ومنظمات املجتمع املدني وغريها من األطراف

 املعنية الرئيسية، من أجل إعداد وتنفيذ مقرتحات
 ابتكارية لوضع سياسات عامة تعزز االندماج

 االجتماعي والحوار بني الثقافات لصالح الفئات
السكانية املحرومة بوجه خاص

 A   ٨ ١37 4٠٠  4 737 5٦  ٠٠ 574 9١ ١  ٠٠37 9٢٪٠٠3  3 9١٨ 7٠٠  5 ٠5٦٠٠ ٦٪77  ٨ ٦7٢ 5٠٠

النتيجة 
املنشودة 4

 تحسني االنتفاع باملعارف من خالل ترويج عنارص
التاريخ والذاكرة املشرتكة لتحقيق املصالحة والحوار

 C   ٦٨ ١5 4٢  ٢٠٠ ٠٢٢ ١  ٠٠ 7٠7 ٢  ٦٠٠5٠ 7٢٪٠٠4  797 ٠ ١  ١٠٠47 ٨٠٠٪39  743 ٠٠٠

محور 
العمل 2

 تمكني الدول األعضاء من إدارة اآلثار األخالقية
 والقانونية والبيئية واملجتمعية للتحديات

 العلمية والتكنولوجية من أجل تحقيق التنمية
االجتماعية الجامعة واملستدامة

  2 80٤ 800  ٤ 15٤ 900  6 959 700  1 688 100٪30  3 905 300  5 593 ٤00٪80  500 500

النتيجة 
املنشودة 5

 تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يخص إدارة
 تحديات أخالقيات البيولوجيا واملشاركة التامة

 يف املناقشات املتعلقة بأخالقيات البيولوجيا
 وبتحديد اآلثار األخالقية والقانونية واالجتماعية
 آلخر املبتكرات العلمية وللتكنولوجيات الناشئة

وتطبيقاتها من أجل التنمية املستدامة

A/ 
C 

  ٨٠ ٢4 ٨٠٠  4 ١54 9٦  ٠٠ 959 7١٠٠ ٦٨٨ ١  ٠٠٪3٠  3 9٠5 3٠٠  5 593 4٨٠٪٠٠  5٠٠ 5٠٠

محور 
العمل 3

 وضع السياسات من خالل عملية تشاركية
 مع األطراف املعنية يف مجايل الشباب

 والرياضة؛ ودعم تنمية الشباب واملشاركة
املدنية

  ٤ 663 600  7 190 200  11 853 800  1 958 100٪26  5 566 300  7 52٤ ٤00٪63  18 0٤6 100

النتيجة 
املنشودة ٦

 تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يخص وضع
 وتنفيذ سياسات عامة متعددة األطراف املعنية

 وجامعة خاصة بالشباب، وإرشاك الشابات
 والشبان يف تدعيم املجتمع املحيل ويف عمليات

التحول الديمقراطي

 B   ٤ 03٤ 300  5 978 300  10 012 600  1 698 500٪26  ٤ 790 900  6 ٤89 ٤00٪65  1٤ 979 000

النتيجة 
املنشودة 7

 اضطالع الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات
 عامة متعددة األطراف املعنية وجامعة يف مجال

الرتبية البدنية والرياضة ومكافحة املنشطات

 B  629 300  1 211 900  1 8٤1 200  259 600 25٪ 775 ٤00  1 035 000 56٪ 3 067 100 

100 162 26٪67 000 ٤58 25 200 759 18٪80026 698 6 900 122 38 900 925 00022 197 15املجموع، الربنامج الرئييس الثالث

مجموع موارد الربنامج العادي واملوارد الخارجة عن امليزانية بحسب النتائج )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية(

وتوزيع ميزانية الربنامج العادي بحسب فئات امليزنة املستندة إىل النتائج )الربنامج/دعم الربنامج/اإلدارة(

وفقاً للوثيقة 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

 

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

بماليني الدوالرات

٣٤٫١

٢٫٨
١٫٢

 النتيجة
املنشودة ٦

 النتيجة
املنشودة ٧

 النتيجة
املنشودة ٥

 النتيجة
املنشودة ٤

 النتيجة
املنشودة ٣

 النتيجة
املنشودة ٢

 النتيجة
املنشودة ١

اإلدارةدعم الربنامجالربنامج

املوارد الخارجة عن امليزانيةامليزانية العادية

توزيع موارد الربنامج العادي بحسب املناطق واملقر )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية(
وفقاً للوثيقة 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر( وخطة اإلنفاق )518 مليون دوالر(

٢٠٫٩
٪٥٤٫٩

أمريكا الالتينية والكاريبي
٤٫١

٪١٠٫٧

أوروبا وأمريكا الشمالية
٠٫٠

٪٠٫٠

آسيا واملحيط الهادي
٤٫٤

٪١١٫٥

الدول العربية
٣٫٣

٪٨٫٥

أفريقيا
٥٫٥

٪١٤٫٤

[٣٫٤]
[٪١٣٫٢]

[١٫٨]
[٪٦٫٩]

[٢٫٧]
[٪١٠٫٥]

[٠٫٠]
[٪٠٫٠]

[٢٫٣]
[٪٨٫٨]

[١٥٫٤]
[٪٦٠٫٥]

[٥١٨ مليون دوالر]٦٦٧ مليون دوالربماليني الدوالرات

املقر

أرقام إرشادية عن إسهام القطاع يف األولويتني العامتني

األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

٢5,5٪9٠٠ ٨٨١ ٢٢,٠3٪4٠٠ 35٠ 3 الوثيقة 3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

٢٨,٠٪٦٠٠ ٨73 ٢٠,4١٪4٠٠ 3٦3 ١خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
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البرنامج الرئيسي الثالث
العلوم االجتماعية واإلنسانية

قرار المؤتمر العام 3٨م/4١ بشأن البرنامج الرئيسي الثالثإن المؤتمر العام  03000

إن المؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

الرئيسي  بالبرنامج  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  االستمرار،  )أ( 
التالية  الثالثة  العمل  ومحاور  التالي  االستراتيجي  الهدف  حول  بنيتها  تنتظم  التي  الثالث 
الوثيقة  في   ٠3٠٠٠ )الفقرة  37م/37  القرار  في  عليها  وافق  التي  بصيغتها  له،  الموضوعة 
37م/5 المعتمدة(، فضالً عن التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في 
نمواً  البلدان  وأقل  الجنسين  بين  والمساواة  أفريقيا  على  خاص  بوجه  التركيز  مع  القرار،  هذا 
حاالً،  األضعف  االجتماعية  والشرائح  الشباب  على  وكذلك  النامية،  الصغيرة  الجزرية  والدول 

ومنها الشعوب األصلية؛

فيما  التعاون  إلى  الثالث،  الرئيسي  بالبرنامج  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  أثناء  أيضاً،  اللجوء  )ب( 
لتنفيذ  تكميلية  الجنوب بوصفه طريقة  وبلدان  الشمال  بلدان  بين  والتعاون  الجنوب  بلدان  بين 
الخاص ومؤسسات  المدني والقطاع  المجتمع  الشراكات مع  إقامة وتطوير  البرنامج، ومواصلة 
جميع  في  الدولية  المنظمات  من  وغيرها  المتحدة  األمم  لمنظومة  التابعة  والمنظمات  البحوث 

مراحل إعداد البرنامج، من أجل تحقيق ما يلي:

الهدف االستراتيجي السادس: دعم التنمية االجتماعية الشاملة وتعزيز 
الحوار بين الثقافات من أجل تحقيق التقارب بينها وترويج المبادئ 

األخالقية

الحوار  وإقامة  االجتماعية  التحوالت  تحقيق  إلتاحة  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  تعبئة   )١(
وتعزيز  الفقر،  على  والقضاء  االجتماعي،  االندماج  تحقيق  يتسنى  بحيث  الثقافات  بين 
واعتماد  العنف،  وتفادي  التمييز،  وإزالة  البيئي،  الصعيد  على  الصمود  على  القدرة 
باتباع نهج استراتيجي واستشرافي  السلمية، واالضطالع بمسؤوليات اجتماعية  الحلول 

عن طريق ما يلي:

االجتماعية 	  بالتحوالت  يتعلق  فيما  السياسات  ووضع  البحوث  بين  الروابط  تعزيز 
والتعددية الثقافية من أجل تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة والجامعة، بوسائل 
التحوالت  إدارة  لبرنامج  الطويلة  الخبرة  إلى  باالستناد  الشباب،  مشاركة  تتضمن 

االجتماعية؛

دعم وضع وتنفيذ سياسات جامعة تماماً قائمة على حقوق اإلنسان ومراعية لقضايا 	 
المعرضين  ورفاهية  المهمشة  الفئات  رفاهية  تعزز  اجتماعياً  وشاملة  الجنسين 
البشرية  القدرات  تعزيز  عن طريق  والالعنف  السالم  ثقافة  وتعزز  البيئية  للمخاطر 
على  أيضاً  الحرص  مع  البلديات،  مستوى  وعلى  الوطني  الصعيد  على  والمؤسسية، 

مراعاة القضايا المتعلقة باالنتفاع بالمعلومات وبوسائل االتصال الجديدة؛

التربية 	  مجاالت  في  اإلنسان  حقوق  على  قائم  نهج  إلى  تستند  بمبادرات  االضطالع 
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مجتمعات  نشوء  لضمان  االجتماعية  التحوالت  وتدعم  والمعلومات،  واالتصال  والثقافة  والعلوم 
أكثر قدرة على إدماج الجميع وقيام مزيد من الحوار بين الثقافات؛

وتنسيق 	  وأنشطتها،  المنظمة  برامج  جميع  في  اإلنسان  حقوق  على  قائم  نهج  تطبيق  تنسيق 
الشامل،  الدوري  االستعراض  مثل  اإلنسان،  بحقوق  المعنية  المتحدة  األمم  آليات  في  اإلسهام 

وفي عمليات األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت، ومنها مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية؛

على 	  للوقوف  اإلنسانية  والعلوم  والفلسفة  النقدي  والتفكير  االستشراف  بتقنيات  االستعانة 
ابتكارية  مقترحات  وإلعداد  واالستدامة،  اإلدماج  مجالي  في  والمقبلة  الحالية  االحتياجات 
لوضع السياسات العامة والربط بين البحوث القائمة على األدلة والموجهة نحو العمل، ووضع 

السياسات، والممارسة؛

مواصلة تنفيذ المبادرات الطليعية بشأن التفاعالت الثقافية والحوار بين الثقافات، مثل مشروع 	 
اإلقليمي  والتاريخ  العام  بالتاريخ  الخاصة  اليونسكو  مصنفات  واستخدام  الرقيق،  طريق 

ألغراض تربوية، وال سيما تاريخ أفريقيا العام؛

األخالقية  اآلثار  وتوضيح  البيولوجيا  أخالقيات  مجال  في  اليونسكو  أنشطة  تعزيز  مواصلة   )٢(
والقانونية والمجتمعية ألحدث البحوث العلمية وللتكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها عن طريق حوار 

دولي جامع، وال سيما عن طريق ما يلي:

البيولوجيا 	  أخالقيات  قضايا  بشأن  والوطني  واإلقليمي  الدولي  الصعيد  على  النقاش  تعزيز 
ألخالقيات  الحكومية  الدولية  واللجنة  البيولوجيا  ألخالقيات  الدولية  اللجنة  أعمال  إلى  استناداً 
اإلنسان،  وحقوق  البيولوجيا  بأخالقيات  المعنية  الجامعية  اليونسكو  وكراسي  البيولوجيا 
وال سيما من خالل رصد التحديات الناشئة في مجال أخالقيات البيولوجيا من أجل القيام عند 

الضرورة باتخاذ المزيد من التدابير التقنينية وإنشاء اللجان الوطنية ألخالقيات البيولوجيا؛

بشأن 	  العالمي  )اإلعالن  البيولوجيا  أخالقيات  مجال  في  الموجودة  التقنينية  الوثائق  ترويج 
واإلعالن  البشرية،  الوراثية  البيانات  بشأن  الدولي  واإلعالن  اإلنسان،  وحقوق  البشري  المجين 

العالمي بشأن أخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان(، ومساعدة الدول األعضاء على تنفيذها؛

الرئيسية 	  األخالقية  بالتحديات  المعنية  األوساط  إعالم  لضمان  والتوعية  بالتعليم  االستعانة 
العالمي  األخالقيات  مرصد  على  اإلبقاء  طريق  عن  سيّما  وال  لها،  للتصدي  المتاحة  وبالموارد 
العالمية  واللجنة  البيولوجيا  ألخالقيات  الدولية  اللجنة  بمساعدة  وتطويره  اإلنترنت  على  المتاح 

ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجية، وإعداد ونشر مواد تربوية مالئمة بشأن األخالقيات؛

للنقاش 	  منتدى  بوصفها  والتكنولوجية  العلمية  المعارف  ألخالقيات  العالمية  اللجنة  تعزيز 
والقانونية  األخالقية  والجوانب  العلمية  بالمسؤولية  المتعلقة  المسائل  في  الخبراء  بين  الدولي 

والمجتمعية لحوكمة العلوم والتنمية المستدامة؛

إلى االعتراف بتوصية عام 	  للعلوم استناداً  وضع إطار دولي أخالقي وقانوني ومجتمعي شامل 
الجهود  العلمي وتنفيذها على نحو فعال ومواصلة  البحث  المشتغلين في  ١974 بشأن أوضاع 

الرامية إلى تنقيحها؛

التكنولوجيات 	  بين  للتقارب  والمجتمعية  والبيئية  والقانونية  األخالقية  اآلثار  فهم  تعزيز 
النانومترية والتكنولوجيات البيولوجية وتكنولوجيات المعلومات والعلوم المعرفية؛

ضمان قيام اليونسكو بأنشطة متعددة التخصصات ومنسقة فيما يخص الشباب، بما يتماشى مع   )3(
استراتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب للفترة ٢٠١4-٢٠٢١، وال سيما عن طريق ما يلي:

أو 	  وضع  أجل  من  التمهيدية  المراحل  في  القدرات  وتعزيز  السياسات  بشأن  المشورة  تقديم 
مراجعة السياسات العامة المشتركة والشاملة المتعلقة بالشباب، مع تشجيع مشاركة الشابات 

والشبان على قدم المساواة وبما يتماشى مع االحتياجات الوطنية؛
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على 	  تركز  التي  أو  الشباب  يقودها  التي  المبادرات  ودعم  المدنية  الشباب  مشاركة  تشجيع 
الشباب والتي تتيح المشاركة الديمقراطية واالبتكار االجتماعي وبناء المجتمعات المحلية؛

تنسيق برنامج الشباب على مستوى اليونسكو بأكملها وضمان المشاركة الشاملة لليونسكو في 	 
األعمال التشاركية التي تضطلع بها األمم المتحدة بشأن الشباب والتي تسترشد ببرنامج العمل 

الخمسي لألمين العام لألمم المتحدة وببرنامج العمل العالمي الخاص بالشباب؛

االجتماعي  واالندماج  المستدامة  التنمية  لتعزيز  وسيلة  بوصفها  الرياضة  إمكانيات  من  االستفادة   )4(
والرياضة  البدنية  للتربية  الحكومية  الدولية  اللجنة  مع  االقتضاء  عند  بالتعاون  األخالقية،  والمبادئ 

ومجلسها االستشاري الدائم، وذلك عن طريق ما يلي:

البدنية 	  التربية  مجاالت  في  والدولي  الوطني  الصعيدين  على  السياسات  وضع  عملية  توجيه 
والرياضة بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة؛

اإلسهام في إعداد أطر مالئمة للحوكمة واالضطالع بأنشطة لبناء القدرات لصون سالمة الرياضة؛	 

الدولية 	   ٢٠٠5 عام  اتفاقية  عليه  تنص  لما  وفقاً  المنشطات  لمكافحة  وطنية  سياسات  وضع 
على  القدرات  بناء  ودعم  االتفاقية  تنفيذ  ورصد  الرياضة،  مجال  في  المنشطات  لمكافحة 
مجال  في  المنشطات  تعاطي  على  القضاء  صندوق  خالل  من  واإلقليمي  الوطني  الصعيدين 

الرياضة؛

هذه  وتوزيع   ،٢٠١7-٢٠١٦ للفترة  الغرض  لهذا  دوالر   3٨ 122 9٠٠ قدرها  مالية  اعتمادات  تخصيص  )جـ( 
االعتمادات المالية كما يلي:

4٠٠ 3٠9 ١9 دوالر محور العمل ١:  

7٠٠ 959 ٦ دوالر محور العمل ٢:  

٨٠٠ ٨53 ١١ دوالر محور العمل 3:  

ويطلب من المديرة العامة ما يلي:   - ٢

المنشودة  النتائج  تحقيق جميع  أيضاً  القرار بطريقة تضمن  هذا  بها  يأذن  التي  األنشطة  تنفذ مختلف  أن  )أ( 
بين  والمساواة  أفريقيا  في  المتمثلتين  العامتين  األولويتين  إطار  في  الثالث  الرئيسي  للبرنامج  المحددة 

الجنسين؛

النتائج  الرئاسيتين، معلومات عن تحقيق  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  تقدم دورياً، في  أن  )ب( 
المنشودة التالية:

محور العمل 1: تعبئة البحوث والمعارف ووضع السياسات الموجهة نحو 
المستقبل من أجل دعم التحوالت االجتماعية واالندماج االجتماعي والحوار بين 

الثقافات

االجتماعية  التحوالت  بشأن  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  مجال  في  االستشرافية  البحوث  تعزيز   )١(
الجامعة  المبادرات  عن  فضالً  االستدامة  بعلم  االستعانة  خالل  من  وذلك  الثقافات،  بين  والحوار 
السياسات  تدعيم  إلى  وترمي  الجنسين  قضايا  وتراعي  اإلنسان  حقوق  على  تقوم  التي  تماماً، 

الوطنية الخاصة بالعلوم االجتماعية والتعاون العلمي الدولي؛

والعلوم  والثقافة  التربية  مجاالت  في  اإلنسان  حقوق  على  قائم  نهج  إلى  تستند  مبادرات  إعداد   )٢(
للجميع  إدماجاً  أكثر  مجتمعات  نشوء  لضمان  االجتماعية  التحوالت  وتدعم  والمعلومات،  واالتصال 

وقيام مزيد من الحوار بين الثقافات؛
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األطراف  من  وغيرها  المدني  المجتمع  ومنظمات  القرارات  اتخاذ  عن  المسؤولين  قدرات  تعزيز   )3(
االندماج  تعزز  عامة  سياسات  لوضع  ابتكارية  مقترحات  وتنفيذ  إعداد  أجل  من  الرئيسية،  المعنية 

االجتماعي والحوار بين الثقافات لصالح الفئات السكانية المحرومة بوجه خاص؛

تحسين االنتفاع بالمعارف من خالل ترويج عناصر التاريخ والذاكرة المشتركة لتحقيق المصالحة   )4(
والحوار؛

محور العمل 2: تمكين الدول األعضاء من إدارة اآلثار األخالقية والقانونية 
والبيئية والمجتمعية للتحديات العلمية والتكنولوجية من أجل تحقيق التنمية 

االجتماعية الجامعة والمستدامة

التامة في  البيولوجيا والمشاركة  تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يخص إدارة تحديات أخالقيات   )5(
آلخر  واالجتماعية  والقانونية  األخالقية  اآلثار  وبتحديد  البيولوجيا  بأخالقيات  المتعلقة  المناقشات 

المبتكرات العلمية وللتكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها من أجل التنمية المستدامة؛

محور العمل 3: وضع السياسات من خالل عملية تشاركية مع األطراف المعنية 
في مجالي الشباب والرياضة؛ ودعم تنمية الشباب ومشاركتهم المدنية

المعنية  األطراف  متعددة  عامة  سياسات  وتنفيذ  وضع  يخص  فيما  األعضاء  الدول  قدرات  تعزيز   )٦(
عمليات  وفي  المحلي  المجتمع  تدعيم  في  والشبان  الشابات  وإشراك  بالشباب،  خاصة  وجامعة 

التحول الديمقراطي؛

المعنية وجامعة في مجال  الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات عامة متعددة األطراف  اضطالع   )7(
التربية البدنية والرياضة ومكافحة المنشطات؛

التدابير  عن  معلومات  العام،  المؤتمر  اعتمده  الذي  البرنامج  تنفيذ  بشأن  النظامية  تقاريرها  في  تقدم،  أن  )جـ( 
المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج؛

محاور  ومنها  المنشودة،  ونتائجها  العمل  محاور  باستعراض   ،٢٠١7-٢٠١4 الفترة  خالل  تضطلع،  أن  )د( 
وتقديم  الثالث،  الرئيسي  بالبرنامج  المرتبطة  الدولية  والبرامج  الحكومية  الدولية  بالبرامج  الخاصة  العمل 
لوضع  اقتراحات  أو  تعزيزها،  إمكانية  بشأن  اقتراحات  ومنها  توجيهها،  إعادة  أو  عليها  لإلبقاء  اقتراحات 

استراتيجيات للخروج منها أو إلنهائها، استناداً إلى معايير تقييم واضحة.
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البرنامج الرئيسي الثالث
العلوم االجتماعية واإلنسانية

تماشياً مع الهدف االستراتيجي السادس لالستراتيجية المتوسطة األجل للفترة ٢٠١4-٢٠٢١ )الوثيقة 37م/4(،   03001
سيعمل قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية على دعم التنمية االجتماعية الشاملة وتعزيز الحوار بين الثقافات بغية 

تحقيق التقارب بينها وتحسين اإللمام بتاريخ البشرية واالرتقاء بفهم تحوالته ونواتجه.

الثقافية،  والتعددية  االجتماعي  االندماج  إلى  المؤدية  االجتماعية  التحوالت  تحقيق  أجل  من  المعارف  تعبئة  وإن   03002
يطرحها  التي  المتعددة  للتحديات  ومبتكرة  وشاملة  متماسكة  بطريقة  التصدي  ستتيح  استشرافي،  نهج  باتباع 
نحو  على  تتسع  رقمية  بفجوة  ومتسمة  للعولمة  خاضعة  بيئة  في  والتفاهم  واإلنصاف  المجتمعية  التنمية  تحقيق 

متزايد.

فعال،  تنفيذي  بأداء  والنهوض  واستشرافي،  األنشطة  مركَّز  نهج  واستحداث  للتآزر،  جديدة  أوجه  إقامة  وبغية   03003
سوف يجري تناول القضايا المتعلقة بالتحوالت االجتماعية والحوار بين الثقافات واالستشراف في إطار البرنامج 
في  األعضاء  الدول  إلى  الدعم  وسيقدم  القطاعات.  بين  ومشترك  التخصصات  متعدد  لنهج  وفقاً  الثالث  الرئيسي 
تطوير  عن  الناشئة  للتحديات  والتصدي  واستباقها،  االجتماعية  التحوالت  لمواكبة  وشاملة  مبتكرة  سياسات  وضع 
مجتمعات المعرفة، وحفز التفكير وفهم الديناميات على صعيد العمل، وتيسير الردود االستباقية التي تتضمن آلية 
في  الطويلة  خبرتها  على  االعتماد  اليونسكو  وستواصل  الثقافات.  بين  الحوار  وتشجيع  القرارات،  التخاذ  أخالقية 
التحوالت االجتماعية، وذلك  الحكومي إلدارة  الدولي  البرنامج  السياسات من خالل  العلوم ورسم  الربط بين  مجال 
المستمدة  المعرفة  إلى  وسيُستند  والمجتمع.  والممارسة  السياسات  ورسم  البحوث  بين  الروابط  توطيد  أجل  من 
من مؤلفات اليونسكو في مجال التاريخ العام واإلقليمي وال سيما تاريخ أفريقيا العام، ومن »دروب الحوار« مثل 
خالل  من  الثقافات،  بين  والمصالحة  الحوار  تحقيق  لطرائق  أفضل  فهم  لتعزيز  الحرير،  وطريق  الرقيق  طريق 

ترويج القواسم المشتركة على صعيد التاريخ والذاكرة والتراث التي تسهم في إرساء مبادئ وقيم عالمية.

على  االهتمام  مع  اليونسكو،  مهام  في  أساسياً  محوراً  والتكنولوجيا  للعلوم  واألخالقي  االجتماعي  البعدان  ويمثل   0300٤
البيولوجيا وتعالج المعضالت  سبيل األولوية بالشرائح االجتماعية األكثر ضعفاً. وفي هذا الصدد، تحدد أخالقيات 
األخالقية التي قد تطرحها أوجه التقدم العلمي وتطبيقاته بشأن سالمة اإلنسان وحقوق األفراد والمجتمعات، سواء 
فيما يتعلق باألجيال الحالية أو باألجيال القادمة. وفي هذا السياق، ستواصل اليونسكو، من خالل تطبيق برنامج 
أخالقيات البيولوجيا، توفير بناء القدرات للدول األعضاء، وتعزيز المعايير الدولية في مجال أخالقيات البيولوجيا، 
بما في ذلك وثائق اليونسكو التقنينية. وستواصل اليونسكو توفير الدعم الالزم لرسم السياسات الوطنية في هذا 
المجال، من خالل إنشاء لجان وطنية معنية بأخالقيات البيولوجيا، ومن خالل التعليم والتدريب المهني والتوعية 

عن طريق وسائل اإلعالم.

االستراتيجية  تطبيق  أجل  من  المنظمة  صعيد  على  تنسيقي  بدور  أيضاً  الثالث  الرئيسي  البرنامج  وسيضطلع   03005
مجاالت  جميع  في  اليونسكو  وستقوم  و37م/5.  37م/4  بالوثيقتين  والملحقة  بالشباب،  المتعلقة  التنفيذية 
اختصاصها بتقديم المشورة بشأن السياسات في المراحل التمهيدية من أجل وضع أو مراجعة السياسات العامة 
هذه  تتفق  أن  وينبغي  المساواة.  قدم  على  والشبان  الشابات  بمشاركة  بالشباب،  المتعلقة  والشاملة  المستعِرضة 

السياسات مع األولويات الوطنية وأن تطبَّق وفقاً لنهج تحليلي متكامل يراعي احتياجات الشباب.

ميسراً  عامالً  االجتماعي،  االندماج  وتحقيق  المحلية  المجتمعات  ولبناء  للتنمية  أداة  بوصفها  الرياضة،  وتعتبر   03006
البدني  النشاط  المال االجتماعي، ال سيما في صفوف الشباب. كما أن تغيير السلوك من حيث زيادة  لزيادة رأس 
واتباع الحمية الغذائية يعد رداً مناسباً على أنماط الحياة الساكنة التي يعيشها الشباب على نحو متزايد. وستسهم 
ورصد  إدارة  خالل  من  الرياضة  عالم  في  المنشطات  تعاطي  لمعالجة  المبذولة  الدولية  الجهود  في  اليونسكو 

االتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
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وسوف يتيح البرنامج الرئيسي الثالث أيضاً اتخاذ زمام المبادرة للتأكد من أن جميع برامج اليونسكو تطبق نهجاً   03007
متعلقة  واتفاقيات  معايير  من  الشأن  هذا  في  اعتُمد  بما  االسترشاد  ذلك  على  ويترتب  اإلنسان.  حقوق  على  قائماً 
التمييز،  والمساواة، وعدم  المشاركة،  مثل  المبادئ  اليونسكو، وبجملة من  اختصاص  اإلنسان في مجاالت  بحقوق 

والمساءلة، وسيادة القانون.

هذا  عمل  ينتظم  سوف  بإيجاز،  أعاله  المبينة  تنفيذها  وأساليب  والشاملة  المشتركة  األهداف  مراعاة  أساس  وعلى   03008
البرنامج الرئيسي الثالث وفقاً لثالثة محاور عمل.

الربنامج الرئييس الثالث - العلوم االجتماعية واإلنسانية

 األهداف االسراتيجية
يف الوثيقة 37م/٤

الهدف االسراتيجي السادس: دعم التنمية االجتماعية الشاملة وتعزيز الحوار بني الثقافات بغية تحقيق 
التقارب بينها ونرش املبادئ األخالقية

محاور العمل يف الوثيقة 
38م/5

 محور العمل 1:
تعبئة البحوث واملعارف ووضع السياسات 

املوجهة نحو املستقبل من أجل دعم التحوالت 
االجتماعية واالندماج االجتماعي والحوار بني 

الثقافات

 محور العمل 2:
تمكني الدول األعضاء 

من إدارة اآلثار األخالقية 
والقانونية والبيئية 

واملجتمعية للتحديات 
العلمية والتكنولوجية 

من أجل تحقيق التنمية 
االجتماعية الجامعة 

واملستدامة

 محور العمل 3:
وضع السياسات من خالل 

عملية تشاركية مع األطراف 
املعنية يف مجايل الشباب 
والرياضة؛ ودعم تنمية 

الشباب ومشاركتهم املدنية

 النتيجة املنشودة 1:النتائج املنشودة
تعزيز البحوث االسترشافية يف مجال العلوم 

االجتماعية واإلنسانية بشأن التحوالت 
االجتماعية والحوار بني الثقافات، وذلك من 

خالل االستعانة بعلم االستدامة فضالً عن 
املبادرات الجامعة تماماً، التي تقوم عىل 
حقوق اإلنسان وتراعي قضايا الجنسني 

وترمي إىل تدعيم السياسات الوطنية الخاصة 
بالعلوم االجتماعية والتعاون العلمي الدويل

 النتيجة املنشودة 2:
إعداد مبادرات تستند إىل نهج قائم عىل 

حقوق اإلنسان يف مجاالت الرتبية والثقافة 
والعلوم واالتصال واملعلومات، وتدعم التحوالت 

االجتماعية لضمان نشوء مجتمعات أكثر 
إدماجاً للجميع وقيام مزيد من الحوار بني 

الثقافات

 النتيجة املنشودة 3:
تعزيز قدرات املسؤولني عن اتخاذ القرارات 

ومنظمات املجتمع املدني وغريها من األطراف 
املعنية الرئيسية، من أجل إعداد وتنفيذ 

مقرتحات ابتكارية لوضع سياسات عامة تعزز 
االندماج االجتماعي والحوار بني الثقافات 

لصالح الفئات السكانية املحرومة بوجه خاص

 النتيجة املنشودة ٤:
تحسني االنتفاع باملعارف من خالل ترويج 
عنارص التاريخ والذاكرة املشرتكة لتحقيق 

املصالحة والحوار

 النتيجة املنشودة 5:
تعزيز قدرات الدول 
األعضاء فيما يخص 

إدارة تحديات أخالقيات 
البيولوجيا واملشاركة 

التامة يف املناقشات املتعلقة 
بأخالقيات البيولوجيا 

وبتحديد اآلثار األخالقية 
والقانونية واالجتماعية 
آلخر املبتكرات العلمية 

وللتكنولوجيات الناشئة 
وتطبيقاتها من أجل 

التنمية املستدامة

 النتيجة املنشودة 6:
تعزيز قدرات الدول األعضاء 

فيما يخص وضع وتنفيذ 
سياسات عامة متعددة 

األطراف املعنية وجامعة 
خاصة بالشباب، وإرشاك 

الشابات والشبان يف تدعيم 
املجتمع املحيل ويف عمليات 

التحول الديمقراطي

 النتيجة املنشودة 7:
اضطالع الدول األعضاء 

بوضع وتنفيذ سياسات عامة 
متعددة األطراف املعنية 

وجامعة يف مجال الرتبية 
البدنية والرياضة ومكافحة 

املنشطات
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محور العمل 1: تعبئة البحوث والمعارف ووضع السياسات الموجهة 
نحو المستقبل من أجل دعم التحوالت االجتماعية واالندماج االجتماعي 

والحوار بين الثقافات

يقع  والتزاماً  بعيد  أمد  منذ  حاجة ضرورة  االجتماعي  التحول  عن  الناجمة  للتحديات  الفعال  التصدي  توفير  يمثّل   03009
على عاتق المجتمع الدولي ويقتضي انتهاج سياسات عامة شاملة وجامعة لكل فئات المجتمع وقائمة على األدلة. 
له بدور  التابع  الحكومي  الدولي  التحوالت االجتماعية )موست( والمجلس  إدارة  الصدد، يضطلع برنامج  وفي هذا 
رئيسي، إذ إن هذا البرنامج يعتبر النهج االجتماعي الجامع من أولوياته المركزية. وسيجري توجيه آليات برنامج 
إقامة حوار  السياسات من جهة، وتعميم مسألة  إلى رسم  الموجهة  الحوث  التحوالت االجتماعية نحو تحفيز  إدارة 
متماسك ومنظم بشأن عالقة البحوث بالسياسات بين مجموعة واسعة من األطراف الفاعلة والجهات المعنية على 

الصعيدين الوطني والدولي، من جهة أخرى.

المتعلقة  القضايا  تناول  يجري  سوف  للتخصصات،  جامعاً  تنفيذاً  الخمس  المنظمة  وظائف  تنفيذ  خالل  ومن   03010
محاور  ثالثة  عبر  الثالث  الرئيسي  البرنامج  إطار  في  واالستشراف  الثقافات  بين  والحوار  االجتماعية  بالتحوالت 
السياسات فيما يتعلق بالتحوالت االجتماعية والتعددية  البحوث ورسم  الروابط بين  استراتيجية وهي: )١( توطيد 
الحوار  التربية والثقافة والعلوم واالتصال والمعلومات وكذلك على  التي تركز على  المبادرات  قيادة  الثقافية؛ )٢( 
اعتبار  المتمثلة في  اليونسكو  للجميع؛ )3( تعزيز وظيفة  أكثر شموالً  تدعم بروز مجتمعات  والتي  الثقافات،  بين 
العامة  السياسات  لتطوير  ابتكارية  اقتراحات  وصياغة  واالستباق،  ولالستشراف  لألفكار  عالمياً  مختبراً  المنظمة 

على المدى البعيد، بوصفها جسراً يربط بين البحوث والسياسات والممارسات.

يمكنه  مما  المنظمة،  نطاق  على  المتوافرة  الخبرات  من  الثالث  الرئيسي  البرنامج  الغاية، سيستفيد  هذه  ولتحقيق   03011
الموضوعي  الدعم  البرنامج  سيقدم  نفسه،  الوقت  وفي  للتخصصات.  وجامع  مستعرض  نحو  على  التعامل  من 
الشركاء  التعاون مع  لتعزيز  الحافز  بمثابة  أنه سيكون  كما  اختصاصه.  التقنية في مجاالت  والمساندة  والمشورة 
الجهات  سائر  ومع  المتحدة  األمم  منظومة  مع  التآزر  أوجه  بتدعيم  الخصوص  وجه  على  وسيقوم  الخارجيين. 
القائمة.  التعاونية  والترتيبات  الشراكات  من  والوطني، مستفيداً  واإلقليمي  العالمي  الصعيد  على  الرئيسية  المعنية 
العالمية  والشبكة  الوطنية،  البحوث  ومعاهد  التفكير،  ومراكز  الشهيرة،  البحث  مؤسسات  مع  الشراكات  إقامة  أما 
سيعمل  العبارة،  وبوجيز  الالزمة.  المؤسسية  القدرات  لبناء  أساسية  مسألة  فتعد  الجامعية،  اليونسكو  لكراسي 
به  يُسترشد  مستقبلية  وجهة  ذي  لألفكار  ومختبر  والثقافية،  االجتماعية  للتحوالت  مرصد  بمثابة  كذلك  البرنامج 
اإلنسان، ومرجع ومحفز  على حقوق  القائمة  ولالستراتيجيات  الثقافات  بين  للحوار  ومنبر  السياسات،  لدى وضع 
النهج  هذا  اعتماد  شأن  ومن  القدرات.  بناء  عن  فضالً  الدولي،  وللتعاون  الوكاالت  وبين  القطاعات  بين  للتعاون 
األموال من خارج  أداة متماسكة لجمع  أيضاً  المنظمة وأن يوفر  إبراز صورة  أن يعزز  األنشطة  القائم على تركيز 

الميزانية، تتيح الحصول على تمويل إضافي لتوسيع رقعة تأثير اليونسكو.

وسيظل البرنامج الرئيسي الثالث مكلفاً بتوفير خدمات األمانة لبرنامج التحوالت االجتماعية، مما يمّكن اليونسكو   03012
البرنامج  وسيقيم  والعالمي.  واإلقليمي  الوطني  الصعيد  على  االجتماعية  بالعلوم  المعنية  األوساط  مع  التفاعل  من 
إلى تحقيق  والرامية  العمل  األدلة والموجهة نحو  القائمة على  العامة  السياسات  فيه  تناقش  منتدى دولياً حكومياً 
في  الكامل  بدورها  تضطلع  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  أن  من  والتأكد  المستدامة،  والتنمية  االجتماعي  االندماج 
جهود  ستبذل  ذلك،  ولتحقيق  المستدامة.  التنمية  تحقيق  أجل  من  المتكاملة  العلوم  أو  المستدامة  العلوم  إطار 
محددة للتأثير في جداول األعمال الدولية للتنمية المستدامة، وال سيما من خالل النشر الفعال للمخرجات العلمية 
لالستدامة  التخصصات  المتعدد  العلمي  الفهم  عن  وللتعبير  الحوار،  على  القائمة  االستشرافية  العمليات  ولنتائج 

باعتبارها تحدياً أخالقياً واجتماعياً وبيئياً شامالً.

العامين فترة  خالل  االجتماعية  التحوالت  برنامج  إطار  في  استهل  الذي  الجديد  البرنامج  تنفيذ  وسيواَصل   03013 
٢٠١٢-٢٠١3، والذي يعنى باالندماج االجتماعي الرامي إلى تنمية القدرات المؤسسية على الصعيد الوطني وعلى 
التنظيمية ومقارنتها وإصالحها بغية زيادة شمولها وتحقيق  الوطنية واألطر  السياسات  لتقييم  البلديات،  مستوى 
األمم  آليات  إليها  توصلت  التي  بالنتائج  الصدد  هذا  في  األنشطة  وستسترشد  االجتماعي.  الصعيد  على  استدامتها 
المتحدة لرصد حقوق اإلنسان، وال سيما نتائج االستعراض الدوري الشامل، مع السعي إلى إبراز أنماط االستبعاد 
االجتماعي  االندماج  سبيل  تعترض  التي  البنيوية  واألسباب  العقبات  عن  فضالً  الجنسين،  بين  التفاوت  وأوجه 
السياق،  هذا  وفي  الجيدة.  بالخدمات  الشامل  وانتفاعها  ضعفاً  الفئات  أكثر  له  تتعرض  الذي  التمييز  إلغاء  و/أو 
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ستقوم المنظمة بما يلي: )١( ترويج وتكييف المنهجيات الخاصة بتقييم مستوى الشمول واالستدامة االجتماعية 
للسياسات العامة واألطر التنظيمية؛ )ب( إجراء عمليات تحليل واستعراض منسقة وتشاركية للسياسات الوطنية، 
ذلك  في  )بما  بلد  بكل  الخاصة  الخيارات  وإعداد  السياسات،  يخص  فيما  والثغرات  الجيدة  الممارسات  وتحديد 
تقدير النفقات( فيما يتعلق بإصالح السياسات؛ )جـ( توفير الدعم التقني والمشورة بشأن السياسات للحكومات 
وعمليات  المجتمع،  فئات  لكل  الجامعة  السياسات  ورسم  السياسات،  سيناريوهات  تنفيذ  بمسؤولية  والمضطلعين 
على  جهود  وستبذل  األدوار.  هذه  وتراعي  ورجاالً،  نساًء  األفراد،  بها  يضطلع  التي  باألدوار  تقر  التي  التخطيط 
المنظمة  المرأة، في جميع برامج  اإلنسان، بما فيها حقوق  في تعميم مراعاة حقوق  ُقدماً  للمضي  المنظمة  نطاق 
النهج  تطبيق  على  المترتبة  اآلثار  بشأن  المعارف  قاعدة  تعزيز  على  التركيز  سيتم  الصدد،  هذا  وفي  وأنشطتها. 
واالتصال،  والثقافة  والعلوم  التربية  مجاالت  في  اليونسكو  برامج  ضمن  اإلنسان  حقوق  مراعاة  على  القائم 
سيجري  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المتحدة.  األمم  منظومة  تنتجها  التي  المعارف  وموارد  القائمة  األدوات  تكييف  مع 
االضطالع بمهمة تنسيقية لضمان إتاحة الحوار والتفاعل على نطاق المنظمة بأكملها، فضالً عن تقديم إسهامات 
الفلسفة  تعزيز  وسيجري  المجال.  هذا  في  ذ  تنفَّ التي  الوكاالت،  بين  المشتركة  العمليات  في  ومنتظمة  متماسكة 
والقدرات الالزمة للتفكير النقدي من خالل إشراك األوساط األكاديمية والشبكات الدولية، ومن خالل إتاحة مجاالت 

للمبادالت، بما في ذلك األحداث المخصصة لالحتفال باليوم العالمي للفلسفة.

التي  التقاليد  الثقافات، وفقاً ألفضل  بالحوار بين  التزاماً متجدداً  الثالث أيضاً  البرنامج الرئيسي  وستضم توجهات   0301٤
لتنفيذ  رائدة  وكالًة  المتحدة  األمم  وكاالت  بين  من  اليونسكو  ُعينت  فقد  للمنظمة.  اإلنسانية  المهام  عليها  تنطوي 
والتكافل  التفاعل  عن  تعبر  وتصرفات  واتجاهات  قيم  من  »تتشكل  أنها  على  تعريفها  تم  التي  السالم«،  »ثقافة 
الحرية والعدالة والديمقراطية وجميع حقوق اإلنسان والتسامح  االجتماعيين وتستوحيهما على أساس من مبادئ 
المشاكل  وحل  الجذرية  أسبابها  معالجة  طريق  عن  المنازعات  نشوب  منع  إلى  وتسعى  العنف  وتنبذ  والتضامن، 
عملية  في  التامة  المشاركة  وسبل  الحقوق  لجميع  الكاملة  الممارسة  األجيال  لهذه  وتضمن  والتفاوض،  بالحوار 
وكالة  مؤخراً  اليونسكو  تعيين  إطار  وفي   .)١3/5٢ المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  )قرار  لمجتمعاتها«  التنمية 
 ،)١٠4/٦7 المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  )قرار   ٢٠١-٢٠٢٢3 الثقافات،  بين  للتقارب  الدولي  للعقد  رائدة 
الثقافات  بين  الحوار  التي تصل  الحميدة  الحلقة  إلبراز  والتنسيق  العالمية  بالقيادة  االضطالع  اليونسكو  ستواصل 
االجتماعية  التحوالت  حدوث  لضمان  السياسية،  األعمال  جداول  في  الزاوية  حجر  بوصفهما  الثقافي،  بالتنوع 
السلمية التي تؤدي إلى نشوء مجتمعات منسجمة. وسيجري تعزيز العمل من أجل التفاهم والحوار بين الثقافات 
الشعوب،  بين  المتبادلة  والتأثيرات  الثقافية  التفاعالت  تاريخية بشأن  تقديم وجهة نظر  السالم، من خالل  وثقافة 
بين  المشتركة  المهارات  اكتساب  على  المساعدة  فيه  تقدَّم  الذي  الوقت  وفي  المشتركة.  القيم  على  التركيز  مع 
استخدام  وعلى  المقارنة  القراءات  على  التركيز  الثقافية، سيتم  للتعددية  الجيدة  اإلدارة  لضمان  والالزمة  الثقافات 

مصنفات اليونسكو الخاصة بالتاريخ العام والتاريخ اإلقليمي ألغراض تعليمية.

إلى  الرامية  الجهود  بذل  اليونسكو  ستواصل  أفريقي،  أصل  من  للمنحدرين  الدولي  العقد  أهداف  مع  وتماشياً   03015
خالل  من  المشترك،  العيش  وتعزيز  المصالحة،  تشجيع  وإلى  التاريخ،  خلفهما  اللذين  والتمييز  التحيز  مكافحة 
األفارقة  الحديثة، ومساهمة  المجتمعات  في  وآثاره  والرق  الرقيق،  وتجارة  أفريقيا،  بتاريخ  أفضل  معرفة  اكتساب 
اإلقليمي.  والتاريخ  العام  التاريخ  لمصنفات  المقارنة  القراءات  عن  فضالً  البشرية،  تقدم  في  األفريقي  والشتات 
نهوج  إقامة شراكات جديدة ووضع  للتغيير من خالل  الشباب بوصفهم عوامل  إلى  الوصول  على  التركيز  وسيتم 

مبتكرة تقدمها تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والبث اإلذاعي.
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النتائج المنشودة:

النتيجة المنشودة 1: تعزيز البحوث االستشرافية في مجال العلوم االجتماعية 
واإلنسانية بشأن التحوالت االجتماعية والحوار بين الثقافات، وذلك من خالل االستعانة 

بعلم االستدامة فضالً عن المبادرات الجامعة تماماً، التي تقوم على حقوق اإلنسان 
وتراعي قضايا الجنسين وترمي إلى تدعيم السياسات الوطنية الخاصة بالعلوم 

االجتماعية والتعاون العلمي الدولي

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد مبادرات التعاون الجامع 1-
للتخصصات في مجال العلوم 

االجتماعية واإلنسانية، التي يتم 
تحسينها من خالل تعزيز برنامج 

إدارة التحوالت االجتماعية )موست(

تعزيز/اتخاذ ١٢ مبادرة للتعاون   -
في ما ال يقل عن 5 مناطق، بما 

في ذلك االحتفال باليوم العالمي 
للفلسفة

)خط األساس: 5(  

تعزيز/اتخاذ ١٠ مبادرات   -
للتعاون في ما ال يقل عن 5 

مناطق، بما في ذلك االحتفال 
باليوم العالمي للفلسفة

)خط األساس: 5(  

عدد برامج البحوث االبتكارية الجامعة 2-
للتخصصات والتي تنفذ على الصعيد 

الوطني في المجاالت المتعلقة 
بالتحوالت االجتماعية واالندماج 

االجتماعي والحوار بين الثقافات 
وثقافة السالم

تنفيذ ما ال يقل عن ٢٠ مشروعاً   -
ً بحثيا

)خط األساس: ١٠ مشاريع   
بحثية(

تحديد االتجاهات المستجدة عن   -
طريق التعاون فيما بين الوكاالت 

ومشاركة كراسي اليونسكو 
الجامعية وشبكة اليونسكو 

للمدارس المنتسبة

تنفيذ ما ال يقل عن ٢٠ مشروعاً   -
ً بحثيا

)خط األساس: ١٠ مشاريع   
بحثية(

تحديد االتجاهات المستجدة عن   -
طريق التعاون فيما بين الوكاالت 

ومشاركة كراسي اليونسكو 
الجامعية وشبكة اليونسكو 

للمدارس المنتسبة

عدد عمليات تكوين املعارف، التي 3-
تستخدم أساليب االسترشاف ملعالجة 

التحديات املجتمعية وتشجع االستدامة 
وتعزز الحوار بني الثقافات

١5 عملية على األقل  -

)خط األساس: ١٠ عمليات(  

١5 عملية على األقل  -

)خط األساس: ١٠ عمليات(  

النتيجة المنشودة 2: إعداد مبادرات تستند إلى نهج قائم على حقوق اإلنسان في 
مجاالت التربية والثقافة والعلوم واالتصال والمعلومات، وتدعم التحوالت االجتماعية 

لضمان نشوء مجتمعات أكثر إدماجاً للجميع وقيام مزيد من الحوار بين الثقافات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد المبادرات التي تتخذ، ويفضل 1-
أن تتناول التحديات المتعلقة بجدول 

أعمال فترة ما بعد عام ٢٠١5

4 مبادرات  -

)خط األساس: 5 مبادرات(  

3 مبادرات  -

)خط األساس: 5 مبادرات(  
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد المبادرات الوطنية التي تستخدم 2-
نهج السياسات المشتركة بين 

القطاعات والشاملة للجميع الذي تم 
إقراره في إطار برنامج إدارة التحوالت 
االجتماعية )موست(، بوصفها إسهاماً 
في تحقيق األهداف المالئمة في مجال 

التنمية المستدامة

ما يتراوح بين ١٢ و١5 مبادرة   -
على األقل

)خط األساس: صفر(  

ما ال يقل عن ١٠ مبادرات  -

)خط األساس: صفر(  

تعزيز الدراية الثقافية والكفاءات 3-
القائمة عىل مراعاة حقوق اإلنسان يف 
مجال التفاعل بني الثقافات )املواقف، 
املعارف، القدرة عىل التفهم، املهارات(

إجراء عمليات جرد وتحليل ونشر   -
للوحدات المرنة واألدوات والمبادئ 

التوجيهية التربوية وتجريبها في 
5 مناطق

مشاركة ما ال يقل عن ١٠٠٠ شاب   -
وشابة في حمالت عالمية لتعزيز 

الحوار بين الثقافات

إجراء عمليات جرد وتحليل ونشر   -
للوحدات المرنة واألدوات والمبادئ 

التوجيهية التربوية وتجريبها في 
5 مناطق

مشاركة ما ال يقل عن ١٠٠٠ شاب   -
وشابة في حمالت عالمية لتعزيز 

الحوار بين الثقافات

عدد االسرتاتيجيات التي تُعتمد عىل ٤-
مستوى البلديات و/أو عىل املستوى 
الوطني و/أو اإلقليمي والتي تعمم 

مراعاة أبعاد حقوق اإلنسان واملساواة 
بني الجنسني يف سياسات وخطط 

عمل محددة يف مجاالت اختصاص 
اليونسكو، مع الرتكيز عىل البلدان التي 
تنفذ فيها أطر األمم املتحدة للمساعدة 

اإلنمائية

اعتماد ما ال يقل عن استراتيجيتين   -
على مستوى البلديات و/أو على 
المستوى الوطني و/ أو اإلقليمي

- تصميم وحدة مرنة تعتمد النهج 
القائم على مراعاة حقوق اإلنسان 

وتركز على تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة وتستهدف 

شركاء رئيسيين لليونسكو، مثل 
المنظمات اإلقليمية والسلطات 
البلدية، وتجريب هذه الوحدة 

المرنة وتكييفها كي تُستخدم عن 
طريق اإلنترنت

الشروع في مبادرتين بالتعاون   -
مع قطاعات/إدارات اليونسكو 

من أجل تطبيق النهج القائم 
على حقوق اإلنسان في مجاالت 

برنامجية محددة تنسجم مع 
األهداف المالئمة من بين أهداف 

التنمية المستدامة

تقديم ما ال يقل عن ٦٠ وثيقة   -
تحليلية لالستعراض الدوري 

الشامل إلى المفوضية السامية 
لحقوق اإلنسان

اعتماد ما ال يقل عن استراتيجيتين   -
على مستوى البلديات و/أو على 
المستوى الوطني و/أو اإلقليمي

تصميم وحدة مرنة تعتمد النهج   -
القائم على مراعاة حقوق اإلنسان 

وتركز على تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة وتستهدف 

شركاء رئيسيين لليونسكو، مثل 
المنظمات اإلقليمية والسلطات 
البلدية، وتجريب هذه الوحدة 

المرنة وتكييفها كي تُستخدم عن 
طريق اإلنترنت

الشروع في مبادرة واحدة   -
بالتعاون مع قطاعات/إدارات 

اليونسكو من أجل تطبيق النهج 
القائم على حقوق اإلنسان في 

مجاالت برنامجية محددة تنسجم 
مع األهداف المالئمة من بين 

أهداف التنمية المستدامة

تقديم ما ال يقل عن ٦٠ وثيقة   -
تحليلية لالستعراض الدوري 

الشامل إلى المفوضية السامية 
لحقوق اإلنسان
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النتيجة المنشودة 3: تعزيز قدرات المسؤولين عن اتخاذ القرارات ومنظمات المجتمع 
المدني وغيرها من األطراف المعنية الرئيسية، من أجل إعداد وتنفيذ مقترحات 

ابتكارية لوضع سياسات عامة تعزز االندماج االجتماعي والحوار بين الثقافات لصالح 
الفئات السكانية المحرومة بوجه خاص

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد األدوات والمبادئ التوجيهية 1-
المعنية باالندماج االجتماعي والمساواة 

والحقوق ومكافحة التمييز، التي 
توزع على الدول األعضاء والمنظمات 

اإلقليمية من أجل دعم قياس التقدم 
الذي يحرز نحو تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة، بالتعاون مع معهد 
اليونسكو لإلحصاء

ما ال يقل عن 3 أدوات و/أو   -
نصوص مبادئ توجيهية

نشر ملخصين توجيهيين  -

ما ال يقل عن 3 أدوات و/أو   -
نصوص مبادئ توجيهية

نشر ملخصين توجيهيين  -

عدد الدول األعضاء والجهات الشريكة 2-
الرئيسية التي تحظى بالدعم وتضطلع 

على نحو جامع وتشاركي بإعداد 
سياسات وخطط عمل لمعالجة الوصم 

والتحيز ضد الفئات األشد حرماناً

١٠ دول أعضاء على األقل )منها 3   -
بلدان تنفذ فيها أطر األمم المتحدة 

للمساعدة اإلنمائية(، ومنظمتان 
إقليميتان

تصميم ما ال يقل عن 5 سياسات   -
أو خطط عمل )على مستوى 

البلديات أو على المستوى 
الوطني( تستهدف تحسين 

تصورات الجمهور العام عن 
ً الفئات األشد حرمانا

5 دول أعضاء على األقل )منها 3   -
بلدان تنفذ فيها أطر األمم المتحدة 

للمساعدة اإلنمائية(، ومنظمتان 
إقليميتان

تصميم ما ال يقل عن سياستين   -
أو خطتي عمل )على مستوى 

البلديات أو على المستوى 
الوطني( تستهدفان تحسين 
تصورات الجمهور العام عن 

ً الفئات األشد حرمانا

عدد ما تعتمده الدول األعضاء 3-
واملنظمات اإلقليمية من مبادرات 

جامعة للتخصصات ومتعددة 
القطاعات وموجهة نحو نتائج محددة 
يف مجاالت التسامح ومكافحة التمييز 

وتشجيع التعاون الدويل

استهالل 4 مبادرات في إطار   -
التحالف الدولي للمدن المناهضة 
للعنصرية، بقيادة رؤساء بلديات

انضمام ١٠ مدن جديدة على   -
األقل إلى التحالف الدولي للمدن 

المناهضة للعنصرية

استهالل 4 مبادرات في إطار   -
التحالف الدولي للمدن المناهضة 
للعنصرية، بقيادة رؤساء بلديات

انضمام ١٠ مدن جديدة على   -
األقل إلى التحالف الدولي للمدن 

المناهضة للعنصرية

عدد الدول األعضاء والجهات الرشيكة ٤-
التي تنخرط عىل نحو فعال يف تنفيذ 
خطة عمل العقد الدويل للتقارب بني 

الثقافات

ما ال يقل عن 35 دولة عضواً   -
وجهة شريكة

ما ال يقل عن 3٠ دولة عضواً   -
وجهة شريكة

3٨م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الثالث163



النتيجة المنشودة ٤: تحسين االنتفاع بالمعارف من خالل ترويج عناصر التاريخ 
والذاكرة المشتركة لتحقيق المصالحة والحوار

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد المؤسسات والدراسات البحثية 1-
والشبكات والفعاليات التي تسهم 

في تعزيز المعارف وأنشطة التوعية 
الخاصة بتجارة الرقيق واالسترقاق

١4 مؤسسة، وبحثان متعددا   -
التخصصات، و4 شبكات، و١٢ 

فعالية

١٢ مؤسسة، وبحثان متعددا   -
التخصصات، و3 شبكات، و١٠ 

فعاليات

عدد المضامين التعليمية المشركة 2-
المستندة إلى »تاريخ أفريقيا العام« 

التي يتم إعدادها وإدراجها في النظم 
التعليمية في البلدان األفريقية

إعداد الخطوط الرئيسية لثالثة   -
مناهج دراسية، ومواد 3 كتب 

مدرسية، و3 أدلة للمعلمين 
موجهة إلى الفئات العمرية 

الثالث لتالميذ المدارس االبتدائية 
والثانوية )١٠-١٢ سنة، و١3-

١٦ سنة، و١7-9١ سنة(، 
ً واستخدامها في 3٠ بلداً أفريقيا

إعداد 3 مواد ُمعينة للتدريس   -
مرافقة للمواد المذكورة أعاله 

)أطلس تاريخي، ومسرد 
مصطلحات، ومواد قرص للقراءة 

بالليزر(، واستخدامها في 3٠ بلداً 
ً أفريقيا

إعداد دليل لدمج المضامين   -
التعليمية المشتركة في النظم 

التعليمية األفريقية، واستخدامه 
في البلدان األفريقية

إعداد مادة دراسية الستخدامها   -
في مراكز االتصال الخمسة 

الخاصة بجامعة عموم أفريقيا

إعداد دليل لتحسين تدريب معلمي   -
مادة التاريخ، باالستناد إلى 

»تاريخ أفريقيا العام«، واستخدامه 
في 3٠ بلداً أفريقياً )موارد خارجة 

عن الميزانية(

إعداد الخطوط الرئيسية لثالثة   -
مناهج دراسية، ومواد 3 كتب 

مدرسية، و3 أدلة للمعلمين، و3 
مواد ُمعينة للتدريس مرافقة 

لها للمدارس االبتدائية والثانوية 
في أفريقيا، فضالً عن مضمون 

واحد للتعليم العالي، واستخدامها 
في٠3 بلداً أفريقياً )موارد خارجة 

عن الميزانية(

عدد الفصول الخاصة باملجلد التاسع 3-
والتي تصوغها وتقّرها اللجنة العلمية

٢4١ فصالً )موارد خارجة عن   -
الميزانية(

٢4١ فصالً )موارد خارجة عن   -
الميزانية(

عدد الرشكاء الذين يعززون إسهام ٤-
العالم العربي واإلسالمي يف التقدم 

العام للبرشية

ما ال يقل عن 7٠ شريكاً )موارد   -
خارجة عن الميزانية(

- 7٠ شريكاً )موارد خارجة عن 
الميزانية(
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الرشكاء الذين ينضمون إىل 5-
الشبكة الخاصة بربنامج طرق الحرير 

والتي تعمل عن طريق اإلنرتنت، 
والذين يعززون املعارف عن طرق 

الحرير

ً 4٠ شريكاً جديدا  -

إعداد نسختين لغويتين جديدتين   -
للبرنامج العامل عن طريق 

اإلنترنت )موارد خارجة عن 
الميزانية(

35 شريكاً جديداً )موارد خارجة   -
عن الميزانية(

محور العمل 2: تمكين الدول األعضاء من إدارة اآلثار األخالقية والقانونية 
والبيئية والمجتمعية للتحديات العلمية والتكنولوجية من أجل تحقيق 

التنمية االجتماعية الجامعة والمستدامة

في  القوة  مواطن  على  اليونسكو  تعتمد  سوف  لألخالقيات،  واالجتماعية  والقانونية  البيئية  باألبعاد  يتعلق  فيما   03016
البيئة،  وأخالقيات  النانوتكنولوجيا،  وأخالقيات  العلوم،  وأخالقيات  البيولوجيا،  بأخالقيات  الخاصة  برامجها 
العلمي  للتقارب  المتسارعة  األنماط  الوضوح  من  بمزيد  على  تبين  وشموالً  تكامالً  أكثر  رؤية  نحو  التوجه  مع 
إنفاذ حق كل فرد »في أن يشترك اشتراكاً حراً  العلوم فهي موجهة نحو  اليونسكو بشأن  أما رؤية  والتكنولوجي. 
الفقرة ١(. والعلوم  المادة ٢7،  العالمي لحقوق اإلنسان،  العلمي واالستفادة من نتائجه« )اإلعالن  التقدم  ]...[ في 
تقييم  إعادة  ينبغي  أنه  بيد  المعارف.  وتعبئة  الدقيق،  العلمي  اإلنتاج  عناصر  من  أساسي  عنصر  هي  األخالقية 
العلوم من دينامية  المحددة على نحو مستمر استجابة لما تتسم به  العلوم األخالقية وآثارها المؤسسية  مضامين 
العلم  تحكم  التي  األخالقية  المبادئ  بترويج  اليونسكو  ستقوم  وعليه،  بالمجتمع.  التحولية  ولعالقتها  داخلية، 
وتطبيقاته والتفكير فيها، من خالل وثائق تقنينية مثل اإلعالن العالمي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان )عام 
الوطنية  السياسات  ستدعم  أنها  كما  ١974(؛  )عام  العلمي  بالبحث  المشتغلين  أوضاع  بشأن  والتوصية   ،)٢٠٠5
بغية إعطائها مضموناً خاصاً بها، من خالل آليات مثل إنشاء لجان وطنية معنية بأخالقيات البيولوجيا؛ وستسعى 

إلى ترسيخ هذه اللجان في الممارسة العلمية الروتينية من خالل التعليم والتدريب المهني والتوعية.

القصوى  االستفادة  خالل  من  المستدامة  التنمية  بضمان  يتعلق  فيما  األهمية  بالغ  أمر  البيولوجيا  أخالقيات  وإن   03017
المعرفة.  على  القائمة  الشاملة  االقتصادات  لبناء  األخالقية  األسس  وإرساء  والتكنولوجية،  العلمية  االبتكارات  من 
وتتطلب المجتمعات المحلية كافة، باإلضافة إلى الدول التي تحتضنها، امتالك بعض القدرات الالزمة للتفكير في 
الجوانب األخالقية، مع مراعاة تنوعها األخالقي، وفي التداعيات اإلنسانية للعلوم والتكنولوجيا والبيئة والطب، وذلك 
المرتبطة  والتدابير  السياسات  إليها  تستند  التي  الجوهرية  األخالقية  األسس  على  اآلراء  في  توافق  وجود  لضمان 
فيما  والمنفتح  المنهجي  األخالقي  بالتفكير  دائماً  العلوم  تقترن  أن  البيولوجيا  أخالقيات  وتضمن  المسائل.  بهذه 
المخاطر  البلد بحرص شديد في  العلمية في  المبادرات  بيئتهم، وأن تنظر  البشر وعلى  بآثار كل ذلك على  يتعلق 
للمنافع  العادل  التقاسم  وتشجيع  المجتمعات،  في  للتعددية  الواجبة  المراعاة  مع  المكتسبة،  والفوائد  المحدقة 
المستمدة من التقدم العلمي والتكنولوجي، مع الحرص في الوقت ذاته على دعم الجهات التي تتسم بأوجه ضعف 
خاصة من بين البلدان واألفراد والمجتمعات المحلية. أما فيما يتعلق بالمستقبل، فتعتبر أخالقيات البيولوجيا أمراً 
ال غنى عنه في أي إطار عام للحوكمة ولالبتكار في العلوم يتولى مهمة صون معايير حقوق اإلنسان المتفق عليها 

دولياً، فضالً عن القيم والتقاليد المحلية.

وعليه، ثمة حاجة ماسة إلى تحديد المزيد من المعضالت المتعلقة بأخالقيات البيولوجيا ومعالجتها على المستوى   03018
العلمي وتطبيقاته في سالمة حقوق األفراد ورفاهيتهم؛ وكذلك  التقدم  العالمي، وخاصة فيما يتعلق بكيفية تأثير 

فيما يتعلق بتعزيز المسؤولية في جدول األعمال الخاص بالبحوث.
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وانطالقاً من موقعها الريادي الثابت والمعترف به عالمياً فيما يتعلق بأخالقيات البيولوجيا خالل السنوات العشرين   03019
بأخالقيات  الخاصة  والمبادئ  المعايير  وصياغة  إعداد  مجال  في  أنشطتها  بتعزيز  اليونسكو  ستقوم  الماضية، 
البيولوجيا في الوثائق التقنينية التي تعتمدها الدول األعضاء وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، مثل اإلعالن العالمي 
اللجنة  به  تضطلع  الذي  العالمي  الصعيد  على  التفكير  تعزيز  مجال  وفي  اإلنسان،  وحقوق  البيولوجيا  ألخالقيات 
العميق  للتفكير  والثقافات  التخصصات  متعدد  تعددياً  دولياً  منتدى  يمثل  والذي  البيولوجيا،  ألخالقيات  الدولية 
البيولوجيا،  ألخالقيات  الدولية  اللجنة  خالل  من  اليونسكو،  ستواصل  ذلك،  إلى  وإضافة  البيولوجيا.  أخالقيات  في 
أجل  من  البيولوجيا  أخالقيات  مجال  في  الناشئة  التحديات  رصد  البيولوجيا،  ألخالقيات  الحكومية  الدولية  واللجنة 
المضي ُقدماً، عند الضرورة، في اتخاذ المزيد من التدابير التقنينية. وبذلك ستضطلع اليونسكو بوظيفتها األساسية 

بوصفها هيئة تقنينية ومختبراً لألفكار المبتكرة، وستسهم في وضع جداول األعمال الدولية.

يهدفان في  العالمي  الصعيد  على  المجال  هذا  التقنينية في  الوثائق  البيولوجيا ووضع  أخالقيات  التفكير في  وإن   03020
نهاية المطاف إلى إحداث أثر إيجابي حقيقي لصالح البشر في جميع أنحاء العالم. وتشير األدلة التي ُجمعت على 
أساسية وظيفية  بنية  بإنشاء  يقترن  أن  ينبغي  ما  بلد  المستدامة في  التنمية  أن تحقيق  إلى  الماضية  العقود  مدى 
خاصة بأخالقيات البيولوجيا، تعزز العدالة االجتماعية والمساواة من خالل التعليم، والمناقشات العامة المستنيرة 
اليونسكو  وستقوم  المجتمع.  تواجه  التي  األخالقية  القضايا  مختلف  في  المدني  المجتمع  ومشاركة  بالمعلومات، 
بمد يد العون إلى الدول األعضاء، وال سيما من خالل أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ووثائق اليونسكو 
للبرمجة القطرية، في تجسيد المعايير الخاصة بأخالقيات البيولوجيا المقبولة دولياً في الواقع المحلي من خالل 
البيولوجيا، ويعزز  المعنية بأخالقيات  الوطنية  اللجان  األبعاد، ولكنه متماسك، يدعم  القدرات متعدد  لبناء  برنامج 
التعليم العالي الجودة في هذا المجال، ويركز االهتمام على المجموعات والفئات المستهدفة الرئيسية التي تضطلع 
الرعاية  الباحثين والعاملين في مجال  البيولوجيا، مثل  الخاصة بأخالقيات  القرارات  اتخاذ  بدور حاسم في عملية 

الصحية والصحفيين والقضاة والمشرعين.

المستوى  من  ابتداء  متداخلة،  أبعاداً  البيولوجيا  بأخالقيات  يتعلق  فيما  اليونسكو  تتخذها  التي  التدابير  وتشمل   03021
الحكومية  الدولية  واللجنة  البيولوجيا،  ألخالقيات  الدولية  اللجنة  أي  النظاميتين،  هيئتيها  خالل  )من  العالمي 
حالة  كل  في  التقنينية  اإلرشادات  اختبار  يجري  حيث  المحلي،  المستوى  إلى  ووصوالً  البيولوجيا(،  ألخالقيات 
جديدة. وإن امتالك قدر أكبر من أخالقيات البيولوجيا على المستوى الوطني يتيح الفرصة ألن يكون للبلد صوت 
أقوى في النقاش بشأن أخالقيات البيولوجيا على الصعيد العالمي، ويسهم بذلك في إثراء التجارب المتعددة التي 
وبناء  العالمي  الصعيد  على  التفكير  بين  التآزر  هذا  على  بناء  اليونسكو،  النقاش. وستقوم  نطاق  يخوضها خارج 
ويعتبر  العالمي.  المستوى  على  البيولوجيا  أخالقيات  مجال  في  التكامل  بتعزيز  الوطني،  الصعيد  على  القدرات 
إلى  عناصر جديدة ومبتكرة  البيولوجيا، وإلضافة  أخالقيات  برنامج  على جدوى  للحفاظ  األهمية  بالغ  أمراً  الرصد 
الجهود  الواجب  النحو  على  تراعى  أن  العالمي  األخالقيات  السياق، يضمن مرصد  هذا  المستقبل. وفي  في  توجهه 

المبذولة خالل المرحلة الماضية والعبر المستخلصة منها.

وإضافة إلى ذلك، وفي ظل عدم التوازن في إنتاج المعارف عبر العالم، ستقوم اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا   03022
على  الحصول  أجل  من  البيولوجيا،  بأخالقيات  المتعلقة  المخاوف  بشأن  داخلها  وفي  المناطق  بين  الحوار  بتعزيز 
لما كانت مرئية  البيولوجيا والتي لوال ذلك  العالمية ألخالقيات  بالقضايا  التي تتعلق  الوطنية واإلقليمية  المساهمات 
المناطق  في  البيولوجيا  ألخالقيات  الدولية  للجنة  دورات  عقد  خالل  من  ذلك  تحقيق  وسيتم  الدولي.  الصعيد  على 
ستستخدم  اليونسكو  أن  كما  الدورات.  تلك  خالل  المجال  هذا  في  اإلقليميين  الخبراء  وجمع  بالتناوب،  المختلفة 
أخالقيات  مجال  في  القيادي  دورها  لتعزيز  التخصصات  المتعددة  وبرامجها  مهامها  في  المتمثلة  المقارنة  ميزتها 
بين  المشتركة  المتحدة  األمم  للجنة  األمانة  خدمات  توفير  خالل  من  المتحدة،  األمم  منظومة  إطار  في  البيولوجيا 
الوكاالت بشأن أخالقيات البيولوجيا، واالرتقاء باألثر الذي تحدثه أنشطتها إلى الحد األقصى، من خالل تعزيز أوجه 

التآزر والتكامل بين الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال أخالقيات البيولوجيا على الصعيد العالمي.

تعزيز  في  الخاصة  مساهمتها  تقديم  إلى  والتكنولوجية  العلمية  المعارف  ألخالقيات  العالمية  اللجنة  وستدعا   03023
األخالقية  التحديات  باستكشاف  الخصوص،  وجه  على  وستقوم،  سواء.  حد  على  المعارف  وتعبئة  الشامل  الحوار 
الجديدة والناشئة والمحتمل ظهورها في المستقبل، بما في ذلك التحديات التي تنشأ من إعادة التعريف األساسي 
بالتنظيم االجتماعي  المتعلقة  الحدود  الحدود بين »الحياة« و«المادة«، وكذلك  المألوفة، على غرار  العلمية  للحدود 
العلمية  المعارف  العالمية ألخالقيات  اللجنة  التكنولوجي، سوف تقوم  التقارب  الرد على  إلى  للعلوم. وعند الحاجة 
والتكنولوجية واللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا بالعمل معاً من خالل عضوية رئيس اللجنة الدولية ألخالقيات 
الذي  العمل  التكنولوجية. وعلى أساس  العلمية  المعارف  العالمية ألخالقيات  اللجنة  البيولوجيا، بحكم منصبه، في 
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التحديات  على  للوقوف  الدولي  العلمي  التعاون  بتعزيز  اليونسكو  تقوم  سوف  المذكورتان،  اللجنتان  به  تضطلع 
بالمبادئ  الوعي  ولتعزيز  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  تغذيها  التي  االجتماعية،  التنمية  مجال  في  األخالقية 
والتنمية  االجتماعي  االندماج  تحقيق  أجل  من  العلوم  بدعم  الكفيلة  األخالقية  األطر  ولوضع  الراسخة،  األخالقية 

المستدامة.

واإلنسانية،  االجتماعية  العلوم  من  وانطالقاً  االجتماعيين.  واالندماج  العدالة  لتحقيق  أداة  هي  األخالقية  والعلوم   0302٤
الدولي  الصعيدين  بيئة مؤاتية على  إيجاد  الجهود على  الطبيعية والهندسة، ستتركز  العلوم  الوثيق مع  وبالتعاون 
القضاء  الخصوص  وجه  وعلى  االجتماعي،  واالندماج  االجتماعية  والعدالة  المستدامة  التنمية  لتعزيز  والوطني 
وذلك  االجتماعية،  للتنمية  سياسات  وباعتماد  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في  جهود  ببذل  الفقر  على 
التي  القاعدة  وتدعيم  بالمسؤولية،  والتحلي  العلمية  النزاهة  ضمان  أجل  من  األخالقية  المبادئ  ترويج  خالل  من 
تقوم عليها المعارف الجامعة للتخصصات، وتشجيع وضع النهوج المبتكرة وتطبيقها لتوطيد الترابط بين العلوم 

والسياسات والمجتمع.

التي  التحديات  فهم  في  أساسي  بدور  االضطالع  الخصوص  وجه  على  واإلنسانية  االجتماعية  للعلوم  وينبغي   03025
تتعلق  بل  فحسب،  الطبيعية  النظم  عمل  بسير  تتعلق  ال  تحديات  وهي  لها،  والتصدي  المستدامة  التنمية  تطرحها 

أيضاً بالمؤسسات اإلنسانية كذلك، والقيم والمعتقدات وأنماط السلوك.

النتيجة المنشودة 5: تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يخص إدارة تحديات أخالقيات 
البيولوجيا والمشاركة التامة في المناقشات المتعلقة بأخالقيات البيولوجيا وبتحديد 

اآلثار األخالقية والقانونية واالجتماعية آلخر المبتكرات العلمية وللتكنولوجيات الناشئة 
وتطبيقاتها من أجل التنمية المستدامة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي تحظى بالدعم 1-
وتنشئ و/أو تعزز قدراتها في مجال 

أخالقيات البيولوجيا

ً ١٢ بلدا  -

٢٠ دورة تدريبية لبناء قدرات   -
معلمي مادة األخالقيات و/أو 

قدرات اللجان الوطنية ألخالقيات 
البيولوجيا )إطار لجنة دعم 

أخالقيات البيولوجيا، وإطار 
برنامج تعليم األخالقيات(

إنشاء 5 لجان وطنية ألخالقيات   -
البيولوجيا

اعتماد 7 جامعات لمنهاج دراسي   -
أساسي

إنشاء ومساندة شبكة واحدة   -
للجان دعم أخالقيات البيولوجيا 

في أفريقيا

نشر نسخة مستوفاة من المنهاج   -
الدراسي األساسي

٦ بلدان  -

٨ دورات تدريبية لبناء قدرات   -
معلمي مادة األخالقيات و/أو 

قدرات اللجان الوطنية ألخالقيات 
البيولوجيا )إطار لجنة دعم 

أخالقيات البيولوجيا، وإطار 
برنامج تعليم األخالقيات(

إنشاء لجنتين وطنيتين ألخالقيات   -
البيولوجيا

إنشاء ومساندة شبكة واحدة   -
للجان دعم أخالقيات البيولوجيا 

في أفريقيا

نشر نسخة مستوفاة من المنهاج   -
الدراسي األساسي
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد التقارير التي تصدر وتتضمن 2-
إرشادات توجيهية محددة ناجمة عن 
عمليات التفكير العالمية بشأن اآلثار 

األخالقية والقانونية واالجتماعية للعلوم 
والتكنولوجيا، وتركز تركيزاً خاصاً 

على أخالقيات البيولوجيا

3 تقارير يراعي كل منها منظور   -
حقوق اإلنسان ومنظور المساواة 

بين الجنسين

اللجنة الدولية ألخالقيات   
البيولوجيا: تقريران

اللجنة العالمية ألخالقيات   
المعارف العلمية والتكنولوجية: 

تقرير واحد

وضع إطار دولي شامل، أخالقي   -
وقانوني ومجتمعي، للعلوم 

استناداً إلى االعتراف بتوصية عام 
١974 بشأن أوضاع المشتغلين 
بالبحث العلمي، وتنفيذها على 

نحو فعال

3 تقارير يراعي كل منها منظور   -
حقوق اإلنسان ومنظور المساواة 

بين الجنسين

اللجنة الدولية ألخالقيات   
البيولوجيا: تقريران

اللجنة العالمية ألخالقيات   
المعارف العلمية والتكنولوجية: 

تقرير واحد

محور العمل 3: وضع السياسات من خالل عملية تشاركية مع األطراف 
المعنية في مجالي الشباب والرياضة؛ ودعم تنمية الشباب ومشاركتهم 

المدنية

في مختلف أنحاء العالم، يمثل الشابات والشبان محرك التغيير، ويطالبون باحترام الحريات والحقوق األساسية،   03026
القرارات  اتخاذ  في  والمشاركة  والعمل  التعلم  فرص  على  وبحصولهم  مجتمعاتهم،  وظروف  ظروفهم  وبتحسين 
المستمرة، تحديات صعبة تؤثر في جوانب هامة  األزمات  الوقت نفسه، وبسبب  التي تمسهم. وهم يواجهون، في 
التي  من حياتهم. وقد حان الوقت، أكثر من أي وقت مضى، لتحسين االستثمار في البحوث والسياسات والبرامج 
الشباب،  يزدهر  حيث  لهم،  مؤاتية  بيئة  تهيئة  بغية  المختلفة،  وتطلعاتهم  والشبان  الشابات  احتياجات  تراعي 
ويمارسون حقوقهم، ويستعيدون األمل، ويستعيدون معه الشعور باالنتماء إلى المجتمع، ويبادرون إلى المشاركة 

في العمل بوصفهم أطرافاً اجتماعية فاعلة ومسؤولة وأفراداً قادرين على االبتكار.

من  للتغيير  عوامل  بوصفهم  بالشباب  فيها  تعترف  المنظمة  نطاق  على  شاملة  رؤية  بتطبيق  اليونسكو  وستقوم   03027
والشبان  الشابات  مشاركة  ضمان  في  النهائي  الهدف  وسيتمثل  المستدامة.  التنمية  وتحقيق  السالم  إحالل  أجل 
والتنمية  السالم  تعزيز  أجل  من  للعمل  ريادتهم  وفي  تمسهم  التي  والبرامج  السياسات  في  مجدية  مشاركة 
المستدامة في بلدانهم ومجتمعاتهم. وسيتم تصميم األعمال التي ستضطلع بها اليونسكو بحيث تسهم في الوفاء 
بالتزامات اليونسكو ضمن جدول األعمال ذي السنوات الخمس الذي وضعه األمين العام لألمم المتحدة، وال سيما 
الشباب  يتيح تعزيز مواقع  الشباب ٢٠١3-٢٠١٨، مما  المتحدة بشأن  األمم  لمنظومة  الشاملة  العمل  ضمن خطة 
انطالقاً  األهداف  في تحقيق هذه  ُقدماً  اليونسكو  الخاص بفترة ما بعد عام ٢٠١5. وستمضي  األعمال  في جدول 
من مشاركتها في العمليات المندرجة في أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، وفي إعداد وثائق اليونسكو 

للبرمجة القطرية.

سواء  المبدأ،  هذا  وستعزز  الجنسين  بين  المساواة  مبدأ  بالشباب  الخاصة  لألنشطة  اليونسكو  برمجة  وستطبق   03028
الحقوق:  إلى  المستندة  التالية  األنشطة  جميع  في  وذلك  البرمجة،  مستوى  على  أو  السياسات  رسم  مستوى  على 
التركيز على »الوصول إلى من يتعذر الوصول إليه«؛ ومشاركة الشباب في إعداد المبادرات القائمة على األدلة التي 

تمسهم؛ والحوار بين األجيال؛ والشراكات بين الشباب والكبار.
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الذي  العمل  على  والمبنية  الماضية  القريبة  الفترة  في  المستخلصة  والدروس  السابقة  التجارب  إلى  واستناداً   03029
بتقديم  التمهيدية  المراحل  المنظمة في  اختصاصها، ستقوم  الشباب في جميع مجاالت  اليونسكو بشأن  به  قامت 
الشباب  يخص  فيما  قطاعات  لعدة  والشاملة  الجامعة  العامة  السياسات  استعراض  أو  وضع  أجل  من  المشورة 
تحليلي  نهج  خالل  ومن  الوطنية،  األولويات  مع  يتماشى  بما  المساواة،  قدم  على  والشبان  الشابات  وبمشاركة 
متكامل يراعي احتياجات الشباب. وعلى المستوى العالمي، ستتيح اليونسكو تبادل الممارسات الجيدة والمعارف 
الوطني،  المستوى  على  أما  السياسات.  في مجال رسم  بذلك  المتعلقة  المناقشات  والمناطق وستعزز  البلدان  بين 
اليونسكو  عمل  من  يتجزأ  ال  جزءاً  المعنية  المؤسسات  وموظفي  القرار  بصانعي  الخاص  القدرات  بناء  فسيشكل 
موازاة  وفي  القطرية.  للبرمجة  اليونسكو  ووثائق  اإلنمائية  للمساعدة  المتحدة  األمم  عمل  أطر  في  سيتجلى  الذي 
الجهات  التي تسهم فيها جميع  التشاركية،  النهوج  الوطنية في تطبيق  الحكومات  اليونسكو بإرشاد  ذلك، ستقوم 
للشباب  الوطنية  البنى  تعزيز  أو  إنشاء  على  بوجه خاص  التركيز  والشبان. وسينصب  الشابات  المعنية، وال سيما 
المهمشة، مع  أو  الضعيفة  الفئات  ذلك  بما في  الشباب،  فئات  تمثيل مختلف  أو غيرها( لضمان  الشباب  )مجالس 

التركيز بوجه خاص على الشابات المهمشات والضعيفات.

والعملية  المدنية  األنشطة  في  الشباب  إسهام  بتعزيز  السياسة،  مجال  في  لعملها  استكماالً  اليونسكو،  وستقوم   03030
وهي:  المشاركة،  من  محددة  جوانب  ثالثة  على  التشديد  مع  االبتكارية،  االجتماعية  واألنشطة  الديمقراطية 
)١( مشاركة الشباب في صنع القرار وتعزيز الديمقراطية: ستدعو اليونسكو إلى تطوير عمليات مشاركة الشباب 
إلى  وإشراك شبكاتها به وتيسيره، انطالقاً من المستوى المحلي )المدرسة، والمجتمع المحلي، والبلدية( ووصوالً 
خاص  اهتمام  إيالء  مع  إلخ.(،  الشباب،  بين  التشاور  وعمليات  والدولية،  اإلقليمية  )المنتديات  العالمي  المستوى 
حقوقهم  وفهم  أنفسهم،  عن  التعبير  للشباب  تتيح  بمبادرات  الجهود  هذه  تستكمل  وسوف  المهمشة.  للفئات 
األعمال  بالقيادة وإدارة  الشباب  الديمقراطية؛ )٢( اضطالع  العمليات  تأكيد  فاعل في  ومسؤولياتهم والقيام بدور 
والشبكات  الشركاء  بتعبئة  اليونسكو  ستقوم  الفقر:  من  والحد  المستدامة  العيش  سبل  توفير  أجل  من  واالبتكار 
سبل  توفير  أجل  من  األعمال  ريادة  في  والشبان  الشابات  لدعم  الالزم  التدريب  وتأمين  التقنية  المشورة  وإسداء 
ومكافحة  النزاعات،  ودرء  التفاهم،  تعزيز  في  الشباب  إشراك   )3( المحلي؛  المجتمع  وتنمية  المستدامة  العيش 
العنف والتمييز، والمشاركة في حل النزاعات وبناء السالم وتوطيده. وستقوم اليونسكو بتطوير األنشطة الشاملة 
والتي تراعي قضايا الجنسين، وبإشراك الشباب في األنشطة الفنية والثقافية والرياضية وفي المبادرات التنظيمية 
للمشاريع، بوصفها وسيلة لمنع ما يصيبهم من عنف وتمييز. وسيتم دعم الشباب في مشاركتهم في درء النزاعات 
الموجه  التدريب  خالل  من  وذلك  انتقالية،  بمرحلة  تمر  التي  البلدان  في  سيما  وال  وتوطيده،  السالم  وإحالل 
إلحداث  الالزم  األدنى  الحد  إطار  في  األنشطة  جميع  إعداد  وسيجري  الحوار.  ومبادرات  الشباب  بين  والمبادالت 
التأثير المطلوب، وستبيَّن هذه األنشطة على وجه الخصوص في أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وفي 

وثائق اليونسكو للبرمجة القطرية.

وتنميتهم  الشباب  تمكين  بشأن  األفريقي  االتحاد  عقد  مع  تماشياً  األفريقية،  للبلدان  األولوية  وستعطى   03031 
كذلك  وستستفيد   .)٢٠١3-٢٠٠9( األفريقي  الشباب  بشأن  اليونسكو  استراتيجية  إلى  واستناداً   )٢٠٠-٢٠١٨9(
من عمل برنامج الشباب أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية. وسيجري تفضيل مجموعة من البيئات 
)البلدان العالية الدخل والمتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل؛ والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية( باعتبارها وسيلة 

لبناء الحد األدنى الالزم والحد النسبي لألنشطة في إطار برنامج الشباب.

اليونسكو  أعمال  تنسيق  الثالث  الرئيسي  البرنامج  سيتولى  بالشباب،  الخاصة  البرنامج  أنشطة  إلى  وباإلضافة   03032
وتحديثها ورصدها  بالشباب  الخاص  اليونسكو  لبرنامج  تنفيذية  من خالل وضع خطة  بالشباب  المتعلقة  العامة 
على نطاق واسع، وهي خطة ستشمل جميع األنشطة التي ستقوم بها اليونسكو، سواء في المقر أو على الصعيد 
التي  المستعرضة  البرنامجية  األنشطة  تنفيذ  وسيجري  اإلنسان.  حقوق  على  القائم  النهج  وستطبق  الميداني، 
المستوى  على  الترويج  عن  فضالً  بالسياسات،  منها  يتعلق  ما  وخاصة  التخصصات،  متعددة  إسهامات  تتضمن 
العالمي وتمثيل اليونسكو لدى الشركاء في منظومة األمم المتحدة )بما في ذلك التمثيل في الشبكة المشتركة بين 
الوكاالت والمعنية بتنمية الشباب(، والجهات الفاعلة المعنية بالشباب، على الصعيدين الدولي واإلقليمي. وترد في 

ملحق هذه الوثيقة االستراتيجية التنفيذية بشأن الشباب.

الدولي  المؤتمر  قدمها  التي  بالتوصيات  وعمالً   ،)١97٨( والرياضة  البدنية  للتربية  اليونسكو  ميثاق  وبموجب   03033
ستقوم  السياسات،  رسم  بشأن   ٢٠١3 عام  في  والرياضة  البدنية  التربية  عن  المسؤولين  وكبار  للوزراء  الخامس 
واللجنة  المتحدة،  األمم  هيئات  مع  بالتنسيق  والدولي  الوطني  الصعيدين  على  السياسات  رسم  بإدارة  اليونسكو 
الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة، ومجلسها االستشاري الدائم الذي يضم أهم األطراف المعنية في مجال 
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الرياضة على الصعيد الدولي. كما ستقوم اليونسكو، على وجه الخصوص، بترويج ما تقدمه الرياضة من إسهام 
في تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً والمدرجة في خطة ما بعد عام ٢٠١5، فضالً عن تحسين التربية 
التصدي  إطار  وفي  الرياضة.  خالل  من  االجتماعية  القيم  ونظم  والمواقف  الكفاءات  وبناء  المدارس،  في  البدنية 
ألوجه التفاوت في مستويات المشاركة في التربية البدنية والرياضة، التي تعكس أوجه التفاوت القائمة في التعليم 
بالتربية  االنتفاع  تعزيز  إلى  الرامية  الدولية  الجهود  في  أيضاً  اليونسكو  تسهم  سوف  المادية،  والثروة  والصحة 

البدنية والرياضة لصالح النساء والرجال المهمشين والمعوقين.

الممارسات  ومن  الرياضية  بالمسابقات  التالعب  من  تنشأ  والتي  الرياضة  لها  تتعرض  التي  لألخطار  وتصدياً   0303٤
الفاسدة، سوف تسهم اليونسكو في تصميم أطر للحوكمة، مالئمة وقائمة على الحقوق. وسوف تسعى اليونسكو 
جاهدة إلى الحصول على تصديق دول العالم أجمع على االتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة 
الدول  المنشطات في جميع  لمكافحة  استباقية ومنسقة  الحث على رسم سياسات  بغية  تنفيذها  )٢٠٠5( ورصد 
التشريعات  وسن  التعليم  خالل  من  واإلقليمي  الوطني  الصعيدين  على  القدرات  بناء  دعم  وسيجري  األعضاء. 
على  خاص  بوجه  التركيز  وسيتم  الرياضة.  مجال  في  المنشطات  مكافحة  صندوق  باستخدام  وذلك  والتوعية، 
عام  المعوقين في سوتشي  وأولومبياد  األولومبية  األلعاب  دورات  فيها  بما  الكبرى،  الدولية  األحداث  من  االستفادة 
القدم  لكرة  العالم  ألعاب كأس  بيونج تشانج عام ٢٠١٨، وكذلك  ٢٠١4، وفي ريو دي جانيرو عام ٢٠١٦، وفي 

التي ستقام في البرازيل عام ٢٠١4.

النتيجة المنشودة 6: تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يخص وضع وتنفيذ سياسات 
عامة متعددة األطراف المعنية وجامعة خاصة بالشباب، وإشراك الشابات والشبان في 

تدعيم المجتمع المحلي وفي عمليات التحول الديمقراطي

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تحظى بالدعم 1-
وتستهل عملية متعددة األطراف 
المعنية وجامعة لصياغة و/أو 

استعراض سياساتها العامة المعنية 
بالشباب والتي تتضمن بعداً خاصاً 

بالمساواة بين الجنسين، بمشاركة من 
الشابات والشباب

قيام ما ال يقل عن ١٠ بلدان   -
)منها 3 بلدان على األقل في 

أفريقيا، وبلد واحد في كل منطقة 
من المناطق األخرى( باستهالل 
عملية متعددة األطراف المعنية 

وجامعة لصياغة و/أو استعراض 
سياساتها العامة المعنية بالشباب 

باالستناد إلى الشواهد

وجود ما ال يقل عن 4 سياسات   -
من السياسات العامة السبع 

المزمعة بشأن الشباب تضم بعداً 
خاصاً بالمساواة بين الجنسين

إنشاء أو تعزيز كيانات ذات تمثيل   -
وطني يقودها الشباب من أجل 

تمكين الشباب من المشاركة في 
رسم السياسات العامة المعنية 
بالشباب في 7 بلدان )منها 3 

بلدان على األقل في أفريقيا، وبلد 
واحد في كل منطقة من المناطق 

األخرى(

قيام ما يتراوح بين 3 و7 بلدان   -
)منها 3 بلدان على األقل في 

أفريقيا، وبلد واحد في كل منطقة 
من المناطق األخرى( باستهالل 
عملية متعددة األطراف المعنية 

وجامعة لصياغة و/أو استعراض 
سياساتها العامة المعنية بالشباب 

باالستناد إلى الشواهد

وجود ما ال يقل عن 4 سياسات   -
من السياسات العامة السبع 

المزمعة بشأن الشباب تضم بعداً 
خاصاً بالمساواة بين الجنسين

إنشاء أو تعزيز كيانات ذات تمثيل   -
وطني يقودها الشباب من أجل 

تمكين الشباب من المشاركة في 
رسم السياسات العامة المعنية 
بالشباب في 7 بلدان )منها 3 

بلدان على األقل في أفريقيا، وبلد 
واحد في كل منطقة من المناطق 

األخرى(
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد المشاريع التي يقودها الشباب 2-
والتي تدعم التنمية الوطنية وبناء 

قدرات المجتمع المحلي وتمّكن 
الشباب من المشاركة المدنية

إنشاء ١5 مشروعاً اجتماعياً   -
ابتكارياً أو قائماً على روح 

المبادرة بقيادة الشباب في جميع 
مجاالت اختصاص اليونسكو 

)منها 3 مشاريع في أفريقيا(، 
في إطار متابعة منتدى اليونسكو 

للشباب

إنشاء ١5 مشروعاً لبناء قدرات   -
المجتمع المحلي )٦ منها في 

أفريقيا( يقودها شباب من 
الفئات الضعيفة، بمن فيهم 

الشباب المتأثرون بالعنف، وذلك 
في جميع مجاالت اختصاص 

اليونسكو

إنشاء ١5 مشروعاً اجتماعياً   -
ابتكارياً أو قائماً على روح 

المبادرة بقيادة الشباب في جميع 
مجاالت اختصاص اليونسكو 

)منها 3 مشاريع في أفريقيا(، 
في إطار متابعة منتدى اليونسكو 

للشباب

إنشاء ١5 مشروعاً لبناء قدرات   -
المجتمع المحلي )٦ منها في 

أفريقيا( يقودها شباب من 
الفئات الضعيفة، بمن فيهم 

الشباب المتأثرون بالعنف، وذلك 
في جميع مجاالت اختصاص 

اليونسكو

عدد الدول األعضاء التي تحظى بالدعم 3-
وتحّسن مشاركة الشباب، وبوجه 

خاص الشابات، يف البلدان التي تمر 
بمرحلة انتقالية يف عمليات التحول 

الديمقراطي

زيادة مستوى المشاركة في ما   -
ال يقل عن 5 بلدان تمر بمرحلة 

انتقالية )في إطار عمل األمم 
المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو 

وثائق اليونسكو للبرمجة القطرية، 
حيثما يكون ذلك منطبقاً(

وجود الشابات بنسبة ال تقل عن   -
4٠٪ بين المشتركين في األنشطة 

التي يتم االضطالع بها

زيادة مستوى المشاركة في ما   -
ال يقل عن بلدين يمران بمرحلة 

انتقالية )في إطار عمل األمم 
المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو 

وثائق اليونسكو للبرمجة القطرية، 
حيثما يكون ذلك منطبقاً(

وجود الشابات بنسبة ال تقل عن   -
4٠٪ بين المشتركين في األنشطة 

التي يتم االضطالع بها

تعزيز تنسيق العمل بشأن الشباب يف ٤-
داخل اليونسكو وتعزيز اإلسهام يف 

أعمال األمم املتحدة التشاركية املعنية 
بالشباب، وال سيما من خالل الشبكة 
املشرتكة بني الوكاالت واملعنية بتنمية 

الشباب

احتواء ما ال يقل عن ١٠ من   -
أنشطة األمم المتحدة ومشاريعها 
ومبادراتها التشاركية على تعبير 
عن إسهام اليونسكو فيها وعلى 

تجسيد لهذا اإلسهام، بما في ذلك 
ما يندرج في إطار عمل األمم 

المتحدة للمساعدة اإلنمائية وفي 
وثائق اليونسكو للبرمجة القطرية

إعداد وتطبيق آلية على مستوى   -
المنظمة بأسرها تعنى بتنفيذ 

برنامج اليونسكو للشباب

احتواء ما ال يقل عن ١٠ من   -
أنشطة األمم المتحدة ومشاريعها 
ومبادراتها التشاركية على تعبير 
عن إسهام اليونسكو فيها وعلى 

تجسيد لهذا اإلسهام، بما في ذلك 
ما يندرج في إطار عمل األمم 

المتحدة للمساعدة اإلنمائية وفي 
وثائق اليونسكو للبرمجة القطرية

إعداد وتطبيق آلية على مستوى   -
المنظمة بأسرها تعنى بتنفيذ 

برنامج اليونسكو للشباب
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النتيجة المنشودة 7: اضطالع الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات عامة متعددة 
األطراف المعنية وجامعة في مجال التربية البدنية والرياضة ومكافحة المنشطات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تعتمد مبادئ 1-
توجيهية بشأن إعداد أطر للسياسات 

الوطنية الخاصة بتحسين أوضاع 
التربية البدنية في المدارس وتضمن 

انتفاع الجميع بالرياضة وتحقيق 
المساواة بين الجنسين

اضطالع ١٠ بلدان بمراجعة   -
سياساتها الخاصة بالتربية البدنية 

وفقاً لمبادئ توجيهية

قيام 5 بلدان بعقد اجتماعات   -
للجهات المعنية على الصعيد 

الوطني

تنظيم 5 اجتماعات متابعة على   -
المستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي 

لتحليل تنفيذ قرارات المؤتمر 
الدولي الخامس للوزراء وكبار 
المسؤولين المعنيين بالتربية 
البدنية والرياضة )مينبس 5(

اضطالع ١٠ بلدان بمراجعة   -
سياساتها الخاصة بالتربية البدنية 

وفقاً لمبادئ توجيهية

قيام 5 بلدان بعقد اجتماعات   -
للجهات المعنية على الصعيد 

الوطني

تنظيم 5 اجتماعات متابعة على   -
المستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي 

لتحليل تنفيذ قرارات المؤتمر 
الدولي الخامس للوزراء وكبار 
المسؤولين المعنيين بالتربية 
البدنية والرياضة )مينبس 5(

عدد الدول األعضاء التي تعتمد مبادئ 2-
توجيهية بشأن إعداد السياسة الوطنية 

وتبادل المعلومات بين السلطات 
العامة والمنظمات الرياضية وغيرها 

من الجهات المعنية المالئمة من أجل 
حماية النزاهة في الرياضة

اضطالع 5 بلدان باعتماد مبادئ   -
توجيهية للسياسة الوطنية من 

أجل حماية النزاهة في الرياضة

القيام في منطقة إقليمية واحدة   -
باعتماد مبادئ توجيهية بشأن 

تبادل المعلومات بين السلطات 
العامة والمنظمات الرياضية 
وغيرها من الجهات المعنية 

المالئمة

اضطالع 5 بلدان باعتماد مبادئ   -
توجيهية للسياسة الوطنية من 

أجل حماية النزاهة في الرياضة

القيام في منطقة إقليمية واحدة   -
باعتماد مبادئ توجيهية بشأن 

تبادل المعلومات بين السلطات 
العامة والمنظمات الرياضية 
وغيرها من الجهات المعنية 

المالئمة

عدد الدول األطراف التي تفي 3-
بالتزاماتها املنصوص عليها يف 

االتفاقية

تحقيق زيادة بنسبة ١5٪ في   -
مستوى امتثال الدول األطراف 

ألحكام االتفاقية

اضطالع 5٠ بلداً باستحداث   -
مبادرات تربوية تستند إلى القيم، 

وبتحسين قدراتها في مجال 
مكافحة المنشطات، وتعزيز 

آليتها السياسية لتحسين االمتثال 
ألحكام االتفاقية، وذلك عن طريق 

الموافقة على 9٠ مشروعاً في 
إطار صندوق مكافحة المنشطات

إنجاز نسبة ٦7٪ من التقارير   -
الوطنية

تحقيق زيادة بنسبة ١5٪ في   -
مستوى امتثال الدول األطراف 

ألحكام االتفاقية

اضطالع 5٠ بلداً باستحداث   -
مبادرات تربوية تستند إلى القيم، 

وبتحسين قدراتها في مجال 
مكافحة المنشطات، وتعزيز 

آليتها السياسية لتحسين االمتثال 
ألحكام االتفاقية، وذلك عن طريق 

الموافقة على 9٠ مشروعاً في 
إطار صندوق مكافحة المنشطات

إنجاز نسبة ٦7٪ من التقارير   -
الوطنية

عدد الدول األطراف اإلضافية التي ٤-
تنضم إىل االتفاقية

انضمام ٨ دول أطراف إضافية   -
إلى االتفاقية

انضمام ٨ دول أطراف إضافية   -
إلى االتفاقية

3٨172م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الثالث



األولويتان العامتان

األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا

البرنامج الطليعي 1: تعزيز ثقافة السالم والالعنف

على  االهتمام  تركيز  مع  السالم،  لثقافة  مشتركة  استراتيجية  نحو  التوجه  ضرورة  على  الطليعي  البرنامج  هذا  يقوم 
العالم )٢٠٠١- والالعنف ألطفال  السالم  لثقافة  الدولي  العقد  على  يعتمد  أنه  كما  أفريقيا.  في  المتمثلة  اليونسكو  أولوية 

والالعنف  السالم  ثقافة  أجل  من  للتخصصات  والجامع  القطاعات  بين  المشترك  اليونسكو  عمل  برنامج  وعلى   )٢٠١٠
الدولي للتقارب  العقد  إلى اإلسهام في  البرنامج  المذكورين. ويرمي  العقد والبرنامج  إلى متابعة  )٢٠١٢٢٠١3( ويسعى 
استراتيجية  أفضل:  نحو  على  وتنسيقها  التالية  العناصر  بين  الجمع  يستهدف  كما   )٢٠١-٢٠٢٢3( الثقافات  بين 
االستراتيجية  األفريقي  االتحاد  خطة  فيها  بما  المجال،  بهذا  الصلة  ذات  األفريقي  االتحاد  عمل  بأطر  المتعلقة  اليونسكو 
الشباب وتمكينهم  تنمية  األفريقي، وعقد  الشباب  أفريقيا )٢٠١4-٢٠١7(، وميثاق  والديمقراطية في  السالم واألمن  لبناء 
-٢٠٠٨( أفريقيا  في  بالرياضة  الخاصة  للسياسات  األفريقي  االتحاد  وإطار   ،)٢٠٠-٢٠١٨9( عمله  وخطة  أفريقيا  في 

له  التابعة  الطريق  وخارطة  للمرأة  األفريقي  والعقد  والحوكمة،  واالنتخابات  للديمقراطية  األفريقي  والميثاق   ،)٢٠١٨
هذا  وسينهض  السالم«.  إحالل  »إتاحة  بعنوان   ٢٠١٠ عام  في  استُهلت  التي  الدولية  الحملة  أيضاً  بل   ،)٢٠١٠-٢٠٢٠(
منظمات  وسيعبئ  اإلقليمية(  ودون  اإلقليمية  )المنتديات  والتبادل  التفكير  بآليات  االقتضاء،  حسب  الطليعي،  البرنامج 
المجتمع المدني، بالتعاون مع االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية. كما أنه يتضمن أنشطة تتعلق بالشابات 
إلى تجارب استراتيجية اليونسكو الخاصة بالشباب األفريقي )٢٠٠9-٢٠١3( وتماشياً مع  والشبان في أفريقيا، استناداً 

استراتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب )٢٠١4-٢٠٢١(.

األهداف

معالجة أسباب النزاعات وزيادة القدرة على تقديم حلول سلمية لها �
مشاركة  � ضمان  على  خاص  بوجه  الحرص  مع  بها،  المتعلقة  األصليين  السكان  وممارسات  السالم  ثقافة  قيم  تعزيز 

النساء والشباب على أساس يومي

األنشطة الرئيسية

التعليم ووسائل اإلعالم، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت،  � تعزيز السالم والالعنف من خالل 
والشبكات االجتماعية

تنمية استخدام التراث واإلبداع المعاصر بوصفهما أداتين لبناء السالم عن طريق الحوار �
تعزيز التعاون العلمي والثقافي من أجل إدارة الموارد الطبيعية العابرة للحدود �
تمكين الشباب والكبار وإشراكهم في توطيد الديمقراطية وتنمية المجتمع المحلي ونشر ثقافة السالم. �

النتيجة المنشودة 1: إدراج التثقيف في مجال السالم والمواطنة والديمقراطية وحقوق 
اإلنسان في نظم التعليم والتعلم النظامية وغير النظامية وتعزيز التفاهم والتالحم 

االجتماعي )بإسهام البرنامج الرئيسي األول(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان المدعومة التي تدمج 1-
التثقيف بشأن السالم وحقوق اإلنسان 

)المواطنة العالمية( في سياساتها 
وبرامجها التعليمية

اضطالع ما ال يقل عن 5 بلدان   -
جديدة بدمج التثقيف بشأن 

السالم وحقوق اإلنسان والمواطنة 
العالمية في سياساتها وبرامجها 

التعليمية

اضطالع ما ال يقل عن 5 بلدان   -
جديدة بدمج التثقيف بشأن 

السالم وحقوق اإلنسان والمواطنة 
العالمية في سياساتها وبرامجها 

التعليمية
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النتيجة المنشودة 2: إدراج وتعليم تاريخ أفريقيا العام بدءاً بالتعليم االبتدائي 
وانتهاًء بالتعليم الجامعي، وإنتاج المعارف المتعلقة باالتّجار بالرقيق 

واالسترقاق وبالتفاعل الثقافي، فضالً عن تحسين إسهام أفريقيا والشتات 
األفريقي في المجتمعات الحديثة ومعرفتها بها من خالل التراث واإلبداع 

المعاصر بوصفهما أداتين تحويليتين لتعزيز الحوار والسالم )بإسهام البرنامج 
الرئيسي الثالث(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد المضامين التعليمية والمواد 1-
المساعدة المستندة إلى تاريخ أفريقيا 
العام والتي يتم إعدادها وإدراجها في 

التعليم النظامي وغير النظامي في 
أفريقيا

إعداد الخطوط الرئيسية لثالثة   -
مناهج دراسية، ومواد 3 كتب 
مدرسية، و3 أدلة للمعلمين 
موجهة إلى الفئات العمرية 

الثالث لتالميذ المدارس 
االبتدائية والثانوية )١٠-١٢ 

سنة، و١3-١٦ سنة، و١7-١9 
سنة(، واستخدامها في 3٠ بلداً 

أفريقياً

إعداد ثالث مواد ُمعينة للتدريس   -
مرافقة للمواد المذكورة أعاله 

)أطلس تاريخي، ومسرد 
مصطلحات، وأقراص مدمجة 

تعليمية(، واستخدامها في ٠3 
ً بلداً أفريقيا

إعداد دليل لدمج المضامين   -
التعليمية المشتركة في النظم 

التعليمية األفريقية، واستخدامه 
في البلدان األفريقية

إعداد مادة دراسية الستخدامها   -
في مراكز االتصال الخمسة 

الخاصة بجامعة عموم أفريقيا

إعداد دليل لتحسين تدريب   -
معلمي مادة التاريخ، باالستناد 

إلى »تاريخ أفريقيا العام«، 
واستخدامه في 3٠ بلداً أفريقياً 

)موارد خارجة عن الميزانية(

إعداد الخطوط الرئيسية لثالثة   -
مناهج دراسية، ومواد 3 كتب 
مدرسية، و3 أدلة للمعلمين، 

و3 مواد ُمعينة للتدريس 
مرافقة لها للمدارس االبتدائية 

والثانوية في أفريقيا، فضالً 
عن مضمون واحد للتعليم 
العالي، واستخدامها في3٠ 

بلداً أفريقياً )موارد خارجة عن 
الميزانية(

عدد المؤرخين والخبراء األفريقيين 2-
والمنحدرين من أصل أفريقي الذين 

يسهمون في إعداد المجلد التاسع 
ونشره وترجمته وتوزيعه

مؤشر القياس: إسهام 35٠   -
مؤرخاً وأكاديمياً من مجاالت 

أخرى من أفريقيا وشتاتها 
)موارد خارجة عن الميزانية(

ً خط األساس: ٢5 خبيرا  

مؤشر القياس: إسهام ٢5٠   
مؤرخاً وأكاديمياً من مجاالت 

أخرى من أفريقيا وشتاتها 
)موارد خارجة عن الميزانية(

ً خط األساس: ٢5 خبيرا  
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد املؤسسات والشبكات والخرباء 3-
من أفريقيا وشتاتها الذين يسهمون 

يف تطوير البحث وإزكاء الوعي بشأن 
االتجار بالرقيق والرق وآثارهما

١4 مؤسسة، وبحثان متعددا   -
التخصصات، و4 شبكات، 

و١٢ فعالية

١٢ مؤسسة، وبحثان متعددا   -
التخصصات، و3 شبكات، 

و١٠ فعاليات

النتيجة المنشودة 3: استخدام عناصر من التراث الثقافي غير المادي إلبراز 
الممارسات الثقافية في أفريقيا ولدى الشتات األفريقي التي تيسر المصالحة والتالحم 

االجتماعي والسالم )بإسهام البرنامج الرئيسي الرابع(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الخطط التي تضعها و/أو تنفذها 1-
الدول األعضاء لصون التراث الثقافي 
غير المادي بما يشمل اللغات األصلية 

واللغات المعرضة للخطر

مؤشر القياس: وضع و/أو تنفيذ   -
4٠ خطة

خط األساس: ٢٠ خطة في كل   
فترة عامين

مؤشر القياس: وضع و/أو تنفيذ   -
3٠ خطة

خط األساس: ٢٠ خطة في كل   
فترة عامين

عدد طلبات التماس المساعدة الدولية، 2-
التي تُقدمها الدول األعضاء وتنتفع 

بها بالفعل، وعدد الترشيحات وأفضل 
الممارسات التي تقدمها وتنشرها 

الدول األعضاء بالتعاون مع األطراف 
المعنية األخرى

مؤشر القياس: معالجة 3٠ طلباً   -
اللتماس المساعدة الدولية وتنفيذ 
ً ١٠ مشاريع ومعالجة ١5 ترشيحا

خط األساس: معالجة ١٠ طلبات   
اللتماس المساعدة الدولية، وتنفيذ 

٦ مشاريع في كل فترة عامين، 
ومعالجة ١5 ترشيحاً في كل 

فترة عامين

مؤشر القياس: معالجة ٢٠ طلباً   -
اللتماس المساعدة الدولية وتنفيذ 
ً ١٠ مشاريع ومعالجة ١5 ترشيحا

خط األساس: معالجة ١٠ طلبات   
اللتماس المساعدة الدولية، وتنفيذ 

٦ مشاريع في كل فترة عامين، 
ومعالجة ١5 ترشيحاً في كل فترة  

عامين
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النتيجة المنشودة ٤: إنشاء أطر للتعاون العابر للحدود مزودة بأدوات إدارية مالئمة 
ومتسقة لصالح األحواض المائية األفريقية الرئيسية ولالستخدام المستدام للنظم 

اإليكولوجية المشتركة بين الدول. وسيولى اهتمام خاص إلقامة مبادرات مشتركة بين 
أصحاب المعارف من بين السكان األصليين واألخصائيين العلميين من أجل التشارك 

في إنتاج المعارف بغية التصدي للتحديات التي يطرحها تغير المناخ العالمي )بإسهام 
البرنامج الرئيسي الثاني(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد األحواض المائية أو المائية 1-
الجيولوجية أو أطر التعاون التي يتم 

إنشاؤها

الموافقة على ما ال يقل عن 4   -
أحواض مائية أو مائية جيولوجية 

تتيح وضع أطر للتعاون

الموافقة على ما ال يقل عن 4   -
أحواض مائية أو مائية جيولوجية 

تتيح وضع أطر للتعاون

عدد المبادرات العابرة للحدود فيما 2-
يخص معازل المحيط الحيوي ومواقع 
التراث العالمي والحدائق الجيولوجية 

العالمية، التي يتم دعمها بعمليات 
للتشاور والتنسيق ضمن إطار مناسب 

للتعاون واإلدارة

وصول مبادرتين على األقل   -
من المبادرات العابرة للحدود 

والمتعلقة بمعازل المحيط الحيوي 
ومواقع التراث العالمي والحدائق 
الجيولوجية العالمية إلى مرحلة 

التشاور والتنسيق

وصول مبادرتين على األقل   -
من المبادرات العابرة للحدود 

والمتعلقة بمعازل المحيط الحيوي 
ومواقع التراث العالمي والحدائق 
الجيولوجية العالمية إلى مرحلة 

التشاور والتنسيق

النتيجة المنشودة 5: تحّول إذاعات المجتمع المحلي التي تدعمها اليونسكو إلى منابر 
للحوار بين الثقافات وبين األجيال ولتحقيق التالحم االجتماعي. ومشاركة وسائل 

التواصل االجتماعي وشبكات الهاتف المحمول في توعية الشباب األفريقي لصالح 
الحوار والسالم )بإسهام البرنامج الرئيسي الخامس(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد إذاعات المجتمع المحلي التي 1-
تدعمها اليونسكو والتي تعبأ لتكون 

منابر مميزة لتعزيز الحوار بين 
الثقافات وبين األجيال، استناداً إلى 

تاريخ أفريقيا العام وإلى إسهام 
الشتات األفريقي

النهوض بتعزيز الحوار بين   -
الثقافات والتالحم االجتماعي 
وتقارب الثقافات من خالل 

إذاعات المجتمع المحلي التي 
تسهم في بناء السالم وتحقيق 

التالحم االجتماعي

اشتراك ما ال يقل عن 5 إذاعات   -
للمجتمع المحلي و3 وسائل من 
وسائل التواصل االجتماعي في 
تعزيز ثقافة السالم باستخدام 

المعارف المتعلقة بتاريخ 
أفريقيا العام وبالشتات األفريقي

النهوض بتعزيز الحوار بين   -
الثقافات والتالحم االجتماعي 
وتقارب الثقافات من خالل 

إذاعات المجتمع المحلي التي 
تسهم في بناء السالم وتحقيق 

التالحم االجتماعي

اشتراك ما ال يقل عن 5 إذاعات   -
للمجتمع المحلي و3 وسائل من 
وسائل التواصل االجتماعي في 
تعزيز ثقافة السالم باستخدام 

المعارف المتعلقة بتاريخ 
أفريقيا العام وبالشتات األفريقي
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الشبكات االجتماعية وشركاء 2-
الهاتف المحمول الذين ينظمون 

أنشطة لتوعية الشباب

مشاركة أكثر من ٢5 شبكة   -
وشريكاً في أنشطة من هذا النوع

مشاركة أكثر من ٢5 شبكة   -
وشريكاً في أنشطة من هذا النوع

النتيجة المنشودة 6: النهوض بقدرات الشابات والشبان في أفريقيا وبالتزامهم المدني 
وبالمشاركة الديمقراطية من خالل سياسات جامعة للشباب وأنشطة يقودها الشباب 

في مجال ثقافة السالم )يتولى التنفيذ البرنامج الرئيسي الثالث(

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء األفريقية التي 1-
تستهل عمليات لصياغة و/أو مراجعة 
السياسات الخاصة بالشباب، بمشاركة 

الشابات والشبان

قيام ما ال يقل عن ثالثة بلدان في   -
أفريقيا باستهالل عمليات لصياغة 
و/أو مراجعة السياسات الخاصة 

بالشباب، بمشاركة الشابات 
والشبان

االضطالع في 3 بلدان أفريقية   -
على األقل باستحداث بنى تمثيلية 

وطنية يقودها الشباب وتتيح 
مشاركة الشباب في صياغة 

السياسات العامة المتعلقة 
بالشباب

قيام بلدين أو ثالثة بلدان في   -
أفريقيا باستهالل عمليات لصياغة 
و/أو مراجعة السياسات الخاصة 

بالشباب، بمشاركة الشابات 
والشبان

االضطالع في بلدين أفريقيين   -
على األقل باستحداث بنى تمثيلية 

وطنية يقودها الشباب وتتيح 
مشاركة الشباب في صياغة 

السياسات العامة المتعلقة 
بالشباب

عدد الشابات والشبان المدربين الذين 2-
ينفذون مشروعاً، وال سيما ما يخص 
إنشاء المشاريع االجتماعية ومشاريع 
تنمية المجتمع المحلي، بغية تعزيز 
ثقافة السالم ومشاركة الشباب في 

أنشطة المواطنة في أفريقيا

تدريب ما ال يقل عن 3٠ شاباً   -
وشابة واضطالعهم بتنفيذ 

مشروع يرمي إلى تعزيز ثقافة 
السالم

تدريب ما ال يقل عن ١٠ شبان   -
وشابات واضطالعهم بتنفيذ 

مشروع يرمي إلى تعزيز ثقافة 
السالم

عدد املشاريع التي يديرها شبان 3-
وشابات يف أفريقيا وترمي إىل تعزيز 
ثقافة السالم، يف إطار متابعة منتدى 

اليونسكو للشباب

وجود ما ال يقل عن ١٠ مشاريع   -
يديرها شبان وشابات في أفريقيا 

وترمي إلى تعزيز ثقافة السالم، 
في إطار متابعة منتدى اليونسكو 

للشباب

وجود ما ال يقل عن 3 مشاريع   -
يديرها شبان وشابات في أفريقيا 

وترمي إلى تعزيز ثقافة السالم، 
في إطار متابعة منتدى اليونسكو 

للشباب

عدد الشخصيات، بمن فيهم شخصيات ٤-
من الشباب، والشبكات واملنظمات 

التابعة للمجتمع املدني التي تشارك 
يف حملة »إتاحة تحقيق السالم« ويف 

ترويج امليثاق األفريقي للشباب

اضطالع أكثر من 5٠ شخصية   -
و١٠٠ منظمة من المجتمع المدني 

بمساندة الحملة المشتركة بين 
اليونسكو واالتحاد األفريقي، 

والمشاركة في ترويج الميثاق 
األفريقي للشباب من خالل رسائل 

وأنشطة توعية

اضطالع أكثر من 5٠ شخصية   -
و١٠٠ منظمة من المجتمع المدني 

بمساندة الحملة المشتركة بين 
اليونسكو واالتحاد األفريقي، 

والمشاركة في ترويج الميثاق 
األفريقي للشباب من خالل رسائل 

وأنشطة توعية
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األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

في إطار األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين، ومع المراعاة الواجبة لألهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً 
والنهوض  الجنسين،  بين  المساواة  اعتبارات  بتعميم  الثالث  الرئيسي  البرنامج  سيقوم  االجتماعي،  التالحم  يخص  فيما 

بتمكين المرأة في جميع أنشطته ومشروعاته.

بين  للمساواة  األولى  العمل  تنفيذ خطة  من  المستفادة  الدروس  إلى  وباالستناد  المقبلة  بالتحديات  االعتراف  من  وانطالقاً 
الثالث،  الجنسين، تم تحديد خمس نتائج منشودة فيما يخص أولوية المساواة بين الجنسين في إطار البرنامج الرئيسي 
للعيان.وسوف  إبرازه  وزيادة  البرنامج  تنفيذ  مجاالت  جميع  في  يجري  الذي  العمل  فعالية  زيادة  إلى  ترمي  نتائج  وهي 

تتعلق هذه النتائج المنشودة بجميع محاور العمل، وستشمل األنشطة المحددة التالية:

يف إطار محور العمل 1:

مدى  � تقييم  لدى  تامة  مراعاة  الجنساني،  بالعنف  يتعلق  ما  ذلك  في  بما  الجنسين،  بين  المساواة  بُعد  مراعاة  ضمان 
الشمول في السياسات العامة.

تشجيع جمع البيانات وإجراء البحوث بشأن تأثير التحوالت االجتماعية في النساء والرجال، من أجل توفير المعلومات  �
الالزمة لرسم السياسات القائمة على الشواهد والمحددة االستهداف

النتيجة المنشودة 1: تقييم مدى الشمول في السياسات العامة باستخدام منظور 
جنساني

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد السياسات العامة التي تتسم 1-
بالشمول وتتضمن بعداً خاصاً 

بالمساواة بين الجنسين والتي يتم 
تقييمها

ما ال يقل عن ١٠ سياسات من   -
مناطق مختلفة

من ٨ إلى ١٠ سياسات من مناطق   -
مختلفة

النسبة المئوية للمتدربين المشاركين 2-
في أنشطة للتوعية بشأن العنف 

الجنساني

75٪ من المتدربين 75٪ من المتدربين-   -

النتيجة المنشودة 2: وجود سياسات ناجمة عن تقديم المشورة وتتعلق بآثار التحوالت 
االجتماعية ووقعها على النساء والرجال

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد السياسات المراعية للمنظور 1-
الجنساني والتي تعد باالستناد إلى 

بيانات وبحوث

ما ال يقل عن ١٠ سياسات من   -
مناطق مختلفة

من ٨ إلى ١٠ سياسات من مناطق   -
مختلفة
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يف إطار محور العمل 2:

ضمان المراعاة التامة لمساهمات النساء وأدوارهن بوصفهن عوامل تغيير، في معالجة التحديات المتعلقة بأخالقيات  �
البيولوجيا، بما في ذلك مشاركتهن على قدم المساواة وبشكل شامل في عمليات صنع القرار والبحوث وبناء القدرات.

النتيجة المنشودة 3: تعزيز مشاركة النساء في لجان أخالقيات البيولوجيا وفي 
األنشطة المناسبة الخاصة ببناء القدرات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد النساء المشاركات كأعضاء 1-
نشيطات في اللجان الوطنية ألخالقيات 

البيولوجيا وفي أنشطة التدريب في 
مجال أخالقيات البيولوجيا

وجود نساء بنسبة 3٠٪ على األقل   -
في 4 لجان وطنية ألخالقيات 

البيولوجيا

وجود نساء بنسبة 3٠٪ على األقل   -
بين المنتفعين من أنشطة بناء 
القدرات في مجال أخالقيات 

البيولوجيا

وجود نساء بنسبة 3٠٪ في 4   -
لجان وطنية ألخالقيات البيولوجيا

وجود نساء بنسبة 3٠٪ بين   -
المنتفعين من أنشطة بناء القدرات 

في مجال أخالقيات البيولوجيا

يف إطار محور العمل 3:

تحقيق  � على  وسيعمل  الجنسين  قضايا  تراعي  نهوج  وترويج  بتطبيق  بالشباب  الخاص  اليونسكو  برنامج  سيقوم 
المساواة بين الجنسين، سواء على مستوى السياسات أو على مستوى البرمجة.

النتيجة المنشودة ٤: اندراج البعد الخاص بالمساواة بين الجنسين، على النحو الواجب، 
في السياسات العامة بشأن الشباب وفي عمليات بناء المجتمع المحلي والعمليات 

الديمقراطية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد السياسات العامة المعنية بالشباب 1-
التي تشتمل على بُعد خاص بالمساواة 

بين الجنسين

ما ال يقل عن 5 سياسات من   -
السياسات العامة العشر المزمعة 

بشأن الشباب

ما ال يقل عن 3 سياسات من   -
السياسات العامة العشر المزمعة 

بشأن الشباب

مشاركة الشابات على نحو أفضل في 2-
عمليات بناء المجتمع المحلي وفي 

العمليات الديمقراطية

وجود شابات بنسبة ال تقل عن   -
5٠٪ بين المشتركين في األنشطة 

التي يتم االضطالع بها

وجود شابات بنسبة ال تقل عن   -
3٠٪ بين المشتركين في األنشطة 

التي يتم االضطالع بها

3٨م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الثالث179



النتيجة المنشودة 5: اضطالع الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات عامة متعددة 
األطراف المعنية وجامعة في مجال التربية البدنية والرياضة ومكافحة المنشطات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر 

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تستعرض 1-
أطر سياستها الوطنية الخاصة 

بالرياضة على نحو يكفل انتفاع 
الجميع بالرياضة والمساواة بين 

الجنسين وتحسين أوضاع التربية 
البدنية في المدارس

استعراض ما ال يقل عن ٦   -
أطر للسياسة الوطنية الخاصة 

بالرياضة

تحسين أوضاع التربية البدنية في   -
المدارس في ما ال يقل عن ١٠ 
بلدان، وقيام ٨ بلدان بتحسين 
انتفاع األشخاص ذوي اإلعاقة 
بأنشطة التربية البدنية فيها، 

إضافة إلى قيامها بإدراج بُعد 
خاص بالمساواة بين الجنسين في 

هذه األطر

استعراض ٦ أطر للسياسة   -
الوطنية الخاصة بالرياضة

تحسين أوضاع التربية البدنية   -
في المدارس١٠ بلدان، وقيام ٨ 

بلدان بتحسين انتفاع األشخاص 
ذوي اإلعاقة بأنشطة التربية 

البدنية فيها، إضافة إلى قيامها 
بإدراج بُعد خاص بالمساواة بين 

الجنسين في هذه األطر

عدد المشاريع التي تشتمل على جمع 2-
بيانات موزعة بحسب الجنسين في 

مجاالت أخالقيات البيولوجيا، والشباب، 
ومكافحة المنشطات في مجال 

الرياضة

قيام 3 مشاريع على األقل   -
بتحسين جمع وتحليل البيانات 

الموزعة بحسب الجنسين 
والجديرة بالثقة، أو بالشروع في 

مثل هذه العمليات

قيام مشروعين أو ثالثة مشاريع   -
بتحسين جمع وتحليل البيانات 

الموزعة بحسب الجنسين 
والجديرة بالثقة، أو بالشروع في 

مثل هذه العمليات
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البرنامج الرئيسي الرابع
الثقافة



البرنامج الرئيسي الرابع - الثقافة

الثقافة

 محور العمل/ النتيجة املنشودة/
 األولوية يف امليزانية )١(

خطة اإلنفاق 2016-2017 )518 مليون دوالر(38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

املوارد الخارجة 
عن امليزانية)2( امليزانية 

التشغيلية
ميزانية 
ميزانية امليزانية التشغيلية املجموع املوظفني

 املجموع املوظفني

نسبة 
التمويل 
مقارنة 

بالسيناريو 
القائم عىل 
مبلغ 667 

مليون 
دوالر

 دوالر ٪ دوالر  دوالر ٪ دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

محور 
العمل 1

حماية أشكال التعبري عن الثقافة والراث 
والتاريخ وحفظها وتعزيزها ونقلها من 

أجل الحوار والتنمية

  12 ٤19 800  20 212 200  32 632 000  6 ٤16 000٪25  19 277 500  25 693 500٪79  30 885 700

النتيجة 
املنشودة 

١

قيام الدول األعضاء بتحديد الرتاث املادي 
وحمايته ورصده وإدارته عىل نحو يكفل 

استدامته، وال سيما من خالل تنفيذ اتفاقية عام 
١97٢ تنفيذاً فعاالً

 B-A   7 3٠٦ 3١  ٠٠4 44٢١  ٦٠٠ ٠ 74٦ 9٠٠  3 45١ 5١  ٢٠٪٠٠4 ٢٠3 9١  ٠٠7 ٦55 4٢٨  ٨١٪٠٠ 9٠٠٠ ٨٦

النتيجة 
املنشودة 

٢

تشجيع الحوار بشأن السياسات الواجب 
اتباعها ملكافحة استرياد وتصدير ونقل ملكية 

املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة عن 
طريق تحسني التعاون الدويل وتعزيزه وزيادة 

فعاليته، وال سيما تنفيذ اتفاقية عام ١97٠ 
وتعزيز قدرات املتاحف

 B-A   ٢ 7٨٢ 9٢  ٠٠ 9٨٠٠ ١١  5 ٦94 7١  ٠٠ 79٨ 5٠٠٪39  ٨٠ ٢9 4٠٠  4 ٦٠7 9١  ٨١٪٠٠ 3٨٠٠ ٨٦

النتيجة 
املنشودة 

3

إعداد توجيهات شاملة واسرتاتيجية 
واسترشافية وتطبيقها عن طريق تنفيذ اتفاقية 
عام ١954 وبروتوكوليها تنفيذاً فعاالً وتحقيق 

أثر مضاعف

 B-A   ١ 35٠ 3٢ ١  ٠٠9٦ ٢  ٦٠٠ ٢4٢ 9٦٠  ٠٠5 5٠٠٪3٨  994 ٦٠٠ ١  ٨٠٠ 3٦١٪٠٠  33٨ 4٠٠

النتيجة 
املنشودة 

4

إعداد توجيهات شاملة واسرتاتيجية 
واسترشافية وتطبيقها عن طريق تنفيذ اتفاقية 

عام ٢٠٠١ تنفيذاً فعاالً وتحقيق أثر مضاعف

 B-A   9٨٠ 3١  ٠٠ 5٦7 ٢  ٢٠٠ 547 5٠٠  5٦٠ 5٠٠٪3٢٦ ١  ١9 4٨٢ ١  ٠٠9 9٠٠٪7١  ٢74 5٠٠

محور 
العمل 2

دعم وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف 
وصون الراث الثقايف غري املادي وتنمية 

الصناعات الثقافية واإلبداعية

  8 07٤ 200  13 733 200  21 807 ٤00  5 006 200٪28  12 968 300  17 97٤ 500٪82  1٤ 523 200

النتيجة 
املنشودة 

5

تعزيز القدرات الوطنية واستخدامها لصون 
الرتاث الثقايف غري املادي، بما يف ذلك لغات 

السكان األصليني واللغات املهددة باالندثار، عن 
طريق تنفيذ اتفاقية عام ٢٠٠3 تنفيذاً فعاالً

 B-A   4 33٢ 7١ ٨  ٠٠73 9١٢  ٠٠ 5٨ ٢  ٦٠٠ ٠٦57 9٢٪٠٠7  7 59٠ 7١٠  ٠٠ 44٨٪٦٠٠ ٨4  9 ٠3٦ 4٠٠

النتيجة 
املنشودة 

٦

تعزيز القدرات الوطنية واستخدامها لوضع 
سياسات وتدابري من أجل النهوض بتنوع 

أشكال التعبري الثقايف، وال سيما عن طريق 
تنفيذ اتفاقية عام ٢٠٠5 تنفيذاً فعاالً

 B-A/ 
C 

  3 74١ 5٠٠  5 559 3٠٠  9 3١ ٢  ٨٠٠ ٠٠4٨ 3٢٪٠٠9  5 377 ٦٠٠  7 5٢5 9٨١٪٠٠  5 4٨٠٠ ٨٦

900 ٤08 80٤5٪000 668 ٤3  800 2٤5 2632٪200 ٤22 ٤0011 ٤39 ٤005٤ 9٤5 00033 ٤9٤ 20املجموع، الربنامج الرئييس الرابع

)١( تتطابق مع درجات األولوية يف امليزانية الخاصة بخطة اإلنفاق لعامي ٢٠١4-٢٠١5 )5٠7 ماليني دوالر أمريكي( والواردة يف امللحق بالقرار 5 دا/م ت/٢ والوثيقة 37م/٦.
)٢( املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب »تكاليف دعم الربنامج«.
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 مجموع موارد الربنامج العادي واملوارد الخارجة عن امليزانية بحسب النتائج 

)ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية( وتوزيع ميزانية الربنامج العادي بحسب فئات امليزنة املستندة إىل النتائج )الربنامج/دعم 

الربنامج/اإلدارة( وفقاً لوثيقة 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

صفر
٢
٤
٦
٨

١٠
١٢
١٤
١٦
١٨
٢٠
٢٢
٢٤
٢٦
٢٨
٣٠

٤٨٫٧

٣٫٥٢٫٢

 النتيجة
املنشودة ٦

 النتيجة
املنشودة ٥

 النتيجة
املنشودة ٤

 النتيجة
املنشودة ٣

 النتيجة
املنشودة ٢

 النتيجة
املنشودة ١

اإلدارةدعم الربنامجالربنامج

املوارد الخارجة عن امليزانيةامليزانية العادية

بماليني الدوالرات

توزيع موارد الربنامج العادي بحسب املناطق واملقر )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية(
وفقاً للوثيقة 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر( وخطة اإلنفاق )518 مليون دوالر(

٣٣٫٤
٪٦١٫٤

املقر

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

٣٫٨
٪٧٫٠

أوروبا 
وأمريكا الشمالية

٠٫٥
٪٠٫٩

آسيا واملحيط الهادي
٥٫٤

٪٩٫٩

الدول العربية
٣٫٥

٪٦٫٤

أفريقيا
٧٫٨

٪١٤٫٣

[٦٫٢]
[٪١٤٫١]

[٢٫٧]
[٪٦٫٣]

[٤٫٢]
[٪٩٫٧]

[٠٫٤]
[٪١٫٠]

[٢٫٨]
[٪٦٫٤]

[٢٧٫٣]
[٪٦٢٫٥]

[٥١٨ مليون دوالر]٦٦٧ مليون دوالربماليني الدوالرات

أرقام إرشادية عن إسهام القطاع يف األولويتني العامتني

األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

٦.9٪5٠٠ 4٢3 ١3.9١٪٠٠٠ ٨4٠ ٢ الوثيقة 3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

4.٠٪35٠ ١٢.٢4٦٠٪٠٠٠ 39٠ ١خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
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البرنامج الرئيس الرابع 
الثقافة

قرار المؤتمر العام 3٨م/47 بشأن البرنامج الرئيسي الرابع  0٤000

إن المؤتمر العام 

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

االستمرار، خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١7، في تنفيذ خطة العمل الخاصة بالبرنامج الرئيسي الرابع  )أ( 
التي تنتظم بنيتها حول الهدفين االستراتيجيين التاليين ومحورَي العمل التاليين الموضوَعين لهما، 
المعتمدة(،  الوثيقة 37م/5  )الفقرة ٠4٠٠٠ في  القرار 37م/4٢  التي وافق عليها في  بصيغتها 
فضالً عن التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار، مع التركيز 
الصغيرة  الجزرية  والدول  نمواً  البلدان  وأقل  الجنسين  بين  والمساواة  أفريقيا  على  خاص  بوجه 

النامية، وكذلك على الشباب والشرائح االجتماعية األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية؛

فيما  التعاون  إلى  الرابع،  الرئيسي  بالبرنامج  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  أثناء  أيضاً،  اللجوء  )ب( 
لتنفيذ  تكميلية  الجنوب بوصفه طريقة  وبلدان  الشمال  بلدان  بين  والتعاون  الجنوب  بلدان  بين 
المدني والقطاع الخاص والمنظمات  المجتمع  إقامة وتطوير الشراكات مع  البرنامج، ومواصلة 
التابعة لمنظومة األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جميع مراحل إعداد البرنامج، 
الثقافة بوصفها عامالً مساعداً  األدلة إلثبات دور  إلى  المستندة  اآلثار  واستخدام عمليات تقييم 
وقوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠، من 

أجل تحقيق ما يلي:

الهدف االستراتيجي السابع: حماية التراث وتعزيزه ونقله

أجل  من  ومستدامة  حكيمة  إدارة  إدارته  وتعزيز  أشكاله  بجميع  التراث  وصون  حماية   )١(
والتعاون  الحوار  وتيسير  المستدامة  التنمية  تعزيز  في  للتراث  الكبير  الدور  إبراز 
تضم  بوسائل  وذلك  األزمات،  حاالت  في  وبخاصة  بينها،  وفيما  البلدان  داخل  والتفاهم 
رامسار،  واتفاقية  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  مثل  المعنية  االتفاقيات  الروابط مع  توثيق 
المحيطات،  لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو  لجنة  مثل  الحكومية  الدولية  والبرامج 
اتفاقية  تنفيذ  تعزيز  على  خاص  بوجه  والعمل  الحيوي،  والمحيط  اإلنسان  وبرنامج 
ملكية  ونقل  وتصدير  استيراد  ومنع  لحظر  تستخدم  التي  الوسائل  بشأن   ١97٠ عام 
تنفيذ  لضمان  الالزمة  الدولية  الجهود  وتنسيق  غير مشروعة  بطرق  الثقافية  الممتلكات 

االتفاقية تنفيذاً فعاالً وتوسيع نطاقها تدريجياً؛

لتيسير  وسائل  بوصفها  المتاحف  به  تضطلع  الذي  والتربوي  االجتماعي  الدور  تعزيز   )٢(
بالممتلكات  االتجار  مكافحة  في  األساسي  دورها  وبخاصة  الثقافات،  بين  الحوار 

الثقافية، فضالً عن توطيد الصالت التي تربطها بكل االتفاقيات الثقافية؛

من  عليه  ينطوي  وما  التراث  صون  بشأن  األساسية  بالمعارف  والشباب  األطفال  تزويد   )3(
المجتمعات  وتوعية  والمعلمين،  الطالب  بين  الشبكات  وإقامة  التفاهم  وتعزيز  قيم، 
وبألعاب  إلكترونية  بتطبيقات  االستعانة  طريق  عن  سيّما  وال  تراثها،  بشأن  المحلية 
للهاتف المحمول تحّث على صون التراث ومن خالل برنامج متكامل للتثقيف في مجال 

التراث؛
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الهدف االستراتيجي الثامن: تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبير الثقافي

وتدعم  واإلبداع،  الحي  التراث  تشجع  التي  العامة  والمؤسسية  والسياسية  القانونية  األُطر  تعزيز   )4(
المادي وتيسير ظهور صناعات  الثقافي غير  التراث  الثقافي من خالل صون  التعبير  تنوع أشكال 
ثقافية وإبداعية دينامية، وال سيما اآلليات التي تدعم إنتاج السلع والخدمات الثقافية على المستوى 
والخدمات  السلع  هذه  وتبادل  لتوزيع  الالزمة  بالبنى  واالنتفاع  المحلية،  األسواق  وتنمية  المحلي، 
الحد  في  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  دور  على  بالتالي  الضوء  وتسليط  العالمي،  الصعيد  على 
والتنمية  الثقافة  بين  الصلة  إبراز  وزيادة  الدخل،  وتوليد  العمل  فرص  توفير  طريق  عن  الفقر  من 
المستدامة في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠، وال سيما في المدن. وستولى عناية 
خاصة لبناء القدرات في المجاالت ذات األولوية، وال سيما لصالح الشباب. وسيجري االهتمام أيضاً 

بإنعاش النقاش الدولي من أجل تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للفنانين؛

هذه  وتوزيع   ،٢٠١7-٢٠١٦ للفترة  الغرض  لهذا  دوالر   5٤ ٤39 ٤00 قدرها  مالية  اعتمادات  تخصيص  )جـ( 
االعتمادات المالية كما يلي:

محور العمل ١:  ٠٠٠ ٦3٢ 3٢ دوالر

محور العمل ٢:  4٠٠ ٨٠7 ٢١ دوالر

ويطلب من المديرة العامة ما يلي:   - ٢

المنشودة  النتائج  تحقيق جميع  أيضاً  القرار بطريقة تضمن  هذا  بها  يأذن  التي  األنشطة  تنفذ مختلف  أن  )أ( 
بين  والمساواة  أفريقيا  في  المتمثلتين  العامتين  األولويتين  إطار  في  الرابع  الرئيسي  للبرنامج  المحددة 

الجنسين؛

النتائج  الرئاسيتين، معلومات عن تحقيق  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  تقدم دورياً، في  أن  )ب( 
المنشودة التالية:

محور العمل 1: حماية أشكال التعبير عن الثقافة والتراث والتاريخ وحفظها 
وتعزيزها ونقلها من أجل الحوار والتنمية

قيام الدول األعضاء بتحديد التراث المادي وحمايته ورصده وإدارته على نحو يكفل استدامته، وال   )١(
سيما من خالل تنفيذ اتفاقية عام ١97٢ تنفيذاً فعاالً؛

تشجيع الحوار بشأن السياسات الواجب اتباعها لمكافحة استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات   )٢(
الثقافية بطرق غير مشروعة عن طريق تحسين التعاون الدولي وتعزيزه وزيادة فعاليته، وال سيما 

تنفيذ اتفاقية عام ١97٠ وتعزيز قدرات المتاحف؛

 ١954 عام  اتفاقية  تنفيذ  طريق  عن  وتطبيقها  واستشرافية  واستراتيجية  شاملة  توجيهات  إعداد   )3(
وبروتوكوليها تنفيذاً فعاالً وتحقيق أثر مضاعف؛

 ٢٠٠١ عام  اتفاقية  تنفيذ  طريق  عن  وتطبيقها  واستشرافية  واستراتيجية  شاملة  توجيهات  إعداد   )4(
تنفيذاً فعاالً وتحقيق أثر مضاعف؛
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محور العمل 2: دعم وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وصون التراث الثقافي 
غير المادي وتنمية الصناعات الثقافية واإلبداعية

تعزيز القدرات الوطنية واستخدامها لصون التراث الثقافي غير المادي، بما في ذلك لغات السكان   )5(
األصليين واللغات المهددة باالندثار، عن طريق تنفيذ اتفاقية عام ٢٠٠3 تنفيذاً فعاالً؛

أشكال  بتنوع  النهوض  أجل  من  وتدابير  سياسات  لوضع  واستخدامها  الوطنية  القدرات  تعزيز   )٦(
التعبير الثقافي، وال سيما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام ٢٠٠5 تنفيذاً فعاالً؛

التدابير  عن  معلومات  العام،  المؤتمر  اعتمده  الذي  البرنامج  تنفيذ  بشأن  النظامية  تقاريرها  في  تقدم،  أن  )جـ( 
المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج؛

محاور  ومنها  المنشودة،  ونتائجها  العمل  محاور  باستعراض   ،٢٠١7-٢٠١4 الفترة  خالل  تضطلع،  أن  )د( 
وتقديم  الرابع،  الرئيسي  بالبرنامج  المرتبطة  الدولية  والبرامج  الحكومية  الدولية  بالبرامج  الخاصة  العمل 
لوضع  اقتراحات  أو  تعزيزها،  إمكانية  بشأن  اقتراحات  ومنها  توجيهها،  إعادة  أو  عليها  لإلبقاء  اقتراحات 

استراتيجيات للخروج منها أو إلنهائها، استناداً إلى معايير تقييم واضحة.

3٨م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الرابع187



البرنامج الرئيسي الرابع
الثقافة

للفترة األجل  المتوسطة  االستراتيجية  من  )3٨م/5(  الثانية  العامين  فترة  في  الجهود  تتركز  سوف   0٤001 
التنمية  لتحقيق  ر  ميسِّ كعامل  واإلبداع  والتراث  للثقافة  المحوري  الدور  تعزيز  على  )37م/4(   ٢٠١-٢٠٢١4
التراث  »حماية  السابع،  االستراتيجي  الهدف  تنفيذ  خالل  من  ذلك  يجري  وسوف  السالم.  وإحالل  المستدامة 
وتعزيزه ونقله«، والهدف االستراتيجي الثامن، »تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبير الثقافي«، من خالل محوري 
وتحقيق  السالم  إلحالل  وميسرة  دافعة  قوة  بوصفها  الثقافة  قدرة  إلثبات  وذلك  منشودة،  نتائج  وست  اثنين  عمل 

التنمية المستدامة من خالل برامج المنظمة الطليعية والوثائق التقنينية.

الربنامج الرئييس الرابع - الثقافة

األهداف االسراتيجية يف الوثيقة 
37م/٤

 الهدف االسراتيجي السابع:
حماية الرتاث وتعزيزه ونقله

 الهدف االسراتيجي الثامن:
تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال 

التعبري الثقايف

محور العمل 1: حماية أشكال محاور العمل يف الوثيقة 37م/4
التعبري عن الثقافة والرتاث والتاريخ 
وحفظها وتعزيزها ونقلها من أجل 

الحوار والتنمية

محور العمل 2: دعم وتعزيز 
تنوع أشكال التعبري الثقايف 

وصون الرتاث الثقايف غري املادي 
وتنمية الصناعات الثقافية 

واإلبداعية

النتيجة املنشودة 1: قيام الدول النتائج املنشودة
األعضاء بتحديد الرتاث املادي 

وحمايته ورصده وإدارته عىل نحو 
يكفل استدامته، وال سيما من خالل 

تنفيذ اتفاقية عام ١97٢ تنفيذاً فعاالً

النتيجة املنشودة 2: تشجيع الحوار 
بشأن السياسات الواجب اتباعها 
ملكافحة استرياد وتصدير ونقل 

ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري 
مرشوعة عن طريق تحسني التعاون 

الدويل وتعزيزه وزيادة فعاليته، 
وال سيما تنفيذ اتفاقية عام ١97٠ 

وتعزيز قدرات املتاحف

النتيجة املنشودة 3: إعداد 
توجيهات شاملة واسرتاتيجية 

واسترشافية وتطبيقها عن 
طريق تنفيذ اتفاقية عام ١954 

وبروتوكوليها تنفيذاً فعاالً وتحقيق 
أثر مضاعف

النتيجة املنشودة ٤: إعداد 
توجيهات شاملة واسرتاتيجية 

واسترشافية وتطبيقها عن طريق 
تنفيذ اتفاقية عام 

النتيجة املنشودة 5: تعزيز 
القدرات الوطنية واستخدامها 

لصون الرتاث الثقايف غري املادي، 
بما يف ذلك لغات السكان األصليني 

واللغات املهددة باالندثار، عن 
طريق تنفيذ اتفاقية عام ٢٠٠3 

تنفيذاً فعاالً 

النتيجة املنشودة ٦: تعزيز 
القدرات الوطنية واستخدامها 

لوضع سياسات وتدابري من أجل 
النهوض بتنوع أشكال التعبري 

الثقايف، وال سيما عن طريق تنفيذ 
اتفاقية عام ٢٠٠5 تنفيذاً فعاالً
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وستقوم اليونسكو، من خالل وظائفها األساسية، بوصفها هيئة تقنينية وهيئة لبناء القدرات وعامالً يحفز التعاون   0٤002
الدولي واإلقليمي  الثقافة من خالل مواصلة عملها على الصعيد  الريادي على صعيد  الدولي، بدعم وتعزيز دورها 
والقطري ومن خالل االستمرار في تعميم البعد الثقافي في السياسات واالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية والدولية. 
المتفق  اإلنمائية  األهداف  وتحقيق  فيها،  األداء  وتوحيد  المتحدة  األمم  إصالح  سياق  في  ذلك  تنفيذ  يجري  وسوف 

عليها دولياً، ومساهمة الثقافة بوصفها قوة دافعة وميسرة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠.

وتطبيقها  بفعالية،  ورصدها  التقنينية  اليونسكو  وثائق  تنفيذ  في  األعضاء  الدول  لمواكبة  خاص  اهتمام  وسيولى   0٤003
على المستوى الوطني، ودعم بناء القدرات، وتعزيز البيئات الخاصة بالسياسات والقوانين والمؤسسات، وتحسين 
الجديدة  التكنولوجيات  استخدام  منها  من خالل جملة وسائل،  وذلك  الممارسات،  أفضل  وترويج  المعارف،  إدارة 

على نحو أكثر انتظاماً.

أجل  من  ونقلها  وتعزيزها  وحفظها  والتاريخ  والتراث  الثقافة  »حماية  بعنوان  وهو   ،١ العمل  محور  إطار  وفي   0٤00٤
إبراز  التراث وحفظه وتعزيزه أولوية رئيسية من أجل  الرامية إلى حماية  الحوار والتنمية«، سوف تظل اإلجراءات 
بينها، وبخاصة في  البلدان وفيما  داخل  والحوار  والمصالحة  المستدامة  التنمية  تعزيز  للتراث في  الرئيسي  الدور 
البيئات الحضرية. كما سيجري اتخاذ إجراءات محددة لرفع مستوى وعي الشباب بقيم التراث. وستوطَّد العالقات 
عن  رامسار، فضالً  واتفاقية  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  فيها  بما  المجال،  بهذا  الصلة  ذات  األخرى  االتفاقيات  مع 
اإلنسان  وبرنامج  لليونسكو،  التابعة  المحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  مثل  الحكومية،  الدولية  البرامج 
االتفاقيات  هذه  إدارة  في  واالستدامة  الحكمة  من  األمثل  الحد  توافر  لضمان  وذلك  )الماب(،  الحيوي  والمحيط 
والبرامج التي تمثل ثروات ال بديل لها. وسيتم استكشاف األدوار االجتماعية والتعليمية للمتاحف بوصفها وسائل 
الثقافية  االتفاقيات  وجميع  المتاحف  بين  تربط  التي  الصالت  توطيد  سيجري  كما  الثقافات،  بين  الحوار  إلقامة 
في  تؤديه  الذي  والدور  وتنوعها  التحف  ومجموعات  المتاحف  وتعزيز  بحماية  الخاصة   ٢٠١5 عام  وتوصية 

المجتمع، وال سيما اتفاقية عام ١97٠ الخاصة بمكافحة االتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وسوف يركز محور العمل ٢، وهو بعنوان »دعم وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وصون التراث الثقافي غير   0٤005
والمؤسسات  والسياسات  بالقوانين  الخاصة  البيئات  تدعيم  على  واإلبداعية«،  الثقافية  الصناعات  وتنمية  المادي 
التي تروج التراث الحي واإلبداع وتدعم تنوع أشكال التعبير الثقافي. وينبغي تحقيق ذلك من خالل صون التراث 
اإلنتاج  تشجع  التي  اآلليات  وبخاصة  بالحيوية،  تتسم  وإبداعية  ثقافية  نشوء صناعات  ودعم  المادي  غير  الثقافي 
في  لتوزيعها/تبادلها  الالزمة  الوسائل  إلى  والتوصل  المحلية،  األسواق  وتنمية  الثقافية،  والخدمات  للسلع  المحلي 

جميع أنحاء العالم. وسيولى اهتمام خاص لبناء القدرات في المجاالت ذات األولوية، بما في ذلك مجال الشباب.

انتظاماً في تحسين  أكثر  الجديدة بطريقة  التكنولوجيات  استخدام  العمل كليهما، يسهم أيضاً  وفي إطار محوري   0٤006
إدارة المعارف وتبادل أفضل الممارسات في مجال الثقافة.

التقنينية  للوثائق  األمانة  خدمات  المقر  سيوفر  المحورين،  هذين  إطار  في  المنشودة  النتائج  جميع  إلى  وبالنسبة   0٤007
المكاتب  جميع  مع  الوثيق  التكاملي  التعاون  خالل  من  ورصدها،  السياسات  وضع  عمليتي  وسيقود  المختلفة 
الميدانية لضمان تنفيذ هذه الوثائق تنفيذاً فعاالً على المستوى القطري وإدراج األبعاد الثقافية في أطر عمل األمم 

المتحدة للمساعدة اإلنمائية وبرامج األمم المتحدة القطرية المعنية بالموضوع.

بتحقيق  واضحاً  ربطاً  ُربطت  قد  العمل  محوري  من  محور  كل  إطار  في  المندرجة  األنشطة  أن  من  الرغم  وعلى   0٤008
الحاالت  المتوسطة األجل، فإنها قد تسهم كذلك في بعض  الواردين في االستراتيجية  الهدفين االستراتيجيين  أحد 
في تحقيق كال الهدفين. ويمثل دور التراث العالمي في تعزيز اإلبداع أو دور التراث الثقافي غير المادي في منع 

حدوث الكوارث والتعافي من آثارها خير مثال على ذلك.

األعضاء  الدول  داخل  الخدمات  تقديم  عملية  تحسين  أجل  من  اليونسكو  تبذلها  التي  الجارية  الجهود  إطار  وفي   0٤009
المنظمة بتقديم مقترحات إلحداث مزيد من  الثقافية، ستقوم  الفعال والمتكامل التفاقياتها  التنفيذ  وإليها وتعزيز 
المعارف،  وإدارة  الدورية  التقارير  القدرات، وتقديم  والتقنية، وبناء  المالية  المساعدة  العمليات، مثل  التقارب في 
الوطني  الصعيدين  على  المشتركة  التدريبية  األنشطة  متابعة  أيضاً  تجري  وسوف  باالتفاقيات.  يتعلق  فيما 

واإلقليمي، عند االقتضاء.
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الهدف االستراتيجي السابع: حماية التراث وتعزيزه ونقله

محور العمل 1: حماية أشكال التعبير عن الثقافة والتراث والتاريخ 
وحفظها وتعزيزها ونقلها من أجل الحوار والتنمية

الدور  خالل  من  الفرص  بتوفير  التراث  يقوم  والبيئي،  االجتماعي  الصعيدين  على  السريعة  المتغيرات  زمن  في   0٤010
الذي يضطلع به في التنمية البشرية، بوصفه مخزناً للمعارف ومحركاً للنمو االقتصادي، وباعتباره قوة ترمز إلى 

االستقرار وتحمل المعاني، من أجل التصدي للتحديات التي يطرحها عالمنا المتزايد تعقيداً.

في حاالت  والتفاهم، وال سيما  والتعاون  للحوار  راً  ميسِّ عامالً  بوصفه  التراث  تعزيز  اليونسكو ستواصل  فإن  ولذا   0٤011
االبتكارية  النهوج  ترويج  إلى  الرامية  نطاقاً  األوسع  للمبادرات  المكونة  العناصر  من  عنصراً  وبوصفه  األزمات، 
مشاركة  تشجيع  وسيجري  المستدامة.  التنمية  تحقيق  إلى  يؤدي  جسراً  تمثل  التي  الثقافة  مجاالت  في  واإلبداعية 
ال  التي  والمنظمات  الحكومية،  غير  والمنظمات  الثقافية،  الفاعلة  والجهات  والممارسين،  المحلية،  المجتمعات 
على  خاص  بوجه  التركيز  مراعاة  مع  االتفاقيات،  تنفيذ  في  الفنية،  الخبرات  ومراكز  والخبراء،  الربح،  تستهدف 

عنصري الشباب والنساء في إطار االهتمام الخاص بأفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وأقل البلدان نمواً.

و١97٢  و١97٠   ١954 أعوام  التفاقيات  الفعلي  التنفيذ  لدعم  القدرات  بناء  برامج  من  المزيد  وضع  وسيجري   0٤012
ومواد  عملية  أدوات  إعداد  على  النشاط  هذا  الوطني. وسيركز  المستوى  على  بها  الملحقة  وللبروتوكوالت  و٢٠٠١ 
والطبيعي.  الثقافي  التراث  مجال  في  الممارسين  قدرات  تعزيز  عن  فضالً  الصكوك،  لتلك  مخصصة  تدريبية 
تتيح  التي  المناسبة  والمؤسسية  القانونية  األطر  إنشاء  أجل  من  األعضاء  للدول  المستمر  الدعم  توفير  وسيجري 
كامالً، مما يتيح  القطاعية ذات الصلة إدراجاً  الثقافية وغيرها من السياسات  الثقافي في السياسات  التراث  إدراج 
اليونسكو  شبكة  تعبئة  وستجري  الوطنية.  اإلنمائية  السياسات  في  أفضل  نحو  على  السياسات  هذه  دمج  بالتالي 

الميدانية والشركاء االستراتيجيين لضمان فعالية هذه االستراتيجية العامة.

إلى  الماسة  الحاجة  والطبيعي على  الثقافي  التراث  يواجهها  التي  الطبيعية  والكوارث  النزاعات  تزايد حاالت  ويدل   0٤013
ترويج ودعم عمليتي إعداد وتنفيذ استراتيجيات للوقاية من مخاطر الكوارث وإدارتها، بما في ذلك بناء القدرات، 
لتوجيه  جهود  تبذل  وسوف  المحلية.  المعارف  تقدمها  التي  المساهمات  منها  أمور،  جملة  االعتبار  في  تأخذ 
المساعدة نحو استهداف البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث الطبيعية على وجه التحديد، 
المبادرات  إطار  في  البناء  وإعادة  المصالحة  تحقيق  عمليتي  ضمن  الحسبان  في  أيضاً  الثقافية  العوامل  أخذ  مع 
التراث من أجل ضمان  التركيز بوجه خاص على حماية  االقتضاء. وسينصب  المتحدة، حسب  األمم  التي تستهلها 
التنمية المستدامة والقدرة على الصمود، وتعزيز أنشطة التأهب، وتخفيف المخاطر وإدارتها في أوقات النزاعات 

والكوارث.

في  الفاعلة  الرئيسية  الجهات  مع  وكذلك  وبروتوكوالتها،  باالتفاقيات  المعنية  الجهات  أهم  مع  الشراكات  وستقام   0٤01٤
المجال اإلنساني وفي مجاَلي األمن والتنمية، ومنها على سبيل المثال ال الحصر إدارة عمليات حفظ السالم التابعة 
البحار  وقانون  المحيطات  شؤون  وشعبة  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  ومكتب  المتحدة،  لألمم 
)االنتربول(،  الجنائية  للشرطة  الدولية  والمنظمة  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  عن  فضالً  المتحدة،  األمم  في 
للمتاحف  الدولي  الخاص )UNIDROIT(، والمجلس  القانون  الدولي لتوحيد  العالمية، والمعهد  الجمارك  ومنظمة 
والمركز   ،)IUCN( الطبيعة  لصون  العالمي  واالتحاد   ،)ICOMOS( والمواقع  لآلثار  الدولي  والمجلس   ،)ICOM(
واالتحاد   ،)ICA( الدولي  التعاوني  والتحالف   ،)ICCROM( وترميمها  الثقافية  الممتلكات  صون  لدراسة  الدولي 
الفن  أسواق  في  الفاعلة  واألطراف  األزرق،  للدرع  الدولية  واللجنة   ،)IFLA( الطبيعية  المناظر  لمهندسي  الدولي 

الدولية، والهيئات العسكرية والهيئات المعنية بإنفاذ القانون، والمهنيون العاملون في مجال التراث الثقافي.

وفي إطار تعزيز اآلليات الدولية المتعلقة باتفاقيات أعوام ١954 و١97٠ و١97٢ و٢٠٠١، واألدوار التي تضطلع   0٤015
الرئاسية  الهيئات  في  القرار  عمليات صنع  لتيسير  اهتمام خاص  الدولي، سيولى  للتعاون  منطلقات  بوصفها  بها 
في  األموال  جمع  والستراتيجيات  لألموال  الفعالة  اإلدارة  وضمان  التصديق  عمليات  لزيادة  وذلك  ودعمها،  المعنية 
من  المزيد  على  الحصول  بغية  المعززة  للحماية  الخاضعة  الثقافية  الممتلكات  قائمة  تعزيز  عن  فضالً  منها،  كل 

الممتلكات المدرجة فيها.
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وسيولى اعتبار خاص لتنفيذ خطة العمل االستراتيجية للتراث العالمي الخاصة بالفترة ٢٠١٢-٢٠٢٢، أما اتفاقية   0٤016
بطرق  الثقافية  الممتلكات  ملكية  ونقل  استيراد وتصدير  ومنع  لحظر  اتخاذها  الواجب  التدابير  بشأن  عام ١97٠ 
سيجري  كما  االتفاقية.  رصد  أجل  من  حديثاً  إنشاؤها  تم  التي  لآلليات  خاصاً  اهتماماً  فستولي  مشروعة،  غير 
تشجيع الدول األعضاء في اليونسكو على التصديق على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص )يونيدروا( 

بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة )١995(. 

المستدامة  التنمية  إلى  بالنسبة  وحمايته  الثقافي  التراث  أهمية  بشأن  العالمي  الوعي  مستوى  رفع  وسيجري   0٤017
ومن  والمعارف،  المعلومات  إلدارة  وشامل  متكامل  نظام  إعداد  خالل  من  والسالم،  والحوار  االجتماعي  والتماسك 
التعاون االستراتيجي مع الشركاء الخارجيين، بغية تعزيز مشاركتهم وإسهامهم في الصون الطويل األجل  خالل 
المتخصصة،  الشبكات  من  وغيرها   ٢ الفئة  لمراكز  الكاملة  اإلمكانات  استغالل  إلى  الرامية  التدابير  أما  للتراث. 
إقليمية  المركزية  قواعد  إنشاء  في  تسهم  فسوف  المشتركة،  والمبادرات  والمواضيعي  اإلقليمي  التعاون  وتعزيز 

ودون إقليمية يجري االرتكاز عليها من أجل تنفيذ أنشطة أكثر فعالية وكفاءة.

وسيبقى تعليم الشباب واألنشطة التطوعية في عداد األولويات، ألن ذلك يوفر لألطفال والشباب المعارف األساسية   0٤018
والنهوض  المشاركة،  البلدان  من  والمعلمين  الطالب  بين  والشبكات  التفاهم  وتطوير  وقيمه،  التراث  حفظ  عن 
جهود  وستبذل  الصدد.  هذا  في  جديدة  شراكات  وستقام  تراثها.  بشأن  المحلية  المجتمعات  لدى  الوعي  بمستوى 

لدعم جميع االتفاقيات المتعلقة بالتراث بأدوات تكميلية، وذلك من خالل برنامج متكامل لتعليم التراث.

وسيتم تعزيز التعاون الدولي من خالل إنشاء منتدى رفيع المستوى بشأن المتاحف. وسيكون هذا المنتدى بمثابة   0٤019
مختبر لألفكار وسيوّلد نهوجاً مبتكرة ومشورة بشأن السياسات من أجل تعزيز األدوار التي تضطلع بها المتاحف 
بوصفها وسائل لتيسير الحوار بين الثقافات والتنمية المستدامة، وال سيما في أفريقيا وفي أقل البلدان نمواً. كما 
سيجري التركيز على األدوار التربوية واالجتماعية للمتاحف لتحقيق التالحم االجتماعي ومنع نشوب النزاعات من 
في  تؤديه  الذي  والدور  وتنوعها  التحف  ومجموعات  المتاحف  وتعزيز  بحماية  الخاصة   ٢٠١5 عام  توصية  خالل 
المجتمع، وسيتم توطيد الصالت التي تربط المتاحف باالتفاقيات الثقافية المختلفة في إطار النهوج األوسع نطاقاً 
استيراد  مكافحة  في  المتاحف  تؤديه  الذي  الدور  تعزيز  سيتم  كما  التنمية.  إلى  يقود  جسراً  الثقافة  تعتبر  التي 
المنظمات  مع  القائمة  الشراكات  تعزيز  مشروعة. وسيجري  غير  بطرق  الثقافية  الممتلكات  ملكية  ونقل  وتصدير 
الوطنية واإلقليمية والدولية والمؤسسات المهنية، وسيتم دعم الشراكات المؤسسية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز 

العالقة بين بلدان الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب، من حيث عالقات التعاون بين المتاحف.
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النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: قيام الدول األعضاء بتحديد التراث المادي وحمايته ورصده 
وإدارته على نحو يكفل استدامته، وال سيما من خالل تنفيذ اتفاقية عام 1972 تنفيذاً 

فعاالً

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

توافر إدارة سليمة في الهيئات 1-
الرئاسية التفاقية عام ١97٢ بفضل 

التنظيم الفعال لالجتماعات النظامية 
لهذه الهيئات

اتخاذ قرارات تتيح توجيهاً   -
استراتيجياً للدول األطراف من 

أجل تنفيذ االتفاقية

اتخاذ قرارات مالية توجه التمويل   -
لخدمة األولويات الرئيسية من أجل 

تنفيذ االتفاقية

اتخاذ قرارات تفضي إلى تحسين   -
أوضاع الصون ومصداقية قائمة 

التراث العالمي

اتخاذ قرارات لتحسين عمليات   -
صنع القرار و/أو أساليب العمل 

في إطار االتفاقية

اتخاذ قرارات تتيح توجيهاً   -
استراتيجياً للدول األطراف من 

أجل تنفيذ االتفاقية

اتخاذ قرارات مالية توجه التمويل   -
لخدمة األولويات الرئيسية من أجل 

تنفيذ االتفاقية

اتخاذ قرارات تفضي إلى تحسين   -
أوضاع الصون ومصداقية قائمة 

التراث العالمي

اتخاذ قرارات تفضي إلى تحسين   -
أوضاع الصون ومصداقية قائمة 

التراث العالمي

عدد ممتلكات التراث العالمي التي يتم 2-
في إطارها تعزيز قدرات الموظفين، 

وال سيما بالتعاون مع المعاهد 
والمراكز من الفئة ٢

ً ما ال يقل عن ١7٠ موقعا  -ً ما ال يقل عن ١5٠ موقعا  -

عدد الدول األطراف التي تعد قوائم 3-
مؤقتة جديدة أو منقحة والنسبة 

املئوية مللفات الرتشيح التي تستويف 
الرشوط املحددة

اضطالع 75 دولة طرفاً بإعداد   -
قوائم مؤقتة جديدة أو منقحة

استيفاء 75٪ من ملفات الترشيح   -
للشروط المحددة

الحرص على أن تكون نسبة ٢٠٪   -
من الملفات المستوفية للشروط 

واردة من دول أطراف ممثلة دون 
النصاب أو غير ممثلة

اضطالع ٦5 دولة طرفاً بإعداد   -
قوائم مؤقتة جديدة أو منقحة

استيفاء 75٪ من ملفات الترشيح   -
للشروط المحددة

الحرص على أن تكون نسبة ١7٪   -
من الملفات المستوفية للشروط 

واردة من دول أطراف ممثلة دون 
النصاب أو غير ممثلة
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد ممتلكات الرتاث العاملي التي ٤-
يسهم صونها يف تحقيق التنمية 

املستدامة

إعداد ما ال يقل عن 7 دراسات   -
حاالت في كل منطقة إقليمية، 

تبين كيفية إسهام إدارة ممتلكات 
التراث العالمي في التنمية 

المستدامة

استفادة ما ال يقل عن 35 ممتلكاً   -
من ممتلكات التراث العالمي في 
المناطق أو البلدان ذات األولوية 

من مشروعات صون محددة 
ترتبط بموضوعات مثل قائمة 

التراث العالمي المعرض للخطر، 
والنزاعات، والكوارث، وإدارة 
السياحة، والتوسع الحضري، 

وتغير المناخ

تقديم عروض عما ال يقل عن   -
3٠ ممتلكاً من ممتلكات التراث 

العالمي تبين إسهام النساء 
والرجال فيها على نحو متوازن 

في عمليات الصون

إعداد ما ال يقل عن 4 دراسات   -
حاالت في كل منطقة إقليمية، 

تبين كيفية إسهام إدارة ممتلكات 
التراث العالمي في التنمية 

المستدامة

استفادة ما ال يقل عن 3٠ ممتلكاً   -
من ممتلكات التراث العالمي في 
المناطق أو البلدان ذات األولوية 

من مشروعات صون محددة 
ترتبط بموضوعات مثل قائمة 

التراث العالمي المعرض للخطر، 
والنزاعات، والكوارث، وإدارة 
السياحة، والتوسع الحضري، 

وتغير المناخ

تقديم عروض عما ال يقل عن   -
٢٠ ممتلكاً من ممتلكات التراث 

العالمي تبين إسهام النساء 
والرجال فيها على نحو متوازن 

في عمليات الصون

عدد األطراف املعنية التي تسهم يف 5-
عمليات الصون واألولويات املواضيعية 

والتوعية

إقامة أو تجديد ١5 شراكة   -
ألغراض الصون تشمل أنشطة 

تتعلق بتعليم الشباب، أو المواقع 
المعرضة للخطر، أو أفريقيا، أو 

المجتمعات المحلية

انخراط ١5٠٠ مشارك في حمالت   -
التطوع من أجل حماية التراث

اضطالع منطقتين إقليميتين   -
بصورة رائدة بتنفيذ البرنامج 

المتكامل لتعليم التراث الذي تم 
إعداده في عملية مشتركة تشمل 

أنشطة النتائج المنشودة ٢ و3 و4 
و5 )موارد خارجة عن الميزانية(

إقامة أو تجديد ١٢ شراكة   -
ألغراض الصون تشمل أنشطة 

تتعلق بتعليم الشباب، أو المواقع 
المعرضة للخطر، أو أفريقيا، أو 

المجتمعات المحلية

انخراط ١5٠٠ مشارك في حمالت   -
التطوع من أجل حماية التراث

اضطالع منطقتين إقليميتين   -
بصورة رائدة بتنفيذ البرنامج 

المتكامل لتعليم التراث الذي تم 
إعداده في عملية مشتركة تشمل 

أنشطة النتائج المنشودة ٢ و3 و4 
و5 )موارد خارجة عن الميزانية(
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النتيجة المنشودة 2: تشجيع الحوار بشأن السياسات الواجب اتباعها لمكافحة 
استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة عن طريق 

تحسين التعاون الدولي وتعزيزه وزيادة فعاليته، وال سيما تنفيذ اتفاقية عام 1970 
وتعزيز قدرات المتاحف

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

توافر إدارة سليمة في الهيئات 1-
الرئاسية التفاقية عام ١97٠ 

واللجنة الدولية الحكومية لتعزيز 
إعادة الممتلكات الثقافية إلى 

بالدها األصلية أو ردها في حالة 
االستيالء غير المشروع، وذلك بفضل 

التنظيم الفعال لالجتماعات النظامية 
لهذه الهيئات

اتخاذ قرارات تتيح التوجيه   -
االستراتيجي و/ أو الدعم 

المالي لتنفيذ اتفاقية عام 
١97٠ وتنفيذ األنشطة 

المتعلقة باللجنة الدولية 
الحكومية لتعزيز إعادة 

الممتلكات الثقافية إلى بالدها 
األصلية أو ردها في حالة االستيالء 

غير المشروع

اتخاذ قرارات تتيح التوجيه   -
االستراتيجي و/ أو الدعم 

المالي لتنفيذ اتفاقية عام 
١97٠ وتنفيذ األنشطة 

المتعلقة باللجنة الدولية 
الحكومية لتعزيز إعادة 

الممتلكات الثقافية إلى بالدها 
األصلية أو ردها في حالة االستيالء 

غير المشروع

عدد ما يتم النظر فيه من حاالت إعادة 2-
الممتلكات الثقافية وردها

تقديم ما ال يقل عن 4 طلبات   -
جديدة لإلعادة أو الرد، إلى 

اللجنة الدولية الحكومية 
لتعزيز إعادة الممتلكات 

الثقافية إلى بالدها األصلية 
أو ردها في حالة االستيالء غير 

المشروع، أو تسوية هذه الطلبات 
من خالل المساعي الحميدة 

لألمانة

تقديم حالتين للوساطة أو   -
التوفيق

تقديم ما ال يقل عن طلبين   -
جديدين لإلعادة أو الرد، 

إلى اللجنة الدولية الحكومية 
لتعزيز إعادة الممتلكات 
الثقافية إلى بالدها األصلية 

أو ردها في حالة االستيالء غير 
المشروع، أو تسوية طلبين من 
خالل المساعي الحميدة لألمانة

تقديم حالة وساطة أو توفيق  -

زيادة عدد الدول األطراف يف اتفاقية 3-
عام ١97٠

ثمانية تصديقات جديدةتسعة تصديقات جديدة

عدد األطراف املعنية املختلفة التي ٤-
تسهم يف عمليات الحماية واألولويات 

املواضيعية والتوعية

مشاركة األطراف المعنية من   -
الدول وغيرها مشاركة ملموسة 

في ما ال يقل عن ٦ فعاليات دولية 
رئيسية

اضطالع منطقتين إقليميتين   -
بصورة رائدة باستخدام البرنامج 

المتكامل لتعليم التراث الذي تم 
إعداده في عملية مشتركة تشمل 

أنشطة النتائج المنشودة ١ و3 و4 
و5 )موارد خارجة عن الميزانية(

انتفاع ما ال يقل عن 3٠ بلداً   -
بأنشطة لبناء القدرات

انتفاع ما ال يقل عن ١5٠ بلداً   -
بأنشطة توعية

مشاركة األطراف المعنية من   -
الدول وغيرها مشاركة ملموسة 

في ما ال يقل عن 4 فعاليات دولية 
رئيسية

اضطالع منطقتين إقليميتين   -
بصورة رائدة باستخدام البرنامج 

المتكامل لتعليم التراث الذي تم 
إعداده في عملية مشتركة تشمل 

أنشطة النتائج المنشودة ١ و3 و4 
و5 )موارد خارجة عن الميزانية(

انتفاع ما ال يقل عن ٢٢ بلداً   -
بأنشطة لبناء القدرات

انتفاع ما ال يقل عن 95 بلداً   -
بأنشطة توعية
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد التقارير التي تقدمها األطراف 5-
بشأن تنفيذ اتفاقية عام ٠١97 عىل 
الصعيد الوطني والتي يتم تحليلها 

ورصدها

١٠٠ تقرير وطني على األقل 45 تقريراً وطنياً على األقل-   -

عدد الدول األعضاء التي تطّوع أطرها 6-
القانونية واملؤسسية الوطنية كي تتسق 

مع التوصية الجديدة عن املتاحف 
)بموارد من خارج امليزانية(

ً 3٠ دولة عضوا  -ً ٢٠ دولة عضوا  -

النتيجة المنشودة 3: إعداد توجيهات شاملة واستراتيجية واستشرافية وتطبيقها عن 
طريق تنفيذ اتفاقية عام 195٤ وبروتوكوليها تنفيذاً فعاالً وتحقيق أثر مضاعف

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

توافر إدارة سليمة في الهيئات 1-
الرئاسية التفاقية عام ١954 

وبروتوكولها الثاني لعام ١999 وذلك 
بفضل التنظيم الفعال لالجتماعات 

النظامية لهذه الهيئات

اتخاذ قرارات تتيح توجيهاً   -
استراتيجياً و/أو دعماً مالياً 

لتنفيذ البروتوكول الثاني 
لالتفاقية وتنفيذ االتفاقية 
وال سيما عن طريق تقديم 
مساعدة دولية أو أي أنواع 

أخرى من المساعدة من 
خالل صندوق حماية 

الممتلكات الثقافية في حالة نزاع 
مسلح )١٠ إعانات(

اتخاذ قرارات تتيح توجيهاً   -
استراتيجياً و/أو دعماً مالياً 

لتنفيذ البروتوكول الثاني 
لالتفاقية وتنفيذ االتفاقية 
وال سيما عن طريق تقديم 
مساعدة دولية أو أي أنواع 

أخرى من المساعدة من 
خالل صندوق حماية الممتلكات 
الثقافية في حالة نزاع مسلح )5 

إعانات(

إدراج ممتلك ثقافي جديد في قائمة 2-
الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت 

الحماية المعززة، وتقديم قوائم مؤقتة

إدراج ٨ ممتلكات ثقافية في   -
القائمة

تقديم ١٢ قائمة مؤقتة  -

إدراج 5 ممتلكات ثقافية في   -
القائمة

تقديم ١٠ قوائم مؤقتة  -
ترشيح ممتلكات إلدراجها يف قائمة 3-

الرتاث العاملي من املمتلكات التي 
تتضمن عنارص اختيارية تتعلق بمنح 

الحماية املعززة بموجب الربوتوكول 
الثاني لعام ١999 امللحق باتفاقية 

الهاي لعام ١954

ترشيح ٨ ممتلكات ترشيح 5 ممتلكات-   -

زيادة عدد الدول األطراف يف اتفاقية ٤-
عام ١954 )وبروتوكوليها(

١٦ تصديقاً جديداً على االتفاقية   -
وبروتوكوليها )منها ٦ تصديقات 

على األقل في أفريقيا(

١٢ تصديقاً جديداً على االتفاقية   -
وبروتوكوليها )منها 4 تصديقات 

على األقل في أفريقيا(
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد األطراف املعنية املختلفة التي 5-
تسهم يف عمليات الحماية واألولويات 

املواضيعية والتوعية

مشاركة األطراف المعنية من   -
الدول وغيرها مشاركة ملموسة 

في مناسبة دولية رئيسية واحدة 
على األقل

اضطالع منطقتين إقليميتين   -
بصورة رائدة باستخدام البرنامج 

المتكامل لتعليم التراث الذي تم 
إعداده في عملية مشتركة تشمل 

أنشطة النتائج المنشودة ١ و٢ و4 
و5 )موارد خارجة عن الميزانية(

مشاركة األطراف المعنية من   -
الدول وغيرها مشاركة ملموسة 

في مناسبة دولية رئيسية واحدة 
على األقل

اضطالع منطقتين إقليميتين   -
بصورة رائدة باستخدام البرنامج 

المتكامل لتعليم التراث الذي تم 
إعداده في عملية مشتركة تشمل 

أنشطة النتائج المنشودة ١ و٢ و4 
و5 )موارد خارجة عن الميزانية(

عدد التقارير املقدمة بشأن تنفيذ 6-
اتفاقية الهاي وبروتوكوليها عىل 

الصعيد الوطني

ً ٢4 تقريرا  -ً ٢٢ تقريرا  -

النتيجة المنشودة ٤: إعداد توجيهات شاملة واستراتيجية واستشرافية وتطبيقها عن 
طريق تنفيذ اتفاقية عام 2001 تنفيذاً فعاالً وتحقيق أثر مضاعف

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

توافر إدارة سليمة في الهيئات 1-
الرئاسية التفاقية عام ٢٠٠١ من خالل 

التنظيم الفعال لالجتماعات النظامية 
لهذه الهيئات

اتخاذ قرارات تتيح توجيهاً   -
استراتيجياً لتنفيذ اتفاقية عام 

٢٠٠١

اتخاذ قرارات تتيح توجيهاً   -
استراتيجياً لتنفيذ اتفاقية عام 

٢٠٠١

زيادة عدد الدول األطراف في اتفاقية 2-
عام ٢٠٠١

ما ال يقل عن ١4 تصديقاً جديداً   -
على االتفاقية )منها 5 تصديقات 

على األقل في أفريقيا(

ما ال يقل عن ١٢ تصديقاً جديداً   -
على االتفاقية )منها 4 تصديقات 

على األقل في أفريقيا(

زيادة عدد األطراف املعنية املختلفة 3-
التي تسهم يف عمليات الحماية 
واألولويات املواضيعية والتوعية

زيادة المشاركة الملموسة   -
لألطراف المعنية من الدول 

وغيرها

اضطالع منطقتين إقليميتين   -
بصورة رائدة باستخدام البرنامج 

المتكامل لتعليم التراث الذي تم 
إعداده في عملية مشتركة تشمل 

أنشطة النتائج المنشودة ١ و٢ و3 
و5 )موارد خارجة عن الميزانية(

زيادة المشاركة الملموسة   -
لألطراف المعنية من الدول 

وغيرها

اضطالع منطقتين إقليميتين   -
بصورة رائدة باستخدام البرنامج 

المتكامل لتعليم التراث الذي تم 
إعداده في عملية مشتركة تشمل 

أنشطة النتائج المنشودة ١ و٢ و3 
و5 )موارد خارجة عن الميزانية(

عدد الدول األطراف التي تنفذ االتفاقية ٤-
تنفيذاً فعاالً، وتحقق االتساق التام 

لقوانينها الوطنية مع أحكام االتفاقية

ً ٢5 دولة طرفا  -ً ٢٠ دولة طرفا  -
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الهدف االستراتيجي الثامن: تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبير 
الثقافي

محور العمل 2: دعم وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وصون التراث 
الثقافي غير المادي وتنمية الصناعات الثقافية واإلبداعية

اإلبداعية  والصناعات  اإلبداع  فيها  يضطلع  جديدة  واقتصادية  اجتماعية  نماذج  وضع  ينبغي  األزمات،  أوقات  في   0٤020
اإلبداع  تعزيز  اليونسكو  ستواصل  ولذلك  االبتكار.  مصادر  من  كمصدر  هام  بدور  المادي  غير  الثقافي  والتراث 
المكونة  العناصر  من  محدداً  وعنصراً  والتفاهم،  والتعاون  الحوار  لتيسير  وسيلة  بوصفهما  الثقافيين  واالبتكار 
على  الجهود  وستتركز  المستدامة.  التنمية  لتحقيق  مبتكرة  نهوج  ترويج  إلى  الرامية  نطاقاً  األوسع  للمبادرات 
إمكاناتهم  لتطوير  الفرصة  لهم  تتاح  أن  ينبغي  الذين  منهم،  الشباب  سيما  وال  والممارسين،  المحلية  المجتمعات 
اإلبداعية، مع إيالء اهتمام خاص ألفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً. وسيتواصل التعاون 
ومراكز  والخبراء،  الربح،  تستهدف  ال  التي  والمنظمات  الحكومية،  غير  والمنظمات  الثقافية،  الفاعلة  األطراف  مع 

الخبرات، من أجل تحقيق هذه الغاية.

القوانين والسياسات والمؤسسات والبشر  بيئات  العمل هذا على تعزيز  إطار محور  األنشطة في  وسيجري تركيز   0٤021
بالحيوية، وعلى  تتسم  وإبداعية  ثقافية  اإلبداع وظهور صناعات  المادي وتشجع  غير  الثقافي  التراث  التي تصون 
تعزيز  وعلى  الدولي،  بالتعاون  الخاصة  وآلياتهما  و٢٠٠5   ٢٠٠3 عامي  التفاقيتي  الفعلي  والتنفيذ  الرصد  دعم 

التعاون على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي من خالل تشاطر المعارف وعقد الشراكات التنفيذية.

الرفاهية  لتحسين  فعالة  أداة  باعتبارها   ٢٠٠3 عام  اتفاقية  تتيحها  التي  اإلمكانات  كامل  استكشاف  وسيجري   0٤022
لمواجهة  الثقافية  الناحية  من  والمالئمة  المبتكرة  الحلول  ولتعبئة  المحلية،  المجتمعات  في  والثقافية  االجتماعية 
التنوع  وفقدان  الطبيعية،  والكوارث  المناخ،  تغيير  في  تتلخص  التي  المستدامة،  التنمية  تحديات  مختلف 
والصحة،  والتعليم  الغذاء  على  الحصول  في  المساواة  وعدم  والنزاعات،  للشرب،  الصالحة  والمياه  البيولوجي، 
بتفادي  المعنية  التقليدية  للنظم  االقتصادي. ويمكن  االجتماعي والتفاوت  العمراني، والتهميش  والهجرة، والتوسع 
النزاعات أن تساعد في منع الخالفات وتيسير بناء السالم، وأن تضطلع في الوقت نفسه بدور حاسم في تحقيق 
المشاركة  وجماعات، من  أفراداً  المهمشة والضعيفة،  الفئات  تمكين  التركيز على  والمصالحة. وسيجري  االنتعاش 
المادي،  الثقافي غير  للتراث  المميزة  السمات  يعد من  الذي  المستمر  اإلبداع  الثقافية من خالل  الحياة  الكاملة في 
وعلى جعل الخيارات الثقافية تُعتمد وفقاً لرغباتهم وتطلعاتهم. وسيتم تدعيم الممارسات التقليدية لحماية البيئة، 

وإدارة الموارد من أجل تعزيز إدارة مخاطر الكوارث ودعم التكيف مع تغير المناخ.

تتسم  وإبداعية  ثقافية  صناعات  بروز  وتدعم  اإلبداع  تشجع  التي  اآلليات  بدعم   ٢٠٠5 عام  اتفاقية  وستقوم   0٤023
المحلي  اإلنتاج  التي تشجع  اآلليات  بما في ذلك  الشاملة،  االقتصادية واالجتماعية  للتنمية  أداة  باعتبارها  بالحيوية 
شتى  في  توزيعها/تبادلها  تتيح  التي  المراكز  إلى  والوصول  المحلية  األسواق  وتطوير  الثقافية  والخدمات  للسلع 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  تحسين  إلى  الرامي  الدولي  النقاش  لتنشيط  األولوية  كما ستعطى  العالم.  أنحاء 
وباإلضافة  الجنوب.  بلدان  من  تأتي  التي  اإلبداعية  لألعمال  التفضيلية  والمعاملة  األفراد  حراك  وترويج  للفنانين، 
إلى  والمالية  الدراسية  المنح  تقديم  من خالل  الفنانين  لدعم  المبذولة  اليونسكو جهودها  تواصل  ذلك، سوف  إلى 

الفنانين الشباب.

الفعال التفاقيتي عامي ٢٠٠3 و٢٠٠5  التنفيذ  القدرات لدعم  وسيولى اهتمام خاص لمواصلة تطوير برامج بناء   0٤02٤
واالستعانة  الطلب  حسب  التقنية  المساعدة  تقديم  خالل  من  ذلك  تحقيق  المزمع  ومن  الوطني.  المستوى  على 
بالخبرات المحلية واإلقليمية، بما في ذلك تدريب الخبراء؛ وإنتاج المواد واألدوات التدريبية وتوزيعها، بما في ذلك 

ما يستهدف وضع السياسات وجمع البيانات وتطوير الشراكات.

زيادة  أجل  من  المبذولة  الجهود  تتواصل  و٢٠٠5،   ٢٠٠3 عامي  التفاقيتي  الدولية  اآلليات  تعزيز  إطار  وفي   0٤025
تدعيم  الرئاسيتين. وسيتم  هيئتيهما  في  القرار  عملية صنع  تسهيل ودعم  كما سيجري  عليهما،  التصديق  عمليات 
منهما  بكل  الخاص  للصندوق  الفعالة  اإلدارة  خالل  من  سيما  وال  الدولي،  للتعاون  منتديين  بوصفهما  دورهما 

واالستراتيجيات االستباقية لجمع األموال.
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أو  المؤشرات  الدولي لدعم عملية وضع  التعاون  ولرصد تنفيذ هاتين االتفاقيتين على نحو فعال، ال بد من تعزيز   0٤026
والبيانات  المعلومات  للتنمية، وجمع  المسخرة  الثقافة  لمؤشرات  اليونسكو  المقاييس، ال سيما من خالل مجموعة 

وأفضل الممارسات التي سيجري نشرها من خالل نظام أدوات إدارة المعارف.

المجتمع  شبكات  مع  وكذلك  أخرى،  وإقليمية  دولية  منظمات  ومع  المتحدة  األمم  منظمات  مع  شراكات  وستقام   0٤027
المدني، لتنفيذ كل من االتفاقيتين على المستوى القطري، وسيجري السعي إلى تعزيز أوجه التآزر. 

غير  الثقافي  التراث  أهمية  بشأن  العالمي  المستوى  على  بالوعي  النهوض  إلى  الرامية  التدابير  تطوير  وسيجري   0٤028
ال سيما  والسالم،  والحوار  االجتماعيين  والتالحم  واالندماج  المستدامة  التنمية  تحقيق  إلى  بالنسبة  واإلبداع  المادي 
النهوض  سيجري  الصدد،  هذا  وفي  الخارجيين.  الشركاء  مع  االستراتيجي  والتعاون  المعارف  إدارة  خالل  من 

بالترجمة وبدورها في تدعيم التفاهم، وسيتم تعزيز التعاون مع الدول األفريقية والعربية.

الذي  الثقافة  لتعزيز  الدولي  الصندوق  تنشيط  إعادة  إطار  في  الدولي  التعاون  تعزيز  في  ُقدماً  المضي  وسيجري   0٤029
الفنية  المشاريع  دعم  خالل  من  وذلك  المستدامة،  التنمية  لتحقيق  الثقافة  لتسخير  محفزاً  عامالً  بوصفه  ر  سيطوَّ
خاص  اهتمام  وسيولى  بالثقافة.  المعنية  اليونسكو  صناديق  سائر  مع  بالتآزر  النامية،  البلدان  في  واإلبداعية 
القدرات  تعزيز  وسيجري  الصندوق.  هذا  استدامة  ضمان  أجل  من  األموال  لجمع  المالئمة  االستراتيجيات  لتطوير 
الفنون خدمًة  االجتماعي من خالل  التالحم  الحوار وتحقيق  إقامة  أجل  الثقافي واإلبداع من  التعبير  لتنمية أشكال 
لهذه الغاية، سيجري المضي ُقدماً في تعزيز تعليم الفنون،  لجميع األجيال، وال سيما األطفال والشباب. وتحقيقاً 
تنمية  تدابير  وستستكمل  النظامي.  وغير  النظامي  التعليم،  نظم  مستويات  جميع  على  جديدة  شراكات  والتماس 
الفنانين  األداء، في إطار شراكة مع كبار  المرئية وفنون  الفنون  القدرات هذه من خالل مبادرات عالمية لتشجيع 

والمهندسين المعماريين والمؤسسات في جميع المناطق.

المحلية  والحكومات  المدن  من  أفضل  نحو  على  لالستفادة  اإلبداعية  المدن  شبكة  تطوير  مواصلة  وستجري   0٤030
البلدان  في  المدن  بين  الدولي  التعاون  خالل  من  المستدامة  التنمية  لتعزيز  وذلك  رئيسيين،  شركاء  بوصفها 
التوسع  يواجهها  التي  التحديات  استطالع  بمواصلة  الصدد  هذا  في  الشبكة  وستقوم  النامية.  والبلدان  المتقدمة 
واالبتكار.  لإلبداع  مراكز  بوصفها  المدن  دعم  في  واالستمرار  الحضرية  المناطق  وتجديد  السريع،  العمراني 
الالزم  الزخم  توفير  خالل  من  وذلك  المبادالت،  ونوعية  المدن  عدد  حيث  من  الشبكة  نمو  على  التركيز  وسيجري 
لتدعيم التفاعل بين األطراف المعنية التي تتمثل في القطاعين الخاص والعام، وصانعي القرار، والمجتمع المدني، 
وال سيما في البلدان النامية وفي أفريقيا. وسيتم وضع البرامج بالتشارك مع المدن لتخفيف حدة الفقر وتحسين 

التوازن االجتماعي بين الجماعات.

النتائج المنشودة 

النتيجة المنشودة 5: تعزيز القدرات الوطنية واستخدامها لصون التراث الثقافي غير 
المادي، بما في ذلك لغات السكان األصليين واللغات المهددة باالندثار، عن طريق تنفيذ 

اتفاقية عام 2003 تنفيذاً فعاالً

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

توافر إدارة سليمة في الهيئات 1-
الرئاسية التفاقية عام ٢٠٠3 بفضل 

التنظيم الفعال لالجتماعات النظامية 
لهذه الهيئات

اتخاذ قرارات تتيح توجيهاً   -
استراتيجياً و/أو دعماً مالياً 

لتنفيذ االتفاقية

اتخاذ قرارات تتيح توجيهاً   -
استراتيجياً و/أو دعماً مالياً 

لتنفيذ االتفاقية
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

اضطالع الدول األعضاء بإعداد   -
و/أو تنفيذ ٢٠٠ خطة لصون 

التراث الثقافي غير المادي، 
بما في ذلك لغات السكان 
األصليين واللغات المهددة 

باالندثار

اضطالع الدول األعضاء بتقديم   -
٦٠ طلباً اللتماس المساعدة 

الدولية وانتفاع ١٠ دول 
منها بهذه المساعدة بالفعل، 

وتقديم الدول األعضاء لـ 
١3٠ ترشيحاً ومعالجة هذه 

الترشيحات، مع ترويج ونشر 
ترشيح واحد منها بوصفه مثاالً 

على أفضل الممارسات في مجال 
الصون

اضطالع الدول األعضاء بإعداد   -
و/أو تنفيذ ٢٠٠ خطة لصون 

التراث الثقافي غير المادي، 
بما في ذلك لغات السكان 
األصليين واللغات المهددة 

باالندثار

اضطالع الدول األعضاء بتقديم   -
٦٠ طلباً اللتماس المساعدة 

الدولية وانتفاع ١٠ دول 
منها بهذه المساعدة بالفعل، 

وتقديم الدول األعضاء لـ 
١3٠ ترشيحاً ومعالجة هذه 

الترشيحات، مع ترويج ونشر 
ترشيح واحد منها بوصفه مثاالً 

على أفضل الممارسات في مجال 
الصون

عدد الدول األعضاء المنتفعة بالدعم 2-
والتي تستخدم موارد بشرية 

ومؤسسية معززة لصالح التراث 
الثقافي غير المادي وتدرج االهتمام 

بهذا التراث في سياساتها الوطنية

رسم أو تنقيح سياسات في 3٨   -
دولة وتعزيز الموارد البشرية 

والمؤسسية في 7٠ دولة

اضطالع منطقتين إقليميتين   -
بصورة رائدة باستخدام 

البرنامج المتكامل لتعليم 
التراث الذي تم إعداده بالتعاون 

مع أنشطة النتائج المنشودة ١ 
و٢ و3 و4 )موارد خارجة عن 

الميزانية(

مساهمة ١5٪ من المهنيات   -
في مجال الثقافة المنتفعات 

بتدريب من اليونسكو، في عمليات 
لصنع القرار في مجال الثقافة 

على المستوى الوطني

رسم أو تنقيح سياسات في 3٠   -
دولة وتعزيز الموارد البشرية 

والمؤسسية في 55 دولة

اضطالع منطقتين إقليميتين   -
بصورة رائدة باستخدام 

البرنامج المتكامل لتعليم 
التراث الذي تم إعداده بالتعاون 

مع أنشطة النتائج المنشودة ١ 
و٢ و3 و4 )موارد خارجة عن 

الميزانية(

مساهمة ١5٪ من المهنيات   -
في مجال الثقافة المنتفعات 

بتدريب من اليونسكو، في عمليات 
لصنع القرار في مجال الثقافة 

على المستوى الوطني

عدد التقارير املرحلية التي تقدمها 3-
الدول األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية 
عىل الصعيد الوطني والتي تدرسها 

اللجنة، وعدد التقارير التي تتطرق 
إىل قضايا الجنسني وترشح السياسات 

املعِززة للمساواة يف االنتفاع بالحياة 
الثقافية واملشاركة فيها

١٠5 تقارير منها 5٠ تقريراً   -
تتطرق إلى قضايا الجنسين

١٠5 تقارير منها 5٠ تقريراً   -
تتطرق إلى قضايا الجنسين

ازدياد عدد الدول األطراف يف ٤-
االتفاقية

انضمام ١5 دولة جديدة إلى الدول 
األطراف، منها 4 دول أفريقية

انضمام ١5 دولة جديدة إلى الدول 
األطراف، منها 4 دول أفريقية
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد املنظمات من داخل منظومة األمم 5-
املتحدة وخارجها، واملنظمات العاملة 

يف إطار املجتمع املدني، ويف القطاع 
الخاص، التي تسهم يف تنفيذ الربامج

اعتماد 3٠ منظمة غير حكومية   -
جديدة

تجديد اعتماد 4٠ منظمة غير   -
حكومية

إسهام ما ال يقل عن 7 مراكز   -
من الفئة ٢ إسهاماً تاماً في دعم 
برنامج اليونسكو لتنفيذ اتفاقية 

عام ٢٠٠3 تنفيذاً فعاالً

اعتماد 3٠ منظمة غير حكومية   -
جديدة

تجديد اعتماد 4٠ منظمة غير   -
حكومية

إسهام ما ال يقل عن 7 مراكز   -
من الفئة ٢ إسهاماً تاماً في دعم 
برنامج اليونسكو لتنفيذ اتفاقية 

عام ٢٠٠3 تنفيذاً فعاالً

النتيجة المنشودة 6: تعزيز القدرات الوطنية واستخدامها لوضع سياسات وتدابير من 
أجل النهوض بتنوع أشكال التعبير الثقافي، وال سيما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام 

2005 تنفيذاً فعاالً

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

توافر إدارة سليمة في الهيئات 1-
الرئاسية التفاقية عام ٢٠٠5 بفضل 

التنظيم الفعال لالجتماعات النظامية 
لهذه الهيئات

اتخاذ قرارات تتيح توجيهاً   -
استراتيجياً و/أو دعماً مالياً 

لتنفيذ االتفاقية

معالجة 4٠٠ طلب اللتماس   -
المساعدة الدولية وتنفيذ ورصد 

ً ٨٠ مشروعا

اتخاذ قرارات تتيح توجيهاً   -
استراتيجياً و/أو دعماً مالياً 

لتنفيذ االتفاقية

معالجة 4٠٠ طلب اللتماس   -
المساعدة الدولية وتنفيذ ورصد 

ً ٨٠ مشروعا

عدد الحاالت التي يتم فيها على 2-
المستوى الوطني إعداد و/ أو تعزيز 

سياسات وتدابير وموارد بشرية 
ومؤسسية تعنى بالنهوض بتنوع 

أشكال التعبير الثقافي، يما يشمل 
السلع والخدمات واألنشطة الثقافية

إعداد أو مراجعة سياسات وتعزيز   -
قدرات بشرية ومؤسسية في ١٨ 

ً بلدا

اضطالع 4 مناطق إقليمية و١٠   -
بلدان، على أساس رائد، باستخدام 

3 وحدات تدريبية لزيادة التوعية 
بشأن االتفاقية، وبوضع سياسات 

بشأن اإلبداع تمهيداً إلعداد 
تقاريرها المرحلية )يعتمد تقديم 

المساعدة التقنية الطويلة األجل 
على المستوى القطري على الدعم 

من خارج الميزانية(

إعداد أو مراجعة سياسات وتعزيز   -
قدرات بشرية ومؤسسية في ١5 

ً بلدا

اضطالع 4 مناطق إقليمية و٨   -
بلدان، على أساس رائد، باستخدام 

3 وحدات تدريبية لزيادة التوعية 
بشأن االتفاقية، وبوضع سياسات 

بشأن اإلبداع تمهيداً إلعداد 
تقاريرها المرحلية )يعتمد تقديم 

المساعدة التقنية الطويلة األجل 
على المستوى القطري على الدعم 

من خارج الميزانية(

عدد ما يتم معالجته وتحليله من 3-
تقارير مرحلية تقدمها األطراف كل 

أربع سنوات بشأن تنفيذ االتفاقية عىل 
الصعيد القطري

معالجة وتحليل ٨٠ تقريراً وجمع   -
٨٠ ممارسة فضلى ونشرها، 

على أن تعزز ٢٠٪ منها مشاركة 
النساء في إعداد السلع والخدمات 

الثقافية وإنتاجها ونشرها

معالجة وتحليل ٨٠ تقريراً وجمع   -
٦٠ ممارسة فضلى ونشرها، 

على أن تعزز ٢٠٪ منها مشاركة 
النساء في إعداد السلع والخدمات 

الثقافية وإنتاجها ونشرها

ًزيادة عدد األطراف يف االتفاقية٤- انضمام ١5 طرفاً جديدا  -ً انضمام ١5 طرفاً جديدا  -
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد األنشطة التعاونية، بما فيها 5-
املبادرات بني الشمال والجنوب، وفيما 

بني بلدان الجنوب، التي تنفذ للنهوض 
باإلبداع وتعزيز االقتصاد اإلبداعي يف 

املدن )بموارد من خارج امليزانية(

انضمام 3٠ مدينة جديدة إلى   -
شبكة المدن المبدعة

اضطالع ٨ أنشطة شبكية بتعزيز   -
دور المدن في مجال االقتصاد 

اإلبداعي
ً تدشين 3٠ مشروعاً ثقافيا  -

إعداد/تنفيذ 4 شراكات بين   -
الشمال والجنوب، وفيما بين بلدان 

الجنوب

انضمام 3٠ مدينة جديدة إلى   -
شبكة المدن المبدعة

اضطالع ٨ أنشطة شبكية بتعزيز   -
دور المدن في مجال االقتصاد 

اإلبداعي
ً تدشين 3٠ مشروعاً ثقافيا  -

إعداد/تنفيذ 4 شراكات بين   -
الشمال والجنوب، وفيما بين بلدان 

الجنوب
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األولويتان العامتان

األولوية المتمثلة في أفريقيا

البرنامج الطليعي 5: تسخير قوة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة وإحالل السالم 
في سياق التكامل اإلقليمي

بغية  والشبكات  والجامعات  اإلقليميين  ودون  اإلقليميين  والشركاء  األفريقية  األعضاء  الدول  مع  للعمل  األولوية  ستعطى 
السياق، سوف  اإلقليمي. وفي هذا  المستدامة والتكامل  التنمية  السالم وتحقيق  التراث واإلبداع في إحالل  تعزيز مساهمة 
أهدافها. وسينصب مزيد من  اإلقليمية وتسهم في تحقيق  والمنظمات دون  األفريقي  االتحاد  تعاونها مع  اليونسكو  تعزز 
التركيز على تدعيم السياسات، فضالً عن القدرات المؤسسية والمهنية الالزمة لضمان الفعالية في حماية التراث وصونه 
النمو  تحقيق  باتجاه  تدفع  عوامل  بوصفها  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  وتطوير  الثقافية،  الهويات  واحترام  وتعزيزه، 

والسالم. 

األهداف:

إدراج الثقافة )التراث بجميع أشكاله واإلبداع المعاصر( في السياسات اإلنمائية العامة. �

توعية الشباب بشأن قيم التراث وتعبئتهم لحمايته وصونه. �

األنشطة الرئيسية:

تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وأطر السياسات الخاصة بالشؤون الثقافية �

إعداد أدوات تعليمية ومناهج دراسية ونشرها �

النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: إعداد و/أو تعزيز أطر السياسات واالستراتيجيات الخاصة 
بالشؤون الثقافية في الدول األعضاء لضمان حماية وصون أفضل للتراث وإضفاء 

مزيد من الحيوية على القطاع الثقافي

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد المؤسسات التي يتم إنشاؤها 1-
والمؤسسات القائمة التي يتم تعزيزها 

في مجال الصناعات الثقافية واإلبداعية 
أو في مجال التراث

75 مؤسسة على األقل ٦٠ مؤسسة على األقل-   -
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد السياسات واالستراتيجيات 2-
والتشريعات المتعلقة بالصناعات 

الثقافية واإلبداعية و/أو بالتراث والتي 
يتم استحداثها أو تعديلها

35 على األقل 3٠ على األقل-   -

أمثلة رشاكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

و٢٠٠3  و٢٠٠١  و١97٢   ١97٠ أعوام  اتفاقيات  وفي  وبروتوكوليها   ١954 عام  اتفاقية  في  األطراف  الدول 
و٢٠٠5؛ ومفوضية االتحاد األفريقي؛ واالتحاد العالمي لصون الطبيعة؛ والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات 
للمتاحف  الدولي  والمجلس  للمتاحف؛  الدولي  والمجلس  والمواقع؛  لآلثار  الدولي  والمجلس  وترميمها؛  الثقافية 
األفريقية؛ والمنظمة الدولية للفرنكوفونية؛ والصندوق األفريقي للتراث العالمي؛ ومدرسة التراث األفريقي؛ ومركز 
والمركز  السوداء؛  ألفريقيا  األساسية  البحوث  ومعهد  اإلقليمية؛  االقتصادية  والجماعات  أفريقيا؛  في  التراث  تنمية 
التابعة   ٢ الفئة  من  والمراكز  الجامعية  والكراسي  األفريقية؛  واللغات  التقاليد  مجال  في  والتوثيق  للبحوث  الدولي 

لليونسكو.

النتيجة المنشودة 2: تحسين إبراز قيمة التراث وحمايته وصونه

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد األشخاص الذين يتم تدريبهم في 1-
مجال التراث الثقافي

استفادة ما ال يقل عن 3٠٠   -
شخص من الموظفين 

الثقافيين وأخصائيي التراث 
ومهنيي المتاحف والممارسين 

األفريقيين من األنشطة التدريبية

استفادة ما ال يقل عن   -
٢٠٠ شخص من الموظفين 

الثقافيين وأخصائيي التراث 
ومهنيي المتاحف والممارسين 

األفريقيين من األنشطة التدريبية

عدد البلدان التي تصدق على 2-
االتفاقيات الخاصة بمجاالت الثقافة

١٠ عمليات تصديق جديدة   -
على األقل لكل اتفاقية )باستثناء 

اتفاقية عام ١97٢(

٨ عمليات تصديق جديدة على   -
األقل لكل اتفاقية )باستثناء 

اتفاقية عام ١97٢(

عدد عمليات تقديم املساعدة املالية يف 3-
مجايل الرتاث واإلبداع

منح ٢٢٠ مساعدة مالية على األقل منح ٢٠٠ مساعدة مالية على األقل-   -

أمثلة رشاكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

الدول األطراف يف اتفاقية عام ١954 وبروتوكوليها ويف اتفاقيات أعوام ١97٠ و١97٢ و٢٠٠١ و٢٠٠3 و٢٠٠5؛ 
الثقافية  املمتلكات  صون  لدراسة  الدويل  واملركز  الطبيعة؛  لصون  العاملي  واالتحاد  األفريقي؛  االتحاد  ومفوضية 
وترميمها؛ واملجلس الدويل لآلثار واملواقع؛ واملجلس الدويل للمتاحف؛ واملجلس الدويل للمتاحف األفريقية؛ واملنظمة 
يف  الرتاث  تنمية  ومركز  األفريقي؛  الرتاث  ومدرسة  العاملي؛  للرتاث  األفريقي  والصندوق  للفرنكوفونية؛  الدولية 

أفريقيا؛ والجماعات االقتصادية اإلقليمية؛ والكرايس الجامعية واملراكز من الفئة ٢ التابعة لليونسكو.

3٨204م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الرابع



النتيجة المنشودة 3: توعية الجمهور العام، وبخاصة الشباب، بشأن قيم التراث 
وتعبئتهم لحمايته وصونه من خالل التعليم النظامي وغير النظامي وغير الرسمي، 

ووسائل اإلعالم، وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد مبادرات التعليم النظامي وغير 1-
النظامي ومبادرات التوعية التي تُتخذ 

من أجل نشر قيم التراث والمعارف 
المتعلقة به بين الشباب

تنظيم ١5 مشروعاً طوعياً في   -
أفريقيا

مشاركة ١7 دولة طرفاً في   -
أنشطة/مبادرات برنامج تعليم 

التراث العالمي

مشاركة شباب أفارقة في ١٠   -
أنشطة/مبادرات )منتدى، 

اجتماعات، مؤتمرات( خاصة 
ببرنامج تعليم التراث العالمي

إنتاج 3 حلقات رسوم متحركة   -
وبثها في مدارس المنطقة 

تنظيم ١٢ مشروعاً طوعياً في   -
أفريقيا

مشاركة ١4 دولة طرفاً في   -
أنشطة/مبادرات برنامج تعليم 

التراث العالمي

مشاركة شباب أفارقة في ٨   -
أنشطة/مبادرات )منتدى، 

اجتماعات، مؤتمرات( خاصة 
ببرنامج تعليم التراث العالمي

إنتاج حلقتي رسوم متحركة وبثها   -
في مدارس المنطقة 

أمثلة رشاكات: مالية و/أو مادية و/أو تقنية

األفريقية  واألكاديمية  األفريقية؛  الجامعات  واتحاد  األفارقة؛  المؤرخين  ورابطة  أفريقيا؛  في  التعليم  تطوير  رابطة 
للغات؛ وجامعة عموم أفريقيا.

وإضافة إلى ذلك، سينفذ البرنامج الرئيسي الرابع النتيجة المنشودة 3 أو سيساهم في تنفيذها في إطار البرنامج 
الطليعي ١، »تعزيز ثقافة السالم والالعنف«، والنتيجة المنشودة 3 في إطار البرنامج الطليعي 4 »تشجيع العلوم 

من أجل إدارة الموارد الطبيعية ألفريقيا على نحو مستدام والحد من أخطار الكوارث«.
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األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

مقدمة
المساواة  قدم  على  والرجال  النساء  تمتع  ضمان  الرابع،  الرئيسي  البرنامج  إلى  بالنسبة  الجنسين،  بين  المساواة  تعني 
بين  المساواة  تعزيز  إلى  الرامي  اليونسكو  نهج  ويقوم  فيها.  واإلسهام  والمشاركة  الثقافية  بالحياة  االنتفاع  في  بالحق 
الجنسين في الحياة الثقافية على االلتزام بالحقوق الثقافية، والتنوع الثقافي، ويسترشد باإلطار الدولي لحقوق اإلنسان.١  
والمهارات  المعارف  نقل  في  دوراً  الجنسين  بين  للعالقات  أن  والبحوث  الميدانية  الخبرات  أثبتت  فقد  ذلك،  إلى  وإضافة 

الثقافية، وحماية التراث وصونه، وفي نشوء وتعزيز قطاعات ثقافية وإبداعية نابضة.           

التحديات
الحياة  في  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق  مجال  في  القائمة  التحديات  معالجة  إلى  الرابع  الرئيسي  البرنامج  سيرمي 
لتأثير  الداخلي  التحليل  خالل  ومن  الجنسين،  بين  للمساواة  األولى  العمل  خطة  فترة  خالل  تحديدها  تم  والتي  الثقافية 
حماية  في  والرجال  النساء  لدور  تمنح  التي  القيم  تساوي  عدم  بينها  من  أمور،  جملة  التحديات  هذه  وتشمل  البرنامج. 
التمتع  في  الجمهور  فئات  إشراك  في  للنساء  المتاحة  الفرص  في  التساوي  وعدم  ونقله،  المادي(  وغير  )المادي  التراث 
المشاركة  عن  أو  العليا  اإلدارة  مناصب  إلى  الوصول  عن  النساء  يعيق  الذي  الخفي  والحاجز  اإلبداعية،  ملكاتهن  بثمار 
التعبير،  حرية  ممارسة  أمام  جنساني  منظور  من  القائمة  والقيود  السلبية  النمطية  والصور  القرار،  صنع  عمليات  في 
مزاولة  وأغراض  التقنية  األغراض  في  المالية  والموارد  بالتدريب  االنتفاع  في  جنسانية  باعتبارات  المرتبطة  والصعوبات 
األعمال الحرة. عالوة على ذلك، فإن محدودية المعرفة بكيفية إدراج المنظور الجنساني على نحو مجد في جهود صون 
التراث، والنقص في توافر البيانات الموزعة بحسب الجنسين يحدان من قدرة السياسات الثقافية على التخفيف من أوجه 

التفاوت هذه وعلى ضمان تمتع النساء والرجال واستفادتهم على قدم المساواة من التراث والملكات اإلبداعية.

خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 

الرابع.  الرئييس  للربنامج  و٢   ١ العمل  محوري  إطار  يف  تدابري  إدراج  تم  وتأثريه،  الربنامج  فعالية  زيادة  عىل  حرصاً 
وستنتظم هذه األنشطة حول ثالثة محاور هي:

الصكوك  إدارة  وهيئات  األعضاء  للدول  الدعم  اليونسكو  ستقدم  والمؤسسية:  الفردية  القدرات  بناء  )أ( 
التقنينية للمنظمة، في وضع سياسات وممارسات في ميداني التراث واإلبداع تراعي االعتبارات الجنسانية 
توفير  الرئيسية  األنشطة  فيهما. وستشمل  إلى تحقيق تحوالت  الميدانين وتسعى  لها في هذين  وتستجيب 
وإعداد  الوطنية؛  الثقافية  السياسات  في  الجنسين  بين  المساواة  إدراج  أجل  من  السياسات  بشأن  اإلرشاد 
وتشجيع  المحلية؛  للمجتمعات  الثقافية  الحقوق  وتحترم  الجنساني  المنظور  تراعي  للتخطيط  أدوات 
تدابير  ومساندة  الثقافية؛  المجاالت  في  التخصصي  والتدريب  القدرات  بناء  بأنشطة  االنتفاع  في  المساواة 

أخرى تشجع إشراك النساء بقدر أكبر في آليات صنع القرار في ميداني التراث واإلبداع؛

في  الجنسين  بين  المساواة  بأهمية  للتوعية  األعضاء  الدول  مع  اليونسكو  ستعمل  والتوعية:  الترويج  )ب( 
تعميم  طريق  عن  ذلك  تحقيق  وسيجري  والدولية.  والوطنية  المحلية  الصعد  على  واإلبداع  التراث  ميداني 
الوثائق  من  ذلك  غير  وفي  القدرات  ببناء  الخاصة  والبرامج  العملية  األدلة  في  الجنسين  تراعي  منظورات 
التنفيذية الخاصة بتطبيق االتفاقيات المعنية بالثقافة، وعن طريق تنظيم دورات متخصصة لحلقات عمل 

وحلقات تدارس ومؤتمرات؛

من  الممارسات  أفضل  جمع  على  تقرير  إعداد  خالل  من  اليونسكو  ستعمل  والمعارف:  البحوث  إدارة  )جـ( 
الدول األعضاء، وإجراء البحوث الجديدة، وتعبئة الشبكات، وتركيز المعلومات على السياسات والممارسات 

والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والثقافة.

بشأن  االتصال  فريق  الجنسين، وذلك من خالل  بين  المساواة  بشأن  القطاع  داخل  في  المعارف  تشاطر  زيادة  وستجري 
االتفاقيات الثقافية، ومن خالل إدارة المعارف الخاصة باألنشطة المعنية بقضايا الجنسين، بما في ذلك البيانات الموزعة 

بحسب الجنسين.

املادة ٢7 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة ١5 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة ١3 من االتفاقية   ١
الخاصة بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وخطة عمل ستوكهولم بشأن السياسات الثقافية من أجل التنمية )١99٨(، واإلعالن العاملي لليونسكو 

بشأن التنوع الثقايف )٢٠٠١(، وتقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة يف مجال الحقوق الثقافية )٢٠١٢(.
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إطار  في  تقدم  التي  الدورية  التقارير  من  الجنسانية  االعتبارات  عن  للمعلومات  المنتظم  الجمع  في  الشروع  أن  كما 
في  منها  االستفادة  أجل  من  الصدد  هذا  في  األساسية  البيانات  تحديد  في  أيضاً  سيفيد  المناسبة  الثقافية  االتفاقيات 

المستقبل في عمليات البرمجة وإعداد االستراتيجيات وتقييم اآلثار والرصد، بغية دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: وجود اعتراف أكبر بإسهامات النساء في الحياة الثقافية، وذلك 
بفضل تزايد الترويج وتحسين جمع البيانات وإدارة المعارف

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد التقارير الدورية التي يرد فيها 1-
وصف لسياسات تعزز االنتفاع بالحياة 

الثقافية والمشاركة فيها على قدم 
المساواة

ً 5٠ تقريراً دوريا  -ً 5٠ تقريراً دوريا  -

عدد حلقات العمل واألنشطة وبرامج 2-
بناء القدرات، التي تنفذ بقيادة 

اليونسكو وتعنى بالتوعية بشأن مبادئ 
مراعاة قضايا الجنسين، وال سيما 

بشأن أدوار النساء في ميداني التراث 
واإلبداع

ما ال يقل عن 75 من حلقات   -
العمل واألنشطة والبرامج

ما ال يقل عن ٦٠ من حلقات   -
العمل واألنشطة والبرامج

عدد الدول األعضاء التي يتم نرش 3-
سياساتها أو التدابري التي تتخذها من 
أجل تعزيز إسهامات النساء يف الحياة 
الثقافية فيها، بوصف هذه السياسات 

والتدابري تمثل ممارسات جيدة

جمع ونشر 5٠ ممارسة جيدة جمع ونشر 5٠ ممارسة جيدة-   -

عدد الوثائق التنفيذية النظامية ٤-
املتعلقة باتفاقيات تجسد مبادئ 

املساواة بني الجنسني

3 وثائق على األقل وثيقتان على األقل-   -

النتيجة المنشودة 2: توافر آفاق إبداعية أوسع وتحظى بالتشجيع لصالح النساء 
والفتيات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تعتمد 1-
سياسات لبناء القدرات ترمي إلى 

توسيع اآلفاق اإلبداعية للنساء والفتيات

ما ال يقل عن ١٠ دول أعضاء ما ال يقل عن ٨ دول أعضاء-   -
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

النسبة المئوية للجهات المستفيدة من 2-
أنشطة تمولها اليونسكو وتعزز قدرات 

النساء والفتيات

أكثر من 5٠٪ من الجهات   -
المستفيدة من أنشطة تمولها 

اليونسكو وتتعلق باإلبداع والتنوع 
الثقافي )بما في ذلك الصناديق 

الخاصة(

أكثر من 4٠٪ من الجهات   -
المستفيدة من أنشطة تمولها 

اليونسكو وتتعلق باإلبداع والتنوع 
الثقافي )بما في ذلك الصناديق 

الخاصة(

الرشاكات وأشكال التعاون التي تقام 3-
مع شبكات تعنى بمراعاة قضايا 

الجنسني

إقامة أو تجديد ما ال يقل عن   -  
١٢ شراكة/شكالً للتعاون

إقامة أو تجديد ما ال يقل عن   -  
١٠ شراكات/أشكال للتعاون

النتيجة المنشودة 3: وجود سياسات ثقافية تحترم المساواة بين الجنسين وحقوق 
المرأة وحريتها في التعبير وتتيح وصول النساء إلى مناصب صنع القرار ومشاركتهن 

في عملياته

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

تحسين التوازن بين الجنسين على 1-
صعيد الخبراء/المشاركين في 

حلقات العمل المعنية ببناء القدرات 
البشرية والمؤسسية والمتعلقة بتطبيق 

اتفاقيات أعوام ١954 و١97٠ 
و١97٢ و٢٠٠١ و٢٠٠3 و٢٠٠5

وجود خبيرات/مشاركات في   -
حلقات العمل هذه بنسبة ال تقل 

عن ٪5٠

وجود خبيرات/مشاركات في   -
حلقات العمل هذه بنسبة ال تقل 

عن ٪45 

النسبة المئوية للمهنيات في مجال 2-
الثقافة من الحاصالت على تدريب 

من اليونسكو واللواتي يساهمن بعد 
ذلك في عمليات لصنع القرار في 

ميدان الثقافة على الصعيد الوطني 
)ويصبحن، مثالً، مدربات أو خبيرات 

تحددهن اليونسكو أو الحكومات أو 
منظمات المجتمع المدني(

ما ال يقل عن 35٪ باالستناد إلى   -
رصد التأثير بعد التدريب

ما ال يقل عن 3٠٪ باالستناد إلى   -
رصد التأثير بعد التدريب

عدد الدول األعضاء التي يتم دعمها 3-
وتعتمد سياسات ثقافية وطنية تراعي 

املنظور الجنساني وتستجيب له

ً ما ال يقل عن 35 دولة عضوا  -ً ما ال يقل عن 3٠ دولة عضوا  -
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النتيجة المنشودة ٤: ازدياد انتفاع النساء والفتيات بالحياة الثقافية ومشاركتهن 
فيها، بما في ذلك في مجاالت التراث الثقافي وأشكال التعبير اإلبداعي واالنتفاع بالسلع 

والخدمات الثقافية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

عدد حلقات العمل واألنشطة وبرامج 1-
بناء القدرات التي تنفذ بقيادة 

اليونسكو وتعنى بالتوعية بشأن مبادئ 
مراعاة قضايا الجنسين، وال سيما 

بشأن أدوار النساء في ميدان التراث 
غير المادي

١7 من حلقات العمل واألنشطة   -
والبرامج

١4 من حلقات العمل واألنشطة   -
والبرامج

عدد الدول األعضاء التي يتم نشر 2-
سياساتها أو التدابير التي تتخذها من 

أجل تعزيز إسهامات النساء في الحياة 
الثقافية فيها، بوصف هذه السياسات 

والتدابير تمثل ممارسات جيدة من 
خالل مناهج لبناء القدرات

١٢ دولة عضواً ١٠ دول أعضاء-   -

عدد املراجع التي تحلل قضايا 3-
الجنسني وتُنرش يف إطار تقرير الرصد 
العاملي لعام ٢٠١5 والخاص باتفاقية 

عام ٢٠٠5 

٢5 مرجعاً  ٢٠ مرجعاً -   -
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البرنامج الرئيسي الخامس
االتصال والمعلومات 



البرنامج الرئيسي الخامس

االتصال واملعلومات

 محور العمل/ النتيجة املنشودة/
 األولوية يف امليزانية )١(

خطة اإلنفاق 2016-2017 )518 مليون دوالر(38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

املوارد الخارجة عن 
امليزانية)2( امليزانية 

التشغيلية
ميزانية 
ميزانية امليزانية التشغيليةاملجموعاملوظفني

املجموعاملوظفني

نسبة 
التمويل 
مقارنة 

بالسيناريو 
القائم عىل 
مبلغ 667 

مليون 
دوالر

 دوالر ٪ دوالر  دوالر ٪ دوالر  دوالر دوالر  دوالر 

محور 
العمل 1

 تعزيز نشوء بيئة مؤاتية لحرية التعبري،
 وحرية الصحافة، وسالمة الصحفيني،
 وتيسري التعددية واملشاركة يف وسائل

 اإلعالم، ودعم املؤسسات اإلعالمية
املستدامة واملستقلة

  6 ٤39 300  8 8٤9 300  15 288 600  2 638 800٪2٤  8 1٤0 700  10 779 500٪71  15 205 500

النتيجة 
املنشودة ١

 اضطالع الدول األعضاء باعتماد و/أو
 تطبيق سياسات وأطر تقنينية مالئمة من

 أجل تعزيز البيئة املؤاتية لحرية التعبري
وحرية الصحافة وسالمة الصحفيني

B   3 ٨7٦٠٠ ٠  4 9١9 ٨  ٦٠٠ 79١  ٢٠٠ ٠ 4٦3 9٢٪٠٠3  4 ٨37 ٦  ٠٠٠ 3٠٠ 9٠٠٪7١٠  ٢ 445 5٠٠

النتيجة 
املنشودة ٢

 وجود وسائل إعالم تعددية معززة وجمهور
 قادر عىل املشاركة يف وسائل اإلعالم يف الدول

األعضاء

B   ٢ 355 ٨٠٠  3 559 ٠٠٠  5 9١4 ٨٠٠  9٦5 4٢٪٠٠5  ٨ ٢5١٠٠ ١  3 ٨١٦ 5٦٪٠٠5  3 7٠٠٠ ٦٠

النتيجة 
املنشودة 3

 اضطالع األطراف الفاعلة املحلية يف الدول
 األعضاء بتشجيع تنمية وسائل اإلعالم من

خالل الربنامج الدويل لتنمية االتصال

C   ٢١٢ 9٠٠  37٠ 7٠٠  5٨3 ٢٠  ٦٠٠9 5٠٠٪3٢  45١١٪١٠٠ ٦٦٢  ٦٠٠ ٢3  ٠٠٠ ٠٠٠ ١

محور 
العمل 2

 النهوض بعملية تعميم االنتفاع
باملعلومات واملعارف وحفظها

  9 266 300  9 817 300  19 083 600  3 819 500٪30  9 052 700  12 872 200٪67  1 507 100

النتيجة 
املنشودة 4

 تقدم الدول األعضاء يف تعميم االنتفاع
باملعلومات عن طريق حلول مفتوحة

A   4 ٨٠٠ ٨٦٨  5 ٢3٨ 9١٠ ١٠  ٠٠7 7١  ٠٠ 995 ٢٪١٠٠9  4 79٦  ١٠٠ ١ 7٦٪٢٠٠ ٨٦7  ٨47 9٠٠

النتيجة 
املنشودة 5

 اضطالع الدول األعضاء بصون الرتاث
الوثائقي من خالل برنامج ذاكرة العالم

A   ٨٠٠ ٢ 9٠٠  3 ٢١٠ 7١ ١  ٦٠٠ ٠١١ ٦  ٠٠54 7٢  ٢٨٪٠٠ 9٠٠٠ ٦٠  4 ١١4 7٦  ٦٨٪٠٠55 ٠٠٠

النتيجة 
املنشودة ٦

 النهوض بقدرات الدول األعضاء من أجل
 استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

 لتحقيق التنمية املستدامة القائمة عىل
 املعارف، وذلك من خالل تنفيذ نتائج مؤتمر

 القمة العاملية ملجتمع املعلومات وتنفيذ
ً  أولويات برنامج املعلومات للجميع سعيا

 إىل إقامة مجتمعات املعرفة الشاملة للجميع
والتعددية

C   ١ 59١  ٦٠٠ ٦ 3٦7 7٢  ٠٠ 9٦4 3٦٦  ٠٠9 7٠٠٪34  ١ 3١  ٦٠٠ ٠١ 97١ 3٦٪٠٠7  4 ٢٠٠

600 712 6916٪ 700 651 23 ٤00 193 2717٪300 ٤58 2006 372 6003٤ 666 60018 705 15املجموع، الربنامج الرئييس الخامس

)١( تتطابق مع درجات األولوية يف امليزانية الخاصة بخطة اإلنفاق لعامي ٢٠١4-٢٠١5 )5٠7 ماليني دوالر أمريكي( والواردة يف امللحق بالقرار 5 دا/م ت/٢ والوثيقة 37م/٦.
)٢( املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب »تكاليف دعم الربنامج«.
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مجموع موارد الربنامج العادي واملوارد الخارجة عن امليزانية بحسب النتائج )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية(

وتوزيع ميزانية الربنامج العادي بحسب فئات امليزنة املستندة إىل النتائج )الربنامج/دعم الربنامج/اإلدارة(

وفقاً للوثيقة 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢
٣٠٫٧

٢٫٣١٫٣

النتيجة 
املنشودة ٦

النتيجة 
املنشودة ٥

النتيجة 
املنشودة ٤

النتيجة 
املنشودة ٣

النتيجة 
املنشودة ٢

النتيجة 
املنشودة ١

اإلدارةدعم الربنامجالربنامج

املوارد الخارجة عن امليزانيةامليزانية العادية

بماليني الدوالرات

توزيع موارد الربنامج العادي بحسب املناطق واملقر )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية(
وفقاً للوثيقة 38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر( وخطة اإلنفاق )518 مليون دوالر(

١٨٫٥
٪٥٣٫٩

املقر

 أمريكا الالتينية 
والكاريبي

٣٫٤
٪٩٫٨

أوروبا 
وأمريكا الشمالية

٠٫٤
٪١٫٢

آسيا واملحيط الهادي
٣٫٩

٪١١٫٣

الدول العربية
٢٫٣

٪٦٫٦

أفريقيا
٥٫٩

٪١٧٫٣

[٣٫٤]
[٪١٤٫٢]

[١٫٦]
[٪٦٫٨]

[٢٫٥]
[٪١٠٫٥]

[٠٫٤]
[٪١٫٧]

[٢٫٠]
[٪٨٫٣]

[١٣٫٨]
[٪٥٨٫٥]

[٥١٨ مليون دوالر]٦٦٧ مليون دوالربماليني الدوالرات

أرقام إرشادية عن إسهام القطاع يف األولويتني العامتني

األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

٦3.3٪٠٠٠ 94٠ ١9.99٪7٠٠ ١٢١ 3 الوثيقة 3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

٦١.5٪٠٠٠ 97٠ ١9.٠3٪9٠٠ ٢٢5 ١خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
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البرنامج الرئيسي الخامس
االتصال والمعلومات

قرار المؤتمر العام 3٨م/54 بشأن البرنامج الرئيسي الخامس   05000

إن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

الرئيسي  بالبرنامج  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  االستمرار،  )أ( 
الخامس التي تنتظم بنيتها حول الهدف االستراتيجي التالي ومحوري العمل التاليين الموضوعين 
37م/5  الوثيقة  في   ٠5٠٠٠ )الفقرة  37م/49  القرار  في  عليها  وافق  التي  بصيغتها  له، 
المعتمدة(، فضالً عن التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار، 
مع التركيز بوجه خاص على أفريقيا والمساواة بين الجنسين وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية 
الصغيرة النامية، وكذلك على الشباب والشرائح االجتماعية األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية؛

مواصلة تعزيز »وسائل اإلعالم الحرة والمستقلة والتعددية« و«بناء مجتمعات المعرفة من خالل  )ب( 
وخارجه،   ٢٠3٠ لعام  المستدامة  التنمية  خطة  إطار  في  واالتصاالت«  المعلومات  تكنولوجيات 

نظراً إلى األهمية التي تكتسيها هذه األنشطة البرنامجية ومدى مالءمتها لألجيال القادمة؛

فيما  التعاون  إلى  الخامس،  الرئيسي  بالبرنامج  الخاصة  العمل  تنفيذ خطة  أثناء  أيضاً،  اللجوء  )جـ( 
لتنفيذ  تكميلية  الجنوب بوصفه طريقة  وبلدان  الشمال  بلدان  بين  والتعاون  الجنوب  بلدان  بين 
المدني والقطاع الخاص والمنظمات  المجتمع  إقامة وتطوير الشراكات مع  البرنامج، ومواصلة 
التابعة لمنظومة األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جميع مراحل إعداد البرنامج، 

من أجل تحقيق ما يلي:

الهدف االستراتيجي التاسع: تعزيز حرية التعبير وتنمية وسائل 
اإلعالم وإتاحة االنتفاع بالمعلومات

شبكة  خارج  بالمعلومات  االنتفاع  وحرية  التعبير  حرية  بشأن  الوعي  إلذكاء  جهود  بذل   )١(
اإلنترنت وداخلها، بوصفهما حقين من حقوق اإلنسان األساسية، والقيام بحملة عالمية 
العالمي  اليوم  منها  أمور  جملة  خالل  من  ذلك  تحقيق  وسيجري  وتعزيزهما.  لدعمهما 
لحرية  العالمية  كانو  اليونسكو/غيليرمو  جائزة  ومنح  أيار/مايو(   3( الصحافة  لحرية 
الصحافة وغيرها من المناسبات المحلية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع. 
مع  الوثيق  بالتعاون  العمل  خالل  من  للمعلومات  الحر  التدفق  تعزيز  أيضاً  وسيجري 
أجل وضع  من  األخرى  المعنية  واألطراف  المدني  والمجتمع  اإلعالم  الحكومات ووسائل 
وتنفيذ السياسات واألطر التشريعية. وسيجري استكمال هذه الجهود عن طريق تعزيز 
والجهود  اإلعالم،  وسائل  بمساءلة  الخاصة  الذاتي  التنظيم  على  القائمة  النظم  وتقوية 

الرامية إلى اعتماد المعايير المهنية واألخالقية في وسائل اإلعالم؛

المتحدة  األمم  عمل  خطة  تنسيق  خالل  من  الصحفيين  لحماية  الدولية  الجهود  قيادة   )٢(
التي  اليونسكو  عمل  وتنفيذ خطة  العقاب،  من  اإلفالت  ومسألة  الصحفيين  بشأن سالمة 
بها  تضطلع  التي  بالمهام  تتعلق  معلومات  تقديم  في  واإلسهام  الغرض،  لهذا  أعدت 
حقوق  مجلس  به  يقوم  الذي  الدوري  العالمي  االستعراض  عملية  إطار  في  اليونسكو 
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بناء  في  الصحفيين  دور  بشأن  اإلعالم  ووسائل  الحكومات  وتوعية  المتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان 
ديمقراطيات سليمة وأهمية ضمان سالمتهم؛

بمرحلة  تمر  التي  البلدان  في  سيما  وال  والمستقلة،  الحرة  اإلعالم  وسائل  تشجع  بيئة  تنمية  دعم   )3(
عملية  ودعم  الصحافة،  تعليم  تعزيز  خالل  من  ذلك  وسيتم  النزاع.  بعد  ما  أوضاع  وتعيش  انتقالية 
إنشاء وتطوير مؤسسات مستقلة، وتشجيع الحكومات على تيسير نشوء بيئة مؤاتية لوسائل اإلعالم؛

في  المعنية  لألطراف  الكاملة  المشاركة  تعزيز  تشمل  عدة  بوسائل  اإلعالم  وسائل  تعددية  تعزيز   )4(
المحلية،  المجتمعات  إعالم  مع وسائل  والعمل  )١3 شباط/فبراير(،  العالمي  اإلذاعة  يوم  احتفاالت 

ومنها اإلذاعات، من أجل اعتماد مبادئ توجيهية في مجال البرمجة لضمان تمثيل النساء والشباب؛

خالل  من  ومضامينها  اإلعالم  وسائل  أنشطة  في  متزايد  نحو  على  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز   )5(
المراعية لقضايا الجنسين في  إقامة الشراكات مع المؤسسات اإلعالمية من أجل تطبيق المؤشرات 

وسائل اإلعالم وتعزيزها. 

والمعارف  المعلومات  من  الهائلة  بالكميات  االنتفاع  من  الشباب،  سيما  ال  المواطنين،  تمكين   )٦(
اإلعالمية  بالدراية  الخاصة  التدريب  مناهج  وإدماج  اعتماد  على  التشجيع  خالل  من  واستغاللها، 
والمعلوماتية في السياسات واالستراتيجيات الوطنية، وتوطيد العالقات مع المنظمات الشبابية وغيرها 

من الشركاء من أجل تعزيز الفوائد الناجمة عن ارتفاع مستوى الكفاءات في مجال الدراية اإلعالمية؛

خالل  من  سيما  وال  كافة،  األعضاء  الدول  في  والتعددية  والمستقلة  الحرة  اإلعالم  وسائل  دعم   )7(
البرنامج الدولي لتنمية االتصال؛

الوطنية  اإلعالم  وسائل  تقييم  خالل  من  العالمي  الصعيد  على  وترويجها  اإلعالم  وسائل  تعزيز   )٨(
استناداً إلى مؤشرات اليونسكو لتنمية وسائل اإلعالم؛

أعدتها  التي  المناهج  إلى  باالستناد  ومؤسساتهم،  الصحافة  ومعلمي  الصحفيين  قدرات  تدعيم   )9(
اليونسكو بوصفها نموذجاً للتميز المؤسسي في هذا المجال، مع تشجيع عملية تدريب الصحفيات؛ 
في  التقارير  إعداد  يخص  فيما  الصحفيين  بقدرات  النهوض  خالل  من  المستدامة  التنمية  وتعزيز 

مجال العلوم والتنمية والحكم الديمقراطي؛

تمكين الدول األعضاء من سد الفجوة الرقمية ومعالجة قضايا االنتفاع من خالل دعم عملية وضع   )١٠(
والحلول  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيات  بالمعلومات،  االنتفاع  تعميم  بشأن  السياسات  أطر 
وغيرها،  المفتوح  االنتفاع  واستراتيجية  المفتوحة  التعليمية  الموارد  مبادرة  يشمل  بما  المفتوحة، 
التعدد  بتعزيز  الخاصة  بالتوصية  المتعلقة  الوطنية  السياسات  تنفيذ  األعضاء على  الدول  وتشجيع 

اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع بالمجال السيبرني؛

استخدام  خالل  من  األعضاء  للدول  المتاحة  والمعارف  المعلومات  بموارد  االنتفاع  تعميم  مؤازرة   )١١(
اإلعالمية  الدراية  مجال  في  جديدة  مبادرات  واتخاذ  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيات 
بالوسائل  الحياة  مدى  والتعليم  المستمر  للتعليم  بديلة  )وأدوات(  وسائل  واستحداث  والمعلوماتية 
العريض،  النطاق  ذات  المعززة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات  ذلك  في  بما  اإللكترونية، 
ومهنيي  والباحثين  المعلمين  على  خاصة  بصفة  والتركيز  المفتوحة،  والحلول  المحمولة  واألجهزة 

المعلومات والمتخصصين في العلوم؛

لمجتمع  العالمي  القمة  مؤتمر  قرارات  تنفيذ  منها  بوسائل  المعرفة،  مجتمعات  بناء  في  اإلسهام   )١٢(
المعلومات ودعم برنامج المعلومات للجميع عن طريق تعزيز تنفيذ مجاالته ذات األولوية والتوعية 

بشأنها، وال سيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

تعزيز برنامج ذاكرة العالم ورفع مكانته باعتباره اآللية العالمية للتوصل إلى حلول كفيلة بالتصدي   )١3(
لتحديات صون التراث الوثائقي، بما يشمل شكليه الرقمي والمرقمن، ووضعه في طليعة االتجاهات 
البشرية  موارده  زيادة  البرنامج عن طريق  تدعيم  المجال، ومواصلة  هذا  المستجدة في  والتطورات 
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والمالية، وتنفيذ خطة العمل الخاصة بتعزيز برنامج ذاكرة العالم، التي اعتمدها المجلس التنفيذي 
في دورته الحادية والتسعين بعد المائة، مع إيالء االعتبار الواجب للقيود المالية الراهنة؛

هذه  وتوزيع   ،٢٠١7-٢٠١٦ للفترة  الغرض  لهذا  دوالر   3٤ 372 200 قدرها  مالية  اعتمادات  تخصيص  )د( 
االعتمادات المالية كما يلي:

محور العمل ١:   ٦٠٠ ٢٨٨ ١5 دوالر 

محور العمل ٢:  ٦٠٠ ٠٨3 ١9 دوالر 

ويطلب من المديرة العامة ما يلي:   - ٢

أن تنفذ مختلف األنشطة التي يأذن بها هذا القرار بطريقة تضمن تحقيق جميع النتائج المنشودة المحددة  )أ( 
للبرنامج الرئيسي الخامس في إطار األولويتين العامتين المتمثلتين في أفريقيا والمساواة بين الجنسين؛

النتائج  الرئاسيتين، معلومات عن تحقيق  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  في  تقدم دورياً،  أن  )ب( 
المنشودة التالية:

محور العمل 1: تعزيز نشوء بيئة مؤاتية لحرية التعبير، وحرية الصحافة، 
وسالمة الصحفيين، وتيسير التعددية والمشاركة في وسائل اإلعالم، 

ودعم المؤسسات اإلعالمية المستدامة والمستقلة

اضطالع الدول األعضاء باعتماد و/أو تطبيق سياسات وأطر تقنينية مالئمة من أجل تعزيز البيئة   )١(
المؤاتية لحرية التعبير وحرية الصحافة وسالمة الصحفيين؛

الدول  في  اإلعالم  وسائل  في  المشاركة  على  قادر  وجمهور  معززة  تعددية  إعالم  وسائل  وجود   )٢(
األعضاء؛

خالل  من  اإلعالم  وسائل  تنمية  بتشجيع  األعضاء  الدول  في  المحلية  الفاعلة  األطراف  اضطالع   )3(
البرنامج الدولي لتنمية االتصال؛

محور العمل 2: النهوض بعملية تعميم االنتفاع بالمعلومات والمعارف 
وحفظها

تقدم الدول األعضاء في تعميم االنتفاع بالمعلومات عن طريق حلول مفتوحة؛  )4(

اضطالع الدول األعضاء بصون التراث الوثائقي من خالل برنامج ذاكرة العالم؛  )5(

لتحقيق  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات  استخدام  أجل  من  األعضاء  الدول  بقدرات  النهوض   )٦(
التنمية المستدامة القائمة على المعارف، وذلك من خالل تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمية لمجتمع 
الشاملة  المعرفة  إقامة مجتمعات  إلى  للجميع سعياً  المعلومات  أولويات برنامج  المعلومات وتنفيذ 

للجميع والتعددية؛

التدابير  عن  معلومات  العام،  المؤتمر  اعتمده  الذي  البرنامج  تنفيذ  بشأن  النظامية  تقاريرها  في  تقّدم،  أن  )جـ( 
المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج؛

محاور  ومنها  المنشودة،  ونتائجها  العمل  محاور  باستعراض   ،٢٠١7-٢٠١4 الفترة  خالل  االضطالع،  )د( 
الدولية المرتبطة بالبرنامج الرئيسي الخامس، وتقديم  الدولية الحكومية والبرامج  العمل الخاصة بالرامج 
لوضع  اقتراحات  أو  تعزيزها،  إمكانية  بشأن  اقتراحات  ومنها  توجيهها،  إعادة  أو  عليها  لإلبقاء  اقتراحات 

استراتيجيات للخروج منها أو إلنهائها، استناداً إلى معايير تقييم واضحة.
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البرنامج الرئيسي الخامس
االتصال والمعلومات

اليونسكو  مكانة  وتعزيز  إدامة  يكفل  نحو  على  للفترة ٢٠١٦-٢٠١7  الخامس  الرئيسي  البرنامج  هذا  تصميم  تم   05001
وتأثيرها بوصفها وكالة متخصصة ضمن منظومة األمم المتحدة تسعى إلى بناء مجتمعات معرفة شاملة للجميع 
الثقافي  التنوع  واحترام  والمعارف،  بالمعلومات  االنتفاع  وتعميم  التعبير،  حرية  وهي:  دعائم،  أربع  على  تقوم 

واللغوي، وتوفير التعليم الجيد للجميع.

ويستند البرنامج في عمله إلى تفويض يقضي على وجه التحديد بتعزيز حرية التعبير، وحرية الصحافة، وتنمية   05002
أولويته  يركز  أنه  المستدامة، كما  التنمية  أجل تحقيق  والمعارف، من  بالمعلومات  االنتفاع  اإلعالم، وتعميم  وسائل 
النامية  الصغيرة  الجزرية  والدول  نمواً  البلدان  وأقل  وأفريقيا  الجنسين  بين  المساواة  على  خاص  بوجه  واهتمامه 

والشباب.

المؤسسات  وعلى  والسياسات،  التشريعات  مستويي  على  اإلعالمية  البيئة  تعزيز  على  اهتمامها  المنظمة  وتركز   05003
ومشاركة  العامة(  المصلحة  سبيل  في  المعلومات  لنقل  واسطة  بوصفها  الواسع  )بالمفهوم  اإلخبارية  اإلعالمية 
اهتماماً  المنظمة  وتولي  وخارجها،  اإلنترنت  شبكة  داخل  العاملة  اإلعالمية  البيئات  ذلك  ويشمل  فيها.  الجمهور 
تقع  التي  المعاملة  سوء  وضروب  الجرائم  يخص  فيما  العقاب  من  اإلفالت  ولمكافحة  الصحفيين،  لسالمة  خاصاً 
عليهم، والتي أقرت اليونسكو بأنها عنصر بالغ األهمية. ومنذ تأييد إعالنات ويندهوك وألما آتا وسانتياغو في عام 
١995، وصنعاء وصوفيا في عام ١997، اعترفت اليونسكو بأن نظام وسائل اإلعالم يجب أن يكون حراً وتعددياً 

ومستقالً إذا أريد النهوض بحرية الصحافة وحرية التعبير.

للجهل والنزاعات  الرئيسية  األسباب  بالمعلومات والمعارف هي  االنتفاع  التي تحول دون  العوائق  أن  إلى  وبالنظر   0500٤
والحرمان والفقر، فإن اليونسكو تواصل إدارة عدد من البرامج األساسية لبناء مجتمعات المعرفة الشاملة للجميع 
وصونها  الوثائقي،  التراث  ذلك  في  بما  والمعارف،  بالمعلومات  لالنتفاع  الالزمة  الكفاءات  وتنمي  تعزز  التي 
اليونسكو  نهج  ويعد  واالتصاالت.  المعلومات  لتكنولوجيات  االستراتيجي  االستخدام  خالل  من  وتبادلها  وابتكارها 
للمنظور الجنساني والسن  في تيسير تعميم االنتفاع بالمعلومات نهجاً شامالً وقائماً على حقوق اإلنسان ومراعياً 
ويسلط  التكنولوجية،  والجوانب  األساسية  البنى  يتجاوز  أنه  كما  الثقافية،  الخصوصيات  مع  ومكيفاً  والقدرات، 
لتطوير  الالزمة  والبشرية  المؤسسية  القدرات  ببناء  ويعنى  التمكينية،  البيئات  لتعزيز  البالغة  األهمية  على  الضوء 
بما  البشر،  بها جميع فئات  تنتفع  بلغات مختلفة بحيث  المتنوعة والمبتكرة محلياً  المضامين واألدوات والخدمات 

في ذلك الفئات المهمشة.

موارد  استخدام  في  التآزر  يتجلى  بحيث  اليونسكو  داخل  التعاون  تعزيز  سيتم   ،٢٠١7  -  ٢٠١٦ الفترة  وفي   05005
التنمية  وأهداف  المعلومات  لمجتمع  العالمي  القمة  مؤتمر  بمتابعة  المتعلقة  األنشطة  مثل  ومهاراتها،  المنظمة 
بحث  أنشطة  ترافقها  النطاق،  واسعة  خارجية  شراكات  بعقد  أيضاً  األعمال  وستتسم   .٢٠3٠ لعام  المستدامة 
تستهدف  منظمة  بوصفها  اليونسكو  بعد  وتعزيز  المشروعات،  تنفيذ  لتحسين  وسيلة  بمثابة  وتكون  وابتكار، 
المعرفة. ويمثل هذا البرنامج قاعدة رئيسية لتعزيز السالم وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر، فضال عن 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ال سيما من خالل مساهمة اليونسكو في السعي إلى بلوغ األهداف المحددة في 

أطر المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة والوثائق المشابهة.

وستواصل اليونسكو عقد اجتماعات إعالمية منتظمة مع الدول األعضاء ، وكذلك نشر المعلومات عبر شبكة الويب   05006
العالمية ووسائل التواصل االجتماعي.

وترد فيما يلي أولويات اإلنفاق التي ستطبقها المنظمة في إطار هذا البرنامج:  05007

حرية الصحافة، بما يف ذلك سالمة الصحافيني؛  -

تعزيز تعددية وسائل اإلعالم وتنمية هذه الوسائل، بما يف ذلك الربنامج الدويل لتنمية االتصال؛  -

تعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف بغية تحقيق التنمية املستدامة من خالل الحلول املفتوحة؛  -
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حفظ الرتاث الوثائقي بالوسائل الرقمية من خالل برنامج ذاكرة العالم؛  -

متابعة مؤتمر القمة العاملي ملجتمع املعلومات.   -

برنامج املعلومات للجميع.  -

المشتركة  األهداف والطرائق  التاليين، مع مراعاة  العمل  الخامس حول محوري  الرئيسي  البرنامج  وسينتظم عمل   05008
المبينة أعاله بإيجاز.

الربنامج الرئييس الخامس - االتصال واملعلومات

الهدف االسراتيجي يف 
الوثيقة 37م/٤

الهدف االسراتيجي التاسع: تعزيز حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم وإتاحة 
االنتفاع باملعلومات واملعارف

محاور العمل يف الوثيقة 
38م/5

محور العمل 1: تعزيز نشوء بيئة 
مؤاتية لحرية التعبري، وحرية الصحافة، 

وسالمة الصحفيني، وتيسري التعددية 
واملشاركة يف وسائل اإلعالم، ودعم 

املؤسسات اإلعالمية املستدامة واملستقلة

محور العمل 2: النهوض بعملية تعميم 
االنتفاع باملعلومات واملعارف وحفظها

النتيجة املنشودة 1: اضطالع الدول النتائج املنشودة
األعضاء باعتماد و/أو تطبيق سياسات 

وأطر تقنينية مالئمة من أجل تعزيز 
البيئة املؤاتية لحرية التعبري وحرية 

الصحافة وسالمة الصحفيني؛

النتيجة املنشودة 2: وجود وسائل 
إعالم تعددية معززة وجمهور قادر 

عىل املشاركة يف وسائل اإلعالم يف الدول 
األعضاء؛

النتيجة املنشودة 3: اضطالع األطراف 
الفاعلة املحلية يف الدول األعضاء 

بتشجيع تنمية وسائل اإلعالم من خالل 
الربنامج الدويل لتنمية االتصال؛

النتيجة املنشودة ٤: تقدم الدول األعضاء 
يف تعميم االنتفاع باملعلومات عن طريق 

حلول مفتوحة؛

النتيجة املنشودة 5: اضطالع الدول 
األعضاء بصون الرتاث الوثائقي من خالل 

برنامج ذاكرة العالم؛

النتيجة املنشودة 6: النهوض بقدرات 
الدول األعضاء من أجل استخدام 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتحقيق 
التنمية املستدامة القائمة عىل املعارف، 

وذلك من خالل تنفيذ نتائج مؤتمر القمة 
العاملية ملجتمع املعلومات وتنفيذ أولويات 

برنامج املعلومات للجميع سعياً إىل 
إقامة مجتمعات املعرفة الشاملة للجميع 

والتعددية؛

محور العمل 1: تعزيز نشوء بيئة مؤاتية لحرية التعبير، وحرية الصحافة، 
وسالمة الصحفيين، وتيسير التعددية والمشاركة في وسائل اإلعالم، ودعم 

المؤسسات اإلعالمية المستدامة والمستقلة

تستخدم اليونسكو خبرتها الواسعة للنهوض بحرية التعبير ومساهمتها في الحوار والديمقراطية والتنمية، وكذلك   05009
السياسات  المعلومات واالتصاالت من أجل دعم عملية وضع  العديدة في مجال تكنولوجيات  عن طريق مبادراتها 
مع  ممكن،  نطاق  أوسع  على  والمعارف  المعلومات  اتاحة  بغية  اليونسكو  اختصاص  مجاالت  في  القدرات  وتنمية 
تعيش  التي  والبلدان  النامية،  الصغيرة  الجزرية  والدول  نمواً  البلدان  وأقل  أفريقيا،  على  خاص  بشكل  التركيز 

أوضاع ما بعد النزاعات والكوارث، والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
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مع  الروابط  خالل  من  ذلك  في  )بما  الجنوب  بلدان  بين  فيما  التعاون  تعزيز  في  عملها  اليونسكو  وستواصل    05010
الروابط  الجامعية وللمنتسبين في مجال االتصال(. كما سيتم تطوير وترسيخ  اليونسكو  الدولية لكراسي  الشبكة 
قيادة  إطار  في  سيما  وال  الخاص،  والقطاع  اإلعالم  ووسائل  المدني  والمجتمع  األخرى  المتحدة  األمم  هيئات  مع 
العالمي  باليوم  السنوية  واالحتفاالت  الصحفيين،  سالمة  بشأن  المتحدة  األمم  عمل  خطة  تنفيذ  لعملية  اليونسكو 

لحرية الصحافة )3 أيار/مايو(.

الشبكة  خارج  االتصاالت  لواجه  تصدرهم  بعد  واستخداماتها  التعبير  بحرية  معني  كطرف  الشباب  دور  برز  وقد   05011
اإللكترونية ومن خاللها. وتقر اليونسكو بأهمية إدراج هذه الشريحة الواسعة من الجمهور في عملها اإلعالمي. 

وسوف تسلط المنظمة الضوء باستمرار على إمكانيات وسائل اإلعالم في دعم الديمقراطية والتنمية، وال سيما من    05012
خالل وسائل إعالم حرة ومستقلة وتعددية. كما ستواصل اليونسكو دعم استقالل وسائل اإلعالم من خالل تعزيز 
آليات التنظيم الذاتي والمعايير المهنية، وتنمية مهارات صحفية متخصصة لدي معلمي الصحافة ومهنيي وسائل 
اإلعالم، وتوليد المعرفة بشأن تطوير وسائل اإلعالم. ويجري تقديم الدعم للتعدد اللغوي لوسائل اإلعالم من خالل 
ووسائل  العامة  الخدمة  في  وكذلك  اإلعالمية،  والمضامين  العمليات  مستوى  على  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز 

اإلعالم التابعة للمجتمعات المحلية. وسيتم تعزيز عملية التمكين من خالل الدراية اإلعالمية والمعلوماتية.

سيقوم البرنامج الدولي لتنمية االتصال بدعم عملية تنمية وسائل إعالم مستقلة ومستدامة، وبناء وتعزيز المعرفة    05013
واالرتقاء  المحلية،  للمجتمعات  التابعة  اإلعالم  وسائل  تعزيز  مواصلة  خالل  من  وذلك  اإلعالم،  وسائل  تنمية  بشأن 

بالكفاءات الصحفية وصون سالمة الصحفيين عبر أنشطة ومشروعات تجري في العديد من بلدان العالم.

وهكذا ستركز اليونسكو في إطار محور العمل هذا على المجاالت الرئيسية التالية:  0501٤

حرية الصحافة، بما يف ذلك االحتفال باليوم العاملي للصحافة )3 أيار/مايو(؛  - 

سالمة  بشأن  املتحدة  األمم  عمل  خطة  تنفيذ  لعملية  الفعالة  القيادة  خالل  من  الصحفيني  سالمة  تعزيز   - 
الصحفيني وقضية اإلفالت من العقاب؛

تعزيز التعددية يف وسائل اإلعالم عىل جميع املنابر، بما يف ذلك وسائل اإلعالم التابعة للمجتمعات املحلية )يوم   - 
اإلذاعة العاملي )١3 شباط /فرباير((؛

تنمية وسائل اإلعالم من خالل الربنامج الدويل لتنمية االتصال.   - 

النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: اضطالع الدول األعضاء باعتماد و/أو تطبيق سياسات وأطر 
تقنينية مالئمة من أجل تعزيز البيئة المؤاتية لحرية التعبير وحرية الصحافة وسالمة 

الصحفيين

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي تنظم حمالت 1-
للتوعية وتقوم بعمليات رصد وترويج 

لصالح حرية التعبير واالنتفاع 
بالمعلومات بوصفه حقاً أساسياً من 

حقوق اإلنسان، و/أو تطبّق المعايير 
القانونية واألخالقية والمهنية ذات 

ً الصلة والمعترف بها دوليا

اضطالع ما ال يقل عن ١٠٠ بلد   -
سنوياً بتنظيم أنشطة عالمية أو 

محلية بمناسبة اليوم العالمي 
لحرية الصحافة، وتعزيز الحمالت 

الدولية للتوعية بشأن حرية 
التعبير وحرية الصحافة، بما في 

ذلك ضمن إطار اإلنترنت

-  اضطالع ما ال يقل عن ٨٠ بلد 
سنوياً بتنظيم أنشطة عالمية أو 

محلية بمناسبة اليوم العالمي 
لحرية الصحافة، وتعزيز الحمالت 

الدولية للتوعية بشأن حرية 
التعبير وحرية الصحافة، بما في 

ذلك ضمن إطار اإلنترنت
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

تعزيز السياسات والمعايير   -
المؤاتية لحرية التعبير وحرية 

المعلومات وحرية الصحافة في ما 
ً ال يقل عن ٢٠ بلدا

تقوية نظم المساءلة اإلعالمية   -
المستندة إلى التنظيم الذاتي 

في ١5 بلداً على األقل، وتعزيز 
المعايير المهنية واألخالقية في 

٢٦ بلداً على األقل

تعزيز السياسات والمعايير   -
المؤاتية لحرية التعبير وحرية 

المعلومات وحرية الصحافة في ما 
ً ال يقل عن ١٦ بلدا

تقوية نظم المساءلة اإلعالمية   -
المستندة إلى التنظيم الذاتي 

في ١٢ بلداً على األقل، وتعزيز 
المعايير المهنية واألخالقية في 

٢٠ بلداً على األقل

عدد البلدان التي تتخذ تدابير لمعالجة 2-
قضايا سالمة الصحفيين ومخاطر 

اإلفالت من العقاب، من خالل أنشطة 
لبناء القدرات، بما يشمل تدعيم اآلليات 

الدولية واإلقليمية المعنية بالحماية

تنفيذ خطة األمم المتحدة بشأن   -
سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت 

من العقاب في 9 بلدان على 
األقل وتعزيز آلية التنسيق على 

المستوى الدولي

اضطالع ما ال يقل عن ١9 بلداً   -
بترويج المبادئ التوجيهية ذات 
الصلة و/ أو بتنظيم تدريب في 

مجال سالمة الصحفيين بغية 
تعزيز قدرات ما ال يقل عن 5٠٠ 
شخص من مهنيي وسائل اإلعالم 
والعاملين لدى الجهات الحكومية

تنفيذ خطة األمم المتحدة بشأن   -
سالمة الصحفيين وقضية اإلفالت 

من العقاب في 7 بلدان على 
األقل وتعزيز آلية التنسيق على 

المستوى الدولي 

اضطالع ما ال يقل عن ١5 بلداً   -
بترويج المبادئ التوجيهية ذات 
الصلة و/ أو بتنظيم تدريب في 

مجال سالمة الصحفيين بغية 
تعزيز قدرات ما ال يقل عن 4٠٠ 
شخص من مهنيي وسائل اإلعالم 
والعاملين لدى الجهات الحكومية

عدد البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية 3-
والبلدان التي تعيش يف أوضاع ما بعد 

النزاع وتعزز القدرات من أجل رفع 
مستوى املعايري املهنية وتقوية آليات 

التنظيم الذاتي

توافر االعتراف على الصعيد   -
العملي باستقاللية وسائل اإلعالم 

مع توافر استقالل معزز على 
صعيد التحرير في ما ال يقل عن 

9 بلدان، وال سيما في أفريقيا

تحسين الكفاءة المهنية   -
للصحفيين، بما في ذلك من 
خالل الرابطات والمنظمات 
والنقابات المستقلة، والنظم 

والهيئات الطوعية الذاتية التنظيم 
حيثما اقتضى األمر، وذلك في ما 

ال يقل عن ٦ بلدان من البلدان 
التي تعيش أوضاع ما بعد النزاع 

والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

اضطالع ما ال يقل عن ٨ بلدان من   -
البلدان التي تعيش أوضاع ما بعد 

النزاع والبلدان التي تمر بمرحلة 
انتقالية بتدعيم قدراتها في مجال 

إجراء التحقيقات الصحفية

توافر االعتراف على الصعيد   -
العملي باستقاللية وسائل اإلعالم 

مع توافر استقالل معزز على 
صعيد التحرير في ما ال يقل عن 

7 بلدان، وال سيما في أفريقيا

تحسين الكفاءة المهنية   -
للصحفيين، بما في ذلك من 
خالل الرابطات والمنظمات 
والنقابات المستقلة، والنظم 

والهيئات الطوعية الذاتية التنظيم 
حيثما اقتضى األمر، وذلك في ما 

ال يقل عن 5 بلدان من البلدان 
التي تعيش أوضاع ما بعد النزاع 

والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

اضطالع ما ال يقل عن 7 بلدان من   -
البلدان التي تعيش أوضاع ما بعد 

النزاع والبلدان التي تمر بمرحلة 
انتقالية بتدعيم قدراتها في مجال 

إجراء التحقيقات الصحفية
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النتيجة المنشودة 2: وجود وسائل إعالم تعددية معززة وجمهور قادر على المشاركة 
في وسائل اإلعالم في الدول األعضاء

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تعزز 1-
ممارسات وسياسات لصالح التعددية 

في وسائل اإلعالم

اضطالع ما ال يقل عن 3٨ محطة   -
إذاعية تابعة للمجتمعات المحلية 

باعتماد المبادئ التوجيهية 
للبرمجة من أجل تعزيز مشاركة 
وتمثيل النساء والشباب؛ وقيام ٦ 

هيئات تنظيمية على األقل بتطبيق 
سياسات الستدامة وسائل اإلعالم 

التابعة للمجتمعات المحلية، 
وعرض نماذج لتمويل وسائل 

اإلعالم هذه في 4 بلدان

قيام 45 بلداً على األقل في كل   -
سنة باالحتفال بيوم اإلذاعة 

العالمي في ١3 شباط/ فبراير 
بغية تعزيز التعددية في وسائل 

اإلعالم

-  اضطالع ما ال يقل عن 3٠ محطة 
إذاعية تابعة للمجتمعات المحلية 

باعتماد المبادئ التوجيهية 
للبرمجة من أجل تعزيز مشاركة 
وتمثيل النساء والشباب؛ وقيام 5 

هيئات تنظيمية على األقل بتطبيق 
سياسات الستدامة وسائل اإلعالم 

التابعة للمجتمعات المحلية، 
وعرض نماذج لتمويل وسائل 

اإلعالم هذه في 3 بلدان

قيام 4٠ بلداً على األقل في كل   -
سنة باالحتفال بيوم اإلذاعة 

العالمي في ١3 شباط/ فبراير 
بغية تعزيز التعددية في وسائل 

اإلعالم

عدد المؤسسات اإلعالمية التي تستخدم 2-
مؤشرات اليونسكو اإلعالمية المراعية 

لقضايا الجنسين

اضطالع ما ال يقل عن 7 رابطات   -
دولية/ إقليمية للمنظمات اإلعالمية 

بالترويج الستخدام المؤشرات 
المراعية لقضايا الجنسين في 

وسائل اإلعالم

قيام ما ال يقل عن ٦ مؤسسات   -
إعالمية و٢5 مدرسة للصحافة 

بتطبيق المؤشرات المراعية 
لقضايا الجنسين في وسائل 

اإلعالم

اضطالع ما ال يقل عن ٦ رابطات   -
دولية/ إقليمية للمنظمات اإلعالمية 

بالترويج الستخدام المؤشرات 
المراعية لقضايا الجنسين في 

وسائل اإلعالم 

قيام ما ال يقل عن 5 مؤسسات   -
إعالمية و٢٠ مدرسة للصحافة 

بتطبيق المؤشرات المراعية 
لقضايا الجنسين في وسائل 

اإلعالم

عدد األنشطة التعاونية التي تنفذ 3-
لتشجيع املساواة بني الجنسني يف 

وسائل اإلعالم

اضطالع ١٢ جامعة على األقل   -
بالتعاون في دراسة موضوع 

قضايا الجنسين ووسائل اإلعالم، 
وإجراء بحث تعاوني واحد عن 

هذا الموضوع

قيام ما ال يقل عن 3٢ شريكاً من   -
الشركاء في مجال وسائل اإلعالم 

بالمساهمة في كل سنة في فعالية 
»النساء يصنعن األخبار«

اضطالع ١٠ جامعات على األقل   -
بالتعاون في دراسة موضوع 

قضايا الجنسين ووسائل اإلعالم، 
وإجراء بحث تعاوني واحد عن 

هذا الموضوع

قيام ما ال يقل عن 3٠ شريكاً من   -
الشركاء في مجال وسائل اإلعالم 

بالمساهمة في كل سنة في فعالية 
»النساء يصنعن األخبار«
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد املبادرات التي تنفذ لتمكني ٤-
املواطنني من خالل زيادة كفاءاتهم يف 

مجال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية

وجود ما ال يقل عن 7 مناهج   -
إلعداد المعلمين تشتمل على 
الدراية اإلعالمية والمعلوماتية

-  اتخاذ ما ال يقل عن ٦ دول أعضاء 
لتدابير من أجل إعداد سياسات 

واستراتيجيات وطنية تتعلق 
بالدراية اإلعالمية والمعلوماتية

مشاركة ما ال يقل عن ١٦   -
رابطة من رابطات الشباب في 

مبادرات خاصة بالدراية اإلعالمية 
والمعلوماتية

وجود ما ال يقل عن ٦ مناهج   -
إلعداد المعلمين تشتمل على 
الدراية اإلعالمية والمعلوماتية

اتخاذ ما ال يقل عن 5 دول أعضاء   -
لتدابير من أجل إعداد سياسات 

واستراتيجيات وطنية تتعلق 
بالدراية اإلعالمية والمعلوماتية

مشاركة ما ال يقل عن ١5   -
رابطة من رابطات الشباب في 

مبادرات خاصة بالدراية اإلعالمية 
والمعلوماتية

النتيجة المنشودة 3: اضطالع األطراف الفاعلة المحلية في الدول األعضاء بتشجيع 
تنمية وسائل اإلعالم من خالل البرنامج الدولي لتنمية االتصال

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد األطراف الفاعلة المعنية في الدول 1-
األعضاء بتنمية وسائل اإلعالم والتي 

تشجع تنمية وسائل اإلعالم من خالل 
مشروعات خاصة بالبرنامج الدولي 

لتنمية االتصال

اضطالع األطراف الفاعلة المعنية   -
بتنمية وسائل اإلعالم على 

المستوى المحلي في ما ال يقل 
عن ٨٠ بلداً من البلدان النامية 

بتشجيع تنمية وسائل اإلعالم من 
خالل مشروعات خاصة بالبرنامج 

الدولي لتنمية االتصال

اضطالع األطراف الفاعلة المعنية   -
بتنمية وسائل اإلعالم على 

المستوى المحلي في ما ال يقل 
عن ٨٠ بلداً من البلدان النامية 

بتشجيع تنمية وسائل اإلعالم من 
خالل مشروعات خاصة بالبرنامج 

الدولي لتنمية االتصال

عدد االجتماعات النظامية التي يعقدها 2-
مجلس وهيئة مكتب البرنامج الدولي 

لتنمية االتصال، ومستوى مشاركة 
الدول األعضاء في آليات رفع التقارير، 
وَدور وسائل اإلعالم في تحقيق التنمية 

المستدامة

قيام 39 دولة عضواً )أعضاء   -
مجلس البرنامج الدولي لتنمية 

االتصال( بمساندة سالمة 
الصحفيين من خالل آلية رفع 

التقارير الخاصة بهذا البرنامج 
الدولي، وبالعمل بصورة منتظمة 

على تعزيز َدور وسائل اإلعالم في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قيام 39 دولة عضواً )أعضاء   -
مجلس البرنامج الدولي لتنمية 

االتصال( بمساندة سالمة 
الصحفيين من خالل آلية رفع 

التقارير الخاصة بهذا البرنامج 
الدولي، وبالعمل بصورة منتظمة 

على تعزيز َدور وسائل اإلعالم في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عدد البلدان التي تضطلع بتنمية 3-
وسائل اإلعالم باالستناد إىل املعارف، 
عن طريق إجراء تقييمات قائمة عىل 

مؤرشات تنمية وسائل اإلعالم

اضطالع ١3 بلداً على األقل بإنجاز   -
واستخدام التقييمات عن أوضاع 

وسائل اإلعالم على المستوى 
القطري باالستناد إلى مؤشرات 
اليونسكو لتنمية وسائل اإلعالم 

اضطالع ١٠ بلدان على األقل   -
بإنجاز واستخدام التقييمات 

عن أوضاع وسائل اإلعالم على 
المستوى القطري باالستناد إلى 

مؤشرات اليونسكو لتنمية وسائل 
اإلعالم
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد املؤسسات التي تنجز تنقيح ٤-
برامجها الخاصة بتعليم الصحافة كي 
تتناول قضايا الحوكمة الديمقراطية، 

والتنمية املستدامة، والسالم، باالستناد 
إىل املنهاج النموذجي لليونسكو لتعليم 

الصحافة

قيام ١3 مؤسسة على األقل   -
بتحسين نوعية تعليم الصحافة 

كي تتناول قضايا الحوكمة 
الديمقراطية، والتنمية المستدامة، 

والسالم، باالستناد إلى المنهاج 
النموذجي لليونسكو لتعليم 

الصحافة

قيام ١٠ مؤسسات على األقل   -
بتحسين نوعية تعليم الصحافة 

كي تتناول قضايا الحوكمة 
الديمقراطية، والتنمية المستدامة، 

والسالم، باالستناد إلى المنهاج 
النموذجي لليونسكو لتعليم 

الصحافة

 محور العمل 2: النهوض بعملية تعميم االنتفاع بالمعلومات 
والمعارف وحفظها

من  المحلية  الجماعات  تمكين  أجل  من  اليونسكو  تعمل  المستدامة،  التنمية  وتحقيق  السالم  إحالل  إلى  سعياً   05015
العقد  ومنذ  وتبادلها.  وحفظها  اليونسكو  اختصاصات  جميع  في  والمعارف  بالمعلومات  االنتفاع  زيادة  خالل 
برنامج  خالل  من  الجميع  على  المنفتحة  المعرفة  مجتمعات  ببناء  المتعلقة  اليونسكو  رؤية  تدعيم  تم  الماضي، 
اللغوي واستخدامه  التعدد  المعنونة »توصية بشأن تعزيز  التقنينية  الحكومي والوثيقة  الدولي  المعلومات للجميع 
في  والقيادية  النشطة  مواقفها  خالل  من  اليونسكو  عززتها  التي   ،)٢٠٠3( السيبرني«  بالمجال  االنتفاع  وتعميم 
اآلليات المتعددة األطراف، مثل مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، ومنتدى حوكمة اإلنترنت، ولجنة النطاق 

العريض المعنية بالتنمية الرقمية المستدامة.

بتكنولوجيات  المتحدة والمعنية  األمم  إطار منظومة  البشرية في  للتنمية  الرائدة  الوكالة  اليونسكو بدور  وتضطلع   05016
المعلومات واالتصاالت وبمتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات. ومع أن أوجه التقدم السريع في 
التكنولوجيات التي تشمل االنتفاع باإلنترنت والهواتف المحمولة يُنظر إليها في الغالب على أنها العامل الفاعل في 
عملية التغيير، فإن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من التركيز على التنمية البشرية واألبعاد األخالقية التي تقع في 
صميم مهام اليونسكو المدرجة في جداول األعمال العالمية. وستواصل اليونسكو أداء دورها الفاعل والقيادي في 
الخاص  والقطاع  المدني  والمجتمع  الحكومات  يجمع  الذي  المعلومات  لمجتمع  العالمي  القمة  مؤتمر  نتائج  تنفيذ 
التنمية المستدامة  حول تطوير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وأوجه استخدامها من أجل التصدي لتحديات 
نطاق  على  اعتُمدت  التي  األشمل   ٢٠3٠ لعام  المستدامة  التنمية  خطة  مع  نفسه  الوقت  في  وثيقة  روابط  وإقامة 

منظومة األمم المتحدة في عام ٢٠١5.

مفتوحة  تكنولوجية  معايير  إلى  استناداً  واالتصاالت«  المعلومات  لتكنولوجيا  المفتوحة  »الحلول  اليونسكو  وتروج   05017
الفعال  التعاون  أجل  من  وقانونية  حرة  بطريقة  مصادرها  وتعميم  المعلومات  بتبادل  تسمح  مفتوحة  ورخص 
لليونسكو  التابع  المفتوحة«  الحلول  »برنامج  ويشمل  والدولي.  والوطني  المحلي  الصعيد  على  المستدام  واالبتكار 
المجانية  والبرمجيات  العلمية،  بالمعلومات  المفتوح  واالنتفاع  المفتوحة،  التعليمية  الموارد  تسخر  شاملة  برامج 
المفتوحة المصدر لتحقيق التنمية المستدامة. وسيواصل البرنامج استهداف النساء والرجال من القادة والمهنيين، 
الفئات  يشمل  بما  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  ومستخدمي  والباحثين،  والدارسين،  التعليمية،  والمؤسسات 
تستهدف  المفتوحة  للبيانات  مبادرات  بإعداد  اليونسكو  ستقوم   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  وفي  المهمشة.  االجتماعية 
ضمان مشاركة الشباب المباشرة، وال سيما الشابات، من أجل وضع التطبيقات الخاصة باألجهزة المحمولة سعياً 
استراتيجيات  تنفيذ  من  المحلية  الجماعات  وتمكين  للشباب  العمل  فرص  وإيجاد  المستدامة  التنمية  تحقيق  إلى 
الحرة  البرمجيات  على  القائمة  األدوات  إلى  استناداً  األخضر  االقتصاد  واستراتيجيات  الكوارث  أخطار  من  الحد 
برامج  مع  بالتعاون  وذلك  المفتوح،  الترخيص  ذات  الجغرافية  المعلومات  نظام  بيانات  وإلى  المصدر  والمفتوحة 

اليونسكو الرئيسية األخرى.
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واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  طاقات  تتحقق  أن  يمكن  وال  المعرفة.  مجتمعات  صميم  في  يندرج  التعّلم  وإن   05018
ما لم يكتسب المعلمون المهارات الالزمة إلدراج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ممارساتهم المهنية. ويوفر 
بها على  اليونسكو وسيلة معترفاً  إطار كفاءة المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي وضعته 
تكنولوجيا  باستخدام  يتعلق  فيما  الوطنية  اإلنمائية  األهداف  تالئم  التي  الرئيسية  الكفاءات  لدعم  العالمي  الصعيد 
المعلومات واالتصاالت في التعليم. وإن االستخدام االستراتيجي لتكنولوجيات الحلول المفتوحة في التعّلم المفتوح 
من  كبيرة  مجموعة  عبر  الدارسين  من  الكبيرة  األعداد  إلى  للوصول  وسيلة  يوفر  اإلنترنت  عبر  بعد  عن  والمرن 
المفتوحة  الوسائل  باستخدام  للتعّلم  العالمية  الحلول  بشأن  الممارسات  أفضل  وتبادل  السياسات  وتمثل  الحدود. 
أدوات  لتسخير طاقات  األعضاء  الدول  أن تسلكه  يمكن  الذي  الوحيد  السبيل  اإلنترنت  بعد عبر  للتعّلم عن  والمرنة 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعّلم.

في  للمواطنين  الكاملة  المشاركة  تعزيز  إلى  والمعلوماتية  اإلعالمية  بالدراية  الخاصة  اليونسكو  أنشطة  وستؤدي   05019
مجتمعات المعرفة. وتعزز اليونسكو عملية إدراج إمكانية االنتفاع بالمعلومات وبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
المشاركة  خالل  من  وذلك  والوطني،  واإلقليمي  الدولي  الصعيد  على  السياسية  األعمال  جداول  في  بارزاً  إدراجاً 
في  الموضوع  بهذا  المتعلقة  المواد  بتنفيذ  والمعني  المتحدة  األمم  وكاالت  بين  المشترك  الدعم  فريق  في  الفاعلة 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التابعة لألمم المتحدة.

وستعزز اليونسكو برنامج ذاكرة العالم الذي أسهم إسهاماً بارزاً في التوعية بشأن التراث العالمي الوثائقي الثري   05020
الوثائقي  التراث  صون  في  المتمثلة  التحديات  بمواجهة  الكفيلة  العالمية  اآللية  اعتباره  نحو  قدماً  المضي  وفي 

الرقمي والمرقمن في الدول األعضاء.

وهكذا ستركز اليونسكو في إطار محور العمل هذا على المجاالت الرئيسية التالية:  05021

املفتوحة،  التعليمية  املوارد  مبادرة  تشمل  وهي  املعرفة،  بمجتمعات  يتعلق  فيما  املفتوحة  الحلول   -
واسرتاتيجية االنتفاع املفتوح، والبوابة العاملية لالنتفاع املفتوح، والربمجيات الحرة واملفتوحة املصدر، 
وبرنامج التدريب املفتوح، واملجاالت الجديدة املتاحة من خالل البيانات املفتوحة والسحابة املفتوحة؛

وإتاحة  باملعوقني،  الخاصة  التكنولوجيات  ذلك  يف  بما  االبتكارية،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات   -
واستخدامه  اللغوي  التعدد  بتعزيز  الخاصة  والتوصية  الكفاءات،  تقييم  وأدوات  باملعلومات،  االنتفاع 

وتعميم االنتفاع باملجال السيربني؛

إطار كفاءة املعلمني يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  -

برنامج ذاكرة العالم؛  -

تنفيد ومتابعة نتائج مؤتمر القمة العاملي ملجتمع املعلومات؛  -

برنامج املعلومات للجميع.  -
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النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة ٤: تقدم الدول األعضاء في تعميم االنتفاع بالمعلومات عن طريق 
حلول مفتوحة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تضع أطراً 1-
للسياسات وتتخذ تدابير ملموسة بشأن 

تعميم االنتفاع بالمعلومات والمعارف 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والحلول المفتوحة، 

واألجهزة المحمولة ووسائل الحلول 
المفتوحة، مع التركيز بوجه خاص 

على المعلمين والدارسين والباحثين 
ومهنيي المعلومات و/أو المتخصصين 

في العلوم

قيام ما ال يقل عن 5٠ دولة من   -
الدول األعضاء، منها ٢5 دولة في 

عامي ٢٠١٦-٢٠١7، باعتماد 
سياسات وطنية أو إقليمية في 

هذا الشأن، بما في ذلك من خالل 
تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية 

والمنتديات العالمية في مجاالت 
الحلول التعليمية المفتوحة 

واالنتفاع المفتوح بالمعلومات 
العلمية وسائل االنتفاع المفتوح 

بالبيانات والمعلومات

اضطالع ما ال يقل عن 75 مؤسسة   -
تعمل على الصعيد الوطني، 
منها 3٢ مؤسسة في عامي 

٢٠١٦-٢٠١7، بتنفيذ مبادرات 
متعددة اللغات ومتاحة ومرنة 
في مجاالت الموارد التعليمية 

المفتوحة واالنتفاع الحر واالنتفاع 
بالمعلومات، وال سيما من خالل 

استحداث موارد وأدوات وأنشطة 
لبناء القدرات تستهدف طائفة 
واسعة من المعلمين والعلميين

اعتماد 3٨ مؤسسة برامج   -
تتعلق بوضع تطبيقات لألجهزة 

المحمولة الذكية من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتنفيذ 

استراتيجيات تشاركية في مجال 
الحد من أخطار الكوارث باالستناد 

إلى األدوات القائمة على إدارة 
المعارف العلمية المفتوحة، 

واألدوات الخاصة بالبرمجيات 
الحرة والمفتوحة المصدر وإلى 

بيانات نظام المعلومات الجغرافية 
ذات الترخيص المفتوح، مع 
التركيز في ذلك على الشباب 

وبخاصة الفتيات والمجتمعات 
المحلية

قيام ما ال يقل عن 4٠ دولة من   -
الدول األعضاء، منها ٢٠ دولة في 

عامي ٢٠١٦-٢٠١7، باعتماد 
سياسات وطنية أو إقليمية في 

هذا الشأن، بما في ذلك من خالل 
تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية 

والمنتديات العالمية في مجاالت 
الحلول التعليمية المفتوحة 

واالنتفاع المفتوح بالمعلومات 
العلمية وسائل االنتفاع المفتوح 

بالبيانات والمعلومات

اضطالع ما ال يقل عن ٦٠ مؤسسة   -
تعمل على الصعيد الوطني، 
منها 3٠ مؤسسة في عامي 

٢٠١٦-٢٠١7، بتنفيذ مبادرات 
متعددة اللغات ومتاحة ومرنة 
في مجاالت الموارد التعليمية 

المفتوحة واالنتفاع الحر واالنتفاع 
بالمعلومات، وال سيما من خالل 

استحداث موارد وأدوات وأنشطة 
لبناء القدرات تستهدف طائفة 
واسعة من المعلمين والعلميين

اعتماد 3٠ مؤسسة برامج   -
تتعلق بوضع تطبيقات لألجهزة 

المحمولة الذكية من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وتنفيذ 

استراتيجيات تشاركية في مجال 
الحد من أخطار الكوارث باالستناد 

إلى األدوات القائمة على إدارة 
المعارف العلمية المفتوحة، 

واألدوات الخاصة بالبرمجيات 
الحرة والمفتوحة المصدر وإلى 

بيانات نظام المعلومات الجغرافية 
ذات الترخيص المفتوح، مع 
التركيز في ذلك على الشباب 

وبخاصة الفتيات والمجتمعات 
المحلية
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد المعلمين الذين يقومون فعالً 2-
بتسخير تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في ممارساتهم المهنية 
لتعزيز بيئات التعلم الجيدة

قيام ما ال يقل عن ١٢ مؤسسة   -
من مؤسسات إعداد المعلمين 

باستخدام إطار كفاءة المعلمين 
في مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

قيام ما ال يقل عن ١٠ مؤسسات   -
من مؤسسات إعداد المعلمين 

باستخدام إطار كفاءة المعلمين 
في مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت
عدد الدول األعضاء التي تزوَّد بالقدرة 3-

عىل استخدام أدوات دعم السياسات 
وأدوات التوجيه الذاتي للتعلم املفتوح 

واملرن عن بُعد عرب اإلنرتنت )التعلم 
بالوسائل اإللكرتونية( وتضطلع، من 

خالل الوزارات واملؤسسات املالئمة 
فيها، بتأمني اسرتاتيجيات مبتكرة 

للمشاركة الجامعة يف مجتمعات 
املعرفة

تزويد الدول األعضاء بما ال   -
يقل عن أداتين لدعم السياسات 
وللتوجيه الذاتي للتعلم المفتوح 

والمرن عن بُعد عبر اإلنترنت 
)التعلم بالوسائل اإللكترونية( 

تتيحان تأمين استراتيجيات 
مبتكرة للمشاركة الجامعة في 

مجتمعات المعرفة

تزويد الدول األعضاء بما ال   -
يقل عن أداتين لدعم السياسات 
وللتوجيه الذاتي للتعلم المفتوح 

والمرن عن بُعد عبر اإلنترنت 
)التعلم بالوسائل اإللكترونية( 

تتيحان تأمين استراتيجيات 
مبتكرة للمشاركة الجامعة في 

مجتمعات المعرفة

النتيجة المنشودة 5: اضطالع الدول األعضاء بصون التراث الوثائقي من خالل برنامج 
ذاكرة العالم

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

تعزيز صون التراث الوثائقي وحفظه 1-
وإتاحة االنتفاع به في الدول األعضاء، 
بما في ذلك من خالل تطبيق الوثائق 

التقنينية

القيام بما ال يقل عن ٦5 عملية   -
إدراج جديدة في سجل ذاكرة 

العالم

إقامة ما ال يقل عن ١٢ لجنة   -
وطنية وسجالً وطنياً لذاكرة 

العالم وتشغيلها، وإقامة لجنتين 
إقليميتين

اعتماد وتنفيذ توصية بشأن صون   -
التراث الوثائقي وإتاحة االنتفاع به

القيام بما ال يقل عن 5٠ عملية   -
إدراج جديدة في سجل ذاكرة 

العالم

-  إقامة ما ال يقل عن ١٠ لجان 
وسجالت وطنية لذاكرة العالم 

وتشغيلها، وإقامة لجنة إقليمية 
واحدة

اعتماد وتنفيذ توصية بشأن صون   -
التراث الوثائقي وإتاحة االنتفاع به

3٨م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الخامس227



النتيجة المنشودة 6: النهوض بقدرات الدول األعضاء من أجل استخدام تكنولوجيات 
المعلومات واالتصاالت لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعارف، وذلك من 

خالل تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتنفيذ أولويات برنامج 
المعلومات للجميع سعياً إلى إقامة مجتمعات المعرفة الشاملة للجميع والتعددية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تشارك في 1-
االجتماعات ذات الصلة بمؤتمر القمة 
لمجتمع المعلومات من أجل تعزيز 

قدراتها الخاصة بتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت والتوسع 

في استخدام هذه التكنولوجيات 
على نحو شامل للجميع ومراع لقضايا 

الجنسين

تنظيم اجتماعين عالميين في إطار   -
مؤتمر القمة العالمي لمجتمع 
المعلومات يحضر كل منهما 

ما ال يقل عن ١5٠٠ طرف من 
األطراف المعنية في ما ال يقل 

عن ١5٠ دولة عضواً، وذلك بما 
يشمل عقد 7٠ جلسة عن بناء 
القدرات والربط الشبكي تركز 
أربع جلسات منها بوجه خاص 

على مسألتي قضايا الجنسين 
وأفريقيا

عقد مشاورتين إقليميتين بشأن   -
مؤتمر القمة العالمي لمجتمع 

المعلومات، باالشتراك مع اللجان 
اإلقليمية لألمم المتحدة، وإن 
أمكن باالشتراك في إحداهما 

مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا

إصدار مطبوع يبين الكيفية   -
التي يمكن أن يفضي تنفيذ 
نتائج مؤتمر القمة العالمي 

لمجتمع المعلومات واستخدام 
تكنولوجيات المعلومات 

واالتصاالت إلى اإلسهام على 
أفضل وجه في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

تنظيم اجتماعين عالميين في إطار   -
مؤتمر القمة العالمي لمجتمع 
المعلومات يحضر كل منهما 

ما ال يقل عن ١٠٠٠ طرف من 
األطراف المعنية في ما ال يقل 
عن 9٠ دولة عضواً، وذلك بما 

يشمل عقد جلسات عن بناء 
القدرات والربط الشبكي، مع 

التركيز بوجه خاص على مسألتي 
قضايا الجنسين وأفريقيا

عدد القضايا المتعلقة بحوكمة 2-
اإلنترنت ضمن مجاالت اختصاص 

اليونسكو والتي يتم إدراجها بشكل 
بارز في النقاشات الدولية

تنظيم منتديين مفتوحين في إطار   -
منتدى حوكمة اإلنترنت )أو ما 

يعادل ذلك( لرفع مستوى الوعي 
وإتاحة فرص لتوفير نظرات ثاقبة 

وإقامة شراكات بشأن مبادرات 
رئيسية لليونسكو تتعلق باإلنترنت

تنظيم 4 حلقات عمل عن قضايا   -
رئيسية تتعلق باإلنترنت وعن 

مبادرات جديدة ذات صلة 
باإلنترنت

إصدار مطبوعين عن قضايا   -
رئيسية تتعلق باإلنترنت

تنظيم منتديين مفتوحين في   -
إطار منتدى حوكمة اإلنترنت )أو 
ما يعادل ذلك( لرفع مستوى 

الوعي وإتاحة فرص لتوفير 
نظرات ثاقبة وإقامة شراكات 

بشأن موضوعات رئيسية تتعلق 
بحوكمة اإلنترنت ضمن مجاالت 

اختصاص اليونسكو
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تدرج يف 3-
سياساتها الوطنية الخاصة باملعلومات 

ما أعدته اليونسكو من موارد أو 
أنشطة جيدة لرسم السياسات 
)اإلعالنات، واملبادئ التوجيهية، 

والدراسات، ومبادرات بناء القدرات( 
يف مجاالت األولوية لربنامج املعلومات 

للجميع

قيام 5 دول أعضاء بإدراج موارد   -
السياسات الخاصة بالمعلومات 

في استراتيجياتها الوطنية المعنية 
بالمعلومات

قيام 4 دول أعضاء بإدراج موارد   -
السياسات الخاصة بالمعلومات 

في استراتيجياتها الوطنية المعنية 
بالمعلومات

عدد الدول األعضاء التي تنفذ ٤-
اسرتاتيجيات وتدابري للتقييم باالستناد 

إىل الشواهد تتعلق بأخالقيات 
املعلومات والدراية اإلعالمية 

واملعلوماتية

قيام 5 دول من الدول الجزرية   -
الصغيرة النامية و5 بلدان نامية 

بتنفيذ استراتيجيات وتدابير 
تتعلق باألبعاد األخالقية

االضطالع في ما ال يقل عن ٦   -
بلدان باستكمال العمليات الخاصة 

بتقييم مستوى استعداد البلدان 
وكفاءاتها باالستناد إلى إطار 

اليونسكو العالمي لتقييم الدراية 
اإلعالمية والمعلوماتية، وإدماج 
البيانات القائمة على الشواهد 

في إطار خطط العمل المتعلقة 
بالدراية اإلعالمية والمعلوماتية، 

واستحداث أدوات للتقييم الذاتي 
آلياً عن طريق اإلنترنت

قيام 4 دول من الدول الجزرية   -
الصغيرة النامية و4 بلدان نامية 

بتنفيذ استراتيجيات وتدابير 
تتعلق باألبعاد األخالقية

االضطالع في ما ال يقل عن 5   -
بلدان باستكمال العمليات الخاصة 

بتقييم مستوى استعداد البلدان 
وكفاءاتها باالستناد إلى إطار 

اليونسكو العالمي لتقييم الدراية 
اإلعالمية والمعلوماتية، وإدماج 
البيانات القائمة على الشواهد 

في إطار خطط العمل المتعلقة 
بالدراية اإلعالمية والمعلوماتية، 

واستحداث أدوات للتقييم الذاتي 
آلياً عن طريق اإلنترنت
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األولويتان العامتان

األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا

في إطار االستراتيجية التنفيذية لبرنامج »األولوية ألفريقيا«، وعمالً بقرار المجلس التنفيذي ١9١م ت/45، تستند خطة 
التنمية الوطنية في  البرنامج الطبيعي إلى ضرورة تلبية أولويات  الرامية إلى تنفيذ هذا  العمل الخاصة باألولوية ألفريقيا 
المتحدة الستعراض األهداف  الذي عقدته األمم  القمة  الختامية لمؤتمر  الوثيقة  الدول األفريقية األعضاء، مثلما أكدت عليه 
في  التعبير  حرية  بشأن  المبادئ  وإعالن   ،٢٠٠١ لعام  اإلذاعي  للبث  األفريقي  والميثاق   ،٢٠١٠ عام  في  لأللفية  اإلنمائية 
يسترشد  كما  وتعددية.  أفريقية مستقلة  تعزيز وجود صحافة  بشأن  لعام ١99١  ويندهوك  وإعالن  لعام ٢٠٠٢،  أفريقيا 
بالتدريب  النهوض  إلى  والرامي  واليونسكو  األفريقي  االتحاد  مفوضية  بين   ٢٠٠9 عام  المبرم  الخاص  باالتفاق  البرنامج 

الصحفي في مجالي العلوم والتكنولوجيا في أفريقيا.

في  والتعددية  والمستقلة  الحرة  اإلعالم  ووسائل  المعلومات  وحرية  التعبير  حرية  تعزيز  على  العمل  اليونسكو  وتواصل 
الدول األفريقية األعضاء. وتكثف اليونسكو من دعمها لعملية المحافظة على سالمة الصحفيين في البلدان األفريقية، بما 

في ذلك الدعوة إلى عدم تجريم خطاب التشهير وإيجاد بدائل عن السجن بتهمة القذف والتشهير.

وفي إطار جهود اليونسكو لتعزيز التعددية من خالل محطات البث اإلذاعي التابعة للمجتمعات المحلية، تواصل المنظمة 
والتدريب  التعليم  مؤسسات  قدرات  بناء  على  ينطبق  نفسه  واألمر  األفريقية.  البلدان  في  القطاع  هذا  احتياجات  تلبية 
تحظى  أفريقيا  تزال  وال  الجودة.  عالية  بنتائج  الخروج  بغية  جديدة  مناهج  خالل  من  الصحافة  مجال  في  األفريقية 
في  المواطن  تمكين  على  اليونسكو  ستعمل  كما  االتصال.  لتنمية  الدولي  البرنامج  مشروعات  اختيار  عملية  في  باألولوية 

المنطقة والتركيز على الدراية اإلعالمية والمعلوماتية لكافة المواطنين ال سيما الشباب والنساء.

وبالنظر إلى التأثير التحويلي للثورة التكنولوجية في مجال المعلومات واالتصاالت وقدرتها على حفز التنمية ودفعها إلى 
الريفية  األفريقية والمناطق  المدن  المحمولة في  المستمر لإلنترنت واألجهزة  للنمو  أكبر  اهتماماً  اليونسكو  األمام، ستولي 
االنتفاع  على  القدرة  تحسين  وسيؤدي  الشباب.  لسكانها  الديموغرافي  والنمو  للقارة  االقتصادية  التوقعات  تحسن  بسبب 
التعليمية والعلمية والثقافية وحفظها وخلقها ومشاطرتها وغيرها من  بالمضامين  االنتفاع  إلى توسيع نطاق  بالمعلومات 
تمكيناً  المواطنين  ويزيد  الشفافية  سيعزز  بالمعلومات  االنتفاع  فرص  تحسين  أن  كما  المعلومات.  على  القائمة  الخدمات 

مما يمهد الطريق ويفتحه واسعاً أمام الديمقراطية والسالم.

مثل:  أخرى  رئيسية  قضايا  أهمية  مدى  على  الضوء  ستسلط  المجال  هذا  في  الخامس  الرئيسي  البرنامج  أنشطة  أن  كما 
اللغوي؛  والتعدد  المضامين؛  وحفظ  الصلة؛  ذات  السياسات  وأطر  للجميع؛  والمتاحة  اللغات  المتعددة  المضامين 
اإلعالمية  الدراية  توفير  وإن  العام.  والمجال  المعلومات؛  في  والحق  بالمعلومات؛  واالنتفاع  للمعلومات؛  األخالقية  واألبعاد 
من  لالستفادة  ضروري  أمر  والنساء،  والشباب  المعلمين،  كفاءة  تقييم  على  التركيز  مع  المواطنين  لجميع  والمعلوماتية 

الفرص الجديدة ومواجهة التحديات المطروحة.

األهداف:

إدخال تحسينات على البيئة المواتية لحرية الصحافة �

تعزيز سالمة الصحفيين في أفريقيا �

تعزيز قدرات المؤسسات اإلعالمية والمهنيين في أفريقيا �

للمعلومات من أجل  � الحر  التدفق  المحلية باعتبارها واسطة إلتاحة  للمجتمعات  التابعة  تشجيع وتعزيز وسائل اإلعالم 
التنمية

األنشطة الرئيسية:

وضع السياسات وتوفير الشروط التنظيمية المواتية لحرية الصحافة �
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تعزيز الدعوة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي إلى وضع حد لإلفالت من العقاب �

تدريب مجموعة منتقاة وفعالة من المهنيين اإلعالميين في المجاالت األساسية للتنمية في أفريقيا �

تمكين المبادرات في مجال البث اإلذاعي في المجتمعات المحلية في أفريقيا من خالل سياسات داعمة وبيئة تنظيمية �

النهوض بعملية تعميم االنتفاع بالمعلومات والمعارف وحفظها �

البرنامج الطليعي الخاص بالبرنامج الرئيسي الخامس والمندرج في 
نطاق »األولوية ألفريقيا«:

البرنامج الطليعي 6: تشجيع بيئة تيسر حرية التعبير وتنمية وسائل اإلعالم

النتيجتان المنشودتان

النتيجة المنشودة 1: تعزيز البيئة المؤاتية لحرية التعبير وحرية الصحافة وسالمة 
الصحفيين والتنظيم الذاتي، في المنابر اإلعالمية خارج االتصال الشبكي المباشر وعن 

طريقه، وال سيما في البلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاع والبلدان التي تمر بمرحلة 
انتقالية، وذلك من خالل سياسات وممارسات مالئمة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي تنظم حمالت للتوعية 1-
وترصد وتشجع حرية التعبير واالنتفاع 

بالمعلومات بوصف ذلك حقاً أساسياً 
من حقوق اإلنسان، و/أو تطبّق 

المعايير القانونية واألخالقية والمهنية 
ً ذات الصلة المعترف بها دوليا

اضطالع ما ال يقل عن ١7 بلداً في   -
كل سنة بتنظيم أنشطة بمناسبة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة، 

وتنفيذ حمالت للتوعية بشأن حرية 
التعبير وحرية الصحافة، بما في 

ذلك ضمن إطار اإلنترنت

تعزيز السياسات والمعايير   -
المؤاتية لحرية التعبير وحرية 

المعلومات وحرية الصحافة في ٦ 
بلدان على األقل

تقوية نظم المساءلة اإلعالمية   -
المستندة إلى التنظيم الذاتي في 5 

بلدان على األقل وتعزيز المعايير 
المهنية واألخالقية في 4 بلدان 

على األقل

إلغاء تهمة التشهير الجنائي   -
وقوانين الفتنة أو التحريض في 9 

بلدان على األقل

اضطالع ما ال يقل عن ١٠ بلدان   -
في كل سنة بتنظيم أنشطة 

بمناسبة اليوم العالمي لحرية 
الصحافة، وتنفيذ حمالت للتوعية 

بشأن حرية التعبير وحرية 
الصحافة، بما في ذلك ضمن إطار 

اإلنترنت

تعزيز السياسات والمعايير   -
المؤاتية لحرية التعبير وحرية 

المعلومات وحرية الصحافة في 3 
بلدان على األقل

تقوية نظم المساءلة اإلعالمية   -
المستندة إلى التنظيم الذاتي في 3 

بلدان على األقل وتعزيز المعايير 
المهنية واألخالقية في 3 بلدان 

على األقل

إلغاء تهمة التشهير الجنائي   -
وقوانين الفتنة أو التحريض في 7 

بلدان على األقل
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي تتخذ تدابير لمعالجة 2-
قضايا سالمة الصحفيين ومخاطر 

اإلفالت من العقاب، من خالل أنشطة 
لبناء القدرات، بما يشمل تدعيم اآلليات 

الدولية واإلقليمية المعنية بالحماية

تنفيذ خطة األمم المتحدة بشأن   -
سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت 

من العقاب، في بلدين على 
األقل، وتعزيز آلية التنسيق على 

المستوى الدولي

اضطالع ما ال يقل عن ٦ بلدان   -
بترويج المبادئ التوجيهية ذات 
الصلة و/ أو بتنظيم تدريب في 

مجال سالمة الصحفيين بغية 
تعزيز قدرات ما ال يقل عن ٢٠٠ 
شخص من مهنيي وسائل اإلعالم 

والعاملين لدى السلطات الحكومية

شمول ما ال يقل عن ٦ بلدان   -
بعملية االستعراض العالمي 

الدوري الذي يقوم به مجلس األمم 
المتحدة المعني بحقوق اإلنسان، 
وذلك من خالل تقديم المعلومات 

ذات الصلة

تنفيذ خطة األمم المتحدة بشأن   -
سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت 

من العقاب، في بلد واحد على 
األقل، وتعزيز آلية التنسيق على 

المستوى الدولي

اضطالع ما ال يقل عن 4 بلدان   -
بترويج المبادئ التوجيهية ذات 
الصلة و/ أو بتنظيم تدريب في 

مجال سالمة الصحفيين بغية 
تعزيز قدرات ما ال يقل عن ١5٠ 
شخصاً من مهنيي وسائل اإلعالم 

والعاملين لدى السلطات الحكومية

شمول ما ال يقل عن ٦ بلدان   -
بعملية االستعراض العالمي 

الدوري الذي يقوم به مجلس األمم 
المتحدة المعني بحقوق اإلنسان، 
وذلك من خالل تقديم المعلومات 

ذات الصلة

النتيجة المنشودة 2: دعم استقالل واستدامة المؤسسات اإلعالمية، ال سيما من خالل 
المشاريع المبتكرة والموائمة للسياسات والمعززة للمعارف والعائدة للبرنامج الدولي 

لتنمية االتصال، ومن خالل بناء قدرات الصحفيين ومدارس الصحافة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد األطراف الفاعلة المعنية في الدول 1-
األعضاء بتنمية وسائل اإلعالم والتي 

تشجع تنمية وسائل اإلعالم من خالل 
مشروعات خاصة بالبرنامج الدولي 

لتنمية االتصال

اضطالع األطراف الفاعلة المعنية   -
بتنمية وسائل اإلعالم على 

المستوى المحلي في ما ال يقل 
عن 35 بلداً بتشجيع تنمية وسائل 
اإلعالم من خالل مشروعات خاصة 

بالبرنامج الدولي لتنمية االتصال

اضطالع األطراف الفاعلة المعنية   -
بتنمية وسائل اإلعالم على 

المستوى المحلي في ما ال يقل 
عن 35 بلداً بتشجيع تنمية وسائل 
اإلعالم من خالل مشروعات خاصة 

بالبرنامج الدولي لتنمية االتصال

عدد المؤسسات التي تنجز تنقيح 2-
برامجها الخاصة بتعليم الصحافة كي 
تتناول قضايا الحوكمة الديمقراطية، 

والتنمية المستدامة، والسالم، باالستناد 
إلى المنهاج النموذجي لليونسكو 

لتعليم الصحافة

قيام ١3 مؤسسة على األقل   -
بتحسين نوعية تعليم الصحافة 

كي تتناول قضايا الحوكمة 
الديمقراطية، والتنمية المستدامة، 

والسالم، باالستناد إلى المنهاج 
النموذجي لليونسكو لتعليم 

الصحافة

قيام ١٠ مؤسسات على األقل   -
بتحسين نوعية تعليم الصحافة 

كي تتناول قضايا الحوكمة 
الديمقراطية، والتنمية المستدامة، 

والسالم، باالستناد إلى المنهاج 
النموذجي لليونسكو لتعليم 

الصحافة
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد الصحفيني الذين يتم تعزيز 3-
قدراتهم

اضطالع ما ال يقل عن ١5٠   -
صحفياً تشكل النساء نسبة ٪5٠ 

منهم، بتطبيق تقنيات جديدة 
في تقديم التقارير؛ واضطالع ما 

ال يقل عن 75 صحفياً، تشكل 
النساء نسبة 5٠٪ منهم، بمعالجة 
موضوعات تتعلق بالعلوم والتنمية

اضطالع ما ال يقل عن ١٠٠   -
صحفي تشكل النساء نسبة ٪5٠ 

منهم، بتطبيق تقنيات جديدة 
في تقديم التقارير؛ واضطالع ما 

ال يقل عن 75 صحفياً، تشكل 
النساء نسبة 5٠٪ منهم، بمعالجة 
موضوعات تتعلق بالعلوم والتنمية

عدد الدول األعضاء التي تعزز ٤-
ممارسات وسياسات لصالح التعددية 

يف وسائل اإلعالم

اضطالع ما ال يقل عن ٢٠ محطة   -
إذاعية تابعة للمجتمعات المحلية 
باعتماد مبادئ توجيهية للبرمجة 

من أجل تعزيز مشاركة وتمثيل 
النساء والشباب

قيام ٦ هيئات تنظيمية على   -
األقل بتطبيق سياسات الستدامة 

وسائل اإلعالم التابعة للمجتمعات 
المحلية، وعرض نماذج لتمويل 
وسائل اإلعالم هذه في بلد واحد

قيام ٢٠ بلداً على األقل في كل   -
سنة باالحتفال بيوم اإلذاعة 

العالمي

اضطالع بلدين على األقل   -
باالحتفال سنوياً بأسبوع الدراية 
اإلعالمية والمعلوماتية وبالترويج 

له على اإلنترنت وتنفيذ أنشطة 
محلية

اضطالع ما ال يقل عن ١5 محطة   -
إذاعية تابعة للمجتمعات المحلية 
باعتماد مبادئ توجيهية للبرمجة 

من أجل تعزيز مشاركة وتمثيل 
النساء والشباب

قيام 5 هيئات تنظيمية على   -
األقل بتطبيق سياسات الستدامة 

وسائل اإلعالم التابعة للمجتمعات 
المحلية، وعرض نماذج لتمويل 
وسائل اإلعالم هذه في بلد واحد

قيام ٢٠ بلداً على األقل في كل   -
سنة باالحتفال بيوم اإلذاعة 

العالمي

اضطالع بلدين على األقل   -
باالحتفال سنوياً بأسبوع الدراية 
اإلعالمية والمعلوماتية وبالترويج 

له على اإلنترنت وتنفيذ أنشطة 
محلية

قيام الدول األعضاء بإعداد أو تعزيز 5-
سياسات وممارسات جيدة مؤاتية 
للتعددية يف وسائل اإلعالم وتتعلق 

بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية

تمكين مسؤولين تابعين إلى 3٠   -
هيئة )حكومية، أو تنظيمية، أو 
تشريعية أو غيرها( من خالل 
تدريبهم على المعايير الدولية 

التي تحكم عمل اإلذاعات التابعة 
للمجتمعات المحلية

اضطالع بلدين على األقل   -
باالحتفال سنوياً بأسبوع الدراية 
اإلعالمية والمعلوماتية وبالترويج 

له على اإلنترنت وتنفيذ أنشطة 
محلية

تمكين مسؤولين تابعين إلى ١5   -
هيئة )حكومية، أو تنظيمية، أو 
تشريعية أو غيرها( من خالل 
تدريبهم على المعايير الدولية 

التي تحكم عمل اإلذاعات التابعة 
للمجتمعات المحلية

اضطالع بلدين على األقل   -
باالحتفال سنوياً بأسبوع الدراية 
اإلعالمية والمعلوماتية وبالترويج 

له على اإلنترنت وتنفيذ أنشطة 
محلية

وباإلضافة إلى البرنامج الطليعي أعاله المندرج في نطاق »األولوية ألفريقيا«، يساهم البرنامج الرئيسي الخامس أيضاً في 
تنفيذ البرنامج الطليعي ١ »تعزيز ثقافة السالم والالعنف«، والبرنامج الطليعي 3 »تسخير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
ومؤشرات  المنشودة  النتائج  تفاصيل  وترد  أفريقيا«.  في  المستدامة  االقتصادية  االجتماعية  التنمية  لتحقيق  والمعارف 
األداء والغايات الخاصة بهذين البرنامجين الطليعيين، ضمن إطار البرنامجين الرئيسيين المعنيين بهذين المجالين، وهما 
البرنامج الرئيسي الثالث في ما يخص البرنامج الطليعي ١، والبرنامج الرئيسي الثاني في ما يخص البرنامج الطليعي 3.
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األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  منها  أمور  جملة  تعزيز  إلى  ترمي  أنشطة  المجال  هذا  في  اليونسكو  عمل  يشمل 
في  سيما  وال  الصحفيات،  سالمة  وتعزيز  المعلومات  تداول  بحرية  النهوض  خالل  ومن  خاللها،  ومن  اإلعالم  وسائل  في 
أوضاع ما بعد النزاعات. وانطالقاً من استخدام المؤشرات المراعية لقضايا الجنسين في وسائل اإلعالم، تشجع اليونسكو 

منظمات وسائل اإلعالم، ال سيما تلك التي تمثل مؤسسات عامة، لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين.

بيجين  إعالن  لمتابعة  عالمية  آلية  وضع  أجل  من  الشركاء  من  وغيرها  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  مع  اليونسكو  وستعمل 
ومنهاج العمل الخاص به، ومسألة المرأة ووسائل اإلعالم. وسيظل منظور المساواة بين الجنسين المعيار الرئيسي الذي 

يطبقه البرنامج الدولي لتنمية االتصال في الموافقة على المشروعات.

لتزويد  قوياً  حافزاً  المعلومات،  لمجتمع  العالمي  القمة  مؤتمر  به  أقر  لما  وفقاً  والمعارف،  بالمعلومات  االنتفاع  ويعتبر 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  المجاالت  في  واالزدهار  للنمو  متكافئة  بفرص  المعوقات،  وبخاصة  والفتيات،  النساء 
كل  في  األولوية  ستُعطى  الجميع،  على  منفتحة  معرفة  مجتمعات  بإقامة  والتزاماً  الحقيقة  هذه  من  وانطالقاً  والثقافية. 
تكنولوجيا  خالل  من  سيما  وال  وصونها،  وتبادلها  وابتكارها  والمعارف  بالمعلومات  االنتفاع  لمسألة  البرنامجية  األنشطة 
مجال  في  والفتيات  النساء  تمكين  أجل  من  الممارسين،  وجماعات  التعاون  شبكات  وتعزيز  واالتصاالت،  المعلومات 

المعلومات والمعارف، وبخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر.

النتيجتان المنشودتان

النتيجة المنشودة 1: إعداد وتنفيذ سياسات ومؤشرات خاصة بالصحافة القائمة على 
التوازن بين الجنسين وبوسائل اإلعالم المراعية لقضايا الجنسين

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد المؤسسات التي تطبق مؤشرات 1-
اليونسكو اإلعالمية المراعية لقضايا 

الجنسين

قيام ما ال يقل عن 7 رابطات   -
دولية/ إقليمية معنية بالمنظمات 

اإلعالمية بترويج المؤشرات 
اإلعالمية المراعية لقضايا 

الجنسين

اضطالع ما ال يقل عن ٦   -
مؤسسات إعالمية و٢5 مدرسة 

للصحافة بتطبيق المؤشرات 
اإلعالمية المراعية لقضايا 

الجنسين

قيام ما ال يقل عن ٦ رابطات   -
دولية/ إقليمية معنية بالمنظمات 

اإلعالمية بترويج المؤشرات 
اإلعالمية المراعية لقضايا 

الجنسين

اضطالع ما ال يقل عن 5   -
مؤسسات إعالمية و٢٠ مدرسة 

للصحافة بتطبيق المؤشرات 
اإلعالمية المراعية لقضايا 

الجنسين
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي تعزز 2-
الممارسات والسياسات المؤاتية 

للتعددية في وسائل اإلعالم

اضطالع ما ال يقل عن 3٨ محطة   -
إذاعية تابعة للمجتمعات المحلية 
باعتماد مبادئ توجيهية للبرمجة 

من أجل تعزيز مشاركة وتمثيل 
النساء والشباب

قيام ٦ هيئات تنظيمية على   -
األقل بتطبيق سياسات الستدامة 

وسائل اإلعالم التابعة للمجتمعات 
المحلية، وعرض نماذج لتمويل 
وسائل اإلعالم هذه في 4 بلدان

قيام 45 بلداً على األقل في كل   -
سنة باالحتفال بيوم اإلذاعة 

العالمي مع االهتمام في ذلك 
باعتبارات مراعاة قضايا الجنسين

اضطالع ما ال يقل عن 3٠ محطة   -
إذاعية تابعة للمجتمعات المحلية 
باعتماد مبادئ توجيهية للبرمجة 

من أجل تعزيز مشاركة وتمثيل 
النساء والشباب

قيام 5 هيئات تنظيمية على   -
األقل بتطبيق سياسات الستدامة 

وسائل اإلعالم التابعة للمجتمعات 
المحلية، وعرض نماذج لتمويل 
وسائل اإلعالم هذه في 3 بلدان

قيام 4٠ بلداً على األقل في كل   -
سنة باالحتفال بيوم اإلذاعة 

العالمي مع االهتمام في ذلك 
باعتبارات مراعاة قضايا الجنسين

عدد الصحفيني الذين يدرَّبون عىل 3-
استخدام تقنيات جديدة لتقديم األخبار 

ويقدمون أخباراً عن العلوم والتنمية

تعزيز قدرات ما ال يقل عن 5٠٠   -
صحفية في مجال تقديم األخبار 

عن العلوم والتنمية

تعزيز قدرات ما ال يقل عن 5٠٠   -
صحفية في مجال استخدام 

تقنيات جديدة لتقديم األخبار

تعزيز قدرات ما ال يقل عن 3٨٠   -
صحفية في مجال تقديم األخبار 

عن العلوم والتنمية

تعزيز قدرات ما ال يقل عن 3٨٠   -
صحفية في مجال استخدام 

تقنيات جديدة لتقديم األخبار

عدد املبادرات الرامية إىل تعزيز قدرات ٤-
املواطنني بزيادة كفاءاتهم يف مجال 

الدراية اإلعالمية واملعلوماتية املراعية 
لقضايا الجنسني

توافر ما ال يقل عن 9 مناهج   -
إلعداد المعلمين تتضمن موضوع 

الدراية اإلعالمية والمعلوماتية

اتخاذ ٨ دول أعضاء على األقل   -
لتدابير من أجل إعداد سياسات 

واستراتيجيات وطنية تتعلق 
بالدراية اإلعالمية والمعلوماتية

مشاركة ما ال يقل عن ٢٠ رابطة   -
للشباب في مبادرات خاصة 

بالدراية اإلعالمية والمعلوماتية

تنظيم 4 احتفاالت بمناسبة أسبوع   -
الدراية اإلعالمية والمعلوماتية

تعزيز 3 فروع إقليمية للتحالف   -
العالمي للشراكات الخاصة 

بالدراية اإلعالمية والمعلوماتية 
بغية ترويج الدراية اإلعالمية 

والمعلوماتية

توافر ما ال يقل عن ٦ مناهج   -
إلعداد المعلمين تتضمن موضوع 

الدراية اإلعالمية والمعلوماتية

اتخاذ 5 دول أعضاء على األقل   -
لتدابير من أجل إعداد سياسات 

واستراتيجيات وطنية تتعلق 
بالدراية اإلعالمية والمعلوماتية

مشاركة ما ال يقل عن ١5 رابطة   -
للشباب في مبادرات خاصة 

بالدراية اإلعالمية والمعلوماتية

تنظيم 4 احتفاالت بمناسبة أسبوع   -
الدراية اإلعالمية والمعلوماتية

تعزيز 3 فروع إقليمية للتحالف   -
العالمي للشراكات الخاصة 

بالدراية اإلعالمية والمعلوماتية 
بغية ترويج الدراية اإلعالمية 

والمعلوماتية
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ

5١٨ مليون دوالر

عدد األنشطة التعاونية التي تنفذ 5-
لتشجيع املساواة بني الجنسني يف 

وسائل اإلعالم

اضطالع ١3 جامعة على األقل   -
بالتعاون في دراسة موضوع 

قضايا الجنسين ووسائل اإلعالم، 
وإجراء بحث تعاوني واحد عن هذا 

الموضوع

قيام ما ال يقل عن 3٨ شريكاً من   -
الشركاء في مجال وسائل اإلعالم 

بالمساهمة في كل سنة في فعالية 
»النساء يصنعن األخبار«

تعزيز ما ال يقل عن 4 فروع   -
إقليمية للتحالف العالمي للشراكات 

الخاصة بوسائل اإلعالم وقضايا 
الجنسين، بغية تشجيع المساواة 

بين الجنسين في وسائل اإلعالم

اتخاذ 4 دول أعضاء على األقل   -
لتدابير من أجل إعداد سياسات 

واستراتيجيات وطنية لتعزيز 
المساواة بين الجنسين في وسائل 

اإلعالم

اضطالع ١٠ جامعات على األقل   -
بالتعاون في دراسة موضوع 

قضايا الجنسين ووسائل اإلعالم، 
وإجراء بحث تعاوني واحد عن هذا 

الموضوع

قيام ما ال يقل عن 3٠ شريكاً من   -
الشركاء في مجال وسائل اإلعالم 

بالمساهمة في كل سنة في فعالية 
»النساء يصنعن األخبار«

تعزيز ما ال يقل عن 3 فروع   -
إقليمية للتحالف العالمي للشراكات 

الخاصة بوسائل اإلعالم وقضايا 
الجنسين، بغية تشجيع المساواة 

بين الجنسين في وسائل اإلعالم

اتخاذ 3 دول أعضاء على األقل   -
لتدابير من أجل إعداد سياسات 

واستراتيجيات وطنية لتعزيز 
المساواة بين الجنسين في وسائل 

اإلعالم

النتيجة المنشودة 2: إدماج نهوج المساواة بين الجنسين في االستراتيجيات 
والممارسات من أجل بناء قدرات النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت وإدماجها كذلك في المنتديات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وبمجتمعات المعرفة؛ وتعزيز االنتفاع الجامع للجنسين بالمعلومات والمعارف

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تدريب شابات وشبان باستخدام 1-
موارد تعليمية مفتوحة ومواد 

أُعدت بموجب تراخيص مفتوحة، 
واستحداث برمجيات حرة ومفتوحة 
المصدر مالئمة محلياً كي تُستخدم 

كتطبيقات لألجهزة المحمولة من 
أجل تحقيق التنمية المستدامة 

والمساواة بين الجنسين

االضطالع من خالل مبادرة تعلم   -
الشباب باألجهزة المحمولة، 

بتدريب ما ال يقل عن ١٠٠٠ شابة 
وشاب تدريباً كامالً باستخدام 

مواد تدريبية مفتوحة الترخيص 
كالموارد التعليمية المفتوحة من 
أجل استحداث 7٠ برنامجاً من 

البرمجيات الحرة والمفتوحة 
المصدر والمالئمة محلياً كي 
تُستخدم كتطبيقات لألجهزة 

المحمولة من أجل تحقيق التنمية 
المستدامة والمساواة بين الجنسين

االضطالع من خالل مبادرة تعلم   -
الشباب باألجهزة المحمولة، 

بتدريب ما ال يقل عن ٦٠٠ شابة 
وشاب تدريباً كامالً باستخدام 

مواد تدريبية مفتوحة الترخيص 
كالموارد التعليمية المفتوحة من 
أجل استحداث 3٠ برنامجاً من 

البرمجيات الحرة والمفتوحة 
المصدر والمالئمة محلياً كي 
تُستخدم كتطبيقات لألجهزة 

المحمولة من أجل تحقيق التنمية 
المستدامة والمساواة بين الجنسين
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

نسبة قواعد بيانات اليونسكو التي 2-
توفر انتفاعاً مجانياً وسهالً بالمعارف 

والبيانات المتعلقة بالجنسين 
والمصنفًة بحسب الجنس

تحقيق زيادة بنسبة 5٠٪ في   -
عدد قواعد البيانات المتاحة على 

اإلنترنت والتي توفر انتفاعاً مجانياً 
وسهالً بالمعارف المراعية للمنظور 

الجنساني

تحقيق زيادة بنسبة 5٠٪ في   -
عدد قواعد البيانات المتاحة 

على اإلنترنت والتي توفر انتفاعاً 
مجانياً وسهالً بالمعارف المراعية 

للمنظور الجنساني

املقاالت التي تحرَّر وتتاح لالنتفاع 3-
الحر بها ومستودعات البيانات 

املفتوحة التي تُنشأ بشأن البحوث 
املتعلقة باملساواة بني الجنسني

إصدار ما ال يقل عن ٢٠٠ مقالة   -
علمية جديدة خاضعة الستعراض 

األقران وتتعلق بالمساواة بين 
الجنسين، وإتاحتها لالنتفاع الحر 

بها، وإصدار ما يتعلق بها من 
مجموعات بيانات بحثية بموجب ما 

يلزم من تراخيص مفتوحة

إصدار ما ال يقل عن ٢٠٠ مقالة   -
علمية جديدة خاضعة الستعراض 

األقران وتتعلق بالمساواة بين 
الجنسين، وإتاحتها لالنتفاع الحر 

بها، وإصدار ما يتعلق بها من 
مجموعات بيانات بحثية بموجب 

ما يلزم من تراخيص مفتوحة

الدول األعضاء التي تتلقى الدعم ٤-
وتنتفع بموارد املعرفة وتُطورها 

وتتبادلها من خالل جملة وسائل منها 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

ذات النطاق العريض، واألجهزة 
املحمولة والحلول املفتوحة، مع 

التشديد بوجه خاص عىل املعلمني 
والباحثني واملهنيني واملتخصصني 

العلميني يف مجال املعلومات

إعداد 4 استراتيجيات وممارسات   -
جيدة في مجال االنتفاع 

بالمعلومات، بما في ذلك انتفاع 
النساء والفتيات المصابات 

بإعاقات، واستخدام هذه المواد 
على أساس رائد في الدول األعضاء

إدراج ٢٠ شخصية من الشخصيات   -
النسائية التي أدت دوراً محورياً 

في التاريخ األفريقي، في منبر 
التعلم اإللكتروني المخصص 

للنساء في التاريخ األفريقي، والذي 
يمثل جزءاً مكمالً للمرحلة الثانية 

من تاريخ أفريقيا العام؛ وتنفيذ 
مبادرات مماثلة في مناطق أخرى 

ً تدريجيا

١٠ حاالت من الممارسات الجيدة   -
التي تدل على جودة التعليم 

والتعلم اللذين يسخران تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت لخدمة 
البيئات التعليمية مع التركيز 

الشديد على قضايا الجنسين وعلى 
تعزيز قدرات النساء والفتيات

إعداد عنصرين في مجال   -
االستراتيجيات والممارسات 

الجيدة الخاصة باالنتفاع 
بالمعلومات، بما في ذلك انتفاع 

النساء والفتيات المصابات 
بإعاقات، واستخدام هذين 

العنصرين على أساس رائد في 
الدول األعضاء

إدراج ١5 شخصية من   -
الشخصيات النسائية التي 

أدت دوراً محورياً في التاريخ 
األفريقي، في منبر التعلم 

اإللكتروني المخصص للنساء 
في التاريخ األفريقي، والذي 

يمثل جزءاً مكمالً للمرحلة الثانية 
من تاريخ أفريقيا العام؛ وتنفيذ 

مبادرات مماثلة في مناطق أخرى 
ً تدريجيا

7 حاالت من الممارسات الجيدة   -
التي تدل على جودة التعليم 

والتعلم اللذين يسخران تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت لخدمة 
البيئات التعليمية مع التركيز 

الشديد على قضايا الجنسين وعلى 
تعزيز قدرات النساء والفتيات

 عدد الدورات التي تتسم بمنظور 5-
جنساني رصيح والتي نُظمت يف 

منتديات تتعلق بمؤتمر القمة العاملي 
ملجتمع املعلومات.

-  تنظيم ما ال يقل عن 4 دورات 
تتسم بمنظور جنساني صريح

تنظيم ما ال يقل عن دورتين تتسم   -
بمنظور جنساني صريح
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البرامج المشتركة بين القطاعات

تنفيذ البرامج الالمركزية في المكاتب الميدانية

الباب الثاني  - باء -  الخدمات المتعلقة بالبرامج

 الباب الثاني جيم - برنامج المساهمة 
وبرنامج المنح الدراسية



)UIS( معهد اليونسكو لإلحصاء

معهد اليونسكو لإلحصاء

امليزانية العادية

38م/5
املعتمدة 

)667 مليون دوالر(

 خطة اإلنفاق
 2017-2016 

)518 مليون دوالر(

املوارد الخارجة عن 
امليزانية

دوالردوالر

 -         800 69٤ 7  800 6٤8 9  معهد اليونسكو لإلحصاء )1(

يمثل املبلغ الخاص بمعهد اليونسكو لإلحصاء االعتماد املايل املخصص له من امليزانية العادية، ويجوز بالتايل استخدامه لتمويل األنشطة و/أو املوظفني كما   )١(
يمكن أن يتلقى املعهد مبارشة أمواالً أخرى خارجة عن امليزانية غري واردة يف هذا الجدول.

)UIS( 06000  قرار المؤتمر العام 3٨م/٦٠ بشأن معهد اليونسكو لإلحصاء

إن املؤتمر العام،

إذ يحيط علماً بتقريري مجلس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء لعامي ٢٠١4 و٢٠١5،

إيالء  مع  التالية،  األولويات  على  المعهد  برنامج  تركيز  ضمان  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  إدارة  مجلس  من  يطلب    - ١
الصغيرة  الجزرية  وللدول  نمواً  البلدان  الجنسين وللشباب وألقل  بين  أفريقيا وللمساواة  اهتمام خاص الحتياجات 

النامية، وللشرائح االجتماعية األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية، من أجل تحقيق ما يلي:

لليونسكو من خالل استحداث مفاهيم ومنهجيات ومعايير  الدولية  البيانات  تحسين مالءمة ونوعية قاعدة  )أ( 
إحصاءات  وإنتاج  جمع  على  والتشجيع  واالتصال،  والثقافة  والعلوم  التربية  مجال  في  جديدة  إحصائية 
الميدانية  المكاتب  مع  والتعاون  األعضاء  الدول  مع  االتصال  وتوثيق  المناسب،  الوقت  في  ومؤشرات جيدة 

والوكاالت والشبكات الشريكة؛

طريق  عن  الوطنية  االستراتيجيات  وضع  مجال  في  قدراتها  وتعزيز  األعضاء  الدول  إلى  الدعم  تقديم  )ب( 
مشورة  وتوفير  التقنية،  واألدوات  التوجيهية  المبادئ  ونشر  واستخدامها،  البيانات  جمع  على  التدريب 

الخبراء وتقديم الدعم لتيسير األنشطة اإلحصائية المنفذة على الصعيد الُقطري؛

مجال  في  المالئم  التدريب  توفير  طريق  عن  األعضاء  الدول  في  السياسات  تحليل  تطوير  على  المساعدة  )جـ( 
الممارسات  أفضل  ونشر  دوليين،  أخصائيين  مع  بالتشارك  تحليلية  دراسات  وإجراء  البيانات،  تحليل 
والتقارير التحليلية لدى جمهور واسع النطاق، وتقديم تقارير منتظمة عن نشر إحصاءات معهد اليونسكو 

لإلحصاء واستخدامها؛

معالجة مسألة نوعية التعليم وتقييم نتائج التعّلم من خالل اضطالع المعهد بدور مركز لتبادل المعلومات  )د( 
في هذا المجال، مع تشجيع التعاون والتقارب فيما بين المبادرات الدولية القائمة بشأن تقييم الطالب؛

التي ُحددت في الصيغة  التعليم والتدريب  للتعليم لعام ٢٠١١، ومجاالت  الموحد  الدولي  التصنيف  تطبيق  )هـ( 
المنقحة لهذا التصنيف؛

مواصلة التعاون الناجح مع مختلف الجهات في األوساط الدولية المعنية بالعمل اإلحصائي، ومنها منظمة  )و( 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومكتب اإلحصاء للجماعات األوروبية، وغيرهما؛

 9 ٦4٨٠٠ ٨ قدرها  مالية  اعتمادات  تخصيص  طريق  عن  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  بدعم  العامة  للمديرة  ويأذن    - ٢
دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛
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ويدعو الدول األعضاء والمنظمات الدولية والوكاالت اإلنمائية والوكاالت المانحة والمؤسسات والقطاع الخاص إلى    - 3
المساهمة بموارد مالية أو بوسائل أخرى مناسبة في تنفيذ أنشطة معهد اليونسكو لإلحصاء وتوسيع نطاقها؛

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقّدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من    - 4
عن تحقيق النتائج المنشودة التالية:

 محور العمل 1: تطوير مؤشرات التعليم وتشجيع استخدام 
البيانات وتحليلها

إنتاج إحصاءات ومؤشرات للتعليم أكثر داللة وفي الوقت المناسب؛  )١(

تطوير المنهجيات والمعايير المالئمة في مجال إحصاءات التعليم والحفاظ عليها وتحسينها؛  )٢(

التعليم  بيانات  واستخدام  إنتاج  مجال  في  الوطني  الصعيد  على  اإلحصاء  أخصائيي  قدرات  تعزيز   )3(
الوطنية والمقارنة؛

تعزيز استخدام وتحليل إحصاءات التعليم؛  )4(

محور العمل 2: تطوير اإلحصاءات الدولية في مجال نتائج التعليم

استخدام أوساط التعليم الدولية إطاراً مشتركاً إلعداد دراسات تحليلية مقارنة بشأن التقدم المحرز   )5(
في نتائج التعّلم ورصد هذا التقدم على الصعيد الدولي؛

محور العمل 3: تطوير اإلحصاءات الدولية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار، والثقافة واالتصال والمعلومات

تزويد الدول األعضاء في الوقت المناسب بمعلومات وتحليالت تخص اإلحصاءات المتعلقة بالبحث   )٦(
والتطوير واالبتكار؛

تزويد الدول األعضاء في الوقت المناسب بمعلومات وتحليالت تخص اإلحصاءات الثقافية التي تيّسر   )7(
وضع السياسات؛

التي  االتصاالت  إحصاءات  تخص  وتحليالت  بمعلومات  المناسب  الوقت  في  األعضاء  الدول  تزويد   )٨(
تيّسر وضع السياسات؛

محور العمل ٤: تعزيز األنشطة اإلحصائية الشاملة

رصد نوعية البيانات التي ينتجها المعهد وتحسينها باستمرار؛  )9(

وُسبل  عليها  الحصول  ُسبل  وجعل  استخدامها،  وتيسير  المعهد  بيانات  على  الحصول  تيسير   )١٠(
استخدامها أكثر فعالية ومالءمة الحتياجات المستخدمين.
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غير  زيادة  الدولي  الصعيد  على  للمقارنة  القابلة  البيانات  على  الطلب  زاد  المستدامة،  التنمية  أهداف  اعتماد  إثر   06001
التي  المؤشرات  إنتاج  فيما يخص  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  يؤديه  الذي  الحاسم  الدور  األمر  هذا  ويُبرز  مسبوقة. 
والعلوم  التعليم  مجاالت  في  وللتخطيط  الشواهد،  على  القائمة  السياسات  ورسم  للرصد  األعضاء  الدول  تحتاجها 
والثقافة واالتصال. كما يسعى المعهد إلى تحسين إمكانية المقارنة والجوانب األخرى لمسألة جودة البيانات على 
على  ذاته  الوقت  في  والعمل  إحصائية  ومنهجيات  وتصنيفات  أطر  وضع  خالل  من  والوطني  الدولي  المستويين 

تعزيز قدرة أخصائيي اإلحصاء العاملين على الصعيد الوطني في الدول األعضاء على جمع البيانات واستخدامها.

الوارد  األربعة  العمل  محاور  على   ٢٠١7  -  ٢٠١4 الفترة  خالل  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  عمل  برنامج  وسيرّكز   06002
بيانها أدناه.

محور العمل 1: تطوير مؤشرات التعليم وتشجيع استخدام البيانات 
وتحليلها

حرصاً على تقديم صورة شاملة وموثقة عن حالة التعليم، ترّكز استراتيجية الفترة ٢٠١4 - ٢٠١7 على تحسين   06003
وإمكانية  الوطنية  الحدود  عبر  المؤشرات  داللة  مدى  سيما  وال  والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  البيانات  نوعية 
بالنسبة  هاماً  عاماً  ممتلكاً  تمثل  باعتبارها  التوقيت،  حيث  من  ومالءمتها  وموثوقيتها  شمولها  ونطاق  مقارنتها 

لألطراف المعنية على جميع المستويات.

لرصد  ضرورية  تعد  التي  العالية  الجودة  ذات  المحدثة  البيانات  على  المتزايد  الطلب  تلبية  إلى  المعهد  وسيسعى   0600٤
التقدم المحرز، وال سيما فيما يخص أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠. ويقّر إطار 
بالتفويض الذي يتمتع به المعهد لتولي دفة  العمل الخاص بجدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ إقراراً واضحاً 
هذا  األعم  األعمال  جدول  ويعد  الجديد.  األعمال  جدول  بتطبيق  الخاصة  التدابير  وتنفيذ  وإقرار  وضع  في  القيادة 
المتعلق بالقياسات والذي يرّكز على دعم تنمية القدرات بطريقة أكثر منهجية في الدول األعضاء وزيادة تحسين 
ويشغل  السياسات.  ورسم  التخطيط  عمليات  وتوجيه  الوطنية  السياسات  لتقييم  ضرورياً  والمنهجيات  األدوات 
على  اإلنمائية  األهداف  لرصد  الالزمة  المؤشرات  إلنتاج  المبذولة  الجهود  تنسيق  من  تمّكنه  جيدة  مكانة  المعهد 
العالمي والوطني، ومن ضمان وضع منهجيات ومعايير مجدية و«مالئمة للغرض« وتحديثها ونشرها  الصعيدين 

وتطبيقها بالتعاون مع جميع األطراف المعنية بالتعليم.

اإلحصائي  النظام  تحسين  إلى   ١ العمل  إطار محور  في  المعهد  بها  التي سيقوم  االستراتيجية  األنشطة  وسترمي   06005
الدولي في مجال التعليم ودعم المشروعات التي تسهم في تحقيق األهداف التالية:

تحسني جودة اإلحصاءات واملؤرشات الوطنية والدولية يف مجال التعليم   )1(

بالمعهد  الخاص  البرنامج  وتنفيذ  تكييف  وعلى  الوطنيين،  الشركاء  مع  التعاون  تعزيز  على  األنشطة  ستركز   06006
بيانات  بين  المقارنة  إمكانية  المؤشرات من أجل تحسين  للتعليم وإقرار  السنوية  االستقصائية  بالدراسة  والمعني 
على  خاص  بوجه  المعهد  جهود  وستنصّب  التوقيت.  حيث  من  ومالءمتها  وموثوقيتها  شمولها  ونطاق  التعليم 

المجاالت الرئيسية الثالثة التالية:

التعليم  مؤشرات  من  أوسع  مجموعة  لتشمل  بالتعليم  المتعلقة  العالمية  البيانات  قاعدة  نطاق  توسيع    )١(
الدراسة  في  النظر  إعادة  خالل  من  وذلك  والمواضيعي،  العالمي  بالرصد  المتعلقة  االحتياجات  تلبي  التي 
االستقصائية الرئيسية في مجال التعليم، وإجراء عمليات لجمع مجموعات من البيانات المواضيعية )بشأن 
األمية،  ومحو  التعليمي  التحصيل  عن  المحسنة  البيانات  من  مجموعات  وإنشاء  مثالً(،  والتعليم  المعلمين 
تعداد ودراسات  عمليات  إلى  يستند  الفئات  المفصلة بحسب  للمؤشرات  به  أساس مرجعي موثوق  وتوفير 

استقصائية؛

األدوات  ورصد  معينة  بمناطق  المتعلقة  البيانات  من  مجموعات  وضع  خالل  من  البيانات  جدوى  تحسين   )٢(
التي يمكن أن تستخدمها األطراف المعنية اإلقليمية لتقديم وتحليل البيانات المستخلصة؛

توثيق الروابط مع أخصائيي اإلحصاء على الصعيد الوطني من خالل التدريب وحمالت التوعية، بمن فيهم   )3(
الهادي،  والمحيط  آسيا  وشرق  آسيا،  جنوب  في  العاملون  والموظفون  للمعهد  اإلقليميون  المستشارون 

وأمريكا الالتينية والكاريبي، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والدول العربية.
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النتيجة المنشودة 1: إنتاج إحصاءات ومؤشرات للتعليم أكثر داللة وفي الوقت 
المناسب

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

 بيانات عالمية أكثر شموالً وداللًة 1-
بشأن التعليم لتلبية االحتياجات 

المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 
وجدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠

عمليات جمع البيانات العالمية   -
الجديدة الرامية إلى جمع 

معلومات متعلقة بالسياسات 
وقابلة للمقارنة، تنفذ سنوياً 

بيانات إقليمية ووطنية أكثر شموالً 2-
وداللة بشأن التعليم لتلبية االحتياجات 

اإلقليمية والوطنية المتعلقة بوضع 
السياسات والرصد

الوحدات اإلقليمية الجديدة   -
المصممة بالتعاون مع الشركاء 

المحليين لتلبية االحتياجات 
اإلقليمية في مجال المعلومات التي 

ً يضطلع بها سنويا

تنفيذ عملية طليعية لجمع   -
البيانات تجمع المؤشرات الرئيسية 

على األصعدة دون الوطنية

االضطالع سنوياً بوحدات عالمية   -
وإقليمية جديدة تلبي احتياجات 

محددة في مجال المعلومات

تنفيذ عملية طليعية لجمع   -
البيانات تجمع المؤشرات الرئيسية 

على األصعدة دون الوطنية

مدى توافر بيانات التعليم املصنفة 3-
حسب مجموعات معينة من السكان 

لرصد مظاهر الالمساواة

إدماج مؤشرات التعليم الناتجة   -
عن عمليات التعداد والدراسات 

االستقصائية، وخاصة فيما يتعلق 
بأوجه التباين بين المجموعات، 

في قواعد بيانات المعهد ونشرها 

زيادة مؤشرات التعليم الناتجة   -
عن عمليات التعداد والدراسات 

االستقصائية، والمصنفة بحسب 
الفوارق بين المجموعات، ونشرها 

في قواعد بيانات المعهد

تطوير املنهجيات واملعايري املالئمة يف مجال إحصاءات التعليم   )2(

سيعزز المعهد دوره كهيئة تقنينية وسيتعاون مع األطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك مع أخصائيي اإلحصاء   06007
على الصعيد الوطني من أجل ما يلي:

وضع نهوج ومنهجيات جديدة لرصد التقدم المحرز في قطاع التعليم الواسع النطاق، ومنها آليات لتقييم   )١(
المصادر وتوفير نماذج  المنبثقة عن مجموعة كبيرة من  الوطنية  البيانات  الوطنية وضمان جودة  القدرات 

لتحسين طريقة إعداد التقارير الوطنية والدولية؛

اإلحصاءات  شفافية  وتحسين  الدولية  المعايير  تطبيق  بأهمية  البيانات  ومستخدمي  منتجي  توعية  زيادة   )٢(
الدولية، وال سيما فيما يخص النهوج المستندة إلى عمليات التعداد والدراسات االستقصائية؛

أوضاع  إلعادة جرد  واستخدامه  )إسكد ٢٠١١(،  للتعليم«  الموحد  الدولي  »التصنيف  تطبيق  في  االستمرار   )3(
نظم التعليم في جميع البلدان بغية تحسين إمكانية مقارنة بيانات المعهد عبر الحدود الوطنية؛

التشجيع على وضع إحصاءات جديدة للتعليم في المجاالت ذات األولوية، مثل: التحصيل التعليمي، وتمويل   )4(
المعلومات  تكنولوجيات  الكبار، واستخدام  والمهني، وتعّلم  التقني  المجال  والتدريب في  والتعليم  التعليم، 

واالتصاالت في مجال التعليم.
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النتيجة المنشودة 2: تطوير المنهجيات والمعايير المالئمة في مجال إحصاءات التعليم 
والحفاظ عليها وتحسينها

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن 1-
وضع خطة استراتيجية جديدة تلبي 
الحاجة إلى البيانات لرصد األهداف 

التعليمية على الصعيد الدولي

التوافق على وضع خطة   -
استراتيجية تلبي الحاجة إلى 

البيانات لرصد األهداف التعليمية 
على الصعيد الدولي

التوافق على وضع خطة   -
استراتيجية تلبي الحاجة إلى 

البيانات لرصد األهداف التعليمية 
على الصعيد الدولي

الوثائق الصادرة عن معهد اليونسكو 2-
لإلحصاء لوصف األطر الجديدة 

للمؤشرات وتعزيز فهم المنهجيات 
والمؤشرات الجديدة

٨ وثائق منهجية )4 وثائق   -
منشورة في الفترة ٢٠١4-

٢٠١5( باإلضافة إلى نشر 4 
وثائق في الفترة ٢٠١٦-٢٠١7 

بشأن مجاالت سيتم تحديدها 
الحقاً ونشرها

وثيقتان منهجيتان منشورتان في   -
الفترة ٢٠١4-٢٠١5 باإلضافة 
إلى نشر 4 وثائق منهجية في 

الفترة ٢٠١٦-٢٠١7

عدد البلدان التي توجد يف مركز بيانات 3-
معهد اليونسكو لإلحصاء بيانات عن 

متوسط سنوات الدراسة فيها

١٦٠ بلداً توجد بيانات بشأنها عن   -
الفترة الممتدة من عام ١95٠ إلى 

عام ٢٠١٦

١3٠ بلداً توجد بيانات بشأنها عن   -
الفترة الممتدة من عام ١95٠ إلى 

عام ٢٠١٦

عدد الدول األعضاء التي أجرت عمليات ٤-
جرد محدثة لنظامها التعليمي الوطني 

وفقاً للتصنيف الدويل املوحد للتعليم 
لعام ٢٠١١

اضطالع ١٦٠ بلداً على األقل   -
بنشر بيانات عمليات جرد أجريت 

وفقاً للتصنيف الدولي الموحد 
لعام ٢٠١١

اضطالع ١٢٠ بلداً على األقل   -
بنشر بيانات عمليات جرد أجريت 

وفقاً للتصنيف الدولي الموحد 
لعام ٢٠١١

تعزيز القدرات الوطنية يف مجال إنتاج واستخدام البيانات  )3(

تعتمد األنشطة الرامية إلى تحسين جودة البيانات على قدرات ومشاركة أخصائيي وخبراء اإلحصاء العاملين على   06008
الصعيد الوطني، الذين هم شركاء أساسيون للمعهد. وتسعى استراتيجية الفترة ٢٠١4-٢٠١7 إلى االستفادة من 
األفرقة  مع  خاص  بوجه  المعهد  وسيتعاون  القدرات.  بناء  إلى  الرامية  المبادرات  من  عدد  خالل  من  العالقة  هذه 
وأهداف   ٢٠3٠ عام  حتى  التعليم  أعمال  جدول  لرصد  الالزمة  التعليم  مؤشرات  توافر  تقييم  أجل  من  الوطنية 
النظم  المتخذة لتحسين  المتعلقة بهذه المؤشرات، وتقييم الخطوات  المحتملة  التكاليف  التنمية المستدامة وتقييم 
)مثل  التشخيصية  األدوات  من  بمجموعة  باالستعانة  عنها  الدولية  التقارير  وتقديم  التعليم  لمعلومات  الوطنية 
المتعلقة  البيانات  مصادر  سيما  وال  البيانات،  مصادر  لمختلف  البيانات(  جودة  تقييم  وعمليات  البيانات  خطط 
اإلقليمي  المستوى  على  العاملون  للمعهد  االستشاريون  الخبراء  وسيقوم  فيه.  اإلنصاف  وبمدى  التعليم  بجودة 
النتائج  التعليم واستخدام وتحليل  لبيانات  الوطنية  النظم  بناء  التقنية في مجال  المساعدة  بتقديم  اإلقليمي  ودون 
اإلحصائية في رسم السياسات القائمة على الشواهد. كما سينظم المعهد حلقات تدريبية منتظمة بشأن إحصاءات 
المعني  البلد  استعداد  مدى  لتقييم  عمل  حلقات  ومنها  والقطري،  اإلقليمي  ودون  اإلقليمي  المستوى  على  التعليم 

لرصد أهداف جدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠.
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النتيجة المنشودة 3: تعزيز قدرات أخصائيي اإلحصاء على الصعيد الوطني في مجال 
إنتاج واستخدام بيانات التعليم الوطنية والمقارنة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

تنظيم حلقات عمل تدريبية للقائمين 1-
على التخطيط التربوي وراسمي 

السياسات التربوية بشأن استخدام 
البيانات وتحليلها التخاذ القرارات على 

أساس النتائج في جميع المناطق 

تنظيم ما بين ١٢ و١٦ حلقة عمل   -
إقليمية )3 إلى 4 في السنة(

تنظيم ما بين ١٢ و١٦ حلقة عمل   -
إقليمية )3 إلى 4 في السنة(

توفير اإلرشاد التقني و/أو إجراء 2-
تقييمات لجودة البيانات، وتنفيذ 

التوصيات في الدول األعضاء

إجراء مهام تقنية أو عمليات   -
لتقييم الجودة وتنفيذ التوصيات 

 في ٢4 دولة عضواً على األقل 
)١٢ في السنة(

إجراء مهام تقنية أو عمليات   -
لتقييم الجودة وتنفيذ التوصيات 

 في ١٢ دولة عضواً على األقل 
)3 في السنة(

تعزيز تحليل بيانات التعليم واستخدامها  )٤(

حرصاً على تلبية احتياجات األطراف المعنية الرئيسية وأوساط مستخدمي البيانات الدولية بوجه عام، سيستعين   06009
والدراسات  الوصفية  والبيانات  اإلحصاءات  ونشر  معلومات  إلى  البيانات  لتحويل  الجديدة  بالتكنولوجيات  المعهد 
التحليلية على جمهور أوسع، بمزيد من السرعة والكفاءة وفي شكل أنسب. وستركز األنشطة على تحسين االنتفاع 

بالبيانات وتشجيع استخدامها وتفسيرها وتحليلها.

النتيجة المنشودة ٤: تعزيز استخدام وتحليل إحصاءات التعليم

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

إعداد تقارير مواضيعية تستند إلى 1-
البيانات

إصدار تقرير مواضيعي رئيسي   -
واحد كل ١5 شهراً باالشتراك مع 

الشركاء التحليليين

إصدار بيانات بشأن التعليم   -
مرتين في السنة عن طريق مركز 

البيانات التابع لمعهد اليونسكو 
لإلحصاء

إصدار تقرير مواضيعي رئيسي   -
واحد كل ١5 شهراً باالشتراك مع 

الشركاء التحليليين

عرض البيانات في شكل مرئي أكثر 2-
وضوحاً

األطالس اإللكترونية المتوافرة على   -
منصة شبكية جديدة وغيرها من 

العروض البصرية المواضيعية 
المتاحة على موقع معهد 

اليونسكو لإلحصاء 

األطالس اإللكترونية المتوافرة على   -
منصة شبكية جديدة وغيرها من 

العروض البصرية المواضيعية 
المتاحة على موقع معهد 

اليونسكو لإلحصاء

إعداد منتجات تقنية وتحليلية 3-
وإعالمية 

إعداد وثيقتين تقنيتين، ومذكرتين   -
توجيهيتين، وست صفائح وقائع 

في السنة

إعداد وثيقة تقنية واحدة، ومذكرة   -
توجيهية واحدة، وست صفائح 

وقائع في السنة
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 محور العمل 2: تطوير اإلحصاءات الدولية في مجال 
نتائج التعليم

تحسين  في  ملحوظاً  تقدماً  عديدة  بلدان  أحرزت  للجميع،  التعليم  توفير  أجل  من  المبذولة  الجهود  إطار  في   06010 
االقتصار  من  تحّول  المستدامة  التنمية  أهداف  إطار  في  التركيز  موضع  لكن  األساسي.  بالتعليم  االنتفاع  فرص 
انتفاع  تأمين  الدولي  المجتمع  على  فيجب  أيضاً.  التعّلم  فرص  إتاحة  ليشمل  بالتعليم،  االنتفاع  فرص  إتاحة  على 
الطالب بإمكانات تطوير الكفاءات الالزمة لمشاركتهم في المجتمع، وذلك انطالقاً من القدرة على القراءة والكتابة 

والتعامل مع األرقام.

القراءة  التعليم األساسي )وال سيما مهارات  الرئيسية في  للكفاءات  المنهجي  القياس  إلى تشجيع  المعهد  ويسعى   06011
المعهد  وسيعد  التعّلم.  نتائج  بتقييم  المعنية  شعبته  خالل  من  االبتدائية(  المرحلة  نهاية  في  والحساب  والكتابة 
معلومات  الفهرس  هذا  التالميذ. وسيضم  لدى  التعّلم  نتائج  تقييم  مجال  في  والدولية  الوطنية  بالمبادرات  فهرساً 
بين  الروابط  إقامة  أيضاً  المعهد  وسيشجع  المنهجية.  وأدواتها  التقييم  لعمليات  الفعلية  النتائج  عن  تفصيلية 
لهذا  المعهد  وسيحدد  الدولي.  الصعيد  على  للمقارنة  القابلة  البيانات  مجموعة  زيادة  أجل  من  التقييم  مبادرات 
المعني  العمل  فريق  نتائج  من  استخالص مدخالت  الجودة من خالل  لتقييم  إطاراً  ويضع  مشتركاً  إطاراً  الغرض 

بوضع مقاييس التعّلم ومن المطبوعات المتاحة عن التعلم التي تصدرها سائر وكاالت األمم المتحدة.

النتيجة المنشودة 5: استخدام أوساط التعليم الدولية إطاراً مشتركاً إلعداد دراسات 
تحليلية مقارنة بشأن التقدم المحرز في نتائج التعّلم ورصد هذا التقدم على الصعيد 

الدولي

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

إعداد قائمة بعمليات التقييم الوطنية 1-
والدولية التي تجريها وتستخدمها 

الدول األعضاء لنتائج التعّلم في 
صفوف األطفال الملتحقين بالمدارس

تحليل مبادرات تقييم الطالب في   -
٠١٠ بلد على األقل

تحليل مبادرات تقييم الطالب في   -
٠١٠ بلد على األقل

تحديد ممارسات العمل الجيدة 2-
واستعمالها في عمليات التقييم 

الشفهية لمهارة القراءة 

التوصل إلى توافق في اآلراء بين   -
األطراف المعنية بقضايا القياس. 

والترويج للممارسات الجيدة

التوصل إلى توافق في اآلراء بين   -
األطراف المعنية بقضايا القياس. 

والترويج للممارسات الجيدة

وضع إطار مشرتك وإطار لضمان 3-
جودة البيانات من أجل عمليات التقييم 

واستخدامهما يف عمليات التقييم 
الوطنية وعرب الوطنية

التوصل إلى توافق في اآلراء بين   -
األطراف المعنية. وتحديد إطار 

مشترك والترويج له. ووضع إطار 
لضمان جودة البيانات

التوصل إلى توافق في اآلراء بين   -
األطراف المعنية. وتحديد إطار 

مشترك والترويج له. ووضع إطار 
لضمان جودة البيانات

محور العمل 3: تطوير اإلحصاءات الدولية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار، والثقافة واالتصال والمعلومات

يشمل عمل المعهد مختلف مجاالت اختصاص اليونسكو. وقد التزم المعهد في هذا الصدد باتخاذ مجموعة واسعة   06012
وتحليل  القدرات  وبناء  المنهجيات  ووضع  البيانات  )إنتاج  الدولية  اإلحصاءات  تطوير  يخص  فيما  المبادرات  من 

البيانات( في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، والثقافة، واالتصاالت والمعلومات.
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اإلحصاءات يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

أن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من العوامل األساسية في تحقيق النمو االقتصادي والرفاه  من المسلم به عالمياً   06013
أجل  ومن  واالبتكار.  والتكنولوجيا  العلوم  تحفيز  بشأن  سياساتها  تعزيز  إلى  األعضاء  الدول  وتسعى  االجتماعي. 
المناسب  الوقت  في  الحصول  إلى  الحكومات  تحتاج  ورصدها،  وتنفيذها  المجال  هذا  في  فعالة  سياسات  وضع 
بأنه سيتم استخدامها أيضاً  على مؤشرات للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار قابلة للمقارنة عبر الحدود الوطنية علماً 

لتيسير رصد الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة.

وتعد اإلحصاءات في مجال البحث والتطوير التجريبي عنصراً أساسياً من مجموعة مؤشرات العلوم والتكنولوجيا   0601٤
البحث  مجال  في  نوعية  إحصاءات  ونشر  إنتاج  على  الحالي  تركيزه  المعهد  سيواصل  ولذا  الكاملة.  واالبتكار 
والتدريب(  والتصميم  التكنولوجيا  نقل  )مثل  عناصر  يشمل  إذ  نطاقاً  أوسع  مفهوم  هو  االبتكار  أن  بيد  والتطوير. 
الدراسات  عدد  سجل  الماضية،  القليلة  السنوات  مدى  وعلى  النامية.  للبلدان  بالنسبة  بالغة  بأهمية  تتسم 
النامية.  البلدان  من  كثير  في  ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء  جميع  في  كبيراً  ارتفاعاً  االبتكار  مجال  في  االستقصائية 
وقام المعهد بإعداد دراسة استقصائية دولية إلنتاج بيانات قابلة للمقارنة عبر الحدود الوطنية وساعد في الوقت 

ذاته البلدان على إجراء دراساتها االستقصائية الوطنية.

ويستند عمل المعهد في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار إلى أربعة محاور عمل رئيسية هي: جمع البيانات   06015
دراستين  بإعداد  المعهد  سيقوم  البيانات،  جمع  يخص  ففيما  البيانات.  ونشر  القدرات  وبناء  المنهجي  والتطوير 
بالدراسة  القيام  يتم  بينما  سنة  كل  في  والتطوير  البحث  بيانات  جمع  ويتم  عالمي:  أساس  على  استقصائيتين 
للدراسات  عالمية  حصر  قائمة  بوضع  المعهد  قام  كما  الفردية.  السنوات  خالل  باالبتكار  المتعلقة  االستقصائية 
االستقصائية في مجال االبتكار وسيقوم بتحديثها بانتظام. وقد صممت هذه القائمة لمساعدة الدول األعضاء على 

إعداد دراسات استقصائية وطنية.

منها،  المستخلصة  البيانات  ونوعية  العالمية  االستقصائية  الدراسات  إلى  االستجابة  معدالت  تحسين  على  وحرصاً   06016
مجاالت  في  لإلحصاءات  المستدام  لإلنتاج  الوطنية  القدرات  تطوير  مجال  في  المساعدة  تقديم  المعهد  سيواصل 
الشبكات  مع  الروابط  وتعزيز  منتظمة  تدريبية  عمل  حلقات  عقد  ذلك  وسيستلزم  واالبتكار.  والتكنولوجيا  العلوم 

اإلقليمية للممارسين المشتركين في إعداد البيانات اإلحصائية.

وسيقوم المعهد كذلك بتطوير وتطويع مجموعة من األدوات المنهجية الرامية إلى إنتاج بيانات نوعية. وعلى وجه   06017
االبتكار،  مجال  في  استقصائية  دراسات  إجراء  كيفية  حول  دليالً  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  سيصدر  الخصوص، 
لما يتسم به من أهمية خاصة  سيتضمن منهجية لتقييم دور االبتكار في القطاعين غير الرسمي والزراعي )نظراً 
في الكثير من البلدان النامية(. كما سيقوم المعهد بمراجعة توصية اليونسكو لسنة ١97٨ بشأن التوحيد الدولي 
استخدام  لتشجيع  واإللكترونية  المطبوعة  المنشورات  إصدار  سيتم  وأخيراً،  والتكنولوجيا.  العلم  إلحصاءات 

مؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وربطها بقضايا التنمية.

النتيجة المنشودة 6: تزويد الدول األعضاء في الوقت المناسب بمعلومات وتحليالت 
تخص اإلحصاءات المتعلقة بالبحث والتطوير واالبتكار

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

توسيع قاعدة بيانات العلوم 1-
والتكنولوجيا واالبتكار 

بلوغ نسبة صافية قدرها ٪3٦   -
الستجابة البلدان التي يرسل إليها 
معهد اليونسكو لإلحصاء استبياناً 

بشأن أنشطة البحث والتطوير

ورود 35 رداً على االستبيان بشأن   -
االبتكار

بلوغ نسبة صافية قدرها ٪3٢   -
الستجابة البلدان التي يرسل إليها 
معهد اليونسكو لإلحصاء استبياناً 

بشأن أنشطة البحث والتطوير

ورود 3٠ رداً على االستبيان بشأن   -
االبتكار
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

إضافة ما ال يقل عن 75 دراسة   -
استقصائية بشأن االبتكار إلى 

قائمة جرد االبتكار

توافر البيانات الوصفية عن   -
أنشطة البحث والتطوير في جميع 

البلدان التي توجد عنها بيانات 
بشأن هذه األنشطة في قاعدة 

بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء

إضافة ما ال يقل عن 75 دراسة   -
استقصائية بشأن االبتكار إلى 

قائمة جرد االبتكار 

توافر البيانات الوصفية عن   -
أنشطة البحث والتطوير في جميع 

البلدان التي توجد عنها بيانات 
بشأن هذه األنشطة في قاعدة 

بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء

إعداد منهجيات لمساعدة الدول 2-
األعضاء على إجراء دراسات 

استقصائية بشأن العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار

٨ بلدان نامية على األقل تطلب   -
المساعدة في إجراء أنشطة 

بحث وتطوير أو إجراء دراسة 
استقصائية سنوية عن االبتكار

قيام المؤتمر العام في دورته   -
التاسعة والثالثين بطلب مراجعة 

توصية اليونسكو لسنة ١97٨ 
بشأن التوحيد الدولي إلحصاءات 

العلوم والتكنولوجيا

5 بلدان نامية على األقل تطلب   -
المساعدة في إجراء أنشطة 

بحث وتطوير أو إجراء دراسة 
استقصائية سنوية عن االبتكار

قيام المؤتمر العام في دورته   -
التاسعة والثالثين بطلب مراجعة 

توصية اليونسكو لسنة ١97٨ 
بشأن التوحيد الدولي إلحصاءات 

العلوم والتكنولوجيا

عدد البلدان/الجهات املشاركة التي يتم 3-
تعزيز قدراتها عىل جمع اإلحصاءات يف 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

مشاركة ٦٠ بلداً في 4 حلقات   -
عمل إقليمية )مشاركة ١٠ بلدان 

في حلقة عمل إقليمية كل ٨ 
أشهر(

تنظيم ٢٠ حلقة عمل للمساعدة   -
التقنية )5 في السنة( 

مشاركة 4٠ بلداً في 4 حلقات   -
عمل إقليمية )مشاركة ١٠ بلدان 
في حلقة عمل إقليمية في السنة(

تنظيم ١٦ حلقة عمل   -  
للمساعدة التقنية )4 في السنة(

إعداد التقارير واملواد اإللكرتونية ٤-
األخرى التي تعزز استخدام مؤرشات 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
وارتباطها بالقضايا اإلنمائية

تلقي معهد اليونسكو لإلحصاء   -
١4٠ طلباً بشأن البيانات الخاصة 

بالبحث والتطوير واالبتكار )35 
في السنة(

تلقي معهد اليونسكو لإلحصاء   -
١٠٠ طلب بشأن البيانات الخاصة 

بالبحث والتطوير واالبتكار )٢5 
في السنة(

اإلحصاءات يف مجال الثقافة

االقتصادية  اإلسهامات  لتقييم  إحصائية  معلومات  على  للحصول  الدولي  المجتمع  داخل  متزايد  طلب  هناك   06018
الشواهد. واستجابة لذلك، يقوم  القائمة على  السياسات  التنمية ودعم رسم  المجتمع وفي  للثقافة في  واالجتماعية 
في  ويضطلع  الوطنية،  الحدود  عبر  للمقارنة  والقابلة  الثقافية  بالمسائل  الخاصة  البيانات  نطاق  بتوسيع  المعهد 
اإلحصاءات  واستخدام  إنتاج  على  البلدان  قدرة  لدعم  الالزمة  المنهجية  التوجيهية  المبادئ  بإعداد  ذاته  الوقت 

الثقافية.

من  تُعد  التي  الروائية،  األفالم  بشأن  الوطنية  الحدود  عبر  للمقارنة  قابلة  بيانات  ونشر  إنتاج  المعهد  وسيواصل   06019
أهم القطاعات الثقافية. وستعطى األولوية إلى تحسين مدى التغطية ونسبة االستجابة لهذه الدراسة االستقصائية 

العالمية التي تجري كل سنتين.

القابلة  البيانات  ستنتج  الثقافي  المجال  في  التوظيف  بشأن  عالمية  استقصائية  دراسة  أيضاً  المعهد  وأعّد   06020
للمقارنة دولياً والتي يحتاجها واضعو السياسات وسائر مستخدمي البيانات. ومن أجل دعم رصد أهداف التنمية 

المستدامة، من المتوقع أن يحتاج المعهد أيضاً إلى تنفيذ برنامج جديد يعنى باإلحصاءات في مجال التراث. 
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من  سلسلة  تطوير  المعهد  سيواصل   ،٢٠٠9 لعام  الثقافية  لإلحصاءات  اليونسكو  إطار  تنفيذ  تعزيز  إلى  وسعياً   06021
على  األعضاء  الدول  مساعدة  إلى  التوجيهية  المبادئ  هذه  وترمي  الرئيسية.  المواضيع  حول  المنهجية  الكتيبات 

إعداد دراساتها االستقصائية المتعلقة بالشؤون اإلدارية واألسرية وإنتاج بيانات عالية الجودة في مجال الثقافة.

ومن أجل تعزيز القدرات اإلحصائية للدول األعضاء، سيستمر المعهد في توفير التدريب والدعم التقني إلى الدول   06022
األعضاء. ويمكن أن تتخذ هذه األنشطة التدريبية شكل حلقات تدريبية إقليمية أو وطنية من شأنها أن تسهم أيضاً 
تحسين  وهو  المنشود  األساسي  الهدف  تحقيق  وفي  القطري  الصعيد  على  الممارسين  بين  التواصل  تعزيز  في 
الثقافة. كما سيواصل المعهد العمل مع فرادى الدول األعضاء ومع الوكاالت الدولية  تغطية اإلحصاءات في مجال 

الرئيسية والخبراء في هذه العملية.

النتيجة المنشودة 7: تزويد الدول األعضاء في الوقت المناسب بمعلومات وتحليالت 
تخص اإلحصاءات الثقافية التي تيّسر وضع السياسات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

زيادة عدد الوثائق بشأن الموارد 1-
المنهجية التي يتم إنتاجها دعماً إلعداد 

ً اإلحصاءات الثقافية عالميا

إنتاج موردين منهجيين على األقل إنتاج مورد منهجي واحد على -   -
األقل

وضع بيانات ومؤشرات قابلة للمقارنة 2-
عبر الحدود الوطنية ونشرها في 

مجموعة واسعة من التقارير العالمية

زيادة توافر بيانات ومؤشرات   -
جديدة لنشرها وتحليلها من 
أجل استقصاء معهد اليونسكو 

لإلحصاء بشأن إحصاءات 
التوظيف في المجال الثقافي 

واستقصاء المعهد نفسه بشأن 
إحصاءات األفالم الروائية

إنشاء مجموعة جديدة من   -
البيانات عن اإلحصاءات المتعلقة 

بالتراث 

زيادة توافر بيانات ومؤشرات   -
جديدة لنشرها وتحليلها من 
أجل استقصاء معهد اليونسكو 

لإلحصاء بشأن إحصاءات 
التوظيف في المجال الثقافي 

واستقصاء المعهد نفسه بشأن 
إحصاءات األفالم الروائية

ارتفاع عدد أخصائيي اإلحصاء 3-
واملوظفني العاملني يف املجال الثقايف 

عىل الصعيد الوطني الذين يتم 
تدريبهم عىل جمع اإلحصاءات الثقافية 

وتحليلها واستعمالها. 

تنظيم ٦ حلقات تدريبية على   -
األقل )حلقة واحدة إقليمية في 

السنة(

تنظيم 4 حلقات تدريبية إقليمية   -
على األقل 

اإلحصاءات يف مجال االتصال واملعلومات

اليونسكو  فيما يخص اإلحصاءات في مجال االتصال والمعلومات، هناك ثالثة مجاالت رئيسية يشارك فيها معهد   06023
لإلحصاء: تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم، واإلحصاءات في مجال وسائل اإلعالم، ومؤشرات 
والقدرات  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  ميزانية  على  التمويلية  القيود  ظل  وفي  والمعلوماتية.  اإلعالمية  الدراية 
إدخال  في  - ٢٠١7 ستتمثل  للفترة ٢٠١4  الرئيسية  األولوية  فإن  المجال،  هذا  في  المحدودة  الوطنية  اإلحصائية 
دراسة  إجراء  قبل  وذلك  المناطق  مختلف  في  التعليم  استقصاء  في  تدريجياً  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
له  تسنى  إذا  المعهد  به  يقوم  سوف  الذي  اإلعالم  وسائل  استقصاء  في  مماثل  نهج  وسيتبع  عالمية.  استقصائية 

تأمين موارد كافية.
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في  التعليم  استقصاءات  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  إدخال  بشأن  الشاملة  المعهد  استراتيجية  وتستند   0602٤
عن  صادر  واضح  بيانات  طلب  إلى  يستند  االستقصاء  أن  ضمان   )١( رئيسيين:  اعتبارين  إلى  المناطق  مختلف 
المنصات اإلقليمية التي تستوجب مشاركة قوية من قبل صناع القرار وخبراء اإلحصاء على الصعيد الوطني، و)٢( 
البيانات األساسية  الحد األدنى من  آليات وطنية لجمع ما ال يقل عن  إنشاء  السلطات بشأن  التزام قوي من جانب 
العالمي  القمة  مؤتمر  أعمال  جدول  )مثل  العالمية  الرصد  واحتياجات  الوطنية  السياسات  أولويات  تتناول  التي 
األفريقية  البلدان  في  البيانات  جمع  عملية  المعهد  أجرى  االستراتيجية،  هذه  على  وبناًء  المعلومات(.  لمجتمع 
الناطقة بالفرنسية في عام ٢٠١3، وتم استهداف البلدان األفريقية الناطقة باللغة اإلنجليزية في عام ٢٠١4. ومن 

المزمع إجراء دراسة استقصائية عالمية في عام ٢٠١٦.

اليونسكو في تعزيز تطوير وسائل اإلعالم.  ليس هناك لبس داخل منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق باختصاص   06025 
الدراسة  بشأن  المعهد  استبيان  ويستند  والتقييم.  للرصد  مؤشرات  اإلعالم  وسائل  تطوير  مدى  تقدير  ويتطلب 
المجلس  أقره  الذي  اإلعالم،  وسائل  لتنمية  اليونسكو  مؤشرات  إطار  إلى  اإلعالم  وسائل  مجال  في  االستقصائية 
الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية االتصال في عام ٢٠٠٨. وستبدأ عملية جمع البيانات على أساس إقليمي 

إذا تم تأمين التمويل الكافي.

والمعلوماتية.  اإلعالمية  الدراية  مؤشرات  لتطوير  اليونسكو  في  والمعلومات  االتصال  قطاع  المعهد  يدعم  وأخيراً،   06026
تجري  التي  للبلدان  األدوات  من  مجموعة  بتطوير  الخاص  القطاع  لمشروع  اإلحصائية  الخبرة  المعهد  ويقدم 

تقييمات وطنية.

النتيجة المنشودة 8: تزويد الدول األعضاء في الوقت المناسب بمعلومات وتحليالت 
تخص إحصاءات االتصاالت التي تيّسر وضع السياسات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

توفير البيانات العالمية عن تكنولوجيا 1-
المعلومات واالتصاالت في مجال 

التعليم وتحديثها بانتظام

بلوغ معدل 4٠٪ في الردود على   -
الدراسة االستقصائية العالمية 

بشأن تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في مجال التعليم لعام 

٢٠١٦

بلوغ معدل 4٠٪ في الردود على   -
الدراسة االستقصائية العالمية 

بشأن تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في مجال التعليم لعام 

٢٠١٦

توفير إحصاءات متعلقة بوسائل 2-
اإلعالم وتحديثها بانتظام

بلوغ معدل 75٪ في الردود على   -
الدراسة االستقصائية اإلقليمية 

بشأن اإلحصاءات المتعلقة 
بوسائل اإلعالم

محور العمل ٤: تعزيز األنشطة اإلحصائية الشاملة

اليونسكو لإلحصاء، احتياجات  الذي يضطلع به معهد  العمل اإلحصائي  العمل هذا، في إطار برنامج  يلبي محور   06027
المؤسسات  على  البيانات  وتعميم  البيانات  ومعالجة  اإلحصائية  البيانات  بجمع  يتعلق  فيما  المعهد  أفرقة  جميع 

ومستخدميها. ويستعين المعهد أيضاً بإطار شامل لجودة البيانات بغية اإلحاطة بكل مراحل العمل اإلحصائي. 

وتتوزع الموارد المسّخرة لالستجابة ألهداف برنامج العمل هذا على معهد اليونسكو لإلحصاء الذي يقع مقره في   02028
مونتريال وعلى الشبكة الميدانية للمعهد في أفريقيا، وأمريكا الالتينية والكاريبي، وآسيا والمحيط الهادي، والدول 

العربية.
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والمؤشرات  المعهد  وضعه  الذي  الجودة  إطار  لنا  ويتيح  الشاملة.  المعهد  أولويات  إحدى  البيانات  جودة  وتشكل   06029
المرتبطة به إنتاج مجموعة محكمة من البيانات الجيدة في المهل المناسبة باالستناد إلى منهجية موحدة. ولتقديم 
استحداث  سيتم  الميدان،  وفي  مونتريال  في  العاملون  الموظفون  به  يضطلع  الذي  العمل  لهذا  الدعم  من  المزيد 
أجل  من  وذلك   ،)UNESTEAMS( اليونسكو  ألفرقة  الداخلية  المواقع  بخدمات  يستعين  داخلي  إلكتروني  موقع 

الحفاظ على جميع التقارير المتعلقة بجودة البيانات والتشارك في االنتفاع بهذه التقارير.

تبادل  تعزيز  أجل  من  البيانات  بجمع  الخاصة  والنظم  العمليات  تكييف  على  رئيسي  بشكل  التركيز  ويجري   06030
األيبيرية  الشبكة  )مثل  اإلقليميين  الشركاء  مع  نجريها  التي  التبادل  عمليات  في  و الوصفية  اإلحصائية  البيانات 
األمريكية للمؤشرات العلمية والتكنولوجية   )RICYT(     فيما يخص بيانات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار(. وسيعود 
والمتوسط.  القصير  المدى  في  البيانات  وجودة  الداخلية  الكفاءة  صعيدي  على  المعهد  على  جمة  بفوائد  ذلك 
ومكتب  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  مع  تعاوني  مشروع  لتنفيذ  األولوية  تولى  وبالتالي، 

اإلحصاء للجماعات األوروبية من أجل تحسين عملية جمع البيانات المشتركة بين اليونسكو والمنظمة والمكتب.

وتؤدي األفرقة الميدانية للمعهد أيضاً دوراً أساسياً في تحسين جودة بيانات المعهد.  06031

النتيجة المنشودة 9: رصد نوعية البيانات التي ينتجها المعهد وتحسينها باستمرار

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

نشر مؤشرات األداء الرئيسية تعزيز أطر اإلدارة والجودة 1-  -
بشأن معدالت الردود على 

الدراسات االستقصائية التي 
يجريها معهد اليونسكو لإلحصاء 

وبشأن مالءمة التوقيت لجميع 
أنشطة المعهد االستقصائية

نشر مؤشرات األداء الرئيسية   -
لتغطية البيانات واكتمالها من 

أجل الدراسات االستقصائية التي 
يجريها المعهد في مجال التعليم 

والبحث والتطوير 

تشمل عملية تخطيط   -  
الدراسات االستقصائية وتنفيذها 
جميع األطراف المعنية الداخلية 

في المعهد

نشر مؤشرات األداء الرئيسية   -
بشأن معدالت الردود على 

الدراسات االستقصائية التي 
يجريها معهد اليونسكو لإلحصاء 

وبشأن مالءمة التوقيت لجميع 
أنشطة المعهد االستقصائية

نشر مؤشرات األداء الرئيسية   -
لتغطية البيانات واكتمالها من 

أجل الدراسات االستقصائية التي 
يجريها المعهد في مجال التعليم 

والبحث والتطوير 

تشمل عملية تخطيط الدراسات   -
االستقصائية وتنفيذها جميع 
األطراف المعنية الداخلية في 

المعهد

تحسين كفاءة وفعالية آليات تبادل 2-
البيانات مع المنظمات الدولية األخرى 

جعل عملية تبادل البيانات   -
اإلحصائية مع منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي 
ومكتب اإلحصاء للجماعات 

األوروبية عملية آلية بشكل كامل 
من أجل إجراء االستقصاء بشأن 

التعليم

جعل عملية تبادل البيانات   -
اإلحصائية مع منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي 
ومكتب اإلحصاء للجماعات 

األوروبية عملية آلية بشكل كامل 
من أجل إجراء االستقصاء بشأن 

التعليم
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

تحسني كفاءة وفعالية التنسيق الداخيل 3-
يف املعهد والعمليات وإدارة البيانات 

والبيانات الوصفية واألدوات مع مراعاة 
دورة حياة البيانات كاملة. 

تخفيض بنسبة ١٠٪ في تكلفة   -
الجمع والمعالجة

تكييف النظم والعمليات مع   -
االستبيانات القياسية وعمليات 

جمع البيانات اإلقليمية/العالمية

إنشاء فريق عمل إلنتاج البيانات   -
وإعداد خطة تحدد األولويات

تخفيض بنسبة ١٠٪ في تكلفة   -
الجمع والمعالجة

تكييف النظم والعمليات مع   -
االستبيانات القياسية وعمليات 

جمع البيانات اإلقليمية/العالمية

إنشاء فريق عمل إلنتاج البيانات   -
وإعداد خطة تحدد األولويات

عدد الدول األعضاء التي عززت فيها ٤-
القدرات اإلحصائية نتيجة ألنشطة 

موظفي املعهد امليدانيني.

الدول العربية: 7 دول  -

منطقة آسيا والمحيط الهادي: 4٠   -
دولة

منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي:   -
5٠ دولة

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء   -
الكبرى: 5٠ دولة

الدول العربية: 7 دول  -

منطقة آسيا والمحيط الهادي: 4٠   -
دولة

منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي:   -
5٠ دولة

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء   -
الكبرى: 5٠ دولة

ذلك  ستتطلب  إذ  لإلحصاء،  اليونسكو  لمعهد  اإللكتروني  الموقع  تصميم  إعادة  في  الرئيسية  المبادرة  وستتمثل   06032
المضامين، واستحداث  اإلشارات، ونقل  بنية جديدة لوضع  المضامين بكاملها )وترجمتها(، وإيجاد  إعادة صياغة 
التطبيقات( بكاملها  لبرمجة  البينية  )الواجهة  الصلة  البيانات ذات  اختبارات. وستُستبدل خدمة  صفحات، وإجراء 
ورسمه  البيانات  لبوابة  البصري  العرض  تصميم  سيعاد  حين  في  إلكترونية  سحابية  بنية  إلى  نقلها  وسيتم 
االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  مع  تعاوني  ترتيب  إطار  في  جديدة  تكنولوجيات  باستخدام 
استبدال  المحمولة وسيتم  لألجهزة  الدعم  من  مزيد  اإللكتروني. وسيقدَّم  الموقع  إدارة مضامين  نظام  وسيُستبدل 
المشروع  وهذا  الحاليين.  البيانات  ومركز  اإللكتروني  الموقع  مجمل  عن  تقريباً  فسيُستغنى  بكامله.  البحث  نظام 
ومشوقاً،  الرغم من كونه طموحاً  لكنه على  الدعم.  المزيد من  مما سيتطلب  أهداف طموحة جداً  للغاية وله  معقد 

فإنه قابل للتحقيق وإن كان مليئاً بالتحديات.

النتيجة المنشودة 10: تيسير الحصول على بيانات المعهد وتيسير استخدامها، وجعل 
ُسبل الحصول عليها وُسبل استخدامها أكثر فعالية ومالءمة الحتياجات المستخدمين

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

 إنشاء أو تعزيز شراكات مع 1-
الوسطاء المعنيين بالبيانات )المواقع 

اإللكترونية التابعة ألطراف ثانية( 
لتحسين عمليات النشر التي يجريها 

المعهد 

إنشاء شراكتين جديدتين على   -
األقل مع وسطاء معنيين بالبيانات

عرض بيانات المعهد بوضوح على   -
موقع مقر اليونسكو على اإلنترنت 

وعلى موقع مكاتب اليونسكو 
اإلقليمية

إنشاء شراكتين جديدتين على   -
األقل مع وسطاء معنيين بالبيانات

عرض بيانات المعهد بوضوح على   -
موقع مقر اليونسكو على اإلنترنت 

وعلى موقع مكاتب اليونسكو 
اإلقليمية
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ 
5١٨ مليون دوالر

تنفيذ خدمة اإلنترنت الخاصة   -
ببيانات المعهد المفتوحة 

انتقال خمسة مواقع خارجية   -
على األقل تتضمن بيانات قديمة/
منتهية الصالحية إلى استخدام 

أساليب آلية جديدة لضمان 
تحديثها بصورة دائمة

تنفيذ خدمة اإلنترنت الخاصة   -
ببيانات المعهد المفتوحة 

انتقال خمسة مواقع خارجية   -
على األقل تتضمن بيانات قديمة/
منتهية الصالحية إلى استخدام 

أساليب آلية جديدة لضمان 
تحديثها بصورة دائمة

إبقاء منتجات وخدمات مواقع معهد 2-
اليونسكو لإلحصاء ومركز البيانات 

محّدثة بصورة دائمة ومناسبة ومعززة 
بانتظام

إضافة نوع واحد على األقل من   -
المنتجات في السنة.

زيادة بنسبة ١٠٪ في الدورات   -
الوحيدة المضافة إلى منتجات 

بيانات المعهد على اإلنترنت خالل 
فترة العامين

تعزيز مركز بيانات المعهد مرتين   -
في السنة 

رصد تجربة مستخدمي مركز   -
بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء 

المتاح على اإلنترنت 

إعادة تصميم الموقع اإللكتروني   -
للمعهد وبوابة البيانات الخاصة 
به وتدشين موقع جديد في عام 

٢٠١7

تعزيز مركز بيانات المعهد مرة   -
في السنة

زيادة بنسبة ١٠٪ في الدورات   -
الوحيدة المضافة إلى منتجات 

بيانات المعهد على اإلنترنت خالل 
فترة العامين

تعزيز مركز بيانات المعهد مرتين   -
في السنة 

رصد تجربة مستخدمي مركز   -
بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء 

المتاح على اإلنترنت 

إعادة تصميم الموقع اإللكتروني   -
للمعهد وبوابة البيانات الخاصة 
به وتدشين موقع جديد في عام 

٢٠١7
تحسني كفاءة وفعالية ممارسات النرش 3-

عىل الصعيد الداخيل 
استخدام األساليب اآللية إلجراء   -
عملية نشر خمس قواعد بيانات 

على األقل تنشر يدوياً في الوقت 
الراهن.

تحويل عملية نشر مجموعات   -
البيانات كافة إلى عملية إخطار 

آلية بالتحديثات للشركاء

ضمان اتساق البيانات بين   -
مجموعات البيانات المنشورة 
خارجياً ومركز بيانات المعهد

استخدام األساليب اآللية إلجراء   -
عملية نشر خمس قواعد بيانات 

على األقل تنشر يدوياً في الوقت 
الراهن.

تحويل عملية نشر مجموعات   -
البيانات كافة إلى عملية إخطار 

آلية بالتحديثات للشركاء

ضمان اتساق البيانات بين   -
مجموعات البيانات المنشورة 
خارجياً ومركز بيانات المعهد
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األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا

للربامج،  الرئيسية  املجاالت  يف جميع  السنوات األربع األولوية ألفريقيا  فرتة  خالل  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  سيعطي 
وال سيما فيما يتعلق بالعمل الجاري من أجل تحسني نوعية إحصاءات التعليم وتشجيع استخدام املؤرشات املتعلقة 
بالسياسات التي وضعت خصيصا للمنطقة. وسيوفر التدريب لجميع بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى 

خالل الفرتة ٢٠١4 - ٢٠١7. كما سيجري تقييم جودة البيانات يف عدد من البلدان.

األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

حسب  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  عن  الصادرة  واملؤرشات  البيانات  جميع  تصنيف  عىل  اإلمكان  قدر  املعهد  سيحرص 
جهود  بذل  تتطلب  إذ  البيانات  معالجة  األولوية  هذه  وتتجاوز  الجنسني.  بني  التكافؤ  مؤرش  يف  وإدماجها  الجنس 
الوقت  يف  الصلة  ذات  املؤرشات  إنتاج  أجل  من  الوطنيني  اإلحصائيني  قدرات  وتنمية  املنهجي  العمل  مجاالت  يف  مستمرة 
هذا  يف  بالعمل  املعهد  وسيقوم  اليونسكو.  اختصاص  مجاالت  يف  الجنسني  بني  املساواة  قضايا  تعكس  والتي  املناسب 

االتجاه يف السنوات األربع املقبلة.
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الباب الثاني – ألف – إدارة  
المكاتب الميدانية

    امليدان - 1

     

امليزانية العادية

املوارد الخارجة عن 
امليزانية)١( إدارة املكاتب امليدانية

املجموع 38م/5 
 املعتمدة

)667 مليون دوالر(

 خطة اإلنفاق
2017-2016 

)518 مليون دوالر(

دوالر دوالر  دوالر   

٦٠٠ 39٦ ١  ١٠٠ ١٠١ ٢5  ١٠٠ 39١ ٢٦   تكاليف تشغيل املكاتب امليدانية1-

-          ٢٠٠ 7٢٦ 55  7٠٠ ٠53 5٨  اإلدارة امليدانية للربامج الالمركزية )املوظفون(2-

600 396 1  300 827 80080 ٤٤٤ 8٤ املجموع، إدارة املكاتب امليدانية 

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم    )١(
الربنامج" والصناديق الذاتية التمويل.

املناطق/املقر

توزيع امليزانية العادية حسب املناطق )518 مليون دوالر(توزيع امليزانية العادية حسب املناطق )667 مليون دوالر(

اإلدارة امليدانية 
للربامج 

الالمركزية 
)املوظفون(

تكاليف تشغيل 
املكاتب امليدانية

 املجموع 38م/5 املعتمدة
)667 مليون دوالر(

اإلدارة امليدانية 
للربامج 

الالمركزية 
)املوظفون(

تكاليف تشغيل 
املكاتب امليدانية

 خطة اإلنفاق 2017-2016
)518 مليون دوالر(

٪ دوالر دوالردوالر٪ دوالر دوالردوالر 

3٠,7٪9٠٠ ٨53 ٢4  7٠٠ ٢5٠ ٨  ٢٠٠ ٦٠3 ١٦  ٢9,9٪4٠٠ ٢١3 ٢5  3٠٠ ٢4٨ ٨  ١٠٠ 9٦5 ١٦  أفريقيا

١5,3٪٠٠٠ 37٨ ١٢  9٠٠ 9٢٢ ٢  ١٠٠ 455 9  ١5,١٪٦٠٠ 77١ ١٢  3٠٠ 94٠ ٢  3٠٠ ٨3١ 9  الدول العربية

٢4,٦٪3٠٠ 9١٠ ١9  3٠٠ ٦٦٠ ٦  ٠٠٠ ٢5٠ ١3  ٢4,١٪٠٠٠ 335 ٢٠  7٠٠ ٦7٢ ٦  3٠٠ ٦٦٢ ١3  آسيا واملحيط الهادي

٦,٦٪4٠٠ 3٦3 5  ٨٠٠ ٨79 ١  ٦٠٠ 4٨3 3  ٦,4٪٨٠٠ 3٦7 5  ٢٠٠ ٨٨4 ١  ٦٠٠ 4٨3 3  أوروبا وأمريكا الشمالية

١9,9٪4٠٠ ٠47 ١٦  4٠٠ ٢٢9 4  ٠٠٠ ٨١٨ ١١  ١9,5٪3٠٠ 459 ١٦  ٦٠٠ ٢35 4  7٠٠ ٢٢3 ١٢  أمريكا الالتينية والكاريبي

97,2٪000 553 78  100 9٤3 23  900 609 5٤  9٤,9٪100 1٤7 80  100 981 23  000 166 56  املجموع، امليدان

2,8٪300 27٤ 2  000 158 1  300 116 1  5,1٪700 297 ٤  000 ٤10 2  700 887 1  املقر

100,0٪3٠٠ ٨٢7 ٨٠  100 101 25  200 726 55  100,0٪800 ٤٤٤ 8٤  100 391 26  700 053 58  املجموع، إدارة املكاتب امليدانية

امليزانية العادية 518 مليون دوالر  امليزانية العادية 667 مليون دوالر     
          

املقر
 ٢,٣مليون دوالر

٪٢,٨

أمريكا الالتينية والكاريبي
 ١٦ مليون دوالر

٪١٩,٩

أوروبا 
وأمريكا الشمالية
 ٥,٤مليون دوالر

٪٦,٦

آسيا واملحيط الهادي
 ١٩,٩مليون دوالر

٪٢٤,٦

الدول العربية
 ١٢,٤مليون دوالر

٪١٥,٣

أفريقيا
 ٢٤,٩مليون دوالر

٪٣٠,٧

املقر
 ٤,٣مليون دوالر

٪٥,١

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

 ١٦,٥مليون دوالر
٪١٩,٥

أوروبا 
وأمريكا الشمالية

٥,٤مليون دوالر; ٦,٦٪

آسيا واملحيط الهادي
 ٢٠,٣مليون دوالر

٪٢٤,١

الدول العربية
 ١٢,٨مليون دوالر

٪١٥,١

أفريقيا
 ٢٥,٢مليون دوالر

٪٢٩,٩
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امليدان - 2

بنود اإلنفاق

خطة اإلنفاق 2016-2017 )518 مليون دوالر(  38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر( 
املوارد 

الخارجة عن 
امليزانية)١(

امليزانية 
التشغيلية

املجموعميزانية املوظفني 
امليزانية 
التشغيلية

ميزانية 
املوظفني 

املجموع

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر    

     اإلدارة امليدانية للربامج الالمركزية1 -

١٠٠ ١7٢  ٢٠٠ 7٢٦ 55 ٢٠٠ 7٢٦ 55 7٠٠ ٠53 5٨ 7٠٠ ٠53 5٨ املوظفون )الوظائف الثابتة( 

     تكاليف تشغيل املكاتب امليدانية2 -

5٠٠ ٢٢4 ١       التكاليف التشغيلية للمكاتب امليدانيةأوالً - 

 ٠٠٠ ٦5٠ 4   ٠٠٠ ٦5٠ 4  ٠٠٠ ٦5٠ 4   ٠٠٠ ٦5٠ 4  املوظفون املؤقتون 

 3٠٠ ١٢9   3٠٠ ١٢9  3٠٠ ١٢9   3٠٠ ١٢9  ساعات العمل اإلضافية 

 ٠٠٠ 3١٠ ١   ٠٠٠ 3١٠ ١  ٠٠٠ 3١٠ ١   ٠٠٠ 3١٠ ١  سفر املوظفني يف مهام رسمية 

 -    -   -    -   تكاليف االستشاريني والخرباء 

 ٠٠٠ ١75 ٢   ٠٠٠ ١75 ٢  ٠٠٠ ١75 3   ٠٠٠ ١75 3  الخدمات التعاقدية 

 ٠٠٠ 45٠   ٠٠٠ 45٠  ٠٠٠ 45٠   ٠٠٠ 45٠  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى 

 ٨٠٠ ٢7٦ ١٦   ٨٠٠ ٢7٦ ١٦  ٨٠٠ ٢7٦ ١٦   ٨٠٠ ٢7٦ ١٦  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى 

 -    -   -    -   مرصوفات أخرى 

500 22٤ 1  100 991 2٤  -   100 991 2٤  100 991 25  -   100 991 25   املجموع الفرعي  

     املبالغ املدارة لتعزيز املكاتب امليدانيةثانياً -  

مشاركة اليونسكو يف األنشطة الرائدة ملبادرة  
األمم املتحدة من أجل توحيد األداء

  4٠٠٠ ٠٠   4٠٠٠ ١١٠   ٠٠٠ ١١٠  ٠٠٠ ٠٠ 

-   000 110  -   000 110  000 ٤00  -   000 ٤00   املجموع الفرعي  

600 396 1  300 827 80  200 726 55  100 101 25  800 ٤٤٤ 8٤  700 053 58  100 391 26  املجموع، تكاليف تشغيل املكاتب امليدانية  

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم الربنامج"    )١(

والصناديق الذاتية التمويل.

قرار المؤتمر العام 3٨م/٦١ بشأن إدارة المكاتب الميدانية  07000

إن المؤتمر العام

١ -  يأذن للمديرة العامة بما يلي:

االستمرار، خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١7، في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة المكاتب الميدانية بصيغتها  )أ( 
التي وافق عليها في القرار 37م/5٨ )الفقرة ٠7٠٠٠ في الوثيقة 37م/5 المعتمدة(، فضالً عن التعديالت 

البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار، من أجل تحقيق ما يلي:

تحقيق  الحتياجات  وفقاً  وتكييفها  لليونسكو  الميدانية  الشبكة  إصالح  استراتيجية  تنفيذ  مواصلة   )١(
أي قرار ذي صلة  يتماشى مع  بما  المتحدة  األمم  القطري فيما بين وكاالت  المستوى  االتساق على 
الميدانية  المكاتب  مساءلة  وضمان  والثالثين،  السابعة  دورته  في  العام  المؤتمر  اعتمده  بذلك 

بصورة متزايدة؛

محددة  جوانب  تعزيز  وضمان  الميدانية  للمكاتب  اإلداري  التوجيه  لتوفير  المناسبة  التدابير  اتخاذ   )٢(
اتخاذ  ذلك  في  بما  المتحدة،  لألمم  المشتركة  البرمجة  عمليات  في  المشاركة  المكاتب  عمل  في 

ترتيبات بديلة في البلدان التي ال يوجد لليونسكو ممثل مقيم فيها؛
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القطاعات  مع  مشتركة  استعراض  عمليات  إجراء  خالل  من  الميدانية  للمكاتب  العام  األداء  رصد   )3(
والمرافق المعنية؛

من  مواردها  لمجمل  التنسيق  وتأمين  الميدانية،  المكاتب  ورؤساء  مديري  جميع  أداء  تقييم  ضمان   )4(
الموظفين؛

من  اإلدارية  قدراتها  وتعزيز  الميدانية،  المكاتب  تشغيل  اعتمادات  استخدام  ورصد  وإدارة  تنظيم   )5(
خالل تزويدها بالدعم والتدريب وتقييم احتياجاتها من الموظفين؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها ٨٠٠ 444 ٨4 دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛ )ب( 

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من    - ٢
عن تحقيق النتيجة المنشودة التالية:

مواصلة تنفيذ االستراتيجية الخاصة بالحضور الميداني؛

العام،  المؤتمر  اعتمده  الذي  البرنامج  تنفيذ  النظامية بشأن  تقاريرها  تقّدم، في  أن  العامة  المديرة  من  أيضاً  3 - ويطلب 
معلومات عن التدابير المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج.

األمثل  النحو  على  البرنامج  تنفيذ  لضمان  الميداني  بحضورها  الخاصة  االستراتيجية  تنفيذ  المنظمة  ستواصل   07001
المتحدة.  األمم  إصالح  عملية  متطلبات  على  تطرأ  التي  التغيرات  مع  ومواءمته  والوطني  اإلقليمي  المستويين  على 
الخامسة  دورته  في  التنفيذي  المجلس  اتخذه  الذي  القرار  مع  يتماشى  بما  الصدد  هذا  في  إجراءات  وستُتخذ 
والثمانين بعد المائة بشأن إصالح الشبكة الميدانية )القرار ١٨5م ت/٢9: تقرير المديرة العامة عن عملية إصالح 

الشبكة الميدانية( وما لحق به من قرارات خاصة بالمتابعة.

نموذج  على  والثالثين،  السادسة  دورته  في  العام  المؤتمر  قرره  لما  وفقاً  الميدانية،  الشبكة  إصالح  عملية  وتقوم   07002
المستوى  المكاتب على  من  القطاعات وعدداً  المتعددة  اإلقليمية  المكاتب  من  محدوداً  المستوى يشمل عدداً  ثنائي 
جارياً  أفريقيا  في  اإلصالح  عملية  تنفيذ  يزال  وما  التنسيق.  ووحدات  المشروعات  مكاتب  ذلك  في  بما  الوطني، 
والكفاءة  الفعالية  عاملي  وعلى  الجديدة،  بالبنية  ذات صلة  على خبرات حقيقية  ارتكازها  العملية  هذه  وستواصل 
برمتها. وستتواصل  المتحدة  األمم  العمل مع منظومة  واللوجستي، وعلى مواءمة  والمالي  البرنامجي  الصعيد  على 

المشاورات مع الدول األعضاء والمجموعات اإلقليمية طوال فترة هذه العملية.

التقارير  لتقديم  ومبسطة  جديدة  بنية  استحداث  في  الميدانية  الشبكة  إصالح  عملية  في  المتبع  النهج  ويتمثل   07003
الميدانية  المكاتب  لمديري ورؤساء  والمساءلة. وسيتم تحديد مواصفات جديدة  السلطة  زيادة المركزية  تقوم على 
وسيقيَّم  العملية.  التعيينات  بأنسب  القيام  العامة  للمديرة  يتسنى  حتى  البشرية  الموارد  إدارة  مكتب  مع  بالتعاون 
الرئيسية  المنشودة  النتائج  على  تقوم  التي  األداء  تقييم  اتفاقات  خالل  من  الميدانية  المكاتب  ورؤساء  مديري  أداء 
والميزانية  والموارد،  الشراكات  وتعبئة  البرنامج،  )إدارة  عملهم  جوانب  جميع  تشمل  التي  أعوام  أربعة  فترة  لكل 
والشؤون المالية، وإدارة األفراد، وإبراز األنشطة، وشؤون األمن، وما إلى ذلك( مع ما يرافق ذلك من مؤشرات األداء.

كمدخل  مهامه  إطار  في  وذلك  الميدانية،  اإلدارة  شؤون  بتنسيق  الميداني  العمل  وتنسيق  دعم  قسم  ويضطلع   0700٤
إلعداد التقارير ذات الصلة بالبرنامج، وتنسيق البرنامج، ورصد تنفيذ البرنامج على المستوى الميداني. وفي هذا 
الموحدة  المقر وأنشطته  استجابة  الميدانية من خالل تنسيق  المكاتب  إلى  الدعم  القسم  يقدم هذا  السياق، سوف 

والمتضافرة.
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للمكاتب  الجارية  التكاليف  ويدير  تقنياً،  ودعماً  المالية،  الشؤون  في  إدارياً  دعماً  المالية  اإلدارة  مكتب  ويقدم   07005
يتسم  اإلدارية  الوحدات  لموظفي  عام  هيكل  تأمين  ذلك  ويتضمن  اإلدارية.  واإلجراءات  والميزانيات  الميدانية، 
التكاليف.  الفعالية من حيث  الميدانية، وتنفيذ إجراءات تحقيق  المكاتب  بالفعالية؛ ورصد تكاليف تشغيل كل من 
الحسابات ومن  بمراجعة  المتعلقة  التوصيات  تنفيذ  الميدانية ويساعدها في  المكاتب  المالية  اإلدارة  ويدعم مكتب 
أجل تعزيز القدرات اإلدارية والتنظيمية، وذلك من خالل توفير برامج لإلرشاد والتوجيه. وسيشارك مكتب اإلدارة 
المالية في إعداد برامج الدعم اإلداري وتشغيلها الفعلي، وفقاً لإلرشادات التي وردت في القرارات الصادرة بشأن 
األمم  منظومة  نطاق  على  اإلصالح  عملية  في  المالية  اإلدارة  مكتب  وسيشارك  الميدانية.  الشبكة  إصالح  عملية 
طريق  عن  العمل،  ممارسات  تنسيق  عن  فضالً  بالميزانية  خاصة  وجوانب  المالية  الجوانب  تشمل  التي  المتحدة 
األمم  المشتركة والتفاهم على مستوى فريق  الميدانية في تيسير تطبيق اإلجراءات  المكاتب  بتوجيه  القيام أساساً 

المتحدة القطري.

النتيجة المنشودة

النتيجة المنشودة 1: مواصلة تنفيذ االستراتيجية الخاصة بالحضور الميداني

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تعزيز التقدم نحو إنجاز المرحلة 1-
األولى من عملية إصالح اليونسكو 

لشبكتها الميدانية )في أفريقيا(

تعميم اإلصالحات الميدانية على   -
مناطق أخرى وفقاً للقرار الصادر 
عن الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو

تنفيذ عملية اإلصالح الميداني   -
لليونسكو؛ ومواصلة تعميم 

اإلصالحات الميدانية على مناطق 
أخرى وفقاً للقرار الصادر عن 
الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو

تنسيق التفاعل بين المقر والوحدات 2-
الميدانية بشأن المسائل اإلدارية 

المعقدة

تعميم اإلصالحات الميدانية على   -
مناطق أخرى وفقاً للقرار الصادر 
عن الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو

دعم المكاتب الميدانية في جميع   -
المناطق وإسداء النصح واإلرشاد 

لها عند االقتضاء
إكمال تقييم أداء جميع مديري 3-

ورؤساء املكاتب امليدانية
إكمال تقييم أداء جميع مديري   -
ورؤساء المكاتب الميدانية في 

نهاية عام ٢٠١7

إكمال تقييم أداء جميع مديري   -
ورؤساء المكاتب الميدانية في 

نهاية عام ٢٠١7

تعزيز القدرة عىل إدارة املكاتب ٤-
امليدانية وصياغة حلول بديلة إلعداد 

الربامج اإلدارية عىل الصعيد اإلقليمي 
من خالل تعزيز القطاعات املتعددة 

ووحدات املكاتب اإلدارية عىل الصعيد 
اإلقليمي؛ وتعزيز الوحدات اإلدارية يف 

املكاتب امليدانية باملوظفني وتقييمها؛ 
واعتماد امليزانيات التشغيلية للمكاتب 

امليدانية ورصدها، وتقديم الدعم 
اإلداري لجميع الوحدات اإلدارية يف 

املكاتب امليدانية

توفير منصب موظف المشتريات   -
على مستوى كل منطقة )أي ما 
مجموعه 4 مناصب(، ومنصب 

مساعد المشتريات )أي ما 
مجموعه 4 مناصب(

إكمال تقييم أداء جميع الموظفين   -
اإلداريين في المكاتب الميدانية 

في نهاية عام ٢٠١7

تقديم الدعم اإلداري لجميع   -
الوحدات اإلدارية في المكاتب 

الميدانية التي توجد فيها وظائف 
شاغرة، وإسداء المشورة حسب 

االقتضاء

إكمال تقييم أداء جميع المكاتب   -
اإلدارية التابعة للمكاتب الميدانية 

في نهاية عام ٢٠١7

تقديم الدعم إلى جميع وحدات   -
المكاتب اإلدارية في المكاتب 

الميدانية بتوفير المناصب الشاغرة 
وتقديم المبادئ التوجيهية على 

نحو مالئم

3٨258م/5 املعتمدة - إدارة املكاتب امليدانية



 التمويل اإلضافي 
إلصالح الشبكة الميدانية

 إصالح الشبكة امليدانية

امليزانية العادية

 املوارد 
الخارجة عن امليزانية)١( املجموع 38م/5 املعتمدة

)667 مليون دوالر(

خطة اإلنفاق
2017-2016

)518 مليون دوالر(

دوالردوالردوالر

التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

-          -          ٠٠٠ ٠٠٠ ١  التكاليف التشغيلية

-          -          ٠٠٠ ٠٠٠ 4  تكاليف املوظفني

-          -          000 000 5  املجموع، إصالح الشبكة امليدانية

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من   )١(
حساب "تكاليف دعم الربنامج" والصناديق الذاتية التمويل.

للتنفيذ  نتيجة  تكبدها  يتم  التي  المتكررة  وغير  المتكررة  التكاليف  المذكور  الميزانية  بند  يتضمن   07006
تشملها  التي  الفترة  أثناء  أفريقيا  في  لليونسكو  الميدانية  الشبكة  إصالح  لعملية   التدريجي 

الوثيقة 3٨م/5.
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 الباب الثاني – باء – الخدمات 
المتعلقة بالبرامج

الباب الثاني – باء - 1

امليزانية العادية

 املوارد الخارجة 
عن امليزانية)١( الخدمات املتعلقة بالربامج

 املجموع 38م/5 املعتمدة 
)667 مليون دوالر(

 خطة اإلنفاق
2017-2016 

)518 مليون دوالر(

دوالردوالردوالر     

   تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقياالفصل 1

-          5٠٠ 59٨  7٠٠ ٢٨٢ 4  التكاليف التشغيلية   

-          9٠٠ 574 3  ٨٠٠ ٨9٨ 3  تكاليف املوظفني   

-          ٤00 173 ٤  500 181 8  املجموع، الفصل 1   

   تنسيق ورصد األنشطة لتحقيق املساواة بني الجنسنيالفصل 2

-          ١٠٠ 3١٦  7٠٠ ٦٢5  التكاليف التشغيلية   

٠٠٠ 377  ٠٠٠ ٢93 ١  ٠٠٠ ٦١5 ١  تكاليف املوظفني   

000 377  100 609 1  700 2٤0 2  املجموع، الفصل 2   

        

   تصدي اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارثالفصل 3

-          5٠٠ 3١4  ١٠٠ 79٠  التكاليف التشغيلية   

-          3٠٠ ٦٦٠  3٠٠ ٦٦٠  تكاليف املوظفني   

-          800 97٤  ٤00 ٤50 1  املجموع، الفصل 3   

   التخطيط االسراتيجي ورصد الربنامج وإعداد امليزانيةالفصل ٤

٠٠٠ ٨٦5  4٠٠ 99٢  ١٠٠ 7١٠ ٢  التكاليف التشغيلية   

5٠٠ ٠٢4 ٦  ٠٠٠ ٢٠٠ 4  ٠٠٠ ٢٠٠ 4  تكاليف املوظفني   

500 889 6  ٤00 192 5  100 910 6  املجموع، الفصل ٤   

   إدارة املعارف عىل نطاق املنظمةالفصل 5

-          5٠٠ 3١٨  5٠٠ ٦53  التكاليف التشغيلية   

٢٠٠ 775 ٢  5٠٠ 39٨ 4  5٠٠ 39٨ 4  تكاليف املوظفني   

200 775 2  000 717 ٤  000 052 5  املجموع، الفصل 5   

  العالقات الخارجية وإعالم الجمهورالفصل 6

٠٠٠ ٢٠٠  ٢٠٠ 454 ١  ٠٠٠ ١4٢ 5  التكاليف التشغيلية   

4٠٠ ٦9١  4٠٠ ٢5٠ ١٨  5٠٠ 5٢٢ ١9  تكاليف املوظفني   

٤00 891  600 70٤ 19  500 66٤ 2٤   املجموع، الفصل 6     

  دعم وتنسيق العمل امليدانيالفصل 7

-          ٠٠٠ ٢٠٠  ٠٠٠ ٢٠٠  التكاليف التشغيلية   

٠٠٠ 5١٢  4٠٠ 9٢3  4٠٠ 9٢3  تكاليف املوظفني   

000 512  ٤00 123 1  ٤00 123 1   املجموع، الفصل 7     

000 065 1  200 19٤ ٤  100 ٤0٤ 1٤   املجموع، امليزانية التشغيلية   

100 380 10  500 300 33  500 218 35    املجموع، ميزانية املوظفني   

100 ٤٤5 11  700 ٤9٤ 37  600 622 ٤9    املجموع، الباب الثاني - باء   

)١( املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف 
دعم الربنامج" والصناديق الذاتية التمويل.
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الباب الثاني – باء - 2

بنود اإلنفاق

  املجموع 38م/5 املعتمدة 
)667 مليون دوالر( 

 خطة اإلنفاق 2017-2016 
املوارد الخارجة )518 مليون دوالر(  

عن امليزانية)١(
 التكاليف 
التشغيلية 

 تكاليف 
املوظفني 

املجموع
 التكاليف 
التشغيلية 

 تكاليف 
املوظفني 

املجموع

 دوالر دوالر دوالر  دوالر دوالر دوالر  دوالر     

     تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقياالفصل 1

-          9٠٠ 574 3  9٠٠ 574 3  ٨٠٠ ٨9٨ 3  ٨٠٠ ٨9٨ 3  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً - 

-            التكاليف األخرى:ثانياً -  

 ٠٠٠ 7٨  ٠٠٠ 7٨  ٦٠٠ 5٦٨  ٦٠٠ 5٦٨  املوظفون املؤقتون   

 -          -   -          -   ساعات العمل اإلضافية    

 ٠٠٠ ٨٢  ٠٠٠ ٨٢  ٠٠٠ ٦9٦  ٠٠٠ ٦9٦  الوفود وبعثات األفراد الخارجية   

 ٠٠٠ ٨٠  ٠٠٠ ٨٠  ٠٠٠ ٦٢٠  ٠٠٠ ٦٢٠  أسفار املوظفني يف مهام رسمية   

 -          -   -          -   تكاليف االستشاريني والخرباء   

 ٠٠٠ 94  ٠٠٠ 94  ٠٠٠ ٦5٠  ٠٠٠ ٦5٠  الخدمات التعاقدية   

 -          -   -          -   التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى   

 ١٠٠ ١99  ١٠٠ ١99  ١٠٠ ٢4٨ ١  ١٠٠ ٢4٨ ١  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى   

 4٠٠ ٦5   4٠٠ ٦5  ٠٠٠ 5٠٠   ٠٠٠ 5٠٠  مرصوفات أخرى   

-          ٤00 173 ٤  900 57٤ 3  500 598  500 181 8  800 898 3  700 282 ٤  املجموع، الفصل 1 

   تنسيق ورصد األنشطة لتحقيق املساواة بني الجنسنيالفصل 2

٠٠٠ 377  ٠٠٠ ٢93 ١  ٠٠٠ ٢93 ١  ٠٠٠ ٦١5 ١  ٠٠٠ ٦١5 ١  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -  

-            التكاليف األخرى:ثانياً -  

 ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢37  ٠٠٠ ٢37  املوظفون املؤقتون   

 ٠٠٠ ٢5  ٠٠٠ ٢5  ٠٠٠ 4٠  ٠٠٠ 4٠  الوفود وبعثات األفراد الخارجية   

 ٠٠٠ ١5٠  ٠٠٠ ١5٠  ٠٠٠ ١5٠  ٠٠٠ ١5٠  أسفار املوظفني يف مهام رسمية   

 ٠٠٠ ١5  ٠٠٠ ١5  ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 3٠  تكاليف االستشاريني والخرباء   

 ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٦٠  ٠٠٠ ٦٠  الخدمات التعاقدية   

 ٠٠٠ ٢5  ٠٠٠ ٢5  ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 3٠  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى   

 ١٠٠ 5٦  ١٠٠ 5٦  ١٠٠ ٦١  ١٠٠ ٦١  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى   

 ٠٠٠ 5   ٠٠٠ 5  ٦٠٠ ١7   ٦٠٠ ١7  مرصوفات أخرى   

000 377  100 609 1  000 293 1  100 316  700 2٤0 2  000 615 1  700 625  املجموع، الفصل 2 

تصدي اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الفصل 3
الكوارث

   

-          3٠٠ ٦٦٠  3٠٠ ٦٦٠  3٠٠ ٦٦٠  3٠٠ ٦٦٠  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -  

-            التكاليف األخرى:ثانياً -  

 ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 7٠  ٠٠٠ 7٠  املوظفون املؤقتون   

 ٠٠٠ ١١  ٠٠٠ ١١  ٠٠٠ ٦١  ٠٠٠ ٦١  الوفود وبعثات األفراد الخارجية   

 ٠٠٠ 73  ٠٠٠ 73  ٠٠٠ ١93  ٠٠٠ ١93  أسفار املوظفني يف مهام رسمية   

 ٠٠٠ ١3٠  ٠٠٠ ١3٠  ٠٠٠ 3٢٠  ٠٠٠ 3٢٠  تكاليف االستشاريني والخرباء   

 ٠٠٠ 3١  ٠٠٠ 3١  ٠٠٠ ٨١  ٠٠٠ ٨١  الخدمات التعاقدية   

 -          -          ٠٠٠ ٢5  ٠٠٠ ٢5  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى   

 5٠٠ ٢١  5٠٠ ٢١  ١٠٠ ٢٢  ١٠٠ ٢٢  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى   

 ٠٠٠ ١٨   ٠٠٠ ١٨  ٠٠٠ ١٨   ٠٠٠ ١٨  مرصوفات أخرى   

-          800 97٤  300 660  500 31٤  ٤00 ٤50 1  300 660  100 790  املجموع، الفصل 3 

   التخطيط االسراتيجي ورصد الربنامج وإعداد امليزانيةالفصل ٤

١٠٠ ٢9٦ ٦  ٠٠٠ ٢٠٠ 4  ٠٠٠ ٢٠٠ 4  ٠٠٠ ٢٠٠ 4  ٠٠٠ ٢٠٠ 4  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -  

٠٠٠ ٨٦5    التكاليف األخرى:ثانياً -  

 ٠٠٠ ١4٠  ٠٠٠ ١4٠  ٠٠٠ 49٠  ٠٠٠ 49٠  املوظفون املؤقتون   

 ٠٠٠ 5  ٠٠٠ 5  ٠٠٠ 3١٠  ٠٠٠ 3١٠  الوفود وبعثات األفراد الخارجية   

 ٠٠٠ ٢١٠  ٠٠٠ ٢١٠  ٠٠٠ 475  ٠٠٠ 475  أسفار املوظفني يف مهام رسمية   

 ٠٠٠ ١٢٠  ٠٠٠ ١٢٠  ٠٠٠ 34٠  ٠٠٠ 34٠  تكاليف االستشاريني والخرباء   

 ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ ٢٨٠  ٠٠٠ ٢٨٠  الخدمات التعاقدية   

 ٠٠٠ 4٠  ٠٠٠ 4٠  ٠٠٠ 3٠٠  ٠٠٠ 3٠٠  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى   

 9٠٠ 4٢5  9٠٠ 4٢5  9٠٠ 4٦5  9٠٠ 4٦5  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى   

 5٠٠ ٢١   5٠٠ ٢١  ٢٠٠ 49   ٢٠٠ 49  مرصوفات أخرى   

500 889 6  ٤00 192 5  000 200 ٤  ٤00 992  100 910 6  000 200 ٤  100 710 2  املجموع، الفصل ٤ 

3٨262م/5 املعتمدة - الخدمات املتعلقة بالربامج



بنود اإلنفاق

  املجموع 38م/5 املعتمدة 
)667 مليون دوالر( 

 خطة اإلنفاق 2017-2016 
املوارد الخارجة )518 مليون دوالر(  

عن امليزانية)١(
 التكاليف 
التشغيلية 

 تكاليف 
املوظفني 

املجموع
 التكاليف 
التشغيلية 

 تكاليف 
املوظفني 

املجموع

 دوالر دوالر دوالر  دوالر دوالر دوالر  دوالر     

   إدارة املعارف عىل نطاق املنظمةالفصل 5

٢٠٠ 775 ٢  5٠٠ 39٨ 4  5٠٠ 39٨ 4  5٠٠ 39٨ 4  5٠٠ 39٨ 4  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -  

األموال التي يتوىل قطاع اإلدارة إدارتها نيابة عن ثانياً -  
املنظمة ككل

  ٦53 5٦   ٠٠53 5٠٠  3١٨ 5٠٠   3١٨ 5٠٠          -

200 775 2  000 717 ٤  500 398 ٤  500 318  000 052 5  500 398 ٤  500 653  املجموع، الفصل 5   

   العالقات الخارجية وإعالم الجمهورالفصل 6

 املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -  
 ١9 5٢٢ 5٠٠

  ١9 5٢٢ 5٢ ١٨  ٠٠5٠ 4٠٠ 
 ٢ ١٨5٠ 4٠٠

  ٦9١ 4٠٠

٠٠٠ ٢٠٠    التكاليف األخرى:ثانياً -  

 ٠٠٠ ٢٠٠  ٠٠٠ ٢٠٠  ٠٠٠ 37٠  ٠٠٠ 37٠  املوظفون املؤقتون   

 5٠٠ 5  5٠٠ 5  ٠٠٠ ١٠٠  ٠٠٠ ١٠٠  ساعات العمل اإلضافية    

 ٠٠٠ ٨٠  ٠٠٠ ٨٠  ٠٠٠ 95٠  ٠٠٠ 95٠  الوفود وبعثات األفراد الخارجية   

 ٠٠٠ 3٠٠  ٠٠٠ 3٠٠  ٠٠٠ 9٠٠  ٠٠٠ 9٠٠  أسفار املوظفني يف مهام رسمية   

 ٠٠٠ 7٠  ٠٠٠ 7٠  ٠٠٠ ٨5٠  ٠٠٠ ٨5٠  تكاليف االستشاريني والخرباء   

 ٠٠٠ 7٠  ٠٠٠ 7٠  ٨٠٠ 533  ٨٠٠ 533  الخدمات التعاقدية   

 ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  ٢٠٠ 495  ٢٠٠ 495  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى   

 7٠٠ ٦7٨  7٠٠ ٦7٨  ٠٠٠ 943  ٠٠٠ 943  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى   

 -     -    -   مرصوفات أخرى   

 500 66٤ 2٤  500 522 19 000 1٤2 5  املجموع، الفصل 6   
 1 ٤5٤ 200

  18 250 ٤00 19 70٤ 600  891 ٤00

   دعم وتنسيق العمل امليدانيالفصل 7

٠٠٠ 5١٢  4٠٠ 9٢3  4٠٠ 9٢3  4٠٠ 9٢3  4٠٠ 9٢3  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -  

-            التكاليف األخرى:ثانياً -  

 ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  املوظفون املؤقتون   

 -   -   -   -   ساعات العمل اإلضافية    

 -   -   -   -   الوفود وبعثات األفراد الخارجية   

 ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  أسفار املوظفني يف مهام رسمية   

 -   -   -   -   تكاليف االستشاريني والخرباء   

 ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  الخدمات التعاقدية   

 -   -   -   -   التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى   

 ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى   

 ٠٠٠ 7٠   ٠٠٠ 7٠  ٠٠٠ 7٠   ٠٠٠ 7٠  مرصوفات أخرى   

000 512  ٤00 123 1  ٤00 923  000 200  ٤00 123 1  ٤00 923  000 200  املجموع، الفصل 7   

100 ٤٤5 11  700 ٤9٤ 37 500 300 33  200 19٤ ٤ 600 622 ٤9  500 218 35 100 ٤0٤ 1٤  املجموع، الباب الثاني - باء   

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم الربنامج"    )١(
والصناديق الذاتية التمويل.
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إن المؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

االستمرار، خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١7، في تنفيذ خطة العمل الخاصة بتنسيق ورصد األنشطة المضطلع  )أ( 
الوثيقة 37م/5  في  )الفقرة ٠٨١٠٠  القرار 37م/59  في  عليها  وافق  التي  أفريقيا بصيغتها  لصالح  بها 
المعتمدة(، فضالً عن التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار، من أجل 

تحقيق ما يلي:

تعزيز متابعة األنشطة المضطلع بها لصالح أفريقيا وتنسيقها وتشجيعها؛  )١(

تطرحها  التي  والمشكالت  والفرص  التحديات  بشأن  االستشرافي  والتفكير  الرصد  أنشطة  تشجيع   )٢(
تنمية أفريقيا؛

االتحاد  ومفوضية  األفريقية  األعضاء  الدول  مع  االستراتيجية  الشراكة  تعزيز  في  قدماً  المضي   )3(
والوكاالت  الخاص  والقطاع  المدني  والمجتمع  اإلقليمية  دون  االقتصادية  والجماعات  األفريقي 
مساهمات  تقديم  خالل  من  اليونسكو  أنشطة  في  مشاركتها  زيادة  من  تمكينها  بغية  المتخصصة 

تقنية ومالية ملموسة إلى المنظمة؛

توسيع وتدعيم التكامل بين أنشطة المنظمة وأنشطة سائر وكاالت وصناديق وبرامج منظومة األمم   )4(
المتحدة العاملة في أفريقيا، استناداً إلى المزايا النسبية؛

تعبئة مساهمات خارجة عن الميزانية لصالح البرامج الطليعية الخاصة باألولوية ألفريقيا؛  )5(

تنسيق تنفيذ »البرامج الطليعية« الستة المندرجة في إطار »األولوية ألفريقيا«؛  )٦(

وذلك  األفريقي،  االتحاد  استهّلها  التي  السالم«  أجل  من  »لنعمل  لدعم حملة  وتعبئتها  تنظيم شبكة   )7(
في إطار »ثقافة السالم«؛

االضطالع، في هذا الصدد، بدعم المبادرات المحددة التي تتخذها األطراف الفاعلة المحلية؛  )٨(

تنظيم وقيادة شبكة من مؤسسات البحوث تُعنى بالقيم واآلليات المعمول بها محلياً لدرء النزاعات   )9(
وحلها؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 5٠٠ ١٨١ ٨ دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛ )ب( 

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من    - ٢
عن تحقيق النتائج المنشودة التالية:

االحتياجات  تشخيص  تحسين  طريق  عن  أفريقيا  في  اليونسكو  برامج  تأثير  وتعزيز  مضاعفة   )١(
االتحاد  مع  وخصوصاً  التنفيذ،  في  والتشاطر  التشارك  نهج  واتباع  للقارة،  األولوية  ذات  اإلنمائية 
الشركاء  من  شبكة  طريق  عن  و/أو  المتحدة،  األمم  لمنظومة  التابعة  األخرى  والوكاالت  األفريقي 
إلى  وترمي  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع  تشمل  األطراف  ومتعددة  ثنائية  شراكات  تجمعهم 

دعم المبادرات والمشروعات الطليعية بشأن »األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا«؛

السالم،  ثقافة  إلحالل  أفريقيا  في  المدني  والمجتمع  األعضاء  والدول  اإلقليمية  المنظمات  تعبئة   )٢(
وضمان انضمامها إلى حملة االتحاد األفريقي التي ترفع شعار »لنعمل من أجل السالم«؛

ويطلب أيضاً من المديرة العامة أن تقّدم، في تقاريرها النظامية بشأن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام،    - 3
معلومات عن التدابير المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج.

الفصل 1 - تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا

قرار المؤتمر العام 3٨م/٦٢ بشأن تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا  08100
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فترة  تشمل  التي  الجديدة  البرنامج  دورة  إطار  في  والميزانية  البرنامج  وثيقة  من  والثالثون  السابع  اإلصدار  يندرج   08101
 .)٢٠١-٢٠٢١4( سنوات  ثماني  فترة  تشمل  التي  األجل  المتوسطة  واالستراتيجية   )٢٠١7-٢٠١4( سنوات  أربع 
القارة في مختلف مجاالت  الذي أحرزته  التقدم  البرنامج والميزانية  أن يراعي هذا  وفي ما يتعلق بأفريقيا، سيتعين 

اختصاص المنظمة، باإلضافة إلى مراعاة التحديات التي ستواجهها خالل فترة تنفيذ االستراتيجية المتوسطة األجل.

الوثيقة  تشملها  التي  الفترة  خالل  أفريقيا  في  اليونسكو  بها  تضطلع  التي  األنشطة  دعم  سيتم  الصدد،  هذا  وفي   08102
داخل  أجريت  النطاق  واسعة  ومشاورات  استشرافي  تحليل  ثمرة  كانت  تنفيذية١  استراتيجية  طريق  عن  37م/5 
والوكالة  األفريقي،  االتحاد  ومفوضية  المنظمة،  في  األعضاء  الدول  ومع   - الميدانية  والمكاتب  المقر   - المنظمة 
بالتكامل  المعنية  األخرى  والمنظمات  اإلقليمية،  االقتصادية  والجماعات  أفريقيا،  لتنمية  الجديدة  بالشراكة  المعنية 

اإلقليمي األفريقي، والخبراء الميدانيين، والشركاء في تنمية أفريقيا.

المتعلقة  التوصيات  منها  سيما  وال  ألفريقيا،  األولوية  تقييم  عن  الصادرة  للتوصيات  االستراتيجية  هذه  وتستجيب   08103
لطرائق  واضح  وتحديد  عمل،  خطة  وجود  وضرورة  ألفريقيا،  العامة  لألولوية  المشترك  والفهم  المرجعي  باإلطار 
والشراكات  تعبئتها،  يتعين  التي  والمالية  البشرية  الموارد  تحديد  مع  الفاعلة،  األطراف  مختلف  دور  يبين  التنفيذ 
بها  تضطلع  التي  لألنشطة  المضافة  القيمة  تضمن  العناصر  هذه  كل  إن  إذ  تعزيزها،  و/أو  إقامتها  ينبغي  التي 

اليونسكو في إطار األولوية العامة ألفريقيا.

الطليعية  البرامج  من  عدد  لتنفيذ  عمل  خطة  وضع  طريق  ت/45، عن  ١9٠م  القرار  تطبيق  هو  ذلك  من  والغرض   0810٤
األهداف  واضح  بشكل  تعرض  37م/5  الوثيقة  أن  عن  فضالً  37م/4،  الوثيقة  في  واقتراحها  تحديدها  تم  التي 
االستراتيجية والنتائج المنشودة لفترة األربع سنوات ومؤشرات األداء والمؤشرات المرجعية التي ينبغي لكل قطاع 

من قطاعات البرنامج مراعاتها لدى تنفيذ األولوية ألفريقيا.

وعليه، فقد تم وضع ستة برامج طليعية، استناداً إلى نهج مشترك بين القطاعات، باالشتراك مع قطاعات البرنامج   08105
وقد  االستراتيجي.  التخطيط  ومكتب  ألفريقيا  األولوية  إدارة  من  وبتنسيق  الميدانيين،  والخبراء  اإلقليمية  والمكاتب 

تمحورت هذه البرامج حول مجالي عمل اليونسكو في أفريقيا وهما:

بناء السالم من خالل إقامة مجتمعات استيعابية وسلمية وقادرة على الصمود؛ �

تعزيز القدرات المؤسسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. �

وتمت مراعاة مسألتي الشباب والمساواة بين الجنسين باعتبارهما أولويتين مستعرضتين.  08106

وتتمثل هذه البرامج الطليعية في ما يلي:  08107

تعزيز ثقافة السالم والالعنف؛ �

التعليم واالرتقاء بجودته  � أفريقيا: تحسين اإلنصاف في  المستدامة في  التنمية  التعليمية لتحقيق  النظم  تدعيم 
وجدواه؛

تسخير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والمعارف لتحقيق التنمية االجتماعية االقتصادية المستدامة في أفريقيا؛ �

تشجيع العلوم من أجل إدارة الموارد الطبيعية ألفريقيا على نحو مستدام والحد من أخطار الكوارث؛ �

تسخير قوة الثقافة من أجل تحقيق التنمية والسالم المستدامين في سياق التكامل اإلقليمي؛ �

تشجيع بيئة تيسر حرية التعبير وتنمية وسائل اإلعالم. �

اعتمدتها  التي  العمل  وخطط  القرارات  مع  التخصصات،  المتعدد  الطابع  ذات  الطليعية،  البرامج  هذه  وتتآزر   08108
المؤسسات األفريقية، وال سيما االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية، كما تُسهم في الجهود المبذولة 
البرامج  لهذه  البرنامج  قطاعات  تنفيذ  وسيستدعي  للجميع.  التعليم  وأهداف  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  لتحقيق 
إشراك مختلف األطراف المعنية، ومن بينها الدول األعضاء في اليونسكو والمكاتب الميدانية ومراكز الفئتين ١ و٢ 

ومفوضية االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

نشرت في وثيقة استراتيجية مستقلة مكملة للوثيقتين 37م/4 و37م/5.  ١
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وفي إطار منظومة األمم المتحدة، ستولى عناية خاصة لمشاركة المنظمة في ما يلي: )١( آليات التنسيق اإلقليمية   08109
في  الميدان  في  المشتركة  البرمجة  عمليات  و)٢(  أفريقيا؛  في  المتحدة  األمم  لمنظومة  التابعة  بالوكاالت  الخاصة 

إطار عملية »توحيد األداء« وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.

وستجري مواصلة وتعزيز العمل المشترك والتنسيق مع مكاتب االتصال القائمة في أديس أبابا وبروكسل وجنيف   08110
ونيويورك.٢

في  بها  المضطلع  اليونسكو  أنشطة  كل  منها  تستفيد  النطاق  واسعة  شراكة  إقامة  على  أفريقيا  إدارة  وستحرص   08111
ألغراض  محددة  أنشطة  إعداد  وسيتم  المنظمة.  شركاء  بتعبئة  الخاصة  الشاملة  االستراتيجية  مراعاة  مع  أفريقيا 
لتمكين  المدني  والمجتمع  الخاص  والقطاع  اإلقليمية  المالية  المؤسسات  مع  الشراكة  فيها  بما  األفريقية،  الشراكة 
من  العمل  وسيتواصل  ومالياً.  وتقنياً  فكرياً  فيها  واإلسهام  المنظمة  أنشطة  في  أكبر  بقدر  المشاركة  من  أفريقيا 
أجل دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وبين بلدان الشمال والجنوب، وما بين بلدان الشمال والجنوب والجنوب.

وفي هذا السياق، ستتولى إدارة أفريقيا تنسيق ومتابعة وتحفيز عمليات تنفيذ البرامج الطليعية وكل األنشطة التي   08112
تضطلع بها اليونسكو في أفريقيا. كما ستؤمن الدعم السياسي واالستراتيجي وتساهم في إعداد التقارير الدورية 
االستراتيجي  التخطيط  مكتب  مع  الوثيق  بالتعاون  وذلك  الرئاسيتين،  الهيئتين  إلى  العامة  المديرة  تقدمها  التي 

وقطاعات البرنامج والمكاتب الميدانية في أفريقيا وغيرها من المرافق المعنية.

بخصوص  المشترك  الترويج  بأعمال  والقيام  والهامة،  االستراتيجية  الشراكات  تطوير  أفريقيا  إدارة  وستواصل   08113
المناخ،  السكاني، وتغير  بالنمو  المرتبطة  المستجدة  التحديات  فيها  بما  أفريقيا  التنمية في  تواجه  التي  التحديات 
االستشرافي  للتفكير  والترويج  االستراتيجي  الرصد  السالم. وستتولى  وثقافة  والشباب،  التنمية،  أجل  والثقافة من 
في  العاملة  االستشرافية  المؤسسات  إشراك  من خالل  أفريقيا  في  الموجودة  والتحديات  والفرص  التغيرات  بشأن 

القارة أو المعنية بدراسة أوضاع أفريقيا وشؤونها.

وحرصاً على دعم االستراتيجية التنفيذية الخاصة باألولوية ألفريقيا، سيتم وضع استراتيجية اتصال بغية الترويج   0811٤
بشأن  مشترك  فهم  إلى  التوصل  تيسير  على  االستراتيجية  هذه  وستعمل  اليونسكو.  ألنشطة  الرئيسية  للجوانب 
الخاصة  الطليعية  البرامج  نشر  وسيتيح  والخارجية.  الداخلية  المعنية  األطراف  مستوى  على  ألفريقيا  األولوية 
على  المنظمة  أنشطة  إبراز  زيادة  في  سيُسهم  مما  الشركاء،  انضمام  تعزيز  واسع  نطاق  على  ألفريقيا  باألولوية 
الالزمة  والموارد  المستقبلية  االتصال  أنشطة  عن  نظرة شاملة  امتالك  االستراتيجية  هذه  القارة. وستتيح  مستوى 
األولوية  إطار  في  بها  يُضطلع  التي  األنشطة  وآثار  تأثير  تقييم  عن  األنشطة، فضالً  بهذه  للقيام  الزمني  والجدول 

ألفريقيا على المستوى الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي.

مذكرة المديرة العامة DG/Note/11/39 المؤرخة في 7 كانون األول/ديسمبر ٢٠١١.  ٢
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النتيجتان المنشودتان

النتيجة المنشودة 1: مضاعفة وتعزيز تأثير برامج اليونسكو في أفريقيا عن طريق 
تحسين تشخيص االحتياجات اإلنمائية ذات األولوية للقارة، واتباع نهج التشارك 
والتشاطر في التنفيذ، وخصوصاً مع االتحاد األفريقي والوكاالت األخرى التابعة 

لمنظومة األمم المتحدة، و/أو عن طريق شبكة من الشركاء تجمعهم شراكات ثنائية 
ومتعددة األطراف تشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص وترمي إلى دعم المبادرات 

والمشروعات الطليعية بشأن »األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا«

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

وضع وتشغيل إطار يتيح التشاور 1-
والشراكة على الصعيد المواضيعي 

يشمل اليونسكو واالتحاد األفريقي/
الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا 
والجماعات االقتصادية اإلقليمية 

والمنظمات الدولية الحكومية 
والمجتمع المدني والقطاع الخاص

عدد المشروعات المشتركة )3(   -
بين االتحاد األفريقي/اليونسكو 

تنفذ عن طريق التعبئة المشتركة 
للموارد الخارجة عن الميزانية 

في إطار التعاون فيما بين بلدان 
الجنوب وما بين بلدان الشمال 

والجنوب

عدد المشروعات المشتركة )3(   -
بين االتحاد األفريقي/اليونسكو 

التي أنشئت عن طريق التعبئة 
المشتركة للموارد الخارجة عن 

الميزانية في إطار التعاون فيما 
بين بلدان الجنوب وما بين بلدان 

الشمال والجنوب

إبرام ثالثة اتفاقات للتعاون مع   -
المنظمات الدولية الحكومية 

المتخصصة والبنوك اإلقليمية 
والشركاء من القطاع الخاص 

لتنفيذ مشروعات محددة

اضطالع 3 منظمات غير حكومية   -
من أفريقيا ومن خارجها ذات 
البعد اإلقليمي، بإقامة عالقات 

رسمية مع اليونسكو

إبرام اتفاقين للتعاون مع   -
المنظمات الدولية الحكومية 

المتخصصة والبنوك اإلقليمية 
والشركاء من القطاع الخاص 

لتنفيذ مشروعات محددة

اضطالع 5 منظمات غير حكومية   -
من أفريقيا ومن خارجها ذات 
البعد اإلقليمي، بإقامة عالقات 

رسمية مع اليونسكو

المشاركة الفعالة، على الصعيد 2-
المواضيعي والتقني والقيادي، في 
البرامج المشتركة وآليات التنسيق 

اإلقليمي التابعة لمنظومة األمم 
المتحدة في أفريقيا، وال سيما فيما 

يتعلق بتنسيق عمل األفرقة واألفرقة 
الفرعية المواضيعية التي تتولى 

اليونسكو مسؤوليتها

ضمان التنسيق بين »المجموعة«   -
المعنية بالعلوم والمجموعة 

الفرعية المعنية بالتعليم والثقافة 
والشباب

ضمان التنسيق بين »المجموعة«   -
المعنية بالعلوم والمجموعة 

الفرعية المعنية بالتعليم والثقافة 
والشباب

إنشاء شبكة جامعة للتخصصات 3-
تشمل مؤسسات من أفريقيا ومن 

مناطق أخرى تعمل يف مجال 
االسترشاف )»خلية تفكري«( وتركز عىل 

االحتياجات/املواضيع ذات األولوية يف 
مجاالت اختصاص اليونسكو

إنشاء شبكة من الباحثين في   -
إطار اتفاقات الشراكة المبرمة مع 

اليونسكو

إنشاء شبكة في إطار اتفاقات   -
الشراكة المبرمة
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

االضطالع يف إطار إعداد خطة التنمية ٤-
املستدامة لعام ٢٠3٠، وأنشطة هذه 

الشبكة، بتنظيم مؤتمرات وحلقات 
تدارس وإصدار ونرش مطبوعات بشأن 
القضايا ذات األولوية املتعلقة بأفريقيا 

و/أو التي تخصها

تنظيم 4 مؤتمرات/حلقات تدارس   -
ونشر المطبوعات التي تصدر 

عنها

تنظيم مؤتمرين/حلقتي تدارس   -
ونشر المطبوعات التي تصدر 

عنها

النتيجة المنشودة 2: تعبئة المنظمات اإلقليمية والدول األعضاء والمجتمع المدني في 
أفريقيا إلحالل ثقافة السالم، وضمان انضمامها إلى حملة االتحاد األفريقي التي ترفع 

شعار »لنعمل من أجل السالم«

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد البلدان التي تشارك في حملة 1-
»لنعمل من أجل السالم« من خالل 

االضطالع بأنشطة التوعية على 
المستوى الوطني، والسيما االحتفال 

في ٢١ أيلول/سبتمبر باليوم الدولي 
للسالم

ً أكثر من ٢5 بلداً أفريقيا أكثر من ١٠ بلدان أفريقية-   -

استحداث آليات للتفكير )منتديات 2-
إقليمية أو دون إقليمية( ولتعبئة 

المجتمع المدني، بالتعاون مع االتحاد 
األفريقي والجماعات االقتصادية 

اإلقليمية

تنظيم منتدى سنوي بالتعاون   -
مع مفوضية االتحاد األفريقي 

والجماعات االقتصادية اإلقليمية

تنظيم منتديين سنوياً بالتعاون   -
مع مفوضية االتحاد األفريقي 

والجماعات االقتصادية اإلقليمية

كما ستسهم األنشطة المتعلقة بالنتيجة المنشودة ٢ في تحقيق األهداف المحددة في البرنامج الطليعي ١ الخاص   08115
بثقافة السالم والالعنف )في إطار البرنامج الرئيسي الثالث(.
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إن المؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

الجنسين  بين  المساواة  لتحقيق  الثانية  العمل  خطة  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  االستمرار،  )أ( 
اتخذتها  التي  للقرارات  وفقاً  وتشاركية  تشاورية  عملية  طريق  عن  أُعّدت  التي   -  ٢٠١-٢٠٢١4 للفترة 
الخارجي  التقييم  إليها  خلص  التي  والتوصيات  النتائج  إلى  واستناداً  الصدد  هذا  في  الرئاسيتان  الهيئتان 
بشأن تنفيذ األولوية المتمثلة في المساواة بين الجنسين - مع ضمان االتساق والتكامل بين الجهود الرامية 
للتنسيق والرصد، وكذلك  بآلية  أجل ذلك  باالستعانة من  المرأة  الجنسين وتمكين  بين  المساواة  إلى تعزيز 
)الفقرة  37م/٦٠  القرار  في  عليها  وافق  التي  بصيغتها   ٢٠١7-٢٠١4 للفترة  لها  المحددة  المنشودة 
التي وافق على إدخالها  البرنامجية والمالية  التعديالت  المعتمدة(، فضالً عن  الوثيقة 37م/5  ٠٨٢٠٠ في 

عليها في هذا القرار، من أجل تحقيق ما يلي:

دعم اإلدارة العليا في األمانة والهيئتين الرئاسيتين لتعزيز ما تملكه المنظمة من أطر تقنينية وأطر   )١(
للسياسات ومن وثائق استراتيجية تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

قيادة وتنسيق الجهود التي تبذلها اليونسكو في مجال البرمجة لتعزيز المساواة بين الجنسين مع   )٢(
هذه  تنفيذ  أجل  من  الالزمة  والقدرات  والكفاءات  االلتزامات  تعزيز  على  منهجية  بصورة  التركيز 

األولوية تنفيذاً فعاالً في عمليات التخطيط والبرمجة والتنفيذ والرصد/التقييم؛

مواصلة تعزيز النهج المزدوج الخاص بالمساواة بين الجنسين، الذي أيدته األمم المتحدة، وإضفاء   )3(
التركيز  مع  الجنسين،  قضايا  تراعي  برمجة  يلي:  فيما  النهج  هذا  ويتمثل  عليه،  المؤسسي  الطابع 
واألنوثة؛  الذكورة  معايير  وتحويل  واقتصادياً  وسياسياً  اجتماعياً  والرجال  النساء  تمكين  على 

وتعميم مراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج والمبادرات؛

البرامج في مواجهة تفاقم الالمساواة حينما تتقاطع قضايا الجنسين مع العوامل األخرى  مساعدة   )4(
مثل الوضع االجتماعي االقتصادي والعرق والعمر والموقع، وفي مراعاة الخصوصيات اإلقليمية؛

التي  الجنسين  حسب  الموزعة  البيانات  وتحليل  جمع  عملية  تحسين  إلى  الرامية  التدابير  دعم   )5(
تضطلع بها البرامج الرئيسية ومعهد اليونسكو لإلحصاء للمساعدة على وضع السياسات والبرامج 

استناداً إلى البينات؛

الرئيسية  المجاالت  في  الجنسين  قضايا  مراعاة  تعميم  بشأن  وتقنية  استراتيجية  توجيهات  تقديم   )٦(
إلى  يستند  لنهج  وفقاً  الجنسين  بين  المساواة  مراعاة  وتعميم  المساءلة؛  يلي:  فيما  المتمثلة  الستة 
النتائج؛ والرصد وإعداد التقارير؛ وبناء القدرات؛ واالتساق والتنسيق؛ وإدارة المعارف والمعلومات؛

المتحدة  األمم  أنشطة  في  اليونسكو  مشاركة  يخص  فيما  الدعم  وتقديم  استراتيجية  قيادة  توفير   )7(
العالمي  المستوى  على  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  بالمساواة  المتعلقة  اإلصالحية  وعملياتها 

واإلقليمي والقطري، في إطار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠؛

األمر  أتعلق  سواء  البرنامج،  مستويات  جميع  وعلى  البرمجة  مراحل  جميع  في  االلتزام  رصد   )٨(
لمسألة  األولوية  بمنح  الميزانية،  خارج  من  الممولة  أم  العادية  الميزانية  من  الممولة  باألنشطة 

»المساواة بين الجنسين« بوصفها أولوية عامة؛

مواصلة تعزيز قدرات الموظفين فيما يخص تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين على نحو فعال   )9(
من  مختارة  لمجموعة  المتواصلة  والتدريب  القدرات  تنمية  عمليات  خالل  من  األنشطة  مختلف  في 

الموظفين؛

الفصل 2 – تنسيق ورصد األنشطة لتحقيق المساواة بين الجنسين

قرار المؤتمر العام 3٨م/٦3 بشأن تنسيق ورصد األنشطة لتحقيق المساواة بين الجنسين  08200
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تحسين  الجنسين لضمان  بقضايا  المعنية  التنسيق  وكفاءات شبكة جهات  مهارات  تعزيز  مواصلة   )١٠(
في  الجنسين  لقضايا  مراعية  برمجة  واعتماد  الجنسين  مراعاة قضايا  تعميم  هدَفي  وتحقيق  إدارة 

شتى قطاعات البرنامج؛

إسداء المشورة التقنية إلى مكتب إدارة الموارد البشرية بشأن السياسات المراعية لقضايا الجنسين   )١١(
الوظيفي  التقدم  فرص  في  المساواة  تحقيق  ذلك  في  بما  والموظفين،  البشرية  الموارد  مجال  في 
في صفوف الموظفين وتوفير ترتيبات العمل المالئمة الكفيلة بتحقيق التوازن بين الحياة المهنية 
بحيث  األمانة  داخل  القرار  صنع  مستويات  في  تدريجياً  النساء  تمثيل  تحسين  مع  والشخصية، 

يتسنى تحقيق التكافؤ بين الجنسين، ورصد تحقيق التكافؤ بين الجنسين في أمانة المنظمة؛

التي  النتائج  بشأن  التقارير  تقديم  خالل  من  اليونسكو  أنشطة  على  األضواء  من  المزيد  تسليط   )١٢(
تُحرز على صعيد المساواة بين الجنسين وعن طريق نشر هذه النتائج؛

داخلية  وابتكارية،  جديدة  وشراكات  شبكات  وإقامة  القائمة  والشبكات  الشراكات  وتعزيز  تنسيق   )١3(
الفتيات  حقوق  عن  الدفاع  سياسات  بشأن  الحوار  ترويج  خالل  من  سواء،  حد  على  وخارجية 
واألطراف  األمانة  مع  الحوار  هذا  في  والمشاركة  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  والمساواة  والنساء 
واللجان  لليونسكو،  التابعة  المعنية  الجامعية  والكراسي  الشبكات  فيها  بما  األخرى،  المعنية 
واألوساط  المرأة  بشؤون  المعنية  الجماعات  سيما  وال  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الوطنية، 

األكاديمية والقطاع الخاص؛

للمرأة،  المتحدة  األمم  المتحدة، ال سيما هيئة  لألمم  التابعة  المعنية  الوكاالت  مع  والتعاون  التشاور   )١4(
التي  الثنائية والمتعددة األطراف األخرى بغية إقامة الشراكات والمشاركة في األنشطة  والمنظمات 

تعزز المساواة بين الجنسين وتمّكن المرأة؛

والمنظمات  المتحدة،  األمم  وكاالت  تنظمها  التي  والمؤتمرات  االجتماعات  في  اليونسكو  تمثيل   )١5(
بين  بالمساواة  المتعلقة  القضايا  بشأن  المدني،  المجتمع  ومنظمات  األطراف،  والمتعددة  الثنائية 

الجنسين وتمكين المرأة؛

تمثيل اليونسكو في دورات لجنة األمم المتحدة لوضع المرأة ولجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء   )١٦(
على التمييز ضد المرأة؛

بين  المساواة  بشأن  المتحدة  األمم  وكاالت  بين  المشتركة  األنشطة  في  اليونسكو  مساهمة  قيادة   )١7(
الجنسين وتمكين المرأة في إطار مجاالت عمل اليونسكو؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 7٠٠ ٢4٠ ٢ دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛ )ب( 

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقّدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من    - ٢
عن تحقيق النتائج المنشودة التالية:

مجاالت  في  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق  في  وشاملة  منهجية  بصورة  اليونسكو  إسهام   )١(
الدائم  السالم  في  المتمثلين  الشاملين  الهدفين  تحقيق  إلى  السعي  مواصلة  خالل  من  المنظمة،  اختصاص 

والتنمية المستدامة، مع تعزيز القدرات الالزمة لهذا الغرض؛

تعزيز  مجال  في  والُقطري  واإلقليمي  الدولي  المستوى  على  بارزاً  طرفاً  تكون  أن  في  اليونسكو  نجاح   )٢(
الشبكات  وإقامة  الترويج  مجال  في  سيما  وال  اختصاصها،  مجاالت  جميع  في  الجنسين  بين  المساواة 

والشراكات االبتكارية؛

اتخاذ  مستوى  على  بينهم  فيما  التكافؤ  وتعزيز  الوظيفي  التقدم  فرص  في  الموظفين  بين  المساواة  تعزيز   )3(
القرارات بفضل الثقافة التنظيمية لليونسكو.

ويطلب أيضاً من المديرة العامة أن تقّدم، في تقاريرها النظامية بشأن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام،    - 3
معلومات عن التدابير المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج.
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اختصاصها  مجاالت  جميع  في  العامتين  األولويتين  كإحدى  الجنسين  بين  المساواة  مسألة  اليونسكو  حددت   08201
للمنظمة  المتوسطة  االستراتيجية  يخص  فيما  أما   .٢٠١3  -٢٠٠٨ األجل  المتوسطة  االستراتيجية  فترة  خالل 
عامة  كأولوية  الجنسين  بين  باألولوية  التزامها  تأكيد  األعضاء  الدول  جددت  فقد   ،٢٠١-٢٠٢١4 للفترة 

)القرار ١9٠م ت/١9(.

أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية   - الدولية  االتفاقات  مع  الجنسين  بين  المساواة  عن  اليونسكو  رؤية  وتنسجم   08202
المرأة؛ وإعالن ومنهاج عمل بيجين؛ وإعالن األلفية واألهداف اإلنمائية لأللفية؛ وقرارات مجلس األمن  التمييز ضد 
المعنية بالمرأة، والسالم، واألمن. فإن المساواة بين الجنسين تمثل بالنسبة إلى اليونسكو حقاً أساسياً من حقوق 
العدالة االجتماعية، وضرورة اقتصادية. وفضالً عن ذلك، فإنها عامل حاسم في  اإلنسان، وجزءاً ال يتجزأ من بناء 

تحقيق جميع األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، باإلضافة إلى كونها هدفاً في حد ذاتها.

ويتمثل الهدف النهائي ألولوية المساواة بين الجنسين التي تعتمدها اليونسكو في تعزيز قدرة المنظمة، من خالل   08203
سياساتها وبرامجها ومبادراتها، على مساندة إقامة بيئة تمكينية للنساء والرجال من جميع مشارب الحياة، بغية 
واالنتفاع   ،٢٠٢١  ٢٠١4 للفترة  الشاملين  الهدفين  تحقيق  وفي  والسالم  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  اإلسهام 

بثمار هذه التنمية وهذا السالم وبفوائد تحقيق هذين الهدفين.

وإن اليونسكو ملتزمة أيضاً بأن يكون إلسهاماتها في تحقيق سالم دائم وتنمية مستدامة تأثير إيجابي ودائم على   0820٤
تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. فتعتقد اليونسكو اعتقاداً جازماً بأنه ال يمكن 
بفرص  والرجال  النساء  تتمتع  لم  ما  والمحلي  واإلقليمي  العالمي  الصعيد  على  والسالم  المستدامة  التنمية  تحقيق 

وخيارات وقدرات متنامية ومتساوية للعيش بحرية وكرامة كمواطنين متساوين ينعمون بكامل حقوق المواطنة.

وإذ تقع مسؤولية تنفيذ أولوية المساواة بين الجنسين على عاتق جميع موظفي األمانة، فإن مجمل مهمة التنسيق   08205
الجنسين  بين  المساواة  قسم  إلى  موكلة  األولوية  لهذه  والفعال  والكلي  المتسق  التنفيذ  ضمان  أجل  من  والرصد 

التابع لمكتب المديرة العامة.

ويضطلع قسم المساواة بين الجنسين بتنسيق ورصد تنفيذ هذه األولوية عن طريق العمل على ثالثة مستويات، هي:  08206

تعميم منظور المساواة بين الجنسين داخل المؤسسة؛  )1(

تأسيس الشراكات والمحافظة عليها، والتنسيق، وإقامة الشبكات )الداخلية والخارجية(؛  )2(

والبرامج  السياسات  في  الجنسين  بين  المساواة  اعتبارات  إدراج  بهدف  والدعم  التقنية  الخبرة  توفير   )3(
والمبادرات.

بين  المساواة  لقسم  والمباشرة  الكاملة  المسؤولية  إطار  في  والثاني  األول  المستويين  على  العمل  يندرج  وبينما   08207
والمرافق  البرنامج  قطاعات  في  العاملون  الموظفون  فيه  يشترك  الثالث  المستوى  على  العمل  فإن  الجنسين، 
المركزية والمكاتب الميدانية والمعاهد، ويتم وفق نهج ذي حدين يتمثالن في البرمجة المراعية لقضايا الجنسين 
- التي تركز على تمكين النساء والرجال من النواحي االجتماعية والسياسية واالقتصادية - مع تغيير المواقف إزاء 
والمبادرات  والبرامج  السياسات  كل  في  الجنسين  بين  المساواة  اعتبارات  إدراج  واألنوثة؛ وتعميم  الذكورة  معايير 

المعنية.

الخارجي  التقييم  وتوصيات  نتائج  ضوء  وعلى  الرئاسيتين،  الهيئتين  عن  الصادرة  الصلة  ذا  للقرارات  ووفقاً   08208
للفترة  الجنسين  بين  بالمساواة  الخاصة  العمل  خطة  إطار  وفي  الجنسين،  بين  المساواة  أولوية  بصدد  الجاري 
أجل  من  والقدرات  والكفاءة  االلتزام  تعزيز  على  التركيز  الجنسين  بين  المساواة  قسم  سيواصل   ،٢٠١ - ٢٠٢١4
تأمين التنفيذ الفعال لهذه األولوية في إطار البرمجة، باالستناد إلى الممارسات الجيدة في جميع مجاالت البرمجة.

قسم  جهود  تركز  سوف  النتائج،  وتحقيق  االتساق  تأمين  أجل  من  للبرمجة  واإلرشاد  الدعم  توفير  يخص  وفيما   08209
 - الوثيقتان 37م/4 و37م/5  تحدده  ما  نحو  على   - التسعة  االستراتيجية  األهداف  على  الجنسين  بين  المساواة 

من أجل تحقيق ما يلي:

)الهدفان االستراتيجيان ١ و٢( تحديد األهداف الخاصة بقضايا الجنسين وضمان مالءمتها ضمن إطار توفير  �
فرص التعلم االستيعابي الجيد مدى الحياة للجميع دعماً لممارسة المواطنة المبدعة والعالمية من جانب جميع 

النساء والرجال على اختالف مشارب الحياة؛
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العالمي  � األعمال  جدول  في  أساسي  كعنصر  الجنسين  بين  المساواة  اندراج  ضمان   )3 االستراتيجي  )الهدف 
التنمية  خطة  في  وخصوصاً  الحصيلة«،  في  »المساواة  وعلى  الفرص«  »تكافؤ  على  التركيز  مع  للتربية 

المستدامة لعام ٢٠3٠؛

التعاون  � إطار  في  آرائهم  عن  تعبيرهم  إمكانية  وتوافر  والرجال  النساء  تمثيل  4( ضمان  االستراتيجي  )الهدف 
العلمي الذي يجري على الصعيد الدولي من أجل السالم وتأمين االستدامة واالندماج االجتماعي، وضمان توفير 
المخاطر  أضرار  من  تحد  عوامل  بدور  االضطالع  بسواء،  سواء  والرجال،  للنساء  تتيح  لظروف  التعاون  هذا 

وتيسر التكيف والمقاومة واالستدامة؛

)الهدف االستراتيجي 5( ضمان إسهام السياسات الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة، في تغيير المواقف إزاء  �
السياسات  هذه  تفي  أن  أجل  من  القدرات  بناء  جهود  في  والرجال  النساء  إشراك  خالل  من  الجنسين  قضايا 

باحتياجات أكبر قدر ممكن من األطراف العاملة المعنية؛

النساء  � بأدوار  الثقافات  بين  والحوار  االجتماعي  التحول  دعم  عمليات  اعتراف  ٦( ضمان  )الهدف االستراتيجي 
والرجال في مختلف ميادين الحياة وبإسهاماتهم وآرائهم، مع مراعاة هذه األدوار واإلسهامات واآلراء؛

للنساء  � اإلبداعية  اآلفاق  توسيع  أجل  من  األعضاء  الدول  تبذلها  التي  الجهود  دعم   )7 االستراتيجي  )الهدف 
والفتيات وضمان المساواة في انتفاعهن بالحياة الثقافية ومشاركتهن فيها، بما يشمل التراث الوثائقي المادي 

وغير المادي، والقدرة على التعبير اإلبداعي، والتمتع بالسلع والخدمات الثقافية؛

تراعي  � التي  الثقافية  السياسات  رسم  إلى  الرامية  مساعيها  في  األعضاء  الدول  دعم   )٨ االستراتيجي  )الهدف 
المساواة بين الجنسين، وتعترف بحقوق المرأة في حرية التعبير بالتساوي مع الرجل، وتضمن وصولهن إلى 

مواقع صنع القرار؛

)الهدف االستراتيجي 9( تأمين حرية التعبير للجميع بصرف النظر عن اعتبارات االنتماء الجنسي وغيرها من  �
اعتبارات الهوية االجتماعية، ومساندة تنمية وسائل إعالم تيسر تغيير المواقف إزاء قضايا الجنسين.

أحد  فإن  وتفاقمها،  استمرارها  والرجال وعلى  النساء  بين  للتفاوت  أوجه  على وجود  تام  التدليل بشكل  وإذ جرى   08210
المستمدة  البحوث والدالئل  المجال يتمثل في أن نتائج  التي تفسر عدم حدوث تحسينات مالئمة في هذا  األسباب 
التفاوت  أوجه  تعالج  أن  يُفترض  التي  السياسات  لدى رسم وتنفيذ  الحسبان  في  تماماً  الواقع ال توضع  من أرض 
جداول  إطار  في  التفاوت  أوجه  معالجة  صعوبة  في  الصدد  هذا  في  الصلة  ذات  المشكالت  إحدى  وتتمثل  هذه. 
رسم  أجل  من  الجنسين  بين  التعميم  من  قدر  اعتماد  الضروري  فمن  السياسات.  تطبيق  على  القائمة  العمل 
السياسات، إذ إن التمييز بين الذكور واإلناث على صعيد المجموع يفضي، في حالة أوجه التفاوت بين الجنسين، 
اعتبارات  مع  الجنسين  قضايا  اعتبارات  فيها  تجتمع  التي  الحاالت  في  وأعمق  أرهف  للتفاوت  أوجه  إغفال  إلى 
خاصة  عناية  اليونسكو  تولي  وسوف  اإلقامة.  ومكان  والسن  اإلثني  االنتماء  مثل  أخرى  اقتصادية   - اجتماعية 
الخصوصيات  تعالج  ومنهجيات  باستخدام طرائق  وذلك  االعتبارات،  من  النوعين  هذين  على  تشتمل  التي  للحاالت 

اإلقليمية.

تيسير  بغية  الجنسين  من  بكل  الخاصة  البيانات  وتحليل  تحسين جمع  دعم  على  بوجه خاص  التشديد  وسيجري   08211
المتسقة والجديرة بالثقة والقابلة للمقارنة  البيانات  البرمجة. فإن نقص  تنفيذ أولوية المساواة بين الجنسين في 
بين  المساواة  تيسر  الشواهد  على  قائمة  سياسات  رسم  تعيق  التي  العوامل  من  يعد  الجنسين  من  بكل  والخاصة 
خليطاً  البيانات  تكون  ما  فكثيراً  اليونسكو.  فيها  تعمل  التي  المجاالت  من  كثير  في  النساء  وتمكين  الجنسين 
للتأثيرات  وتخضع  البلدان،  بين  مشتركة  متسقة  منهجيات  أي  اتباع  بدون  مدى سنوات  على  تجميعه  تم  متراكماً 
بين  المساواة  قسم  يضطلع  وسوف  األحيان.  من  كثير  في  مالئمة  تكون  ال  البيانات  لجمع  وطنية  لنظم  السلبية 
الجنسين، على أساس التعاون مع جميع برامج اليونسكو ومعهد اليونسكو لإلحصاء، بالتركيز على وضع خريطة 
لالحتياجات من البيانات المحددة الخصائص بغية إعداد سياسات وتنفيذ برمجة تيسر تغيير المواقف إزاء قضايا 
الجنسين، وذلك من خالل تحديد جوانب النقص في البيانات، أو وتوليد بيانات عند اإلمكان، أو تقديم الدعم غير 

المباشر لبناء قدرات وطنية في مجال جمع البيانات.
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اإلسهام  أجل  ومن  البرمجة،  في  محددة  بجوانب  يتعلق  فيما  الجنسين  بين  للتفاوت  هامة  أوجه  معالجة  وبغية   08212
استهالل  في  الجنسين  بين  المساواة  قسم  سيستمر  بينها،  والمشتركة  التخصصات  المتعددة  التنسيق  جهود  في 
إلى  التام  الدعم  تقديم  إلى  وباإلضافة  الجنسين.  بقضايا  خاصة  برامج  وتنفيذ  إعداد  عمليات  ودعم  وتنسيق 
لتعليم  العالمية  الشراكة  مثل  واالتصال/المعلومات،  والعلم  التربية  برامج  مسؤولية  تحت  الجارية  المبادرات 
اإلعالم  بوسائل  الخاصة  والمؤشرات  العلوم،  مجال  في  للنساء  لوريال   – اليونسكو  ومبادرة  والنساء،  الفتيات 
مع   - التالية  المبادرات  بقيادة  اإلمكان،  قدر  الجنسين،  بين  المساواة  قسم  سيقوم  الجنسين،  لقضايا  المراعية 

مشاركة الشركاء الداخليين والخارجيين المالئمين:

هذه  االمتياز«  »مراكز  تنمية  ستجري  الجنسين:  بين  المساواة  بشأن  والتوثيق  البحوث  لمراكز  اإلقليمية  الشبكة   08213
الموجودة  الفجوات  لتكون جهات مرجعية دولية لمعالجة  المرأة،  الجنسين وتمكين  بين  المساواة  التي تركز على 
في مجال البحوث بشأن المساواة بين الجنسين، وتشجيع الدراسات الخاصة بقضايا الجنسين في مجال التعليم 
العالي، وذلك كشكل لبناء القدرات من أجل تعميم مراعاة قضايا الجنسين على صعيد المعنيين برسم السياسات 
والتوثيق  لألبحاث  الفلسطينية  المرأة  مركز  في  يتمثالن  النوع  هذا  من  مركزين  إنشاء  تم  وقد  المدني.  والمجتمع 
في  السالم  وبناء  الجنسين  وقضايا  المرأة  بشأن  والتوثيق  للبحوث  اإلقليمي  والمركز  بفلسطين،  الله،  رام  في 
منطقة البحيرات الكبرى، بكنشاسا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويجري العمل على إنشاء مراكز أخرى، 
بذل  المراكز  هذه  تشجع  وسوف  )نيروبي(.  للمرأة  التناسلية  األعضاء  تشويه  على  القضاء  عن  مركز  بضمنها 
الجهود الجامعة للتخصصات في مجاالت محددة؛ وستشجع البحوث المبتكرة، والتدريب، وتقديم المشورة بشأن 
أنحاء  شتى  في  القدرات  وبناء  الشبكات  وإقامة  الجنسين،  بين  المساواة  لصالح  والمناصرة  والحوار  السياسات، 
العالم. وستوفر هذه المراكز أيضاً إطاراً واسعاً لمراكز تمكين المجتمع المحلي المزمع إنشاؤها في إطار الشراكة 

العالمية لتعليم الفتيات والنساء التي سيشمل نشاطها كل مجاالت برامج اليونسكو.

القيادة النسائية: ستجري تنمية تدريب القيادات النسائية الناشطة في جميع مجاالت اختصاص اليونسكو. وسيتم   0821٤
لضمان  وذلك  الجنسين،  قضايا  مجال  في  التحول  تحقيق  في  تسهم  التي  التدريب  أنشطة  من  النوع  هذا  إعداد 
امتالك النساء للمهارات الالزمة ألداء أدوار قيادية في المجتمع، والستخدام هذه المواقع القيادية إلحراز تقدم على 
مع  بالتعاون  التدريبية  البرامج  تعدُّ  القيادات. وسوف  هذه  اختصاص  في مجاالت  الجنسين  بين  المساواة  صعيد 
على  المشاركة  والمنظمات  المؤسسات  هذه  مع  باالشتراك  وستتاح  العالي،  التعليم  ومؤسسات  الميدانية  المكاتب 

صعيد المجتمع المدني.

في  اليونسكو  إسهام  وترويج  بتنسيق  الجنسين  بين  المساواة  قسم  سيضطلع  الجنس:  نوع  على  القائم  العنف   08215
التشديد بوجه خاص  الجنس، مع  القائم على نوع  العنف  القضاء على جميع أشكال  إلى  الرامية  العالمية  الجهود 
على هذا النوع من العنف في سياق أوضاع التعلم. ويمثل استمرار مختلف أشكال ممارسة العنف القائم على نوع 
القائم  العنف  على  القضاء  في  اليونسكو  إسهام  فإن  وعليه،  المستدام،  السالم  تحقيق  أمام  واضحاً  عائقاً  الجنس 
اليونسكو  إسهام  وسيستند  الالعنف.  ونشر  السالم  تحقيق  في  إسهاماً  ذاته  الوقت  في  سيكون  الجنس  نوع  على 
إلى مجاالت اختصاص المنظمة وسيتمثل في العمل على امتالك فهم تام لألسباب االجتماعية والثقافية األساسية 
التربية  خالل  من  العنف  درء  إلى  ترمي  وبرامج  سياسات  وتطبيق  إعداد  وعلى  الجنس،  نوع  على  القائم  للعنف 
البرامج للنساء والرجال  المساواة بين الجنسين استهداف  الثقافي. وسوف يكفل قسم  التحول  واالتصال وتحقيق 
البنى بغية درء العنف.  التي يمكن بها تغيير هذه  الكيفية  البنى السائدة العتبارات الذكورة، وتقييم  معاً، ودراسة 
وسيجري تنسيق وتعزيز العمل مع جميع قطاعات البرنامج عن طريق شراكات خارجية، والسيما مع المؤسسات 

األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ومع وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة.

االستفادة  في  التوسع  على  التشديد  سيجري  المؤسسة،  داخل  الجنسين  بين  المساواة  منظور  تعميم  يخص  وفيما   08216
المتوسطة األجل  الخطة  بُذلت في إطار  التي  التنظيمية  القدرات  الموظفون وجهود تنمية  التي حققها  المكاسب  من 
مجمل  في  تدرج  الجنسين  بقضايا  االهتمام  بتعميم  خاصة  اعتبارات  شكل  في  المكاسب  هذه  وترجمة  السابقة، 
الوثائق والعمليات التنفيذية واإلدارية الخاصة بالسياسات واالستراتيجيات. وسيتم التشديد بوجه خاص على ما يلي:

تقديم توجيهات استراتيجية وتقنية بشأن تعميم مراعاة قضايا الجنسين في المجاالت الرئيسية الستة المتمثلة  �
وإعداد  والرصد  النتائج؛  إلى  يستند  لنهج  وفقاً  الجنسين  بين  المساواة  مراعاة  وتعميم  المساءلة؛  يلي:  فيما 

التقارير؛ وبناء القدرات؛ واالتساق والتنسيق؛ وإدارة المعارف والمعلومات؛

مواصلة تعزيز قدرات الموظفين فيما يخص تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين على نحو فعال في مختلف  �
األنشطة من خالل التوسع في أنشطة بناء القدرات والتدريب بشأن تعميم مراعاة قضايا الجنسين، كي تشمل 

المرافق المركزية والقطاعات غير البرنامجية؛
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إسداء المشورة التقنية بشأن مراعاة قضايا الجنسين في إدارة الموارد البشرية - بما في ذلك تحقيق المساواة  �
في فرص التقدم الوظيفي في صفوف الموظفين وتوفير ترتيبات العمل المالئمة الكفيلة بتحقيق التوازن بين 
بحيث  األمانة  داخل  القرار  صنع  مستويات  في  تدريجياً  النساء  تمثيل  تحسين  مع  والشخصية،  المهنية  الحياة 

يتسنى تحقيق التكافؤ بين الجنسين.

للتنفيذ الفعال ألولوية المساواة بين الجنسين، سيواصل قسم المساواة بين الجنسين، قدر اإلمكان، تنسيق  ودعماً   08217
وتعزيز الشراكات والشبكات القائمة وإقامة شبكات وشراكات جديدة وابتكارية، داخلية وخارجية على حد سواء، 

وذلك عن طريق ما يلي:

المرأة  � وتمكين  الجنسين  بين  والمساواة  والنساء  الفتيات  حقوق  عن  الدفاع  سياسات  بشأن  الحوار  ترويج 
والمشاركة في هذا الحوار مع األمانة واألطراف المعنية األخرى؛

بين  � بالمساواة  تتعلق  التي  دولياً  عليها  المتفق  اإلنمائية  األهداف  لتحقيق  اليونسكو  تبذلها  التي  الجهود  دعم 
الجنسين، بما في ذلك أهداف التعليم للجميع واألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة؛

وعملياتها  � المتحدة  األمم  أنشطة  في  اليونسكو  مشاركة  يخص  فيما  الدعم  وتقديم  استراتيجية  قيادة  توفير 
اإلصالحية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري، بما في 

ذلك عمليات التفكير في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠؛

والمنظمات  � للمرأة،  المتحدة  األمم  هيئة  سيما  ال  المتحدة،  لألمم  التابعة  المعنية  الوكاالت  مع  والتعاون  التشاور 
بين  المساواة  تعزز  التي  األنشطة  في  والمشاركة  الشراكات  إقامة  بغية  األخرى  األطراف  والمتعددة  الثنائية 

الجنسين وتمّكن المرأة؛

تمثيل اليونسكو في االجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الثنائية والمتعددة  �
األطراف، ومنظمات المجتمع المدني، بشأن القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

على  � بالقضاء  المعنية  المتحدة  األمم  ولجنة  المرأة  لوضع  المتحدة  األمم  لجنة  دورات  في  اليونسكو  تمثيل 
التمييز ضد المرأة؛

الجنسين  � بين  المساواة  بشأن  المتحدة  األمم  وكاالت  بين  المشتركة  األنشطة  في  اليونسكو  مساهمة  قيادة 
وتمكين المرأة في إطار مجاالت عمل اليونسكو.

فيه  التوسع  وسيتم  الجنسين،  بين  المساواة  وتحقيق  المرأة  لتمكين  الترويج  في  اليونسكو  عمل  تدعيم  وسيجري   08218
لتعبئة شراكات جديدة.

على  األمانة  في  عامل  كل  عاتق  على  تقع  األولوية  هذه  مسؤولية  إن  الجنسين:  بين  المساواة  أولوية  وتنفيذ  إدارة   08219
جميع المستويات، إضافة إلى أن هذه األولوية تحظى بالدعم المتواصل والقوي من اإلدارة العليا والدول األعضاء.

دوره  بأداء  األولوية،  هذه  تنفيذ  ورصد  تنسيق  بعمليات  اضطالعه  لدى  الجنسين،  بين  المساواة  قسم  وسيقوم   08220
من  مختارة  مجموعة  فيهم  بما  والخارجيين،  الداخليين  الشركاء  مع  الوثيق  بالتعاون  بمسؤولياته  والنهوض 
الميدانية  والمكاتب  المركزية  والمرافق  البرنامجية  غير  والقطاعات  البرنامج  قطاعات  في  العاملين  الموظفين 
والمعاهد. وسوف تتمثل الشبكة األوسع من الشركاء في شبكات اليونسكو والكراسي الجامعية لليونسكو، واللجان 
بالمساواة  المعنية  والشبكة  خاص؛  بوجه  للمرأة  المتحدة  األمم  وهيئة  عموماً،  المتحدة  األمم  ومنظومة  الوطنية؛ 
التنمية  ؛ ومركز  االقتصادي  الميدان  والتعاون في  التنمية  لمنظمة  التابعة  اإلنمائية  المساعدة  للجنة  الجنسين  بين 
التابع لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي؛ والوكاالت الثنائية والمتعددة األطراف األخرى ؛ ومنظمات 

المجتمع المدني، وال سيما الجماعات المعنية بشؤون المرأة إجماالً؛ والمؤسسات األكاديمية؛ والقطاع الخاص.

وسوف يستند قسم المساواة بين الجنسين إلى مهارات وكفاءات شبكة جهات االتصال بشأن قضايا الجنسين، التي   08221
تم تجديدها في عام ٢٠١4. وسيتعاون القسم مع هذه الشبكة لتحسين إدارة وتنفيذ عمليات تعميم مراعاة قضايا 
والمعاهد.  الميدانية  والمكاتب  البرنامج  قطاعات  جميع  في  الجنسين  لقضايا  المراعية  البرمجة  وعمليات  الجنسين 
عن  المباشر  لالتصال  متاح  برنامج  إنشاء  طريق  عن  الجنسين  قضايا  بشأن  االتصال  جهات  شبكة  تعزيز  تم  وقد 

طريق اإلنترنت يضم جماعة من الممارسين بغية تأمين تبادل أفضل للخبرات والمعلومات في هذا المجال.
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ولضمان أن تكون أولوية المساواة بين الجنسين قائمة على التشاور والشواهد وموّجهة نحو العمل، سيطلع قسم    8222
المساواة بين الجنسين بتيسير تشكيل فريق عمل تابع لليونسكو يعني المساواة بين الجنسين. وسيجري تشكيل 
مدير  العامة. وسيتولى  المديرة  عليها  توافق  أن  مهام وصالحيات وعضوية سيتعين  أساس  على  هذا  العمل  فريق 
قسم المساواة بين الجنسين رئاسة فريق العمل هذا الذي سيجتمع بصورة منتظمة في مقر اليونسكو وعن طريق 

االتصال بالفيديو.

النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: إسهام اليونسكو بصورة منهجية وشاملة في تحقيق المساواة 
بين الجنسين وتمكين المرأة في مجاالت اختصاص المنظمة، من خالل مواصلة 

السعي إلى تحقيق الهدفين الشاملين المتمثلين في السالم الدائم والتنمية المستدامة، 
مع تعزيز القدرات الالزمة لهذا الغرض

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

النسبة المئوية للمؤشرات التي تفي 1-
بها اليونسكو من بين مؤشرات »خطة 

العمل على نطاق المنظومة بشأن 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة«

٪١٠٠  -٪٨٠  -

النسبة المئوية لخطط العمل المناسبة 2-
التي يجري فيها تعميم اعتبارات 

المساواة بين الجنسين خالل دورة 
المشروع

٪7٠  -٪45  -

عدد الربامج و/أو خطط العمل 3-
املراعية لقضايا الجنسني والتي يجري 

تنفيذها عىل نطاق املنظمة

5 برامج مراعية لقضايا الجنسين  -

3٠ خطة عمل مراعية لقضايا   -
الجنسين

3 برامج مراعية لقضايا الجنسين  -

١5 - ٢٠ خطة عمل مراعية   -
لقضايا الجنسين

عدد األنشطة التي تركز عىل األفكار ٤-
النمطية عن الجنسني، أو عىل الدور 

القيادي للنساء، أو عىل العنف 
الجنساني

١٠  -٦  -

النسبة املئوية للمتدربني يف اليونسكو 5-
يف مجال املساواة بني الجنسني 

ممن يستخدمون املعارف واملهارات 
املستجدة التي اكتسبوها

75٪ من المتدربين ٦٠٪ من المتدربين-   -

عدد موظفي اليونسكو الذين يشاركون 6-
يف أنشطة تدريبية يف مجال املساواة 

بني الجنسني، موزعني بحسب الدرجة 
الوظيفية ونوع الجنس

٢5٠ موظفاً، تشكل النساء   -
من بينهم نسبة 5٠٪ والرجال 

نسبة5٠٪، ويشغل ما ال يقل عن 
3٠٪ منهم وظائف بدرجة مهني 

4 وما فوقها

١5٠ موظفاً، تشكل النساء   -
من بينهم نسبة 5٠٪ والرجال 

نسبة5٠٪، ويشغل ما ال يقل عن 
3٠٪ منهم وظائف بدرجة مهني 

4 وما فوقها
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النتيجة المنشودة 2: نجاح اليونسكو في أن تكون طرفاً بارزاً على المستوى الدولي 
واإلقليمي والُقطري في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجاالت 

اختصاصها، وال سيما في مجال الترويج وإقامة الشبكات والشراكات االبتكارية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد آليات التنسيق بين الوكاالت، ذات 1-
الصلة بالمساواة بين الجنسين والتي 

تكون اليونسكو فيها مدعوة إلى تقديم 
إسهام جوهري

٨ – ١٠  -٦  -

عدد االتفاقات الجديدة للشراكة التي 2-
تبرم على صعيد المنظمة وتركز على 
المساواة بين الجنسين أو على تمكين 

المرأة

١٠  -٦  -

عدد املراكز والشبكات املخصصة 3-
للبحوث، التي أنشئت مساندًة ملجاالت 
تركيز خطة عمل اليونسكو للمساواة 

بني الجنسني

3  -١  -

عدد التقارير املستقطبة للكثري من ٤-
األضواء، التي تتناول املساواة بني 

الجنسني أو التي تتضمن فصالً/جزءاً 
يتناول املساواة بني الجنسني

١٠  -5  -

النتيجة المنشودة 3: تعزيز المساواة بين الموظفين في فرص التقدم الوظيفي وتعزيز 
التكافؤ فيما بينهم على مستوى اتخاذ القرارات بفضل الثقافة التنظيمية لليونسكو

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

النسبة المئوية للموظفين من الذكور 1-
واإلناث الذين يشغلون وظائف بدرجة 

مدير وما فوقها

٪5٠  -٪4٢ - 4٠  -

النسبة المئوية للمديرين الذين 2-
يدرجون المساواة بين الجنسين 

ضمن معايير تقييم أداء الموظفين 
الخاضعين إلشرافهم

٪7٦٠-٠  -٪4٠  -

النسبة املئوية للمنسقني املعنيني 3-
باملساواة بني الجنسني الذين تنص 

مواصفات وظائفهم عموماً عىل 
تخصيص ٢٠٪ من وقتهم ألداء مهام 

جهة اتصال بشأن قضايا الجنسني

٪7٦٠-٠  -٪3٠  -

النسبة املئوية للموارد اإلجمالية ٤-
املخصصة للمساواة بني الجنسني

35٪ ]على األقل[  -٪١٠ - ٢٠  -
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الفصل 3 – تصدي اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث

قرار المؤتمر العام 3٨م/٦4 بشأن تصدي اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث  08300

إن المؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

اليونسكو ألوضاع ما بعد  الخاصة بتصدي  العمل  تنفيذ خطة  الفترة ٢٠١٦-٢٠١7، في  االستمرار، خالل  )أ( 
الوثيقة  في   ٠٨3٠٠ )الفقرة  37م/٦١  القرار  في  عليها  وافق  التي  بصيغتها  الكوارث  بعد  وما  النزاعات 
37م/5 المعتمدة(، فضالً عن التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار، 

من أجل تحقيق ما يلي:

الكوارث،  بعد  وما  النزاعات  بعد  ما  ألوضاع  التصدي  إلى  الرامية  اليونسكو  مساعي  تنسيق   )١(
واالضطالع بدور جهة اتصال آلليات العمل المشتركة بين الوكاالت في هذا المجال؛

العمل، بالتنسيق الوثيق مع الهيئات التابعة لمنظومة األمم المتحدة على الصعيد الدولي واإلقليمي   )٢(
مساعي  لدعم  الالزمة  والتنظيمية  اإلدارية  واآلليات  األساسية  البنى  وتطوير  رصد  على  والقطري، 

اليونسكو الرامية إلى التصدي ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 4٠٠ 45٠ ١ دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛ )ب( 

ويطلب من المديرة العامة القيام بما يلي:   - ٢

النتائج  تحقيق  عن  معلومات  الرئاسيتين،  الهيئتين  على  المعروضة  النظامية  التقارير  في  دورياً،  تقّدم  أن  )أ( 
المنشودة التالية:

التصدي الفعال لألزمات عن طريق مساندة المكاتب الميدانية وتعزيز قدراتها لتشارك في التصدي   )١(
المشروعات  وتمويل  الشاملة،  اإلنسانية  التدابير  في  ومنسقة  مخططة  أنشطة  وإدراج  لألزمات، 

المخصصة للتصدي لألزمات من خالل نداءات األمم المتحدة وغيرها من أساليب التمويل؛

ضمان المساهمة والمشاركة في آليات وعمليات التنسيق العامة التي تتّبعها األمم المتحدة )وغيرها   )٢(
من الجهات( في فترات األزمات؛

دعم القدرات الداخلية في مجال التأهب للكوارث ومنع النزاعات وأنشطة بناء السالم، وال سيما عن   )3(
طريق توفير خدمات إدارة المعارف؛

التخطيط  ألطر  وفقاً  السالم  وبناء  النزاعات  ودرء  للكوارث  التأهب  مجال  في  الوطنية  القدرات  دعم   )4(
بين  واضحة  روابط  وإقامة  المتحدة  األمم  مستوى  على  أو  الوطني  المستوى  على  بها  المعمول 

مراحل اإلغاثة واإلنعاش والتنمية المستدامة؛

التدابير  عن  معلومات  العام،  المؤتمر  اعتمده  الذي  البرنامج  تنفيذ  بشأن  النظامية  تقاريرها  في  تقّدم،  أن  )ب( 
المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج.

اعتماد نهوج  انتقالية  التي تمر بمراحل  البلدان  الكوارث ودعم  النزاعات وما بعد  التصدي ألوضاع ما بعد  يستلزم   08301
شاملة ومنسقة تندرج في سياق طويل األجل. وتضمن اليونسكو االتساق والتركيز فيما يتعلق باستجابتها العامة 
األمم  بها  تضطلع  التي  التمويل  وأساليب  المتكاملة  المساعدة  جهود  إلى  جهودها  ضم  خالل  من  الصدد  هذا  في 

المتحدة، والتكيف مع األولويات الوطنية وفعاليتها في التنفيذ بوجه عام.

الرامية  النزاعات، مع معالجة األسباب الجذرية للنزاعات وتيسير الجهود  البرمجة مراعية ألوضاع  وستكون عملية   08302
إلى إرساء الحوار الوطني والمصالحة. وسيتم إدماج العناصر المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث واإلنذار المبكر 

والتأّهب لألزمات في أنشطة اإلنعاش وإعادة البناء في أوضاع ما بعد الكوارث.
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واسترشاداً بعمليات االستجابة اإلنسانية وإعادة البناء التي يجري تبنيها على المستوى الوطني، ستعالج مجاالت   08303
الحوار  على  تركز  التي  األنشطة  طريق  عن  النزاعات،  درء  مسألة  التحديد  وجه  على  األولوية،  ذات  اليونسكو 
والتنوع، وإعادة بناء النظم التعليمية والخدمات الثقافية واإلعالمية المختلة أو المضطربة واآلثار النفسية الناجمة 
وقنوات  التعليمية  النظم  لها  تتعرض  التي  المخاطر  من  التخفيف  طريق  وعن  والكوارث،  النزاعات  أوضاع  عن 

االتصال والتراث الثقافي والتنوع البيولوجي من جراء النزاعات أو الكوارث الطبيعية.

القدرات  للمشروعات وتنمية  األولى  المراحل  السياسات في  المشورة بشأن  اليونسكو إسداء  وتشمل تعبئة خبرات   0830٤
والخدمات  التقنية  المساعدة  وتوفير  واإلدارة،  التخطيط  مجالي  في  الوطنية  القدرات  في  الخلل  إصالح  أجل  من 
مجال  في  المدني،  المجتمع  ومنظمات  المهنية،  والمنظمات  الدوليين،  والشركاء  الوطنية،  للسلطات  االستشارية 
السالم«  بناء  عملية  من  »مكاسب  تحقيق  على  التنفيذية  األنشطة  وتركز  الطويل.  األجل  في  المستدام  البناء  إعادة 
إعادة  عمليتي  في  المشاركة  من  المحلية  المجتمعات  وتمكين  االقتصادية،  الفرص  وإيجاد  المهارات  توليد  بفضل 
خالل  من  سيما  وال  والمصالحة،  الثقة  لبناء  المبذولة  والجهود  الحوار  اليونسكو  وستدعم  السالم.  وإحالل  البناء 
منبر  وتوفير  األدلة  على  القائمة  والتحليالت  بالبحوث  والوطني  المحلي  الصعيدين  على  السياسات  تزويد صانعي 

لهم للنقاش والحوار بشأن السياسات.

وإعادة  المبكر  اإلنعاش  ألغراض  المتحدة  األمم  تقّدمها  التي  المتكاملة  المساعدة  في  أيضاً  المنظمة  وستشارك   08305
لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  عن  الصادرة  العاجلة  والنداءات  الموحدة  النداءات  في  المشاركة  ذلك  في  بما  البناء، 
واآللية  الدولي،  والبنك  المتحدة  األمم  إجرائها  في  تتشارك  التي  االحتياجات  تقييم  وعمليات  اإلنسانية،  الشؤون 
آليات  من  ذلك  وغير  اإلنسانية،  للشؤون  التنفيذية  واللجنة  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  بين  المشتركة 
مكاتب  مع  بالتعاون  وذلك  السالم،  وبناء  المصالحة  بشأن  اليونسكو  مبادرات  وفي  المشتركة،  والتمويل  البرمجة 

االتصال والمكاتب الميدانية والمعاهد من الفئة ١.

االستجابة  إلى  ترمي  عمليات  وتنفيذ  إعداد  فيما يخص  دعماً  الميدانية  المكاتب  التنفيذي، ستتلقى  المستوى  وعلى   08306
ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث. وعلى مستوى المقر، ستتواصل الجهود المبذولة بالتعاون مع قطاعات 
البرنامج والمرافق المركزية لتيسير العمليات اإلدارية السريعة المسار، وتوفير الدعم لتعبئة األموال، وتزويد مكاتب 
اليونسكو الميدانية العاملة في البلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث بالموظفين المناسبين 
األوضاع.  لهذه  للمنظمة  الفورية  االستجابة  تيسير  بغية  بسرعة  الموظفين  نشر  وال سيما من خالل  الالزم،  والدعم 
بعد  ما  أوضاع  في  اليونسكو  عمليات  من  المستقاة  الجيدة  الممارسات  ونشر  المعارف  إدارة  ضمان  سيتم  كما 

النزاعات وما بعد الكوارث، وذلك عن طريق إعداد وصيانة أدوات لإلعالم الداخلي وإعالم الجمهور وأدوات تدريبية.

النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: التصدي الفعال لألزمات عن طريق توفير مساندة المكاتب 
الميدانية وتعزيز قدراتها لتشارك في التصدي لألزمات، وإدراج أنشطة مخططة 

ومنسقة في التدابير اإلنسانية الشاملة، وتمويل المشروعات المخصصة للتصدي 
لألزمات من خالل نداءات األمم المتحدة وغيرها من أساليب التمويل

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

قدرة اليونسكو على االستجابة في 1-
الوقت المناسب لالحتياجات اإلنسانية 

عن طريق المشاركة في عمليات تقييم 
األضرار واالحتياجات وفي عمليات 
قة الخاصة باألمم  التخطيط المنسَّ

المتحدة

مشاركة اليونسكو على نحو   -
منهجي في االستجابة لجميع 

األزمات الكبيرة

مشاركة اليونسكو االنتقائية في   -
الجهود المنسقة لألمم المتحدة 
والرامية إلى االستجابة ألزمات 

كبيرة
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

النسبة المئوية لمشروعات اليونسكو 2-
المدرجة في النداءات التي تنسقها 
األمم المتحدة، والتي تلقت التمويل 

الالزم

تلقي التمويل الالزم لنسبة ٪3٠   -
من المشروعات المقترحة

تلقي التمويل الالزم لنسبة ٢٠٪   -
من المشروعات المقترحة

النتيجة المنشودة 2: ضمان المساهمة والمشاركة في آليات وعمليات التنسيق العامة 
التي تتّبعها األمم المتحدة )وغيرها من الجهات( في فترات األزمات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

المشاركة بنشاط في آليات ومنتديات 1-
وشبكات التنسيق البارزة الخاصة 

باألمم المتحدة أو القائمة على الصعيد 
الدولي

قيام اليونسكو بإنشاء شراكات   -
جديدة ومشاركة المنظمة على 

نحو منهجي في آليات التنسيق 
الرئيسية القائمة على الصعيدين 

الدولي واإلقليمي

قيام اليونسكو بتوطيد الشراكات   -
الرئيسية ومشاركة المنظمة في 

آليات تنسيق عالمية مختارة 
وبالغة األثر

النتيجة المنشودة 3: دعم القدرات الداخلية في مجال التأهب للكوارث ومنع النزاعات 
وأنشطة بناء السالم، وال سيما عن طريق توفير خدمات إدارة المعارف

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تسليط المزيد من األضواء على عمل 1-
اليونسكو وتعزيز قدرات المنظمة في 

مجال التأهب للكوارث واالستجابة 
لألزمات

تعزيز جميع أنشطة اليونسكو   -
المتعلقة بالتأهب للكوارث 

واالستجابة لألزمات من خالل 
حمالت بارزة للعيان على اإلنترنت 

ومن خالل البرنامج الداخلي 
إلدارة المعارف

تعزيز التأهب لألزمات في   -
المناطق ذات األولوية واالستجابة 

لألزمات من خالل حمالت على 
اإلنترنت ومن خالل البرنامج 

الداخلي إلدارة المعارف
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إن المؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

ورصد  االستراتيجي  بالتخطيط  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  االستمرار،  ألف - 
الوثيقة  في   ٠٨4٠٠ )الفقرة  37م/٦٢  القرار  في  عليها  وافق  التي  بصيغتها  الميزانية  وإعداد  البرنامج 
37م/5 المعتمدة(، فضالً عن التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار، 

من أجل تحقيق ما يلي:

إعداد ميزانية المنظمة لفترة العامين ٢٠١٦-٢٠١7 وبرنامجها لفترة األعوام األربعة ٢٠١٨-٢٠٢١  )أ( 
إلى  واستناداً  العامة،  المديرة  وعن  الرئاسيتين  الهيئتين  عن  الصادرة  للتوجيهات  وفقاً  )39م/5( 

مبادئ التخطيط والبرمجة والميزنة المستندة إلى النتائج ومبادئ الشفافية والفعالية والترشيد؛

رصد تنفيذ االستراتيجية المتوسطة األجل )37م/4( من خالل وثائق البرنامج والميزانية؛ )ب( 

الرئاسيتين  الهيئتين  قرارات  مع  توافقها  أجل ضمان  من  األمانة  وحدات  عمل جميع  تحليل خطط  )جـ( 
واإلدارة  والميزنة  البرمجة  ومتطلبات  العامة  المديرة  توجيهات  ومع  37م/5،  بالوثيقة  المتعلقة 

والرصد وتقديم التقارير استناداً إلى النتائج؛

رصد تنفيذ البرنامج المعتمد وخطط عمله عن طريق إجراء عمليات استعراض منتظمة ترمي إلى  )د( 
تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق النواتج والنتائج المنشودة، وتقديم تقارير دورية في هذا الشأن 

إلى الهيئتين الرئاسيتين في إطار التقارير النظامية؛

المديرة  عمل  خطة  مع  تماشياً  الميزانية  عن  الخارج  التمويل  مصادر  مع  التعاون  وتعزيز  حفظ  )هـ( 
العامة الرامية إلى تحسين إدارة موارد اليونسكو الخارجة عن الميزانية، عن طريق ما يلي:

تنسيق وتحسين الترتيبات الخاصة بالبرمجة االستباقية للموارد الخارجة عن الميزانية عن   )١(
طريق البرنامج اإلضافي التكميلي فيما يتعلق بالوثيقة 3٨م/5؛

إلى شركاء جدد، ودعم  الحالية، والوصول  المانحة  الجهات  الحفاظ على عالقات جيدة مع   )٢(
بعدة وسائل  الميدانية  والمكاتب  البرنامج  إطار قطاعات  المبذولة في  الموارد  تعبئة  جهود 

منها التفاوض بشأن االتفاقات، وإسداء المشورة وتوفير المعلومات بشأن فرص التمويل؛

عن  الخارجة  الموارد  وإدارة  الموارد،  وتعبئة  المشروعات،  تصميم  مجال  في  القدرات  بناء   )3(
الميزانية ورصدها، وذلك من خالل التدريب وتعزيز تبادل المعارف بين المكاتب الميدانية 

بوجه خاص، وتحسين النظم والعمليات المعنية؛

لتحقيق  المحلي  الصعيد  على  الموارد  تعبئة  تعزيز  المستدامة«،  التنمية  »تمويل  سياق  في   )4(
أهداف التنمية المستدامة بوسائل تضم على سبيل المثال ال الحصر دعم المكاتب الميدانية 
على  والتشجيع  الُقطري،  الصعيد  على  الموارد  لتعبئة  استراتيجيات  إعداد  في  لليونسكو 

وضع أطر تعاون ُقطرية للشركاء في القطاعين العام والخاص؛

بالشراكات  الخاصة  الشاملة  االستراتيجية  تنقيح  مواصلة  إلى  الرامية  المساعي  تنسيق   )5(
وتقديم معلومات عنها؛

برمجة األنشطة التي تتطلب دعماً من خارج الميزانية وتتوافق مع أولويات البرنامج العادي   )٦(
في الوثيقة 37م/5 عن طريق البرنامج اإلضافي التكميلي؛

والمكاتب  البرنامج  قطاعات  مع  بالتعاون  الموارد  لتعبئة  المنظمة  استراتيجية  تحسين   )7(
الميدانية؛

الفصل ٤ – التخطيط االستراتيجي ورصد البرنامج وإعداد الميزانية

قرار المؤتمر العام 3٨م/٦5 بشأن التخطيط االستراتيجي ورصد البرنامج وإعداد الميزانية  08٤00
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مواصلة تنمية وتنسيق عمليات إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالتشاور مع   )٨(
اللجان الوطنية؛

االضطالع، بالتعاون الوثيق مع »إدارة أفريقيا« و«قسم المساواة بين الجنسين« العاملين في إطار  )و( 
العامتين  المنظمة  أوليتي  لصالح  بها  المضطلع  البرنامج  أنشطة  برصد  العامة،  المديرة  مكتب 

المتمثلتين في »أفريقيا« و«المساواة بين الجنسين«؛

أقل  الجنوب؛ ومساندة  الشمال وبلدان  بلدان  الجنوب والتعاون بين  بلدان  التعاون فيما بين  تعزيز  )ز( 
الشعوب  األضعف حاالً، ومنها  االجتماعية  والشرائح  النامية  الصغيرة  الجزرية  والدول  نمواً  البلدان 
األصلية، ومساندة البلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث والبلدان التي تمر 

بمرحلة انتقالية والبلدان ذات الدخل المتوسط؛

النتائج ونهج إدارة المخاطر،  التدريجي لمبادئ نهج اإلدارة والميزنة المستند إلى  ضمان التطبيق  )ح( 
وذلك بالنظر إلى النتائج المنشودة بما يكفل، إلى أقصى قدر ممكن، تأثير أنشطة المنظمة؛ وتوفير 

ما يلزم من التدريب والمساندة والدعم لبناء قدرات الموظفين والدول األعضاء؛

توفير القيادة للجنة العقود؛ )ط( 

تخصيص اعتمادات مالية قدرها ١٠٠ 9١٠ ٦ دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛ باء - 

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقّدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من    - ٢
عن تحقيق النتائج المنشودة التالية:

والميزنة  اإلدارة  في  المتمثل  اليونسكو  لنهج  وفقاً  التقارير  وإعداد  والرصد  البرمجة  بوظائف  االضطالع   )١(
تحددها  التي  وأولوياتها  البرمجة  وإطار  االستراتيجية  للتوجهات  االمتثال  مع  النتائج،  إلى  المستندتين 

الهيئتان الرئاسيتان والمديرة العامة؛

زيادة حجم الموارد الخارجة عن الميزانية وتعزيز الوسائل واألساليب المتبعة في تعبئة الموارد، وال سيما   )٢(
فيما يخص الجهات المانحة الناشئة والشراكات مع القطاع الخاص والنهوج التمويلية المبتكرة؛

التعاون  أنشطة  وفي  المتحدة  األمم  إصالح  عملية  في  لليونسكو  البرنامجي  اإلسهام  وتعزيز  تنسيق   )3(
المشترك بين وكاالت األمم المتحدة على الصعيد القطري واإلقليمي والعالمي؛

ويطلب أيضاً من المديرة العامة أن تقّدم، في تقاريرها النظامية بشأن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام،    - 3
معلومات عن التدابير المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج.

االستراتيجية  المسائل  جميع  يخص  فيما  األمانة  في  المركزية  االتصال  جهة  هو  االستراتيجي  التخطيط  مكتب   08٤01
بين  والشراكات  الميزانية  عن  الخارجة  التمويل  مصادر  مع  والتعاون  بالميزانية  المتعلقة  والمسائل  والبرنامجية 

القطاعين العام والخاص، ويضطلع بإسداء المشورة إلى المديرة العامة في هذا الصدد.

وتشمل مسؤوليات المكتب الرئيسية في مجال البرمجة والرصد ما يلي:   08٤02

وبرنامج  �  ٢٠١7-٢٠١٦ العامين  فترة  ميزانية  بإعداد  األمانة،  وحدات  جميع  مع  الوثيق  بالتعاون  القيام، 
اإلقليمية  لألولويات  االمتثال  ضمان  مع  )39م/5(،  العامين  لفترة  وميزانيتها  األربعة  األعوام  لفترة  المنظمة 
مراعاة  ومع  الوطنية،  اللجان  إشراك  يشمل  بما  الرئاسيتين،  الهيئتين  عن  الصادرة  وللتوجيهات  الصلة  ذات 
وتشمل  النتائج.  إلى  استناداً  والميزنة  والبرمجة  التخطيط  ومبادئ  العامة،  المديرة  عن  الصادرة  التوجيهات 
التي  الردود  وتحليل  العامة،  للمديرة  األولية  االقتراحات  إعداد  تشمله،  ما  في  م/5،  الوثيقة  إعداد  مسؤولية 
الحكومية،  غير  والمنظمات  الحكومية  الدولية  والمنظمات  المنتسبين  واألعضاء  األعضاء  الدول  بشأنها من  ترد 
لفترة  البرنامج  ومشروع  العامين  لفترة  الميزانية  مشروع  إلعداد  التوجيهية  المبادئ  ووضع  الخطط  ورسم 
وتحديد  االستراتيجيات  وضع  في  المكاتب  ومختلف  القطاعات  ومساعدة  المشورة،  وإسداء  األربعة،  األعوام 
نوعية  و/أو  كمية  أهداف  إلى  باإلضافة  بها  المقترنة  األساس  وخطوط  األداء  ومؤشرات  المنشودة  النتائج 
المنبثقة من  التقييم والتوصيات  نتائج عمليات  االعتبار  الجهود في  أن تأخذ هذه  أيضاً  للوثيقة م/5. وينبغي 

مراجعة الحسابات؛
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للموارد  � التكميلي  اإلضافي  البرنامج  خالل  من  الميزانية  عن  الخارجة  لألنشطة  االستباقية  البرمجة  تنسيق 
عن  خارجة  موارد  باستخدام  تحقيقها  المزمع  الموارد  تعبئة  أهداف  ذلك  في  بما  الميزانية،  عن  الخارجة 

الميزانية ألغراض الوثيقة 3٨م/5؛

رصد وتقييم عملية تنفيذ البرنامج والميزانية المعتمدين )37م/5( والمشروعات الممولة من خارج الميزانية  �
تنفيذ  لحالة  منتظمة  استعراض  عمليات  بإجراء  وذلك  النتائج،  إلى  المستندتين  والميزنة  اإلدارة  لنهج  وفقاً 

البرامج والميزانية على ضوء تحقيق النتائج؛

الهيئتين  � إلى  وتقديمها  الصلة  ذات  العمل  وخطط  المعتمدين  والميزانية  البرنامج  تنفيذ  عن  التقارير  إعداد 
أعوام،  أربعة  كل  مرة  تصدر  التي  م/3  الوثيقة  مثل  النظامية،  التقارير  إعداد  عملية  إطار  في  الرئاسيتين 
عن  تقارير  تتضمن  والتي  اإلنترنت  عبر  الصادرة  الصلة  ذات  والوثائق  سنة  كل  تقدَّم  التي  ت/4  م  والوثائق 

عمليات التقييم االستراتيجي وتنفيذ البرنامج وعن النتائج المحرزة؛

تكييف نهج اإلدارة المستندة إلى النتائج باستمرار لضمان تلبية لالحتياجات المستجدة والمتطورة كتلك التي  �
التدريبية  الدورات  وإجراء  وإعداد  المتحدة،  األمم  إصالح  مقتضيات  وعن  الالمركزية  تطبيق  عملية  عن  تنجم 
الدول  ومساندة   ١ الفئة  ومعاهد  الميدانية  والمكاتب  المقر  في  الموظفين  قدرات  لبناء  الدعم  وتقديم  الالزمة 

األعضاء؛

إدارة المخاطر وضمان انعقادها في اجتماعات دورية وقيامها بعمليات استعراض تدريجية ألهم  � قيادة لجنة 
المخاطر التي تتعرض لها المنظمة وإشرافها على مواصلة تطوير إطار وعمليات إدارة المخاطر في المنظمة؛

النتائج  � وتقييم  والمهام  االستراتيجيات  عن  للمعلومات  اليونسكو  نظام  وتطوير  تعديل  بشأن  توصيات  تقديم 
المستجدة والمتطورة  البرامج، بغية ضمان قدرته على تلبية االحتياجات  )سيستر(، وهو نظام مركزي إلدارة 
مكتب  يواصل  ذلك،  عن  وفضالً  النتائج.  إلى  المستندتين  والميزنة  اإلدارة  بنهج  المتعلقة  الممارسات  وتعزيز 

التخطيط االستراتيجي تطوير وتوجيه عروض الدول األعضاء بشأن نظام سيستر؛

توفير القيادة للجنة العقود. �

ويضطلع المكتب ايضاً بمهمة اإلشراف على تنفيذ االستراتيجية المتكاملة والشاملة للمعاهد والمراكز من الفئة ٢.   08٤03
السياسات والقضايا االستراتيجية األخرى، بما فيها متابعة تنفيذ نتائج  النهوج فيما يخص  المكتب ايضاً  ويطور 
التقييم الخارجي المستقل، التي تتناولها لجان االدارة والعليا، وال سيما في إطار اضطالعه بدور أمانة لجنة إدارة 

البرنامج.

ويعمل المكتب بمثابة جهة االتصال في المنظمة فيما يخص تعزيز ورصد األنشطة البرنامجية المخصصة لدعم   08٤0٤
لعام  المستدامة  التنمية  وخطة   ،٢٠١١ عام  في  اعتُمد  الذي  اسطنبول  عمل  برنامج  تنفيذ  في  نمواً  البلدان  أقل 

٢٠3٠ التي يجري التفاوض بشأنها حالياً.

وفي مجال تعبئة الموارد، سيقوم مكتب التخطيط االستراتيجي بما يلي:   08٤5

إقامة  � على  والتشجيع  القائمة،  الثنائية  الحكومية  المانحة  الجهات  مع  التعاون  واتفاقات  الشراكات  تنسيق 
المزيد  القائمة أو مع جهات مانحة جديدة. وسيولى  المانحة  شراكات برنامجية متعددة السنوات مع الجهات 
تتيحها  التي  اإلمكانيات  تطوير  سيواَصل  كما  الجدد.  والشركاء  للمانحين  المحددة  المصالح  إلى  االهتمام  من 
طريقة التمويل الذاتي النفع لمواجهة التحديات اإلنمائية في البلدان ذات الدخل المتوسط عن طريق تعبئة ما 

يلزم من موارد محلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

مواصلة شراكة اليونسكو مع االتحاد األوروبي ومع بنوك التنمية المتعددة األطراف من خالل تنظيم اجتماعات  �
مشتركة  بأنشطة  واالضطالع  التمهيدية،  المراحل  في  العامة  السياسة  عن  المعلومات  وتبادل  سنوية،  تنسيق 

للترويج وبناء القدرات، والتمويل المشترك للمشروعات، وال سيما على الصعيد القطري؛

على  � المزدوج  تركيزها  من  انطالقاً  وتحسينها  بأكملها  المنظمة  صعيد  على  الموارد  تعبئة  استراتيجية  تنفيذ 
مع  سيما  ال  المحددة،  واالستراتيجيات  الجديد  النهج  تطبيق  وعلى  التقليدية  المانحة  الجهات  وتنويع  تعزيز 

القطاع الخاص، بالتشاور مع اللجان الوطنية؛
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تعزيز القدرات في مجال تعبئة الموارد عن طريق تصميم وتوزيع أدوات مشتركة تتيح تعزيز المجاالت ذات  �
األولوية وإدارة العالقات مع أعداد كبيرة من الشركاء على نحو أفضل، وعن طريق تنظيم دورات تدريبية في 

المقر وفي الميدان.

األمم  وكاالت  بين  المشتركة  األنشطة  في  وإسهامها  اليونسكو  مشاركة  وتنسيق  بقيادة  أيضاً  المكتب  ويقوم   08٤06
االتساق  تعزيز  إلى  الرامية  واألنشطة  عام،  بشكل  بالبرنامج  المتعلقة  المسائل  يخص  فيما  سيما  وال  المتحدة، 
»توحيد  عملية  سياق  في  ذلك  في  بما  والقطري،  واإلقليمي  العالمي  المستوى  على  وذلك  المنظومة،  نطاق  على 
لتعزيز  والدعم  والتدريب  التوجيه  خدمات  المكتب  ويقدم  المتحدة.  لألمم  المقيم  المنسق  نظام  إطار  وفي  األداء« 
من  وغيرها  المشتركة  القطرية  البرمجة  عمليات  في  المشاركين  الميدانية  والمكاتب  المقر  موظفي  جميع  قدرات 
المسائل المتعلقة بإصالح األمم المتحدة. ويوفر المكتب أيضاً إرشادات عامة للمكاتب الميدانية بشأن إعداد وثائق 
من   ٪٢ بنسبة  تجميعه  يتم  الذي  الجزء  أيضاً  المكتب  يدير  الغرض،  لهذا  وتحقيقاً  القطرية.  للبرمجة  اليونسكو 
عمليات  إعداد  في  المشاركة  الميدانية  اليونسكو  مكاتب  لدعم  العامة  المديرة  تخصصه  والذي  البرنامج،  موارد 
البرمجة القطرية المشتركة. ويقوم المكتب بتمثيل اليونسكو في األنشطة والمناقشات المتصلة ببرنامج المنظمة 
بالتنسيق،  المعني  المتحدة  األمم  منظومة  في  التنفيذيين  الرؤساء  لمجلس  الفرعية  الهيئات  إطار  في  تجرى  التي 
التابعة  المعنية  اإلنمائية واألفرقة  المتحدة  األمم  المستوى ومجموعة  الرفيعة  البرنامجية  إطار لجنته  وال سيما في 
العامة/األمين  المديرة  مساعدي  مستوى  على  اإلنمائية  المتحدة  األمم  لمجموعة  االستشاري  الفريق  ومنها  لها، 
العام. ويضطلع المكتب بتنسيق مشاركة اليونسكو في إعداد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠ لضمان مراعاة 
أولويات برنامج المنظمة على النحو المالئم ومتابعتها الحقاً، وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاعات البرنامج ومكتبَي 
اإلنمائية  األهداف  لجميع  الكاملة  المراعاة  ضمان  بمهام  أيضاً  مكلف  والمكتب  المعنية.  المرافق  وجميع  االتصال 
األلفية ومن  بشأن  المتحدة  األمم  إعالن  أخرى من  وأحكام  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  فيها  بما  دولياً،  عليها  المتفق 
الدولية  والمؤتمرات  للعمليات  وكذلك  و٢٠١٠،   ٢٠٠5 لعاَمي  العالميين  القمة  لمؤتمَري  الختاميتين  الوثيقتين 
شراكات  إقامة  تتيح  اتفاقات  إعداد  أيضاً  المكتب  ويتولى  لليونسكو.  البرنامجية  األنشطة  في  المعنية،  الحكومية 

استراتيجية مع المنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة، في شكل مذكرات تفاهم.

النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: االضطالع بوظائف البرمجة والرصد وإعداد التقارير وفقاً لنهج 
اليونسكو المتمثل في اإلدارة والميزنة المستندتين إلى النتائج، مع االمتثال للتوجهات 

االستراتيجية وإطار البرمجة وأولوياتها التي تحددها الهيئتان الرئاسيتان والمديرة العامة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

إعداد مشروع الميزانية لفترة العامين 1-
٢٠١٦-٢٠١7 ومشروع البرنامج 

والميزانية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ 
)39م/5( وفقاً لنهج اليونسكو 

الخاص باإلدارة والميزنة المستندتين 
إلى النتائج وعرضهما على المؤتمر 

العام إلقرارهما

إعداد مشروع الميزانية لفترة   -
العامين ٢٠١٦-٢٠١7 ومشروع 

الوثيقة 39م/5 وفقاً لقرارات 
الهيئتين الرئاسيتين

إعداد مشروع الميزانية لفترة   -
العامين ٢٠١٦-٢٠١7 ومشروع 

الوثيقة 39م/5 وفقاً لقرارات 
الهيئتين الرئاسيتين

إعداد تقارير منتظمة عن تنفيذ 2-
البرنامج وتحسين جودة المعلومات

إعداد الشكل التنظيمي الجديد   -
للوثائق م ت/4 وفقاً لقرارات 

الهيئتين الرئاسيتين وباستخدام 
األداة المعلوماتية المخصصة لهذا 

الغرض

إعداد الشكل التنظيمي الجديد   -
للوثائق م ت/4 وفقاً لقرارات 

الهيئتين الرئاسيتين
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النتيجة المنشودة 2: زيادة حجم الموارد الخارجة عن الميزانية وتعزيز الوسائل 
واألساليب المتبعة في تعبئة الموارد، وال سيما فيما يخص الجهات المانحة الناشئة 

والشراكات مع القطاع الخاص والنهوج التمويلية المبتكرة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

مبلغ يتراوح بين 35٠ مليون المبلغ اإلجمالي للمساهمات الطوعية1-  -
و3٦٠ مليون دوالر

مبلغ يتراوح بين 34٠ مليون   -
و35٠ مليون دوالر

عدد االتفاقات المبرمة مع الشركاء 2-
التابعين للقطاع الخاص

ارتفاع بنسبة ٢٠٪ في غضون   -
أربع سنوات

ارتفاع بنسبة ١٠٪ في غضون   -
أربع سنوات

عدد اجتماعات االستعراض/اجتماعات 3-
اللجنة التوجيهية املنظمة سنوياً من 

أجل التخطيط واالستعراض املشرتكني

ما يتراوح بين ١5 و٢٠ اجتماع   -
استعراض/اجتماعاً للجنة 

ً التوجيهية سنويا

ما يتراوح بين ١٠ و١5 اجتماع   -
استعراض/اجتماعاً للجنة 

ً التوجيهية سنويا

عدد االتفاقات املربمة مع الجهات ٤-
املانحة الناشئة، بما يشمل اتفاقات 

التمويل الذاتي النفع الرامية إىل تعبئة 
املوارد عىل الصعيد املحيل

ارتفاع بنسبة ١٠٪ في غضون   -
أربع سنوات

ارتفاع بنسبة 5٪ في غضون أربع   -
سنوات

النتيجة المنشودة 3: تنسيق وتعزيز اإلسهام البرنامجي لليونسكو في عملية إصالح 
األمم المتحدة وفي أنشطة التعاون المشترك بين وكاالت األمم المتحدة على الصعيد 

القطري واإلقليمي والعالمي

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

المشاركة الفعالة في آليات منظومة 1-
األمم المتحدة )مثل مجموعة األمم 

المتحدة اإلنمائية واللجنة البرنامجية 
الرفيعة المستوى ومجلس الرؤساء 

التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة 
المعني بالتنسيق واألفرقة القطرية 
التابعة لألمم المتحدة( القائمة على 

الصعيد العالمي/المشتركة بين 
ن عملية تحديد  الوكاالت، وتحسُّ

الشواغل االستراتيجية واإلسهامات 
البرنامجية لليونسكو في المبادرات 

المشتركة الرئيسية لألمم المتحدة

تمثيل اليونسكو في المبادرات   -
الرئيسية الرامية إلى إصالح األمم 

المتحدة والقائمة على الصعيد 
العالمي/المشتركة بين الوكاالت

إبراز الشواغل االستراتيجية   -
والبرنامجية لليونسكو في 

المبادرات المشتركة الرئيسية 
التي تضطلع بها األمم المتحدة 

على الصعيد العالمي، وفي أغلبية 
المبادرات القطرية، بما في 

ذلك التقييم القطري المشترك/
إطار األمم المتحدة للمساعدة 
اإلنمائية، واألنشطة التجريبية 

الخاصة بمبادرة األمم المتحدة 
لتوحيد األداء/اإلجراءات التشغيلية 

الموحدة، وما إلى ذلك

تمثيل اليونسكو في المبادرات   -
الرئيسية الرامية إلى إصالح األمم 

المتحدة والقائمة على الصعيد 
العالمي/المشتركة بين الوكاالت

إبراز الشواغل االستراتيجية   -
والبرنامجية لليونسكو في 

المبادرات المشتركة الرئيسية 
التي تضطلع بها األمم المتحدة 

على الصعيد العالمي، وفي أغلبية 
المبادرات القطرية، بما في 

ذلك التقييم القطري المشترك/
إطار األمم المتحدة للمساعدة 
اإلنمائية، واألنشطة التجريبية 

الخاصة بمبادرة األمم المتحدة 
لتوحيد األداء/اإلجراءات التشغيلية 

الموحدة، وما إلى ذلك
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد المكاتب الميدانية الحاصلة على 2-
الدعم بعدة أساليب منها توفير موارد 
الدعم في الوقت المناسب باستخدام 

طريقة التمويل بنسبة ٢٪، بغية 
تيسير مشاركتها في مبادرات البرمجة 

القطرية و/أو اإلقليمية المشتركة 
)إطار األمم المتحدة للمساعدة 

اإلنمائية وما يطابقه؛ الفريق اإلقليمي 
لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية(

دعم عمليات تطبيق أطر عمل   -
األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

)حسب الطلب(

دعم كل ممثل للفريق اإلقليمي   -
لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية 

)حسب الطلب( مرة على األقل 
خالل كل فترة عامين

دعم ما ال يقل عن 75٪ من   -
عمليات تطبيق أطر عمل األمم 

المتحدة للمساعدة اإلنمائية 
)حسب الطلب)

دعم كل ممثل للفريق اإلقليمي   -
لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية 

)حسب الطلب( مرة على األقل 
خالل كل فترة عامين

الفصل 5 - إدارة المعارف على نطاق المنظمة

قرار المؤتمر العام 3٨م/٦٦ بشأن إدارة المعارف على نطاق المنظمة  08500

إن المؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

نطاق  على  المعارف  بإدارة  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  االستمرار،  )أ( 
المنظمة  في  والمعلومات  المعارف  إدارة  نظم  بشأن  فعالة  استراتيجية  تطبيق  إلى  والرامية  المنظمة 
وتبادلها  وتدوينها وحفظها  المعارف  ابتكار  على  المساعدة  أجل  من  المستخِدمين  احتياجات  إلى  استناداً 
في المنظمة بأكملها؛ والمساعدة على اتخاذ القرارات بفعالية وكفاءة على جميع المستويات في المنظمة، 
وتعزيز تعّلم شؤون المنظمة، بصيغتها التي وافق عليها في القرار 37م/٦3 )الفقرة ٠٨5٠٠ في الوثيقة 

37م/5 المعتمدة(، فضالً عن التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها ٠٠٠ ٠5٢ 5 دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛ )ب( 

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقّدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من    - ٢
عن تحقيق النتيجة المنشودة التالية:

تنفيذ االستراتيجية الخاصة بإدارة المعارف وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت؛  )١(

ويطلب أيضاً من المديرة العامة أن تقّدم، في تقاريرها النظامية بشأن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام،    - 3
معلومات عن التدابير المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج.
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حرصاً على استخدام استثمارات اليونسكو في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النحو األمثل، ستُركز   08501
الجهود على تحديث عمليات وأدوات إدارة األعمال، وإدماج النظم الداخلية وتطبيقات دعم البرنامج وبنى البيانات 
العمل على نحو  الالمركزية في  البرنامج وتطبيق  تنفيذ  فعالية  بغية تحقيق تحسن ملموس في  أفضل وجه  على 

فعال باالستناد إلى استراتيجية اإلدارة الشاملة للمعارف وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت.

إقامة  طريق  عن  البرنامج  تنفيذ  عملية  في  المعارف  إدارة  إدراج  إلى  السعي  المزمع  من  ذلك،  إلى  وإضافة   08502
وذلك  المتاحة،  والخبرات  المعارف  تشاطر  وتيسير  التعاون،  وتقنيات  أدوات  مختلف  باستخدام  مؤاتية  بيئة 
مهمة  تحسين  سيجري  كما  استخدامها.  وإعادة  صونها  ينبغي  التي  لليونسكو  المؤسسية  الذاكرة  إلى  باالستناد 
جماعة  مشاركة  نطاق  توسيع  طريق  عن  اليونسكو  داخل  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا  المعارف  إدارة 
وبأدائها،  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات  إطار  في  تقدم  التي  الخدمات  بتوفير  واالرتقاء  المستخدمين، 

وتحسين األمن والبنية التنظيمية والمعايير وإدارة حافظة المشروعات، وترشيد العمليات اإلدارية.

وتسهم هذه الجهود إسهاماً مباشراً في زيادة كفاءة اليونسكو وفعالية التكاليف الخاصة بتنفيذ البرنامج ودعمه.  08503

النتيجة المنشودة

النتيجة المنشودة 1: تنفيذ االستراتيجية الخاصة بإدارة المعارف وتكنولوجيات 
المعلومات واالتصاالت

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تحسين التوجهات االستراتيجية 1-
المحددة في استراتيجية إدارة 

المعارف وتكنولوجيا المعلومات 
ً واالتصاالت تحسيناً كبيراً وملحوظا

زيادة الشفافية ودعم البرامج   -
ألخصائيي البرنامج

تبسيط العمليات ودمج األنظمة   -
لتحقيق وفورات في وقت 

الموظفين

تعميم استخدام المنصات   -
التعاونية

تحقيق التكامل في إدارة الوثائق   -
ووضع نظام متعدد الوسائط

زيادة الشفافية ودعم البرامج   -
ألخصائيي البرنامج

تبسيط العمليات لتحقيق وفورات   -
في وقت الموظفين

تعميم استخدام المنصات   -
التعاونية

تعظيم االستفادة من عمليات إدارة 2-
األعمال لتنفيذ البرنامج بفعالية وكفاءة 

باستخدام إدارة المعارف وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

إعادة تصميم نظم المعلومات   -
الرئيسية إلتاحة تنفيذ البرنامج 

)تتطلب أمواالً إضافية خارجة عن 
الميزانية(

)يتطلب أمواالً إضافية خارجة عن   -
الميزانية(
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إن المؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

الخارجية  العالقات  بقطاع  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  االستمرار،  ألف - 
37م/5  الوثيقة  في   ٠٨٦٠٠ )الفقرة  37م/7١  القرار  في  عليها  وافق  التي  بصيغتها  الجمهور  وإعالم 
المعتمدة(، فضالً عن التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار، 

من أجل تحقيق ما يلي:

توطيد العالقات مع الدول األعضاء: )أ( 

اإلبقاء على العالقات مع الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين والمراقبين واألقاليم وتطويرها؛  )١(

رصد العالقات مع الدولة المضيفة؛  )٢(

تزويد األوساط الدبلوماسية المعتمدة لدى اليونسكو وأعضاء األمانة بالخدمات المتعلقة بالمراسم؛  )3(

تشجيع الدول غير األعضاء على االنضمام إلى المنظمة؛  )4(

لتزويدها  اليونسكو  إطار  في  المنشأة  األعضاء  الدول  مجموعات  ومع  الدائمة  الوفود  مع  التعاون   )5(
بالدعم الالزم؛

الجزرية  والدول  نمواً،  البلدان  أقل  مثل  خاصة  احتياجات  لها  التي  للبلدان  خاص  اهتمام  إيالء   )٦(
الصغيرة النامية، والبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث؛

الرئيسية  المسائل  بعض  بشأن  الدائمة  للوفود  واستشارية  إعالمية  اجتماعات  وتنسيق  تنظيم   )7(
واألنشطة ذات األولوية؛

توفير حلقات إرشادية للمندوبين الدائمين الجدد؛  )٨(

تزويد الدول األعضاء عبر شبكة اإلنترنت بمعلومات مفيدة تلبي احتياجاتها؛  )9(

تعزيز التعاون مع اللجان الوطنية: )ب( 

عمل  وحلقات  تدريبية  حلقات  تنظيم  من خالل  التنفيذية  وقدراتها  الوطنية  اللجان  كفاءات  تعزيز   )١(
لألمناء العامين الجدد وغيرهم من المسؤولين الجدد؛

الحكومية  غير  المنظمات  يشمل  بما  المدني،  المجتمع  مع شبكات  الوطنية  اللجان  تعزيز شراكات   )٢(
وأندية اليونسكو ومراكزها؛

تعزيز االتصاالت مع اللجان الوطنية وفيما بين هذه اللجان؛  )3(

تعزيز العالقات مع منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والقيام بما يلي: )جـ( 

المشاركة بنشاط في عمل الهيئات الدولية الحكومية واآلليات المشتركة بين الوكاالت؛  )١(

األمين  مبادرة  مثل  خاصة  مسؤوليات  اليونسكو  فيها  ُمنحت  التي  المجاالت  في  بفعالية  المشاركة   )٢(
لألمين  التابع  العلمي  االستشاري  والمجلس  أوالً”،  “التعليم  بشأن  العالمية  المتحدة  لألمم  العام 
العام لألمم المتحدة، واالتفاق بشأن المحيطات، وخطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة الصحفيين 

ومسألة اإلفالت من العقاب؛

الفصل 6 – العالقات الخارجية وإعالم الجمهور

قرار المؤتمر العام 3٨م/٦7 بشأن العالقات الخارجية وإعالم الجمهور  08600
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الدولية  المنظمات  من  وغيرها  المتحدة  األمم  وكاالت  مع  الموقعة  التفاهم  مذكرات  كل  استعراض   )3(
الحكومية بغية تقييم النتائج المحرزة، وتحديد األولويات في العالقات، وتحديث االتفاقات القائمة 

إذا اقتضى األمر ذلك؛

رصد الشراكات مع المنظمات غير الحكومية وتقييمها من خالل إنشاء آلية فعالة ومستدامة؛  )4(

من  واليونسكو  الحكومية  غير  المنظمات  بين  االتصال  لجنة  مع  الجماعية  المشاورة  آلية  تحسين   )5(
حيث الفعالية والكفاءة والشمول.

إبراز مكانة اليونسكو وصورتها على نحو أفضل من خالل ما يلي: )د( 

بما  المواد،  من  واسعة  وإتاحة مجموعة  األخرى،  اإلعالم  األنباء ووسائل  وكاالت  مع  التعاون  تعزيز   )١(
في ذلك نماذج جديدة للبيانات الصحفية عن أولويات المنظمة وأنشطتها، وتوعية الصحفيين بشأن 

تنوع وتعقيد القضايا التي تعالجها المنظمة؛

تعزيز فرص قادة اليونسكو وخبرائها لالستفادة من وسائل اإلعالم؛  )٢(

رصد التغطية اإلعالمية وتحليلها كماً ونوعاً؛  )3(

إنشاء شبكة من المسؤولين عن إعالم الجمهور في المكاتب الميدانية؛  )4(

التواصل  لوسائل  ومقنعة  قصيرة  مضامين  إلنتاج  البصرية  السمعية  الخدمات  توجيه  إعادة   )5(
االجتماعي؛

جمع وإنتاج مواد إعالمية مرئية وصور فوتوغرافية عالية الجودة من أجل توزيعها؛  )٦(

االرتقاء بنوعية وجدوى المنشورات الصادرة عبر وسائل اإلعالم التقليدية والمطبوعة واإللكترونية؛  )7(

أدوات  على  وتركز  الميدانية  المكاتب  جميع  تشمل  بحيث  المطبوعات  مجلس  مهمة  نطاق  توسيع   )٨(
النشر اإللكتروني و«الطبع حسب الطلب«؛

يتماشى  متاح  في شكل  والسابقة  والمقبلة  الحالية  المضامين  لتوفير  الحر  االنتفاع  تعميم سياسة   )9(
مع المفهوم؛

جديدة  سياسة  ذلك  في  بما  للبيع،  المعروضة  المطبوعات  لتوزيع  جديدة  عالمية  شراكة  اعتماد   )١٠(
لتحديد األسعار تستهدف عرض المنشورات بأسعار معقولة في أقل البلدان نمواً؛

إنشاء موقع إلكتروني شامل )مكتبة إلكترونية( لتوفير المنشورات المجانية والمعروضة للبيع؛  )١١(

تحسين الخدمات التي يوفرها متجر الكتب والهدايا كي تلبي احتياجات الزبائن على نحو أفضل؛  )١٢(

مواقع  بين  وترابط  تآزر  إحداث  إلى  الرامي  والمتكامل  الشامل  الجديد  الويب  موقع  وتعزيز  إتمام   )١3(
من  واسعة  شرائح  إلى  للوصول   UNESCOMMUNITYو  UNESCO.intو  UNESCO.org

الجمهور وتوفير معلومات مهيأة لتلبية احتياجات أطراف معنية محددة؛

تعزيز القدرات الالزمة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي واالرتقاء بجدواها إلى الحد األقصى،   )١4(
وال سيما للوصول إلى الشباب؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 5٠٠ ٦٦4 ٢4 دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛ باء - 

ويطلب من المديرة العامة أن تقّدم، في التقارير النظامية، معلومات عن تحقيق النتائج المنشودة التالية:   - ٢

الدول  اليونسكو، ومجموعات  لدى  الدائمة  األعضاء، وال سيما عن طريق وفودها  الدول  التعاون مع  تعزيز   )١(
بالمعلومات،  الخاصة  والمواد  باألدوات  لالنتفاع  أفضل  فرص  وتوفير  اليونسكو،  في  المؤلفة  األعضاء 

واالرتقاء بجودة المضامين المتاحة على اإلنترنت؛
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وزيادة  المستويات  مختلف  على  اليونسكو  برامج  واستعراض  تنفيذ  في  الوطنية  اللجان  إسهام  تعزيز   )٢(
فعالية هذا اإلسهام من خالل االضطالع بصورة منتظمة بمشاورات ومبادالت وأنشطة لبناء القدرات؛

زيادة مشاركة اليونسكو في منظومة األمم المتحدة والتشديد على دورها الريادي في المجاالت الرئيسية؛   )3(
خالل  من  سيما  وال  اليونسكو،  اختصاص  مجاالت  في  الحكومية  الدولية  المنظمات  مع  التعاون  وتعزيز 
شراكة  بعالقات  اليونسكو  مع  ترتبط  التي  الحكومية  غير  المنظمات  شبكات  وتنشيط  تفاهم،  مذكرات 

رسمية وتجديد هذه الشراكات وتوسيع نطاقها وإبرازها للعيان؛

زيادة أنشطة اليونسكو وأولوياتها المحددة وتحسين التغطية اإليجابية في وسائل اإلعالم الوطنية والدولية   )4(
الكبرى، بما في ذلك زيادة التعريف برسالة اليونسكو ومهامها عن طريق وسائل اإلعالم؛

الرئيسية  التلفزيون  التواصل االجتماعي وهيئات  اليونسكو بقدر أكبر من خالل حث شبكات  إبراز أنشطة   )5(
وغير ذلك من مصادر المعلومات المتعددة الوسائط على زيادة استخدام مواد اليونسكو السمعية البصرية، 

بما فيها التسجيالت المرئية والصور الفوتوغرافية؛

برنامج  وتحسين  اليونسكو؛  تصدرها  التي  المضامين  نشر  في  المفتوح  االنتفاع  نهج  إلى  ل  التحوُّ ضمان   )٦(
قدرات  وتحسين  الرئيسيين؛  الشركاء  مع  للنشر  استراتيجية  مشروعات  إقامة  خالل  من  المنشورات 
استراتيجية  وتحسين  وشعارها  اليونسكو  اسم  ألثر  أفضل  تقييم  مع  والتسويقية،  التجارية  اليونسكو 

استخدامهما؛

ووسائل  اإلنترنت  على  المضامين  إلدارة  المتكامل  البرنامج  طريق  عن  والمعلومات  المعارف  نشر  تيسير   )7(
التواصل االجتماعي بلغات متعددة من أجل التعريف بأولويات اليونسكو وأنشطتها؛

ويطلب أيضاً من المديرة العامة أن تقّدم، في تقاريرها النظامية بشأن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام،   - 3
معلومات عن التدابير المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج.

1 - تعزيز العالقات مع الدول األعضاء واللجان الوطنية والشركاء

الجهات  المنظمة وشراكاتها مع مجموعات  تعاون  تعزيز ودعم  الجمهور  الخارجية وإعالم  العالقات  يتولى قطاع   08601
ووسائل  المدني،  والمجتمع  الوطنية،  لجانها  فيها  بما  األعضاء،  الدول  )وهي  معها  تتعامل  التي  الرئيسية  المعنية 
البرنامج  قطاعات  جميع  مع  وثيقاً  تعاوناً  األساس،  هذا  على  القطاع،  يتعاون  وسوف  الجمهور(.  وعامة  اإلعالم، 

وغيرها من المرافق.

يتعين  فإنها  إنشائها،  على  السبعين  السنة  في  القادمة،  العامين  فترة  خالل  ستدخل،  اليونسكو  أن  إلى  وبالنظر   08602
الدائمة،  والوفود  المنتسبين،  واألعضاء  الوطنية  واللجان  األعضاء  للدول  توفر  أن  مضى  وقت  أي  من  أكثر  عليها 
والشركاء الدوليين الحكوميين، مجموعة كاملة من الخدمات الكفيلة بتيسير تفاعلها مع األمانة. وسيتم توجيه هذه 

الجهود في ثالثة اتجاهات رئيسية هي:

توطيد العالقات مع الدول األعضاء  1.1

يمثالن  � واألقاليم  والمراقبين  المنتسبين،  واألعضاء  األعضاء،  الدول  مع  وتطويرها  العالقات  على  اإلبقاء  يظل 
في عمله. وبالنظر إلى أن  أساسياً  مهمة أساسية من مهام قطاع العالقات الخارجية وإعالم الجمهور، ومحوراً 
الدول األعضاء هي الجهات المعنية الرئيسية في المنظمة، فستولى لها عناية خاصة في أنشطة اليونسكو لدى 
البرنامج،  قطاعات  مع  بالتعاون  وذلك  رسمية،  مهام  في  وأسفارها  العامة  المديرة  اجتماعات  ومتابعة  إعداد 

وإدارة أفريقيا، والمكاتب الميدانية، والوفود الدائمة، واللجان الوطنية.
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اليونسكو  � لدى  المعتمد  الدبلوماسي  والمجتمع  األمانة  ويزود  المضيفة  الدولة  مع  العالقات  القطاع  وسيراقب 
بالخدمات المتعلقة بالمراسم.

أكبر  � تحقيق  أجل  من  اليونسكو  إلى  االنضمام  على  وتشجيعها  األعضاء  غير  الدول  دعم  القطاع  وسيواصل 
انتشار ممكن للمنظمة على الصعيد العالمي.

وسيتواصل التعاون الوثيق مع المندوبين الدائمين ومع مجموعات الدول األعضاء المؤلفة في إطار اليونسكو.  �
مع  منتظمة  بصورة  االتصال  وسيستمر  العامة،  اجتماعاتها  لتنظيم  الالزم  بالدعم  تزويدها  وسيجري 

المجموعات الجديدة من الدول األعضاء.

وسيولى اهتمام خاص على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي لبعض مجموعات البلدان التي لديها احتياجات  �
خاصة )مثل أقل البلدان نمواً، والبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث، والدول الجزرية 

الصغيرة النامية(.

األولوية،  � ذات  واألنشطة  الرئيسية  المسائل  بعض  بشأن  الدائمة  الوفود  إلعالم  دورية  اجتماعات  وستُعقد 
وستُعقد اجتماعات استشارية مع الدول األعضاء بشأن قضايا استراتيجية.

وسيُعرض على المندوبين الدائمين الجدد حضور حلقات إرشادية. �

موقع  � ص  سيخصَّ األعضاء،  الدول  من  دولة  كل  الحتياجات  وفقاً  ومهيأة  مفيدة  معلومات  توفير  على  وحرصاً 
بالتعاون  المتعلقة  والبيانات  والمعلومات  التحليالت  على  وشفافة  سهلة  بطريقة  الحصول  يتيح  اإلنترنت  على 
تلبية  يتيح  مما  منتظمة،  بصورة  والبيانات  والمعلومات  التحليالت  هذه  استيفاء  وسيتم  منها،  دولة  كل  مع 

احتياجات هذه الدول في مجال المعلومات على نحو سريع.

النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: تعزيز التعاون مع الدول األعضاء، وال سيما عن طريق وفودها 
الدائمة لدى اليونسكو، ومجموعات الدول األعضاء المؤلفة في اليونسكو، وتوفير 

فرص أفضل لالنتفاع باألدوات والمواد الخاصة بالمعلومات، واالرتقاء بجودة المضامين 
المتاحة على اإلنترنت

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

زيارات المديرة العامة إلى الدول 1-
األعضاء وعقد اجتماعات ثنائية فيها 

وبالتنسيق معها

تحسين أنشطة المتابعة تحسين بيانات اإلحاطة المتعلقة -   -
بزيارات المديرة العامة

تعزيز التنسيق مع قطاعات   -
البرنامج لتحضير هذه الزيارات 

ومتابعتها

تنظيم اجتماعات عامة مع مجموعات 2-
الدول األعضاء بدعم من األمانة

ً تنظيم ٢٠ اجتماعا  -ً تنظيم ١5 اجتماعا  -

تنظيم حلقات إرشادية للمندوبني 3-
الدائمني الجدد

عقد 7 حلقات تدارس عقد 5 حلقات تدارس-   -
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تعزيز التعاون مع اللجان الوطنية  1.2

التي  المتابعة  إجراءات  وأسهمت  الوطنية،  اللجان  مع  اليونسكو  لتعاون  شامل  استعراض   ٢٠١١ عام  في  أجري   08603
األمد.  الطويل  التعاون  هذا  تعزيز  لصالح  وااللتزام  الزخم  زيادة  في  و٢٠١3   ٢٠١٢ عامي  في  الحقاً  اتُّخذت 
وستسترشد أنشطة اليونسكو في هذا الصدد بخطة عمل تحدد المسؤوليات واألطر الزمنية لتنفيذ التوصيات التي 
أقرها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام. وترمي هذه األنشطة إلى تعزيز دور اللجان الوطنية وقدرتها ومشاركتها 

مع الهيئات الشريكة من المجتمع المدني، وإلى تعزيز عالقة هذه اللجان مع األمانة.

تدريبية  � حلقات  تنظيم  خالل  من  التنفيذية  وقدراتها  الوطنية  اللجان  كفاءات  تعزيز  على  العمل  فسيتواصل 
األولوية  وستمنح  الوطنية.  اللجان  في  الجدد  المسؤولين  من  وغيرهم  الجدد  العامين  لألمناء  عمل  وحلقات 
الصغيرة  الجزرية  والدول  النزاع،  بعد  ما  أوضاع  تعيش  التي  والبلدان  نمواً،  البلدان  وأقل  أفريقيا،  لقضايا 
النامية. وترمي الحلقات التدريبية التي ستنظم على شتى المستويات ومع مصادر تمويل مختلفة قدر اإلمكان 
)الميزانية العادية، واعتمادات برنامج المساهمة، ومصادر التمويل الخارجة عن الميزانية، وغيرها من مصادر 
وتعزيز  األموال،  جمع  على  قدرتها  وتعزيز  مشاريعها،  وإدارة  للجان،  الرشيدة  اإلدارة  تحسين  إلى  التمويل( 
وسيجري  دورها.  وإبراز  االتصال  مجال  في  نشاطها  تعزيز  مع  الخاص،  والقطاع  المدني  بالمجتمع  صالتها 

التوسع في استخدام أسلوب عقد المؤتمرات عن بعد الذي تم تجريبه خالل فترة العامين السابقة.

وسيتم تعزيز شراكات اللجان الوطنية مع شبكات المجتمع المدني، بما يشمل المنظمات غير الحكومية وأندية  �
الدولية.  والسنوات  باأليام  واالحتفال  العمل  وحلقات  واالجتماعات  المنتديات  خالل  من  ومراكزها،  اليونسكو 
وسيتم  لذلك.  الميزانية  عن  خارجة  موارد  توافرت  إذا  الشبكات  لهذه  أخرى  خاصة  فعاليات  تنظَّم  وسوف 
اليونسكو وشعارها  الوطنيين السم  الشركاء  استخدام  لها مراقبة  يتسنى  الوطنية وتدريبها كي  اللجان  توجيه 

استخداماً سليماً.

تقارير  � إصدار  مناسبات  في  للمشاركة  لها  المساعدة  وتقديم  الوطنية  باللجان  االتصال  تعزيز  وسيجري 
الشبكة اإللكترونية، والمنشورات،  اليونسكو على  الرئيسية وذلك عن طريق رسائل شهرية، ومواقع  اليونسكو 
باستخدام  بعد  عن  واالتصال  اإللكترونية،  المنتديات  مثل  والمعلومات،  االتصال  وقنوات  أدوات  من  وغيرها 
الوطنية  باللجان  والخاصة  اإلنترنت  على  المتاحة  البيانات  قاعدة  واستيفاء  تحسين  وسيتواصل  الفيديو. 
لالتصال  أفضل  أدوات  استخدام  وتعزيز  لتطوير  الالزمة  الجهود  تُبذل  وسوف  بها.  المرتبطة  والشبكات 
المعلومات واالتصاالت  إلى تكنولوجيا  الوطنية، تستند  األمانة واللجان  بين  االتجاهين  التحاوري واالتصال في 

الحديثة والمنخفضة التكلفة، بما في ذلك الشبكات االجتماعية.

النتيجة المنشودة 2: تعزيز إسهام اللجان الوطنية في تنفيذ واستعراض برامج 
اليونسكو على مختلف المستويات وزيادة فعالية هذا اإلسهام من خالل االضطالع 

بصورة منتظمة بمشاورات ومبادالت وأنشطة لبناء القدرات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عقد اجتماع أقاليمي سنوي لتعزيز 1-
القدرات التشغيلية للجان الوطنية

زيادة عدد البلدان المدعومة. عدد   -
المشاركين – ١5٠

تقديم الدعم إلى أفريقيا والبلدان   -
األقل نمواً والبلدان التي تعيش 

أوضاع ما بعد النزاعات والدول 
الجزرية الصغيرة النامية، وال 
سيما خالل تلك االجتماعات. 

إجمالي عدد المشاركين – ١3٠

نشر تقرير سنوي للجان الوطنية 2-
ووضع أدوات تواصل أخرى

إضافة إلى التقرير السنوي،   -
تحسين قاعدة البيانات الخاصة 

باللجان الوطنية

إدراج ما يزيد على ١4٠ مساهمة   -
وطنية
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تعزيز العالقات مع منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية الحكومية واملنظمات غري الحكومية  1.3

ستسعى اليونسكو، خالل الفترة المعنية في هذه الوثيقة، إلى مواكبة الجهود الجماعية التي تبذل من أجل تعزيز   0860٤
بغية  المتخصصة،  والبرامج  والصناديق  الوكاالت  مع سائر  تعاونها  وتوطيد  المتحدة،  األمم  منظومة  داخل  دورها 
وستساهم  دولياً.  عليها  المتفق  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  جميع  تحقيق  نحو  التقدم  وتيرة  تسريع  في  اإلسهام 
التنمية  خطة  في  الواردة  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  اختصاصاتها،  مجاالت  ضمن  أيضاً،  اليونسكو 

المستدامة لعام ٢٠3٠.

على  السنة  طوال  وستعمل  األطراف،  المتعددة  المنظومة  ضمن  ومهمتها  حضورها  تأكيد  في  المنظمة  وستستمر   08605
متابعة تنفيذ ما يتعلق بأنشطة اليونسكو في القرارات الصادرة عن الهيئات الرئاسية لألمم المتحدة.

الوكاالت،  � بين  المشتركة  واآلليات  الحكومية  الدولية  الهيئات  عمل  في  بنشاط  المشاركة  المنظمة  وستواصل 
في  التنفيذيين  الرؤساء  ومجلس  واالجتماعي،  االقتصادي  والمجلس  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  ومنها 
بصورة  اليونسكو  وستساهم  اإلنمائية.  المتحدة  األمم  ومجموعة  بالتنسيق،  المعني  المتحدة  األمم  منظومة 
نشيطة في عملية إصالح مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق بوصفها إحدى 

الوكالتين الرائدتين المشتركتين اللتين عيَّنهما األمين العام لألمم المتحدة لهذا الغرض.

وستعمل اليونسكو على نحو استباقي بوجه خاص في المجاالت التي تُمنح فيها مسؤوليات خاصة مثل مبادرة  �
األمين العام لألمم المتحدة العالمية بشأن التعليم )التعليم أوالً(، والمجلس االستشاري العلمي التابع لألمين العام 

لألمم المتحدة، واالتفاق بشأن المحيطات لألمم المتحدة، وخطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة الصحفيين.

الدولية  � والمنظمات  المتحدة  لألمم  التابعة  الوكاالت  مع  الموقعة  التفاهم  لمذكرات  استعراض شامل  وسيجرى 
الحكومية لتقييم النتائج المحرزة، ولتحديث االتفاقات القائمة ومراجعتها إذا اقتضت الحاجة، ولتوقيع اتفاقات 
مع  الرسمية  للشراكات  أفضل  أولوية  منح  في  هذه  المسح  عملية  تساعد  وسوف  المطاف.  نهاية  في  جديدة 

المؤسسات والمنظمات التي يتماشى عملها مع األولويات االستراتيجية لليونسكو.

بين  بالشراكة  الخاصة  التوجيهات  ستواصل   ،٢٠١٠ عام  في  أجري  الذي  المستقل  الخارجي  للتقييم  وطبقاً   08606
تتسم  للشراكة  حقيقية  ثقافة  ترسيخ  3٦م/١٠٨(  العام  المؤتمر  )قرار  الحكومية  غير  والمنظمات  اليونسكو 
اليونسكو وتعاونها مع الشركاء غير الحكوميين في مختلف برامج المنظمة وعلى  بالحيوية، وذلك بتعزيز تفاعل 
جميع المستويات بغية تمكين المنظمات غير الحكومية من أن تكون أكثر نفعاً في تحديد أهداف اليونسكو وفي 

تنفيذ أنشطتها. وستُتخذ لهذا الغرض مجموعة من التدابير في المجاالت التالية:

الحكومية.  � غير  المنظمات  مع  شراكاتها  وتقييم  لمراقبة  ومستدامة  فعالة  آلية  إنشاء  إلى  اليونسكو  فستسعى 
وعليه، ستتم مواصلة استيفاء وتحسين قاعدة بيانات المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والهيئات المشابهة 
ومخصصة  مرجعية  منصة  بمثابة  لتكون  والفرنسية(  اإلنجليزية  باللغتين  اإلنترنت  على  )المتاحة  األخرى 
وفقاً  العام  للمؤتمر  والثالثين  الثامنة  الدورة  في  نتائجه  وتقديم  للشراكات  كامل  تقييم  إجراء  مع  للتقييم، 

للتوجيهات الخاصة بهذه الشراكات.

وستعمل اليونسكو، في تعاون وثيق مع لجنة االتصال بين المنظمات غير الحكومية واليونسكو، على تحسين  �
مثالً،  وذلك،  واستيعابيتها  كفاءتها  التوجيهات وتحسين  في  عليها  المنصوص  الجماعية  المشاورة  آلية  فعالية 
دولية  منتديات  وتنظيم  المناطق  جميع  من  الشريكة  الحكومية  غير  المنظمات  مشاركة  تعزيز  خالل  من 
المنظمات  مع  أفضل  اتصال  إقامة  مسألة  وستصبح  والمناطق.  البلدان  مختلف  في  الحكومية  غير  للمنظمات 
مسألة  الحكومية،  غير  المنظمات  مع  التعاون  أنشطة  إبراز  وزيادة  بينها،  وفيما  الشريكة  الحكومية  غير 
وغيرها(.  االجتماعية  والشبكات  واإلنترنت،  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيات  )باستخدام  باألولوية  تحظى 
وستسعى المنظمة إلى توسيع نطاق وتنوع شبكتها الخاصة بالمنظمات غير الحكومية وذلك بإجراء عمليات 
مسح للمنظمات غير الحكومية العاملة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي التي يتعلق نشاطها بمجاالت 
)مثل  كاٍف  بقدر  ممثلة  ليست  مناطق  من  المناسبين  للشركاء  خاصة  عناية  إيالء  مع  اليونسكو،  اختصاص 

أفريقيا( والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب.
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النتيجة المنشودة 3: زيادة مشاركة اليونسكو في منظومة األمم المتحدة والتشديد 
على دورها الريادي في المجاالت الرئيسية؛ وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية 

الحكومية في مجاالت اختصاص اليونسكو، وال سيما من خالل مذكرات تفاهم، 
وتنشيط شبكات المنظمات غير الحكومية التي ترتبط مع اليونسكو بعالقات شراكة 

رسمية وتجديد هذه الشراكات وتوسيع نطاقها وإبرازها للعيان

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد المنظمات غير الحكومية الجديدة 1-
التي تنتمي إلى مناطق ممثلة دون 

النصاب والتي تقيم شراكات رسمية

نسبة 75 إلى ٢5 نسبة 75 إلى ٢5-   -

عدد فعاليات المنظمة بالتعاون مع 2-
لجنة االتصال بين المنظمات غير 

الحكومية واليونسكو بشأن موضوعات 
اليونسكو ذات األولوية أو لالحتفال 

بأيام دولية

٨ فعاليات  -4  -

استعراض الرشاكات بانتظام وتنفيذ 3-
التوصيات

مواصلة تحسين منصة قاعدة   -
البيانات الجديدة )مع توفير 

معلومات محدثة على اإلنترنت(

توفير معلومات محدثة عن فترة   -
العامين الماضية

إدراج اليونسكو وكفاءاتها الرئيسية ٤-
يف اجتماعات األمم املتحدة ووثائقها 

وقراراتها

زيادة االعتراف بدور اليونسكو   -
االستراتيجي المحدد في تنفيذ 

خطة التنمية المستدامة لعام 
٢٠3٠

زيادة االعتراف بدور اليونسكو   -
االستراتيجي المحدد في تنفيذ 

خطة التنمية المستدامة لعام 
٢٠3٠

االستعداد يف الوقت املناسب إلسهام 5-
اليونسكو يف تقارير األمني العام 

املقدمة إىل الجمعية العامة واملجلس 
االقتصادي واالجتماعي واآلليات 

األخرى املشرتكة بني الوكاالت عىل 
صعيد األمم املتحدة والهيئات الرئاسية

اعتراف الدول األعضاء بقيمة   -
إسهام اليونسكو في تقارير األمم 

المتحدة

اعتراف الدول األعضاء بقيمة   -
إسهام اليونسكو في تقارير األمم 

المتحدة

تعزيز إعالم الجمهور  - 2

التنظيمية  الثقافة  في  تحول  إحداث  في  القادمة  االستراتيجية  الخطة  في  باالتصال  الخاص  الهدف  سيتمثل   08607
لليونسكو ينقلها من ثقافة تُبرز أنشطة اليونسكو من خالل الدعاية للفعاليات واألنشطة إلى ثقافة تضع المنظمة 
واالتصال  اإلنمائية.  األهداف  تحقيق  في  تأثيرها  وتبين  استراتيجية  بصورة  المتحدة  األمم  منظومة  إطار  في 
من  كاف  عدد  إلى  )ليصل  النطاق  وواسع  الخطة(  مدة  يغطي  كي  م  )ُمصمَّ األمد  طويل  اتصال  هو  االستراتيجي 
أنشطة  يبرز  )كي  النتائج  على  وقائم  للقياس(  قابل  تغيير  تحقيق  بغية  القرار  وصانعي  والمجموعات  الناس 
االستيعاب  )بالتركيز على مبادئ  الحقوق  احترام  للقياس( ويحرص على  قابلة  نتائج  الميدانية، ويقدم  اليونسكو 

والمشاركة وحرية تقرير المصير(.

وينبغي أن تستند أنشطة االتصال الخاصة بالمنظمة إلى برامجها وإلى النتائج التي تُحرز في إطار هذه البرامج.   08608
كما ينبغي أن تتسم أنشطة االتصال هذه بالحيوية وأن تكون يسيرة الفهم وبارزة للعيان كي تصل إلى أكبر عدد 

ممكن من الناس.
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بالمنظمة  أنشطة خاصة  الدولي من خالل تنظيم  المستوى  اليونسكو على  أن يجري تعزيز سمعة  وينبغي كذلك   08609
ووسائل  الخاص  والقطاع  المدني  والمجتمع  الحكومات  مع  النطاق  واسعة  شراكات  إلى  تستند  ثقافية  وأنشطة 

اإلعالم.

الخدمات اإلعالمية )أ( 

ستقوم اليونسكو بتعزيز تعاونها مع وسائل اإلعالم اإلخبارية والعامة، وال سيما باستخدام التكنولوجيات الجديدة   08610
المواد  من  االتساع  متزايدة  بمجموعة  الصحفيين  تزويد  بغية  استباقي  نحو  على  وستعمل  الشراكات.  وتعزيز 
من  لالستفادة  وخبرائها  اليونسكو  قادة  فرص  وتعزيز  وأنشطتها؛  المنظمة  بأولويات  المتعلقة  والهادفة  المالئمة 
بها  التي تضطلع  األنشطة  وبشأن  وتعقيدها،  المطروحة  القضايا  تنوع  بشأن  الصحافيين  وتوعية  اإلعالم؛  وسائل 
اليونسكو  ستراقب  ذلك،  إلى  وإضافة  والشاملة.  المنتظمة  اإلعالمية  التغطية  توافر  على  للتشجيع  وذلك  المنظمة، 
الكمية  التحليالت  وستوفر  العالم  في  المنتشرة  اإلعالم  وسائل  في  المنظمة  بها  تحظى  التي  التغطية  نطاق 
اليونسكو  وستقوم  تصورها.  بها  يتم  التي  والطريقة  اليونسكو  صورة  عرض  بها  يجري  التي  للطريقة  والنوعية 
اإلعالمية  النصوص  من  المزيد  إلنتاج  الميدانية  المكاتب  في  الجمهور  إعالم  عن  المسؤولين  من  شبكة  بإنشاء 
وزيادة التغطية اإلعالمية لبرامج اليونسكو خارج المقر. وستقوم المنظمة أيضاً بإعادة صياغة نموذجها الخاص 
بالبيانات الصحفية لتشمل المزيد من المعلومات المرئية )مثل الصور وأفالم الفيديو القصيرة( وستعرض النتائج 

بصورة أكثر جاذبية )من خالل المعلومات المصورة(.

النتيجة المنشودة ٤: زيادة أنشطة اليونسكو وأولوياتها المحددة وتحسين التغطية 
اإليجابية في وسائل اإلعالم الوطنية والدولية الكبرى، بما في ذلك زيادة التعريف 

برسالة اليونسكو ومهامها عن طريق وسائل اإلعالم

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد المقاالت في وسائل اإلعالم 1-
العالمية التي يُذكر فيها اسم اليونسكو 

)٠٠٠ ٢٢7 مصدر(؛ وعدد المقاالت 
التي يُذكر فيها اسم اليونسكو في 
العنوان أو الفقرة األولى من أفضل 

 ١٠٪ من مصادر األخبار 
)4٢9 9 مصدراً(

٠٠٠ 4٠ مقالة أو أكثر بشأن   -
اليونسكو باستخدام طائفة من 
األدوات واألساليب إلبراز صورة 

اليونسكو في أكبر مصادر األخبار 
ووسائل اإلعالم القائمة على البث 

اإلذاعي والتلفزيوني

٠٠٠ 4٠ مقالة في السنة يُذكر   -
فيها اسم اليونسكو في العنوان أو 
الفقرة األولى وتُنشر في أبرز ١٠ 

في المائة من المواقع اإلخبارية

الخدمات السمعية البصرية )ب( 

ستتم إعادة توجيه عمل الفريق المعني بالخدمات السمعية البصرية كي ينتج على سبيل األولوية مضامين قصيرة   08611
تسجيالت  وإنتاج  جمع  على  موارده  تركيز  وسيجري  االلكترونية.  وللقنوات  االجتماعية  اإلعالم  لوسائل  وجذابة 
الوسائط  ومنافذ  التلفزيون  قنوات  على  توزيعها  بغية  الجودة،  عالية  مؤاتية  إخبارية  فوتوغرافية  وصور  بالفيديو 

المتعددة في شتى أنحاء العالم.
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النتيجة المنشودة 5: إبراز أنشطة اليونسكو بقدر أكبر من خالل حث شبكات التواصل 
االجتماعي وهيئات التلفزيون الرئيسية وغير ذلك من مصادر المعلومات المتعددة 

الوسائط على زيادة استخدام مواد اليونسكو السمعية البصرية، بما فيها التسجيالت 
المرئية والصور الفوتوغرافية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

عدد مقاطع الفيديو والصور المحملة 1-
من صفحات اليونسكو المتعددة 

الوسائط

5٠٠ عملية تحميل 4٠٠ مقطع فيديو/صورة-   -

زيارة الموقع اإللكتروني )الصفحة 2-
المتعددة الوسائط ويوتوب(

7 ماليين  -5 ٠٠٠ ٠٠٠  -

عدد صور فعاليات اليونسكو املوزعة 3-
و/أو املطلوبة عرب اإلنرتنت

٠٠٠ ٢5 صورة ٠٠٠ ٢٠ صورة-   -

المنشورات والعالمة التجارية والتسويق )جـ( 

المنشورات  من  أم  الورقية  المطبوعات  من  أكانت  المنشورات وجدواها، سواء  بنوعية  االرتقاء  اليونسكو  ستواصل   08612
مستعرضة  موضوعات  ومعالجة  البرنامج  أولويات  على  تركيزها  تعزيز  خالل  من  وذلك  اإلنترنت،  على  المتاحة 
والمعاهد  القطاعات  لجميع  قوياً  تمثيالً  يتضمن   ،٢٠١١ عام  في  للمنشورات  مجلس  إنشاء  أسهم  وقد  بارزة. 
والمكاتب الميدانية، في تحسين نوعية المنشورات واتساقها. وسيتم توسيع نطاق هذه االستراتيجية لتشمل جميع 

المكاتب الميدانية وتركز على النشر اإللكتروني و»الطبع حسب الطلب«.

النشر  شعبة  في  باألولوية  باليونسكو،  الخاص  الجديد  النشر  نموذج  بوصفه  الحر،  االنتفاع  تعميم  وسيحظى   08613
المقر والمعاهد  النشر في  السياسة إجراء تحول كبير في ممارسات  اعتماد هذه  القادمة. وسيتطلب  الفترة  خالل 
وسيقتضي  هذه.  التعميم  عملية  من  أساسياً  جزءاً  التدريبية  والمواد  التدريب  سيشكل  وعليه  الميدانية،  والمكاتب 

األمر رصد موارد هامة لكي تصبح المنشورات القديمة متالئمة مع هذا النموذج.

االنتفاع  نطاق  توسيع  إلى  األسعار  لتحديد  جديدة  وسياسة  للتوزيع  جديدة  عالمية  شراكة  اعتماد  وسيفضي   0861٤
بمنشورات ذات أسعار معقولة مرفقة بتخفيضات مخصصة في أقل البلدان نمواً.

المنشورات  إتاحة  أجل  من  إلكترونية(،  )مكتبة  المنشورات  لتوفير  إلكتروني شامل مخصص  موقع  إنشاء  وسيتم   08615
وسيجري  والشحن.  والتغليف  للطباعة  بيئياً  سليمة  إجراءات  وستعتمد  للبيع،  المعروضة  والمطبوعات  المجانية 

تحسين الخدمات التي توفرها المكتبة ومتجر الهدايا، كي تستجيب الهتمامات الزبائن على نحو أفضل.

ل إلى نهج االنتفاع المفتوح في نشر المضامين التي  النتيجة المنشودة 6: ضمان التحوُّ
تصدرها اليونسكو؛ وتحسين برنامج المنشورات من خالل إقامة مشروعات استراتيجية 

للنشر مع الشركاء الرئيسيين؛ وتحسين قدرات اليونسكو التجارية والتسويقية، مع 
تقييم أفضل ألثر اسم اليونسكو وشعارها وتحسين استراتيجية استخدامهما

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

١٠ ماليين عملية تحميلزيادة عدد عمليات التحميل1- ٨ ماليين تحميل-   -

زيادة عدد ترجمات مطبوعات 2-
اليونسكو وتكييفها

٨5  -ً 7٠ منتجاً مشتقاً رسميا  -
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

زيادة عدد املقاالت الصحفية واملصادر 3-
الشبكية واملدونات الخاصة بمطبوعات 

اليونسكو

35٠  -3٠٠  -

زيادة يف عدد الرشاكات املعنية ٤-
بالتوسيم املشرتك

45 35 شراكة-   -

زيادة عدد لغات التقرير السنوي 5-
وإتاحة نسخة إلكرتونية منه

التقرير السنوي باللغات الرسمية   -
الست

التقرير السنوي بلغتين رسميتين  -

خدمات المنظمة المتاحة على اإلنترنت )د( 

مكتب  من  فعال  بدعم  اإلنترنت  على  جديد  برنامج  إعداد  من  اإلنترنت  على  الخدمات  بتوفير  المعني  الفريق  سينتهي   08616
إدارة المعارف. ويضم هذا البرنامج ثالثة مواقع مترابطة تستخدم نظاماً مشتركاً إلدارة المضامين، هذه المواقع هي:

موقع UNESCO.org - للجمهور العام. �

موقع UNESCO.int - للدول األعضاء واألطراف المعنية في اليونسكو. �

موقع UNESCOMMUNITY - لموظفي اليونسكو. �

وسيتيح هذا البرنامج الجامع لليونسكو الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور وتوفير أدوات اتصال مهيأة وفقاً   08617
التواصل  البرنامج بمزيد من الفعالية بقنوات شبكات  الحتياجات أطراف معنية محددة. وسيجري أيضاً ربط هذا 

االجتماعي.

تُعد شبكات التواصل االجتماعي أسرع قنوات االتصال نمواً، ليس بالنسبة إلى اليونسكو فحسب وإنما بالنسبة إلى   08618
إذا أرادت أن تحظى  المنظمات كلها. ويتعين على اليونسكو أن تطور فهمها وقدرتها في هذا المجال، وخصوصاً 
باهتمام الشباب. ويتمثل التواصل على الشبكات االجتماعية في تبادل رسائل قصيرة وشخصية تخاطب المشاعر، 
في  مقبوالً  يصبح  كي  لليونسكو  التنظيمية  الثقافة  في  تحول  إجراء  استخدامه  سيتطلب  التواصل  من  نوع  وهو 
واألطراف  الجمهور  شرائح  إلى  الوصول  أجل  من  استخدامه  من  الموظفين  من  المزيد  تمكين  وينبغي  المنظمة. 

المعنية الرئيسية.

النتيجة المنشودة 7: تيسير نشر المعارف والمعلومات عن طريق البرنامج المتكامل 
إلدارة المضامين على اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي بلغات متعددة من أجل 

التعريف بأولويات اليونسكو وأنشطتها

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

دمج جميع المواقع اإللكترونية 1-
للمكاتب الميدانية في برنامج اليونسكو 
الشبكي المتكامل. ودمج جميع المواقع 

اإللكترونية للقطاعات والبرامج في 
برنامج اليونسكو الشبكي المتكامل

تحسين إدارة المضامين على   -
اإلنترنت من خالل البرنامج 

الشبكي المتكامل

تحسين إدارة المضامين على   -
اإلنترنت من خالل البرنامج 

الشبكي المتكامل
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

التخلص من المضامين البالية   -
وحفظها

تحسين وضع المضامين   -
المشتركة بين القطاعات 

ومضامين المكاتب الميدانية من 
خالل البرنامج الشبكي المتكامل

التخلص من المضامين البالية   -
وحفظها

تحسين وضع المضامين   -
المشتركة بين القطاعات 

ومضامين المكاتب الميدانية من 
خالل البرنامج الشبكي المتكامل

زيادة قاعدة المستخدمين والمتابعين 2-
عبر اإلنترنت بمواكبة آخر التطورات 

في مجال تكنولوجيات االتصاالت 
)الشبكات االجتماعية واالتصاالت 

باألجهزة المحمولة(

تحقيق نمو ملحوظ في وسائل   -
تواصل اليونسكو عبر اإلنترنت

تنقيح لغة التواصل لبلوغ جمهور   -
أوسع

الحفاظ على المستوى الراهن   -
في وسائل تواصل اليونسكو عبر 

اإلنترنت

تنقيح لغة التواصل لبلوغ جمهور   -
أوسع

زيادة ملحوظة يف املضامني املستحدثة 3-
واملرتجمة إىل جميع اللغات الرسمية 
لليونسكو يف املقر واملكاتب امليدانية. 
ووضع بروتوكول للتحقق من جودة 

املضامني والرتجمة الالمركزية

استحداث المضامين وتوفير   -
ترجمة لها بيسر في المقر 

والمكاتب الميدانية 

المواءمة بين مقدمي المضامين   -
وتحسين التنسيق بينهم

استحداث المضامين في المقر   -
والمكاتب الميدانيةالمواءمة بين 

مقدمي المضامين وتحسين 
التنسيق بينهم

الفصل 7 – دعم وتنسيق العمل الميداني

اقتراح  العام  المؤتمر  اعتمد   ،)٢٦ )3٨م/إعالم  المشتركة  اللجنة  لرئيس  الشفهي  التقرير  في  ورد  ما  نحو  على   08700
المديرة العامة بإنشاء »قسم دعم وتنسيق العمل الميداني« وأذن للمديرة العامة بتخصيص اعتمادات مالية قدرها 

4٠٠ ١٢3 ١ دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7.

الميدانية.  الشبكة  ورصد  تنسيق  عن  المسؤول  المركزي  الكيان  الميداني  العمل  وتنسيق  دعم  قسم  وسيكون   08701
والسلس  الفعال  التدفق  وضمان  المساءلة،  وتعزيز  والتنسيق،  والدعم  الميداني،  العمل  إدارة  بمهام  وسيقوم 
القطري  الصعيد  على  البرنامج  تنفيذ  ورصد  تنسيق  في  وسيسهم  والمقر.  الميدانية  الشبكة  بين  للمعلومات 
القسم  المتحدة. وعليه، سيضطلع  المشتركة في إطار منظومة األمم  البرنامجية  المبادرات  المشاركة في  وال سيما 

بما يلي:

من  � الميدانية  الشبكة  يخص  فيما  االستراتيجية  والتوصيات  بالمشورة  العليا  واإلدارة  العامة  المديرة  تزويد 
رصد  على  كذلك  وسيعمل  مستعرضة.  أو  شاملة  وتوجهات  ومشكالت  ومعلومات  جديدة  ومبادرات  سياسات 

مبادرة اإلصالح الميدانية وسيقود عملية التفكير االستراتيجي في توجهاتها المستقبلية وخطة تنفيذها.

أداء دور همزة الوصل المركزية بين المكاتب الميدانية والمقر فيما يتعلق بشؤون البرنامج على صعيد الدعم  �
ومتسقة  منسقة  وأنشطة  وتدابير  نهوج  خالل  من  وذلك  القدرات،  وبناء  التقارير  وإعداد  والرصد  والتنسيق 

وسريعة تُتخذ بالتعاون مع قطاعات البرنامج ومرافق الخدمات الداخلية؛

زيادة  � على  الميدانية  المكاتب  ومساعدة  والمقر،  الميدانية  المكاتب  بين  التفاعلي  التعاون  وتعزيز  تيسير 
وتبسطه.  المعلومات  تدفق  تعزز  ومسارات  نظم  ووضع  للمساءلة؛  خضوعها  وإمكانيات  اإلدارية  استقالليتها 
اتخاذ المزيد من القرارات على الصعيد الميداني من خالل النهوض بوسائل اتصال استراتيجية  وسيدعم أيضاً 

وفعالة؛
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األساسي،  � الدعم  موظفي  وحشد  الميدانية،  المكاتب  رؤساء  أفرقة  أو  المديرين  أفرقة  حشد  عمليات  رصد 
والمكاتب  الداخلية  الخدمات  ومرافق  البرنامج  قطاعات  بين  الميدانيين  الموظفين  حشد  عمليات  وتنسيق 

الميدانية، وضمان تحقيق المستوى األمثل لفعالية هذه العمليات؛

ومرافق  � البرنامج  قطاعات  مع  بالتعاون  الميدانية،  المكاتب  ورؤساء  مديري  أداء  تقييم  دورة  على  اإلشراف 
الخدمات الداخلية، وال سيما عن طريق تحديد أهداف ومؤشرات أداء شاملة ومشتركة.

النتيجة المنشودة

النتيجة المنشودة 1: تزويد المكاتب الميدانية بخدمات تنسيق ودعم وإرشاد شاملة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تزويد المديرة العامة وفريق اإلدارة 1-
العليا بالمشورة في مجال السياسات 

االستراتيجية

إصدار وثائق إرشادية استراتيجية   -
ووضع إطار للمساءلة والتبعية 

اإلدارية

إصدار وثائق إرشادية استراتيجية   -
ووضع إطار للمساءلة والتبعية 

اإلدارية

التقدم في تنفيذ إصالح الشبكة 2-
الميدانية في أفريقيا

تعزيز قدرات المكاتب الميدانية   -
في أفريقيا على تنفيذ البرنامج 

إثر إصالحها؛ وتطوير استراتيجية 
إصالح الشبكة الميدانية

تعزيز قدرات المكاتب الميدانية   -
في أفريقيا على تنفيذ البرنامج 

إثر إصالحها؛ وتطوير استراتيجية 
إصالح الشبكة الميدانية

إنشاء حلقة وصل تفاعلية وتنسيقية 3-
بني املكاتب امليدانية واملقر وفيما بني 

املكاتب امليدانية، وتقديم اإلرشاد بشأن 
املسائل اإلدارية املعقدة

دعم المكاتب الميدانية بفعالية في   -
جميع مجاالت عملها

دعم المكاتب الميدانية بفعالية في   -
جميع مجاالت عملها

إدارة وتنسيق تقييم أداء جميع مديري ٤-
ورؤساء املكاتب امليدانية

إكمال تقييم أداء جميع مديري   -
ورؤساء المكاتب الميدانية في 

نهاية عامي ٢٠١5 و٢٠١7

إكمال تقييم أداء جميع مديري   -
ورؤساء المكاتب الميدانية في 

نهاية عامي ٢٠١5 و٢٠١7

رصد األداء العام للمكاتب امليدانية 5-
ومستوى حشد املوظفني فيها

حشد دعم مستدام من قطاعات   -
البرنامج ومرافق الخدمات 

الداخلية لصالح المكاتب الميدانية

حشد دعم مستدام من قطاعات   -
البرنامج ومرافق الخدمات 

الداخلية لصالح المكاتب الميدانية
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الباب الثاني -  جيم: برنامج المساهمة 
وبرنامج المنح الدراسية

الباب الثاني - جيم - 1

امليزانية العادية
املوارد الخارجة عن 

امليزانية)١(  املجموع 38م/5 املعتمدة 
)667 مليون دوالر(

خطة اإلنفاق 2017-2016
)518 مليون دوالر(  

دوالردوالردوالر

برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

-          9٠٠ 9٨٦ ١١  9٠٠ ٨4٢ ١٦  امليزانية التشغيلية

-          ٨٠٠ 5٦٢ ١  ٨٠٠ 5٦٢ ١  ميزانية املوظفني

-          700 5٤9 13  700 ٤05 18   املجموع، الباب الثاني - جيم 

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من   )١(
حساب "تكاليف دعم الربنامج" والصناديق الذاتية التمويل.

الباب الثاني - جيم - 2

بنود اإلنفاق

خطة اإلنفاق 2016-2017 )518 مليون دوالر(    38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر( 
املوارد الخارجة 

عن امليزانية)١( امليزانية 
التشغيلية

ميزانية
 املوظفني 

املجموع
امليزانية 
التشغيلية

ميزانية 
املوظفني 

املجموع

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

-          ٨٠٠ 5٦٢ ١  ٨٠٠ 5٦٢ ١  ٨٠٠ 5٦٢ ١  ٨٠٠ 5٦٢ ١  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-          التكاليف األخرى:ثانياً -

٠٠٠ ١5  ٠٠٠ ١5  ٠٠٠ ١5  ٠٠٠ ١5  املوظفون املؤقتون

٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  أسفار املوظفني يف مهام رسمية

٠٠٠ ١5  ٠٠٠ ١5  ٠٠٠ ١5  ٠٠٠ ١5  تكاليف االستشاريني والخرباء

٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  الخدمات التعاقدية

٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى

٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  األثاث واملعدات

-   -   -   -   مرصوفات أخرى

9٠٠ 97٦ ١٠  9٠٠ 97٦ ١٠  9٠٠ ٨3٢ ١5  9٠٠ ٨3٢ ١5  مساهمات مالية

٠٠٠ 9٠٠  ٠٠٠ 9٠٠  ٠٠٠ 9٠٠  ٠٠٠ 9٠٠  املنح الدراسية واملالية

 املجموع، برنامج املساهمة 
وبرنامج املنح الدراسية

  16 8٤2 900  1 562 800  18 ٤05 700  11 986 900  1 562 800  13 5٤9 700          -

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من    )١(
حساب "تكاليف دعم الربنامج" والصناديق الذاتية التمويل.
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قرار المؤتمر العام 3٨م/7٦ بشأن برنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسية  09000

ألف - برنامج املساهمة

إن المؤتمر العام

أوالً

الدول  أنشطة  في  المساهمة  برنامج  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  باالستمرار،  العامة  للمديرة  يأذن    - ١
عن  فضالً  المعتمدة(،  37م/5  الوثيقة  في   ٠9٠٠٠ )الفقرة  37م/7٢  القرار  في  المعتمدة  بالصيغة  األعضاء 

التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار، وفقاً للمبادئ والشروط التالية:

ألف - املبادئ

طريق  عن  وذلك  أهدافها،  لتحقيق  المنظمة  تستخدمها  التي  الوسائل  إحدى  المساهمة  برنامج  يشكل   - ١
المنظمات  أو  األقاليم  أو  المنتسبون  األعضاء  أو  األعضاء  الدول  بها  تضطلع  التي  األنشطة  في  المساهمة 
اليونسكو  إلى تعزيز الشراكة بين  المساهمة  اليونسكو. وترمي هذه  أو المؤسسات في مجاالت اختصاص 

والدول األعضاء فيها وزيادة فعالية هذه الشراكة بفضل تشاطر المساهمات.

النامية  والبلدان  نمواً  البلدان  أقل  تقدمها  التي  للمقترحات  األولوية  تولى  المساهمة،  برنامج  إطار  في   - ٢
والبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان 

التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان المتوسطة الدخل.

لما  وفقاً  مرتفعاً،  السنوي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  فيها  يكون  التي  األعضاء  الدول  أما   - 3
حدده البنك الدولي، فهي مدعوة إلى االمتناع عن تقديم طلبات تمويل.

تقدم الدول األعضاء طلباتها إلى المديرة العامة عن طريق اللجان الوطنية لليونسكو، أو عن طريق القناة   - 4
الرسمية التي تعيّنها الحكومة المعنية في حالة عدم وجود لجنة وطنية.

ذات  المساهمة  برنامج  إطار  في  المستفيدون  يقدمها  التي  العمل  خطط  أو  المشروعات  تكون  أن  يجب   - 5
صلة بأولويات المنظمة، وال سيما بالبرامج الرئيسية والمشروعات الجامعة للتخصصات واألنشطة المنفذة 
اإلشارة  مع  لليونسكو  الوطنية  اللجان  بأنشطة  وكذلك  الجنسين،  بين  والمساواة  والشباب  أفريقيا  لصالح 
على وجه التحديد إلى الفقرة الخاصة بالنشاط المعني في الوثيقة 37م/5، علماً بأنه لن يقَدم أي تمويل 
أو  المشروعات  إطار هذه  تندرج في  التي  التنفيذية  باألعمال  أو معدات ال تتصل مباشرة  لشراء تجهيزات 

لتغطية تكاليف متكررة لدى المنظمات المستفيدة.

والمشروعات  الطلبات  هذه  ترّقم  أن  ويجب  مشروعات،  أو  طلبات  سبعة  تقدم  أن  عضو  دولة  لكل  يجوز   - ٦
منظمات  تقدمها  التي  المشروعات  أو  الطلبات  وتدرج  اإلرشاد.  سبيل  على   7 إلى   ١ من  األولوية  بحسب 

وطنية غير حكومية ضمن حصة الطلبات التي تقدمها كل دولة عضو.

ال يجوز لغير اللجنة الوطنية للدولة العضو تغيير الترتيب اإلرشادي لألولويات الذي حددته الدولة العضو،   - 7
األربع،  أولوياتها  ضمن  تدرج،  أن  األعضاء  الدول  على  ويجب  الموافقة.  عملية  بدء  قبل  بذلك  تقوم  وهي 

مشروعاً واحداً على األقل يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

المجلس  يصدر  والتي  رسمية،  شراكة  اليونسكو  معها  تقيم  التي  الحكومية  غير  الدولية  للمنظمات  يجوز   - ٨
الطلب  يتعلق  أن  على  المساهمة،  برنامج  إطار  في  أقصى  كحد  طلبين  تقدم  أن  بها،  قائمة  التنفيذي 
العضو  الدولة  األقل  تؤيده على  األقاليم وأن  بين  أو مشترك  إقليمي  أو  إقليمي  تأثير دون  بمشروعات ذات 
من  أي  في  النظر  يمكن  وال  بالطلب.  المعنية  األعضاء  الدول  من  أخرى  ودولة  المشروع  فيها  التي سينفذ 

هذه الطلبات في غياب الرسائل المؤيدة.
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الطلبات:  - 9

 ٢٨ وهما:  التاليين،  األجلين  يتجاوز  ال  موعد  وفي  ممكن  وقت  أقرب  في  الطلبات  تقديم  ينبغي  )أ( 
شباط/فبراير ٢٠١4 بالنسبة إلى أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً، و3١ 
آب/أغسطس ٢٠١4 بالنسبة إلى سائر البلدان المؤهلة لتقديم الطلبات، باستثناء طلبات المساعدة 
فترة  وقت خالل  أي  في  تقديمها  يجوز  والتي  اإلقليمية  بالمشروعات  الخاصة  الطلبات  أو  الطارئة 

العامين. )وستطبق آجال مماثلة على الدورة المالية التالية(،

تقديم  على  الحقاً  لالقتصار  تمهيداً  ذلك،  تيسر  كلما  إلكترونية،  صيغة  في  الطلبات  تقديم  ينبغي  )ب( 
الطلبات في صيغة إلكترونية فقط.

موعدين  آخر  بعد  يوماً   45 في غضون  طلباتها  بتسلم  األعضاء  الدول  بإخطار  تقوم  أن  األمانة  من  يُطلب   -١٠
لتقديمها، وهما ٢٨ شباط/فبراير و3١ آب/أغسطس من السنتين المعنيتين، وفي أسرع وقت ممكن بعد 

رد المديرة العامة على الطلبات.

المستفيدون. يجوز تقديم المساعدة في إطار برنامج المساهمة إلى الجهات التالية:  -١١

الدول األعضاء أو األعضاء المنتسبين، بناء على طلب يقدم عن طريق اللجان الوطنية، أو عن طريق  )أ( 
الطابع  التي تعينها الحكومة في حالة عدم وجود لجنة وطنية، لدعم األنشطة ذات  القناة الرسمية 
تقدم  التي  الجهة  فإن  األقاليمي،  أو  اإلقليمي  دون  الطابع  ذات  باألنشطة  يتعلق  وفيما  الوطني. 
في  األنشطة  هذه  تنفذ  الذين  المنتسبين  األعضاء  أو  األعضاء  للدول  الوطنية  اللجان  هي  الطلبات 
الوطنية  اللجان  من  األقل  على  أخريان  وطنيتان  لجنتان  الطلبات  هذه  تؤيد  أن  ويجب  أراضيهم. 
أما األنشطة ذات  المشاركين في كل نشاط معني.  المنتسبين  المشاركة أو األعضاء  للدول األعضاء 
أن  ويجب  منطقة،  لكل  طلبات  ثالثة  على  بها  المتعلقة  الطلبات  عدد  فيقتصر  اإلقليمي،  الطابع 
من  ثالث  الطلبات  هذه  تؤيد  أن  ويجب  األعضاء.  الدول  من  أو مجموعة  واحدة  دولة عضو  تقدمها 
ضمن  تحسب  لن  بأنها  علماً  األقل،  على  بالنشاط  المعنية  المنتسبين(  األعضاء  )أو  األعضاء  الدول 
حصة الطلبات السبع التي تقدمها كل دولة عضو؛ وتتولى األمانة تقييم هذه الطلبات وفرزها طبقاً 

لإلجراء المحدد لمعالجة الطلبات المقدمة في إطار برنامج المساهمة؛

الوطنية  اللجنة  طلب  على  بناء  وذلك  للوصاية،  الخاضعة  أو  الذاتي  بالحكم  تتمتع  ال  التي  األقاليم  )ب( 
للدولة العضو المسؤولة عن تسيير شؤون العالقات الخارجية لإلقليم المعني؛

المحدد في  النحو  اليونسكو شراكة رسمية على  تقيم معها  التي  الحكومية  الدولية غير  المنظمات  )جـ( 
الفقرة ٨ أعاله.

أشكال المساعدة. تقع مسؤولية اختيار المساعدة على عاتق صاحب الطلب الذي يجوز له التماس ما يلي:  -١٢

إما مساهمة مالية، )أ( 

أن  الحالتين، يمكن  الميدان. وفي كلتا  أو في  المقر  اليونسكو في  تنفيذية تضطلع بها  وإما عملية  )ب( 
تتخذ المساعدة األشكال التالية:

خدمات أخصائيين وخبراء استشاريين، وال يشمل ذلك تكاليف الموظفين والدعم اإلداري؛  )١(

منح وإعانات دراسية؛  )٢(

مطبوعات ودوريات ووثائق؛  )3(

معدات )ألغراض البرامج الميدانية وفقا لقائمة مؤشرات القياس المرفقة بالخطاب الدوري   )4(
العامة بشأن برنامج المساهمة، والذي يرسل في بداية كل دورة من  المديرة  الذي تصدره 

دورات الميزانية لفترة العامين(؛
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التحريرية  الترجمة  خدمات  تدريبية:  ودورات  تدارس  وحلقات  واجتماعات  مؤتمرات   )5(
والترجمة الفورية، وتكاليف أسفار المشاركين، وخدمات الخبراء االستشاريين، وأي خدمات 
أخرى تتفق جميع األطراف المعنية على اعتبارها ضرورية )وال يشمل ذلك خدمات موظفي 

اليونسكو(.

القيمة  فإن  أعاله،  المبينة  األشكال  بين  من  المطلوبة،  المساعدة  شكل  كان  أياً  للمساعدة.  اإلجمالي  المبلغ   -١3
أو  لمشروع  دوالر   ٠٠٠ ٢٦ مبلغ  تتجاوز  أن  يمكن  ال  طلب  كل  إطار  في  تقدم  التي  للمساعدة  اإلجمالية 
دوالر   4٠٠٠ ٦ ومبلغ  أقاليمي،  أو  إقليمي  دون  نشاط  أو  لمشروع  دوالر   35 ٠٠٠ ومبلغ  وطني،  نشاط 
النشاط على  لتنفيذ  كافية  الطلب  التي يوفرها مقدم  الموارد  أن تكون  إقليمي. ويتعين  أو نشاط  لمشروع 
للمنظمة. ويجب  المالي  للنظام  المبالغ وفقاً  أن تنفذ هذه األنشطة وأن تصرف جميع  نحو مرض. ويجب 
أن تنفق المصروفات وفقاً لتوزيع الميزانية الذي وافقت عليه المديرة العامة والذي أحيل إلى الدولة  أيضاً 

العضو في رسالة الموافقة.

الموافقة على الطلبات. يتعين على المديرة العامة أن تراعي ما يلي عند البت في الطلبات:  -١4

المبلغ اإلجمالي الذي اعتمده المؤتمر العام لهذا البرنامج؛ )أ( 

تقييم الطلب الذي أجراه القطاع المختص )أو القطاعات المختصة(؛ )ب( 

الخارجية  للعالقات  العامة  المديرة  مساعد  يرأسها  التي  القطاعات  بين  المشتركة  اللجنة  توصية  )جـ( 
وإعالم الجمهور والمسؤولة عن فحص الطلبات المقدمة في إطار برنامج المساهمة، التي يجب أن 

تكون متفقة مع المعايير واإلجراءات واألولويات الراسخة؛

اختصاص  مجاالت  في  األعضاء  الدول  أهداف  تحقيق  أجل  من  فعالً  يقدم  أن  يمكن  الذي  اإلسهام  )د( 
والبرنامج  )م/4(  األجل  المتوسطة  لالستراتيجية  الرئيسية  األولويات  إطار  وفي  اليونسكو، 
المطلوبة وثيقة الصلة  المساهمة  العام، على أن تكون  المؤتمر  اللذين اعتمدهما  والميزانية )م/5( 

بهذه األولويات؛

البلدان  وألقل  ألفريقيا  األولوية  إعطاء  خالل  من  األموال  توزيع  في  منصف  توازن  تأمين  ضرورة  )هـ( 
انتقالية والدول  التي تمر بمرحلة  النامية والبلدان  الجنسين وللشباب وللبلدان  وللمساواة بين  نمواً 
الجزرية الصغيرة النامية، وهي احتياجات يتعين مراعاتها في كل البرامج. وفي هذا السياق، يتعين 
على األمانة النظر في استخدام معيار مالئم لتصنيف البلدان مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي 
في  األعضاء  الدول  اشتراكات  توزيع  جدول  و/أو  الدولي،  البنك  حدده  الذي  السنوي،  اإلجمالي 
اليونسكو، إذ إنه عادة ما تكون األموال التي تطلبها الدول األعضاء أكثر بكثير من األموال المتاحة. 
البلدان،  وضع  أساس  على  والمناسبة  القصوى  المالية  الحدود  األمانة  ستحدد  ذلك،  إلى  وإضافة 
سواء أكانت من أقل البلدان نمواً أم من البلدان النامية أم من الدول الجزرية الصغيرة النامية أم من 
فيها  يتمتع  التي  األعضاء  الدول  وتُدعى  بذلك.  األعضاء  الدول  وستخطر  الدخل،  المتوسطة  البلدان 
إلى االمتناع  الدولي،  البنك  لما حدده  المحلي اإلجمالي السنوي، وفقاً  الناتج  الفرد بنصيب عال من 

عن تقديم طلبات تمويل؛

ضرورة أن يتم، بقدر اإلمكان، تخصيص مبالغ التمويل ألي مشروع تتم الموافقة عليه، قبل ثالثين  )و( 
للشروط المنصوص  التاريخ المحدد للشروع في تنفيذه، وأن يكون ذلك طبقاً  يوماً على األقل من 

عليها في الفقرة الفرعية باء-١٦ )أ(. 

التنفيذ:  -١5

المساهمة جزءاً  برنامج  العامين، ويشكل  لفترة  المنظمة  برنامج  إطار  في  المساهمة  برنامج  ينفذ  )أ( 
الجهة صاحبة  أو  العضو  الدولة  عاتق  على  المطلوبة  األنشطة  تنفيذ  وتقع مسؤولية  منه.  يتجزأ  ال 
يبين تاريخ بدء  العامة جدوالً زمنياً محدداً  المديرة  إلى  الموجه  الطلب  الطلب. وينبغي أن يتضمن 
تنفيذ المشروع وتاريخ انتهائه، والتكاليف التقديرية )بالدوالر األمريكي(، والتمويل المتعهد به أو 

المتوقع أن تقدمه الدول األعضاء أو المؤسسات الخاصة؛
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في  المنظمة  أنشطة  وتنفيذ  تخطيط  في  منها  االستفادة  بغية  المساهمة  برنامج  نتائج  تنشر  )ب( 
المستقبل. وتستخدم األمانة تقارير األنشطة والتقارير التي تقدمها الدول األعضاء كل ست سنوات 
توافقه مع  األعضاء ومدى  الدول  ونتائجه في  المساهمة  برنامج  تأثير  لتقييم  المشروع  إنجاز  بعد 
تنفيذ  أثناء  في  تقييماً  أيضاً  األمانة  أن تجري  اليونسكو. ويمكن  التي وضعتها  األهداف واألولويات 
المشروع؛ وتحاط الهيئتان الرئاسيتان علماً بقائمة الجهات المستفيدة المتأخرة في تقديم التقارير 

المستحقة؛

برنامج  إطار  في  عليها  الموافقة  يجري  التي  األنشطة  في  اليونسكو وشعارها  اسم  استخدام  يتيح  )جـ( 
تنفيذه  لدى  البرنامج  هذا  إعالء شأن  الرئاسيتان،  الهيئتان  أقرتها  التي  للتعليمات  المساهمة، طبقاً 
على المستوى الوطني أو دون اإلقليمي أو اإلقليمي أو األقاليمي، وتقدم الجهات المستفيدة تقريراً 

عن النتائج المحرزة بهذه الطريقة.

باء – الرشوط

إلى  الكتابي  طلبه  توجيه  لدى  الطلب،  مقدم  قبل  إذا  إال  المساهمة  برنامج  إطار  في  المساعدة  تقدم  ال   -١٦
المديرة العامة، الشروط التالية:

على مقدم الطلب أن:  

أجلها  من  تقدم  التي  والبرامج  الخطط  تنفيذ  عن  واإلدارية  المالية  المسؤولية  كامل  يتحمل  )أ( 
انتهاء  عقب  العامة،  المديرة  إلى  الطلب  صاحب  يقدم  المالية،  المساهمة  حالة  وفي  المساهمة؛ 
بالدوالر  مالياً  تقريراً  )أي  نفذت  التي  األنشطة  عن  تفصيلية  معلومات  يتضمن  بياناً  المشروع، 
أي  اليونسكو  إلى  ويرّد  لتنفيذه،  استخدمت  للمشروع  المخصصة  األموال  أن  ويثبت  األمريكي(، 
 3٠ أقصاه  موعد  في  المالي  التقرير  هذا  تقديم  ويجب  المشروع.  ألغراض  يستخدم  لم  رصيد 
لم يقدم جميع  الطلب أي مساهمة مالية جديدة ما  لمقدم  لن تدفع  بأنه  آذار/مارس ٢٠١٦، علماً 
المختصة  السلطات  أن توقع  المدفوعة. ويجب  المساهمات  أو يرد  المستحقة عليه  المالية  التقارير 
الوطنية. وفضالً عن ذلك، وبالنظر  العام للجنة  المذكورة وأن يصدق عليها األمين  المالية  التقارير 
إلى ضرورة مراعاة اعتبارات المساءلة، يجب أن يحتفظ مقدم الطلب لمدة خمس سنوات بعد نهاية 
أو  اليونسكو  إلى  يقدمها  وأن  الضرورية،  اإلضافية  المؤيدة  المستندات  بكل  المعنية  العامين  فترة 
بعض  في  تقرر،  أن  العامة  للمديرة  يجوز  أنه  بيد  بذلك.  كتابياً  طلباً  تلقيه  عند  الحسابات  مراجع 
من  سيما  وال  الطلبات،  لمعالجة  طريقة  أنسب  منها،  مفر  ال  التي  الظروف  أو  االستثنائية  الحاالت 
التنفيذي علماً  المجلس  أن تحيط  التنفيذ، شريطة  المعني بعملية  الميداني  المكتب  خالل اضطالع 

بذلك؛

أعاله،  )أ(  الفرعية  الفقرة  في  عليه  المنصوص  المالي  التقرير  مع  إلزامية  بصفة  يقدم  بأن  يتعهد  )ب( 
األعضاء  الدول  أو  للدولة  فائدتها  تم تمويلها وعن مدى  التي  المشروعات  نتائج  عن  تقريراً مفصالً 
المعنية ولليونسكو؛ وفضالً عن ذلك، تعد كل جهة مستفيدة تقريراً يقدم كل ست سنوات عن تأثير 

برنامج المساهمة، وذلك بوتيرة تتماشى مع دورة االستراتيجية المتوسطة األجل )الوثيقة م/4(؛

والتأشيرات  السفر  جوازات  بنفقات  دراسية،  منح  تقديم  في  تتمثل  المساهمة  كانت  إذا  يتكفل،  )جـ( 
كانوا ممن  إذا  الخارج  في  إقامتهم  أثناء  المنح، وبدفع مرتباتهم  للمستفيدين من  الطبي  والفحص 
يتلقون مرتباً، وبأن يساعد المستفيدين من المنح على أن يجدوا وظائف مناسبة عند عودتهم إلى 

بالدهم وفقاً للوائح التنظيمية الوطنية؛

فور  األخطار  جميع  من  عليها  والتأمين  ومواد،  معدات  من  اليونسكو  تقدمه  ما  كل  صيانة  يتولى  )د( 
وصولها إلى مكان التسليم؛

المنصوص عليها  أو مسؤوليات ناجمة عن األنشطة  اليونسكو تبعة أي مطالبات  بأال يحّمل  يتعهد  )هـ( 
في هذا القرار، فيما عدا الحاالت التي تتفق فيها اليونسكو واللجنة الوطنية للدولة العضو المعنية 

على أن هذه المطالبات أو المسؤوليات ناجمة عن إهمال جسيم أو خطأ متعّمد؛
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المساهمة،  برنامج  إطار  في  تنفذ  التي  باألنشطة  يتعلق  فيما  اليونسكو،  الطلب  مقدم  يمنح  )و( 
والحصانات  باالمتيازات  الخاصة   ١947 عام  اتفاقية  في  عليها  المنصوص  والحصانات  االمتيازات 

التي تتمتع بها الوكاالت المتخصصة.

جيم - املساعدة يف حاالت الطوارئ

المعايير التي تحكم قيام اليونسكو بتقديم المساعدة في حاالت الطوارئ:  -١7

يمكن أن تقدم اليونسكو المساعدة الطارئة في الحاالت التالية: )أ( 

واألعاصير  والعواصف  الزالزل  )مثل  قاهرة  ظروف  الوطني  الصعيد  على  تطرأ  عندما   )١(
والجفاف  والحرائق  البركانية  والثورانات  األرضية  واالنزالقات  المدارية  واألعاصير  والزوابع 
العضو  الدولة  إلى  بالنسبة  كارثية  آثار  إلى  تؤدي  ذلك(  إلى  وما  والحروب،  والفيضانات 
التغلب عليها  الدول  االتصال، وال تستطيع هذه  أو  الثقافة  أو  العلوم  أو  التربية  في مجاالت 

بمفردها؛

لتقديم  األطراف  متعددة  بجهود  المتحدة  األمم  منظومة  أو  الدولي  المجتمع  عندما يضطلع   )٢(
المساعدة الطارئة؛

للفقرتين  عندما تطلب الدولة العضو من اليونسكو الحصول على المساعدة الطارئة، طبقاً   )3(
الفرعيتين )١( و)٢( أعاله، في مجاالت اختصاصها من خالل لجنتها الوطنية أو عن طريق 

أي قناة رسمية أخرى تنشئها الحكومة المعنية؛

عندما تكون الدولة العضو على استعداد لقبول توصيات المنظمة على ضوء هذه المعايير؛  )4(

وأال  المنظمة،  اختصاص  مجاالت  على  اليونسكو  تقدمها  التي  الطارئة  المساعدة  تقتصر  أن  يجب  )ب( 
ذات  المادية  االحتياجات  تلبية  وبعد  الحياة  تهدد  التي  األخطار  على  التغلب  بعد  إال  توفيرها  يبدأ 
المتبعة  السياسة  الطبية(؛ وينبغي أيضاً مراعاة  الغذاء والملبس والمأوى والمساعدة  األولوية )مثل 

في إطار دعم البلدان في أوضاع ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث؛

يجب أن تركز المساعدات الطارئة التي تقدمها اليونسكو على ما يلي: )جـ( 

تقييم الوضع وتقدير المتطلبات األساسية؛  )١(

مجاالت  في  تندرج  التي  األوضاع  معالجة  إلى  الرامية  التوصيات  وصياغة  الخبرات  توفير   )٢(
اختصاص المنظمة؛

عن  الخارجة  األموال  على  والحصول  الخارجية  التمويل  مصادر  تحديد  في  المساعدة   )3(
الميزانية؛

أو  النقدية  الطارئة  المساعدة  حالة  في  األعضاء  الدول  تحددها  التي  الملحة  االحتياجات   )4(
العينية؛

ال يجوز استخدام المساعدة الطارئة لتمويل تكاليف الدعم اإلداري أو تكاليف الموظفين؛ )د( 

يجب أال تتعدى الميزانية اإلجمالية التي تمنح لتمويل أي مشروع في إطار المساعدة الطارئة مبلغ  )هـ( 
الميزانية تحدد لهذا الغرض أو من  المبلغ بأموال من خارج  ٠٠٠ 5٠ دوالر. ويجوز استكمال هذا 

خالل مصادر تمويل أخرى؛

ال تقدم المساعدة الطارئة في الحاالت التي يمكن فيها تلبية طلب الدولة العضو في إطار برنامج  )و( 
المساهمة العادي؛

تقدم المساعدة الطارئة بالتنسيق مع الوكاالت األخرى لألمم المتحدة. )ز( 
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اإلجراءات التي ينبغي اتباعها عند تقديم المساعدة الطارئة:  -١٨

أو  الوطنية  لجنتها  خالل  من  تقوم،  أن  عليها  طارئة،  أوضاعاً  األعضاء  الدول  إحدى  تواجه  عندما  )أ( 
القناة الرسمية التي تعينها الحكومة المعنية، بتحديد احتياجاتها ونوع المساعدة التي تطلبها من 
من  النوع  بهذا  استمارة خاصة  وستتاح  مالئماً؛  يكون  اختصاصها، حسبما  مجاالت  في  اليونسكو 
الطلبات لتستعين بها الدولة في صياغة طلبها؛ وينبغي تقديم ميزانية مؤقتة باإلضافة إلى فواتير 

مبدئية فيما يتعلق بالمعدات؛

الرسمية  القناة  أو  الوطنية  لجنتها  بقرارها عن طريق  ذلك  بعد  العضو  الدولة  العامة  المديرة  تبّلغ  )ب( 
التي تنشئها؛

تُوفد عند اللزوم، وباالتفاق مع الدولة العضو، بعثة تقييم تقني لدراسة الوضع وتقديم تقرير عنه  )جـ( 
إلى المديرة العامة؛

التي  المتابعة  وبنوع  تقديمها  تنوي  التي  والمبالغ  بالمساعدة  علماً  العضو  الدولة  األمانة  تحيط  )د( 
يمكن القيام بها إن لزم األمر، علماً بأن القيمة اإلجمالية للمساعدة المقدمة ال يجوز أن تتعدى مبلغ 

٠٠٠ 5٠ دوالر؛

كان  إذا  التنافسية  الدولية  العطاءات  أسلوب  يطبق  ال  خدمات،  أو  لسلع  اليونسكو  تقديم  حالة  في  )هـ( 
الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة؛

تقدم الدولة العضو بعد إنجاز المشروع تقريراً تقييمياً مشفوعاً بتقرير مالي. )و( 

ً ثانيا

يدعو المديرة العامة إلى ما يلي:   - ٢

المعنية  الحكومة  التي تعينها  الرسمية  القناة  أو  لليونسكو،  الوطنية  اللجان  إحاطة  إلى  إبطاء  المبادرة بال  )أ( 
المبالغ المطلوبة أو رفض منحها،  باألسباب التي دعت إلى تعديل  في حالة عدم وجود لجنة وطنية، علماً 
وذلك توخياً لتحسين أسلوب عرض المشروعات التي تقدم في إطار برنامج المساهمة ومتابعتها وتقييمها؛

لجنة وطنية،  عدم وجود  في حالة  المعنية  الحكومة  تعينها  التي  الرسمية  القناة  أو  الوطنية،  اللجان  إبالغ  )ب( 
الدولية غير الحكومية في بلدانها، والتي تتلقى  المنظمات  التي تضطلع بها  المشروعات واألنشطة  بجميع 

دعماً في إطار برنامج المساهمة؛

موافاة المجلس التنفيذي في كل دورة من دوراته الخريفية بتقرير يتضمن المعلومات التالية: )جـ( 

قائمة الطلبات التي تلقتها األمانة للحصول على مساهمات من برنامج المساهمة؛   )١(

المساعدة  إطار  وفي  المساهمة  برنامج  إطار  في  عليها  الموافقة  تمت  التي  المشروعات  قائمة   )٢(
دعم  أي  أو  أخرى  تكاليف  وأي  المشروعات  هذه  لتمويل  عليها  الموافق  المبالغ  بيان  مع  الطارئة، 

آخر يرتبط بها؛

الفقرة  في  المذكورة  القائمة  غرار  على  قائمة  تعد  الحكومية،  غير  الدولية  المنظمات  وفيما يخص   )3(
الفرعية )٢( أعاله؛

الطارئة  للمساعدة  تخصص  التي  المساهمة  برنامج  العتمادات  المئوية  النسب  تتعدى  أال  على  الحرص  )د( 
المخصص  المبلغ  من  التوالي  على  و٪3  و٪5   ٪7 اإلقليمية  ولألنشطة  الحكومية  غير  الدولية  وللمنظمات 

لبرنامج المساهمة لفترة العامين المعنية؛

لعامي الطوارئ  حاالت  في  المساعدة  برنامج  لتمويل  استكماالً  الميزانية  خارج  من  أموال  التماس   )هـ( 
٢٠١4-٢٠١5 عندما يقتضي األمر ذلك؛
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البلدان  أقل  لصالح  المقبلة  العامين  فترة  المساهمة خالل  برنامج  بتعزيز  الكفيلة  والوسائل  السبل  تحديد  )و( 
الجزرية  والدول  الكوارث  بعد  ما  أو  النزاعات  بعد  ما  أوضاع  تعيش  التي  والبلدان  النامية  والبلدان  نمواً 

الصغيرة النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

يطلب من المديرة العامة أن تقّدم، في التقارير النظامية، معلومات عن تحقيق النتيجة المنشودة التالية:   - 3

المنظمة  صورة  وإبراز  المساءلة  وآليات  الشفافية  تعزيز  لضمان  كبيراً  تحسيناً  البرنامج  إدارة  تحسين   )١(
وزيادة تأثير أنشطتها وإعطاء األولوية الفعلية لبلدان أفريقيا ولغيرها من البلدان المستفيدة ذات األولوية 
بعد  ما  أوضاع  تعيش  التي  والبلدان  النامية  والبلدان  النامية،  الصغيرة  الجزرية  والدول  نمواً،  البلدان  )أقل 

النزاعات وما بعد الكوارث(.

باء - برنامج املنح الدراسية

المنح  ببرنامج  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  باالستمرار،  العامة  للمديرة  يأذن    - ١
المعتمدة(، فضالً  الوثيقة 37م/5  )الفقرة ٠9٠٠٠ في  القرار 37م/7٢  التي وافق عليها في  الدراسية بصيغتها 

عن التعديالت البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار، من أجل ما يلي:

باألهداف  االرتباط  وثيقة  مجاالت  في  الوطنية  القدرات  وبناء  البشرية  بالموارد  االرتقاء  في  اإلسهام   )١(
االستراتيجية واألولويات البرنامجية لليونسكو، وذلك عن طريق تقديم المنح الدراسية وإدارة شؤونها؛

التفاوض بشأن ترتيبات لتقاسم التكاليف مع الجهات المانحة المهتمة، سواء كان ذلك في شكل مساهمات   )٢(
نقدية أو عينية، من أجل تمويل المنح الدراسية من خالل برامج الرعاية المشتركة للمنح الدراسية؛

استكشاف إمكانيات تعزيز برنامج المنح الدراسية في إطار الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير   )3(
الحكومية؛

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقّدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من   - ٢
عن تحقيق النتيجة المنشودة التالية:

المنح  من  المستفيدين  قدرات  وتعزيز  االستراتيجية،  المنظمة  أهداف  مع  المواضيعية  المجاالت  مواءمة   )١(
الدراسية، وال سيما من أفريقيا وأقل البلدان نمواً، وذلك من خالل تبادل المعارف واالرتقاء بالمهارات على 

مستويي الدراسات الجامعية والدراسات العليا.

جيم - االعتمادات املخصصة لربنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

تمويل  أجل  من  المساهمة  لبرنامج  دوالر   ١5 ٨3٢ 9٠٠ قدره  مبلغاً   ٢٠١7-٢٠١٦ للفترة  تخصص  أن  )أ( 
تكاليف البرنامج المباشرة؛

أجل  من  الدراسية  المنح  لبرنامج  دوالر   9٠٠٠ ٠٠ قدره  مبلغاً   ٢٠١7-٢٠١٦ للفترة  أيضاً  تخصص  أن  )ب( 
أجل  من  المانحة  الجهات  مع  أبرمت  التي  التكاليف  تقاسم  بترتيبات  المتعلقة  اليونسكو  بالتزامات  الوفاء 

تمويل برامج الرعاية المشتركة للمنح الدراسية؛

قدره ٨٠٠ ٦7٢ ١ دوالر من أجل تمويل تكاليف  للفترة ٢٠١٦-٢٠١7 مبلغاً  عن ذلك  أن تخصص فضالً  )جـ( 
الموظفين والتشغيل في الوحدة المعنية ببرنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسية.
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الفصل 1 - برنامج المساهمة

يواصل برنامج المساهمة تقديم مساعدة مباشرة إلى المبادرات التي تقوم بها الدول األعضاء واألعضاء المنتسبون   09101
الرامية  المساعدة  هذه  تتصل  أن  ويجب  الجهات.  هذه  تحددها  ألولويات  وفقاً  المنظمة،  اختصاص  مجاالت  في 
العامتين للمنظمة  إلى تشجيع األنشطة ذات الطابع الوطني أو دون اإلقليمي أو األقاليمي أو اإلقليمي باألولويتين 
وبأهداف برنامجها االستراتيجية. وُصمم برنامج المساهمة بحيث يعزز الشراكة بين المنظمة والدول األعضاء بها، 

وكذلك بين المنظمة والمنظمات غير الحكومية التي تربطها باليونسكو عالقات شراكة رسمية.

عملية  إطار  في  النتائج،  إلى  تستند  أفضل  إدارة  البرنامج  هذا  إدارة  سبيل  في  المبذولة  الجهود  األمانة  وتواصل   09102
ينبغي  السياق،  أجريت في عام ٢٠١٢. وفي هذا  التي  الخارجية  المراجعة  المنظمة ومع مراعاة توصيات  إصالح 
إلى  يهدف  الذي  المساهمة  ببرنامج  الخاص  القرار  في  تقنينها  بغية  األعضاء  الدول  إلى  جديدة  اقتراحات  تقديم 
تحسين نوعية المشروعات المقدمة، ومعالجة هذه المشروعات وتقييمها على أمثل وجه، وتحديد المعايير الخاصة 
ذات  البلدان  ولمجموعات  ألفريقيا  األولوية  إيالء  مع  أفضل  تحديداً  المساهمة  برنامج  ألموال  المنصف  بالتوزيع 

األولوية األخرى، فضالً عن تسريع تسديد المبالغ المعتمدة.

قطاعات  في  التنسيق  وجهات  الحكومية،  غير  والمنظمات  األعضاء  بالدول  االتصال  لتحسين  خاصة  عناية  وتولى   09103
أكبر.  فعالية  تحقيق  أجل  من  وذلك  المساهمة،  برنامج  تنفيذ  مراحل  جميع  في  الميدانية،  والمكاتب  البرنامج، 
األعضاء  والدول  المالية  اإلدارة  مكتب  مع  الوثيق  بالتعاون  الدراسية،  والمنح  المساهمة  برنامج  شعبة  وتواصل 
استخدام  ضمان  أجل  من  مشروع،  كل  إنجاز  لدى  المقدمة  التقارير  نوعية  تحسين  إلى  الرامية  الجهود  المعنية، 

األموال المعتمدة استخداماً رشيداً.

النتيجة المنشودة

النتيجة المنشودة 1: تحسين إدارة البرنامج بقدر كبير لضمان المزيد من الشفافية 
وتعزيز آليات المساءلة والنهوض بصورة المنظمة وزيادة أثر أنشطتها، وإعطاء 

األولوية الفعلية لبلدان أفريقيا ولغيرها من البلدان المستهدفة على سبيل األولوية )أقل 
البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبدان النامية، والبلدان التي تعيش 

أوضاع ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

  الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

زيادة عدد الطلبات المقدمة في إطار 1-
برامج المساهمة المعدة والمعروضة 

على نحو دقيق

زيادة عدد المشروعات المعتمدة   -
لصالح البلدان التي تحتاج إلى 
ذلك، والسيما البلدان األفريقية، 

وأقل البلدان نمواً، والدول الجزرية 
الصغيرة النامية، والبلدان النامية

االرتقاء بجودة التقارير المالية   -
والتقييمية المطلوبة ومساعدة 

الدول األعضاء المجمدة على 
تسوية ملفاتها واالنتفاع مجدداً 

بصندوق برنامج المساهمة
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الفصل 2 – برنامج المنح الدراسية

ستسهم اليونسكو، خالل الفترة المستهدفة في هذه الوثيقة، في تعزيز كل من تنمية القدرات المؤسسية، والتفاهم   09201
وستعتمد  نمواً.  البدان  وأقل  والنساء  أفريقيا  إلى  دراسية  منح  تقديم  خالل  من  وذلك  المعارف،  وتبادل  الدولي، 
إطار  في  المعنية  المانحة  الجهات  مع  التكاليف  لتقاسم  ترتيبات  استكشاف  أجل  من  استباقية  سياسة  اليونسكو 
لتعبئة  الترتيبات. وستُبذل جهود  هذه  بشأن  الجهات  هذه  مع  والتفاوض  الدراسية،  للمنح  المشتركة  الرعاية  خطة 
موارد من خارج الميزانية عبر شراكات جديدة محتملة. وسيتم ربط المنح المقدمة ربطاً وثيقاً بأولويات اليونسكو 
المحددة في الوثيقتين م/4 وم/5. وسيستمر التعاون مع منظومة األمم المتحدة بغية تنسيق السياسات والمعايير 

والقواعد والمدفوعات المتصلة بإدارة المنح الدراسية وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات.

النتيجة المنشودة

النتيجة المنشودة 1: مواءمة المجاالت المواضيعية مع األهداف االستراتيجية 
للمنظمة. وتعزيز قدرات المستفيدين من المنح الدراسية )وال سيما في أفريقيا وأقل 

البلدان نمواً( في المجاالت ذات األولوية، وذلك من خالل تبادل المعارف واالرتقاء 
بالمهارات على مستويي الدراسات الجامعية والدراسات العليا

مؤشرات األداء
أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

إرسال الرسائل اإلعالمية، وتلقي 1-
الترشيحات

توفير ١٠5٠ منحة دراسية يقدم   -
أكثرها إلى المستفيدين من البلدان 

ً األفريقية وأقل البلدان نموا

توفير 9٠٠ منحة دراسية  -
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الباب الثالث - الخدمات الداخلية

الباب الثالث - 1

امليزانية العادية

املوارد الخارجة عن 
امليزانية)١()٢( الخدمات الداخلية

املجموع 38م/5 
 املعتمدة

)667 مليون دوالر(

 خطة اإلنفاق
2017-2016 

)518 مليون دوالر(  

دوالردوالردوالر   

   ألف - إدارة املوارد البرشية

    إدارة املوارد البرشية 1 -

-          ٦٠٠ 4٦٠ 4  ٦٠٠ 559 5  امليزانية التشغيلية  

4٠٠ 53٠  7٠٠ ٦97 ١٢  5٠٠ ٨٦٠ ١3  ميزانية املوظفني  

-          -          ٠٠٠ ٠٠٠ ٢   التدريب عىل نطاق املنظمة لتنمية قدرات املوظفني 2 -

-          ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢   املساهمات التي تقدم لصندوق التأمني الصحي عن املشركني املنتسبني والتكاليف اإلدارية 3 -

٤00 530  300 158 29  100 ٤20 33   املجموع، الباب الثالث - ألف 

   باء - إدارة الشؤون املالية

    إدارة الشؤون املالية 1 -

-          ٢٠٠ 947  ٢٠٠ ٠٠3 ١  امليزانية التشغيلية  

4٠٠ ١4٠ 4  3٠٠ 394 ١١  9٠٠ 434 ١3  ميزانية املوظفني  

٤00 1٤0 ٤  500 3٤1 12  100 ٤38 1٤   املجموع، الباب الثالث – باء 
   جيم - إدارة خدمات الدعم)2(

   إدارة وتنسيق خدمات الدعم واملشريات1 -

-          ٨٠٠ ٢47  ٨٠٠ ٢47  امليزانية التشغيلية  

-          ٢٠٠ ٠3٦ 3  ٢٠٠ 7٠٢ 3  ميزانية املوظفني  

-          000 28٤ 3  000 950 3   املجموع، الباب الثالث – جيم 1 

   إدارة اللغات والوثائق2 -

٠٠٠ 55٠  7٠٠ ١٨3 ٢  3٠٠ 397 ٢  امليزانية التشغيلية  

٨٠٠ 77٨ ١  ٢٠٠ 959 ١٢  ٨٠٠ ٨٦٢ ١4  ميزانية املوظفني  

800 328 2  900 1٤2 15  100 260 17   املجموع، الباب الثالث – جيم 2 

   إدارة املرافق، وشؤون األمن والسالمة، واملؤتمرات والفعاليات الثقافية3 -

9٠٠ 95  ٢٠٠ 9٠٠ 4  ١٠٠ 35١ ١٠  امليزانية التشغيلية  

٠٠٠ ٠33 ٨  4٠٠ ٨93 ١٢  3٠٠ ٦٠٦ ١4  ميزانية املوظفني  

900 128 8  600 793 17  ٤00 957 2٤   املجموع، الباب الثالث – جيم 3 

900 6٤5  700 331 7  200 996 12   املجموع، الباب الثالث – جيم – امليزانية التشغيلية   

800 811 9  800 888 28  300 171 33   املجموع، الباب الثالث – جيم – ميزانية املوظفني   

700 ٤57 10  500 220 36  500 167 ٤6   املجموع، الباب الثالث - جيم 

   دال - إدارة نظم املعلومات واالتصاالت

-          ٨٠٠ ١5٨ ١  ٨٠٠ 3٠4 ٢  امليزانية التشغيلية  

٠٠٠ ٨١9  ١٠٠ 5١٠ ٨  5٠٠ ٢٨٢ 9  ميزانية املوظفني  

000 819  900 668 9  300 587 11   املجموع، الباب الثالث - دال 

900 6٤5  300 898 25  800 863 35   املجموع، الباب الثالث - امليزانية التشغيلية   

600 301 15  900 ٤90 61  200 7٤9 69   املجموع، الباب الثالث - ميزانية املوظفني   

500 9٤7 15  200 389 87  000 613 105   املجموع، الباب الثالث 

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم الربنامج"    )١(
والصناديق الذاتية التمويل.

املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة يف إطار امليزانية املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نفسها يف سيناريوهي االعتمادات املالية لجميع أبواب امليزانية    )٢(
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة يف إطار خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر. إال الباب الثالث – جيم حيث تقدَّ
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الباب الثالث - 2

بنود اإلنفاق

  38م/5 املعتمدة 
)667 مليون دوالر(

 خطة اإلنفاق 2017-2016 
املوارد الخارجة )518 مليون دوالر(

عن امليزانية)١()3(  امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني  
 امليزانية 
التشغيلية 

 ميزانية 
املوظفني  

املجموع

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

إدارة املوارد البرشيةألف - 

4٠٠ 53٠  7٠٠ ٦97 ١٢  7٠٠ ٦97 ١٢  5٠٠ ٨٦٠ ١3  5٠٠ ٨٦٠ ١3  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-   التكاليف األخرى:ثانياً -

-   -          ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  املوظفون املؤقتون

-   -     -   -     ساعات العمل اإلضافية 

٢5٠ ١١  ٢5٠ ١١  ٢5٠ ١١  ٢5٠ ١١  أسفار املشاركني )املندوبني(

٢5٠ ١47  ٢5٠ ١47  ٢5٠ ١77  ٢5٠ ١77  أسفار املوظفني يف مهام رسمية

٠٠٠ ١44  ٠٠٠ ١44  ٠٠٠ ١44  ٠٠٠ ١44  تكاليف االستشاريني والخرباء

7٠٠ ٨4٦  7٠٠ ٨4٦  7٠٠ 5٢9 ١  7٠٠ 5٢9 ١  الخدمات التعاقدية

-   -     ٠٠٠ ٢4٦  ٠٠٠ ٢4٦  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

4٠٠ 4٢3  4٠٠ 4٢3  4٠٠ 453  4٠٠ 453  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى

٠٠٠ ٦  ٠٠٠ ٦  ٠٠٠ ٦  ٠٠٠ ٦  مرصوفات أخرى

برنامج املهنيني الشباب )النفقات املتعلقة بالتعيني 
والسفر()٢(

  ٠٠٠ ١٠٠  ٠٠٠ ١٠٠     -   -

األموال التي يتوىل مكتب إدارة املوارد البرشية إدارتها ثالثاً - 
نيابة عن املنظمة ككل:

-   -   ٠٠٠ ٠٠٠ ٢  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢  التدريب

املساهمات التي تقدم إىل صندوق التأمني الصحي عن 
املشرتكني املنتسبني والتكاليف اإلدارية للصندوق

  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢

معالجة طلبات اسرتداد النفقات من صندوق التأمني 
الصحي وخدمات املوثقني

  ٢ 3٢  ٠٠٠ ٠٠ 3٢  ٠٠٠ ٠٠ 3٢  ٠٠٠ ٠٠ 3٠٠٠ ٠٠

٦٠٠ ١٢9  ٦٠٠ ١٢9  ٦٠٠ ١٢9  ٦٠٠ ١٢9  نظام تعويض املوظفني

4٠٠ 7٢  4٠٠ 7٢  4٠٠ 7٢  4٠٠ 7٢  املساهمة التي تقدم إىل رابطتي املوظفني

٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 3٠  املساهمة التي تقدم إىل رابطة قدامى موظفني اليونسكو

٠٠٠ 35٠  ٠٠٠ 35٠  ٠٠٠ 35٠  ٠٠٠ 35٠  نادي أطفال ودار حضانة اليونسكو

٤00 530  300 158 29  700 697 12  600 ٤60 16  100 ٤20 33  500 860 13  600 559 19   املجموع، الباب الثالث – ألف 

إدارة الشؤون املاليةباء - 

4٠٠ ١4٠ 4  3٠٠ 394 ١١  3٠٠ 394 ١١  9٠٠ 434 ١3  9٠٠ 434 ١3  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-   التكاليف األخرى:ثانياً -

٠٠٠ ١77  ٠٠٠ ١77  ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  املوظفون املؤقتون

٠٠٠ ٢5  ٠٠٠ ٢5  ٠٠٠ ١٠٠  ٠٠٠ ١٠٠  أسفار املوظفني يف مهام رسمية

-   -   ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  تكاليف االستشاريني والخرباء

٠٠٠ ١١5  ٠٠٠ ١١5  ٠٠٠ ١٢٠  ٠٠٠ ١٢٠  الخدمات التعاقدية

١٠٠ ٦٢  ١٠٠ ٦٢  ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

١٠٠ 5٦٨  ١٠٠ 5٦٨  ١٠٠ 5٨3  ١٠٠ 5٨3  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى

-   -   -   -   مرصوفات أخرى

٤00 1٤0 ٤  500 3٤1 12  300 39٤ 11  200 9٤7  100 ٤38 1٤  900 ٤3٤ 13  200 003 1  املجموع، الباب الثالث - باء

إدارة خدمات الدعم)3(جيم - 

إدارة وتنسيق خدمات الدعم واملشرياتالفصل 1

-   ٦٠٠ 7٦١ ٢  ٦٠٠ 7٦١ ٢  ٦٠٠ 4٢7 3  ٦٠٠ 4٢7 3  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-   التكاليف األخرى:ثانياً -

٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  املوظفون املؤقتون

٠٠٠ ٨  ٠٠٠ ٨  ٠٠٠ ٨  ٠٠٠ ٨  أسفار املوظفني يف مهام رسمية

-   -   -   -   تكاليف االستشاريني والخرباء

٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  الخدمات التعاقدية

-   -     -   -   التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

٨٠٠ ١٢9  ٨٠٠ ١٢9  ٨٠٠ ١٢9  ٨٠٠ ١٢9  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى

-   -     -   -   مرصوفات أخرى

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم الربنامج"    )١(
والصناديق الذاتية التمويل.

ستخصص اعتمادات برنامج املهنيني الشباب بصورة مبارشة للوظائف التي ستنشأ لهذا الغرض يف القطاعات أو املكاتب.   )١(

املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة يف إطار امليزانية املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نفسها يف سيناريوهي االعتمادات املالية لجميع أبواب امليزانية    )3(
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة يف إطار خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر. إال الباب الثالث – جيم حيث تقدَّ
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بنود اإلنفاق

  38م/5 املعتمدة 
)667 مليون دوالر(

 خطة اإلنفاق 2017-2016 
املوارد الخارجة )518 مليون دوالر(

عن امليزانية)١()3(  امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني  
 امليزانية 
التشغيلية 

 ميزانية 
املوظفني  

املجموع

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

األموال التي يتوىل مكتب إدارة املوارد البرشية إدارتها ثالثاً - 
نيابة عن املنظمة ككل:

٦٠٠ 354  ٦٠٠ ٢74  ٠٠٠ ٨٠  ٦٠٠ 354  ٦٠٠ ٢74  ٠٠٠ ٨٠  أمانة مجلس االستئناف

-   000 28٤ 3  200 036 3  800 2٤7  000 950 3  200 702 3  800 2٤7  املجموع، الفصل 1

إدارة اللغات والوثائقالفصل 2

٨٠٠ 77٨ ١  ٢٠٠ 959 ١٢  ٢٠٠ 959 ١٢  ٨٠٠ ٨٦٢ ١4  ٨٠٠ ٨٦٢ ١4  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

٠٠٠ 55٠  التكاليف األخرى:ثانياً -

٠٠٠ 9  ٠٠٠ 9  ٦٠٠ ٢٢٢  ٦٠٠ ٢٢٢  املوظفون املؤقتون

٠٠٠ ٨  ٠٠٠ ٨  ٠٠٠ ٨  ٠٠٠ ٨  أسفار املوظفني يف مهام رسمية

-   -     -   -   تكاليف االستشاريني والخرباء

٠٠٠ ١39  ٠٠٠ ١39  ٠٠٠ ١39  ٠٠٠ ١39  الخدمات التعاقدية

-   -     -   -   التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

7٠٠ ٨٦٢ ١  7٠٠ ٨٦٢ ١  7٠٠ ٨٦٢ ١  7٠٠ ٨٦٢ ١  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى

-   -     -   -   مرصوفات أخرى

٠٠٠ ١٦5  ٠٠٠ ١٦5  ٠٠٠ ١٦5  ٠٠٠ ١٦5  تكاليف اإلرسال

800 328 2  900 1٤2 15  200 959 12  700 183 2  100 260 17  800 862 1٤  300 397 2  املجموع، الفصل 2

إدارة املرافق، وشؤون األمن والسالمة، واملؤتمرات الفصل 3
والفعاليات الثقافية

٠٠٠ ٠33 ٨  4٠٠ ٨93 ١٢  4٠٠ ٨93 ١٢  3٠٠ ٦٠٦ ١4  3٠٠ ٦٠٦ ١4  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

9٠٠ 95  التكاليف األخرى:ثانياً -

3٠٠ 39  3٠٠ 39  7٠٠ ١54  7٠٠ ١54  املوظفون املؤقتون

٠٠٠ 4٠٠  ٠٠٠ 4٠٠  ٠٠٠ 4٠٠  ٠٠٠ 4٠٠  ساعات العمل اإلضافية 

٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  أسفار املوظفني يف مهام رسمية

-   -     -   -   تكاليف االستشاريني والخرباء

-   -     -   -   الخدمات التعاقدية

-   -     -   -   التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

9٠٠ 34٨  9٠٠ 34٨  9٠٠ 34٨  9٠٠ 34٨  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى

٠٠٠ 4١٠  ٠٠٠ 4١٠  ٠٠٠ 4١٠  ٠٠٠ 4١٠  مرصوفات أخرى

٠٠٠ ١33 ١  ٠٠٠ ١33 ١  5٠٠ 7٢7 3  5٠٠ 7٢7 3  أمن املقر

٠٠٠ 559 ٢  ٠٠٠ 559 ٢  ٠٠٠ 3٠٠ 5  ٠٠٠ 3٠٠ 5  صيانة املباني والبنى األساسية والحفاظ عليها وتجديدها

900 128 8  600 793 17  ٤00 893 12  200 900 ٤  ٤00 957 2٤  300 606 1٤  100 351 10  املجموع، الفصل 3

700 ٤57 10  500 220 36  800 888 28  700 331 7  500 167 ٤6  300 171 33  200 996 12  املجموع، الباب الثالث – جيم

إدارة نظم املعلومات واالتصاالتدال - 

٠٠٠ ٨١9  ١٠٠ 5١٠ ٨  ١٠٠ 5١٠ ٨  5٠٠ ٢٨٢ 9  5٠٠ ٢٨٢ 9  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-   التكاليف األخرى:ثانياً -

٠٠٠ 3٢  ٠٠٠ 3٢  5٠٠ 97  5٠٠ 97  املوظفون املؤقتون

٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 3٠  ٠٠٠ 4٠  ٠٠٠ 4٠  أسفار املوظفني يف مهام رسمية

-   -     -   -   تكاليف االستشاريني والخرباء

٠٠٠ 55٠  ٠٠٠ 55٠  5٠٠ ١5٨ ١  5٠٠ ١5٨ ١  الخدمات التعاقدية

٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ 5٠  ٠٠٠ 5٠  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

٨٠٠ 343  ٨٠٠ 343  ٨٠٠ 35٨  ٨٠٠ 35٨  اللوازم واملواد والتكاليف الجارية األخرى

٠٠٠ ١٨3  ٠٠٠ ١٨3  ٠٠٠ ٦٠٠  ٠٠٠ ٦٠٠  مرصوفات أخرى

000 819  900 668 9  100 510 8  800 158 1  300 587 11  500 282 9  800 30٤ 2  املجموع، الباب الثالث - دال

500 9٤7 15  200 389 87  900 ٤90 61  300 898 25  000 613 105 200 7٤9 69  800 863 35  املجموع، الباب الثالث

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم الربنامج"    )١(
والصناديق الذاتية التمويل.

املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة يف إطار امليزانية املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نفسها يف سيناريوهي االعتمادات املالية لجميع أبواب امليزانية إال    )3(
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة يف إطار خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر. الباب الثالث – جيم حيث تقدَّ
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الباب الثالث - ألف - إدارة الموارد البشرية

قرار المؤتمر العام 3٨م/77 بشأن إدارة الموارد البشرية  10000

إن المؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

بصيغتها  البشرية  الموارد  بإدارة  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  االستمرار،  )أ( 
التي وافق عليها في القرار 37م/74 )الفقرة ١٠٠٠٠ في الوثيقة 37م/5 المعتمدة(، فضالً عن التعديالت 

البرنامجية والمالية التي وافق على إدخالها عليها في هذا القرار، من أجل تحقيق ما يلي:

-٢٠١١ للفترة  البشرية  الموارد  إدارة  استراتيجية  تنفيذ  في  المحرز  للتقدم  دوري  تقييم  إجراء   )١(
٢٠١٦، وتعديل خطة العمل الخاصة بها، إذا اقتضى األمر ذلك، بما يتماشى مع أولويات المنظمة 

والموارد المالية والبشرية المخصصة؛

الشروع في إعداد استراتيجية توظيف جديدة تطبَّق  اعتباراً من عام ٢٠١7؛  )٢(

البرنامج  يخص  فيما  المنظمة  احتياجات  تلبية  أجل  من  الجغرافي  الحراك  سياسة  تطبيق   )3(
والتوظيف، ودعم إصالح الشبكة الميدانية دعماً فعاالً؛

على  خاص  بوجه  التركيز  مع  القدرات،  وتنمية  التعّلم  مجالي  في  ومجدية  ابتكارية  برامج  تنفيذ   )4(
تعزيز الكفاءات اإلدارية والقيادية والتشاركية؛

تعزيز ثقافة اإلدارة الموجهة نحو النتائج، بما يضمن المشاركة والتبادل الالزمين لدعم إدارة األداء؛  )5(

بأفضل  الخاصة  اآلليات  تنفيذ  طريق  عن  الصحي  التأمين  لصندوق  المالي  االستقرار  دعم   )٦(
الممارسات المتبعة في هذا المجال، وفقاً لما وافق عليه مجلس إدارة الصندوق؛

دعم االستقرار المالي لصندوق التأمين الصحي عن طريق األخذ بما توافق عليه المديرة العامة من   )7(
اآلليات المتوافقة مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها ١٠٠ 4٢٠ 33 دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛ )ب( 

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقّدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من    - ٢
عن تحقيق النتائج المنشودة التالية:

تنفيذ خطة العمل الخاصة باستراتيجية إدارة الموارد البشرية للفترة ٢٠١١-٢٠١٦؛  )١(

تعزيز ثقافة المنجزات في مجال إدارة األداء دعماً لتنفيذ البرنامج والتقدم الوظيفي؛  )٢(

ضمان انتفاع الموظفين بنظم فعالة وسليمة مالياً للضمان االجتماعي؛   )3(

ويطلب أيضاً من المديرة العامة أن تقّدم، في تقاريرها النظامية بشأن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام،    - 3
معلومات عن التدابير المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج.
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ونشرهم  قدراتهم  وتنمية  المنظمة  موظفي  حشد  ينبغي  االستراتيجية،  وأهدافها  اليونسكو  رسالة  تحقيق  بغية   10001
شريكاً  بوصفه  البشرية  الموارد  إدارة  مكتب  يعمل  وعليه،  الفعالية.  من  ممكن  قدر  بأكبر  شؤونهم  وإدارة 
بشأنها  التوصيات  وتقديم  البشرية  بالموارد  الخاصة  والبرامج  السياسات  إعداد  تولي  طريق  عن  استراتيجياً 
انتفاع  إلى ضمان  ترمي  التي  االستراتيجيات  بشأن  اإلدارة  إلى  المشورة  بإسداء  المكتب  ويقوم  تنفيذها.  وتيسير 
مسؤولية  أيضاً  المكتب  يتولى  االستراتيجية،  المشورة  إسداء  إلى  وإضافة  ومتحمسين.  أْكَفاء  بموظفين  المنظمة 
رفاه  ولضمان  فعال  نحو  على  المنظمة  برامج  لتنفيذ  أساسية  تُعتبر  التي  الموحدة  التنفيذية  واألنشطة  الخدمات 

الموظفين.

لسلطة  ويخضع  وإدارتها  وتنفيذها  البرامج  إلعداد  الدعم  خدمات  بتوفير  البشرية  الموارد  إدارة  مكتب  ويقوم   10002
المديرة العامة مباشرة. وتشمل المسؤوليات الرئيسية للمكتب ما يلي:

دورته  � في  العام  المؤتمر  عليها  وافق  التي   ٢٠١٦  -  ٢٠١١ للفترة  البشرية  الموارد  إدارة  استراتيجية  تنفيذ 
السادسة والثالثين. وقد أُعدت هذه االستراتيجية بما يراعي التوصيات الصادرة عن التقييم الخارجي المستقل 
الداخلي،  اإلشراف  مرفق  أجراها  التي  التقييم  وعمليات  للحسابات،  الخارجيين  المراجعين  وعن  لليونسكو، 
وبالتعاون مع الوكاالت والصناديق والبرامج الشقيقة بغية ضمان اتساقها مع السياسات والممارسات الخاصة 
السياسات  إعداد  إلى  متواصلة  حاجة  عن  أسفر  مما  المتحدة،  لألمم  الموحد  النظام  في  البشرية  بالموارد 
وتنفيذ  وتطوير  تنسيق  سيما  وال  البشرية،  للموارد  الفعالة  اإلدارة  دعم  إلى  الرامية  والممارسات  واإلجراءات 
خاصة  استراتيجية  إعداد  وتم  توجيهات.  من  به  يتصل  وما  البشرية  الموارد  بسياسة  الخاص  اإلطار  ورصد 

بإدارة الموارد البشرية لفترة ٢٠١١ - ٢٠١٦، وسيجري تنفيذها عقب موافقة المؤتمر العام عليها.

الحشد  � وأنشطة  الوظيفي  التعاقب  ومسائل  الموظفين  شؤون  تخطيط  بشأن  واإلرشادات  المهني  الدعم  توفير 
األصول  مختلف  من  موظفين  حشد  ضمان  أجل  من  الميدان  وفي  المقر  في  والمكاتب  القطاعات  لمختلف 
هؤالء  قدرات  وتنمية  المؤهالت،  ذوات  من  نساء  فيهم  بمن  الكفاءات،  مستويات  بأعلى  يتمتعون  الجغرافية 
المنظمة  انتفاع  المكتب  يضمن  السياق،  هذا  وفي  الفعالية.  من  قدر  بأكبر  المنظمة  في  ونشرهم  الموظفين 
للحراك  إلى سياسة شفافة ومجدية  استناداً  الميدان،  المقر وفي  في  وذات خبرة  عاملة متحركة ومرنة  بقوى 
الجغرافي تلبي االحتياجات البرنامجية لليونسكو وترتكز على أفضل الممارسات المتبعة في المنظمات األخرى 

التابعة لألمم المتحدة.

األداء؛  � المنجزات وإدارة  لتعزيز ثقافة  القدرات  التعّلم وتنمية  ابتكارية ومجدية في مجال  إعداد وتنفيذ برامج 
والسعي باستمرار إلى تعزيز قدرات الموظفين وكفاءاتهم وتنميتها عند االقتضاء من أجل تنفيذ البرنامج، بما 
السياسات  وإعداد  الوظيفي  بالتقدم  يُعنى  فعال  مرفق  إلنشاء  والعمل  والقيادية؛  التنظيمية  القدرات  ذلك  في 

الرامية إلى االعتراف باألداء الفردي والجماعي.

وضمان  � المناسبة  التعاقدية  األدوات  بموجب  تتم  التعيينات  أن  من  للتأكد  بالموظفين  خاصة  خدمات  توفير 
تطبيق نظام المزايا واالستحقاقات والتعويضات المالئم؛ ورصد التطبيق المنصف والمتسق للسياسات والنظم 

واللوائح ذات الصلة.

منع  � إلى  ترمي  أساليب  وتطبيق  اإلدارية،  الشؤون  يخص  فيما  والموظفين  لإلدارة  القانونية  المشورة  إسداء 
وحاالت  يقدمونها  التي  والطعون  الموظفين  شكاوى  ومعالجة  مبكر،  وقت  في  وتسويتها  الخالفات  حدوث 

المضايقات، وتعزيز وإدامة العالقات الفعالة والحوار المفتوح مع رابطات الموظفين.

عن  � والتعويض  الصحي،  التأمين  ذلك  في  بما  بالمنظمة،  الخاصة  االجتماعي  الضمان  نظم  وإدارة  إعداد 
الجماعية والحوادث  الخاص بالحياة  الخدمة، والتأمين  أداء  الناجمة عن  الوفاة  الحوادث أو حاالت  أو  األمراض 
استحقاقاتهم  على  إلطالعهم  النظم  هذه  في  للمشاركين  المشورة  وإسداء  إعالمية  جلسات  وتوفير  واإلعاقة؛ 

والخيارات المتاحة لهم. ويؤدي المكتب أيضاً دور األمانة لمختلف اللجان المعنية بإدارة الضمان االجتماعي.

إدارة االستشارات والخدمات الطبية الموحدة مثل اإلجازات المرضية وعمليات اإلجالء وضمان اتساق الممارسات  �
دعم  توفير  المكتب  المتحدة؛ ويضمن  لألمم  التابعة  الطبية  األوساط  تتّبعها  التي  الممارسات  مع  الطبية  اإلدارية 
بغية  يقدمها  التي  االجتماعية  الخدمات  إطار  في  للموظفين  عاماً  دعماً  ويوفر  للموظفين،  ومنهجي  وقائي  طبي 

ضمان رفاههم، ويسدي المشورة بشأن حاالت اإلجهاد ويقّدم المساعدة فيما يتعلق بالبيئة المحلية.

والمتطلبات  � المنظمة،  بنى  استعراض  في  اإلسهام  طريق  عن  لليونسكو  الميدانية  الشبكة  إصالح  عملية  دعم 
الخاصة بكفاءات الموظفين، وإعادة تعيين الموظفين الدوليين وتعّلمهم، عند االقتضاء.
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النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: تنفيذ خطة العمل الخاصة باستراتيجية إدارة الموارد البشرية 
للفترة 2016-2011

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

استكمال تنفيذ استراتيجية إدارة تنفيذ الخطط ذات األولوية1-  -
الموارد البشرية للفترة ٢٠١١-

٢٠١٦؛ ووضع استراتيجية جديدة

تنفيذ استراتيجية إدارة الموارد   -
البشرية للفترة ٢٠١١-٢٠١٦ 

جزئياً؛ واستهالل وضع 
استراتيجية جديدة

تنفيذ عملية توظيف مبسطة تشمل 2-
الحراك الجغرافي

سيجري ترشيد عملية التوظيف   -
ببدء تطبيق أداة التوظيف 

اإللكترونية في المكاتب الميدانية

تنفيذ برنامج الحراك الجغرافي   -
على نحو شامل

تنفيذ برنامج الحراك الجغرافي   -
على مراحل مع استهداف فئات 

وظيفية محددة

تنفيذ آلية تخطيط التعاقب تنفيذ آلية لتخطيط التعاقب الوظيفي3-  -
الوظيفي

وضع وتنفيذ آلية المقابالت على إجراء مقابالت عىل أساس الكفاءات٤-  -
أساس الكفاءات

وضع وتنفيذ آلية المقابالت على   -
أساس الكفاءات

إجراء عمليات التوظيف بكفاءة ويف 5-
الوقت املناسب

بحلول نهاية عام ٢٠١7، ستكون   -
غالبية الوظائف قد ُشغلت

سيجري ترشيد عملية التوظيف   -
ببدء تطبيق أداة التوظيف 

اإللكترونية في المكاتب الميدانية

بحلول نهاية عام ٢٠١7، ستكون   -
غالبية الوظائف قد ُشغلت

زيادة نسبة البلدان الممثلة فضالً تحسني التوازن الجغرايف6-  -
عن نسبة البلدان الممثلة في حدود 

النصاب

تعزيز جهود التواصل وإجراء   -
حمالت توظيف هادفة

زيادة نسبة البلدان الممثلة   -
والبلدان الممثلة في حدود النصاب

تحسني التوازن الجغرايف عىل مستوى 7-
اإلدارة العليا

زيادة نسبة النساء في الوظائف   -
بدرجة مدير وما فوقها

برامج ريادية وإدارية للعامالت   -
على مستويات اإلدارة من 

المتوسطة إلى العليا

زيادة نسبة النساء في الوظائف   -
بدرجة مدير وما فوقها

ضمان معالجة التدابري اإلدارية 8-
الخاصة باملوظفني عىل نحو فعال ويف 

الوقت املناسب

استعراض وترشيد معالجة   -
التدابير اإلدارية الخاصة 

بالموظفين

إعداد وتنفيذ أساليب لسير العمل   -
دعماً للفعالية من حيث التكاليف

تنفيذ اتفاقات على مستوى   -
الخدمات

استعراض وترشيد معالجة   -
غالبية التدابير اإلدارية الخاصة 

بالموظفين

إعداد وتنفيذ غالبية أساليب سير   -
العمل دعماً للفعالية من حيث 

التكاليف
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النتيجة المنشودة 2: تعزيز ثقافة المنجزات في مجال إدارة األداء دعماً لتنفيذ 
البرنامج والتقدم الوظيفي

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تنفيذ خطة التعّلم على المستوى 1-
الداخلي؛ واستعراض اللجنة المعنية 

بالتعّلم والتنمية

تنفيذ خطة التعّلم على المستوى   -
الداخلي؛ واستعراض اللجنة 

المعنية بالتعّلم والتنمية

تنفيذ نظام إدارة األداء بمعدل مشاركة 2-
عاٍل

تجاوز معدل االمتثال ٨٠٪  -

تنفيذ نظام لجمع اآلراء من الزمالء   -
والعاملين لتقييم أداء المشرفين

تجاوز معدل االمتثال ٨٠٪  -

تزويد املوظفني املستهدفني باملهارات 3-
والكفاءات الالزمة لتنفيذ الربنامج 

بفعالية

مواصلة تطوير أدوات/دورات   -
التعلم اإللكتروني دعماً لتنفيذ 

البرنامج

تدريب أخصائيي البرنامج   -
وموظفي اإلدارة العليا

مواصلة تطوير أدوات/دورات   -
التعلم اإللكتروني دعماً لتنفيذ 

البرنامج

تنفيذ برنامج لألداء الفردي تنفيذ نظام لالعرتاف باألداء االستثنائي٤-  -
والجماعي

النتيجة المنشودة 3: ضمان انتفاع الموظفين بنظم فعالة وسليمة مالياً للضمان 
االجتماعي

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

استحداث هيكل حوكمة جديد لصندوق 1-
التأمين الصحي وضمان متابعته بما 

يتماشى مع قرار المؤتمر العام

إصدار منشور إداري ومنشور   -
بشأن التعيينات في المجلس 

االستشاري

تخصيص تمويل، من منظور   -
المنظمة بأكملها، لتسديد التزامات 

التأمين الصحي في فترة ما بعد 
الخدمة

إصدار منشور إداري ومنشور   -
بشأن التعيينات في المجلس 

االستشاري

استعراض قواعد صندوق التأمين 2-
الصحي وإجراءاته لضمان الفعالية في 

التكاليف واإلدارة الناجعة للصندوق، 
استناداً إلى نتائج االستعراض 

الرئيسي للتأمين الصحي في فترة ما 
بعد الخدمة على مستوى منظومة األمم 

المتحدة

تسديد التزامات التأمين الصحي   -
في فترة ما بعد الخدمة من خالل 
المشروعات الخارجة عن الميزانية 

التي يشارك فيها موظفون 
مسجلون في صندوق التأمين 

الصحي

استعراض تكنولوجيا المعلومات   -
وما يتعلق بها من عمليات 

وإجراءات لتبسيطها وترشيدها

تسديد التزامات التأمين الصحي   -
في فترة ما بعد الخدمة من خالل 
المشروعات الخارجة عن الميزانية 

التي يشارك فيها موظفون 
مسجلون في صندوق التأمين 

الصحي
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تحسني أساليب العمل القائمة وتيسري 3-
اعتماد حلول جديدة تستند إىل عمل 

جماعي محّسن

ترشيد العمليات اإلدارية  -

توسيع نطاق األدوات اإللكترونية   -
والحاسوبية بغية تحسين جودة 

الخدمات وتعزيز اإلنتاجية

ترشيد العمليات اإلدارية  -
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الباب الثالث – باء – إدارة الشؤون المالية

قرار المؤتمر العام 3٨م/7٨ بشأن إدارة الشؤون المالية  11000

إن المؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:  - ١

بصيغتها  المالية  الشؤون  بإدارة  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  في   ،٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل  االستمرار،  )أ( 
التي وافق عليها في القرار 37م/75 )الفقرة ١١٠٠٠ في الوثيقة 37م/5 المعتمدة(، فضالً عن التعديالت 
ومسك  بانتظام،  الميزانية  رصد  بغية  القرار،  هذا  في  عليها  إدخالها  على  وافق  التي  والمالية  البرنامجية 
نحو  على  وكفاءة  بفعالية  المالية  والمراقبة  الخزينة  بمهام  واالضطالع  األصول،  حسب  الحسابات  دفاتر 

يتفق مع النظام المالي والقواعد المالية؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها ١٠٠ 43٨ ١4 دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛ )ب( 

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقّدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من    - ٢
عن تحقيق النتائج المنشودة التالية:

تحسين اتخاذ القرارات المستنيرة عن طريق بناء القدرات في مجال إدارة الشؤون المالية؛  )١(

االستقالل  من  بقدر  البرنامج  تنفيذ  عملية  تتسم  بحيث  المساءلة  ثقافة  إلى  المراقبة  ثقافة  من  االنتقال   )٢(
الذاتي وتزداد الثقة في قدرة المنظمة على إنشاء بيئة للمراقبة الداخلية تقوم على أسس متينة؛

أنشطة  فيها  تنّفذ  التي  األماكن  بالقرب من  المالية  اإلدارة  لكفاءات  مراكز  إنشاء  القدرات من خالل  تعزيز   )3(
اليونسكو، من خالل اعتماد عمليات فعالة من حيث التكاليف وتقليص الوقت المنفق في اإلدارة؛

ويطلب أيضاً من المديرة العامة أن تقّدم، في تقاريرها النظامية بشأن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام،    - 3
معلومات عن التدابير المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج.

المالي  المسؤول  العامة مباشرًة ويديره  المديرة  بالمنظمة يخضع لسلطة  المالية هو مرفق خاص  اإلدارة  ومكتب   11001
اإلداري  الدعم  وتقديم  الميدانية  بالعمليات  حصراً  المتعلقة  األنشطة  ميزانية  من  الثاني  الباب  ويمول  الرئيسي. 

المباشر إلى البرامج.

الخدمات  توفير  تتمثل في  أربعة مجاالت  لتشمل  المالية  اإلدارة  تنظيم عمليات مكتب  إعادة  جرت في عام ٢٠١٢   11002
والعمليات  السياسات  وإعداد  عنه،  التقارير  ورفع  المالي  األداء  ومراقبة  والمحاسبة،  المالية  بالشؤون  الخاصة 
المالية ومراقبة االمتثال لها، وتقديم الدعم اإلداري إلى عمليات التنفيذ الميداني وإلى القطاعات والمكاتب األخرى 
التعاقد/ المالية مسؤولية وضع سياسات  )عن طريق الموظفين اإلداريين(. وفي عام ٢٠١3، أدرج مكتب اإلدارة 

الشراء إضافة إلى تقديم الدعم التشغيلي للمكاتب الميدانية في تنفيذ العقود وإدارتها.

صنع  تعزيز  طريق  عن  وذلك  البرنامج  تنفيذ  عمليات  دعم  بغية  الزبائن  متطلبات  تراعي  خدمات  المكتب  ويوفر   11003
القرار في مجال اإلدارة المالية ضمن إطار محكم للمراقبة ومع التشديد بوجه خاص على العمليات الميدانية.

وممتلكات  أموال  على  والمحافظة  مستنيرة  قرارات  اتخاذ  تيسير  في  للمكتب  الرئيسية  المسؤوليات  وتتمثل   1100٤
المنظمة، عن طريق ما يلي: 

األنشطة،  � بتنفيذ  المعنيين  لصالح  ذلك  عن  التحليلية  التقارير  وإعداد  المالية  والمخاطر  المالي  األداء  مراقبة 
وكبار اإلداريين، والهيئتين الرئاسيتين، وإعداد تقارير عن مصروفات البرنامج وتقارير مالية خاصة بالجهات 

المانحة، وبيانات مالية مطابقة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع الخاص؛
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ومراقبة  � المالية،  لإلدارة  سياسات  وإعداد  المالية،  المخاطر  تقييم  طريق  عن  الداخلية  المراقبة  نظم  تعزيز 
القيمة  العالية  العقود  مخاطر  تقلل  التي  الواحد«  »المرفق  أنشطة  تنظيم  خالل  من  سيما  وال  للقواعد  االمتثال 

والمخاطرة؛

المنظمة  � لسياسة  وفقاً  واستثمارها  األموال  وإيداع  المالية،  السجالت  مسك  فيها  بما  المحاسبة،  خدمات  توفير 
المعامالت  وخدمات  المصرفية  الحسابات  وإدارة  المرتبات،  كشوف  إدارة  وخدمات  االستثمار،  مجال  في 

المصرفية، ومراقبة المخاطر المرتبطة بالعمالت األجنبية وأسعار الصرف والقروض؛

وتحقيق  � الممارسات  أفضل  اعتماد  بغية  المالية  باإلدارة  الخاصة  والعمليات  واإلجراءات  السياسات  استيفاء 
والموظفين  البرنامج  لموظفي  واإلرشاد  التدريب  وتوفير  اإلداري؛  األداء  في  والتكاليف  الوقت  وخفض  الفعالية 

اإلداريين؛

في  � المالية  اإلدارة  جوانب  بشأن  الدعم  وتقديم  المالي،  الخارجية/التدقيق  الحسابات  مراجعة  عمليات  تنسيق 
اعتماد الجهات المانحة وإبرام االتفاقات اإلطارية؛

تزويد القطاعات ومكاتب المقر والمكاتب الميدانية بخدمات المكتب اإلداري ودعمها؛ �

مراقبة وإدارة الميزانيات التشغيلية للمكاتب الميدانية؛ �

المشاركة في عملية اإلصالح على نطاق منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بالجوانب المالية والجوانب الخاصة  �
بالميزانية فضالً عن تنسيق ممارسات العمل.

النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: تحسين اتخاذ القرارات المستنيرة عن طريق بناء القدرات في 
مجال إدارة الشؤون المالية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تقديم التقارير التحليلية عن األداء 1-
المالي إلى الهيئتين الرئاسيتين، وفريق 

كبار الموظفين اإلداريين، والمعنيين 
بالتنفيذ والممولين

إصدار ما يلي في الوقت المناسب:  -

جداول متابعة اإلدارة المالية   -
بصورة شهرية لفريق كبار 

الموظفين اإلداريين، والموظفين 
اإلداريين والمكاتب الميدانية

تقديم جداول متابعة تنفيذ   -
البرنامج عن كل ستة أشهر إلى 

المجلس التنفيذي

إصدار تقارير فصلية عن األداء   -
المالي للمشروع/البرنامج من 

مكتب اإلدارة المالية

إصدار ما يلي في الوقت المناسب:  -

جداول متابعة اإلدارة المالية   -
بصورة شهرية لفريق كبار 

الموظفين اإلداريين، والموظفين 
اإلداريين والمكاتب الميدانية

تقديم جداول متابعة تنفيذ   -
البرنامج عن كل ستة أشهر إلى 

المجلس التنفيذي

التدريب على اإلدارة المالية لموظفي 2-
البرنامج والموظفين اإلداريين

تدريب جميع المسؤولين اإلداريين   -
وأخصائيي البرامج

تحديد ٢5 موظفاً يتولون أنشطة   -
تدريب المدربين لتقديم الدعم 

ً والتدريب إقليميا

تدريب ١٠٠ مسؤول إداري   -
وأخصائي برامج

تحديد ٢5 موظفاً يتولون تقديم   -
ً الدعم إقليميا

تطبيق نهج التوجيه القائم عىل املبادئ 3-
بشأن السياسات

خفض عدد طلبات اإلعفاء  - خفض عدد طلبات اإلعفاء   -  
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مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

إعداد البيانات املالية السنوية املطابقة ٤-
للمعايري املحاسبية الدولية للقطاع 

الخاص

إصدار بيانات مالية سنوية   -  
مطابقة للمعايير المحاسبية 
الدولية للقطاع الخاص، مع 

تقارير المديرة العامة عن األداء 
المالي

إصدار بيانات مالية سنوية   -  
مطابقة للمعايير المحاسبية 
الدولية للقطاع الخاص، مع 

تقارير المديرة العامة عن األداء 
المالي

النتيجة المنشودة 2: االنتقال من ثقافة المراقبة إلى ثقافة المساءلة بحيث تتسم 
عملية تنفيذ البرنامج بقدر من االستقالل الذاتي وتزداد الثقة في قدرة المنظمة على 

إنشاء بيئة للمراقبة الداخلية تقوم على أسس متينة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

وضع إطار للمساءلة القائمة على 1-
تقييم المخاطر يشمل تفويض 
السلطات والمساءلة في مجال 

اإلدارة المالية إلى المكاتب الميدانية 
والقطاعات

وضع وتنفيذ إطار المساءلة   -
القائمة على تقييم المخاطر، 

والجدول المعدل لتفويض 
السلطات

تنفيذ التوصيات الخاصة بقضايا 2-
اإلدارة المالية والصادرة عن عمليات 

المراجعة الداخلية والخارجية 
للحسابات، في غضون فترة اثني عشر 

ً شهرا

تنفيذ نسبة 75٪ من التوصيات   -
الخاصة بقضايا اإلدارة المالية 

والصادرة عن عمليات المراجعة 
الداخلية والخارجية للحسابات، 

ً في غضون فترة اثني عشر شهرا

تنفيذ نسبة 75٪ من التوصيات   -
الخاصة بقضايا اإلدارة المالية 

والصادرة عن عمليات المراجعة 
الداخلية والخارجية للحسابات، 

ً في غضون ٢4 شهرا

توثيق وتطبيق إطار العمل الخاص 3-
بعمليات املراقبة وضمان االمتثال 

للقواعد

تنفيذ إطار المراقبة  -

القيام بأنشطة سنوية فيما يخص   -
االمتثال للقواعد

تنفيذ إطار المراقبة  -

خفض مستوى املخاطر املحددة يف ٤-
مجاالت املراقبة

تحقيق خفض بنسبة ٢5٪ في   -
نقاط المراقبة المندرجة في األطر 

المعنية التي تُعتبر غير مطابقة 
للقواعد

إجراء تقييم ذاتي سنوي ألشكال   -
المراقبة الداخلية: درجات التقييم 

للمستويين ١ و٢ في كل المجاالت 
تزيد على ٪95

تنفيذ 75٪ من توصيات التدقيق   -
المتعلقة بإدارة الشؤون المالية 

سيؤدي إلى خفض مستويات 
المخاطر المحددة بشأن أشكال 

المراقبة

إعداد بيانات سنوية عن مراجعة 5-
الحسابات املالية خالية من التحفظات

إعداد بيانات سنوية عن مراجعة   -
الحسابات خالية من التحفظات

إعداد بيانات سنوية عن مراجعة   -
الحسابات خالية من التحفظات
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النتيجة المنشودة 3: تعزيز القدرات من خالل إنشاء مراكز لكفاءات اإلدارة المالية 
بالقرب من األماكن التي تنّفذ فيها أنشطة اليونسكو، من خالل اعتماد عمليات فعالة 

من حيث التكاليف وتقليص الوقت المنفق في اإلدارة

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تيسير تنفيذ البرنامج عن طريق 1-
االلتزام باتفاقات على مستوى المرافق 

المعنية بشأن المساءلة والخدمات 
المالية، ومن خالل تأمين اتساق 

ممارسات العمل ضمن عملية اإلصالح 
على صعيد مجمل منظومة األمم 

المتحدة

اشتمال جدول متابعة التنفيذ   -
الخاص بمكتب اإلدارة المالية 

لتقرير عن االلتزام بالممارسات 
المعيارية في أداء الخدمات 

المالية وإدارة الميزانية والخدمات 
المحاسبية

توافر االتساق في ممارسات   -
العمل، من خالل المشاركة في 

عملية اإلصالح على نطاق منظومة 
األمم المتحدة فيما يتعلق باألمور 

المالية وشؤون الميزانية

توافر االتساق في ممارسات   -
العمل، من خالل المشاركة في 

عملية اإلصالح على نطاق منظومة 
األمم المتحدة فيما يتعلق باألمور 

المالية وشؤون الميزانية

إقامة شبكة من الموظفين ذوي 2-
المهارات المالئمة في مجال اإلدارة 

المالية والعاملين في المكاتب الميدانية 
والمعاهد والمقر

عدم استمرار شغور ما يزيد   -
على 5٪ من وظائف المسؤولين 
اإلداريين وموظفي البنى اإلدارية

استحداث مسار لتيسير التقدم   -
الوظيفي للموظفين اإلداريين 
وموظفي مكتب اإلدارة المالية

عدم استمرار شغور ما يزيد   -
على 5٪ من وظائف المسؤولين 
اإلداريين وموظفي البنى اإلدارية

استحداث مسار لتيسير التقدم   -
الوظيفي للموظفين اإلداريين 
وموظفي مكتب اإلدارة المالية

تخفيض الوقت اإلداري املنفق يف 3-
عمليات اإلدارة املالية الخاصة بتوفري 

املوارد البرشية وإدارة املرشوعات

إجراء تخفيض بنسبة ٢5٪ من   -
الوقت اإلداري المنفق من خالل 

تبسيط إجراءات العمل، بالتعاون 
مع مكتب إدارة المعارف ونظم 

المعلومات
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 الباب الثالث – جيم – إدارة خدمات الدعم

قرار المؤتمر العام 3٨م/79 بشأن إدارة خدمات الدعم  12000

إن المؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما يلي:   - ١

االستمرار، خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١7، في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة خدمات الدعم بصيغتها التي  )أ( 
التعديالت  عن  فضالً  المعتمدة(،  37م/5  الوثيقة  في   ١٢٠٠٠ )الفقرة  37م/73  القرار  في  عليها  وافق 
الالزم  الدعم  تقديم  إلى  ترمي  والتي  القرار،  هذا  في  عليها  إدخالها  على  وافق  التي  والمالية  البرنامجية 

للتنفيذ الفعال لبرامج اليونسكو وإلى ضمان اإلدارة المناسبة لخدمات الدعم المشتركة وهي:

إدارة وتنسيق خدمات الدعم والمشتريات؛  )١(

إدارة اللغات والوثائق؛  )٢(

إدارة المرافق، وشؤون األمن والسالمة، والمؤتمرات والفعاليات الثقافية؛  )3(

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 5٠٠ ١٦7 4٦ دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛ )ب( 

ويدعو المديرة العامة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز ترتيبات األمن في المقر كما ورد بيانها في القرار    - ٢
١٨5م ت/3٠ ووفقاً لتوصيات لجنة المقر؛

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقّدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من    - 3
عن تحقيق النتائج المنشودة التالية:

تحقيق مزيد من الكفاءة وضمان الجدوى المالية؛  )١(

كفالة التعدد اللغوي وضمان الجودة في الخدمات الخاصة بالترجمة التحريرية والوثائق؛  )٢(

تأمين بيئة عمل آمنة وسليمة ومريحة، يسهل استخدامها والوصول إليها؛  )3(

ويطلب أيضاً من المديرة العامة أن تقّدم، في تقاريرها النظامية بشأن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام،    - 4
معلومات عن التدابير المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج.

المشتريات  مجاالت  في  اليونسكو  برامج  لتنفيذ  الالزم  الفعال  الدعم  تقديم  الدعم  خدمات  إدارة  مكتب  يضمن   12001
واالتصاالت السلكية والالسلكية واالجتماعات والمؤتمرات واللغات والوثائق وإدارة المرافق واألمن.

وإن المكتب عبارة عن مرفق خاص بالمنظمة يخضع لسلطة المديرة العامة المباشرة.  12002

الدعم،  خدمات  لتقديم  جديدة  سبل  اعتماد  خالل  من  الفعالية  من  أكبر  قدر  تحقيق  في  األعلى  الهدف  ويتمثل   12003
ووضع بنى تشغيلية تتسم بمزيد من التنسيق والفعالية والمرونة.

وتشمل مسؤوليات المكتب الرئيسية ما يلي:  1200٤
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الفصل 1 - إدارة وتنسيق خدمات الدعم والمشتريات

يجب على مختلف كيانات المكتب أن تعمل بصورة منسقة بغية تحقيق النتائج المنشودة العامة وأن تتواصل مع   12005
الخدمات الداخلية األخرى من أجل ضمان سالسة تدفق المعلومات واتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها.

تستهدف  التي  الدعم  بخدمات  المنظمة  بتزويد  يتعلق  فيما  وكفاءتها  التكاليف  فعالية  تحقيق  على  التركيز  ويتم   12006
المستخدم.

وفي هذا السياق، سيكون الهدف األول للخدمات المتعلقة بشراء السلع واألشغال وتقديم الدعم هو تحقيق المزيد   12007
األجل  طويلة  اتفاقات  وإبرام  النفقات  وتجميع  توحيد  طريق  عن  المنفقة  األموال  من  مردود  وأعلى  الفعالية  من 
خفض  من  اليونسكو  تمّكن  التي  الرئيسية  اآلليات  باعتبارها  بالخبراء،  االستعانة  لمصادر  أخرى  حلول  وإيجاد 

التكاليف بصورة كبيرة ومستدامة.

النتائج المنشودة

النتيجة المنشودة 1: تحقيق مزيد من الكفاءة وضمان الجدوى المالية

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تيسير شراء السلع المشتركة وإدارة 1-
العقود

تحقيق أفضل مردود من األموال   -
المنفقة من خالل االتفاقات 
الطويلة األجل لشراء السلع 

والخدمات المشتركة

تحقيق أفضل مردود من األموال   -
المنفقة من خالل االتفاقات 
الطويلة األجل لشراء السلع 

والخدمات المشتركة

إدراج إدارة شؤون االستدامة ومبادرات 2-
التخضير في الممارسات التشغيلية 

لمقر اليونسكو

وضع مؤشرات لإلدارة المستدامة   -
لجميع األنشطة التشغيلية وخفض 

انبعاثات غازات الدفيئة في المقر

وضع مؤشرات لإلدارة المستدامة   -
لجميع األنشطة التشغيلية وخفض 
انبعاثات لغازات الدفيئة في المقر

الفصل 2 – إدارة اللغات والوثائق

تُقدم خدمات الترجمة التحريرية باللغات الرسمية الست في اليونسكو والخدمات المتعلقة بالوثائق توخياً لتحقيق   12008
األهداف العليا المتمثلة في الحفاظ على التعدد اللغوي وضمان جودة جميع الخدمات المعنية وترشيد الهياكل.

وإنشاء  وتداخلها  األنشطة  ازدواجية  إزالة  بغية  الخدمات  بتقديم  يتعلق  فيما  التآزر  تحقيق  على  التركيز  ويجري   12009
نوافذ وحيدة تمكن من تقديم الخدمات للمستخدمين واالضطالع بجميع األنشطة ذات الصلة.

واالستعانة  المنظمة  داخل  الترجمة  بين  الجمع  خالل  من  الرسمية  بالوثائق  الخاصة  الترجمة  خدمات  وستقدم   12010
االحتفاظ  وسيتم  األخرى.  الوثائق  ترجمة  مسؤولية  والمكاتب  القطاعات  تتولى  أن  ويُتوقع  خارجيين.  بمترجمين 
بسجل مركزي للمترجمين الخارجيين المعتمدين من أجل المساعدة على اتباع هذا النهج الجديد، وإدارة عمليات 

ضمان جودة الترجمة وتحسين هذه العمليات.

خدمات  طريق  عن  لألوراق  والرشيد  الذكي  االستخدام  خالل  من  المنظمة  تعزيز  إلى  الوثائق  خدمات  وسترمي   12011
اإلصدار اإللكتروني والطبع عند الطلب والتوزيع اإللكتروني، وسيتم ضم موارد التوزيع الخارجي للوثائق والبريد 
خارجية  بمصادر  االستعانة  وسيتم  األدنى،  الحد  إلى  الرقمية  الطباعة  وستُخفض  منفردة.  وحدة  في  الداخلي 

لطباعة الكميات الكبيرة من الوثائق بطريقة األوفست.
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النتيجة المنشودة 2: كفالة التعدد اللغوي وضمان الجودة في الخدمات الخاصة 
بالترجمة التحريرية والوثائق

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

تحسين رضا العميل بالحفاظ تيسير إدارة خدمات الترجمة والوثائق1-  -
على جودة الوثائق وإصدارها في 

مواعيدها

تأثر جودة خدمات الترجمة   -
والوثائق وتأخر توفيرها وإعادة 

تقييم توقعات العمالء

تيسير تقييم األداء في خدمات الترجمة 2-
والوثائق

تعزيز حس المساءلة والمسؤولية   -
في خدمات الترجمة والوثائق 

من خالل اتفاقات تحدد مستوى 
الخدمة

العمل إلى أقصى حد ممكن على   -
تعزيز حس المساءلة والمسؤولية 

في خدمات الترجمة والوثائق 
من خالل االتفاقات على مستوى 

الخدمات

تحقيق الكفاءة والفعالية من حيث 3-
التكلفة يف عمليات الرتجمة والوثائق

تعزيز فعالية أسلوب العمل   -
اإللكتروني الداخلي واسترداد 

كامل التكاليف

العمل قدر اإلمكان على تعزيز   -
كفاءة أسلوب العمل اإللكتروني 

الداخلي واسترداد كامل التكاليف

الفصل 3 -  إدارة المرافق، وشؤون األمن والسالمة، والمؤتمرات 
والفعاليات الثقافية

تمكين  في  المتمثل  األعلى  الهدف  تحقيق  بغية  المقر  لجنة  مع  بالتعاون  باريس  في  اليونسكو  مقر  مباني  تُدار   12012
مندوبي اليونسكو وموظفيها وزائريها من االستفادة من بيئة عمل يسودها األمن والسالمة، وميسرة لالنتفاع بها، 

وتتسم بمزيد من الفعالية من حيث استهالك الطاقة.

الذي  واإلطار  التوجيهية  المبادئ  الرئيسية  التوجيهية  والخطة  األجل  المتوسطة  األمنية  االستراتيجية  وضعت  وقد   12013
يتم فيه تشغيل مباني مقر اليونسكو، ويُنّفذ ذلك في حدود الموارد المتاحة.

واألصول  المباني  وصون  وصيانة  المرافق،  إدارة  مجاالت  في  المتواصل  الدعم  تقديم  المبنى  خدمات  تضمن   1201٤
الخاصة بها، وإدارة حيز المكاتب، وتأجير المكاتب وفقا لصندوق استخدام مباني المقر.

وتضمن خدمات األمن توفير بيئة عمل يسودها األمن والسالمة داخل المقر وفي الميدان مع مراعاة معايير العمل   12015
األمنية الدنيا المعمول بها في األمم المتحدة لتقليل األخطار، قدر المستطاع، إلى أدنى حد ممكن.

وستعمل خدمات المؤتمرات كمرفق جامع لتخطيط االجتماعات والمؤتمرات وبرمجتها وتنسيقها. وسيوضع جدول   12016
فترة  طوال  متكافئاً  تنظيماً  الفعاليات  هذه  تنظيم  ضمان  بغية  سنوات  أربع  لفترة  واالجتماعات  للمؤتمرات  زمني 

األعوام األربعة.
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النتيجة المنشودة 3: تأمين بيئة عمل آمنة وسليمة ومريحة، يسهل استخدامها 
والوصول إليها

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

ضمان مواصلة تشغيل المرافق 1-
والتجهيزات التقنية في المقر والتقليل 

من المخاطر

صيانة وصون وترميم مباني   -
المقر واالرتقاء بمستوى ترتيبات 
األمن والنظافة واستدامة األعمال 

فيها إلى مستوى االمتثال المقبول

صيانة وصون وترميم مباني   -
المقر والحفاظ على المستوى 

األدنى من ترتيبات األمن والنظافة 
واستدامة األعمال فيها على أن 

يراعى احتمال حدوث أعطال في 
المعدات، مما يعرض استمرارية 

العمل للخطر

تقييم وتحديث ترتيبات السالمة واألمن 2-
في المقر والميدان بما يتواءم مع 

األوضاع واألخطار الراهنة

رفع مستوى العمليات الخاصة   -
بتجهيزات األمن والسالمة في 

المقر والميدان

عدم تعزيز مستوى العمليات   -
الخاصة بتجهيزات وترتيبات األمن 

والسالمة في المقر وفقاً للقرار 
١٨5م ت/3٠ ما سيقلل من قدرة 

المقر على االستجابة للمخاطر 
والتهديدات القائمة و/أو المحتملة

تيسري عقد مؤتمرات واجتماعات 3-
وفعاليات ثقافية يف املقر وامليدان يف 

إطار إدارة االجتماعات النظامية

تطبيق أفضل الممارسات على   -
إدارة المؤتمرات والفعاليات 

الثقافية، وتحسين رضا األطراف 
المنتفعة، واالرتقاء بمستوى 
المؤتمرات وتعظيم استخدام 

المساحات المخصصة للفعاليات 
الثقافية وتعظيم االستفادة من 

مباني المقر

العمل قدر اإلمكان على تطبيق   -
أفضل الممارسات على إدارة 

المؤتمرات والفعاليات الثقافية، 
والحفاظ على مستوى مقبول 

من رضا األطراف المنتفعة، 
وتعظيم االستفادة من المساحات 
المخصصة للمؤتمرات والفعاليات 

الثقافية ومن مباني المقر
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الباب الثالث –  دال –  إدارة نظم 
المعلومات واالتصاالت

قرار المؤتمر العام 3٨م/٨٠ بشأن إدارة نظم المعلومات واالتصاالت  13000

إن المؤتمر العام

١ -  يأذن للمديرة العامة بما يلي:

االستمرار، خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١7، في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة نظم المعلومات واالتصاالت  )أ( 
والتي  المعتمدة(،  37م/5  الوثيقة  في   ١٢٠٠٠ )الفقرة  37م/73  القرار  في  عليها  وافق  التي  بصيغتها 
لنظم  المناسبة  اإلدارة  ضمان  وإلى  اليونسكو  لبرامج  الفعال  للتنفيذ  الالزم  الدعم  تقديم  إلى  ترمي 

المعلومات واالتصاالت، عن طريق ما يلي:

إتاحة البنى األساسية، وال سيما خدمات البريد اإللكتروني واإلنترنت؛  )١(

ضمان االنتفاع بالذاكرة المؤسسية وصونها؛  )٢(

اقتراح تكنولوجيات جديدة تعود بفوائد مؤكدة على عملية تنفيذ البرنامج؛  )3(

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 3٠٠ 5٨7 ١١ دوالر لهذا الغرض للفترة ٢٠١٦-٢٠١7؛ )ب( 

الرئاسيتين، معلومات  الهيئتين  المعروضة على  النظامية  التقارير  أن تقّدم دورياً، في  العامة  المديرة  ويطلب من    - ٢
عن تحقيق النتيجة المنشودة التالية:

إتاحة ما يلزم لتنفيذ البرنامج  )١(

ويطلب أيضاً من المديرة العامة أن تقّدم، في تقاريرها النظامية بشأن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام،    - 3
معلومات عن التدابير المتخذة من أجل استخدام الموارد على النحو األمثل عند تنفيذ أنشطة البرنامج.

إدارة  تجري  أن  المزمع  من  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  واستراتيجية  المنظمة  معارف  إدارة  إطار  في   13001
بالصوت  المؤتمرات  عقد  تتيح  التي  واألدوات  والتطبيقات،  واالتصاالت،  المعلومات  لتكنولوجيا  األساسية  البنية 
لها  التابعة  الوثائقية  البيانات  وقاعدة  ومكتبتها  المنظمة  ومحفوظات  اإللكترونية،  والسجالت  بالفيديو،  أو 
ضمان  أجل  من  واألساسية  الحاسمة  األولويات  من  مجموعة  تحقيق  بغية  المتاحة  الموارد  ضمن   )UNESDOC(
توفير  طريق  عن  البرنامج  تنفيذ  إتاحة  في  األول  الهدف  ويتمثل  القائمة.  والنظم  األساسية  البنى  عمل  استدامة 
يفي  نحو  على  والسجالت  والمحفوظات  والمكتبة  المعلومات  إدارة  وخدمات  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات 

باحتياجات المنظمة.

ويتم التركيز على صيانة وإدارة البنى األساسية والتطبيقات لضمان فعالية التكاليف من خالل ما يلي:   13002

تحقيق الالمركزية فيما يتعلق باألنشطة التنفيذية ونقلها إلى بلدان أقل تكلفة؛ �

اعتماد أساليب االستعانة بمصادر خارجية حيثما أمكن؛ �

إقامة التعاون الوثيق داخل منظومة األمم المتحدة للتمكين من تكرار استخدام الحلول القائمة أو التشارك في  �
اقتنائها؛

تبسيط بنية إدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتخفيض تكاليف الصيانة الخاصة بها. �
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واألدوات  الوظائف  الخدمات من خالل  وتعزيز  األعمال  أداء  في  االستمرارية  األولوية ضمان  على سبيل  وسيجري   13003
الجديدة القادرة على تلبية احتياجات المنظمة اآلخذة في التطّور. وفي هذا الصدد، ستولى عناية خاصة لتحسين 
التنفيذ  ضمان  خالل  من  البرنامج  تنفيذ  ودعم  الميدانية  الوحدات  مع  والتواصل  التعاون  وأدوات  االتصاالت  نظم 

على النحو الواجب والتطبيق الدقيق للسياسات والقواعد.

النتيجة المنشودة

النتيجة المنشودة 1: إتاحة ما يلزم لتنفيذ البرنامج

مؤشرات األداء

أهداف عام ٢٠١7

 الميزانية القائمة على مبلغ
٦٦7 مليون دوالر

 خطة اإلنفاق القائمة على مبلغ
5١٨ مليون دوالر

توفير البنى األساسية التي تشمل 1-
خدمات البريد اإللكتروني واإلنترنت 

والتعافي من الكوارث وتطبيق 
السياسات والمعايير

ضمان توافر البنى األساسية  -

تعزيز العمليات المعلوماتية   -
الشاملة

تنفيذ خطة استدامة األعمال   -
وتيسير التعافي من الكوارث

تنفيذ تدابير إضافية لضمان األمن   -
السيبرني

تغيير نظام الهواتف )ويتطلب   -
ذلك المزيد من األموال الخارجة 

عن الميزانية(

ضمان توافر البنى األساسية  -

تعزيز العمليات المعلوماتية   -
الشاملة

ضمان صون الذاكرة المؤسسية 2-
واالنتفاع بها

وضع استراتيجية للصون الرقمي  -

تنفيذ نظم الحفظ اإللكتروني في   -
المكاتب الميدانية

رقمنة جميع وثائق الهيئتين   -
الرئاسيتين الصادرة منذ عام 

١945 وبعض األحداث التاريخية 
الموثقة على وسائط متعددة، 

وإتاحة االنتفاع بها على شبكة 
اإلنترنت

وضع استراتيجية للصون الرقمي  -

تنفيذ نظم الحفظ اإللكتروني في   -
المكاتب الميدانية

اقرتاح تكنولوجيات جديدة تعود 3-
بفوائد واضحة عىل تنفيذ الربنامج

تحقيق التكامل بين عقد   -
المؤتمرات واستخدام المراسالت 

الفورية

استخدام وسائل اتصاالت محمولة   -
جديدة

تحقيق التكامل في االتصاالت مع   -
المكاتب الميدانية

تحقيق التكامل بين عقد   -
المؤتمرات واستخدام المراسالت 

الفورية

استخدام وسائل اتصاالت محمولة   -
جديدة
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األموال االحتياطية المخصصة للتعديالت في مالك 
 الموظفين ولاللتزامات الطويلة األجل لصندوق 

التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة

األموال االحتياطية املخصصة لتعديالت مالك املوظفني وللتأمني الصحي يف فرة ما بعد الخدمة

امليزانية العادية

 املجموع 38م/5 املعتمدة 
)667 مليون دوالر(

خطة اإلنفاق
2016-2017

)518 مليون دوالر(  

املوارد الخارجة عن 
امليزانية)١(

دوالردوالردوالر

 األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت يف مالك املوظفني 
)تصنيف الوظائف وحاالت إنهاء الخدمة بالرتايض(

3 000 000          -

 األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل لصندوق التأمني الصحي 
يف فرتة ما بعد الخدمة

3 7٤8 0003 ٤06 100-

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف   )١(
دعم الربنامج" والصناديق الذاتية التمويل.

لتصنيف  المحتملة  التكاليف  تغطية  إلى  الموظفين  مالك  في  للتعديالت  المخصصة  االحتياطية  األموال  ترمي 
أمريكي  دوالر   3 ٠٠٠ ٠٠٠ قدره  مبلغ  وُخصص  العامين.  فترة  خالل  بالتراضي  الخدمة  إنهاء  وحاالت  الوظائف 

لهذا الصندوق.

كما تجدر اإلشارة إلى أن اليونسكو تطبق خطة تأمين صحي توفر تغطية طبية للموظفين العاملين والمتقاعدين. 
وتماشياً مع النهج المعتمد في الوكاالت األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة، يمكن للموظفين المتقاعدين، ممن 
الصحي  التأمين  صندوق  في  االشتراك  من  األقل  على  سنوات  عشر  وأكملوا  العمر  من  والخمسين  الخامسة  بلغوا 
الخدمة. وُخصصت  التأمين الصحي في فترة ما بعد  أن يختاروا االشتراك في صندوق  إنهاء خدمتهم،  تاريخ  في 
بعد  ما  فترة  في  الصحي  التأمين  صندوق  التزامات  لتسديد  دوالر  مليون   3 74٠٠٠ ٨ قدرها  مالية  اعتمادات 
يلي:  ما  على  نص  الذي  37م/٨5  للقرار  تلبيًة  الموظفين  تكاليف  إجمالي  من   ٪١ المبلغ  ذلك  ويعادل  الخدمة، 
أن  التمويل جميعاً، على  الموظفين على مصادر  تكاليف  إجمالي  بنسبة ١٪ من  إمكانية فرض رسم  “وينظر في 
يطبّق هذا اإلجراء بدءاً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، وذلك لتمويل التزامات التأمين الصحي في فترة ما بعد 

الخدمة فيما يخص الموظفين العاملين، شريطة مواصلة تطبيق واقعي للفرق الزمني في إطار تقنيات الميزنة”.
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الباب الرابع

امليزانية العادية

 38م/5 املعتمدة 
)667 مليون دوالر(

خطة اإلنفاق
2016-2017

)518 مليون دوالر(  

املوارد الخارجة عن 
امليزانية)١(

دوالردوالردوالر

-          1٤082٤001٤082٤00سداد قروض تجديد مباني املقر ومبنى مكتب الرتبية الدويل

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف   )١(
دعم الربنامج" والصناديق الذاتية التمويل.

المبلغ الالزم لتسديد  ١4 دوالر يمثل  الرابع اعتماداً قدره 4٠٠ ٠٨٢  الباب  وفيما يخص الوثيقة 3٨م/5، يتضمن 
دوالر   ١3  7٨4 ٠٠٠ وقدره   ٢٠١7-٢٠١٦ لعامي  بيلمون”(  )“خطة  المباني  تجديد  بخطة  الخاص  القرض 

والقرض الخاص بمبنى مكتب التربية الدولي وقدره 4٠٠ ٢9٨ دوالر.

 الباب الرابع -  سداد قروض تجديد مباني المقر 
ومبنى مكتب التربية الدولي
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الباب الخامس

امليزانية العادية

 38م/5 املعتمدة 
)667 مليون دوالر(

خطة اإلنفاق
2016-2017

)518 مليون دوالر(  

املوارد الخارجة عن 
امليزانية)١(

دوالردوالردوالر

-          5277000٤819300الزيادات املتوقعة يف التكاليف

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل الوظائف املمولة من حساب "تكاليف   )١(
دعم الربنامج" والصناديق الذاتية التمويل.

وفقاً  لتقنيات  الميزنة  المعتمدة  في القرار 37م/9٢،  ُحسبت  تكاليف  الموظفين  والسلع  والخدمات  في  إطار  أبواب 
ولم  تدرج،   الميزانية  من  األول  إلى  الرابع  استناداً  إلى  تقديرات  التكاليف  في  3١  كانون  األول/ ديسمبر  ٢٠١5.  
 في  األبواب  من  األول  إلى  الرابع،  الزيادات  النظامية  والزيادات  الناجمة  عن  التضخم  التي  يُتوقع  أن  تطرأ  خالل 

 عامي  ٢٠١٦- ٢٠١7،  بل  تم  ع   رضها  على  حدة  في  إطار  الباب  الخامس  من  الميزانية.                                                                                                                                                                                                                

إن  االعتماد  المخصص  للزيادات  المتوقعة  في  التكاليف  في  عامي  ٢٠١٦- ٢٠١7  يبلغ  ٠٠٠ ٢77 5  دوالر.  ويخضع 
 استخدام  االعتماد  المدرج  في  هذا  الباب  من  الميزانية  لموافقة  مسبقة  من  المجلس  التنفيذي.                                                                                 

الباب الخامس - الزيادات المتوقعة في التكاليف
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حاور العمل
م

ب 
س

ح
ن الميزانية ب

ع
جة 

خار
ت الميزانية العادية والموارد ال

عتمادا
ص ا

خ
مل

ألول - 
ق ا

ح
المل

ب
البا

38م/5 املعتمدة  )667 مليون دوالر(
ق 2016-2017 )518 مليون دوالر(

طة اإلنفا
خ

املوارد الخارجة عن 
امليزانية)١()٢(

شغيلية
امليزانية الت

ني 
ميزانية املوظف

جموع
امل

شغيلية
امليزانية الت

ني 
ميزانية املوظف

جموع
امل

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر

 
 

سة العامة واإلدارة
سيا

ب األول - ال
البا

 
 

ف -
أل

سيتان
الهيئتان الرئا

  ٨ 4٨٠٠ ١١
  ١٠٠ ٢ 5٠٠

  10 512 300
  7 ٦9٨٠٠ ٦

  ١٠٠ ٢ 5٠٠
  9 797 300

    -

 
 

باء -
اإلدارة

 
 

-١
اإلدارة العامة

  ٨7٠٠٠ ٦
  ٨ ١35 4٠٠

  2 711 ٤00
  ٨7٠٠٠ ٦

  ٦ ١9٦٠٠ ٨
  2 57٤ 600

    -

-٢
ي للمديرة العامة

ب التنفيذ
املكت

  ٨ ١77 ٠٠٠
  4 43٢ 3٠٠

  6 309 300
  ٦٠٠ 5٠٠

  4 43٢ 3٠٠
  5 032 800

  ٠٠٠ ٠٨٢ ٢

-3
خيل

ف الدا
رشا

اإل
  7١5 7٠٠

  5 ١٦3 3٠٠
  5 879 000

  5١3 7٠٠
  5 ١٦3 3٠٠

  5 677 000
  ٨99 ٠٠٠

-4
شؤون القانونية

املعايري الدولية وال
  3١٠٠ ٨٨

  4 ٢٠4 7٠٠
  ٤ 592 800

  ١٠٠ ١٨٨
  4 ٢٠4 7٠٠

  ٤ 392 800
    -

-5
ت

األخالقيا
  9٦٠٠ ٦

  ٦٦٠ 3٠٠
  756 900

  9٦٠٠ ٦
  ٦٦٠ 3٠٠

  756 900
    -

ب األول - باء
جموع، البا

امل
  3 953 ٤00

  16 296 000
  20 2٤9 ٤00

  2 27٤ 900
  16 159 200

  18 ٤3٤ 100
  2 981 000

جيم -
حدة

ظومة األمم املت
ركة ملن

ش
يف األجهزة امل

سهام 
اإل

  18 673 500
    -

  18 673 500
  16 160 500

    -
  16 160 500

    -

ب األول
جموع، البا

امل
  31 038 700

  18 396 500
  ٤9 ٤35 200

  26 132 200
  18 259 700

  ٤٤ 391 900
  2 981 000

ج
ربام

ت املتعلقة بال
خدما

ج وال
ربام

ب الثاني – ال
البا

 
 

ف -
أل

ج
ربام

ال
 

 

أوالً -
ربية

ال
 

 

١.١
صالح الجميع

ى الحياة ل
يف تطوير نظم التعليم لتعزيز التعّلم الجيد والجامع مد

ضاء 
ساندة الدول األع

م
  3٠ 4٦5 9٠٠

  37 4١7 5٠٠
  67 883 ٤00

  ١٠ 9٠5 3٠٠
  37 4١7 5٠٠

  ٤8 322 800
  ٦3 7٢4 9٠٠

١.٢
ني

سؤول
ني وم

ني مبدع
ني عاملي

طن
ني من أن يكونوا موا

س
ني الدار

تمك
  5 ١٢١ 5٠٠

  ٦٨ ٦5 ٠٠٠
  11 806 500

  ٠ ٢9٢ 7٠٠
  ٦٨ ٦5 ٠٠٠

  8 777 700
  ٨ 4٨٨ 5٠٠

١.3
صد والبحوث

ت والر
رشاكا

طريق ال
حتى عام ٢٠3٠ عن 

جدول أعمال التعليم 
سيق 

ريادة وتن
  ١١ 973 ١٠٠

  7 ٢٨3 5٠٠
  19 256 600

  4 ٠54 5٠٠
  7 ٢٨3 5٠٠

  11 338 000
  ١٢ 3٦٠ 3٠٠

جموع، أوالً
امل

  ٤7 560 500
  51 386 000

  98 9٤6 500
  17 052 500

  51 386 000
  68 ٤38 500

  8٤ 573 700

صناديق الذاتية التمويل.
ف دعم الربنامج" وال

ب "تكالي
سا

ح
ف املمولة من 

ضافة إىل الوظائ
صورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إ

صة لها أو التعهد ب
ص

يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخ
ستنفذ 

ت التي 
رشوعا

)١(  امل

خطة اإلنفاق 
طار 

يف إ
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة  ث تقدَّ

حي
جيم 

ث – 
ب الثال

ب امليزانية إال البا
ت املالية لجميع أبوا

سيناريوهي االعتمادا
يف 

سها 
طار امليزانية املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نف

يف إ
يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة 

 )٢(  املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة 
)5١٨ مليون دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر.
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ب
البا

38م/5 املعتمدة  )667 مليون دوالر(
ق 2016-2017 )518 مليون دوالر(

طة اإلنفا
خ

املوارد الخارجة عن 
امليزانية)١()٢(

شغيلية
امليزانية الت

ني 
ميزانية املوظف

جموع
امل

شغيلية
امليزانية الت

ني 
ميزانية املوظف

جموع
امل

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر

 
 

ربية
سكو لل

هد اليون
معا

 
 

شطة(
ني واألن

ف املوظف
ت املالية للميزانية العادية تكالي

شمل االعتمادا
)قد ت

 
 

)IBE( سكو
ب الرتبية الدويل لليون

مكت
  7 ٠٦3 3٠٠

    -
  7 063 300

  4 ٠4١٠٠ ٨
    -

  ٤ 0٤8 100
    -

)IIEP( ط الرتبية
سكو الدويل لتخطي

معهد اليون
  7 4١٠٠ ٦٨

    -
  7 ٤68 100

  4 ٢٠٠ ٢٨٠
    -

  ٤ 280 200
    -

)U
IL( ى الحياة

سكو للتعّلم مد
معهد اليون

  ٢ 734 9٠٠
    -

  2 73٤ 900
  ١ 5٦7 4٠٠

    -
  1 567 ٤00

    -

)IITE( يف مجال الرتبية
ت 

ت املعلوما
سكو لتكنولوجيا

معهد اليون
  ٢ ١5١٠٠ ٢

    -
  1 252 100

  7١7 ٦٠٠
    -

  717 600
    -

)IICBA
يف أفريقيا )

ت 
سكو الدويل لبناء القدرا

معهد اليون
  3 45٦ 4٠٠

    -
  3 ٤56 ٤00

  ١ 9٨٠ 9٠٠
    -

  1 980 900
    -

)IESA
LC( يف أمريكا الالتينية والكاريبي

سكو الدويل للتعليم العايل 
معهد اليون

  3 ٠٢3 5٠٠
    -

  3 023 500
  ١ 73٨٠٠ ٢

    -
  1 732 800

    -

)M
G

IEP( ستدامة
سالم والتنمية امل

جل ال
ي للرتبية من أ

معهد املهاتما غاند
  493 ٠٠٠

    -
  ٤93 000

  493 ٠٠٠
    -

  ٤93 000
    -

ربية
سكو لل

هد اليون
جموع، معا

امل
  25 ٤91 300

    -
  25 ٤91 300

  1٤ 820 000
    -

  1٤ 820 000
    -

يس األول
ج الرئي

ربنام
جموع، ال

امل
  73 051 800

  51 386 000
 12٤ ٤37 800

  31 872 500
  51 386 000

  83 258 500
  8٤ 573 700

ثانياً -
طبيعية

العلوم ال
 

 

٢.١
ت واملجتمع

سا
سيا

ني العلوم وال
ط ب

يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتوثيق الرواب
ت والحوكمة 

سا
سيا

تعزيز ال
  4 ١49 ٦٠٠

  ٦ ٨79 3٠٠
  12 828 900

  ١ 949 5٠٠
  7 9٨7 ١٠٠

  9 936 600
  9 ٦٠9 7٠٠

٢.٢
سة

يف العلوم والهند
سية 

ت املؤس
بناء القدرا

  4 75٨ 5٠٠
  3 49٠٠٠ ١

  8 2٤9 500
  ٦33 9٠٠

  ٦ ٢43 7٠٠
  3 277 600

  ١4 39٢ 3٠٠

٢.3
ستدام

حل وإدارتها عىل نحو م
سوا

ت وال
حماية املحيطا

جل 
ت من أ

ف والقدرا
تعزيز املعار

  5 ٢9٦ 3٠٠
  ٨ 5٦4 ٦٠٠

  13 860 900
  ٢ 74٨ 4٠٠

  7 4٦٠٠ ٠٦
  10 155 000

  ٠٠٠ ٢٦٢ ٦

٢.4
ث

طر الكوار
ف مخا

ض وتخفي
توطيد التعاون العلمي الدويل فيما يتعلق بنظم األر

  3 ٠53 ٠٠٠
  4 53٦٠٠ ٦

  7 589 600
  ٨79 9٠٠

  3 3٦7 ١٠٠
  ٤ 2٤7 000

  4٨٠٠ ١٨

٢.5
ط الحيوي

تعزيز دور العلوم اإليكولوجية ومعازل املحي
  ٢ ٢37 ٨٠٠

  5 ١٨5 ٠٠٠
  7 ٤22 800

  ٢٦٠ ١ 5٠٠
  4 ٦39 ٢٠٠

  5 899 700
  3 ٨٠٦ 3٠٠

٢.٦
تعزيز أمن املياه العذبة

  5 7٨٦ 4٠٠
  ١٠ 597 ١٠٠

  16 383 500
  4 4٦3 7٠٠

  9 5٠9 4٠٠
  13 973 100

  ١3 74٨٠٠ ٢
جموع، ثانياً

امل
  25 281 600

  ٤1 053 600
  66 335 200

  11 935 900
  35 553 100

  ٤7 ٤89 000
  ٤8 231 900

 
 

سكو للعلوم
معهدا اليون

 
 

ني واألنشطة(
ف املوظف

ت املالية للميزانية العادية تكالي
)قد تشمل االعتمادا

 
 

)U
N

ESCO
-IH

E( يف مجال املياه
سكو للتعليم 

معهد اليون
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ٨5 ١٨3 ٢٠٠

)ICTP( سالم الدويل للفيزياء النظرية
مركز عبد ال

  ٠١ ١5 ٠٠٠
    -

  1 015 000
  ٨١9 4٠٠

    -
  819 ٤00

  53 97٠٠٠ ٠

سكو للعلوم
جموع، معهدا اليون

امل
  1 015 000

    -
  1 015 000

  819 ٤00
    -

  819 ٤00
 139 153 200

يس الثاني
ج الرئي

ربنام
جموع، ال

امل
  26 296 600

  ٤1 053 600
  67 350 200

  12 755 300
  35 553 100

  ٤8 308 ٤00
 187 385 100

صناديق الذاتية التمويل.
ف دعم الربنامج" وال

ب "تكالي
سا

ح
ف املمولة من 

ضافة إىل الوظائ
صورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إ

صة لها أو التعهد ب
ص

يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخ
ستنفذ 

ت التي 
رشوعا

)١(  امل

خطة اإلنفاق 
طار 

يف إ
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة  ث تقدَّ

حي
جيم 

ث – 
ب الثال

ب امليزانية إال البا
ت املالية لجميع أبوا

سيناريوهي االعتمادا
يف 

سها 
طار امليزانية املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نف

يف إ
يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة 

 )٢(  املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة 
)5١٨ مليون دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر.
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ب
البا

38م/5 املعتمدة  )667 مليون دوالر(
ق 2016-2017 )518 مليون دوالر(

طة اإلنفا
خ

املوارد الخارجة عن 
امليزانية)١()٢(

شغيلية
امليزانية الت

ني 
ميزانية املوظف

جموع
امل

شغيلية
امليزانية الت

ني 
ميزانية املوظف

جموع
امل

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر

 
 

ثالثاً -
سانية

العلوم االجتماعية واإلن
 

 

3.١
جل دعم التحوالت االجتماعية واالندماج 

ستقبل من أ
ت املوجهة نحو امل

سا
سيا

سم ال
ف ور

تعبئة البحوث واملعار
ت

ني الثقافا
االجتماعي والحوار ب

  7 7٦٠٠ ٢٨
  ١١ 5٨٠٠ ٨٠

  19 309 ٤00
  3 ٠5٦٠٠ ٢

  9 ٢٨7 ٦٠٠
  12 3٤0 200

  7 ٦١5 5٠٠

3.٢
جل 

ت العلمية والتكنولوجية من أ
ضاء من إدارة اآلثار األخالقية والقانونية والبيئية واملجتمعية للتحديا

ني الدول األع
تمك

ستدامة
تحقيق التنمية االجتماعية الجامعة وامل

  ٨٠ ٢4 ٨٠٠
  4 ١54 9٠٠

  6 959 700
  ١٠٠ ٦٨٨ ١

  3 9٠5 3٠٠
  5 593 ٤00

  5٠٠ 5٠٠

3.3
ب 

شبا
ضة؛ ودعم تنمية ال

ب والريا
شبا

يف مجايل ال
ف املعنية 

شاركية مع األطرا
خالل عملية ت

ت من 
سا

سيا
ضع ال

و
شاركة املدنية

وامل
  4 ٦٦3 ٦٠٠

  7 ١9٢٠٠ ٠
  11 853 800

  ١ 95١٠٠ ٨
  5 5٦٦ 3٠٠

  7 52٤ ٤00
  ٠ ١٨4١٠٠ ٦

ث
يس الثال

ج الرئي
ربنام

جموع، ال
امل

  15 197 000
  22 925 900

  38 122 900
  6 698 800

  18 759 200
  25 ٤58 000

  26 162 100

رابعاً - 
الثقافة

 
 

4.١
جل الحوار والتنمية

ث والتاريخ وحفظها وتعزيزها ونقلها من أ
حماية الثقافة والرتا

  ١٢ 4١9 ٨٠٠
  ٢٠٠ ٢١٢ ٢٠

  32 632 000
  ٦ 4٠٠٠ ١٦

  ١9 ٢77 5٠٠
  25 693 500

  3٨٨ ٠5 7٠٠

4.٢
ت الثقافية واإلبداعية

صناعا
ي، وتنمية ال

ث الثقايف غري املاد
صون الرتا

شكال التعبري الثقايف، و
دعم وتعزيز تنوع أ

  ٠ ٨74 ٢٠٠
  ١3 733 ٢٠٠

  21 807 ٤00
  5 ٢٠٠ ٠٠٦

  ١٢ 9٦٨ 3٠٠
  17 97٤ 500

  ١4 5٢3 ٢٠٠

يس الرابع
ج الرئي

ربنام
جموع، ال

امل
  20 ٤9٤ 000

  33 9٤5 ٤00
  5٤ ٤39 ٤00

  11 ٤22 200
  32 2٤5 800

  ٤3 668 000
  ٤5 ٤08 900

ساً -
خام

ت
صال واملعلوما

االت

5.١
يف وسائل 

شاركة 
سري التعددية وامل

ني، وتي
صحفي

صحافة وسالمة ال
شوء بيئة مؤاتية لحرية التعبري وحرية ال

تعزيز ن
ستقلة 

ستدامة وامل
ت اإلعالمية امل

سا
اإلعالم، ودعم املؤس

  ٦ 439 3٠٠
  ٨ ٨49 3٠٠

  15 288 600
  ٦ ٢3٨٠٠ ٨

  ١ ٨4٠ 7٠٠
  10 779 500

  ١5 ٢٠5 5٠٠

5.٢
ف وحفظها

ت واملعار
ض بعملية تعميم االنتفاع باملعلوما

النهو
  9 ٢٦٦ 3٠٠

  9 ٨١7 3٠٠
  19 083 600

  3 ٨١9 5٠٠
  9 ٠5٢ 7٠٠

  12 872 200
  ١ 5٠7 ١٠٠

س
خام

يس ال
ج الرئي

ربنام
جموع، ال

امل
  15 705 600

  18 666 600
  3٤ 372 200

  6 ٤58 300
  17 193 ٤00

  23 651 700
  16 712 600

صاء
سكو لإلح

معهد اليون
  9 6٤8 800

    -
  9 6٤8 800

  7 69٤ 800
    -

  7 69٤ 800
    -

شطة(
ني واألن

ف املوظف
ت املالية للميزانية العادية تكالي

شمل االعتمادا
)قد ت

 
 

ب امليدانية
إدارة املكات

  ٢٦ 39١٠٠ ١
  5٠ ٨53 7٠٠

  8٤٤٤ ٤ 800
  ٢5 ١٠٠ ١٠١

  55 7٢٠٠ ٢٦
  80 827 300

  ١ 39 ٦٠٠ ٦

شبكة امليدانية
صالح ال

ضايف إل
التمويل اإل

  ٠٠٠ ٠٠٠ ١
  4 ٠٠٠ ٠٠٠

  5 000 000
    -

    -
    -

    -

ف
ب الثاني - أل

جموع، البا
امل

 187 78٤ 900
 230 031 200

 ٤17 816 100
 102 003 000

 210 863 700
 312 866 700

 361 639 000

صناديق الذاتية التمويل.
ف دعم الربنامج" وال

ب "تكالي
سا

ح
ف املمولة من 

ضافة إىل الوظائ
صورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إ

صة لها أو التعهد ب
ص

يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخ
ستنفذ 

ت التي 
رشوعا

)١(  امل

خطة اإلنفاق 
طار 

يف إ
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة  ث تقدَّ

حي
جيم 

ث – 
ب الثال

ب امليزانية إال البا
ت املالية لجميع أبوا

سيناريوهي االعتمادا
يف 

سها 
طار امليزانية املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نف

يف إ
يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة 

 )٢(  املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة 
)5١٨ مليون دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر.
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ب
البا

38م/5 املعتمدة  )667 مليون دوالر(
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طة اإلنفا
خ

املوارد الخارجة عن 
امليزانية)١()٢(

شغيلية
امليزانية الت

ني 
ميزانية املوظف

جموع
امل

شغيلية
امليزانية الت

ني 
ميزانية املوظف

جموع
امل

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر

 
 

باء -
ج

ربام
ت املتعلقة بال

خدما
ال

 
 

- ١
صالح أفريقيا

شطة ل
صد األن

سيق ور
تن

  4 ٢٨٢ 7٠٠
  3 ٨9٨٠٠ ٨

  8 181 500
  59٨ 5٠٠

  3 574 9٠٠
  ٤ 173 ٤00

    -

- ٢
ني

س
ني الجن

ساواة ب
شطة لتحقيق امل

صد األن
سيق ور

تن
  ٦٢5 7٠٠

  ٦١ ١5 ٠٠٠
  2 2٤0 700

  3١٠٠ ١٦
  ٢ ١93 ٠٠٠

  1 609 100
  377 ٠٠٠

- 3
ث

ت وما بعد الكوار
ضاع ما بعد النزاعا

سكو ألو
ي اليون

صد
ت

  79١٠٠ ٠
  ٦٦٠ 3٠٠

  1 ٤50 ٤00
  3١4 5٠٠

  ٦٦٠ 3٠٠
  97٤ 800

- 4
صد الربنامج وإعداد امليزانية

ط االسرتاتيجي ور
التخطي

  ٢ 7١٠٠ ١٠
  4 ٠٠٠ ٢٠٠

  6 910 100
  99٢ 4٠٠

  4 ٠٠٠ ٢٠٠
  5 192 ٤00

  ٨٨ ٦9 5٠٠

- 5
ف عىل نطاق املنظمة

إدارة املعار
  ٦53 5٠٠

  4 39٨ 5٠٠
  5 052 000

  3١٨ 5٠٠
  4 39٨ 5٠٠

  ٤ 717 000
  ٢ 775 ٢٠٠

- ٦
ت الخارجية وإعالم الجمهور

العالقا
  5 ١4٠٠٠ ٢

  ١9 5٢٢ 5٠٠
  2٤ 66٤ 500

  ١ 454 ٢٠٠
  ٢ ١٨5٠ 4٠٠

  19 70٤ 600
  ٨9١ 4٠٠

- 7
سيق العمل امليداني

دعم وتن
  ٠٠٠ ٢٠٠

  9٢3 4٠٠
  1 123 ٤00

  ٠٠٠ ٢٠٠
  9٢3 4٠٠

  1 123 ٤00
  5٠٠٠ ١٢

ب الثاني - باء
جموع، البا

امل
  1٤ ٤0٤ 100

  35 218 500
  ٤9 622 600

  ٤ 19٤ 200
  33 300 500

  37 ٤9٤ 700
  11 ٤٤5 100

جيم -
سية

ح الدرا
ج املن

همة وبرنام
سا

ج امل
برنام

  16 8٤2 900
  1 562 800

  18 ٤05 700
  11 986 900

  1 562 800
  13 5٤9 700

    -

ب الثاني
جموع، البا

امل
 219 031 900

 266 812 500
 ٤85 8٤ ٤٤00

 118 18٤ 100
 2٤5 727 000

 363 911 100
 373 08٤ 100

خلية
ت الدا

خدما
ث - ال

ب الثال
البا

 
 

ف -
أل

رشية
إدارة املوارد الب

 
 

- ١
رشية

إدارة املوارد الب
  5 559 ٦٠٠

  ١3 ٨٦٠ 5٠٠
  19 ٤20 100

  4 4٦٠٠ ٦٠
  ٦ ١٢97 7٠٠

  17 158 300
  53٠ 4٠٠

- ٢
ني

ت املوظف
ب عىل نطاق املنظمة لتنمية قدرا

التدري
  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢

    -
  2 000 000

    -
    -

    -
    -

- 3
ف اإلدارية 

ني والتكالي
سب

ني املنت
شرتك

صحي عن امل
ني ال

صندوق التأم
ت التي تقدم ل

ساهما
امل

  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢
    -

  12 000 000
  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢

    -
  12 000 000

    -

ف
ث - أل

ب الثال
جموع، البا

امل
  19 559 600

  13 860 500
  33 ٤20 100

  16 ٤60 600
  12 697 700

  29 158 300
  530 ٤00

باء -
شؤون املالية

إدارة ال
  ٠٠ ١3 ٢٠٠

  ١3 434 9٠٠
  1٤ ٤38 100

  947 ٢٠٠
  ١١ 394 3٠٠

  12 3٤1 500
  4 ١4٠ 4٠٠

جيم -
ت الدعم)2(

خدما
إدارة 

 
 

- ١
ت

شرتيا
ت الدعم وامل

خدما
سيق 

إدارة وتن
  ٢47 ٨٠٠

  3 7٢٠٠ ٠٢
  3 950 000

  ٢47 ٨٠٠
  3 ٠3٢٠٠ ٦

  3 28٤ 000
    -

- ٢
ت والوثائق

إدارة اللغا
  ٢ 397 3٠٠

  ١4 ٨٠٠ ٨٦٢
  17 260 100

  ١٨ ٢3 7٠٠
  ١٢ 959 ٢٠٠

  15 1٤2 900
  ٢ 3٨٠٠ ٢٨

- 3
ت الثقافية

ت والفعاليا
سالمة، واملؤتمرا

إدارة املرافق، وشؤون األمن وال
  ١٠ 35١٠٠ ١

  ١4 ٦٠٦ 3٠٠
  2٤ 957 ٤00

  4 9٢٠٠ ٠٠
  ٨ ١٢93 4٠٠

  17 793 600
  ١٢٨ ٨ 9٠٠

صناديق الذاتية التمويل.
ف دعم الربنامج" وال

ب "تكالي
سا

ح
ف املمولة من 

ضافة إىل الوظائ
صورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إ

صة لها أو التعهد ب
ص

يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخ
ستنفذ 

ت التي 
رشوعا

)١(  امل

خطة اإلنفاق 
طار 

يف إ
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة  ث تقدَّ

حي
جيم 

ث – 
ب الثال

ب امليزانية إال البا
ت املالية لجميع أبوا

سيناريوهي االعتمادا
يف 

سها 
طار امليزانية املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نف

يف إ
يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة 

 )٢(  املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة 
)5١٨ مليون دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر.
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ب
البا

38م/5 املعتمدة  )667 مليون دوالر(
ق 2016-2017 )518 مليون دوالر(

طة اإلنفا
خ

املوارد الخارجة عن 
امليزانية)١()٢(

شغيلية
امليزانية الت

ني 
ميزانية املوظف

جموع
امل

شغيلية
امليزانية الت

ني 
ميزانية املوظف

جموع
امل

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر

 
 

جيم
ث - 

ب الثال
جموع، البا

امل
  12 996 200

  33 171 300
  ٤6 167 500

  7 331 700
  28 888 800

  36 220 500
  10 ٤57 700

دال -
ت

صاال
ت واالت

ظم املعلوما
إدارة ن

  2 30٤ 800
  9 282 500

  11 587 300
  1 158 800

  8 510 100
  9 668 900

  819 000

ث
ب الثال

جموع، البا
امل

  35 863 800
  69 7٤9 200

 105 613 000
  25 898 300

  61 ٤90 900
  87 389 200

  15 9٤7 500

ث
ب من األول إىل الثال

جموع، األبوا
امل

 285 93٤ ٤00
 35٤ 958 200

 6٤0 892 600
 170 21٤ 600

 325 ٤77 600
 ٤95 692 200

 392 012 600

 
 

يض(
را

خدمة بال
ت إنهاء ال

حاال
ف و

ظائ
ف الو

صني
ني )ت

ظف
يف مالك املو

ت 
صة للتعديال

ص
خ

طية امل
األموال االحتيا

    -
  3 000 000

  3 000 000
    -

    -
    -

    -

خدمة
رة ما بعد ال

يف ف
حي 

ص
ني ال

صندوق التأم
طويلة األجل ل

ت ال
صة لاللتزاما

ص
خ

طية امل
األموال االحتيا

    -
  3 7٤8 000

  3 7٤8 000
    -

  3 ٤06 100
  3 ٤06 100

    -

ربية الدويل
ب ال

جديد مباني املقر ومبنى مكت
ض ت

سداد قرو
ب الرابع - 

البا
  1٤ 082 ٤00

    -
  1٤ 082 ٤00

  1٤ 082 ٤00
    -

  1٤ 082 ٤00
    -

 
 

ف
يف التكالي

ت املتوقعة 
س - الزيادا

خام
ب ال

البا
    -

  5 277 000
  5 277 000

    -
  ٤ 819 300

  ٤ 819 300
    -

س
خام

ب من األول إىل ال
جموع، األبوا

امل
 300 016 800

 366 983 200
 667 000 000

 18٤ 297 000
 333 703 000

 518 000 000
 392 012 600

صناديق الذاتية التمويل.
ف دعم الربنامج" وال

ب "تكالي
سا

ح
ف املمولة من 

ضافة إىل الوظائ
صورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إ

صة لها أو التعهد ب
ص

يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخ
ستنفذ 

ت التي 
رشوعا

)١(  امل

خطة اإلنفاق )5١٨ 
طار 

يف إ
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة  ث تقدَّ

حي
جيم 

ث – 
ب الثال

ب امليزانية إال البا
ت املالية لجميع أبوا

سيناريوهي االعتمادا
يف 

سها 
طار امليزانية املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نف

يف إ
يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة 

)٢(  املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة 
مليون دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر.
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حدة
طاع/الو

الق

ف يف املقر
ظائ

الو
ف يف امليدان

ظائ
الو

املجموع، املقر وامليدان

م ع/ 
ن م ع/
م م ع

مدير
 م

خ ع
املجموع، املقر

 
 

 
 

املجموع، امليدان
ف

ظائ
الو

ف
التكالي

ف
الوظائ

ف
التكالي

مدير
م

م و
مح

ف
الوظائ

ف
التكالي

دوالر
دوالر

دوالر

سة العامة واإلدارة
سيا

ب األول - ال
البا

ف - 
أل

سيتان
الهيئتان الرئا

3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(
  ١

  ٢
  ٦

  9
  ١٠٠ ٢ 5٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  9
  ١٠٠ ٢ 5٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

  ١
  ٢

  ٦
  9

  ١٠٠ ٢ 5٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  9

  ١٠٠ ٢ 5٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

    -
    -

  -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

باء - 
اإلدارة

3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(
 ٢ 

  3
  3٨

١3,5
5٦,5

  ٢ ١٦9٠٠٠ ٦
    -

    -
    -

    -
    -

    -
5٦,5

  ٢ ١٦9٠٠٠ ٦

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 ٢ 

  3
  3٨

١٢,5
55,5

  ١ ١٦59 ٢٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
55,5

  ١ ١٦59 ٢٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

  5
    -

  5
  ٢ ٢54 ٠٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  5
  ٢ ٢54 ٠٠٠

 
ب األول          

جموع، البا
امل

38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(
 2 

  ٤
  ٤0

19,5
65,5

  18 396 500
    -

    -
    -

    -
    -

    -
65,5

  18 396 500

 
 

ق )518 مليون دوالر(
طة اإلنفا

خ
 2 

  ٤
  ٤0

18,5
6٤,5

  18 259 700
    -

    -
    -

    -
    -

    -
6٤,5

  18 259 700

 
 

عن امليزانية 
جة 

خار
املوارد ال

)667 مليون دوالر و518 مليون دوالر( 
   - 

    -
  5

    -
  5

  2 25٤ 000
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  5

  2 25٤ 000

ج
ربام

ت املتعلقة بال
خدما

ج وال
ربام

ب الثاني - ال
البا

ف - 
أل

ج
ربام

ال

)ED
قطاع الرتبية )

3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(
 ١ 

  4
  49

  3١
  ٨5

  ٢١ 7٦4 9٠٠
  ١

  ٦٨
  3١

  ١١
  ١١١

 ٢9 ١٠٠ ٦٢١
  ١9٦

  5١ 3٠٠٠ ٨٦

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 ١ 

  4
  49

  3١
  ٨5

  ٢١ 7٦4 9٠٠
  ١

  ٦٨
  3١

  ١١
  ١١١

 ٢9 ١٠٠ ٦٢١
  ١9٦

  5١ 3٠٠٠ ٨٦

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

  ٢
    -

  ٢
  775 ١٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ٢
  775 ١٠٠

)SC( قطاع العلوم الطبيعية
3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

 ٢ 
  3

٦٠
  3١

9٦
  ٢5 ٢77 ٠٠٠

  37
  ٢٠

  ٢
59

 ١5 77٦٠٠ ٦
١55

  4٠ ١53 ٦٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 ٢ 

  3
49,5

  ٢٨
٨٢,5

  ٠ ٢٢5٦٠٠ ١
 

  3٢
  ١7

  ٢
  5١

  ١3 5٠١ 5٠٠
١33,5

  35 553 ١٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

  ٢
    -

  ٢
  7٢٨ 4٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ٢
  7٢٨ 4٠٠

طار امليزانية املعتمدة )667 مليون دوالر( 
يف إ

ت 
جا

ب الدر
س

ح
ف الثابتة ب

ظائ
ص الو

خ
حق الثاني -  مل

املل
 

ق )518 مليون دوالر(
طة اإلنفا

خ
و
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حدة
طاع/الو

الق

ف يف املقر
ظائ

الو
ف يف امليدان

ظائ
الو

املجموع، املقر وامليدان

م ع/ 
ن م ع/
م م ع

مدير
 م

خ ع
املجموع، املقر

 
 

 
 

املجموع، امليدان
ف

ظائ
الو

ف
التكالي

ف
الوظائ

ف
التكالي

مدير
م

م و
مح

ف
الوظائ

ف
التكالي

دوالر
دوالر

دوالر

)بما يف ذلك لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم 
))IOC( ت

املحيطا
3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

 ١ 
١4

  ٨
٢3

  ٠٢ ٦4 9٠٠
٦

٢,5
٨,5

  ٢ 539 7٠٠
3١,5

  ٨ 5٦4 ٦٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 ١ 

 
١١,5

  5
١7,5

  5 ٠55 ٨٠٠
 

  ٦
١,5

 
7,5

  ٢ 35٨٠٠ ٠
  ٢5

  7 4٦٠٠ ٠٦

املوارد الخارجة عن امليزانية )٦٦7 مليون دوالر 
و5١٨ مليون دوالر(

   - 
    -

    -
    -

  -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

)SH
S( سانية

قطاع العلوم االجتماعية واإلن
3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

 ١ 
  ٢

  3٨
  ١5

  5٦
  ١5 ١١3 ٦٠٠

  ٢٢
٢,5

٢4,5
  7 ٨١٢ 3٠٠

٨٠,5
  ٢٢ 9٢5 9٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 ١ 

  ٢
  ٢9

  ١5
  47

  ١٢ 55١ 4٠٠
 

  ١7
3,5

 
٢٠,5

  ٢٠ ٦7 ٨٠٠
٦7,5

  ١٨ 759 ٢٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية )٦٦7 مليون دوالر 
و5١٨ مليون دوالر(

   - 
    -

  ١
    -

  ١
  357 4٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ١
  357 4٠٠

)CLT( قطاع الثقافة
3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

 ١ 
  3

  49
  3٦

  ٨9
  ٢١ 4١3 ٠٠٠

  ٢٨
  ٢4

  ٢
  54

  ١٢ 53٢ 4٠٠
  ١43

  33 945 4٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 ١ 

  3
  4٦

  33
  ٨3

  ٢ ٢٠7٦ 7٠٠
 

  ٢٨
  ١9

  ١
  4٨

  ١١ 9٦9 ١٠٠
  ١3١

  3٢ ٢45 ٨٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية )٦٦7 مليون دوالر 
و5١٨ مليون دوالر(

   - 
    -

  5
    -

  5
  ١ 5١٠٠ ١٢

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  5
  ١ 5١٠٠ ١٢

))W
H

C( ث العاملي
)بما يف ذلك مركز اليونسكو للرتا

3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(
   - 

  ٢
  ١٦

  ٨
  ٢٦

  ٦٨ ٦4 ٨٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ٢٦

  ٦٨ ٦4 ٨٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
   - 

  ٢
  ١٦

  ٨
  ٢٦

  ٦٨ ٦4 ٨٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ٢٦

  ٦٨ ٦4 ٨٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية )٦٦7 مليون دوالر 
و5١٨ مليون دوالر(

   - 
    -

  ١
    -

  ١
  354 ٢٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ١
  354 ٢٠٠

)CI( ت
صال واملعلوما

قطاع االت
3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

 ١ 
  ٢

  ٢4
  ١7

  44
  ٢٨٨ ١١ 9٠٠

  ١5
١٦

  ١
3٢

  7 377 7٠٠
7٦

  ٦٠٠ ٦٦٦ ١٨

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 ١ 

  ٢
  ٢3

  ١٦
  4٢

  ١٠ 747 ٢٠٠
 

  ١١
١9,5

  ١
3١,5

  ٦ 44٢٠٠ ٦
73,5

  ١7 ١93 4٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

  ١
    -

  ١
  437 ٨٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ١
  437 ٨٠٠

ب امليدانية
إدارة املكات

3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(
  5

  ٢
  7

  ٨٨ ١7 7٠٠
  3١

  ٦4
  ٨

  ٢٨٦
  3٨9

  5٠٠٠ ١٦٦ ٦
  39٦

  5٠ ٨53 7٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

 
  3

  ٢
  5

  ١١٦ ١ 3٠٠
  3١

  ٦٠
  ٨

  ٢٨٢
  3٨١

 54 ٦٠9 9٠٠
  3٨٦

  55 7٢٠٠ ٢٦

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

    -
    -

  -
    -

    -
    -

  ١
    -

  ١
  ١7١٠٠ ٢

  ١
  ١7١٠٠ ٢
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حدة
طاع/الو

الق

ف يف املقر
ظائ

الو
ف يف امليدان

ظائ
الو

املجموع، املقر وامليدان

م ع/ 
ن م ع/
م م ع

مدير
 م

خ ع
املجموع، املقر

 
 

 
 

املجموع، امليدان
ف

ظائ
الو

ف
التكالي

ف
الوظائ

ف
التكالي

مدير
م

م و
مح

ف
الوظائ

ف
التكالي

دوالر
دوالر

دوالر

شبكة امليدانية
صالح ال

ضايف إل
التمويل اإل

3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(
  -

    -
    -

  4 ٠٠٠ ٠٠٠
    -

  4 ٠٠٠ ٠٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

 
 

 
  -

    -
 

 
 

 
    -

    -
    -

    -

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

    -
    -

  -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

باء - 
ج

ربام
ت املتعلقة بال

خدما
ال

)A
FR

صالح أفريقيا )
شطة ل

صد األن
سيق ور

تن
3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

 ١ 
  ١

  ٦
  5

  ١3
  3 593 ٨٠٠

  ١
  ١

  3٠5 ٠٠٠
  ١4

  3 ٨9٨٠٠ ٨

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 ١ 

  ١
  5

  5
  ١٢

  3 ٢٦9 9٠٠
 

  ١
 

 
  ١

  3٠5 ٠٠٠
  ١3

  3 574 9٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

    -
    -

  -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

ني 
ساواة ب

شطة لتنفيذ أولوية امل
صد األن

سيق ور
تن

)G
E( ني

س
الجن

3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(
  ١

  3
  ١

  5
  ٦١ ١5 ٠٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  5
  ٦١ ١5 ٠٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

  ١
  ٢

  ١
  4

  ٢ ١93 ٠٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  4

  ٢ ١93 ٠٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

  ١
    -

  ١
  377 ٠٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ١
  377 ٠٠٠

ت وما بعد 
ضاع ما بعد النزاعا

سكو ألو
ي اليون

صد
ت

ث
الكوار

3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(
  ٢

  ٢
  ٦٦٠ 3٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ٢
  ٦٦٠ 3٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

 
  ٢

 
  ٢

  ٦٦٠ 3٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ٢

  ٦٦٠ 3٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

    -
    -

  -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

صد الربنامج وإعداد 
ط االسرتاتيجي ور

التخطي
)BSP( امليزانية

3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(
  ٢

  7
  ٦

  ١5
  4 ٠٠٠ ٢٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ١5
  4 ٠٠٠ ٢٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

  ٢
  7

  ٦
  ١5

  4 ٠٠٠ ٢٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ١5

  4 ٠٠٠ ٢٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

  ١4
  4

  ١٨
  ٠٢ ٦4 5٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ١٨
  ٠٢ ٦4 5٠٠

)O
K

M
ف عىل نطاق املنظمة )

إدارة املعار
3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

  ١
  ١3

  ٢
  ١٦

  4 39٨ 5٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ١٦

  4 39٨ 5٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

  ١
  ١3

  ٢
  ١٦

  4 39٨ 5٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ١٦

  4 39٨ 5٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

  ٨
    -

  ٨
  ٢ 775 ٢٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ٨
  ٢ 775 ٢٠٠
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حدة
طاع/الو

الق

ف يف املقر
ظائ

الو
ف يف امليدان

ظائ
الو

املجموع، املقر وامليدان

م ع/ 
ن م ع/
م م ع

مدير
 م

خ ع
املجموع، املقر

 
 

 
 

املجموع، امليدان
ف

ظائ
الو

ف
التكالي

ف
الوظائ

ف
التكالي

مدير
م

م و
مح

ف
الوظائ

ف
التكالي

دوالر
دوالر

دوالر

)ER
I( ت الخارجية وإعالم الجمهور

العالقا
3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

 ١ 
  ٢

  4٢
  3٠

  75
  ٠ ١٨7٦٠٠ ٦

  4
  4

  ١ 445 9٠٠
  79

  ١9 5٢٢ 5٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 ١ 

  ٢
  37

  3٠
  7٠

  ٨٠ ١٦4 5٠٠
 

  4
 

 
  4

  ١ 445 9٠٠
  74

  ٢ ١٨5٠ 4٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

  ١
  ١

  ٢
  ٦9١ 4٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ٢
  ٦9١ 4٠٠

)FSC( سيق العمل امليداني
دعم وتن

3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(
  ٢

  ١
  3

  9٢3 4٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  3

  9٢3 4٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

 
  ٢

  ١
  3

  9٢3 4٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  3

  9٢3 4٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
  ١

    -
    -

  ١
  5٠٠٠ ١٢

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ١
  5٠٠٠ ١٢

جيم - 
سية

ح الدرا
ج املن

همة وبرنام
سا

ج امل
برنام

3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(
  ٢

  ٦
  ٨

  ١ 5٨٠٠ ٦٢
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ٨

  ١ 5٨٠٠ ٦٢

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

 
  ٢

  ٦
  ٨

  ١ 5٨٠٠ ٦٢
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ٨

  ١ 5٨٠٠ ٦٢

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

    -
    -

  -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ب الثاني          

جموع، البا
امل

38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(
 8 

  21
  302

  183
  51٤

  131 775 500
32

239
101,5

302
67٤,5

 
 135 037 000

1 188,5
  266 812 500

 
 

ق )518 مليون دوالر(
طة اإلنفا

خ
 8 

  21
269,5

  176
٤7٤,5

  121 620 500
  32

  221
  98

  297
  6٤8

 12٤ 106 500
1 122,5

  2٤5 727 000

 
 

عن امليزانية )667 مليون 
جة 

خار
املوارد ال

دوالر و518 مليون دوالر(
   - 

  1
  35

  5
  ٤1

  1٤ 190 900
    -

    -
  1

    -
  1

  172 100
  ٤2

  1٤ 363 000

خلية
ت الدا

خدما
ث - ال

ب الثال
البا

ف - 
أل

)H
R

M
رشية )

إدارة املوارد الب
3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

  ١
  ٢٨

  33
  ٦٢

  ١3 ٨٦٠ 5٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ٦٢

  ١3 ٨٦٠ 5٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

  ١
  ٢5

  3١
  57

  ٦ ١٢97 7٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  57

  ٦ ١٢97 7٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

  ١
  ١

  ٢
  53٠ 4٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ٢
  53٠ 4٠٠
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حدة
طاع/الو

الق

ف يف املقر
ظائ

الو
ف يف امليدان

ظائ
الو

املجموع، املقر وامليدان

م ع/ 
ن م ع/
م م ع

مدير
 م

خ ع
املجموع، املقر

 
 

 
 

املجموع، امليدان
ف

ظائ
الو

ف
التكالي

ف
الوظائ

ف
التكالي

مدير
م

م و
مح

ف
الوظائ

ف
التكالي

دوالر
دوالر

دوالر

باء -
)BFM

شؤون املالية )
إدارة ال

3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(
  ٢

  ٢7
  ٢9

  5٨
  ١3 434 9٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  5٨
  ١3 434 9٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

  ١
  ٢3

  ٢٦
  5٠

  ١١ 394 3٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  5٠

  ١١ 394 3٠٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

  7
  9

  ١٦
  4 ١4٠ 4٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ١٦
  4 ١4٠ 4٠٠

جيم -
)M

SS(  ت الدعم
خدما

إدارة 
3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

  ٢
  39

  ١3٦
  ١77

  33 ١7١ 3٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ١77

  33 ١7١ 3٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

  ٢
  34

  ١١9
  ١55

  ٨٠٠ ٨٨٨ ٢٨
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ١55

  ٨٠٠ ٨٨٨ ٢٨

املوارد الخارجة عن امليزانية )٦٦7 مليون دوالر(
   - 

    -
  3

  54
  57

  9 ٨٠٠ ٨١١
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  57

  9 ٨٠٠ ٨١١

املوارد الخارجة عن امليزانية )5١٨ مليون دوالر(
   - 

    -
  4

  59
  ٦3

  ١ ١١47 7٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ٦3

  ١ ١١47 7٠٠

دال -
)M

IS( ت
صاال

ت واالت
ظم املعلوما

إدارة ن
3٨م/5 املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(

  ٢١
  ٢5

  4٦
  9 ٢٨٢ 5٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  4٦
  9 ٢٨٢ 5٠٠

خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر(
 

 
  ١٨

  ٢5
  43

  ٨ 5١٠٠ ١٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  43

  ٨ 5١٠٠ ١٠

املوارد الخارجة عن امليزانية 
)٦٦7 مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر( 

   - 
    -

    -
  4

  4
  ٨١9 ٠٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  4
  ٨١9 ٠٠٠

 
ث          

ب الثال
جموع، البا

امل
38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

   - 
  5

  115
  223

  3٤3
  69 7٤9 200

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  3٤3
  69 7٤9 200

 
 

ق )518 مليون دوالر(
طة اإلنفا

خ
   - 

  ٤
  100

  201
  305

  61 ٤90 900
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  305

  61 ٤90 900

 
 

جة عن امليزانية )667 مليون دوالر(
املوارد الخار

   - 
    -

  11
  68

  79
  15 301 600

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  79
  15 301 600

 
 

جة عن امليزانية )518 مليون دوالر(
املوارد الخار

   - 
    -

  12
  73

  85
  16 637 500

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  85
  16 637 500

 
ث

ب من األول إىل الثال
جموع العام، األبوا

امل
38م/5 املعتمدة )667 مليون دوالر(

 10 
  30

٤57
٤25,5

922,5
  219 921 200

  32
  239

101,5
302

67٤,5
 135 037 000

1 597
  35٤ 958 200

 
 

ق )518 مليون دوالر(
طة اإلنفا

خ
 10 

  29
٤09,5

395,5
  8٤٤

  201 371 100
  32

  221
  98

  297
  6٤8

 12٤ 106 500
  1 ٤92

  325 ٤77 600

 
 

جة عن امليزانية )667 مليون دوالر(
املوارد الخار

   - 
  1

  51
  73

  125
  31 7٤6 500

    -
    -

  1
    -

  1
  172 100

  126
  31 918 600

 
 

جة عن امليزانية )518 مليون دوالر(
املوارد الخار

   - 
  1

  52
  78

  131
  33 082 ٤00

    -
    -

  1
    -

  1
  172 100

  132
  33 25٤ 500
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 الملحق الثالث -  ملخص األنشطة الالمركزية بحسب المناطق
قائمة المكاتب الميدانية )باستثناء معاهد ومراكز اليونسكو(

آسيا واملحيط الهاديأفريقيا)1(

املكاتب الجامعة واملكاتب اإلقليميةاملكاتب اإلقليمية املتعددة القطاعات

أبوجا

أملاتيداكار

آبياهراري

بانكوك واملكتب اإلقليمي للرتبيةنريوبي

بيجنيياوندي

جاكارتا واملكتب اإلقليمي للعلوم

نيودلهياملكاتب الوطنية

طهرانأبيدجان

أكرا

املكاتب الوطنيةباماكو

داكابرازافيل

هانويدار السالم

إسالم ابادجوبا

كابولكينشاسا

كاتماندوليربفيل

بنوم بنهمابوتو

طشقندويندهوك

مكاتب االتصال

أديس أبابا واملكتب الوطني

أوروبا وأمريكا الشماليةالدول العربية

املكاتب الجامعة واملكاتب اإلقليميةاملكاتب الجامعة واملكاتب اإلقليمية

البندقية واملكتب اإلقليمي للعلوم والثقافة يف أوروبابريوت واملكتب اإلقليمي للرتبية

القاهرة واملكتب اإلقليمي للعلوم

الدوحة

الرباط

مكاتب االتصالاملكاتب الوطنية

بروكسلعّمان

جنيفالعراق )عّمان/بغداد(

نيويوركالخرطوم

رام الله

أمريكا الالتينية والكاريبي

املكاتب الجامعة واملكاتب اإلقليمية

هافانا واملكتب اإلقليمي للثقافة

كينغستون

مونتيفيديو واملكتب اإلقليمي للعلوم

كيتو

سان خوسيه

املكاتب الوطنية

برازيليا
غواتيماال

ليما
مكسيكو

بور أو برانس
سانتياغو واملكتب اإلقليمي للرتبية

ل املكتب الوطني يف بوجمبورا وُدمج يف بوروندي باسم "دار ثقافة السالم". )١( حوِّ
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صاء، 
ح

إل
سكو ل

سة، ومعهد اليون
خم

سية ال
ج الرئي

ربام
ق واملقر )ال

ط
ب املنا

س
ح

ي ب
ج العاد

ربنام
جدول 1 -  موارد ال

ال
 

جمهور(
الم ال

ع
جية وإ

خار
ت ال

القا
طاع الع

ب امليدانية، وإدارة أفريقيا، وق
وإدارة املكات

ن دوالر 
مليو

 667 
 

يس/الوحدة
الربنامج الرئي

املقر

امليدان
38م/5 املعتمدة

)667مليون دوالر(
أفريقيا

الدول العربية
ط 

حي
سيا وامل

آ
ي

الهاد
أوروبا وأمريكا 

شمالية
ال

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

جموع
امل

امليدان

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

ربية
ال

أوالً –
ف الثابتة()١(

املوظفون )الوظائ
   ٢١ 7٦4 9٠٠

   9 ٢4١ 7٠٠
   5 79٨ 9٠٠

   ٢ ٨94 3٠٠
   ١ 344 3٠٠

   4 94١ 9٠٠
   29 621 100

   51 386 000

٪4٢,4
٪١٨,٠

٪١١,3
٪١٦,١

٪٢,٦
٪9,٦

٪57,6
٪100,0

ثانياً -
)M

G
IEPو IESA

LCو IICBA
سكو للرتبية 

يف ذلك معاهد اليون
شطة )بما 

األن
   ٢4 ٠٠٠ ١٨٢

   ١3 3٦٠ 4٠٠
   4 ١53 ٠٠٠

   ٦ 7٨3 5٠٠
   54 5٠٠

   ٠٠٠ ٠٠٠ ٦
   30 351 ٤00

   5٤ 533 ٤00

٪44,3
٪٢4,5

٪7,٦
٪١٢,4

٪٠,١
٪١١,٠

٪55,7
٪100,0

)2()IITEو U
ILو IIEPو IBE

ستثناء 
ربية )با

جموع، ال
امل

   ٤5 9٤6 900
   22 602 100

   9 951 900
   15 077 800

   1 398 800
   10 9٤1 900

   59 972 500
   105 919 ٤00

٪٤3,٤
٪21,3

٪9,٤
٪1٤,2

٪1,3
٪10,3

٪56,6
٪100,0

IITEو U
ILو IBEو IIEP :معاهد اليونسكو للرتبية

   ١٨ 5١٨ 4٠٠
ت املالية للمعاهد(

يف ذلك االعتمادا
ربية )بما 

جموع، ال
امل

   12٤ ٤37 800

طبيعية
العلوم ال

أوالً –
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
   ٢5 ٢7٦ 9٠٠

   5 555 45٠
   ٦٠ ١9 ١٠٠

   4 ٠5٠٠٠ ٦
   ١ 747 ١5٠

   ٨٠ ٢9 ٠٠٠
   15 776 700

   ٤1 053 600

٪٦١,٦
٪١3,5

٪3,9
٪9,9

٪4,3
٪٦,٨

٪38,٤
٪100,0

ثانياً - 
)ICTP يف ذلك

شطة )بما 
األن

   ١5 ٠54 3٠٠
   4 357 3٠٠

   ٦ ١7١٠٠ ١
   ٢ 4٠٠٠ ١٦

   ٢97 9٠٠
   ٢ 5٠٠٠ ٠٠

   11 2٤2 300
   26 296 600

٪57,٢
٪١٦,٦

٪٦,4
٪9,٢

٪١,١
٪9,5

٪٤2,8
٪100,0

)ICTP يف ذلك
طبيعية )بما 

جموع، العلوم ال
امل

   ٤0 331 200
   9 912 750

   3 280 200
   6 ٤72 000

   2 0٤5 050
   5 309 000

   27 019 000
   67 350 200

٪59,9
٪1٤,7

٪٤,9
٪9,6

٪3,0
٪7,9

٪٤0,1
٪100,0

سانية
العلوم االجتماعية واإلن

أوالً –
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
   ١5 ١١3 ٦٠٠

   ٠٢ ٢5 3٠٠
   ١ 34٢ 4٠٠

   ٢ 433 9٠٠
     -

   ٠١٠ ٢ 7٠٠
   7 812 300

   ٢٢ 9٢5 9٠٠

٪٦5,9
٪٨,٨

٪5,9
٪١٠,٦

٪٠,٠
٪٨,٨

٪3٤,1
٪100,0

ثانياً - 
شطة

األن
   5 ٨3٢ 7٠٠

   3 45٢٠٠ ٢
   ١ 9١٠ 9٠٠

   ١ 94٠ 3٠٠
     -

   ٠٦٠ ٢ 9٠٠
   9 36٤ 300

   ١5 ١97 ٠٠٠

٪3٨,4
٪٢٢,7

٪١٢,٦
٪١٢,٨

٪٠,٠
٪١3,٦

٪61,6
٪١٠٠,٠

سانية
جموع، العلوم االجتماعية واإلن

امل
   20 9٤6 300

   5 ٤77 500
   3 253 300

   ٤ 37٤ 200
     -

   ٤ 071 600
   17 176 600

   38 122 900

٪5٤,9
٪1٤,٤

٪8,5
٪11,5

٪0,0
٪10,7

٪٤5,1
٪100,0

رتبية.
سكو لل

ف الثابتة معاهد اليون
ظائ

شمل الو
)١( ال ت

طق.
ب املنا

س
ح

طتها ب
ش

ص توزيع أن
خ

ت ت
شأنها بيانا

ي ال تتوافر ب
IITE( الت

U و
ILو IIE

Pو IBE
رتبية )

سكو لل
ستثناء معاهد اليون

)٢( با

ح.
ري متا

طق غ
ب املنا

س
ح

صاء ب
إلح

سكو ل
طة معهد اليون

ش
)3( توزيع ميزانية أن



3٨م/5 املعتمدة - امللحق الثالث347

يس/الوحدة
الربنامج الرئي

املقر

امليدان
38م/5 املعتمدة

)667مليون دوالر(
أفريقيا

الدول العربية
ط 

حي
سيا وامل

آ
ي

الهاد
أوروبا وأمريكا 

شمالية
ال

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

جموع
امل

امليدان

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

الثقافة

أوالً –
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
   ٢١ 4١3 ٠٠٠

   4 ٨١3 ٦5٠
   ١ 7٨4 ١٠٠

   3 ٢9٦ 5٠٠
   34٦ 75٠

   ٢ ٢9١ 4٠٠
   12 532 ٤00

   33 945 4٠٠

٪٦3,١
٪١4,٢

٪5,3
٪9,7

٪١,٠
٪٦,٨

٪36,9
٪100,0

ثانياً - 
شطة

األن
   ١١ 999 7٠٠

   ٢ 9٨٠٠ ٨١
   ١ 7١١ 3٠٠

   ١١٠ ٢ 9٠٠
   ١47 ٠٠٠

   ١ 543 3٠٠
   8 ٤9٤ 300

   ٢٠ 494 ٠٠٠

٪5٨,٦
٪١4,5

٪٨,4
٪١٠,3

٪٠,7
٪7,5

٪٤1,٤
٪١٠٠,٠

جموع، الثقافة
امل

   33 ٤12 700
   7 795 ٤50

   3 ٤95 ٤00
   5 ٤07 ٤00

   ٤93 750
   3 83٤ 700

   21 026 700
   5٤ ٤39 ٤00

٪61,٤
٪1٤,3

٪6,٤
٪9,9

٪0,9
٪7,0

٪38,6
٪100,0

ت
صال واملعلوما

االت

أوالً –
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
   ٢٨٨ ١١ 9٠٠

   ٢ 7١5 ١٠٠
   ٨ ١٨٠ ١5٠

   ١ 55٠٠٠ ٨
   4٦٠٠ ٠٦

   ١ 5١7 ١5٠
   7 377 700

   ٦٠٠ ٦٦٦ ١٨

٪٦٠,5
٪١4,5

٪٦,3
٪٨,3

٪٢,٢
٪٨,١

٪39,5
٪١٠٠,٠

ثانياً - 
شطة

األن
   7 ٢34 7٠٠

   3 ٢34 35٠
   ٠ ١7١٠٠ ٨

   ٢ 3٢ ١٠5٠
     -

   ٨ ١4٢٠٠ ٨
   8 ٤70 900

   ١5 7٠5 ٦٠٠

٪4٦,١
٪٢٠,٦

٪٦,9
٪١4,7

٪٠,٠
٪١١,٨

٪53,9
٪١٠٠,٠

ت
صال واملعلوما

جموع، االت
امل

   18 523 600
   5 9٤9 ٤50

   2 258 950
   3 868 250

   ٤06 600
   3 365 350

   15 8٤8 600
   3٤ 372 200

٪53,9
٪17,3

٪6,6
٪11,3

٪1,2
٪9,8

٪٤6,1
٪100,0

)IITEو U
ILو IIEPو IBE

ستثناء 
سية )با

ج الرئي
ربام

طة ال
ش

جموع الفرعي، أن
امل

   159 160 700
   51 737 250

   22 239 750
   35 199 650

   ٤ 3٤٤ 200
   27 522 550

   1٤1 0٤3 ٤00
   300 20٤ 100

٪53,٠
٪١7,٢

٪7,4
٪١١,7

٪١,4
٪9,٢

٪٤7,0
٪١٠٠,٠

)IITEو U
ILو IIEPو IBE املجموع الفرعي، أنشطة الربامج الرئيسية )بما يف ذلك

   3١٨ 7٢٢ 5٠٠

صاء)3(
معهد اليونسكو لإلح

   9 6٤8 800

ب امليدانية
إدارة املكات

ف -
أل

ف الثابتة(
يف امليدان - املوظفون )الوظائ

إدارة الربامج الالمركزية 
   ٨٨ ١7 7٠٠

   ١٦ 9٦5 ١٠٠
   9 ٨3١ 3٠٠

   ١3 ٦٦٢ 3٠٠
   3 4٨3 ٦٠٠

   ٢٢ ١٢3 7٠٠
   56 166 000

   5٠ ٨53 7٠٠

باء -
ب امليدانية

شغيل املكات
ف ت

تكالي
   ٢ 4٠٠٠ ١٠

   ٢ ٨4٨ 3٠٠
   ٢ 94٠ 3٠٠

   ٦ ٦7٢ 7٠٠
   ٨٨ ١4 ٢٠٠

   4 ٢35 ٦٠٠
   23 981 100

   ٢٦ 39١٠٠ ١

ب امليدانية
جموع، إدارة املكات

امل
   ٤ 297 700

   25 213 ٤00
   12 771 600

   20 335 000
   5 367 800

   16 ٤59 300
   80 1٤7 100

   8٤٤٤ ٤ 800

٪5,1
٪29,9

٪15,1
٪2٤,1

٪6,٤
٪19,5

٪9٤,9
٪100,0

رتبية.
سكو لل

ف الثابتة معاهد اليون
ظائ

شمل الو
)١( ال ت

طق.
ب املنا

س
ح

طتها ب
ش

ص توزيع أن
خ

ت ت
شأنها بيانا

ي ال تتوافر ب
IITE( الت

U و
ILو IIE

Pو IBE
رتبية )

سكو لل
ستثناء معاهد اليون

)٢( با

ح.
ري متا

طق غ
ب املنا

س
ح

صاء ب
إلح

سكو ل
طة معهد اليون

ش
)3( توزيع ميزانية أن
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يس/الوحدة
الربنامج الرئي

املقر

امليدان
38م/5 املعتمدة

)667مليون دوالر(
أفريقيا

الدول العربية
ط 

حي
سيا وامل

آ
ي

الهاد
أوروبا وأمريكا 

شمالية
ال

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

جموع
امل

امليدان

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

شبكة امليدانية
صالح ال

ضايف إل
التمويل اإل

أوالً -
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
     -

   ٠٠٠ ٠٠٠ ١
   3 ٠٠٠ ٠٠٠

     -
     -

     -
   ٤ 000 000

   4 ٠٠٠ ٠٠٠

ثانياً -
شطة

األن
     -

   ٠٠٠ ٢٠٠
   ٠٠٠ ٨٠٠

     -
     -

     -
   1 000 000

   ٠٠٠ ٠٠٠ ١

شبكة امليدانية
صالح ال

جموع، إ
امل

     -
   1 200 000

   3 800 000
     -

     -
     -

   5 000 000
   5 000 000

٪0,0
٪2٤,0

٪76,0
٪0,0

٪0,0
٪0,0

٪100,0
٪100,0

)U
ISو IITEو U

ILو IIEPو IBE
ستثناء 

ف )با
ب الثاني - أل

جموع الفرعي، البا
امل

   163 ٤58 ٤00
   78 150 650

   38 811 350
   55 53٤ 650

   9 712 000
   ٤3 981 850

   226 190 500
   389 6٤8 900

٪٤2,0
٪20,1

٪10,0
٪1٤,3

٪2,5
٪11,3

٪58,0
٪100,0

ت املالية لكل املعاهد(
يف ذلك االعتمادا

ف )بما 
ب الثاني - أل

جموع الفرعي، البا
امل

   ٤17 816 100

ب الثاني - باء - 1
البا

ح أفريقيا
صال

طة ل
ش

صد األن
سيق ور

تن

أوالً -
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
   3 593 ٨٠٠

   3٠5 ٠٠٠
     -

     -
     -

     -
   305 000

   3 ٨9٨٠٠ ٨

ثانياً -
شطة

األن
   4 ٠٠9 7٠٠

   ٢73 ٠٠٠
     -

     -
     -

     -
   273 000

   4 ٢٨٢ 7٠٠

ب الثاني - باء - 1
جموع الفرعي، البا

امل
   7 603 500

   578 000
     -

     -
     -

     -
   578 000

   8 181 500

٪92,9
٪7,1

٪0,0
٪0,0

٪0,0
٪0,0

٪7,1
٪100,0

ب الثاني - باء - 6
البا

جمهور
جية وإعالم ال

خار
ت ال

العالقا

أوالً -
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
   ٠ ١٨7٦٠٠ ٦

     -
     -

   ٢٦7 9٠٠
   ٨٠7 5٠٠

   37٠ 5٠٠
   1 ٤٤5 900

   ١9 5٢٢ 5٠٠

ثانياً -
شطة

األن
   5 ٠5٠٠٠ ٢

     -
     -

   3٠٠٠ ٠
   3٠٠٠ ٠

   3٠٠٠ ٠
   90 000

   5 ١4٠٠٠ ٢

ب الثاني - باء - 6
جموع الفرعي، البا

امل
   23 128 600

     -
     -

   297 900
   837 500

   ٤00 500
   1 535 900

   2٤ 66٤ 500

٪93,8
٪0,0

٪0,0
٪1,2

٪3,٤
٪1,6

٪6,2
٪100,0

)U
ISو IITEو U

ILو IIEPو IBE
ستثناء 

ب الثاني )با
جموع، البا

امل
   19٤ 190 500

   78 728 650
   38 811 350

   55 832 550
   10 5٤9 500

   ٤٤ 382 350
   228 30٤ ٤00

   ٤22 ٤9٤ 900

٪٤6,0
٪18,6

٪9,2
٪13,2

٪2,5
٪10,5

٪5٤,0
٪100,0

ت املالية لكل املعاهد(
يف ذلك االعتمادا

ب الثاني )بما 
جموع الفرعي، البا

امل
   ٤50 662 100

رتبية.
سكو لل

ف الثابتة معاهد اليون
ظائ

شمل الو
)١( ال ت

طق.
ب املنا

س
ح

طتها ب
ش

ص توزيع أن
خ

ت ت
شأنها بيانا

ي ال تتوافر ب
IITE( الت

U و
ILو IIE

Pو IBE
رتبية )

سكو لل
ستثناء معاهد اليون

)٢( با

ح.
ري متا

طق غ
ب املنا

س
ح

صاء ب
إلح

سكو ل
طة معهد اليون

ش
)3( توزيع ميزانية أن
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يس/الوحدة
الربنامج الرئي

املقر

امليدان
38م/5 املعتمدة

)667مليون دوالر(
أفريقيا

الدول العربية
ط 

حي
سيا وامل

آ
ي

الهاد
أوروبا وأمريكا 

شمالية
ال

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

جموع
امل

امليدان

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

ظفون
جموع، املو

امل
   118 ٤15 ٤00

   ٤2 621 300
   2٤ 5٤6 650

   33 568 900
   8 135 900

   26 16٤ 350
   135 037 100

   253 ٤52 500
٪٤6,7

٪16,8
٪9,7

٪13,2
٪3,2

٪10,3
٪53,3

٪100,0
)U

ISو IITEو U
ILو IIEPو IBE ستثناء

طة )با
ش

جموع، األن
امل

   75 775 ١٠٠
   3١٠ ٦7 35٠

   ١4 ٢٦4 7٠٠
   ٢٦ ٢٢3 ٦5٠

   ٢ 4١3 ٦٠٠
   ٠٠٠ ٢١٨ ١٨

   93 267 300
   ١٦9 ٠4٢ 4٠٠

٪44,٨
٪٢١,4

٪٨,4
٪١3,٢

٪١,4
٪١٠,٨

٪55,2
٪١٠٠,٠

هد(
ت املالية لكل املعا

يف ذلك االعتمادا
طة )بما 

ش
جموع، األن

امل
   197 209 600

)U
ISو IITEو U

ILو IIEPو IBE
ستثناء 

جموع )با
امل

   19٤ 190 500
   78 728 650

   38 811 350
   55 832 550

   10 5٤9 500
   ٤٤ 382 350

   228 30٤ ٤00
   ٤22 ٤9٤ 900

٪٤6,0
٪18,6

٪9,2
٪13,2

٪2,5
٪10,5

٪5٤,0
٪100,0

ت املالية لكل املعاهد(
يف ذلك االعتمادا

جموع )بما 
امل

   ٤50 662 100

 امليزاينة العادية 
 دوالر 

3٨ م/5 املعتمدة
   ٦٦7 ٠٠٠ ٠٠٠

المركزية 
س ال

سا
ىل أ

خدمة ع
ست

 األموال امل
   ٢٢٨ 3٠4 ١٠٠

المركزية 
سبة ال

 ن
٪34,٢

 

رتبية.
سكو لل

ف الثابتة معاهد اليون
ظائ

شمل الو
)١( ال ت

طق.
ب املنا

س
ح

طتها ب
ش

ص توزيع أن
خ

ت ت
شأنها بيانا

ي ال تتوافر ب
IITE( الت

U و
ILو IIE

Pو IBE
رتبية )

سكو لل
ستثناء معاهد اليون

)٢( با

ح.
ري متا

طق غ
ب املنا

س
ح

صاء ب
إلح

سكو ل
طة معهد اليون

ش
)3( توزيع ميزانية أن
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صاء، 
ح

إل
سكو ل

سة، ومعهد اليون
خم

سية ال
ج الرئي

ربام
ق واملقر )ال

ط
ب املنا

س
ح

ي ب
ج العاد

ربنام
جدول 1 -  موارد ال

ال
 

جمهور(
الم ال

ع
جية وإ

خار
ت ال

القا
طاع الع

ب امليدانية، وإدارة أفريقيا، وق
وإدارة املكات

ن دوالر 
مليو

 518 
-

يس/الوحدة
الربنامج الرئي

املقر

امليدان
ق 

طة اإلنفا
خ

 
 )518 مليون دوالر(

أفريقيا
الدول العربية

ط 
حي

سيا وامل
آ

ي
الهاد

أوروبا وأمريكا 
شمالية

ال
أمريكا الالتينية 

والكاريبي
جموع

امل
امليدان 

 
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر

ربية
ال

 
 

أوالً –
ف الثابتة()١(

املوظفون )الوظائ
   ٢١ 7٦4 9٠٠

   9 ٢4١ 7٠٠
   5 79٨ 9٠٠

   ٢ ٨94 3٠٠
   ١ 344 3٠٠

   4 94١ 9٠٠
   29 621 100

   51 386 000

٪4٢,4
٪١٨,٠

٪١١,3
٪١٦,١

٪٢,٦
٪9,٦

٪57,6
٪100,0

ثانياً -
)M

G
IEPو IESA

LCو IICBA
سكو للرتبية 

يف ذلك معاهد اليون
شطة )بما 

األن
   ٨ ١٠59 4٠٠

   4 545 ١٠٠
   ٨4٢٠٠ ٨

   ٢ 3٦9 3٠٠
     -

   ٦ ٢37 ٢٠٠
   10 399 800

   21 259 200

٪5١,١
٪٢١,4

٪4,٠
٪١١,١

٪٠,٠
٪١٢,4

٪٤8,9
٪100,0

)2()IITEو U
ILو IIEPو IBE ستثناء

ربية )با
جموع، ال

امل
   32 62٤ 300

   13 786 800
   6 6٤7 100

   10 663 600
   1 3٤٤ 300

   7 579 100
   ٤0 020 900

   72 6٤5 200

 
 

٪٤٤,9
٪19,0

٪9,2
٪1٤,7

٪1,9
٪10,٤

٪55,1
٪100,0

IITEو U
ILو IBEو IIEP :سكو للرتبية

معاهد اليون
 

 
 

 
 

 
 

   ٦١ ١٠3 3٠٠

 
ت املالية للمعاهد(

يف ذلك االعتمادا
ربية )بما 

جموع، ال
امل

 
 

 
 

 
 

 
   83 258 500

طبيعية
العلوم ال

 
 

أوالً –
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
   ٠ ٢٢5١ 3٠٠

   4 73١ ٦5٠
   ١٨ ١9 3٠٠

   3 5١٠ 5٠٠
   ١ 747 ٠٠٠

   ٢ 3٨ ١٨5٠
   13 501 800

   35 553 100

٪٦٢,٠
٪١3,3

٪3,3
٪9,9

٪4,9
٪٦,5

٪38,0
٪100,0

 
 

ثانياً - 
)ICTP يف ذلك

شطة )بما 
األن

   7 ١57 ٦٠٠
   ٠٨١ ٢ 9٠٠

   ٨٠٠ ٨٠٦
   ١ 3٨٠٠ ٠٠

   ١٠9 3٠٠
   ٢ ١9٨ 9٠٠

   5 597 700
   12 755 300

٪5٦,١
٪١٦,3

٪٦,3
٪١٠,٢

٪٠,9
٪١٠,٢

٪٤3,9
٪100,0

 
)ICTP يف ذلك

طبيعية )بما 
جموع، العلوم ال

امل
   29 208 900

   6 818 050
   1 996 100

   ٤ 811 300
   1 856 300

   3 617 750
   19 099 500

   ٤8 308 ٤00

 
 

٪60,5
٪1٤,1

٪٤,1
٪10,0

٪3,8
٪7,5

٪39,5
٪100,0

سانية
العلوم االجتماعية واإلن

 
 

أوالً –
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
   ١٢ 55٦٠٠ ١

   ١ 957 ٠٠٠
   97١ 9٠٠

   ٨ ١7٢٠٠ ٢
     -

   ١ 4٠٦ 5٠٠
   6 207 600

   18 759 200

٪٦٦,9
٪١٠,4

٪5,٢
٪١٠,٠

٪٠,٠
٪7,5

٪33,1
٪100,0

رتبية.
سكو لل

ف الثابتة معاهد اليون
ظائ

شمل الو
)١( ال ت

طق.
ب املنا

س
ح

طتها ب
ش

ص توزيع أن
خ

ت ت
شأنها بيانا

ي ال تتوافر ب
IITE( الت

U و
ILو IIE

Pو IBE
رتبية )

سكو لل
ستثناء معاهد اليون

)٢( با

ح.
ري متا

طق غ
ب املنا

س
ح

صاء ب
إلح

سكو ل
طة معهد اليون

ش
)3( توزيع ميزانية أن
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يس/الوحدة
الربنامج الرئي

املقر

امليدان
ق 

طة اإلنفا
خ

 
 )518 مليون دوالر(

أفريقيا
الدول العربية

ط 
حي

سيا وامل
آ

ي
الهاد

أوروبا وأمريكا 
شمالية

ال
أمريكا الالتينية 

والكاريبي
جموع

امل
امليدان 

 
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر

ثانياً - 
شطة

األن
   ٨ ٢5٨ 45٠

   ١ 4٨ ٠٦5٠
   794 5٠٠

   794 5٠٠
     -

   ٨44 5٠٠
   3 8٤0 350

   6 698 800

٪4٢,7
٪٢١,٠

٪١١,9
٪١١,9

٪٠,٠
٪١٢,٦

٪57,3
٪100,0

سانية
جموع، العلوم االجتماعية واإلن

امل
   15 ٤10 050

   3 363 850
   1 766 ٤00

   2 666 700
     -

   2 251 000
   10 0٤7 950

   25 ٤58 000

 
 

٪60,5
٪13,2

٪6,9
٪10,5

     -
٪8,8

٪39,5
٪100,0

 
 

الثقافة
 

 

أوالً –
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
   ٢ ٢٠7٦ 75٠

   4 ٦93 ٠٠٠
   ٢ ٦٨٦ ١5٠

   3 ١٨٦ 3٠٠
   34٦ 75٠

   ٠ ٢5٦ 75٠
   11 969 050

   32 2٤5 800

٪٦٢,9
٪١4,٦

٪5,٢
٪9,9

٪١,١
٪٦,4

٪37,1
٪100,0

ثانياً - 
شطة

األن
   7 ٢٠٠ ٠٢٨

   ١ 459 4٠٠
   ٠ ١55 ٢٠٠

   ٠ ١55 ٢٠٠
   ٢ ٦٨5٠

   755 95٠
   ٤ 39٤ 000

   11 ٤22 200

٪٦١,5
٪١٢,٨

٪9,٢
٪9,٢

٪٠,٦
٪٦,٦

٪38,5
٪100,0

جموع، الثقافة
امل

   27 30٤ 950
   6 152 ٤00

   2 7٤1 ٤50
   ٤ 2٤1 500

   ٤15 000
   2 812 700

   16 363 050
   ٤3 668 000

 
 

٪62,5
٪1٤,1

٪6,3
٪9,7

٪1,0
٪6,٤

٪37,5
٪100,0

ت
صال واملعلوما

االت
 

 

أوالً –
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
   ١٠ 747 ٢٠٠

   ٠٨٠ ٢ 5٠٠
   ٨٠٠ ١٨٠ ١

   ١ 55٠٠٠ ٨
   4٦٠٠ ٠٦

   ٢٢٠ ١ 3٠٠
   6 ٤٤6 200

   17 193 ٤00

٪٦٢,5
٪١٢,١

٪٦,9
٪9,١

٪٢,4
٪7,١

٪37,5
٪100,0

 
 

ثانياً - 
شطة

األن
   3 ٠95 7٠٠

   ٢ ١7٢٠٠ ٠
   43٨٠٠ ٠

   9٢3 ١٠٠
     -

   73٨ 5٠٠
   3 362 600

   6 ٤58 300

٪47,9
٪١9,7

٪٦,7
٪١4,3

٪٠,٠
٪١١,4

٪52,1
٪100,0

ت
صال واملعلوما

جموع، االت
امل

   13 8٤2 900
   3 350 700

   1 611 600
   2 ٤81 100

   ٤06 600
   1 958 800

   9 808 800
   23 651 700

 
 

٪58,5
٪1٤,2

٪6,8
٪10,5

٪1,7
٪8,3

٪٤1,5
٪100,0

)IITEو U
ILو IIEPو IBE

ستثناء 
سية )با

ج الرئي
ربام

طة ال
ش

جموع الفرعي، أن
امل

   118 391 100
   33 ٤71 800

   1٤ 762 650
   2٤ 86٤ 200

   ٤ 022 200
   18 219 350

   95 3٤0 200
   213 731 300

 
 

٪55,٤
٪15,7

٪6,9
٪11,6

٪1,9
٪8,5

٪٤٤,6
٪100,0

)IITEو U
ILو IIEPو IBE يف ذلك

سية )بما 
ربامج الرئي

طة ال
ش

جموع الفرعي، أن
امل

 
 

 
 

 
 

 
   22٤ 3٤٤ 600

رتبية.
سكو لل

ف الثابتة معاهد اليون
ظائ

شمل الو
)١( ال ت

طق.
ب املنا

س
ح

طتها ب
ش

ص توزيع أن
خ

ت ت
شأنها بيانا

ي ال تتوافر ب
IITE( الت

U و
ILو IIE

Pو IBE
رتبية )

سكو لل
ستثناء معاهد اليون

)٢( با

ح.
ري متا

طق غ
ب املنا

س
ح

صاء ب
إلح

سكو ل
طة معهد اليون

ش
)3( توزيع ميزانية أن
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يس/الوحدة
الربنامج الرئي

املقر

امليدان
ق 

طة اإلنفا
خ

 
 )518 مليون دوالر(

أفريقيا
الدول العربية

ط 
حي

سيا وامل
آ

ي
الهاد

أوروبا وأمريكا 
شمالية

ال
أمريكا الالتينية 

والكاريبي
جموع

امل
امليدان 

 
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر

صاء)3(
سكو لإلح

معهد اليون
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

   7 ٦94 ٨٠٠

ب امليدانية
إدارة املكات

 
 

ف -
أل

ف الثابتة(
يف امليدان - املوظفون )الوظائ

إدارة الربامج الالمركزية 
   ١١٦ ١ 3٠٠

   ٦٠ ١٦3 ٢٠٠
   9 455 ١٠٠

   ١3 ٢5٠٠٠ ٠
   3 4٨3 ٦٠٠

   ٠٠٠ ٨١٨ ١١
   5٤ 609 900

   55 726 200

باء -
ب امليدانية

شغيل املكات
ف ت

تكالي
   ١ ١5٠٠٠ ٨

   ٢ ٨5٠ 7٠٠
   ٢ 9٢٢ 9٠٠

   ٦٦٠ ٦ 3٠٠
   ٨ ١79 ٨٠٠

   4 ٢٢9 4٠٠
   23 9٤3 100

   25 101 100

 
ب امليدانية

جموع، إدارة املكات
امل

   2 27٤ 300
   2٤ 853 900

   12 378 000
   19 910 300

   5 363 ٤00
   16 0٤7 ٤00

   78 553 000
   80 827 300

 
 

٪2,8
٪30,7

٪15,3
٪2٤,6

٪6,6
٪19,9

٪97,2
٪100,0

شبكة امليدانية
صالح ال

ضايف إل
التمويل اإل

 
 

أوالً -
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -

ثانياً -
شطة

األن
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -

 
 

 
شبكة امليدانية

صالح ال
جموع، إ

امل
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)U
ISو IITEو U

ILو IIEPو IBE
ستثناء 

ف )با
ب الثاني - أل

جموع الفرعي، البا
امل

   120 665 ٤00
   58 325 700

   27 1٤0 650
   ٤٤ 77٤ 500

   9 385 600
   3٤ 266 750

   173 893 200
   29٤ 558 600

 
 

٪٤1,0
٪19,8

٪9,2
٪15,2

٪3,2
٪11,6

٪59,0
٪100,0

ت املالية لكل املعاهد(
يف ذلك االعتمادا

ف )بما 
ب الثاني - أل

جموع الفرعي، البا
امل

 
 

 
 

 
 

   312 866 700

ب الثاني - باء - 1
البا

 
 

ح أفريقيا
صال

طة ل
ش

صد األن
سيق ور

تن
 

 

أوالً -
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
   3 ٢٦9 9٠٠

   3٠5 ٠٠٠
     -

     -
     -

     -
   305 000

   3 57٤ 900

ثانياً -
شطة

األن
   59٨ 5٠٠

     -
     -

     -
     -

     -
     -

   598 500

 
ب الثاني - باء - 1

جموع الفرعي، البا
امل

   3 868 ٤00
   305 000

     -
     -

     -
     -

   305 000
   ٤ 173 ٤00

 
 

٪92,7
٪7,3

٪0,0
٪0,0

٪0,0
٪0,0

٪7,3
٪100,0

رتبية.
سكو لل

ف الثابتة معاهد اليون
ظائ

شمل الو
)١( ال ت

طق.
ب املنا

س
ح

طتها ب
ش

ص توزيع أن
خ

ت ت
شأنها بيانا

ي ال تتوافر ب
IITE( الت

U و
ILو IIE

Pو IBE
رتبية )

سكو لل
ستثناء معاهد اليون

)٢( با

ح.
ري متا

طق غ
ب املنا

س
ح

صاء ب
إلح

سكو ل
طة معهد اليون

ش
)3( توزيع ميزانية أن
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يس/الوحدة
الربنامج الرئي

املقر

امليدان
ق 

طة اإلنفا
خ

 
 )518 مليون دوالر(

أفريقيا
الدول العربية

ط 
حي

سيا وامل
آ

ي
الهاد

أوروبا وأمريكا 
شمالية

ال
أمريكا الالتينية 

والكاريبي
جموع

امل
امليدان 

 
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

دوالر

ب الثاني - باء - 6
البا

 
 

ت الخارجية وإعالم الجمهور
العالقا

أوالً -
ف الثابتة(

املوظفون )الوظائ
   ٨٠ ١٦4 5٠٠

     -
     -

   ٢٦7 9٠٠
   ٨٠7 5٠٠

   37٠ 5٠٠
   1 ٤٤5 900

   18 250 ٤00

ثانياً -
شطة

األن
   ١ 454 ٢٠٠

     -
     -

     -
     -

     -
     -

   1 ٤5٤ 200

ب الثاني - باء - 6
جموع الفرعي، البا

امل
   18 258 700

     -
     -

   267 900
   807 500

   370 500
   1 ٤٤5 900

   19 70٤ 600

 
 

٪92,7
٪0,0

٪0,0
٪1,٤

٪٤,1
٪1,9

٪7,3
٪100,0

 
ظفون

جموع، املو
امل

   108 582 ٤50
   39 616 550

   20 282 250
   31 939 200

   8 135 750
   2٤ 132 800

   12٤ 106 550
   232 689 000

 
 

٪٤6,7
٪17,0

٪8,7
٪13,7

٪3,5
٪10,٤

٪53,3
٪100,0

 
)U

ISو IITEو U
ILو IIEPو IBE

ستثناء 
طة )با

ش
جموع، األن

امل
   3٤ 210 050

   19 01٤ 150
   6 858 ٤00

   13 103 200
   2 057 350

   10 50٤ ٤50
   51 537 550

   85 7٤7 600

 
 

٪39,9
٪22,2

٪8,0
٪15,3

٪2,٤
٪12,3

٪60,1
٪100,0

 
هد(

ت املالية لكل املعا
يف ذلك االعتمادا

طة )بما 
ش

جموع، األن
امل

 
 

 
 

 
 

 
   10٤ 055 700

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)U
ISو IITEو U

ILو IIEPو IBE
ستثناء 

جموع )با
امل

   1٤2 792 500
   58 630 700

   27 1٤0 650
   ٤5 0٤2 ٤00

   10 193 100
   3٤ 637 250

   175 6٤٤ 100
   318 ٤36 600

 
 

٪٤٤,8
٪18,٤

٪8,5
٪1٤,1

٪3,2
٪10,9

٪55,2
٪100,0

ت املالية لكل املعاهد( 
يف ذلك االعتمادا

جموع )بما 
امل

 
 

 
 

 
 

 
   336 7٤٤ 700

 امليزاينة العادية 
 دوالر 

ق ٢٠١٦-٢٠١7 
طة اإلنفا

خ
 

   5٠٠٠ ٠٠٠ ١٨

المركزية 
س ال

سا
ىل أ

خدمة ع
ست

 األموال امل
   ١75 ٦44 ١٠٠

المركزية 
سبة ال

 ن
٪33,9
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ف
ظائ

ت الو
ق وفئا

ط
ب المنا

س
ح

طار الميزانية العادية ب
ي إ

ن ف
صعيد الميدا

ى 
عل

ف الثابتة 
ظائ

جدول 2 - الو
ال

ن دوالر
مليو

 667

طقة
صعيد امليدان، يف كل من

ىل 
ف الثابتة ع

ظائ
عدد الو

جموع
امل

امليدان
حدة

طاع/الو
يس/الق

ج الرئي
ربنام

ال
أفريقيا

الدول العربية
ي

ط الهاد
حي

سيا وامل
آ

شمالية
أوروبا وأمريكا ال

أمريكا الالتينية والكاريبي

مدير
م/م و

محيل
جموع

امل
مدير

م/م و
محيل

جموع
امل

مدير
م/م و

محيل
جموع

امل
مدير

م/م و
محيل

جموع
امل

مدير
م/م و

محيل
جموع

امل

يس األول - الرتبية)١(
الربنامج الرئي

   - 
 33 

 ٢ 
  35 

  ١ 
  ١4 

  ٢ 
  17 

    - 
  ٢9 

  5 
  3٤ 

    - 
  4 

    - 
  ٤ 

    - 
  ١9 

  ٢ 
  21 

  111 
يس الثاني - العلوم الطبيعية)١(

الربنامج الرئي
   - 

 ٢٠ 
   - 

 20,0
    - 

  ٦ 
  ١ 

  7 
    - 

  ١٦ 
  ١ 

 17
    - 

  5 
    - 

  5 
    - 

 ١٠
    - 

  10 
  59 

)بما يف ذلك لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم 
))IOC( ت

املحيطا
   - 

 ١ 
   - 

 ١ 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

 ٢,5
    - 

 2,5
    - 

  3 
    - 

  3 
    - 

  ٢ 
    - 

  2 
 8,5

سانية
ث - العلوم االجتماعية واإلن

يس الثال
الربنامج الرئي

   - 
 ٦ 

   - 
  6 

    - 
  4 

    - 
  ٤ 

    - 
  ٨ 

    - 
  8 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
 ٦,5

    - 
 6,5

 2٤,5

يس الرابع - الثقافة
الربنامج الرئي

   - 
 ٢٢ 

   - 
  22 

    - 
  ٦ 

    - 
  6 

    - 
  ١4 

  ١ 
  15 

    - 
  ١ 

    - 
  1 

    - 
  9 

  ١ 
  10 

  5٤ 

ت
صال واملعلوما

س - االت
يس الخام

الربنامج الرئي
   - 

 ١١ 
   - 

  11 
    - 

  4 
  ١ 

  5 
    - 

  ٨ 
    - 

  8 
    - 

  ١ 
    - 

  1 
    - 

  7 
    - 

  7 
  32 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

ب امليدانية
إدارة املكات

 ٦ 
 ٢٨ 

 9٦ 
  130 

  5 
  ١3 

  43 
  61 

  9 
  ١٦ 

  ٨٠ 
  105 

  4 
  ١ 

  7 
  12 

  7 
  ١4 

  ٦٠ 
  81 

  389 
ف)2(

ب الثاني - أل
جموع، البا

امل
  ٦ 

  ١٢٠ 
 9٨ 

 22٤ 
  ٦ 

  47 
  47 

  100 
  9 

  9١ 
  ٨7 

 187
  4 

  ١٢ 
  7 

  23 
  7 

 ٦5,5
  ٦3 

 135,5
 669,5

ب الثاني - باء
البا

إدارة أفريقيا
    - 

  ١ 
    - 

  1 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
  1 

ت الخارجية وإعالم الجمهور
قطاع العالقا

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
  ١ 

    - 
  1 

    - 
  ٢ 

    - 
  2 

    - 
  ١ 

    - 
  1 

  ٤ 

جموع، الالمركزية
امل

 6
 121

 98
 225 

 6
 ٤7

 ٤7
 100 

 9
 92

 87
 188

 ٤
 1٤

 7
 25

 7
 66,5

 63
 136,5

 67٤,5

)3(٪
٪33

٪15
٪28

٪٤
٪20

٪100

ف
مجموع الوظائ

  ١ 597

ف الالمركزية
عدد الوظائ

٦74.5

ف الالمركزية
سبة املئوية لعدد الوظائ

الن
٪4٢

سكو.
ستثناء معاهد اليون

)١( با
صاء.

إلح
سكو ل

ستثناء معهد اليون
)٢( با

سكو امليدانية.
شبكة اليون

طار 
يف إ

يف امليدان 
ف 

ظائ
ث عدد الو

حي
طقة من 

ب املئوية وزن كل من
س

ني هذه الن
)3( تب
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ف
ظائ

ت الو
ق وفئا

ط
ب المنا

س
ح

طار الميزانية العادية ب
ي إ

ن ف
صعيد الميدا

ى 
عل

ف الثابتة 
ظائ

جدول 2 - الو
ال

ن دوالر
مليو

 518

طقة
صعيد امليدان، يف كل من

ىل 
ف الثابتة ع

ظائ
عدد الو

جموع
امل

امليدان
حدة

طاع/الو
يس/الق

ج الرئي
ربنام

ال
أفريقيا

الدول العربية
ي

ط الهاد
حي

سيا وامل
آ

شمالية
أوروبا وأمريكا ال

أمريكا الالتينية والكاريبي

مدير
م/م و

محيل
جموع

امل
مدير

م/م و
محيل

جموع
امل

مدير
م/م و

محيل
جموع

امل
مدير

م/م و
محيل

جموع
امل

مدير
م/م و

محيل
جموع

امل

يس األول - الرتبية)١(
الربنامج الرئي

   - 
 33 

 ٢ 
  35 

  ١ 
  ١4 

  ٢ 
  17 

    - 
  ٢9 

  5 
  3٤ 

    - 
  4 

    - 
  ٤ 

    - 
  ١9 

  ٢ 
  21 

  111 
يس الثاني - العلوم الطبيعية)١(

الربنامج الرئي
   - 

 ١7 
   - 

 17
    - 

  5 
  ١ 

  6 
    - 

  ١4 
  ١ 

 15
    - 

  5 
    - 

  5 
    - 

 ٨
    - 

  8 
 51 

)بما يف ذلك لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم 
))IOC( ت

املحيطا
   - 

 ١ 
   - 

 ١ 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

 ٢,5
    - 

 2,5
    - 

  3 
    - 

  3 
    - 

  ١ 
    - 

  1 
 7,5

سانية
ث - العلوم االجتماعية واإلن

يس الثال
الربنامج الرئي

   - 
 ٦ 

   - 
  6 

    - 
  3 

    - 
  3 

    - 
  7 

    - 
  7 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
 4,5

    - 
 ٤,5

 20,5

يس الرابع - الثقافة
الربنامج الرئي

   - 
 ٢١ 

   - 
  21 

    - 
  5 

    - 
  5 

    - 
  ١4 

    - 
  1٤ 

    - 
  ١ 

    - 
  1 

    - 
  7 

    - 
  7 

  ٤8 

ت
صال واملعلوما

س - االت
يس الخام

الربنامج الرئي
   - 

 ١١ 
   - 

  11 
    - 

  4 
  ١ 

  5 
    - 

  ٨ 
    - 

  8 
    - 

  ١ 
    - 

  1 
    - 

 ٦,5
    - 

 6,5
 31,5

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 

ب امليدانية
إدارة املكات

 ٦ 
 ٢7 

 95 
  128 

  5 
  ١٢ 

  4٢ 
  59 

  9 
  ١5 

  79 
  103 

  4 
  ١ 

  7 
  12 

  7 
  ١3 

  59 
  79 

  381 
ف)2(

ب الثاني - أل
جموع، البا

امل
  ٦ 

  ١١5 
 97

 218
  ٦ 

  43 
  4٦ 

  95 
  9 

  ٨7 
  ٨5 

 181
  4 

  ١٢ 
  7 

  23 
  7 

 5٨ 
  ٦١ 

 126 
 6٤3 

ب الثاني - باء
البا

إدارة أفريقيا
    - 

  ١ 
    - 

  1 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
  1 

ت الخارجية وإعالم الجمهور
قطاع العالقا

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
    - 

    - 
  ١ 

    - 
  1 

    - 
  ٢ 

    - 
  2 

    - 
  ١ 

    - 
  1 

  ٤ 

جموع، الالمركزية
امل

  6 
  116 

  97 
  219 

  6 
  ٤3 

  ٤6 
  95 

  9 
  88 

  85 
  182 

  ٤ 
  1٤ 

  7 
  25 

  7 
 59 

  61 
 127 

  6٤8 
)3( ٪

٪3٤
٪15

٪28
٪٤

٪20
٪100

ف
مجموع الوظائ

  ١ 49٢

ف الالمركزية
عدد الوظائ

٦4٨

ف الالمركزية
سبة املئوية لعدد الوظائ

الن
٪43

سكو.
ستثناء معاهد اليون

)١( با
صاء.

إلح
سكو ل

ستثناء معهد اليون
)٢( با

سكو امليدانية.
شبكة اليون

طار 
يف إ

يف امليدان 
ف 

ظائ
ث عدد الو

حي
طقة من 

ب املئوية وزن كل من
س

ني هذه الن
)3( تب
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الملحق الرابع - الخطة   القابلة   للتطوير   بشأن   التقييم   الداخلي   في  
 اليونسكو )2017-2016(              

وِضعت خطة اليونسكو لعمليات التقييم لفترة العامين )٢٠١٦-٢٠١7(، بعد النظر بصورة متوازنة في أولويات التقييم الواردة 
المجاالت  الخطة  وتغطي  منهما.  والمنبثقة  بالتقييم،  الخاصة  اليونسكو  وسياسة  )37م/4(  األجل  المتوسطة  االستراتيجية  في 
التقييم  نظام  ودعم  الالمركزية،  والهيئات  للمنظمة،  الرئيسية  البرامج  ذلك  في  بما  اليونسكو،  في  التقييمي  للنشاط  الرئيسية 
الالمركزي، والتقارير النظامية لمرفق اإلشراف الداخلي. وسيواصل المرفق سعيه إلى الحصول على دعم مالي من الدول األعضاء 

لتيسير عمليات التقييم التي يجريها.

ن التمويل الالزم لها. وتشير البنود المظّللة إلى البنود التي لم يؤمَّ

20162017نطاق التقييم

التربية:البرامج

آليات التنسيق العالمية واإلقليمية لحركة   •
التعليم للجميع

العمل التقنيني الذي تقوم به اليونسكو   •
فيما يخص االتفاقيات اإلقليمية المتعلقة 

باالعتراف بمؤهالت التعليم العالي
شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو  •

دور اليونسكو في توفير التعليم في حاالت   •
الطوارئ واألزمات الطويلة األمد

تعليم النساء والفتيات  •
العلوم الطبيعية:  •

سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  •
العلوم االجتماعية واإلنسانية:  •

شبكات شباب حوض المتوسط  •

الثقافة:

دور اليونسكو في توفير الثقافة في حاالت   •
الطوارئ واألزمات الطويلة األمد

االتصال والمعلومات:  •
أنشطة اليونسكو في مجال دعم حرية   •

التعبير

العلوم الطبيعية:

البرنامج الدولي للعلوم   •
األساسية

استعراض أنشطة اليونسكو   •
في مجال الطاقة المتجددة

استعراض أنشطة اليونسكو   •
في مجال الهندسة

الثقافة:

اتفاقية عام ٢٠٠١ بشأن   •
حماية التراث الثقافي المغمور 

بالمياه
تقييم آليات وأدوات بناء   •

القدرات )بما في ذلك 
المتاحف واالتفاقيات(

االتصال والمعلومات:

برنامج ذاكرة العالم  •

الحضور الميداني لليونسكو في آسياالهيئات الالمركزية الحضور الميداني لليونسكو •   •
في أمريكا الالتينية

ضمان الجودة ودعم نظام التقييم 
الالمركزي

توفير الدعم االستشاري لتيسير عمليات   •
التقييم الالمركزية

استعراض توليفي وتقييم وصفي للتقييمات   •
المنجزة

توفير الدعم االستشاري   •
لتيسير عمليات التقييم 

الالمركزية

التقرير السنوي لمرفق اإلشراف الداخلي التقارير النظامية  •
والتقرير الدوري عن التقييمات المنجزة

التقرير السنوي لمرفق   •
اإلشراف الداخلي والتقرير 

الدوري عن التقييمات المنجزة
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سية 
ق الرئي

إلنفا
ب بنود ا

س
ح

ص الميزانية العادية ب
خ

مل
س - 

خام
ق ال

ح
 المل

 امليزانية العادية 

جمايل 
 إ

ت
التقديرا

 ٢٠١-٢٠١٦7
سية 

 بنود امليزانية الرئي

ني 
ت املوظف

ستحقاقا
 ا

ت 
ف البعثا

 تكالي

ف 
 تكالي

ني 
شاري

االست
والخرباء  

ت 
 الخدما

التعاقدية
)مثل إنتاج 

الوثائق، 
والبحوث، 
ت 

و الحلقا
سية 

الدرا
ت 

واالجتماعا
املتعاقد عليها 

وغريها( 

ب 
 التدري

الخارجي واملنح 
والتحويالت 

األخرى 

 اللوازم واملواد 
ف 

والتكالي
الجارية األخرى 

خرى 
ت أ

رصوفا
 م

ف الثابتة 
ف الوظائ

 تكالي

 املوظفون 
املؤقتون 

ت 
ستحقاقا

 ا
ني األخرى

املوظف
ت 

ساهما
)مثل م

ني 
شرتك

امل
ني يف 

سب
املنت

ني 
صندوق التأم

صحي وغريها( 
ال

ني 
سفار املندوب

أ
ني

شارك
وامل

ني 
سفار املوظف

أ
سمية

يف مهام ر
 املقر 

 امليدان 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

امليزانية 38م/5 املعتمدة - 667 مليون دوالر
سة العامة واإلدارة 

سيا
ب   األول - ال

البا
ف -

أل
سيتان 

 الهيئتان الرئا
   ١٠٠ ٢ 5٠٠

     -
   ٠٠٦ ١ 7٠٠

     -
   ٠٠٠ ١٠٠ ١

   ١5 ٠٠٠
   3 ٢4١ 7٠٠

   ١ 3٠7 4٠٠
     -

   ١ 74٠٠٠ ١
     -

   ١٠ 5١٢ 3٠٠
باء -

 اإلدارة 
   ٢ ١٦9٠٠٠ ٦

     -
   33٠٠٠ ٠

     -
   3٠٠٠ ٠

   ١ 75٠٠٠ ٠
   ١٦7 ٠٠٠

   ٨9١ 5٠٠
   ١3٠٠٠ ٢

   ٦٠4 9٠٠
   4٠٠٠ ٨

   ٢ ٢٠49 4٠٠
جيم -

شرتكة ملنظومة األمم املتحدة 
 اإلسهام يف األجهزة امل

     -
     -

   ١١٠ 3٠٠
     -

     -
     -

     -
   5 4١7 ٠٠٠

   ٦ ١٠79 7٠٠
   ٢ 4٦٦ 5٠٠

     -
   ٦ ١٨73 5٠٠

ب األول 
جموع، البا

 امل
   18 396 500

     -
   1 ٤٤7 000

     -
   1 130 000

   1 765 000
   3 ٤08 700

   7 615 900
   10 811 700

   ٤ 812 ٤00
   ٤8 000

   ٤9 ٤35 200

ج
ربام

ت املتعلقة بال
خدما

ج وال
ربام

ب الثاني – ال
البا

ف -
أل

 الربامج 
   9٦ 745 ٠٠٠

   ١33 ٢٠٠ ٢٨٦
   ٨٠٦ ٢٠ 7٠٠

     -
   ١3 ١٠٨ 7٠٠

   ١ ١٦93 9٠٠
   ٢5 733 ٠٠٠

   37 7٢7 3٠٠
   43 ٦٨٨ 5٠٠

   ٢9 ٨٠٠ ١٨٠
   ١ 34٠٠٠ ٦

   4١7 ١٠٠ ٨١٦
باء -

ت املتعلقة بالربامج 
 الخدما

   33 4٦7 ٦٠٠
   ١ 75٠ 9٠٠

   ٨ ١45 ٦٠٠
     -

   ٠ ٢57 ٠٠٠
   ٢ 3٠٠٠ ٨٨

   ١ 54٠٠٠ ٠
   ٦٢ ١4 ٨٠٠

   ٨5٢٠٠ ٠
   3 443 7٠٠

   ٦54 ٨٠٠
   49 ٦٠٠ ٦٢٢

جيم -
سية 

ساهمة وبرنامج املنح الدرا
 برنامج امل

   ١ 5٨٠٠ ٦٢
     -

   ١5 ٠٠٠
     -

     -
   ٠٠٠ ٢٠

   ١5 ٠٠٠
   ٠٠٠ ٢٠

   ١٦ 73٢ 9٠٠
   4٠٠٠ ٠

     -
   ١٨ 4٠5 7٠٠

ب الثاني 
جموع البا

 امل
   131 775 ٤00

   135 037 100
   22 667 300

     -
   15 165 700

   18 601 900
   27 288 000

   39 372 100
   61 271 600

   32 66٤ 500
   2 000 800

   ٤85 8٤ ٤٤00

خلية
ت الدا

خدما
ث - ال

ب الثال
البا

ف -
أل

رشية
إدارة املوارد الب

   ١3 ٨٦٠ 5٠٠
     -

   ٠٠٠ ١٠
   ٠٠٠ ١٠٠ ١٢

   ٢ ١١5٠
   ١77 ٢5٠

   ١44 ٠٠٠
   3 ٨٢9 7٠٠

   ٢ ٢4٠٠٠ ٦
   453 4٠٠

   5٠٠٠ ٨٨
   33 4١٠٠ ٢٠

باء -
شؤون املالية

إدارة ال
   ١3 434 9٠٠

     -
   5٠٠٠ ٠

     -
     -

   ٠٠٠ ١٠٠
   5٠٠٠ ٠

   ٠٠٠ ١٢٠
   ١٠٠ ١٠٠

   5٨3 ١٠٠
     -

   ١4 43١٠٠ ٨
جيم -

ت الدعم
خدما

إدارة 
   33 ١7١ 3٠٠

     -
   3٨7 3٠٠

     -
   ٠٠٠ ٨٠

   ٠٠٠ ٢٦
     -

   ١59 ٠٠٠
     -

   ١١ 933 9٠٠
   4٠٠٠ ١٠

   4١٦ ٦7 5٠٠
دال -

صاالت
ت واالت

إدارة نظم املعلوما
   9 ٢٨٢ 5٠٠

     -
   97 5٠٠

     -
     -

   4٠٠٠ ٠
     -

   ١ ١5٨ 5٠٠
   5٠٠٠ ٠

   35٨٠٠ ٨
   ٠٠٠ ٦٠٠

   ١١ 5٨7 3٠٠
ث

ب الثال
جموع، البا

امل
   69 7٤9 200

     -
   5٤٤ 800

   12 100 000
   91 250

   3٤3 250
   19٤ 000

   5 267 200
   2 396 100

   13 329 200
   1 598 000

   105 613 000
ث

ب من األول إىل الثال
جموع، األبوا

امل
   219 921 100

   135 037 100
   2٤ 659 100

   12 100 000
   16 386 950

   20 710 150
   30 890 700

   52 255 200
   7٤ ٤79 ٤00

   50 806 100
   3 6٤6 800

   6٤0 892 600

ف وحاالت إنهاء 
ف الوظائ

صني
ني )ت

صة للتعديالت يف مالك املوظف
ص

طية املخ
األموال االحتيا

يض(
الخدمة بالرتا

   1 858 700
   1 1٤1 300

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
   3 000 000

صحي يف فرتة 
ني ال

صندوق التأم
ت الطويلة األجل ل

صة لاللتزاما
ص

طية املخ
األموال االحتيا
ما بعد الخدمة

   ٢ 3١٠٠ ٢٢
   ١ 4٢5 9٠٠

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
   3 74٠٠٠ ٨

ربية الدويل
ب ال

جديد مباني املقر ومبنى مكت
ض ت

سداد قرو
ب الرابع - 

البا
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
   ١4 ٠٨٢ 4٠٠

   ١4 ٠٨٢ 4٠٠
ف

ت املتوقعة يف التكالي
س - الزيادا

خام
ب ال

البا
   3 ٢٦9 5٠٠

   ٠٠ ٢7 5٠٠
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

   5 ٢77 ٠٠٠
س

خام
ب من األول إىل ال

جموع، األبوا
امل

   227 371 ٤00
   139 611 800

   2٤ 659 100
   12 100 000

   16 386 950
   20 710 150

   30 890 700
   52 255 200

   7٤ ٤79 ٤00
   50 806 100

   17 729 200
   667 000 000
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 امليزانية العادية 

جمايل 
 إ

ت
التقديرا

 ٢٠١-٢٠١٦7
سية 

 بنود امليزانية الرئي

ني 
ت املوظف

ستحقاقا
 ا

ت 
ف البعثا

 تكالي

ف 
 تكالي

ني 
شاري

االست
والخرباء  

ت 
 الخدما

التعاقدية
)مثل إنتاج 

الوثائق، 
والبحوث، 
ت 

و الحلقا
سية 

الدرا
ت 

واالجتماعا
املتعاقد عليها 

وغريها( 

ب 
 التدري

الخارجي واملنح 
والتحويالت 

األخرى 

 اللوازم واملواد 
ف 

والتكالي
الجارية األخرى 

خرى 
ت أ

رصوفا
 م

ف الثابتة 
ف الوظائ

 تكالي

 املوظفون 
املؤقتون 

ت 
ستحقاقا

 ا
ني األخرى

املوظف
ت 

ساهما
)مثل م

ني 
شرتك

امل
ني يف 

سب
املنت

ني 
صندوق التأم

صحي وغريها( 
ال

ني 
سفار املندوب

أ
ني

شارك
وامل

ني 
سفار املوظف

أ
سمية

يف مهام ر
 املقر 

 امليدان 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

امليزانية 38م/5 املعتمدة - 518 مليون دوالر

سة العامة واإلدارة 
سيا

ب األول - ال
 البا

ف -
أل

سيتان 
 الهيئتان الرئا

   ١٠٠ ٢ 5٠٠
     -

   9٢٠٠ ٠٦
     -

   9٠٠٠ ٨٠
   ٠٠٠ ١٢

   ٢ 9٦4 3٠٠
   ٢ ١33 5٠٠

     -
   ٨٠٠ ٦٠٠ ١

     -
   9 797 3٠٠

باء -
 اإلدارة 

   ١ ١٦59 ٢٠٠
     -

   4٠٠٠ ٠
     -

   3٠٠٠ ٠
   ٢ ١43 ٠٠٠

   ٦7 ٠٠٠
   ١٢7 ٠٠٠

   ٠٠٠ ١٢٠
   599 9٠٠

   4٠٠٠ ٨
   ١٨ 434 ١٠٠

جيم -
حدة 

ظومة األمم املت
ركة ملن

ش
سهام يف األجهزة امل

 اإل
     -

     -
   ١١٠ 3٠٠

     -
     -

     -
     -

   5 4١7 ٠٠٠
   ١٦٦ ٨ 7٠٠

   ٢ 4٦٦ 5٠٠
     -

   ١٦٠ ١٦ 5٠٠

ب األول 
جموع، البا

 امل
   18 259 700

     -
   1 056 500

     -
   1 010 000

   1 255 000
   3 031 300

   6 777 500
   8 286 700

   ٤ 667 200
   ٤8 000

   ٤٤ 391 900

ج
ربام

ت املتعلقة بال
خدما

ج وال
ربام

ب الثاني – ال
البا

ف -
أل

 الربامج 
   ٨٨ 5٠٠٠ ٠٨

   ١٢٢ 355 7٠٠
   ٦١ ١٢7 ٠٠٠

     -
   ٨٠٠ ٢٦٠ ٦

   ٢٠٠ ٢١٢ ٨
   ٨ ١١47 ٠٠٠

   ١7 ٦7١٠٠ ٦
   ٦٦ ٢٢3 4٠٠

   ١ ٢٢44 ٨٠٠
   5٨١ 7٠٠

   3٨٦٦ ١٢ 7٠٠

باء -
ت املتعلقة بالربامج 

 الخدما
   3١ 549 ٦٠٠

   ١ 75٠ 9٠٠
   4٨3 5٠٠

     -
   ٢٠3 ٠٠٠

   ٨٦3 ٠٠٠
   335 ٠٠٠

   ٢٦5 ٠٠٠
   ١١5 ٠٠٠

   ١ 749 ٨٠٠
   ١79 9٠٠

   37 494 7٠٠

جيم -
سية 

ساهمة وبرنامج املنح الدرا
 برنامج امل

   ١ 5٨٠٠ ٦٢
     -

   ١5 ٠٠٠
     -

     -
   ٠٠٠ ٢٠

   ١5 ٠٠٠
   ٠٠٠ ٢٠

   ٨ ١١7٦ 9٠٠
   4٠٠٠ ٠

     -
   ١3 549 7٠٠

ب الثاني 
جموع البا

 امل
   121 620 ٤00

   12٤ 106 600
   13 115 500

     -
   6 ٤63 800

   9 095 200
   12 197 000

   17 961 100
   3٤ 655 300

   23 93٤ 600
   761 600

   363 911 100

خلية
ت الدا

خدما
ث - ال

ب الثال
البا

ف -
أل

رشية
إدارة املوارد الب

   ٦ ١٢97 7٠٠
     -

     -
   ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢

   ٢ ١١5٠
   ١47 ٢5٠

   ١44 ٠٠٠
   3 ١4٦ 7٠٠

     -
   4٢3 4٠٠

   5٠٠٠ ٨٨
   ٢9 ١5٨ 3٠٠

باء -
شؤون املالية

إدارة ال
   ١١ 394 3٠٠

     -
   ١77 ٠٠٠

     -
     -

   ٢5 ٠٠٠
     -

   ١١5 ٠٠٠
   ١٠٠ ٦٢

   5١٠٠ ٦٨
     -

   ١٢ 34١ 5٠٠

جيم -
ت الدعم

خدما
إدارة 

   ٨٠٠ ٨٨٨ ٢٨
     -

   5٨ 3٠٠
     -

   ٠٠٠ ٨٠
   ٠٠٠ ٢٦

     -
   ١59 ٠٠٠

     -
   ٦ 59٨ 4٠٠

   4٠٠٠ ١٠
   3٢٢٠ ٦ 5٠٠

دال -
صاالت

ت واالت
إدارة نظم املعلوما

   ٨ 5١٠٠ ١٠
     -

   3٠٠٠ ٢
     -

     -
   3٠٠٠ ٠

     -
   55٠٠٠ ٠

   ٠٠٠ ٢٠
   343 ٨٠٠

   ١٨3 ٠٠٠
   9 ٦٦٨ 9٠٠

ث
ب الثال

جموع، البا
امل

   61 ٤90 900
     -

   267 300
   12 000 000

   91 250
   228 250

   1٤٤ 000
   3 970 700

   82 100
   7 933 700

   1 181 000
   87 389 200

ث
ب من األول إىل الثال

جموع، األبوا
امل

   201 371 000
   12٤ 106 600

   1٤ ٤39 300
   12 000 000

   7 565 050
   10 578 ٤50

   15 372 300
   28 709 300

   ٤3 02٤ 100
   36 535 500

   1 990 600
   ٤95 692 200

ف وحاالت إنهاء 
ف الوظائ

صني
ني )ت

صة للتعديالت يف مالك املوظف
ص

طية املخ
األموال االحتيا

يض(
الخدمة بالرتا

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

صحي يف فرتة 
ني ال

صندوق التأم
ت الطويلة األجل ل

صة لاللتزاما
ص

طية املخ
األموال االحتيا
ما بعد الخدمة

   ١٠ ٢7 3٠٠
   ٢ ١9٨٠٠ ٨

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
   3 4١٠٠ ٠٦

ربية الدويل
ب ال

جديد مباني املقر ومبنى مكت
ض ت

سداد قرو
ب الرابع - 

البا
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
   ١4 ٠٨٢ 4٠٠

   ١4 ٠٨٢ 4٠٠

ف
ت املتوقعة يف التكالي

س - الزيادا
خام

ب ال
البا

   ٢ 9٨١ 7٠٠
   ٨ ١37 ٦٠٠

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
   4 ٨١9 3٠٠

س
خام

ب من األول إىل ال
جموع، األبوا

امل
   206 ٤60 000

   127 2٤3 000
   1٤ ٤39 300

   12 000 000
   7 565 050

   10 578 ٤50
   15 372 300

   28 709 300
   ٤3 02٤ 100

   36 535 500
   16 073 000

   518 000 000
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الدول العربيةأفريقيااالباب
آسيا واملحيط 

الهادي
أوروبا وأمريكا 

الشمالية

أمريكا 
الالتينية 
والكاريبي

أقاليمي 
وعاملي

املجموع )1(

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

الباب األول - السياسة العامة واإلدارة

-    -    -    -    -    -    -    الهيئتان الرئاسيتانألف -

اإلدارةباء -

-    -    -    -    -    -    -    اإلدارة العامة١ -

000 082 2  ٠٠٠ ٠٨٢ ٢  -    -    -    -    -    املكتب التنفيذي للمديرة العامة٢ -

000 899  ٠٠٠ ٨99  -    -    -    -    -    اإلرشاف الداخيل3 -

-    -    -    -    -    -    -    املعايري الدولية والشؤون القانونية4 -

-    -    -    -    -    -    -    األخالقيات5 -

000 981 2  000 981 2  -    -    -    -    -    املجموع، الباب األول - باء 

-    -    -    -    -    -    -    اإلسهام يف األجهزة املشركة ملنظومة األمم املتحدةجيم -

000 981 2  000 981 2  -    -    -    -    -    املجموع، الباب األول

الباب الثاني - الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

الربامجألف - 

الربيةأوالً -

100 775  ١٠٠ 775  -    -    -    -    -    املوظفون )الوظائف الثابتة(

األنشطة

مساندة الدول األعضاء يف تطوير نظم التعليم لتعزيز التعّلم الجيد ١.١
والجامع مدى الحياة لصالح الجميع

  ٢ 7٠٨ 4٢١  ٠٠ 4١٠٠ ٦٦  35 393 ٢  -    ١٠٠75 ٦٠٠  3 ٨٨١ 7٠٠  63 72٤ 900

500 979 7  7٠٠ ٢7٦ 3  ٠٠٠ ١٨٠ ١  -    ٨٠٠ ٨9٠  -    ٠٠٠ ٦3٢ ٢  تمكني الدارسني من أن يكونوا مواطنني عامليني مبدعني ومسؤولني١.٢

ريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ عن طريق 3.١
الرشاكات والرصد والبحوث

    -    -    -    -  ٦3١١  ٦٠٠ ١ 4٦٠٠ ٦٢  12 09٤ 200

700 573 8٤  100 396 19  200 087 2  -    900 283 36  100 ٤66 21  ٤00 3٤0 5  املجموع، أوالً

معاهد اليونسكو للربية

)يمكن أن تشمل االعتمادات املالية من امليزانية العادية تكاليف املوظفني 
واألنشطة(

-    -    -    -    -    -    -    مكتب الرتبية الدويل لليونسكو

-    -    -    -    -    -    -    معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية

-    -    -    -    -    -    -    معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة

-    -    -    -    -    -    -    معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف مجال الرتبية

-    -    -    -    -    -    -    معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا

-    -    -    -    -    -    -    معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكاريبي

-    -    -    -    -    -    -    معهد املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة

-    -    -    -    -    -    -    املجموع، معاهد اليونسكو للربية

700 573 8٤  100 396 19  200 087 2  -    900 283 36  100 ٤66 21  ٤00 3٤0 5  املجموع، الربنامج الرئييس األول

العلوم الطبيعيةثانياً -

٤00 728  4٠٠ 7٢٨  -    -    -    -    -    املوظفون )الوظائف الثابتة(

األنشطة

تعزيز السياسات والحوكمة يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ٢.١
وتوثيق الروابط بني العلوم والسياسات واملجتمع

  ١٠ ١3 ١  -    ٦٠٠9٢٠٠ ٠    -  7 334 3٨  ٠٠73 ٠٠٠  9 501 100

 الملحق السادس -  ملخص المشروعات التنفيذية الممولة 
من خارج الميزانية

)١(  املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة يف إطار امليزانية املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نفسها يف سيناريوهي االعتمادات املالية لجميع أبواب امليزانية 
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة يف إطار خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر. إال الباب الثالث – جيم حيث تقدَّ



3٨360م/5 املعتمدة - امللحق السادس

الدول العربيةأفريقيااالباب
آسيا واملحيط 

الهادي
أوروبا وأمريكا 

الشمالية

أمريكا 
الالتينية 
والكاريبي

أقاليمي 
وعاملي

املجموع )1(

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

500 357 1٤  ٢٠٠ ١5٢ 9  -    ٠٠٠ 35٠  ٢٠٠ 54٠  ٠٠٠ ٠3٦ ١  ١٠٠ ٢79 3  بناء القدرات املؤسسية يف العلوم والهندسة٢.٢

تعزيز املعارف والقدرات من أجل حماية املحيطات والسواحل 3.٢
وإدارتها عىل نحو مستدام

  ٢  -    ٠٠٠ ١٠٠5٢  ٠٠٠ ٠35 ٠٠٠  45٠٠٠ ٠  5 ٢٢7 ٠٠٠  6 262 000

توطيد التعاون العلمي الدويل فيما يتعلق بنظم األرض وتخفيف 4.٢
مخاطر الكوارث

    -    -    -    -  375 ٠٠٠    -  375 000

٠٠٠ ٠١٠ ١  ٠٠٠ 9٢٠  4٠٠ 45٦  ٠٠٠ ١١٠  ٠٠٠ ١٠5  3٠٠ 7٨3  تعزيز دور العلوم اإليكولوجية ومعازل املحيط الحيوي5.٢

200 623 13  ٠٠٠ 94٨ 4  ٠٠٠ 34٠ 3  -    ٢٠٠ ١9٠  ٠٠٠ ٨99 4  ٠٠٠ ٢4٦  تعزيز أمن املياه العذبة٢.٦
900 231 ٤8  600 938 21  300 ٤19 12  ٤00 0٤1 1  600 280 1  000 0٤0 6  000 512 5  املجموع، ثانياً

معهدا اليونسكو للعلوم

)يمكن أن يشمل االعتماد املايل من امليزانية العادية تكاليف املوظفني 
واألنشطة(

200 183 85  ٢٠٠ ١٨3 ٨5  -    -    -    -    -    معهد اليونسكو للتعليم يف مجال املياه 

000 970 53  ٠٠٠ 97٠ 53  -    -    -    -    -    املركز الدويل للفيزياء النظرية

200 153 139 200 153 139 -    -    -    -    -    املجموع، معهدا اليونسكو للعلوم

100 385 187 800 091 161 300 ٤19 12  ٤00 0٤1 1  600 280 1  000 0٤0 6  000 512 5  املجموع، الربنامج الرئييس الثاني

العلوم االجتماعية واإلنسانيةثالثاً - 

٤00 357  4٠٠ 357  -    -    -    -    -    املوظفون )الوظائف الثابتة(

األنشطة

تعبئة البحوث واملعارف ورسم السياسات املوجهة نحو املستقبل ١.3
من أجل دعم التحوالت االجتماعية واالندماج االجتماعي والحوار بني 

الثقافات

    -  ٢44 ٦  -    -    ٨٠٠ 3٨7 ٠٠٠  9٨3 ٦٠٠  7 615 ٤00

تمكني الدول األعضاء من إدارة اآلثار األخالقية والقانونية والبيئية ٢.3
واملجتمعية للتحديات العلمية والتكنولوجية من أجل تحقيق التنمية 

االجتماعية الجامعة واملستدامة

    -  ٢3 3١١  -    -    -    ٠٠9 9٠٠  1٤3 200

وضع السياسات من خالل عملية تشاركية مع األطراف املعنية يف 3.3
مجايَل الشباب والرياضة؛ ودعم تنمية الشباب واملشاركة املدنية

    -    -    -    -  ١١ 5٦  ٠٠٠ ٦١ 4٨5 ١٠٠  18 0٤6 100

100 162 26  000 9٤6 7  000 9٤8 17  -    -    100 268  -    املجموع، الربنامج الرئييس الثالث

الثقافةرابعاً -

100 512 1  ١٠٠ 5١٢ ١  -    -    -    -    -    املوظفون )الوظائف الثابتة(

األنشطة

حماية الثقافة والرتاث والتاريخ وحفظها وتعزيزها ونقلها من أجل ١.4
الحوار والتنمية

  5 ٠97 ٦٠٠  7 ٨٠٠ ٨٦١  4 ٠٨7 ١  ٢٠٠ 34٠ 9١  ٠٠3١١  ٠٠٠ ٠ 3٦٠٠ ٨٦  29 90٤ 100

دعم وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، وصون الرتاث الثقايف غري ٢.4
املادي، وتنمية الصناعات الثقافية واإلبداعية

  ٠٢ ١9 7٠٠  355 7٢  ٠٠47 3١٢  -    -    ٠٠ 3٠٠٠ ٦٠  13 992 700

900 ٤08 ٤5  700 258 25  000 130  900 3٤0 1  500 33٤ ٤  500 217 8  300 127 6  املجموع، الربنامج الرئييس الرابع

االتصال واملعلوماتخامساً - 

800 ٤37  ٨٠٠ 437  -    -    -    -    -    املوظفون )الوظائف الثابتة(

األنشطة

تعزيز نشوء بيئة مؤاتية لحرية التعبري وحرية الصحافة وسالمة ١.5
الصحفيني، وتيسري التعددية واملشاركة يف وسائل اإلعالم، ودعم 

املؤسسات اإلعالمية املستدامة واملستقلة 

  3 7٦٠٠ ٦١  4 ١  ٢٠٠ ٨٦٠ 4٠٢ 3٠٠    -    -  5 ١٨١ 4٠٠  15 205 500

300 069 1  ٨٠٠ 7٢  -    -    -    ٠٠٠ 343  5٠٠ ٦53  النهوض بعملية تعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف وحفظها٢.5

600 712 16  000 692 5  -    -    300 ٤02 1  200 203 5  100 ٤15 ٤  املجموع، الربنامج الرئييس الخامس

)١(  املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة يف إطار امليزانية املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نفسها يف سيناريوهي االعتمادات املالية لجميع أبواب امليزانية 
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة يف إطار خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر. إال الباب الثالث – جيم حيث تقدَّ
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الدول العربيةأفريقيااالباب
آسيا واملحيط 

الهادي
أوروبا وأمريكا 

الشمالية

أمريكا 
الالتينية 
والكاريبي

أقاليمي 
وعاملي

املجموع )1(

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

-    -    -    -    -    -    -    معهد اليونسكو لإلحصاء

)يمكن أن يشمل االعتماد املايل من امليزانية العادية تكاليف املوظفني 
واألنشطة(

600 396 1  ٠٠٠ ٦5  -    ١٠٠ ٢5٢  ٠٠٠ ١5٠  5٠٠ 9٢9  -    إدارة املكاتب امليدانية

-    -    -    -    -    -    -    التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

000 639 361 600 ٤٤9 219 500 58٤ 32  ٤00 63٤ 2  300 ٤51 ٤3  ٤00 12٤ ٤2  800 39٤ 21  املجموع، الباب الثاني - ألف

الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

-    -    -    -    -    -    -    تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا١ -

000 377  ٠٠٠ 377  -    -    -    -    -    تنسيق ورصد األنشطة لتحقيق املساواة بني الجنسني٢ -

-    -    -    -    -    -    -    تصدي اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث3 -

500 889 6  5٠٠ ٨٨9 ٦  -    -    -    -    -    التخطيط االسرتاتيجي ورصد الربنامج وإعداد امليزانية4 -

200 775 2  ٢٠٠ 775 ٢  -    -    -    -    -    إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة5 -

٤00 891  4٠٠ ٨9١  -    -    -    -    -    العالقات الخارجية وإعالم الجمهور٦ -

000 512  ٠٠٠ 5١٢  -    -    -    -    -    دعم وتنسيق العمل امليداني7 -

100 ٤٤5 11  100 ٤٤5 11  -    -    -    -    -    املجموع، الباب الثاني - باء

برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسيةجيم - 

100 08٤ 373 700 89٤ 230 500 58٤ 32  ٤00 63٤ 2  300 ٤51 ٤3  ٤00 12٤ ٤2  800 39٤ 21  املجموع، الباب الثاني

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

٤00 530  4٠٠ 53٠  -    -    -    -    -    إدارة املوارد البرشيةألف -

٤00 1٤0 ٤  4٠٠ ١4٠ 4  -    -    -    -    -    إدارة الشؤون املاليةباء -

إدارة خدمات الدعمجيم -

-    -    -    -    -    -    -    إدارة وتنسيق خدمات الدعم واملشرتيات١ -

800 328 2  ٨٠٠ 3٢٨ ٢  -    -    -    -    -    إدارة اللغات والوثائق٢ -

900 128 8  9٠٠ ١٢٨ ٨  -    -    -    -    -    إدارة املرافق، وشؤون األمن والسالمة، واملؤتمرات والفعاليات الثقافية3 -

700 ٤57 10  700 ٤57 10  -    -    -    -    -    املجموع، الباب الثالث - جيم

000 819  ٠٠٠ ٨١9  -    -    -    -    -    إدارة نظم املعلومات واالتصاالتدال -

500 9٤7 15  500 9٤7 15  -    -    -    -    -    املجموع، الباب الثالث

600 012 392 200 823 2٤9 500 58٤ 32  ٤00 63٤ 2  300 ٤51 ٤3  ٤00 12٤ ٤2  800 39٤ 21  املجموع العام

)١(  املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة يف إطار امليزانية املعتمدة )٦٦7 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نفسها يف سيناريوهي االعتمادات املالية لجميع أبواب امليزانية 
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة يف إطار خطة اإلنفاق )5١٨ مليون دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر. إال الباب الثالث – جيم حيث تقدَّ
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ن الميزانية(
ع

جة 
خار

ق الذاتية التمويل )ال
صنادي

ص ال
خ

مل
سابع - 

ق ال
ح

المل

ي وثيقة البرنامج 
صة بها ف

خا
صول ال

ب والف
ي األبوا

ي ترد ف
ت الت

ي البيانا
صناديق الذاتية التمويل، وه

جة عن الميزانية: ال
خار

شأن الموارد ال
ت اإلدارية والمالية ب

ص أهم البيانا
خ

هذا المل
ضمن 

يت
ي ٢٠١٦–٢٠١7.

والميزانية لعام

ج الميزانية
خار

ن 
م

ت الممولة 
شروعا

ن الم
م

طعة 
ستق

ج الم
عم البرنام

ف د
صة بتكالي

خا
ت ال

سابا
ح

)أ( ال

ت
إليرادا

ا
ت

النفقا

ع
جمو

امل
ع

جمو
امل

دوالر
دوالر

دوالر

ف - 
أل

ت اإلدارية ألموال الودائع
النفقا

ف - 
أل

ت اإلدارية ألموال الودائع
النفقا

ي تؤخذ من أموال الودائع
ربنامج الت

ف دعم ال
ت تكالي

ب من إيرادا
سا

ح
يمّول هذا ال

ق الدعم
طا

يف ن
سكو 

حملها اليون
ي تت

ف الت
جزء من التكالي

لدفع 
ني

ظف
ف املو

تكالي
٢١ 3٨١ 4٠٠

ت.
رشوعا

ي للم
ي والتقن

اإلدار
ى

خر
ف أ

تكالي
١5 9١5 4٠٠

37 ٢9٨٠٠ ٦
ف

جموع، أل
امل

37 ٢9٨٠٠ ٦

ع العام
جمو

امل
37 296 800

ع العام
جمو

امل
37 296 800
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ت
إليرادا

ا
ت

النفقا

جموع
امل

جموع
امل

دوالر
دوالر

ف - 
أل

ني، 
رشكاء التجاري

جري أماكن  باملقر لل
ت، وتأ

سيارا
ب ال

جري أماكن يف مرآ
س، وتأ

ب يف مبنى ميولي
جري املكات

ت تأ
 إيرادا

ت املتنوعة: 
 واإليرادا

 16 ٤59 300
ف -

أل
رشكاء 

جري أماكن باملقر لل
ت، وتأ

سيارا
ب ال

جري أماكن مرآ
س، وتأ

ب يف مبنى ميولي
جري املكات

ت املتعلقة بتأ
النفقا

ت املتنوعة: 
ني، واإليرادا

التجاري
16 ٤0٤ 300

س وبونفان
ى ميولي

يف مبن
ب 

ري املكات
ج

ت تأ
إيرادا

)أ(  
١4 ١5١ 5٠٠

جـ( 
ني، )

ب( التأم
ت األجرة(، )

سيارا
ف الهواء،  

 )أ( املنافع العامة )الكهرباء،  التدفئة، املياه، تكيي
ت،

ظفون املؤقتون، )هـ( املواد  واملعدا
ني، )د(  املو

ظف
ف املو

تكالي
طويل.

ى ال
ىل  املد

خل ع
ي املدرة للد

صيانة املبان
ضمان  

ي واملواد، )ز( 
ىل املبان

ظ  ع
حفا

صيانة وال
)و( ال

ت متنوعة
ت وإيرادا

سيارا
ب ال

يف مرآ
ري أماكن 

ج
ت تأ

إيرادا
ب(  

(
١ 57٠٠٠ ١

جهزة 
ف، األجهزة اآللية للقهوة، أ

ح
ص

جر ال
ني )البنك، مت

جاري
رشكاء الت

ري مرافق لل
ج

ت تأ
جـ( إيرادا

(
ىل ذلك(

G، وما إ
SM

ي من نوع 
صال الهاتف

الت
ل

73٨٠٠ ٦

باء - 
ث

ض واألحدا
صة للمعار

ص
ت واألماكن املخ

ت املؤتمرا
جري قاعا

ت تأ
إيرادا

4 ٨١5 9٠٠
باء -

ت
ت املؤتمرا

جري قاعا
ت املتعلقة بتأ

النفقا
4 ٨١5 9٠٠

ني، 
ف املوظف

جـ( تكالي
ني، )

ب( التأم
ت األجرة(، )

سيارا
ف الهواء،  

 )أ( املنافع العامة )الكهرباء،  التدفئة، املياه، تكيي
ت،

)د(  املوظفون املؤقتون، )هـ( املواد  واملعدا
ى الطويل

خل عىل  املد
صيانة املباني املدرة للد

ضمان  
ظ  عىل املباني واملواد، )ز( 

صيانة والحفا
)و( ال

جيم -
رصية

سمعية الب
ت ال

جري املعدا
ت تأ

إيرادا
947 ٠٠٠

جيم -
رصية: 

سمعية الب
ت ال

جري املعدا
ت املتعلقة بتأ

النفقا
947 ٠٠٠

ت
ب( املواد واملعدا

ني؛ )
ف املوظف

)أ( تكالي

دال -
ت االستثمار

إيرادا
١5 ٠٠٠

دال -
ث(

صيانة واألثا
سنوية وال

سمية للمديرة العامة )األعباء ال
اإلقامة الر

7٠٠٠ ٠

جموع العام
امل

22 237 200
جموع العام*

امل
22 237 200

ص. 
ب الخا

سا
ي تدره  البنية املعنية للح

خل الذ
ي من بنى األمانة، الد

صة بأ
ني الخا

ف املوظف
ت، وال تتجاوز تكالي

رصوفا
جمايل امل

سبة 5٠٪ من إ
ف ثابتة ن

ني يف وظائ
ني  العامل

ف املوظف
ب أال يتجاوز مجمل تكالي

ت/7.١٠(، يج
ستخدام مباني املقر )القرار ١٦٢م 

صندوق ا
ص ل

ب الخا
سا

 * وفقاً للنظام املايل للح

ي المقر
مبان

خدام 
ست

ق ا
صندو

ب( 
(
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ت   العامة 
القا

صال   والع
الت

الم   وا
إلع

ق   ا
صندو

جـ( 
(

ت
النفقا

جموع 
 امل

جموع 
 امل

دوالر
دوالر

دوالر
دوالر

ف - 
أل

سكو
سائم اليون

برنامج ق
ف - 

أل
سكو

سائم اليون
برنامج ق

)١( العموالت
  4 ٠٠٠

أوالً -
ف اإلدارية:

التكالي
  ٠٠٠ ١

)٢( الفوائد
  35 ٠٠٠

ثانياً - 
طي

النقل إىل االحتيا
  3٠٠٠ ٨

ف
املجموع، أل

  39 ٠٠٠
ف

جموع، أل
امل

  39 000

باء - 
ت التذكارية

سكوكا
طوابع الهواة وامل

برنامج 
باء - 

ت التذكارية
سكوكا

طوابع الهواة وامل
برنامج 

ت
خل من املبيعا

الد
  3٠٠٠ ٠٠

أوالً -
ني:

ف املوظف
تكالي

ف   الثابتة   
)١( الوظائ

  ٠٠٠ ١٨١

جموع الفرعي، أوالً
امل

  ٠٠٠ ١٨١

ثانياً - 
ف اإلدارية:

التكالي

سلع املباعة
ف ال

تكالي
  ١١9 ٠٠٠

جموع ، باء
امل

  300 000

جموع العام
امل

  339 000
جموع العام

امل
  339 000
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صرية
سمعية   الب

ت   والمواد   ال
طبوعا

ق   الم
صندو

)د( 

ت
اإليرادا

ت
النفقا

ت
طبوعا

امل
سمعية

املواد ال
رصية

املواد الب
جموع 

امل
ت

طبوعا
امل

سمعية
املواد ال

رصية
املواد الب

جموع 
امل

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

ت 
ف - املبيعا

 أل
  ٢5٠٠٠ ٠

         -
  ١4٠٠٠ ٠

  39٠٠٠ ٠
أوالً - 

ني:
ف املوظف

تكالي
ف الثابتة )5.٠(

الوظائ
         -

         -
  7٠٠٠ ٢

  7٠٠٠ ٢
ف الثابتة )١(

الوظائ
         -

  ١44 ٠٠٠
  ١44 ٠٠٠

ضافية
ت العمل اإل

املوظفون املؤقتون وساعا
  ٠٠٠ ١١٠

  5 ٠٠٠
  ١١5 ٠٠٠

باء - الجعائل  
  ٢5٠٠٠ ٠

  ٠٠٠ ٢٠٠
         -

  45٠٠٠ ٠
ثانياً - 

ف اإلنتاج
تكالي

  ١5٠٠٠ ٠
  5٠٠٠ ٦

  4٠٠٠ ٠
  ٢4٠٠٠ ٦

ثالثاً - 
الجعائل

  ٠٠٠ ٢٠
         -

         -
  ٠٠٠ ٢٠

رابعاً - 
العموالت 

  4٠٠٠ ٠
         -

         -
  4٠٠٠ ٠

ساً - 
خام

شحن/الربيد
ال

  7٠٠٠ ٠
         -

  3 ٠٠٠
  73 ٠٠٠

ساً - 
ساد

ت واللوازم
املعدا

  3٠٠٠ ٠
         -

  ٠٠٠ ٢٠
  5٠٠٠ ٠

سابعاً - 
الرتويج والتوزيع

  ٠٠٠ ٨٠
         -

         -
  ٠٠٠ ٨٠

جموع العام 
 امل

  500 000
  200 000

  1٤0 000
  8٤0 000

جموع العام 
 امل

  500 000
  200 000

  1٤0 000
  8٤0 000
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جمة   الفورية
ت   التر

خدما
ص   ل

خا
ب   ال

سا
ح

هـ( ال
(

ت
اإليرادا

ت*
النفقا

جموع 
 امل

جموع 
 امل

دوالر
دوالر

ف - 
أل

فواتري موجهة إىل:
أوالً - 

ني:
ف املوظف

تكالي

ي واملوارد الخارجة عن امليزانية(
سكو )الربنامج العاد

ت اليون
قطاعا

  3 ٠٠٠ ٠٠٠
ف الثابتة )3(

الوظائ
  5١3 ٠٠٠

ت غري الحكومية وغريها(
سكو )الوفود واملنظما

خارج اليون
ني من 

املنتفع
  ٠٠٠ ٨٠٠

املوظفون املؤقتون
  3 ٢٨7 ٠٠٠

جموع العام 
 امل

  3 800 000
جموع العام 

 امل
  3 800 000

ق )5١٨ مليون دوالر(:
طة اإلنفا

خ
طار 

يف إ
ت املقدرة بالدوالر 

يل بيان النفقا
* فيما ي

ف الثابتة )4(
ظائ

الو
9١3 ٠٠٠

ظفون املؤقتون
املو

 ٨٨ ٢7 ٠٠٠

ع
جمو

امل
3 800 000



3٨م/5 املعتمدة - امللحق السابع367

سكو
ي   اليون

ظف
ض   لمو

إلقرا
خار   وا

الد
ق   ا

مرف
)و( 

ت
اإليرادا

ت
النفقا

جموع 
 امل

جموع 
 امل

دوالر
دوالر

ف - 
أل

ضاء
ض لألع

الفوائد عىل القرو
  ٢ 7٠٠٠ ٠٠

أوالً - 
ني:

ف املوظف
تكالي

ف الثابتة )١٠( 
الوظائ

  ٠٠٠ ٦٠٠ ٢

باء - 
رصفية واالستثمارية

الفوائد امل
  ٠٠٠ ٨٠٠ ١٠

ثانياً - 
ت اإلدارية

النفقا
  34٠٠٠ ٠

ثالثاً - 
ض

ني القرو
تأم

  ١7٠٠٠ ٠

رابعاً - 
سوبية

ف الحا
التكالي

  ١4٠٠٠ ٠

ساً - 
خام

خرى
ف أ

تكالي
  ٠٠٠ ٢٠٠

ساً
خام

جموع، أوالً إىل 
امل

  3 45٠٠٠ ٠

ساً - 
ساد

ت الخارجي
سابا

جع الح
ب مرا

اإلسهام يف تكلفة أتعا
  ٢4 ٨٠٠

سابعاً - 
رصفية

ت امل
ب يف الخدما

اإلسهام يف االكتتا
  ١٠5 ٠٠٠

سابعاً
ساً و

ساد
جموع ، 

امل
  3 579 ٨٠٠

ضاء
الفوائد املدفوعة لألع

  9 9٢٠٠ ٢٠

جموع العام
امل

  13 500 000
 

جموع العام
امل

  13 500 000
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ق
ص   للوثائ

خا
ب   ال

سا
ح

)ز( ال

IN
COM

E
EX

PEN
D

ITU
R

E

ع 
جمو

 امل
ع 

جمو
 امل

دوالر
دوالر

ف - 
أل

ج الوثائق 
ت إنتا

إيرادا
  3 ٠٠٠ ٢٠٠

ف - 
أل

ج الوثائق 
ت إنتا

رصوفا
م

أوالً - 
ف الثابتة 

ظائ
 )3( الو

  59٨ ٠33

ثانياً - 
ت 

خدما
ظفون املؤقتون وعقود ال

ضافية واملو
ت العمل اإل

ساعا
 

  3٢7 ٠٠٠

ثالثاً - 
ي 

ج
خار

ج ال
 عقود اإلنتا

  ٢ ١5١٦ ٠7

رابعاً - 
ت 

صيانة املعدا
ري و

ج
 تأ

  3٢5 ٠٠٠

ساً - 
خام

ت 
جيا

ربم
صيانة ال

 
  39 ٠٠٠

ساً - 
ساد

ج 
 لوازم اإلنتا

  ٢75 ٠٠٠

سابعاً - 
ت 

رشاء املعدا
 

  34٠٠٠ ٨

ثامناً - 
ني 

ظف
ب املو

 تدري
  45 ٠٠٠

ىل ثامناً
جموع، أوالً إ

امل
  3 ٠٠٠ ٢٠٠

باء - 
ف 

ظائ
ألجهزة املتعددة الو

ت املقدمة ل
خدما

ت ال
 إيرادا

  ٠٠٠ ٦٠٠
باء - 

ف 
ظائ

ألجهزة املتعددة الو
ت املقدمة ل

خدما
ت ال

رصوفا
م

أوالً - 
ف

ظائ
ري األجهزة املتعددة الو

ج
تأ

 45٠٠٠ ٠

ثانياً - 
ت 

خدما
ظفون املؤقتون وعقود ال

ضافية واملو
ت العمل اإل

ساعا
 

  ٢5 ٠٠٠

ثالثاً - 
ت 

جيا
ربم

صيانة ال
 

  43 ٠٠٠

رابعاً - 
الكية 

سته
رشاء املواد اال

 
  ٠٠٠ ٦٠

ساً - 
خام

ت 
رشاء املعدا

 
  ١5 ٠٠٠

ساً - 
ساد

ني 
ظف

ب املو
 تدري

  7 ٠٠٠
ساً

ساد
ىل 

جموع، اوالً إ
امل

  ٠٠٠ ٦٠٠

جيم - 
ت التوزيع 

ربيد وعمليا
صة بال

خا
ت ال

خدما
ت ال

 إيرادا
  ٠٠٠ ٠٢٢ ١

جيم - 
ت التوزيع 

ربيد وعمليا
صة بال

خا
ت ال

خدما
ت ال

رصوفا
 م

أوالً - 
ربيد 
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3٨م/5 املعتمدة - امللحق الثامن369

 الملحق الثامن:  معلومات عن سيناريوهي الميزانية 
)653 مليون دوالر 507 مليون دوالر(

اشتراكات  من  دوالر(  مليون   5١٨( بها  الخاصة  اإلنفاق  وخطة  دوالر(  مليون   ٦٦7( 3٨م/5  للوثيقة  المعتمدة  الميزانية  تتألف 
دوالر  مليون   ١4 قدرها  إضافية  باعتمادات  وتُستكمل  التوالي  على  دوالر  ماليين  و507  دوالر  مليون   653 قدرها  مقررة 
التالية بشأن سيناريوهي الميزانية )٦53 مليون دوالر و5٠7 ماليين  و١١ مليون دوالر على التوالي. وعليه، فإن الجداول الثالثة 
دوالر( تقدَّم على سبيل اإلعالم فقط وباالستناد إلى المعلومات األولية المقدَّمة في إطار مشروع الوثيقة 3٨م/5، وإلى المناقشات 

الالحقة التي جرت في المجلس التنفيذي والمؤتمر العام.

الجدول 1 -  ملخص اعتمادات الميزانية العادية والموارد الخارجة عن 
الميزانية بحسب محاور العمل

الباب

خطة اإلنفاق 2016-2017 )507 ماليني دوالر(38م/5 املعتمدة  )653 مليون دوالر(
املوارد الخارجة 
عن امليزانية)١()٢( امليزانية 

التشغيلية
املجموعميزانية املوظفني 

امليزانية 
التشغيلية

املجموعميزانية املوظفني 

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

الباب األول - السياسة العامة واإلدارة

-    300 797 9  5٠٠ ١٠٠ ٢  ٨٠٠ ٦9٦ 7  300 512 10  5٠٠ ١٠٠ ٢  ٨٠٠ 4١١ ٨  الهيئتان الرئاسيتانألف -

اإلدارةباء -

-    600 57٤ 2  ٦٠٠ ٦9٨ ١  ٠٠٠ ٨7٦  ٤00 711 2  4٠٠ ٨35 ١  ٠٠٠ ٨7٦  اإلدارة العامة١-

٠٠٠ ٠٨٢ ٢  800 032 5  3٠٠ 43٢ 4  5٠٠ ٦٠٠  300 309 6  3٠٠ 43٢ 4  ٠٠٠ ٨77 ١  املكتب التنفيذي للمديرة العامة٢-

٠٠٠ ٨99  000 677 5  3٠٠ ١٦3 5  7٠٠ 5١3  000 879 5  3٠٠ ١٦3 5  7٠٠ 7١5  اإلرشاف الداخيل3-

-    800 392 ٤  7٠٠ ٢٠4 4  ١٠٠ ١٨٨  800 592 ٤  7٠٠ ٢٠4 4  ١٠٠ 3٨٨  املعايري الدولية والشؤون القانونية4-

-    900 756  3٠٠ ٦٦٠  ٦٠٠ 9٦  900 756  3٠٠ ٦٦٠  ٦٠٠ 9٦  األخالقيات5-

000 981 2  100 ٤3٤ 18  200 159 16  900 27٤ 2  ٤00 2٤9 20  000 296 16  ٤00 953 3  املجموع، الباب األول - باء

-    5٠٠ ١٦٠ ١٦  -    5٠٠ ١٦٠ ١٦  500 673 18  -    5٠٠ ٦73 ١٨  اإلسهام يف األجهزة املشركة ملنظومة األمم املتحدةجيم -

000 981 2  900 391 ٤٤  700 259 18  200 132 26  200 ٤35 ٤9  500 396 18  700 038 31  املجموع، الباب األول

الباب الثاني – برامج املنظمة والخدمات املتعلقة بالربامج

الربامجألف -

7٠٠ 573 ٨4  900 285 79  ٠٠٠ 3٨٦ 5١  9٠٠ ٨99 ٢7  300 11٤ 119  ٠٠٠ 3٨٦ 5١  3٠٠ 7٢٨ ٦7  الربيةأوالً -

١٠٠ 3٨5 ١٨7  300 01٤ ٤6  4٠٠ ٢59 34  9٠٠ 754 ١١  200 ٤80 6٤  ٦٠٠ ٠53 4١  ٦٠٠ 4٢٦ ٢3  العلوم الطبيعيةثانياً -

)بما يف ذلك لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم 
))IOC( املحيطات

  4 7٠5 ٨  ٨٠٠ 5٦4 ١  ٦٠٠3 ٢7٠ 4٢  ٠٠ 54٠ 7٠٠  7 ١3١٠٠ ٢  9 ٦7٠٠٠ ٢٦٢ ٦  ٨٠٠ ٢

١٠٠ ١٦٢ ٢٦  ٤00 ٤33 2٤  ٢٠٠ 759 ١٨  ٢٠٠ ٦74 5  000 ٤99 36  9٠٠ 9٢5 ٢٢  ١٠٠ 573 ١3  العلوم االجتماعية واإلنسانيةثالثاً -

9٠٠ 4٠٨ 45  500 ٤32 ٤1  ٨٠٠ ٢45 3٢  7٠٠ ١٨٦ 9  100 1٤1 52  4٠٠ 945 33  7٠٠ ١95 ١٨  الثقافةرابعاً - 

))WHC( ٠٠٠ 9٨٦ ٢٨  ٨٠٠ ٠9١ ١7  ٦٠٠ ١٠٨ ١4  ٢٠٠ 9٨3 ٢  ٠٠٠ ٨١٨ ٢٠  ٢٠٠ 34٢ ١4  ٨٠٠ 475 ٦  )بما يف ذلك لجنة اليونسكو للرتاث العاملي

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل تكاليف الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم    )١(
الربنامج" والصناديق الذاتية التمويل.

املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة يف إطار امليزانية املعتمدة )٦53 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نفسها يف سيناريوهي االعتمادات املالية لجميع أبواب امليزانية إال    )٢(
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة يف إطار خطة اإلنفاق )5٠7 ماليني دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر. الباب الثالث – جيم حيث تقدَّ
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الباب

خطة اإلنفاق 2016-2017 )507 ماليني دوالر(38م/5 املعتمدة  )653 مليون دوالر(
املوارد الخارجة 
عن امليزانية)١()٢( امليزانية 

التشغيلية
املجموعميزانية املوظفني 

امليزانية 
التشغيلية

املجموعميزانية املوظفني 

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

٦٠٠ 7١٢ ١٦  800 5٤9 22  4٠٠ ١93 ١7  4٠٠ 35٦ 5  800 903 32  ٦٠٠ ٦٦٦ ١٨  ٢٠٠ ٢37 ١4  االتصال واملعلوماتخامساً -

-    500 323 7  -    5٠٠ 3٢3 7  900 232 9  -    9٠٠ ٢3٢ 9  معهد اليونسكو لإلحصاء

)قد تشمل االعتمادات املالية للميزانية العادية تكاليف املوظفني 
واألنشطة(

٦٠٠ 39٦ ١  300 827 80  ٢٠٠ 7٢٦ 55  ١٠٠ ١٠١ ٢5  800 ٤٤٤ 8٤  7٠٠ ٠53 5٨  ١٠٠ 39١ ٢٦  إدارة املكاتب امليدانية

-    -    -    -    000 000 5  ٠٠٠ ٠٠٠ 4  ٠٠٠ ٠٠٠ ١  التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

000 639 361  700 866 301  000 570 209  700 296 92  100 816 ٤03  200 031 230  900 78٤ 173  املجموع، الباب الثاني - ألف

الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

-    ٤00 173 ٤  9٠٠ 574 3  5٠٠ 59٨  500 181 8  ٨٠٠ ٨9٨ 3  7٠٠ ٢٨٢ 4  تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا١ -

٠٠٠ 377  100 609 1  ٠٠٠ ٢93 ١  ١٠٠ 3١٦  700 2٤0 2  ٠٠٠ ٦١5 ١  7٠٠ ٦٢5  تنسيق ورصد األنشطة لتحقيق املساواة بني الجنسني٢ -

تصدي اليونسكو ألوضاع ما بعد النزاعات وما بعد 3 -
الكوارث

  79٦٦٠  ١٠٠ ٠ 3٠٠  1 ٤50 ٤00  3١4 5٦٦٠  ٠٠ 3٠٠  97٤ 800

5٠٠ ٨٨9 ٦  ٤00 192 5  ٠٠٠ ٢٠٠ 4  4٠٠ 99٢  100 910 6  ٠٠٠ ٢٠٠ 4  ١٠٠ 7١٠ ٢  التخطيط االسرتاتيجي ورصد الربنامج وإعداد امليزانية4 -

٢٠٠ 775 ٢  000 717 ٤  5٠٠ 39٨ 4  5٠٠ 3١٨  000 052 5  5٠٠ 39٨ 4  5٠٠ ٦53  إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة5 -

4٠٠ ٨9١  600 70٤ 19  4٠٠ ٢5٠ ١٨  ٢٠٠ 454 ١  500 66٤ 2٤  5٠٠ 5٢٢ ١9  ٠٠٠ ١4٢ 5  العالقات الخارجية وإعالم الجمهور٦ -

٠٠٠ 5١٢  ٤00 123 1  4٠٠ 9٢3  ٠٠٠ ٢٠٠  ٤00 123 1  4٠٠ 9٢3  ٠٠٠ ٢٠٠  دعم وتنسيق العمل امليداني7 -

100 ٤٤5 11  700 ٤9٤ 37  500 300 33  200 19٤ ٤  600 622 ٤9  500 218 35  100 ٤0٤ 1٤  املجموع، الباب الثاني - باء

-    700 5٤9 13  ٨٠٠ 5٦٢ ١  9٠٠ 9٨٦ ١١  700 ٤05 18  ٨٠٠ 5٦٢ ١  9٠٠ ٨4٢ ١٦  برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسيةجيم -

100 08٤ 373  100 911 352  300 ٤33 2٤٤  800 ٤77 108  ٤00 8٤٤ ٤71  500 812 266  900 031 205  املجموع، الباب الثاني

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

إدارة املوارد البرشيةألف -

4٠٠ 53٠  300 158 17  7٠٠ ٦97 ١٢  ٦٠٠ 4٦٠ 4  100 ٤20 19  5٠٠ ٨٦٠ ١3  ٦٠٠ 559 5  إدارة املوارد البرشية١ -

-    -    -    -    000 000 2  -    ٠٠٠ ٠٠٠ ٢  التدريب عىل نطاق املنظمة لتنمية قدرات املوظفني٢ -

املساهمات التي تقدم لصندوق التأمني الصحي عن 3 -
املشرتكني املنتسبني والتكاليف اإلدارية 

  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢    -  12 000 000  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢    -  12 000 000    -

٤00 530  300 158 29  700 697 12  600 ٤60 16  100 ٤20 33  500 860 13  600 559 19  املجموع، الباب الثالث - ألف

4٠٠ ١4٠ 4  500 3٤1 12  3٠٠ 394 ١١  ٢٠٠ 947  100 ٤38 1٤  9٠٠ 434 ١3  ٢٠٠ ٠٠3 ١  إدارة الشؤون املاليةباء -

إدارة خدمات الدعم)2(جيم -

-    000 28٤ 3  ٢٠٠ ٠3٦ 3  ٨٠٠ ٢47  000 950 3  ٢٠٠ 7٠٢ 3  ٨٠٠ ٢47  إدارة وتنسيق خدمات الدعم واملشرتيات١ -

٨٠٠ 3٢٨ ٢  900 1٤2 15  ٢٠٠ 959 ١٢  7٠٠ ١٨3 ٢  100 260 17  ٨٠٠ ٨٦٢ ١4  3٠٠ 397 ٢  إدارة اللغات والوثائق٢ -

إدارة املرافق، وشؤون األمن والسالمة، واملؤتمرات 3 -
والفعاليات الثقافية

  ١٠ 35١  ١٠٠ ١4 ٦٠٦ 3٠٠  2٤ 957 ٤00  4 9٨ ١٢  ٢٠٠ ٠٠93 4٠٠  17 793 600  ١٢٨ ٨ 9٠٠

700 ٤57 10  500 220 36  800 888 28  700 331 7  500 167 ٤6  300 171 33  200 996 12  املجموع، الباب الثالث - جيم

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل تكاليف الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم    )١(
الربنامج" والصناديق الذاتية التمويل.

املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة يف إطار امليزانية املعتمدة )٦53 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نفسها يف سيناريوهي االعتمادات املالية لجميع أبواب امليزانية إال    )٢(
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة يف إطار خطة اإلنفاق )5٠7 ماليني دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر. الباب الثالث – جيم حيث تقدَّ
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الباب

خطة اإلنفاق 2016-2017 )507 ماليني دوالر(38م/5 املعتمدة  )653 مليون دوالر(
املوارد الخارجة 
عن امليزانية)١()٢( امليزانية 

التشغيلية
املجموعميزانية املوظفني 

امليزانية 
التشغيلية

املجموعميزانية املوظفني 

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

٠٠٠ ٨١9  900 668 9  ١٠٠ 5١٠ ٨  ٨٠٠ ١5٨ ١  300 587 11  5٠٠ ٢٨٢ 9  ٨٠٠ 3٠4 ٢  إدارة نظم املعلومات واالتصاالتدال -

500 9٤7 15  200 389 87  900 ٤90 61  300 898 25  000 613 105  200 7٤9 69  800 863 35  املجموع، الباب الثالث

600 012 392  200 692 ٤8٤  900 183 32٤  300 508 160  600 892 626  200 958 35٤  ٤00 93٤ 271  املجموع، األبواب من األول إىل الثالث

 األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت يف مالك املوظفني 
)تصنيف الوظائف وحاالت إنهاء الخدمة بالرتايض(

    -  3 ٠٠٠ ٠٠٠  3 000 000    -    -    -    -

 األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل 
لصندوق التأمني الصحي يف فرتة ما بعد الخدمة

    -  3 74٠٠٠ ٨  3 7٤8 000    -  3 4١٠٠ ٠٦  3 ٤06 100    -

 الباب الرابع - سداد قروض تجديد مباني املقر 
ومبنى مكتب الربية الدويل

                 

  ١4 ٠٨٢ 4٠٠    -  1٤ 082 ٤00  ١4 ٠٨٢ 4٠٠    -  1٤ 082 ٤00    -

-    300 819 ٤  3٠٠ ٨١9 4  -    000 277 5  ٠٠٠ ٢77 5  -    الباب الخامس - الزيادات املتوقعة يف التكاليف

600 012 392  000 000 507  300 ٤09 332  700 590 17٤  000 000 653  200 983 366  800 016 286  املجموع، األبواب من األول إىل الخامس

املرشوعات التي ستنفذ يف عامي ٢٠١٦-٢٠١7 والتي تم تلقي أموال مخصصة لها أو التعهد بصورة ثابتة بتقديم هذه األموال، إضافة إىل تكاليف الوظائف املمولة من حساب "تكاليف دعم    )١(
الربنامج" والصناديق الذاتية التمويل.

املوارد الخارجة عن امليزانية املبينة يف هذا الجدول هي املبالغ املقدرة يف إطار امليزانية املعتمدة )٦53 مليون دوالر(. وترد هذه املبالغ نفسها يف سيناريوهي االعتمادات املالية لجميع أبواب امليزانية إال    )٢(
ر املوارد الخارجة عن امليزانية املزمعة يف إطار خطة اإلنفاق )5٠7 ماليني دوالر( بمبلغ قدره ١١.٨ مليون دوالر. الباب الثالث – جيم حيث تقدَّ
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سة العامة واإلدارة
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البا
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سيتان
الهيئتان الرئا

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
    -

  ١
  ٢

  ٦
  9

  ١٠٠ ٢ 5٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  9

  ١٠٠ ٢ 5٠٠
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
    -

  ١
  ٢

  ٦
  9

  ١٠٠ ٢ 5٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  9

  ١٠٠ ٢ 5٠٠

باء -
اإلدارة

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
  ٢

  3
  3٨

  ١3,5
5٦,5

  ٢ ١٦9٠٠٠ ٦
    -

    -
    -

    -
    -

    -
5٦,5

  ٢ ١٦9٠٠٠ ٦
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
  ٢

  3
  3٨

١٢,5
55,5

  ١ ١٦59 ٢٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
55,5
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ب األول

جموع، البا
امل

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
  ٢

  4
  4٠

١9,5
٦5,5

  ١٨ 39٦ 5٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
٦5,5

  ١٨ 39٦ 5٠٠
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ق - 507 مالي
طة اإلنفا

خ
  2
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6٤,5

  18 259 700
    -
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    -

    -
    -

    -
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)ED
قطاع الرتبية )

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
  ١

  4
  49

  3١
  ٨5

  ٢١ 7٦4 9٠٠
  ١

  ٦٨
  3١

  ١١
  ١١١

  ٢9 ١٠٠ ٦٢١
  ١9٦

  5١ 3٠٠٠ ٨٦
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
  ١

  4
  49

  3١
  ٨5

  ٢١ 7٦4 9٠٠
  ١

  ٦٨
  3١

  ١١
  ١١١

  ٢9 ١٠٠ ٦٢١
  ١9٦

  5١ 3٠٠٠ ٨٦

)SC( قطاع العلوم الطبيعية
امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر

  ٢
  3

٦٠
  3١

9٦
  ٢5 ٢77 ٠٠٠

    -
  37

  ٢٠
  ٢

59
  ١5 77٦٠٠ ٦

١55
  4٠ ١53 ٦٠٠

ني دوالر
خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي

  ٢
  3

47,5
  ٢٨

٨٠,5
  ٢ ٢١7٦ 5٠٠

    -
  3٢

  ١3
  ٢

  47
  ١٢ 9٨٢ 9٠٠

١٢7,5
  34 ٢59 4٠٠

)بما يف ذلك لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم 
))IOC( ت

املحيطا
امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر

  ١
    -

١4
  ٨

٢3
  ٠٢ ٦4 9٠٠

    -
٦

٢,5
    -

٨,5
  ٢ 539 7٠٠

3١,5
  ٨ 5٦4 ٦٠٠

ني دوالر
خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي

  ١
    -

١٠,5
  5

١٦,5
  4 7٨١ 3٠٠

    -
  ٦

١,5
    -

7,5
  ٢ 35٨٠٠ ٠

  ٢4
  7 ١3١٠٠ ٢

)SH
S( سانية

قطاع العلوم االجتماعية واإلن
امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر

  ١
  ٢

  3٨
  ١5

  5٦
  ١5 ١١3 ٦٠٠

    -
  ٢٢

٢,5
    -

٢4,5
  7 ٨١٢ 3٠٠

٨٠,5
  ٢٢ 9٢5 9٠٠

ني دوالر
خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي

  ١
  ٢

  ٢9
  ١5

  47
  ١٢ 55١ 4٠٠

    -
  ١7

3,5
    -

٢٠,5
  ٢٠ ٦7 ٨٠٠

٦7,5
  ١٨ 759 ٢٠٠

)CLT( قطاع الثقافة
امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر

  ١
  3

  49
  3٦

  ٨9
  ٢١ 4١3 ٠٠٠

    -
  ٢٨

  ٢4
  ٢

  54
  ١٢ 53٢ 4٠٠

  ١43
  33 945 4٠٠

ني دوالر
خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي

  ١
  3

  4٦
  33

  ٨3
  ٢ ٢٠7٦ 7٠٠

    -
  ٢٨

  ١9
  ١

  4٨
  ١١ 9٦9 ١٠٠

  ١3١
  3٢ ٢45 ٨٠٠

))W
H

C( ث العاملي
)بما يف ذلك مركز اليونسكو للرتا

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
    -

  ٢
  ١٦

  ٨
  ٢٦

  ٦٨ ٦4 ٨٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ٢٦

  ٦٨ ٦4 ٨٠٠
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
    -

  ٢
  ١٦

  ٨
  ٢٦

  ٦٨ ٦4 ٨٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ٢٦

  ٦٨ ٦4 ٨٠٠
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امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر

  ١
  ٢
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  ١7

  44
  ٢٨٨ ١١ 9٠٠

    -
  ١5

١٦
  ١

3٢
  7 377 7٠٠

7٦
  ٦٠٠ ٦٦٦ ١٨

ني دوالر
خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي

  ١
  ٢

  ٢3
  ١٦

  4٢
  ١٠ 747 ٢٠٠

    -
  ١١

١9,5
  ١

3١,5
  ٦ 44٢٠٠ ٦

73,5
  ١7 ١93 4٠٠

ب امليدانية
إدارة املكات

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
    -

    -
  5

  ٢
  7

  ٨٨ ١7 7٠٠
  3١

  ٦4
  ٨

  ٢٨٦
  3٨9

  5٠٠٠ ١٦٦ ٦
  39٦

  5٠ ٨53 7٠٠
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
    -

    -
  3

  ٢
  5

  ١١٦ ١ 3٠٠
  3١

  ٦٠
  ٨

  ٢٨٢
  3٨١

  54 ٦٠9 9٠٠
  3٨٦

  55 7٢٠٠ ٢٦

شبكة امليدانية
صالح ال

ضايف إل
التمويل اإل

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
    -

    -
    -

    -
  -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  4 ٠٠٠ ٠٠٠
    -

  4 ٠٠٠ ٠٠٠
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
    -

    -
    -

    -
  -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
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ج
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شطة ل

صد األن
سيق ور

تن
امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر

  ١
  ١

  ٦
  5

  ١3
  3 593 ٨٠٠

    -
  ١

    -
    -

  ١
  3٠5 ٠٠٠

  ١4
  3 ٨9٨٠٠ ٨

ني دوالر
خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي

  ١
  ١

  5
  5

  ١٢
  3 ٢٦9 9٠٠

    -
  ١

    -
    -

  ١
  3٠5 ٠٠٠

  ١3
  3 574 9٠٠

ني 
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ساواة 
لتنفيذ أولوية امل

شطة 
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ور
سيق 

تن
ني

س
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امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
    -

  ١
  3

  ١
  5

  ٦١ ١5 ٠٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  5

  ٦١ ١5 ٠٠٠

ني دوالر
خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي

    -
  ١

  ٢
  ١

  4
  ٢ ١93 ٠٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  4
  ٢ ١93 ٠٠٠

بعد 
وما 

ت 
بعد النزاعا
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صد

ت
ث
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امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر

    -
    -

  ٢
    -

  ٢
  ٦٦٠ 3٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ٢
  ٦٦٠ 3٠٠

ني دوالر
خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي

    -
    -

  ٢
    -

  ٢
  ٦٦٠ 3٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ٢
  ٦٦٠ 3٠٠

صد الربنامج وإعداد امليزانية
ط االسرتاتيجي ور

التخطي
امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر

    -
  ٢

  7
  ٦

  ١5
  4 ٠٠٠ ٢٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ١5
  4 ٠٠٠ ٢٠٠

ني دوالر
خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي

    -
  ٢

  7
  ٦

  ١5
  4 ٠٠٠ ٢٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ١5
  4 ٠٠٠ ٢٠٠

ف عىل نطاق املنظمة
إدارة املعار

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
    -

  ١
  ١3

  ٢
  ١٦

  4 39٨ 5٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ١٦

  4 39٨ 5٠٠
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
    -

  ١
  ١3

  ٢
  ١٦

  4 39٨ 5٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ١٦

  4 39٨ 5٠٠

ت الخارجية وإعالم الجمهور
العالقا

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
  ١

  ٢
  4٢

  3٠
  75

  ٠ ١٨7٦٠٠ ٦
    -

  4
    -

    -
  4

  ١ 445 9٠٠
  79

  ١9 5٢٢ 5٠٠
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
  ١

  ٢
  37

  3٠
  7٠

  ٨٠ ١٦4 5٠٠
    -

  4
    -

    -
  4

  ١ 445 9٠٠
  74

  ٢ ١٨5٠ 4٠٠

سيق العمل امليداني
دعم وتن

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
    -

    -
  ٢

  ١
  3

  9٢3 4٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  3

  9٢3 4٠٠
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
    -

    -
  ٢

  ١
  3

  9٢3 4٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  3

  9٢3 4٠٠
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امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
    -

    -
  ٢

  ٦
  ٨

  ١ 5٨٠٠ ٦٢
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ٨

  ١ 5٨٠٠ ٦٢
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
    -

    -
  ٢

  ٦
  ٨

  ١ 5٨٠٠ ٦٢
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  ٨

  ١ 5٨٠٠ ٦٢
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جموع، البا
امل

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
  ٨

  ٢١
  3٠٢

  ١٨3
  5١4

  ١3١ 775 5٠٠
  3٢

  ٢39
١٠١,5

  3٠٢
٦74,5

  ١35 ٠37 ٠٠٠
١٨٨ ١,5

  ٨١٢ ٢٦٦ 5٠٠
 

 
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
  8

  21
267,5

  176
٤72,5

  120 8٤5 ٤00
  32

  221
  9٤

  297
  6٤٤

  123 587 900
1 116,5

  2٤ ٤٤33 300

خلية
ت الدا

خدما
ث - ال

ب الثال
البا

ف -
أل

رشية
إدارة املوارد الب

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
  ١

  ٢٨
  33

  ٦٢
  ١3 ٨٦٠ 5٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ٦٢
  ١3 ٨٦٠ 5٠٠

ني دوالر
خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي

 
  ١

  ٢5
  3١

  57
  ٦ ١٢97 7٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  57
  ٦ ١٢97 7٠٠

باء -
شؤون املالية

إدارة ال
امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر

  ٢
  ٢7

  ٢9
  5٨

  ١3 434 9٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  5٨

  ١3 434 9٠٠
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
 

  ١
  ٢3

  ٢٦
  5٠

  ١١ 394 3٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  5٠

  ١١ 394 3٠٠

جيم -
ت الدعم

خدما
إدارة 

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
  ٢

  39
  ١3٦

  ١77
  33 ١7١ 3٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ١77
  33 ١7١ 3٠٠

ني دوالر
خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي

 
  ٢

  34
  ١١9

  ١55
  ٨٠٠ ٨٨٨ ٢٨

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  ١55
  ٨٠٠ ٨٨٨ ٢٨

دال -
ت

صاال
ت واالت

ظم املعلوما
إدارة ن

امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر
  ٢١

  ٢5
  4٦

  9 ٢٨٢ 5٠٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  4٦

  9 ٢٨٢ 5٠٠
ني دوالر

خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي
 

 
  ١٨

  ٢5
  43

  ٨ 5١٠٠ ١٠
    -

    -
    -

    -
    -

    -
  43

  ٨ 5١٠٠ ١٠
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ث

ب الثال
جموع، البا

امل
امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر

    -
  5

  ١١5
  ٢٢3

  343
  ٦9 749 ٢٠٠

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  343
  ٦9 749 ٢٠٠

 
 

ني دوالر
ق - 507 مالي

طة اإلنفا
خ

    -
  ٤

  100
  201

  305
  61 ٤90 900

    -
    -

    -
    -

    -
    -

  305
  61 ٤90 900

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ث

ب من األول إىل الثال
جموع، األبوا

امل
امليزانية 3٨م/5 - ٦53 مليون دوالر

  ١٠
  3٠

457
4٢5,5

9٢٢,5
  ٢١9 9٢٠٠ ٢١

  3٢
  ٢39

١٠١,5
3٠٢,٠

٦74,5
  ١35 ٠37 ٠٠٠

١ 597
  354 95٢٠٠ ٨

 
 

ني دوالر
خطة اإلنفاق - 5٠7 مالي

  10
  29

٤07,5
395,5

  8٤2
  200 596 000

  32
  221

  9٤
  297

  6٤٤
  123 587 900

  1 ٤86
  32٤ 183 900

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3٨374م/5 املعتمدة - امللحق الثامن



سية 
ق الرئي

إلنفا
ب بنود ا

س
ح

ص الميزانية العادية ب
خ

مل
جدول 3 - 

ال

 امليزانية العادية 

جمايل 
 إ

ت
التقديرا

 
 2017-2016

سية 
 بنود امليزانية الرئي

ني 
ت املوظف

ستحقاقا
  ا

ت 
ف البعثا

 تكالي

ف 
 تكالي

ني 
شاري

االست
والخرباء 

ت 
 الخدما

التعاقدية
)مثل إنتاج  
الوثائق، 

والبحوث، 
ت 

و الحلقا
سية 

الدرا
ت 

واالجتماعا
املتعاقد عليها 

وغريها( 

ب 
 التدري

الخارجي 
واملنح 

والتحويالت 
األخرى 

 اللوازم واملواد 
ف 

والتكالي
الجارية 
األخرى 

ت 
رصوفا

 م
خرى 

أ

ف الثابتة 
ف الوظائ

 تكالي

 املوظفون 
املؤقتون 

ت 
ستحقاقا

 ا
ني 

املوظف
األخرى
)مثل  

ت 
ساهما

م
ني 

شرتك
امل

ني 
سب

املنت
صندوق 

يف 
ني 

التأم
صحي 

ال
وغريها( 

سفار 
أ

ني 
املندوب

ت األفراد 
وبعثا

الخارجية

سفار 
أ

يف 
ني 

املوظف
سمية

مهام ر
 املقر 

 امليدان 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
  دوالر  

  دوالر  
  دوالر  

 امليزانية - 653 مليون دوالر 

سة العامة واإلدارة 
سيا

ب األول - ال
البا

 

ف -
أل

سيتان
الهيئتان الرئا

   ١٠٠ ٢ 5٠٠
     -

   ٠٠٦ ١ 7٠٠
     -

   ٠٠٠ ١٠٠ ١
   ١5 ٠٠٠

   3 ٢4١ 7٠٠
   ١ 3٠7 4٠٠

     -
   ١ 74٠٠٠ ١

     -
   10 512 300

باء -
اإلدارة

   ٢ ١٦9٠٠٠ ٦
     -

   33٠٠٠ ٠
     -

   3٠٠٠ ٠
   ١ 75٠٠٠ ٠

   ١٦7 ٠٠٠
   ٨9١ 5٠٠

   ١3٠٠٠ ٢
   ٦٠4 9٠٠

   4٠٠٠ ٨
   20 2٤9 ٤00

جيم -
شرتكة ملنظومة األمم املتحدة

يف األجهزة امل
اإلسهام 

     -
     -

   ١١٠ 3٠٠
     -

     -
     -

     -
   5 4١7 ٠٠٠

   ٦ ١٠79 7٠٠
   ٢ 4٦٦ 5٠٠

     -
   18 673 500

ب األول 
جموع، البا

 امل
   18 396 500

     -
   1 ٤٤7 000

     -
   1 130 000

   1 765 000
   3 ٤08 700

   7 615 900
   10 811 700

   ٤ 812 ٤00
   ٤8 000

   ٤9 ٤35 200 

ج
ربام

ت املتعلقة بال
خدما

ظمة وال
ج املن

ب الثاني – برام
البا

 

ف -
أل

الربامج
   9٦ 745 ٠٠٠

   ١33 ٢٠٠ ٢٨٦
   ١9 7٠9 ١٠٠

     -
   ١٠ ١٢3 ٢٠٠

   ١4 9٦9 3٠٠
   ٢3 49١٠٠ ٦

   33 ٠١3 ٨٠٠
   4٠ 4٨7 ٠٠٠

   ٢٨ 7١7 ١٠٠
   ٢٨ ١9 3٠٠

   ٤03 816 100

باء -
ت املتعلقة بالربامج

الخدما
   33 4٦7 ٦٠٠

   ١ 75٠ 9٠٠
   ٨ ١45 ٦٠٠

     -
   ٠ ٢57 ٠٠٠

   ٢ 3٠٠٠ ٨٨
   ١ 54٠٠٠ ٠

   ٦٢ ١4 ٨٠٠
   ٨5٢٠٠ ٠

   3 443 7٠٠
   ٦54 ٨٠٠

   ٤9 622 600

جيم -
سية

ساهمة وبرنامج املنح الدرا
برنامج امل

   ١ 5٨٠٠ ٦٢
     -

   ١5 ٠٠٠
     -

     -
   ٠٠٠ ٢٠

   ١5 ٠٠٠
   ٠٠٠ ٢٠

   ١٦ 73٢ 9٠٠
   4٠٠٠ ٠

     -
   18 ٤05 700 

ب الثاني
جموع، البا

امل
   131 775 ٤00

   135 037 100
   21 569 700

     -
   1٤ 160 200

   17 377 300
   25 051 100

   3٤ 658 600
   58 070 100

   32 200 800
   1 9٤٤ 100

   ٤71 8٤ ٤٤00 

خلية
ت الدا

خدما
ث - ال

ب الثال
البا

 

ف -
أل

رشية
إدارة املوارد الب

   ١3 ٨٦٠ 5٠٠
     -

   ٠٠٠ ١٠
   ٠٠٠ ١٠٠ ١٢

   ٢ ١١5٠
   ١77 ٢5٠

   ١44 ٠٠٠
   3 ٨٢9 7٠٠

   ٢ ٢4٠٠٠ ٦
   453 4٠٠

   5٠٠٠ ٨٨
   33 ٤20 100

باء -
شؤون املالية

إدارة ال
   ١3 434 9٠٠

     -
   5٠٠٠ ٠

     -
     -

   ٠٠٠ ١٠٠
   5٠٠٠ ٠

   ٠٠٠ ١٢٠
   ١٠٠ ١٠٠

   5٨3 ١٠٠
     -

   1٤ ٤38 100

جيم -
ت الدعم

خدما
إدارة 

   33 ١7١ 3٠٠
     -

   3٨7 3٠٠
     -

   ٠٠٠ ٨٠
   ٠٠٠ ٢٦

     -
   ١59 ٠٠٠

     -
   ١١ 933 9٠٠

   4٠٠٠ ١٠
   ٤6 167 500

دال -
صاالت

ت واالت
إدارة نظم املعلوما

   9 ٢٨٢ 5٠٠
     -

   97 5٠٠
     -

     -
   4٠٠٠ ٠

     -
   ١ ١5٨ 5٠٠

   5٠٠٠ ٠
   35٨٠٠ ٨

   ٠٠٠ ٦٠٠
   11 587 300

ث
ب الثال

جموع، البا
امل

   69 7٤9 200
     -

   5٤٤ 800
   12 100 000

   91 250
   3٤3 250

   19٤ 000
   5 267 200

   2 396 100
   13 329 200

   1 598 000
   105 613 000

ث
ب من األول إىل الثال

جموع، األبوا
امل

   219 921 100
   135 037 100

   23 561 500
   12 100 000

   15 381 ٤50
   19 ٤85 550

   28 653 800
   ٤7 5٤1 700

   71 277 900
   50 3٤2 ٤00

   3 590 100
   626 892 600

3٨م/5 املعتمدة - امللحق الثامن375



 امليزانية العادية 

جمايل 
 إ

ت
التقديرا

 
 2017-2016

سية 
 بنود امليزانية الرئي

ني 
ت املوظف

ستحقاقا
  ا

ت 
ف البعثا

 تكالي

ف 
 تكالي

ني 
شاري

االست
والخرباء 

ت 
 الخدما

التعاقدية
)مثل إنتاج  
الوثائق، 

والبحوث، 
ت 

و الحلقا
سية 

الدرا
ت 

واالجتماعا
املتعاقد عليها 

وغريها( 

ب 
 التدري

الخارجي 
واملنح 

والتحويالت 
األخرى 

 اللوازم واملواد 
ف 

والتكالي
الجارية 
األخرى 

ت 
رصوفا

 م
خرى 

أ

ف الثابتة 
ف الوظائ

 تكالي

 املوظفون 
املؤقتون 

ت 
ستحقاقا

 ا
ني 

املوظف
األخرى
)مثل  

ت 
ساهما

م
ني 

شرتك
امل

ني 
سب

املنت
صندوق 

يف 
ني 

التأم
صحي 

ال
وغريها( 

سفار 
أ

ني 
املندوب

ت األفراد 
وبعثا

الخارجية

سفار 
أ

يف 
ني 

املوظف
سمية

مهام ر
 املقر 

 امليدان 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
  دوالر  

  دوالر  
  دوالر  

 

ني
يف مالك املوظف

صة للتعديالت 
ص

طية املخ
األموال االحتيا

 
يض(

ف وحاالت إنهاء الخدمة بالرتا
ف الوظائ

صني
)ت

   1 858 700
   1 1٤1 300

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
   3 000 000

صندوق
ت الطويلة األجل ل

صة لاللتزاما
ص

طية املخ
األموال االحتيا

 
يف فرتة ما بعد الخدمة

صحي 
ني ال

التأم
   2 322 100

   1 ٤25 900
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

   3 7٤8 000

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ربية الدويل
ب ال

جديد مباني املقر ومبنى مكت
ض ت

سداد قرو
ب الرابع - 

البا
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
   1٤ 082 ٤00

   1٤ 082 ٤00

ف
يف التكالي

ت املتوقعة 
س - الزيادا

خام
ب ال

البا
   3 269 500

   2 007 500
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

   5 277 000

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
 

س
خام

ب من األول إىل ال
جموع، األبوا

امل
   227 371 ٤00

   139 611 800
   23 561 500

   12 100 000
   15 381 ٤50

   19 ٤85 550
   28 653 800

   ٤7 5٤1 700
   71 277 900

   50 3٤2 ٤00
   17 672 500

   653 000 000

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3٨376م/5 املعتمدة - امللحق الثامن



 امليزانية العادية 

جمايل 
 إ

ت
التقديرا

 
 2017-2016

سية 
 بنود امليزانية الرئي

ني 
ت املوظف

ستحقاقا
  ا

ت 
ف البعثا

 تكالي

ف 
 تكالي

ني 
شاري

االست
والخرباء 

ت 
 الخدما

التعاقدية
)مثل إنتاج  
الوثائق، 

والبحوث، 
ت 

و الحلقا
سية 

الدرا
ت 

واالجتماعا
املتعاقد عليها 

وغريها( 

ب 
 التدري

الخارجي 
واملنح 

والتحويالت 
األخرى 

 اللوازم واملواد 
ف 

والتكالي
الجارية 
األخرى 

ت 
رصوفا

 م
خرى 

أ

ف الثابتة 
ف الوظائ

 تكالي

 املوظفون 
املؤقتون 

ت 
ستحقاقا

 ا
ني 

املوظف
األخرى
)مثل  

ت 
ساهما

م
ني 

شرتك
امل

ني 
سب

املنت
صندوق 

يف 
ني 

التأم
صحي 

ال
وغريها( 

سفار 
أ

ني 
املندوب

ت األفراد 
وبعثا

الخارجية

سفار 
أ

يف 
ني 

املوظف
سمية

مهام ر
 املقر 

 امليدان 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
  دوالر  

  دوالر  
  دوالر  

ني دوالر 
ق - 507 مالي

طة اإلنفا
خ

 

سة العامة واإلدارة 
سيا

ب األول - ال
البا

 
ف -

أل
سيتان

الهيئتان الرئا
   ١٠٠ ٢ 5٠٠

     -
   9٢٠٠ ٠٦

     -
   9٠٠٠ ٨٠

   ٠٠٠ ١٢
   ٢ 9٦4 3٠٠

   ٢ ١33 5٠٠
     -

   ٨٠٠ ٦٠٠ ١
     -

   9 797 300
باء -

اإلدارة
   ١ ١٦59 ٢٠٠

     -
   4٠٠٠ ٠

     -
   3٠٠٠ ٠

   ٢ ١43 ٠٠٠
   ٦7 ٠٠٠

   ١٢7 ٠٠٠
   ٠٠٠ ١٢٠

   599 9٠٠
   4٠٠٠ ٨

   18 ٤3٤ 100
جيم -

شرتكة ملنظومة األمم املتحدة
يف األجهزة امل

اإلسهام 
     -

     -
   ١١٠ 3٠٠

     -
     -

     -
     -

   5 4١7 ٠٠٠
   ١٦٦ ٨ 7٠٠

   ٢ 4٦٦ 5٠٠
     -

   16 160 500
ب األول 

جموع، البا
 امل

   18 259 700
     -

   1 056 500
     -

   1 010 000
   1 255 000

   3 031 300
   6 777 500

   8 286 700
   ٤ 667 200

   ٤8 000
   ٤٤ 391 900 

ج
ربام

ت املتعلقة بال
خدما

ظمة وال
ج املن

ب الثاني – برام
البا

 
ف -

أل
الربامج

   ٨7 733 ٠5٠
   ٨ ١٢١3٦ 95٠

   ١١ 3١7 3٠٠
     -

   5 53٢ 3٠٠
   7 5١٠٠ ١٨

   ١٠ 4٢5 ٦٠٠
   ١4 975 ١٠٠

   ٢٠ 4٨4 ١٠٠
   ٢١ 557 4٠٠

   4٨٠٠ ٨٦
   301 866 700

باء -
ت املتعلقة بالربامج

الخدما
   3١ 549 ٦٠٠

   ١ 75٠ 9٠٠
   4٨3 5٠٠

     -
   ٢٠3 ٠٠٠

   ٨٦3 ٠٠٠
   335 ٠٠٠

   ٢٦5 ٠٠٠
   ١١5 ٠٠٠

   ١ 749 ٨٠٠
   ١79 9٠٠

   37 ٤9٤ 700
جيم -

سية
ساهمة وبرنامج املنح الدرا

برنامج امل
   ١ 5٨٠٠ ٦٢

     -
   ١5 ٠٠٠

     -
     -

   ٠٠٠ ٢٠
   ١5 ٠٠٠

   ٠٠٠ ٢٠
   ٨ ١١7٦ 9٠٠

   4٠٠٠ ٠
     -

   13 5٤9 700 
ب الثاني

جموع، البا
امل

   120 8٤5 ٤50
   123 587 850

   11 815 800
     -

   5 735 300
   8 ٤01 100

   10 775 600
   15 260 100

   32 ٤76 000
   23 3٤7 200

   666 700
   352 911 100 

خلية
ت الدا

خدما
ث - ال

ب الثال
البا

 
ف -

أل
رشية

إدارة املوارد الب
   ٦ ١٢97 7٠٠

     -
     -

   ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢
   ٢ ١١5٠

   ١47 ٢5٠
   ١44 ٠٠٠

   3 ١4٦ 7٠٠
     -

   4٢3 4٠٠
   5٠٠٠ ٨٨

   29 158 300
باء -

شؤون املالية
إدارة ال

   ١١ 394 3٠٠
     -

   ١77 ٠٠٠
     -

     -
   ٢5 ٠٠٠

     -
   ١١5 ٠٠٠

   ١٠٠ ٦٢
   5١٠٠ ٦٨

     -
   12 3٤1 500

جيم -
ت الدعم

خدما
إدارة 

   ٨٠٠ ٨٨٨ ٢٨
     -

   5٨ 3٠٠
     -

   ٠٠٠ ٨٠
   ٠٠٠ ٢٦

     -
   ١59 ٠٠٠

     -
   ٦ 59٨ 4٠٠

   4٠٠٠ ١٠
   36 220 500

دال -
صاالت

ت واالت
إدارة نظم املعلوما

   ٨ 5١٠٠ ١٠
     -

   3٠٠٠ ٢
     -

     -
   3٠٠٠ ٠

     -
   55٠٠٠ ٠

   ٠٠٠ ٢٠
   343 ٨٠٠

   ١٨3 ٠٠٠
   9 668 900

ث
ب الثال

جموع، البا
امل

   61 ٤90 900
     -

   267 300
   12 000 000

   91 250
   228 250

   1٤٤ 000
   3 970 700

   82 100
   7 933 700

   1 181 000
   87 389 200

ث
ب من األول إىل الثال

جموع، األبوا
امل

   200 596 050
   123 587 850

   13 139 600
   12 000 000

   6 836 550
   9 88٤ 350

   13 950 900
   26 008 300

   ٤0 8٤٤ 800
   35 9٤8 100

   1 895 700
   ٤8٤ 692 200
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 امليزانية العادية 

جمايل 
 إ

ت
التقديرا

 
 2017-2016

سية 
 بنود امليزانية الرئي

ني 
ت املوظف

ستحقاقا
  ا

ت 
ف البعثا

 تكالي

ف 
 تكالي

ني 
شاري

االست
والخرباء 

ت 
 الخدما

التعاقدية
)مثل إنتاج  
الوثائق، 

والبحوث، 
ت 

و الحلقا
سية 

الدرا
ت 

واالجتماعا
املتعاقد عليها 

وغريها( 

ب 
 التدري

الخارجي 
واملنح 

والتحويالت 
األخرى 

 اللوازم واملواد 
ف 

والتكالي
الجارية 
األخرى 

ت 
رصوفا

 م
خرى 

أ

ف الثابتة 
ف الوظائ

 تكالي

 املوظفون 
املؤقتون 

ت 
ستحقاقا

 ا
ني 

املوظف
األخرى
)مثل  

ت 
ساهما

م
ني 

شرتك
امل

ني 
سب

املنت
صندوق 

يف 
ني 

التأم
صحي 

ال
وغريها( 

سفار 
أ

ني 
املندوب

ت األفراد 
وبعثا

الخارجية

سفار 
أ

يف 
ني 

املوظف
سمية

مهام ر
 املقر 

 امليدان 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
  دوالر  

  دوالر  
  دوالر  

 
ني 

يف مالك املوظف
صة للتعديالت 

ص
طية املخ

األموال االحتيا
 

يض(
ف وحاالت إنهاء الخدمة بالرتا

ف الوظائ
صني

)ت
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -

صندوق 
ت الطويلة األجل ل

صة لاللتزاما
ص

طية املخ
األموال االحتيا

 
يف فرتة ما بعد الخدمة

صحي 
ني ال

التأم
   2 107 600

   1 298 500
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

   3 ٤06 100

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ربية الدويل
ب ال

جديد مباني املقر ومبنى مكت
ض ت

سداد قرو
ب الرابع - 

البا
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
   1٤ 082 ٤00

   1٤ 082 ٤00
ف

يف التكالي
ت املتوقعة 

س - الزيادا
خام

ب ال
البا

   2 982 000
   1 837 300

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
   ٤ 819 300

س
خام

ب من األول إىل ال
جموع، األبوا

امل
   205 685 650

   126 723 650
   13 139 600

   12 000 000
   6 836 550

   9 88٤ 350
   13 950 900

   26 008 300
   ٤0 8٤٤ 800

   35 9٤8 100
   15 978 100

   507 000 000
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