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1B٢/١١/٢٠١٥ 
2Bاألصل: إجنليزي 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٣البند 

 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨إعداد مشروع البرنامج والميزانية للفترة 

 التقديم

 .٨٧م/٢٩: القرار المصدر

، فإن املؤمتر العام مدعو إىل التداول الصادر عن املؤمتر العام بشأن بنية املؤمتر العام ومهامه ٨٩م/٢٩: وفقًا ألحكام القرار الخلفية
).  ويف سياق دورة الربجمة ملدة ٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨بشأن خمتلف جوانب إعداد الوثيقة املقبلة ملشروع الربنامج وامليزانية للفرتة 

 جل احلالية للفرتةالثانية والنهائية اليت تندرج يف إطار االسرتاتيجية املتوسطة األ ٥أربع سنوات، ستكون هذه هي الوثيقة م/
 ) اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني.٤م/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤

اً موجزاً للنقاا الذي أجراه اللس ٧م ت/١٩٧: عمًال بالقرار الغرض ، تقدم املديرة العامة إىل اللس التنفيذي يف هذه الوثيقة عًر
بشأن "مشاركة اليونسكو يف األعمال التحضريية خلطة التنمية ملا بعد عام  ٧ائة عن البند التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد امل

 "، وبيانًا أوليًا بأهم القضايا اليت ميكن أن تناقشها خمتلف جلان الربنامج فيما يتعلق بالربنامج وامليزانية املقبلني للفرتة٢٠١٥
 .٢٠٣٠يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ، مع الرتكيز بوجه خاص على دور اليونسكو ٢٠٢١-٢٠١٨

ولتيسري االطالع على املراجع، ترافق هذه الوثيقة ثالثة مالحق حتتوي على ما يلي: النص الكامل لوثيقة النقاا اليت قدمت يف اجلزء 
عن  ٤٠م ت/١٩٧لوثيقة ، والقرار الذي صدر عن اللس التنفيذي يف هذا الصدد؛ والنص الكامل ل٧م ت/١٩٧الثاين من الوثيقة 

"، والقرار الذي صدر عن اللس ٢٠١٥"إسهامات برنامج إدارة التحوالت االجتماعية (موست) يف خطة التنمية ملا بعد عام 
، اجلزء الرابع، عن "اقرتاح بشأن تنظيم اجتماعات ٥م ت/١٩٧التنفيذي يف هذا الصدد؛ والنص الكامل للقسم "ألف" من الوثيقة 

)"، ٥م/٣٩بشأن إعداد مشروع الربنامج وامليزانية ( ٢٠١٦: خارطة طريق ملشاورات عام ٥وم/ ٤مية بشأن الوثيقتني م/تشاورية إقلي
 والقرار الذي صدر عن اللس التنفيذي يف هذا الصدد.

 .٤٦: القرار املقرتح يف الفقرة القرار المطلوب
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 الخلفية

إبان دورة املؤمتر العام اليت ة األعمال التحضريية ملشروع الربنامج وامليزانية ، تبدأ دور ٨٧م/٢٩وفقاً لقرار املؤمتر العام  - ١
على املؤمتر العام االًطالع يف دورته الثامنة والثالثني تسبق الفرتة املعنية مبدة سنتني. وعليه، فإن هذه الوثيقة تيسر 

). وسوف متثل ٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨ية للفرتة ملشروع الربنامج وامليزانأن التوجهات الربناجمية املقبلة بالتفكري بش
الدول األعضاء يف الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام املرحلة األوىل من سلسلة املناقشات والقرار الذي ستتخذه 

ليت ة املقرتحات األولية امتهيدًا لصياغ ، وذلك)٣مشاورات سيجري تنظيمها وفقًا خلارطة الطريق املقرتحة (انظر امللحق 
. وقد درج اللس التنفيذي خارطة الطريق ورحب با يف دورته السابعة ٥م/٣٩املديرة العامة بشأن الوثيقة  ستعدها

ألف)  -(رابعاً  ٥م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة، وأوصى بأن يعتمدها املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني (انظر القرار 
 ثيقة).هلذه الو  ٣الوارد نصه يف امللحق 

ملناقشات اليت أجراها بشأن ملخصًا بامن املديرة العامة أن تقدم  ٧م ت/١٩٧وطلب اللس التنفيذي يف قراره  - ٢
اجلزء ، ٧م ت/١٩٧يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة، مشفوعًا بنسخة موسعة من وثيقة العمل (الوثيقة  ٧البند 
قرار بشأن الربنامج ما يرتئيه من  ة والثالثني كي ينظر فيهما ويتخذدورته الثامن، وملحقها)، إىل املؤمتر العام يف الثاين

)، مع حتديد مبادئ توجيهية عن كيفية تنظيم بنية النقاا يف هذا ٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨وامليزانية املقبلني للفرتة 
 ).١الصدد (انظر امللحق 

 ب.والغرض من تقدمي هذه الوثيقة هو االستجابة هلذا الطل - ٣

 المجلس التنفيذي في دورته السابعة والتسعين بعد المائة ملخص مناقشة - أوالً 

بشأن "مشاركة  ٧خالل املناقشات اليت جرت يف الدورة السابعة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي عن البند  - ٤
األعضاء عن شكرها لألمانة على "، أعربت الدول ٢٠١٥اليونسكو يف األعمال التحضريية خلطة التنمية ملا بعد عام 

 كأساج ملناقشات املؤمتر العام بشــأن  الوثيقة املمتازة واجليدة التنظيم اليت قدمتها، وأوصت بأن ُتستخدم هذه الوثيقة
إسهام المنظمة في إىل ًرورة التشديد بقدر أكرب على  ، مع ذلك،. بيد أن الدول األعضاء أشارت٥م/٣٩الوثيقة 

تستفيد بقدر أكبر من أن با للمنظمة ، وعلى الكيفية اليت ميكن بين الجنسين وحقوق اإلنسانتعزيز المساواة 
�جها املشرتك بني القطاعات من أجل دعم الدول األعضاء يف تنفيذ أهداف  أن تعززخبرتها المتعددة التخصصات و 

 .وغاياتا التنمية املستدامة

للتنمية  ٤يادي لليونسكو في المساهمة في تنفيذ الهدف بالدور القوجرى االعرتاف على نطاق واسع  - ٥
، مبا يف ذلك الاالت اليت تتعلق بالتعليم يف جمال املواطنة العاملية، واملساواة بني اجلنسني، المستدامة الخاص بالتعليم

األخرى للتنمية  يف بلوغ األهداف. كما جرى التشديد على أمهية دور التعليم والتعليم من أجل التنمية املستدامة
ستدامة اخلاص للتنمية امل ٤وجرى التذكري بأن اهلدف تعزيز االندماج االجتماعي وإقامة جمتمعات مساملة.  املستدامة ويف
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مان تكافؤ ) ت٤,٥برقم على غاية حمددة ( بالتعليم يشتمل تمثل يف "القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم ًو
ألشخاص ذوي اإلعاقة هين للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك لات التعليم والتدريب املفرص الوصول إىل مجيع مستوي

اع هشة ق عملها وتوسع نطاقه يف "، وبأن اليونسكو سوف تعمّ والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظل أًو
ني ومتكني املرأة. وجرى التذكري  اجلنس هذا الال بالتعاون مع شركاء آخرين، وخصوصًا هيئة األمم املتحدة للمساواة بني

وذلك لضمان تنسيق متني، على النحو  ٢٠٣٠كذلك بأنه سيتم إنشاء آلية عاملية جديدة لتنسيق التعليم حىت عام 
، الذي ستجري مناقشته واعتماده يف الدورة الثامنة والثالثني ٢٠٣٠املشار إليه يف إطار العمل اخلاص بالتعليم حىت عام 

 للمؤمتر العام.

بوصفها أداة أساسية  والتكنولوجيا واالبتكار مالعلو  تعزيزوشددت الدول األعضاء أيضاً على دور اليونسكو يف  - ٦
في على دورها و ، ٢٠٣٠لعام المستدامة لتنفيذ مجمل أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة التنمية 

. يطات، والتنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والمياهالمحأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة ب في تحقيق اإلسهام
تعرتف بضرورة تعبئة العلوم على مستويات متعددة وعرب التخصصات من أجل  ٢٠٣٠لعام املستدامة فإن خطة التنمية 

جتميع أو تكوين املعلومات الالزمة وإرساء األسس للممارسات واالبتكارات والتكنولوجيات الضرورية للتصدي 
يتطلب أن  ٢٠٣٠لعام  املستدامة العاملية اليوم ويف املستقبل. وبالفعل، فإن النجاح يف تنفيذ خطة التنمية للتحديات

 تستند هذه اخلطة إىل �ج علمي متكامل وأن ترتكز على أفضل املعارف املتوافرة.

مكانة أفضل ملهنة يف توفري با اليونسكو واستفسرت بعض الدول األعضاء عن الكيفية اليت ميكن أن تسهم  - ٧
وجرى التشديد يف هذا الصدد على أمهية توافر . يف الوثيقة الباحثني العلميني، ودعت إىل التوسع يف اجلزء املعين باحمليطات

مؤشرات دقيقة على املستوى الوطين بشأن السياسات واملؤسسات واالعتمادات املخصصة للبحث العلمي، مبا يف ذلك 
رد البشرية. ومت التذكري بأن تقرير اليونسكو اخلاص بالعلوم يوفر هذه النوع من اللمحة العامة املخصصات على صعيد املوا

مت تسليط الضوء على أمهية اهلدف اخلاص باحمليطات يف إطار نات املتوافرة يف هذه الاالت. كما العاملية عن أحدث البيا
لنسبة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية، وعلى دور اللجنة للتنمية املستدامة) با ١٤أهداف التنمية املستدامة (اهلدف 

الدولية احلكومية لعلوم احمليطات يف مساندة هذه الدول يف هذا الشأن، ويف معاجلة قضايا هامة أخرى بالنسبة إىل هذه 
لعلوم احمليطات تغطي  البيانات واملؤشرات اخلاصة باللجنة الدولية احلكوميةإًافة إىل ذلك، بأن وجرى التذكري،  الدول.

 .اليت تتعلق بعلوم احمليطات للتنمية املستدامةمجيع األهداف األربعة عشر 

وعلى جدوى مهمة  ٢٠٣٠لعام  املستدامة وشددت الدول األعضاء على أمهية األبعاد االجتماعية خلطة التنمية - ٨
واحلد من أوجه  ،والقضاء على الفقر املدقع ،اليونسكو يف اإلسهام يف خمتلف األهداف املعنية باالندماج االجتماعي

والسياسات اجلامعة اخلاصة باملدن، من بني أهداف أخرى. واعُتربت مسألتا تعزيز االندماج االجتماعي ومحاية  ،التفاوت
تتحلى بالقدرة على لنسبة إىل تدعيم جمتمعات مساملة مسألتني أساسيتني بامن السكان الفئات الضعيفة واملهمشة 

وأشارت الدول األعضاء إىل أمهية برنامج إدارة التحوالت االجتماعية (موست) يف رسم سياسات قائمة على مود. الص
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، وكذلك إىل ًرورة تعزيز ٢٠٣٠لعام  املستدامة يف خطة التنمية حتقيق األهداف اإلمنائية الواردة الشواهد من أجل
منتدياته الوزارية ومدارسه وجلانه (انظر القرار املعين للمجلس أنشطة هذا الربنامج على مجيع املستويات من أجل تدعيم 

 ).٢التنفيذي يف هذا الصدد، يف امللحق 

واعُتربت أشكال احلوار املشرتك بني الثقافات، وفيما بني األديان، وفيما بني احلضارات، أمورًا أساسية لفهم  - ٩
وعويندرج ة. قيام جمتمعات مسامل والت االجتماعية املعاصرة ولضمانالتح إطار العقد الدويل يف بشكل جيد  هذا املًو

للتقارب بني الثقافات الذي تقوده اليونسكو، ويف إطار تنفيذ هذا العقد على الصعيد العملي، مبا يف ذلك العمل اجلاري 
لنشيطة للشباب، وجرى التشديد كذلك على أمهية مواصلة تعزيز املشاركة امن أجل حتديد مؤشرات مالئمة يف هذا الال. 

 احها يف إقامة شبكات للشباب قادرة على تعبئةواالستناد إىل إمكانات مبادرات متنوعة مشرتكة بني القطاعات أثبتت جن
الشابات والشبان من أجل حتقيق حتوالت إجيابية. ومت تسليط الضوء على أمهية تعزيز التعاون املشرتك بني القطاعات من 

مثلة عن النهوج املشرتكة بني بعض األشري إىل أُ و . اعية ألهداف التنمية املستدامة وغاياتاحتقيق األبعاد االجتم أجل
 القطاعات اليت تتبعها اليونسكو من أجل تعزيز التعليم يف جمال املواطنة العاملية ومتكني الشباب يف هذا الشأن.

 مية الدولية على الصعيد التنفيذي، وذلك يفخطة التنغدت، وألول مرة، تندرج يف  الثقافةكما جرى التذكري بأن  -١٠
إجناز رئيسي لليونسكو. فقد أصبح  وهذا–التنمية املستدامة  أهداف تقريبًا من أهداف ٩إطار أهداف ترد يف سياق 

عليم جماالت التستدامة لالستهالك واإلنتاج، و األمناط امليف التمع الدويل يعرتف بدور الثقافة يف حتقيق النمو االقتصادي و 
طار ، وذلك مع التشديد يف إائي والتمعات املساملة والشاملة للجميعاجليد واملدن املستدامة واستدامة البيئة واألمن الغذ

، على دور الثقافة والتنوع الثقايف بالنسبة إىل حتقيق التنمية ٢٠٣٠طة التنمية املستدامة لعام اإلعالن السياسي اخلاص خب
هذا الصدد، شددت الدول األعضاء على أن اتفاقيات اليونسكو املعنية بالثقافة ينبغي أن تسخر  البشرية املستدامة. ويف

كما شددت على أمهية دور اليونسكو يف مكافحة االجتار غري املشروع ،  ٢٠٣٠لعام  املستدامة خلدمة خطة التنمية
من  متحدون"وأشري إىل محلة ملشرتك بني القطاعات. بالقطع الثقافية ويف تعزيز التنوع الثقايف، وعلى ًرورة تعزيز التعاون ا

 .لقطاعات يف هذا املضماربوصفها مثاًال جيداً على التعاون املشرتك بني ا أجل الرتاث"

لمعلومات واالتصال في تحقيق أهداف الدور المستعرض لتكنولوجيا اوشددت الدول األعضاء كذلك على  -١١
ونسكو يف اإلسهام . كما جرى التشديد على دور الياليونسكو في هذا المجال وعلى دور التنمية المستدامة وغاياتها

، من أجل االهتمام باجلانب ذي البعدين املتمثلني يف ١٦,١٠ ، وال سيما الغايةللتنمية املستدامة ١٦ يف حتقيق اهلدف
االنتفاع العام باملعلومات' ) '٢) احلريات األساسية" (من خالل سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب)، و(١(

جانبًا رئيسيًا لرسالة  نا تشكالمبوصفه الصلة باإلعالم). فقد اعُرتف باتني املسألتني(عن طريق تعزيز البيئات ذات 
وتنمية وسائل اإلعالم، وخصوصاً من خالل برناجمها الدويل لتنمية وسائل االتصال. اليونسكو يف جمال تعزيز حرية التعبري 

أكيد أيضًا على اجلهود اجلارية اليت تبذهلا اليونسكو من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل وسائل وجرى الت
 يف جمال وسائل اإلعالم. يف ذلك من خالل مؤشرات خمصصة هلذا الغرض اإلعالم، مبا
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ت يف املراحل التمهيدية، وسلطت الدول األعضاء أيضاً الضوء على دور اليونسكو يف توفري املشورة بشأن السياسا -١٢
، وتشجيع التجانس يف السياسات، مبا يف ذلك من خالل �ج ودعم عمليات مجع البيانات، وتوفري دعم تقنيين وتنفيذي

األمم املتحدة يف توحيد اإلداء. كما جرى التشديد على ًرورة تأمني القدرات املالئمة على مستوى املوارد البشرية يف 
 ل اجلهود الرامية إىل حتقيق أهدافسئلة عن إصالح امليدان وعن دور املكاتب امليدانية، ومتويهذا الشأن. وطُرحت أ

معهدها من مع الدعم الذي تتلقاه - التنمية املستدامة، ودعم النظم الوطنية. ومت تسليط الضوء أيضاً على دور اليونسكو
. ويشتمل ذلك على تقدمي الدعم من ٢٠٣٠لعام مة املستدايف دعم متابعة واستعراض خطة التنمية  -املختص باإلحصاء

ا، ومن أجل مساندة البلدان يف إعداد طار عاملي للمؤشرات اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة وغاياتأجل إعداد إ
 املؤشرات الوطنية اخلاصة با.

 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨التوجهات االستراتيجية لبرنامج وميزانية الفترة  –ثانياً 

حتديد مكانة اليونسكو  ل املناقشات اليت جرت يف الدورة السابعة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي عنخال -١٣
(انظر امللخص الوارد أعاله)، اسرتعت الدول األعضاء االنتباه إىل بعض  ٢٠٣٠لعام  املستدامة بالنسبة إىل خطة التنمية

 خطة التنمية املستدامةالل املناقشات اليت جيريها املؤمتر العام بشأن القضايا اليت تستحق التفكري فيها على حنو أعمق خ
 ، وال سيما ما يتعلق بالاالت التالية:٢٠٣٠لعام 

 جدوى رسالة اليونسكو

لى حنو ما جرى تأكيده خالل املناقشات، ليست مؤسسة إمنائية باملعىن التقليدي للعبارة، وإمنا إن اليونسكو، ع -١٤
املسامهة يف صون السلم واألمن  " من أجل ١٩٤٦متعددة األطراف مت تأسيسها يف لندن يف عام  عامليةهي منظمة 

بالعمل، عن طريق الرتبية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بني األمم، لضمان االحرتام الشامل للعدالة والقانون 
 تأسيسي).من امليثاق ال ١,١" (املادة وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية

يف ومتتلك اليونسكو جتربة وخربة فريدتني يف جماالت تعزيز ثقافة السالم واحلوار بني الثقافات، وتعزيز التنوع الثقا -١٥
االنتفاع باملعلومات وحرية التعبري، وهو أمر معروف على الصعيد العاملي واإلقليمي  ومكافحة التطرف العنيف، ومناصرة

مجتمعات مسالمة وشاملة مساندة الدول األعضاء يف تشجيع وتنمية  سبية قّيمة للمنظمة يفوميثل ذلك ميزة نوالوطين. 
وع  ٢٠٣٠لعام  خطة التنمية املستدامةيف  اً مبدأ أساسياألمر الذي يعد وهو  - للجميع  ١٦الهدف ويشكل مًو

. ويتسم عمل وشاملة للجميعناء جمتمعات مساملة وعادلة واليت ترمي إىل درء النزاعات وب المرتبطة بها والغايات
اليونسكو ببالا اجلدوى يف هذا الال، وبوجه أخص من خالل ما يلي: (أ) بناء ثقافة السالم على مجيع املستويات عن 
طريق تشجيع احلكم الدميقراطي، واملواطنة العاملية، والتنوع الثقايف، والتعددية، والعدالة االجتماعية؛ (ب) مكافحة االجتار 

) بناء املؤسسات يف جماالت اختصاص اليونسكو؛ (د) تعزيز حرية التعبري واستقاللية وتعددية وسائل ـشروع؛ (جغري امل
 .باملعلومات واملعارف على حنو شامل للجميعاإلعالم وتعميم االنتفاع 
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بني الثقافات، وعلى سبيل املثال، سوف يقدم الربنامج الرئيسي الثالث، من خالل تنفيذ العقد الدويل للتقارب  -١٦
اع ما بعد النزاع، مع الرتكيز على "إمكانات احلوار"  الدعم إىل املبادرات الوطنية، مبا يف ذلك مبادرات بناء السالم يف أًو
و"خيارات احلوار" على املستوى الوطين أو على مستوى األفراد بغية تشجيع اخليارات االسرتاتيجية يف عمليات رسم 

كو أيضاً مية مبادرات خاصة تتعلق بالال األوسع للحوار بني الثقافات. وسوف تعزز اليونسالسياسات والربجمة، وتن
فيما يتعلق باملدن بوصفها عوامل ميسرة للسالم  ٢٠٣٠لعام  طة التنمية املستدامةاحملددة خل أنشطتها اخلاصة باألهداف

" ملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة: جعل املدن واملستوطنات البشرية شا١١ تدامة ("اهلدفوالتنمية املس
ش فيها أحد، من أجل حتقيق التنمية املستدامة وإتاحة : التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال يهمَّ ١٦ و"اهلدف

إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاًعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات"). 
جل تشجيع اندماج طراف الفاعلة على صعيد املدن من أصل اليونسكو تعزيز التعاون على حنو متزايد بني األوستوا

وتساهم اليونسكو، مع مدن أعضاء، يف اجلميع والتنوع ومكافحة مجيع أشكال التمييز، مبا يشمل مكافحة العنصرية. 
تنمية احلضرية املستدامة (املوئل اإلسكان والب ألمم املتحدة املعينتمادها يف مؤمتر ااخلطة احلضرية اجلديدة املقرتحة املزمع اع

 .٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٠-١٧) الذي سيعقد يف كيتو (إكوادور) يف الفرتة الثالث

وبوجه أعم، فإن القيم اليت تروجها اليونسكو من خالل عملها بشأن التعليم اجليد والتعلم مدى احلياة، والتعاون  -١٧
ومناصرة حرية التعبري  ياه واحمليطات والتنوع البيولوجي،وساط العلمية يف خمتلف الاالت مبا فيها جماالت املناخ واملبني األ

وحرية تداول املعلومات، ومحاية الرتاث الثقايف املادي وغري املادي، وثقافة السالم والتسامح، وغري ذلك ، هي قيم ختدم 
للتعاون واصل الذي تقدمه اليونسكو تكما أن الدعم املوى النمو االقتصادي.  البشرية مجعاء بصرف النظر عن مست

يف جماالت اختصاصها يسهم أيضًا وإىل حد كبري يف حتقيق التنمية املستدامة وذلك من خالل احلوار  الدولي واإلقليمي
 بشأن السياسات وصياغة قواعد ومعايري مشرتكة وتنمية مشروعات مشرتكة.

ع خصوصية اليونسكو هذه يف احلسبان عند التفكري بشأن مسامهتها على نطاق أوسع يف فينبغي أن  -١٨ خطة تًو
لتخصصات ودورها الفريد يف جماالت التعاون الدويل، ، وال سيما مهمتها املشرتكة بني ا٢٠٣٠لعام  التنمية املستدامة

ع القواعد واملعايري، واحلوار بشأن السياسات، وتقدمي املشورة بشأ� ا، وتنمية القدرات، وأنشطة الرتويج وتقدمي الدعم وًو
 اختصاصها.  جمال اإلحصاءات املعنية مبيادينواخلدمات يف

وال ميكن التأكيد مبا يكفي على الدور الفريد الذي تضطلع به االتفاقيات املعنية بالثقافة يف هذا الصدد، وال على  -١٩
لتقنيين والسياسي الالزم لتحقيق التنمية املستدامة يف جمموعة واسعة النطاق الربامج العلمية الدولية. فإ�ا تشكل اإلطار ا

محاية قافية، إًافة إىل ، مرورًا مبكافحة االجتار غري املشروع بالقطع الثتشمل محاية وتعزيز الرتاث املاديمن الاالت 
بيولوجي. فإن هذه املصادر الفريدة متثل مع كثرتا األمن املائي ومصادر املياه العذبة، والتعاون يف جمال احمليطات والتنوع ال

 التنمية املستدامة. أهداف منطلقات للعمل من أجل حتقيق
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 :أسئلة للنقاش

ع القواعد واملعايري إدارة فعالة من أجل مساعدة الدول  - كيف ميكن إدارة املهمة الفريدة لليونسكو يف جمال ًو
 ؟٢٠٣٠لعام  تنمية املستدامةخطة ال ألعضاء يف املنظمة يف حتقيق أهدافا

كيف ميكن القيام على حنو فعال بتعبئة اخلربة املعرتف با لليونسكو يف جماالت تشجيع ثقافة السالم، واحلوار  -
بني الثقافات، والتنوع الثقايف، ومكافحة التطرف العنيف، واالنتفاع باملعلومات وحرية التعبري، وتنمية وسائل 

 هو األساجاألمر  مساملة وشاملة للجميع، بالنظر إىل أن هذايف إقامة جمتمعات اإلعالم، من أجل اإلسهام 
 ؟١٦ خصوصاً اهلدفو ، ٢٠٣٠لعام  خطة التنمية املستدامةالذي تستند إليه جممل 

 تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم االهتمام بها

ًا بالن -٢٠ : ٢٠٣٠لعام  خطة التنمية املستدامةسبة إىل جممل متثل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة شاغًال مستعًر
يسهم حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتاة إسهاماً حامساً يف إحراز تقدم حنو حتقيق مجيع األهداف  )"(فسوف

حمروماً من التمتع والغايات. فال سبيل إىل حتقيق كامل اإلمكانات البشرية وحتقيق التنمية املستدامة إذا ظل نصف البشرية 
بكامل حقوق اإلنسان والفرص الواجبة له. إذ جيب أن تتمتع النساء والفتيات باملساواة يف فرص احلصول على التعليم 

 القيادة اجليد واملوارد االقتصادية وفرص املشاركة السياسية، فضًال عن املساواة مع الرجال والفتيان يف فرص العمل وتوّيل 
 طال ما جرىالتنمية املستدامة على اسرتاتيجية ذات مسارين  يع املستويات". وتشتمل أهدافلى مجوصنع القرار ع

كني باملساواة بني اجلنسني ومت) هدف قائم بذاته يتعلق ١الرتويج هلا فيما خيص املساواة بني اجلنسني، وتتمثل فيما يلي: (
ساواة بني اجلنسني ًمن إطار ج الشواغل اخلاصة بامل) إدرا ٢لتنمية املستدامة)؛ (ل ٥ املرأة وتعزيز حقوقها (اهلدف

 رئيسية أخرى. أهداف

حتقيق ": ٥ اهلدفمبا فيها التنمية املستدامة، أهداف ويعد التمويل إحدى القضايا األساسية بالنسبة إىل تنفيذ  -٢١
ر الدويل الثالث بشأن متويل ، اختتم املؤمت٢٠١٥يف متوز/ يوليو و . "املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات

التنمية أعماله مع االعرتاف بشكل واًح بأن املساواة بني اجلنسني هي عنصر حاسم يف حتقيق التنمية املستدامة، 
 أهدافًمن  ةواعتمدت فيه الدول خطة عمل أديس أبابا. ومتثل األهداف الشاملة املعنية باملساواة بني اجلنسني والوارد

. بيد أن الوعد الكامن يف هذا اإلطار ٢٠٣٠لعام  خطة التنمية املستدامة إطار للتقدم يف ة، خطوة إجيابيةالتنمية املستدام
 التقدم حنو حتقيق املساواة للنساء والفتيات.و  تمويلاللن يتحقق ما مل تُعترب الدول األعضاء وشركاء التنمية مسؤولني عن 

 اجلنسني وبتمكني النساء والفتيات وذلك كأولوية عامة من بني وتعرتف اليونسكو، من جانبها، باملساواة بني -٢٢
يف  أولويتني عامتني بالنسبة إليها. ولقد كثفت املنظمة جهودها من أجل تعميم مراعاة اعتبارات املساواة بني اجلنسني

 .٢٠٣٠لعام  خطة التنمية املستدامةبراجمها، وسوف تواصل العمل يف هذا السبيل يف سياق تنفيذ 
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رمي إىل ) ت٤,٥ة (برقم حمدد أهداف التنمية املستدامة، على غاية بالتعليم، ًمناملعين  ٤ويشتمل اهلدف  -٢٣
مان تكافؤ فرص الوصول إىل مجيع مستويات التعليم والتدريب املهين  "القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم ًو

اع هشة، للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة وال شعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظل أًو
 ".٢٠٣٠حبلول عام 

وتعمل اليونسكو أيضًا على استكشاف إمكانيات للتضافر وإقامة أشكال للتضافر بني عملها يف جماالت العلوم  -٢٤
. وعلى سبيل ٥ ًا اهلدفلتنمية املستدامة، وخصوصا ئمة من أهدافاملال االتصال واملعلومات، وبني األهدافوالثقافة و 

لتكنولوجيا اليت تقوم با املنظمة للوثائق التوجيهية اليت تؤثر يف حتقيق املساواة يف ميدان العلوم وا عملية احلصراملثال، فإن 
وع يف عام واهلندسة والرياًيات سوف  ) يتعلق بالدور القيادي ٥,٥ الغاية( ٢٠١٧تسهم يف إعداد تقرير خاص باملًو

وف يعزز قطاع االتصال واملعلومات عمله من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف وسائل اإلعالم ومن للنساء. وس
صنع القرار يف جمال وسائل اإلعالم، مواقع ، وذلك بدف زيادة مشاركة النساء يف صنع القرار ووصوهلن إىل خالهلا

 على حنو متوازن وخال من األفكار النمطية. وبدف التشجيع على تصوير النساء والرجال من خالل وسائل اإلعالم

 :أسئلة للنقاش

كيف ميكن أن تساهم اليونسكو على النحو األمثل يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات  -
 ؟٢٠٣٠لعام  خطة التنمية املستدامةيف إطار 

نسكو يف سعيها إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ما هي الاالت الربناجمية احملددة اليت ينبغي أن تركز عليها اليو  -
ومتكني النساء والفتيات؟ وكيف ميكن تأمني الرتكيز والتجانس يف عمل اليونسكو يف هذا الال مع ًمان 

 حتقيقه لنتائج مستدامة وحتولية لصاحل دوهلا األعضاء؟

ان نموًا وأفريقيا والدول الجزرية الصغيرة تعزيز تقديم الدعم إلى أشد البلدان احتياجاً، وخصوصًا إلى أقل البلد
 أوًاع ما بعد النزاع وما بعد الكوارث أو نزاعات تشهد ة والبلدان التيالنامي

تنطلق من مسلمة "عدم نسيان أحد" وتلتزم بأننا "سوف نسعى جاهدين  ٢٠٣لعام  خطة التنمية املستدامةإن  -٢٥
0Fلركب"إىل الوصول أوًال إىل َمن هم أشد ختلفًا عن ا

بيد أن جزءًا كبريًا من خطة ، بصرف النظر عن املوقع اجلغرايف. ١
 اجاً، مبا فيها البلدان اليت تشهدتعىن بضمان متكني فئات السكان والبلدان األشد احتي ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

                                                
ان منواً والبلدان النامية غري الساحلية الدور "تستحق أشد البلدان ًعفاً، وبلدان منها على وجه اخلصوص البلدان األفريقية وأقل البلد ١

اجلزرية الصغرية النامية، اهتمامًا خاصاً، شأ�ا يف ذلك شأن البلدان اليت تشهد حاالت نزاع واليت متر مبرحلة ما بعد النزاع. وهناك 
حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة نة "من الوثيقة املعنو  ٢٢أيضاً حتديات خطرية داخل العديد من البلدان املتوسطة الدخل" (الفقرة 

 ").٢٠٣٠لعام 



38 C/7 – page 8 

اع الكوارث، من تلّقي الدعم املالئم يف الوقت ا أو نزاعات اع ما بعد النزاع أو أًو ملناسب من التمع الدويل، أًو
 وخصوصاً من حيث املساعدة املالئمة على صعيد السياسات وتنمية القدرات.

وانطالقاً من االعرتاف بأمهية التعليم بوصفه منفعة عامة وحقًا أساسيًا من حقوق اإلنسان وأساسًا لضمان إعمال  -٢٦
ع الدويل بالعمل على حتقيق اهلدف د التمعلى الفقر، تعهّ حقوق أخرى، ومسألة رئيسية لتحقيق العمالة التامة والقضاء 

م اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة يتمثل يف "ًمان التعلللتنمية املستدامة الذي ي ٤
لعدالة عن رؤية إنسانية للتعليم والتنمية تقوم على حقوق اإلنسان، والكرامة، وا هذا ٤ ويعّرب اهلدفللجميع". 

 واملساءلة املتبادلة. املشرتكة املسؤولية، و واإلثيناالجتماعية، واالندماج الشامل، واحلماية، والتنوع الثقايف واللغوي 

أحد اهلدفني مسألة القضاء على الفقر  ٢٠٢١-٢٠١٤وتعترب اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة  -٢٧
تجسد من خالل النشاط التنفيذي للمنظمة الذي يشدد على أفريقيا وأقل البلدان منواً هاً اسرتاتيجياً  يوتوجّ فيها  الشاملني

والدول اجلزرية الصغرية النامية والشباب والفئات األشد ًعفاً. وجيري التعبري عن ذلك يف برامج املنظمة من خالل 
ع جماالت اختصاص اليونسكو؛ تشجيع اعتماد سياسات عامة شاملة للجميع، وتعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف مجي

تركيز الدعم وتوجيهه لصاحل أشد البلدان احتياجًا (كما هو احلال، مثًال، يف برنامج اليونسكو اخلاص ببناء القدرات يف و 
عاجلة قضايا تميش فئات اجتماعية يف وسائل اإلعالم، وال سيما من )؛ أو من خالل االهتمام مبجمال التعليم للجميع

 باملعلومات املندرجة يف عداد امللك العام. ،بلغات متعددة ،أجل االنتفاع

ع جيد يؤهلها لإلسهام يف تتمتع املنظمة  دى األولويتني العامتني لليونسكو، وبالتايل فإنومتثل أفريقيا إح -٢٨ بًو
من بشكل تام تتض ٢٠٣٠بالنظر إىل أن خطة التنمية املستدامة لعام يف هذا الصدد التنمية املستدامة  أهداف حتقيق

استراتيجية اليونسكو التنفيذية ، وهو احلال كذلك مع االسرتاتيجية التنفيذية. فإن ٢٠٦٣خطة االحتاد األفريقي لعام 
للربامج الطليعية الستة النتائج املنشودة ، إذ إن ٢٠٣٠متسقة مع خطة التنمية املستدامة لعام  ألولوية ألفريقياالخاصة با

نتيجة منشودة، تتعلق بأهداف ترد يف إطار الغايات البالا عددها  ٣٣واليت يبلا عددها فيذية هلذه االسرتاتيجية التن
ألولوية اسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية اخلاصة باللتنمية املستدامة. كما أن  ة عشرالسبع غاية واخلاصة باألهداف ١٦٩

على النحو املعرب عنه يف وثيقة  ٢٠٣٠ملستدامة لعام ألفريقيا تتماشى مع املوقف الرمسي ألفريقيا إزاء خطة التنمية ا
) حتقيق حتول اقتصادي بنيوي ومنو شامل للجميع؛ ١املوقف األفريقي املشرتك، والذي يركز على ست دعامات هي: (

طبيعية، وإدارة ) االستدامة البيئية وإدارة املوارد ال٤) حتقيق تنمية حمورها اإلنسان؛ (٣) العلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛ (٢(
 التنمية املستدامة. كات؛ وهذه كلها أمور تشملها أهداف) التمويل والشرا ٦) السالم واألمن؛ (٥خماطر الكوارث؛ (

التنمية املستدامة  أهداف معاتساقًا اسرتاتيجيًا ألولوية ألفريقيا السرتاتيجية التنفيذية اخلاصة بااتساق لذلك، فإن ا -٢٩
معاهدها وشبكاتا  التزام قطاعات املنظمة و فريقيا ومن أجل أفريقيا، وحتسنينطاق نشاطها يف أع ييتيح لليونسكو توسس

وستكون قدرة اليونسكو   الشركاء االسرتاتيجيني واملاليني. راف الفاعلة اخلارجية، مبا يشمل تعبئة األطاملتخصصة، وحتسني
لة يف أفريقيا ميزة نسبية هامة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة على العمل مع جمموعة واسعة النطاق من اجلهات املعنية العام
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، وتتضمن تشجيع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وبينها وبني بلدان الشمال، والتعاون على صعيد ٢٠٣٠لعام 
 اجلنوب، سواء على املستوى اإلقليمي أو على املستوى الدويل. -اجلنوب-الشمال

اخلاصة بالدول اجلزرية الصغرية النامية، اليت أُعدت مبا يتماشى مع االلتزامات  كما أن مشروع خطة العمل -٣٠
اليت صدرت يف  إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)وثيقة  والتوصيات الواردة يف

احتياجات الدول اجلزرية الصغرية ، سيكفل بذل جهود معزَّزة وتأمني مزيد من التجانس يف تلبية ٢٠١٤أيلول/سبتمرب 
 النامية، ًمن إطار اختصاصات اليونسكو.

بالبلدان التي تشهد نزاعات أو أوضاع ما أيضاً بالتحديات اخلاصة  ٢٠٣٠وتعرتف خطة التنمية املستدامة لعام  -٣١
اع ما بعد النزاعيف دعم البلدان اليت تشهد نزاعات و مع مرور الزمن، تزايد دور اليونسكو لقد و . بعد النزاع . وتعرتف أًو

عامل اليوم قد ازداد هشاشة وأصبح يتسم مبزيد من التعقيد على صعيد كذلك بأن   ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 
الرتاجع على مستوى املكاسب حاالت لوقوع يف شباك النزاع من جديد، و تكاج واالنزاعات، مع تزايد تواتر حاالت االن

اع سلسلة من التحديات اليت توليها اليونسكو ات االجتماعية، كقطاع التعليم. اإلمنائية يف القطاع وتطرح هذه األًو
 اهتماماً خاصاً:

مري املتعمد، : إن التنوع الثقايف يتعرض أيضاً للخطر سواء بفعل عمليات التدالتراث الثقافي المعرض للخطر -
ية لألحداث أو بفعل األًرار قطع الثقافية واالجتار غري املشروع با: وبات أو بسبب عمليات �ب ال ،العًر

االًطهاد القائم على اعتبارات االنتماء الديين أو اإلثين أو الثقايف يهدد بتغيري النسيج االجتماعي 
 وبتغيري قدرة اجلماعات على العيش معاً تغيرياً ال رجوع فيه.للمجتمعات 

إذ  - اب على عدم ارتياد املدارج بسبب النزاعاتفقد ُأجرب ماليني األطفال والشب: األزمات التعليمية -
اع منكوبة بنزاعات. ومع ازدياد متوسط  ٤٢يعيش  يف املائة من األطفال غري امللتحقني باملدارج يف أًو

فرتات األزمات، والضغوط اليت تتعرض هلا اخلدمات التعليمية، مل يعد مستقبل هؤالء األطفال والشباب 
 مضموناً.

 (انظر أعاله). عات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع، ودرء النزاعاتتشجيع قيام مجتم -

إن على منظومة األمم املتحدة مسؤولية مشرتكة يف احلفاظ على السالم ودرء التركيز مجددًا على الوقاية:  -
اع االنتعاا يف فرتات ما بعد النزاع، وتقدمي املساعدة  ،النزاعات واالستجابة العاجلة والفعالة يف أًو

ومتتلك اليونسكو، بفضل مهمتها الفريدة، بعض أجنع أدوات الوقاية من أجل بناء جمتمعات نسانية. اإل
فينبغي أن حتظى مساملة، وهي أدوات تتدرج من التعليم، إىل تعليم الفتيات، وإىل تعليم الدراية اإلعالمية. 

 تبذهلا األمم املتحدة يف جماالت هذه األدوات بتمويل مالئم وأن تُدرج بصورة منهجية يف سياق اجلهود اليت
اع األزمات.  الوقاية وبناء السالم واالستجابة ألًو
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كذلك بالتحديات اخلاصة بالبلدان والسكان الذين يواجهون كوارث،   ٢٠٣٠وتعرتف خطة التنمية املستدامة لعام  -٣٢
هم وت أثرهم بالظواهر املتطرفة" وذلك مبا يتماشى وتلتزم "ببناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود واحلد من تعًر

إدارة خماطر ، ومبا يكفل ٢٠٣٠-٢٠١٥للفرتة  للحد من مخاطر الكوارثمع االلتزامات املذكورة يف إطار سينداي 
عات بشأن احلد من الكوارث إدارة كلية على مجيع املستويات. وسيجري يف سياق نشاط اليونسكو املشرتك بني القطا

حد من الذي يقوده قطاع العلوم الطبيعية، االستمرار يف تقدمي مسامهة متكاملة هامة يف إطار سينداي للو  خماطر الكوارث
ة خلطة التنمية املستدامة لعام  النظر إىل أن هذا األمرخماطر الكوارث، ب  .٢٠٣٠ميثل أحد األهداف املستعًر

 العمل مع الشركاء على المستوى القطري

تويل أمهية خاصة للشعور بالتملك على املستوى الوطين ولتقدمي املساعدة  ٢٠٣٠تدامة لعام إن خطة التنمية املس -٣٣
على املستوى القطري. وسوف متنح اليونسكو، يف براجمها املعنية باملستوى القطري، األولوية لتقدمي املشورة يف جمال رسم 

. ففي جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية، مثًال، سوف السياسات وتنفيذها، ولتنمية القدرات املؤسسية والبشرية املالئمة
تساند اليونسكو الدول األعضاء يف تنمية القدرات املؤسسية والبشرية املالئمة (أطر السياسات واألطر االسرتاتيجية 

الدول واملعارف واملهارات) من أجل تعزيز االندماج والتنوع، وتعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف اسرتاتيجيات هذه 
كي يرشد الدول األعضاء يف رسم السياسات وتدعيم   ٢٠٣٠وقد أُعد إطار عمل التعليم لعام وسياساتا وبراجمها؛ 

؛ وسيجري تدعيم القدرات البشرية واملؤسسية لرسم وتنفيذ لتنمية املستدامةل ٤ ها التعليمية من أجل حتقيق اهلدفنظم
 دعم أهداف ، بغيةوجيا واالبتكارالعلمية يف جماالت العلوم والتكنولورصد اسرتاتيجيات مالئمة ورصينة من الناحية 

د الربنامج الدويل احلكومي لعلوم احمليطات البلدان بدعم تقنيين من أجل استحداث وسائل التنمية املستدامة؛ وسوف يزوّ 
بالغايات و ملستدامة لتنمية ال ١٤ ما يتعلق باهلدفواالًطالع بعمليات تنفيذ ورصد وإبالغ عن هذه العمليات في

 وأ. وسيجري الرتويج ألدوات من قبيل التقرير عن تنمية املوارد املائية يف العامل، اخلاصة باحمليطاتو  املرتبطة بذا اهلدف
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، أو التقرير العاملي عن علوم احمليطات، أو مرصد اليونسكو العاملي املعين بوثائق سياسات 

ليونسكو عن العلوم، وذلك بوصفها أدوات لرصد وتقييم التقدم حنو حتقيق األهداف ذات الصلة عن طريق تقرير ا
 مؤشرات وقياسات مت اختبارها على املستوى القطري واإلقليمي والعاملي.

ية من وسيجري إرساء املشاركة  -٣٤ ة التعاون املتني مع باقي هيئات األمم املتحدعلى الصعيد القطري على أًر
والشركاء اآلخرين. ويف هذا الصدد، أعد قطاع العلوم الطبيعية يف اليونسكو اسرتاتيجية لتدعيم قدرات املوظفني املعنيني 

يف العمليات اخلاصة بإصالح أفضل  بشكل املشاركةتعزيز قدراتم على بالعلوم، وخصوصًا يف املكاتب امليدانية، بغية 
رتكة على الصعيد القطري (إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية)، اليت جتري على األمم املتحدة، وعمليات الربجمة املش
التنمية املستدامة اليت  أهداف وتستجيب هذه االسرتاتيجية اليت تركز تركيزًا قويًا علىاملستويني دون اإلقليمي واإلقليمي. 

زيادة تركيز الربنامج وحتسني احلضور امليداين وتعزيز اعتمدت مؤخراً وعلى األولوية ألفريقيا، لطلب الدول األعضاء بشأن 
 التعاون مع منظمة األمم املتحدة، وحتسني احلوكمة وإقامة شراكات أقوى تشمل الشراكات مع القطاع اخلاص.



38 C/7 – page 11 

 :أسئلة للنقاش

البلدان والسكان األشد  تساعد بشكل فعالما املوقف الذي ميكن أن تعتمده اليونسكو من أجل أن  -
 إىل املساعدة؟ احتياجاً 

اع ما بعد النزاع؟ -  كيف ينبغي أن تساعد املنظمة على النحو األمثل البلدان اليت تشهد نزاعات وأًو

ما املوقف الذي ميكن أن تعتمده اليونسكو بوجه عام على املستوى القطري من أجل أن تعزز تعاو�ا مع  -
 األمم املتحدة وغريها من الشركاء املالئمني؟

 النهوج الجامعة للتخصصات والبرمجة المشتركة بين القطاعاتمواصلة تعزيز 

ا أهداف التنمية املستدامة وغايات ، فإن٢٠٣٠على حنو ما جيري التشديد عليه يف خطة التنمية املستدامة لعام  -٣٥
بعها املتكامل غايات متكاملة غري قابلة للتجزئة"؛ وإن "ألوجه الرتابط بني أهداف التنمية املستدامة وطاأهداف و "هي 

لغايات اتباع �ج معزز يف ذه اخلطة اجلديدة". وتستدعي هذه األهداف واأمهية حامسة يف ًمان حتقيق الغرض من ه
العمل املشرتك بني القطاعات، واتباع �ج معزز يف اجلمع بني التخصصات، وإقامة شراكات معززة واعتماد حلول 

 ابتكارية معززة تشمل القطاعات التقليدية.

وخالل الدورة السابعة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي، سلطت الدول األعضاء يف اليونسكو الضوء على  -٣٦
ة وتدعو إىل التعاون بشأ�ا على حنو معزز وإىل توافر االتساق يف العمل  وعات تعترب ذات طبيعة مستعًر عدة مًو

وعا ما يلي (وهذه القائمة املوجزة إرشادية وتقدم على سبيل  تبشأ�ا على صعيد املنظمة بأكملها. وتشمل هذه املًو
 اإليضاح ال غري):

دها الدورة احلادية حتدإن حتديات تغري املناخ اليت : والتعليم من أجل التنمية المستدامة ،تغير المناخ - ١
عتماد �وج متكاملة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، تستدعي ا

جماالت شمل جماالت املعرفة والقطاعات التقليدية باإلًافة إىل للعمل على حنو منسق ومتسق يوابتكارية 
 عدة برامج رئيسية لليونسكو. وإن هذا العمل جار وسوف يتواصل.

ال للضعف عدة حتديات وأشك ٢٠٣٠حتدد خطة التنمية املستدامة لعام : الشباب واالندماج االجتماعي - ٢
ومهارات القرائية واحلساب، واالنتفاع بالتعليم  ،مبا يشمل البطالة وتنمية املهارات -يواجهها شباب اليوم 

كما ددد احلاجة إىل االعرتاف على حنو أفضل بإسهام هؤالء الشباب من خالل تعزيز قدراتم  -العايل
ملشاركة الفعالة للشباب مسألة ذات أمهية قصوى تُعترب اواالعرتاف بم بوصفهم "عوامل التغيري احلامسة". و 

وينبغي زيادة تعزيز برنامج اليونسكو بشأن الشباب وذلك  ،٢٠٣٠ة التنمية املستدامة لعام يف تنفيذ خط
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باالستناد إىل اإلمكانات اليت تتيحها خمتلف املبادرات املشركة بني القطاعات واليت أثبتت جناحها يف إقامة 
 حتقيق حتوالت إجيابية.ة على تعبئة الشابات والشبان من أجل ادر شبكات للشباب ق

تستند  ٢٠٣٠إن خطة التنمية املستدامة لعام : التعليم في مجال حقوق اإلنسان -المواطنة العالمية  - ٣
عامل قوامه العدل واإلنصاف والتسامح واالنفتاح "عن  مراعية حلقوق اإلنسانيف جذورها إىل رؤية حتولية و 

 وسوف يتطلب ترويج هذه الرؤيةك االجتماعي للجميع وتلىب فيه احتياجات أشد الفئات ًعفاً". واإلشرا
لرئيسية اخلمسة لليونسكو وتضافر العمل فيما بني هذه مجيع الربامج اوتطويرها تقدمي إسهامات من 

 .الربامج

القطاعات يف اليونسكو، ومن أجل من أجل حتسني العمل املشرتك بني  جهوديف الوقت الراهن، تُبذل داخليا، و  -٣٨
. ومن ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام وغايات ختطيط إسهامات املنظمة عرب القطاعات يف حتقيق خمتلف أهداف 

املعرتف به أن هذه اجلهود سوف تتطلب إيالء االهتمام لموعة من القضايا، بضمنها تعبئة املعارف اجلامعة 
التنمية املستدامة؛ والتسخري املنظم ألعمال الشبكات الواسعة للمنظمة  علق بأهدافصات واملتكاملة اليت تتللتخص

التنمية املستدامة؛ وبناء قدرات  افًا شريكة رئيسية يف تنفيذ أهدافوأنديتها وكراسيها اجلامعية العديدة باعتبارها أطر 
ركاء اآلخرين. وحتتوي الوثيقة الواردة يف امللحق مؤسسية وبشرية؛ وتدعيم وتعزيز التنسيق والتعاون مع األمم املتحدة والش

ويتعلق أحد هذه املساعي باجلهود اليت يبذهلا قطاع  ) على عدة أمثلة يف هذا الصدد.اجلزء الثاين ،٧م ت/١٩٧(الوثيقة 
اإلنسان ، وبرنامج تركيز التوجه يف الربامج العلمية الدولية احلكومية، والربنامج اهليدرولوجي الدويل أجل العلوم الطبيعية من

واحمليط احليوي، حنو تعبئة املعارف اجلامعة للتخصصات واملتكاملة من أجل إجياد حلول عملية لالستجابة لالحتياجات 
 ومتطلبات القدرات احمللية.

بين القطاعات األنشطة القطرية سوف تحظى بمزيد من المشاركة المشتركة كما أن من املعرتف به أن  -٣٩
األفرقة القطرية لألمم من أجل تعزيز تأثري أنشطة املنظمة. وسوف يقدم الدعم إىل  مشتركة بين القطاعاتوالبرمجة ال

املتحدة واجلهات املناظرة على الصعيد القطري يف بلدان خمتارة يطبق فيها إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وذلك 
 هذا الصدد، ينبغي أن يسعى قطاع العلوم االجتماعية ويفمن أجل زيادة التكامل بني جماالت عمل اليونسكو. 

واإلنسانية، على سبيل املثال، إىل ترويج ثقافة حقوق اإلنسان بوصفها هدفًا رئيسيًا من أهداف عمليات أطر األمم 
لعاملي للتعليم يف تنفيذ املرحلة الثالثة من الربنامج ا (وعليه فإناملتحدة للمساعدة اإلمنائية، ووسيلة لتحقيق نتائج مالئمة 

 -الذي يشدد على تعزيز تدريب الصحفيني ومهنيي اإلعالم بشأن قضايا حقوق اإلنسان  -جمال حقوق اإلنسان 
 بني القطاعات).جماالً واعداً للتعاون  ًمن هذا السياق األوسع يشكل
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 :أسئلة للنقاش

 كة بني القطاعات؟ما هي الاالت اليت ينبغي أن تعزز فيها اليونسكو أنشطتها املشرت  -

 ات الالزم إجراؤها من أجل التوصل إىل تطبيق فعال لنهج العمل املشرتك بني القطاعات؟ري ما هي التغي -

 تدعيم التنسيق والشراكات واالستناد إلى الدور التنظيمي لليونسكو وشبكاتها ومعاهدها المتخصصة

، وإمنا ٢٠٣٠ة التنمية المستدامة لعام إن اليونسكو ال يمكن أن تحقق وحدها التقدم نحو تحقيق خط -٤٠
. المشاركة في العمل مع الشركاء واالستناد إلى شبكاتنا ومعاهدنا المتخصصةستحتاج إىل أن تطور قدرتا على 

وعلى سبيل اإليضاح، سوف يواصل قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية العمل يف جمال الصلة بني البحوث والسياسات، 
ليديني، مثل اللس الدويل للعلوم االجتماعية، مما سيتيح له االحتفاظ بدوره القيادي يف إنتاج التقرير مع شركائه التق

جملس تطوير حبوث العلوم االجتماعية يف أفريقيا، وجملس أمريكا الالتينية للعلوم العاملي عن العلوم االجتماعية، ومثل 
نسكو اجلامعية يف مجيع الربامج، مبا يف ذلك يف جمال تعزيز احلوار بني االجتماعية. وسيستمر تعزيز التعاون مع كراسي اليو 

عن طريق  نامج الدويل احلكومي لعلوم احمليطاتالثقافات وتعزيز حقوق اإلنسان؛ كما سيتواصل تعزيز الدور التنظيمي للرب 
ية وكذلك مع املمارسني واجلمهور تدعيم صالته يف العمل املشرتك مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات العلمية اإلقليم

العام من خالل هيئات الربنامج الفرعية العاملة على الصعيد اإلقليمي وغري ذلك، وعن طريق تدعيم الصالت مع 
 األوساط العلمية.

وجود تنسيق وتعاون معزَّزين بني الوكاالت  ٢٠٣٠وسوف يتطلب النجاح يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  -٤١
لى إعادة تأكيد د الدوِيل. وهلذه الغرض، سوف تعمل اليونسكو عصصة لألمم املتحدة واألطراف املعنية على الصعياملتخ

دورها املركزي يف اآلليات التنسيقية لألمم املتحدة، مثل جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، وشبكة األمم املتحدة 
ة املعنية باحمليطات، وفريق العمل التابع للجنة الربناجمية الرفيعة املستوى واملعين بتغري املعنية بالطاقة، وشبكة األمم املتحد

وفريق العمل اخلاص التابع آللية تيسري التكنولوجيا اليت أنشئت مؤخرًا واملعين بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار من املناخ، 
م والسياسات عن طريق مجلة ة عملها يف متتني الصلة بني العلو ا ستواصل املنظمكمأجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.  

مبادرة مع أمور، من بينها مشاركتها يف العمل مع اللس االستشاري العاملي الذي أنشأه األمني العام لألمم املتحدة، و 
وم والسياسات يف جمال التنوع أرض املستقبل، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، واملنرب احلكومي الدويل للعل

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

الذي جيرى للسياسات كل أربع سنوات املقبل  الشامل االستعراضاجلديدة ب ٥م/٣٩الوثيقة  وسيستعان يف إعداد -٤٢
مم املتحدة يف عام فيما خيص األنشطة التنفيذية لألمم املتحدة يف جمال التنمية، والذي ستعتمده اجلمعية العامة لأل

والغرض من هذا االستعراض الشامل اجلاري تنفيذه يف حماولة لتعزيز طابعه . ٢٠٢٠-٢٠١٧خبصوص الفرتة  ٢٠١٦
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االسرتاتيجية، هو تقدمي إطار عام للعمل اإلمنائي على حنو متسق وفعال يف إطار األمم املتحدة لدعم تنفيذ خطة التنمية 
 .٢٠٣٠املستدامة لعام 

 صل اليونسكو تعزيز شراكاتا القائمة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وذلك من خالل ما يلي:وستوا -٤٣

اجلنوب، وذلك يف شكل تبادل للممارسات -على مستوى اجلنوبتعزيز التعاون اإلقليمي وفيما بني املناطق  -
عية يف أفريقيا (يف جماالت مثل احلد اجليدة يف الاالت ذات األولوية القصوى بالنسبة، مثًال، إىل بعض املناطق الفر 

 من أخطار الكوارث، وحوكمة احمليطات وإدارة شؤو�ا، ودرء النزاعات، والسالم واألمن، واستدامة البيئة، إخل)؛

تيسري قيام شراكات متعددة األطراف املعنية (شركاء من القطاعني العام واخلاص ومن التمع املدين) على  -
 جاالت حتظى باألولوية (السالم، التعليم الشامل للجميع، إدارة املوارد الطبيعية، ِإخل)؛املستوى القطري تعىن مب

تعبئة الشركاء الدوليني والوطنيني، وال سيما لصاحل أقل البلدان منواً، مبا يف ذلك استباق االحتياجات  -
 ومتطلبات األولويات اإلمنائية للمستقبل من خالل أنشطة استشرافية.

موارد خارجة عن الميزانية من أجل دعم دورها ومساعدة الدول على تعبئة اليونسكو تعمل أن  وسينبغي -٤٤
احمللية والدولية من تعبئة مجيع األطراف املعنية  وستكون عملية. األعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 ،وسبل التنفيذ عملية أساسية. ويف هذا السياق واجلمع بصورة اسرتاتيجية بني مجيع الوسائل املاليةالقطاعني العام واخلاص 
الدويل الثالث سيتعني تكييف أنشطة تعبئة املوارد اليت تنفذها اليونسكو لتتماشى مع النتائج واملبادئ اليت اعتمدها املؤمتر 

 .يف املستقبل ةدعم أهداف التنمية املستدام بنية عاملية متجددة للتمويل بغية الذي عقد من أجل إقامةلتمويل التنمية 

على املنظمة أن تنخرط يف حوار اسرتاتيجي منظم بشأن التمويل مع دوهلا األعضاء وشركائها تعني يولذلك س -٤٥
املالئمني من أجل تأمني القدرة على التنبؤ الطويل األجل وتأمني املرونة واالتساق على صعيَدي موارد امليزانية العادية 

ع قاعدة اجلهات املاحنة اليت تتعامل معها وحتسني كفاية توس ة من أجل تنفيذ براجمها؛ وأنواملوارد اخلارجة عن امليزاني
 تدفقات املوارد وإمكانية التنبؤ با.

 :للنقاش أسئلة

ما هي أفضل السبل لزيادة فعالية الشراكات مع منظمات األمم املتحدة على الصعيد العاملي واإلقليمي  -
 أن تطورها اليونسكو وأن تدعمها على سبيل األولوية؟ينبغي  وما هي الشراكات اليت والوطين؟

كيف ميكن لليونسكو أن تضمن احلصول على ما يكفي من التمويل املستدام الذي ميكن التنبؤ به لتمويل  -
 أنشطتها يف الاالت املعرتف با جزئياً يف إطار أهداف التنمية املستدامة؟
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والتصدي للتحديات املرتبطة با (العمل مع  ،صادر التمويل اجلديدةكيف ينبغي اغتنام الفرص اليت تتيحها م -
 البلدان املتوسطة الدخل واجلهات املاحنة اجلديدة ... إخل)؟

 القرار المقترح - ثالثاً 

 قد يرغب املؤمتر العام يف اعتماد قرار جيري نصه على النحو التايل: -٤٦

 إن املؤمتر العام،

 ،٧م/٣٨الوثيقة  وقد درج - ١

سهامات اليت قدمتها اليونسكو ًمن جماالت اختصاصها يف التحضري خلطة التنمية لإل يعرب عن ارتياحه - ٢
 ؛٢٠٣٠املستدامة لعام 

 ؛٢٠٣٠مهمة اليونسكو من أجل حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  استمرارية صالحية ويؤكد - ٣

، وصالحية هدفيها ٢٠٢١-٢٠١٤وسطة األجل للفرتة استمرارية صالحية خطة اليونسكو املت كما يؤكد - ٤
املتمثلتني يف  -الشاملني املتمثَلني يف السالم والتنمية املستدامة، وصالحية األلويتني العامتني للمنظمة 

 أفريقيا، واملساواة بني اجلنسني؛

اختصاصها من  االتيف جم على أمهية أن تسّخر اليونسكو خربتا وجتربتها املتعددَيت التخصصات ويشدد - ٥
 أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

جبهود املديرة العامة الرامية إىل تركيز برنامج وموارد املنظمة على تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ويرحب - ٦
 ؛٧م/٣٧املقدم يف الوثيقة جلوانب العمل يف هذا الصدد، ، وباجلرد األويل ٢٠٣٠

 :٥م/٣٩ة إىل االًطالع مبا يلي لدى إعداد مشروع الوثيقة املديرة العام ويدعو - ٧

مراعاة النقاشات اليت جرت والقرار الذي اختذ بشأن هذا البند يف الدورة السابعة والتسعني بعد املائة  (أ)
 ويف الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام؛للمجلس التنفيذي 

عضاء واألطراف املعنية املالئمة بشأن إعداد مشروع الشروع يف إجراء املشاورات مع الدول األ (ب)
 ٢) وفقًا خلارطة الطريق الواردة يف امللحق ٥م/٣٩(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠١٨الربنامج وامليزانية للفرتة 

 .٧م/٣٨للوثيقة 



 األولالملحق 

) بشأن ٧ت/ م١٩٧ائة (القرار يرد يف امللحق األول القرار الذي اختذه اللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد امل
" والنص املتصل به (اجلزء ٢٠١٥ عام بعد التنمية ملا خطة إلعداد األعمال التحضريية يف اليونسكو "مشاركة ٧البند 

 .٧ت/ م١٩٧الثاين وملحقه) والوارد يف الوثيقة 

 ٧م ت/١٩٧القرار 

 إّن اللس التنفيذي،

 ،٧ت/ م١٩٧الوثيقة  وقد درج - ١

 ،٨ت/ م١٩٦و ٨ت/ م١٩٥و ١٤ت/ م١٩٤و ٨ت/ م١٩٢و ٦ت/ م١٩١القرارات  د جمدداً وإذ يؤك - ٢

ومبا جاء يف ملحق الوثيقة  ٧ت/ م١٩٧مبا جاء يف وثيقة املناقشة الواردة يف اجلزء الثاين من الوثيقة  يرحب - ٣
 ؛٧ت/ م١٩٧

غايات التنمية املستدامة أهداف و املساعدة على حتقيق املعنية  وكل األطرافالدول األعضاء من  ويطلب - ٤
 ؛املتعلقة بأولويات اليونسكو يف جماالت الرتبية والتعليم والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات

ع مؤشرات ، علىمعهد اليونسكو لإلحصاءتواصل العمل، عن طريق أن من املديرة العامة  ويطلب - ٥  ًو
، من ٢٠٣٠ عاماملستدامة لراض اخلاص خبطة التنمية مناسبة ميكن إدراجها يف مشروع إطار املتابعة واالستع

أهداف وغايات التنمية املستدامة املتعلقة مبجاالت  رصديف  ريادي دورباليونسكو أجل اًطالع 
 اختصاصها يف الرتبية والتعليم والثقافة والعلوم واالتصال واملعلومات؛

حية الرامية إىل تعزيز قدرة اليونسكو التنافسية من املديرة العامة أن تواصل جهودها اإلصال ويطلب أيضاً  - ٦
وقدرتا التنفيذية من أجل مساعدة الدول األعضاء على حتقيق أهداف التنمية املستدامة املدرجة يف خطة 

 على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين؛ ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

إبّان دورته املائتني، ًمن اقرتاحاتا األولية بشأن الوثيقة من املديرة العامة موافاته  فضًال عن ذلكويطلب  - ٧
، مبعلومات عن خمتلف املهمات واألنشطة واألدوار اليت تعتزم اليونسكو االًطالع با يف إطار ٥م/٣٩

 ؛٢٠٣٠مشاركتها يف التنفيذ التدرجيي خلطة التنمية املستدامة لعام 

املناقشة (اجلزء الثاين من الوثيقة  إحالة نسخة موّسعة من وثيقة من املديرة العامة ويطلب يف �اية املطاف - ٨
وع ومببادئ توجيهية تبّني كيفية تنظيم  بشأنوملحقها)، مشفوعًة مبلخص ملناقشاته  ٧م ت/١٩٧ هذا املًو

مج وامليزانية املناقشة، إىل املؤمتر العام إبّان دورته الثامنة والثالثني للنظر يف هذا األمر واختاذ قرار بشأن الربنا
  ).٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨املقبلني للفرتة 
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 الجزء الثاني ٧م ت/١٩٧

 عملوثيقة  - : ما هو دور اليونسكو؟٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 

 الخلفية

لقد هيمنت األهداف اإلمنائية لأللفية على خطة التنمية العاملية خالل السنوات اخلمس عشرة املاًية. وسيؤدي  -٤٧
يف الفرتة املقبلة إىل تطوير خطة  ٢٠١٥عية العامة لألمم املتحدة باعتماد أهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام قيام اجلم

ات واملشاورات الدولية  التنمية العاملية تطويرًا ملحوظًا وتوسيع نطاقها توسيعًا كبريًا استنادًا إىل سلسلة طويلة من املفاًو
وأهداف  ٢٠١٥ طراف املعنية. ومن املرجَّح أن يؤدي اعتماد خطة التنمية ملا بعد عاماحلكومية مع جمموعة كبرية من األ

التنمية املستدامة، بوصفها اإلطار اإلمنائي اجلديد املتفق عليه دوليًا وباعتبارها مرجعًا لالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية 
ًا جوهريًا خالل السنوات املقبلة. ولذلك تكتسي خطة املستقبلية، إىل تغيري نطاق اإلمنائي وكيفية االًطالع به تغيري 

التنمية هذه أمهية كبرية فيما خيص مجيع املنظمات والوكات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، ومنها الوكاالت املتخصصة  
 كاليونسكو.

٢٠١٥1Fوال تعدُّ خطة التنمية اجلديدة ملا بعد عام  -٤٨

كذلك فعًال يف املقام األول، جمرد خطة لألمم املتحدة، وال تُعّد   ٢
إذ يُعترب "تعزيز امللكية والقيادة الوطنيتني على الصعيد القطري" أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ ومتابعة أو استعراض خطة 

. وقد أُِعدَّت هذه اخلطة لصاحل الدول األعضاء وشعوبا، وُوًعت للقضاء على الفقر، ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
وع واملرض، واالرتقاء باملستويات التعليمية، ومحاية وإدارة املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي الذي يزخر به ومكافحة اجل

هذا العامل، واإلسهام يف إقامة جمتمعات عادلة ومساملة. وُرمست هذه اخلطة بوصفها خطة عاملية جتمع بني األبعاد الثالثة 
2Fواالجتماعي والبيئي. وبّني األمني العام لألمم املتحدة للتنمية املستدامة، وهي البعد االقتصادي

أّن حتقيق أهداف التنمية  ٣
 يتطلب ما يلي: ٢٠١٥املستدامة يتطلب األخذ بنهج إمنائي يفضي إىل التحول، وأّن تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 

اع مجيع البلدان وكل" •  الفئات؛ أن نلتزم بنهج عاملي، يشتمل على إجياد حلول تعاجل أًو

 أن نراعي االستدامة يف مجيع األنشطة، واعني باآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية؛ •

اهلدف أو الغاية قد حتققا  أن نعاجل أوجه عدم املساواة يف مجيع الاالت، متفقني على أنه ال ينبغي اعتبار أن •
 إال إذا حتققا للفئات االجتماعية واالقتصادية كافة؛

                                                
آب/أغسطس  ٢ الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف نيويورك يف تفقت عليهيستند ما يلي إىل مشروع الوثيقة اخلتامية الذي ا ٢

 أغسطس).آب/ ١"، النص النهائي املراد اعتماده (٢٠٣٠"حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام : ٢٠١٥
تقرير جتميعي مقدم  –: القضاء على الفقر وتغيري حياة اجلميع ومحاية كوكب األرض ٢٠٣٠"الطريق إىل العيش بكرامة حبلول عام  ٣

 ).٢٠١٤" (٢٠١٥من األمني العام بشأن خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام 
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 املعايري الدولية؛ مجيع األعمال احرتام حقوق اإلنسان والنهوض با، يف انسجام تام معأن نكفل يف  •

 أن نعاجل مسببات تغري املناخ وآثارَه؛ •

جمال البيانات، وعلى زيادة  أن نبين حتليالتنا على بيانات وأدلة موثوق با، مع العمل على تعزيز القدرات يف •
 وتبادهلا؛ ها للفهمتوافر البيانات وُحسن تصنيفها وقابليت

للمشاركة الكاملة، مبا يف ذلك من  لألثر وحتقيقاً  أن نوسع نطاق شراكتنا العاملية يف وسائل التنفيذ تعظيماً  •
 خالل إقامة حتالفات بني أصحاب مصلحة متعددين ختتص بأمور بعينها؛

 ."بلد من قدرة على املسامهةأن نربط التعاهد اجلديد بالتزام متجدد بالتضامن الدويل، مبا يتناسب وما لكل  •

ويتمثل أحد األمور املهمة، من وجهة نظر اليونسكو، يف إبراز هذه اخلطة اجلديدة للدور األساسي للتعليم اجليد،  -٤٩
). وتشق هذه اخلطة طريقاً ٤يف مجيع املستويات التعليمية، يف التنمية املستدامة وإبرازها ألمهية التحصيل الدراسي (اهلدف 

). وحتتوي اخلطة ١٧حنو اإلقرار باألمهية املتزايدة لتسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية (اهلدف  جديداً 
ويات ) املندرَجني يف ِعداد أول١٤) واحمليطات (اهلدف ١٥و ٦ على غايات طموحة يف جماَيل املياه العذبة (اهلدفان

املنظمة. وتقّر اخلطة بدور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم. وتُعلي شأن الثقافة وتعتربها عامًال 
اسرتداد  ) وغاية أخرى بشأن١١ رئيسيًا لتحقيق التنمية املستدامة، وتضم غاية بشأن صون الرتاث الثقايف (اهلدف

ؤيد الرؤية الداعية إىل إقامة جمتمعات عادلة ومساملة ومنصفة وشاملة تقّر ). وت١٦(اهلدف  األصول املسروقة وإعادتا
 بقيمة املعرفة والرتاث والتنوع. وتعزز حقوق اإلنسان.

وتتطلب هذه اخلطة الطموحة والتحويلية أن تتسم منظومة األمم املتحدة بالتنسيق اجليد واملهارة واملرونة، وأن  -٥٠
ن بطريقة تعاونية على الوفاء بالتزاماتا يف جمال التنمية املستدامة، وأن تتغّلب من أجل تكون قادرة على مساعدة البلدا

ذلك على العوائق املؤسسية والتنفيذية املتبقية. وسيكون االتساق والتنسيق يف شىت جماالت السياسة العامة وعلى الصعيد 
أن القدرة على إحداث تغيري حقيقي يف الاالت العاملي واإلقليمي والقطري أمرين مهمني للغاية شأ�ما يف ذلك ش

، مشاورات أولية بشأن الدور الطويل األجل اللس االقتصادي واالجتماعيالرئيسية كالرتبية والتعليم. وقد أُجريت، يف 
رة ملنظومة األمم املتحدة يف هذه اخلطة، وجرى الرتكيز خالهلا على جمموعة كبرية من القضايا تضم الوظائف واإلدا
 والتمويل والقدرات واآلثار والشراكات يف إطار منظومة األمم املتحدة. وشاركت اليونسكو بنشاط يف هذه املشاورات.

مرجعًا أساسياً  ٢٠١٥ وفيما خيص اليونسكو، بدوَريها التقنيين والتنفيذي، تعدُّ خطة التنمية اجلديدة ملا بعد عام -٥١
ملستقبل على الصعيد العاملي واإلقليمي والُقطري. ويقتضي ذلك من املنظمة إجراء وتأسيسيًا اللتزام الدول األعضاء يف ا

استعراض شامل ألهدافها وأولوياتا وعملياتا ومصادر متويلها لضمان متكنها من مساعدة التمع العاملي على حتقيق 
 التنمية املستدامة.



38 C/7 
Annex I – page 4 

الدول األعضاء يف هذه األمور وما تنطوي عليه من حتديات، وقد أُعّدت وثيقة املناقشة املوجزة هذه اللتماج آراء  -٥٢
) ٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨واإلسهام من خالل ذلك يف املناقشات األولية بشأن الربنامج وامليزانية املقبلني للفرتة 

ع امليزانية للفرتة  الثانية من  املرحلة تتخلالن )، ومها الفرتتان اللتان ٥م/٣٨( ٢٠١٧-٢٠١٦ومواصلة تنقيح الربنامج وًو
 ).٢٠٢١-٢٠١٤اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل (

ما أهميته بالنسبة إلى  – ٢٠١٥الجدوى والمزايا النسبية: إطار التنمية المستدامة لما بعد عام  –ألف 
 اليونسكو؟ وما هي المزايا النسبية التي ستساهم بها المنظمة في هذا اإلطار الجديد؟

). فقد تبنيَّ من حصر أويل ٤٩مهمة للغاية لليونسكو كما ذُكر آنفاً (الفقرة  ٢٠١٥ملا بعد عام تُعّد خطة التنمية  -٥٣
ألهداف التنمية املستدامة أن الكثري منها يهم املنظمة على مستويات خمتلفة سواء أكان ذلك يف جماالت معرتف فيها 

ا واالبتكار واملياه العذبة واحمليطات) أم يف جماالت ميكن بقيادة املنظمة (الرتبية والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجي
 لليونسكو أن تساهم فيها (انظر امللحق).

وأهداف التنمية املستدامة يف الوقت ذاته إىل اإلجنازات اليت حتققت يف  ٢٠١٥وتستند خطة التنمية ملا بعد عام  -٥٤
أن القضاء على "كتمل من أعماهلا. وتنّص بوجه خاص على إطار األهداف اإلمنائية لأللفية، وترمي إىل إكمال ما مل ي

الفقر بجميع صوره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحد يواجه العالم وشرط ال غنى عنه لتحقيق 
 ولكن ال تقتصر اخلطة على ذلك، بل تتجاوزه إىل حّد بعيد إذ تتسم باخلصائص التالية: ."ة المستدامةالتنمي

 : تشمل البلدان النامية واملتقدمة؛عالمية (أ)

هدفًا للتنمية املستدامة (مقارنة بثمانية أهداف إمنائية لأللفية) أُدرجت يف مخس فئات  ١٧: تضم تحويلية (ب)
 ة"؛، والشراكوالسالم، االزدهاركب، و الناج، والكو هي "

: تتمحور حول أركان التنمية املستدامة الثالثة (االقتصادية واالجتماعية متكاملة وغير قابلة للتجزئة (جـ)
 والبيئية)؛

المساواة بين الجنسين وتمكين  للجميع وتعميم  حقوق اإلنسان: تُلزم بإنفاذ قائمة على مبادئ مشتركة (د)
عالن األلفية والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة يف مجيع األهداف والغايات، وتؤكد جمدداً إ تياتكل النساء والف

 ؛٢٠٠٥ العاملي لعام

: حتدد جمموعة كبرية من األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ومنها أهداف طموحة وابتكارية (ه)
كثر جنوحًا للسلم وأكثر قدرة على جديدة (ختص مثًال أوجه عدم املساواة أو إقامة جمتمعات أ

 االستيعاب)؛ 

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/253/32/pdf/N1525332.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/253/32/pdf/N1525332.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/253/32/pdf/N1525332.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/253/32/pdf/N1525332.pdf?OpenElement
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تنشيط الشراكة العالمية من أجل ها عن طريق "العزم على حشد الوسائل الالزمة لتنفيذمستندة إلى  (و)
، على أساج روح من التضامن العاملي املعزز، مع الرتكيز بوجه خاص على احتياجات التنمية المستدامة
 "؛ًعفاً  واألكثر الفئات األشد فقراً 

مع الرتكيز  تنّص على االلتزام بإجراءات دقيقة لمتابعة واستعراض تنفيذها استنادًا إلى بيانات جيدة (ز)
 ".عن الركب وختّلفاً  واألكثر ًعفاً  بوجه خاص على الفئات األشد فقراً "

كن هلذه اخلطة أن تكون أكثر وكانت األهداف اإلمنائية لأللفية رأسية إىل حّد كبري ومتفرقة إىل حّد ما، بينما مي -٥٥
مشوًال وتكامًال وأُفقيًة من األهداف اإلمنائية لأللفية مبقدار كبري، إذ جتمع بني األبعاد االجتماعية والبيئية واالقتصادية 

ية للتنمية املستدامة وتضع تغري املناخ والتنمية يف إطار واحد. وكانت األهداف اإلمنائية لأللفية ختص وتوجِّه خطة تنم
تقوم إىل حّد كبري على اًطالع بلدان الشمال بأنشطة إمنائية لصاحل بلدان اجلنوب، بينما تتسم خطة التنمية ملا بعد 

3Fبأ�ا خطة عاملية شاملة سُتطبَّق يف مجيع البلدان بغض النظر عن مقدار منوها وتقدمها ٢٠١٥ عام

٤. 

 :املتنوعة التالية النسبيةالمزايا ومتلك اليونسكو، يف ظل هذا اإلطار اجلديد،  -٥٦

، إذ تشمل أنشطة املنظمة البلدان النامية والية عاملية شاملة حقًا وقدرة عاملية شاملة على احلشد حقاً  (أ)
م املنظمة خدمات متوازنة على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين مع إعطاء األولوية ألشد  واملتقدمة، وتقدِّ

 ولويتني العامتني (أفريقيا واملساواة بني اجلنسني)؛البلدان واملناطق حرماناً ولأل

، وتستند إىل ِقَيم األمم ٢٠١٥تشمل معظم جماالت خطة التنمية ملا بعد عام  والية متعددة القطاعات (ب)
 املتحدة وحقوق اإلنسان، وتنطوي على إمكانيات كبرية للتعاون بني القطاعات؛

، وتعمل املنظمة بلداً  ٨٥بما وحضور ميداين معرتف به يف زهاء خربة ميدانية وبنية ميدانية مشهود  (جـ)
 بالتعاون الوثيق مع منظومة األمم املتحدة وتيسِّر تلبية الطلبات املباشرة الرامية إىل احلصول على املساعدة؛

هداف التنمية تضطلع با املنظمة يف الاالت الرئيسية اليت تشملها أجمموعة من الربامج امليدانية العاملية  (د)
 املستدامة، وسجّل حافل باإلجنازات والتجارب الريادية املؤكدة يف بعض امليادين؛

يف عدة جماالت رئيسية تشملها أهداف التنمية املستدامة،  قدرات متينة على التحليل والقياج والرصد (ه)
االجتاهات العاملية على جميع، و تستند إىل بيانات قابلة للمقارنة دوليًا (التقرير العاملي لرصد التعليم لل

ودور معهد اليونسكو لإلحصاء، واملشاركة يف عدة آليات  صعيد حرية التعبري وتطوير وسائل اإلعالم،
 استعراض رئيسية، على سبيل املثال ال احلصر)؛

                                                
 .٢٠١٥آذار/مارج  ٢٠"، واملؤرخة يف UNDG Perspectives on Functionsاملعنونة " جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةوثيقة  ٤
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 املتخصصة وشبكة واسعة من ١، تعتمد على شبكة كبرية من معاهد الفئة برامج حمكمة لبناء القدرات (و)
 املتخصصة، وعلى والكراسي اجلامعية ... إخل؛ ٢معاهد ومراكز الفئة 

 املشاركة النشيطة يف آليات التنسيق املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة املعنية واالًطالع بأدوار ريادية فيها؛ (ز)

 التمع املدين. متكِّن املنظمة من حشد الشبكات املتخصصة وقطاعات كبرية من قدرة مؤكدة على التواصل (ح)

 أسئلة توجيهية للمناقشة:
كيف ميكن لليونسكو أن تستفيد من مزاياها النسبية على أفضل وجه ممكن؟ وما هي املزايا النسبية اليت  •

 ينبغي تعزيزها؟

 بالنسبة إىل املهمة املسندة إىل اليونسكو؟ ٢٠١٥ما أمهية إطار التنمية ملا بعد عام  •

  ينبغي لليونسكو أن تركز عليها وأن توليها األولوية؟ما هي األهداف والغايات اليت •

 ما هي الاالت اجلديدة األخرى اليت تتطلب اهتمام اليونسكو؟ •

 ما هي آثار الطابع العاملي الشامل خلطة التنمية على دور اليونسكو؟ •

املتعلقة بأوجه كيف ينبغي للمنظمة أن تتناول املسائل اجلديدة الناشئة عن هذه اخلطة اجلديدة كاملسائل  •
 عدم املساواة ومسائل االندماج؟

 
 ما هي وظائف اليونسكو؟ -باء 

. فهل ستتأثر الوظائف ٢٠٢١-٢٠١٤لقد ُحدِّدت وظائف اليونسكو يف اسرتاتيجيتها املتوسطة األجل للفرتة  -٥٧
ع بذه الوظائف؟ وما هي ؟ وهل يوجد متويل كاٍف لالًطال٢٠١٥احملددة يف االسرتاتيجية خبطة التنمية ملا بعد عام 

ع التطبيق؟ ع الرؤية اخلاصة بالتنمية املستدامة مًو  الوظائف الضرورية ملساعدة الدول األعضاء على ًو

ومتيل املناقشات األولية اجلارية داخل منظومة األمم املتحدة يف هذا الصدد إىل تأكيد أمهية الوظائف اليت تضطلع  -٥٨
ع املعايري، وإسداء املشورة بشأن السياسات العامة، وبناء القدرات با اليونسكو وغريها من الوكاال ت املتخصصة (ًو

املتعلقة بذه األمور، والرصد والتحليل، والتعاون على الصعيدين الدويل واإلقليمي وغريها). وتُعدُّ الوظائف الرئيسية التالية 
٢٠١٥:4Fيذ خطة التنمية ملا بعد عام ًرورية لتمكني النظام اإلمنائي ملنظومة األمم املتحدة من تنف

٥ 

ع املعايري وإبرام االتفاقات التقنينية وتنفيذها  الدعم التقنيني المقّدم للبلدان • من أجل مساعدتا على ًو
ورصدها وإعداد تقارير عنها، وال سّيما املعايري واالتفاقات املتعلقة بتعهداتا يف جمال حقوق اإلنسان. 

لرتكيز على مجيع أشكال التمييز وعدم املساواة تعزيزاً كبرياً، ومنها عدم املساواة بني ويتطلب هذا األمر تعزيز ا
                                                

 ٢٠"، واملؤرخة يف UNDG Perspectives on Functionsاملعنونة " جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةوثيقة يستند ما يلي إىل  ٥
 اليت تبّني اإلسهامات اليت تستطيع اليونسكو تقدميها.، ٢٠١٥آذار/مارج 
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. وال تفتأ أمهية هذا الدور تتزايد نظرًا لضرورة التصدي وراءه أحداً  ف الركبُ خيلّ اجلنسني، وكذلك على أّال 
 ما بينها.ألوجه عدم املساواة اليت تتزايد تزايداً سريعاً داخل البلدان واملناطق وفي

واالًطالع مبا ينطوي عليه هذا األمر من "الريادة الفكرية"  إسداء المشورة المتكاملة بشأن السياسات، •
وحتليل القضايا السياسية املهمة والعمل مع احلكومات والتمعات من أجل مواجهة التحديات املشرتكة 

ع وتنفيذ ورصد السياسات  والتغلب عليها، واملساعدة على مجع البيانات والبّينات من أجل املساعدة على ًو
استنادًا إىل التنوع واخلربات املتاحة يف  المستدامةاخلاصة باألولويات اإلمنائية الوطنية وبأهداف التنمية 

منظومة األمم املتحدة، وكذلك إىل األدوات والدراسات التحليلية اليت تستعني با منظمات ووكاالت األمم 
قوق اإلنسان والقضايا اإلنسانية والسياسية وقضايا األمن والسالم وتغري املناخ وغريها من املتحدة املعنية حب

األمور. وسيتزايد الطلب على هذه املشورة السياسية التمهيدية املتكاملة، وخباصة يف البلدان املتوسطة الدخل 
 والبلدان ذات الدخل املتوسط املرتفع.

سيصبح  عّلم والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي:بناء القدرات وتيسير االبتكار والت •
االًطالع ببناء القدرات وبالتوجيه وبالدعم التنفيذي ملساعدة البلدان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة، 

لدان وكذلك ًمان االبتكار والتعّلم املستمر يف مجيع املستويات مبختلف الوسائل، ومنها التعاون فيما بني ب
اجلنوب والتعاون الثالثي ونقل املعارف والتكنولوجيا، من الوظائف الضرورية لنظام األمم املتحدة اإلمنائي يف 

 املستقبل.

: حشد األطراف املعنية من شىت القطاعات من تعزيز قدرة األمم المتحدة على الحشد قدر المستطاع •
مان إشراك ومشاركة األطراف املعنية يف  أجل تنفيذ خطة التنمية اجلديدة ورصدها وإعداد تقارير بشأ�ا، ًو

مان التشاور املتواصل مع األطراف املعنية بشأ�ا،  مان التزام األطراف املعنية با التزامًا دائمًا ًو تنفيذها، ًو
 وإقامة شراكات متخصصة متعددة القطاعات.

دة على حتقيق أهداف التنمية من أجل املساع االستفادة من الشراكات والموارد على أفضل وجه ممكن •
مان الفعالية وزيادة املنافع قدر املستطاع.  املستدامة ًو

زيادة أوجه التآزر والتكامل بني دورات التخطيط قدر  التنمية المتكاملة وتقديم المساعدات اإلنسانية: •
على الصمود أثناء  املستطاع، وزيادة التمويل اجلماعي أو املشرتك، واالستثمار يف تعزيز التنمية والقدرة

 األزمات الطويلة األمد.

، على الصعيد الوطين التنفيذ رصد وتقييمالمساعدة على التخطيط وجمع البيانات و المساعدة على وستكون  -٥٩
ع وتنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط الوطنية الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة واحلّد من الفقر،  ومنها املساعدة على ًو

(ومنها األشهر التالية العتماد خطة التنمية ملا بعد عام  ٢٠١٥الرئيسية خالل فرتة ما بعد عام العمل االت جمأحد 
يف نيويورك)، ويوجد إقرار عام بذا األمر. وتضم أشكال املساعدة الالزمة أيضًا املساعدة على مجع البيانات  ٢٠١٥
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ع سياسات وطنية قائمة على البّينات. وس الالزمة لتنفيذ خطة التنمية ملا بعد  ثورة البياناتتقتضي وحتليلها وًو
تقدمي املزيد من أشكال املساعدة املتكاملة على بناء القدرات للهيئات اإلحصائية الوطنية، واستخدام بيانات  ٢٠١٥ عام

دة الفعالية والشفافية مفّصلة، وتعزيز القدرات التحليلية الالزمة لقياج وفهم أوجه عدم املساواة والضعف واملخاطر، وزيا
 يف استخدام البيانات والبّينات.

بشىت الوسائل، ومنها احلوار بشأن السياسات وتبادل املعلومات واخلربات ورصد  التعاون الدولي واإلقليميويعدُّ  -٦٠
رتة ما بعد عام التوجهات اجلديدة وحشد الدعم، أمرًا ًروريًا أيضًا ملساعدة البلدان على بلوغ الغايات املنشودة يف ف

٢٠١٥. 

 أسئلة توجيهية للمناقشة:
 ؟٢٠١٥ما هي وظائف اليونسكو الرئيسية الضرورية لتنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  •
 كيف ميكن أن يساعد التمويل على االًطالع بذه الوظائف بفعالية؟ •

نات اليت ينبغي هلا أن ما هي النهوج اليت ينبغي لليونسكو أن تأخذ با يف هذه الاالت وما هي التحسي •
 تدخلها عليها؟

 
بكفاءة وفعالية  ٢٠١٥ الكفاءة والفعالية: ضمان إسهام اليونسكو في تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام -جيم 

 والوقوف على العوامل الرئيسية لنجاح اليونسكو في ذلك

ها مسرتشدة يف املقام األول بتوصيات التقييم أحرزت اليونسكو خالل السنوات املاًية تقدماً كبرياً يف تنفيذ برناجم -٦١
، يتعني إجراء استعراض (وفقًا ملا ينص عليه القسم دال ٢٠١٥ اخلارجي املستقل. وفيما خيص خطة التنمية ملا بعد عام

لتنفيذ برامج اليونسكو على  أساليب تنفيذية أكثر مالءمة) حتديد ١اجلزء الرابع) يرمي إىل ( ٥ت/ م١٩٧من الوثيقة 
) متكني اليونسكو من ٢الصعيد العاملي واإلقليمي واحمللي وتكييف برامج اليونسكو حبسب احتياجات البلدان؛ (

فيما خيص خطة  االضطالع بدور وريادة أكثر جودة ووضوحاً واستراتيجية على الصعيد العالمي واإلقليمي والقطري
وظفني حبسب االقتضاء. وقد اعتمدت اليونسكو �جاً عن طريق االستثمار يف تدريب امل ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

مان  ملساعدة الدول توافق النهوج المتبعة يرمي إىل املساعدة على التحقيق الفعلي ألهداف التنمية املستدامة، ًو
مع مبادرة األمين العام لألمم المتحدة الرامية إلى إعداد  ٢٠١٥األعضاء على تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 

، عن طريق مواصلة حتسني أساليب العمل من ومة األمم المتحدة لكي تكون قادرة على إحداث التغيير المنشودمنظ
يف  ثقافة التعّلمواالًطالع بعملية التنفيذ على أفضل وجه ممكن، وترسيخ  إجناز املزيد من األعمال مبوارد أقلأجل 

 املنظمة ويف املنظومة برّمتها.
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ها الدول األعضاء حالياً، جمموعة  وينبغي لالستعراض ا -٦٢ لراهن أن يضم، فضًال عن مسائل احلوكمة اليت تستعًر
كبرية من املسائل املتنوعة. وينبغي له أيضًا أن يرمي إىل إبقاء تنفيذ الربنامج يف صميم عملنا، وإىل حتسني مواءمة عمل 

 للمحاور الرئيسيةته على إصالح املنظمة وفقًا ، وإىل العمل يف الوقت ذا٢٠١٥املنظمة مع خطة التنمية ملا بعد عام 
 :التالية ألربعةا

(خفض التكاليف) وحتقيق الفعالية من حيث التكلفة، وحتقيق التآزر حيثما  تخفيض التكاليف اإلدارية •
 أمكن، وتبسيط إجراءات العمل؛

ومنه التنفيذ املنظم يف من أجل حتقيق أهداف وغايات التنمية املستدامة،  ضمان التنفيذ المنظم في الميدان •
 إطار "عملية توحيد األداء"؛

 ومواءمتها من أجل زيادة فعاليتها وإمكانية مساءلتها؛ تبسيط البُنى العامة •

 وحتسني استخدام ما يُقّدم من األموال اخلارجة عن امليزانية قدر املستطاع. تحسين حشد الموارد •

على تصميم وإعداد واستعراض اُألطر الوطنية الرامية إىل الوفاء  العمل مع السلطات الوطنيةوسيتطلب هذا أيضاً  -٦٣
إطار عمل األمم تعزيز التعاون االستراتيجي مع ، وكذلك ٢٠١٥بااللتزامات اخلاصة خبطة التنمية ملا بعد عام 

على القدرة على على الصعيد الُقطري. وسيجري الرتكيز  وغريها من وثائق الربجمة املشرتكة المتحدة للمساعدة اإلنمائية
التكيف مع جمموعة من األولويات الُقطرية املتباينة تباينًا أكرب بكثري ممّا كانت عليه يف املاًي وعلى القدرة على تلبية 
هذه األولويات، وكذلك على أفرقة األمم املتحدة الُقطرية وأنواع مكاتب األمم املتحدة وأشكال املساعدة اليت تقدمها، 

 اإلقليمي الصعيد. وسيكون العمل على ٢٠١٥لدان هي اليت ستتوىل تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام نظرًا إىل أن الب
، ويف تيسري تبادل املعلومات واالًطالع بعمليات ٢٠١٥عامًال حامسًا أيضًا يف تعزيز االتساق فيما بعد عام 

 ساعدة الالزمة بشأ�ا.االستعراض على الصعيد اإلقليمي، ويف حتليل السياسات العامة وتقدمي امل

إحدى املسائل املهمة األخرى. ويشري هذا املصطلح إىل "الُبىن واإلجراءات  "الترتيبات التنظيمية"وتُعّد  -٦٤
واملسؤوليات والُنظم الرمسية املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة، أي ُسبل العمل اجلماعي اليت يسلكها نظام األمم 

ة) من أجل املساعدة على تنفيذ خطة التنمية املستدامة اجلديدة وحتقيق النتائج املنشودة منها يف املتحدة اإلمنائي (الوسيل
5Fامليدان (الغاية)"

٦. 

 

 

                                                
 ١٩"، واملؤرخة يف UNDG Perspectives on Organizational Arrangementsاملعنونة " تحدة اإلمنائيةجمموعة األمم املوثيقة  ٦

 .٢٠١٥أيار/مايو 
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 أسئلة توجيهية للمناقشة:
 ؟٢٠١٥ما هي أفضل بنية ميدانية تساعد اليونسكو على الوفاء بالتزاماتا لفرتة ما بعد عام  •
 أجل ًمان التنفيذ بكفاءة وفعالية؟ما هي أفضل طريقة لتبسيط الُبىن من  •

؟ وما هي ٢٠١٥ما هي الرتتيبات التنظيمية الالزمة للمساعدة على تنفيذ خطة التنمية العاملية ملا بعد عام  •
 الشراكات اليت يتطلب تنفيذ هذه اخلطة إقامتها أو تعزيزها؟

 للدول األعضاء؟ما السبيل إىل متكني املنظمة من الرتكيز على تقدمي مساعدة جيدة وفعالة  •

مان حتليل السياسات العامة وتقدمي املساعدة الالزمة بشأ�ا بصورة متكاملة  • كيف ميكن تعزيز االتساق ًو
 على الصعيد اإلقليمي؟

هل حتتاج البلدان اليت تشهد نزاعات أو كوارث أو حاالت هشاشة أو ًعف إىل األخذ بنهوج ابتكارية  •
 ؟٢٠١٥جديدة لفرتة ما بعد عام 

 
 التمويل والشراكات - دال

وع متويل منظومة األمم املتحدة أثناء املناقشات اليت أُجريت مؤخرًا يف اللس االقتصادي واالجتماعي  -٦٥ ُحبث مًو
6Fوداخل منظومة األمم املتحدة

. وشددت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية على أنه "ال بّد لنظام األمم املتحدة اإلمنائي من ٧
ويل مستدام ميتد لعدة سنوات وميكن التنبؤ به ومواءمته إذا ما أراد التمكن من املساعدة بالطريقة األكثر احلصول على مت

بعد عام  عاملية شاملة ومتكاملة وقادرة على إحداث التغيري املنشود وقائمة على احلقوق فيماخطة تنمية فعالية على تنفيذ 
خلارجة عن امليزانية ("زادت نسبة املوارد اخلارجة عن امليزانية املخصصة "، وكذلك على األمهية املتزايدة للموارد ا٢٠١٥

 ٧٥إىل  ١٩٩٨يف املائة من جمموع املوارد املخصصة هلذه األنشطة يف عام  ٥٦زيادة كبرية من  امليدانيةلألنشطة اإلمنائية 
ساعدات اإلمنائية الرمسية التقليدية ستظل ). ومن املسّلم به أّن امل٢٠١٣يف املائة من جمموع املوارد املخصصة هلا يف عام 

ستتطلب تعزيز تنويع مصادر التمويل وإقامة حتالفات خمتصة بأمور حمددة  ٢٠١٥مهمة، بيد أّن خطة التنمية ملا بعد عام 
ر عمل  وشراكات عاملية (ومنها حتالفات وشراكات مع آليات التمويل العاملية املتخصصة وآليات التمويل العاملية اليت يقتص

كّل آلية منها على جمال واحد فقط). وستكون االستعانة بوسائل متويل ابتكارية كالتمويل املختلط، واحلصول على املزيد 
 من األموال ألغراض التنمية من اجلهات املاحنة اجلديدة، من األمور املهمة أيضاً.

 

 

                                                
 جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةووثيقة . ٢٠١٥ من عام ر/مايواأي شهر يف مناقشة اللس االقتصادي واالجتماعي لقضايا التمويل ٧

 .٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٠"، واملؤرخة يف UNDG Perspectives on Fundingاملعنونة "
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لتنبؤ واملرونة وتوسيع قاعدة اجلهات املاحنة خالل وستواصل اليونسكو حبث مسائل املواءمة والشفافية والقابلية ل -٦٦
 الدورة السابعة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي. وقد تُعقد جلسات حوار منّظمة بشأن التمويل الحقاً.

إىل اشتداد  ٢٠١٥وقد اعتمدت اليونسكو مؤخرًا اسرتاتيجية للشراكات. وستؤدي خطة التنمية ملا بعد عام  -٦٧
ىل قيام وكاالت األمم املتحدة، ومنها اليونسكو، بإقامة شراكات مع أطراف معنية متنوعة، وإىل اًطالعها بدور احلاجة إ

الوسيط وامليسِّر، وإىل قيامها بتيسري احلوار والشراكات على الصعيد العاملي واإلقليمي والُقطري. ومثة اهتمام متزايد بدور 
تعاون فيما بني بلدان اجلنوب، والتعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب، وكاالت األمم املتحدة يف تيسري ودعم ال

 جنوب.-جنوب-والتعاون الثالثي مشال

 أسئلة توجيهية للمناقشة:
ما هي أفضل الوسائل لضمان احلصول على مسامهات طوعية تقليدية، وعلى أموال من آليات التمويل  •

اليت يقتصر عمل كّل آلية منها على جمال واحد فقط، وعلى أموال العاملية املتخصصة وآليات التمويل العاملية 
عن طريق وسائل التمويل االبتكارية، وعلى أموال من اجلهات املاحنة اجلديدة، من أجل متويل األعمال اليت 

 ؟٢٠١٥ستضطلع با اليونسكو يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام 
مع منظمات األمم املتحدة على الصعيد العاملي واإلقليمي ما هي أفضل الُسبل لزيادة فعالية الشراكات  •

 والوطين؟ وما هي الشراكات اليت ينبغي لليونسكو أن توليها األولوية فيما خيص التوطيد والدعم؟

كيف ميكن لليونسكو أن تضمن احلصول على ما يكفي من التمويل املستدام الذي ميكن التنبؤ به لتمويل  •
 عرتف با جزئياً يف إطار أهداف التنمية املستدامة؟أنشطتها يف الاالت امل

كيف ينبغي اغتنام الفرص اليت تتيحها مصادر التمويل اجلديدة والتصدي للتحديات املرتبطة با (العمل مع  •
 البلدان املتوسطة الدخل واجلهات املاحنة اجلديدة... إخل)؟

امة شراكات مع التمع املدين واألوساط ما هي الُسبل الفضلى اليت ينبغي لليونسكو أن تسلكها إلق •
 األخرى؟

 



 :المستدامة التنمية أهداف تحقيق في اليونسكو مساهمة كيفية - الملحق
 األولية األساسية المعلومات بعض

 امع بعد ملا التنمية خطة تشملها اليت الاالت يف لليونسكو العام الدور عن وأساسية أولية معلومات يقّدم امللحق التايل
، مبا يف ذلك معلومات عن املزايا النسبية والتحديات. ويشري كذلك إىل األهداف املنشودة املقابلة والواردة يف ٢٠١٥

ويذكر جماالت ممكنة لالًطالع بعمل متكامل ومشرتك بني القطاعات ملعاجلة التحديات اليت  ٥م/٣٨مشروع الوثيقة 
 تواجه التنمية املستدامة.
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ANNEX  

MAPPING UNESCO’S CONTRIBUTION TO THE SDGS: SOME INITIAL HIGHLIGHTS 

The Annex below provides initial information and background about the overall positioning of 
UNESCO in post-2015 areas, including comparative advantages and challenges. It also indicates 
relevant correspondence with Expected results in the draft document 38 C/5, and indicates indicative 
areas for possible integrated, cross-sectoral work to address the challenges of sustainable 
development.14 

Sustainable development goals 

Goal 1 End poverty in all its forms everywhere  

Goal 2  End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture  

Goal 3  Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages  

Goal 4  Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all  

Goal 5  Achieve gender equality and empower all women and girls  

Goal 6  Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all  

Goal 7  Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all  

Goal 8  Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 
employment and decent work for all  

Goal 9  Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and 
foster innovation  

Goal 10  Reduce inequality within and among countries  

Goal 11  Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable  

Goal 12  Ensure sustainable consumption and production patterns  

Goal 13  Take urgent action to combat climate change and its impacts*  

Goal 14  Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 
development  

Goal 15  Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably 
manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt 
biodiversity loss  

Goal 16  Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access 
to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels  

Goal 17  Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for 
sustainable development 

*  Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary international, 
intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change. 

                                                
14  N.B.: This analysis is based on the pre-Summit Outcome document (“Transforming our world: the 2030 agenda for 

sustainable development – Outcome document for the UN summit to adopt the post-2015 development agenda – 
Finalized text for adoption”, 1 August 2015). 
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EDUCATION 

(a) Overall positioning 

• UNESCO is well positioned to make leading contributions to the proposed SDG 4, as 
well as to contribute to the achievement of other goals (gender equality, reduction of 
inequalities, etc.) through intersectoral engagement. 

• The WEF (Incheon Declaration) has confirmed the necessity to strengthen UNESCO’s 
global coordination role in education. The Incheon Declaration confirms UNESCO’s 
mandated role to lead and coordinate the 2030 education agenda and to develop an 
appropriate global coordination mechanism in consultations with others. UNESCO has been 
asked “to undertake advocacy to sustain political commitment; facilitate policy dialogue, 
knowledge sharing and standard setting; monitor progress towards the education targets; 
convene global, regional and national stakeholders to guide the implementation of the 
agenda; and function as a focal point for education within the overall SDG coordination 
architecture”. 

• As such, UNESCO will play an active role in the delivery on the post-2015 commitments in 
education in cooperation with the education community. In particular, the co-conveners 
of WEF, based on the comparative advantages of each agency, should each play an 
important role in ensuring that technical assistance and capacity development is offered on 
each of these targets. UNESCO should prioritize among the SDG targets. 

(b) Specific comparative advantages in education 

• A universal, holistic, system-wide approach, and extensive experience in core education 
areas, from planning to quality, from education for sustainable development to education for 
global citizenship. 

• A significant level of contributions to the various education areas covered by the SDG 
targets (summarized below in the table).  

• Convening power and mandate; demonstrated ability to lead a coordinated global 
education movement (EFA). 

• Demonstrated monitoring and benchmarking capacities (including through the Global 
Monitoring Report, through the development of statistical and policy capacities and the work 
carried out by UIS, IIEP, and overall policy assistance to countries and policy dialogue). 

• Expertise in capacity development in areas vital for the effective management of education 
systems and data, policies and capacities, especially through its unique category 1 centres. 

• Growing opportunities to work intersectorally (e.g. ESD, youth). 

(c) Challenges – Opportunities 

• The Education Sector should ensure that its programme is geared and resourced to better 
serve the new agenda at country level, especially in its role as coordinator and facilitator. 

• A premium will be placed on collaborative engagement with other partners.  

• UNESCO will need to reflect how to contribute from an education perspective to the other 
SDGs. 
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• UNESCO should be ready to assume a coordination role with the financing mechanisms.  

• The financing of education may raise a challenge in countries not belonging to the LDC 
category. 

SDG 
Targets 

Key thematic 
areas 

Expected 
Results  
in 38 C/5 

Comments 

Target 
4.1 

Quality 
primary and 
secondary 
education 

ER 1 (SWPP) 
ER 5 
(Teachers) 
ER 6 
(Learning) 
ER7 (ICT in 
ED) 

UNESCO is expected to continue to provide services at country 
level and in some regions, in particular through cross cutting 
themes such as teachers, ICTs, or as part of gender equality 
projects. It will also provide assistance to these levels via its work 
on sector wide policy and planning. Other education partners, 
such UNICEF and the World Bank, are expected to play lead 
roles. 

Target 
4.2 

ECCE  UNESCO is expected to continue to play a role in this area, 
focusing in particular on work at the country level and in some 
regions. Other education partners, such as UNICEF, are expected 
to play a lead role. 

Targets 
4.3 and 
4.4 

TVET and 
higher 
education 

ER 3 (TVET) 
ER 4 (HED) 

UNESCO is expected to be very active and to provide leadership 
in these areas, also encouraging other education partners to 
assume significant roles. An entry point for higher education 
would remain quality assurance and the global and regional 
conventions. 

Target 
4.5 

Equity and 
gender 
equality 

Mainstreamed UNESCO is expected to deepen and broaden the scope of its 
work in this area, in close cooperation with other partners, 
including UN Women. 

Target 
4.6 

Literacy ER 2 (Lit) UNESCO is expected to continue to exert leadership in this area, 
especially through targeted assistance to countries, policy advice 
and advocacy. Current work and capacities will need to be 
reviewed to identify stronger entry points and to demonstrate 
impact.  

Target 
4.7 

ESD and 
GCE 

ER 8 (GCE) 
ER 9 (ESD) 

This is a growing and relatively new area, of great relevance to 
the overall post-2015 agenda, where UNESCO has been able to 
demonstrate its leadership and needs to continue to do so. Work 
in this area may be enriched through enhanced intersectoral 
cooperation and cooperation with existing capacities in category 1 
institutes and category 2 centres/institutes. 

Target 
4.a 

Learning 
environments 

N/A This target deals more with infrastructure, which is not UNESCO’s 
comparative advantage, except in some unique situations. 
Learning environments are recognized to be of great importance, 
but can be dealt with cross-sectorally. 

Target 
4.b 

Scholarships N/A Not a comparative advantage of UNESCO. 

Target 
4.c 

Teachers ER 5 
(Teachers) 

UNESCO is expected to provide leadership in this area. It needs 
to continue to strengthen the cooperation between HQ, the 
International teacher task force, and IICBA. It also needs to 
continue to expand cooperation with external partners such as EI. 
A new global initiative on teachers has just been launched. 
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1. Learning  ER 6 
(Learning) 

This is a strategic area where UNESCO needs to build its 
capacity and demonstrate it can be focused and impactful in its 
interventions. All of the Headquarters divisions and institutes can 
contribute to this effort. It will be necessary to have one overall 
internal coordination and managing mechanism. 

2. Education in 
emergencies 

Response to 
needs in line 
with UNESCO’s 
comparative 
advantage 

UNESCO is already involved in most countries in emergencies 
and post-conflict. UNESCO will seek to strengthen and 
consolidate its global coordination and intervention in countries in 
emergencies. 

3. 
  

ICT in 
education  

ER 7 
(ICT in Ed) 

UNESCO is well positioned to play a key role here both via 
mobile learning week, via extrabudgetary funding, and via higher 
education. This area could evolve to include innovations in 
education, in cooperation with other concerned organizations. 
This would include identifying and designing new ways of learning 
using ICTs in pedagogy. Beyond that, it is recognized that ICTs 
should be an integral component of all thematic areas and 
mainstreamed throughout the SDG targets. 

4. Sector-wide 
policy, 
planning and 
monitoring 
systems  

ER 1 (SWPP) UNESCO has a unique role to play here both at the global level 
with IIEP and Headquarters, and at regional and country level, 
and in cooperation with UIS, including the key monitoring and 
review functions. UNESCO’s technical capacity in this area needs 
to be maintained. UNESCO will seek to develop a strategic 
alliance with GPE where policy and planning will play a key role. 

 

NATURAL SCIENCES 

(a) Overall positioning and opportunities 

• The new post-2015 agenda represents a significant step forward in the recognition of the 
contribution of science, technology and innovation to sustainable development. 
Science is present in a large part of the SDG agenda covering specific SDGs, core principles, 
Means of Implementation (MOI) and follow-up review mechanisms: 

Figure 1: Science in the SDG agenda 
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Table 2: UNESCO science areas in the SDG agenda (indicative) 

 
 Goals and Targets 

(indicative) 
MOI Follow-up and Review 

STI Draft Declaration: 
• “The spread of information and communications technology and global 

interconnectedness has great potential to accelerate human progress, to bridge the 
digital divide and to develop knowledge societies, as does scientific and technological 
innovation across areas as diverse as medicine and energy.” 

• “Governments, international organizations, the business sector and other non-state 
actors and individuals must contribute to changing unsustainable consumption and 
production patterns, including through the mobilization, from all sources, of financial and 
technical assistance to strengthen developing countries’ scientific, technological and 
innovative capacities to move towards more sustainable patterns of consumption and 
production.” 

  

 Targets 4.b, 9.5, 12.a, 
17.6, 17.8, 

The entire paragraph on 
Technology Facilitation 
Mechanism contains specific 
mention of UNESCO. 
Addis Ababa Action agenda, as 
actions supporting post-2015 
agenda, refers to science, 
technology, innovation and 
capacity-building, and data, 
monitoring and follow-up. 

Commitment that the 
HLPF will also be 
informed by the Global 
Sustainable 
Development Report, 
which shall strengthen 
the science-policy 
interface and could 
provide a strong 
evidence-based 
instrument to support 
policy-makers in 
promoting poverty 
eradication and 
sustainable 
development. 

DRR Draft Declaration: 
“We are therefore determined to conserve and sustainably use oceans and seas, 
freshwater resources, as well as forests, mountains and drylands and to protect 
biodiversity, ecosystems and wildlife. We are also determined to promote sustainable 
tourism, tackle water scarcity and water pollution, to strengthen cooperation on 
desertification, dust storms, land degradation and drought and to promote resilience and 
disaster risk reduction.” 

 Targets 1.5, 2.4, 11.5, 
11.b, 13.1 

  

Water Goal 6 (see table below 
for details) 

  

Biodiversity Draft Declaration:  
“We are therefore determined to conserve and sustainably use oceans and seas, 
freshwater resources, as well as forests, mountains and drylands and to protect 
biodiversity, ecosystems and wildlife.” 

 Goal 15 and its targets 
15.1-15.9 and 15a-15c 
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Climate 
change 

Draft Declaration: 
• “Climate change is one of the greatest challenges of our time and its adverse impacts 

undermine the ability of all countries to achieve sustainable development.” 
• “We acknowledge that the UNFCCC is the primary international, intergovernmental 

forum for negotiating the global response to climate change. We are determined to 
address decisively the threat posed by climate change and environmental degradation. 
The global nature of climate change calls for the widest possible international 
cooperation aimed at accelerating the reduction of global greenhouse gas emissions 
and addressing adaptation to the adverse impacts of climate change. We note with 
grave concern the significant gap between the aggregate effect of Parties’ mitigation 
pledges in terms of global annual emissions of greenhouse gases by 2020 and 
aggregate emission pathways consistent with having a likely chance of holding the 
increase in global average temperature below 2 °C or 1.5 °C above pre-industrial 
levels.” 

• “Looking ahead to the COP21 conference in Paris in December, we underscore the 
commitment of all States to work for an ambitious and universal climate agreement. We 
reaffirm that the protocol, another legal instrument or agreed outcome with legal force 
under the Convention applicable to all Parties shall address in a balanced manner, inter 
alia, mitigation, adaptation, finance, technology development and transfer, and capacity-
building, and transparency of action and support.” 

• “We will work to minimize the impact of cities on the global climate system.” 
 Goal 13 and its targets 

13.1-13.3 and 13a-13b 
Targets 1.5, 2.4, 11.b 

  

• A commitment to research and development and innovation (“Enhance scientific research, 
upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular 
developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing 
the number of research and development workers per 1 million people and public and private 
research and development spending”, target 9.5.). 

• The post-2015 framework places strong emphasis throughout on the importance of scientific 
information and evidence. 

• Added impetus given to science from the Sendai Framework and COP21, and from other 
mechanisms (such as the United Nations Secretary-General’s Science Advisory Board). 

• The Addis Ababa Action Plan makes prominent references to science areas relevant to 
SDG 17.6 – 8 in its Action Area G on STI and Capacity-Building: 

 Adopting STI strategies as part of national sustainable development strategies – scaling 
up SC’s deliverables on STI strategies/policies  

 Promoting science collaboration – intergovernmental science programmes, Future 
Earth … 

 Enhancing STEM education – through science education initiatives and in collaboration 
with ED 

 Recognizing ILK and its contribution to sustainable development – through LINKS and in 
collaboration with CLT 



 Technology Facilitation Mechanism – through United Nations Task Team (UNESCO, 
WIPO, UNCTAD, ITU, UNIDO, UNEP, WB, DESA) and in collaboration with CI, ED, IOC 

(b) Specific comparative advantages in the Natural Sciences 

• A universal, global and multisectoral mandate and convening power in the sciences, with 
both normative and operational expertise (see Table 2 below concerning freshwater); 

• Shared leadership in core areas of the post-2015 agenda (water, science-policy and 
interface, biodiversity, climate change) supported by intergovernmental/international scientific 
programmes and related partnerships fully operational with established track record; 

• Significant policy assistance to countries for the development of science systems and 
related capacities for assistance in the area of Means of Implementation, in particular 
through its category 1 science institutes (IHE, ICTP), through national chapters of science 
programmes (IHP, MAB, etc.), as well as network of category 2 centres and Chairs in the 
sciences;  

• Demonstrated monitoring and benchmarking capacities in core post-2015 areas (WWAP 
and the World Water Report, SDG6; UNESCO Science Report, with UIS, transversal and 
SDG 17); the Global Observatory of Science, Technology and Innovation Instruments 
(GOSPIN) for SDG 9 and SDG 17; the MAB Programme and the World Network of Biosphere 
Reserves for SDG 15). 

• Recognized capacity to work intersectorally (e.g. gender equality, climate change, youth, 
ESD …). 

(c) Challenges – Opportunities 

• Ensure a coherent response of SC in light of the clear, direct relevance but also scattered 
nature of natural sciences throughout several SDGs and targets. This will entail both the 
application of a common conceptual approach and methodology as well we coordination 
among SC programmes and initiatives, and with the other UNESCO sectors. 

• Ensure that the pending work on indicators is scientifically robust as well as ILK-sensitive, as 
appropriate. 

• Maintain an active cooperation with relevant United Nations organizations and other partners 
in relation to synergies in support to specific goals and targets. 

• Promote the best possible alignment of Member States’ priorities with the post-2015 
development agenda by systematically informing them how the current Expected Results will 
support specific goals and targets, through a dedicated mapping exercise. 

• Identify opportunities for UNESCO's ISPS and other relevant programmes and activities to 
play a leadership role in the coordination of activities aimed at reaching specific agreed 
Goals/Targets in UNESCO’s areas of competence and interest, as well as in the monitoring 
and implementation of progress achieved in meeting the agreed Goals and Targets. 

• Design a strategy for mobilizing and building the needed capacity in Member States so as to 
meet the challenges posed by the post-2015 development agenda. 
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Table 3: Mapping UNESCO’s contribution in science:  
correspondence between SDGs and current activities in freshwater (indicative) 

 

  MLA 6: Strengthening freshwater security 

SDGs and targets and 
MOI 

ER 10: Responses to local, regional and 
global water security challenges 
strengthened 

ER 11: Knowledge, innovation, policies 
and human and institutional capacities 
for water security strengthened through 
improved international cooperation 

SDG 2: End hunger, 
achieve food security 
and improved nutrition 
and promote sustainable 
agriculture 

There is a strong potential for ER11 to contribute to solving issues at the nexus of 
water with food. This applies to the contribution of IHP to both water management 
measures (ER10) as well as to building the knowledge basis for the design of 
adequate water policies (ER11). Moreover, this is an area of potential importance 
for synergy with United Nations organizations, namely FAO. 

SDG 3: Ensure healthy 
lives and promote well-
being for all at all ages 

Water-sanitation activities under ER10 are 
of direct relevance to Target 3.9 
(substantially reduce death and illness from 
water pollution and contamination) 

  

SDG 4: Ensure inclusive 
and equitable quality 
education and promote 
lifelong learning 
opportunities for all 

There seems to be a clear potential for 
water education-related activities under 
ER10 to contribute to SDG4. It is suggested 
that SC/HYD identifies relevant targets to 
which such a contribution would contribute. 
SDG4 also provides a strong enabling 
framework for strengthened cooperation with 
UNESCO-IHE. 

  

SDG 6: Ensure 
availability and 
sustainable 
management of water 
and sanitation for all 

Perfect correspondence between this SDG and ER10 and ER11, including at the 
level of ALL targets (concrete examples by SC/HYD). Due to the very good 
coordination between UNESCO and other members of UN-Water in aligning their 
respective priorities while defining the scope and specifics of the Goal and Targets. 

SDG 7: Ensure access to 
affordable, reliable, 
sustainable and modern 
energy for all 

Relevant activities under ER10 and ER11 contribute, albeit indirectly, to targets 
7.1, 7.2 and 7.3 (access to energy, renewable energy and energy efficiency). A 
more systematic assessment of such a contribution is encouraged, mainly for 
communication purposes. 

SDG 11: Make cities and 
human settlements 
inclusive, safe, resilient 
and sustainable 

Water sanitation-related activities under 
ER10 are relevant to Targets 11.1 (access 
to basic services) and 11.6 (waste 
management). The water disaster element 
of ER10 is of direct relevance to Target 11.5 
(water-related disasters). 

  

SDG 17: Strengthen the 
means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for 
sustainable 
development 

 WWAP will contribute to element 19 
(data, monitoring and 
accountability) of SDG17. 
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Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC) 

(a) Overall positioning 

• The post-2015 agenda introduces a stand-alone ocean goal: “Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and marine resources for sustainable development” (Goal 14), building 
on long preparatory work (Rio+20) and IOC’s recognition as United Nations mechanism for 
global cooperation on ocean science. 

• Recognition of UNESCO-IOC’s standard-setting role: IOC Criteria and Guidelines on 
Transfer of Marine Technology (CGTMT) explicitly acknowledged. 

• A number of other goals are also relevant to the area of ocean (from SDG 2 on food security 
and improved nutrition, to SDG 13 on climate change, etc.). 

(b) Specific comparative advantages in IOC 

• The only intergovernmental body in the United Nations specializing in ocean science, 
services, observations, data exchange and capacity development (founded 1960, 147 
Member States) with broad objectives relevant to the post-2015 agenda: healthy ocean; early 
warning for ocean hazards; resilience of society and ecosystems to climate change & 
variability; knowledge of emerging issues). 

• Global monitoring role: building on its current contribution to the monitoring of ocean 
science, potential development of a global monitoring report on ocean science (decision 
by IOC Executive Council in 2014 to launch the preparation of Global Ocean Science 
Report). No global mechanism exists for assessing and reporting on the level of human 
capacity, technology, investments, and needs of nations in ocean and coastal science, 
observations and services. 

• Three complementary pillars of activity in pursuit of the post-2015 agenda: 

(a) Ocean SDG: Increase scientific knowledge, develop research capacity, support transfer 
of marine technology; 

(b) Post-2015 Disaster Risk Reduction Framework: tsunami warnings, multi-hazard 
early warning systems (MHEWSs), sea-level rise; harmful algal blooms (HABs); 

(c) Blue Growth – Blue Economy – translation into the role of the Ocean, and further 
translation into the value of ocean sciences, observations, services, CD/education, 
technology transfer.  

(c) Challenges – Opportunities 

• Developing UNESCO’s vision and positioning within the wider United Nations system to play 
lead roles in the SDGs for the post-2015 agenda up to 2030; 

• The post-2015 agenda needs to be mainstreamed in all IOC programmes; 

• Improved programme delivery (adequate resourcing, operational work, appropriate level of 
private sector funding vs. other funding sources, etc.).  
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• How to best support Member States? 

SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 

(a) Overall positioning 

The post-2015 agenda contains key provisions relevant to UNESCO’s work in social and human 
sciences: 

• Acknowledgement of the social dimensions of the sustainable development agenda: 
various targets included under the various SDGs on social inclusion, eradication of 
extreme poverty, social protection systems, reduction of inequalities, inclusive policies 
for cities, as well as inclusive and participatory decision-making. 

• Focus on “peaceful, just and inclusive societies” (Goal 16, “Promote peaceful and 
inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build 
effective, accountable and inclusive institutions at all levels”), acknowledgement of cultural 
diversity, promotion of a culture of peace and non-violence, and a commitment to end 
all forms of violence. 

• Goal 11 (“Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 
sustainable”) offers several entry points for UNESCO, including work on the social 
dimension of exclusion and discrimination in urban spaces. 

(b) Specific comparative advantages in the Social and Human Sciences 

• SHS aims to firmly entrench universal values and principles, such as global solidarity, 
inclusion, anti-discrimination, gender equality and accountability in the efforts of Member 
States and other key stakeholders to implement the post-2015 development agenda. To this 
end, it is important to reinforce existing and develop new interdisciplinary, cross-sectoral and 
results-oriented initiatives that foster increased international collaboration and participation, 
with due account of its evolving dynamics, in order to:  

(a) Build a global partnership against all forms of discrimination; 

(b) Shape attitudes and behaviours conducive to inclusion and to address discrimination 
and intolerance among young women and men; and  

(c) Develop tools and strengthen capacities for measuring and monitoring progress 
towards SDGs. 

• The implementation phase of the SDGs presents an opportunity for SHS to promote 
research, and standard-setting activities, as well as to disseminate knowledge on 
human rights that are within the competence of UNESCO.  

• Through research, foresight and management of social transformations, SHS will strengthen 
the link between knowledge, policy and practice, by drawing on the competences of the social 
sciences to advance innovative thinking that holds the potential for transforming societies 
across different facets of the SDGs. Foresight will introduce the use of the future in 
comprehending the nature of the SDGs and developing a wider range of human responses to 
the challenges and aspirations of the post-2015 agenda. 
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• In relation to the contribution of science and technology to sustainable development, SHS will 
work on the right to enjoy the benefits of scientific progress and its applications (REBSP) and 
the principle of the sharing of benefits, with a view to enhance capacities of Member States to 
respond to sustainable development challenges (climate change, widening inequalities, 
including in access to science, technology and innovation, unsustainable consumption and 
production patterns, etc.). SHS will continue to work on bioethics and ethics of science and 
technology.  

• Through its membership in the UNDG Human Rights Working Group, UNESCO is also active 
in developing a system-wide reflection on positioning human rights in the implementation of 
the SDGs.  

• Engaging youth is “the human development agenda for the next decade”. Around the world, 
young women and men are driving change and claiming respect for fundamental freedoms 
and rights; improved conditions for them and their communities; opportunities to learn, work 
and participate in decisions that affect them. At the same time, due to persistent crises, they 
are faced with acute challenges affecting important aspects of their lives. More than ever, it is 
now time to improve investment in research, policies and programmes to create an enabling 
and rights-based environment where youth prosper, exercise rights, regain hope and a sense 
of community, and engage as responsible social actors and innovators.  

• Cultural literacy needs be strengthened at a large scale and new opportunities and spaces 
for dialogue and cooperation created through the development of intercultural competences 
based on shared values, mutual understanding and respect, empathy, reconciliation and 
trust. 

• A culture of peace should be promoted as a key enabler for sustainable development, 
bearing in mind that values and practices of mutual respect and tolerance, reinforced through 
intercultural and interreligious dialogue and a commitment to non-violence and reconciliation, 
are essential to realize everyday peace for all members of society. UNESCO has been 
charged with the Secretary-General’s report to the 70th session of the General Assembly: 
“Promotion of a culture of peace and interreligious and intercultural dialogue, understanding 
and cooperation for peace”. The report will reflect the responses of United Nations agencies 
to Resolutions 69/139 “Follow-up to the Declaration and Plan of Action on a Culture of 
Peace”, and 69/140 on “Promotion of interreligious and intercultural dialogue, understanding 
and cooperation for peace”. 

(c) Challenges – Opportunities 

• Policy coherence: given the complexity of the post-2015 agenda, there is a need to stress 
the critical importance of ensuring policy coherence in addressing the SDGs – by ensuring 
stronger linkages between social science research and public policies. This also calls for 
stronger intersectoral cooperation within UNESCO and broader collaboration with the United 
Nations system and other partners, particularly at the country level. SHS activities can 
contribute to the post-2015 tasks of other sectors due to the cross-cutting characteristics of 
several components of the new agenda which can be rigorously comprehended on the basis 
of social science knowledge. 

• Development of indicators: a central challenge will be to develop a credible set of indicators 
to measure progress towards the implementation of the post-2015 agenda, specifically for 
Goals 5, 10, 11, 16. Metrics and indicators to assess the work on values, inclusion and 
human rights are lacking in analytical frameworks. This include the establishment of a 
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framework for good practices of city-level initiatives against discriminations; the development 
of parameters and frameworks for an enhanced understanding of the complexity of 
contemporary multicultural societies; the establishment of achievable targets for building 
more peaceful and inclusive societies; and the definition of indices and indicators to 
“backstop” intercultural dialogue and with a view to promoting peaceful and inclusive 
societies for sustainable development. 

• Country-based approaches during SDG implementation (Priority countries): the 
implementation phase of the SDGs presents an opportunity for SHS to highlight both group- 
and country-based inequalities in the way targets are set and monitored. New work on target 
setting offers the potential to incorporate a strong country emphasis, both to mitigate 
inequalities between countries and to bolster national efforts to leave no one behind. 
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Mapping UNESCO’s contribution through the Social and Human Sciences:  
correspondence with SDGs 1,4,8,10,11, and 16 & related targets (indicative) 

 
 

SDG 1: End poverty in all its forms everywhere 

SDG 
Targets 

Key thematic 
areas 

Comments 

Target 1.5 
 

Sustainability 
Science (ER1) 

The MOST Programme will contribute to the research-policy 
nexus through the mobilization, contextualization, and 
dissemination of sustainability science. 

 

 
SDG 

Targets 
Key thematic 

areas 
Comments 

Target 8.3 
 

Research-policy 
nexus (ER1) 
Social inclusion 
(ER3) 
Youth (ER5) 

UNESCO will continue to advocate for improved investment in 
research, policies and programmes to create an enabling and 
rights-based environment where youth prosper, exercise rights, 
regain hope and a sense of community, and engage as 
responsible social actors and innovators. 

SDG 
Targets 

Key thematic 
areas 

Comments 

Target 10.3 
 

Social inclusion 
(ER1, ER3) 

UNESCO is expected to assist Member States to review legal 
norms, policies and programmes with the objective of 
developing inclusive societies, as well as to facilitate platforms 
for dialogue on the issue. 

 
 
SDG 11: Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

SDG Targets Key thematic 
areas 

Comments 

Target  
11b 

Promotion of 
inclusion and 
diversity 

Building on existing networks of local governments and drawing on the 
outcomes of the forthcoming Habitat III conference, in which the 
Organization is involved, UNESCO is expected to continue to provide advice 
and technical assistance for the purpose of reinforcing the regulatory 
frameworks and implementation mechanisms pertaining to the fight against 
discrimination and exclusion at the city levels.  
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SDG Targets Key thematic 
areas 

Comments 

Target 16.7 Support the 
design and 
implementation 
of inclusive 
policies at the 
city level (ER3) 

UNESCO will continue providing technical support and capacity-building for 
policy formulation towards promoting inclusion and non-discrimination, 
especially at the municipal level, by mobilizing all stakeholders and 
promoting participatory and inclusive policy-making 

Target 
16.10 

Promoting a 
culture of living 
together (ER3) 

Changing mindsets and shaping behaviours to foster inclusion and tackle 
discriminatory attitudes and prejudices is a prerequisite for the building of 
peaceful and inclusive societies. Mobilizing its category 2 centres, UNESCO 
Chairs and other relevant partners, UNESCO will develop advocacy and 
pedagogical initiatives across regions to reduce inequalities experienced by 
disadvantaged groups.   

16 b  Tackling 
discrimination 
(ER3) 

UNESCO will continue to provide advice and technical assistance, 
particularly on monitoring and evaluation, as well as for advocacy work and 
building partnerships at country level, targeting different levels of 
government, for the purpose of strengthening the implementation of non-
discriminatory laws and policies.  

 

SDG Targets Key thematic 
areas 

Comments 

Target 4.7 
10.2 
16.1 and 
16.10 

Intercultural 
Dialogue  

Culture of 
Peace  

Learning to live 
together  

(ERs 2 and 3) 

• In an evolving multicultural environment, and with a view to addressing 
emerging socio-cultural challenges, UNESCO works towards the building 
of a framework for commonly shared values, which can strengthen social 
cohesion and the underlying principles and tools of intercultural dialogue 
for fostering sustainable development in its ethical, social and cultural 
dimensions.  

• UNESCO’s lead role in the “Promotion of Interreligious and Intercultural 
Dialogue, Understanding and Cooperation for Peace” through the overall 
coordination of the International Decade for the Rapprochement of 
Cultures (2013-2022) along with its Action Plan and the Programme of 
Action for a Culture of Peace and Non-Violence will serve as an enabling 
environment for fostering dialogue for sustainable development. 

• Through the development of intercultural competences, which consist of a 
combination of attitudes, knowledge, understanding and skills, UNESCO 
will contribute to the empowering of individuals to “learn to live together” 
and create opportunities and spaces for dialogue and cooperation based 
on shared values, empathy, respect and trust.  

 
CULTURE 
(a) Overall positioning 

• For the first time, the international development agenda contains specific mentions of and 
entry points for culture; 
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• The role of culture as an enabler of sustainable development is fully acknowledged in 
the political declaration which introduces the transversal role of culture throughout the 
agenda thereby reflecting the definition of culture adopted at the Mondiacult World 
Conference on Cultural Policies in Mexico City in 1982; 

• Recognition of cultures, cultural diversity and inter-cultural understanding: “We 
envisage a world of universal respect for human rights and human dignity, the rule of law, 
justice, equality and non-discrimination; of respect for race, ethnicity and cultural diversity …” 
(paragraph 8). “We pledge to foster inter-cultural understanding, tolerance, mutual respect 
and an ethic of global citizenship and shared responsibility. We acknowledge the natural and 
cultural diversity of the world and recognize that all cultures and civilizations can contribute to, 
and are crucial enablers of, sustainable development” (paragraph 36). “By 2030, ensure that 
all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, 
including, among others, through education for sustainable development and sustainable 
lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, 
global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to 
sustainable development” (4.7); 

• A significant reference to cultural and natural heritage: “Strengthen efforts to protect and 
safeguard the world’s cultural and natural heritage” (target 11.4, under Goal 11 “Make cities 
and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable”); 

• Several targets aim to promote culture for sustainable development: “By 2030, devise 
and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local 
culture and products” (target 8.9) and “Develop and implement tools to monitor sustainable 
development impacts for sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and 
products” (target 12.b); 

• The role of the culture conventions in achieving sustainable development through 
heritage and creativity is clear in several goals and targets. This builds on the four UNGA 
resolutions (from 2010 to 2014) and resolutions of UNESCO”s Governing Bodies which 
recognize the role of culture as an enabler and a driver of the economic, social and 
environmental dimensions of sustainable development. For example: culture is mentioned in 
several other places of the post-2015 agenda (see Table 4 below), including on sustainable 
tourism, food security, education, economic growth and sustainable consumption and 
production patterns, the environment. 
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Table 4: Mapping UNESCO’s contribution in culture:  
SDG targets and follow-up activities (indicative) 

SDGs – Targets Follow-up activities 

“Strengthen efforts to protect and safeguard the 
world’s cultural and natural heritage” (target 11.4) 

In the framework of CLT Expected Results 1, 
2, 3, 4 6 and 7 

UNESCO Initiative on Culture and 
Sustainable Urban Development: 

• Global Report on Culture and Sustainable 
Urban Development 

• International Conference on “Culture for 
Sustainable Cities” (Hangzhou, China, 10-
12 Dec. 2015) 

• Presentation of the Report to Habitat III 
(Quito, Ecuador, Oct. 2016) 

• Conference on Culture and  the 
Megalopolis (Bangkok, Thailand, spring 
2016) 

“By 2030, devise and implement policies to promote 
sustainable tourism that creates jobs and promotes 
local culture and products” (target 8.9) and “Develop 
and implement tools to monitor sustainable 
development impacts for sustainable tourism that 
creates jobs and promotes local culture and products” 
(target 12.b) 

SDG-Target 16.4: By 2030, significantly reduce illicit 
financial and arms flows, strengthen the recovery and 
return of stolen assets and combat all forms of 
organized crime. 

In the framework of CLT Expected  
Result 2 

Ratification and Implementation of the 
Convention on the Means of Prohibiting and 
Preventing the Illicit Import, Export and 
Transfer of Ownership of Cultural Property – 
1970 and the monitoring of the 
implementation of UNSC Resolution 2199 
adopted in February 2015. 

“By 2030, ensure that all learners acquire the 
knowledge and skills needed to promote sustainable 
development, including, among others, through 
education for sustainable development and 
sustainable lifestyles, human rights, gender equality, 
promotion of a culture of peace and non-violence, 
global citizenship and appreciation of cultural diversity 
and of culture’s contribution to sustainable 
development” (target 4.7) 

In the framework of CLT Expected Results 1-
7 

Coordination with ED and SHS and 
reinforcement of CLT’s capacities for the 
development, within education systems, of 
the appreciation of culture, cultural heritage, 
cultural diversity and creativity. 

“Promote development-oriented policies that support 
productive activities, decent job creation, 
entrepreneurship, creativity and innovation, and 
encourage the formalization and growth of micro-, 
small- and medium-sized enterprises, including 
through access to financial services” (target 8.3) 

In the framework of CLT ER 5 in particular  

• Establishing a cooperation framework with 
other international entities to promote 
creativity and innovation (EU, UNDPA, 
World Bank, IADB, ADB, etc.)  

• Pursuing the promotion of the cultural and 
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creative industries in the digital era and 
encourage the formalization and growth of 
small- to medium-sized enterprises 

• Global Report on the implementation of 
the 2005 Convention on the Protection 
and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions. (To be published December 
2015) 

• “By 2020, protect and restore water-related 
ecosystems, including mountains, forests, 
wetlands, rivers, aquifers and lakes” (target 6.6) 

• “By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal 
and marine areas, consistent with national and 
international law and based on the best available 
scientific information” (target 14.5) 

• “By 2030, increase the economic benefits to Small 
Island developing States and least developed 
countries from the sustainable use of marine 
resources, including through sustainable 
management of fisheries, aquaculture and tourism” 
(target 14.7) 

In the framework of CLT Expected Results 1 
and 6 in particular  

• Coordination with the Natural Sciences 
Sector and reinforcement of the World 
Heritage Centre’s capacities on natural 
heritage sites as well as on traditional 
knowledge,  

• Establishing a cooperation framework with 
other international entities for the 
management of sustainable tourism 
(cultural and natural sites; safeguarding of 
intangible heritage ) 

• “By 2020, ensure the conservation, restoration and 
sustainable use of terrestrial and inland freshwater 
ecosystems and their services, in particular forests, 
wetlands, mountains and drylands, in line with 
obligations under international agreements” 
(target 15.1) 

• “By 2020, promote the implementation of 
sustainable management of all types of forests, 
halt deforestation, restore degraded forests and 
substantially increase afforestation and 
reforestation globally” (target 15.2) 

• “By 2030, ensure the conservation of mountain 
ecosystems, including their biodiversity, in order to 
enhance their capacity to provide benefits that are 
essential for sustainable development” (target 
15.4) 

• “Take urgent and significant action to reduce the 
degradation of natural habitats, halt the loss of 
biodiversity and, by 2020, protect and prevent the 
extinction of threatened species” (target 15.5) 

• “By 2030, ensure sustainable food production 
systems and implement resilient agricultural 
practices that increase productivity and 
production, that help maintain ecosystems, that 

In the framework of CLT Expected Results 1 
and 6 in particular: 

Coordination with the Natural Sciences 
Sector and reinforcement of intangible 
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strengthen capacity for adaptation to climate 
change, extreme weather, drought, flooding and 
other disasters and that progressively improve 
land and soil quality” (target 2.4) 

• “By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, 
cultivated plants and farmed and domesticated 
animals and their related wild species, including 
through soundly managed and diversified seed 
and plant banks at the national, regional and 
international levels, and ensure access to and fair 
and equitable sharing of benefits arising from the 
utilization of genetic resources and associated 
traditional knowledge, as internationally agreed” 
(target 2.5) 

cultural heritage on this issue 

Other areas  

Monitoring of the culture entry points in the  
post-2015 framework 

 

In the framework of CLT Expected Results  1-
7: 

• CDIS: Culture and Development Indicators 
Suite 

• Culture Conventions’ monitoring 
mechanisms 

• Cooperation with UIS on the relevant 
indicators to be developed 

(b) Specific comparative advantages in the field of culture 

• Clear leadership and comparative advantage within the United Nations system in the 
field of culture at both normative and operational levels based on the Culture Conventions; 

• A clear mandate and convening power in the area of culture, based on and legitimated by 
UNESCO’s normative instruments and their implementation and interpretation; 

• Significant expertise in assisting Member States in the area of culture, especially for 
capacity-building at the national level and technical assistance at international and national 
levels; 

• A recognized role for the protection of culture in emergency and conflict situations; 

• Lively networks of specialized centres and experts, fostering innovation and information 
exchange; 

• Growing capacities for the monitoring of culture. 

(c) Challenges – Opportunities 

38 C/7 
Annex I – page 30 

 



• Need to fulfil the role of UNESCO in the field of culture within the post-2015 development 
agenda by developing new strategic partnerships and tools with other United Nations 
organizations and international entities for that purpose;  

• Streamlining the implementation of the Culture Conventions with a holistic vision; 

• Developing a new resource mobilization strategy including through close cooperation with 
other international entities for the financing of the culture entry points of the post-2015 
development agenda;  

• Reinforcing and enlarging the scope of technical advisory bodies expert networks and UIS in 
the implementation and monitoring of the culture entry points in the post-2015 development 
agenda. 

COMMUNICATION AND INFORMATION 

(b) Overall positioning 

• The post-2015 agenda places strong emphasis on access to information and 
fundamental freedoms and is entirely consistent with UNESCO’s Medium-Term Strategy for 
2013-2021 (“promote freedom of expression, media development and access to information 
and knowledge”, Strategic objective 9, 37 C/4): 

 “Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance 
with national legislation and international agreements” (target 16.10)  

 “Significantly increase access to information and communications technology and strive to 
provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 
2020” (target 9.c) 

• Due to the cross-cutting nature of information and communication technologies (ICTs) 
especially the rapid acceleration of highly-capable and affordable smart mobile devices, the 
CI Sector is very well-geared to effectively contribute to potentially all the SDGs. The CI 
Sector is an expert and symbiotic intersectoral partner within UNESCO and with many 
external organizations with comprehensive, holistic, and well-resourced programmes that 
enhance universal access to knowledge and information for sustainable development. 

• The CI Sector also answers to a key goal, SDG 5, “Achieve gender equality and empower all 
women and girls” by its full-fledged action to achieve gender equality in media. 

• Overall emphasis on poverty eradication, social inclusion, gender equality, cultural diversity 
and peaceful societies is consistent with UNESCO’s strategy and approaches in the area 
of communication and information that contribute to SDG 8, 9 and 16. 

• The CI Sector is well positioned to make crucial contributions to SDG 4 through its 
programme related to ICT in education which has been recognized worldwide for its 
innovation and cutting edge strategies.  

38 C/7 
Annex I – page 31 



 

 

 

(b) Specific comparative advantages in Communication and Information 

• UNESCO is the United Nations agency responsible for six of the (18) Action Lines of 
the Geneva Plan of Action, which was agreed upon at the first WSIS Summit in 2003: 
Access to information and knowledge; e-learning; E-science; Cultural diversity and identity, 
linguistic diversity and local content; Media; Ethical dimensions of the Information Society. It 
has an acknowledged role as vice-chair of the United Nations Group on the Information 
Society (UNGIS). 

• Demonstrated expertise and networks in promoting an enabling environment for a key 
fundamental freedom (SDG Goal 16.10) namely, freedom of expression, which also 
encompasses press freedom and journalistic safety, and has a clear Member State 
mandate and capacity to monitor progress in regard to attacks on journalists and ending 
impunity for such attacks. It also has a role in facilitating pluralism, gender equality, women 
empowerment and citizen participation in media, and in supporting sustainable and 
independent media institutions. UNESCO is the only United Nations agency responsible for 
community media, which is the media closer to rural, hard-to-reach and marginalized 
populations. 

• Dedicated programmes designed to enable universal access to and preservation of 
information and knowledge. In this framework, and related to UNESCO’s responsibility for 
WSIS elements on e-learning, work in the effective use of ICT for teaching and learning are 
implemented with partners in all regions. 

• Co-created with numerous other agencies a matrix which maps how information and 
communications technologies (ICTs) may contribute to the implementation of the proposed 
Sustainable Development Goals (SDGs). The mapping exercise was published by UNGIS at 
the WSIS Forum 2015 and describes the interfaces between the Action Lines adopted at the 
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World Summit on the Information Society (WSIS) with the proposed SDGs. The matrix 
identifies where the potential for ICTs to promote and realize the development goals is the 
greatest. 

• So how can UNESCO’s WSIS and SDG work best be linked? This Matrix is a 95-page 
compendium (for all Action Lines) which spells out how media has for example made 
particular contributions to SDGs 5, 9, 12 and 16. 

• UNESCO’s Director-General serves as vice chair of the Broadband Commission for Digital 
Development, jointly with the Secretary-General of ITU. 

• UNESCO’s Open Access to Scientific Information and Research Initiative as approved by the 
General Conference at its 36th session is a multi-year dedicated initiative to open both 
scientific research and scientific data to enhance their accessibility and use across the world. 
The initiative assists governments to develop policies, bridges knowledge pools with where it 
matters most and enhances capacities of relevant stakeholders. This initiative coupled with 
knowledge management initiative for sciences provides a framework to use and benefit from 
Open Access, Open and Big Data. 

(c) Challenges – Opportunities 

• Through leadership of the United Nations Plan of Action on the Safety of Journalists and 
Issue of Impunity, there is potential to improve the broader environment for access to 
information and fundamental freedoms. This includes building on UNESCO’s existing 
mandated monitoring about trends in journalism safety, by highlighting how such data relates 
to Sustainable Development, especially SDG Goal 16. Underlining this view has been the 
Intergovernmental Council of UNESCO’s International Programme for the Development of 
Communication (IPDC).  

• Continued work to strengthen the worldwide trend towards Freedom of Information laws is a 
direct contribution to helping Member States achieve access to information, as well as 
fulfilling this fundamental freedom.  

• Once indicators are agreed for SDG 16.10, CI can contribute regular monitoring information 
about progress on this target.  

• Facing the human capacity challenge: technologies to get to the information one wants to find 
or create, to deal with the information overflow – and the competencies of teachers to use 
technologies for teaching and learning, and teach pupils skills for the online world.  

• The lack of relevant content is for example linked to available languages online: Out of a 
roughly 6,000 languages in use today, the top 10 Internet languages make up 82% of the 
total of the content on the Internet. CI work in promoting multilingualism on the Internet helps 
to increase the usefulness of Internet content for sustainable development purposes.   

• Many technology choices are in fact discriminating in terms of gender, age and 
disabilities. The potential of ICT for people with disabilities is enormous – but this calls for 
the right policies and legislation and for applying accessibility standards to the development 
of content, product and services. CI research in this area as well as work via the Broadband 
Commission makes a difference here.  
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• Affordability is a key, and concerns for example the access to publicly financed scientific 
information, to open educational resources, to free and open source software, which are 
areas of attention in CI. 

• Ethical and societal challenges are numerous in our increasingly connected world, and link 
for example to privacy, to artificial intelligence and linked ethical decisions.  

• Since WSIS, the global landscape of knowledge has benefitted because of an improved 
connectivity, especially due to the availability of cheap mobile networks and inexpensive 
handheld devices. A very encouraging scenario is noted for Africa and other developing 
regions of the world and proliferation of ICT use has opened new opportunities for 
development. Notwithstanding, technology is alone not the ultimate accelerator for knowledge 
dissemination, as it does not fix everything. There is a need to address the basics and not 
just regulatory issues but also the fundamental issues – such as power to charge mobile 
phones in developing countries. There is a need to examine available technological solutions 
from their affordability, sustainability, and practicality points of views.  

• Good governance and development of tools and approaches are absolutely essential to 
improve access, with clear linkages to human rights and the rule of law.  

• There is a critical role that empowerment can play.  Especially in getting beyond the talk of 
“people-centred, inclusive development-oriented information societies” and actually achieving 
the “people-centred and inclusive” dimension of the knowledge societies. 

Mapping UNESCO’s contribution in communication and information correspondence  
with SDGs and related targets (indicative) 

Main Lines of Action and 
Expected Results 

MLA 1: Promoting an enabling 
environment for freedom of 
expression, press freedom and 
journalistic safety, facilitating 
pluralism and participation in 
media, and supporting sustainable 
and independent media 
institutions. 

ER1. Member States have adopted 
and/or applied relevant policies and 
normative frameworks to strengthen 
the environment for freedom of 
expression, press freedom and safety 
of journalists. 

ER2. Member States have enhanced 
pluralistic media and empowered 
audiences. 

MLA 2: Enabling universal access and 
preservation of information and 
knowledge. 

ER4. Member States have advanced 
Universal access to information through 
Open Solutions. 

ER6. Member States’ capacities for the 
use of ICT for a sustainable, knowledge-
based development enhanced through 
the implementation of the World Summit 
on the Information Society (WSIS) 
outcomes and of the Information for All 
Programme (IFAP) priorities. 

SDG 4: Ensure inclusive 
and equitable quality 
education and promote 
lifelong learning 
opportunities for all  

  Open Solutions activities under ER4 and 
ICT capacity enhancing activities under 
ER6 are of relevance to SDG 4 generally 
and particularly relate to Target 4.3 
(ensure equal access for all women and 
men to affordable quality technical, 
vocational and tertiary education, 
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including university), Target 4.4 (increase 
the number of youth and adults who have 
relevant skills, including technical and 
vocational skills, for employment, decent 
jobs and entrepreneurship) and Target 
4.6 (ensure that all youth and at least x% 
of adults, both men and women, achieve 
literacy and numeracy), and Target 4.7 
(ensure all learners acquire knowledge 
and skills needed to promote sustainable 
development) 

SDG 5: Achieve gender 
equality and empower all 
women and girls 

ER2 directly contributes to this SDG 
through gender-sensitive policies and 
the application of UNESCO’s Gender-
Sensitive Indicators for Media (GSIM) 
by media institutions. It thereby 
particularly relates to Target 5.5 
(ensure women’s full and effective 
participation and equal opportunities 
for leadership at all levels of decision-
making in political, economic, and 
public life) and Target 5.c (adopt and 
strengthen sound policies and 
enforceable legislation for the 
promotion of gender equality and the 
empowerment of all women and girls 
at all levels). 

Gender-related activities under ER6 
directly relate to this SDG, and particularly 
to Target 5.b (enhance the use of 
enabling technologies, in particular ICT, to 
promote women’s empowerment).   

SDG 8: Promote 
sustained, inclusive and 
sustainable economic 
growth, full and 
productive employment 
and decent work for all 

  ER4 contributes to this SDG and 
particularly Target 8.2 (achieve higher 
levels of productivity of economies 
through diversification, technological 
upgrading and innovation, including 
through a focus on high value added and 
labour-intensive sectors) through its Open 
Solutions for Knowledge programme and 
ICT accessibility. 

SDG 9: Build resilient 
infrastructure, promote 
inclusive and 
sustainable 
industrialization and 
foster innovation 

  Advanced universal access to information 
through Open Solutions under ER4 is 
directly relevant to promoting. Target 9.b 
(support domestic technology 
development, research and innovation in 
developing countries including by 
ensuring a conducive policy environment 
for inter alia industrial diversification and 
value addition to commodities) as well as 
Target 9.c (significantly increase access 
to ICT and strive to provide universal and 
affordable access to internet in LDCs by 
2020). 
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SDG 16: Promote 
peaceful and inclusive 
societies for sustainable 
development, provide 
access to justice for all 
and build effective, 
accountable and 
inclusive institutions at 
all levels 

 The strengthening of freedom of 
expression, press freedom and safety 
of journalists under ER1 directly 
contributes to this SDG and its Target 
16.10 (ensure public access to 
information and protect fundamental 
freedoms, in accordance with national 
legislation and international 
agreements).  

Advanced Universal access to information 
through Open Solutions under ER4 and 
enhanced ICT capacities under ER6 
indirectly contribute to this SDG through 
facilitating Target 16.7 (ensure 
responsive, inclusive, participatory and 
representative decision-making at all 
levels). 

 
UNESCO Institute for Statistics (UIS) 

(a) Overall positioning 

• Quality data recognized as essential for the achievement of the post-2015 agenda and its 
proper follow-up and review: “We recognize that baseline data for several of the targets 
remain unavailable, and we call for increased support for strengthening data collection and 
capacity-building in Member States, to develop national and global baselines where they do 
not yet exist. We commit to addressing this gap in data collection so as to better inform the 
measurement of progress, in particular for those targets below which do not have clear 
numerical targets.” 

• Acknowledgement of the need for building capacities in this area: “We will support 
developing countries, particularly African countries, LDCs, SIDS and LLDCs, in 
strengthening the capacity of national statistical offices and data systems to ensure 
access to high-quality, timely, reliable and disaggregated data.” 

• Dedicated targets under Goal 17’s section on “Data, monitoring and accountability”: 

 “By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including for 
least developed countries and small island developing States, to increase significantly the 
availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, 
race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other characteristics 
relevant in national contexts” (target 17.18) 

 “By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on 
sustainable development that complement gross domestic product, and support 
statistical capacity-building in developing countries” (target 17.19) 

(b) Specific comparative advantages 

• UNESCO Institute for Statistics 

• Recognized institutional expertise in the development, collection, analysis of internationally 
comparable statistics and related capacity-development and policy. 

(c) Challenges – Opportunities 

• Broader focus of the sustainable development goals: 

 Equity, poverty 
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 More goals, targets and indicators 

 Areas not included before (e.g., learning outcomes) 

• Diverse issues: 

 Lack of use of data to design, implement and assess policies 

 Misunderstanding of data and their use 

 Skills of technical staff and lack of equipment for sustainable statistical units 
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 الملحق الثاني

) ٤٠ت/ م١٩٧يشمل امللحق الثاين القرار الذي اختذه اللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة (القرار 
" والنص ٢٠١٥ عام دبع التنمية ملا خطة يف) موست( التحوالت االجتماعية إدارة برنامج "إسهامات ٤٠بشأن البند 

 .٤٠ت/ م١٩٧املتصل به والوارد يف الوثيقة 

 ٤٠م ت/١٩٧القرار 

 إّن اللس التنفيذي،

 ،٤٠م ت/١٩٧الوثيقة  وقد درج - ١

، اليت حتتوي على القرارات اليت اعتمدها MOST/IGC/2015/DECبالوثيقة  وإذ ديط علمًا مع االرتياح - ٢
 التحوالت االجتماعية إبّان دورته الثانية عشرة، رةاللس الدويل احلكومي لربنامج إدا

بشأن مشاركة اليونسكو يف األعمال  ١٤م ت/١٩٤(ثالثاً) و ٦٤م/٣٧القرارين  ويأخذ بعني االعتبار - ٣
 ،٢٠١٥التحضريية إلعداد خطة التنمية ملا بعد عام 

رورة  ويذّكر - ٤ إجياد صالت بني البحوث األكادميية بأمهية العلوم االجتماعية لفهم التحوالت االجتماعية ًو
 والسياسات العامة،

بأن برنامج إدارة التحوالت االجتماعية يهدف إىل إنتاج بيانات ونتائج حبثية مهمة يف جمال  ويذّكر أيضاً  - ٥
 العلوم االجتماعية وتزويد واًعي السياسات با من أجل تشجيع التحوالت االجتماعية اإلجيابية،

نية أن يكون برنامج إدارة التحوالت االجتماعية موردًا قّيمًا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بإمكا ويقرّ  - ٦
 ،٢٠٣٠احملددة يف خطة التنمية املستدامة لعام 

بالنتائج احملرزة ًمن برنامج إدارة التحوالت االجتماعية واملتمثلة يف عقد منتديات  ديط علمًا مع االرتياح - ٧
ع سياسات  إطار يف دراسية دورات تنمية االجتماعية وتنظيممنتظمة لوزراء ال هذا الربنامج، ممّا يتيح ًو

 عامة مستنرية؛

ع اسرتاتيجية شاملة  ويرحب - ٨ مببادرة اللس الدويل احلكومي لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية إىل ًو
 ؛التاسعة والتسعني بعد املائة إبّان دورتهى يف هذا الصدد جر إىل املناقشة اليت ستُ  ويتطلع باهتمامللربنامج، 

الدول األعضاء على إنشاء جلان وطنية لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية وتنمية قدراتا من  ويشجع - ٩
 أجل تعزيز الصالت املتعددة القطاعات، وال سّيما بني البحوث األكادميية والسياسات العامة؛
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التحوالت االجتماعية لدى مجيع اهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة،  بنشر خربة برنامج إدارة ويوصي -١٠
 ومنها وكاالتا املتخصصة، وكذلك لدى املنظمات اإلقليمية املعنية؛

برنامج إدارة التحوالت االجتماعية على تعزيز صالته بالتمع املدين من أجل تيسري مشاركته يف  ويشجع -١١
 على كل املستويات؛ احلوارات اخلاصة بالسياسات

نامج اليت وافقت عليها الدول األعضاء يف رب ال إصالح املديرة العامة إىل مواصلة االًطالع بعمليات ويدعو -١٢
 اللس الدويل احلكومي، وذلك بدعم من أمانة الربنامج ومع مراعاة التوجهات املبّينة يف هذا القرار؛إطار 

دور برنامج إدارة التحوالت االجتماعية يف بّان دورته الثامنة والثالثني، يف بأن ينظر املؤمتر العام، إ ويوصي -١٣
وع "إعداد مشروع الربنامج  ٣,٤يف إطار البند  ٢٠١٣تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  اخلاص مبًو

 )".٥م/٣٩(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠١٨ وامليزانية للفرتة

 ٤٠م ت/١٩٧

 )موستإدارة التحوالت االجتماعية (إسهامات برنامج 
 ٢٠١٥في خطة التنمية لما بعد عام 

 مقدمة -أوًال 

العلوم االجتماعية وصفًا دقيقًا للعامل الذي نعيش فيه وتتسم بأمهية كربى لفهم التحوالت االجتماعية. وهي  تقدم - ١
 تشّكل حبكم طبيعتها حمركاً يدفع هذه التحوالت إىل أن تصبح واقعاً حياً.

لعمل اجلماعي. وميكن ويتمثل أحد األهداف الرئيسية إلنتاج املعارف االجتماعية يف تيسري زيادة قدراتنا على ا - ٢
استخدام هذه املعارف النامجة عن العلوم االجتماعية للتصدي للمشكالت العملية اليت تعرتض حياة اإلنسان. لذلك فإن 

 من اجلوهري أن ُمتد جسور للربط بني البحوث األكادميية والسياسات العامة.

حوالت االجتماعية (موست) بغية إنتاج بيانات إنشاء برنامج إدارة الت ١٩٩٤ومن هذا املنطلق، جرى يف عام  - ٣
وحتقيق نتائج هامة يف جمال العلوم االجتماعية ونقلها إىل أصحاب القرار يف جمال السياسات، بغية تشجيع التحوالت 

 االجتماعية اإلجيابية.

 وبالتايل، فإن الوظائف األساسية لربنامج التحوالت االجتماعية هي: - ٤

 علوم االجتماعية والسياسات العامة؛تعزيز الصالت بني ال -

 تشجيع احلكومات على االعرتاف بأمهية العلوم االجتماعية؛ -
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 تعزيز العلوم االجتماعية، وال سيما يف أقل البلدان منواً؛ -

 تيسري تبادل املمارسات اجليدة والتعاون بني اهليئات احلكومية. -

 ٢٠١٥عية في خطة التنمية لما بعد عام دور برنامج اليونسكو إلدارة التحوالت االجتما -ثانياً 

، يتم على أساج ٢٠١٥إن حتديد أهداف التنمية املستدامة الذي جيري عند اعتماد خطة التنمية ملا بعد عام  - ٥
التحديات املرتبطة بالتنمية وهي حتديات تتسم بالتكافل وبطابع دويل. ولن ميكن حتقيق هذه األهداف إال عن طريق 

عمل من أجلها على املستويني الوطين والعاملي. وعليه، فإن برنامج اليونسكو إلدارة التحوالت االجتماعية التخطيط هلا وال
سيضطلع بدور بالا األمهية إذ إنه يوفر بالفعل أدوات عاملية أساسية وفريدة من نوعها من أجل حتقيق أهداف خطة 

 .٢٠١٥التنمية املستدامة ملا بعد عام 

ة التحوالت االجتماعية يسهم منذ أكثر من عشرين عامًا يف إعداد وتنفيذ سياسات يف الاالت فإن برنامج إدار  - ٦
املشمولة بأهداف التنمية املستدامة. وميتلك الربنامج خربة راسخة يف الربط بني املعارف وبني إعداد السياسات اخلاصة 

يقها يف ميادين خمتلفة، منها على سبيل املثال وليس بكل بلد فيما يتعلق باألهداف اليت يسعى التمع الدويل إىل حتق
احلصر، اجلوع، والفقر، وأشكال عدم املساواة، والتعليم اجليد والشامل للجميع، واملساواة بني اجلنسني، واالستدامة، 

 والعدالة االجتماعية، واحلوكمة.

دول األعضاء يف ترمجة مواد جدول األعمال ويشغل برنامج إدارة التحوالت االجتماعية مكانة اسرتاتيجية لدعم ال - ٧
العاملي إىل مهام فعلية على املستوى الوطين من خالل أطر وآليات هذا الربنامج القادرة على املساعدة يف حتقيق تقدم يف 

 الاالت املشمولة بأهداف التنمية املستدامة واملندرجة ًمن جماالت اختصاص اليونسكو.

التحوالت االجتماعية يف إقامة صلة ثنائية االجتاه بني األكادمييني وأصحاب القرار يف جمال  وقد جنح برنامج إدارة - ٨
 السياسات، وذلك من خالل ما يلي:

: يتمثل اهلدف الرئيسي هلذا املنرب يف تعزيز الصالت القائمة يف لوزراء التنمية االجتماعيةالربنامج  منتديات -
خالل تبادل اخلربات بشأن الربامج اليت أثبتت فعاليتها يف احلد من  جمال التعاون والتنمية االجتماعية من

االقتصادي. فبعد أن اسُتهل تنظيم هذه املنتديات يف أمريكا -أشكال عدم املساواة على الصعيد االجتماعي
، سرعان ما مت توسيع نطاق تنظيمها ليشمل مناطق أخرى، وأصبحت تتصف بصفة ٢٠٠١الالتينية يف عام 

  ١٧و ١٦تُعقد بانتظام. وقد عقدت هذه املنتديات خالل السنوات الثالث املاًية يف أكرا، بغانا (يف رمسية و 
كانون   ٢٠)، للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ ويف هانوي، بفيتنام (يف ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 

) ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٦-٢٤)، لرابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ ويف نريويب، بكينيا (٢٠١٣األول/ديسمرب 
 جلماعة بلدان شرق أفريقيِا.
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الربنامج: وهي جماالت لقيام لقاءات والتفكري وتعميق الفكر النظري واملنهجيات، تضم باحثني  مدارس -
معرتف مبكانتهم وأساتذة ومسؤويل برامج مؤسسية وعلمية واجتماعية وسياسية، وتتعلق بالصلة بني البحوث 

ماعية وبني السياسات العامة. وتتيح هذه املدارج تبادل اخلربات املتوافرة على صعيد يف ميدان العلوم االجت
وعات ختتارها كل دول عضو. وهذه  املناطق اإلقليمية بشأن إعداد وتنفيذ السياسات العامة املعنية مبًو

ة وهيئات املدارج موجهة إىل مهنيني شباب من جماالت خمتلفة (من الوسط األكادميي واهليئات احلكومي
التمع املدين) ممن يتمتعون بالقدرة على تدريب غريهم من األفراد من الدول األعضاء وبالرغبة يف االًطالع 

 بذلك والوقت الالزم لتقدمي هذا التدريب على إعداد سياسات عامة قائمة على وقائع جتريبية. 

الالتينية والكارييب، ودورتان أخريان يف وقد ُعقدت حىت اآلن مثاين دورات ملدارج برنامج موست يف أمريكا  -
 أفريقيا. وجتدر اإلشارة إىل أن العمل جار لتطويع هذه اآللية كي ميكن تطبيقها يف مجيع املناطق يف العامل.

تتألف هذه اللجان من شخصيات تسهم يف تعزيز  اللجان الوطنية لبرنامج إدارة التحوالت االجتماعية: -
جتماعية على املستوى احمللي، وتشكل (هذه اللجان) جماًال للتفكري والتحليل البحوث يف جمال العلوم اال

واستحداث أدوات تيسر تنفيذ سياسات عامة وفق �ج تكاملي. ومتتلك هذه اللجان حتليًال علمياً 
للسياسات االجتماعية القائمة يؤهلها للعمل كبوصلة ترشد أصحاب القرار بشأن السياسات العامة وذلك يف 

يق سياسات تتيح تعزيز االسرتاتيجيات اخلاصة بالشمول على الصعيد االجتماعي واليت تفضي إىل توفري تطب
وعات اجتماعية حساسة على  مزيد من املساواة. وتضطلع هذه اللجان أيضًا بدور هام يف معاجلة مًو

رها على املستوى املستوى احمللي، وتعين بتمكني البلدان من االستفادة من أنشطة برنامج موست وتطوي
 الوطين.

 السبيل إلى المضي قدماً  –ثالثاً 

بالنظر إىل أن اليونسكو أنشئت من أجل تشجيع التعاون الدويل يف جماالت الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال، فإن  - ٩
الضرورة اعتماد  هو أمر أساسي. وبغية حتقيق التنمية املستدامة، تقتضي ٢٠١٥إسهامها يف خطة التنمية ملا بعد عام 

سياسات كلية واستشرافية، وهي مهمة تُعد خربات برنامج التحوالت االجتماعية أداة أساسية ألدائها، وال سيما بالنسبة 
، وذلك على صعيد البيانات التجريبية الالزمة ٢٠١٥إىل االحتياجات املعرب عنها يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام 

 ة.لتطبيق سياسات عامة للتنمي

وسيتعني على برنامج إدارة التحوالت االجتماعية أن يسهم، من اآلن فصاعدًا وبشكل خاص، يف التفكري بشأن  -١٠
إعداد سياسات ترمي إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وذلك وفقاً حلقائق الواقع احمللي والوطين ولالجتاهات املستجدة 

طلب اللس الدويل احلكومي لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية، يف دورته واآلفاق اليت تلوح يف األجل الطويل. وقد 
ع الدويل الذي يتحدد ًمن اإلطار  الثانية عشرة، من املديرة العامة أن تعد اسرتاتيجية متكاملة هلذا الربنامج تراعي الًو
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٢٠١٥,7Fاجلديد خلطة التنمية ملا بعد عام 

لس الدويل احلكومي يف دورته وسوف تعرض هذه االسرتاتيجية على ال ٨
االستثنائية اليت سُتعقد خالل انعقاد الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام، س ستعرض بعدئذ على اللس التنفيذي يف 
دورته التاسعة والتسعني بعد املائة. وريثما يتم ذلك، أوصى اللس الدويل احلكومي بأن تُتخذ تدابري من أجل أن يتم فهم 

 ذا السيناريو على حنو أفضل.ه

وجيب تشجيع إنشاء اللجان الوطنية لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية من أجل أن جيري تعزيز القدرات يف جمال  -١١
 البحوث اخلاصة بالعلوم االجتماعية، وكي ميكن اإلسهام على حنو أفضل يف حتقيق األولويات الوطنية.

، فينبغي أن تعىن بتعميق صالتا مع اللجان الوطنية لليونسكو ومع املكاتب اإلقليمية أما اللجان الوطنية القائمة -١٢
وعات الساعة على الصعيد االجتماعي على هذه اجلهات، وأن  للمنظمة من أجل أن تعرض وجهات نظرها بشأن مًو

 تكفل نشر استنتاجات برنامج موست على أوسع نطاق ممكن.

طلع بدور هام جدًا سواء على الصعيد اإلقليمي أو على الصعيد الدويل. ومن ولذلك، فإن برنامج موست يض -١٣
خالل تنفيذ آليات للتشاور بني خمتلف اهليئات، ميكن أن يقدم برنامج موست إسهامات قّيمة يف خطة التنمية ملا بعد 

وعات احملددة، بل وكذلك وبوجه أخص بس٢٠١٥عام  بب طابعه ، وذلك ليس فقط بسبب خربته يف بعض املًو
املستعرض. ويتمثل أحد مكونات طابعه املستعرض هذا يف جمال حقوق اإلنسان الذي ينبغي أن يتضمن كل وظيفة 
وهدف من وظائف الربنامج وأهدافه تعبريًا صردًا عن مفهوم هذه احلقوق. وستكون إلسهامات برنامج موست قيمة  

األمم املتحدةـ، وميكن حىت أن تساعد يف إعطاء زخم جديد  كربى بالنسبة إىل اهليئات املتخصصة األخرى يف منظومة
 لرباجمه.

وختاماً، فإن بإمكان تعزيز الصالت مع التمع املدين أن يفيد برنامج موست أيضاً ألنه سيتيح امتالك رؤية أكمل  -١٤
 عن الواقع.

تسهم خربات برنامج موست وستكون فوائد االًطالع بذه املبادرات مزدوجة ِاألبعاد. فمن ناحية، سوف  -١٥
وأشكال املشورة اليت يقدمها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ومن ناحية أخرى، سيمكن لربنامج موست أن يسّخر 

 معارفه خلدمة اليونسكو وخلدمة جممل منظومة األمم املتحدة.

                                                
 املتاحة على املوقع اإللكرتوين التايل:  MOST/IGC/2015/DECانظر الوثيقة  ٨

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233248f.pdf. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233248f.pdf
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 الملحق الثالث

(رابعاً،  ٥ت/ م١٩٧(القرار ار الذي اختذه اللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة القر يضم امللحق الثالث 
 عام ملشاورات طريق خارطة: ٥/وم ٤/م الوثيقتني بشأن إقليمية تشاور اجتماعات تنظيم بشأن اقرتاح" ٥ألف)) بشأن البند 

 اجلزء الرابع. ٥ت/ م١٩٧والنص املتصل به والوارد يف الوثيقة " )٥/م٣٩( وامليزانية الربنامج مشروع إعداد بشأن ٢٠١٦

 (رابعاً، ألف) ٥م ت/١٩٧القرار 

 اللس التنفيذي، نّ إ

 (ثانياً)، ١٠٤م/٣٦(ثالثاً، باء) و ٥م ت/١٩٢(ثالثاً، ألف) و ١٧م ت/١٨٧بالقرارات  إذ يذّكر - ١

 الواردة فيها، ٢٠١٦اجلزء الرابع (ألف) وخارطة الطريق ملشاورات عام  ٥م ت/١٩٧الوثيقة  وقد درج - ٢

وطنية، وكذلك بإسهام األطراف املعنية بأمهية وإسهام املشاورات اليت ُجترى مع الدول األعضاء وجلا�ا ال وإذ يقرّ  - ٣
الرئيسية، يف توفري اإلرشادات الالزمة إلعداد االقرتاحات األولية للمديرة العامة بشأن االسرتاتيجية املتوسطة 

 )،٥) والربنامج وامليزانية (م/٤األجل (م/

 الصعوبات املالية اليت تواجهها املنظمة، ويضع نصب عينيه - ٤

املديرة العامة بشأن األخذ بأساليب بديلة إلجراء املشاورات اإلقليمية وخبارطة الطريق املقرتحة باقرتاح  يرحب - ٥
 ؛٥م/٣٩من أجل إعداد الوثيقة 

ع الرتتيبات الالزمة إلجراء مشاورات عام  ويدعو - ٦ وفقاً  ٢٠١٦املديرة العامة إىل التماج التمويل الالزم وًو
 خلارطة الطريق؛

عضاء على ًمان توفري متويل كاف للمساعدة على تنظيم اجتماعات تشاور إقليمية و/أو الدول األ ويشجع - ٧
 أقاليمية وجاهية إذا ما أرادت ذلك؛

 .٥م/٣٩املؤمتر العام باعتماد خارطة الطريق املقرتحة من أجل إعداد الوثيقة  ويوصي - ٨
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 ، ألفالجزء الرابع ٥م ت/١٩٧

 :٥وم/ ٤ين م/اقتراح بشأن تنظيم اجتماعات تشاور إقليمية بشأن الوثيقت
 )٥م/٣٩بشأن إعداد مشروع البرنامج والميزانية ( ٢٠١٦ خارطة طريق لمشاورات عام

يف أي دورة مالئمة من ، باء، املديرة العامة إىل أن تقدم إليه ثالثاً  ٥م ت/١٩٢دعا اللس التنفيذي، مبوجب القرار  - ١
خارطة طريق شاملة وخطة قائمة على التكاليف التقديرية بشأن  ٢٠١٥-٢٠١٤الدورات اليت سيعقدها يف فرتة العامني 

 .٥م/٣٩املتعلقة بإعداد الوثيقة  ٢٠١٦مشاورات عام 

 وترمي هذه الوثيقة إىل االستجابة هلذا الطلب. - ٢

 الخلفية

وع الربنامج وامليزانية على عملية تشاور من مراحل خمتلفة تشارك فيها الدول األعضاء يف يرتكز إعداد األمانة ملشر  - ٣
يف توفري توجيهات وإسهامات بشان األولويات هذه  عملية التشاور اليونسكو واألطراف املعنية. وتتمثل النتائج املنشودة من

ع االسرتاتيجي للمنظمة ومزاياها النسبية، و  أولوياتا املواًيعية املستقبلية، وأدوارها الريادية، وأساليب الربناجمية، والتمًو
عملها، وكذلك بشأن جمموعة خمتارة من املسائل اإلدارية. وبدءًا من املؤمتر العام الذي سيوفر منربًا ملمثلي الدول األعضاء 

ات املديرة العامة لعدة أشهر تتوج ملناقشة التوجهات االسرتاتيجية العامة للربنامج واالتفاق بشأ�ا، سيتم مواصلة مشاور 
 ).٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨بصياغة مقرتحاتا األولية بشأن مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة 

اجلزء الثالث (باء) عدة خيارات  ٥م ت/١٩٢(ثالثاً، ألف)، اقرتحت األمانة يف الوثيقة  ١٧م ت/١٨٧عمًال بالقرار  - ٤
ة ملشاورات املديرة العامة مع الدول األعضاء واألطراف املعنية. ومنذ ذلك احلني، لطرائق بديلة وفعالة من حيث التكلف

(ثالثاً، باء)، واصلت األمانة استكشاف خمتلف اإلمكانيات، آخذة يف االعتبار  ٥م ت/١٩٢وامتثاالً لقرار اللس التنفيذي 
ورات يف التكاليف. ومن هنا يأيت اقرتاح خارطة أيضًا ختفيض ميزانيتها األساسية وما يرتتب على ذلك من ًرورة حتقيق وف

 ).٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨بشأن إعداد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  ٢٠١٦الطريق التالية ملشاورات عام 

 ٥م/٣٩خارطة طريق لمشاورات المديرة العامة بشأن إعداد مشروع الوثيقة 

، ٢٠١٦اليت ستبدأ يف أوائل عام  ٥م/٣٩عداد مشروع الوثيقة القادمة من املشاورات بشأن إ فيما يتعلق باجلولة - ٥
يُقرتح أن يتخذ شكلها أوجهًا خمتلفة بدءًا من املناقشات التعاونية على اإلنرتنت عرب منتديات النقاا إىل االجتماعات أو 

ربة التقنية. وسوف تستفيد اليونسكو رهناً بعدد املشاركني، والبىن األساسية املتاحة واخل املؤمترات املرئية على شبكة اإلنرتنت،
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وتتوفر اإلمكانات التالية على  من التكنولوجيا اليت تستخدمها أصًال لدعم التعاون على اإلنرتنت واالجتماعات االفرتاًية.
 وجه التحديد:

 االجتماعات على شبكة اإلنرتنت بالصوت والصورة؛ •
 تشاطر الوثائق؛ •
 مكتبة الوثائق؛ •
 (مراقبة النص والتحقق منه)؛ ائق بصورة مشرتكةالعمل على مشروع الوث •
 االستقصاءات؛ •
 جمموعة نقاا، منتدى نقاا على اإلنرتنت؛ •
 ختطيطات ومهام مشرتكة •
 التصويت؛ •
 النقاا بني جمموعة صغرية. •

لى بالرغم من توفر هذه اإلمكانات اليوم يف مقر اليونسكو، إال أنه من أجل إدارة هذا النوع من جمموعات النقاا ع - ٦
اإلنرتنت واالجتماعات االفرتاًية اليت يشارك فيها عن بعد عدد كبري من ممثلي الدول األعضاء، فضال عن اللجان الوطنية، 
هناك حاجة أيضًا إىل املزيد من االستثمار يف املعدات املناسبة وتطوير القدرات الداخلية. ومن الضروري أيضاً توفري التوجيه 

ملشاركة يف املناقشات على اإلنرتنت فعالة وجمدية وأن تكون لدى املشرفني القدرات الكافية والتدريب لضمان أن تكون ا
إلدارة مثل هذه املناقشات واالجتماعات االفرتاًية. باإلًافة إىل ذلك، سوف حتتاج اليونسكو إىل أداة مناسبة وفعالة من 

 يف التفصيلية يف امللحق).حيث التكاليف لتيسري املناقشات املتعددة اللغات. (انظر التكال

باستبيان إلكرتوين موجه إىل الدول  ٢٠١٦أن يتم استهالل مشاورات عام  ٥م/٣٩يُقرتح إلعداد مشروع الوثيقة  - ٧
األعضاء، واألعضاء املنتسبني، ومنظمات األمم املتحدة، واملنظمات الدولية احلكومية، واملنظمات غري احلكومية اليت ترتبط 

 اإلنرتنت، على ونشرته األمانة أعدته الذي االستبيان على للردود حتليلي موجز إىل القات رمسية. واستنادامع اليونسكو بع
 على املستويات اإلقليميةاليت سيتم تنظيمها تباعًا  احملددة زمنياً، اإللكرتونية املناقشات خالل من قدما املشاورات ستمضي
 عالوة. جترييب أساج وعلى ميكن تنظيم اجتماعات افرتاًية، حيثما أمكن ذلكو . اإلقليمية وس ودون اإلقليمية/  اجلامعة

 اختيار أيضا األعضاء للدول ميكن (باء)، الثالث اجلزء ٥/م ت١٩٢ الوثيقة يف املقرتح النحو وعلى ذلك، على
على  املشاركني، ميعجل الالزم التمويل تأمني يف تنجح أن شريطة االجتماعات الوجاهية (القائمة على احلضور الشخصي)،

. (انظر ٥م/٣٨ مشروع الوثيقة نظرًا إىل عدم ختصيص اعتمادات هلذا األمر يف اليونسكو، أن يشمل ذلك موظفي
 املعلومات الواردة يف امللحق عن االجتماعات الوجاهية).
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خالل  ٥م/٣٩كما ستقوم اليونسكو باستجالء إمكانية عقد مشاورات وجاهية بشأن إعداد مشروع الوثيقة  - ٨
 ٢٠١٦االجتماع األقاليمي السنوي للجان الوطنية، شريطة أن يتم ذلك يف حدود الفرتة من أيار/مايو إىل حزيران/يونيو 

 للوفاء باملواعيد النظامية النهائية.

الوثيقة وتقدم خارطة الطريق التالية معلومات تفصيلية عن خمتلف مراحل عملية التشاور املقرتحة بشأن إعداد مشروع  - ٩
 املتوقعة يف كل مرحلة، والتكاليف التقديرية ذات الصلة. املخرجات، مبا يف ذلك ٥م/٣٩
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 التكاليف المخرجات المنشودة األنشطة  التاريخ

تشرين األول/أكتوبر 
٢٠١٥ 

الدورة السابعة 
والتسعون بعد المائة 

 للمجلس التنفيذي
 توصية للدورة الثامنة والثالثين للمؤتمر العام ٢٠١٦المجلس التنفيذي يدرس خارطة الطريق لمشاورات عام 

 

تشرين الثاين/نوفمرب 
٢٠١٥ 

الدورة الثامنة والثالثون 
 للمؤتمر العام

تتشاطر األمانة املعلومات بشأن خارطة الطريق اليت اعتمدها اللس التنفيذي يف دورته السابعة  –
تشرين الثاين/نوفمرب  ٢ألقاليمي (باريس، والتسعني بعد املائة مع اللجان الوطنية يف اجتماعها ا

 )؛٢٠١٥
 .٥م/٣٩ممثلو الدول األعضاء يتناقشون يف املؤمتر العام بشأن التوجهات املستقبلية للوثيقة  –

 أحاطت اللجان الوطنية علماً بالطرائق اجلديدة؛ –
قرار املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني بشأن  –

 القادمة. ٥م/٣٩الوثيقة 

ا قطاع العالقات اخلارجية وإعالم ينظمه
اجلمهور (جرى التخطيط له سلفاً يف الوثيقة 

 )٥م/٣٧

األول/ديسمرب  كانون
شباط/فرباير  – ٢٠١٥
٢٠١٦ 

تبادل وجهات النظر بني اللجان الوطنية لكل جمموعة من البلدان النتخاب الرئيس/املشرف واملقرر،  المرحلة التحضيرية
 توىل املكاتب امليدانية تيسري العملية بالتنسيق مع املقر.وحتديد اجلدول الزمين، وت

 حتديد جمموعات الدول األعضاء/اللجان الوطنية؛ –
 انتخاب الرئيس/املشرف واملقرر؛ –
ع اجلداول الزمنية للمشاورات. –  ًو

(املكاتب امليدانية، وقطاع  وقت املوظفني
العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور، ومكتب 

 يجي)التخطيط االسرتات

 تستهل األمانة عملية إعداد االستبيان اإللكرتوين، والوثائق األساسية ذات الصلة؛ –  
 حتديد الثغرات يف املعدات والقدرات؛ –
 إعداد املواد التوجيهية والتدريبية؛ –
 إعداد اقرتاح لتعبئة األموال. –

 إرسال خطابات الدعوة واالستبيان؛ –
مة خطة حمسوبة التكاليف حليازة املعدات الالز  –

 والتدريب، مبا يف ذلك اجلدول الزمين

قسم إدارة املعارف ونظم  وقت املوظفني (
املعلومات، ومكتب التخطيط االسرتاتيجي) 

 (انظر أيضاً امللحق)

 اطالق االستبيان؛ –  ٢٠١٦آذار/مارج 
 تأمني املورد املايل واستهالل مشروع الرتكيب والتدريب. –

املعدات املناسبة مجيع املشاركني ميكنهم االستفادة من 
 ويتمتعون بالقدرة على املشاركة يف املناقشات اإللكرتونية؛

 (انظر امللحق)

الدورة التاسعة  ٢٠١٦نيسان/أبريل 
والتسعون بعد المائة 

 للمجلس التنفيذي

أحكام يدرج اللس التنفيذي تقرير النتائج االسرتاتيجية، ويصوغ توصية للمؤمتر العام بشأن تنفيذ 
 ملدة خبصوص برامج اليونسكو.انقضاء ا

قرارات اللس التنفيذي بشأن توجهات الربنامج، مبا يف 
 ذلك ما يتعلق بإ�اء الربامج أو مواصلتها.

 

 )االسرتاتيجيوقت املوظفني (مكتب التخطيط  نشر موجز حتليلي (أويل) على اإلنرتنت للردود على االستبيان  تعد األمانة حتليالً لالستبيان  

حزيران/يونيو -ر/مايو أيا
٢٠١٦ 

مشاورات دون إقليمية مع اللجان الوطنية عن طريق منتديات املناقشة على اإلنرتنت تستمر من  – 
 يوم إىل يومني؛

 .املقرتقدم اليونسكو الدعم بواسطة املكاتب امليدانية وعن طريق  –

ب امليدانية و مكتب وقت املوظفني (املكات نشر ملخصات املشاورات دون اإلقليمية على اإلنرتنت
 )االسرتاتيجيالتخطيط 

و/أو اجتماعات افرتاًية حيثما أمكن ذلك، مع ممثل واحد من   مشاورات إقليمية: مناقشات إلكرتونية  
 كل جمموعة دون إقليمية؛ أو اجتماع أقاليمي؟

وقت املوظفني (مكتب التخطيط  تقارير إقليمية موجزة ونشرها على اإلنرتنت. إعداد
قطاع العالقات اخلارجية اتيجي، االسرت 
 )الرئاسيتني، وأمانة اهليئتني اجلمهور وإعالم

آب/أغسطس -متوز/يوليو
٢٠١٦ 

تقوم األمانة بإعداد اقرتاحات املديرة العامة استناداً إىل قرار اللس التنفيذي يف دورته التاسعة والتسعني  
نتائج االستقصاء آلراء األطراف  وملخصلعامة ببعد املائة بشأن توجهات الربنامج ومشاورات املديرة ا

 املعنية واستعراًات الربنامج وتقييماته.

وقت املوظفني (مكتب التخطيط  إرسال االقرتاحات األولية إىل أعضاء اللس التنفيذي
 وأمانة اهليئتني الرئاسيتني)االسرتاتيجي، 

 -أيلول/سبتمرب 
 ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر 

الدورة المائتان 
 للمجلس التنفيذي

قرار اللس التنفيذي يف دورته املائتني بشأن مشروع الوثيقة  يدرج اللس التنفيذي االقرتاحات األولية للمديرة العامة
 ٥م/٣٩

 



 التكاليف التقديرية إلعداد وتنظيم وإدارة اجتماعات: الملحق
 ونيتعتمد على تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ومساحات العمل التعا

 المعدات: -ألف 

 ينبغي أن تعترب التكاليف التالية مبثابة استثمار يف املرافق اليت ميكن أن تدعم املشاركة عن بعد:

إدارة مؤمتر على اإلنرتنت: معدات القاعة يف اليونسكو (يف املقر واملكاتب اإلقليمية واجلامعة):  )١(
 دوالر أمريكي للقاعة الواحدة. ٢٠ ٠٠٠-١٥ ٠٠٠

 بنية األساسية احمللية:ال )٢(

ي/ثابت وحاسوب مكتيب أو حممول جيد النوعية مع كامريا ويب ونظام صويت،  • خط هاتف أًر
 دوالر أمريكي؛ ٢٠٠٠ووصلة إنرتنت موثوقة: معدل الكلفة: 

) يف البلدان اليت ال ميكن التعويل على UPSوقد تربز احلاجة إىل جهاز مولد للطاقة غري املنقطعة ( •
 الطاقة الكهربائية فيها؛ إمدادات عدم انقطاع

عقد اجتماعات على شبكة اإلنرتنت: تشمل أيضَا التكاليف لكل جلسة تستغرق ثالث ساعات  •
دوالرًا أمريكا للمشارك الواحد   ٧٥املنظومة الصوتية للمؤمترات اإللكرتونية اليت تبلا تكلفة استخدام 

 كمعدل وسطي، وقد خيتلف املبلا من بلد إىل آخر.

معدات متعددة اللغات: مل جتد اليونسكو بعد احلل التقين الذي يليب متطلبات مؤمترات افرتاًية متعددة  )٣(
 اللغات على اإلنرتنت. وما تزال النقاشات جارية مع الشركات املعنية.

 التدريب والتوجيه: -باء 

ة العمل التعاونية على اإلنرتنت. مع اتصال حيث "يربط" كل مشارك مع مساح حيزمن املفرتض توفري الدعم التقين لكل 
ذلك، ستقوم اليونسكو بإجراء استقصاء آلراء اللجان الوطنية بشأن املعدات واخلربة التقنية لتحديد الثغرات والعمل مع 

 األطراف املعنية إلجياد أفضل حل مالئم.

د يف مساحات العمل التعاوين على وسوف تقوم اليونسكو بإعداد مبادئ توجيهية ومواد تدريبية بشأن املشاركة عن بع
اإلنرتنت. وسيتسىن لكل مشارك االستفادة من دورتني تدريبيتني عن بعد. ويقتصر التدريب على املسائل األساسية ولن 

 يستغرق أكثر من ساعتني. وسيوفَّر تدريب من نوع خمتلف للرئيس واملشرف واملقررين ونوابم/مساعديهم.

مسؤولية تنظيم االجتماعات االفرتاًية، وتيسري النقاشات على اإلنرتنت، و/أو  ن سيتولونس إن موظفي اليونسكو الذي
 تقدمي أنواع أخرى من الدعم، سيحتاجون هم أيضاً إىل تلقي التدريب املناسب.
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جيه وسوف تتم االستعانة خبدمات مدرب مؤهل من أجل املساعدة يف تنظيم عملية التدريب برمتها، إًافة إىل تقدمي التو 
 دوالر أمريكي. ١٢٠٠٠الالزم وبناء اخلربات الداخلية. ويتطلب ذلك مبلغاً إمجالياً قدره 

 ٢٠١٢تكاليف اجتماعات التشاور لعام 

على أساج تشاطر  ٢٠١٢اجلزء الثالث (باء)، مت تنظيم اجتماعات التشاور لعام  ٥م ت/١٩٢على حنو ما تبني الوثيقة 
ل األعضاء اليت أبدت استعدادها لتغطية كامل التكاليف أو جزء منها. وكان التكاليف، بفضل سخاء عدد من الدو 

دوالر  ٤٣٠٠و ٤٠٠٠متوسط التكلفة للمشارك الواحد يف اجتماع يستغرق ثالثة أيام يرتاوح، حبسب املناطق، بني 
 .٢٠١٢أمريكي يف عام 

تكاليف اجتماع جرى تنظيمه ستناداً إىل كما ميكن تقدير تكاليف االجتماع الوجاهي (القائم على احلضور الشخصي) ا
يف أستانة عاصمة كازاخستان، وحضره  ٢٠١٤يف إطار االجتماع األقاليمي للجان الوطنية، وعقد يف متوز/يوليو 

دوالر أمريكي، ومشلت  ١٨٨٠٠٠دولة أعضاء. وقد بلغت التكاليف اليت ترتبت على اليونسكو  ١١٠مشاركون من 
ومثانية موظفني من اليونسكو وتكاليف الرتمجة الفورية  اجلزريةقل البلدان منوا والدول ممثال من أ ٥٠تكاليف سفر 

باإلجنليزية والفرنسية والروسية. أما تكاليف سفر بقية املشاركني فتحملتها بلدا�م. وحتمَّل البلد املضيف التكاليف 
 األخرى، وبضمنها السكن ونفقات الضيافة.

 ودون اإلقليميةمجموعات البلدان اإلقليمية 

واالتصاالت يف كل منطقة حبسب مكاتب اليونسكو اجلامعة  املعلوماتسيتم تنظيم مشاورات تعتمد على تكنولوجيات 
واملكاتب اإلقليمية. وميكن أن تؤخذ يف احلسبان جمموعات فرعية أخرى، على ًوء اللغة أو معايري أخرى على سبيل 

 املثال.

تماعات افرتاًية يشرتك فيها عن بعد ممثلون من كل بلد ويف كل منطقة، وذلك بسبب وقد ال يكون من السهل إدارة اج
الكبري من املشاركني واالفتقار إىل املرافق املناسبة، فضال عن مسألة اللغة  والعددالقضايا املذكورة أعاله واملتعلقة باالتصال 

يب وفقًا ملا هو مذكور أعاله، فإنه من املمكن تنظيم اليت ما تزال تنتظر احلل. ولكن يف حال مت توفري املعدات والتدر 
مشاورات عرب اجتماعات افرتاًية على أساج جترييب دضرها عدد غري كبري من املشاركني، كأن يقتصر العدد على 
مشاركني من نفس الموعة دون اإلقليمية أو يف إطار مكتب من مكاتب اليونسكو امليدانية اجلامعة. وميكن أن يسبق 

الجتماع التجرييب االفرتاًي عمل تعاوين على اإلنرتنت حمدد زمنيًا (تبادل وجهات النظر يف منتدى للنقاا، وتشاطر ا
 الوثائق، واالجتماعات عن بعد، من بني أمور أخرى)، وبدعم من األمانة.

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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