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 من جدول األعمال املؤقت ١٣لبند ا

 ميزانيةلية للمديرة العامة بشأن مشروع برنامج و االقتراحات األو 
 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨لفترة ا

 الجزء األول

 لملخصا

 ٢٠٢١-٢٠١٨العامة بشأن مشروع برنامج وميزانية الفرتة  االقرتاحات األولية للمديرةعلى الوثيقة هذه  حتتوي
االسرتاتيجية املتوسطة  شملهااليت ت ٢٠٢١-٢٠١٤)، الذي سيكون الربنامج الثاين واألخري للفرتة ٥م/٣٩(

اجلزء األول  ١٣م ت/١٩٩اجلزء األول (ألف) و ١٣م ت/١٩٩ائق وُتكمِّل الوث ).٤م/٣٧األجل للمنظمة (
اجلزء األول (جيم) هذه الوثيقة، وال تتطلب من اجمللس التنفيذي اختاذ أي إجراء بشأ�ا.  ١٣م ت/١٩٩(باء) و

 ويرد القرار املقرتح بشأن هذا البند بالتايل يف �اية هذه الوثيقة:

خالصة حتليلية لردود الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني  (ألف) األول اجلزء ١٣ت/ م١٩٩ تقدم الوثيقة -
ع طي اخلطاب الدوري زّ )، الذي وُ ٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨على االستبيان اخلاص بربنامج وميزانية الفرتة 

 ؛٤١٥٢خ د/

 باء) ملخصات لردود منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية( األول اجلزء ١٣ت/ م١٩٩ وتقدم الوثيقة -
 ؛احلكومية احلكومية واملنظمات الدولية غري

التقارير اخلاصة باملشاورات اإلقليمية للجان الوطنية على جيم) ( األول اجلزء ١٣ت/ م١٩٩ وحتتوي الوثيقة -
 .٢٠١٦حزيران/يونيو  ١٥يف  الصنيب اليت عقدت يف شنغهاي ،لليونسكو

 .٣٠٦ر املقرتح يف الفقرة : القرااإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها
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 المقدمة

 الخلفية

) بالربنامج الثاين ٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨وميزانية الفرتة االقرتاحات األولية بشأن مشروع برنامج تتعلق هذه  - ١
تتوافق هذه االقرتاحات و  ).٤م/٣٧اليت تشملها االسرتاتيجية املتوسطة األجل للمنظمة ( ٢٠٢١-٢٠١٤واألخري للفرتة 

، واهلدفني الشاملني، واألهداف االسرتاتيجية احملددة تنيالعام تنيالرسالة، والوظائف، واألولوي مع املبادئ التوجيهية، وبيان
ربع سنوات من السنوات الثماين اليت ألاجلزء الثاين واألخري املمتد  ٢٠٢١-٢٠١٨الفرتة  تشكلو . ٤م/٣٧يف الوثيقة 

مع اهلدفني الشاملني  ويتوافق هذا األمر). ٤م/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤االسرتاتيجية املتوسطة األجل لليونسكو للفرتة  تشملها
، علمًا بأن هذه ٤م/٣٧املتمثلني يف السالم والتنمية املستدامة ومع األهداف االسرتاتيجية التسعة احملددة يف الوثيقة 

 .٥م/٣٨و ٥م/٣٧يف الوثيقتني  حقيق نتائج قابلة للتإىلمن قبل  رمجتاألهداف تُ 

وتستند هذه االقرتاحات األولية إىل مشاورات مستفيضة أُجريت خالل األشهر الستة املاضية مع الدول األعضاء  - ٢
 وشركاء اليونسكو، وكذلك داخل أمانة اليونسكو:

الذي حددت فيه الدول األعضاء املبادئ ، ١٠٤م/٣٨أُعّدت هذه االقرتاحات عمًال بقرار املؤمتر العام  )١(
التوجيهية والتوجهات االسرتاتيجية اليت ينبغي للمنظمة أن تعتمدها عند إعداد الربنامج وامليزانية املقبلني. 

، ١٩ م/إعالم٣٨و ٧م/٣٨وينبغي التذكري بقيام املؤمتر العام، إبان دورته الثامنة والثالثني، بالنظر يف الوثيقتني 
قشات مستفيضة خالل اجللسات العامة، وكذلك يف إطار اللجان القطاعية، بشأن التوجهات وإجراء منا

سّيما يف ظّل خطة التنمية  ، وال٢٠٢١-٢٠١٨الربناجمية الرئيسية للربنامج وامليزانية املقبلني لليونسكو للفرتة 
 ليت قدمتها األمانة؛واخلطة األولية ملسامهة اليونسكو يف تنفيذها ا ٢٠٣٠املستدامة اجلديدة لعام 

وتستند هذه االقرتاحات إىل املناقشات اليت أجراها اجمللس التنفيذي والقرارات اليت اعتمدها بشأن املسائل  )٢(
 يلي: سّيما ما املتعلقة بالربنامج وامليزانية، وال

-٤ت/ م١٩٩اجلزء األول (باء) والقرار  ٤م ت/١٩٩(الوثيقة  التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج •
باء)، الذي شكلت نتائجه واملناقشات اليت ُأجريت بشأ�ا األساس الالزم لتقييم جدوى كل جمال -أوالً 

 من اجملاالت الربناجمية وقيمته؛

 دال)؛-ثانياً -٥ت/ م١٩٩(دال) والقرار  الثاين اجلزء ٥ت/ م١٩٩(الوثيقة  االستثمار لتعزيز تنفيذ الربنامج •

داء واألهداف املتعلقة باألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا واملساواة مؤشرات األ اخلاص بتقدمي قرتاحاال •
 هاء)؛-ثانياً -٥ت/ م١٩٩(هاء) والقرار  الثاين اجلزء ٥ت/ م١٩٩(الوثيقة  بني اجلنسني

 واو).-ثانياً -٥ت/ م١٩٩اجلزء الثاين (واو) والقرار  ٥م ت/١٩٩(الوثيقة  م بشأن التمويلاحلوار املنظَّ  •
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مع الدول األعضاء ومجيع  املديرة العامة أجرهتانتائج املشاورات اليت  هذه االقرتاحات أيضًا إىل ستندتو  )٣(
. وتناولت هذه املشاورات، ١٠٤م/٣٨األطراف املعنية وفقاً خلارطة الطريق اليت وافق عليها املؤمتر العام يف قراره 

 يلي: ، ما٢٠١٦منذ استهالهلا يف نيسان/أبريل 

مجيع الدول األعضاء واألعضاء  والذي كان موجهاً إىلأجرته املديرة العامة على اإلنرتنت،  االستبيان الذي •
، من أجل التماس اآلراء والتعليقات احلكومية واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غرياملنتسبني 

منظمة ومع مراعاة واالقرتاحات بشأن التوجهات الربناجمية املقبلة استنادًا إىل اإلجنازات السابقة لل
. وبلغ معدل الرد ٢٠٣٠سّيما خطة التنمية املستدامة لعام  التطورات األخرية على الصعيد العاملي، وال

 ٤دولة عضوًا و ١١٧وردت ردود من  على االستبيان مستوى قياسيًا هلذا النوع من االستبيانات، إذ
ية، ممّا يدل على قوة التزام األطراف حكوم منظمة غري ٨٤منظمات دولية حكومية و ٤أعضاء منتسبني و

للردود اليت  خالصة حتليلية (ألف) األول اجلزء ١٣ت/ م١٩٩ تقّدم الوثيقةاملعنية بعمل اليونسكو. و 
 )؛بالنقر هناتلقتها األمانة (انظر أيضاً نسخ مجيع الردود 

املشاورات اإلقليمية للجان الوطنية لليونسكو، اليت نُّظمت يف إطار االجتماع األقاليمي الثالث للجان  •
. وترد التقارير اخلاصة ٢٠١٦حزيران/يونيو  ١٥إىل  ١٣الوطنية يف شنغهاي بالصني يف الفرتة املمتدة من 

 (جيم). األول اجلزء ١٣م ت/٢٠٠هبذه املشاورات اإلقليمية يف الوثيقة 

 ١٠٤م/٣٨بكاملها إىل املبادئ التوجيهية التالية املنصوص عليها يف القرار  ٥م/٣٩وأُخذت ضرورة استناد الوثيقة  - ٣
 بعني االعتبار أثناء إعداد االقرتاحات األولية:

ومتابعتها على  ٢٠٣٠إلسهام يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ا ضمان إعداد برامج اليونسكو بطريقة تتيح •
ما من خالل تقدمي املساعدة والدعم التقين إىل الدول األعضاء يف خمتلف جماالت سيّ  املستويات املالئمة، وال

 ؛اختصاصها

 الرتكيز على مزايا اليونسكو النسبية وقيمتها اإلضافية؛ •

الدور التقنيين لليونسكو ودورها التنفيذي، واألنشطة الرامية إىل وضع املعايري على حتديد التوازن املناسب بني  •
 الصعيد العاملي، وبناء القدرات؛

زيادة األنشطة املشرتكة بني القطاعات وتعزيز اعتماد اليونسكو على �ج متعدد التخصصات يف عملها من  •
 أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

 م مراعاة قضايا اجلنسني يف مجيع برامج اليونسكو وأنشطتها؛االستمرار يف تعمي •

 تعزيز التعاون داخل منظومة األمم املتحدة ومع سائر الشركاء املعنيني؛ •

http://www.unesco.org/new/en/bureau%E2%80%90of%E2%80%90strategic%E2%80%90planning/resources/preparation%E2%80%9039c5/
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معدَّة خصيصاً لكل برنامج  وضع اسرتاتيجيات إل�اء األنشطة وبنود لالنقضاء املوقوت، مع مراعاة مؤشرات •
 من الربامج؛

 ائج؛رة املستند إىل النتائج و�ج امليزنة املستند إىل النتاإلداتعزيز استخدام �ج  •

يف هذا الصدد،  دل املعارفتباإجراء حوار منظَّم بشأن التمويل عن طريق األخذ بنهج تدّرجي واختاذ إجراءات ل •
 .إطار انتقايل موحد للميزانية ومنها املعارف الالزمة لوضع

لتنفيذي إبان دورته املائتني لكي ينظر إىل اجمللس ا ٥م/٣٩يلي بشأن الوثيقة  يماوتُقدَّم االقرتاحات األولية املبّينة ف - ٤
توجه العام املقرتح للمنظمة من فيها. وتعطي هذه االقرتاحات فكرة عامة عن األولويات الربناجمية املقبلة؛ وكذلك عن ال

سّيما فيما خيص تنفيذ  الو ، فيها املساعدةطلبات الدول األعضاء اليت تلتمس للتحديات الناشئة، وتلبية  لتصديأجل ا
 .، بطريقة أكثر فعالية وكفاءة٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 

 يونسكوعلى ال ٢٠٣٠ خطة التنمية المستدامة لعام مواكبة الظروف العالمية المتغيرة: آثار

الظروف العاملية اليت تعمل فيها اليونسكو إىل إحداث تغريات كبرية يف  ٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعامأدى اعتماد  - ٥
على ضمان إسهام اليونسكو الفعال في  ٥م/٣٩وستركز الوثيقة بوصفها وكالة متخصصة تابعة ملنظومة األمم املتحدة. 

أُجريت مناقشات بشأن خطة التنمية املستدامة  وقد. في مجاالت اختصاصها ٢٠٣٠ التنمية المستدامة لعامتنفيذ خطة 
استمرار سّيما أثناء جلسات املؤمتر العام واجمللس التنفيذي. وأكدت الدول األعضاء " وآثارها على اليونسكو، والاجلديدة 
 والقضاء على الفقر بناء السالم" مساعي اليونسكو الرامية إىل االضطالع مبهمتها العاملية املتمثلة يف اإلسهام يف جدوى

 .١الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات عن طريق بني الثقافاتوإقامة احلوار  وحتقيق التنمية املستدامة

لنطاق النامجة عن الظروف العاملية ا) اآلثار الواسعة ٥م/٣٩ويُقرتح أن يراعي الربنامج وامليزانية املقبالن للمنظمة ( - ٦
يف برامج اليونسكو،  ٢٠٣٠ املستدامة لعامخطة التنمية طريق ترسيخ مبادئ  سّيما عن اجلديدة والسريعة التغري، وال

كامل يف منظومة األمم املتحدة، وتكييف النهوج اليت تأخذ هبا اليونسكو لتعزيز الرتكيز على إقامة الشراكات وحتقيق الت
 من خالل التحسني املتواصل للشبكة امليدانية. العمل على حنو أقرب إىل امليدانو 

 يف برامج اليونسكو ٢٠٣٠ ستدامة لعامخطة التنمية املترسيخ مبادئ  )١(

طارًا جديدًا للتعاون يف جمال إ، وأهداف التنمية املستدامة الواردة فيها، ٢٠٣٠توفر خطة التنمية املستدامة لعام  - ٧
بزمام األمور فيما خيص تنفيذ  التنمية خالل السنوات اخلمس عشرة القادمة، مع الرتكيز على ضرورة إمساك الدول األعضاء

نسكو. ويُقرتح إدماج املبادئ يف مجيع جماالت اختصاص اليو  واسعة النطاق مهمة آثاراخلطة اجلديدة، وترتتب على ذلك 
 :٥م/٣٩ يف مجيع برامج الوثيقة ٢٠٣٠التوجيهية التالية خلطة التنمية املستدامة لعام 

                                                
يف  ٢٠٣٠مسامهة اليونسكو يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  األولية اليت ُوضعت لبيان كيفية . وترد اخلطة١٠٤م/٣٨املؤمتر العام قرار  ١

 .٧م/٣٨الوثيقة 
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ن عامل متغري وعن نظرة تعّرب ع خطة عالمية ٢٠٣٠: إن خطة التنمية املستدامة لعام العالمية والترابط (أ)
الوطنية واليت ينبغي التصدي  اليت تتخطى احلدود للتعقيد والترابط المتزايدين للتحديات اإلنمائيةجديدة 

ية املستدامة بعني االعتبار، كمة، مع أخذ الصالت والروابط بني أهداف التنمحمُ و منسقة و بطريقة متكاملة هلا 
األشد لبلدان والفئات السكانية اويف مساعدة ومع اإلقرار باستمرار األولويتني املتمثلتني يف القضاء على الفقر 

املساواة  د ومن تفاقم أوجه انعدام، اليت تعاين من انتشار الفقر بأشكاله املتعددة األبعااحتياجاً إىل املساعدة
يع حتقيق التنمية املستدامة تعد تستط ومن تواصل األزمات املعقدة؛ وتشدد اخلطة على أن البلدان املتطورة مل

 قيق تقدم مناسب يف البلدان النامية، والعكس صحيح؛بدون حت

شديد بتحقيق الشمول  : تنطوي اخلطة اجلديدة على التزام")وراءه ف الركب أحداً يخلّ  أالالشمول (" (ب)
ضاء على الفقر جبميع احلصر، الق ")، الذي يتطلب، على سبيل املثال الوراءه ف الركب أحداً خيلّ  أال("

ية العليا ملساعدة أقل البلدان ر داخل البلدان وفيما بينها؛ وتقتضي اخلطة إيالء األولو أشكاله واحلد من الفق
ع الرتكيز بشدة على تقدمي منوًا والبلدان اليت تعاين من النزاعات ومن أوضاع أخرى خاصة تعيق التنمية، م

ة وحتقيق النتائج زماملساعدة على الصعيد الُقطري وعلى بناء القدرات من أجل ضمان بذل اجلهود الال
الناس كافة يف العمليات الرامية  مشاركةاملنشودة على الصعيد الوطين؛ ويقرتن هذا املبدأ أيضاً بااللتزام بتعزيز 

 إىل حتقيق التنمية املستدامة؛

امة سرتاتيجيات التنمية املستدبأنه ينبغي ال ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام : تقّر التكامل وأوجه الترابط (جـ)
من أوجه  مو االقتصادي، واحلدأن تتصدى للتحديات املعاصرة املعقدة بطريقة متكاملة، إذ ينبغي هلا تعزيز الن

التصدي لتغري املناخ، ومحاية و ، وتعزيز التنوع البيولوجي مع مواجهة حتديات التوسع احلضري، املساواة انعدام
، وكذلك الشراكاتية كبرية إلقامة ية. ولذلك تويل اخلطة أمهالُنظم اإليكولوجية الربية والبحرية واملوارد املائ

 التحالفات املتعددة األطراف؛

ميكن  البأنه " ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام : تقّر السالم، والتفاهم بين الثقافات، والمواطَنة العالمية (د)
وتنص على التعهد بتعزيز التفاهم ]، ٣٥"[الفقرة أن تتحقق التنمية املستدامة يف منأى عن السالم واألمن

، وتتسم هذه األمور بأمهية حامسة ٢الثقايف واالحرتام املتبادل "ودعم روح املواطَنة العاملية واملسؤولية املشرتكة"
مجيع أشكال للتنمية املستدامة، مبنع  ١٦ بالنسبة إىل اليونسكو. وتُلزم اخلطة اجملتمع الدويل، يف إطار اهلدف

أحد وختلو من اخلوف والعنف وتقام يُهمَّش فيها  ال وعادلة يع على إقامة جمتمعات مساملةالتشجف وبالعن
 ؛مؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات فيها

                                                
العاملية واملسؤولية املشرتكة. ونعرتف بالتنوع الطبيعي والثقايف للعامل  واطَنةنتعهد بتعزيز التفاهم الثقايف والتسامح واالحرتام املتبادل ودعم روح امل" ٢

 .)٣٦(الفقرة  "نقر بأن الثقافات واحلضارات مجيعها ميكن أن تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة أل�ا من عناصرها التمكينية األساسيةو 
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يف املقام األول ضرورة  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام : تربز إمساك السلطات الوطنية بزمام األمور (ه)
عمليات التخطيط الوطنية بزمام األمور فيما خيص أهداف التنمية املستدامة املدجمة يف  إمساك السلطات

. وسيكون تعزيز قدرة السلطات الوطنية على اإلمساك بزمام األمور فيما والسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية
وستحرص . ٢٠٢١-٢٠١٨خيص أهداف التنمية املستدامة من املهام األساسية لليونسكو يف الفرتة 

تفعل ذلك، على أن تكون املساعدة اليت تقدمها مالئمة لالحتياجات احملددة واملتنوعة للدول  اليونسكو، إذ
 ؛٣املتوسطة الدخل الناشئة البلدان سّيما والاألعضاء، مع مراعاة التنوع املتزايد لقدرات الدول األعضاء، 

لى ضرورة زيادة االهتمام بتلبية االحتياجات : تشدد اخلطة عالتصدي لألزمات والنزاعات والكوارث (و)
بلداً من البلدان األقل منواً، اليت يبلغ جمموعها  ٣٣وهي  -اخلاصة للبلدان اليت تعاين من النزاعات واألزمات 

وبالتصدي لطول أمد األزمات يف الكثري  - مليون نسمة تقريباً  ٩٠٠بلداً ويصل عدد سكا�ا إىل  ٤٩اآلن 
والضعيفة على  الفئات السكانية الفقريةقدرة  تعاين من مشكالت إنسانية ونزاعات، وتعزيز من املناطق اليت

. وتنطوي اخلطة على االلتزام ٤ضررها منهاوت لظواهر املناخية الشديدةلمن تعرضها  احلدّ طريق  عنالصمود 
 بسد الفجوة بني االحتياجات اإلنسانية واملساعدات اإلمنائية؛

مة على احلقوق، تُلزم خطة قائ ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام : إن قائمة على الحقوقاألخذ بنهوج  (ز)
يف إطار  النساء والفتيات  تمكنيباملساواة بني اجلنسني و  بتعميمقوق اإلنسان و حب بتمكني اجلميع من التمتع

ع باألعمال ضطالكل األهداف والغايات؛ وتربز اخلطة أمهية املساعدة على وضع السياسات وعلى اال
 التقنينية لتحقيق األهداف والغايات املنشودة؛

االستفادة من طة اجلديدة بأمهية ): تقّر اخلالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار(تعزيز المعارف والعلوم واالبتكار  (ح)
ة الالزم البشرية المعارفوتعزيز القدرات والمهارات و استفادة كاملة  العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

والعلوم والتكنولوجيا احلياة،  مدى التعليم الجيد للجميعلتحقيق التنمية املستدامة، ويشمل هذا األمر توفري 
 ف.بشأن كل األهدا الجيدة البيانات، والوصول إىل املعلومات، وتوفري واالبتكار

  

                                                
تواجه زالت، على الرغم من اكتساب الكثري منها قدرات وموارد هائلة خالل العقد املاضي،  أقّرت األمم املتحدة بأّن "البلدان املتوسطة الدخل ما ٣

. ويُتوقع أن ٧٠/٢١٥سّيما يف القرار  به اجلمعية العامة يف الكثري من قراراهتا، وال أقّرت حتديات كبرية وتعاين من مواطن ضعف كثرية وفقًا ملا
السياسات والدعم  ، املزيد من املساعدة املتكاملة فيما خيص٢٠١٥بعد عام  تطلب هذه البلدان من منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، يف مرحلة ما

ضل التقين من أجل تعزيز القدرات الالزمة لوضع السياسات املنسقة وبناء املؤسسات واالستفادة من األموال الواردة من القطاع اخلاص على أف
 وجه ممكن".

، وخطة عمل املناخاتفاق باريس بشأن تغري و ، ۲۰۳۰-٥۲۰۱ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة  إطارارتباطًا وثيقًا ب هذا األمريرتبط  ٤
 .أديس أبابا
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 مة األمم املتحدةمنظو تكييف النهوج اليت تأخذ هبا اليونسكو: إقامة الشراكات وحتقيق التكامل يف  )٢(

 يتجزأ من منظومة سّيما بوصفها جزءًا ال يؤثّر تنفيذ اخلطة اجلديدة تأثريًا شديدًا على طريقة عمل اليونسكو، وال - ٨
على مجيع اجلوانب املتعلقة بعمل منظومة األمم  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام ة: "يؤثر اعتماد األمم املتحدة اإلمنائي

والُبىن اإلدارية التمويل  الوظائف وإجراءات اجلوانب املتعلقة برتابط األمور اخلاصة بالتوفيق بني ومنها منائية،املتحدة اإل
املقبلة بعني االعتبار  ٥م/٣٩وستأخذ الوثيقة  .٥اخلاصة بإقامة الشراكات" وجوالنهواآلثار قدرات الو والرتتيبات التنظيمية 

. وقد شددت الدول األعضاء يف ٦الطويليف األجل اإلمنائية ألمم املتحدة ا منظومةر دو املناقشات اجلارية حاليًا بشأن 
تتطلب تعزيز "التعاون األفقي" بني القطاعات  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام األمم املتحدة على أن املطالب الواردة يف 

املتحدة اإلمنائية نظراً لرتكيز إجراءات وأساليب احلوكمة واألطراف الفاعلة، مما يشكل حتدياً خاصاً بالنسبة إىل منظومة األمم 
واملساءلة والعمل اخلاصة بكيانات األمم املتحدة على "التعاون العمودي". وتقتضي اخلطة أيضًا أن تعزز األمم املتحدة 

لى منظومة األمم املتحدة والـُمحكمة للربامج: "وسيتعني عنسقة قدرهتا على توفري املزيد من أشكال املساعدة املتكاملة وامل
خطة التنمية أرادت املساعدة فعًال على تنفيذ  اإلمنائية بالتايل تنمية القدرات الالزمة للعمل بوصفها "منظومة" إذا ما

 .٧"٢٠٣٠املستدامة لعام 

ميكن حل املشاكل  . فال٢٠٢١-٢٠١٨خالل الفرتة أن تقوم اليونسكو بتعزيز شراكاهتا وتوسيع نطاقها ويُقرتح  - ٩
بشكل واضح األولوية للشراكات ومسألة التكامل  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام املعاصرة بالعمل املنفرد. وتويل 

على الصعيد  سّيما والوالنهوج املتكاملة، وستطغى هذه العناصر على جزء كبري من أعمال منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، 
تفتأ املنافسة  اليونسكو وغريها من املنظمات تلبية احتياجات البلدان وأولوياهتا يف ظروف ال الُقطري حيث سُيطلب من

ة واملقيمة للشراكات املتعددة األطراف الرامية إىل ر يسّ املو  ةالوسيطبوصفها اجلهة الداعية و  ،فيها تشتد. وتستطيع اليونسكو
االضطالع بدور مهم يف تنفيذ اخلطة يف جماالت اختصاصها ، ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام املساعدة على تنفيذ 

عن طريق توطيد الشراكات مع احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص، والسعي إىل إقامة أنواع جديدة من الشراكات 
جلنوب من أجل املتعددة األطراف والشاملة للجميع، وتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال وبلدان ا

حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وميكن أن تكون هذه النهوج فعالة جداً على الصعيد الوطين، وكذلك على الصعيد العاملي 
كالشراكة اخلاصة جبدول أعمال متعددة األطراف اسرتاتيجية شراكات حيث تستطيع اليونسكو التشجيع على إقامة 

 خربات وقدرات الكثري من الشركاء املختلفني يف إطار مجاعي اسرتاتيجي ُحمكم. ، اليت جتمع بني٢٠٣٠التعليم حىت عام
، التشجيع على إقامة هذه اُألطر املتعددة األطراف يف مجيع جماالت اختصاص ٢٠٢١-٢٠١٨وسيجري، خالل الفرتة 

سائل ذات االهتمام اليونسكو، وكذلك على إقامة شراكات متينة مع وكاالت األمم املتحدة من أجل العمل بشأن امل
املشرتك. وعلى غرار ذلك، يُفرتض أن يساعد احلوار املنظم بشأن التمويل أيضاً على وضع �وج متعددة الشركاء عن طريق 

                                                
 .هبا املتعلقةومن املناقشات ذاهتا املرجع نفسه. وقد اسُتمدت هذه الفقرة أيضاً من الوثيقة  ٥
 املرجع نفسه. ٦
 املرجع نفسه. ٧
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مع اجلهات  متعددة السنوات استراتيجية تمويلية اتفاقاتاملنشأة حديثًا وإبرام  الصناديق المتعددة المانحينتطوير 
 احلصر. ال الاملاحنة على سبيل املث

سكو في منظومة األمم تعزيز إدماج اليونبطريقة تشجع على  ٥م/٣٩وسيجري إعداد الربنامج املطلوب للوثيقة  -١٠
ار شراكة وثيقة مع منظومة األمم . وستعمل اليونسكو، استنادًا إىل مهمتها ومزاياها النسبية، يف إطالمتحدة اإلنمائية

لرؤساء التنفيذيني يف منظومة جملس ا؛ وذلك عن طريق ٢٠٣٠املتحدة بوجه عام من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
، اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج، و ة املستوى املعنية باإلدارةاللجنة الرفيعو وأركانه،  األمم املتحدة املعين بالتنسيق

 احلصر. ومنظومة األمم املتحدة اإلمنائية، على سبيل املثال ال

 ٢٠٣٠ وسعياً إىل تلبية طلبات الدول األعضاء اليت تلتمس فيها املساعدة على تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام -١١
على  يتجزأ من منظومة األمم المتحدة اإلنمائية جزءًا الستضطلع اليونسكو بأعماهلا بوصفها على الصعيد الوطين، 

، وستعمل يف هذا الصدد بصورة مشرتكة مع سائر منظمات األمم املتحدة، وستحرص على واإلقليمي الُقطري الصعيدين
ونية األكثر اسرتاتيجية املتعلقة بالربامج تفادي االزدواجية والتداخل يف العمل. وستساهم اليونسكو يف األنشطة التعا

على  عمليات الربجمة الُقطرية املشرتكةوالسياسات بني كيانات األمم املتحدة على الصعيد الُقطري عن طريق املشاركة يف 
اإلطار ، الذي سيكون ٨من خالل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة على حتقيق التنمية املستدامة سّيما والسبيل املثال، 

املشرتك بني الوكاالت للتخطيط والربجمة والرصد وقياس النتائج فيما خيص أعمال منظومة األمم املتحدة اإلمنائية برمتها على 
الصعيد الُقطري. ويُفرتض أن يتيح ذلك للمنظمة االستفادة من مزاياها النسبية. وسيجري إبراز وتعزيز دور اليونسكو 

سّيما عن طريق املساعدة على تيسري احلوار بشأن  ، والدقة في مجاالت اختصاصهاجهة داعية ووسيطة صابوصفها 
 السياسات بني احلكومات ومنظمات األمم املتحدة واجلهات املاحنة واجملتمع املدين.

 داخلاالتساق والتنسيق  تحسنياملبذولة على صعيد األمم املتحدة ل وستشارك اليونسكو مشاركة نشيطة يف اجلهود -١٢
 الستعراضاقرارها بشأن  ٢٠١٦عام  . ويف هذا الصدد، ستعتمد اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف �ايةنظومة األمم املتحدةم

أجل من  مة األمم المتحدةاألنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظو  ةكل أربع سنوات لسياس  الذي يجريالشامل 
منائية برمتها، وتعزيز قدرات منظومة ، الذي يُنتظر منه وضع إطار مرجعي اسرتاتيجي شامل ملنظومة األمم املتحدة اإلالتنمية

الُقطري، فضًال عن تعزيز الُبعد  األمم املتحدة اإلمنائية ومساعدهتا على إعادة حتديد دورها لزيادة تأثريها على الصعيد
ومة األمم املتحدة من أجل تنفيذ مل اليونسكو بالتعاون الوثيق مع شقيقاهتا يف منظاإلقليمي لعملها يف الوقت ذاته. وستع

عمليات املتابعة ر نشيط يف القرار الذي ستعتمده اجلمعية العامة بشأن ذلك االستعراض. وستضطلع اليونسكو أيضاً بدو 
سّيما عن طريق تنظيم  الو االقتضاء، ، وكذلك على الصعيدين اإلقليمي والوطين حبسب واالستعراض على الصعيد العاملي
 .لس االقتصادي واالجتماعيواجملالذي تتوىل رعايته اجلمعية العامة لألمم املتحدة  املنتدى السياسي الرفيع املستوى

                                                
 .املوجود حالياً حمل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة على حتقيق التنمية املستدامة سيحل  ٨
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 تنفيذ الربامج على الصعيد امليداين حتسني )٣(

حوار اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة بشأن دور منظومة األمم املتحدة اإلمنائية  أثناءجرى التشديد،  -١٣
 من أجلكيانات منظومة األمم املتحدة اإلمنائية الراهن لامليداين  احلضورعلى "ضرورة إعادة النظر يف  الطويليف األجل 

اختاذ تدابري  عن طريقصعيدين الُقطري واإلقليمي"، وذلك حتسني الفعالية من حيث التكاليف أثناء تنفيذ الربامج على ال
خمتلف السياقات الُقطرية وميكن تطبيقها على مراحل" وحتسني تالئم  ةكاتب امليدانيامل"إعداد مناذج مرنة لوجود  تضم

 بشأن استدامة الشبكة امليدانية. الراهنةمع مناقشات اليونسكو  هذا األمر وافق. ويتإجراءات وأساليب العمل

نشيطة ومستدامة متلك القدرات الالزمة للصمود وتلبية االحتياجات للتمكن من  شبكة ميدانيةبّد من وجود  وال -١٤
االضطالع باملهمة املسندة إىل اليونسكو، ومتكني املنظمة من مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ خطة التنمية املستدامة 

تربز هذه اخلطة ضرورة إمساك السلطات الوطنية بزمام األمور وضرورة متابعة واستعراض تنفيذها على  إذ ،٢٠٣٠ لعام
بنية ميدانية تنفيذية أكثر الصعيد اإلقليمي. وتقوم اليونسكو حاليًا باستعراض استدامة شبكتها امليدانية من أجل وضع 

كافية من أجل القيام بالواجبات اليت تفرضها   قدرات تنفيذيةمتلك و  ناجميةالرب  دوىمن اجل قدر أكرباتساقًا ومتانة تتسم ب
بّد لليونسكو من احملافظة على  وال .تتيحها اخلطة هلاالفرص اليت على املنظمة واغتنام  ٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعام

تلبية مناسبة.  ٢٠٣٠ ملستدامة لعامما أرادت تلبية متطلبات خطة التنمية ا مستوى التزامها بالعمل امليداين بوجه عام إذا
املبادئ (ألف)، على املسائل التالية: (أ) استعراض وحتديد  الثالثاجلزء  ٥م ت/٢٠٠ويرّكز االستعراض، كما تبّني الوثيقة 

يمي اإلقل على الصعيد اإلقليمي ودون ضور امليدايناحلمعايري (ب) استعراض  ؛الستدامة الشبكة امليدانية لليونسكواألساسية 
(جـ) النظر يف مرونة الشبكة امليدانية وقدرهتا على التكيف وفقاً لالحتياجات اإلقليمية؛ (د) اقرتاح تدابري الستخدام  ؛والوطين

اجملاالت الربناجمية الرئيسية؛ (ه) اقرتاح تدابري لتحسني يف الالزمة  اتاخلرب  البىن على أفضل وجه ممكن من أجل ضمان توفري
إىل جمموعة من املبادئ أمهها مبدأ  اإلقليمي والوطين الصعيديناليونسكو على  واملالية. وستستند أعمالاملوارد البشرية 

واملكاتب امليدانية،  ١ الذي ُحتدد مبوجبه األدوار والوظائف املتشابكة املنوطة بكل من املقّر ومعاهد الفئة لسلطاتاتفويض 
 املركزية والالمركزية والتفويض الفعلي للسلطات وتوضيح تسلسل املسؤوليات.والذي يشمل االعرتاف بالتكامل بني األنشطة 

وسيعتمد تنفيذ الربامج على الصعيدين اإلقليمي والوطين على تعاون اليونسكو الوثيق مع الدول األعضاء. وسيجري  -١٥
للقطاعات املعنية، وكذلك وفقاً للموارد  ينتج عنها من مواطن الرتكيز الربناجمية تنفيذها وفقاً الحتياجات الدول األعضاء وما

املتوفرة. وينبغي أن تتسم الشبكة امليدانية باملرونة الكافية للتكيف مع االحتياجات املتغرية واألولويات الربناجمية واملوارد 
 قليمية.املتوفرة. وتراعي االقرتاحات األولية احلالية احتمال تغّري كيفية تنفيذ الربامج تبعاً لالحتياجات اإل

حضورها وبرامجها وتتمثل إحدى املزايا النسبية اليت تتمتع هبا الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة يف  -١٦
. وقد طُرحت هذه املسألة على بساط البحث من قبل يف اليونسكو، وأقّرت الدول األعضاء بأمهية على الصعيد اإلقليمي

أيضاً األمهية  اجمللس االقتصادي واالجتماعيمناقشات وأبرزت . ٢٠١٥ ملنظمة فيما بعد عامتعزيز الُبعد اإلقليمي لعمل ا
الكبرية لعمل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية الفّعال على هذا الصعيد. وسُتبذل أيضاً اجلهود الالزمة لتعزيز مشاركة اليونسكو 
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ى الصعيد امليداين. وسيوىل اهتمام خاص للبلدان اليت تواجه عل بإجراءات وأساليب العمليف النهوج املشرتكة املتعلقة 
 .نزاعات وأزمات وكوارث

 لتخصصاتالجامعة ل الهدفان الشامالن، والوظائف، واألولويتان العامتان، والفئات ذات األولوية، واألنشطة

السمات والعناصر الرئيسية  والظروف الدولية إىل تعزيز أمهية ٢٠٣٠تؤدي خطة التنمية املستدامة اجلديدة لعام  -١٧
 -، ومنها اهلدفان الشامالن واألولويتان العامتان )٤م/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤سرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة ال

والفئة ذات األولوية املتمثلة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، واألهداف  -املتمثلتان يف أفريقيا واملساواة بني اجلنسني 
 رتاتيجية التسعة والتزام املنظمة بالقيام بأعمال متكاملة وجامعة للتخصصات.االس

 اهلدفان الشامالن والوظائف )١(

إذ تدرج السالم للمرة األوىل يف نطاق اخلطة  الهدفين الشاملين،أمهية  ٢٠٣٠ تعزز خطة التنمية املستدامة لعام -١٨
 ا األمر.اإلمنائية الدولية. وتتوافق االقرتاحات األولية مع هذ

وستواصل اليونسكو اضطالعها بالوظائف اخلمس املسندة إليها على النحو احملدد يف اسرتاتيجيتها املتوسطة األجل  -١٩
، ٢٠٣٠ ). وسرتكز اليونسكو، فيما خيص مساعدهتا للدول األعضاء على تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام٤م/٣٧(الوثيقة 

 يلي: على األنشطة املتعلقة مبا

تقدمي الدعم التقنيين الالزم إىل الدول األعضاء يف جماالت اختصاص املنظمة، مع الرتكيز على تطبيق االتفاقات  أ)(
والقواعد واملعايري الدولية، وكذلك على رصد تطبيقها وتقدمي املعلومات الالزمة يف هذا الصدد، من أجل 

ستدامة يف اخلطط وامليزانيات الوطنية، ومن أجل دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان إلدماج أهداف التنمية امل
 التصدي للتحديات الناشئة؛

إسداء املشورة وتقدمي التحليالت القائمة على البّينات بشأن األعمال التقنينية والسياسات، وإتاحة تشاطر  (ب)
املعارف، ومجع بيانات شاملة ومفّصلة وحتليلها من أجل األخذ خبيارات مستنرية قائمة على البّينات فيما 

 املنظمة؛ املتعلقة مبجاالت اختصاصخيص وضع السياسات 

على تنمية قدرات الدول األعضاء يف اليونسكو، مع الرتكيز على بناء القدرات املؤسسية يف مجيع  العمل جـ)(
جماالت اختصاصها الرئيسية، ومنها على سبيل املثال التخطيط الرتبوي وحمو األمية وإدارة املوارد املائية ومجع 

 البيانات وحتليلها، وغري ذلك؛

 الوطين؛ اإلقليمي والوطين ودون صعيد العاملي واإلقليمي ودونالعمل على تنمية القدرات على ال (د)
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االضطالع بدور اجلهة الداعية والوسيط الصادق إلنشاء جمموعات متعددة األطراف تُعىن بقضايا حمددة  (ه)
وتضم، حبسب االقتضاء، ممثلني للحكومات ووكاالت األمم املتحدة واجلهات املاحنة واجملتمع املدين؛ واجلمع 

اجملموعات الرئيسية املعنية مبجاالت اختصاص املنظمة (من الصحفيني إىل املعلمني، ومن الباحثني إىل  بني
الفنانني)؛ واالستفادة (بوسائل تضم األخذ بنهوج تشاورية وتشاركية) من الشراكات القائمة مع جمموعة كبرية 

املدين والشبكات املهنية، واللجان الوطنية  من اجلهات املعنية، ومنها منظمات األمم املتحدة األخرى واجملتمع
 والكراسي اجلامعية واملدارس املنتسبة لليونسكو، والقطاع اخلاص؛

مساعدة البلدان اليت تشهد نزاعات وأزمات، أو البلدان املتضررة من الكوارث، وتسخري إمكانيات املنظمة  (و)
عة الالزمة املتوفرة يف املقّر وعلى الصعيد اإلقليمي عندما امليدانية املتنوعة هلذا الغرض وتعزيزها باخلربات الواس

 وحيثما يكون هذا األمر ضرورياً.

(معاهد ومراكز  شبكاتهاوستقوم اليونسكو، أثناء اضطالعها هبذه الوظائف، بتسخري كل اإلمكانيات اليت توفرها  -٢٠
ايا احلسنة، وغري ذلك) من أجل االضطالع مبشاريع ، والكراسي اجلامعية، واملدارس املنتسبة، وسفراء النو ٢و ١ الفئتني

سّيما  . وستقوم اليونسكو أيضاً بتعبئة شبكتها امليدانية على أكمل وجه، وال٢٠٣٠ مهمة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام
 .٢٠٣٠ عن طريق القيام بأنشطة إقليمية تساهم يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام

 أفريقيا واملساواة بني اجلنسنيأولويتيها العامتني، ومها   تضطلع هبا اليونسكو لصاحلتعزيز األنشطة اليت )٢(

التنفيذية اخلاصة باألولوية املتمثلة  ، تستعرض اليونسكو اسرتاتيجيتهااألولوية العامة المتمثلة في أفريقيافيما خيص  -٢١
دورته السابعة والثالثني، وذلك لضمان توافقها مع خطة ، اليت اعتمدها املؤمتر العام يف ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة يف أفريقيا 

املعنونة "أفريقيا اليت نريدها"، مع مراعاة شواغل  ٢٠٦٣ لعام االحتاد األفريقي فضالً عن خطة ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 
ا، املسؤولة عن تنسيق هاء. وهلذا الغرض، استهلت إدارة أفريقي-ثانياً -٥م ت/١٩٩الدول األعضاء املعرب عنها يف القرار 

األعمال املشرتكة بني القطاعات اليت تتعلق باألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا، عملية تفكر داخل املنظمة بشأن التوجهات 
، ٢٠١٧-٢٠١٤املوضوعة للفرتة  للربامج الطليعية الستةاملستقبلية للعمل لصاحل هذه األولوية. وأفضت الدراسة املقارنة 

يف أفريقيا، إىل تأكيد توافق أهداف االسرتاتيجية التنفيذية واجملالني  قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانيةريت بالتعاون مع اليت أُج
) بناء السالم عن طريق بناء جمتمعات جامعة وسلمية وقادرة على الصمود، وثانيهما ١الرئيسيني اللذين ترّكز عليهما؛ وأوهلما (

ؤسسية من أجل حتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر؛ توافقاً تاماً مع خطة التنمية املستدامة لعام ) تعزيز القدرات امل٢(
وستظل االسرتاتيجية  إعالم). ١٣م ت/٢٠٠(للمزيد من التفاصيل، انظر الوثيقة  ٢٠٦٣وخطة االحتاد األفريقي لعام  ٢٠٣٠

التايل اإلطار العام للعمل يف هذا الصدد، وسيجري االسرتشاد هبا إلعداد ب اخلاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقياالتنفيذية 
 .٥م/٣٩مشروع الوثيقة 
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. ٢٠١٦وسُيجرى يف هذا الصدد أيضاً استعراض داخلي للربامج الطليعية املتعلقة باألولوية ألفريقيا حبلول �اية عام  -٢٢
خطة عمل لفترة األعوام األربعة المقبلة ن وضع ويُرجى أن يتمخض هذا االستعراض عن نتائج متّكن اليونسكو م

بشأن األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا تستند إىل أسس متينة مستوحاة من التجارب السابقة ومن الِعرب  ٢٠٢١-٢٠١٨
 ملتمثلة يف أفريقيااالقرتاحات األولية املقدمة يف هذه الوثيقة األولوية العامة ارتجم املستخلصة من تنفيذ الربامج الطليعية. وت

رناجمية حبسب كل قطاع من قطاعات الربنامج، وتستند هذه األنشطة استناداً كبريًا إىل النتائج اليت متخضت إىل أنشطة ب
عنها املشاورات مع الدول األعضاء ومجيع األطراف املعنية، ومنها الدول واألطراف املعنية األفريقية. وسيجري تعزيز العمليات 

لنهوج املشرتكة بني القطاعات بغرض التخطيط ملساعدة الدول األعضاء ومساعدهتا على حتقيق أهداف التنمية اهلادفة وا
سّيما فيما خيص اجملاالت ذات األولوية اليت تندرج يف نطاق  ، وال٢٠٦٣املستدامة وعلى تنفيذ خطة االحتاد األفريقي لعام 

يات الوطنية. وقد قامت الدول األعضاء األفريقية، يف ردودها على مهمة اليونسكو، من أجل تلبية االحتياجات واألولو 
دارة املستدامة واإل صف والشاملناجلّيد امل، بإدراج التعليم ٢٠٢١-٢٠١٨استبيان اليونسكو اخلاص بالربنامج وامليزانية للفرتة 

يعية األخرى اليت تندرج يف ِعداد األولويات يف ِعداد األولويات العليا. وتتعلق اجملاالت املواض للموارد الطبيعية يف أفريقيا
ومن العمل املشرتك بني القطاعات  ينبغي لليونسكو أن تزيد فيها استفادهتا من خربهتا املتعددة التخصصاتالعليا، واليت 

تنمية املستدامة؛ لتعزيز القدرات الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، باألمور التالية: تغري املناخ؛ والتعليم من أجل ال
 واحلوار بني الثقافات وبناء السالم؛ وتعليم املواطَنة العاملية؛ وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

وستأخذ املنظمة فضالً عن ذلك بنهج أكثر انسجاماً وتكامالً للربجمة يشمل صياغة النتائج وحتديد األهداف (عمًال  -٢٣
 األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا. من أجلهاء) عند التخطيط للربامج املراد االضطالع هبا -ثانياً -٥م ت/١٩٩بالقرار 

، ستواصل اليونسكو، يف برناجمها وميزانيتها للفرتة في المساواة بين الجنسين األولوية العامة المتمثلةوفيما خيص  -٢٤
 ٢٠٢١-٢٠١٤، االسرتشاد برؤيتها الطويلة األجل اليت حددهتا االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة ٢٠٢١-٢٠١٨

متكني املرأة أمر ضروري لتحقيق . وقد أقّر اجملتمع الدويل بأن العمل الثانية لتحقيق املساواة بني اجلنسنيوأكدهتا خطة 
للتنمية املستدامة)،  ٥ أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر مجيعها، ووافق على وضع هدف قائم بذاته هلذا الغرض (اهلدف

 ذاهتا. واعتبار هذا األمر غاية يف حدّ  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتياتوأكد جمدداً أمهية 

 ٢٠٢١-٢٠١٨٪ من الدول األعضاء اليت رّدت على استبيان اليونسكو اخلاص بالربنامج وامليزانية للفرتة ٥٤فاد وأ -٢٥
للتنمية املستدامة أمر مهم للغاية فيما خيصها. وُحتّث اليونسكو على  ٥ بأن قيام اليونسكو مبساعدهتا على حتقيق اهلدف
ني يف مجيع براجمها، وعلى بذل قصارى جهدها من أجل االضطالع باملزيد مواصلة إدراج أنشطة متعلقة باملساواة بني اجلنس
 .فيما خيص املساواة بني اجلنسنيمن املبادرات الرامية إىل إحداث التغيري املنشود 

على وستستند برامج اليونسكو بالتايل إىل النتائج احملرزة يف فرتة األعوام األربعة املاضية بفضل �جها املزدوج القائم  -٢٦
. وستواصل املساواة بني اجلنسنياجلمع بني إدراج أنشطة متعلقة باملساواة بني اجلنسني يف مجيع الربامج ووضع برامج خاصة ب
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اليونسكو تعزيز املساواة بني اجلنسني عن طريق تقدمي املساعدة الالزمة للدول األعضاء يف جماالت اختصاص املنظمة من 
 ستدامة.للتنمية امل ٥ أجل حتقيق اهلدف

 الفئات املستفيدة )٣(

معظم ووافق الفئات اليت حتظى باألولوية، واليت ينبغي أن توىل عناية خاصة يف برامج املنظمة.  ٤حددت الوثيقة م/ -٢٧
إيالء القدر  تواصلليونسكو أن لعلى أنه ينبغي ) ٪٩١على االستبيان من الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني ( من ردّ 

املذكورة يف االستبيان ترتيباً الفئات املستفيدة برتتيب أصحاب الردود وقام  م لفئات سكانية أو ُقطرية معيَّنة.من االهتما ذاته
أدناه  ١ على النحو املبني يف الرسم البياين الدرجة العليا) = ٥الدرجة الدنيا إىل  = ١(من  حبسب درجة األولويةتصاعدياً 

 لنتائج اخلاصة بكل فئة من تلك الفئات:الذي يبّني املتوسط املرجح احملسوب ل

 : ترتيب الفئات المستفيدة١الرسم البياني 
 (استناداً إلى ردود الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين على استبيان اليونسكو)

 
األولوية العليا. وستظل  الشباب) يف مجيع املناطق على ضرورة إيالء ٪٦٢ووافقت أغلبية من رّدوا على االستبيان ( -٢٨

) اإلطار العام للعمل يف هذا اجملال. وقد قام كل قطاع من القطاعات ٢٠١٤-٢٠٢١(التنفيذية بشأن الشباب  ةاالسرتاتيجي
إلجياد حلول للمشاكل املتعلقة هبذا املوضوع ومواءمة براجمه مع أهداف االسرتاتيجية التنفيذية  ببذل جهود واختاذ تدابري

األشخاص الذين يعانون من وعلى  أشد الفئات تهميشًا وفقراً ب. وعلى غرار ذلك، سيكون الرتكيز على بشأن الشبا
، ٢٠٣٠ أمراً ضرورياً للتقيد خبطة التنمية املستدامة لعام أقل البلدان نمواً وعلى  بعد الكوارث أوضاع ما بعد األزمات وما

ح يف خطط العمل مواصلة االهتمام الشديد بالشباب وأقل البلدان وتتوافق هذه االقرتاحات األولية مع هذا األمر. ويُقرت 
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منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والفئات االجتماعية املهمشة، وتضمني مجيع الربامج أنشطة خاصة هبذه الفئات الثالث، 
 صاص املنظمة.مع االستمرار يف إيالء األولوية ألفريقيا واملساواة بني اجلنسني يف مجيع جماالت اخت

باهتمام كبري يف برامج اليونسكو. وقد أعربت دول أعضاء كثرية عن دعمها  الدول الجزرية الصغيرة الناميةوحتظى  -٢٩
، مذكرًة بأمهية عمل اليونسكو الواسع النطاق لصاحل هذه الدول ٥م/٣٩القوي هلذه الدول أثناء املشاورات املتعلقة بالوثيقة 

. وذّكر املؤمتر العام أيضاً بأن هذه ة (مسار ساموا)جراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية الناميوبأمهية اإلطار العام إل
الفئة املستفيدة ذات األولوية ما زالت فئة مهمة. ويُقرتح مواصلة اجلهود املبذولة يف هذا الصدد خالل فرتة األعوام األربعة 

املشرتكة، العمل  طخطو  اتاالسرتاتيجيوتعزيز هذه اجلهود ملواءمة الربامج املتعلقة هبذا األمر مع  ٢٠١٧-٢٠١٤األوىل 
 ) واسرتاتيجيتها التنفيذية.٢٠١٦-٢٠٢١( خطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية الناميةسّيما مع  وال

 تنفيذ برامج اليونسكو بطريقة أكثر تكامًال ومجعاً للتخصصات )٤(

بتعزيز العمل ورد آنفاً)،  ر ماستقوم اليونسكو، فضالً عن تعزيز إدماج براجمها يف أعمال منظومة األمم املتحدة (انظ -٣٠
يف أعمال قطاعات برناجمها من أجل حتقيق أهداف  لتخصصاتجامع لنهج ب األخذ وتعزيز بين القطاعات المشترك

التنمية املستدامة، وتيسري تنفيذ الربامج يف اجملاالت املتعلقة هبذه األهداف. وقد اعتربت أغلبية الدول األعضاء واألعضاء 
، و"تعليم املواطَنة )٪٨١( "التعليم من أجل التنمية املستدامة"، ٥م/٣٩الردود على االستبيان اخلاص بالوثيقة  املنتسبني، يف

 ، و"احلوار بني الثقافات وبناء السالم ومكافحة مجيع أشكال التمييز")٪٦٩( العاملية الذي يشمل درء التطرف العنيف"
ينبغي لليونسكو أن تزيد فيها استفادهتا من خربهتا رأت أنه و ، ولويةاألدرجة عالية من تتسم باليت االت اجمل من ٪)،٦٨(

املتعددة التخصصات وأن تعزز �جها املشرتك بني القطاعات من أجل مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ خطة التنمية 
لوجيا املعلومات واالتصاالت تسخري التكنولوجيات الرقمية وتكنو )، و"٪٤٩" (تغّري املناخواعُترب " .٢٠٣٠املستدامة لعام 

" مبا يف ذلك احلد من خماطر الكوارث)( التأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلا٪)، و"٤٤" (لتعزيز التنمية املستدامة
 ٪)، من اجملاالت اليت حتظى باالهتمام.٤٢(

(انظر األقسام  ٥م/٣٩وسُرتاعى ضرورة العمل املشرتك بني القطاعات يف هذه اجملاالت يف مجيع أقسام الوثيقة  -٣١
الالحقة اخلاصة بالقطاعات) بدرجات متفاوتة، وسيختلف عدد القطاعات املعنية باختالف احلاالت. وسيجري الرتكيز، 

ة مبتكرة يف اجملاالت الثالثة املذكورة آنفاً مع الرتكيز على العمل احلصر)، على إعداد أنشطة تعاوني (ال سبيل األولوية على
على الصعيد الُقطري، الذي يتيح بلوغ أعلى املستويات فيما خيص قيمة العمل املشرتك بني القطاعات وجدواه. وقد شرعت 

ت املشرتكة بني القطاعات اليت مجيع القطاعات املعنية هبذا املوضوع يف وضع �وج مشرتكة وترتيبات عملية يف هذه اجملاال
 إضفاء أكبر قدر ممكن من المرونة على التدابير المالية وإجراءات التوظيفحتظى باألولوية. وسيجري بوجه خاص 

على الصعيد الُقطري لضمان حشد مجيع العاملني لدى اليونسكو حول القضايا املشرتكة، ومراعاة وجود أولويات الدول 
 ُقطري عند ملتقى القطاعات التقليدية يف الكثري من األحيان.األعضاء على الصعيد ال
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 ٥م/٣٩من أجل إعداد الوثيقة  مساهمة اليونسكو في تحقيق أهداف التنمية المستدامةالتخطيط ل

أعربت عنه الدول  يف الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام، ووفقاً ملامن قرارات  اعُتمد قشات وماانمدار من  اوفقاً مل -٣٢
يف مجيع  بطريقة متكاملة ٢٠٣٠ خطة التنمية المستدامة لعامتسعى اليونسكو إلى تنفيذ األعضاء أثناء املشاورات، 

جماالت اختصاصها (الرتبية، والعلوم، والثقافة، واالتصال واملعلومات)، مستفيدًة يف ذلك من خربهتا املتعددة التخصصات 
لتوفري التعليم  نهج متكاملاعات. وتضم األمور اليت قامت هبا اليونسكو يف هذا الصدد األخذ بومهمتها املشرتكة بني القط

من أجل حتقيق التنمية املستدامة، العلوم والتكنولوجيا واالبتكار اجليد الشامل للجميع؛ وتسخري اإلمكانيات اليت توفرها 
ت والنساء؛ وتأييد االندماج االجتماعي وإشراك الشباب يف ويشمل هذا األمر التصدي لتغري املناخ؛ وتعزيز متكني الفتيا

حياة جمتمعاهتم؛ وصون الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف؛ والذود عن حرية التعبري وتوسيع نطاق االنتفاع بتكنولوجيات 
وتدمري املمتلكات التطرف العنيف والتطهري الثقايف  درء املعلومات واالتصاالت. وتعمل املنظمة أيضًا بصورة نشيطة على

تعيق هذه األفعال اجلهود العاملية الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وتأخذ اليونسكو أيضًا بنهج  الثقافية، إذ
متكامل يف أساليب عملها عن طريق توثيق الروابط بني أعماهلا التقنينية وأنشطتها التنفيذية على الصعيد الُقطري. وتساعد 

بني أركان عمل األمم املتحدة، وتضم مساعيها يف هذا الصدد دعوهتا مؤخراً إىل توثيق الروابط  التكامل ى تعزيزاليونسكو عل
. ويتيح هذا األمر فرصة فريدة إلبراز الُبعد اإلنساين ألعمال اليونسكو الرامية إىل اإلنسانية واملساعدة اإلمنائية ةاإلغاثبني 

الرتويج لتطبيق القيم األساسية لألمم املتحدة املتمثلة يف حقوق اإلنسان والتسامح  درء النزاعات والتصدي هلا عن طريق
 واحرتام التنوع الثقايف.

مسامهة اليونسكو يف تنفيذ كيفية لليونسكو على توضيح  وساعدت املناقشات األخرية اليت أجرهتا اهليئتان الرئاسيتان  -٣٣
اخلطة األولية اليت ُوضعت لبيان دورته الثامنة والثالثني يف  إبان املؤمتر العامنظر قد . ف٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعام
ورحب املؤمتر . ٧م/٣٨يف الوثيقة  واليت ُقّدمت إليه ،٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعامتنفيذ كيفية مسامهة اليونسكو يف 

تركيز برنامج املنظمة ومواردها على تنفيذ خطة التنمية "جبهود املديرة العامة الرامية إىل ، وكذلك اخلطة األوليةبتلك  العام
). وطلب ١٠٤م/٣٨(القرار  اخلطة األولية). ودعا املديرة العامة إىل استكمال ١٠٤م/٣٨" (القرار ٢٠٣٠املستدامة لعام 

النسبية وقيمتها الرتكيز على مزايا اليونسكو ، على "٥م/٣٩أيضًا من املديرة العامة أن حترص، عند إعداد مشروع الوثيقة 
موافاته إبّان ". وفضالً عن ذلك، طلب اجمللس التنفيذي، يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة، من املديرة العامة "اإلضافية

، مبعلومات عن خمتلف املهمات واألنشطة واألدوار اليت تعتزم ٥م/٣٩دورته املائتني، ضمن اقرتاحاهتا األولية بشأن الوثيقة 
 ).٧م ت/١٩٧" (القرار ٢٠٣٠االضطالع هبا يف إطار مشاركتها يف التنفيذ التدرجيي خلطة التنمية املستدامة لعام  اليونسكو
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 : مساهمة اليونسكو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة٢ الرسم البياني
 (استناداً إلى ردود الدول األعضاء واألعضاء المنتسبين على استبيان اليونسكو)

 
وفضًال عن املناقشات اليت أجرهتا اهليئتان الرئاسيتان، تناول االستبيان الذي أُرسل إىل الدول األعضاء واألعضاء  -٣٤

السؤال األول: وفقاً الحتياجاتكم وأولوياتكم الوطنية، ما هي أهداف التنمية املستدامة اليت املنتسبني هذه املسألة يف إطار "
ن اليونسكو؟ ويُرجى حتديد درجة األولوية لكل هدف عن طريق وضع أحد اخليارات ميكن أن يتطلب حتقيقها مساعدة م

 خالصة الردود الواردة على هذا السؤال: ٢ ويقّدم الرسم البياين .٩التالية "عالية" أو "متوسطة" أو "منخفضة"

                                                
حّذرت عدة دول أعضاء من الغموض الذي يكتنف هذا السؤال، إذ ميكن أن يكون هناك اختالف بني األمور اليت يتطلب حتقيقها مالحظة:  ٩

 ك نظراً لضرورات التعاون الدويل.مساعدة من اليونسكو نظراً لالحتياجات الوطنية واألمور اليت يتطلب حتقيقها ذل
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املنطقة اليت تنتمي ٪ من الدول األعضاء اليت رّدت على االستبيان، بغّض النظر عن ٥٠يزيد على  اعترب ما •
(تغري املناخ،  ١٣٪)، واهلدف ٨١(التعليم،  ٤إليها، درجة أولوية األهداف الستة التالية "عالية": اهلدف 

(املساواة بني اجلنسني،  ٥ ٪)، واهلدف٥٥(الُنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي،  ١٥٪)، واهلدف ٦٠
 ٪)؛٥٠ياه، (امل ٦٪)، واهلدف ٥٤(احمليطات،  ١٤٪)، واهلدف ٥٤

٪ من الدول األعضاء اليت رّدت على االستبيان درجة أولوية األهداف التسعة التالية "عالية" أو ٨٥اعترب  •
٪)، ٨٦(املياه،  ٦٪)، واهلدف ٩١(املساواة بني اجلنسني،  ٥ ٪)، واهلدف٩٩(التعليم،  ٤"متوسطة": اهلدف 

٪)، ٨٥(احمليطات،  ١٤٪)، واهلدف ٨٧اخ، (تغري املن ١٣٪)، واهلدف ٨٦(النمو والعمالة،  ٨واهلدف 
 (وسائل التنفيذ)؛ ١٧٪)، واهلدف ٨٩(اجملتمعات املساملة،  ١٦٪)، واهلدف ٨٩(التنوع البيولوجي،  ١٥ واهلدف

(النمو  ٨ تضم األهداف اليت اعُتربت درجة أولويتها "عالية" أو "متوسطة" األهداف الثالثة التالية: اهلدف •
 (وسائل التنفيذ). ١٧(اجملتمعات املساملة)، واهلدف  ١٦والعمالة)، واهلدف 

يف  بأدوار مهمةواستناداً إىل هذه املشاورات، ُأجري استعراض ألهداف التنمية املستدامة اليت ستضطلع اليونسكو  -٣٥
 املساعي الرامية إىل حتقيقها، وجرى الرتكيز بوجه خاص على األدوار التالية:

ليًا أو دور قيادي وتنسيقي مشرتك للمساعدة على حتقيق اهلدف والغايات دور قيادي عاملي معرتف به دو  •
 املرتبطة به وعلى متابعة واستعراض املساعي املبذولة يف هذا الصدد؛

 دور عاملي معرتف به على صعيد الرصد ووضع املؤشرات فيما خيص اهلدف والغايات املرتبطة به؛ •

 السياسي بتحقيق اهلدف؛دور تروجيي عاملي للمحافظة على االلتزام  •

 القيادة املنفردة أو املشرتكة لتحالفات عاملية متعددة األطراف و/أو آليات مشرتكة بني الوكاالت؛ •

 مهمة تقنينية معرتف هبا، ومساعدة الدول األعضاء على وضع السياسات والقيام بتنمية القدرات يف الدول األعضاء. •

("أهداف التنمية املستدامة اليت ، يف امللحق األول ٢٠١٦وترد تفاصيل هذا االستعراض، الذي أُجري يف متوز/يوليو  -٣٦
) الذي "٢٠١٦ستساهم اليونسكو يف حتقيقها مسامهة كبرية: اخلطة اإلرشادية اخلاصة باألدوار الرئيسية يف متوز/يوليو 

يت ستساهم اليونسكو يف حتقيقها مسامهة كبرية استناداً إىل أدوارها املذكورة حيتوي على قائمة ألهداف التنمية املستدامة ال
اليونسكو ستضطلع بأدوار مهمة في تحقيق . وتبني تلك اخلطة الشاملة أن على خمتلف املستوياتآنفاً اليت تضطلع هبا 

 التالية: أهداف التنمية المستدامة التسعة

 )؛(التعليم ٤اهلدف  -

 )؛بني اجلنسني(املساواة  ٥ اهلدف -
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 (املياه)؛ ٦اهلدف  -

بشأن البحث العلمي) الذي يرتبط أيضًا بوسائل التنفيذ املذكورة  ٥-٩سّيما الغاية  (االبتكار، وال ٩اهلدف -
 )؛تكنولوجيا لصاحل أقل البلدان منواً البنك و  التكنولوجيا، آلية لتيسري( ١٧يف اهلدف 

ب -١١و ٥-١١، والغايتان الرتاث الثقايف والطبيعيبشأن  ٤-١١(املدن، مبا يف ذلك الغاية  ١١اهلدف  -
 بشأن الشمول)؛ ٣-١١، والغاية حلد من الكوارثبشأن ا

 )؛(تغري املناخ ١٣اهلدف  -

 )؛(احمليطات ١٤اهلدف  -

 )؛(التنوع البيولوجي ١٥اهلدف  -

 ).(اجملتمعات املساملة ١٦اهلدف  -

ه القائمة األولية قائمة إرشادية وانتقائية يف هذه املرحلة، وتستند إىل الدراسة التحليلية اليت ُأجريت يف وتظل هذ -٣٧
سّيما فيما خيص توزيع املهام واألدوار يف بعض اجملاالت  بأن الوضع قد يتغري، وال بّد من التذكري وال. ٢٠١٦متوز/يوليو 

 اليت تتطلب مساعدة من اليونسكو.

عن االستعراض املذكور آنفًا وعن اخلطة األولية اليت متخض عنها، ُأجري بالتعاون مع خمتلف القطاعات  وفضالً  -٣٨
يف إطار إعداد االقرتاحات األولية. وتستند اخلطة اجلديدة إىل اخلطة األولية الواردة يف  خطة جديدةاستعراض آخر لوضع 

، وترمي إىل حتديد أمهية كل "جمال ر االسرتاتيجي اخلاص بالنتائجالتقري، وكذلك إىل النتائج الواردة يف ٧م/٣٨الوثيقة 
مواضيعي" مقرتح بالنسبة إىل أهداف التنمية املستدامة والغايات املرتبطة هبا. ومشل االستعراض كل الربامج الرئيسية، وأتاح 

. ولذلك ترد يف القسم ٢٠٣٠ لعاميف تنفيذ خطة التنمية املستدامة وضع خطة إرشادية مفصلة ملسامهة كل برنامج منها 
اخلاص بكل قطاع من القطاعات جداول تبّني بالتفصيل كيفية مسامهة القطاع املعين يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

 والغايات املرتبطة هبا.

اليونسكو ويلّخص اجلدول التايل اخلطة اإلرشادية ملسامهة اليونسكو، عن طريق مجيع الربامج الرئيسية ومعهد  -٣٩
لإلحصاء، يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة والغايات املرتبطة هبا (تدّل اخلانات املظللة يف اجلدول التايل على أّن القطاع 
املذكور معين بتحقيق اهلدف بكامله؛ وحيدد اجلدول يف احلاالت األخرى غايات هدف التنمية املستدامة اليت تعين القطاع 

 املذكور):
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 ٢٠٣٠ خطة التنمية المستدامة لعامالخطة اإلرشادية لمساهمة اليونسكو في تنفيذ 

تنفيذ خطة التنمية املستدامة واخلطط اإلرشادية املفصلة ملسامهة اليونسكو يف  ةوتشكل اخلطة اإلرشادية اإلمجالي -٤٠
اخلاصة بالربامج الرئيسية املختلفة ومبعهد  األولية اسُتعين بها فعًال إلعداد االقتراحاتدليًال مفيداً، وقد  ٢٠٣٠ لعام

من أجل ضمان توافق  ٥م/٣٩اليونسكو لإلحصاء. وسيتواصل االسرتشاد هبا إلعداد الربامج املراد وضعها ملشروع الوثيقة 
بّد مع  بات. وال، وضمان تلبيتها هلذه املتطل٢٠٣٠ تلك الربامج مع املتطلبات اجلديدة اخلاصة خبطة التنمية املستدامة لعام

املباشرة وقد متيل إىل التقليل من  ال ُتظهر اخلطط املسامهات غري ذلك من إدراك مغزى وحدود تلك اخلطط اإلرشادية، إذ
مدى الرتابط بني أهداف التنمية املستدامة ومن قيمة النهوج املتكاملة. فال يعين وجود خانات فارغة يف اجلدول الوارد آنفاً 

قطاعية، على وجه اخلصوص، أن األعمال اليت تضطلع هبا اليونسكو يف تلك اجملاالت ليست مهمة، بل ويف اجلداول ال
عن نتائج مؤاتية قد تؤثّر يف بعض اختصاصها يُنتظر يف واقع األمر أن يسفر عمل اليونسكو يف كل جمال من جماالت 

داف التنمية املستدامة وتشكيلها بنيانًا واحداً يعّزز بعضه اجملاالت املرتبطة بسائر أهداف التنمية املستدامة نظراً لرتابط أه
مباشرة يف  ) مسامهة غري٤بعضاً. فعلى سبيل املثال، تساهم األنشطة اليت جيري االضطالع هبا يف جمال التعليم (اهلدف 

يف  - ت العلميةكما تبّني الدراسا -) وكذلك ١٠(اهلدف  املساواة من أوجه انعدام ) واحلد١احلد من الفقر (اهلدف 
 )، إخل.٣و ٢حتسني الصحة والتغذية (اهلدفان 

 تحسين إعداد البرامج وكيفية تنفيذها

التوجه القيادي (الفصل "ثامناً" املعنون " ٤م/٣٧ستواصل اليونسكو التزامها بتنفيذ برنامج اإلصالح الوارد يف الوثيقة  -٤١
التقييم اخلارجي اليت متخض عنها وصيات ")، الذي يستند إىل التائجحنو حتقيق الفعالية والتوجه اإلداري حنو حتقيق النت

، آخذًة بعني االعتبار الِعرب املستخلصة من خمتلف عمليات التقييم والتدقيق واملراجعة اليت ُأجريت ٢٠١٠املستقل يف عام 
الب الدول األعضاء بقدر لتلبية احتياجات ومطامتالك اليونسكو لكل الوسائل الالزمة منذ ذلك احلني من أجل ضمان 

الھدف 17الھدف 16الھدف 15الھدف 14الھدف 13الھدف 12الھدف 11الھدف 10الھدف 9الھدف 8الھدف 7الھدف 6الھدف 5الھدف 4الھدف 3الھدف 2الھدف 1
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. ٢٠٣٠ سّيما فيما خيص املساعدة على تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ، وال٢٠٢١-٢٠١٨أكرب من الفعالية يف الفرتة 
وسرتكز اليونسكو بوجه خاص على مواصلة االرتقاء بثقافتها القائمة على النتائج؛ وتعزيز قدرات املوظفني يف جمال إعداد 

وتنفيذها؛ وإعادة النظر يف إجراءاهتا اإلدارية؛ وحتسني إدارهتا للمعارف وإعادة تصميم ُنظمها األساسية اخلاصة الربامج 
 باملعلومات؛ وتعزيز آلياهتا املستخدمة يف عملييت الرصد والتقييم ويف إدارة املخاطر لتعزيز الفعالية واملساءلة والشفافية.

 ٢٠٢١-٢٠١٨للفرتة سُيبقي الربنامج وامليزانية ، ١٠٤م/٣٨صوص عليها يف القرار وعمًال باملبادئ التوجيهية املن -٤٢
 مع إدخال التعديالت الضرورية التالية عليها: ٥/م٣٨) على البنية األساسية للوثيقة ٥/م٣٩(الوثيقة 

هذه اجملاالت عن  على اجملاالت اليت حتظى بدرجة عالية من األولوية وتركيز املوارد على يف الربامجالرتكيز  تعزيز •
طريق وضع عدد حمدود من حماور العمل لكل برنامج من الربامج الرئيسية، واستخالص هذه احملاور مباشرة من 

 ؛٤م/٣٧األهداف االسرتاتيجية املنصوص عليها يف الوثيقة 

بني  مواصلة االستفادة من خربة اليونسكو املتعددة التخصصات ومواصلة وضع برامج واسرتاتيجيات مشرتكة •
احلصر التصدي لتغري املناخ وتعزيز احلوار بني  القطاعات يف اجملاالت ذات األولوية، ومنها على سبيل املثال ال

 أصحاب خمتلف الثقافات؛

بامليزنة القائمة . وسيجري األخذ التقارير لربجمة واإلدارة والرصد وإعدادا االستناد دائماً إىل النتائج يف عمليات •
، يف مجيع قطاعات ٥م/٣٨يت ُأخذ هبا من قبل يف الربامج الرئيسية اخلمسة عند إعداد الوثيقة ، العلى النتائج

 مشاورات انطالقاً للتمكن من إجراء  ٥م/٣٩املنظمة، ومنها القطاعات غري الربناجمية، عند إعداد مشروع الوثيقة 
 تستند إىل النتائج املنشودة. من القاعدة

 ،الربجمة واإلدارة والرصد وإعداد التقارير استناداً إىل النتائجافقة بالتايل توافقاً تاماً مع مبادئ متو  ٥م/٣٩وستكون الوثيقة  -٤٣
به  أوصى ، وفقًا ملاالحوار المنظَّم بشأن التمويلالنتائج. وسيكون السعي إىل إقامة القائمة على امليزنة وكذلك مع مبادئ 

أوصى به  واو، العنصر الرئيسي اجلديد يف هذا الصدد، وسرياعى فيه ما-ثانياً -٥م ت/١٩٩ينص عليه القرار  املؤمتر العام وما
موضوع وثيقة  احلوار املنظَّم بشأن التمويل واإلطار املوحد للميزانيةاجمللس التنفيذي بشأن األخذ بنهج "تدّرجي". ويشّكل 

 ٢٠١٩-٢٠١٨التقديرات التقنية األولية للفرتة اجلزء الثالث)، شأ�ما يف ذلك شأن  ١٣م ت/٢٠٠منفصلة (الوثيقة 
 اجلزء الثاين). ١٣م ت/٢٠٠(الوثيقة 

سّيما  وستكون الشفافية أمراً ضرورياً لتسيري وإدارة شؤون هذا النهج اجلديد وتقدمي برنامج اليونسكو وميزانيتها، وال -٤٤
، على تطوير ٥م/٣٩بشأن التمويل. ويُعتزم العمل، يف الفرتة املشمولة بالوثيقة املنظَّم ر من أجل التمكن من إقامة احلوا

وحتسينها كما ينبغي لضمان تأديتها لدورها يف توفري معلومات حديثة عن اجلوانب  اإللكترونية الخاصة بالشفافية ةبوابال
 الرئيسية لربامج اليونسكو ومواردها وأعماهلا.
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وضع سجل للمخاطر  بوسائل تضم ٥م/٣٩يف الوثيقة  بإدارة المخاطرويُعتزم املضي قدماً يف تعزيز األنشطة املتعلقة  -٤٥
ن ذلك، بأنه سيجري حتسني عملية عوالقيام دائماً بتحديد واستعراض النهوج الكفيلة باحلّد منها. وينبغي التذكري، فضًال 

 .٪ من ميزانية األنشطة هلذا الغرض٣يق ختصيص خالل الفرتة املقبلة عن طر  تقييم البرامج

، ضرورة ٢٠٢١-٢٠١٨إعداد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة وطلب املؤمتر العام من املديرة العامة أن تراعي، عند  -٤٦
وضع اسرتاتيجيات إل�اء األنشطة وبنود لالنقضاء املوقوت، مع مراعاة مؤشرات معدَّة خصيصًا لكل برنامج من "
هذه املسألة، مع الرتكيز على "االستدامة" وعلى "اسرتاتيجية اخلروج" اليت جيب أن  ٥م/٣٩. وستتناول الوثيقة ١٠"لربامجا

تتضمنها وثيقة أو خطة أي مشروع يتطلب االستدامة. وتندرج االستدامة يف ِعداد املعايري الرئيسية اخلمسة اليت اسُتخدمت 
 :١١يلي ، الذي ينص على تقييم "االستدامة" وفقاً ملاالنتائجالتقرير االسرتاتيجي اخلاص بإلعداد 

 :االستدامة، وتقيَّم باألخص من خالل ما يلي"

لنتائج املرجوة؛ وكذلك قدرة الدول العوامل املالية: القدرة املالية لليونسكو على مواصلة تنفيذ الربنامج وحتقيق ا •
 األعضاء (اجلهات املستفيدة) على دعم الربنامج؛

 يه؛ملكية البلدان الشريكة: مستوى ملكية الدولة العضو للربنامج، من حيث املشاركة ف •

 "ديداً دقيقاً ونقاط خروج.اسرتاتيجية اخلروج: وجود خطة لالستدامة/اسرتاتيجية للخروج مع جدول زمين حمدد حت •

كان اجمللس التنفيذي قد أيّد واعتمد رمسياً معيار "االستدامة" والتعريف الوارد له آنفاً بوصفه أحد املعايري الرئيسية  وملا -٤٧
اخلمسة الواجب استخدامها الستعراض الربامج متهيداً إلعداد التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج (فضًال عن املعايري األربعة 

)، فإن من املقرتح العمل نتائج ملموسةالبّينة و السامهة ؛ واملامليزة النسبية/القيمة املضافة؛ و ة على اإلجنازالقدر ؛ و املالءمةالتالية: 
خالل فرتة العامني املقبلة على وضع "مؤشرات لالستدامة" تالئم كل برنامج من برامج املنظمة. وسرتتبط هذه العملية ارتباطاً 

.٢٠١٩-٢٠١٦وسيشمل الفرتة  ٢٠٢٠ملقبل اخلاص بالنتائج الذي سيُنشر يف ربيع عام مباشراً بإعداد التقرير االسرتاتيجي ا

 ،استدامة البرامجتدابير النقضاء املوقوت" بعبارة "االيونسكو، عن عبارة "اسرتاتيجيات إ�اء األنشطة وبنود  نصوصستعاض، يف يُقرتح أن يُ  ١٠
 حيث يُدرج هذا البند بوصفه بنداً التشريعية  النصوصالنقضاء املوقوت" يف ااستخدام مصطلح "بند ، إذ يشيع "الخروجاستراتيجيات منها و 

الفرصة للنظر  للهيئة التشريعية، مما يتيح به بتمديد العمل تقم اهليئة التشريعية تاريخ معني ما مليف  معّني  قانونمفعول يقضي بانتهاء سريان  اً نظامي
 نصوصاألمم املتحدة أو يف  نصوصقضاء املوقوت" يف أي "بنود لالن اآلن درجتُ  الحمددة. و  مدةالقانون املعين بعد انقضاء  حيثياتجمدداً يف 

توصية يف  قّط أيةوحدة التفتيش املشرتكة لألمم املتحدة صدر تُ  ملو . منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديكاملؤسسات الدولية احلكومية  
أي بعد سنتني أو أربع سنوات  ،حمددة زمنياً وتنتهي بانتهاء دورة الربنامج نظراً لكو�ابرامج األمم املتحدة عادة برامج "موقوتة"  وتُعتربهذا الشأن. 

على النحو احملدد صراحة يف  املنظمةمنح املدير العام "إذناً" رمسياً بتنفيذ برامج  صالحيةفيما خيص اليونسكو، وحده، املؤمتر العام وميلك عادة. 
 قرارات املؤمتر العام.

 مستوى املساءلة والشفافية يف تنفيذ الربامج حّسن لإلبالغ إطار جديداعتماد باملؤمتر العام، يف دورته الثامنة والثالثني، قيام بأن  التذكريينبغي  ١١
لويات الختاذ القرارات االسرتاتيجية وحتديد أو االستناد إليها  لليونسكواليت تستطيع اهليئتان الرئاسيتان ات والشواهد ، وأثرى قاعدة البينّ حتسيناً كبرياً 
استندت إىل الرئيسية مفصلة للربامج  تقييماتاجلزء األول (باء))  ٤م ت/١٩٩م التقرير االسرتاتيجي األول اخلاص بالنتائج (الوثيقة الربامج. وقدّ 

 .والتدقيق والتقييم املتعلقة مبوضوع التقريرراجعة امل اتواسرتشدت بنتائج عملي ،معايري واضحة وافق عليها اجمللس التنفيذي
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benchmarking role 

Global advocacy role 
to sustain political 

commitment 

Leads or co-leads  
global multi-stakeholder 

coalitions and/or  
interagency mechanisms 

Recognized normative 
mandate and provider of 

upstream policy 
support and capacity 

development to Member 
States 

SDG 4 – 
quality 
education 

Incheon Declaration, (World 
Education Forum, 2015) 
confirmed UNESCO’s 
mandated role to lead and 
coordinate the 2030 
Education Agenda and to 
develop an appropriate 
global coordination 
mechanism;  

Lead role in the development 
of thematic indicator 
framework for monitoring; 
Mandated role to monitor and 
review progress towards 
Education 2030 targets, 
including through the Global 
Education Monitoring (GEM) 
Report, as well as through the 
contribution of UIS to the SG’s 
Progress Report. 

Mandated global advocacy 
role to sustain commitment 
to SDG 

Mandated role to lead and 
coordinate the 2030 Education 
Agenda through the multi-
stakeholder SDG 4-Education 
2030 Steering Committee, 
Global Education Meetings 
(GEMs), regional meetings 
and partnering with specialized 
NGOs, the civil society and the 
private sector 

Provide normative support 
in 6 thematic education 
areas; capacity 
development and upstream 
policy advice on: 
(a) integrating the SDG 4
into Education policy and
plans; (b) data collection
and development of
indicators for monitoring
progress towards SDG 4
targets.

SDG 5  
(gender 
equality),  
targets 5.1, 5.5 
and 5.c 

Leadership and coordination 
role in promoting gender 
equality in UNESCO’s areas 
of expertise (education, 
science, etc.). A global 
priority for UNESCO. 

Key monitoring role in 
education and science and 
systematic collection of sex-
disaggregated data and 
analysis and sharing of good 
practices. 

Global advocacy role in 
areas of expertise; 
celebration of International 
Women’s Day; other major 
celebrations and initiatives 
(l’Oréal Prize, etc.). 

Multi-stakeholder partnerships 
promoted with other UN 
entities and other partners.  

In UNESCO’s areas of 
expertise.  

SDG 6 
(water), 
target 6.5 

Recognized role as lead of 
International Hydrological 
Programme (IHP) and World 
Water Assessment 
Programme (WWAP), and as 
a member of UN-Water. 

Lead monitoring and 
benchmarking capacities 
through WWAP and its World 
Water Development Report 
(WWDR). Prepared with 
UNECE the monitoring 
methodology for target 6.5 and 
indicator 6.5.2 on 
transboundary water 
cooperation. Contributes to the 
SG’s SDG Progress Report 
through UIS. 

Global advocacy on SDG 6 
promoted through World 
Water Day and through other 
dedicated events and 
initiatives. 
National level activities of 
IHP chapters and UNESCO 
water-related centers and 
networks. 

UNESCO Global Network for 
Water and Development 
Information for Arid Lands  
(G-WADI); UNESCO’s 
International Droughts Initiative 
(IDI); interagency International 
Floods Initiative (IFI); 
UNESCO’s membership of UN 
water. 

Ensured through 
UNESCO’s IHP which a) 
mobilizes international 
cooperation to improve 
knowledge and innovation 
to address water security 
challenges; (b) strengthens 
the science-policy interface 
to achieve water security at 
all levels; (c) develops 
institutional and human 
capacities for water 
security and sustainability. 
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Annex: Sustainable Development Goals (SDGs) to which UNESCO will contribute significantly: indicative mapping of key roles as of July 2016 

Internationally recognized 
global leadership or  

shared leadership and 
coordination role 

Recognized global 
monitoring and 

benchmarking role 

Global advocacy role 
to sustain political 

commitment 

Leads or co-leads  
global multi-stakeholder 

coalitions and/or  
interagency mechanisms 

Recognized normative 
mandate and provider of 

upstream policy 
support and capacity 

development to Member 
States 

SDG 9 
(innovation), 
targets 9.5, 
9.b
and 9.c

Significant monitoring and 
benchmarking capacities for 
SDG 9 through the “UNESCO 
Science Report” and the 
Global Observatory of 
Science, Technology and 
Innovation Instruments 
(GOSPIN). Recognized role in 
the monitoring of target 9.5. 
UIS reports on STI related 
indicators 9.5.1 and 9.5.2 for 
the SG’s SDG Progress 
Report. 

Global advocacy on the 
contribution of STI to the 
SDGs through dedicated 
events (i.e. World Science 
Forum, World Science Day). 

Active member of the 
Technology Facilitation 
Mechanism interagency group, 
the Technology Bank for the 
LDCs, Secretariat of the UN 
Secretary-General’s Scientific 
Advisory Board (SDG 17) 

Recognized role in 
supporting countries in 
harnessing STI to achieve 
the SDGs.  Expertise in 
providing normative, 
operational and policy 
support to countries for the 
development of STI 
systems and related 
capacities and science-
policy interface. 
Contributes also fostering 
scientific research and 
assisting in technology 
capacities through its Open 
Solutions Programme. 
Statistical capacity-building 
support on the 
development of indicators 
for monitoring progress 
towards target 9.5 

SDG 11 
(sustainable 
cities), 
targets 11.4, 
11.3, 11.5, 
11.b

Lead for target 11.4 
(“Strengthen efforts to protect 
and safeguard the world’s 
cultural and natural 
heritage”) with the 1972 
Convention the 1970 
Convention. 
Significant role in disaster 
risk reduction and tsunami 
early warning systems 
(target 10.5 and 11.b). 
Significant role in fight 
against discrimination and 
racism (target 11.3). 

Lead monitoring and 
benchmarking capacities for 
target 11.4 through World 
Heritage Committee thematic 
review, the Global Report on 
Culture for Sustainable Urban 
Development, periodic reports 
on culture conventions. 
Contributes to the SG’s SDG 
Progress Report through UIS. 

Global advocacy promoted 
with its partners and 
networks, including cat. 2 
centres and through global 
campaigns, such as the 
Unite4Heritage campaign 
and with young people. 

Global networks: UNESCO 
Creative Cities network (116 
cities), Global Network of 
Learning Cities (over 1,000 
cities), International Coalition 
of Cities against Racism 
(about 500, with regional 
coalitions), World Heritage 
Cities programme. Close 
cooperation with UN Habitat 
leading to Habitat III and will 
continue thereafter within the 
monitoring and reporting 
mechanisms. Capacity building 
support to protect and 

Significant normative and 
operational support in the 
fields of culture and 
development. 
Capacity building support 
for developing learning 
cities. 
Capacity building support 
for integrated urban water 
management and DRR. 
Policy advice for city 
authorities on rights, 
inclusion and citizenship. 
Statistical capacity-building 
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Annex: Sustainable Development Goals (SDGs) to which UNESCO will contribute significantly: indicative mapping of key roles as of July 2016 

Internationally recognized 
global leadership or  

shared leadership and 
coordination role 

Recognized global 
monitoring and 

benchmarking role 

Global advocacy role 
to sustain political 

commitment 

Leads or co-leads  
global multi-stakeholder 

coalitions and/or  
interagency mechanisms 

Recognized normative 
mandate and provider of 

upstream policy 
support and capacity 

development to Member 
States 

safeguard heritage and 
cultural diversity through the 
operationalization of the 
conventions. 

support on the 
development of indicators 
for monitoring progress 
towards target 11.4. 

SDG 13 
(climate 
change), 
targets 13.1-
13.3 
and 13.b 

Significant contribution, 
especially through: the 
Intergovernmental/ 
International Science 
Programmes (IOC, IHP, 
MAB); Education for 
Sustainable Development; 
ethics programme. 

Contributes to the monitoring 
of SDG 13 through the reports 
of its governing bodies on its 
work in the area of climate 
change and through an 
Updated Strategy on climate 
change. Contributes to the 
SG’s SDG Progress Report 
through UIS. 

Global advocacy on climate 
change promoted through 
UNESCO’s events at the 
COPs and other climate 
change related events and 
initiatives with its partners 
and networks 

UNESCO contributes to the 
UN System Wide Approach for 
COP 22 and support for the 
implementation of the Paris 
Agreement and other 
commitments undertaken by 
the UNFCCC secretariat  

Knowledge (co)production 
and dissemination; 
Provision of climate 
services [1]; Policy advice; 
Capacity-development 
programmes, in particular 
those carried out under the 
IHP and MAB 
programmes. 

SDG 14 
(oceans) 

Recognized co-leadership 
for UNESCO’s 
Intergovernmental 
Oceanographic Commission 
(UNESCO-IOC). SDG 14 
specifically recognizes 
UNESCO-IOC’s standard-
setting role through the IOC 
Criteria and Guidelines on 
the Transfer of Marine 
Technology.  

Custodian agency for several 
SDG 14 targets and will 
develop methodology and data 
flow mechanism to monitor 
these specific targets; 
Strong expertise for analysing 
the state of the ocean, building 
on operational programmes 
such as the Global Ocean 
Observation System, and 
monitoring of relevant SDG 
indicators, based on regional 
and global internationally 
comparable data from the 
Transboundary Waters 
Assessment Programme 
(TWAP) and the IOC Global 
Ocean Science Report 
(GOSR), building on a global 

Global advocacy role 
through the World Oceans 
Day, and through other major 
initiatives including in the 
framework of the United 
Nations Conference to 
support the implementation 
of Sustainable Development 
Goal 14 to be held next year 
in Fiji. 

Active engagement in relevant 
UN inter-agency coordination 
mechanism (i.e. UN-Oceans), 
SDG UN Task Forces, and 
ocean related processes (i.e. 
World Ocean Assessment, 
Preparatory Committee on the 
conservation and sustainable 
use of marine biological 
diversity of areas beyond 
national jurisdiction; 
UNFCCC); advisory role on 
Law of the Sea. 

Recognized normative 
support to countries to 
establish, implement, 
monitor and report on 
implementation of the 
Ocean SDG 14 and its 
related targets. 

[1] The notion of climate services refers here to data and information compiled and presented in a way that responds to present expressed and anticipated future needs of
stakeholders in relation to their efforts to mitigate and adapt to climate change.20
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Annex: Sustainable Development Goals (SDGs) to which UNESCO will contribute significantly: indicative mapping of key roles as of July 2016 

Internationally recognized 
global leadership or  

shared leadership and 
coordination role 

Recognized global 
monitoring and 

benchmarking role 

Global advocacy role 
to sustain political 

commitment 

Leads or co-leads  
global multi-stakeholder 

coalitions and/or  
interagency mechanisms 

Recognized normative 
mandate and provider of 

upstream policy 
support and capacity 

development to Member 
States 

network of national ocean data 
centers. Contributes to the 
SG’s SDG Progress Report. 

SDG 15 
(biodiversity) 

Significant contributions of 
the Intergovernmental Man 
and the Biosphere 
Programme (MAB), World 
Heritage Convention and 
Sites. 

In particular through its 
Biosphere Reserves  

Founding member of the 
Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services 
(IPBES)  

Intergovernmental Man 
and the Biosphere 
Programme (MAB), and its 
network of Biosphere 
Reserves (669 sites in 120 
countries); UNESCO 
natural world heritage sites 
(1972 Convention). 

SDG 16 
(peace, 
justice), 
targets 
16.10 (CI), 
16.4 (CLT), 
16.6 and 
16.7 (SHS) 

Recognized shared 
leadership for SDG 16. 
Leadership role on 16.10 
target on public access to 
information and protection of 
fundamental freedoms, with 
programmes on freedom of 
expression and media 
development, including 
contributions from IPDC and 
IFAP. Contributes to 16.4 
through its work to prevent 
the illicit trafficking of cultural 
objects. 
Contributions to 16.6 
(Develop effective, 
accountable and transparent 
institutions at all levels) and 
16.7 (participation and 
inclusion) across all areas of 
competence. 

Lead role for the global 
reporting on 16.10 (public 
access to information and 
protection of fundamental 
freedoms) for SDG Progress 
Report. 
Media Development Indicators 
framework and related 
assessments at the national 
level. 
Lead role in preservation of 
documentary heritage 
(Memory of the World). 
Recommendation concerning 
the Promotion and Use of 
Multilingualism and Universal 
Access to Cyberspace. 
Contributes also to reporting 
on the Decade on the 
Rapprochement which 
contributes to SDG 16. 
Coordination of Road Map for 
global implementation of UN 
Security Council Resolution 
2199. 

Global advocacy of freedom 
of expression and media 
development with World 
Press Freedom Day; World 
Radio Day; Global Media 
and Information Literacy 
Week; International Day for 
the Universal Access to 
Information. 
Fight against illicit trafficking 
and for protection of cultural 
heritage through 1970 
Convention communication 
and protection of cultural 
heritage initiatives 
(Campaign #Unite4 
Heritage). 

Leadership of the UN Plan of 
Action on the Safety of 
Journalists and Issue of 
Impunity, Chair of the United 
Nations Group on the 
Information Society (UNGIS) 
and the Broadband Digital 
Commission. Leadership of 
the International Decade the 
Rapprochement of Cultures 
(2013-2022) and its Action 
Plan. Mandated role for the 
“Strategy for reinforcing 
UNESCO’s action for the 
protection of culture and the 
promotion of cultural pluralism 
in the event of armed conflict” 
and its Action Plan.  
Recommendation on the 
Status of Artists. 

Support to countries in the 
establishment of free and 
independent media. 
Capacity building support 
to protect heritage, 
facilitate mediation, 
conciliation and return of 
cultural property. 
Capacity support for 
enhancing effective, 
accountable and 
transparent institutions and 
policies that protect and 
promote cultural 
expressions and creative 
industries. 
Support to countries in 
protecting artistic 
freedoms. 

SDG 17, means of implementation: see above under SDG 9 
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Annexe I : Objectifs de développement durable (ODD) auxquels l’UNESCO contribuera de manière significative : 
inventaire indicatif des rôles clés au mois de juillet 2016 

Leadership mondial ou  
co-leadership et rôle de  

coordination reconnus au 
niveau international 

Rôle mondial reconnu 
en matière de suivi et  

d’établissement de  
données de référence 

Rôle mondial en matière 
de sensibilisation 

propre à susciter un 
engagement  

politique soutenu 

Leadership ou co-
leadership  

de coalitions mondiales 
multipartites et/ou de  

mécanismes 
interinstitutions 

Mandat reconnu en 
matière d’action 

normative et prestation 
de services 

d’aide en amont à la 
formulation 

des politiques et de 
développement des 

capacités 

ODD 4 

(Éducation de qualité) 

La Déclaration d’Incheon, 
(Forum mondial sur 
l’éducation, 2015) a confirmé 
le mandat de chef de file et de 
coordonnatrice de l’UNESCO 
en ce qui concerne l’agenda 
Éducation 2030 et 
l’élaboration d’un mécanisme 
de coordination mondial 
approprié. 

Rôle de chef de file pour 
la conception d’un cadre 
d’indicateurs thématiques 
à des fins de suivi ; 
mandat en matière de 
suivi et d’examen des 
progrès accomplis dans la 
réalisation des cibles 
d’Éducation 2030, y 
compris à travers le 
Rapport mondial de suivi 
sur l’éducation (Rapport 
GEM), ainsi que la 
contribution de l’ISU au 
Rapport d’étape du 
Secrétaire général. 

Mandat en matière de 
sensibilisation à l’échelle 
mondiale pour un 
engagement soutenu en 
faveur des ODD. 

Mandat de chef de file et 
coordonnatrice de 
l’agenda Éducation 2030 
dans le cadre multipartite 
du Comité directeur de 
l’ODD 4 – Éducation 2030, 
des réunions mondiales 
sur l’éducation, et des 
partenariats avec des 
ONG spécialisées, la 
société civile et le secteur 
privé. 

Soutien sur le plan 
normatif dans les six  
domaines thématiques 
relatifs à l’éducation ; 
développement des 
capacités et aide en 
amont à la formulation des 
politiques concernant : (a) 
l’intégration de l’ODD 4 
dans les politiques et 
plans relatifs à 
l’éducation ; (b) la collecte 
de données et 
l’élaboration d’indicateurs 
en vue de suivre les 
progrès accomplis dans la 
réalisation des cibles de 
l’ODD 4.    

ODD 5 

(Égalité des  
genres), cibles 5.1, 5.5 
et 5 (c) 

Leadership et rôle de 
coordination en matière de 
promotion de l’égalité des 
genres dans les domaines de 
compétence de l’UNESCO 
(éducation, science, etc.). 
Priorité globale pour 
l’UNESCO. 

Rôle essentiel de suivi 
dans les domaines de 
l’éducation et de la 
science, et collecte et 
analyse systématiques de 
données ventilées par 
sexe et partage des 
bonnes pratiques. 

Rôle de sensibilisation au 
niveau mondial dans les 
domaines de compétence 
de l’UNESCO ; 
célébration de la Journée 
internationale de la 
femme ; autres 
célébrations et initiatives 
majeures (Prix L’Oréal, 
etc.). 

Promotion de partenariats 
multipartites avec d’autres 
entités du système des 
Nations Unies et d’autres 
acteurs.  

Dans les domaines de 
compétence de 
l’UNESCO.  
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Annexe I : Objectifs de développement durable (ODD) auxquels l’UNESCO contribuera de manière significative : 
inventaire indicatif des rôles clés au mois de juillet 2016 

Leadership mondial ou  
co-leadership et rôle de  

coordination reconnus au 
niveau international 

Rôle mondial reconnu 
en matière de suivi et  

d’établissement de  
données de référence 

Rôle mondial en matière 
de sensibilisation 

propre à susciter un 
engagement  

politique soutenu 

Leadership ou co-
leadership  

de coalitions mondiales 
multipartites et/ou de  

mécanismes 
interinstitutions 

Mandat reconnu en 
matière d’action 

normative et prestation 
de services 

d’aide en amont à la 
formulation 

des politiques et de 
développement des 

capacités 

ODD 6  

(Eau), cible 6.5 

Rôle reconnu de chef de file 
du  Programme  hydrologique 
international (PHI) et du  
Programme mondial pour 
l'évaluation des ressources en 
eau (WWAP), et membre 
d’ONU-Eau. 

Capacité de prendre la 
tête du suivi et de 
l’établissement de 
données de référence 
dans le cadre du WWAP 
et de son Rapport 
mondial sur la mise en 
valeur des ressources en 
eau (WWDR). A élaboré 
avec l’ECE la méthode de 
suivi de la cible 6.5 et de 
l’indicateur 6.5.2 sur la 
coopération en matière 
d’eaux transfrontalières. 
Contribue, par 
l’intermédiaire de l’ISU, au 
Rapport d’étape du 
Secrétaire général de 
l’ONU sur les ODD. 

Sensibilisation au niveau 
mondial à l’ODD 6 par la 
Journée mondiale de 
l’eau et d’autres 
événements et initiatives 
sur ce thème. 

Activités au niveau 
national des antennes du 
PHI et centres et réseaux 
de l’UNESCO liés à l’eau. 

Réseau mondial 
d'information sur l'eau et le 
développement dans les 
zones arides (G-WADI). 
Initiative internationale sur 
la sécheresse (IDI). 
Initiative internationale sur 
les inondations (IFI). 
Participation de l’UNESCO 
à ONU-Eau en tant que 
membre de cet organisme. 

Rôle assuré par 
l’UNESCO-PHI qui 
(a) mobilise la coopération
internationale pour relever
les défis relatifs à la
sécurité de l’eau par
l’amélioration des
connaissances et
l’innovation ; (b) renforce
l’interface science-
politiques afin d’assurer la
sécurité de l’eau à tous les
niveaux ; (c) développe
les capacités
institutionnelles et
humaines  aux fins de la
sécurité de l’eau et de la
durabilité des ressources
en eau.

20
0 

EX
/1

3 
Pa

rt 
I –

 p
ag

e 
26

 



Annexe I : Objectifs de développement durable (ODD) auxquels l’UNESCO contribuera de manière significative : 
inventaire indicatif des rôles clés au mois de juillet 2016 

Leadership mondial ou  
co-leadership et rôle de  

coordination reconnus au 
niveau international 

Rôle mondial reconnu 
en matière de suivi et  

d’établissement de  
données de référence 

Rôle mondial en matière 
de sensibilisation 

propre à susciter un 
engagement  

politique soutenu 

Leadership ou co-
leadership  

de coalitions mondiales 
multipartites et/ou de  

mécanismes 
interinstitutions 

Mandat reconnu en 
matière d’action 

normative et prestation 
de services 

d’aide en amont à la 
formulation 

des politiques et de 
développement des 

capacités 

ODD 9 

(Innovation), cibles 9.5, 
9 (b) et 9 (c) 

Importante capacité de 
suivi et d’établissement 
de données de référence 
pour l’ODD 9 à travers le 
« Rapport de l’UNESCO 
sur la science » et 
l’Observatoire mondial 
des instruments de 
politique de science, de 
technologie et 
d'innovation (GO-SPIN). 
Rôle reconnu en matière 
de suivi de la cible 9.5. 
Données fournies par 
l’ISU sur les indicateurs 
9.5.1 et 9.5.2 relatifs à la 
STI en vue du rapport 
d’étape du Secrétaire 
général sur les ODD. 

Sensibilisation au niveau 
mondial concernant la 
contribution de la STI aux 
ODD à travers des 
événements qui leur sont 
consacrés (Forum 
mondial de la science, 
Journée mondiale de la 
science). 

Membre actif des groupes 
interinstitutions chargés du 
Mécanisme de facilitation 
des technologies et de la 
Banque de technologies 
pour les PMA, ainsi que du 
secrétariat du Conseil 
consultatif scientifique du 
Secrétaire général de 
l’ONU (ODD 17). 

Rôle reconnu s’agissant 
d’aider les pays à mettre 
la STI au service de la 
réalisation des  ODD. 
Fourniture experte aux 
pays d’un soutien 
normatif, opérationnel et 
en matière de formulation 
des politiques en vue du 
développement de 
systèmes de STI et des 
capacités connexes, et de 
la mise en place d’une 
interface science-
politiques. Contribue 
également à la promotion 
de la recherche 
scientifique et aide au 
développement des 
capacités dans le domaine 
de la technologie à travers 
le Programme de 
solutions ouvertes. 
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Annexe I : Objectifs de développement durable (ODD) auxquels l’UNESCO contribuera de manière significative : 
inventaire indicatif des rôles clés au mois de juillet 2016 

Leadership mondial ou  
co-leadership et rôle de  

coordination reconnus au 
niveau international 

Rôle mondial reconnu 
en matière de suivi et  

d’établissement de  
données de référence 

Rôle mondial en matière 
de sensibilisation 

propre à susciter un 
engagement  

politique soutenu 

Leadership ou co-
leadership  

de coalitions mondiales 
multipartites et/ou de  

mécanismes 
interinstitutions 

Mandat reconnu en 
matière d’action 

normative et prestation 
de services 

d’aide en amont à la 
formulation 

des politiques et de 
développement des 

capacités 

Aide au renforcement des 
capacités en matière de 
statistiques en vue de 
l’élaboration d’indicateurs 
de suivi des progrès 
accomplis dans la 
réalisation de la cible 9.5. 

ODD 11 

(Villes durables), 
cibles 11.4, 11.3, 11.5 et 
11 (b) 

Chef de file pour la cible 11.4 
(« Redoubler d’efforts pour 
protéger et préserver le 
patrimoine culturel et naturel 
mondial ») avec les 
Conventions de 1972 et de 
1970. 

Rôle significatif dans la 
réduction des risques de 
catastrophe et les systèmes 
d’alerte rapide aux tsunamis 
(cibles 10.5 et 11 (b)). 

Rôle important dans la lutte 
contre la discrimination et le 
racisme (cible 11.3). 

Chef de file en matière de 
capacités de suivi et 
d’analyse comparative 
pour la cible 11.4 à travers 
les examens thématiques 
du Comité du patrimoine 
mondial, le Rapport 
mondial sur la culture au 
service du développement 
urbain durable et les 
rapports périodiques sur 
l’application des 
conventions culturelles. 
Contribue au Rapport 
d’étape sur les ODD du 
Secrétaire général de  

Sensibilisation au niveau 
mondial avec ses 
partenaires et réseaux, 
notamment les centres de 
catégorie 2, dans le cadre 
de campagnes mondiales 
telles que la campagne 
#Unite4Heritage, et avec 
les jeunes. 

Réseaux mondiaux : 
Réseau UNESCO des 
villes créatives (116 villes), 
Réseau mondial UNESCO 
des villes apprenantes 
(plus de 1 000 villes), 
Coalition internationale 
des villes contre le 
racisme (près de 500 
villes, avec  des coalitions 
régionales), et Programme 
des Villes du patrimoine 
mondial. Étroite 
coopération avec ONU-
Habitat en vue de Habitat 
III, qui se poursuivra  

Soutien important sur le 
plan normatif et 
opérationnel dans les 
domaines de la culture et 
du développement. 

Aide au renforcement des 
capacités pour le 
développement des villes 
apprenantes. 

Aide au renforcement des 
capacités pour la gestion 
intégrée des eaux 
urbaines et la réduction 
des risques de 
catastrophe. 
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Annexe I : Objectifs de développement durable (ODD) auxquels l’UNESCO contribuera de manière significative : 
inventaire indicatif des rôles clés au mois de juillet 2016 

Leadership mondial ou  
co-leadership et rôle de  

coordination reconnus au 
niveau international 

Rôle mondial reconnu 
en matière de suivi et  

d’établissement de  
données de référence 

Rôle mondial en matière 
de sensibilisation 

propre à susciter un 
engagement  

politique soutenu 

Leadership ou co-
leadership  

de coalitions mondiales 
multipartites et/ou de  

mécanismes 
interinstitutions 

Mandat reconnu en 
matière d’action 

normative et prestation 
de services 

d’aide en amont à la 
formulation 

des politiques et de 
développement des 

capacités 

l’ONU par l’intermédiaire 
de l’ISU. 

ensuite dans le cadre des 
mécanismes de suivi et de 
présentation de rapports. 
Aide au renforcement des 
capacités pour la 
protection et la 
préservation du patrimoine 
et de la diversité culturelle 
à travers la mise en œuvre 
opérationnelle des 
conventions. 

Soutien aux autorités 
municipales pour la 
formulation de politiques 
concernant les droits, 
l’inclusion et la 
citoyenneté.  

Aide au renforcement des 
capacités en matière de 
statistiques pour 
l’élaboration d’indicateurs 
de suivi des progrès 
accomplis dans la 
réalisation de la cible 11.4. 

ODD 13 

(Changement  
climatique), cibles 13.1-
13.3 et 13 (b)  

Contribution importante, en 
particulier dans le cadre des 
programmes scientifiques 
intergouvernementaux/interna-
tionaux (COI, PHI, MAB), 
l’éducation en vue du 
développement durable, et le 
programme d’éthique. 

Contribution au suivi de 
l’ODD 13 à travers les 
rapports de ses organes 
directeurs sur l’action 
menée dans le domaine 
du changement climatique 
et la stratégie actualisée 
sur le changement  

Sensibilisation au niveau 
mondial au changement 
climatique à travers les 
événements organisés 
par l’UNESCO lors de la 
COP et autres 
événements et initiatives 
en rapport avec le  

Contribution de l’UNESCO 
à l’approche commune de 
la COP-22 par l’ensemble 
du système des Nations 
Unies et soutien à la mise 
en œuvre de l’Accord de 
Paris et autres 
engagements pris par le  

(Co)production et diffusion 
des connaissances. 

Prestation de services 
relatifs au climat [1] ; aide 
à la formulation de 
politiques ; programmes 
de renforcement des 
capacités, menés en  

[1] Par services relatifs au climat, il faut entendre ici les données et informations rassemblées et présentées de façon à répondre aux besoins présents exprimés
par les parties prenantes et aux besoins futurs anticipés par elles en ce qui concerne leurs efforts d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de
ses effets.
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Annexe I : Objectifs de développement durable (ODD) auxquels l’UNESCO contribuera de manière significative : 
inventaire indicatif des rôles clés au mois de juillet 2016 

Leadership mondial ou  
co-leadership et rôle de  

coordination reconnus au 
niveau international 

Rôle mondial reconnu 
en matière de suivi et  

d’établissement de  
données de référence 

Rôle mondial en matière 
de sensibilisation 

propre à susciter un 
engagement  

politique soutenu 

Leadership ou co-
leadership  

de coalitions mondiales 
multipartites et/ou de  

mécanismes 
interinstitutions 

Mandat reconnu en 
matière d’action 

normative et prestation 
de services 

d’aide en amont à la 
formulation 

des politiques et de 
développement des 

capacités 

climatique. Contribution 
au Rapport d’étape sur 
les ODD du Secrétaire 
général de l’ONU, par 
l’intermédiaire de l’ISU. 

changement climatique,  
avec le concours de ses 
partenaires et réseaux. 

secrétariat de la 
CCNUCC.  

particulier dans le cadre 
des Programmes PHI et 
MAB. 

ODD 14 

(Océans) 

Co-leadership reconnu de la 
Commission océanographique 
intergouvernementale de 
l’UNESCO (UNESCO-COI). 
L’ODD 14 prend acte en 
particulier du rôle normatif que 
joue la Commission par le 
biais de ses Critères et 
principes directeurs 
concernant le transfert de 
techniques marines.  

Organisme responsable 
pour plusieurs cibles de 
l’ODD 14, élaborera une 
méthode et des 
mécanismes de flux de 
données pour le suivi de 
ces cibles spécifiques. 

Solide expertise de 
l’analyse de l’état de 
l’océan, s’appuyant sur 
des programmes 
opérationnels tels que le 
Système mondial 
d'observation de l'océan, 
et du suivi des indicateurs 
pertinents pour l’ODD, sur 
la base de données 
régionales et mondiales 
comparables au niveau 
international issues du  
Programme d'évaluation 
des eaux transfrontalières 
(TWAP) et du Rapport 

Rôle de sensibilisation au 
niveau mondial à travers 
la Journée mondiale de 
l’océan, et d’autres 
initiatives majeures, dans 
le cadre de la Conférence 
des Nations Unies pour 
appuyer la mise en œuvre 
de l’ODD 14 qui se 
tiendra l’an prochain à 
Fidji. 

Participation active au 
mécanismes de 
coordination 
interinstitutions pertinents 
des Nations Unies (ONU-
Océans), aux groupes 
spéciaux des Nations 
Unies sur l’ODD et aux 
processus relatifs à 
l’océan (Évaluation 
mondiale des océans, 
Comité préparatoire sur la 
conservation et 
l’exploitation durable de la 
biodiversité marine dans 
les zones situées au-delà 
des limites de la juridiction 
nationale  (CCNUCC) ; 
rôle consultatif sur le droit 
de la mer. 

Soutien normatif reconnu 
aux pays en vue de la 
conception et du suivi de 
la mise en œuvre de 
l’ODD 14, relatif à l’océan, 
et de ses cibles, et de la 
présentation de rapports à 
ce sujet. 
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Annexe I : Objectifs de développement durable (ODD) auxquels l’UNESCO contribuera de manière significative : 
inventaire indicatif des rôles clés au mois de juillet 2016 

Leadership mondial ou  
co-leadership et rôle de  

coordination reconnus au 
niveau international 

Rôle mondial reconnu 
en matière de suivi et  

d’établissement de  
données de référence 

Rôle mondial en matière 
de sensibilisation 

propre à susciter un 
engagement  

politique soutenu 

Leadership ou co-
leadership  

de coalitions mondiales 
multipartites et/ou de  

mécanismes 
interinstitutions 

Mandat reconnu en 
matière d’action 

normative et prestation 
de services 

d’aide en amont à la 
formulation 

des politiques et de 
développement des 

capacités 

mondial sur les sciences 
océaniques (GOSR), 
grâce à un réseau 
mondial de collecte de 
données océaniques. 
Contribue au Rapport 
d’étape du Secrétaire 
général de l’ONU sur les 
ODD. 

ODD 15 

(Biodiversité) 

Contributions importantes du 
Programme 
intergouvernemental sur 
l’Homme et la biosphère MAB, 
Convention et sites du 
patrimoine mondial. 

Dans le cadre en 
particulier des réserves 
de biosphère. 

Membre fondateur de la 
Plate-forme 
intergouvernementale 
scientifique et politique sur 
la biodiversité et les 
services écosystémiques 
(IPBES). 

Programme 
intergouvernemental sur 
l’Homme et la biosphère 
(MAB), et son réseau de 
réserves de biosphère 
(669 sites dans 120 
pays) ; sites UNESCO du 
patrimoine mondial naturel 
(Convention de 1972). 
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Annexe I : Objectifs de développement durable (ODD) auxquels l’UNESCO contribuera de manière significative : 
inventaire indicatif des rôles clés au mois de juillet 2016 

Leadership mondial ou  
co-leadership et rôle de  

coordination reconnus au 
niveau international 

Rôle mondial reconnu 
en matière de suivi et  

d’établissement de  
données de référence 

Rôle mondial en matière 
de sensibilisation 

propre à susciter un 
engagement  

politique soutenu 

Leadership ou co-
leadership  

de coalitions mondiales 
multipartites et/ou de  

mécanismes 
interinstitutions 

Mandat reconnu en 
matière d’action 

normative et prestation 
de services 

d’aide en amont à la 
formulation 

des politiques et de 
développement des 

capacités 

ODD 16 

(Paix, justice), cibles 
16.10 (CI), 16.4 (CLT), 
16.6 et 16.7 (SHS)  

Co-leadership reconnu en ce 
qui concerne la cible 16.10 
(ODD 16), relative à l’accès 
public à l’information et à la 
protection des libertés 
fondamentales, à travers des 
programmes sur la liberté 
d’expression et le 
développement des médias, y 
compris les contributions du 
PIDC et du PIPT. Contribue à 
la cible 16.4 par son action 
visant à prévenir le trafic illicite 
de biens culturels. 

Contributions à la cible 16.6 
(Mettre en place des 
institutions efficaces, 
responsables et transparentes 
à tous les niveaux) et 16.7 
(participation et inclusion) 
dans tous ses domaines de 
compétence. 

Chef de file pour 
l’exercice mondial 
d’établissement de 
rapports sur la cible 16.10 
(accès  public à 
l’information et protection 
des libertés 
fondamentales) en vue du 
Rapport d’étape sur les 
ODD. 

Cadre d’indicateurs de 
développement des 
médias et évaluations 
réalisées à cet égard au 
niveau national. 

Chef de file en matière de 
préservation du 
patrimoine documentaire 
(Mémoire du monde). 

Recommandation sur la 
promotion et l'usage du 
multilinguisme et l'accès 
universel au cyberespace. 

Participe aussi à 
l’établissement de 
rapports sur la Décennie 
du rapprochement des 

Sensibilisation au niveau 
mondial à la liberté 
d’expression et au 
développement des 
médias à travers la 
Journée mondiale de la 
liberté de la presse, la 
Journée mondiale de la 
radio, la Semaine 
mondiale de l’éducation 
aux médias et à 
l’information et la Journée 
internationale de l’accès 
universel à l’information. 

Lutte contre le trafic illicite 
de biens culturels et 
protection de patrimoine 
culturel au titre de la 
Convention de 1970. 
Initiatives de 
communication et de 
protection du patrimoine 
culturel (campagne 
#Unite4Heritage). 

Chef de file du Plan 
d'action des Nations Unies 
sur la sécurité des 
journalistes et la question 
de l'impunité. Présidence 
du Groupe des Nations 
Unies sur la société de 
l'information et de la 
Commission « Le large 
bande au service du 
développement 
numérique ». Chef de file 
de la Décennie 
internationale du 
rapprochement des 
cultures (2013-2022) et de 
son plan d’action. Mandat 
concernant la Stratégie de 
renforcement de l’action 
de l’UNESCO pour la 
protection de la culture et 
la promotion du pluralisme 
culturel en cas de conflit 
armé et son plan d’action.  

Recommandation relative 
à la condition de l’artiste. 

Soutien aux pays pour 
l’établissement de médias 
libres et indépendants. 
Aide au renforcement des 
capacités en vue de 
protéger le patrimoine et 
de faciliter la médiation, la 
conciliation et la restitution 
de biens culturels. 

Aide au renforcement des 
capacités en vue de la 
consolidation d’institutions 
et de politiques efficaces, 
responsables et 
transparentes propres à 
protéger et promouvoir les 
expressions culturelles et  
les industries créatives.  

Soutien aux pays en 
matière de protection de la 
liberté artistique. 
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Annexe I : Objectifs de développement durable (ODD) auxquels l’UNESCO contribuera de manière significative : 
inventaire indicatif des rôles clés au mois de juillet 2016 

Leadership mondial ou  
co-leadership et rôle de  

coordination reconnus au 
niveau international 

Rôle mondial reconnu 
en matière de suivi et  

d’établissement de  
données de référence 

Rôle mondial en matière 
de sensibilisation 

propre à susciter un 
engagement  

politique soutenu 

Leadership ou co-
leadership  

de coalitions mondiales 
multipartites et/ou de  

mécanismes 
interinstitutions 

Mandat reconnu en 
matière d’action 

normative et prestation 
de services 

d’aide en amont à la 
formulation 

des politiques et de 
développement des 

capacités 

cultures,  qui contribue à 
la réalisation de l’ODD 16. 

Coordination de la feuille 
de route pour l’application 
au niveau mondial de la 
résolution 2199 (2015) du 
Conseil de sécurité de 
l’ONU. 

ODD 17, moyens de mise en œuvre : voir ci-dessus ODD 9 
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200 EX/13 Part I – page 34 

 التربية -البرنامج الرئيسي األول 

املستدامة: للتنمية  ٤اجملسد يف اهلدف  ٢٠٣٠تولت اليونسكو الريادة يف صياغة جدول أعمال التعليم حىت عام  -٤٨
للجميع". وكان إعالن إنشيون املعتمد يف  احلياة مدى التعّلم فرص وتعزيز للجميع والشامل املنصف اجليد التعليم "ضمان

) قد عهد إىل اليونسكو بريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حىت ٢٠١٥املنتدى العاملي للرتبية (جهورية كوريا، أيار/مايو 
. ويتضمن ذلك دعم الدول األعضاء يف تنفيذ اخلطة؛ ٢٠٣٠العمل اخلاص بالتعليم حىت عام من خالل إطار  ٢٠٣٠عام 

على الصعيد العاملي؛ ورصد التقدم حنو حتقيق الغايات اخلاصة  ٤وقيادة عملية الدعوة واملناصرة هلدف التنمية املستدامة 
والدعوة إىل عقد اجتماعات رفيعة املستوى على الصعيدين  الثالثي؛ والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون بالتعليم؛ وتعزيز

. مث جرى عند اعتماد أهداف ٢٠٣٠العاملي واإلقليمي من اجل السري قدما إىل األمام جبدول أعمال التعليم حىت عام 
دامة. للتنمية املست ٤التنمية املستدامة التأكيد جمدداً على دور اليونسكو الريادي والتنسيقي يف حتقيق اهلدف 

وقد رأت الدول األعضاء يف مشاورات جرت مؤخراً ضرورة أن تتسق أولويات الربنامج الرئيسي األول اتساقاً وثيقاً  -٤٩
. ويف إطار االستبيان ٢٠٣٠للتنمية املستدامة وغاياته وأن تسرتشد بإطار العمل اخلاص بالتعليم حىت عام  ٤مع اهلدف 

)، قيَّم معظم الدول األعضاء تقييماً عالياً أمهية وجدوى اليونسكو ٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨بشأن الربنامج وامليزانية للفرتة 
، كما أُكدت أمهية دور معهد اليونسكو لإلحصاء ٢٠٣٠وميزهتا النسبية يف ريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حىت عام 

تنمية املستدامة. وحظي منهج اليونسكو الشامل لل ٤والتقرير العاملي لرصد التعليم يف رصد التقدم حنو حتقيق غايات اهلدف 
حيال التعليم بالتقدير وقيَّم عدد كبري من الدول األعضاء تقييماً عالياً أمهية عمل اليونسكو وجدواه الحتياجاهتا وأولوياهتا، 

؛ وقضايا املعلمني؛ واستخدام يف مضمار التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين؛ والتعليم من أجل التنمية املستدامة ال سيما
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم؛ ووضع السياسات واخلطط على نطاق القطاع برمته. أما فيما خيص 
التثقيف الصحي وفريوس نقص املناعة البشرية والرتبية اجلنسية، فإن أغلب من استجاب لالستبيان وضع عمل اليونسكو 

نظر الرسم البياين يف �اية القسم اخلاص بالربنامج امرتبة متوسطة أو متدنية من حيث األمهية واجلدوى ( يف هذه اجملاالت يف
 الرئيسي األول).

إىل اإلجنازات احملققة والدروس املستخلصة من فرتة  ٢٠٢١-٢٠١٨وسيستند برنامج اليونسكو للرتبية يف الفرتة  -٥٠
ة احتياجات الدول األعضاء واملضي قدمًا يف الوفاء بالتزاماته على الصعيد العاملي. السنوات األربع املاضية، سعيًا إىل تلبي

مها: (أ) املساعدة على حتقيق  محورين من محاور العملوفقاً جملموعتني نوعيتني من األنشطة املستندة إىل وسُينفَّذ الربنامج 
على املستوى القطري؛ و(ب) قيادة عملية تنسيق  ٢٠٣٠ عام حىت بالتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف

 على املستويني العاملي واإلقليمي. ٢٠٣٠ عام حىت بالتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية واستعراض/رصد هدف
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وستكون أنشطة الربنامج الرئيسي األول املقرتح مرتكزة على الطلب وموجهة حنو حتقيق النتائج، وهبذا ستساهم رأساً  -٥١
للتنمية املستدامة والغايات األخرى ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة من  ٤يف دعم الدول األعضاء يف حتقيق اهلدف 

، اليت جيري وضع اللمسات األخرية ٥م/٣٩د عملية ختطيط ورصد الوثيقة . وستسرتشالمجاالت المواضيعية العشرةخالل 

 التربية -البرنامج الرئيسي األول 

األهداف 
االستراتيجية في 

 ٤م/٣٧الوثيقة 

 :الهدف االستراتيجي األول
 نظم تطوير يف األعضاء الدول مساندة
 مدى واجلامع اجليد لتعزيز التعّلم التعليم
 اجلميع لصاحل احلياة

 :الهدف االستراتيجي الثاني
 يكونوا أن من الدارسني متكني

 مبدعني مواطنني عامليني
 ومسؤولني

 :الهدف االستراتيجي الثالث
ريادة وتنسيق جدول أعمال 

 ٢٠٣٠التعليم حىت عام 

 العمل محورا
 المقترحان

: مساعدة الدول األعضاء على حتقيق هدف التنمية ١محور العمل 
 ٢٠٣٠اخلاص بالتعليم حىت عام  ٤املستدامة 

 عملية : قيادة٢محور العمل 
هدف  رصد/واستعراض تنسيق

اخلاص  ٤ التنمية املستدامة
 ٢٠٣٠ عام بالتعليم حىت

المجاالت 
 المواضيعية المقترحة

ومنصف يف مرحلة الطفولة املبكرة واملرحلتني االنتفاع بتعليم جيد  - ١
هلدف التنمية  ٢-٤و ١-٤االبتدائية والثانوية (الغايتان 

 )٤ املستدامة
تكافؤ فرص اجلميع يف احلصول على تعليم جيد وميسور التكلفة  - ٢

يف اجملال التقين واملهين، وبضمنه التعليم اجلامعي، من أجل االخنراط 
 ٦-٨و ٤-٤و ٣-٤احلرة (الغايات يف سوق العمل واألعمال 

 على التوايل) ٨و ٤هلديف التنمية املستدامة 
اكتساب الشباب والكبار من اجلنسني املهارات األساسية (الغاية  - ٣

 )٤هلدف التنمية املستدامة  ٦-٤
 ) ٤هلدف التنمية املستدامة  ٣-٤توفري تعليم عال جيد (الغاية  - ٤
  ١-٤جـ و-٤لغايات زيادة عدد املعلمني املؤهلني ودعمهم (ا - ٥

 )٤هلدف التنمية املستدامة  ٢-٤و
اكتساب القيم واملعارف واملهارات الالزمة لتعزيز التنمية املستدامة  - ٦

ألهداف التنمية  ٣-١٣و ٨-١٢و ٣-٤، و٧-٤(الغايات 
 على التوايل) ١٣و ١٢و ٤املستدامة 

هلدف  ٥-٤التعليم (الغاية  يف اجلنسني بني التفاوت على القضاء - ٧
 )٥، وهدف التنمية املستدامة ٤مية املستدامة التن

ضمان انتفاع األشخاص الذين يعيشون يف ظل اوضاع هشة بتعليم  - ٨
جيد، مع إيالء عناية خاصة للسكان املتضررين من األزمات 

 ٤أ هلدف التنمية املستدامة -٤و ٥-٤(الغايتان 

املساعي الرامية إىل  قيادة - ٩
 التنمية هدف حتقيق

 اخلاص ٤ املستدامة
 ٢٠٣٠ عام حىت بالتعليم

للتنمية  ١٧و ٤(اهلدفان 
 املستدامة)

استعراض ورصد املساعي  -١٠
 الرامية إىل حتقيق هدف

 ٤ املستدامة التنمية
 عام حىت بالتعليم اخلاص
 ١٧و ٤ اهلدفان( ٢٠٣٠
 املستدامة) للتنمية
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. وسرتكز اليونسكو عملها، مستعينة مبواردها من امليزانية ٤عليها، باملؤشرات العاملية واملواضيعية هلدف التنمية املستدامة 
حة امليزة النسبية للمنظمة ودورها الفريد العادية ومواردها اخلارجة عن امليزانية، على هذه اجملاالت اليت تتجلى فيها واض

 كوكالة متخصصة، واليت قدمت فيها مسامهات ونتائج مهمة.

 ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية خطة تنفيذ على األعضاء الدول مساعدة

 للتنمية املستدامة مببادئ اإلنصاف ٤ ستسرتشد عملية الدعم الذي تقدمه اليونسكو وصوًال إىل حتقيق اهلدف -٥٢
واجلودة وعدم االستبعاد واملساواة بني اجلنسني، وتطبيق �ج التعليم مدى احلياة وتعزيز التفكري االبداعي والتفكري النقدي. 

 كما ستؤكد اليونسكو بقوة مهمتها يف تعزيز احلق يف التعليم من خالل تعزيز دورها التقنيين.

  الرئيسي األول الخطة اإلرشادية لمساهمة المجاالت المواضيعية للبرنامج
 ٢٠٣٠في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 
بالنظر إىل أن مجيع أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر مرتابطة وأن التعليم يعززها ويشكل جزءاً اساسيًا منها،  -٥٣

فإن العمل املقرتح يف إطار الربنامج الرئيسي األول يف فرتة السنوات األربع سيساهم أيضاً يف حتقيق األهداف األخرى للتنمية 
 ٣ للتنمية املستدامة)؛ والصحة والرفاهية (اهلدف ١لقة مبا يلي: القضاء على الفقر (اهلدف األهداف املتع ال سيمااملستدامة، 

 ٨ املستدامة)؛ وتوفري العمل الالئق للجميع (اهلدف للتنمية ٥ للتنمية املستدامة)؛ وحتقيق املساواة بني اجلنسني (اهلدف
املستدامة)؛ والتخفيف من تغري املناخ  للتنمية ١٢ (اهلدفاملستدامة)؛ واالستهالك واالنتاج على حنو مسؤول  للتنمية

  املستدامة). للتنمية ١٧ املستدامة)؛ والشراكات (اهلدف للتنمية ١٣ (اهلدف

الهدف 17الهدف 16الهدف 15الهدف 14الهدف 13الهدف 12الهدف 11الهدف 10الهدف 9الهدف 8الهدف 7الهدف 6الهدف 5الهدف 4الهدف 3الهدف 2الهدف 1

1.1 to
 1.4

4.1
4.2

5.c9.c10.2

4.3
4.4

5.c
5.5

8.3
8.6

10.2

4.65.c

4.3
5.c
5.5

4.c
4.1 to 

4.7
5.c8.8

1.5
3.3
3.7

4.7
5.2
5.6

11.b
12.1 
12.8

13.3
16.1 
16.7 
16.a

1.3
1.4

4.5
5.1
5.c

10.216.1

1.3
1.4

4.5
4.a

5.c
10.2 
10.7

1.b3.78.612.813.3

17.3
17.9

17.16
17.17

1.a12.813.3

17.3
17.9

17.16 
to

17.18

6 - اكتساب القيم واملعارف واملهارات الالزمة لتعزيز التنمية املستدامة

10- استعراض ورصد املساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة 4 اخلاص بالتعليم حىت عام 
2030

7 - القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم

1 - االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف مرحلة الطفولة املبكرة واملرحلتني االبتدائية والثانوية

2 - تكافؤ فرص اجلميع يف احلصول على تعليم جيد وميسور التكلفة يف اجملال التقين واملهين، وبضمنه 
التعليم اجلامعي، من أجل االخنراط يف سوق العمل واألعمال احلرة

4 - توفري تعليم عال جيد ت المواضيعية المقترحة
المجاال

3 - اكتساب الشباب والكبار من اجلنسني املهارات األساسية

5- زيادة عدد املعلمني املؤهلني ودعمهم

8 - ضمان انتفاع األشخاص الذين يعيشون يف ظل اوضاع هشة بتعليم جيد، مع إيالء عناية خاصة 
بالسكان املتضررين من األزمات

9 - قيادة املساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة 4 اخلاص بالتعليم حىت عام 2030

البرنامج الرئيسي األول
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 األولويتان العامتان

أفريقيا والمساواة ، سيواصل الربنامج الرئيسي األول النهوض بأولوييت اليونسكو العامتني: ١٠٤م/٣٨وفقاً للقرار  -٥٤
 .ن الجنسينبي

، يسلِّم الربنامج الرئيسي األول بالتقدم احملرز داخل املنطقة حىت عام األولوية العامة المتمثلة في أفريقيافيما خيص  -٥٥
، لكن ما يزال تطوير التعليم يواجه حتديات عدة. لذا سيعمل الربنامج الرئيسي األول على تأمني الدعم املوجه إىل ٢٠١٥

يف عموم املنطقة بطريقة  ٢٠٣٠للتنمية املستدامة حبلول عام  ٤اجاً، وعلى تكييف وحتقيق اهلدف البلدان األكثر احتي
ناجحة. وسيوىل املزيد من االهتمام هلذه األولوية من خالل املخصصات املالية املستدامة والعمل الربناجمي. عالوة على 

 سيما ال، املعنونة "أفريقيا اليت نريدها" ٢٠٦٣األفريقي لعام خطة االحتاد ذلك، سيعمل قطاع الرتبية على ضمان املواءمة مع 
 (الشباب واألطفال). ١٨(املساواة بني اجلنسني) و ١٧(التعليم) و ٢فيما يتعلق باألهداف 

بالرغم من التقدم امللموس الذي حتقق يف جمال التكافؤ بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي خالل السنوات  -٥٦
يف التعليم. لذلك تبقى مسألة  المساواة بين الجنسينعشرة املنصرمة، ما تزال هناك عقبات حتول دون حتقيق  اخلمس

إزالة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم مصدر قلق للمجتمع العاملي الذي اتفق على جعله غاية حبد ذاهتا يتعني حتقيقها 
ة اليت توجه ية. والتزال قضية املساواة بني اجلنسني من املبادئ الرئيسللتنمية املستدام ٤يف إطار اهلدف  ٢٠٣٠حبلول عام 

عمل اليونسكو يف جمال التعليم. وسيقوم الربنامج الرئيسي األول بتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع أنشطته، يف التعليم ومن 
ن التعليم اجليد وامتامها. وتأكيداً لألولوية الفتيات والنساء، بدورة كاملة م ال سيماخالله، لضمان انتفاع مجيع الدارسني، و 

العالية اليت تتمتع هبا قضية املساواة بني اجلنسني يف التعليم، سيعاجلها الربنامج الرئيسي األول كمجال مواضيعي منفصل، 
 ٥واهلدف للتنمية املستدامة  ٤من للهدف  ٥-٤ما يساعد على تعزيز وتتبع العمل الربناجمي للقطاع حنو حتقيق الغاية 

 للتنمية املستدامة.

 التعاون بين القطاعات

ستقوم اليونسكو بتعزيز ميزهتا النسبية وتسخري طاقتها من خالل العمل املشرتك بني القطاعات عن طريق مكاتبها  -٥٧
ة للتخفيف من تغري امليدانية. وبالتعاون الوثيق مع قطاع العلوم الطبيعية، سيساهم قطاع الرتبية يف اجلهود اليت تبذهلا املنظم

املناخ من خالل برنامج العمل العاملي بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة. كما سيساهم الربنامج الرئيسي األول بشكل 
على  ال سيماأساسي يف تعزيز التكافؤ واملساواة بني اجلنسني يف تعليم العلوم والتكنولوجيا والعلوم اهلندسية والرياضيات، 

عليم الثانوي. وبغية تعزيز املواطنة العاملية ومنع التطرف العنيف، سيساهم الربنامج الرئيسي األول يف وضع مستوى الت
السياسات التعليمية واملناهج الدراسية وأدلة املعلمني، بالتعاون الوثيق مع قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية وقطاع االتصال 

 قطاع الرتبية تعاونًا وثيقًا مع قطاع االتصال واملعلومات يف اجملاالت املتعلقة بإطارواملعلومات وقطاع الثقافة. وسيتعاون 
واالتصاالت، واملوارد التعليمية املفتوحة. وبدافع النهوض بالصناعات االبداعية،  املعلومات تكنولوجيا جمال يف املعلمني كفاءة
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تنمية املهارات التقنية واملهنية الالزمة للحصول على وظائف الئقة سيعمل قطاع الرتبية يداً بيد مع قطاع الثقافة من أجل 
 واالخنراط يف األعمال احلرة.

 )٥م/٣٨ة المقترحة (مقارنة بالوثيقة يالتعديالت البرنامجية الرئيس

 حىت التعليمب اخلاص ٤ترمي التعديالت الربناجمية املقرتحة هنا إىل ضمان املواءمة التامة مع هدف التنمية املستدامة  -٥٨
ومواجهة التحديات الناشئة، ومواءمة ذلك مع املهام األساسية للقطاع. وتأيت هذه املقرتحات وفقاً لنتائج املشاورة  ٢٠٣٠ عام

اجلزء  ٤م ت/١٩٩، وللتحليل الذي خرج به التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج (٥م/٣٩مع الدول األعضاء بشأن الوثيقة 
 األول (باء)).

المتضررين  السكان ال سيمابالنظر إىل احلاجة امللحة لتلبية االحتياجات التعليمية املعقدة لألشخاص املستضعفني، و  -٥٩
، سيجري الرتكيز على جماالت مواضيعية حمددة يف إطار التعليم يف حالة الطوارئ، لضمان استمرارية أنشطة من األزمات

تأثري األزمات والتخفيف من وطأهتا يف التعليم ومن خالله. وستكون  اليونسكو يف أوضاع األزمات ودعمها للوقاية من
وجزءًا من اجلهود واملوارد اليت تبذهلا ، ٤ املستدامة التنمية أ هلدف-٤و ٥-٤هذه مسامهة مباشرة يف حتقيق الغايتني 

 اليونسكو يف هذا اجملال.

) ٥م/٣٨و ٥م/٣٧يف الوثيقتني  ٦ر النتيجة املنشودة (يف إطا التعّلموسيعاد تنظيم وتوجيه عمل اليونسكو يف جمال  -٦٠
من اجل االستفادة على حنو أفضل من جهود املنظمة السابقة واجلارية يف حتسني نوعية التعلم والبناء عليها، ويشمل ذلك 

اً من إسهام . وسيجري الرتكيز على املناهج الدراسية واملعلمني وتقييم التعلم وسيكون ذلك جزء١عمل املعاهد من الفئة 
 للتنمية املستدامة املتمحورة حول اكتساب املهارات ونتائج التعلم. ٤اليونسكو يف حتقيق عدد من غايات اهلدف 

، أقرتح دمج هذا )٥/م٣٨و ٥م/٣٧ الوثيقتني يف ٧ املنشودة النتيجة إطار يف( الصحة والتعليموفيما خيص جمال  -٦١
(املعارف واملهارات الالزمة  ٤ املستدامة التنمية هلدف ٧-٤وصول إىل الغاية الربنامج يف العمل املخطط له يف سبيل ال

للتنمية املستدامة وختصيص املوارد  ٤للتنمية املستدامة)، من أجل مواءمة أفضل للربنامج مع اجلهود الرامية إىل حتقيق الغاية 
 لدفع عجلة التقدم على هذا الطريق.

 تنفيذ البرنامج

اليونسكو معاً بطريقة منسقة يف سبيل تنفيذ الربنامج التعليمي للمنظمة، ويشمل ذلك املقر؛ واملكاتب ستعمل أسرة  -٦٢
؛ والشبكات والشركاء، وبضمنهم كراسي اليونسكو اجلامعية، وتوأمة اجلامعات، ١امليدانية، ومعاهد اليونسكو من الفئة 

لرتبية على هيكليته الالمركزية يف فرتة األعوام األربعة القادمة ، وشبكة املدارس املنتسبة. وسيحافظ قطاع ا٢ومراكز الفئة 
وسيستمر يف تعزيز الدعم على املستوى القطري من خالل ميزانية متكاملة تتألف من املوارد العادية واملوارد اخلارجة عن 
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يعقد قطاع الرتبية حتالفات مع منظومة امليزانية. ومن أجل التنفيذ الفعال للربنامج على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين، س
 األمم املتحدة وسيعزز شراكاته مع منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.

 محورا العمل المقترحان

 ٢٠٣٠ عام حتى بالتعليم الخاص ٤ المستدامة التنمية هدف تحقيق على األعضاء الدول : مساعدة١محور العمل 

أنشطة اليونسكو يف مثانية جماالت مواضيعية لدعم الدول األعضاء، مع الرتكيز بشكل يركز حمور العمل األول على  -٦٣
للتنمية املستدامة وإىل طريقتني من طرائق تنفيذه  ٤خاص على تنمية القدرات يف سبيل الوصول إىل الغايات السبع للهدف 

، مقاربة منهجية شاملة لدعم ١عة من الفئة ومخسة أهداف أخرى للتنمية املستدامة. وسيعتمد قطاع الرتبية مبعاهده السب
وفقاً  ١للتنمية املستدامة. وستكيف اجملاالت املواضيعية اخلاصة مبحور العمل  ٤التقدم على طريق حتقيق غايات اهلدف 

 لسياقاهتا كي تستجيب لالحتياجات اإلقليمية املتميزة والواقع الوطين.

ومنصف في مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلتين االبتدائية والثانوية : االنتفاع بتعليم جيد ١المجال المواضيعي 
 )٤ لهدف التنمية المستدامة ٢-٤و ١-٤(الغايتان 

ستدعم اليونسكو، من خالل اسلوب منهجي وشامل، عملية حتقيق الغايات املتعلقة بنظام التعليم األساسي،  -٦٤
بشأن التعليم االبتدائي والثانوي،  ١-٤لة الطفولة املبكرة والغاية بشأن الرعاية والرتبية يف مرح ٢-٤ويشمل ذلك الغاية 

وذلك عن طريق تطوير قدرات الدول األعضاء يف اجملاالت املتعلقة بوضع السياسات واخلطط على نطاق القطاع برمته، 
 يم.واملناهج الدراسية، والتدريس، ونتائج التعلم، ودمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعل

: ستحافظ اليونسكو على ميزهتا النسبية يف تنفيذ الربنامج وضع السياسات والخطط على نطاق القطاع برمته -٦٥
ودعم الدول األعضاء لتطوير نُظمها التعليمية بطريقة متكاملة من خالل وضع السياسات واخلطط على نطاق القطاع 

للتنمية املستدامة، ويدعم يف عني الوقت  ٤للهدف  ٢-٤و ١-٤تني برمته. ويُعد هذا النهج مسامهة رئيسة يف حتقيق الغاي
 �جاً متكامًال على نطاق املنظومة من منظور التعلم مدى احلياة.

ستقوم اليونسكو بتحليل ومراجعة السياسات على مستوى القطاع، وتعزيز الُنهج القائمة على األدلة فيما يتعلق  -٦٦
لسياسات اخلاصة باملساواة بني اجلنسني، وذلك من أجل تطوير وتدعيم السياسات بوضع السياسات واخلطط، وبضمنها ا

الوطنية يف جمال تصميم السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط التعليمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها. والغرض من ذلك متكني 
(التعليم االبتدائي والثانوي)  ١-٤تني الدول األعضاء من تصميم وتنفيذ سياساهتا وخططها التعليمية الوطنية لبلوغ الغاي

(الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة). وسيوفَّر الدعم لتحسني التواؤم بني نظام املعلومات اخلاص بإدارة شؤون  ٢-٤و
ة أطرها واألولويات واملوارد الوطنية يف جمال التعليم؛ وكذلك لتعزيز قدرات الدول األعضاء على مراجع )EMIS(التعليم 
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القانونية إلنفاذ احلق يف التعليم اجليد والشامل للجميع، متشيًا مع الوثائق التقنينية لليونسكو وغريها من اتفاقيات األمم 
 املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان.

لقى ، بأمهية خاصة لتحقيق التعليم األساسي اجليد. وستتالمناهج الدراسية، والتدريس، وعمليات التقييمتتميز  -٦٧
البلدان الدعم لوضع املناهج الدراسية اليت توجه التدريس، وتعلم الطالب، والتقييم، توجيهاً فعاًال. وسُتعزز القدرات الوطنية 
عن طريق تقدمي املساعدة التقنية ونقل املهارات إىل املسؤولني عن عمليات إعداد املناهج الدراسية. ومن شان الرتكيز على 

للتنمية املستدامة برمته أن جيدد ال حمالة االهتمام بعمليات تقييم التعليم.  ٤دية للتعلم على نطاق اهلدف النتائج الفعالة واجمل
وستواصل اليونسكو اإلسهام يف عملية تقييم التعلم يف جماالت خمتلفة ولفئات عمرية خمتلفة، من خالل تقدمي املشورة يف 

 علومات.جمال رسم السياسات، وبناء القدرات، وتشاطر امل

وستقدم اليونسكو الدعم يف جمال رسم السياسات وتوفري األدوات الالزمة لتعزيز القدرات القطرية على وضع  -٦٨
، وإعداد االسرتاتيجيات لتعميم االبتكارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليمالسياسات اخلاصة باستخدام 

وسيشمل دعم اليونسكو لربنامج التعلم مدى احلياة، تعزيز املعايري والرتويج هلا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
وتيسري عملية نشر املمارسات اجليدة، وبضمنها النماذج الفعالة للمدرسة اإللكرتونية. وستتخذ مبادرات جديدة لزيادة 

 وير القدرات.تعزيز املوارد التعليمية املفتوحة من خالل التعاون الدويل ودعم السياسات وتط

 التقني المجال في التكلفة وميسور جيد تعليم على الحصول في الجميع فرص : تكافؤ٢المجال المواضيعي 
 ٤-٤و ٣-٤ الغايات( الحرة واألعمال العمل سوق في االنخراط أجل من الجامعي، التعليم وبضمنه والمهني،

 )التوالي على ٨و ٤ المستدامة التنمية لهدفي ٦-٨و

ستنفذ اليونسكو اسرتاتيجيتها اخلاصة بالتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين، معززة بـ "التوصية بشأن التعليم  -٦٩
)، من أجل دعم جهود الدول األعضاء يف تعزيز نظمها يف هذا املضمار وتزويد ٢٠١٥والتدريب يف اجملال التقين واملهين" (

ة للحصول على وظيفة، وعمل الئق، واالخنراط يف األعمال احلرة، والتعلم مدى مجيع الشباب والكبار باملهارات الالزم
 احلياة.

: ستدعم اليونسكو التدابري الرامية إىل استعراض الحرة األعمال مباشرة على وبقدرتهم الشباب بعمالة النهوض -٧٠
 قدرات بناء مبادرات دعم إىل أيضاً  املنظمة وستعمد وتطوير السياسات اخلاصة بالتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين،

الوطنية، وبضمنها مؤسسات تدريب املعلمني. وستيسر تعلم األقران وتشاطر  واملؤسسات الوطين على الصعيد القرار صانعي
دة األطراف املعارف لدعم اخلطط اإلقليمية بشأن التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين، وستشجع وتدعم املبادرات املتعد

 اليت تعزز التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين على الصعيد العاملي.

يف  لتعزيز اإلنصاف والمساواة بين الجنسينوستدعم اليونسكو الدول األعضاء لتحديد تدابري السياسة املالئمة  -٧١
التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين ومن خالهلما. وسيجري العمل مع الدول األعضاء املعنية لتحسني عملية تطوير 
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املهارات لدى الفئات احملرومة، ويشمل ذلك الشباب الذين مل يشاركوا يف أي شكل من أشكال العمل أو التعليم أو 
 سياقات يف املسألة هذه فهم تعوق اليت املعرفية الثغرات سد إىل اليونسكو وستسعىالتدريب يف املناطق احلضرية والريفية. 

 بناء خدمات السياسات، وتوفري جمال يف الدعم بالسياسات، وتقدمي املتعلق التعّلم وترويج خمتلفة، اقتصادية وثقافية
 القدرات.

والتركيز بصفة خاصة على المهارات قدرات وستدعم اليونسكو الدول األعضاء يف وضع سياسات وطنية لتطوير ال -٧٢
واالئتالفات اليت تربط بني السلطات العامة، واملصاحل التجارية، والتعليم، والتدريب، واألطراف املعنية بسوق  الخضراء

 العمل، وستدعمها أيضاً يف جمال االستفادة من التكنولوجيات الرقمية.

 التنمية لهدف ٦-٤ الغاية( األساسية المهارات الجنسين من والكبار الشباب : اكتساب٣المجال المواضيعي 
 )٤ المستدامة

ستواصل اليونسكو إسداء املشورة املستندة إىل األدلة بشأن السياسات اخلاصة بالقرائية وتعزيز القدرات الوطنية يف  -٧٣
ن خالل �ج للتعلم مدى مدمج القراءة والكتابة والحساب وغيرها من المهارات األساسية ، ووضع السياساتجمال 

احلياة متعدد القطاعات واللغات، ومتوائم مع السياقات ويركز على املتعلم ويراعي قضايا اجلنسني. وستعزز املنظمة القدرات 
الوطنية على تصميم وإدارة ورصد وتقييم برامج شاملة وعالية اجلودة، كما ستدعم الدول األعضاء يف وضع مسارات تعليمية 

كبار من أجل حتسني قدراهتم يف جمال القراءة والكتابة واحلساب ومهاراهتم الرقمية، ما يفضي إىل تأهيلهم للشباب وال
املعريف، الذي يستند أيضًا إىل االعرتاف مبا حصلوا عليه من تعليم مسبق. وسوف تشجع اليونسكو االستخدام املبتكر 

التعليمية املفتوحة والدورات التعليمية املفتوحة واملتاحة على اإلنرتنت لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتدعم إنشاء املوارد 
 موجهة إىل املعلمني وإىل الذين يفتقرون إىل مهارات القرائية نسبياً أو كلياً.

إىل تركيز االهتمام  بالدعوةستواصل اليونسكو القيام بدورها التنسيقي واحلّفاز للنهوض باخلطة العاملية حملو األمية  -٧٤
والعمل على القراءة والكتابة وغريها من املهارات األساسية، مبا يف ذلك من خالل تكاتف وحتالف األطراف املعنية على 

 املستوى العاملي واإلقليمي والوطين.

حىت يف مكان لتحسني مشاركة الكبار يف التعلم،  تطوير تعلم الكباروستدعم اليونسكو الدول األعضاء يف جمال  -٧٥
العمل، من خالل حتديد العوائق احملتملة وتقدمي توصيات لرامسي السياسات تربط تعلم وتعليم الكبار مع أهداف أخرى 

 ).٢٠٠٩) وإطار عمل بيليم (٢٠١٥للتنمية املستدامة. وسيتم ذلك من خالل تنفيذ التوصية بشأن تعلم وتعليم الكبار (

 )٤ المستدامة التنمية لهدف ٣-٤ الغاية( جيد عال تعليم : توفير٤المجال المواضيعي 

ستواصل اليونسكو تعزيز نظم التعليم العايل وتساعد على متكني مؤسساهتا من توفري فرص التعلم مدى احلياة  -٧٦
للجميع، من خالل جمموعة منوعة ومبتكرة من الربامج الدراسية وطرائق التنفيذ. وستعزز اليونسكو االستخدام الفعال 
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ملناسب لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، ويشمل ذلك املوارد التعليمية املفتوحة والدورات اجلماعية املفتوحة واملتاحة وا
على اإلنرتنت، لتوسيع نطاق االنتفاع بفرص التعليم العايل والتعلم مدى احلياة، ومن ذلك زيادة عدد الدورات التعليمية 

 ادة ترسيخ ُ�ج التعلم املختلط يف الربامج التقليدية جلميع أصناف الدارسني.العالية عن بعد وبدوام جزئي، وزي

التعليم العايل كقوة حافزة لتدويل التعلم  مبؤهالت باالعرتاف املعنية الست اإلقليمية اليونسكو اتفاقياتوستواصل  -٧٧
لتدعيم ُنظم اعتماد الشهادات يف الدول األعضاء العايل والبحث األكادميي وتبادل املعلمني. ويُعد تنفيذ االتفاقيات وسيلة 

وحتسني جودة التعليم العايل (اجلامعات) وتعزيز االنتفاع املنصف بالتعليم العايل. وسوف تعزز االتفاقية العاملية املزمعة بشأن 
االقتصادية،  –االجتماعية  عملية تنفيذ االتفاقيات اإلقليمية وترسخ أمهية احلراك من أجل التنمية التعليم مبؤهالت االعرتاف

 والتعاون ما بني اجلامعات وبناء الثقة.

 التنمية لهدف ٢-٤و ١-٤و جـ-٤ الغايات( ودعمهم المؤهلين المعلمين عدد : زيادة٥المجال المواضيعي 
 )٤ المستدامة

جـ) هلدف التنمية -٤باملعلمني (ستدعم اليونسكو الدول األعضاء يف ترمجة الوسائل الكفيلة ببلوغ الغاية املتعلقة  -٧٨
إىل سياسات وخطط وطنية. ويتطلب حتقيق هذه الغاية مجلة أمور منها تعبئة الشراكات  ٢٠٣٠حبلول عام  ٤املستدامة 

(التعليم االبتدائي  ١-٤على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين. وسيساهم هذا العمل بشكل خاص يف حتقيق الغاية 
 (الرتبية والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة). ٢-٤ والثانوي) والغاية

من خالل الرتويج لفهم واضح  التدابير والسياسات المتعلقة بالمعلمين في خطط القطاعسوف تعزز اليونسكو  -٧٩
عن طريق لألبعاد املتعددة واملتداخلة لقضايا املعلمني يف أوساط األطراف املعنية على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين 

تشاطر املعلومات وإسداء املشورة يف جمال السياسات. وسُيقدَّم دعم تقين لتنفيذ خطط وسياسات شاملة وقائمة على 
األدلة ختص املعلمني وكذلك برامج مهنية متسقة للتنمية. وسُيعزَّز استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت كوسيلة 

 لعمليات التعليم. لتدريب املعلمني وإجياد بيئة مواتية

استجابة لطلبات الدول األعضاء  بإنتاج المعرفة ونشرهاوستقوم اليونسكو، بوصفها مركزًا لتبادل املعلومات،  -٨٠
للحصول على دعم يف جمال تطوير ونشر أدوات تربوية ومبادئ توجيهية وكذلك تقارير مواضيعية عاملية توثق التقدم على 

 املعلمني.جـ املتعلقة ب-٤طريق الغاية 

، من خالل تيسري عملية تطوير وثائق تقنينية تراعي لتحسين أوضاع المعلمين وتطورهم المهنيكما سُيقدَّم الدعم  -٨١
واالتصاالت، والرتويج للتطبيق الفعال لتوصية منظمة  املعلومات تكنولوجيا جمال يف املعلمني كفاءة  السياق، منها إطار

 ).١٩٦٦مهنة التعليم (العمل الدولية/اليونسكو بشأن 
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  ،٧-٤ الغايات( المستدامة التنمية لتعزيز الالزمة والمهارات والمعارف القيم : اكتساب٦المجال المواضيعي 
 )التوالي على ١٣و ١٢و ٤ المستدامة التنمية ألهداف ٣-١٣و ٨-١٢و ٣-٤و

ستدعم اليونسكو جهود الدول األعضاء الرامية إىل تزويد الدارسني، يف مجيع مراحل احلياة، بالقيم واملعارف واملهارات  -٨٢
التفكري النقدي واالبداع، وما إىل ذلك من األمور الالزمة للعيش السليم وتعزيز التنمية  ال سيماواملواقف والسلوكيات، 

 نني عامليني مسؤولني.املستدامة والتفاعل مع العامل كمواط

وتنسيق عملية تنفيذ برنامج العمل  للتعليم من اجل التنمية المستدامةستواصل اليونسكو تويل زمام اخلطة العاملية  -٨٣
، وبضمنه التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان، تعليم المواطنة العالميةالعاملي. وسيؤدي عمل اليونسكو يف جمال تعزيز 

خم العاملي لدعم تعليم املواطنة العاملية وتعزيز التحليالت االسرتاتيجية بشأن التقدم احملرز يف هذا املضمار على إىل إدامة الز 
الصعيد العاملي. وسيوىل اهتمام خاص ملنع التطرف العنيف بفضل التعليم. وسيكون التثقيف يف تاريخ اإلبادات اجلماعية 

 جزءاً من هذا العمل.

ة يف هذا الصدد تقدمي ي. ومن بني جماالت الرتكيز الرئيسالتعليم من أجل تحسين الصحة والرفاهستعزز اليونسكو  -٨٤
 - وبضمنه الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية -الدعم للدول األعضاء لتنفيذ برنامج شامل يف جمال الرتبية اجلنسية 

ببيئات تعلم آمنة وشاملة وصحية وخالية من العنف والتمييز  يعاجل مسألة عدم املساواة بني اجلنسني؛ ودعم انتفاع الدراسني
 والرتهيب.

 ،٤المستدامة  التنمية لهدف ٥-٤ الغاية( التعليم في الجنسين بين التفاوت على : القضاء٧المجال المواضيعي 
 )٥ المستدامة التنمية وهدف

متتع الفتيات والفتيان والنساء والرجال بفرص تتطلب املساواة بني اجلنسني اعتماد �ج قائم على احلقوق لضمان  -٨٥
متساوية لالنتفاع بتعليم جيد وإمتامه، ومتكني اجلميع على قدم املساواة. وستعزز اليونسكو، يف التعليم ومن خالله، حق 

ول األعضاء اإلناث، يف االنتفاع بدورة كاملة من التعليم اجليد وإمتامها. وستدعم اليونسكو الد ال سيمامجيع الدراسني، و 
يف إعداد وتنفيذ مبادرات لتعزيز االنتفاع املنصف بفرص التعلم مدى احلياة، من خالل التعليم النظامي وغري النظامي، 
 والقرائية، وطرائق بديلة للتعلم. وسيوىل اهتمام خاص للقرائية والتعليم الثانوي، ويشمل ذلك تعليم الفتيات العلوم

ضيات. وسوف تيسر اليونسكو أيضًا احلوار يف جمال السياسات وتعمل على توسيع قاعدة والريا واهلندسة والتكنولوجيا
والنساء  الفتيات لتعليم العاملية املعارف بشأن السياسات واملمارسات لتعميم قضايا اجلنسني يف التعليم. كما ستعزز الشراكة

 وإنشاء شراكات جديدة.
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 عناية إيالء مع جيد، بتعليم هشة اوضاع ظل في يعيشون لذينا األشخاص انتفاع : ضمان٨المجال المواضيعي 
 المستدامة) للتنمية ٤ للهدف أ-٤و ٥-٤ الغايتان( األزمات من المتضررين بالسكان خاصة

يواجه السكان املهمشون، وبضمنهم املعاقون، قدراً كبريًا من التمييز يف االنتفاع بالتعليم األساسي وإمتامه. وعلى  -٨٦
البلدان إىل تعزيز نظمها التعليمية الوطنية، ستقوم اليونسكو بتيسري احلوار يف جمال السياسات وتوسيع قاعدة ضوء سعي 

 املعارف بشأن السياسات واملمارسات الشاملة للجميع يف حقل التعليم.

التخفيف من وطأهتا، ستقوم اليونسكو، واضعة يف اعتبارها احلاجة املاسة إىل الوقاية من آثار النزاعات املسلحة و  -٨٧
سيما الالجئني. وسرتكز  بتعزيز قدرهتا على االستجابة يف حاالت الطوارئ واألزمات املزمنة لصاحل السكان املتضررين وال

اليونسكو على سد فجوة التنمية اإلنسانية. كما ستجري املنظمة حتليالت ظرفية شاملة وعمليات تقييم لالحتياجات من 
ضع برامج سياقية ملعاجلتها. وستدعم اليونسكو مقاربة متكاملة ومتسقة للتعليم يف حاالت الطوارئ أجل حتديد الثغرات وو 

واألزمات املزمنة تساهم يف إرساء األسس لتعليم جيد وشامل ومنصف وللتعلم مدى احلياة لصاحل اجلميع. وسوف يعاجل 
النفسي االجتماعي، وفرص التعلم غري النظامي، والسالمة ة للتعليم والتعلم اجليدين، والدعم يهذا النهج األبعاد الرئيس

 واألمن ومشاركة اجملتمع احمللي.

 ٢٠٣٠ عام حتى بالتعليم الخاص ٤ المستدامة التنمية هدف رصد/واستعراض تنسيق عملية قيادة: ٢ العمل محور

يق جدول أعمال التعليم حىت عام بعمل اليونسكو يف تنفيذ مهمتها املتمثلة يف "ريادة وتنس ٢يتعلق حمور العمل  -٨٨
" اليت عهدت هبا إليها الدول األعضاء حسبما نص عليه إعالن وإطار عمل إنشيون. وسوف يساهم العمل من ٢٠٣٠

 للتنمية املستدامة. ١٧و ٤خالل اجملالني املواضيعيني املقرتحني يف حتقيق اهلدفني 

 عام حتى بالتعليم الخاص ٤ المستدامة التنمية هدف تحقيق إلى الرامية المساعي : قيادة٩المجال المواضيعي 
 )المستدامة للتنمية ١٧و ٤ الهدفان( ٢٠٣٠

تأمني وجود آلية تنسيق عاملية متعددة األطراف توفر التوجيه  إىل ٢٠٣٠تستند اسرتاتيجية قيادة اخلطة العاملية لعام  -٨٩
 بالتعليم املعنية التوجيهية والرصد على املستوى القطري. ومتثل اللجنة يف جمال االتصال والدعوة، والتنسيق القطاعي، والتنفيذ

ة لتنسيق الدعم للجهود العاملية يف جمال التعليم يف إطار اخلطة العامة للتنمية املستدامة ياهليئة العاملية الرئيس ٢٠٣٠ عام حىت
من تقدم، وحتديد الثغرات، وتقدمي توجيهات التوجيهية بإجراء استعراض دوري ملا يتحقق  . وستقوم اللجنة٢٠٣٠لعام 

 سنوات. ٤-٣اسرتاتيجية. وستدعو ايضاً إىل عقد اجتماعات عاملية للتعليم كل 

 حىت التعليم أعمال ستعمل اليونسكو على تأمني االتساق الفعال بني املستويني العاملي والوطين يف تنفيذ جدول -٩٠
ة. وستقود اليونسكو اجملموعات الشريكة (دون) اإلقليمية من أجل توفري من خالل آليات الشراكة اإلقليمي ٢٠٣٠ عام

 .٢٠٣٠التوجيه االسرتاتيجي لعمليات التنفيذ والرصد واإلبالغ املنسقة جلدول أعمال التعليم حىت عام 
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 بالتعليم الخاص ٤ المستدامة التنمية هدف تحقيق إلى الرامية المساعي ورصد : استعراض١٠المجال المواضيعي 
 )المستدامة للتنمية ١٧و ٤ الهدفان( ٢٠٣٠ عام حتى

األدلة وتصدر سنويا عن اليونسكو.  إىل وحتليلها عرضها يف التقرير العاملي لرصد التعليم وثيقة مستقلة موثوقة تستند -٩١
جتاهات العاملية للتعليم للتنمية املستدامة. وسيتوىل التقرير رصد اال ٤وتتمثل مهمتها يف رصد التقدم حنو حتقيق اهلدف 

والدعوة إىل اعتماد سياسات وممارسات تعليمية فعالة. وسيواصل تأثريه على صانعي السياسات يف جمايل التعليم والتمويل 
على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل، وكذلك تأثريه على واضعي اخلطط، وحمللي السياسات، ووكاالت املساعدة، 

 األمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية، واملعلمني، واخلرباء، ووسائل اإلعالم، والطالب. واملؤسسات، ومنظمات

ويشدد إطار العمل على أمهية البحوث واالبتكار يف اإلسهام يف تطوير التعليم وتعزيز احلوار يف جمال السياسات.  -٩٢
ستشرافية يف جمال السياسات لتنوير صانعيها وستعمل اليونسكو، بالتعاون مع شركائها، على إعداد حبوث ودراسات ا

من خالل حتليل االجتاهات واألفكار املستقبلية  ال سيماوتيسري عملية حتقيق األهداف والغايات ذات الصلة بالتعليم، 
 ن التعليم. أونشر املعرفة بش
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 ١٢الطبيعيةالعلوم  - الثانيالبرنامج الرئيسي 

 تيجية املتوسطة األجل، خالل فرتة السنوات األربع الثانية من فرتة االسرتاقطاع العلوم الطبيعية واصلسي -٩٣
والتنمية املستدامة. وسيتوىل  )، دعم املساعي الرامية إىل حتقيق اهلدفني الشاملني لليونسكو، ومها السالم٢٠٢١-٢٠١٤(

ات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار تدعيم نُظم وسياسالقطاع قيادة املساعي الرامية إىل حتقيق اهلدف االسرتاتيجي الرابع "
الدويل يف جمال العلوم بغية التصدي  تعزيز التعاون"، واهلدف االسرتاتيجي اخلامس "لعامليعلى الصعيد الوطين واإلقليمي وا -

 ".للتحديات احلرجة اليت تفرضها التنمية املستدامة

وعلى الدول اجلزرية  - جلنسنياأي أفريقيا واملساواة بني  -وسيتواصل الرتكيز على األولويتني العامتني لليونسكو  -٩٤
وًا والشباب والشعوب األصلية فضًال عن أقل البلدان من ،األولويةإحدى الفئات املستفيدة ذات ة بوصفها الصغرية النامي

 وأشد اجملتمعات ضعفاً.

 وحتقيق أهدافها. ٢٠٣٠وسُتوضع الربامج بالتايل بوصفها خطط عمل لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  -٩٥

م البياين يف �اية القسم اخلاص نظر الرسا( ٥م/٣٩االستبيان اخلاص مبشروع الوثيقة وقد تبنيَّ من حتليل الردود على  -٩٦
ليت تتمتع هبا يف اجملاالت املواضيعية ) وجود توافق جيد بني أمهية عمل اليونسكو وامليزة النسبية االثاين بالربنامج الرئيسي

اليت تتمتع هبا عالية يف اجملالني لنسبية امليزة اية عالية وأّن رأت الدول األعضاء أّن لعمل اليونسكو أمه للعلوم الطبيعية. فقد
لرتتيب حبسب األمهية اوتليهما يف  املتعلقني مبحميات احمليط احليوي وبالسياسات اخلاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

املتعلقة ببناء القدرات واحلّد من  ت، اجملاالامليزة النسبية لليونسكوالبلدان وأولوياهتا، وكذلك حبسب  بالنسبة الحتياجات
يبدو، وإن متتعت  أقل أمهية على ما خماطر الكوارث وتعزيز األمن املائي. واعُترب عمل اليونسكو يف جمال العلوم اجليولوجية

 اليونسكو مبيزة نسبية عالية يف ذلك اجملال.

لصة من تنفيذ الربامج السابقة واحلالية وتعليقاهتا، والِعرب املستخوسرياعي الربنامج الرئيسي الثاين آراء الدول األعضاء  -٩٧
احلكومية  ربامج العلمية الدولية والدوليةبفضل عمليات املراجعة والتدقيق والتقييم، وكذلك املوارد املتاحة، واإلقرار بأمهية ال

 دويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجيةالربنامج الو  الربنامج اهليدرولوجي الدويل وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي -لليونسكو 
نظومة األمم املتحدة وخارجها، والفرص موبامليزة النسبية اليت تتمتع هبا اليونسكو داخل  - الربنامج الدويل للعلوم األساسيةو 

حموري عمل وستة شطته حول املتاحة بفضل التعاون بني القطاعات والشبكات القائمة والشركاء. وسينظِّم الربنامج أن
 جماالت مواضيعية على النحو التايل:

                                                
 .)٦٤الصفحة  (انظرترد املعلومات اخلاصة باللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات يف قسم منفصل  ١٢
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 العلوم الطبيعية –البرنامج الرئيسي الثاني 

األهداف االستراتيجية 
 ٤م/٣٧في الوثيقة 

 الهدف االستراتيجي الرابع

 -بتكار تدعيم نُظم وسياسات العلوم والتكنولوجيا واال
 على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي

 االستراتيجي الخامسالهدف 

لتحديات احلرجة لتعزيز التعاون الدويل يف جمال العلوم بغية التصدي 
 اليت تفرضها التنمية املستدامة

محورا العمل 
 المقترحان

 ١محور العمل 

عارف سخير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والمت
 غراض التنمية المستدامةأل

 ٢محور العمل 

مة للموارد من أجل اإلدارة المستداتعزيز االستعانة بالعلوم 
لمناخ عن ا ومكافحة تغير مخاطر الكوارث الطبيعية والحّد من

ان والمحيط البرنامج الهيدرولوجي الدولي وبرنامج اإلنسطريق 
 لجيولوجيةالحيوي والبرنامج الدولي لعلوم األرض والحدائق ا

المجاالت المواضيعية 
 المقترحة

 للعلوم والتكنولوجيا واالبتكاروضع نُظم شاملة  - ١

تعزيز السياسات الرامية إىل وضع نُظم شاملة للعلوم 
 والتكنولوجيا واالبتكار واحملافظة عليها

 ٦-١٧ب و-٩و ٥-٩التأثير المباشر: الغايات 
 ١٦-١٧و ١٤-١٧و ٨-١٧و ٧-١٧و
على  ١٧و ٩لهدفي التنمية المستدامة  ١٧-١٧و

 التوالي

 ٥ ج هلدف التنمية املستدامة-٥ التأثري اإلضايف: الغاية

 رصد نُظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار - ٢

رصد خمتلف نُظم  من أجلالدول األعضاء  راتتعزيز قد
املعرفة وتقييمها تقييماً نقدياً، وكذلك من أجل تسخري 

 العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية.

لهدف  ١٩-١٧و ١٨-١٧التأثير المباشر: الغايتان 
  ١٧ التنمية المستدامة

من أجل التنمية المستدامة:  التعاون العلمي عزيزت - ٤
 وعلوم األرضوالتنوع البيولوجي المياه العذبة  دور

الربنامج اهليدرولوجي الدويل وبرنامج اإلنسان واحمليط تعزيز تعاون 
مع  احليوي والربنامج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية

املؤسسات والشبكات العلمية من أجل إدارة املوارد الطبيعية 
سّيما عن  واستخدامها بطريقة مستدامة وصون التنوع البيولوجي، وال

طريق العمل معها بشأن األمن املائي وتنمية القدرات وأنشطة 
 ١٥(املياه) واهلدف  ٦ الرصد، مع الرتكيز بوجه خاص على اهلدف

 لتنمية املستدامة.(التنوع البيولوجي) ل

 ١٥و ١٣و ٦التأثير المباشر: أهداف التنمية المستدامة 
 وغاياتها كلها

 ٢-١٢أ و-٧و ٣-٣أ و-٢و ٤-٢التأثري اإلضايف: الغايات 
 على التوايل ١٢و ٧و ٣و ٢ألهداف التنمية املستدامة 

 تعزيز القدرة على الصمود - ٥

القدرة على الصمود أمام تغري املناخ والكوارث الطبيعية، مع  تعزيز
إيالء عناية خاصة للفئات الضعيفة، ومنها الدول اجلزرية الصغرية 

الربنامج النامية والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، عن طريق 
اهليدرولوجي الدويل وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي والربنامج الدويل 

 .رض واحلدائق اجليولوجيةلعلوم األ

 ٥-١١و ٤-١١و ١-٩و ٥-٦التأثير المباشر: الغايات 
ألهداف  ٣-١٥ب و-١٣و ٣-١٣و ١-١٣ب و-١١و

 على التوالي ١٥و ١٣و ١١و ٩و ٦ التنمية المستدامة

 ٣و ١ هلديف التنمية املستدامة ٩-٣و ٥-١التأثري اإلضايف: الغايتان 
 على التوايل
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 زيادة القدرات - ٣

ارف ونشرها القدرات املؤسسية والبشرية إلنتاج املعزيادة 
ء وتطبيقها، مع إيالء عناية خاصة للشباب والنسا
ستخدام واجملتمعات احمللية والشعوب األصلية، وكذلك ال

 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

 ٩-١٧ب و-٩و ٥-٩التأثير المباشر: الغايات 
 التواليعلى  ١٧و ٩ لهدفي التنمية المستدامة

ب -٤و ٥-٤و ٤-٤و ٣-٤التأثري اإلضايف: الغايات 
ألهداف التنمية أ -١٢أ و-٧ب و-٥و ٥-٥ج و-٤و

 على التوايل ١٢و ٧و ٥و ٤املستدامة 

تحقيق  اتخاذ المواقع المحمية مواقع للتعّلم من أجل - ٦
 التنمية المستدامة

واحمليط إلنسان اتعزيز اختاذ حمميات احمليط احليوي يف إطار برنامج 
ج الدويل لعلوم احليوي، وكذلك احلدائق اجليولوجية يف إطار الربنام
عة وشاملة األرض واحلدائق اجليولوجية، مواقع لتعّلم �وج جام

ع باملوارد لتحقيق التنمية املستدامة وضمان تكافؤ فرص االنتفا 
 منها. الطبيعية واالستفادة

 ٥-٩و ٣-٩ب و-٦و ٦-٦التأثير المباشر: الغايات 
ألهداف  ٩-١٥و ٥-١٥إلى  ١-١٥و ٣-١٣ب و-١١و

 على التوالي ١٥و ١٣و ١١و ٩و ٦ التنمية المستدامة

ب -٧و ٥-٥و ٧-٤و ٥-٢و ٤-١اإلضايف: الغايات  التأثري
ألهداف ب -١٢و ٥-١٢و ٢-١٢و ٩-٨و ٤-٨و ٣-٨و

 يلعلى التوا ١٢و ٨و ٧و ٥و ٤و ٢و ١ التنمية املستدامة

 ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام مساعدة الدول األعضاء على 

اليت تُدار أمورها بطريقة أخالقية لعلوم والتكنولوجيا واالبتكار تثبت بّينات وفرية مستمدة من التجارب الدور احلاسم ل -٩٨
بكون هي أول صك دويل يعرتف فيه اجملتمع الدويل صراحة  ٢٠٣٠يف حتقيق التنمية، ولكّن خطة التنمية املستدامة لعام 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية املستدامة. وينطبق هذا األمر على كل أهداف التنمية 
الذي يندرج يف إطار اهلدف االسرتاتيجي الرابع، والذي يساهم يف حتقيق  ١ املستدامة، وسيكون موضع تركيز حمور العمل

. وستساعد اليونسكو الدول األعضاء على هتيئة ١٧و ٩و ٥و ٤الرتكيز على األهداف  كل أهداف التنمية املستدامة مع
ولتنمية القدرات املؤسسية والبشرية يف جمال العلوم للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار البيئة املؤاتية لوضع نُظم وسياسات شاملة 

 والتكنولوجيا واالبتكار واهلندسة.

االستعانة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ملواجهة حتديات حمددة تضم على سبيل املثال بّد يف الوقت ذاته من  وال -٩٩
عواقب تغري املناخ واملخاطر الطبيعية، وإدارة موارد املياه العذبة احملدودة، وفقدان التنوع البيولوجي، وخدمات الُنظم 

قتصادية املستدامة، وريادة األعمال، والتوظيف. وسريكز حمور اإليكولوجية، واالستغالل اجلائر للموارد املعدنية، والتنمية اال
املندرج يف إطار اهلدف االسرتاتيجي اخلامس على االستعانة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل حتقيق أهداف  ٢ العمل

تضطلع هبا اليونسكو على وجه اخلصوص. وتتيح األنشطة واملشاريع الشاملة، اليت  ١٥و ١٣و ١١و ٦التنمية املستدامة 
يف اجملاالت املتعلقة باملياه العذبة والعلوم اإليكولوجية وعلوم األرض، وكذلك يف جمال تسخري العلوم للحّد من خماطر 

لربنامج اهليدرولوجي الدويل وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي والربنامج الدويل الكوارث ومكافحة تغري املناخ، عن طريق ا
، فضالً عن الشبكات العاملية الفريدة للمواقع املخصصة للتنمية املستدامة (حمميات احمليط احلدائق اجليولوجيةلعلوم األرض و 

)، إضفاء قدر كبري من األمهية على عمل املنظمة يف هذه اجملاالت كما تتيح احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكواحليوي، و 
 متتعها مبيزة نسبية فيها.
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 هداف آيتشي للتنوع البيولوجيأارتباطاً وثيقاً باخلطط األخرى، ومنها  ٢٠٣٠طة التنمية املستدامة لعام وترتبط خ -١٠٠
(مسار ساموا)، وبرنامج عمل  النامية إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغريةاملتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي، و 
، واتفاق باريس املتعلق ۲۰۳۰-۲۰۱٥اي للحد من خماطر الكوارث للفرتة إطار ِسنداسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً، و 

م ُحمكمة وسياسات قائمة على . وتتطلب هذه اخلطط مجيعها وضع نُظاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخب
علوم الطبيعية وأنشطته مع أهداف ال البّينات يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتنفيذ الربامج. وتتوافق برامج قطاع

، الربنامج اهليدرولوجي ٦اه (اهلدف ) واملي٥) واملساواة بني اجلنسني (اهلدف ٤التنمية املستدامة اخلاصة بالتعليم (اهلدف 
لبيولوجي والُنظم اإليكولوجية )، والتنوع ا١٣) وتغري املناخ (اهلدف ١١ (اهلدف ) واملدن٩الدويل)؛ واالبتكار (اهلدف 

ن طريق االستعانة بالعلوم ، برنامج اإلنسان واحمليط احليوي)؛ وكذلك مع تعزيز وسائل التنفيذ ع١٥األرضية (اهلدف 
ني كل أهداف التنمية املستدامة ب). وتراعي برامج القطاع وأنشطته كما ينبغي الرتابط ١٧والتكنولوجيا واالبتكار (اهلدف 

 آنفاً. وخطط التنمية املذكورة ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام يف إطار 

 الخطة اإلرشادية لمساهمة المجاالت المواضيعية للبرنامج الرئيسي الثاني 
 ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام في تنفيذ 
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 األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا

سيواصل قطاع العلوم الطبيعية الرتكيز يف جهوده على تنفيذ االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا.  -١٠١
)، ٢٠١٤-٢٠٢٣وخطة التنفيذ العشرية األوىل اخلاصة هبا ( ٢٠٦٣خطة االحتاد األفريقي لعام وستوىل عناية خاصة لدعم 

 .١٣خطة التنفيذيف  ١ املوضوَعني للتطلع ٧ واهلدف ٢ سيما فيما خيص اهلدف وال

الزمة إلنتاج املعارف لاوسيسعى القطاع إىل مساعدة البلدان األفريقية على وضع السياسات واألطر املؤسسية  -١٠٢
ملعين بوثائق سياسات العلوم ااملرصد العاملي سّيما عن طريق برنامج  ووضع نظُم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وال

والشباب وإجياد فرص العمل  ) وأنشطة خمصصة لتنمية القدرات، مع الرتكيز على النساءGO-SPIN( والتكنولوجيا واالبتكار
على األنشطة املشرتكة  لعامل الناميلأكادميية العلوم استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. وسرتكز املستدامة وتعزيز 

املعارف احمللية ومعارف الستعانة بوكراسي اليونسكو اجلامعية، وعلى ا ٢ ومراكز الفئة املركز الدويل للفيزياء النظريةمع 
 من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف ظل التغريات العاملية. السكان األصليني

املثال الشبكات التابعة  وسيسعى القطاع إىل تعزيز املؤسسات والشبكات العلمية يف أفريقيا، ومنها على سبيل -١٠٣
، من أجل ائق اجليولوجيةم األرض واحلدوالربنامج الدويل لعلو لربنامج اإلنسان واحمليط احليوي والربنامج اهليدرولوجي الدويل 

لى اللجان الوطنية النشيطة لربنامج إدارة املوارد الطبيعية إدارة مستدامة سعيًا إىل القضاء على الفقر، وسيعتمد يف ذلك ع
جلاري للشبكة امليدانية يف أفريقيا اإلنسان واحمليط احليوي والربنامج اهليدرولوجي الدويل. وسيستفيد القطاع من اإلصالح ا

املواضيعية املعنية األفرقة ة يف أفضل وجه ممكن عن طريق تعزيز التعاون مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملشارك على
االسرتاتيجية املخصصة لتنمية  التابعة لألمم املتحدة (أي مع آليات التنسيق اإلقليمي) للوقوف على املشاريع والربامج

 املؤسسية. القدرات

ا على الصمود أمام الكوارث، وعلى ة الالزمة أيضاً ملساعدة الدول األعضاء األفريقية على تعزيز قدرهتوستوىل العناي -١٠٤
٪ إىل زهاء ٢١ملتعلقة بأفريقيا من إدارة مواردها الطبيعية إدارة مستدامة. وسيزيد القطاع حجم األموال املخصصة لألنشطة ا

 ية املوجودة يف أفريقيا.٪، مع ختصيص اجلزء األكرب منها للمكاتب امليدان٢٥

 األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

إن قطاع العلوم الطبيعية ملتزم بالعمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني يف جمال العلوم. وقد زاد تركيزه على تعزيز  -١٠٥
. وسيساهم عمل نية لتحقيق املساواة بني اجلنسنيطة العمل الثادور النساء يف العلوم خالل فرتات العامني املاضية وفقاً خل
حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء املتمثل يف " ٥ القطاع مسامهة مباشرة يف حتقيق هدف التنمية املستدامة

                                                
مواطنون على مستوى جيد من التعليم ": ٢ دف: اهلنريدها"املعنونة "أفريقيا اليت  ٢٠٦٣طة االحتاد األفريقي لعام خل خطة التنفيذ العشرية األوىل ١٣

االقتصادات واجملتمعات اليت تتكيف مع و االستدامة البيئية ": ٧ ؛ واهلدف"وثورة على مستوى املهارات تدعمها العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
 ."الظروف املناخية

http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/Agenda%202063%20-%20DRAFT%20FIRST%20TEN%20YEAR%20PLAN%20-%20Arabic.pdf
http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/Agenda%202063%20-%20DRAFT%20FIRST%20TEN%20YEAR%20PLAN%20-%20Arabic.pdf
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)، SAGAاملساواة بني اجلنسني" (تعزيز ) و STEMمشروع "العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات (". ويهدف والفتيات
الذي جيري تنفيذه بالتعاون مع معهد اليونسكو لإلحصاء، إىل الوقوف على اجملاالت اليت ميكن أن تضطلع فيها الدول 
األعضاء واليونسكو بأكثر األنشطة فعالية لزيادة مشاركة النساء يف جمال العلوم، ووضع مؤشرات للمساواة بني اجلنسني يف 

ت. وسيزيد الربنامج اهليدرولوجي الدويل عدد أنشطته الرامية إىل إحداث التغيري املنشود يف جمال العلوم واختبار هذه املؤشرا
فيما خيص قضايا  الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائيةجمال املساواة بني اجلنسني. وسيجري تعزيز وتوسيع نطاق مؤشرات 

يف أنشطة الربنامج اهليدرولوجي الدويل. وسيزيد برنامج اإلنسان اجلنسني واملياه، وإطالع اجملتمع الدويل عليها واستخدامها 
عدد أنشطتهما الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني. والربنامج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية واحمليط احليوي 

هيئاهتا اإلدارية وجلا�ا، وبوضع أنشطة التوازن بني اجلنسني يف  بتعزيزاحلكومية  الربامج العلمية الدولية والدوليةوستقوم 
 خمصصة لقضايا املساواة بني اجلنسني.

اليونسكو للنساء يف جمال العلوم إىل إبراز صورهتا وتعزيز أوجه  - وستسعى الشراكة الرائدة اخلاصة جبائزة لوريـال -١٠٦
لمرصد العاملي املعين بوثائق قارير الُقطرية لالتآزر مع الربامج األخرى. وستتضمن كل تقارير اليونسكو العلمية، ومنها الت

وتقرير اليونسكو  تقرير األمم املتحدة عن تنمية املوارد املائية يف العامل) و GO-SPIN( سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
ت مفصَّلة حبسب اجلنس. عن العلوم والتقارير اخلاصة باهلندسة، عناصر متعلقة باملساواة بني اجلنسني يف جمال العلوم وبيانا

وسيجري تعزيز الروابط بني منظمة العامالت يف جمال العلوم من أجل العامل النامي وبرامج قطاع العلوم الطبيعية، وإبراز 
محلة املساواة بني اجلنسني يف ميادين العلم واالبتكار والتكنولوجيا صورة تلك املنظمة وتوسيع نطاق أنشطتها. وستواصل 

، السعي على الصعيد الدويل إىل إبراز أمهية عمل النساء يف ميدان العلوم أكادميية العلوم للعامل الناميليت تديرها ، اواهلندسة
والصلة بني العلوم والتنمية وقضايا اجلنسني. وسيزيد القطاع حجم األموال املخصصة لألنشطة الرامية إىل حتقيق املساواة 

 ٪.١٠٪ إىل ٦بني اجلنسني من 

 بين القطاعاتالتعاون 

يضطلع قطاع العلوم الطبيعية بدور رائد يف جمال تنسيق املساعي اخلاصة بالتعاون بني القطاعات بشأن تغري املناخ  -١٠٧
والدول اجلزرية الصغرية النامية واحلّد من خماطر الكوارث، ويساهم يف الربامج الرامية إىل إقامة مدن مستدامة. ويُعتزم تعزيز 

 ية بالتعاون مع قطاع واحد أو أكثر:اجملاالت التال

 ٤قطاع الرتبية: تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات؛ والتعليم من أجل التنمية املستدامة (اهلدفان  •
 للتنمية املستدامة)؛ ٥و

والكوارث (الغايتان قطاع الثقافة وقطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية: محاية الكفاءات العلمية أثناء النزاعات  •
 )؛١١ ب هلدف التنمية املستدامة-١١و ٥-١١
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قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية: الشباب وبرنامج إدارة التحوالت االجتماعية لوضع سياسات شاملة يف  •
)؛ واالعتبارات ١٦ هلدف التنمية املستدامة ٧-١٦و ٦-١٦جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (الغايتان 

 على التوايل)؛ وعلم االستدامة؛ ٥و ٤ ج هلديف التنمية املستدامة-٥و ٥-٥و ٧-٤ قية (الغاياتاألخال

قطاع الثقافة: اإلدارة املستدامة للمواقع الطبيعية؛ وتعزيز السياحة املستدامة يف كل املواقع املتمتعة بتسميات  •
 ٨هداف التنمية املستدامة ب أل-١٢و ٥-١١و ٩-٨، والغايات ١٥ اليونسكو (هدف التنمية املستدامة

 على التوايل)؛ ١٢و ١١و

قطاع االتصال واملعلومات: استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  •
للتعريف مبواقع اليونسكو، ووضع برامج إلشراك عامة الناس يف العمل العلمي ("علوم املواطن")، وتعزيز الروابط 

هلديف  ١٧-١٧و ٨-١٧ج و-٩تمع عن طريق االحتفال باأليام واجلوائز الدولية (الغايات بني العلوم واجمل
 على التوايل). ١٧و ٩ التنمية املستدامة

وينبغي أن يستند العمل يف اجملاالت املذكورة آنفاً إىل �وج الربجمة املشرتكة والرصد املشرتك و/أو إىل آليات التعاون  -١٠٨
ويف املكاتب امليدانية على حّد سواء، وكذلك إىل آليات التعاون فيما بني املكاتب امليدانية. ويقرتح  بني القطاعات يف املقرّ 

 االستعانة بالتخطيط املشرتك والتمويل املشرتك من أجل االضطالع باألنشطة املشرتكة يف تلك اجملاالت.قطاع العلوم الطبيعية 

 التعديالت البرنامجية الرئيسية المقترحة

يتمّثل التعديل الربناجمي الرئيسي املتعلق بقطاع العلوم الطبيعية يف الرتكيز على جمال مواضيعي جديد، وهو اجملال  -١٠٩
اختاذ املواقع احملمية مواقع للتعّلم من أجل حتقيق التنمية واخلاص مبوضوع " ٢ الوارد يف إطار حمور العمل ٦ املواضيعي
 ".املستدامة

حميات احمليط احليوي االستفادة من إمكانيات شبكات اليونسكو العاملية الفريدة اخلاصة مبوسيتيح هذا األمر  -١١٠
على أكمل وجه عن طريق اختاذ بعض املواقع اليت تضمها تلك الشبكات مواقع لتعّلم �وج احلدائق اجليولوجية العاملية بو 

 وتكافؤ فرص االنتفاع باملوارد الطبيعية واالستفادة منهاجامعة وشاملة لتحقيق التنمية املستدامة، ومنها السياحة املستدامة 
). وتنص اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واحمليط احليوي وخطة ١٥و ١٣و ١١و ٩و ٦و ٥و ٤(أهداف التنمية املستدامة 

ملبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة على أهداف وجماالت عمل واضحة؛ بينما حتدد ا ٢٠٢٥-٢٠١٦عمل ليما للفرتة 
 ."حديقة جيولوجية عاملية لليونسكو"ة التمتع بتسميإجراءات التقييم وتأكيد أهلية  باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو

والربنامج وسيقيِّم قطاع العلوم الطبيعية أوجه التآزر بني الربنامج اهليدرولوجي الدويل وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي  -١١١
وأنشطة اليونسكو يف جمال احلّد من خماطر الكوارث. وسُتعطى األولوية إلعداد  حلدائق اجليولوجيةالدويل لعلوم األرض وا

برامج مشرتكة على الصعيدين االسرتاتيجي التمهيدي وامليداين التنفيذي عن طريق وضع نتائج منشودة مشرتكة و/أو أنشطة 
يف ُسبل الربط بني آليات إدارة الربامج، ويف كيفية  مشرتكة تشجع على األخذ بنهوج جامعة للتخصصات. وسينظر القطاع
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إنشاء وحدة للخدمات املشرتكة يف املقّر للقيام باألعمال اإلدارية والنظامية لتلك اآلليات. وسُتعزَّز أوجه التآزر بني خمتلف 
 لى سبيل املثال.املواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو يف جمال مكافحة تغّري املناخ واحلّد من خماطر الكوارث ع

وسُتدمج الربامج املستقلة األصغر حجماً، ومنها الربامج املتعلقة باهلندسة والطاقة املتجددة على سبيل املثال، يف  -١١٢
إ�اء  خطة السياسات اخلاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ويف خطة التنمية املستدامة يف امليدان على الرغم من عدم

خيص املبادرات الرامية  سُتدرج األمور املتعلقة باهلندسة يف التدابري العامة للرصد واإلبالغ فيما ًء تاماً، إذتلك الربامج إ�ا
إىل االرتقاء بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتنمية القدرات اإلقليمية مع الرتكيز على الشباب وأفريقيا. وستنفَّذ األنشطة 

 .اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري املناخت اإلقليمية عن طريق الربامج العلمية الدولية و املتعلقة بالطاقة وفقاً لالحتياجا

 الشراكات

ستتعاون اليونسكو مع جمموعة كبرية من الشركاء اخلارجيني لتحقيق أهدافها. ففي جمال العلوم والتكنولوجيا  -١١٣
واهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، ومنها مؤمتر األمم املتحدة واالبتكار، سيتعاون قطاع العلوم الطبيعية مع املنظمات 

للتجارة والتنمية (األونكتاد) واالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة األمم املتحدة 
االقتصادي واالحتاد األورويب والبنك الدويل  للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وكذلك مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان

واملصارف اإلقليمية للتنمية. ويضم الشركاء الرئيسيون الذين سيتعاون معهم القطاع يف جمال اهليدرولوجيا جلنة األمم املتحدة 
بينما يضم الشركاء الرئيسيون يف املعنية باملوارد املائية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والرابطة الدولية للعلوم اهليدرولوجية؛ 

واملنتدى احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين بالتنوع  ،جمال اإليكولوجيا والتنوع البيولوجي برنامج األمم املتحدة للبيئة
ء الرئيسيون واالحتاد الدويل لصون الطبيعة. ويضم الشركا، واتفاقية التنوع البيولوجي ،البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية

والشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية. وبوجه عام، يعدُّ اجمللس الدويل  ،يف جمال علوم األرض االحتاد الدويل للعلوم اجليولوجية
يف جمال  ويضم الشركاء الرئيسيونمن الشركاء املميزين.  ،ومبادرة أرض املستقبل ،واجمللس الدويل للعلوم االجتماعية ،للعلوم
واملنظمة العاملية من الكوارث،  املشرتكة بني الوكاالت لالسرتاتيجية الدولية للحدّ األمم املتحدة أمانة  ن خماطر الكوارثاحلّد م

، وبرنامج األمم املتحدة )اليونيسف(من الكوارث واإلنعاش، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة  لألرصاد اجلوية، واملرفق العاملي للحدّ 
 للبيئة.

 ردتعبئة الموا

يعمل قطاع العلوم الطبيعية حالياً على وضع اسرتاتيجيته جلمع األموال. وسيجري توسيع نطاق الشراكات لزيادة  -١١٤
تُعّد قاعدة اجلهات املاحنة للقطاع حمدودة إىل حّد ما. ويرمي هذا األمر إىل إبرام اتفاقات  عدد اجلهات املاحنة وتنويعها، إذ

من أجل بعض اجملاالت املواضيعية ذات األولوية، على غرار الشراكات املربمة مع متويل أوسع نطاقًا وأكثر اسرتاتيجيًة 
. وستؤدي املكاتب امليدانية دوراً مهماً Nature Publishingوشركة ايرباص وجمموعة  PhosAgroمؤسسة لوريـال وشركة 

 يف مجع األموال على الصعيدين الوطين واإلقليمي.
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التمويل الرئيسية لألنشطة املتعلقة بتغري املناخ واحلّد من خماطر الكوارث والقضايا وستوىل عناية خاصة ملصادر  -١١٥
 البيئية لضمان وحتسني االنتفاع بفرص التمويل اليت يتيحها الصندوق األخضر للمناخ وصندوق التكيف ومرفق البيئة العاملية.

املشاريع لعمليات التقييم وفقًا للوثيقة  من األموال املخصصة لكل ٪٣ومن اجلدير بالذكر أنه سيجري رصد  -١١٦
 منها ألنشطة التواصل. ٪٢إعالم، ورصد  ٢٤ت/ م١٩٦

 تنفيذ البرنامج

سيجري حتسني كيفية إدارة وتنفيذ الربنامج عن طريق إيالء القدر ذاته من األمهية لكل موضوع من املواضيع اليت  -١١٧
خاصة بآليات وأساليب التنفيذ، ومنها أهداف بشأن نطاق وفعالية ترّكز عليها املنظمة؛ وكذلك عن طريق حتديد أهداف 

 تعبئة الشبكات املعنية بالعلوم.

) على التمكني من ١ ويبّني حمورا العمل املقرتحان قدرة ُنظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار السليمة (حمور العمل -١١٨
(حمور  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة، وتأثري العلوم يف أهداف معّينة يف 

). وتنظِّم اجملاالت املواضيعية أنشطة الربنامج وفقاً للنتائج الرئيسية املنشودة وأوجه التآزر احملتملة بني أهداف التنمية ٢ العمل
. ١٧و ٩و ٥و ٤يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة مع الرتكيز على األهداف  ١ امة، إذ يساهم حمور العملاملستد

 .١٥و ١٣و ١١و ٦على جماالت حمددة ضمن األهداف  ٢ ويركز حمور العمل

من أجل حتقيق الفعالية يف  ويُعاد النظر حالياً يف عدة جوانب إدارية وبرناجمية على النحو املبنيَّ يف الفقرات التالية -١١٩
 تنفيذ أنشطة قطاع العلوم الطبيعية استناداً إىل طلبات الدول األعضاء.

 األخذ بنهج إقليمي منسق

وحتقيق أهدافها السبعة  ٢٠٣٠يعود أمر اإلمساك بزمام املساعي الرامية إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  -١٢٠
ه ومرتابط األبعاد، إىل الدول األعضاء. وسيجري وضع �وج إقليمية لتكييف أنشطة عشر، اليت تشكل �جاً متعدد األوج

اليونسكو مع االحتياجات اإلقليمية والوطنية للدول األعضاء، مع تفويض السلطة الالزمة إىل املكاتب امليدانية لتمكينها 
 يتوافق مع مبدأ طيط لألنشطة املتعلقة هبا وتنفيذها مبامن حتديد األولويات اإلقليمية والوطنية ومواطن الرتكيز الربناجمية والتخ

السلطات. وسيجري العمل، يف كل منطقة، على ختصيص املوارد الالزمة لكل جمال من اجملاالت املواضيعية إلتاحة  تفويض
ية املتعلقة ، وكذلك مع سائر اخلطط اإلمنائية الدول٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعاماألخذ بنهج متكامل متوافق مع 

 باألنشطة املراد تنفيذها.

 شبكات اليونسكو الخاصة بالعلوم

فضالً عن الشبكات اخلاصة باملواقع املتمتعة بالتسميات الدولية، أنشأ قطاع العلوم الطبيعية وطّور على مّر العقود  -١٢١
، وزهاء ٢و ١ مركزاً من الفئتني ٦٥من  املاضية شبكات متنوعة قّيمة وواسعة للمنظمات املهنية واهليئات الفرعية تضم أكثر



200 EX/13 Part I – page 56 

 

حتتشد حول  كرسياً جامعياً لليونسكو، فضالً عن اخلرجيني والفائزين باجلوائز واملكافآت. وتستطيع تلك الشبكات، إذ  ٢٢٠
 العلمية اجملاالت املواضيعية الرئيسية على الصعيد اإلقليمي إىل جانب اللجان الوطنية لليونسكو واللجان الوطنية للربامج

، أن تضطلع بدور أكرب يف حتقيق األهداف الربناجمية لليونسكو ويف مساعدة الدول األعضاء على احلكومية الدولية والدولية
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 المقّر والميدان ومكاتب االتصال

املقام األول من موارد الربنامج العادي،  سريكز قطاع العلوم الطبيعية يف املقّر على األعمال التمهيدية املمولة يف -١٢٢
يلي: وضع املفاهيم واالسرتاتيجيات واملؤشرات القياسية، والعمل التقنيين، والرصد وإعداد التقارير، واملشاريع  واملتمثلة فيما

الرئيسي من عملية  ذات الطابع العاملي، واملبادرات الرائدة، ودعم العمليات امليدانية. وستضطلع املكاتب امليدانية باجلزء
تنفيذ الربنامج على الصعيدين اإلقليمي والوطين، وسيجري متويل معظم أعماهلا يف هذا الصدد من األموال اخلارجة عن 
امليزانية. وستقوم املكاتب امليدانية بدور رئيسي يف إدارة الشبكات اإلقليمية واألنشطة اخلاصة بالتعاون فيما بني بلدان 

 األقاليمي. اجلنوب على الصعيد

سّيما يف جمال  وسيوىل املزيد من االهتمام للدور اخلاص الذي تضطلع به مكاتب االتصال يف خمتلف اجملاالت، وال -١٢٣
التنبؤ والرصد وتبادل املعلومات واآلراء بشأن برامج األمم املتحدة واالحتاد األورويب واالحتاد األفريقي. ويتضمن هذا أيضاً، 

 األورويب، املبادرة إىل دعم اجلهود الرامية إىل مجع األموال لصاحل املقّر واملكاتب امليدانية على حّد سواء.فيما خيص االحتاد 

وتتطلب كل األمور املذكورة آنفًا إجياد تنسيق فعال بني املقّر وامليدان ومكاتب االتصال فيما خيص مجع األموال  -١٢٤
ُسبل مبتكرة من أجل املساعدة على إجياد التنسيق الفعال املنشود بشأن وتنفيذ الربنامج. ويسعى القطاع إىل استحداث 

الربنامج بني كل الوحدات، وكذلك من أجل حتسني تنفيذ الربنامج وإبراز أنشطته، عن طريق االستعانة بتكنولوجيات 
 املعلومات واالتصاالت.

 العمل المقترحان محورا

 واالبتكار والمعارف ألغراض التنمية المستدامةتسخير العلوم والتكنولوجيا : ١محور العمل 

 وضع نُظم شاملة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار: ١المجال المواضيعي 

سّيما الدول األعضاء األفريقية وأقل البلدان منواً والدول اجلزرية  سرتكز اليونسكو على متكني الدول األعضاء، وال -١٢٥
ات للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ومن تنمية القدرات اخلاصة هبا، وكذلك على الصغرية النامية، من وضع نُظم وسياس

به اليونسكو بشأن السياسات اخلاصة  يد العون للدول األعضاء يف هذا الصدد. ويهدف النهج الشامل الذي تأخذ مدّ 
املساواة يف االنتفاع بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ويف املشاركة يف  بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار إىل احلّد من أوجه عدم

األعمال املتعلقة هبا، وأخذ املساواة بني اجلنسني بعني االعتبار يف العلوم، واإلنتاج املشرتك ملعارف السكان األصليني بغرض 
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قّر اجلميع بكون اليونسكو الوكالة الرائدة يف وضع نُظم معرفية شاملة وواسعة النطاق من أجل حتقيق التنمية املستدامة. وي
تشرتك مجيع  واالستفادة منها، إذاالستعانة باملعارف احمللية ومعارف السكان األصليني منظومة األمم املتحدة فيما خيص 

تكرة "، يف وضع حلول مبظم املعارف احمللية ومعارف السكان األصلينينُ قطاعات اليونسكو، عن طريق مشروعها املسمى "
 ملواجهة التغريات العاملية بالتعاون مع األوساط العلمية.

وسيجري إدراج اهلندسة يف أُطر العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، لكي تشمل هذه اُألطر مجيع أركان الُنظم الفعالة  -١٢٦
ؤسسية والبشرية يف ميادين العلوم املراد وضعها للعلوم؛ ومنها حوكمة العلوم، والسياسات اخلاصة بالعلوم، وتنمية القدرات امل

 ، وفهم عامة الناس للعلوم.العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضياتواهلندسة، وتعليم 

وسيزداد الرتكيز على الروابط بني السياسات اخلاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والسياسات القطاعية األخرى  -١٢٧
اليت تندرج يف صميم أهداف التنمية املستدامة،  –قل واالقتصاد والبيئة والزراعة والطاقة كالسياسات اخلاصة بالتوظيف والن  -

مع إجياد ُسبل مبتكرة لالستفادة من العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وستكون هذه األمور التحديات الرئيسية اليت سُتواَجه 
نظراً للطابع العاملي خلطة التنمية املستدامة ، والنامية على حّد سواء يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف البلدان املتقدمة

 وضرورة تعاون اليونسكو مع البلدان املتقدمة والنامية يف آن معاً مع إيالء عناية خاصة للبلدان النامية. ٢٠٣٠لعام 

تعزيز الروابط بني العلوم والسياسات. وستواصل اليونسكو دعم املنتدى العاملي للعلوم بوصفه احملفل العاملي الرئيسي ل -١٢٨
وسيكون من املهم االضطالع بأنشطة للتواصل والرتويج بشأن دور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف حتقيق أهداف التنمية 

 من أجل التوعية بأمهية هذا الدور لدى احلكومات والربملانات والوزارات فضًال عن األوساط العلمية. ونظراً  ،املستدامة
األمني العام لألمم املتحدة، فإن القطاع بناًء على طلب  ئنشالذي أُ  ،اجمللس االستشاري العلميب اخلاصةللتجربة اإلجيابية 

علمية إىل األمني العام لألمم املتحدة أو إىل منظومة األمم املتحدة المستعد للمسامهة يف أية آلية مستقبلية إلسداء املشورة 
ع أيضاً يف إعداد التقرير العاملي عن التنمية املستدامة تلبيًة لطلب الدول األعضاء الوارد يف اإلعالن برمتها. وسيشارك القطا 

 .٢٠١٦الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام 

 تيحها األيام الدولية اخلاصة بالعلوموتتسم الروابط بني العلوم واجملتمع باألمهية ذاهتا. وسيغتنم القطاع الفرص اليت ت -١٢٩
من أجل تعزيز تلك الروابط وتوعية عامة  ،اليت أعلنتها األمم املتحدة، والفرص اليت تتيحها جوائز اليونسكو اخلاصة بالعلوم

هبا للتواصل الناس بدور العلوم يف التنمية. وتُعّد هذه املناسبات وسائل فعالة للدعوة والرتويج والتواصل، وميكن االستعانة 
مع الشباب عن طريق االضطالع مببادرات مبتكرة للتواصل، واالستفادة من قوة وسائل التواصل االجتماعي، بالتعاون مع 

 قطاع االتصال واملعلومات.

، بإنشاء آلية تيسري التكنولوجيا ملساعدة ٢٠٣٠وتلتزم الدول األعضاء، مبوجب خطة التنمية املستدامة لعام  -١٣٠
النامية على االنتفاع بالتكنولوجيات املالئمة. وستقوم األمم املتحدة فضالً عن ذلك، بناءً على خطة عمل اسطنبول البلدان 

لصاحل أقل البلدان منواً، بإنشاء بنك للتكنولوجيا ملساعدة أقل البلدان منواً بالتحديد يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. 
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هاتني اآلليتني واليونسكو بوصفها شريكاً أساسياً فيهما، ستشارك اليونسكو مشاركة نشيطة يف  ونظراً إىل الصلة الوثيقة بني
 املبادرتني العامليتني بشأن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. كلتا

 رصد نُظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار: ٢المجال المواضيعي 

إىل وضع نُظم شاملة جلمع البيانات املتعلقة بالسياسات واُألطر سيعزز قطاع العلوم الطبيعية مساعيه الرامية  -١٣١
بالعلوم ورصد تلك البيانات ونشرها، من أجل تقييم املمارسات الراهنة ونشر أفضل املمارسات لدى الدول  القانونية اخلاصة

وستقوم ). GO-SPIN(تكار األعضاء عن طريق برنامج املرصد العاملي املعين بوثائق سياسات العلوم والتكنولوجيا واالب
اليونسكو بإطالع احلكومات وسائر األطراف املعنية على األمور املهمة املتعلقة باالرتقاء بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

سّيما يف البلدان النامية عن طريق تقرير اليونسكو عن  ورصد التوجهات املرتبطة هبا وتقييمها يف مجيع أرجاء العامل، وال
، والتقارير )GO-SPIN(م، والتقارير الُقطرية للمرصد العاملي املعين بوثائق سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار العلو 

 .املنتظمة اخلاصة باهلندسة

بشأن استخدام اإلحصاءات  وسيوسِّع القطاع نطاق تعاونه احلايل مع معهد اليونسكو لإلحصاء ومؤسسة لوريـال -١٣٢
تكنولوجيا واالبتكار ودور النساء يف العلوم. وستكون البيانات املفصلة حبسب اجلنس عنصراً أساسياً يف اخلاصة بالعلوم وال

رصد ُنظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وسيساهم القطاع يف أنشطة األمم املتحدة الرامية إىل رصد املؤشرات املواضيعية 
ورصد التقدم العام احملرز يف  ،يف حتقيق غايات أهداف التنمية املستدامةاخلاصة مبسامهات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

 .٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

 : زيادة القدرات٣المجال المواضيعي 

يف قطاعات تتطلب تعليمًا كافيًا يف  ،سّيما فرص العمل املتاحة للشباب يوجد معظم فرص العمل حالياً، وال -١٣٣
جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات. وسريكز قطاع العلوم الطبيعية، بالتعاون مع قطاع الرتبية، على إعداد 

لول وتدريب املعلمني يف تلك اجملاالت من أجل حتسني نوعية تدريس العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات يف إطار "احل
وضع  املفتوحة" لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اليت يوفرها قطاع االتصال واملعلومات. وسيشمل هذا األمر أيضاً 

 �وج خاصة بالفن والتصميم حبسب االقتضاء.

تعزيز وستواصل اليونسكو مساعيها الرامية إىل تنمية القدرات اخلاصة بالعلوم األساسية والتطبيقية عن طريق دعم و  -١٣٤
وتوسيع شبكة معاهدها البحثية واملراكز املنتسبة إليها يف العامل النامي، وخباصة يف أفريقيا، إذ يندرج هذا األمر يف ِعداد 

 العوامل الرئيسية لالبتكار العلمي املؤدي إىل التنمية املستدامة.
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خلاصة بالعلوم األساسية والرياضيات بفضل وسُيوضَّح دور الربنامج الدويل للعلوم األساسية يف تنمية القدرات ا -١٣٥
أنشطته املعتزم تنفيذها بالتعاون مع أكادميية العلوم للعامل النامي، مع الرتكيز على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. ويستطيع 

املعنية  ٢ ئةأنشطة مراكز الف من تنمية القدرات خيص ما املركز الدويل للفيزياء النظرية االضطالع بدور مهم يف تنسيق
دمج إعداد أنشطة اليونسكو وكراسي اليونسكو اجلامعية والشركاء اآلخرين، ومنهم املنظمة األوروبية للبحوث النووية. وسيُ 

اخلاصة باهلندسة يف األعمال املتعلقة بالسياسات اخلاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، مع الرتكيز على عمليات الرصد 
ملرتبطة بتقرير اليونسكو عن العلوم وبربنامج املرصد العاملي املعين بوثائق سياسات العلوم والتكنولوجيا واإلبالغ املنتظم ا

). وينبغي وضع برنامج طليعي خاص باهلندسة يقوم على شراكة اسرتاتيجية بارزة على غرار مبادرة GO-SPINواالبتكار (
املعنية باهلندسة بدور كبري يف مجع البيانات  ٢ لع مراكز الفئة"أطلق العنان ألفكارك" القائمة مع شركة ايرباص. وستضط

 املشكالت. والتعّلم القائم على حلّ 

برنامج اإلنسان واحمليط احليوي والربنامج اهليدرولوجي الدويل، أعمال وسُتدمج األنشطة املتعلقة بالطاقة املتجددة يف  -١٣٦
و بشأن تغري املناخ يف امليدان بتمويل من موارد خارجة عن امليزانية. سّيما عن طريق تنفيذ اسرتاتيجية عمل اليونسك وال

املعنية بالطاقة املتجددة وكراسي اليونسكو  ٢ واملكاتب امليدانية ومراكز الفئة وستتوىل جهة حمددة تنسيق التعاون بني املقرّ 
 اجلامعية املعنية وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة.

تعزيز االستعانة بالعلوم من أجل اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحّد من مخاطر الكوارث : ٢محور العمل 
ومكافحة تغير المناخ عن طريق البرنامج الهيدرولوجي الدولي وبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي والبرنامج الدولي 

 لعلوم األرض والحدائق الجيولوجية

البيولوجي وعلوم  اون العلمي من أجل التنمية المستدامة: دور المياه العذبة والتنوعالتع عزيزت: ٤المجال المواضيعي 
 األرض

يرتبط به من أنشطة  ، التعاون العلمي من أجل التنمية املستدامة وما٢٠٢١-٢٠١٨ستعزز اليونسكو، يف الفرتة  -١٣٧
رنامج اإلنسان واحمليط احليوي، والربنامج الدويل الرصد وتنمية القدرات. ويتمتع كّل من الربنامج اهليدرولوجي الدويل، وب

لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية، مبكانة فريدة فيما خيص القدرة على تعزيز التعاون العلمي وإثراء النقاش السياسي بالبّينات 
 خماطر الكوارث.من  املتعلقة باملياه العذبة والتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية وعلوم األرض واحلدّ 

وسيجري الرتكيز بوجه خاص على عمل اليونسكو يف جمال املياه العذبة عن طريق الربنامج اهليدرولوجي الدويل  -١٣٨
األمم املتحدة برنامج وغاياته كلها. ويتمتع  ٦ يشمل هذا العمل هدف التنمية املستدامة وأسرة اليونسكو املعنية باملياه، إذ

األمم  عن طريق إصدار تقرير ٦ املوارد املائية مبكانة فريدة متكنه من رصد حتقيق هدف التنمية املستدامةالعاملي لتقييم 
. وسيواصل الربنامج اهليدرولوجي الدويل عمله الذي حيظى بالتقدير الشديد يف إطار يف العاملاملوارد املائية تنمية املتحدة عن 

التصدي للتحديات احمللية واإلقليمية  أجل مناألمن املائي  عزيزتلثامنة للربنامج لمواضيعه الستة احلالية اخلاصة باملرحلة ا
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. وسيويل الربنامج عناية خاصة ٦ تتوافق هذه املواضيع توافقًا تامًا مع كل غايات هدف التنمية املستدامة ، إذوالعاملية
دور السلوك البشري، واملعتقدات والعادات الثقافية  الحتياجات الدول اجلزرية الصغرية النامية يف جمال املياه. وسيجري حبث

املتعلقة باملياه، والبحوث االجتماعية االقتصادية الرامية إىل حتسني فهم أسباب التغّري املتواصل يف كميات املياه املتوفرة وإىل 
صل أيضاً، على صعيد وضع أدوات للتكيف مع هذا التغّري، وسيتيح ذلك فرصًا كبرية للتعاون بني القطاعات. وسيتوا

التعاون بني القطاعات، الرتكيز على إدماج األنشطة املتعلقة باهليدرولوجيا اإليكولوجية يف أعمال برنامج اإلنسان واحمليط 
 احليوي، وإدماج األنشطة املتعلقة باملياه اجلوفية يف أعمال الربنامج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية.

، دعم التعاون لربنامج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية، التابع لنامج الدويل للعلوم اجليولوجيةالرب وسيواصل  -١٣٩
الشبكة أجل احلّد من خماطر الكوارث ومكافحة تغري املناخ. وسيجري توسيع نطاق  العلمي يف جمال علوم األرض من
يزها. وسريّكز برنامج اإلنسان واحمليط احليوي يف مسامهاته على ، اليت أُنشئت حديثاً، وتعز األفريقية ملؤسسات علوم األرض

األوساط املعنية بالبحوث وعلى الروابط بني العلوم والسياسات. وسُتؤيت مساعي الدبلوماسية العلمية اليت يبذهلا القطاع 
يط احليوي، وبفضل تركيز أُكلها بفضل حمميات احمليط احليوي العابرة للحدود، اليت تضمها شبكة برنامج اإلنسان واحمل

 الربنامج اهليدرولوجي الدويل على املياه اجلوفية العابرة للحدود.

وسيقوم قطاع العلوم الطبيعية بتعزيز وإبراز الروابط بني العلوم والسياسات فيما خيص املوارد الطبيعية يف خمتلف  -١٤٠
ومبادرة  عين بالتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجيةاملنتدى احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املاحملافل، ومنها 

أرض املستقبل، عن طريق برنامج اإلنسان واحمليط احليوي والربنامج اهليدرولوجي الدويل والربنامج الدويل لعلوم األرض 
 عن ذلك االضطالع واحلدائق اجليولوجية ومشروع نُظم املعارف احمللية ومعارف السكان األصليني. وسيواصل القطاع فضالً 

بدوره يف تعزيز العلوم اجلديدة وتطبيقها، ومنها علم االستدامة على سبيل املثال، بالتعاون مع قطاع العلوم االجتماعية 
 واإلنسانية.

 تعزيز القدرة على الصمود: ٥المجال المواضيعي 

الصمود. وتساهم اليونسكو يف تنفيذ تعزيز القدرة على  ١٥و ١٣و ١١و ٦تتطلب أهداف التنمية املستدامة  -١٤١
إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث، الذي يقّر بأمهية القدرة على الصمود. وتندرج القدرة على الصمود يف ِعداد 
العناصر اجلوهرية السرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري املناخ. ويقّر اجملتمع الدويل اآلن بأن بناء قاعدة املعارف الالزمة 

لتنمية املستدامة يتطلب االستعانة بُنظم املعارف احمللية ومعارف السكان األصليني، فضالً عن االستعانة بالعلوم. ويف إطار ل
اجلهود الرامية إىل مواجهة التغريات السريعة، ومنها تغري املناخ، أصبح اجلمع بني النطاق العاملي للعلوم والفهم القائم على 

سكان األصليني وسيلة للصمود حظيت باعرتاف واسع النطاق بفضل شراكات اليونسكو مع التجربة وجدوى معارف ال
هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، ا
، على سبيل املثال لبيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجيةاملنتدى احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين بالتنوع او 
. ويعزز مشروع نُظم املعارف احمللية ومعارف السكان األصليني قدرة اجملتمعات احمللية واملهمشة على مواجهة احلصر ال
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خطة عمل اليونسكو عواقب تغري املناخ. وسيجري تعزيز قدرة الدول اجلزرية الصغرية النامية على الصمود بالتحديد عن طريق 
 لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية.

ويتمتع برنامج احلّد من خماطر الكوارث بقيمة فريدة على الصعيد الدويل بفضل �جه الشامل الذي يتزايد االعرتاف  -١٤٢
من خماطر الكوارث نظراً، على بكونه عامالً رئيسياً يف احلّد من خماطر متعددة. ويعدُّ الربنامج شريكاً أساسياً يف جمال احلّد 

وجه اخلصوص، إىل جهوده الرامية إىل وضع نُظم لإلنذار املبكر وتقييم املخاطر واحتماالت التعرض هلا، وتعزيز قدرة 
املنشآت املعمارية واجملتمعات احمللية على الصمود أمام املخاطر اجليولوجية. وفيما خيص املخاطر املتعلقة باملياه، يتمتع 

مج اهليدرولوجي الدويل وأسرة اليونسكو املعنية باملياه مبكانة جيدة بفضل املسامهات اجلليلة يف رصد الفيضانات الربنا
مانة وحاالت اجلفاف واالستعداد هلا، فضًال عن املسامهة يف اإلطار العاملي للخدمات املناخية. وتتعاون اليونسكو مع األ

واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بشأن نُظم اإلنذار املبكر  من الكوارث لية للحدّ املشرتكة بني الوكاالت لالسرتاتيجية الدو 
 باملخاطر املتعددة.

 اتخاذ المواقع المحمية مواقع للتعّلم من أجل تحقيق التنمية المستدامة: ٦المجال المواضيعي 

اص بالتنمية املستدامة، التحديات البيئية يتناول برنامج اإلنسان واحمليط احليوي، بفضل �جه العاملي الشامل اخل -١٤٣
والبحث العلمي وصون التنوع البيولوجي وأبعاده االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويعدُّ برنامج اإلنسان واحمليط احليوي، 

رئيسية تستخدمها  ، أداة اسرتاتيجيةالعاملية حملميات احمليط احليوي تهشبكنظراً حلضوره امليداين يف الدول األعضاء عن طريق 
اليونسكو ملساعدة الدول األعضاء على حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ االتفاقات البيئية الرئيسية املتعددة األطراف، 

 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرو  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخومنها اتفاقية التنوع البيولوجي و 

عن طريق  ١٥ ويساهم برنامج اإلنسان واحمليط احليوي مسامهة كبرية يف حتقيق كل غايات هدف التنمية املستدامة -١٤٤
). ويستطيع الربنامج، بفضل الشبكة العاملية ٢٠١٦-٢٠٢٥( هبا املرتبطة) وخطة عمل ليما ٢٠١٥-٢٠٢٥اسرتاتيجيته (

، ١٧و ١٣و ١١و ٩و ٥و ٤ق أهداف التنمية املستدامة حملميات احمليط احليوي، االضطالع بدور أساسي يف حتقي
للتنمية املستدامة). وتستطيع اليونسكو  ١٣(اهلدف  اتفاق باريس بشأن تغّري املناخواملساعدة على املضي قدماً يف تنفيذ 
طاقة املتجددة، والوكالة الدولية لل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)أن تقرتح على وكاالت أخرى، مثل 

 االستعانة بالشبكة العاملية حملميات احمليط احليوي لتنفيذ براجمها يف امليدان.

ينطوي على رؤية اسرتاتيجية شاملة  ويعدُّ برنامج اإلنسان واحمليط احليوي برناجماً فريداً يف منظومة األمم املتحدة؛ إذ -١٤٥
هبا وهي حمميات احمليط احليوي. ويستطيع  ها الدول األعضاء وتستعنيللتنمية املستدامة، وميلك أداة تنفيذية قوية تدعم

برنامج اإلنسان واحمليط احليوي، بفضل تركيزه املواضيعي ومناذج التنمية املستدامة اخلاصة مبواقع حمددة، استيعاب جوانب 
ه بأعمال القطاعات األخرى املتعلقة من مجيع برامج اليونسكو األخرى املتعلقة بالعلوم. ويرتبط عمل الربنامج يف الوقت ذات
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بالتعليم من أجل التنمية املستدامة، واالقتصاد األخضر والسياحة املستدامة، واإلدماج االجتماعي، وثقافة السالم، والروابط 
 بني التنوع البيولوجي والثقايف واإلدارة املتعددة األطراف.

("علوم املواطن") للمجتمعات احمللية القاطنة داخل حمميات  وتتيح برامج إشراك عامة الناس يف العمل العلمي -١٤٦
احمليط احليوي أو حوهلا املسامهة بصورة كبرية يف املساعي العلمية عن طريق رصد التغريات يف بيئاهتا اخلاصة. وسُتبذل جهود 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة خاصة على صعيد التواصل والرتويج من أجل إبراز مسامهة برنامج اإلنسان واحمليط احليوي يف 
يوجد من األمثلة اجليدة والِعرب املستخلصة من  وتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف. وسُتنشر دراسات احلاالت وما

 التجارب اخلاصة مبحميات احمليط احليوي بواسطة خمتلف وسائل التواصل بالتعاون مع قطاع االتصال واملعلومات.

، الذي وافق املؤمتر العام عليه يف دورته الثامنة والثالثني، الربنامج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجيةد ويستفي -١٤٧
من الربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية التابع له ومن مواقع احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو، ويُعّد بالتايل أداة أخرى 

اذ التدابري بشأن التنمية املستدامة. ويساهم الربنامج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية فريدة لوضع االسرتاتيجيات واخت
، وسيساعد الدول األعضاء مساعدة كبرية على بناء ١٥و ١٣و ١٢و ٩و ٨و ٦يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

سكو ثقافة احلّد من خماطر الكوارث وتعزيز القدرة على القدرات الالزمة إلدارة مواردها الطبيعية إدارة مستدامة. وتنشر اليون
الصمود يف املواقع املتمتعة بتسمياهتا. وستساعد اليونسكو الدول األعضاء على حتقيق أهداف التنمية املستدامة عن طريق 

احمليط احليوي ومواقع  ، فضًال عن االستفادة من أوجه التآزر مع حممياتهبا تعزيز تلك املواقع واألدوات الفريدة واالستعانة
 الرتاث العاملي.
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 ٥م/٣٨الرئيسي الثاني: تقييم المجاالت المواضيعية المحددة للعلوم الطبيعية في الوثيقة الرسم البياني الخاص بالبرنامج 

 بحسب األهمية والميزة النسبية
 )٥م/٣٩(استناداً إلى ردود الدول األعضاء على االستبيان الخاص بالوثيقة 

  
SC 1 والسياسات العلوم بني الروابط وتوثيق واالبتكار والتكنولوجيا العلوم جمال يف السياسات تعزيز 
SC 2 الطبيعية بالعلوم املتعلقة والتطبيقية األساسية البحوث جمال يف والتعليم القدرات بناء تعزيز 
SC 3 األصلية والشعوب النامية الصغرية اجلزرية الدول سكان ومنها الضعيفة، الفئات مع سيما وال اجملتمع مع التعاون وتوطيد األصليني، السكان ومعارف احمللية املعارف نظم تعبئة 
SC 4 اجليولوجية العلوم جمال يف العاملي التعاون نطاق توسيع 
SC 5 أمامها الصمود على والقدرة للكوارث والتأهب الطبيعية باألخطار املبكر واإلنذار املخاطر ختفيف حتسني 
SC 6 املناخ تغري مع والتكّيف واملستدامة املنصفة التنمية وحتقيق البيولوجي التنوع صون أجل من للتعّلم أماكن بوصفها احليوي احمليط حمميات استخدام تعزيز 
SC 7 الدويل التعاون وحتسني واملؤسسية البشرية والقدرات والسياسات واالبتكار املعارف تعزيز طريق عن املائي باألمن املتعلقة والعاملية واإلقليمية احمللية للتحديات التصدي إىل الرامية التدابري تعزيز 
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 اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات -البرنامج الرئيسي الثاني 

يف جمال إدارة البيئة على املستوى العاملي حيث برزت مسائل بتطورات هامة  ٢٠١٥-٢٠١٤ العامنيفرتة  متيزت -١٤٨
الدولية اليونسكو جلنة إىل حد ما، كان هذان العامان بالنسبة إىل احلساسية. و و عال من الوضوح  بقدراحمليطات للعيان 

ولقد سامهت املشاركة الفعالة لليونسكو وجلنتها هذه  وتأثريها.جدواها ملدى  (اللجنة) فرتة اختباراحلكومية لعلوم احمليطات 
من أهداف التنمية  ١٤ ) ويف أنشطة متابعة هذا املؤمتر، مسامهًة جليلًة يف اعتماد اهلدف٢٠١٢( ٢٠ + يف مؤمتر ريو

م لتحقيق التنمية حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدااملستدامة املكرَّس للمحيطات (
). فإن هذا اهلدف يعرتف بأمهية علوم احمليطات وبالدور التقنيين للجنة وذلك كعاملني أساسيني يف التصدي املستدامة

للتحديات اليت تطرحها استدامة احمليطات مبختلف أبعادها (مثل التلوث، وحتّمض احمليطات، ومصايد األمساك، 
وستستفيد اللجنة من هذا االعرتاف مبكانتها لالضطالع مبهامها بوصفها اآللية الرائدة العيش يف املناطق الساحلية).  وسبل

 للتعاون العاملي يف جمال علوم احمليطات يف إطار منظومة األمم املتحدة.

، ستهدف اللجنة إىل ٢٠١٦الذي اعتمده اجمللس التنفيذي لّلجنة يف حزيران/يونيو  EC-XLIX.2وعمًال بالقرار  -١٤٩
"قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات تستند إىل العلم للحّد من التعّرض ملخاطر احمليطات، ق النتيجة التالية: حتقي

وصون احمليطات والبحار واملوارد البحرية يف مجيع أرجاء العامل واستخدامها استخدامًا مستداماً، وتعزيز القدرة على الصمود 
 ".٢٠٣٠ ، من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعامأمام تغري املناخ وعلى التكيف معه

على  ٢٠٢١-٢٠١٨، سرتكز اللجنة يف الفرتة XXVIII-3قرار مجعيتها ووفقاً لالسرتاتيجية املتوسطة األجل للجنة و  -١٥٠
مع إيالء عناية خاصة ألن تكون كل الدول األعضاء قادرة على حتقيق أهدافها. وفيما  أربعة مجاالت برنامجية مواضيعية

 يلي عرض موجز هلذه اجملاالت األربعة.

 ضمان وجود نُظم إيكولوجية سليمة للمحيطات وتعزيز استدامة خدمات الُنظم اإليكولوجية

مدى فرتات زمنية مالئمة وبالدرجة املناسبة من يتطلب إنتاج املعارف عن عمل النظم اإليكولوجية البحرية على  -١٥١
الدقة، بناء القدرات يف هذا اجملال وإرساء قاعدة معرفية تدار وختضع ملراقبة اجلودة على مستوى عاملي. وسيشمل عمل 
 اللجنة يف هذا الصدد تنسيق البحوث األساسية اخلاصة بسالمة النظم اإليكولوجية للمحيطات، وتوسيع نطاق نُظم رصد

احمليطات لتشمل متغريات بيولوجية وإيكولوجية، والرتكيز على تعزيز الشبكة العاملية احلالية ملراكز البيانات واملعلومات مع 
التشديد على إعداد منتجات وخدمات تتعلق بالبيانات واملعلومات تساعد على رصد املؤشرات احملددة رصدًا مستمراً؛ 

يتصل به من عمليات، وتنمية القدرات إلقامة روابط وثيقة بني العلوم والسياسات يف  ودعم التقييم العاملي للمحيطات وما
 احمليطات. إدارة
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 سيما أمواج التسونامي اإلنذار المبكر الفعال بمخاطر المحيطات، وال

إقليمياً دعم التنسيق الدويل احلكومي للنظم املتسقة  )١ستستمر اللجنة يف الرتكيز على أربعة جماالت هي: ( -١٥٢
تعزيز عمل املراكز اإلقليمية للمعلومات املتعلقة بأمواج التسونامي بوصفها مراكز لتبادل  )٢لإلنذار بأمواج التسونامي؛ (

توفري أنشطة خمصصة يف جماَيل تنمية القدرات  )٣املعلومات اخلاصة بإعداد مواد للتعليم عن أمواج التسونامي والتأهب هلا؛ (
دعم  )٤لتمكني الدول األعضاء اليت تواجه خماطر متعددة من حتسني مستويات التوعية والتأهب فيها؛ ( واملساعدات التقنية

عمليات إجراء البحوث ورسم السياسات، اليت تسهم يف حتسني نظم اإلنذار بأمواج التسونامي وغريها من خماطر احمليطات 
 وحتسني التأهب هلا.

 مناخ وتقلبه، وعلى التكيف معهتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير ال

ستعاجل اللجنة هذا املوضوع بتوفري خدمات واسرتاتيجيات تقوم على أسس علمية من أجل التكيف مع التغريات  -١٥٣
 والتخفيف من آثارها، وذلك بالعمل بصورة شاملة على النحو التايل:

اخية العاملية الرئيسية (التغريات الفيزيائية البدء بإقامة نظام ملراقبة احمليطات يرصد باستمرار العوامل املن -
احمليطات)، وينّمي االستعداد والقدرة على تقدمي املعلومات احمللية الالزمة للتكيف يف املناطق الساحلية  وكربون

وللتصدي آلثار تغري املناخ وحتّمض احمليطات يف النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، ويرتبط بنظام إلدارة 
 انات يقوم على معايري عاملية وأفضل املمارسات،البي

تنسيق البحوث اخلاصة مبناخ احمليطات من أجل حتسني فهم النظام املناخي وحتسني التنبؤ بتقلبه وتغريه وإرساء  -
 قاعدة معرفية عن اسرتاتيجيات رصد التغريات املرتابطة يف النظم اإليكولوجية للمحيطات والتكيف معها،

 ة مع اإلطار العاملي للخدمات املناخية وإرشاد عمليات اللجنة وجهود التقييم األخرى،إقامة شراك -

تطبيق املعارف العلمية لتحسني اإلدارة اإلقليمية السرتاتيجيات التكيف مع املناخ والتخفيف من آثاره، وبناء  -
 القدرات عن طريق مشروعات إيضاحية واستخدام أدوات مشرتكة.

 الخاصة بالقضايا المستجدةتوسيع المعارف 

أصبحت توجد جمموعة واسعة من القضايا البيئية املستجدة، مثل امللوثات اجلديدة واألنواع الدخيلة، ومصادر  -١٥٤
الطاقة البحرية املتجددة، وتوسع استخدام املوارد البحرية نطاقًا وحجماً، واآلثار الرتاكمية لألنشطة البشرية يف البحار. 

ة على حتسني فهم الفرص اليت تتيحها احمليطات وحتسني فهم التغريات اليت حتدث فيها، مبا يف ذلك التغريات وسرتكز اللجن
اليت حتدث يف أعماقها. وسيتعني مواصلة تنسيق البحوث العلمية واالرتقاء مبعاجلة هذه القضايا إىل مستوى السياسات بغية 

  يُعرف باسم �ج النمو األزرق. أو ما -على أسس علمية  توضيح وترويج مبدأ استدامة ثروات احمليطات بناء
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 اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
 "تعزيز املعارف والقدرات من أجل محاية احمليطات والسواحل وإدارهتا على حنو مستدام"

األهداف االستراتيجية 
 ٤م/٣٧في الوثيقة 

 الهدف االستراتيجي الرابع

العلوم تدعيم نُظم وسياسات 
على الصعيد  -والتكنولوجيا واالبتكار 

 الوطين واإلقليمي والعاملي

 الهدف االستراتيجي الخامس

تعزيز التعاون الدويل يف جمال العلوم بغية التصدي 
 التنمية املستدامة امة يف حتقيقللتحديات اهل

النتيجة المنشودة من 
(بصيغتها اليت  اللجنة

اعتمدها اجمللس التنفيذي 
ة يف حزيران/يونيو لّلجن

٢٠١٦( 

من التعّرض ملخاطر احمليطات،  قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات تستند إىل العلم للحدّ 
وصون احمليطات والبحار واملوارد البحرية يف مجيع أرجاء العامل واستخدامها استخداماً مستداماً، 

وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغري املناخ وعلى التكيف معه، من أجل تنفيذ خطة التنمية 
 .٢٠٣٠ املستدامة لعام

المجاالت المواضيعية 
 المقترحة

ضمان وجود نُظم إيكولوجية سليمة للمحيطات وتعزيز استدامة خدمات الُنظم  - ١
 ١١و ٨و ٤و ٣و ٢و ١وكذلك أهدافها  ١٤التنمية المستدامة  هدف( اإليكولوجية

 )١٥و ١٢و
التنمية  (أهداف وال سيما أمواج التسونامي ،اإلنذار المبكر الفعال بمخاطر المحيطات - ٢

 )٩و ٣و ٢و ١و ١٣و ١١ املستدامة
التنمية  (أهداف التكيف معهعلى القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتقلبه، و  تعزيز - ٣

 )١٧و ١١و ٩و ١٣و ١٤ املستدامة
 ٨و ٢و ١٣و ١٤ التنمية املستدامة (أهداف توسيع المعارف الخاصة بالقضايا المستجدة - ٤

 )١٧و ١٣و

بوصفها عامالً مشرتكاً لتحقيق كل األهداف والرتكيز على املؤسسية تنمية القدرات مع االستناد إىل 
األولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني اجلنسني، وعلى الدول اجلزرية الصغرية النامية 

 آنفاً). (يف كل أهداف التنمية املستدامة املذكورة

 التنمية املستدامة عن خطة A/RES/70/1لعامة لألمم املتحدة ويتماشى �ج اللجنة مع ما ورد يف قرار اجلمعية ا -١٥٥
، ومع ضرورة اضطالع هيئات وآليات دولية "الطابع املتكامل لألهداف وما يربطها من صالت"بشأن  ٢٠٣٠ لعام

حكومية مثل اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات بدعم عمليات االستعراض املواضيعية للتقدم احملرز يف حتقيق أهداف 
يف معه، مثل احمليط ودوره يف التخفيف من آثار تغري املناخ والتك املشرتكةسيما يف جمال القضايا  التنمية املستدامة، وال

، حيثما أمكن ذلك، ضمن دورة املنتدى السياسي الرفيع [وإدراجها]مجيع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية، "وذلك بإشراك 
 .، [ومواءمتها] معها"املستوى
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، فإ�ا تتمتع باخلربات ٢٠٣٠وإذ تعمل اللجنة على حتقيق أهداف واسعة النطاق تتعلق خبطة التنمية املستدامة لعام  -١٥٦
لالزمة وتؤدي دوراً تنسيقياً هاماً يف رصد وتقييم التقدم احملرز يف حتقيق الغايات املعنية اخلاصة بالتنمية املستدامة. ولذلك، ا

للتنمية المستدامة الذي ١٤الوكالة المؤتمنة" القائمة على تحقيق عدد من غايات الهدف فقد ُوصفت اللجنة بأ�ا "
وتعتمد غالبية األهداف األخرى  حيطات وبناء القدرات في مجال علوم البحار.يركز على تلوث البحار وتحّمض الم

 ٤بشأن توفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة، واهلدف  ٢سيما على اهلدف  للتنمية املستدامة على سالمة احمليطات وال
بشأن جعل املدن  ١١ملنتجة، واهلدف بشأن النمو االقتصادي والعمالة ا ٨بشأن توفري فرص للتعّلم مدى احلياة، واهلدف 

بشأن تغري املناخ. وفيما يلي جدول يعرض تفاصيل أمهية اجملاالت املواضيعية  ١٣قادرة على الصمود ومستدامة، واهلدف 
 .١٤للجنة حبسب أهداف التنمية املستدامة، مع بيان تفاصيل الغايات املعنية من اهلدف 

 للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطاتمواضيعية المجاالت ال الخطة اإلرشادية لمساهمة
 ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام  في تنفيذ

 
وستتمكن اللجنة من املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وإعداد التقارير عنها بفضل براجمها اإلقليمية  -١٥٧

) بالتعاون GEF( مرفق البيئة العاملية) الذي ميوله TWAP( العابرة للحدودبرنامج تقييم املوارد املائية ومبادراهتا الدولية ومنها 
فضالً عن شبكته العاملية ملراكز البيانات الوطنية بشأن  التقرير العاملي بشأن علوم احمليطاتمع برنامج األمم املتحدة للبيئة، و 
التنمية  ). وتتيح خطةIODE( ومات األوقيانوغرافيةبرنامج التبادل الدويل للبيانات واملعلاحمليطات، اليت أنشئت يف إطار 

 تعاون بين اللجنة والقطاعات األخرىواعتمادها على احمليطات عددًا من الفرص إلقامة وتعزيز  ٢٠٣٠ لعام املستدامة
سامهة بفعالية يف يف اليونسكو، مثل الربنامج اهليدرولوجي الدويل، يف إطار برنامج تقييم املوارد املائية العابرة للحدود، وللم

 الجنسين. أفريقيا وفي المساواة بينحتقيق األولويتني العامتني لليونسكو املتمثلتني يف 

وعلى الرغم من أن دور احمليطات ال حيظى باالعرتاف الكايف يف املناقشات اخلاصة بتغري املناخ، وإْن حتسَّن ذلك  -١٥٨
الوضع خالل الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، فإن اتفاق العامل 

واملسامهة يف عملية  اتفاق باريس بشأن المناخالفرصة لليونسكو وجلنتها للمشاركة يف على نظام شامل وجامع للمناخ يتيح 
عنصراً حامساً يف تعزيز املعارف العلمية املتعلقة بوصفها بعمليات الرصد املنتظمة الصريح  بالنظر إىل توافر االعرتافو تنفيذه.

لجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات إىل النظام اخلاص بتغري فإن أهم مدخل ل يف هذا اجملال،باملناخ ودعم اختاذ القرارات 

الهدف 17الهدف 16الهدف 15الهدف 14الهدف 13الهدف 12الهدف 11الهدف 10الهدف 9الهدف 8الهدف 7الهدف 6الهدف 5الهدف 4الهدف 3الهدف 2الهدف 1
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√√ اجملال املواضيعي املشرتك: تنمية القدرات

1 - ضمان وجود نُظم إيكولوجية سليمة للمحيطات وتعزيز استدامة خدمات النُظم اإليكولوجية

2 - اإلنذار املبكر الفعال مبخاطر احمليطات، وال سيما أمواج التسونامي

4 - توسيع املعارف اخلاصة بالقضايا املستجدة
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3 - تعزيز القدرة على الصمود أمام تغري املناخ وتقلبه، وعلى التكيف معه

اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
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عن  -) GCOSمدخلها إليه من خالل مسامهات عمليات رصد احمليطات يف النظام العاملي لرصد املناخ ( يتمثل يفاملناخ 
) IPCCملعنية بتغري املناخ (واملسامهات العلمية يف اهليئة احلكومية الدولية ا -) GOOSطريق النظام العاملي لرصد احمليطات (

وبراجمها العلمية اخلاصة. وسرتهتن جدوى اللجنة يف املستقبل بقدرهتا  )WCRPعن طريق الربنامج العاملي لبحوث املناخ ( -
على تعبئة الدول األعضاء والتواصل مع األوساط العلمية واجملتمع املدين إلبراز الروابط القائمة بني احمليطات واملناخ، يف 

اهليئة طار الدورة املقبلة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وسيتيح القرار الذي اختذته إ
مؤخراً بإصدار تقرير خاص عن تغري املناخ والغالف اجلليدي واحمليطات فرصًة  )IPCCاحلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ (

جوانب العمل الخاصة بالمناخ بوصفها هيئة األمم المتحدة الرائدة في مجال المراقبة  كي تساهم اللجنة في كل
. وتتجلى يف هذا السياق األمهية القصوى لتعاون اللجنة العالمية للمحيطات والمصدر الرئيسي للبيانات والمعلومات

 املعنية بعلوم احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية اللجنة التقنية املشرتكة) من خالل WMOمع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (
)JCOMM (-  وهي جلنة فريدة مشرتكة بني هيئتني تابعتني لألمم املتحدة- ) ومع الربنامج العاملي لبحوث املناخWCRP (

 باملناخ. وهو اهليئة الدولية الرئيسية للبحوث يف جمال املعارف والتنبؤات والتطبيقات البحثية اخلاصة

(مسار ساموا) التي اعُتمدت في عام  إجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة الناميةوكشفت  -١٥٩
عن املخاطر الكبرية اليت يثريها ارتفاع مستوى سطح البحر وغريه من اآلثار السلبية املرتتبة على تغري املناخ، وأن  ٢٠١٤

 بسبب الكوارث الطبيعية وتدهور النظم اإليكولوجية الساحلية مستقبل النمو يف الدول اجلزرية الصغرية النامية مهددٌ 
رتفاع مستوى سطح اجلسيمة والظواهر اجلوية والبحرية. ويناشد مسار ساموا اجملتمع الدويل أن يويل املزيد من االهتمام ل

يل وبناء القدرات يف جمال ، وحيث على زيادة الدعم املقدَّم للتكنولوجيا والتمو ض احمليطاتالبحر والتحات الساحلي وحتمّ 
التكيف مع تغري املناخ، ويدعو إىل املساعدة يف حتسني أساليب الرصد املرجعية للنظم اجلزرية. وستسرتشد اللجنة يف دعم 
الدول اجلزرية الصغرية النامية باسرتاتيجية اللجنة وخطة عملها لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية واليت اعتمدهتا الدول 

استجابًة ملسار ساموا، مع التشديد بوجه خاص على تنفيذ األنشطة املتعلقة  ٢٠١٦عضاء يف اللجنة يف حزيران/يونيو األ
بنظم اإلنذار املبكر بأمواج التسونامي يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية هلذه الدول 

 ى تقييم آثار حتّمض احمليطات.يف جمال البحار، وتوطيد التعاون عل

على التعاون الدويل واإلقليمي ودون  ۲۰۳۰–۲۰۱٥إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ويشدد  -١٦٠
ملواجهة خماطر الكوارث. وحيدد اإلطار  على الناسوأكثر تركيزاً �ج وقائي أوسع اإلقليمي والعابر للحدود ويدعو إىل اتباع 

سبعة أهداف عاملية منها ضرورة زيادة املساعدات املقدَّمة إىل البلدان النامية زيادة كبرية لتكملة أعماهلا الوطنية، وضمان 
تتوىل . و ۲۰۳۰استفادهتا من نظم اإلنذار باألخطار املتعددة ومن املعلومات والتقييمات عن خماطر الكوارث حبلول عام 

اللجنة حالياً مبيزانية زهيدة تنسيق نظام عاملي لإلنذار بأمواج التسونامي تبلغ قيمته مئات املاليني من الدوالرات، وتدعمه 
أربعة ُنظم إقليمية لإلنذار بأمواج التسونامي يف مجيع مناطق احمليطات املعرَّضة ألخطار هذه األمواج. وجيري إعداد نظام 

خاطر مبا يتفق مع إطار ِسنداي؛ وهي عملية بالغة األمهية بالنسبة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية اللجنة لإلنذار بامل
والبلدان الساحلية اخلفيضة. وستواصل اللجنة تقدمي خدمات تستجيب الحتياجات الدول واجلمهور العام يف جمال اإلنذار 
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نامي واألمواج القصوى والفيضانات وانتشار الطحالب الضارة باألخطار الساحلية والتخفيف من آثارها مثل أمواج التسو 
وحوادث التلوث البحري، باالستناد إىل إدارة مستمرة لألحداث املرصودة والبيانات واملعلومات كما هو الوضع بالنسبة إىل 

 ).GLOSS( النظام العاملي لرصد مستوى سطح البحرمستوى سطح البحر يف إطار 

فإن امليزة النسبية اليت تتمتع هبا اللجنة  لوضع السياسات،العلمي  اإلرشادالعالمية و  ت التقييمعمليافيما خيص و  -١٦١
تكمن يف املكانة الفريدة اليت تشغلها بصفتها إطاراً دولياً حكومياً للدفع بالبحوث قدماً ومتييز املسائل العلمية اجلديدة من 

ال علوم احمليطات على مساعدة الدول األعضاء يف معاجلة القضايا ويركز برنامج اللجنة يف جم خالل العمل التعاوين.
املستجدة املتعلقة بنقص األكسجني يف احمليطات، وتغري املناخ، واالجتاهات العاملية فيما خيص العوالق النباتية، والكربون 

، والتلوث ة اإليكولوجية البحريةوالسالسل الزمنياألزرق، مع االستمرار يف قيادة تنسيق البحوث اخلاصة بتحمض احمليطات، 
البحري (مبا فيه التلوث باللدائن وباللدائن الدقيقة)، وازدياد املغذيات، وانتشار الطحالب الضارة. وستتيح كل هذه اجملاالت 

املي للجنة تقدمي مسامهات هامة يف املسارات العاملية اخلاصة بالربط بني العلوم والسياسات مثل تقييم األمم املتحدة الع
 .املنتدى احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجيةو الثاين للمحيطات 

برنامج التبادل الدولي للبيانات والمعلومات وستستند هذه التقييمات العاملية واإلقليمية للمحيطات إىل  -١٦٢
، تبادل البيانات األوقيانوغرافية الدولية بصورة حصريةب عىنالتنظيمي الوحيد الذي ياإلطار بوصفه  )IODEاألوقيانوغرافية (

) وهو قاعدة البيانات العاملية الرائدة يف جمال التنوع البيولوجي OBIS( نظام املعلومات البيولوجية اجلغرافية املتعلقة باحمليطاتوإىل 
من غايات األمم املتحدة املتعلقة بالتنوع البيولوجي وذلك بفضل  غاية ٢٠للمحيطات واليت تسهم يف حتقيق ما ال يقل عن 

نظام و  )IODEبرنامج التبادل الدويل للبيانات واملعلومات األوقيانوغرافية (شبكتها العاملية ملراكز البيانات واملعلومات. وسيؤدي 
بناء القدرات الالزمة وإرساء قاعدة معرفية تدار  ) دورًا أساسيًا يفOBIS( املعلومات البيولوجية اجلغرافية املتعلقة باحمليطات

 وختضع ملراقَبة اجلودة على مستوى عاملي.

هيئة األمم المتحدة الرائدة في مجال التخطيط المكاني وستحافظ اللجنة على مكانتها املعرتف هبا بوصفها  -١٦٣
بلداً منخرطاً يف إدارة احمليطات.  ٤٠واليت يشهد عليها اعتماد املبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة يف أكثر من  البحري

وستتعاون اللجنة تعاوناً وثيقاً مع شركاء آخرين يف منظومة األمم املتحدة من خالل برنامج اللجنة اخلاص باإلدارة املتكاملة 
مشروعاً إقليمياً خاصاً بُنظم إيكولوجية حبرية  ١٧م التقين إىل الدول األعضاء املشاركة يف للمناطق الساحلية، وستقدِّم الدع

كبرية ومموالً من مرفق البيئة العاملية، وستعمل بالدرجة األوىل يف بلدان نامية، وستستحدث أدوات وستعزز القدرات يف جمال 
 طين واإلقليمي.اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوجي على الصعيدين الو 

وضع صك جديد ملزم قانوناً لصون التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج وستساهم اللجنة يف  -١٦٤
يف إطار اتفاقية األمم املتحدة نطاق الوالية الوطنية (أعالي البحار والمناطق الدولية) واستغالله على نحو مستدام 

سيما فيما خيص البحث العلمي وتنمية القدرات يف جمال البحار ونقل  ، وال٢٠١٨عام  لقانون البحار املزمع اعتمادها يف
 التكنولوجيات البحرية.



200 EX/13 Part I – page 70 

 

القائمة وزيادة عددها عن طريق توطيد التعاون مع املنظمات غري احلكومية  شراكاتهاوتعتزم اللجنة مواصلة تعزيز  -١٦٥
العام من خالل هيئات إقليمية وفرعية أخرى. وسيتطلب ذلك من اللجنة واملنظمات العلمية اإلقليمية واملمارسني واجلمهور 

تنفيذ اسرتاتيجية فعالة وخمصصة لالتصال من أجل الرتويج آلثار أعماهلا تروجيًا كامًال. ومراعاة لكون شؤون احمليطات 
دول األعضاء واملؤسسات والشؤون البحرية دافعًا لكثري من األنشطة االجتماعية االقتصادية، ستتواصل اللجنة مع ال

االقتصادية الدولية اللتماس دعمها يف لفت انتباه أصحاب املصلحة املعنيني إىل أمهية األنشطة املتصلة باحمليطات بالنسبة 
إىل االقتصاد الوطين ومنوه. وفيما خيص الدراية بشؤون احمليطات، جيب أن تواصل اللجنة أيضًا تأكيد دورها الوسيط بني 

، ستتعاون اللجنة مع األعضاء شبكة األمم املتحدة للمحيطاتعلمية وأوساط رامسي السياسات. وفيما خيص األوساط ال
اآلخرين، ومنهم برنامج األمم املتحدة للبيئة والفاو واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، على حتديد "أنشطة تيسر حتقيق أهداف 

النوع من األنشطة املشرتكة أيضاً عن العمل املشرتك بني القطاعات على تنفيذ  التنمية املستدامة". وتود اللجنة أن ينبثق هذا
، وإطار ِسنداي، وعمليات مؤمترات لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية، وخطة العمل ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 

املبادرات، بغية االستفادة بأكرب قدر ممكن من ، وغري ذلك من اتفاقية األمم املتحدة االطارية بشأن تغري املناخاألطراف يف 
 امليزة النسبية لليونسكو و�جها الشامل املشرتك بني التخصصات فيما يتعلق بالقضايا اجملتمعية الرئيسية.

 تعديل تركيز البرنامج وتعزيزه وتنفيذه

ردود الدول األعضاء على االستبيان يف وقت يتزايد فيه الطلب على عمل اللجنة وكفاءاهتا، كما تبنيَّ مؤخراً من  -١٦٦
(تغري املناخ) يندرجان  ١٣(احمليطات) و ١٤٪ منها أن هديف التنمية املستدامة ٥٠إذ رأى أكثر من  ٥م/٣٩اخلاص بالوثيقة 

 )، أجرتجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتية القسم اخلاص باللنظر الرسم البياين يف �اابني أعلى األولويات اخلمس (
اللجنة عملية جرد مستفيضة تربط اجلوانب الرئيسية لواليتها ووظائفها األساسية باألطر االسرتاتيجية الدولية اجلديدة 

. وتستند هذه العملية أيضاً إىل األولويات ٢٠٢١-٢٠١٨والربنامج املقرتح حالياً للجنة يف مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة 
سيما إىل االستعراض الذي أجراه اجمللس التنفيذي لّلجنة يف  ا اهليئتان الرئاسيتان للجنة، والواملبادئ التوجيهية اليت حددهت

، للتقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج وخارطة الطريق التنفيذية ٢٠١٦دورته التاسعة واألربعني اليت ُعقدت يف حزيران/يونيو 
ترمي عمليات االستعراض االسرتاتيجية هذه إىل إبراز صورة اللجنة "مستقبل اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات". و 

 وواليتها اجلوهرية والفريدة يف جماالت عمليات املراقبة املستمرة والطويلة األجل وإدارة بياناهتا ومعلوماهتا، ونُظم اإلنذار املبكر
نولوجيا البحرية، والصلة بني العلوم والسياسات، باألخطار الساحلية، وتنمية القدرات، والبحوث العلمية البحرية، ونقل التك

 والربط بني األولويات العاملية واألولويات اإلقليمية والوطنية.

اسرتاتيجية اللجنة الدولية  وتتمتع اللجنة مبجموعة من املزايا النسبية املتنوعة بفضل بنيتها التشغيلية املعززة يف إطار -١٦٧
 ، وتتمثل هذه املزايا فيما يلي:)٢٠١٥-٢٠٢١القدرات ( تنمية احلكومية لعلوم احمليطات من أجل

وأهداف واسعة النطاق  ضمن إطار منظومة األمم املتحدة،يف جمال علوم احمليطات فريدة وشاملة  مهمة (أ)
وغريها من أطر العمل الدولية الرئيسية اخلاصة بعدة موضوعات  ٢٠٣٠ ترتبط خبطة التنمية املستدامة لعام
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يلي: سالمة احمليطات؛ واإلنذار املبكر مبخاطر احمليطات؛ والنظام اإليكولوجي وقدرة اجملتمعات منها ما 
 على الصمود أمام تغري املناخ وتقلبه؛ واإلملام بالقضايا اجلديدة؛

 بالتعاون الكامل مع منظومة األمم املتحدة لتنسيق األنشطة املتعلقةخربة وبنية وحضور على الصعيد امليداين  (ب)
 دولة عضواً يف اللجنة وعن طريق جلا�ا الفرعية اإلقليمية الثالث؛ ١٤٨باحمليطات يف 

 نشطة يف جماالت جوهرية من جماالت أهداف التنمية املستدامة؛ نُظم عاملية لرصد احمليطات وبرامج تشغيلية (جـ)

املؤشرات املالئمة ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة باالستناد إىل بيانات تنسيق وطيد لتحليل ورصد  (د)
) TWAP( برنامج تقييم املوارد املائية العابرة للحدودإقليمية ودولية قابلة للمقارنة مستمدة من 

 ) الصادر عن اللجنة؛GOSRالعاملي بشأن علوم احمليطات ( والتقرير

شبكة األمم املتحدة (منها سيق املالئمة املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة مشاركة فعالة يف آليات التن (ه)
الفريق العامل املخصص غري (منها التقييم العاملي للمحيطات، و  وكذلك عمليات التنسيق) للمحيطات

اقعة املفتوح باب العضوية لدراسة املسائل املتعلقة حبفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الو و الرمسي 
 )؛خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام

واليت تشمل املعنيني برسم السياسات على  القدرة على التواصل وعلى تعبئة الشبكات املتعددة األطراف (و)
الفرعية اللجنة الصعيد الوطين واملؤسسات العلمية واجملتمع املدين، واللجان اإلقليمية الفرعية التابعة للجنة (

 واللجنة الفرعية ألفريقيا والدول اجلزرية املتامخة هلا)، IOCARIBE( للبحر الكارييب واملناطق املتامخة له
)IOCAFRICA ( اللجنة الفرعية لغرب احمليط اهلادي)، وWESTPAC اللجنة اإلقليمية لوسط احمليط ))، و

 ) اليت ُعززت مؤخراً.IOCINDIO( اهلندي

، سرتكز اللجنة براجمها ومواردها ٢٠٣٠قدر من التأثري واملسامهة يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام وحتقيقاً ألكرب  -١٦٨
 على ما يلي:

. تتمتع اللجنة مبكانة مركزية لتنسيق الربامج تنمية القدرات وتيسير االبتكار والتعّلم ونقل التكنولوجيا البحرية -١٦٩
املرتبطة بكل الغايات األخرى املتعلقة  ١٤ودة يف الغاية (أ) من هدف التنمية املستدامة الكربى لتنمية القدرات التقنية املنش

القدرات ضروري للعديد من األمور منها احلد من التلوث، وتعزيز  تنميةألن  -وبالعديد من األهداف األخرى  -باحمليطات 
اللجنة يف إقامة آلية تيسري لنقل التكنولوجيا تعمل  النمو، ووجود نظام إيكولوجي وبىن حتتية قادرة على الصمود. وستساهم

 املستدامة. على مستوى منظومة األمم املتحدة بأسرها، بغية مساعدة الدول األعضاء على حتقيق أهداف التنمية

به  املرتبطةوالغايات  ١٤ من أجل اختاذ التدابري الالزمة لتحقيق هدف التنمية املستدامة تقديم دعم تقنيني للبلدان -١٧٠
وقد ُحددت اللجنة بوصفها وكالة رائدة شريكة  .ورصد التقدم احملرز يف هذا اجملال وتقدمي املعلومات املطلوبة يف هذا الصدد

أ. وستتيح اللجان الفرعية اإلقليمية التابعة للجنة -١٤و ٣-١٤و ٢-١٤و ١-١٤يف وضع املؤشرات اخلاصة بالغايات 
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عنية على وضع مؤشرات إقليمية مشرتكة. وستجري مواءمة أنشطة التقييم البحرية العاملية الفرصة كي تتعاون البلدان امل
)، مثًال) مع متطلبات هدف TWAP( برنامج تقييم املوارد املائية العابرة للحدودواإلقليمية اليت تقودها اللجنة (عن طريق 

ستعان أيضًا بشبكة مراكز البيانات الوطنية اخلاصة التنمية املستدامة املعين من حيث اإلبالغ عن حالة احمليطات. وسي
التابع للجنة من أجل املسامهة  )IODEبرنامج التبادل الدويل للبيانات واملعلومات األوقيانوغرافية (باحمليطات واملشاركة يف 

ويف جمال بناء القدرات يف تقييم التقدم احملرز على الصعيدين الوطين واإلقليمي يف حتقيق هدف التنمية املستدامة املعين 
 البيانات. اخلاصة بإجراءات إدارة هذه

إسداء المشورة في مجال رسم السياسات القائمة على أسس علمية لتحقيق اإلدارة والتدبير المتكاملين  -١٧١
رشاد . ميكن استخدام العمل الرائد الذي تضطلع به اللجنة يف جمال التخطيط املكاين البحري وذلك كإطار إلللمحيطات

التنمية املستدامة للمحيطات واملناطق الساحلية: فتوفر املبادئ التوجيهية للتخطيط املكاين البحري الصادرة عن اللجنة يف 
) أدوات للنهوض بإدارة املوارد املائية الوطنية إدارًة IOC/2009/MG/53 - ٥٣(كتيبات وأدلة اللجنة رقم  ٢٠٠٩ عام

تكاملة وقائمة على النظام اإليكولوجي. وستعد اللجنة أيضاً معلومات مفيدة للسياسات تشاركية واسرتاتيجية وتفاعلية وم
بناء على البحوث العلمية والتحليالت التقنية وتلخيص املعلومات العلمية الالزمة ملعاجلة القضايا املستجدة معاجلة فعالة، 

 املناسب.وسرتشد عملية رسم السياسات، وتقدم حلوًال بصورة شفافة ويف الوقت 

. إن للجنة باعاً طويًال يف العمل كمركز جيمع األطراف االستفادة بأكبر قدر ممكن من الدور التنظيمي للجنة -١٧٢
املعنية من القطاعني العام واخلاص ومن أوساط املعنيني برسم السياسات واألوساط العلمية ملعاجلة القضايا املتعلقة باحمليطات 

والتشاور  ها الدائم، والتزامالعملاألطراف املعنية يف مجيع مشاركة  لك على حنو جامع يكفلورصدها واإلبالغ عنها، وذ
تعىن  األمهية القصوى ألن يف هذا الصددتتجلى و . ، وإقامة شراكات متخصصة متعددة القطاعاتهامع نياملتواصلوالتعاون 

الشعور باملسؤولية بشكل قوي لدى الدول األعضاء  اهليئتان الرئاسيتان للجنة، العاملتان بفعالية عالية، بضمان توافر
 . قليميةاإلتقنية و الفرعية اليئات اهلاملتنوعة املؤلَّفة من  واجلماعات املستفيدة إزاء برامج اللجنة، وأن تدعمهما يف ذلك الشبكة

ستنصب  .)٢٠١٥-٢٠٢١استراتيجية اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات من أجل تنمية القدرات ( -١٧٣
م  اجلهود األوىل على مواصلة تنفيذ االسرتاتيجية باالستناد إىل نتائج التقرير العاملي األول بشأن علوم احمليطات الذي يقدِّ
صورة عامة عن القدرات العلمية املتوفرة على الصعيدين الوطين واإلقليمي يف العامل فضًال عن حملة سريعة عن املوارد املتاحة 

لتحتية واملعدات واملوارد البشرية (مع أول حتليل تفصيلي للتوازن بني اجلنسني يف مالك العاملني يف جمال علوم ومنها البىن ا
األولويتين العامتين المتمثلتين في أفريقيا وفي احمليطات). وسُتتيح هذه النتائج أيضًا منطلقًا لعمل اللجنة من أجل 

ك حتقيق درجة كبرية من االتساق بني الربامج العاملية وأبعادها وأنشطتها . وسيتطلب النجاح يف ذلالمساواة بين الجنسين
سيما فيما خيص اللجان الفرعية اإلقليمية التابعة للجنة، باالستناد إىل �ج متكامل يف التخطيط املشرتك.  اإلقليمية، وال

إىل  )IOCAFRICAا والدول اجلزرية املتامخة هلا (اللجنة الفرعية ألفريقيويف إطار األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا، هتدف 
التعبري عن آراء أفريقيا يف املسائل املتعلقة بعلوم احمليطات وإدارة احمليطات باالستناد إىل أسس علمية، موفرًة بذلك حمفًال 
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راف املعنية للمضي فريدًا من نوعه على املستوى األفريقي جيمع الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة وغريها من األط
قدماً بالبحوث وعمليات املراقبة والتأهب ملواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها، بغية حتقيق اإلدارة املستدامة للمحيطات 
واملناطق الساحلية يف أفريقيا. وبناء على املعلومات اليت سرتد يف التقرير العاملي بشأن علوم احمليطات املزمع نشره يف عام 

عرض حملة عامة عن توزيع الباحثني يف جماالت خمتلفة من علوم احمليطات حبسب اجلنسني. وسُتستخدم هذه ، ستُ ٢٠١٧
البيانات أساسًا ملؤشرات األداء واألهداف احملددة لفرتة األربعة أعوام املقبلة. وتكتسي الشبكات الدولية العاملة يف جمال 

سيما يف الدول اجلزرية الصغرية النامية  يطات على الصعيد العاملي والعلوم البحار أمهية يف تعزيز البحوث اخلاصة باحمل
والبلدان النامية وأفريقيا. وستوضع خالل فرتة األربعة أعوام املقبلة جمموعة كاملة من التدابري لتعزيز املساواة بني اجلنسني 

 على صعيد العاملني الرؤساء واملرؤوسني يف إطار الشبكات التابعة للجنة.

وستستعرض مجعية اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات يف دورهتا التاسعة والعشرين املزمع عقدها يف  -١٧٤
، االقرتاح الكامل الذي سيتناول كل اجلوانب املذكورة آنفًا فضًال عن اسرتاتيجية كاملة للتنفيذ تقوم ٢٠١٧حزيران/يونيو 

 ؤشرات القياس املرجعية.على إطار مفاهيمي للوظائف ومؤشرات األداء وامل

 المجال المواضيعي الخاصالرسم البياني الخاص باللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات: تقييم 
 باللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

 )٥م/٣٩(استناداً إلى ردود الدول األعضاء على االستبيان الخاص بالوثيقة 

 

IOC 1 والرصد املنهجي لتغّري املناخ العاملي والُنظم اإليكولوجية للمحيطات أساساً للتنمية املستدامة واحلوكمة العاملية  يشّكل الفهم العلمي الرصني
 الرامية إىل ضمان سالمة احمليطات وإدارة خماطرها والفرص اليت تتيحها على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين.
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 العلوم االجتماعية واإلنسانية –الرئيسي الثالث  البرنامج

املعاصرة وما تنطوي عليه من حتديات وتعيننا على التعامل معها وعينا بالقضايا اتعزز العلوم االجتماعية واإلنسانية  -١٧٥
جمها الرئيسي الثالث املعين بالعلوم االجتماعية واإلنسانية بدعم التنمية الشاملة بنجاعة أكرب. وتقوم اليونسكو من خالل برنا

واملستدامة، وتعزيز احلوار بني الثقافات ومساعدة الدول األعضاء على جعل حقوق اإلنسان والقيم واألخالقيات جزءاً 
التحّول يف اجملتمعات احلديثة اليت تزداد تنوعاً أصيًال من نسغ التطورات االجتماعية والعلمية والتكنولوجية احملركة لعملية 

وتعقيداً. مث إن العلوم االجتماعية واإلنسانية هلا دور رئيسي يف تيسري فهمنا للتحوالت اليت جتري يف جمتمعات بات سكا�ا 
ن الطلب العاملي أكثر شباباً وأفضل تعليماً من أي وقت مضى، ويف متكيننا من التعامل والتفاعل معها. وعلى الرغم من أ

على املعرفة والتكنولوجيا واملوارد قد ازداد بطريقة غري مسبوقة ملواجهة التحديات العاملية، ال تزال انتهاكات حقوق اإلنسان 
وعدم املساواة واإلقصاء والتمييز والعنف تعرقل مهمة اليونسكو يف بناء سالم دائم وفقًا للهدف االسرتاتيجي السادس 

 ).٤م/٣٧ملتوسطة األجل (لالسرتاتيجية ا

ستشمل األنشطة املزمعة يف إطار الربنامج ، التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائجو  ٤م/٣٧ومتاشيًا مع الوثيقة  -١٧٦
اجلهات املعنية بغية متكني اجملتمعات  شركائنا من من خالل احلوار معوحشدها املعارف والقيم  استنهاضالرئيسي الثالث 

ا. ويرمي تعزيز التناسق ضمن مجيع مسارات العمل يف إطار الربنامج الرئيسي من فهم التحديات اليت تواجهها والتصدي هل
 .٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام الثالث إىل تقدمي دعم أكثر فعالية إىل الدول األعضاء يف جمال تنفيذ 

يف االعتبار ردود الدول األعضاء على االستبيان  ٥م/٣٩جملاالت املواضيعية املقرتحة يف مشروع الوثيقة وتأخذ ا -١٧٧
 نظر الرسم البياين يف �اية القسم اخلاص بالربنامج الرئيسياواآلراء اليت أبدهتا من خالله ( ٥م/٣٩اخلاص مبشروع الوثيقة 

م االجتماعية واإلنسانية للتنمية املستدامة وللمضي قدمًا يف التفكري يف أقّرت الدول األعضاء بأمهية العلو حيث الثالث)، 
 ،إقامة جمتمعات مساملة وشاملة للجميعب" اجملال الذي يُعىن أن . واعترب معظم املشاركني يف االستبيانوضع املبادئ األخالقية

مبيزة نسبية  ليونسكوحتظى فيه ا، و بأمهية كبريةيتمتع  تستفيد من اإلمكانيات اليت ينطوي عليها احلوار ومن مشاركة الشباب"
حشد املعارف والِقيم لتمكني عالية؛ وقيَّم أكثر من نصف أصحاب الردود تقييماً عالياً أمهية وجدوى اليونسكو يف جمال "

احلقوق وضع سياسات تشاركية وشاملة للجميع لتعزيز اإلنصاف و " و"اجملتمعات من فهم التحوالت االجتماعية ومواكبتها
وُتظهر نتائج االستبيان تباين اآلراء فيما خيص امليزة النسبية لليونسكو يف جمال "النزاهة يف اجملال ". واملبادئ األخالقية

٪ من أصحاب ٣١الرياضي وإدارة شؤون الرياضة بوصفها عامًال من عوامل حتقيق التنمية املستدامة والسالم"، إذ رأى 
أو  "حمدودة"٪ من أصحاب الردود، على النقيض من ذلك، أن لليونسكو ميزة نسبية ٢٤عترب الردود أ�ا "عالية" بينما ا

. أما بالنسبة إىل املوضوعات املقرتحة يف سياق التعاون بني القطاعات، فقد أعطى املشاركون يف يف هذا اجملال "منخفضة"
" ووضعوا "الشباب" بوصفهم فئة يع أشكال التمييزلحوار بني الثقافات وبناء السالم ومكافحة مجاالستبيان درجة عالية "ل

 يف أعلى درجات األولوية. مستفيدةخاصة 
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، سريكز ٥م/٣٨و ٥م/٣٧ما جاء يف الوثيقتني  إىل الدروس املستفادة من تنفيذ اً استنادومتاشيًا مع ما سبق و  -١٧٨
  املقرتحة التالية:على اجملاالت املواضيعية  ٢٠٢١-٢٠١٨الربنامج الرئيسي الثالث خالل الفرتة 

العلوم االجتماعية واإلنسانية –البرنامج الرئيسي الثالث   

األهداف 
االستراتيجية في 

 ٤م/٣٧الوثيقة 

 الهدف االستراتيجي السادس
دعم التنمية االجتماعية الشاملة وتعزيز احلوار بني الثقافات من أجل حتقيق التقارب بينها وترويج املبادئ 

 األخالقية

العمل محاور 
 المقترحة

 ١محول العمل 
حشد املعارف وترسيخ احلقوق واألخالقيات من 

 أجل تعزيز اجملتمعات الشاملة للجميع واملنصفة

 ٢محور العمل 
تعزيز احلوار بني الثقافات وإشراك الشباب يف إنشاء 

 جمتمعات مساملة وتشاركية
المجاالت 

 المواضيعية المقترحة
والسياسات (برنامج تعزيز الصلة بني البحوث  - ١

 ٦-١٦الغايتان إدارة التحوالت االجتماعية) (
 للتنمية املستدامة) ١٦من اهلدف  ٧-١٦و

التصدي للتمييز وتعزيز القيم واحلقوق (أهداف  - ٢
 )٥و ٣-١١و١٦ التنمية املستدامة

للتصدي تعزيز قواعد األخالقيات ومعايريها  - ٣
اجملتمع نتيجة للتطور تواجه اليت للتحديات 

 ٣و ٣-١٣ ي (أهداف التنمية املستدامةالعلم
 )١٦و ٥و

التنمية (أهداف التنمية  الرياضة من أجل - ٤
 )٥و ٣و ١٦املستدامة 

إشراك الشابات والشبان كأطراف فاعلة يف  - ٥
 )٤و ١٦هدفا التنمية املستدامة التغيري (

هدفا التاريخ والذاكرة واحلوار بني الثقافات ( - ٦
 )٤و ١٦التنمية املستدامة 

من خالل تعزيز الصلة بني البحوث  ٢٠٣٠مساندة الدول األعضاء يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  • المشتركة مجاالتال
 والسياسات؛

 ومتعددة التخصصات ومشرتكة بني عدة قطاعات وتنفيذها؛ قطاعيةإعداد مبادرات  •
 . ١٧-١٧و ١٦-١٧و ٩-١٧ أهداف التنمية املستدامة غاياتاملسامهة يف حتقيق  •

 

 ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ 

اخلاصة بقضايا االندماج االجتماعي، والقضاء  غاياتوال ٢٠٣٠االجتماعية خلطة التنمية املستدامة لعام  إن األبعاد -١٧٩
 على الفقر املدقع، واحلد من أوجه عدم املساواة، وتطبيق سياسات جامعة بشأن املدن، وصنع القرار على حنو تشاركي

عد وي .مع مهمة اليونسكو اخلاصة مبساندة الدول األعضاء يف إدارة التحوالت االجتماعية املعاصرة تتواءمشامل للجميع، و 
. وستستمر اليونسكو احلوار بني الثقافات أمراً أساسياً لفهم التحوالت االجتماعية املعاصرة ولضمان وجود جمتمعات مساملة

من خالل تعاو�ا مع الوكاالت الشقيقة وغريها من الشركاء، مبساندة الدول األعضاء يف حتقيق األهداف اليت حددهتا خطة 
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، اللذين يتضمنان أهدافاً طويلة األجل وواسعة النطاق ٢٠٦٣طة االحتاد األفريقي لعام خو  ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 
تتسم بالطموح. ويتوقف إجناز اخلطة وجدول األعمال على الباحثني وواضعي السياسات واملختصني واألطراف املعنية ممن 

عماهلم، ويستندون إىل إطار فكري متناسق أمن  املستفيدةميتلكون ويتشاطرون معلومات دقيقة عن اجملتمعات واجلماعات 
 ينطلقون منه.

الدول  مشاركةومن شأن استخدام البحوث بطريقة فعالة من خالل تعزيز صلتها بالسياسات، جنباً إىل جنب مع  -١٨٠
عاملية املبنية األعضاء يف إنتاج املعارف، أن حيسن من السياسات العامة القائمة على الشواهد اليت تسرتشد بالقيم واملبادئ ال

على حقوق اإلنسان واملبادئ األخالقية؛ وينهض باخلدمات العامة ويرتقي بالنقاشات العامة. وتتطلب الطبيعة املتكاملة 
وأهدافها السبعة عشر، درجة أعلى من التجانس يف السياسات على املستويات الوطنية  ٢٠٣٠خلطة التنمية املستدامة لعام 

ي ميكن حتقيقه من خالل متتني الروابط بني البحوث يف جمال العلوم االجتماعية ورسم السياسات واإلقليمية والدولية الذ
العامة. وأما على صعيد األمم املتحدة، فإن النهوض بأشكال التعاون بني خمتلف الوكاالت والتوصل إىل آليات تنفيذية 

ألعضاء من أجل اختاذ قرارات صائبة بشأن كيفية مبتكرة وإىل قياس التأثري بطريقة أكثر دقة، سيدعم مساعي الدول ا
 وحتديد املنتفعني هبا. ٢٠٣٠ختصيص املوارد الالزمة لتحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 

ُويسهم الربنامج الرئيسي الثالث من خالل الرتكيز على إسداء املشورة يف جمال وضع السياسات وبناء القدرات،  -١٨١
التشجيع على " ١٦ دعم الدول األعضاء من أجل إجناز أهداف التنمية املستدامة الثالثة التالية: اهلدف إسهاماً مباشراً يف

ش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، يُهمَّ  إقامة جمتمعات مساملة ال
)؛ واهلدف ٧-١٦و ٦-١٦" (الغايتان ع على مجيع املستوياتوبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمي

جْعل املدن " ١١واهلدف )؛ ٧-١٠و ٣-١٠" (الغايتان احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها" ١٠
ي ). وُيسهم الربنامج الرئيس٣-١١" (الغاية ومستدامة واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود

الثالث بطريقة غري مباشرة يف دعم الدول األعضاء يف تنفيذ ثالثة أهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة وعدد من 
" للجميع ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة" ٤الغايات املرتبطة هبا: اهلدف 

اختاذ " ١٣"؛ واهلدف اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمارضمان متّتع " ٣)؛ واهلدف ٧-٤(الغاية 
". عالوة على ذلك، ومتاشيًا مع األولوية العامة لليونسكو املتمثلة يف املساواة إجراءات عاجلة للتصدي لتغّري املناخ وآثاره

حتقيق للتنمية املستدامة " ٥ل بلوغ اهلدف بني اجلنسني، سُيسهم الربنامج الرئيسي الثالث يف دعم الدول األعضاء من أج
 ج.-٥و ٥-٥و ١-٥"، وال سيما من أجل حتقيق غاياته التالية: املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات
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 المجاالت المواضيعية للبرنامج الرئيسي الثالثالخطة اإلرشادية لمساهمة 
 ٢٠٣٠في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 

 األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا

سريكز الربنامج الرئيسي الثالث بالنسبة إىل األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا على �جني رئيسيني. يتمثل أحدمها  -١٨٢
يف العمل مع مجيع الشركاء من أجل ضمان مشاركة أفريقية أنشط وأكثر إنصافًا يف البحوث واألعمال اخلاصة بالعلوم 

واملناقشات يف جمال األخالقيات، وإدارة الشؤون الرياضية، وكذلك يف إشراك  االجتماعية واإلنسانية على الصعيد العاملي،
الشباب، وعمليات ومبادرات احلوار بني الثقافات. وسيسعى الربنامج أيضًا إىل مضاعفة اجلهود الرامية إىل تعبئة املوارد 

تنفيذاً فعاًال، ومبا يراعي تطلعات  ٢٠٦٣ام خطة االحتاد األفريقي لعالكفيلة بتنفيذ األنشطة اليت سيجري إعدادها يف إطار 
جدول األعمال هذا. وسريكز الربنامج على بناء القدرات وإسداء املشورة يف رسم السياسات يف اجملاالت ذات األولوية 

ع إطالق العنان لطاقات النساء والشباب)، واحلقوق ومشول اجلمي - ٦مثل املساواة بني اجلنسني وقضايا الشباب (التطلع 
والدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان والعدالة وسيادة القانون)،  الرشيد ماحلك اهيسود أفريقيا - ٣وعدم االستبعاد (التطلع 

 أفريقيا يسودها السالم واألمان). - ٤والتسامح واحلوار بني الثقافات (التطلع 

قليمي أو دون اإلقليمي أو الوطين الغرض وسُتصاغ مبادرتان أو ثالث مبادرات حمددة اهلدف على املستوى اإل -١٨٣
والدعم الذي تقدمه اليونسكو إىل الربنامج  تاريخ أفريقيا العاممنها تسليط الضوء على األنشطة وبيان نتائج تتسق مع 

 الوطين لثقافة السالم يف مايل.

 األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

من خالل زيادة التعاون اهلادف يف إطار الربامج القائمة،  اعاة املساواة بني اجلنسنيتعميم مر سيستمر العمل على  -١٨٤
مثل املدارس التابعة لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية، ومن خالل املشروعات الواسعة النطاق املوجهة للشباب مثل 

صة من املبادرات املستقلة (مثال . وسيتم ذلك باالستفادة من الدروس املستخلمشروع شبكات شباب حوض املتوسط
ذلك مدرسة السلفادور التابعة لربنامج موست اليت تطبق �ج املنظور اجلنساين التحويلي على مسائل مثل أدوار الرجل 
والذكورية، وتكييف األدوات والنهوج املتبعة يف حوض البحر املتوسط ملعاجلة ظاهرة العنف يف أوساط الشباب يف أمريكا 
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5- إشراك الشابات والشبان كأطراف فاعلة يف التغيري

6- التاريخ والذاكرة واحلوار بني الثقافات

البرنامج الرئيسي الثالث
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راعية لقضايا املربجمة ناطق أخرى). كما سيستمر الرتويج ألفضل املمارسات القائمة على األدلة يف جمال الالوسطى وم
. وهناك أمثلة أخرى على التحالف الدويل للمدن ملناهضة العنصرية على صعيد املدن، باالستناد إىل عمل وخربة اجلنسني

عليها، ومن ذلك األنشطة ذات الصلة بالشؤون اجلنسانية والشباب النهوج املراعية لقضايا اجلنسني اليت سيستمر العمل 
 واهلجرة يف اهلند، والنساء والرياضة.

 التعاون بين القطاعات

اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري تعترب األنشطة اليت تُتخذ يف جمايل علم االستدامة وتغري املناخ مبا يتوافق مع  -١٨٥
قطاعات حبكم طبيعتها، وستستمر هذه األنشطة من خالل التعاون الوثيق بني الربناجمني أنشطة مشرتكة بني ال املناخ

الرئيسيني الثالث والثاين، مع الرتكيز بوجه خاص على التكيف مع تغري املناخ وعلى مسامهة كبرية لألخالقيات، استناداً إىل 
تعزيز التعاون مع الربنامج الرئيسي الثاين يف جمايل  األخالقيات ذات الصلة بتغري املناخ. كما سيجري مشروع إعالن مبادئ

 توصيةيف إطار سياسات العلوم، وال سيما من خالل متابعة تنفيذ  أخالقيات العلوم والتكنولوجياأخالقيات البيولوجيا و 
مهات على مسا خمترب السياسات الشاملة للجميع. وسيعتمد تطوير بشأن أوضاع املشتغلني بالبحث العلمي ١٩٧٤عام 

 من كل الربامج الرئيسية وبضمنها الرتبية والسياسات اخلاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

وسيجري كذلك التنسيق عن كثب مع الربنامج الرئيسي اخلامس بشأن عمل برنامج إدارة التحوالت االجتماعية  -١٨٦
 يف جمال تأثريات التكنولوجيا الرقمية يف التحوالت االجتماعية.

يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باإلسكان اليت سُتعتمد  اخلطة اجلديدة للتنمية احلضريةويف إطار متابعة تنفيذ  -١٨٧
التحالف الدويل  ، ستشارك مجيع الربامج الرئيسية يف األنشطة اليت يضطلع هباوالتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)

بشأن اإلدماج االجتماعي على مستوى  والتحالف الدويل للمدن ملناهضة العنصرية وذلك يعللمدن املستدامة الشاملة للجم
 املدينة.

مبشاركة مجيع جماالت اختصاص اليونسكو. وجيري  العقد الدويل للتقارب بني الثقافاتويتم تنفيذ خطة عمل  -١٨٨
طرق احلرير  وبرنامج تاريخ أفريقيا العامأيضًا تنفيذ املشروعات املتعلقة بالتاريخ العام والتاريخ اإلقليمي، والسيما مشروع 

الثقافة واالتصال ، عن طريق التعاون بني القطاعات وال سيما قطاعات الرتبية و مشروع طريق الرقيقو  املتاح على اإلنرتنت
 واملعلومات.

وقد بُذلت جهود من أجل تعزيز التعاون بني القطاعات بشأن الشباب، وال سيما من ناحية العمل على حتقيق  -١٨٩
اإلدماج االجتماعي والوقاية من العنف وتعزيز اإلحساس باملواطنة. وسيستمر االضطالع مبشروعات متعددة التخصصات 

الذي سيتواصل تنفيذه وتكراره على ضوء النتائج احملققة والدروس املستفادة  وض املتوسطمشروع شبكات شباب حمثل 
وحشد طاقاهتا على صعيد اليونسكو  التنسيق املعنية بالشبابالسابقة، وسيجري تعزيز شبكة مراكز  ٥من الوثيقة م/

 ومنظومة األمم املتحدة.
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 )٥م/٣٨لوثيقة التعديالت البرنامجية الرئيسية المقترحة (مقارنة با

، ٢٠٣٠سيعيد الربنامج الرئيسي الثالث، بوصفه داعمًا للدول األعضاء يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  -١٩٠
تركيز أنشطته من أجل تعزيز االتساق يف مجيع مسارات العمل، وسُيّتبع �ج أكثر تكامًال يف تنفيذ الربنامج من خالل 

 اجملاالت املواضيعية. السعي لتعزيز التآزر بني خمتلف

الربط بني تنوع األنشطة باالسرتشاد بتوّجه مشرتك يتمثل يف تعبئة املعارف والقيم من خالل احلوار مع  وينبغي -١٩١
بإجراء حتوالت يف  هلااجلهات املعنية اليت نتعامل معها بغية متكني اجملتمعات من فهم التحديات اليت تواجهها والتصدي 

اجلامعة بني التخصصات واملشرتكة  القائمة املبادراتسيعزز الربنامج الرئيسي الثالث وحتقيقًا هلذا الغرض، ، كياناهتا ذاهتا
مبادرات وسيستحدث التعاون واملشاركة على املستوى الدويل،  زيادةبني القطاعات واملوجهة حنو حتقيق النتائج واليت تيسر 

اتباع �ج أكثر  ربنامج إدارة التحوالت االجتماعيةاالسرتاتيجية اجلديدة ل. فعلى سبيل املثال، ستتيح جديدة من هذا النوع
إعادة صياغة أنشطته األساسية، يف كل األقاليم وداخل كل إقليم، وذلك متشيًا مع معايري جدواه يف تكامًال من أجل 

، وسيعدل الربنامج يز تأثريه واستدامتهمعاجلة التحديات الراهنة وكفاءته وتسليط الضوء عليه على املستويات الرفيعة بغية تعز 
وجهة مسار العمل اخلاص باحلقوق واإلدماج االجتماعي لريكز على جتديد مشاركة املدن والبلديات من خالل تعزيز اإلدماج 

 لجميعالدويل للمدن املستدامة الشاملة ل االجتماعي والتنوع ومكافحة العنصرية والتمييز والرتكيز على إعادة تفعيل التحالف
، وكذلك سيجري العمل على وضع �ج أكثر تكامًال للحوار بني الثقافات والتحالف الدويل للمدن ملناهضة العنصرية

 .لعقد الدويل للتقارب بني الثقافاتوالتاريخ والذاكرة باالستناد إىل خطة العمل اليت أُعدت مؤخراً ل

للربنامج  وسيتيح هذا العمل والغايات، النتائج املنشودة حتديدومن املفرتض أن يفضي ذلك أيضاً إىل حتسينات يف  -١٩٢
مبزيد من الدقة ومن  وطينحتديد األنشطة اليت يتعني االضطالع هبا على املستوى العاملي واإلقليمي وال الرئيسي الثالث

 التضافر فيما بينها، مع العمل على اعتماد مزيد من الالمركزية يف طرائق تنفيذها.

 الشراكات

مفوضية األمم ، مثل الشركاء املعنيني يف منظومة األمم املتحدةسيتعاون الربنامج الرئيسي الثالث تعاوناً وثيقًا مع  -١٩٣
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني و  فوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيوامل حلقوق اإلنسان السامية املتحدة

واللجان االقتصادية  لشؤون االقتصادية واالجتماعيةاألمم املتحدة ل إدارةو  حة العامليةمنظمة الصو  اجلنسني ومتكني املرأة
 اإلقليمية.

املشرتكة  املعنية اهليئاتوسيستمر العمل على زيادة التنسيق على الصعيد العاملي من خالل عضوية اليونسكو يف  -١٩٤
الفريق العاملي املعين و  مراعاة حقوق اإلنسانتعميم حدة اإلمنائية لموعة األمم املتمثل الفريق العامل التابع جمل بني الوكاالت

، ومن خالل التعاون مع املنظمات الدولية احلكومية اإلقليمية والعاملية مثل مفوضية االحتاد األفريقي ومؤسساهتا باهلجرة
 .يةاللجنة األوملبية الدولو  الوكالة العاملية ملكافحة املنشطاتو  الكومنولثاملختلفة، و 
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وبالنسبة إىل توسيع قاعدة معارف اليونسكو يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية وتطبيق هذه املعارف، سُتبذل  -١٩٥
 جهود لتعزيز التعاون الوثيق مع اجملالس العاملية واإلقليمية املعنية بالعلوم االجتماعية واإلنسانية والبناء على هذا التعاون.

 تنفيذ البرنامج 

سيعزز الربنامج الرئيسي الثالث عملية تنفيذ الربنامج بأكمله من خالل دعم تضافر اجلهود بني املقر واملكاتب  -١٩٦
امليدانية. وسيشمل ذلك العمل املشرتك يف جمال تصميم األنشطة والتخطيط هلا ومراقبة جودهتا، وتنسيق اجلهود الرامية إىل 

أفضل النتائج وأكرب قدر من التأثري يف تنفيذ الربنامج، وال سيما بواسطة  تعبئة شبكات ميدانية من الشركاء للحصول على
 توسيع نطاق املشروعات الرائدة الناجحة وتكرار أفضل املمارسات.

وسيدعم الربنامج الرئيسي الثالث كذلك اجلهود الرامية إىل تطبيق الالمركزية من أجل الوصول إىل �ج متكامل  -١٩٧
وصفهما أولوية قطاعية. واستنادًا إىل ما تقدم، ينبغي أن يضمن ذلك تنفيذ برامج تتمتع بالقدرة لالتصاالت والتواصل ب

 على االستجابة السريعة وميكن االنتفاع هبا مبا يتماشى مع االحتياجات واألولويات الوطنية للدول األعضاء.

 محاور العمل المقترحة

يف إطار حموَري العمل مستمدة من خطط العمل واالسرتاتيجيات التنفيذية إن اجملاالت املواضيعية للربنامج املقرتحة  -١٩٨
اليت سبق ووافقت عليها اهليئتان الرئاسيتان لليونسكو. وسينفَّذ الربنامج الرئيسي الثالث يف إطار حموَري العمل باتباع �ج 

 متكامل داخل القطاعات وجامع ملختلف اجملاالت املواضيعية احملددة.

 حشد المعارف وترسيخ الحقوق واألخالقيات من أجل تعزيز قيام مجتمعات شاملة للجميع ومنصفة: ١ محور العمل

، سيواصل الربنامج الرئيسي الثالث ٢٠٣٠بغية مساندة الدول األعضاء يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  -١٩٩
ألعضاء لقيم السالم والعدالة وحقوق اإلنسان يف السعي إىل فهم مستقبل التطور االجتماعي وتعزيز عملية إدراج الدول ا

رسم السياسات العامة القائمة على األدلة والشاملة للجميع. ومن املهم يف هذا الصدد هتيئة بيئة مواتية من خالل السياسات 
 الوطنية وال سيما تلك اخلاصة بالشباب.

 ث والسياساتو بين البح لة: تعزيز الص١المجال المواضيعي 

سيقوم الربنامج الرئيسي الثالث، باالستناد إىل االسرتاتيجية املنقحة لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية، بتعزيز  -٢٠٠
 خاضعةالصالت بني البحث واملمارسة ورسم السياسات، وال سيما من خالل دعم إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة و 

 جات وشامل للجميع وتشاركي ومتثيلي على مجيع املستوياتالقرارات على حنو مستجيب لالحتيا، ودعم اختاذ للمساءلة
 .الدول اجلزرية الصغرية النامية و أقل البلدان منواً مع الرتكيز على 

ويتطلب تعزيز الصلة بني البحوث والسياسات إنشاء إطار حتليلي وقاعدة للشواهد جيري على أساسهما تقييم  -٢٠١
شرة ألهداف التنمية املستدامة. وسيشكِّل العمل النظري واملنهجي باجتاه حتقيق تأثري السياسات يف حتقيق الغايات الست ع
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أيضًا أمهية بالنسبة  وله ١هذا اهلدف، بالتعاون مع األطراف األكادميية والسياسية املعنية، عنصرا أساسيًا يف حمور العمل 
 .٢األنشطة املندرجة ضمن إطار حمور العمل  لكل

منصة العلمي التابعة لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية للتعاون وتشكل اآلليات والشبكات الدولية احلكومية  -٢٠٢
، ويف ١ يف إطار حمور العمل املوجهة صوب املعرفة واملرتبطة بالسياسات ارتباطاً جمدياً تحقيق األهداف ل عاملية وإقليمية قيمة

عليها اجمللس التنفيذي يف دورته التاسعة والتسعني بعد املائة. وكذلك سرتكز اجلهود سياق االسرتاتيجية الشاملة اليت وافق 
على دور اليونسكو املميز يف جمال العلوم اإلنسانية، باالستناد إىل جدول األعمال الذي سيحدده املؤمتر العاملي للعلوم 

ملستقبل كأداة تتيح إطالق اإلمكانات الكامنة؛ وإىل يف ا للقرائية؛ وإىل التطور والرتويج املنهجي ٢٠١٧اإلنسانية يف عام 
 .نقل املعرفةل كواسطةتعزيز دور اليونسكو  

 التصدي للتمييز وتعزيز القيم والحقوق: ٢المجال المواضيعي 

إن الفهم القائم على العلم للتحديات ذات الطابع التحويلي والظروف اليت حتكم التفاعل مع هذه التحديات،  -٢٠٣
ضروري لتطوير وترويج املبادئ املنصوص عليها يف الوثائق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان ويف األحكام اخلاصة باملبادئ أمر 

األخالقية، وتنفيذها تنفيذًا فعاًال. والبد هلذه املبادئ أن تتجلى وتطبَّق يف مؤسسات وسياسات قائمة على اإلنصاف 
ن الفئات االجتماعية احملرومة من االستفادة من تنفيذ خطة التنمية املستدامة وشاملة للجميع وخاضعة للتقييم، حىت تتمك

 .٢٠٣٠لعام 

ومن خالل دعم بيئة مواتية حلدوث حتوالت اجتماعية "ال تدع أحداً يتخلف عن الركب"، سيقوم الربنامج الرئيسي  -٢٠٤
الثالث، بالشراكة مع اجملتمع املدين وغريه من اجلهات واجملموعات املعنية، بوضع مبادرات ملناصرة احلقوق واإلدماج 

القيم العاملية حلقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني. وستنصب اجلهود على االجتماعي واملواطنة والتوعية هبا، مع االلتزام ب
التصدي جلميع النماذج النمطية واملنحازة اليت تتسبب يف إضعاف الفئات االجتماعية األكثر حرماناً. ومن األمثلة امللموسة 

خالل تناول وسائل اإلعالم للموضوع  على هذه اجلهود التشديد على حتسني نظرة اجلمهور إىل املهاجرين والالجئني من
بأمانة وعناية أكرب ومن خالل بناء القدرات؛ ووضع أطر تتيح للسلطات املسؤولة عن املدن قياس املمارسات اجليدة اليت 
تتعامل مع كل أشكال التمييز؛ وتعزيز اإلدماج االجتماعي واحرتام التنوع والتعاون من خالل األيام الدولية واجلوائز ذات 
الصلة. وسيعزز التعاون مع اهليئات املعنية املشرتكة بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة ومع آليات رصد حقوق اإلنسان 

ملناهضة العنصرية الذي يعترب مثاًال جيدًا عن التحالف الدويل للمدن التابعة لألمم املتحدة، وكذلك سيعزز التعاون مع 
من أجل حتقيق التضامن الشامل وتعزيز التنمية احلضرية الشاملة للجميع، واليت تأيت اهليئات العاملة على صعيد املدينة 

 استجابة للتحديات امللحة من جراء تفاقم التعصب والتمييز وكل أشكال العنف وكراهية األجانب.
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ع نتيجة للتطور المجتم واجههاالتي ي تحدياتتعزيز قواعد األخالقيات ومعاييرها لمواجهة ال: ٣المجال المواضيعي 
  العلمي

سيوىل اهتمام خاص لالعتبارات األخالقية العاملية لتأثري التطور العلمي والتكنولوجي يف سالمة اإلنسان والبيئة  -٢٠٥
وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني ويف كيفية ضمان االنتفاع العادل بفوائد العلم. وتعترب هذه الفكرة من صميم عمل 

املعرتف به على نطاق واسع.  اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيةالدولية ألخالقيات البيولوجيا و اللجنة 
، من أجل املضي اللجنة الدولية احلكومية ألخالقيات البيولوجياوستعمل هاتان اهليئتان االستشاريتان جنبًا إىل جنب مع 

الناشئة يف جمايل العلوم والتكنولوجيا، وإسداء ملشورة بشأن اإلجراءات التقنينية املمكنة قدماً يف حتديد التحديات األخالقية 
عند االقتضاء. ويرتبط هذا التفكري ارتباطاً وثيقاً بدعم جهود املؤسسات الوطنية الساعية إىل إدراج حقوق الشعوب واملبادئ 

سياساهتا،  املنصوص عليه يف الوثائق التقنينية احلالية يف صميم العاملية ألخالقيات البيولوجيا وأخالقيات العلوم على النحو
 وإىل تعزيز عملها يف جمال توعية اجلمهور وإشراكه.

 : دعم التنمية٤المجال المواضيعي 

سريكز الدعم املقدم إىل الدول األعضاء يف جمال الرياضة على توفري تربية بدنية شاملة للجميع وذات نوعية جيدة،  -٢٠٦
ة سياسة وطنية رياضية، واختاذ إجراءات ملكافحة املنشطات وكل ما يهدد نزاهة الرياضة، وإرشاد الدول األعضاء وصياغ

بشأن كيف ميكن للسياسات الوطنية أن تستفيد من الرياضة لتحرز تقدماً يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ومن ذلك 
جليد واملساواة بني اجلنسني. وسيجري دعم الرياضة من أجل السالم عن طريق إدراج تأثري الرياضة يف الصحة والتعليم ا

االتفاقية الدولية ملكافحة و  الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة اليونسكو ميثاقوالتنمية يف إطار اختصاص 
اء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية للوزر  اخلامس والسادس املؤمتر الدويل، وباالستناد إىل نتائج املنشطات يف جمال الرياضة

 بالتعاون مع اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة.  البدنية والرياضة

 تعزيز الحوار بين الثقافات وإشراك الشباب في إنشاء مجتمعات مسالمة وتشاركية :٢محور العمل 

ذات األولوية يف برنامج اليونسكو، وهم أطراف وشركاء  املستفيدةإحدى اجملموعات  وميثل الشباب، إناثاً وذكوراً، -٢٠٧
قدموا الدليل على حيويتهم وقدراهتم اإلبداعية ، و يف املبادرات االبتكارية الرامية إىل التصدي للتحديات العامليةفاعلون 

العامل. وستستمر اليونسكو  يف مجيع أحناء وفكرهم النقدي يف تشخيص احللول ومد اجلسور وإقامة الشبكات بني اجلماعات
حتسني االستثمار يف البحوث والسياسات والربامج من أجل إقامة بيئات متكينية للشباب، مبا فيهم أكثر الشباب سرعة  يف

يف التأثر وعرضة للتهميش، وال سيما الشابات، وذلك من أجل أن تزدهر أوضاعهم وميارسوا حقوقهم ويشاركوا يف اجملتمع 
 اف فاعلة مسؤولة.أطر مواطنني و ك

ومن الظواهر املثرية للقلق على حنو متزايد، ظاهرة تفشي الظلم االجتماعي، وانتشار اخلوف والتحيز، وزيادة  -٢٠٨
استخدام خطاب الكراهية العنف، والواقع القائل بأن معظم الشباب يعيش يف البلدان الثمانية واألربعني األقل منواً يف ظل 
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ومتأثرة بالنزاعات حيث يتعني عليهم مواجهة حتديات مرهقة مثل البطالة والفقر واالفتقار إىل املهارات. ظروف هشة وانتقالية 
وسيسعى الربنامج الرئيسي الثالث إىل استخدام العلوم االجتماعية واإلنسانية من أجل حتسني فهم الدوافع احملركة للتوتر 

ث تشرك املواطنني يف تشكيل جمتمعات تتمتع بقدر أكرب من الشمولية والنزاع، واإلسهام يف بلورة وسائل للرد عليها حبي
 والسالم والتشاركية. ويف هذا السياق، تضطلع الشابات والشبان بدور حموري كُصنَّاع للتغري والسالم.

اسات القائمة للربنامج الرئيسي الثالث على حشد املعارف لتقييم التأثري ودعم رسم السي الشاملواتساقاً مع الرتكيز  -٢٠٩
على تقييم فعالية السياسات يف جمال احلوار بني الثقافات وجمال الشباب، مشاركاً حمور  ٢على األدلة، سريكز حمور العمل 

 يف النظريات واملناهج املتبعة يف االضطالع باألنشطة املتعلقة هبذين اجملالني.  ١العمل 

 ف فاعلة في التغييرإشراك الشابات والشبان كأطرا: ٥المجال المواضيعي 

) لليونسكو إمكانية العمل ضمن إطار متفق عليه ٢٠١٤-٢٠٢١(سرتاتيجية التنفيذية بشأن الشباب اال تتيح -٢١٠
من أجل تسخري الطاقات الكامنة جليل الشباب إلحداث تغيري بّناء وحتقيق التنمية املستدامة والسالم. وستواصل اليونسكو 

من  خربهتا املتعددة التخصصات لتمكني الشابات والشبانمن خالل التنسيق يف ظل الربنامج الرئيسي الثالث تسخري 
 املشاركة يف حياة جمتمعاهتم وتكريس كامل طاقاهتم الكامنة، بوصفهم وسطاء ومستفيدين، يف حتقيق التحوالت االجتماعية

ومرتابطة، هي: (أ) رسم السياسات واستعراضها  وشاملةثالثة حماور متكاملة وستـُّعد األنشطة التنفيذية وفقاً ل .واالقتصادية
قدرات من أجل االنتقال إىل مرحلة الرشد؛ (جـ) املشاركة يف احلياة املدنية والدميقراطية مبشاركة الشباب؛ (ب) تنمية ال

وستوجَّه هذه اجلهود ملعاجلة األسباب األساسية الكامنة وراء هشاشة أوضاع الشباب، ولتدعم  والتجديد االجتماعي.
ف العنيف، مبا يتوافق مع قرار جملس األمن الشابات والشبان يف االضطالع بدور فعال يف تعزيز السالم والتصدي للتطر 

). وستستمر اليونسكو يف إيالء اهتمام ٢٠١٥اخلاص بالشباب والسالم واألمن (عام  ٢٢٥٠التابع لألمم املتحدة رقم 
خاص للشباب من أقل البلدان منواً ومن الدول اجلزرية الصغرية النامية ولدعمهم كلما أمكن ذلك (على سبيل املثال من 

منتدى اليونسكو للشباب وهو جزء أساسي من املؤمتر العام) مبا يتوافق مع خطة عمل اليونسكو اخلاصة بالدول  خالل
 اجلزرية الصغرية النامية واسرتاتيجيتها التنفيذية.

 : التاريخ والذاكرة والحوار بين الثقافات ٦المجال المواضيعي 

)، ٢٠١٣-٢٠٢٢الرائدة للعقد الدويل للتقارب بني الثقافات ( ستواصل اليونسكو، بوصفها وكالة األمم املتحدة -٢١١
بذل اجلهود الالزمة لتنسيق عملية تنفيذ خطة عمل العقد الدويل واإلسهام فيها، ما يوفر إطار عمل شامل لتطوير نتائج 

شرتكة بني القطاعات احلوار واالرتقاء هبا وتقييمها. ومتاشيًا مع خطة العمل، سرتكز اليونسكو على حتسني اإلجراءات امل
واإلجراءات امليدانية وتعزيز االبتكار يف التعاون يف اجملاالت الرئيسية التالية: النهوض باحلوار بني الثقافات واحلوار بني 
األديان من خالل زيادة التعاون فيما بني الوكاالت؛ وتعزيز املهارات الثقافية باستخدام األدوات والربامج اخلاصة بتحسني 

رة على التفاعل بني الثقافات؛ وتوفري بيانات خاصة باحلوار بني الثقافات، تكون قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي القد
. وستستمر اليونسكو يف قيادة التحضريات إلعداد التقرير السنوي لألمني العام ٢٠٣٠يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام 
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م، وتعزيز احلوار والتفاهم والتعاون فيما بني األديان وفيما بني الثقافات من أجل نشر ثقافة الساللألمم املتحدة اخلاص ب
 .السالم

وسيعزَّز التفاهم واحلوار بني الثقافات باالستفادة من الصلة الوثيقة بني التاريخ والذاكرة بالتالزم مع تعزيز العلوم  -٢١٢
د على خربة اليونسكو املعرتف هبا دولياً. وستقام مشروعات خاصة اإلنسانية من خالل الربنامج الرئيسي الثالث، وباالعتما

ألغراض تربوية؛  تاريخ أفريقيا العامهبذا اجملال، نذكر منها مشروع طريق الرقيق: املقاومة واحلرية والرتاث؛ واستخدام مشروع 
وإجراء قراءة مقارنة ملصنفات التاريخ العام واإلقليمي اليت أعدهتا اليونسكو؛ واملنرب اخلاص بطريق احلرير املتاح على اإلنرتنت. 
وستضطلع اليونسكو هبذا العمل بالتعاون الوثيق مع املكاتب امليدانية واملنظمات املعنية التابعة لألمم املتحدة والشركاء 

 ).٢٠١٥-٢٠٢٤( للمنحدرين من أصل أفريقينيني، وسيتضمن مشاركة اليونسكو يف العقد الدويل املع
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 ٥م/٣٨في الوثيقة  للعلوم االجتماعية واإلنسانية: تقييم المجاالت المواضيعية المحددة الثالثالرسم البياني الخاص بالبرنامج الرئيسي 
 والميزة النسبيةبحسب األهمية 

 )٥م/٣٩(استناداً إلى ردود الدول األعضاء على االستبيان الخاص بالوثيقة 

  
 

SHS 1 فهم التحوالت االجتماعية ومواكبتها من اجملتمعات لتمكني والِقيم املعارف حشد  
SHS 2 للجميع لتعزيز اإلنصاف واحلقوق واملبادئ األخالقية وشاملة تشاركية سياسات وضع 
SHS 3 إقامة جمتمعات مساملة وشاملة للجميع تستفيد من اإلمكانيات اليت ينطوي عليها احلوار ومن مشاركة الشباب 
SHS 4 النزاهة يف اجملال الرياضي وإدارة شؤون الرياضة بوصفها عامالً من عوامل حتقيق التنمية املستدامة والسالم 
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 الثقافة -البرنامج الرئيسي الرابع 

دعم اهلدفني الشاملني لالسرتاتيجية املتوسطة األجل  ٢٠٢١-٢٠١٨سيواصل الربنامج الرئيسي الرابع خالل الفرتة  -٢١٣
حتقيق اهلدف االسرتاتيجي السابع: "محاية الرتاث املتمثلني يف السالم والتنمية املستدامة وقيادة العمل حنو  ٢٠٢١-٢٠١٤

األجل  املتوسطة الثقايف" لالسرتاتيجية التعبري أشكال وتنوع اإلبداع وتعزيزه ونقله"، واهلدف االسرتاتيجي الثامن: "تشجيع
لدروس ). وسيقوم بذلك من خالل حمورين ومثانية جماالت مواضيعية كما هو مبني أدناه، وذلك وفقًا ل٢٠٢١-٢٠١٤(

اجلزء  ٤م ت/١٩٩املستفادة، ونتائج التقييمات األخرية، ونتائج التوصيات الواردة يف التقرير االسرتاتيجي األول اخلاص بالنتائج (
 الرابع). نظر الرسم البياين يف �اية القسم اخلاص بالربنامج الرئيسيااألول (باء) ومشاورات املديرة العامة مع الدول األعضاء (

إىل  ٢٠٢١-٢٠١٨ء على ذلك، ستتوجه األنشطة ذات األولوية يف فرتة العامني الثانية من فرتة األعوام األربعة بنا -٢١٤
مساعدة الدول األعضاء الساعية إىل تنفيذ االتفاقيات الثقافية الست. وسوف تستخدم هذه أيضاً كمنطلقات لتنفيذ خطة 

 عات والكوارث الطبيعية اليت قد تؤثر سلباً على الرتاث والتنوع الثقايف.وللتصدي ألوضاع النزا ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

 الثقافة -البرنامج الرئيسي الرابع 
األهداف 

االستراتيجية في 
 ٤م/٣٧الوثيقة 

 :الهدف االستراتيجي السابع
 ونقله وتعزيزه الرتاث محاية

 :الهدف االستراتيجي الثامن
 الثقايف التعبري أشكال وتنوع اإلبداع تشجيع

 العمل محورا
 المقترحان

 :١محور العمل 
 والتاريخ والرتاث الثقافة عن التعبري أشكال محاية

 والتنمية احلوار أجل من ونقلها وتعزيزها وحفظها

 :٢محور العمل 
 الثقايف الرتاث وصون الثقايف التنوع وأشكال االبداع تعزيز
 املستدامة التنمية أجل من املادي غري

المجاالت 
المواضيعية 

 المقترحة

محاية وتعزيز الرتاث الثقايف املادي والرتاث  - ١
وتوصية عام  ١٩٧٢الطبيعي (اتفاقية عام 

التارخيية)  احلضرية باملناظر اخلاصة ٢٠١١
 ٥-٤(غايات أهداف التنمية املستدامة 

 ٩-٨و ٣-٨و ٦-٦أ و-٥و ٥-٥و
، ٧-١٤و ٥-١٤و ١-١٣و ٤-١١و

 )للتنمية املستدامة ١٥ واهلدف
مكافحة استرياد وتصدير ونقل املمتلكات  - ٢

الثقافية بطرق غري مشروعة وتعزيز قدرات 
وتوصية عام  ١٩٧٠املتاحف (اتفاقية عام 

اخلاصة باملتاحف) (غايات أهداف  ٢٠١٥
جـ -٥و ٥-٥و ٧-٤التنمية املستدامة 

 أ)-١٦و ٤-١٦و ٤-١١و
 

صون وتعزيز نقل الرتاث الثقايف غري املادي (اتفاقية  - ٦
أهداف التنمية املستدامة ) (غايات ٢٠٠٣عام 

جـ -٥و ٥-٥و ٧-٤ب و-٣و ٥-٢و ٤-٢
 ب)-١٢و ٤-١١و ٩-٨و ٣-٨و

تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف وتنمية الصناعات  - ٧
وتوصية عام  ٢٠٠٥الثقافية واإلبداعية (اتفاقية عام 

بشأن أوضاع الفنان) (غايات أهداف ١٩٨٠
 ٣-٨جـ و-٥ب و-٥و ٧-٤التنمية املستدامة 

 )١٠-١٦ب و-١٢و ٤-١١أ و-١٠و ٩-٨و
رصد وقياس دور الثقافة يف تنفيذ خطة التنمية  - ٨

(غايات التنمية املستدامة  ٢٠٣٠املستدامة لعام 
ب -٥و ٥-٥و ٧-٤د و-٣و ٥-٢و ٤-٢
 ٤-١١أ و-١٠و ٩-٨و ٣-٨و ٦-٦جـ و-٥و
 ٣-١٣و ١-١٣ب و-١٢ب و-١١و ٥-١١و
للتنمية  ١٥ ، واهلدف٧-١٤و ٥-١٤و
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محاية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع  - ٣
وبرتوكوهلا األول ١٩٥٤ح (اتفاقية عام املسل

) (غايات أهداف ١٩٩٩) والثاين (١٩٥٤(
جـ -٥و ٥-٥و ٧-٤التنمية املستدامة 

 أ)-١٦و ٤-١٦و ٤-١١و
محاية وإدارة الرتاث الثقايف املغمور باملياه  - ٤

) (غايات أهداف التنمية ٢٠٠١(اتفاقية 
 ٤-١١جـ و-٥و ٥-٥و ٧-٤املستدامة 

 )٧-١٤و ٥-١٤و
محاية الرتاث وتعزيز التعددية الثقافية يف  - ٥

حاالت الطوارئ املعقدة عن طريق حتسني 
التأهب والتصدي هلا (غايات أهداف التنمية 

 ٤-١١جـ و-٥و ٥-٥و ٧-٤املستدامة 
 ٣-١٣و ١-١٣ب و-١١و ٥-١١و
 أ)-١٦و ٤-١٦و

 ٤-١٦ذلك غايات التنمية املستدامة املستدامة، وك
 أ)-١٦و ١٠-١٦و

 

 (بني مجيع اجملاالت املواضيعية)األنشطة المشتركة  األنشطة المشتركة
 عن طريق حتسني التأهب والتصدي هلا املعقدة الطوارئ حاالت يف الثقافية التعددية وتعزيز الرتاث محاية •

 )١(املدرج يف إطار حمور العمل 
 )٢ العمل حمور إطار يف املدرج( ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ يف الثقافة دور وقياس رصد •
 .١٦-١٧و ٩-١٧و ٧-١٧اإلسهام يف بلوغ غايات التنمية املستدامة  •

عرب حموري العمل بشأن الرتاث واالبداع إىل نتائج عمليات التقييم األخرية لعمل  الشامل النهجويستجيب هذا  -٢١٥
 تضافر أنشطة أمانة االتفاقيات، ال سيما من خالل تصميم برامج تنفيذية متكاملة.اليونسكو التقنيين يف جمال الثقافة الداعي إىل 

ستدعم اليونسكو وتعزز دورها الريادي يف جمال الثقافة ويف سياق الوفاء مبا ينطوي عليه هذان احملوران من أنشطة،  -٢١٦
، وذلك يف سياق: وظائفها األساسية بوصفها هيئة تقنينية وهيئة لبناء القدرات وعامالً يحفز التعاون الدوليمن خالل 

 ،٢٠٦٣ عامل األفريقي االحتاد ، وخطة٢٠٣٠إصالح األمم املتحدة وتوحيد األداء فيها، وخطة التنمية املستدامة لعام 
 ِسنداي ، وإطار)ساموا مسار( النامية الصغرية اجلزرية للدول املعجَّل العمل واتفاق باريس بشأن تغري املناخ، ووثيقة إجراءات

 املتحدة األمم مؤمتر أثناء اعتمادها املعتزم" اجلديدة احلضرية اخلطة"، و۲۰۳۰-۲۰۱٥ للفرتة الكوارث خماطر من للحد
 .٢٠١٦ عام من أكتوبر/األول تشرين شهر يف) الثالث املوئل( احلضرية املستدامة والتنمية باإلسكان املعين

وباالستناد إىل مزيد من التوصيات اليت خرج هبا مرفق اإلشراف الداخلي من تقييمه لالتفاقيات، سوف يعمد  -٢١٧
للمضي  بناء القدرات) ١امة من خالل: (قطاع الثقافة إىل تعزيز الصالت التقنينية والتنفيذية للحصول على نتائج مستد

لرتمجتها إىل أطر قانونية وسياسية. وستستثمر اجلهود  دعم السياسات) ٢قدماً يف تنفيذ األحكام الرئيسية لالتفاقيات، و(
يف هذا الصدد ملعرفة تأثري االتفاقيات من خالل أنظمة فعالة للرصد وأطر النتائج. وسيشمل ذلك تعزيز املمارسات يف جمال 
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ر. ومبوازاة ذلك، ستشجع تقدمي التقارير الدورية وتوفري املساعدة التقنية اليت ميكن ان تدعم اجلهود القطرية يف هذا املضما
الدول األعضاء على مواصلة التفكري يف نظم االعرتاف الدويل يف سياق املناقشات بشأن مصداقية واستدامة اآلليات 

 اجلزء األول (باء)). ٤م ت/١٩٩النظامية، وفقاً للتحليل الوارد يف التقرير االسرتاتيجي األول اخلاص بالنتائج (

ملالية بني املوارد املتاحة وعبء العمل الواقع على عاتق أمانات االتفاقيات، على حنو ما توثقه إن استمرار الفجوة ا -٢١٨
 غير تزال بالثقافة ال الخاصة االتفاقيات حالة أنتقارير املراجعة والتقييم الصادرة عن مرفق اإلشراف الداخلي، يعين 

تواجه الربنامج الرئيسي  اليت التحديات املشخصة معظم ةمعاجل . وباإلمكانعليه هي ما على تستمر أن يمكن وال مستقرة
 نطاق توسيع أجل من مستدامة مؤسسية شراكات وإقامة مالئمة وطاقات بشرية مؤهلة مالية موارد إتاحة طريق عن الرابع
 إىل يقدَّم الذي الدعم وحتسني االتفاقيات شؤون حتسني إدارة توفر هذه املستلزمات، عند فيمكن،. االتفاقيات هذه تأثري

 عند تقدم اليت التقنية املساعدة خدمات صعيد الطويل وعلى األجل يف القدرات تنمية أنشطة صعيد على األعضاء الدول
أن تقوم  االتفاقيات، على صادقت اليت األطراف األعضاء، وخصوصاً الدول الدول على يتعني املنطلق، هذا ومن. الطلب
 تقدمي ومن ذلك الثغرات، سد من أجل متويلها يف واإلسهام عليها والرتكيز الرئيسية األولوياتعدد حمدود من  بتحديد
 موظفي توفري أو قروض تقدمي أو إعارة عمليات خالل البشرية، ومن للموارد تُنشأ اليت اخلاصة احلسابات إىل املناسب الدعم

 مرّكزاً  التزاماً ) وجلان ومكاتب، هيئات، رؤساء من( وبناها الرئاسيةاإلدارية  الهيئات التزام أيضاً  ذلك ويعين. املشروعات
 وتعاو�ا مع اهليئات هذه لشؤون املعززة اإلدارة تكون وسوف .استباقية بصورة تطبيقه في ومشاركتها النهج هذا بترويج
 .املستقبل يف رئيسية مسألة التنفيذ على القدرة على احلفاظ أجل من األمانة

حماية التراث الثقافي المتضرر من الكوارث الطبيعية، وفي وتعمقت يف السنوات األخرية مشاركة اليونسكو يف  -٢١٩
. وتتطلب عملية التنفيذ على املستوى املطلوب موارد مالية وبشرية مالئمة. حاالت الطوارئ المعقدة، وفي اوضاع النزاع

 اإلنسان، حقوق جمال يف املوظفني) وخربات واملالية املؤسسية القدرات صعيد على( األمانة قدرات تعزيز ويشمل ذلك
 يف تعديل إجراء أيضاً  ذلك وسيتطلب .املتحدة األمم شركاء مجيع مع العمل من التمكن بغية النزاعات، ودرء واألمن،
تعاين من  املناطق اليتيف املتواجدة املكاتب  يف دولية وظائف أي حالياً  توجد ال إذ امليداين، الصعيد على القطاع حضور

والعراق. وال تعين هذه األنشطة االحنراف عن املهمة األساسية لقطاع الثقافة واتفاقياته الثقافية  سوريا مثل النزاعات املسلحة،
 لليونسكو األساسية للمهمة العملي ، سوف يتيح التنفيذ١الست. فهذا النوع من األنشطة، املستوعبة يف حمور العمل 

 وتعزيز السالم وبناء النزاعات، درء مثل األولوية، ذات املوضوعات إىل بالنسبة الثقافة جدوى على لتشديدا طريق عن
تعزيز أنشطة اليونسكو يف جمال محاية الثقافة وتشجيع التعددية اإلنسان، وكذلك تنفيذ اسرتاتيجية القطاع الرامية إىل  حقوق

 .الثقافية يف حاالت النزاع املسلح

لرصد وقياس دور الثقافة في خطة النتائج اليت حتققت من خالل تنفيذ االتفاقيات الثقافية مادة ملموسة  توفر -٢٢٠
سُيضطلع بإجراءات  ٢. ويف إطار األنشطة املتصدرة لعمل القطاع واليت يضمها حمور العمل ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 

 ية وقوة حمركة هلا.للتدليل على تأثري الثقافة ودورها كرافعة للتنم شاملة
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 ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية خطة تنفيذ على األعضاء الدول مساعدة

 آمنة البشرية واملستوطنات املدن للتنمية املستدامة بشأن جعل ١١إىل جانب الغايات اليت ينطوي عليها اهلدف  -٢٢١
الثقافية يدعم بصورة مباشرة أو غري مباشرة حتقيق للجميع، فإن تنفيذ االتفاقيات  ومستدامة وشاملة الصمود على وقادرة

للتنمية املستدامة. مث إن عمل اليونسكو يف  ١٦و ١٥و ١٤و ١٣و ١٢و ١١و ١٠و ٨و ٦و ٥و ٤و ٣و ٢األهداف 
محاية الثقافة يف حاالت الطوارئ املعقدة، وبضمنها حاالت النزاع املسلح واألوضاع النامجة عن الكوارث الطبيعية، يساهم 

، الرامية إىل تعزيز القدرة على الصمود، ١٦و ١٣و ١١و ٤سيما األهداف  اً يف حتقيق اهداف التنمية املستدامة، والأيض
وتعزيز جمتمعات يسودها السالم وشاملة للجميع، ومساعدة السكان النازحني واملشردين يف أوضاع ما بعد الكوارث وما 

 بعد النزاع.

التفاقيات الثقافية وأنشطتها التنفيذية جتعل من الثقافة بوصفها أداة متكينية قوة دافعة ويبني اجلدول أدناه كيف أن ا -٢٢٢
كشرط   سبيل الحوار بيئة تنعم بالسالم وتنهجمن خالل تعزيز ما يلي:  ٢٠٣٠حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  حنو

تعرتف باجملتمعات احمللية وأماكنها كموارد؛ واإلبداع واالبتكار  ومنهجية للتنفيذاالقتصادي؛  -أساسي للتنمية االجتماعية 
 ؛ وعالقات الناس اإلجيابية ببيئتهم الطبيعية.نهوج تشاركية وشاملة للجميعمن خالل 

  الرابع الرئيسي للبرنامج المواضيعية المجاالت لمساهمة اإلرشادية الخطة
 ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية خطة تنفيذ في

 

ليس كل أنشطة قطاع الثقافة ستوجه لدعم عملية حتقيق غايات أهداف التنمية املستدامة، وال كل املهام احلالية  -٢٢٣
 الدوللالتفاقيات الثقافية ستكرَّس حصراً لتحقيق مجيع أهداف التنمية االستدامة، يف املقابل ستوجه األنشطة لدعم جهود 

األعضاء يف حتقيق هذه األهداف حسب االقتضاء. وسُيحقَّق ذلك من خالل بناء القدرات وأنشطة على صعيد القطاع 
 برمته لقياس ورصد دور الثقافة يف حتقيق األهداف.
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 أفريقيا في المتمثلة العامة األولوية

 املعنونة ٢٠٦٣ لعام األفريقي االحتاد يذ خطةفيما يتعلق باألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا، سيقدم الدعم لتنف -٢٢٤
أفريقيا : "٥ التطلعاخلاصة هبا، مع الرتكيز بصفة خاصة على  ٢٠٢٣-٢٠١٤وخطة التنفيذ العشرية  "نريدها اليت أفريقيا"

أطرها . وسينصب الرتكيز على دعم جهود البلدان األفريقية يف تعزيز بهوية ثقافية قوية، تراث مشترك، قيم، وأخالق"
املؤسسية والقانونية يف جمال الرتاث الثقايف والطبيعي والصناعات الثقافية واإلبداعية. وسيجري ذلك من خالل األنشطة 
املوجهة لبناء القدرات الالزمة لتنفيذ توصيات واتفاقيات قطاع الثقافة. وإذ سيستمر تشجيع الدول األعضاء على تصديق 

ام خاص لدعم اجلهود الرامية إىل إدماج االتفاقيات يف القوانني والسياسات واالسرتاتيجيات االتفاقيات الثقافية، سيوىل اهتم
 اإلقليمي األمم املتحدة للتنسيق ، ستعمل املكاتب امليدانية على تعزيز مشاركة اليونسكو يف آليةللدول األعضاء. وأخرياً 

 االحتاد جل تعزيز مسامهة الثقافة يف تنفيذ خطةأثقافة" من ألفريقيا ويف جمموعتها بشأن "الدعوة واإلعالم واالتصاالت وال
 .٢٠٦٣لعام  األفريقي

 الجنسين بين المساواة في المتمثلة العامة األولوية

تعميم قضاياً الجنسين سوف تزداد أبعاد املساواة بني اجلنسني رسوخاً يف العمل التقنيين لقطاع الثقافة من خالل  -٢٢٥
. وسيتم ذلك عن طريق إيالء املزيد من االهتمام لقضية للتنمية المستدامة ٥تحقيق الهدف كوسيلة للمساهمة في 

املساواة بني اجلنسني يف التقارير الدورية بشأن االتفاقيات. وستنتج عن ذلك معلومات وبيانات أساسية تفيد اسرتاتيجيات 
ايا اجلنسانية. وستصمم للدول األعضاء برامج جديدة الربنامج، وعمليات تقييم اآلثار والنتائج ورصد سياسات تعميم القض

المساواة في لبناء القدرات وأنشطة للدعوة والرتويج لدعم جهودها يف جمال إعداد وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات تدعم 
تم الرتويج ، وابتكار وانتاج خمتلف أشكال التعبري الثقايف. هلذ الغرض سيالحق باالنتفاع والمشاركة في التراث واإلبداع

 .ة بني اجلنسني: الرتاث واالبداعااملساو أكثر فأكثر للتوصيات الثمان الواردة يف تقرير اليونسكو األول عن 

 التعاون بين القطاعات

على املبادرات ذات األولوية مع  ٢٠٣٠سريكز الدعم املشرتك بني القطاعات لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  -٢٢٦
للتنمية املستدامة،  ٤ة التنفيذ يف هذا احلقل. وسيشمل ذلك التعاون مع قطاع الرتبية على حتقيق اهلدف التشديد على ضرور 

الالزمة  المهارات التقنية والمهنيةسيما فيما يتعلق بتطوير  للتنمية املستدامة بصورة غري مباشرة، وال ٥وكذلك اهلدف 
المواطنة العالمية يف حقل الثقافة، والتعاون أيضاً يف جمال تعزيز  للحصول على وظائف الئقة واالخنراط يف األعمال احلرة

. وسيتم يف هذا الصدد التأكيد على دور برامج قطاع الرتبية اليت تروج للقيم الرتاثية والفنون ومراعاة وتقدير التنوع الثقافي
الثقافية وتروجيها يف أوساط الشباب بوصفهم  واالبداع والتنوع الثقايف، باالستناد إىل جمموعة القيم اجملسدة يف االتفاقيات

الفئة املستفيدة الرئيسية. وسيشمل ذلك الصالت مع برنامج ذاكرة العامل الذي يديره قطاع االتصال واملعلومات ويشكل 
مة سيما يف احلاالت اليت تتهدد فيها سال المنع التطرف العنيف والتشدد عنصراً أساسياً يف عمل املنظمة ككل يف جمال 
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التنوع الثقايف والرتاث. وسوف تتخذ تدابري مشرتكة مع قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية لتمكني املهاجرين والالجئني 
 ١٦و ١١من االنتفاع بالثقافة بوصفه حقًا من حقوقهم، واستخدام املدن كمنابر ووسيلة لتحقيق هذه الغاية (اهلدفان 

 ١٤و ١٣و ١١حلماية الرتاث الطبيعي وتعزيز العالقة بني الثقافة والطبيعة (األهداف  للتنمية املستدامة)؛ ومع قطاع العلوم
للتنمية املستدامة اخلاص بالبحار  ١٤احمليطات فيما يتعلق باهلدف  لعلوم احلكومية الدولية للتنمية املستدامة)؛ ومع اللجنة

الفنية والرتويج للتنوع يف مضامني وسائل اإلعالم وغرف واحمليطات؛ ومع قطاع االتصال واملعلومات فيما خيص احلريات 
 للتنمية املستدامة). ١٦األخبار وصفوف الدراسة يف حقل الصحافة (اهلدف 

وسوف يساهم الربنامج الرئيسي الرابع يف العمل الذي جيري على صعيد املنظمة بأكملها يف جمال املواضيع املشرتكة  -٢٢٧
 .تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارثبني كافة القطاعات مثل موضوع 

 )٥م/٣٨التعديالت البرنامجية الرئيسية المقترحة (مقارنة بالوثيقة 

حيث أعترب تنفيذ االتفاقيات  جذرية بصورة الثقافة قطاع عمل تركيز إعادة األخرية ةاملاضي السنوات شهدت -٢٢٨
 للتحديات التصدي ويف ،٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ مسألة ذات أولوية باعتبارها تساعد الدول األعضاء على

التثقيف زيادة التشديد على دور  خالل من النزاع، بعد وما النزاع أوضاع يف الثقافة والتنوع الثقايف محاية مثل واجلديدة، الناشئة
 ميع االتفاقيات الثقافية.جل شامل. ويتطلب ذلك اعتماد �ج في مجال التراث من اجل درء التطرف العنيف

 االنتقال اجلزء األول (باء))، ينبغي ٤م ت/١٩٩هو مبني يف التقرير االسرتاتيجي األول اخلاص بالنتائج ( وكما -٢٢٩
 على التركيز إلى ،٢٠٠٣و ١٩٧٢ عاَمي اتفاقيَتي إطار في القوائم إعداد آليات على حالياً  اجلاري الرتكيز من

 يف للحسابات اخلارجي املراجع أشار وكما األهمية. من بمزيد تتسم التي الطويل األجل في والحماية الصون آليات
 االهتمام إىل بالرتشيحات االهتمام من باالنتقال الرتكيز توجيه إعادة ينبغي ١٩٧٢ عام اتفاقية بشأن أجراها اليت املراجعة
يف العمل  االنتقال ينبغي اليت ٢٠٠٣ عام اتفاقية على أيضاً  ذلك وينطبق .فعالة إدارة وإداراهتا القائمة املواقع بصون
 تُبذل اليت الوطنية اجلهود تدعم أن ميكن أخرى بآليات االهتمام إىل التمثيلية القوائم على اجلاري التشديد من بشأ�ا

 الصون. ومن الضروري إجراء مناقشات مع اهليئات احلكومية من أجل تنفيذ توصيات مرفق اإلشراف الداخلي. جمال يف

 االهتمام جيري وأن األساسي النشاط هو القدرات بناء يكون أن االتفاقيات، جميع إلى بالنسبة وينبغي، -٢٣٠
اعتماد أطر قانونية وطنية وتنفيذها من  على ومساعدهتا األعضاء الدول تشجيع خالل من اسرتاتيجي حنو على بذلك

 تنظيمية ووسائل برناجمية أخرى. خالل سياسات

 تنفيذ البرنامج (العمل التقنيني والتنفيذي)

املختلفة وسيقود عملييت وضع بالنسبة إىل مجيع اجملاالت املواضيعية، سيوفر املقر خدمات األمانة للوثائق التقنينية  -٢٣١
السياسات ورصدها، من خالل العمل مع املكاتب امليدانية لضمان توفري الدعم الفعال للدول األعضاء يف ترمجة األحكام 
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الرئيسية هلذه االتفاقيات والتوصيات إىل أطر قانونية وسياسات عملية. وستسعى املكاتب امليدانية أيضًا إىل دمج األبعاد 
 يف برامج األمم القطرية ذات الصلة. الثقافية

اجملال لزيادة أوجه  برنامج مشترك على صعيد القطاع بأكمله عن "المدن والثقافة والتنمية المستدامة"وسيتيح  -٢٣٢
التآزر عرب االتفاقيات واجلمع بني أنشطة برنامج مدن الرتاث العاملي وشبكة املدن املبدعة والتوصية بشأن املناظر احلضرية 

للتنمية املستدامة بشأن جعل املدن آمنة ومستدامة وقادرة على الصمود والغاية  ١١سيما يف سياق اهلدف  التارخيية، ال
بشأن محاية الرتاث الثقايف والطبيعي. وسريكز هذا الربنامج أيضاً على املشاركة املشرتكة بني القطاعات بشأن املدن  ١١,٤

 للربنامج الرئيسي الرابع.

 الشراكات

للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون بين بلدان الشمال وبلدان سريوج عمل اليونسكو يف جمال الثقافة  -٢٣٣
وسيعزز القدرات الوطنية واحمللية، واالبتكار والتبادل من خالل شبكته العاملية الواسعة ومساعدة األفراد واجملتمع  الجنوب

املدين والقطاع اخلاص، وبضمنه الشركات الصغرية واملتوسطة. وبالنسبة إىل مجيع االتفاقيات والتوصيات، سيجري السعي 
ة خمتلفة. ومنها، على سبيل املثال، شبكات اليونسكو وكراسيها، ومراكز الفئة إىل عقد الشراكات والتعاون مع أطراف معني

، واجلامعات، واملنظمات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية املعنية بالصون، واهليئات االستشارية املعنية بالرتاث العاملي، ٢
غري الرحبية من مجيع مناطق العامل. والغرض هو بناء ، والقطاع اخلاص، واملنظمات ٢٠٠٥ومرفق اخلرباء املعين باتفاقية عام 

وتعزيز قدرات املهنيني يف حقل الثقافة، وصانعي القرار، واجملتمعات احمللية، من أجل القيام بأنشطة حبثية ومشاطرة املمارسات 
 اجليدة.

مم املتحدة وخارجها، وسيجري السعي إىل إقامة الشراكات مع املؤسسات والوكاالت املعنية داخل منظومة األ -٢٣٤
. وسوف تقام شراكات اسرتاتيجية مع أطراف إدماج الثقافة في برامج وعمليات التنميةوبضمنها وكاالت التنمية، بغية 

فاعلة خمتارة من بني منظومة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية، من أجل التنفيذ الفعال ألحكام االتفاقيات الثقافية. 
 ، اخلاضعة لقرارات جملس األمن.ن مع بعثات األمم المتحدة لحفظ السالمالتعاو وسيُنشد 

 محورا العمل المقترحان

 والتنمية الحوار أجل من ونقلها وتعزيزها وحفظها والتاريخ والتراث الثقافة عن التعبير أشكال : حماية١محور العمل 

مستودعاً للمعرفة، وقوة حمركة للنمو االقتصادي، وقوة رمزية ستستمر عملية الرتويج للرتاث بكافة أشكاله باعتباره  -٢٣٥
 سيما يف حاالت الطوارئ املعقدة. لالستقرار، وواسطة لنقل املعاين، وسبيالً إىل احلوار والتعاون والفهم املتبادل، ال
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 ١٩٧٠و ١٩٥٤ام الالزمة لتنفيذ اتفاقيات األعو  بالمهام النظاميةالقيام  ١وسيظل من أولويات حمور العمل  -٢٣٦
بشأن املناظر احلضرية التارخيية وتوصية عام  ٢٠١١تنفيذاً فعاالً وكفؤاً، وكذلك ترويج ورصد توصية عام  ٢٠٠١و ١٩٧٢و

 بشأن املتاحف واجملموعات. ٢٠١٥

الرتاث الثقايف املادي على  تصديق اتفاقياتستستمر األنشطة الرامية إىل حث الدول اليت مل تصبح بعد طرفاً يف  -٢٣٧
 مستنرية بصورة تصديقها كشرط مسبق لتنفيذ العمل التقنيين للمنظمة على الصعيد العاملي حلماية هذا الرتاث وتعزيز إدارته

 الطبيعية لتأثريات الكوارث تعرّضه وتفادي مالئمة، غري بصورة تنميته أو استغالله يف اإلفراط تفادي أجل من ومستدامة
 .املسلحة والنزاعات املدنية واالضطرابات

 عام وتوصية ١٩٧٢ عام اتفاقية( الطبيعي والتراث المادي الثقافي التراث وتعزيز : حماية١المجال المواضيعي 
 )١٥و ١٤و ١٣و ١١و ٨و ٦و ٥و ٤ المستدامة التنمية أهداف) (التاريخية الحضرية بالمناظر الخاصة ٢٠١١

سيما من  املستنرية واملستدامة للرتاث الثقايف والطبيعي العاملي ومحايته من هذه املخاطر، ال سيجري تعزيز اإلدارة -٢٣٨
 ٢٠٢٢-٢٠١٢ خطة العمل االستراتيجية للتراث العالميخالل السعي إىل حتقيق األهداف املنصوص عليها يف 

 .٢٠١٥وسياسة الرتاث العاملي بشأن التنمية املستدامة املعتمدة يف عام 

اليت تعّرب  ، بما يشمل القوائم المؤقتة، والترشيحات١٩٧٢لتعزيز مصداقية اتفاقية عام تواَصل اجلهود س -٢٣٩
بشكل واضح عن قيمة عاملية استثنائية وصنع القرار يف إطار جلنة الرتاث العاملي. وسوف ُحتدَّد السبل للتعامل مع الضغوط 

 مرفق أجراها اليت املراجعة يف جاء ومما العاملية، االسرتاتيجية بشأن تللحسابا اليت ورد ذكرها يف توصيات املراجع اخلارجي
التركيز على آليات الحماية اليونسكو الثقافية، بشأن ضرورة  باتفاقيات اخلاصة أساليب العمل بشأن الداخلي اإلشراف
 .والصون

 المتاحف قدرات وتعزيز مشروعة غير بطرق الثقافية الممتلكات ونقل وتصدير استيراد : مكافحة٢المجال المواضيعي 
 )١٦و ١١و ٥و ٤المستدامة  التنمية أهداف) (بالمتاحف الخاصة ٢٠١٥ عام وتوصية ١٩٧٠ عام اتفاقية(

املزيد من الزخم بفضل اعتماد جملس األمن  االتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيةسوف تكتسب مكافحة  -٢٤٠
اللذين عززا العمل يف هذا املضمار من خالل فرض التزامات  ٢٢٥٣و ٢١٩٩القرارين  ٢٠١٥التابع لألمم املتحدة يف عام 

قوية مع سوق الفن، وفريق رصد  شراكات يف محاية الرتاث الثقايف. وسُتبىن اليونسكو عمل أمهية على الضوء جديدة وسلطا
درات واجلرمية، واملعهد الدويل لتوحيد القانون اجلزاءات التابع جمللس األمن، واإلنرتبول، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخ

اخلاص، واملنظمة اجلمركية العاملية، واجمللس الدويل للمتاحف، واجللس الدويل لآلثار واملتاحف، لوقف هذا االجتار غري 
 املشروع ومكافحة متويل اإلرهاب.
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الخاصة بمعاهدة المعهد الدولي للمضي قدما في عملية التصديقات بالتزامن مع تلك وسيوىل اهتمام خاص  -٢٤١
لتحقيق املزيد من التطابق؛ وإشراك سوق  ١٩٧٠ومعاهدة  والمواءمة بين التشريعات الوطنية، لتوحيد القانون الخاص

 الفن بدرجة أكرب وتعزيز التعاون مع أطرافه الفاعلة واالخرين.

للرتويج لتوصية  المستوى بشأن المتاحفالمنتدى الرفيع وسُتستغل األحداث العاملية، وبضمنها اجتماعات  -٢٤٢
 وحفز التعاون الدويل بني املتاحف يف جماالت رئيسية مثل التنمية املستدامة واحلوار بني الثقافات. ٢٠١٥عام 

 األول وبرتوكولها١٩٥٤ عام اتفاقية( المسلح النزاع حاالت في الثقافية الممتلكات : حماية٣المجال المواضيعي 
 )١٦و ٥و ٤المستدامة  التنمية أهداف) (١٩٩٩( والثاني) ١٩٥٤(

)، ١٩٩٩و ١٩٥٤وبروتوكوليها ( ١٩٥٤وسيوىل اهتمام من باب األولوية لزيادة مستوى التصديق على اتفاقية عام  -٢٤٣
 سيما وال ،التنفيذي على المستوى وبذل المزيد من الجهود لتطوير استراتيجيات وأدوات ترمي إلى تعزيز تطبيقها

 التفكري األعمال هذه وتشمل .حكومية غري فاعلة أطراف اليت تشارك فيها النزاعات من جديدة أنواع نشوب إىل بالنظر
 املعين. البلد داخل يف" الثقافية احملمية املناطق"و" اآلمنة املالذات"و ،"احلماية مسؤولية" مفاهيم بشأن والالزم املتواصل

المستدامة  التنمية أهداف) (٢٠٠١ اتفاقية( الثقافي المغمور بالمياه التراث وإدارة : حماية٤المجال المواضيعي 
 )١٤و ٥و ٤

الهيئة االستشارية العلمية ولعمل  ٢٠٠١وسيوىل اهتمام من باب األولوية لزيادة مستوى التصديق على اتفاقية  -٢٤٤
التابعة هلا من أجل مساعدة الدول األعضاء على تنمية قدراهتا على محاية الرتاث الثقايف غري املادي املغمور باملياه،  والتقنية

سيما من النهب واالستغالل التجاري والتدمري الصناعي. وسُتواصل اجلهود لتعزيز البحوث املتعلقة بالرتاث الثقايف املغمور  ال
فع مستوى الوعي، وتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية بشأن التخفيف من وطأة تغري املناخ باملياه، وحتسني التعليم، ور 

 وشبكة توأمة اجلامعات. ٢والتكيف مع آثاره واحلد منها. وَسُيضطلع هبذه األنشطة بالشراكة مع املراكز من الفئة 

عن طريق تحسين  المعقدة طوارئال حاالت في الثقافية التعددية وتعزيز التراث : حماية٥المجال المواضيعي 
 )١٦و ١٣و ١١و ٥و ٤المستدامة  التنمية أهداف( التأهب والتصدي لها

عرب اتفاقيات قطاع الثقافة. وسيضمن ذلك إنشاء  شامالً حلاالت الطوارئ تنظيماً  والتصدي ستـَُنظَّم عملية التأهب -٢٤٥
املعنية بإدارة األزمات للتعامل مع آثار الدمار والقيام بأنشطة حمددة للتصدي المزيد من البرامج التنفيذية المتكاملة 

حلاالت الطوارئ النامجة عن النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية. وسيجري العمل على اختاذ خطوات طويلة األجل لتعزيز 
آلية لالستجابة السريعة تتمثل يف من خالل إنشاء  بناء السالم والمصالحة واالستعداد والقدرة على الصمودعملية 

جمموعة من اخلرباء املستعدين لتويل املهام اليت تناط هبم على الفور. وسوف تعاجل أيضًا وبعناية قضية "إعادة اإلعمار" 
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احلساسة يف حاالت ما بعد النزاع وما بعد الكوارث، وذلك على املستويني املفاهيمي والتنفيذي. وسيجري اختاذ خطوات 
 ز الوعي على الصعيد العاملي مبدى أمهية الرتاث الثقايف غري املادي واإلبداع يف بناء السالم.لتعزي

 : تعزيز االبداع وأشكال التنوع الثقافي وصون التراث الثقافي غير المادي من أجل التنمية المستدامة٢محور العمل 

 م من أجل تعزيز التنمية املستدامة.سيستمر الرتويج لقوة الثقافة واالبداع واالبتكار بكل اشكاهل -٢٤٦

 تنفيذاً  ٢٠٠٥و ٢٠٠٣اتفاقييت العامني  لتنفيذ الالزمة النظامية بالمهام القيام ٢العمل  حمور أولويات من وسيظل -٢٤٧
أوضاع الفنان. وسيوىل املزيد من االهتمام لتطوير برامج بناء القدرات  بشأن ١٩٨٠ عام توصية رصد وكذلك وكفؤاً، فعاالً 

 وإدارة املعارف على الصعيد العاملي.

(أهداف التنمية  )٢٠٠٣ عام اتفاقية( المادي غير الثقافي التراث نقل وتعزيز : صون٦المجال المواضيعي 
 )١٢و ١١و ٨و ٥و ٤و ٣و ٢المستدامة 

الرفاهية  لتحسني قوية أداة بوصفها ٢٠٠٣ عام اتفاقية تنطوي عليها اليت اإلمكانات من كاملة  استفادة وُسيستفاد -٢٤٨
 ملختلف التحديات التصدي تكفل اليت املناسبة والثقافية احللول التجديدية وتعبئة احمللية للمجتمعات والثقافية االجتماعية

 كأداة تربط بين التراث واالبداعاملستدامة. وستواصل اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي أداء دورها  التنمية تفرضها اليت
والتنفيذ السليم  على الصعيد العالمي برنامج بناء القدراتعلى الصعيد احمللي والوطين والدويل. وسيستمر الرتكيز على 

للمهام النظامية الالزمة لتطبيق االتفاقية. وستبذل اجلهود لرفع مستوى التوعية والوعي بأمهية الرتاث الثقايف غري املادي 
على الصعيد العاملي.  حافزًا لصون التنوع الثقافي على املستوى احمللي وعامالً  عيوسيلة للتماسك االجتماباعتباره 

وستوىل أمهية خاصة لنقل الرتاث الثقايف غري املادي وتوارثه عرب األجيال يف سياق التعليم النظامي وغري النظامي، باعتباره 
 الركيزة األساسية لعملية صونه. 

التقين لعملية بناء القدرات واالستجابة لطلبات الدول األعضاء فيما خيص األنشطة  وستواصل األمانة تقدمي الدعم -٢٤٩
إعداد قوائم الحصر وإدراج العناصر التراثية في قائمة الصون الرامية إىل صون الرتاث الثقايف غري املادي، وبضمنها 

 .العاجل

 ٢٠٠٥ عام اتفاقية( واإلبداعية الثقافية الصناعات وتنمية الثقافي التعبير اشكال تنوع : تعزيز٧المجال المواضيعي 
 )١٦و ١٢و ١١و ١٠و ٨و ٥و ٤المستدامة  التنمية أهداف) (الفنان أوضاع بشأن١٩٨٠ عام وتوصية

، وتعزيز تدابري اإلبداععلى دعم نُظم اإلدارة املستدامة من أجل  ٢٠٠٥وسرتكز األنشطة يف إطار اتفاقية عام  -٢٥٠
وحراك الفنانني واملهنيني يف احلقل الثقايف، ودمج  للسلع والخدمات الثقافيةلتسهيل التدفق املتوازن املعاملة التفضيلية 

 اإلبداع يف خطط التنمية املستدامة وبرامج املساعدة الدولية، وتعزيز احلرية الفنية واحلقوق االجتماعية واالقتصادية للفنانني.
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وفيما يتعلق بتطوير برامج بناء القدرات وإدارة املعارف يف إطار رسم السياسات، فإن من املزمع حتقيق ذلك من  -٢٥١
) الذي يوفر اخلربات احمللية ٢٠٠٥(عام  باالتفاقية المعني الخبراء مرفقخالل تقدمي مساعدة تقنية حسب الطلب. أما 
ويوسَّع نطاقه من أجل توجيه السياسات وجهة سليمة يف جماالت خمتلفة، الالزمة لتنفيذ أنشطة بناء القدرات فإنه سيعزَّز 

تشمل القضايا الرقمية، واملعاملة التفضيلية، واحلريات الفنية. ويُعترب التعاون الدويل املعزَّز يف جمال تقدمي الدعم لعملية مجع 
ومؤشرات اليونسكو لتسخير الثقافة  التفاقيةالتقرير العالمي لاملعلومات والبيانات وأفضل املمارسات ونشرها عن طريق 

، مسألة اساسية لرصد االتفاقية كوسيلة ملعرفة وقياس تأثريها رصدًا فعاًال. وقد أعيد ضمن هذا السياق ألغراض التنمية
للفنانني واملهنيني يف احلقل الثقايف. وستعقد صالت وأوجه تآزر مع صكوك  آشبرغ - برنامج منح اليونسكوتصميم 

 .بشأن اوضاع الفنان ١٩٨٠توصية عام سيما مع  ية أخرى، الدول

لالستفادة على حنو أفضل من املدن واحلكومات احمللية بوصفها شركاء  شبكة المدن اإلبداعيةوسيواصل تطوير  -٢٥٢
رئيسيني يف عملية تعزيز التنمية املستدامة. وسيواصل تعزيز التعاون الدويل بني املدن يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية. 

مراين السريع وجتديد املناطق احلضرية، وستقوم الشبكة يف هذا الصدد مبواصلة استقصاء التحديات النامجة عن التوسع الع
 واالستمرار يف دعم املدن بوصفها املراكز الطليعية لإلبداع واالبتكار.

 التنمية أهداف( ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية خطة تنفيذ في الثقافة دور وقياس : رصد٨المجال المواضيعي 
 )١٦و ١٥و ١٤و ١٣و ١٢و ١١و ١٠و ٨و ٦و ٥و ٤و ٣و ٢المستدامة 

لتعميق البحث ووضع وتنفيذ طرق جديدة واستحداث  في إطار االتفاقيات الثقافية الست شاملةجهود سُتبذل  -٢٥٣
لخطة التنمية  لرصد وقياس دور الثقافة في التنفيذ الفعالأدوات حتليلية وإحصائية ومؤشرات لدعم اجلهود الوطنية 

 .٢٠٣٠المستدامة لعام 

وباالستناد إىل التوجيهات التنفيذية، والتعليمات والوثائق اخلاصة بالسياسات اليت اعتمدهتا اهليئات الرئاسية التفاقية  -٢٥٤
، سريكز العمل على توفري مدخالت لبناء القدرات، وتقدمي الدعم للدول األعضاء ٢٠٠٥وعام  ٢٠٠٣وعام  ١٩٧٢عام 

أجل التنفيذ الفعال ألهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. وسرتكز  يف اجملال التقين وعلى صعيد رسم السياسات من
األنشطة على التعاون الدويل املعزز من اجل تطوير الطرق واألدوات واملؤشرات املناسبة لإلسهام يف عمليات القياس والرصد 

وسيجري السعي يف إطار هذا والتحليل، ومجع املعلومات والبيانات وأفضل املمارسات من خالل أدوات إدارة املعارف. 
يف تعزيز التنمية  الشاملاجملال املواضيعي إىل بيان أمهية البعد اخلاص برسم السياسات وإبراز الدليل على أمهية الثقافة ودورها 

. وهو دليل سيتجلى من خالل قيام الدول األعضاء بتنفيذ ٢٠٣٠املستدامة يف إطار تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
 تفاقيات الست. وال يرمي هذا اجملال املواضيعي إىل وظائف تنسيقية جديدة.اال
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 ٥م/٣٨في الوثيقة  للثقافة: تقييم المجاالت المواضيعية المحددة الرابعالرسم البياني الخاص بالبرنامج الرئيسي 
 حسب األهمية والميزة النسبيةب

 )٥م/٣٩(استناداً إلى ردود الدول األعضاء على االستبيان الخاص بالوثيقة 

  
CLT 1  وبروتوكولَيها)  ١٩٥٤محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح (اتفاقية عام 
CLT 2  اجملتمع) وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اخلاصة حبماية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف  ٢٠١٥عام وتوصية  ١٩٧٠مشروعة وتعزيز قدرات املتاحف (اتفاقية عام مكافحة استرياد وتصدير ونقل املمتلكات الثقافية بطرق غري 
CLT 3  باملناظر احلضرية التارخيية)اخلاصة  ٢٠١١وتوصية عام  ١٩٧٢استدامته (اتفاقية عام حنو يكفل حتديد الرتاث املادي ومحايته ورصده وإدارته على 
CLT 4  ٢٠٠١محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه (اتفاقية عام ( 
CLT 5  ٢٠٠٣األصليني واللغات املهددة باالندثار (اتفاقية عام صون الرتاث الثقايف غري املادي، مبا يف ذلك لغات السكان ( 
CLT 6  الفنان) بشأن أوضاع  ١٩٨٠وتوصية عام  ٢٠٠٥احملافظة على تنوع أشكال التعبري الثقايف وتعزيزه (اتفاقية عام 
CLT 7  االتفاقيات الثقافيةاة بني اجلنسني عن طريق تطبيق تعميم مراعاة اعتبارات املساو 
CLT 8  ٢٠٣٠لعام التنمية املستدامة طريق التنمية احلضرية املستدامة يف إطار خطة عن االستعانة بالثقافة لتحقيق التنمية املستدامة، وال سّيما 
CLT 9  املسلحمحاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع لتعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل  ٢٠١٥جية عام اسرتاتيالتأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلا، مبا يف ذلك تنفيذ 

CLT 10  الثقايفالربامج التعليمية الرامية إىل تعزيز ِقيم الرتاث واإلبداع والتنوع 
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 االتصال والمعلومات -البرنامج الرئيسي الخامس 

يتعلق  ينفرد الربنامج الرئيسي اخلامس مبكانة خاصة يف إطار منظومة األمم املتحدة إذ يضطلع بدور أساسي فيما -٢٥٥
يجي على إسهام جمال االتصال واملعلومات يف مبواجهة التحديات العاملية القائمة والناشئة عن طريق الرتكيز على حنو اسرتات

. وعليه، فإن قطاع االتصال واملعلومات سيواصل تعزيز حرية ١٤بناء جمتمعات للمعرفة جامعة ومؤاتية لتحقيق التنمية املستدامة
علومات التعبري، وتنمية وسائل اإلعالم، وإتاحة فرص االنتفاع باملعلومات واملعارف عن طريق استخدام تكنولوجيات امل

 .٢٠٣٠واالتصاالت، وذلك لتمكني الدول األعضاء يف اليونسكو من بلوغ أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 

 ٢٠٢١-٢٠١٨لفرتة وقد شددت الدول األعضاء يف ردودها على استبيان اليونسكو بشأن برنامج وميزانية ا -٢٥٦
ها يف حتقيق أهداف التنمية واملعلومات، ودور املنظمة وإسهام)، على أمهية رسالة اليونسكو يف جمال االتصال ٥م/٣٩(

تتسم جبدوى عالية بالنسبة لتلبية  املستدامة. واعتربت الدول أن مجيع اجملاالت املواضيعية املرتبطة باالتصال واملعلومات
لية: استخدام تكنولوجيات لتاااحتياجاهتا وأولوياهتا القطرية، وقد سلطت أغلبية الدول الضوء بوجه خاص على اجملاالت 

جيات املعلومات واالتصاالت؛ وبرنامج املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم، واعتماد احللول املفتوحة املستندة إىل تكنولو 
لبياين يف �اية القسم اخلاص نظر الرسم ااذاكرة العامل؛ وحرية التعبري وحرية الصحافة، مبا يف ذلك سالمة الصحفيني (

 ).اخلامس امج الرئيسيبالربن

ولذلك سيتوىل قطاع االتصال واملعلومات قيادة اجلهود من أجل اإلسهام يف حتقيق اهلدف االسرتاتيجي التاسع  -٢٥٧
، وعنوانه " تعزيز حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم وإتاحة االنتفاع ٢٠٢٠-٢٠١٤لالسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 

، على حتقيق اهلدف ٢٠٢١-٢٠١٨". وسيعمل قطاع االتصال واملعلومات، خالل فرتة األربع سنوات باملعلومات واملعارف
. وسيستند الربنامج ٢٠٣٠االسرتاتيجي التاسع للمنظمة، وعلى اإلسهام يف حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 

مع الرتكيز على اجملاالت املواضيعية الربناجمية  ٢٠١٧-٢٠١٤الرئيسي اخلامس إىل اإلجنازات اليت مت حتقيقها خالل الفرتة 
  ذات األولوية كما يلي:

                                                
 الشخصية الشؤون وحرمة التعبري وحرية واملعارف باملعلومات االنتفاع - للجميع الشاملة املعرفة مبجتمعات النهوض أسس. "٢٠١٥ اليونسكو، ١٤

 ).study-internet-http://www.unesco.org/new/en/unesco/" (عاملية إنرتنت شبكة على واألخالقيات

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/crossscutting-priorities/unesco-internet-study/
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 االتصال والمعلومات -البرنامج الرئيسي الخامس 
 الهدف االستراتيجي

 ٤م/٣٧في الوثيقة 
لهدف االستراتيجي التاسع: تعزيز حرية التعبير وتنمية وسائل اإلعالم وإتاحة االنتفاع ا

 بالمعلومات والمعارف
توطيد حرية التعبري يف شبكة  :١محور العمل  محورا العمل

اإلنرتنت وخارجها، وتعزيز سالمة الصحفيني، 
ودفع عجلة التنوع واملشاركة يف وسائل اإلعالم، 

 ودعم وسائل اإلعالم املستقلة

تعزيز تعميم االنتفاع  :٢محور العمل 
 باملعلومات واملعارف وصو�ا

المجاالت المواضيعية 
 المقترحة

حرية الصحافة، وحرية التعبري مبا يف ذلك  - ١
احلق يف احلصول على املعلومات، وتنفيذ 
خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة 
 الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب

سّيما  أهداف التنمية املستدامة كلها، وال
 ١٧و ١٦و ١٠و ٥األهداف 

تعميم االنتفاع باملعلومات عن طريق  - ٤
األخذ باحللول املفتوحة واجلامعة 

واستخدام تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت بطريقة مبتكرة لتحقيق التنمية 

 املستدامة
سّيما  أهداف التنمية املستدامة كلها، وال

 ١٧و ١٦و ١٢و ٩و ٨و ٥و ٤األهداف 
دور وسائل اإلعالم والصحافة يف حاالت  - ٢ 

اجلنسني  الطوارئ والكوارث؛ واملساواة بني
يف وسائل اإلعالم؛ وتنوع وسائل اإلعالم؛ 

 والدراية اإلعالمية واملعلوماتية
 ١٧و ١٦و ٥و ٤أهداف التنمية املستدامة 

صون الرتاث الوثائقي وتعزيزه عن طريق  - ٥
 برنامج ذاكرة العامل وإطاره التقنيين اجلديد

 ٥و ٤هدفا التنمية املستدامة 

ف لتنمية وسائل تعزيز املعايري واملعار  - ٣ 
اإلعالم مبا يف ذلك عن طريق إجراء 

البحوث املستندة إىل املؤشرات وتنفيذ 
املشاريع الشعبية الداعمة حلرية التعبري يف 

 إطار الربنامج الدويل لتنمية االتصال
 أهداف التنمية املستدامة كلها

تعزيز سعي جمتمعات املعرفة إىل حتقيق  - ٦
السالم عن طريق التنمية املستدامة وإرساء 

تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع 
املعلومات، وأولويات برنامج املعلومات 

 به للجميع واإلطار التقنيين املرتبط
 ١٦و ٥و ٤أهداف التنمية املستدامة 

 

 ٢٠٣٠مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
، بإطار الربجمة القائم املكون من حمورين للعمل، ٢٠٢١-٢٠١٨خالل الفرتة سيحتفظ الربنامج الرئيسي اخلامس،  -٢٥٨

مع الرتكيز على جماالت مواضيعية حمددة، ومع متكني قطاع االتصال واملعلومات من تقدمي إسهامات مميزة ومكملة بعضها 
ن خالل تنفيذ األنشطة الرامية إىل للبعض تتيح جملال االتصال واملعلومات دفع عجلة التنمية املستدامة قدماً، وال سيما م

للتنمية املستدامة. وميكن أن  ١٦و ١١و ٩و ٨و ٥و ٤دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء من أجل حتقيق األهداف 
تكون تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عامالً مشرتكاً للتمكني من حتقيق أهداف التنمية املستدامة كلها. كما أن الربامج 
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توطد وسائل اإلعالم احلرة التابعة للقطاع العام أو اخلاص أو للمجتمعات احمللية، باستخدام االتصال املباشر على  اليت
اإلنرتنت أو بدونه، تعزز حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وتواصل اليونسكو من خالل قيادهتا خلطة عمل األمم املتحدة 

لعقاب، إرساء بيئة مأمونة لكفالة االنتفاع باملعلومات والتمتع باحلريات بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من ا
، ولضمان ١٠-١٦األساسية. ويشتمل الربنامج على أنشطة للرصد املنتظم للتقدم احملرز باجتاه حتقيق غاية التنمية املستدامة 

على املستوى  ٢-١٠-١٦ر التنمية املستدامة اضطالع املنظمة بدورها بوصفها الوكالة املؤمتنة على تقدمي التقارير بشأن مؤش
 العاملي.

 المجاالت المواضيعية للبرنامج الرئيسي الخامسالخطة اإلرشادية لمساهمة 
 ٢٠٣٠في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 
 .املستدامة كلهااملذكور آنفاً عامالً مشرتكاً للتمكني من حتقيق أهداف التنمية  ٤ مالحظة: يُعّد اجملال املواضيعي 

ويعد االتصال ووسائل اإلعالم من العوامل الرئيسية لتعزيز التنمية املستدامة والدميقراطية. وميثل احلق يف التمتع  -٢٥٩
حبرية التعبري وحرية احلصول على املعلومات حجر األساس لقيام بيئة إعالمية تتسم باحلرية والتعددية والطابع اجلامع 

توافر هذه العناصر شرطاً مسبقاً لضمان التقدم بأكرب قدر ممكن باجتاه بناء جمتمعات املعرفة. فعلى هذا  واالستقالل. ويعترب
األساس يتم التقدم يف حتقيق انتفاع اجلميع باملعلومات، وضمان سالمة الصحفيني، واالهتمام بالشباب وحتقيق املساواة 

تنوع والتعددية على صعيد وسائل اإلعالم، وحتسني املعايري املهنية بني اجلنسني يف وسائل اإلعالم ومن خالهلا، وضمان ال
ومتكني األفراد من خالل التثقيف يف جمايل اإلعالم واملعلوماتية. ومن شأن ذلك أن ميّكن الصحفيني من اإلسهام بشكل 

 .٢٠٣٠مستقل يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
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عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب

2 - دور وسائل اإلعالم والصحافة يف حاالت الطوارئ والكوارث؛ واملساواة بني اجلنسني يف 
وسائل اإلعالم؛ وتنوع وسائل اإلعالم؛ والدراية اإلعالمية واملعلوماتية

4 - تعميم االنتفاع باملعلومات عن طريق األخذ باحللول املفتوحة واجلامعة واستخدام 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بطريقة مبتكرة لتحقيق التنمية املستدامة
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3 - تعزيز املعايري واملعارف لتنمية وسائل اإلعالم مبا يف ذلك عن طريق إجراء البحوث 
املستندة إىل املؤشرات وتنفيذ املشاريع الشعبية الداعمة حلرية التعبري يف إطار الربنامج الدويل 

لتنمية االتصال

5 - صون الرتاث الوثائقي وتعزيزه عن طريق برنامج ذاكرة العامل وإطاره التقنيين اجلديد

6 - تعزيز سعي جمتمعات املعرفة إىل حتقيق التنمية املستدامة وإرساء السالم عن طريق تنفيذ 
نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات، وأولويات برنامج املعلومات للجميع واإلطار التقنيين 

املرتبط به

البرنامج الرئيسي الخامس
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أساسياً لتحقيق التنمية البشرية. وقد أَقّر فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى املعين وما فتئت املعرفة متثل عامالً  -٢٦٠
بأهداف التنمية املستدامة بأن "حتدي املعرفة" هو من أهم العوائق اليت حتول دون حتقيق التنمية املستدامة. وسيكون االبتكار 

علم وضمان مشاركة اجلميع على قدم املساواة يف تنمية اجملتمع يف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض الت
 التعّلم للجميع فرص والشامل املنصف اجليد الرامي إىل توفري فرص التعليم ٤ عامالً أساسياً لتحقيق هدف التنمية املستدامة

 للجميع، مبا يف ذلك لصاحل أكثر الفئات االجتماعية هتميشاً. احلياة مدى

احملرز يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، والرتابط املتزايد فيما بني جمتمعات املعرفة، يُربزان  وإن التقدم -٢٦١
كذلك أمهية العمل على دفع عجلة االبتكار والتجديد قدماً من خالل اعتماد �ج قائم على "احللول املفتوحة" من أجل 

)، وبغية خفض ٢-١٠ي واالقتصادي للجميع (غاية التنمية املستدامة متكني كافة أفراد اجملتمع وكفالة اإلدماج االجتماع
 ).٦-٨نسبة الشباب احملرومني من فرص العمل أو التعليم أو التدريب (غاية التنمية املستدامة 

اردة يف اجلهود الرامية إىل الوفاء بااللتزامات الو  بطريقة شاملةوفضالً عن ذلك، سيساهم الربنامج الرئيسي اخلامس  -٢٦٢
يف خطة العمل اخلاصة بالدول اجلزرية الصغرية النامية فيما يتعلق مبجال اختصاص قطاع االتصال واملعلومات، وال سيما 

. وسيجري اإلعداد االسرتاتيجي ألنشطة حمددة من أجل تعبئة الشباب لإلسهام ٦و ٥و ٤و ٢يف إطار اجملاالت املواضيعية 
استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واإلنرتنت. وستواصل اليونسكو املشاركة  يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل

بصورة نشيطة يف أعمال جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية املستدامة ملساعدة احلكومات على االستفادة من 
 امة السبعة عشر.شبكات النطاق العريض واخلدمات املرتبطة هبا لتحقيق أهداف التنمية املستد

، ومبوجب اتفاق باريس، سرتمي األنشطة إىل تعزيز دور وسائل اإلعالم ١٣ وفيما يتعلق هبدف التنمية املستدامة -٢٦٣
احلر واملستقل واملتعدد يف جمال الرصد وتوعية اجلمهور فيما يتعلق بتغري املناخ ومحاية البيئة. وسيستمر إيالء االهتمام من 

دان األقل منواً، وذلك مثًال من خالل أنشطة الربنامج الدويل لتنمية االتصال اخلاصة بتقدمي املنح وردم باب األولوية للبل
 الفجوة الرقمية.

وبالنظر إىل املكانة املركزية اليت حتتلها شبكة اإلنرتنت يف اجملتمعات احلديثة، واجلوانب االجتماعية والسياسية  -٢٦٤
منة، فإن بإمكان الربنامج الرئيسي اخلامس أن يتناول هذه اجملاالت الناشئة من خالل تنفيذ لتأثريها املتزايدة يف عصر الرق

القرار الصادر عن املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني والذي مت مبوجبه اعتماد الوثيقة اخلتامية املتعددة األطراف املعنية 
خيارًا لألنشطة اليت من شأن اليونسكو أن تقوم هبا يف املستقبل ملعاجلة  ٣٨واملعنونة "الربط بني النقاط"، واليت يرد فيها 

القضايا ذات الصلة باإلنرتنت. وتشمل هذه األنشطة الرتويج إلطار اليونسكو املفاهيمي اخلاص بعاملية اإلنرتنت الذي 
طراف، وذلك باعتبارها الدعائم اليت يسلط الضوء على أمهية مبادئ احلقوق واالنفتاح وفرص االنتفاع واملشاركة املتعددة األ

 يقوم عليها إسهام اإلنرتنت يف بناء جمتمعات املعرفة.
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 األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا

سيجري تعزيز التعاون مع االحتاد األفريقي والربملان األفريقي، وال سيما يف جمال حرية التعبري وتوفري فرص االنتفاع  -٢٦٥
باملعلومات والتعليم واملعارف، مبا يف ذلك فيما خيص خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من 

عم وضع أطر التنظيم الذايت، والدراية اإلعالمية واملعلوماتية. وسيدعم الربنامج الرئيسي العقاب، والتعليم يف جمال الصحافة، ود
. ومن خالل حتقيق ٢٠٢٣-٢٠١٣وخطة التنفيذ العشرية اخلاصة هبا للفرتة  ٢٠٦٣اخلامس تنفيذ خطة االحتاد األفريقي لعام 

املتعلقة  ٢٠٦٣عام االحتاد األفريقي لقيق أهداف خطة للربنامج الرئيسي اخلامس، سيتم حت ٦و ٤و ٣و ٢و ١النتائج املنشودة 
للتنمية املستدامة. وسيواصل  ١٨و ١٤و ١٣و ١١بالسالم واألمن وحقوق اإلنسان وذلك ضمن العمل على حتقيق األهداف 

ت، وذلك قطاع االتصال واملعلومات تعزيز قدرات اإلذاعات احمللية يف أفريقيا باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاال
 حمطة إذاعية. ٥٩من البلدان األفريقية الواقعة جنويب الصحراء الكربى و ١٠بفضل دعم من السويد لتغطية 

 األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

شطة قطاع االتصال واملعلومات القيام على حنو منهجي بالرتويج للمساواة بني اجلنسني من خالل برجمة أن يواصل -٢٦٦
 االتصال حمددة تتعلق بقضايا اجلنسني، وكذلك عن طريق تعميم مراعاة القضايا اجلنسانية يف كافة األنشطة. ويسعى قطاع

واملعلومات بشكل خاص إىل دفع عجلة املساواة بني اجلنسني قدماً يف جمال وسائل اإلعالم سواء أكان ذلك على صعيد 
المية. ويساعد القطاع الدول األعضاء على تطبيق مؤشرات اليونسكو اإلعالمية أساليب العمل اإلعالمي أو املضامني اإلع

املراعية لقضايا اجلنسني، كما يدفع باجتاه تغيري األوضاع على الصعيد العاملي من خالل تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي 
عناصر تتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني  والوطين. وعليه، سيجري تعزيز تعميم مراعاة القضايا اجلنسانية من خالل إدراج

املرأة يف كافة املشاريع واملبادرات، كما سيجري تنفيذ أنشطة حمددة من أجل الرتويج العتماد السياسات اجلامعة للجنسني 
 االت.يف جمال وسائل اإلعالم وكذلك يف عمليات بناء جمتمعات املعرفة من خالل استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتص

 التعاون بين القطاعات

سيواصل قطاع االتصال واملعلومات التعاون مع خمتلف قطاعات اليونسكو سعياً إىل حتقيق أشكال للتآزر والتوصل  -٢٦٧
إىل نتائج مفيدة. وسيتم تعزيز التعاون مع قطاع الرتبية بشأن استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم، 

رص االنتفاع احلر باملوارد التعليمية املفتوحة. ومثة أولويات مواضيعية مشرتكة بني قطاع االتصال واملعلومات وقطاع وتوفري ف
الطبيعية يف جمال احلد من خماطر الكوارث، واالنتفاع احلر، وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وبرامج العلوم. ومن  العلوم

عية أن يتيح حتقيق نتائج واعدة فيما يتعلق بدعم جهود االتصال أثناء حاالت الكوارث شأن التعاون مع قطاع العلوم الطبي
والطوارئ، وتعزيز التغطية اإلعالمية بشأن تغري املناخ. وسيواصل قطاع االتصال واملعلومات تعاونه مع قطاع العلوم 

ملعلومات، والتالحم االجتماعي، وكذلك االجتماعية واإلنسانية بشأن القضايا املتعلقة بتمكني الشباب، وأخالقيات ا
املسائل اخلاصة باإلعاقة. وسيتعاون قطاع االتصال واملعلومات وقطاع الثقافة يف جمال اللغات واجلهود املبذولة يف إطار 
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نيات جيدة للتآزر يتعلق حبرية التعبري الثقايف. ويتيح العمل يف جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية إمكا برنامج ذاكرة العامل وما
مع أنشطة قطاع الرتبية. وبإمكان التعاون مع قطاع الثقافة بشأن تعزيز التنوع الثقايف يف املضامني اإلعالمية ويف قاعات 
إعداد النشرات اإلخبارية وقاعات تعليم الصحافة أن حيقق نتائج إجيابية. وسيستمر التعاون مع قطاع الرتبية وقطاع العلوم 

إلنسانية بشأن املوضوعات املتعلقة بالشباب والتالحم االجتماعي، ويف جمال مكافحة التطرف، ويف إطار االجتماعية وا
مشروع "شبكات حوض املتوسط". وتتيح األنشطة اخلاصة بالرتويج ملفهوم عاملية اإلنرتنت وباالحتفال باليوم العاملي لإلذاعة 

 فرصاً للتعاون بني مجيع القطاعات.

قطاع االتصال واملعلومات بتعزيز األنشطة ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة وذلك باتّباع �ج العمل وسيقوم  -٢٦٨
املشرتك بني القطاعات. فإن مجيع األنشطة الربناجمية يف إطار الربنامج الرئيسي اخلامس تتسم بطابعها املشرتك، وبقدرهتا على 

سّيما يف  خرى، مما جيعلها مبثابة إطار تنفيذي للتعاون الوثيق بني القطاعات، والإقامة عالقات للتآزر مع الربامج الرئيسية األ
بشأن التعليم، وكذلك الربامج الرامية  ٤اجملاالت ذات الطابع املشرتك املندرجة يف إطار أهداف التنمية املستدامة، مثل اهلدف 

 تعلقة مببادرات إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة.إىل درء التطرف الذي يُفضي إىل العنف، وغري ذلك من الربامج امل

إن الربنامج الرئيسي اخلامس يعاجل على حنو شامل وكلي حتديات معقدة مطروحة على اإلنرتنت، مثل البث  -٢٦٩
اإللكرتوين خلطابات مفعمة بالكراهية، مبا يف ذلك اخلطابات املعادية للمرأة واخلطابات الداعية إىل التطرف واحملرضة على 

لعنف، وكذلك التهديدات اإللكرتونية اليت يتعرض هلا الصحافيون وال سيما الصحافيات وغريهن من الفئات املستضعفة، ا
مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة والناطقون باللغات األقل استخداماً، كما يعاجل موضوع صون الرتاث الرقمي وإتاحة 

زءًا من الذاكرة الثقافية واالجتماعية للبشرية. ويؤهل هذا األمر الربنامج فرص االنتفاع به على املدى الطويل باعتباره ج
الرئيسي اخلامس أيضًا لإلسهام يف متابعة "الوثيقة اخلتامية املنبثقة عن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين 

 .٢٠١٥عُتمدت يف كانون األول/ديسمرب باالستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات" اليت ا

ويشّكل االفتقار إىل املهارات الالزمة الستخدام خمتلف املوارد واألدوات الستنباط املعارف اجلديدة حتدياً رئيسياً  -٢٧٠
لك اإلطار آخر. ويوفر مفهوم حمو األمية اجلديد الذي وضعته اليونسكو بعنوان "حمو األمية اإلعالمية واملعلوماتية"، مبا يف ذ

العاملي لتقييم مستوى الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، أساساً ميكن االستناد إليه الختاذ قرارات مستنرية وتنفيذ مبادرات حمددة 
األهداف، وال سيما فيما يتعلق بالدور احلاسم للدراية يف جمال التكنولوجيا من أجل حفز ملكة اإلبداع لدى الشابات 

) والشباب وتعزيز قدراهتم على املشاركة يف اجلهود الرامية إىل تنمية املناطق احلضرية والريفية ٨-٥ستدامة (غاية التنمية امل
 ).١١ اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً (هدف التنمية املستدامة

 )٥م/٣٨التعديالت البرنامجية الرئيسية المقترحة (مقارنة بالوثيقة 

واملعلومات برتشيد عدد من األنشطة املتدنية األداء خالل فرتة األربع سنوات  لقد سبق وأن اضطلع قطاع االتصال -٢٧١
 .٥م/٣٩املاضية. وعليه، فال توجد أية خطط لإللغاء التدرجيي ألية أنشطة أخرى إضافية يف إطار الوثيقة 
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 الشراكات

ويُعترب عنصراً من عناصر مسعتها إن التعاون يف العمل من أجل حتقيق وقع ملحوظ هو أمر تفرضه مهمة اليونسكو  -٢٧٢
الطيبة، إذ إن املنظمة تتعاون تعاونًا وثيقًا مع الدول األعضاء للوفاء بكل األهداف املتعلقة بوسائل اإلعالم وحرية التعبري 

تحالف وسالمة الصحفيني وتوفري فرص االنتفاع باملعلومات واملعارف وصو�ا. وتقود اليونسكو حتالفني واسَعي النطاق مها ال
العاملي املعين بوسائل اإلعالم واملساواة بني اجلنسني، والتحالف العاملي للتثقيف يف جمايل اإلعالم واملعلوماتية. ومثة شراكات 
أخرى مع منظمات هامة مثل وكاالت األمم املتحدة (كهيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية 

لسامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل) ورابطات الصحفيني األمم املتحدة ا
واملنظمات اإلعالمية، واهليئات التنظيمية والذاتية التنظيم، ووسائل اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية الداعمة لوسائل 

أوروبا، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واالحتاد األورويب، وجامعة  اإلعالم، واملنظمات الدولية احلكومية (مثل جملس
الدول العربية، والصليب األمحر الدويل، وشراكة احلكومات املنفتحة، وحتالف احلرية على اإلنرتنت)، والربملانات، واهليئات 

امعية وكذلك اخلرباء والشركاء من القضائية، والشرطة، ومؤسسات التدريب اإلعالمي، وكليات الصحافة، واملؤسسات اجل
 القطاع اخلاص.

 تنفيذ البرنامج

إن األنشطة املخطط هلا يف إطار الربنامج الرئيسي اخلامس سيجري تنفيذها إىل حد بعيد من خالل الشبكات  -٢٧٣
علمًا بأن التنسيق اإلمجايل يتم امليدانية التابعة لليونسكو. وجيري االلتزام باملوارد اخلارجة عن امليزانية على الصعيد القطري 

يف املقر. وستشارك شبكة اليونسكو امليدانية يف تنفيذ خمتلف األنشطة، بينما سرتكز األنشطة يف املقر بشكل أساسي على 
اجلديدة، وإجراء البحوث، وتعزيز الشبكات وتوسيع نطاقها، وتعبئة املوارد اخلارجة عن امليزانية. وسيساهم  جتاهاتحتليل اال

 املقر كذلك يف متكني قطاع االتصال واملعلومات من االضطالع بوظيفته كمركز لتبادل املعلومات.

وفضالً عن ذلك، سيواصل الربنامج الرئيسي اخلامس تعزيز األنشطة الرامية إىل الوفاء باألولويتني العامتني لليونسكو  -٢٧٤
 املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني اجلنسني.

 العمل المقترحانمحورا 

: توطيد حرية التعبير في شبكة اإلنترنت وخارجها، وتعزيز سالمة الصحفيين، ودفع عجلة التنوع ١محور العمل 
 والمشاركة في وسائل اإلعالم، ودعم وسائل اإلعالم المستقلة

التعليم (هدف التنمية تدعم اجلهود الرامية إىل تعزيز  ١إن الربامج واألنشطة املندرجة يف إطار حمور العمل  -٢٧٥
)، والوصول إىل املعلومات ومحاية احلريات األساسية (هدف ٥ )، واملساواة بني اجلنسني (هدف التنمية املستدامة٤ املستدامة

). وتعمل اليونسكو كذلك على ١٧ )، وإنعاش خمتلف أنواع الشراكات (هدف التنمية املستدامة١٦ التنمية املستدامة
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احلق يف احلصول على املعلومات، وتقود عملية رفع التقارير على صعيد األمم املتحدة بشأن التقدم احملرز التقدم يف التمتع ب
يف إطار أهداف التنمية املستدامة واخلاصة بكفالة وصول اجلمهور إىل  ١٠-١٦باجتاه حتقيق غاية التنمية املستدامة 
 املعلومات ومحاية احلريات األساسية.

: حرية الصحافة، وحرية التعبير بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات، وتنفيذ ١المجال المواضيعي 
 خطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب

تستهدف اليونسكو، من خالل تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من  -٢٧٦
مناخ من احلرية واألمان للصحفيني العاملني يف ظل أوضاع النزاع أو غريها، وذلك بغية تعزيز السالم العقاب، هتيئة 

والدميقراطية والتنمية يف خمتلف أحناء العامل. وتشتمل أنشطة املنظمة، ضمن أمور أخرى، على أنشطة لدعم البلدان لتمكينها 
 صحافة وحرية املعلومات وسالمة الصحفيني يف جمال اإلنرتنت وخارجه.من وضع التشريعات واآلليات املؤاتية إلرساء حرية ال

ويف إطار عمل اليونسكو يف هذا اجملال، يتم تنفيذ أنشطة للتوعية من خالل االحتفال باليوم العاملي حلرية الصحافة،  -٢٧٧
م الدويل لتعميم االنتفاع باملعلومات. واليو اليوم الدويل ملكافحة اإلفالت من العقاب يف اجلرائم املرتكبة حبق الصحافيني، و 

وفضالً عن ذلك، متنح اليونسكو سنوياً جائزة اليونسكو/غيلريمو كانو العاملية حلرية الصحافة لتكرمي شخصية أو منظمة أو 
مؤسسة قدمت إسهاماً جليالً للدفاع عن حرية الصحافة و/أو تعزيزها. ويشمل عمل اليونسكو كذلك أنشطة لبناء القدرات 
الالزمة ملمارسة التنظيم الذايت املستقل، وأنشطة للرتويج ملفهوم عاملية اإلنرتنت فيما يتعلق بالتحديات املطروحة يف عصر 
الرقمنة مثل القضايا املتعلقة حبرمة الشؤون الشخصية، واخلطابات املفعمة بالكراهية، والتحرش اجلنسي، والتحريض على 

 .العنف يف وسائل التواصل االجتماعي

: دور وسائل اإلعالم والصحافة في حاالت الطوارئ والكوارث؛ والمساواة بين الجنسين في ٢المجال المواضيعي 
 وسائل اإلعالم؛ وتنوع وسائل اإلعالم؛ والدراية اإلعالمية والمعلوماتية

المية واملعلوماتية، وتعزيز تضطلع اليونسكو بدور رائد ضمن منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بالرتويج للدراية اإلع -٢٧٨
اإلنتاج اإلعالمي للشباب، واملساواة بني اجلنسني يف وسائل اإلعالم ومن خالهلا. وتُعترب املنظمة الوكالة الوحيدة التابعة 

بة لألمم املتحدة والعاملة على التقدم يف تنمية إذاعات اجملتمعات احمللية، واليت تعزز القدرات اإلعالمية الالزمة لالستجا
حلاالت الطوارئ والكوارث، مبا يف ذلك تغطية أحداث التطرف العنيف. وتتوىل اليونسكو كذلك دورًا قياديًا فيما خيص 

 أنشطة التوعية وتعبئة اجلهود الدولية من خالل االحتفال باأليام الدولية مثل اليوم العاملي لإلذاعة.

املتداولة يف وسائل اإلعالم أمراً أساسياً لتمكني اجلميع من اإلعراب ويُعترب تنوع فئات اجلمهور واملصادر واملضامني  -٢٧٩
عن آرائهم ولتزويد كل فرد باملعلومات اليت حيتاج إليها واليت هتمه، وهو كذلك أمر ال غىن عنه لتمكني وسائل اإلعالم من 

املراعية لقضايا اجلنسني، واستخدام االضطالع بدورها يف حاالت الطوارئ والكوارث. ومن خالل تطبيق املؤشرات اإلعالمية 
جمموعة أدوات "الربط بني األجيال"، وموارد التثقيف يف جمايل اإلعالم واملعلوماتية، يتم تأهيل وسائل اإلعالم لتمكينها من 
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طية. فإن معاجلة القضايا املتعلقة بالتنوع، ولتحويلها إىل عوامل تيسر التالحم االجتماعي وحتقيق التنمية وإرساء الدميقرا
بإمكان فئات اجلمهور اليت تتمتع بالقدرات الالزمة أن تضطلع بتقييم املضامني اإلعالمية بعني ناقدة واإلسهام يف إعدادها، 
كما أ�ا تتحلى باملهارات اليت متكنها من املشاركة بفعالية يف أنشطة احلوار واستخدام اإلنرتنت على حنو مأمون. وستواصل 

ئل اإلعالم اخلاصة باجملتمعات احمللية باعتبارها أدوات أساسية لضمان تنوع الشبكات اإلعالمية (التابعة اليونسكو تعزيز وسا
للقطاع العام، والتجارية، والشبكات اخلاصة باجملتمعات احمللية). أما االحتفال عاملياً باليوم العاملي لإلذاعة، فإنه يرّوج لتنوع 

 فة، وغري ذلك).القنوات اإلعالمية (اإلذاعة، والصحا

: تعزيز المعايير والمعارف لتنمية وسائل اإلعالم بما في ذلك عن طريق إجراء البحوث ٣المجال المواضيعي 
 المستندة إلى المؤشرات وتنفيذ المشاريع الشعبية الداعمة لحرية التعبير في إطار البرنامج الدولي لتنمية االتصال 

واملشاريع التشغيلية، ييسر الربنامج الدويل لتنمية االتصال تنمية وسائل إعالم  من خالل تنفيذ األنشطة التقنينية -٢٨٠
حرة ومستقلة وتعددية يف البلدان النامية بغية تعزيز إسهامها العام يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وينتج الربنامج أيضاً 

راء الدراسات باستخدام مؤشرات تنمية وسائل املعارف الالزمة لدعم وضع سياسة عامة إعالمية فعالة، من خالل إج
اإلعالم، ومن خالل اآللية اليت ينفرد هبا الربنامج يف جمال الرصد وإعداد التقارير فيما يتعلق بسالمة الصحفيني ومسألة 

-١٦ اإلفالت من العقاب، ومن خالل تنسيق عملية تقدمي التقارير على املستوى العاملي بشأن مؤشر التنمية املستدامة
املتعلق بكفالة وصول اجلمهور إىل املعلومات ومحاية احلريات األساسية. وتسعى املبادرة العاملية التابعة للربنامج  ٢-١٠

واملعنية باالمتياز يف تعليم الصحافة، إىل حتسني تعليم الصحافة يف خمتلف أحناء العامل، بينما تدعم املنح اليت تقدم يف إطار 
 .١اليت يشملها حمور العمل  الربنامج كل اجملاالت

 : تعزيز تعميم االنتفاع بالمعلومات والمعرفة وصونها٢محور العمل 

إن رؤية اليونسكو لدور جمتمعات املعرفة يف حتقيق التنمية املستدامة تقر بأن للتكنولوجيات اجلديدة وقعًا على  -٢٨١
اجملتمع والثقافة واالقتصاد، وكل هذه جماالت أساسية للتنمية. وقد حددت القرارات اليت اختذهتا اجلمعية العامة لألمم 

دويل للمستقبل، وال سيما من خالل عملية استعراض نتائج القمة العاملية جدول أعمال اجملتمع ال ٢٠١٥املتحدة يف عام 
 ، واتفاق باريس التابع٢٠٣٠)، وخطة التنمية املستدامة لعام WSIS+10مضي عشر سنوات (جملتمع املعلومات بعد 

ملذكورة يف هذه األطر التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وإن عمل اليونسكو من أجل حتقيق األهداف ا
واليت تتعلق مبجاالت اختصاص املنظمة سيتم انطالقاً من التزام املنظمة ببناء جمتمعات املعرفة وإرساء مبدأ عاملية اإلنرتنت، 

ذي بغية التوصل إىل حتقيق التغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية اإلجيابية الضرورية ملواكبة التزايد يف جمال الرقمنة ال
ستشهده كافة البلدان خالل السنوات اخلمس عشرة القادمة، عندما حيني موعد استعراض أغلب أهداف التنمية املستدامة. 

ويدعم حتقيق مجيع أهداف التنمية  ٢٠٣٠عام التنمية املستدامة ليتماشى بشكل جيد مع خطة  ٢وعليه، فإن حمور العمل 
) ويف تطبيق اتفاقية ١١(اهلدف  ٢٠٣٠ إجناز خطة التنمية املستدامة لعام املستدامة السبعة عشر. وستساهم اليونسكو يف

 ).٢٠٠٦األمم املتحدة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (
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، شراكات أساسية مع الدول األعضاء، واملنظمات ٢وستعقد اليونسكو، فيما خيص املسائل املتعلقة مبحور العمل  -٢٨٢
 املتحدة، واملنظمات الدولية غري احلكومية، واملؤسسات اجلامعية) ومع اجلهات املاحنة الثنائية. الرئيسية (مثل وكاالت األمم

وبغية دعم اجلهود املبذولة يف إطار األولوية املتمثلة يف أفريقيا، سينفذ قطاع االتصال واملعلومات أنشطة حمددة  -٢٨٣
، من أجل بناء القدرات املؤسسية الالزمة لتحقيق التنمية ٢عمل تتعلق بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف إطار حمور ال

املستدامة والقضاء على الفقر يف أفريقيا. وسيتعاون قسم جمتمعات املعرفة عن كثب مع مؤسسات التعليم العايل األفريقية 
داد أطلس اليونسكو العاملي ومع اجملتمع املدين يف أفريقيا من أجل توثيق التنوع اللغوي يف أفريقيا وتعزيزه من خالل إع

للغات. وسيعمل قطاع االتصال واملعلومات، فضالً عن ذلك، على ضمان أن تؤدي مجيع األنشطة املنفذة يف إطار الوظائف 
املختلفة املنوطة بالقطاع إىل حتسني مستوى الصحة والتعليم، وضمان حقوق وأمن املرأة والفتاة على الصعيد الدويل، وإىل 

ه احلرمان والتفاوت القائمة على االعتبارات اجلنسانية فيما يتعلق بفرص االنتفاع بتكنولوجيات املعلومات احلد من أوج
 واالتصاالت واستخدامها.

: تعميم االنتفاع بالمعلومات عن طريق األخذ بالحلول المفتوحة والجامعة واستخدام ٤المجال المواضيعي 
 مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامةتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بطريقة 

على دعم الدول  ٢٠١٧سريكز املؤمتر العاملي الثاين للموارد التعليمية املفتوحة الذي سُيعقد يف أيلول/سبتمرب  -٢٨٤
األعضاء يف جهودها الرامية إىل التغلب على التحديات اليت تكتنف عملية تعميم استخدام املوارد التعليمية املفتوحة يف 

. وفضالً عن ذلك، ٤ التدريس والتعلم من منظور ميتد على مدى احلياة، وذلك لدعم حتقيق هدف التنمية املستدامة جمايل
من إطار كفاءة املعلمني يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لكي يوفر  ٣إصدار النسخة  ٢٠١٧سيتم يف عام 

ملعلمني على استخدام التكنولوجيات يف ظل جمتمعات املعرفة الناشئة. إطارًا معرتفًا به دوليًا للتعامل مع مسألة تدريب ا
. ٢٠١١وسيظل عمل اليونسكو يف جمال االنتفاع احلر مستندًا إىل االسرتاتيجية اليت اعتمدهتا الدول األعضاء يف عام 

بناء القدرات ونشر األدوات وستستمر املنظمة يف تنفيذ أنشطتها الرتوجيية، واألنشطة الرامية إىل ردم الفجوة الرقمية و 
والعمليات واملضامني املتعلقة باالنتفاع احلر، وذلك من خالل إقامة الشراكات وتيسري التعاون مع كافة األطراف املعنية. 
وستواصل اليونسكو دعم الدول األعضاء إلعداد اسرتاتيجيات طويلة األجل لتوسيع نطاق اكتساب املهارات الالزمة ملواكبة 

يا القرن احلادي والعشرين، وتعزيز فرص االنتفاع بأدوات الربجميات احلرة واملفتوحة املصدر ومنهجياهتا، مع االستفادة تكنولوج
 من اإلمكانيات اهلائلة اليت تتيحها األجهزة احملمولة واملرتبطة باإلنرتنت فيما يتعلق مبعاجلة قضايا التنمية املستدامة.

 الوثائقي وتعزيزه عن طريق برنامج ذاكرة العالم وإطاره التقنيني الجديد : صون التراث٥المجال المواضيعي 

سُتبذل اجلهود من أجل مواصلة النهوض بربنامج ذاكرة العامل وإبرازه للعيان وتعزيز تأثريه باعتباره آلية عاملية تتيح  -٢٨٥
احة فرص االنتفاع به؛ علمًا بأنه يعترب من التوعية بأمهية صون الرتاث الوثائقي، مبا يف ذلك الرتاث الرقمي، ونشره وإت

األصول الثمينة اليت متلكها البشرية، ويعّرب عن ثراء الشعوب والثقافات وتنوعها. وستشتمل األولويات على تيسري الربط 
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الشبكي لضمان التعاون الدويل الفعال من أجل التصدي للتحديات الطويلة األجل اليت تكتنف عملية الصون وإتاحة 
ص االنتفاع، مبا يف ذلك عن طريق الرتويج العتماد سياسات شاملة للصون على الصعيد القطري. وسيكون من بني فر 

األولويات كذلك استكشاف إمكانيات التآزر مع برامج اليونسكو األخرى املعنية بالرتاث لتيسري فهم أفضل للرتاثني الثقايف 
االجتماعي والتفاهم، وأساسًا للمصاحلة وبناء السالم. كما سيجري إعداد والوثائقي باعتبارمها جسراً يفضي إىل التالحم 

مبادئ توجيهية ملساعدة الدول األعضاء على تطبيق التوصية اخلاصة بصون الرتاث الوثائقي، مبا يف ذلك الرتاث الرقمي، 
 وإتاحة االنتفاع به.

التنمية المستدامة وإرساء السالم عن طريق تنفيذ : تعزيز سعي مجتمعات المعرفة إلى تحقيق ٦المجال المواضيعي 
 به نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وأولويات برنامج المعلومات للجميع واإلطار التقنيني المرتبط

 سريكز اإلسهام اإلمجايل املنسق الذي ستشارك به اليونسكو يف متابعة نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات على -٢٨٦
أهم اجلوانب اليت ستتأثر فيها االقتصادات واجملتمعات والثقافات ككل من جراء استخدام التكنولوجيات واالتصاالت 
ومرافق املعلومات الرقمية خالل العقد املقبل واملمتد حىت موعد استعراض نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي 

اء على إيالء اهتمام خاص للفرص والتحديات والتأثريات اليت ميكن توقعها سنة. وستساعد اليونسكو الدول األعض ٢٠
يف اجملاالت الرئيسية الختصاص املنظمة ويف إطار حماور العمل الستة للقمة العاملية جملتمع املعلومات بشأن النفاذ إىل 

وع الثقايف واللغوي، ووسائل اإلعالم، واألبعاد املعلومات واملعرفة، والتعلم بالوسائل اإللكرتونية، والعلوم اإللكرتونية، والتن
 األخالقية جملتمعات املعلومات واملعرفة.

وسيجري تعزيز تنفيذ توصية اليونسكو بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع باجملال السيربين  -٢٨٧
لعاملي للغات"، بغية صون التنوع اللغوي، )، وذلك من خالل إطار تفاعلي متعدد املستويات بعنوان "األطلس ا٢٠٠٣(

وتشجيع جهود التوثيق الرقمي وصون املوارد بعدة لغات، وتشجيع تبادل البيانات العلمية وتشجيع املشاركة املدنية للناطقني 
 باللغات األقل استخداماً، مثل السكان األصليني.

عرفة بأمهية حامسة لتحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة ويتسم توفري الفرص املتساوية لالنتفاع باملعلومات وامل -٢٨٨
وغاياهتا. ومن خالل األنشطة املنفذة يف إطار اجملاالت االسرتاتيجية الستة ذات األولوية والتابعة لربنامج  ٢٠٣٠لعام 

وأخالقيات املعلومات،  املعلومات للجميع واملتمثلة يف إتاحة فرص االنتفاع باملعلومات، وتسخري املعلومات خلدمة التنمية،
والتثقيف يف جمال املعلومات، وصون املعلومات، وضمان التعدد اللغوي يف اجملال السيربين، سيقوم الربنامج بدعم تبادل 
اخلربات الدولية، وبناء قدرات صانعي القرار والفئات املستضعفة، وتطوير املوارد الالزمة لوضع السياسات العامة، وإعداد 

بة لدعم الدول األعضاء وال سيما البلدان النامية والدول اجلزرية الصغرية النامية، وذلك من أجل بلوغ األهداف أطر االستجا
 الدولية.
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 ٥م/٣٨في الوثيقة لالتصال والمعلومات : تقييم المجاالت المواضيعية المحددة الخامسالرسم البياني الخاص بالبرنامج الرئيسي 
 بحسب األهمية والميزة النسبية

 )٥/م٣٩(استناداً إلى ردود الدول األعضاء على االستبيان الخاص بالوثيقة 

  
CI 1 الصحفيني سالمة فيها مبا والصحافة، التعبري حرية 
CI 2 االتصال لتنمية الدويل الربنامج طريق عن اإلعالم وسائل تنمية 
CI 3 فيها املشاركة من اجلمهور ومتكني التعددية اإلعالم وسائل تعزيز 
CI 4 للجميع شاملة معرفية جمتمعات بناء أجل من واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا املفتوحة احللول واستخدام التعليم، جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام 
CI 5 املستدامة التنمية أهداف وحتقيق عمل فرص إلجياد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام 
CI 6 وتعميم واستخدامه اللغوي تعزيز التعدد بشأن ٢٠٠٣ عام توصية( والضعيفة املهّمشة االجتماعية الفئات وسائر النائية املناطق وسكان اللغوية واألقليات اإلعاقة ذوو األشخاص ومنها الفئات، مجيع على باملعارف االنتفاع تعميم 

 )السيربين باجملال االنتفاع
CI 7 بوسائل تضم برنامج ذاكرة العامل الوثائقي الرتاث صون 
CI 8 عاملية جملتمع املعلوماتتنفيذ نتائج القمة ال 
CI 9 احلكومي الدويل للجميع املعلومات برنامج بأولويات املتعلقة النتائج تعزيز 
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 معهد اليونسكو لإلحصاء

اخلاص باليونسكو. ويقوم املعهد بإنتاج البيانات ووضع املنهجيات يُعّد معهد اليونسكو لإلحصاء جهاز اإلحصاء  -٢٨٩
 الالزمة لرصد التوجهات، وينشر البيانات على الصعيدين الوطين والدويل. ويصدر املعهد بيانات مقارنة بشأن البلدان يف

بتكار، والثقافة، واالتصال التنمية من أجل تقدمي فكرة عامة ومفيدة عن التعليم، والعلوم والتكنولوجيا واال مجيع مراحل
 واملعلومات.

وخيدم معهد اليونسكو لإلحصاء اليونسكو والدول األعضاء فيها، ومنظومة األمم املتحدة، فضالً عن جمموعة من  -٢٩٠
احلكومية ومعاهد البحوث واجلامعات. ويستطيع املعهد، بفضل شبكته اليت  املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري

إحصائيني أكفاء يف مجيع أرجاء العامل، استخدام موارده على أفضل وجه ممكن لتحسني نوعية البيانات  تشارينتضم مس
 وكيفية استخدامها على الصعيدين الوطين والدويل من أجل إتاحة اختاذ القرارات الفعالة.

 نامج وامليزانية للفرتة الرب مشروع ٪ ّممن رّدوا على استبيان اليونسكو بشأن ٦٠يزيد على  ما رأىوقد  -٢٩١
فيما خيص قيادة املساعي ما سيّ  والعمله مهم للغاية،  يتمتع مبيزة نسبية وأنّ  معهد اليونسكو لإلحصاء أنّ  ٢٠٢١-٢٠١٨

االستبيان  رّدوا علىمن أقّر معظم و . ٢٠٣٠عام التنمية املستدامة لخطة اخلاصة بالتعليم يف إطار ؤشرات املوضع الرامية إىل 
تعزيز اإلحصاءات يف جمال ملعهد وبأمهية العمل الذي يضطلع به على الصعيد الوطين اليت يتمتع هبا ابامليزة النسبية أيضًا 

نظر الرسم البياين يف �اية القسم اخلاص اواالبتكار ويف جمال الثقافة (الوطنية يف جمال التعليم ويف جمال العلوم والتكنولوجيا 
 .)اليونسكو لإلحصاء عهدمب

، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب ٢٠٣٠ووضعت خطة التنمية املستدامة لعام  -٢٩٢
غاية مرتبطة بتلك األهداف ينبغي للدول األعضاء يف األمم  ١٦٩هدفًا و ١٧، إطارًا جديدًا للتنمية يتضمن ٢٠١٥

)، مع اإلقرار ٤اعُترب التعليم هدفاً قائماً بذاته يف اخلطة (اهلدف  . وقد٢٠٣٠املتحدة السعي إىل حتقيقها حبلول �اية عام 
يف الوقت ذاته بأن التعليم يساعد على حتقيق معظم األهداف األخرى للتنمية املستدامة ويرتبط هبا ارتباطاً وثيقاً. وتتكامل 

عد االجتماعي عد االقتصادي والبُ املستدامة: البُ للتنمية التالية أهداف التنمية املستدامة وحتقق التوازن بني األبعاد الثالثة 
وتكنولوجيا  الثقافةو  العلوم والتكنولوجيا واالبتكارو  التعليمب اجملاالت اخلاصةيف  ،تتمثل مهمة املعهدولذلك البيئي.  عدوالبُ 

 ٥و ٤األهداف ما سيّ  ها، والبمن أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة عدد رصد يف  املعلومات واالتصال
 .١٣و ١٢و ١١و ٩و ٨و

قاله وشدد عليه الفريق الرفيع املستوى املعين خبطة  وسيتطلب رصد أهداف التنمية املستدامة "ثورة بيانات" وفقاً ملا -٢٩٣
ت . وكان مصطلح "ثورة البيانات" حافزاً إىل التفّكر من جديد يف الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا٢٠١٥بعد عام  التنمية ملا

أهداف وغايات التنمية املستدامة اجلديدة  شملعنها. وت ميكن أن تنجماليت  يف املصاعباملعلومات اجلديدة و البيانات و 
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 دمجمجع و  ميكن أن يكونواليت  بشأ�ا يف الوقت احلاضر،بيانات تكون هناك  من املواضيع اليت قد ال الكثري املوسعة
 أمراً عسرياً أو مكلفاً.األساليب التقليدية بواسطة البيانات املتعلقة هبا 

مصاعب كثرية وعسرية على صعيد القياس وتنطوي خطة التنمية املستدامة اجلديدة، فيما خيص التعليم، على  -٢٩٤
 التعليمجيعلها خطة شاملة جملموعة هائلة من أنواع وأشكال  م مدى احلياةعلى التعلّ  فقد أخذت اخلطة بنهج قائم والتقييم.

ز التعليم النظامي. وتركّ  تندرج يف نطاق نُظم ، ومنها أنواع وأشكال المن مرحلة الطفولة املبكرة حىت سن الرشد -م والتعلّ 
 - اإلنصافثانيهما م) و جودة التعليم (اليت تقاس باالستناد إىل نتائج التعلّ أوهلما اخلطة أيضًا على موضوعني رئيسيني 

 سّيما يف وضع نُظم مناسبة لرصد األمور املتعلقة هبما. قياس وتقييم هذين األمرين، والوتواجه البلدان مصاعب ّمجة يف 

 ، على ما يلي:٢٠١٥، الذي اعُتمد يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٣٠ عام حىت بالتعليم اخلاص العمل ويشدد إطار -٢٩٥

. الوطنية احلدود عرب للمقارنة القابلة التعليم لبيانات الرمسي املصدر لإلحصاء اليونسكو معهد سيظل "...
 وإىل التعليم عن جيريه الذي السنوي االستعراض إىل تستند للرصد دولية مؤشرات إنتاج املعهد هذا وسيواصل

 وباإلضافة. ومنطقة بلد ٢٠٠ من أكثر يشمل مبا الدويل الصعيد على املقارنة قابلية تكفل للبيانات أخرى مصادر
 وأدوات إحصائية و�وج مؤشرات وضع على الشركاء مع لإلحصاء اليونسكو معهد سيعمل البيانات، مجع إىل

 اليونسكو ..." بتفويض الصلة ذات الغايات حتقيق حنو احملرز التقدم تقييم حتسني أجل من جديدة رصد

من ، ويعتزم النظر يف عدد استراتيجية جديدةيف الوقت احلاضر على وضع  معهد اليونسكو لإلحصاءويعمل  -٢٩٦
النهوج اجلديدة من أجل مواءمة إجراءات وأساليب عمله مع متطلبات متابعة ورصد تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

للبيانات وزيادة الرتكيز على وضع خطوط  االهتمام من املزيد ومتابعة ورصد حتقيق أهدافها وغاياهتا، مع إيالء ٢٠٣٠
عهد املصدر الرئيسي للبيانات اخلاصة باملؤشرات الالزمة لرصد املساعي األساس الالزمة لعملية الرصد، لكي يصبح امل

، وكذلك املساعي اخلاصة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف جماالت اختصاص ٢٠٣٠ عام حىت اخلاصة بالتعليم
 ووضع البيانات، من داملزي جلمع جديدة اليونسكو، رصداً شامالً ومتخصصاً على الصعيد العاملي. وسيتخذ املعهد مبادرات

 والوقوف على ُسبل جديدة لدعم البيانات، نوعية تقييم على البلدان جديدة ملساعدة أدوات وتوفري جديدة، مؤشرات
 .املوضوعة وحتليل املؤشرات كيفية استخدام  حتسني إىل الرامية اجلهود

 :األركان الثالثة التالية وتستند االسرتاتيجية اجلديدة املقرتحة ملعهد اليونسكو لإلحصاء إىل -٢٩٧

 وضع قواعد ومعايري مناسبة لتقييم نوعية البيانات؛ - ألف

 إنتاج البيانات بطريقة تضمن جودهتا وتتيح تقدمي الدعم الالزم للقائمني على إنتاجها؛ -باء 

 بطريقة فعالة من أجل استخدامها بطريقة ناجعة الختاذ القرارات.نشر البيانات  -جيم 
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 ألف: وضع قواعد ومعايير ومنهجيات للتصنيف اإلحصائي وإنتاج اإلحصاءاتالركن 

يتطلب ضمان جودة البيانات وإمكانية املقارنة بينها وجود قواعد ومعايري حمددة. وميكن تعريف املعايري تعريفاً أكثر  -٢٩٨
ئة معرتف هبا، وحتدد قواعد أو مبادئ توجيهية "وثائق جيري إعدادها بتوافق اآلراء، وتعتمدها هي دقًة من الناحية التقنية بأ�ا

  أو خصائص ألنشطة معينة أو نتائجها".

يلي: حتسني نوعية اإلحصاءات الرمسية وتعزيز إمكانية املقارنة  ويُنتظر من معهد اليونسكو لإلحصاء أن يقوم مبا -٢٩٩
االحتياجات املستجدة فيما خيص التعاون اإلحصائي بينها، والدعوة إىل التنسيق الوثيق لألنشطة اإلحصائية الدولية؛ وتلبية 

وجمال االتصال ، وجمال الثقافة ،واالبتكاروجمال العلوم والتكنولوجيا  ،يف جمال التعليمالدويل؛ ووضع واعتماد معايري إحصائية 
 واملعلومات.

معايري إحصائية دولية ويشجع  وسعياً إىل حتسني نوعية اإلحصاءات الرمسية، يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بوضع -٣٠٠
على استخدامها. وتوفر هذه املعايري قامسًا مشرتكًا بني القواعد املطبقة. ويضطلع املعهد بدور ريادي يف املساعي الدولية 
 الرامية إىل إحداث تغيري اسرتاتيجي يف إنتاج اإلحصاءات املتعلقة بالتعليم، والعلوم والتكنولوجيا واملعلومات، والثقافة،

 يلي: واالتصال واملعلومات. وتتمثل أهداف وأنشطة املعهد االسرتاتيجية املتعلقة بالقواعد واملعايري واملنهجيات فيما

 وضع قواعد ومعايري ومنهجيات ومبادئ توجيهية عاملية؛ )١(

 تعزيز قدرة الدول األعضاء على تطبيق القواعد واملعايري وعلى األخذ باملنهجيات؛ )٢(

 عد ومعايري ومنهجيات داخلية مشرتكة ومتفق عليها.وضع قوا )٣(

 إنتاج بيانات عالية الجودة الركن باء: وضع نظام إلنتاج البيانات يضمن

مفهوم جودة البيانات إىل اجلوانب الثالثة التالية: خصائص املنتج اإلحصائي، ونظرة املستخدم إىل املنتج  يشري -٣٠١
تتوقف نوعية البيانات  اإلحصائي، وخصائص عملية إنتاج اإلحصاءات. وترتابط هذه اجلوانب الثالثة ترابطًا وثيقاً؛ إذ

خيص رصد أهداف التنمية  ري االضطالع هبا يف املقام األول، فيمااملنَتجة على نوعية عملية إنتاج اإلحصاءات، اليت جي
 املستدامة، يف البلدان املعنية.

بّد، عند تقييم نوعية البيانات، من أخذ مسألة نظرة املستخدمني الفعلية إىل نوعية املنتج اإلحصائي بعني  وال -٣٠٢
ميكن أن يفضي الرتكيز على نوعية املنتج  وانب اجلودة. فالاالعتبار. وجيب أن تراعي عملية تقييم نوعية البيانات مجيع ج

فقط، أو على نظرة املستخدم إىل املنتج اإلحصائي فقط، إىل  عملية إنتاج اإلحصاءاتاإلحصائي فقط، أو على نوعية 
اجلودة كلها بعني االعتبار أمراً حامساً ألية عملية تقييم لنوعية  - أو معايري -نتيجة كافية ومقبولة. ولذلك يُعّد أخذ عناصر 

يلي: اجلدوى، والدقة، واإلعداد  املستخدمة يف اإلحصاءات. وتضم معايري جودة البيانات اإلحصائية مااملنَتجة البيانات 
 عليها واالنتفاع هبا. يف الوقت املناسب ويف املوعد املطلوب، وإمكانية املقارنة، واالتساق، وسهولة االطالع
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 يلي: وتتمثل أهداف وأنشطة املعهد االسرتاتيجية املتعلقة بإنتاج البيانات فيما -٣٠٣

تعزيز التزام البلدان بتزويد املعهد ببيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الدويل، وحتسني استعدادها لتزويده  )١(
 بتلك البيانات؛

 ت الوصفية، وحتسني اإلجراءات واألدوات الداخلية اخلاصة باملعهد؛حتسني نوعية البيانات والبيانا )٢(

 حتسني فعالية عملية إنتاج البيانات عن طريق توسيع نطاق الشراكات االسرتاتيجية. )٣(

 الركن جيم: تحليل البيانات ونشرها واستخدامها

ذ يتوقف تأثري البيانات املنَتجة على هذه املرحلة. يعّد هذا الركن املرحلة األخرية احلامسة يف عملية إنتاج البيانات، إ -٣٠٤
تقتصر املهمة املسندة إىل معهد اليونسكو لإلحصاء على وضع املعايري وإنتاج البيانات؛ بل يقوم املعهد، من أجل  فال

ستخدامها. إحداث التأثري احلقيقي املنشود، بتحويل البيانات إىل معلومات مالئمة تستطيع األطراف املعنية املختلفة ا
 يلي: وتساهم حتليالت املعهد يف حتسني نوعية البيانات بفضل ما

 املقارنات اليت تنطوي عليها عملية رصد التوجهات يف تقييم نوعية البيانات؛تساهم -

 تثري نتائج التحليالت االهتمام وتلفت األنظار إىل البيانات القابلة للمقارنة؛-

 لتحديد مواصفات عمليات مجع البيانات.جيري االسرتشاد بنتائج التحليالت -

 ٤ اهلدف الشامل يف تأكيد كون معهد اليونسكو لإلحصاء اهليئة الرائدة املسؤولة عن رصد حتقيق اهلدف ويتمثل -٣٠٥
للتنمية املستدامة والغايات املرتبطة به يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وجمال الثقافة، وجمال االتصال واملعلومات. 

 يلي: واستخدامها فيما ونشرها البيانات وتتمثل أهداف وأنشطة املعهد االسرتاتيجية املتعلقة بتحليل

اجلودة يف جماالت التعليم والعلوم والثقافة واالتصال، مع الرتكيز  إحصائية عالية منتجات إىل تلبية احلاجة )١(
 عامة؛ بوجه خاص على توفري البيانات اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة بوصفها منفعة

 حّث األطراف املعنية الرئيسية على تعزيز استخدام املنتجات اإلحصائية والبيانات (الشبكات والشراكات). )٢(



20
0 

EX
/1

3 
Pa

rt 
I –

 p
ag

e 
11

 ٥م/٣٨الرسم البياني الخاص بمعهد اليونسكو لإلحصاء: تقييم المجاالت المواضيعية المحددة لمعهد اليونسكو لإلحصاء في الوثيقة  4
 النسبية والميزة األهمية بحسب

 )٥م/٣٩بالوثيقة  الخاص االستبيان على األعضاء الدول ردود إلى استناداً (

UIS 1 جمال التعليم يف الوطنية تعزيز اإلحصاءات 
UIS 2 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم جمال يف الوطنية اإلحصاءات تعزيز 
UIS 3 الثقافة جمال يف الوطنية اإلحصاءات تعزيز 
UIS 4 واملعلومات االتصاالت جمال يف الوطنية اإلحصاءات تعزيز 
UIS 5 بالتعليم اخلاصة املؤشرات بوضع املعهد قيام 
UIS 6 بالسياسات متعلقة إحصائية معلومات ونشر بإنتاج املعهد قيام 
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 القرار المقترح

 :يلي قرار ينص على ما اعتماد يف يرغب التنفيذي اجمللس لعلّ  -٣٠٦

 التنفيذي،إّن اجمللس 

 واو،-ثانياً -٥م ت/١٩٩و ١٠٤م/٣٨بالقرارين  إذ يذّكر - ١

 بشأن العامة للمديرة األولية اجلزء األول، اليت حتتوي على االقرتاحات ١٣م ت/٢٠٠يف الوثيقة  وقد نظر - ٢
 ،)٥/م٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨ وامليزانية للفرتة الربنامج مشروع

 الدولية للدول األعضاء وجلا�ا الوطنية، وكذلك ملنظمات األمم املتحدة واملنظمات يعرب عن تقديره - ٣
احلكومية، ملا قدمته من مسامهات قّيمة يف املشاورات اخلاصة بإعداد الوثيقة  غري احلكومية واملنظمات

 ؛٥م/٣٩

حلة ومالئمة لالستناد زالت صا ما ٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة األجل املتوسطة اليونسكو أّن اسرتاتيجية ويؤكد - ٤
حمتويات االسرتاتيجية، ومنها الوظائف اخلمس  ، وينطبق هذا األمر على كل٥/م٣٩ الوثيقة إليها يف إعداد

واألولويتان العامتان املتمثلتان يف أفريقيا ويف املساواة بني اجلنسني، وكذلك املبادئ التوجيهية وبيان الرسالة 
 لسالم ويف التنمية املنصفة واملستدامة، واألهداف االسرتاتيجية التسعة؛واهلدفان الشامالن املتمثالن يف ا

جبهود املديرة العامة الرامية إىل مواصلة وضع اخلطط الالزمة ملسامهة برنامج املنظمة يف تنفيذ خطة  ويرحب - ٥
ا يف هذا على أمهية األدوار اليت ينبغي لليونسكو أن تضطلع هب ويشدد؛ ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

 ؛١ الصدد، ومنها األدوار املذكورة يف امللحق

اإلمنائية على كل املستويات، وبضمان  املتحدة األمم بالتعّهد بتعزيز التعاون مع منظومة ويرحب أيضاً  - ٦
 لسياسة سنوات أربع ُجيرى كل الذي الشامل يف هذا الصدد باالستعراض ٥م/٣٩اسرتشاد مشروع الوثيقة 

التنمية، والذي يُعتزم نشر نتائجه يف  أجل من املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت ذيةالتنفي األنشطة
على أمهية حتقيق التكامل بني عمل اليونسكو وأعمال شركائها، ومنهم منظمات  ويشدد؛ ٢٠١٦�اية عام 

 الوطين؛ سّيما على الصعيد األمم املتحدة، استناداً إىل امليزة النسبية لليونسكو وخربهتا، وال

بضرورة مواصلة تعزيز عمل اليونسكو من أجل أولويتيها العامتني، وكذلك لصاحل الفئات املستفيدة  ويقرّ  - ٧
 األول اجلزء ١٣ت/ م٢٠٠باالقرتاحات اليت حتتوي عليها الوثيقة  وحييط علمًا مع التقديرذات األولوية؛ 
 يف هذا الصدد؛



باالقرتاحات  وحييط علماً ة اليونسكو يف جمال إدارة الربامج وتنفيذها؛ على أمهية مواصلة تعزيز فعالي ويشدد - ٨
 املقدمة يف هذا الصدد؛

املتعددة التخصصات، وكذلك جتربتها اجلامعة  خربهتا قيام اليونسكو بتسخري أمهية على أيضاً  ويشدد - ٩
باالقرتاحات  ويرحباملستدامة؛  التنمية أهداف حتقيق أجل من اختصاصها جماالت للتخصصات، يف

القضايا املعَرتف  من حمدود األولية املقدمة من أجل إجياد عمل فعلي مشرتك بني القطاعات بشأن عدد
 بأمهيتها؛

القائمتني  إىل مبادئ و�وج اإلدارة وامليزنة ٥م/٣٩على ضرورة استناد مشروع الوثيقة  ويشدد فضالً عن ذلك -١٠
باالقرتاحات األولية املقدمة  ويرحبوثيقة لتلك املبادئ والنهوج؛ ال النتائج، وعلى ضرورة تعزيز مشروع على

 اخلروج؛ بشأن استدامة الربامج واسرتاتيجيات

) استنادًا إىل ٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨املديرة العامة إىل إعداد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  ويدعو -١١
يت أثناء الدورة املائتني للمجلس التنفيذي، ومنها االقرتاحات اليت ُقّدمت وإىل نتائج املناقشات اليت أُجر 

 ؛األول اجلزء ١٣ت/ م٢٠٠نتائج املناقشة اليت أُجريت بشأن الوثيقة 

 هذا يف قراره وأحكام التنفيذي اجمللس مناقشات املديرة العامة إىل ضمان مراعاة خالصة ويدعو أيضاً  -١٢
 ؛٥/م٣٩ الوثيقة مشروع إعداد أثناء ينبغي كما  الصدد

 املائتني. بعد األوىل دورته إبّان ٥/م٣٩ الوثيقة مبشروع من املديرة العامة موافاته ويطلب -١٣

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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 المجلس التنفيذي
 املائتانالدورة 
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 ١٣م ت/٢٠٠ 
 تصويبالجزء األول 

  
 ٢٧/٩/٢٠١٦باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ١٣لبند ا

 ميزانيةلية للمديرة العامة بشأن مشروع برنامج و االقتراحات األو 
 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨لفترة ا

 الجزء األول

 تصويب

يف العمود األول من و  ٢٥٧الفقرة  الوارد بعديف اجلدول  املذكورلربنامج الرئيسي اخلامس ل ١ ل عنوان اجملال املواضيعيعدَّ يُ 
 ، على النحو التايل:٢٧٥الفقرة الذي يلي  )١العمل ( حمورالوارد بعد ويف النص  ٢٥٨الفقرة  بعد ةالوارداإلرشادية  اخلطة

طة عمل األمم تنسيق وتنفيذ خاملعلومات، و احلصول على "حرية التعبري، مبا يف ذلك حرية الصحافة واحلق يف 
 املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب".

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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 ١٣م ت/٢٠٠ 
 الجزء األول (ألف)

  
 ١٧/٨/٢٠١٦باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ١٣لبند ا

 ميزانيةلية للمديرة العامة بشأن مشروع برنامج و االقتراحات األو 
 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨لفترة ا

 الجزء األول (ألف)

 المنتسبين واألعضاء األعضاء الدول واقتراحات لمالحظات تحليلية خالصة

 لملخصا

  لفرتةا ميزانيةو  برنامج مشروع بشأن العامة للمديرة األولية االقرتاحاتاجلزء األول من هذه الوثيقة  يتضمن
 االسرتاتيجيةغطيها تاليت  ٢٠٢١-٢٠١٤واألخري للفرتة  يكون الربنامج الثاينسي ذال، )٥/م٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨

 .)٤/م٣٧(للمنظمة  األجل املتوسطة

 لدول األعضاء واألعضاء المنتسبين على االستبيانلردود ا تحليلية خالصة) لفأ(الجزء األول  ويعرض
 .٤١٥٢/د خ الدوري الخطاب طي وزعالذي ، )٥/م٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨ الفترة وميزانية ببرنامج الخاص

 الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املتحدة األمم منظمات لردود ملخصات) اءب(اجلزء األول  ويقدم
  .احلكومية غري

غهاي، يف شن ت عقديتليمية للجان الوطنية لليونسكو الاملشاورات اإلقاخلاصة بتقارير ال) جيم(اجلزء األول ويتضمن 
 .٢٠١٦يونيو /حزيران  ١٥يف  ،الصني

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

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002278/227860a.pdf
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 مقدمة -أوالً 

 ٢٠٢١-٢٠١٨ لفرتةا ميزانيةو  برنامج بإعداد اخلاص ١٠٤ القرار والثالثني الثامنة دورته يف العام املؤمتر اعتمد - ١
 القرار يف هذا األعضاء الدول أّكدت . وقد٥/م٣٩ الوثيقة مشروع بإعداد للبدء األمانة أمام اجملال فسح مما) ٥/م٣٩(

 املستدامة، والتنمية السالم يف املتمثَلني الشاملني هدفيها وجدوى األجل، املتوسطة اليونسكو اسرتاتيجية جدوى استمرار
 النامية الصغرية اجلزرية الدول اعتبار وجدوى اجلنسني، بني واملساواة أفريقيا يف املتمثلتني للمنظمة العامتني األولويتني وجدوى

 للمنظمة اسرتاتيجية أهداف تسعة أيضاً  قد حّددت األجل املتوسطة وكانت االسرتاتيجية. باألولوية حتظى فئة مستفيدة
 أول يف للتطبيق قابلة نتائج إىل التسعة االسرتاتيجية األهداف هذه تُرمجت وقد. ٢٠٢١-٢٠١٤ الفرتة يف حتقيقها ينبغي
 .٢٠١٧-٢٠١٤ الفرتة وتشمل )٥/م٣٧( سنوات أربع كل  تُعدّ  وامليزانية للربنامج وثيقة

 والدروس احملققة اإلجنازات إىل) ٢٠٢١-٢٠١٨( القادمة األربع السنوات فرتة يف وامليزانية الربنامج وسيستند - ٢
وستوىل باإلضافة إىل ذلك ويف  .األجل املتوسطة االسرتاتيجية يف احملددة االسرتاتيجية األهداف حتقيق إىل سعياً  املستخلصة

 سيما وال العاملي، الصعيد على حدثت اليت ألخريةا إطار التوجهات الربناجمية املقبلة لليونسكو املراعاة التامة للتطورات
 خطة تنفيذ يف لإلسهام" اليونسكو برامج سُتصمَّم ،١٠٤/م٣٨ بالقرار وعمالً  .٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة اعتماد
 إىل التقين والدعم املساعدة تقدمي خالل من سيما وال املالئمة، املستويات على ومتابعتها ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية
 ".اختصاصها جماالت خمتلف يف األعضاء الدول

، أرسلت املديرة العامة استبياناً بشأن ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٨واملؤرخ يف  ٤١٥٢ويف اخلطاب الدوري املرقم خ د/ - ٣
 يف لليونسكو الوطنية اللجان ذلك يف ) إىل الدول األعضاء، مبا٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨مشروع برنامج وميزانية الفرتة 

 ُصّمم وقد. رمسية عالقات باليونسكو تربطها اليت احلكومية غري واملنظمات احلكومية الدولية املنظمات وإىل الدول، هذه
اللتماس آراء هذ الدول واملنظمات وتعليقاهتا واقرتاحاهتا بشأن املبادئ واألولويات والتحديات الرئيسية والقضايا  االستبيان

 .٥م/٣٩بغي مراعاهتا لدى إعداد مشروع الوثيقة األساسية اليت ين

وقد كان معدل الردود على االستبيان عالياً مما يدل على قوة التزام األطراف املعنية باليونسكو، إذ وردت ردود من  - ٤
بل أربع أعضاء منتسبني، بينما كان عدد الردود اليت قدمتها الدول األعضاء واألعضاء املنتسبون، ق ٤دولة عضواً و ١١٧

ردود. وقد مشل التحليل مجيع الردود اليت مت تلقيها حىت  ١٠٩)، يبلغ ٥م/٣٧سنوات (يف إطار املشاورات بشأن الوثيقة 
 .٢٠١٦أيار/مايو  ٢٠تاريخ 
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 عدد الدول األعضاء اليت قدمت ردوداً من كل منطقة إقليمية: -جدول 

 على االستبيان معدل الردود على االستبيان الردودعدد  البلدان عدد 
 %57 27 47 أفريقيا

 %63 12 19 الدول العربية

 %43 19 44 آسيا واحمليط اهلادي

 %71 37 52 أوروبا وأمريكا الشمالية

 %67 22 33 أمريكا الالتينية والكارييب

 %60 117 195 لدول األعضاءامجموع 

 %40 4 10 ألعضاء المنتسبينامجموع 

 %59 121 205 العام المجموع

 
أعضاء من  ٤دولة من الدول األعضاء ومن  ١١٧وحتتوي هذه الوثيقة على ملخص لآلراء واالقرتاحات الواردة من  - ٥

األعضاء املنتسبني (انظر القائمة يف امللحق). ويتبع ترتيب أجزاء هذه الوثيقة ترتيب بنية االستبيان. وميكن االطالع على 
 تايل على اإلنرتنت:النصوص الكاملة للردود على العنوان ال

/39c5-planning/resources/preparation-strategic-of-http://www.unesco.org/new/en/bureau 

 اليونسكو: البيئة العامة -ثانياً 

 الدوليالسياق  -ألف 

السؤال األول: وفقًا الحتياجاتكم وأولوياتكم الوطنية، ما هي أهداف التنمية المستدامة التي يمكن أن يتطلب 
تحقيقها مساعدة من اليونسكو؟ ويُرجى تحديد درجة األولوية لكل هدف عن طريق وضع أحد الخيارات التالية 

 "عالية" أو "متوسطة" أو "منخفضة".
الرّد بالنيابة عن وكالة لألمم المتحدة أو منظمة دولية حكومية أو منظمة غير حكومية،  ويُرجى منكم، في حال

تحديد درجة األولوية وفقاً لمجاالت التعاون والعمل المشترك مع اليونسكو، سواء أكان ذلك على الصعيد العالمي 
 أم اإلقليمي أم المحلي.

 

http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/resources/preparation-39c5/
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ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل ن أهداف التنمية املستدامة (م ٤الهدف رأت الدول األعضاء يف جمموعها أن  - ٦
) ميثل جماالً يتسم بأولوية عالية ستكون فيه املساعدة مطلوبة من اليونسكو. للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع

إجراءات عاجلة للتصدي  اختاذ( ١٣للهدف أيضاً درجة عالية من األولوية  )٪٦٠( وأعطى عدد كبري من أصحاب الردود
) أن األهداف التالية حتظى بأولوية عالية يف ٪٥٥أصحاب الردود (حوايل  عدد ورأى أكثر من نصف ؛)لتغّري املناخ وآثاره

محاية النظم اإليكولوجية الربيّة وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة الغابات على ( ١٥لهدف ابلدا�م: 
 ٥لهدف او)؛ ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجيحنو مستدام، 

حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية ( ١٤لهدف او ؛)حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات(
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(ضمان  ١٦الهدف رأى نصف عدد أصحاب الردود أن )؛ بينما واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة
توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة) ميثل جماًال يتسم بأولوية عالية ستكون فيه املساعدة 

 مطلوبة من اليونسكو.

، فإن باإلمكان مالحظة ومع أن هذا الرتتيب جملاالت األولوية ميكن أن يالَحظ على الصعيد اإلقليمي أيضاً  - ٧
اخلصوصيات اإلقليمية التالية: فقد منحت الدول األعضاء األفريقية أعلى درجات األولوية لضرورة اضطالع اليونسكو مبساندة 

من الدول ) و ٪٦٥عدد كبري من الدول األعضاء من أمريكا الالتينية والكارييب ( )؛ ومنح٪٨٥( ١٣و ٤ نيحتقيق اهلدف
)؛ ومنحت القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان( ١من األولوية للهدف  "عالية"درجة  )٪٦٣( األعضاء األفريقية

يف اجملاالت ذات الصلة  الضطالع اليونسكو بتقدمي الدعممن الردود اليت قدمت من الدول العربية أولوية "عالية"  ٪٦٧
)؛ واملستدام، والعمالة الكاملة واملنِتجة، وتوفري العمل الالئق للجميعتعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع ( ٨باهلدف 

أفريقيا إىل من أصحاب الردود الواردة من  ٪٦٣من أصحاب الردود اليت قدمت من الدول العربية و ٪٥٨وباملثل، أشار 
 ميثل أولوية عالية.) بوصفه ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة( ٦اهلدف 

 العمل المشترك بين القطاعات -باء 

السؤال الثاني: يرجى تحديد درجة األولوية لكل مجال من المجاالت الواردة في القائمة التالية وفقًا لرأيكم في 
رك المواضيع التي ينبغي لليونسكو أن تزيد فيها استفادتها من خبرتها المتعددة التخصصات وأن تعزز نهجها المشت

 .٢٠٣٠بين القطاعات من أجل مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
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 احلوار بني الثقافات وبناء السالم ومكافحة مجيع أشكال التمييز المجال األول
 تعليم املواطنة العاملية، الذي يشمل درء التطرف العنيف المجال الثاني
 أجل التنمية املستدامةالتعليم من  المجال الثالث
 تغّري املناخ المجال الرابع

 التنوع البيولوجي وإدارة املوارد الطبيعية العابرة للحدود المجال الخامس
 املدن املستدامة المجال السادس
 التأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلا (مبا يف ذلك احلد من خماطر الكوارث) المجال السابع
 التكنولوجيات الرقمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز التنمية املستدامة تسخري المجال الثامن

 

السؤال الثالث: هل توافقون على أنه ينبغي للمنظمة أن تتخذ التدابير الالزمة إلتاحة تنفيذ البرامج والمشاريع 
 التكاليف؟المشتركة بين القطاعات بطريقة أكثر مرونة وفعالية وأكثر جدوى من حيث 

 

 .وفيما يلي حتليل الردود على السؤالني الثاين والثالث - ٨

رأت غالبية أصحاب الردود أن جماالت "التعليم من أجل التنمية املستدامة"، و"تعليم املواطنة العاملية الذي يشمل  - ٩
التمييز" متثل جماالت تتسم بأولوية عالية درء التطرف العنيف"، و"احلوار بني الثقافات وبناء السالم ومكافحة مجيع أشكال 

وينبغي لليونسكو أن تزيد فيها استفادهتا من خربهتا املتعددة التخصصات وأن تعزز �جها املشرتك بني القطاعات من أجل 
 .٢٠٣٠مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

الت للعمل املشرتك بني القطاعات، من بينها ما يلي: تشجيع واشتملت عدة ردود على اقرتاحات بشأن جما -١٠
الندوات/اللقاءات املشرتكة بني األديان مبا خيدم التقريب بني خمتلف اجلماعات ذات االنتشار العاملي؛ واحلد من التفاوت 

عن طريق برامج لصون الرقمي يف املدارس بني اجلنوب والشمال؛ وتعزيز الشعور باملسؤولية يف صفوف الفتيات والفتيان 
 البيئة بغية إدماجهم يف احلياة العملية؛ والتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان؛ واملساواة بني اجلنسني.
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كما اقرتح أصحاب بعض الردود دمج جمالني من اجملاالت املقرتحة أو املواءمة بينهما. ومن األمثلة على ذلك:  -١١
ة، وتغّري املناخ؛ والتنوع البيولوجي، واحلد من خماطر الكوارث؛ وتغّري املناخ، والتنوع التعليم من أجل التنمية املستدام

البيولوجي، والتأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلا؛ والتعليم من أجل التنمية املستدامة، وتسخري التكنولوجيات الرقمية 
 وار بني الثقافات، وتعليم املواطنة العاملية.وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز التنمية املستدامة؛ واحل

وأشري يف عدة ردود إىل أن قدرة اليونسكو على االستجابة عن طريق �ج يقوم على تعددية التخصصات والعمل  -١٢
املشرتك بني القطاعات هي عنصر من صميم مكونات اليونسكو ومتثل قيمة مضافة أساسية وميزة نسبية للمنظمة. وبالتايل، 

من تطبيق هلذا النهج املتعدد  ٢٠٣٠لنظر إىل ما تتطلبه التحديات العاملية القائمة وخطة التنمية املستدامة لعام وبا
التخصصات واملشرتك بني القطاعات، فقد جرى التأكيد على ضرورة أن تصاغ أشكال استجابة املنظمة باالستناد إىل هذا 

 النهج منذ البدء.

اب بعض الردود أمهية تنفيذ برامج تتعلق هبذه اجملاالت وتنسجم مع برامج الكيانات إضافة إىل ذلك، أبرز أصح -١٣
املعنية األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة. وحتقيقًا هلذا الغرض، جرت الدعوة إىل ختطيط مسامهة اليونسكو يف تنفيذ 

ى صعيد العمل، سواء داخليًا أو مع شركاء ختطيطا يبني صالت الربط والتفاعل عل ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 
 أسرة األمم املتحدة وغريهم.

وفيما خيص السؤال الثاين، وافقت أغلبية أصحاب الردود على أنه ينبغي للمنظمة أن تتخذ التدابري الالزمة إلتاحة  -١٤
 ى من حيث التكاليف.تنفيذ الربامج واملشاريع املشرتكة بني القطاعات بطريقة أكثر مرونة وفعالية وأكثر جدو 

 الفئات المستفيدة -جيم 

 السؤال الرابع: هل توافقون على استمرار المنظمة في إيالء القدر ذاته من االهتمام لفئات سكانية أو ُقطرية معيَّنة؟
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 ٥و(الدرجة الدنيا)  ١اقرتح أصحاب الردود الذين وافقوا على مضمون السؤال مستويات لدرجات األولوية ترتاوح بني 
 (الدرجة العليا):

 

وقد وافقت األغلبية العظمى ألصحاب الردود على أنه ينبغي أن تستمر اليونسكو يف إيالء القدر ذاته من االهتمام  -١٥
أصحاب الردود أن الشباب ينبغي أن حيظوا بأعلى  من ٪٦٢، رأى التحديدوجه وعلى لفئات سكانية أو ُقطرية معيَّنة. 

 درجات األولوية.

يتوافق مع خطة التنمية  ورأى عدد من أصحاب الردود أنه ينبغي لليونسكو أن تركز على فئات مستفيدة معّينة مبا -١٦
شرائح  وهي. واقرتح آخرون من أصحاب الردود إدراج فئات أخرى يف ِعداد الفئات ذات األولوية، ٢٠٣٠املستدامة لعام 

ث، مع الرتكيز بوجه خاص على األشخاص النازحني؛ والنساء سكانية كالسكان األصليني؛ وضحايا النزاعات والكوار 
 والفتيات املضطهدات؛ والبلدان اليت تعصف هبا احلروب؛ والبلدان املتوسطة الدخل.

 الوظائف -دال 

السؤال الخامس: هل تعتقدون أنه ينبغي لليونسكو، نظرًا إلى مواردها المحدودة، أن تعطي األولوية لدعم أعمالها 
والتمهيدية عند تخصيص اعتمادات ميزانيتها العادية، وأن تكمل مواردها بأموال خارجة عن الميزانية لتمويل  التقنينية

 أعمالها التنفيذية؟
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وافقت أغلبية أصحاب الردود على أنه ينبغي للمنظمة أن تعطي األولوية، يف إطار اعتمادات ميزانيتها العادية، لدعم  -١٧

يدية وأن تكمل مواردها بأموال من خارج امليزانية لتمويل أعماهلا التنفيذية. ولوحظ وجود بعض أعماهلا التقنينية والتمه
التباين عند حتليل الردود حبسب املناطق اإلقليمية. ولوحظ أن أكرب قدر من التباين كان يف الردود اليت ُقدمت من أمريكا 

) يف هذا ٪٢٤اجلملة الواردة يف نص السؤال، أو مل تبد رأياً () منها على ٪٢٩الالتينية والكارييب حيث مل توافق أغلبية (
 الصدد.

اخلامس وأرفق أصحاب بضعة ردود إيضاحات بردودهم أبدوا فيها موافقتهم على اجلملة الواردة يف نص السؤال  -١٨
 الربنامج وامليزانية. على أساس أن تكون أولويات العمل التنفيذي املمول من خارج امليزانية متماشية متاماً مع أولويات

، على أمهية العمل اخلامس وشدد عدد من أصحاب الردود الذين مل يوافقوا على املضمون الوارد يف نص السؤال -١٩
التقنيين/التمهيدي واألعمال التنفيذية اليت تضطلع هبا اليونسكو لدعم الدول األعضاء يف حتقيق اآلثار/النتائج وأهداف 

شار آخرون من أصحاب الردود إىل وجود نقص يف الشفافية على صعيد احلوكمة، بينما حّذر آخرون التنمية املستدامة. وأ
من خطر االعتماد على مصاحل وأولويات اجلهات املاحنة يف إطار التمويل اخلارج عن امليزانية. وأعرب أصحاب بعض الردود 

وارد اخلارجة عن امليزانية والذي من شأنه أن خيل بسري عن بعض جوانب القلق إزاء اخلطر املتمثل يف عدم كفاية تعبئة امل
العمل امليداين أو أن يعيق التنفيذ. وأشاروا بالتايل إىل ضرورة استحداث آليات وخطط حفز جديدة من أجل تعبئة األموال 

 ومتويل العمل التنفيذي، من خارج امليزانية. وأبرز عديد من أصحاب الردود أيضاً ضرورة تأمني توازن بني متويل العمل التقنيين
 وذلك لتحاشي اإلفراط يف االعتماد على املوارد اخلارجة عن امليزانية يف تنفيذ العمل امليداين.
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ورأى عدد من أصحاب الردود، وال سيما من منطقة أوروبا، أن مثة حاجة إىل إعادة النظر يف هذا األمر على ضوء  -٢٠
ضوء النقاشات بشأن اإلطار املوحَّد للميزانية. ويف هذا السياق، شدد أحد أصحاب  احلوارات املنظمة بشأن التمويل وعلى

الردود على أمهية تأمني قدر كاف من املوظفني املؤهلني العاملني بانتظام لإلشراف على سري العمل التنفيذي املمول من 
 آلية اسرتاد تكاليف الدعم.املصادر اخلارجة عن امليزانية، وأوصى بإجراء مزيد من التحسينات يف تطبيق 

وأشري كذلك إىل ضرورة تطبيق الالمركزية يف توفري مزيد من التمويل اخلارج عن امليزانية لصاحل املكاتب امليدانية  -٢١
 اإلقليمية، وإىل ضرورة الرتكيز على إقامة شراكات اسرتاتيجية ميكن أن تستفيد منها الدول األعضاء.

 إىل وجود حاجة إىل املزيد من اإليضاح للتمييز بني العمل التقنيين والعمل التنفيذي.وأشار أصحاب بضعة ردود  -٢٢

 تقييم البرنامج، وأولوياته -ثالثاً 

 آخر إنجازات اليونسكو -هاء 

السؤال السادس: إذا استفاد بلدكم خالل السنوات الماضية من دعم اليونسكو في المجاالت التالية، فيرجى تقييم 
ج المحققة عن طريق اختيار أحد الخيارات التالية: "بالغة األهمية" أو "متوسطة األهمية" أو "غير مهمة" أهمية النتائ

أو "ال ينطبق". ولعلكم ترغبون أيضاً في التعليق باختصار على طبيعة وأهمية هذا الدعم ونتائجه في اإلطار المخصص 
لرّد بالنيابة عن وكالة لألمم المتحدة أو منظمة دولية كلمة). ويُرجى منكم، في حال ا  ٢٠٠لذلك (ما ال يزيد على 

حكومية أو منظمة غير حكومية، تحديد درجة األولوية وفقاً لمجاالت التعاون والعمل المشترك مع اليونسكو، سواء 
 أكان ذلك على الصعيد العالمي أم اإلقليمي أم المحلي.

 التربية –البرنامج الرئيسي األول  ٦,١
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من أصحاب الردود أنه كانت لعمل اليونسكو يف جمال الرتبية يف بلدا�م فوائد  ٪٨٥املتوسط، أكثر من  رأى، يف -٢٣
كبرية. وعلى الرغم من أن بعض البلدان يف أوروبا وأمريكا الشمالية مل حتظ بدعم مباشر من اليونسكو، فإ�ا أبرزت جدوى 

والصكوك التقنينية بالنسبة إىل الربامج الوطنية للتعليم يف هذه  عمل اليونسكو على الصعيد التقنيين وعلى صعيد السياسات
البلدان. أما فيما خيص مناطق أخرى، فقد حظيت الدول األعضاء بدعم ميداين وتقين مباشر من اليونسكو وهو ما أفضى 

 .٪٩٥يل يف آسيا واحمليط اهلادي إىل حواو  ٪٩٦إىل حوايل إىل رفع مستوى تقييم عمل اليونسكو يف أفريقيا 

وأشارت أغلبية أصحاب الردود إىل الدعم الذي توفره اليونسكو يف جمال التقنني ووضع املعايري، ويف دعم رسم  -٢٤
السياسات وتنمية القدرات، مما يسهم بصورة إمجالية يف اإلصالحات اجلارية يف جمال التعليم. ومت يف هذا الصدد تسليط 

 .٢٠٣٠طة التنمية املستدامة لعام خب ما يتعلقونسكو فيالضوء يف مناسبات خمتلفة على دور الي

عالوة على ذلك، أعرب عديد من أصحاب الردود عن تقديرهم لقيمة الربامج املعنية بتدريب املعلمني، مبا يف ذلك  -٢٥
ملهين على املستوى يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومبحو األمية، والربامج اخلاصة بالتعليم والتدريب يف اجملال ا

الوطين، وشددوا أيضاً على أمهية تعميم االهتمام باملساواة بني اجلنسني واإلدماج. وشددت عدة بلدان أفريقية على النتائج 
 اليت حيققها يف هذه اجملاالت املواضيعية برنامج بناء القدرات من أجل توفري التعليم للجميع.

إىل آثار عمل اليونسكو يف جمال التعليم العايل، والتعليم من أجل التنمية وأشار أيضًا عدد من أصحاب الردود  -٢٦
 املستدامة، والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان واملواطنة العاملية، مبا يشمل درء التطرف العنيف.

ة اليونسكو وشبكة املدارس املنتسبة وشبك ١ووردت عدة إشارات تعّرب عن تقييم العمل الذي تضطلع به معاهد الفئة  -٢٧
 لتوأمة اجلامعات وللكراسي اجلامعية.

 العلوم الطبيعية، بما في ذلك اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات -البرنامج الرئيسي الثاني ٦,٢
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اعترب زهاء ثالثة أرباع أصحاب الردود، على الصعيد العاملي، نتائج عمل اليونسكو يف جمال العلوم الطبيعية، مبا يف  -٢٨
ذلك عمل اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، نتائج مهمة. واعتربت أغلبية كبرية من أصحاب الردود الواردة من 

 الدول العربية وأفريقيا وآسيا واحمليط اهلادي النتائج احملققة بفضل عمل اليونسكو نتائج مهمة أيضاً.

ج الدولية احلكومية لليونسكو اخلاصة باإلنسان واحمليط وذكرت أغلبية أصحاب الردود أ�ا استفادت من الربام -٢٩
احليوي، واملوارد املائية (الربنامج اهليدرولوجي الدويل)، واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، سواء من حيث الدعم 

سات اخلاصة بالعلوم التقنيين أو من حيث العمل امليداين. وأشري كذلك إىل الدعم الذي تقدمه اليونسكو يف جمال السيا
والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلك تقرير اليونسكو عن العلوم، ويف جماالت احلد من خماطر الكوارث، وبناء القدرات يف 
ميدان العلوم األساسية وبرامج املنح الدراسية، وأشكال الطاقة املتجددة، وعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية، والدول اجلزرية 

 النامية، ومعارف السكان األصليني.الصغرية 

ومن اجلدير باملالحظة أن أصحاب الردود أشاروا، بوجه عام، إىل أنشطة ومشاريع اليونسكو، وبقدر أقل إىل نتائج  -٣٠
هذه األنشطة على الصعيد الوطين. وأشار عدد من أصحاب الردود بصورة رئيسية إىل أنشطة اللجان الوطنية و/أو إىل 

 ُيضطلع هبا يف إطار برنامج املسامهة. األنشطة اليت

وفيما خيص املستقبل، أوصت دول أعضاء جبملة أمور، من بينها أن تواصل اليونسكو قيادة العمل يف إشراك  -٣١
األطراف املعنية على الصعيدين الوطين والدويل يف تنمية العلوم الطبيعية، ودعم الدول األعضاء يف التصدي لتغري املناخ، 

 دور املكاتب امليدانية يف تقدمي املشورة والدعم.وزيادة 

 العلوم االجتماعية واإلنسانية -البرنامج الرئيسي الثالث  ٦,٣

 
من أصحاب الردود نتائج عمل اليونسكو يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية  ٪٦١على وجه اإلمجال، اعترب  -٣٢

 نتائج مهمة.
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دود الدعم الذي تقدمه اليونسكو فيما خيص جوانب خمتلفة لربنامج الشباب، ووصفت أغلبية من بني أصحاب الر  -٣٣
واتفاقية مكافحة املنشطات، وبرنامج إدارة التحوالت االجتماعية (موست)، بأنه مفيد على املستوى الوطين. كما أشري إىل 

متكني النساء واملساواة بني اجلنسني، الدعم الذي يقدم يف جمال أخالقيات البيولوجيا، والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان، و 
 وبقدر أقل إىل ثقافة السالم.

وأشار عدد من أصحاب الردود بصورة رئيسية إىل األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة أو اللجان الوطنية، وكذلك إىل  -٣٤
 األنشطة اليت ُيضطلع هبا يف إطار برنامج املسامهة.

اليونسكو يف املستقبل عدد املوظفني املختصني بالعلوم االجتماعية والعاملني يف وأوصت دول أعضاء بأن تزيد  -٣٥
املكاتب امليدانية؛ وأن تواصل دعم تنمية الشباب ودعم تثقيفهم يف جمال مكافحة املنشطات يف ميدان الرياضة؛ وأن ُتدرج 

ازناً أفضل بني العنصر العلمي وعنصر الرتويج يف تعليم املواطنة العاملية وحقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية؛ وأن تكفل تو 
سياق عمل القطاع؛ وأن تضمن تنسيقاً أفضل للعمل بشأن الشباب مع الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة؛ وأن تزيد 

 تعلقة باهلجرة.القدرة على املسامهة يف النقاشات العاملية عن التعددية الثقافية والتنوع الثقايف، وعلى معاجلة التحديات امل

 الثقافة -البرنامج الرئيسي الرابع  ٦,٤

 
من أصحاب الردود النتائج احملققة بفضل الدعم الذي تقدمه اليونسكو يف جمال الثقافة  ٪٨٦يف املتوسط، اعترب  -٣٦

 نتائج مهمة.

وبوجه أخص، ذكرت أغلبية أصحاب الردود أ�ا استفادت من الدعم الذي تقدمه اليونسكو يف جمال صون الرتاث  -٣٧
غري املادي (كما يف حالة قوائم احلصر الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي؛ وصون الرتاث املوريتاين من خالل اخنراط مجاعات 

الثقايف والطبيعي (كما يف حالة مشروع الرتاث العاملي املهدد باخلطر: كورو السكان األصليني والشباب)؛ ويف محاية الرتاث 
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وميناؤها؛ ويف عرض قيمة مواقع الرتاث بوصفها عناصر للتوحيد يف البلد املعين؛ وكذلك على الصعيد اإلقليمي من خالل 
يا واحمليط اهلادي، وكذلك على العاملي لصاحل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجمموعة آس الرتاث إبراز مسامهات برنامج

الصعيد العاملي)؛ ويف جمال محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (كما يف حالة رصد حرية التعبري الفين (الدمنارك))؛ ويف 
 حالة مشروع "طريق الرتاث املوسيقي" يف مدينة بورت أوف سبني)، وذلك من بني أمثلة أخرى.

جماالت اعتربت النتائج اليت مت حتقيقها فيها نتائج مهمة، وإْن كان ذلك بدرجة أقل،  ووردت إشارات أخرى إىل -٣٨
وهذه اجملاالت هي: محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه (مثًال، على صعيد التشريعات والسياسات؛ وسياسة إدارة الرتاث 

جمموعات متحف بارتيليمي بوغاندا؛ وقوائم احلصر الوطنية  الثقايف املغمور باملياه)؛ ومحاية وتعزيز املتاحف وجمموعاهتا (مثل
للمتاحف يف سيشيل)؛ وحظر االجتار غري املشروع بالرتاث الثقايف (مثل إصدار التقرير الدوري املعنون "االجتار باملمتلكات 

 املبدن املبدعة.الثقافية يف تونس")؛ ومحاية املمتلكات الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح، والرتبية الفنية، و 

وأكد عدد من الدول األعضاء، وخصوصاً من أوروبا، أ�ا على الرغم من عدم استفادهتا بصورة مباشرة من الدعم  -٣٩
الذي تقدمه اليونسكو، فإن الصكوك التقنينية والوثائق التوجيهية والتقارير اليت مت إصدارها يف سياق االتفاقيات املعنية 

مًا يف تشجيع وترويج عمل الكيانات الوطنية وغريها من الكيانات القائمة يف هذه البلدان (على بالثقافة أّدت دورًا مه
 صعيد النظام القانوين، مثًال).

إضافة إىل ذلك، قدم بعض أصحاب الردود توصيات خاصة باملستقبل، من بينها ما يلي: زيادة القدرة على تنفيذ  -٤٠
تدامة للرتاث؛ وتنمية املزيد من أشكال التضافر بني االتفاقيات املعنية بالثقافة؛ ووضع وعلى اإلدارة املس اليونسكو اتفاقيات

الثقافة يف صدارة جدول أعمال التنمية الوطنية؛ وتضمني الربامج سياسة التنوع الثقايف يف ظل ظروف اهلجرات السكانية 
 الكثيفة.

 االتصال والمعلومات -البرنامج الرئيسي الخامس  ٦,٥
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اعتربت غالبية أصحاب الردود، بوجه عام، النتائج احملققة بفضل الدعم الذي تقدمه اليونسكو يف جمال االتصال  -٤١
واملعلومات يف بلدا�ا نتائج متوسطة األمهية. ويبّني حتليل الردود حبسب املناطق اإلقليمية أن أكثر من نصف أصحاب 

 الغة األمهية.الردود الواردة من أفريقيا يعتربون هذه النتائج ب

وقّدم أصحاب الردود أمثلة عديدة على فوائد الدعم الذي توفره اليونسكو، وهي فوائد ترتاوح بني تقدمي املساعدة  -٤٢
التقنية واملشورة وبني العمل التقنيين يف مجيع اجملاالت اليت يشملها الربنامج الرئيسي اخلامس، مبا يف ذلك ضمن إطار 

كوميني التابَعني هلذا الربنامج الرئيسي واملتمثَلني يف الربنامج الدويل لتنمية االتصال، وبرنامج املعلومات الربناجمني الدوليني احل
 للجميع.

ومن اجملاالت اليت أشري إليها على وجه التحديد ما يلي: تدريب الصحفيني وإعداد مناهج تعليم الصحافة؛ وتشجيع  -٤٣
وسائل اإلعالم املستقلة، والدراية يف جمال وسائط اإلعالم، وتعليم تكنولوجيا حرية التعبري وسالمة الصحفيني؛ وتنمية 

املعلومات واالتصاالت من أجل توليد املعارف؛ وحمطات إذاعات اجملتمعات احمللية؛ وبناء القدرات يف جمال أخالقيات 
نولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وصون املعلومات؛ ومراعاة قضايا اجلنسني ووسائل اإلعالم، والنساء والفتيات يف جمال تك

 الرتاث الوثائقي وتيسري االنتفاع به، مبا يف ذلك يف شكل رقمي؛ وبرنامج وسجالت ذاكرة العامل.

سيما لدى النساء  أوصى عدد من أصحاب الردود بأن ختصص اليونسكو املزيد من املوارد لدعم بناء القدرات، والو  -٤٤
 .يف املستقبل هذا اجملال على الصعيد احملليوالفتيات، وتنفيذ مشاريع يف 

 معهد اليونسكو لإلحصاء ٦,٦

 
 من أصحاب الردود أن دور معهد اليونسكو لإلحصاء دور مهم. ٪٧٢يرى  -٤٥
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وأوضح عدد من أصحاب الردود أن الدعم الذي يقدمه معهد اليونسكو لإلحصاء لتنمية القدرات الوطنية يف جمال  -٤٦
املعلومات اخلاصة بإدارة شؤون التعليم، ولتنمية أفضل املمارسات من أجل مجع بيانات عالية اجلودة ومؤاتية إدارة نظم 

 وموثوق فيها هو أمر مطلوب جداً وحيظى بالتقدير.

، يُعترب عمل معهد اليونسكو لإلحصاء أمراً حيوياً ٢٠٣٠وعلى مستوى العامل ويف إطار خطة التنمية املستدامة لعام  -٤٧
 لضمان رصد التعليم من خالل إعداد مؤشرات ومجع بيانات قابلة للمقارنة ونشر املعلومات.

 األنشطة الجامعة للتخصصات/المشتركة بين القطاعات ٦,٧

 
ذكر على وجه التقريب نصف عدد أصحاب الردود أ�م انتفعوا بالدعم الذي تقدمه اليونسكو يف اجملاالت اجلامعة  -٤٨

 ؛للتخصصات/املشرتكة بني القطاعات. وأشري إىل برامج وأنشطة حمددة، من بينها ما يتعلق باملساواة بني اجلنسني
والرتبية اجلنسية الشاملة ودرء فريوس ومرض  ؛والتعليم من أجل التنمية املستدامة ؛وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

 اإليدز يف املدارس.

 إعدادها المراد ٥/م٣٩ للوثيقة البرنامجية األولويات - واو

السؤال السابع: يُرجى منكم، تبعًا ألولويات بلدكم (أو وكالتكم)، ومن أجل إتاحة تحديد األولويات البرنامجية 
، تقييم كل مجال من المجاالت المواضيعية الواردة في الجدول أدناه وفقاً ٢٠٢١-٢٠١٨لليونسكو للفترة 
 للمعيارين التاليين:

بالنسبة الحتياجات وأولويات بلدكم/وكالتكم: ما مدى أمهية اجملاالت املواضيعية  األهمية المعيار األول: -
 ؟٢٠٣٠سّيما يف ظل خطة التنمية املستدامة لعام  التالية بالنسبة الحتياجات وأولويات بلدكم، وال
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مبيزة نسبية يف اجملاالت املواضيعية التالية : ما مدى متتع اليونسكو لليونسكو المعيار الثاني: الميزة النسبية -
 مقارنة بسائر املنظمات الوطنية (والدولية)؟

الردود بالرد على هذا السؤال بناًء على ما طُلب فيه، أي تبعًا الحتياجات وأولويات  لوحظ قيام معظم أصحاب -٤٩
مريكا الشمالية بأ�م رّدوا على هذا السؤال من منظور بلدا�م، بينما أفاد عدد من ممثلي الدول األعضاء الواقعة يف أوروبا وأ

 عاملي.

 المجاالت المواضيعية الخاصة بالتربية ٧,١
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ED 1 برمته القطاع نطاق على واخلطط السياسات وضع 
ED 2 األمية حمو 
ED 3 واملهين التقين اجملال يف والتدريب التعليم 
ED 4 العايل التعليم 
ED 5 املعلمون 
ED 6 التعّلم نتائج وتقييم ورصد تعزيز 
ED 7 التعليم جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام 
ED 8 العاملية املواطَنة تعليم 
ED 9 املستدامة التنمية أجل من التعليم 

ED 10 اجلنسية والرتبية اإليدز ومرض فريوس بشأن والرتبية الصحية، الرتبية 
ED 11 والوطين واإلقليمي العاملي الصعيد على ٢٠٣٠ عام حىت التعليم أعمال جدول تنسيق 
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" عالية شأ�ا يف ذلك شأن امليزة النسبية لليونسكو ٢٠٣٠ عام حىت التعليم أعمال جدول واعُتربت أمهية "تنسيق -٥٠
اليونسكو لإلحصاء والفريق يف جمال ريادته وتنسيقه، ويشمل هذا األمر اجلوانب اخلاصة بالرصد الذي يضطلع به معهد 

التعليم. وأوصى أصحاب الردود مبراعاة ما يتعلق بالتعليم من األهداف والغايات الواردة يف  لرصد العاملي املعين بالتقرير
عند حتديد  ٢٠٣٠مراعاة تامة، وباالسرتشاد بإطار العمل اخلاص بالتعليم حىت عام  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 

. وأعربوا عن تقديرهم للنهج الشامل الذي تأخذ به اليونسكو يف جمال الرتبية ٥م/٣٩الربناجمية ملشروع الوثيقة األولويات 
والتعليم، كما تدل على ذلك النتيجة اليت تفوق املتوسط فيما خيص تقييم معظم اجملاالت الربناجمية من حيث األمهية وامليزة 

الردود مع ذلك عّما إذا كانت اليونسكو متلك املوارد املالية الالزمة  النسبية على حّد سواء. وتساءل أحد أصحاب
 لالضطالع هبذا الربنامج الطموح.

)، مما يدل على تزايد طلب الدول األعضاء ٪٧٤واملهين" عالية ( التقين اجملال يف والتدريب واعُتربت أمهية "التعليم -٥١
٪ من أصحاب ٦٠ما يزيد على  من املواضيعية األخرى اليت اعُتربت أمهيتها عاليةاملساعدة يف هذا اجملال. وتضم اجملاالت 

التعليم،  جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا املستدامة، واملعلمون، واستخدام التنمية أجل من يلي: التعليم ماالردود 
 .برمته القطاع نطاق على واخلطط السياسات ووضع

 النزاع أوضاع سّيما يف األعضاء يف تعليقاهتا على أمهية دور اليونسكو يف جمال التعليم العايل، والوشددت الدول  -٥٢
النزاع؛ وأمهية االنتقال من الرتكيز على إتاحة االنتفاع بالتعليم إىل الرتكيز على جودة التعليم، وإدراج التعّلم يف كل  بعد وما

مانة يف تقريرها االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج؛ وضرورة إيالء عناية خاصة للمساواة اجملاالت املواضيعية وفقًا ملا اقرتحته األ
 بني اجلنسني يف جمال التعليم وضرورة مواصلة الرتكيز على هذا األمر.

 ٪ من أصحاب الردود أن امليزة النسبية لليونسكو عالية يف اجملاالت املواضيعية التالية: التعليم٥٠ورأى ما يزيد على  -٥٣
من أجل التنمية املستدامة، وحمو األمية، ووضع السياسات واخلطط على نطاق القطاع برمته، واملعلمون، وتعليم املواطَنة 

  العاملية، والتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين.
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 الطبيعية بالعلوم الخاصة المواضيعية المجاالت (أ) ٧,٢
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SC 1 والسياسات العلوم بني الروابط وتوثيق واالبتكار والتكنولوجيا العلوم جمال يف السياسات تعزيز 

SC 2 الطبيعية بالعلوم املتعلقة والتطبيقية األساسية البحوث جمال يف والتعليم القدرات بناء تعزيز 

SC 3 الضعيفة، الفئات مع سيما وال اجملتمع مع التعاون وتوطيد األصليني، السكان ومعارف احمللية املعارف نظم تعبئة 
 األصلية والشعوب النامية الصغرية اجلزرية الدول سكان ومنها

SC 4 اجليولوجية العلوم جمال يف العاملي التعاون نطاق توسيع 

SC 5 أمامها الصمود على والقدرة للكوارث والتأهب الطبيعية باألخطار املبكر واإلنذار املخاطر ختفيف حتسني 

SC 6 
 التنمية وحتقيق البيولوجي التنوع صون أجل من للتعّلم أماكن بوصفها احليوي احمليط معازل استخدام تعزيز

 املناخ تغري مع والتكّيف واملستدامة املنصفة

SC 7 
 تعزيز طريق عن املائي باألمن املتعلقة والعاملية واإلقليمية احمللية للتحديات التصدي إىل الرامية التدابري تعزيز

 الدويل التعاون وحتسني واملؤسسية البشرية والقدرات والسياسات واالبتكار املعارف

 
اخلاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وأمهية معازل احمليط احليوي وأمهية احلّد من املخاطر  ةاعُتربت أمهية السياس -٥٤

الطبيعية وأمهية األمن املائي عالية شأ�ا يف ذلك شأن امليزة النسبية لليونسكو يف هذه اجملاالت. ويبّني التقييم تباين اآلراء 
، ورأى منهم منخفضة ٪٢٢اب الردود أن أمهيتها عالية بينما اعتربها من أصح ٪٢٩اجليولوجية، إذ رأى  فيما خيص العلوم

من أصحاب الردود أن لليونسكو ميزة نسبية عالية يف هذا اجملال. واعترب أكثر من نصف عدد أصحاب الردود أن  ٪٤٤
أصحاب  نصف عددورأى  عمل اليونسكو يف جمال بناء القدرات اخلاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يتسم بأمهية عالية.

 األصليني متوسطة وأن امليزة النسبية لليونسكو يف هذا اجملال متوسطة أيضاً. السكان ومعارف احمللية الردود أّن أمهية املعارف

الردود يف تعليقاهتم أمهية دور العلوم الطبيعية يف حتسني الظروف املعيشية للناس، وإنقاذ  وبّني الكثري من أصحاب -٥٥
، والتصدي للتحديات اليت تضم على سبيل املثال تغّري املناخ والكوارث الطبيعية والكوارث النامجة عن األنشطة الكوكب

احليوي  واحمليط اإلنسان يلي: بناء القدرات، واحلّد من خماطر الكوارث، وبرنامج البشرية. وقد ذُكر يف هذا السياق ما
اجليولوجية.  واحلدائق األرض لعلوم الدويل احمليطات، والربنامج لعلوم احلكومية يةالدول الدويل، واللجنة اهليدرولوجي والربنامج

وأوصى أصحاب الردود بأن تواصل املنظمة الرتكيز على تعزيز إمكانية إسهام معازل أو حمميات احمليط احليوي يف احلّد من 
 ملعازل العاملية أصحاب الردود أيضًا إىل دور الشبكةالضار بالبيئة. وأشار  النزاعات ويف تعزيز االستدامة واالقتصاد غري

 اجليولوجية يف تعزيز التعاون الدويل. احليوي ودور احلدائق احمليط

الردود عدداً من التوصيات بشأن األمور األخرى، ومنها التوصيات اليت رأوا فيها أنه ينبغي للمنظمة  وقّدم أصحاب -٥٦
ارف من أجل توعية أفراد اجملتمع بالتحديات البيئية العاملية وتثقيفهم يف هذا اجملال؛ أن تواصل تعزيز إسهامها يف نقل املع

ودور كراسي اليونسكو اجلامعية يف بناء القدرات؛ والرتكيز على املساواة بني اجلنسني يف  ٢ مراكز الفئةمعاهد و وتعزيز دور 
االت املواضيعية يف إحداث التغيري املنشود فيما خيص أحد اجملاالت املواضيعية على األقل والسعي إىل إسهام مجيع اجمل

 واحمليط اإلنسان الدويل وبرنامج املساواة بني اجلنسني؛ وتعزيز أوجه التآزر بني الربامج الدولية احلكومية كالربنامج اهليدرولوجي
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ملميِّزة ملواقع اليونسكو وتعزيز احليوي والقطاعات األخرى املعنية. وأشار أحد أصحاب الردود إىل ضرورة محاية العالمات ا
االعرتاف هبا، ومنها العالمة اخلاصة مبعازل أو حمميات احمليط احليوي. وأوصى آخر باعتبار موضوع العلوم من أجل السالم 

) التقرير االسرتاتيجي ٨٦و ٧١و ٦٥و ٦٠و ٥٧من املواضيع ذات األولوية. وأشار أصحاب الردود إىل بعض فقرات (
ئج، مما يدل على موافقة الدول األعضاء على نتائج التقييم الذي أجرته األمانة. وجرى اسرتعاء االنتباه إىل أن اخلاص بالنتا

النامية ينطوي  الصغرية اجلزرية الدول األصليني وسكان السكان ومعارف احمللية املوارد احملدودة املخصصة ملوضوع املعارف
 حملرزة فيما خيص هذا املوضوع.على خماطر على الرغم من النتائج اجليدة ا

وأشارت عدة دول يف �اية املطاف إىل ضرورة قيام اليونسكو بتقدمي املساعدة الالزمة على الصعيد الوطين يف  -٥٧
 والرياضيات، واألمن املائي. واهلندسة والتكنولوجيا العلوم اجملاالت املتعلقة باحلّد من خماطر الكوارث، وتعليم

 المحيطات لعلوم الحكومية الدولية باللجنة الخاص المواضيعي المجال (ب) ٧,٢

 

IOC 1 
شّكل الفهم العلمي الرصني والرصد املنهجي لتغّري املناخ العاملي والُنظم اإليكولوجية 
للمحيطات أساساً للتنمية املستدامة واحلوكمة العاملية الرامية إىل ضمان سالمة احمليطات وإدارة 

 تتيحها على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين. خماطرها والفرص اليت

 



200 EX/13 Part I (A) - page 22 

 احلكومية الدولية باللجنة اخلاص املواضيعي رأت أغلبية الدول األعضاء (ثلثا الدول األعضاء تقريباً) أن أمهية اجملال -٥٨
 احمليطات عالية شأ�ا يف ذلك شأن امليزة النسبية لليونسكو يف هذا اجملال. لعلوم

احمليطات برنامج طليعي، ولذلك ينبغي  لعلوم احلكومية الدولية األعضاء يف تعليقاهتا بأن عمل اللجنة وأفادت الدول -٥٩
 إمداد اللجنة باملوارد الالزمة لالضطالع به. وأبرز أحد أصحاب الردود أمهية تعزيز الشبكات اإلقليمية لّلجنة الدولية

والتغلب على املصاعب النامجة عن تغّري املناخ، وقال  ١٤ملستدامة احمليطات من أجل حتقيق هدف التنمية ا لعلوم احلكومية
االجتماعية  التحوالت إدارة احمليطات وبرنامج لعلوم احلكومية الدولية بّد للمنظمة من تعزيز العمل التعاوين بني اللجنة إنه ال

 احلكومية مع النظام األساسي لّلجنة الدوليةجيب أن يتوافق توافقاً تاماً  ٥م/٣٩هلذا الغرض. وقيل أيضاً إن مشروع الوثيقة 
احمليطات  لعلوم احلكومية اليونسكو الدولية احمليطات. وبّني أحد أصحاب الردود ضرورة توضيح تقسيم العمل بني جلنة لعلوم

 للمحيطات. املتحدة األمم وشبكة

 واإلنسانية االجتماعية بالعلوم الخاصة المواضيعية المجاالت ٧,٣

 
 
 



200 EX/13 Part I (A) - page 23 

 

 
SHS 1 فهم التحوالت االجتماعية ومواكبتها من اجملتمعات لتمكني والِقيم املعارف حشد  
SHS 2 للجميع لتعزيز اإلنصاف واحلقوق واملبادئ األخالقية وشاملة تشاركية سياسات وضع 
SHS 3 الشباب إقامة جمتمعات مساملة وشاملة للجميع تستفيد من اإلمكانيات اليت ينطوي عليها احلوار ومن مشاركة 
SHS 4 النزاهة يف اجملال الرياضي وإدارة شؤون الرياضة بوصفها عامالً من عوامل حتقيق التنمية املستدامة والسالم 

 
 ينطوي اليت اإلمكانيات من تستفيد للجميع وشاملة مساملة جمتمعات رأى معظم أصحاب الردود أن أمهية "إقامة -٦٠

عالية، وأن امليزة النسبية لليونسكو يف هذا اجملال عالية أيضاً. وُتظهر نتائج االستبيان الشباب"  مشاركة ومن احلوار عليها
 من عامالً  بوصفها الرياضة شؤون وإدارة الرياضي اجملال يف تباين اآلراء فيما خيص امليزة النسبية لليونسكو يف جمال "النزاهة

أصحاب  من ٪٢٤أصحاب الردود أ�ا "عالية" بينما اعترب  من ٪٣١والسالم"، إذ رأى  املستدامة التنمية حتقيق عوامل
 .الردود، على النقيض من ذلك، أن لليونسكو ميزة نسبية حمدودة أو منخفضة يف هذا اجملال

واإلنسانية للتنمية املستدامة وللمضي قدمًا يف التفكري يف وضع  االجتماعية وأقّرت الدول األعضاء بأمهية العلوم -٦١
 ألخالقيات الدولية االجتماعية واللجنة التحوالت إدارة األخالقية. وجرى التشديد يف هذا السياق على أمهية برنامجاملبادئ 

والتكنولوجية، وأمهية علم االستدامة واحلوار بني الثقافات، وكذلك  العلمية املعارف ألخالقيات العاملية البيولوجيا واللجنة
ذا الصدد. وأبدى عدد من أصحاب الردود تأييدهم للتوجه اجلديد املقرتح للربنامج على امليزة النسبية لليونسكو يف ه

 املعارف من التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج (يُقرتح األخذ بتوجه مشرتك يتمثل يف "تعبئة ١٣٩الرئيسي الثالث يف الفقرة 
 والتصدي تواجهها اليت التحديات فهم من اجملتمعات كنيمت بغية معها نتعامل اليت املعنية اجلهات مع احلوار خالل من والقيم
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ذاهتا"، لكي يكون حلقة الوصل بني أنشطة الربنامج الرئيسي الثالث)، وكذلك  كياناهتا  يف التحوالت بإجراء التحديات هلذه
بطريقة مشرتكة بني الشباب. وأوصى أصحاب الردود بالعمل  بشأن التنفيذية اليونسكو املتعلقة باسرتاتيجية ١٨٦يف الفقرة 

وشاملة"، ومبراعاة الصالت املوجودة بني العلوم االجتماعية وتغّري املناخ.  مساملة جمتمعات القطاعات فيما خيص "إقامة
واإلنسانية حمدود يف أمريكا الالتينية  االجتماعية وأفاد أحد أصحاب الردود بأن تأثري برنامج اليونسكو اخلاص بالعلوم

 رنة مع املنظمات األخرى.والكارييب باملقا

 شؤون وإدارة الرياضي اجملال يف وأعرب أصحاب الردود يف �اية املطاف عن آراء متباينة فيما خيص موضوع "النزاهة -٦٢
والسالم"، إذ أفاد أحد أصحاب الردود بأن عمل اليونسكو يف  املستدامة التنمية حتقيق عوامل من عامالً  بوصفها الرياضة

 م للغاية بينما قال آخر إن اليونسكو ال تتمتع بـميزة نسبية يف هذا اجملال.هذا اجملال مه
 

 بالثقافة الخاصة المواضيعية المجاالت ٧,٤
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CLT 1  وبروتوكولَيها) ١٩٥٤محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح (اتفاقية عام 

CLT 2 
عام وتوصية  ١٩٧٠مشروعة وتعزيز قدرات املتاحف (اتفاقية عام بطرق غري مكافحة استرياد وتصدير ونقل املمتلكات الثقافية 

 وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع)اخلاصة حبماية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف  ٢٠١٥

CLT 3 
باملناظر اخلاصة  ٢٠١١عام وتوصية  ١٩٧٢استدامته (اتفاقية عام حتديد الرتاث املادي ومحايته ورصده وإدارته على حنو يكفل 

 احلضرية التارخيية)
CLT 4  ٢٠٠١محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه (اتفاقية عام( 
CLT 5  ٢٠٠٣األصليني واللغات املهددة باالندثار (اتفاقية عام صون الرتاث الثقايف غري املادي، مبا يف ذلك لغات السكان( 
CLT 6  بشأن أوضاع الفنان) ١٩٨٠وتوصية عام  ٢٠٠٥أشكال التعبري الثقايف وتعزيزه (اتفاقية عام احملافظة على تنوع 
CLT 7  االتفاقيات الثقافيةتعميم مراعاة اعتبارات املساواة بني اجلنسني عن طريق تطبيق 

CLT 8 
لعام التنمية املستدامة ية املستدامة يف إطار خطة طريق التنمية احلضر عن االستعانة بالثقافة لتحقيق التنمية املستدامة، وال سّيما 

٢٠٣٠ 

CLT 9 
محاية لتعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل  ٢٠١٥اسرتاتيجية عام التأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلا، مبا يف ذلك تنفيذ 

 املسلحالثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع 
CLT 10  الثقايفالتعليمية الرامية إىل تعزيز ِقيم الرتاث واإلبداع والتنوع الربامج 
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) والرتاث ٢٠٠٣املادي (اتفاقية عام  الرتاث الثقايف غريأن على األقل)  ٪٣٧( رأى معظم أصحاب الردود ،بوجه عام -٦٣
ا متتمتع فيهو أمهية عالية ب ن يتسمانجماال اخلاصة باملناظر احلضرية التارخيية) ٢٠١١وتوصية عام  ١٩٧٢املادي (اتفاقية عام 

أن مثة جمالني آخرين يتسمان  ، علىمنهم ٪٦٠. وباملثل، توافقت آراء أصحاب الردود، أكثر من قويةاليونسكو بـميزة نسبية 
 ١٩٧٠ عام اتفاقيةاملشروع باملمتلكات الثقافية ( االجتار غري" :بأمهية عالية وتتمتع فيهما اليونسكو مبيزة نسبية عالية، ومها

" و"احملافظة )اجملتمع يف تؤديه الذي والدور وتنوعها التحف وجمموعات املتاحف وتعزيز حبماية اخلاصة ٢٠١٥ عام وتوصية
 .بشأن أوضاع الفنان)" ١٩٨٠وتوصية عام  ٢٠٠٥على تنوع أشكال التعبري الثقايف وتعزيزه (اتفاقية عام 

 ن مل ير أصحاب الردود أ�ا جماالتولئ ليونسكو ميزة نسبية قويةمتلك فيها ا جماالت أخرىمثة  أنويبّني حتليل الردود  -٦٤
منهم فيما خيص "محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح  ٪٧٠ حنو أكد على ذلك مثالً قد و بأمهية كبرية،  تتسم

، )٢٠٠١ عام اتفاقية(الرتاث الثقايف املغمور باملياه  أما فيما خيص محايةوالربوتوكوالن امللحقان هبا)".  ١٩٥٤(اتفاقية عام 
وأّكد بعض أصحاب الردود أن اتفاقية  ،امليزة النسبية لليونسكو يف هذا اجملال عالية أصحاب الردود أن من ٪٤٨اعترب فقد 
ح مكافحة السلب والنهب وثيقة تقنينية مهمة للغاية يوفر تطبيقها احلماية املالئمة للرتاث املغمور باملياه ويتي ٢٠٠١عام 

 واألنشطة التجارية اجلائرة.

وأقّرت الدول األعضاء بأمهية العمل التقنيين واعتربته من اجملاالت املهمة اليت تتمتع فيها اليونسكو بـميزة نسبية.  -٦٥
االتفاقيات والتوصيات.  ودعت الدول األعضاء إىل تعزيز املساعي اخلاصة بتقدمي املساعدة التقنية واإلرشادات الالزمة لتنفيذ

 وأفاد بعض أصحاب الردود بأنه ينبغي، نظراً للوضع املايل، إعطاء األولوية للرتاث األكثر عرضة للمخاطر والرتكيز عليه.

وشدد أحد أصحاب الردود على أمهية األخذ بنهج مشرتك بني القطاعات لتنفيذ الربنامج الرئيسي الرابع اخلاص  -٦٦
املبدعة،  املدن شبكة سّيما ، مع أخذ إمكانيات شبكاته القائمة، وال٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام  بالثقافة يف ظل خطة

الثقايف"  والتنوع واإلبداع الرتاث ِقيم تعزيز إىل الرامية التعليمية بعني االعتبار. واقُرتح على غرار ذلك اعتبار موضوع "الربامج
 نظراً لطابعه املشرتك بني القطاعات.جماًال مستقًال مشرتكاً بني القطاعات 

 باالندثار املهددة واللغات األصليني السكان لغات ذلك يف مبا املادي، غري الثقايف الرتاث وفيما خيص موضوع "صون -٦٧
 عام اتفاقية( استدامته يكفل حنو على وإدارته ورصده ومحايته املادي الرتاث "، وموضوع "حتديد)٢٠٠٣ عام اتفاقية(

"، شدد عدد من أصحاب الردود على أمهية معاجلة التفاوت )التارخيية احلضرية باملناظر اخلاصة ٢٠١١ عام وتوصية ١٩٧٢
 للبشرية. املادي غري الثقايف للرتاث التمثيلية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة فيما خيص قائمة الرتاث العاملي والقائمة

 بشأن ١٩٨٠ عام وتوصية ٢٠٠٥ عام اتفاقية( وتعزيزه الثقايف التعبري أشكال تنوع ىعل وفيما خيص موضوع "احملافظة -٦٨
 بأ�م يفضلون تعزيز الرتكيز على متتع الفنانني حبرية التعبري وعلى احلرية الفنية. بضعة ردود ، أفاد أصحاب)الفنان أوضاع
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يلي: تعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات  املستقبل ماوتتضمن التوصيات األخرى اليت قّدمها أصحاب الردود من أجل  -٦٩
الثقافية من أجل التصدي للتحديات اجلديدة على وجه اخلصوص، ومنها التحديات النامجة عن النزاعات املسلحة على 

 سبيل املثال، وإدماج مناصرة الثقافة والتوعية بأمهيتها يف سياسات التنمية الوطنية.

 والمعلومات باالتصال الخاصة المواضيعية المجاالت ٧,٥
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CI 1 الصحفيني سالمة فيها مبا والصحافة، التعبري حرية 

CI 2 االتصال لتنمية الدويل الربنامج طريق عن اإلعالم وسائل تنمية 

CI 3 فيها املشاركة من اجلمهور ومتكني التعددية اإلعالم وسائل تعزيز 

CI 4 
 واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا املفتوحة احللول واستخدام التعليم، جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام

 للجميع شاملة معرفية جمتمعات بناء أجل من

CI 5 املستدامة التنمية أهداف وحتقيق عمل فرص إلجياد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام 

CI 6 

 وسائر النائية املناطق وسكان اللغوية واألقليات اإلعاقة ذوو األشخاص ومنها الفئات، مجيع على باملعارف االنتفاع تعميم
 باجملال االنتفاع وتعميم واستخدامه اللغوي التعدد تعزيز بشأن ٢٠٠٣ عام توصية( والضعيفة املهّمشة االجتماعية الفئات

 )السيربين
CI 7 العامل ذاكرة برنامج تضم بوسائل الوثائقي الرتاث صون 

CI 8 املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج تنفيذ 

CI 9 احلكومي الدويل للجميع املعلومات برنامج بأولويات املتعلقة النتائج تعزيز 

 
واملعلومات عالية بوجه عام، وتصدرت اجملاالت املواضيعية  باالتصال اعُتربت أمهية مجيع اجملاالت املواضيعية اخلاصة -٧٠

 املفتوحة احللول واستخدام التعليم، جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا التالية الرتتيب وفقاً لألمهية: استخدام الثالثة
 بوسائل الوثائقي الرتاث )؛ وصون٪٧٠للجميع ( شاملة معرفية جمتمعات بناء أجل من واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا

من أصحاب  ٪٥٢). ورأى ٪٦٢الصحفيني ( سالمة فيها مبا والصحافة، التعبري )؛ وحرية٪٦٦العامل ( ذاكرة برنامج تضم
املستدامة" عالية.  التنمية أهداف وحتقيق عمل فرص إلجياد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا الردود أن أمهية "استخدام

للجميع، فرأى معظم  املعلومات برنامج املعلومات" وأمهية جملتمع العاملية القمة نتائج وتباينت اآلراء بشأن أمهية "تنفيذ
املعلومات،  جملتمع العاملية فيما خيص القمة ٪١٨أصحاب الردود أن أمهية كليهما "متوسطة"، واعتربها بعضهم "منخفضة" (

 للجميع). املعلومات فيما خيص برنامج ٪٢٥و

واملعلومات، باملقارنة  باالتصال اجملاالت املواضيعية اخلاصةوختتلف نتائج االستبيان املتعلقة بامليزة النسبية لليونسكو يف  -٧١
ت. مع سائر املنظمات الدولية والوطنية العاملة يف اجملاالت املواضيعية ذاهتا، اختالفاً طفيفاً عن نتائجه املتعلقة بأمهية هذه اجملاال

النسبية عن اجملاالت اليت تصدرته وفقًا لألمهية فال ختتلف اجملاالت املواضيعية الثالثة اليت تصدرت الرتتيب وفقًا للميزة 
)؛ ٪٧٢العامل ( ذاكرة برنامج تضم بوسائل الوثائقي الرتاث اختلفت مواضعها يف الرتتيب، وهي اجملاالت التالية: صون وإن

 التعليم، جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا )؛ واستخدام٪٦٥الصحفيني ( سالمة فيها مبا والصحافة، التعبري وحرية
يعترب  ). ومل٪٥٦للجميع ( شاملة معرفية جمتمعات بناء أجل من واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا املفتوحة احللول واستخدام

 التنمية أهداف وحتقيق عمل فرص إلجياد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا امليزة النسبية لليونسكو يف جمال "استخدام
 العاملية القمة نتائج من أصحاب الردود، شأنه يف ذلك شأن اجملال املواضيعي املتمثل يف "تنفيذ ٪٣٧ املستدامة" عالية سوى

امليزة النسبية لليونسكو "عالية" يف اجملال املواضيعي املتعلق  أصحاب الردودمن  ٪٤٩). واعترب ٪٣٥املعلومات" ( جملتمع
 للجميع. املعلومات م "عالية" يف اجملال املواضيعي املتعلق بربنامجمنه ٪٤٤االتصال، واعتربها  لتنمية الدويل بالربنامج
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سّيما  وشددت الدول األعضاء يف تعليقاهتا اإلضافية على أمهية عمل اليونسكو يف جمال االتصال واملعلومات، وال -٧٢
تعزيز اجلهود وزيادة املوارد،  خيص دورها وإسهامها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ودعا بعض الدول األعضاء إىل فيما
 احللول واستخدام التعليم، جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا سّيما فيما خيص الرتاث الرقمي؛ واستخدام وال

 اإلعالمية واالتصاالت؛ وحرية التعبري، وتوفري التدريب، وسالمة الصحفيني؛ والدراية املعلومات لتكنولوجيا املفتوحة
واملعلوماتية. وجرى اسرتعاء االنتباه إىل ضرورة إيالء عناية خاصة لتعزيز املساواة بني اجلنسني، إذ أوصى أحد أصحاب 
الردود بأن تأخذ اليونسكو بنهج يرمي إىل إحداث التغيري املنشود فيما خيص املساواة بني اجلنسني عند اضطالعها بعملها 

 يف مجيع اجملاالت املواضيعية.

يما خيّص الربناجمني الدوليني احلكوميني، رأى أحد أصحاب الردود أنه ميكن إعادة النظر يف املهمة املسندة إىل وف -٧٣
االتصال وزيادة الرتكيز فيه على أمور حمددة لتفادي االزدواجية والتجزؤ نظرًا للموارد احملدودة على  لتنمية الدويل الربنامج

تعد ضرورية بعدما  ارة إىل نشر معلومات عن أولويات برنامج املعلومات للجميع ملوجه اخلصوص؛ بينما رأى آخر أن اإلش
 باتت أولويات هذا الربنامج معروفة وجلية، بل جيب العمل بدًال من ذلك على االرتقاء هبذه األولويات.

 الرئيسية العمل مجاالت -معهد اليونسكو لإلحصاء  ٧,٦
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UIS 1 جمال التعليم تعزيز اإلحصاءات الوطنية يف 
UIS 2  واالبتكاروالتكنولوجيا تعزيز اإلحصاءات الوطنية يف جمال العلوم 
UIS 3 تعزيز اإلحصاءات الوطنية يف جمال الثقافة 
UIS 4  واملعلوماتتعزيز اإلحصاءات الوطنية يف جمال االتصاالت 
UIS 5 قيام املعهد بوضع املؤشرات اخلاصة بالتعليم 
UIS 6  بالسياساتمتعلقة املعهد بإنتاج ونشر معلومات إحصائية قيام 

 
من أصحاب الردود أن امليزة النسبية ملعهد اليونسكو لإلحصاء عالية على الصعيد العاملي فيما خيص  ٪٦٤رأى  -٧٤

سّيما يف ظل  أمهية اضطالع املعهد بدور ريادي يف هذا اجملال عالية، وال ٪٦٠بالتعليم، واعترب  اخلاصة املؤشرات وضع
. واسرتعى أحد أصحاب الردود مع ذلك االنتباه إىل عدم وجود إحصاءات بشأن ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 

 واالبتكار. والتكنولوجيا العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم

ود بامليزة النسبية ملعهد اليونسكو لإلحصاء، وبأمهية العمل الذي يضطلع به على الصعيد وأقّر معظم أصحاب الرد -٧٥
 الثقافة. جمال واالبتكار ويف والتكنولوجيا العلوم التعليم ويف جمال جمال يف الوطنية اإلحصاءات الوطين يف جمال تعزيز
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 بجدواها األنشطة استمرار تربط التي األحكام تطبيق - زاي

السؤال الثامن: يُرجى منكم، في ضوء نتائج تقييم برامج اليونسكو الواردة في التقرير االستراتيجي الخاص بالنتائج، 
ترون أنه ينبغي للمنظمة إنهاؤه في  وكذلك نتائج عمليات التقييم الخارجية للبرامج ونتائج تقييمكم لها، ذكر ما

 ٥/م٣٩ للوثيقة البرنامجية األولويات -ة آنفًا في القسم "واو من المجاالت المواضيعية المذكور  ٥م/٣٩الوثيقة 
 في اإلطار أدناه. ويُرجى من الراغبين في إضافة أية تعليقات في هذا الصدد ذكرها أيضاً  إعدادها". المراد

إ�اء أي جمال مواضيعي، وأّكد  ٦٥الذين بلغ جمموعهم أصحاب الردود على السؤال الثامن من  ٣٧يقرتح  مل -٧٦
يكفي من  ميكن االستغناء عنها، وأن املنظمة اختذت ما أن مجيع برامج اليونسكو ضرورية وال أصحاب الردودالكثري من 

 التدابري اخلاصة بتحديد األولويات وبالرتشيد.

 اآلخرون إ�اء اجملاالت املواضيعية التالية: أصحاب الردودواقرتح  -٧٧

 الردود عدد أصحاب مجال المواضيعيالقطاع/ال
 التربية
 ٤ اجلنسية والرتبية اإليدز ومرض فريوس بشأن والرتبية الصحية، الرتبية
 ٤ العاملية املواطَنة تعليم
 ٢ برمته القطاع نطاق على واخلطط السياسات وضع

 ١ املستدامة التنمية أجل من التعليم
 ١ التعليم جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام

 ١ واملهين التقين اجملال يف والتدريب التعليم
 ١ التعليم العايل

 ١ املعلمون
 العلوم الطبيعية

 البيولوجي التنوع صون أجل من للتعّلم أماكن بوصفها احليوي احمليط معازل استخدام تعزيز
 املناخ تغري مع والتكّيف واملستدامة املنصفة التنمية وحتقيق

٣ 

 ٣ احمليطات لعلوم احلكومية الدولية اللجنة
 على والقدرة للكوارث والتأهب الطبيعية باألخطار املبكر واإلنذار املخاطر ختفيف حتسني

 أمامها (ينبغي لليونسكو أن تقوم بإسداء املشورة عند الطلب فقط) الصمود
٣ 

 ٣ اجليولوجية العلوم جمال يف العاملي التعاون
 سيما وال اجملتمع مع التعاون وتوطيد األصليني، السكان ومعارف احمللية املعارف نظم تعبئة
 األصلية والشعوب النامية الصغرية اجلزرية الدول سكان ومنها الضعيفة، الفئات مع

٣ 

 الطبيعية بالعلوم املتعلقة والتطبيقية األساسية البحوث جمال يف والتعليم القدرات بناء تعزيز
 األساسية) للعلوم الدويل (الربنامج

٢ 
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 الردود عدد أصحاب مجال المواضيعيالقطاع/ال
 ٢ التخصصات املتعدد اهلندسي اجملال يف البحث

 العلوم بني الروابط وتوثيق واالبتكار والتكنولوجيا العلوم جمال يف السياسات تعزيز
 والسياسات

١ 

 ١ املائي باألمن للتحديات املتعلقة التصدي إىل الرامية التدابري تعزيز
 االجتماعية واإلنسانيةالعلوم 
 التنمية حتقيق عوامل من عامالً  بوصفها الرياضة شؤون وإدارة الرياضي اجملال يف النزاهة

 والسالم املستدامة
٦ 

ومواكبتها  االجتماعية التحوالت فهم من اجملتمعات لتمكني والِقيم املعارف حشد
 االجتماعية) التحوالت إدارة (برنامج

٤ 

 ٢ الثقافات بني احلوار ،٢ املنشودة النتيجة ،١ العمل حمور
 احلوار عليها ينطوي اليت اإلمكانيات من تستفيد للجميع وشاملة مساملة جمتمعات إقامة
 الشباب مشاركة ومن

٢ 

 لتحقيق املشرتكة والذاكرة التاريخ عناصر ترويج ،٤ املنشودة النتيجة ،١ العمل حمور
 واحلوار املصاحلة

١ 

 الثقافة
 ٥ )٢٠٠١ عام اتفاقية( باملياه املغمور الثقايف الرتاث محاية
 ٢ )وبروتوكولَيها ١٩٥٤ عام اتفاقية( مسلح نزاع حالة يف الثقافية املمتلكات محاية
 ٢ الثقافية االتفاقيات تطبيق طريق عن اجلنسني بني املساواة اعتبارات مراعاة تعميم
 ٢ الثقايف والتنوع واإلبداع الرتاث ِقيم تعزيز إىل الرامية التعليمية الربامج

 قدرات وتعزيز مشروعة غري بطرق الثقافية املمتلكات ونقل وتصدير استرياد مكافحة
 املتاحف وتعزيز حبماية اخلاصة ٢٠١٥ عام وتوصية ١٩٧٠ عام اتفاقية( املتاحف

 )اجملتمع يف تؤديه الذي والدور وتنوعها التحف وجمموعات

١ 

 ١٩٨٠ عام وتوصية ٢٠٠٥ عام اتفاقية( وتعزيزه الثقايف التعبري أشكال تنوع على احملافظة
 )الفنان أوضاع بشأن

١ 

 لتعزيز ٢٠١٥ عام اسرتاتيجية تنفيذ ذلك يف مبا هلا، والتصدي الطوارئ حلاالت التأهب
 املسلح النزاع حاالت يف الثقافية التعددية وتشجيع الثقافة محاية إىل الرامية اليونسكو أنشطة

١ 

 االتصال والمعلومات
 التنمية أهداف وحتقيق عمل فرص إلجياد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام
 املستدامة

٥ 

 ٥ احلكومي الدويل للجميع املعلومات برنامج بأولويات املتعلقة النتائج تعزيز
 املفتوحة احللول واستخدام التعليم، جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام

 للجميع شاملة معرفية جمتمعات بناء أجل من واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا
٢ 

 ٢ العامل ذاكرة برنامج تضم بوسائل الوثائقي الرتاث صون
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 الردود عدد أصحاب مجال المواضيعيالقطاع/ال
 ٢ املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج تنفيذ
 ١ الصحفيني سالمة فيها مبا والصحافة، التعبري حرية
 ١ االتصال لتنمية الدويل الربنامج طريق عن اإلعالم وسائل تنمية
 ١ فيها املشاركة من اجلمهور ومتكني التعددية اإلعالم وسائل تعزيز

 اللغوية واألقليات اإلعاقة ذوو األشخاص ومنها الفئات، مجيع على باملعارف االنتفاع تعميم
 ٢٠٠٣ عام توصية( والضعيفة املهّمشة االجتماعية الفئات وسائر النائية املناطق وسكان

 )السيربين باجملال االنتفاع وتعميم واستخدامه اللغوي التعدد تعزيز بشأن

١ 

 
 وقّدم أصحاب الردود، فضًال عن ذلك، جمموعة من التوصيات تضم ما يلي: -٧٨

 التربية

مرحلة الطفولة املبكرة يف الوثيقة  رأى أحد أصحاب الردود أنه ينبغي، فيما خيص الربنامج الرئيسي األول، تعزيز التعليم يف
 . ورأى أحد أصحاب الردود أيضًا أنّه ينبغي لليونسكو أن ختّفض املوارد اليت تستثمرها يف الرتبية الصحية والرتبية٥م/٣٩

جملال اجلنسية، وأّن الدول األعضاء هي اليت ينبغي هلا أن متسك بزمام املبادرة يف هذا ا والرتبية اإليدز ومرض فريوس بشأن
 مبساعدة وكاالت األمم املتحدة األخرى الشريكة الناشطة يف هذا امليدان.

 واإلنسانية االجتماعية العلوم

بالعمل يف جمال احلوار بني الثقافات بطريقة مشرتكة بني القطاعات، وبإعطاء األولوية يف املقام األول  أصحاب الردودأوصى 
أصحاب . واقرتح أحد والنازحنياالستدامة والربامج اخلاصة بالشباب واملعوقني وعلم  لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية

البيولوجيا بطريقة تدرجيية يف إطار اإلصالحات اجلارية. واقرتح آخر  ألخالقيات احلكومية الدولية إ�اء عمل اللجنة الردود
إعادة النظر يف عمل قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية برمته وإدخال التعديالت الالزمة لتلبية االحتياجات الراهنة. وأوصى 

 ية يف قطاع واحد.بدمج قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية وقطاع العلوم الطبيع أصحاب الردودأحد 

 الثقافة

 االتفاقيات الثقافية: -

ينبغي للدول األطراف يف االتفاقيات الثقافية أن حتدد األولويات الرئيسية وأن ترّكز عليها، وأن تساهم يف متويل األنشطة 
بالنتائج يتضمن تقارير دورية املتعلقة هبا من أجل سّد الثغرات؛ وينبغي وضع أُطر للنتائج ونظام فعال للرصد وإطار لإلعالم 

و/أو تعزيز اُألطر والُنظم املوجودة؛ وينبغي النظر يف إمكانية تعديل الربامج املواضيعية أو إ�ائها أو تكليف منظمات شريكة 
 العاملة حتت رعاية اليونسكو بتنفيذها. ٢مراكز الفئة معاهد و ك
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 اخلاصة ٢٠١١ عام وتوصية ١٩٧٢ عام اتفاقية( املادي والرتاث) ٢٠٠٣ عام اتفاقية( املادي غري الثقايف الرتاث -
 :)التارخيية احلضرية باملناظر

ينبغي االنتقال من الرتكيز الراهن على آليات إعداد القوائم واإلدراج فيها إىل الرتكيز على وضع آليات لتحقيق األغراض 
 طويلة األجل. األكثر أمهية املتمثلة يف صون الرتاث وإدارته ومحايته بصورة

 إىل الرامية اليونسكو أنشطة لتعزيز ٢٠١٥ عام اسرتاتيجية تنفيذ ذلك يف مبا هلا، والتصدي الطوارئ حلاالت التأهب -
 املسلح: النزاع حاالت يف الثقافية التعددية وتشجيع الثقافة محاية

الثقافية يف نطاق املهمة األصلية املسندة إليها ووفقاً جيب على اليونسكو أن تضطلع بعملها يف جمال محاية الرتاث والتعددية 
 ألحكام االتفاقيات املوجودة.

 الثقايف: والتنوع واإلبداع الرتاث ِقيم تعزيز إىل الرامية التعليمية الربامج -

قيات املتعلقة ينبغي تعزيز الرتكيز على دور التثقيف بشأن الرتاث يف درء التطرف العنيف، وتعزيز السعي إىل تنفيذ االتفا
 بالرتاث عن طريق العمل املشرتك بني القطاعات.

المحيطات  لعلوم الحكومية الدولية واللجنة الطبيعية بالعلومتُقّدم أية توصية بشأن اجملاالت املواضيعية اخلاصة  ومل
 .باالتصال والمعلوماتاملواضيعية اخلاصة  والمجاالت

 الخاتمة -رابعاً 

الردود، بوجه عام، بدور اليونسكو يف بناء السالم واإلتيان مبزايا نسبية فريدة واالضطالع ذّكر عدد من أصحاب  -٧٩
باألدوار الريادية يف خمتلف جماالت اختصاصها. وأّكد أصحاب الردود أن ضرورة تعزيز احلوار والتفاهم إبّان النزاعات جتعل 

ة يف منظومة األمم املتحدة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة اليونسكو، على الرغم من املوارد احملدودة، منظمة مهمة للغاي
 .٢٠٣٠ لعام

 :٥م/٣٩واقرتح عدد من أصحاب الردود النظر يف اجلوانب التالية عند إعداد الوثيقة  -٨٠

 الرتكيز االسرتاتيجي:

تعزيز دور تعزيز الرتكيز االسرتاتيجي وحتديد األولويات، إذ أُبديت على وجه اخلصوص مالحظات تدعو إىل  -
اليونسكو الريادي يف جماالت التعليم والعلوم الطبيعية والتشجيع على إقامة الصناعات الفنية واإلبداعية. وأوصى 
أحد أصحاب الردود بتعزيز مساعدة اليونسكو للبلدان اليت يتعرض تراثها للتدمري من جرّاء اإلرهاب، وزيادة 

 بناء؛املساعدات املقدمة من أجل الرتميم وإعادة ال
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 مواصلة تعميم مراعاة اعتبارات املساواة بني اجلنسني يف مجيع برامج اليونسكو؛ -

 مواصلة إدراج قضايا الشباب يف اجملاالت املشرتكة بني القطاعات ووضع اسرتاتيجيات خاصة بالشباب؛ -

 للتخصصات؛ االرتقاء بالعمل املشرتك بني القطاعات واجلامع -

 مات األخرى الذي حيّد من فعالية عمل اليونسكو ومن بروزه يف آن معاً؛تفادي التداخل مع املنظ -

 تتوافق مع أولويات الدول األعضاء؛ عدم التشجيع يف امليدان على األنشطة اليت ال -

 تعزيز التعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ -

 برنامج املسامهة؛ اقرتحت إحدى الدول األعضاء تعزيز -

 احلوكمة وأساليب العمل:

االستناد إىل عمليات املراجعة اخلارجية اخلاصة باحلوكمة من أجل حتسني احلوكمة عن طريق إعادة النظر يف  -
 الُبىن الداخلية وتبسيطها لتعزيز الفعالية وحتقيق املزيد من الوفورات؛

 نتقال إىل احلوار املنّظم بشأن التمويل؛مواصلة تطبيق امليزنة املستندة إىل النتائج واال -

 الشبكة امليدانية:

تعزيز الشبكة امليدانية وإعادة تنظيمها للتمكن من تعزيز فعالية دورها يف تنفيذ الربامج ومن حتسني تلبية املنظمة  -
 الحتياجات الدول األعضاء من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

دانية مع األطراف األخرى الفاعلة يف منظومة األمم املتحدة، وكذلك مع اللجان الوطنية تعزيز تنسيق املكاتب املي -
 والشركاء اآلخرين؛

تعزيز أوجه التآزر على الصعيدين اإلقليمي والوطين عن طريق التعاون بني املكاتب اإلقليمية واملكاتب الوطنية  -
 ؛الفاعلة اإلقليميةواللجان الوطنية واألطراف  ٢و ١ تنيالفئكز ا ومر ومعاهد 

 تنمية وتعزيز قدرات املوظفني امليدانيني؛ -

 ؛اللجان الوطنية تنمية قدرات -

 :١ معاهد الفئة

، وعلى ربط عملها مبساعي الدول األعضاء الرامية إىل ١ مواصلة العمل على ضمان استدامة عمل معاهد الفئة -
ه خاص على املعاهد املعنية بالرتبية وعلى املساعي الرامية حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وينطبق هذا األمر بوج
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األربعة  ١ اخلاص بالتعليم. واقرتح أحد أصحاب الردود دمج معاهد الفئة ٤إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة 
 املوجودة يف أوروبا يف معهد واحد؛

 التمويل:

 تفادي حاالت التأخر يف دفع االشرتاكات املقررة؛ -

 اكات اسرتاتيجية لزيادة املوارد املالية؛إقامة شر  -

 تعزيز تعبئة املوارد اخلارجة عن امليزانية. -

وقّدم أصحاب الردود، فضًال عن ذلك، بعض التعليقات واالقرتاحات الداعية إىل حتسني إجراءات املشاورة  -٨١
االستبيان، وبعض املشاكل التقنية، دون إجراء مشاورات يلي: حال الوقت القصري املتاح للرد على  واالستبيان ذاته، ومنها ما

مستفيضة مع كل اهليئات املعنية داخل كل بلد؛ ويريد بعض الدول األعضاء أن يشمل االستبيان قضايا أخرى تضم على 
، ٢٠٣٠عام يندرج يف نطاق املهمة املسندة إىل اليونسكو من القضايا املتعلقة خبطة التنمية املستدامة ل سبيل املثال ما

 وكذلك احلضور امليداين والُبىن الداخلية للمنظمة.
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 الملحق

 قائمة الدول األعضاء التي شاركت 
 ٥م/٣٩المنتسبين الذين شاركوا في الرد على االستبيان الخاص بالوثيقة واألعضاء 

 الدول األعضاء

 أمريكا الالتينية والكاريبي أوروبا وأمريكا الشمالية آسيا والمحيط الهادي الدول العربية أفريقيا

 أوغندا
 بنني

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 تشاد
 توغو

مجهورية أفريقيا 
 الوسطى
 الكونغو مجهورية

 جنوب أفريقيا
 رواندا
 زامبيا

 زمبابوي
 السنغال
 سيشيل

 غانا
 غينيا
 فريدي كابو

 الكامرون
 كوت ديفوار

 كينيا
 ليبرييا

 ليسوتو
 مايل

 مدغشقر
 

 موريشيوس
 ناميبيا
 نيجرييا

 األردن
 تونس
 اجلزائر

 اجلمهورية العربية السورية
 العراق

 مانعُ 
 فلسطني

 قطر
 الكويت

 لبنان
 املغرب

 موريتانيا

 أسرتاليا
 إندونيسيا

 أوزبكستان
 إيران (مجهورية إيران

 )اإلسالمية
 باكستان

 بنغالديش
 تركمانستان

 تونغا
 جزر كوك

 مجهورية كوريا
مجهورية الو الدميقراطية 

 الشعبية
 النكا سري

 الصني
 الفلبني

 كمبوديا
 منغوليا
 ناورو
 نيبال

 اليابان

 االحتاد الروسي
 أرمينيا
 إسبانيا
 إستونيا
 ألبانيا
 أملانيا
 أندورا

 أوكرانيا
 يرلنداآ

 إيطاليا
 الربتغال
 بلجيكا
 بلغاريا
 بولندا

 بيالروس
 تركيا
 يةمهورية التشيكاجل

 مجهورية مولدوفا
 جورجيا
 الدمنارك
 رومانيا

 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 السويد
 سويسرا
 صربيا
 فنلندا
 قربص
 كندا
 التفيا
 ليتوانيا

 األرجنتني
 أنتيغوا وبربودا

 أوروغواي
 باراغواي

 البهاما
 بوليفيا (دولة بوليفيا

 )تعددة القومياتامل
 بريو

 وتوباغو ترينيداد
 يةنيكيمهورية الدوماجل

 غرينادينو سانت فنسنت 
 سانت لوسيا

 السلفادور
 سورينام
 شيلي

 غرينادا
 فنزويال مجهوريةفنزويال (

 البوليفارية)
 كوبا

 كوستاريكا
 كولومبيا
 املكسيك
 نيكاراغوا
 هندوراس
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اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 

 الشمالية يرلنداآو 
 موناكو
 النرويج
 النمسا

 اجملر
 اليونان

 
 األعضاء المنتسبون:

 أمريكا الالتينية والكاريبي أوروبا وأمريكا الشمالية
 جزر فريجني الربيطانية جزر فارو

 مارتن سنت
 كوراساو

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 املائتانالدورة 

200 EX/13 
Part I (B) 

 ١٣م ت/٢٠٠ 
 )باءالجزء األول (

  
 ٥/٩/٢٠١٦باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ١٣لبند ا

 ميزانيةلية للمديرة العامة بشأن مشروع برنامج و االقتراحات األو 
 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨لفترة ا

 )باءالجزء األول (

 منظمات األمم المتحدة ملخصات لردود
 الدولية الحكوميةوالمنظمات 

 والمنظمات الدولية غير الحكومية

 لملخصا

  لفرتةا ميزانيةو  برنامج مشروع بشأن العامة للمديرة األولية االقرتاحاتاجلزء األول من هذه الوثيقة  يتضمن
 االسرتاتيجيةغطيها تاليت  ٢٠٢١-٢٠١٤واألخري للفرتة  يكون الربنامج الثاينسي ذال، )٥/م٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨

 .)٤/م٣٧(للمنظمة  األجل املتوسطة

 بربنامج اخلاص لدول األعضاء واألعضاء املنتسبني على االستبيانلردود ا حتليلية خالصة) لفأ(اجلزء األول  ويعرض
 .٤١٥٢/د خ الدوري اخلطاب طي وزعالذي ، )٥/م٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨ الفرتة وميزانية

 والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات المتحدة األمم منظمات لردود ملخصات) اءب(الجزء األول  ويقدم
 .الحكومية غير الدولية

غهاي، يف شن ت عقديتليمية للجان الوطنية لليونسكو الاملشاورات اإلقاخلاصة بتقارير ال) جيم(اجلزء األول ويتضمن 
 .٢٠١٦يونيو /حزيران  ١٥يف  ،الصنيب

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002278/227860a.pdf
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 مقدمةال -أوالً 

عملية تشاور  املديرة العامةاستهلت ، ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٨واملؤرخ يف  ٤١٥٢يف اخلطاب الدوري املرقم خ د/ - ١
 ذلك يف إىل الدول األعضاء، مبامرسل ) ٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨استبيان بشأن مشروع برنامج وميزانية الفرتة  من خالل

 باليونسكو تربطها اليت احلكومية غري واملنظمات احلكومية الدولية املنظمات وإىل الدول، هذه يف لليونسكو الوطنية اللجان
اللتماس آراء هذ الدول واملنظمات وتعليقاهتا واقرتاحاهتا بشأن املبادئ واألولويات  االستبيان ُصّمم وقد. رمسية عالقات

 .٥م/٣٩والتحديات الرئيسية والقضايا األساسية اليت ينبغي مراعاهتا لدى إعداد مشروع الوثيقة 

إحدى منظمات األمم املتحدة وثالث منظمات وحتتوي هذه الوثيقة على ملخص لآلراء واالقرتاحات الواردة من  - ٢
شاهبة (انظر القائمة امل اتيئاهلو  اتؤسساملكومية و احلدولية غري ال اتنظمهيئة من امل ٨٤دولية حكومية، وعلى حتليل لردود 
 .٢٠١٦أيار/مايو  ٢٠ يف امللحق) اليت تلقتها األمانة حىت

ويتبع ترتيب أجزاء هذه الوثيقة ترتيب بنية االستبيان. وميكن االطالع على النصوص الكاملة للردود على العنوان  - ٣
 5c39-planning/resources/preparation-strategic-of-http://www.unesco.org/new/en/bureau/ التايل على اإلنرتنت:

 والمنظمات الدولية الحكومية ملخص المالحظات التي أبدتها منظمات األمم المتحدة -ثانياً 

(حتقيق املساواة  ٥ الهدف(القضاء على الفقر) و ١ التنمية المستدامة هدفاألربعة كلهم أن  أصحاب الردودرأى  - ٤
 ٤ لهدفا منهموأضاف ثالثة لتعاون املشرتك مع اليونسكو. ا يف جماالت أولوية عاليةب يتسمانبني اجلنسني) هدفان 

ختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ (ا ١٣ الهدفاملياه إدارة مستدامة) و(إدارة  ٦ الهدف(ضمان التعليم اجليد) و
 ذات األولوية العالية.التعاون مع اليونسكو (احمليطات) إىل قائمة جماالت  ١٤ الهدف) ووآثاره

بالهدف أن التعاون املشرتك مع اليونسكو مهم ولكن بدرجة أقل يف اجملاالت املتعلقة  من أصحاب الردودورأى ثالثة  - ٥
التصنيع  (حتفيز ٩ الهدف اثنان) وأضاف جمتمعات مساملة ال يُهمَّش فيها أحد( ١٦ الهدف(النظم اإليكولوجية) و ١٥

 وتشجيع االبتكار) إىل تلك القائمة.

جمال  هوأن جمال "احلوار بني الثقافات وبناء السالم ومكافحة مجيع أشكال التمييز"  مجيع أصحاب الردودرأى و  - ٦
نهجها المشترك بين تسم بأولوية عالية وينبغي لليونسكو أن تزيد فيه استفادهتا من خربهتا املتعددة التخصصات وأن تعزز ي

"التعليم من أجل  جمال من أصحاب الردودوأضاف ثالثة  .٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام عند  القطاعات
التأهب حلاالت " و"وع البيولوجي وإدارة املوارد الطبيعية العابرة للحدودالتن" جماالت اثنان، وأضاف التنمية املستدامة"

تسخري التكنولوجيات الرقمية وتكنولوجيا املعلومات " و"الطوارئ والتصدي هلا (مبا يف ذلك احلد من خماطر الكوارث)
 .إىل تلك القائمة "واالتصاالت لتعزيز التنمية املستدامة

http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/resources/preparation-39c5/
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 أصحاب الردودووافق والروابط بني السياحة والثقافة. واألديان وأشري أيضًا إىل ضرورة تعزيز احلوار بني الثقافات  - ٧
بطريقة  المشتركة بين القطاعاتعلى أنه ينبغي للمنظمة أن تتخذ التدابري الالزمة إلتاحة تنفيذ الربامج واملشاريع عامًة 

 التكاليف. أكثر مرونة وفعالية وأكثر جدوى من حيث

لفئات سكانية على أنه ينبغي أن تستمر اليونسكو يف إيالء القدر ذاته من االهتمام  أصحاب الردودووافق مجيع  - ٨
هتميشاً. وتباينت  اتالفئألشد  أ�اهم ثالث عتربايف حني للشباب هي األولوية العليا أن منهم  اثنان واعترب، أو ُقطرية معيَّنة

إىل ضرورة  أصحاب الردود. وأشار أحد األولوية درجة حبسب األخرى املستفيدة والقطرية اآلراء يف ترتيب الفئات السكانية
 .بوجه خاص توفري فرص للتعليم والتعّلممن خالل إيالء العناية لألطفال النازحني من جراء احلروب والنزاعات 

 تعطي األولوية، في إطار اعتمادات ميزانيتها العادية،أنه ينبغي للمنظمة أن ووافق اثنان من أصحاب الردود على  - ٩
ومل يوافق أحد  لدعم أعماهلا التقنينية والتمهيدية وأن تكمل مواردها بأموال من خارج امليزانية لتمويل أعماهلا التنفيذية.

والتمهيدية بناء على أولويات التقنية صيص االعتمادات املالية لألعمال أصحاب الردود على ذلك النهج وأوصى بتخ
 الربنامج كي يتسىن تنفيذ كل األنشطة املزمعة تنفيذاً كامًال.

 تقييم البرنامج، وأولوياته

 آخر إنجازات اليونسكو - ألف

ت ي. وأوصالتربيةشدد ثالثة من أصحاب الردود على الفوائد الكربى للتعاون املشرتك مع اليونسكو يف جمال  -١٠
 .٢٠٣٠ جدول أعمال التعليم حىت عاماليونسكو بتنسيق وتيسري عملية وضع خارطة طريق لتنفيذ 

اثنان  ، وأشارةغري مهمبأ�ا  ةم الطبيعيالعلو التعاون املشرتك مع اليونسكو يف جمال  نتائجأحد أصحاب الردود  قيَّمو  -١١
 .حالتيهما على" ينطبق ال" اجملال هبذااملتعلق  الربنامج أن إىل

 بأ�ا بالغة واإلنسانية االجتماعية العلومأحد أصحاب الردود نتائج التعاون املشرتك مع اليونسكو يف جمال  موقيَّ  -١٢
 "ال ينطبق" على حالتيهما. هبذا اجملالاملتعلق  الربنامجأن  إىلوأشار اثنان  األمهية،

 عطىبأ�ا بالغة األمهية. وأ الثقافةأصحاب الردود نتائج التعاون املشرتك مع اليونسكو يف جمال  منم اثنان وقيَّ  -١٣
يف جمايل التعاون املشرتك الناجح يف جمال محاية الرتاث املادي وغري املادي و عن  حمددة أمثلةيف تعليقاهتم  الردودأصحاب 

 الثقافة والسياحة.

بأ�ا بالغة األمهية  االتصال والمعلوماتوقيَّم أحد أصحاب الردود نتائج التعاون املشرتك مع اليونسكو يف جمال  -١٤
 "ال ينطبق" على حالتيهما. املتعلق هبذا اجملال الربنامجأن  إىلوأشار اثنان 

 بأ�ا بالغة األمهية. معهد اليونسكو لإلحصاءقيَّم اثنان من أصحاب الردود فوائد العمل املشرتك مع ، أخرياً و  -١٥
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 المراد إعدادها ٥م/٣٩األولويات البرنامجية للوثيقة  –باء 

التي تتمتع بها  النسبيةللميزة و  تهاهميأل وفقاً اجملاالت املواضيعية مجيع مل يستكمل أصحاب الردود األربعة تقييم  -١٦
 عاليني أو نيمتوسطالعتبار معياري األمهية وامليزة النسبية لليونسكو . وكشف حتليل الردود عن توجه عام اليونسكو فيها

 إال اجملاالت التالية: يف مجيع اجملاالت

 قيِّمت أمهية عمل اليونسكو بأ�ا منخفضة يف اجملاالت التالية:فقد  -١٧

 ؛ والتعليم من أجل التنمية املستدامة (رد واحد)؛العامليةنة تعليم املواطَ  •

وتوطيد التعاون مع اجملتمع وال سيما مع الفئات الضعيفة، تعبئة نظم املعارف احمللية ومعارف السكان األصليني،  •
 (رد واحد)؛ ومنها سكان الدول اجلزرية الصغرية النامية والشعوب األصلية

 (رد واحد)؛ اة بني اجلنسني عن طريق تطبيق االتفاقيات الثقافيةتعميم مراعاة اعتبارات املساو  •

 النسبية لليونسكو بأ�ا منخفضة يف اجملاالت التالية:امليزة وقيِّمت  -١٨

اإليدز  الرتبية الصحية والرتبية بشأن فريوس ومرضنة العاملية؛ والتعليم من أجل التنمية املستدامة؛ و تعليم املواطَ  •
 ؛والرتبية اجلنسية

 ا (رد واحد)؛حتسني ختفيف املخاطر واإلنذار املبكر باألخطار الطبيعية والتأهب للكوارث والقدرة على الصمود أمامه •

؛ وإقامة جمتمعات مساملة وضع سياسات تشاركية وشاملة للجميع لتعزيز اإلنصاف واحلقوق واملبادئ األخالقية •
 وشاملة للجميع؛ وإدارة شؤون الرياضة (رد واحد).

واحد سوى  عنه لم جيبف)، الثالث عشر(السؤال  مواضيعيةالمجاالت الإنهاء فيما خيص السؤال عن أخرياً، و و  -١٩
 إىل أن كل اجملاالت املواضيعية ضرورية ملنظمته.الذي أشار أصحاب الردود فقط من 

 ملخص التعليقات التي قدمتها المنظمات الدولية غير الحكومية -ثالثاً 

 العامةاليونسكو: البيئة 

 السياق الدولي -ألف 

السؤال األول: وفقًا الحتياجاتكم وأولوياتكم الوطنية، ما هي أهداف التنمية المستدامة التي يمكن أن يتطلب 
تحقيقها مساعدة من اليونسكو؟ ويُرجى تحديد درجة األولوية لكل هدف عن طريق وضع أحد الخيارات التالية 

 "عالية" أو "متوسطة" أو "منخفضة".
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ويُرجى منكم، في حال الرّد بالنيابة عن وكالة لألمم المتحدة أو منظمة دولية حكومية أو منظمة غير حكومية، 
تحديد درجة األولوية وفقاً لمجاالت التعاون والعمل المشترك مع اليونسكو، سواء أكان ذلك على الصعيد العالمي 

 أم اإلقليمي أم المحلي.

 
(حتقيق املساواة  ٥الهدف (ضمان التعليم اجليد) و ٤الهدف رأت الغالبية العظمى للمنظمات غري احلكومية أن  -٢٠

رأى أكثر من إضافة إىل ذلك، لتعاون املشرتك مع اليونسكو. و ا يف جماالتن يتسمان بأولوية عالية بني اجلنسني) جماال
(القضاء على الفقر)  ١والهدف ة وشاملة للجميع) (إقامة جمتمعات مسامل ١٦الهدف نصف أصحاب الردود أن 

 عالية.بأولوية (إدارة املياه) جماالت تتسم  ٦ والهدف

لتعاون املشرتك يف جماالت ا(الطاقة) جمال يتسم بأولوية متوسطة  ٧ الهدفورأى ستون باملئة من أصحاب الردود أن  -٢١
، أدىن سلم األولوياتيف و تتسم بأمهية متوسطة. اعُتربت أ�ا مع اليونسكو، وتباينت اآلراء فيما خيص األهداف األخرى اليت 

 ٩ بالهدفاجملاالت املتعلقة التعاون املشرتك مع اليونسكو يتسم بأمهية منخفضة يف  أنباملئة من أصحاب الردود  رأى أربعون
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 ١٤ الهدف خيص تقريباً من أصحاب الردود فيما باملئة ثالثنيوكذلك احلال بالنسبة إىل  ع وتشجيع االبتكار)(حتفيز التصني
 (أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة). ١٢ والهدف(احمليطات) 

 العمل المشترك بين القطاعات -باء 

الواردة في القائمة التالية وفقًا لرأيكم في السؤال الثاني: يرجى تحديد درجة األولوية لكل مجال من المجاالت 
المواضيع التي ينبغي لليونسكو أن تزيد فيها استفادتها من خبرتها المتعددة التخصصات وأن تعزز نهجها المشترك 

 .٢٠٣٠بين القطاعات من أجل مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 
 الثقافات وبناء السالم ومكافحة مجيع أشكال التمييزاحلوار بني  المجال األول
 تعليم املواطنة العاملية، الذي يشمل درء التطرف العنيف المجال الثاني
 التعليم من أجل التنمية املستدامة المجال الثالث
 تغّري املناخ المجال الرابع

 للحدود التنوع البيولوجي وإدارة املوارد الطبيعية العابرة المجال الخامس
 املدن املستدامة المجال السادس
 التأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلا (مبا يف ذلك احلد من خماطر الكوارث) المجال السابع
 تسخري التكنولوجيات الرقمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز التنمية املستدامة المجال الثامن
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ينبغي للمنظمة أن تتخذ التدابير الالزمة إلتاحة تنفيذ البرامج والمشاريع  السؤال الثالث: هل توافقون على أنه
 المشتركة بين القطاعات بطريقة أكثر مرونة وفعالية وأكثر جدوى من حيث التكاليف؟

 

 .فيما يلي حتليل الردود على السؤالني الثاين والثالث -٢٢

و"تعليم  ،الثقافات وبناء السالم ومكافحة مجيع أشكال التمييز""احلوار بني  رأت غالبية أصحاب الردود أن جماالت -٢٣
جماالت تتسم بأولوية عالية  هي "التعليم من أجل التنمية املستدامة"و الذي يشمل درء التطرف العنيف"، ،نة العامليةاملواطَ 

املشرتك بني القطاعات من أجل وينبغي لليونسكو أن تزيد فيها استفادهتا من خربهتا املتعددة التخصصات وأن تعزز �جها 
 .٢٠٣٠مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

التعليم يف  من بينها ما يلي:و للعمل املشرتك بني القطاعات، اعتربوها مهمة  أخرى ردود جماالتال اقرتح أصحابو  -٢٤
من األخطار البشرية والكوارث صو�ا يف حاالت النزاع املسلح و حاالت الطوارئ؛ ومحاية الرتاث الثقايف واملمتلكات الثقافية 

الطبيعية؛ والنهوض بالثقافة والصناعات اإلبداعية املعاصرة كعامل من عوامل إقامة مدن مستدامة؛ وتنظيم التكنولوجيات 
 املعلومات واالتصاالت.اجلديدة؛ ومكافحة خطابات التمييز والكراهية املنقولة عرب شىت الوسائل ومنها تكنولوجيات 

أن كل اجملاالت املقرتحة تبدو مهمة للعمل املشرتك بني القطاعات، ولكن اقُرتح أن تركز اليونسكو إىل أيضاً وأشري  -٢٥
على جماالت تغري املناخ واملدن املستدامة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إذ إ�ا جماالت جديدة نسبيًا وعليه تتطلب 

 واعتماد رؤية جديدة. الفكر وإعمالإقامة حوار 

وفيما خيص السؤال الثاين، وافقت أغلبية أصحاب الردود على أنه ينبغي للمنظمة أن تتخذ التدابري الالزمة إلتاحة  -٢٦
 تنفيذ الربامج واملشاريع املشرتكة بني القطاعات بطريقة أكثر مرونة وفعالية وأكثر جدوى من حيث التكاليف.
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 المستفيدة الفئات -جيم 

 السؤال الرابع: هل توافقون على استمرار المنظمة في إيالء القدر ذاته من االهتمام لفئات سكانية أو ُقطرية معيَّنة؟

 

(الدرجة  ١مستويات لدرجات األولوية ترتاوح بني  املطروح أعاله اقرتح أصحاب الردود الذين وافقوا على مضمون السؤال
 العليا):(الدرجة  ٥الدنيا) و

 

وقد وافقت األغلبية العظمى ألصحاب الردود على أنه ينبغي أن تستمر اليونسكو يف إيالء القدر ذاته من االهتمام  -٢٧
تستحق درجة عالية من  مجيعها الفئاتهذه على أن بوجه عام ووافق أصحاب الردود لفئات سكانية أو ُقطرية معيَّنة. 

 الشباب بأعلى درجات األولوية. حيظى أنأنه ينبغي  )٪٥٩ت الغالبية (رأ االهتمام وإن
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أخرى ذات أولوية ومنها األطفال النازحون ورأى عدد من أصحاب الردود أنه ينبغي لليونسكو أن تركز على فئات  -٢٨
غري  سيما األمهات؛ والعاملون يف أوضاع ؛ والفتيات والنساء والونواملسنّ  ،األطفال الصغارو بسبب النزاعات والكوارث، 

اقرتاحات لتعزيز  أيضاً  زواج األطفال والزواج القسري. وقدِّمت منعإىل  دعا أحد أصحاب الردودبوجه خاص، مستقرة. و 
إسهامه يف هذه زيادة الذي يُتوخى التعاون بني الوكاالت يف تلك اجملاالت وكذلك مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص 

 .اجملاالت

 الوظائف -دال 

الخامس: هل تعتقدون أنه ينبغي لليونسكو، نظرًا إلى مواردها المحدودة، أن تعطي األولوية لدعم أعمالها السؤال 
التقنينية والتمهيدية عند تخصيص اعتمادات ميزانيتها العادية، وأن تكمل مواردها بأموال خارجة عن الميزانية لتمويل 

 أعمالها التنفيذية؟

 
على أنه ينبغي للمنظمة أن تعطي األولوية، يف إطار اعتمادات ميزانيتها العادية، لدعم  وافقت أغلبية أصحاب الردود -٢٩

وذكر بعض أصحاب أعماهلا التقنينية والتمهيدية وأن تكمل مواردها بأموال من خارج امليزانية لتمويل أعماهلا التنفيذية. 
تدعم عمل املنظمات غري هي زايا النسبية لليونسكو؛ و الردود املوافقني على ذلك أن األعمال التقنينية والتمهيدية من امل

ردود على أنه ميكن االضطالع بضعة  أصحابأيضًا احلكومية؛ وتؤدي إىل مشاركة اجملتمع املدين مشاركة فعالة. وشدد 
 التنفيذ ومنهم املنظمات غري احلكومية. يف عملية بالعمل التنفيذي بالتعاون مع شركاء

اخلامس إيضاحات بردودهم أبدوا فيها موافقتهم على اجلملة الواردة يف نص السؤال  ردود بضعة أصحابوأرفق  -٣٠
وأال ميس  على أن تكون أولويات العمل التنفيذي املمول من خارج امليزانية متماشية متامًا مع أولويات الربنامج وامليزانية

 .ذلك باستقاللية املنظمة



200 EX/13 Part I (B) – page 9 

 

، على أمهية العمل التقنيين/التمهيدي اخلامس  يوافقوا على مضمون السؤالوشدد عدد من أصحاب الردود الذين مل -٣١
 أيضاً  التنمية املستدامة. وأشارعضاء يف حتقيق اآلثار/النتائج و واألعمال التنفيذية اليت تضطلع هبا اليونسكو لدعم الدول األ

 التفكر وتقييم العمل التقنيين. عمليةإىل أن العمل التنفيذي يكتسي أمهية أساسية إلثراء  أصحاب بضعة ردود

استحداث آليات وخطط حفز جديدة من أجل تعبئة األموال من خارج الردود على ضرورة  بوشدد بعض أصحا -٣٢
ضرورة تأمني توازن بني متويل العمل التقنيين ومتويل العمل التنفيذي،  أكد آخرون. و سيما من القطاع اخلاص وال امليزانية

ضمان مشاركة الفئات لاألعمال التنفيذية و ط يف االعتماد على املوارد اخلارجة عن امليزانية يف تنفيذ وذلك لتحاشي اإلفرا
 .ألعمالتبنيها هلذه او يف األعمال اليت تعنيها املستفيدة 

 تقييم البرنامج، وأولوياته

 آخر إنجازات اليونسكو -هاء 

من دعم اليونسكو في المجاالت التالية، فيرجى تقييم السؤال السادس: إذا استفاد بلدكم خالل السنوات الماضية 
أهمية النتائج المحققة عن طريق اختيار أحد الخيارات التالية: "بالغة األهمية" أو "متوسطة األهمية" أو "غير مهمة" 

المخصص  أو "ال ينطبق". ولعلكم ترغبون أيضاً في التعليق باختصار على طبيعة وأهمية هذا الدعم ونتائجه في اإلطار
كلمة). ويُرجى منكم، في حال الرّد بالنيابة عن وكالة لألمم المتحدة أو منظمة دولية   ٢٠٠لذلك (ما ال يزيد على 

حكومية أو منظمة غير حكومية، تحديد درجة األولوية وفقاً لمجاالت التعاون والعمل المشترك مع اليونسكو، سواء 
 أم المحلي.أكان ذلك على الصعيد العالمي أم اإلقليمي 

 التربية –البرنامج الرئيسي األول  ٦,١

 
 نحىامل يشبه املنحى وهذا ،كبريةلعمل اليونسكو يف جمال الرتبية فوائد   أن املنظمات غري احلكوميةمن  ٪٧٥ رأى -٣٣

احلكومية عن رغبتها يف توطيد تعاو�ا مع  وأعربت املنظمات غري .االستبيان على األعضاء الدول ردود يف لوحظ الذي
اليونسكو يف جمال الرتبية وأعربت عن تقديرها لدور املنظمة يف وضع القواعد واملعايري ويف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
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التدريب يف اجملال بيان بعض جماالت التعاون املذكورة: حمو األمية لدى الكبار والتعّلم مدى احلياة، والتعليم و  ويلي. ٢٠٣٠
التقين واملهين؛ وتدريب املعلمني والتطوير املهين املستمر؛ والتعليم اجليد للجميع؛ واملساواة بني اجلنسني ومتكني الفتيات 

بفعالية أكرب  هاأن تعزز اليونسكو شراكاهتا وأن تستفيد منب ي أيضاً والنساء؛ والتعددية اللغوية؛ والتكنولوجيات. وأوص
 سيما كراسي اليونسكو اجلامعية. وال

 العلوم الطبيعية، بما في ذلك اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات -البرنامج الرئيسي الثاني ٦,٢

 
مع اليونسكو يف جمال العلوم الطبيعية أفضى إىل مؤخراً تعاو�م  أن الردود أصحاب نصف من أقل املتوسط يف رأى -٣٤

نتائج مهمة. وأشاروا يف تعليقاهتم إىل التعاون املثمر مع اليونسكو يف إطار الربامج الدولية احلكومية مثل برنامج اإلنسان 
لدورة احلادية ا وكذلك يف إطار ،واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ،والربنامج اهليدرولوجي الدويل ،واحمليط احليوي

وذُكرت حتديداً املشروعات والفعاليات املشرتكة  .يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخوالعشرين ملؤمتر األطراف 
ات اخلاصة بتعزيز النفاذ إىل املياه يف أفريقيا، واملدن املستدامة واملياه، ومتكني النساء لرصد املوارد املائية. وذُكرت أيضاً الشراك

، أكادميية العلوم للعامل الناميمع التابع للجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، و  احمليطاتالنظام العاملي لرصد الناجحة مع 
تنظيم فعاليات رئيسية  وأشري أيضًا إىل ،الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية، و املركز الدويل للفيزياء النظريةو 

 للعلوم. العاملي املنتدى منها

 العلوم االجتماعية واإلنسانية -الثالث البرنامج الرئيسي  ٦,٣
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٪ من املنظمات غري احلكومية السبعني اليت ردت على هذا السؤال أن تعاو�ا مؤخراً مع اليونسكو يف جمال ٦٤رأى  -٣٥
أشار أصحاب الردود يف تعليقاهتم إىل أمهية على وجه اخلصوص، العلوم االجتماعية واإلنسانية أفضى إىل نتائج مهمة. و 

سيما بناء القدرات لرتويج ثقافة السالم والالعنف. وذُكرت أيضاً أمثلة للتعاون الناجح  مل اليونسكو يف جمال الشباب والع
يف عدد من اجملاالت منها السالم واحلوار بني الثقافات، وحتقيق التقارب بني الثقافات، ومكافحة التمييز العنصري وكراهية 

  وحقوق املرأة، واهلجرة، واألقليات واإلدماج يف اجملتمع، واألخالقيات.األجانب، واملساواة بني اجلنسني

 الثقافة -البرنامج الرئيسي الرابع  ٦,٤

 
نتائج هي اليونسكو يف جمال الثقافة  التعاون معالنتائج احملققة بفضل أن  من أصحاب الردود ٪٧٠ املتوسط يف رأى -٣٦

؛ وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف: محاية الرتاث الثقايف والطبيعي؛ ومحاية حتديداً  إىل اجملاالت التاليةوأشري  مهمة.
: املدن اإلبداعية؛ والتخطيط ذلك بدرجة أقل، وهي، وإْن كان أخرىووردت إشارات إىل جماالت الرتاث غري املادي.  وصون

 جتار غري املشروع بالرتاث الثقايف.اال وحظراحلضري؛ ومحاية املمتلكات الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح؛ 

والصكوك التقنينية بوصفها مراجع أساسية استفيد الثقافية اقيات االتف أمهيةوشدد عدد من أصحاب الردود على  -٣٧
. السالم الدائممنها يف العمل مع اجملتمعات احمللية وسامهت يف حتقيق التقارب بني الثقافات وإقامة احلوار بينها وحتقيق 

 .والتعليمبني الثقافة القائمة وركزوا على الروابط والصالت 

بالتعاون مع  التنبؤ على القدرة حتسنيمن بينها ما يلي: و خاصة باملستقبل،  أخرى قدم أصحاب الردود توصياتو  -٣٨
التنوع اللغوي  دماجإل مستعرضاللجوء إىل �ج  وزيادةالصعيدين اإلقليمي واحمللي؛  علىالدعم  تعبئة قطاع الثقافة؛ وزيادة

 يف حتقيق التنمية املستدامة. تهمسامهتعزيز الثقافة و  جماليف 
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 االتصال والمعلومات -البرنامج الرئيسي الخامس  ٦,٥

 
اعتربت غالبية أصحاب الردود، بوجه عام، النتائج احملققة بفضل الدعم الذي تقدمه اليونسكو يف جمال االتصال  -٣٩

 متوسطة األمهية.واملعلومات نتائج 

الرتاث الوثائقي : ومن بينها ما يلياجملاالت املواضيعية لالتصال واملعلومات  ترتبط األمثلة على الفوائد احملققة بشىتو  -٤٠
بادرات املواألطلس العاملي للغات؛ ودعم وسائل اإلعالم للمجتمعات احمللية؛ واملساواة بني اجلنسني واألخالقيات يف  العاملي
 االتصال واملعلومات؛ ووضع برامج متنقلة.خل يف إطار اليت تد

أكرب من قدر توطد اليونسكو شراكاهتا مع املنظمات غري احلكومية وأن توسع تعاو�ا معها بغية حتقيق  بأن يأوصو  -٤١
تقييم بغية السابقة ألنشطة التعاون  تقييمًا مشرتكاً  اليونسكو واملنظمات غري احلكوميةأن جتري  هلذه الغايةالتآزر. واقُرتح 

 نتائجها واالستناد إليها يف أنشطة التعاون املقبلة.

 معهد اليونسكو لإلحصاء ٦,٦

 
ينطبق على عمل منظمتهم غري  ال) من أصحاب الردود أن عمل معهد اليونسكو لإلحصاء ٪٤١رأى عدد كبري ( -٤٢

قاعدة بيانات كبرية يف جماالت اختصاص اليونسكو  املعهد إذ يوفر ةعهد مهمأعمال امل٪ أن ٤٤رأى لكن احلكومية. و 
 فصلة حبسباملبيانات ال بفضل العديد من البيانات ومنهارصد التقدم احملرز على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري تتيح 
 على أمهية البيانات واملؤشرات لرصد حتقيق أهداف التنمية املستدامة. اجلنس. وشددوا نوع
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 امعة للتخصصات/المشتركة بين القطاعاتاألنشطة الج ٦,٧

 
دور  اجلامعة للتخصصات/املشرتكة بني القطاعات األنشطة٪ من أصحاب الردود أن دور اليونسكو يف ٥٣رأى  -٤٣

املشرتكة واملهمة ومنها  اجملاالت املواضيعية إىل ارواوأش .جوانبها من الكثري يف مرتابطةمهم وأن الربامج الرئيسية اخلمسة 
 القضاء على الفقر.بوجه أعم السالم واملساواة بني اجلنسني والشباب وتغري املناخ والتنمية املستدامة و 

 إعدادها المراد ٥/م٣٩ للوثيقة البرنامجية األولويات - واو

السؤال السابع: يُرجى منكم، تبعًا ألولويات بلدكم (أو وكالتكم)، ومن أجل إتاحة تحديد األولويات البرنامجية 
، تقييم كل مجال من المجاالت المواضيعية الواردة في الجدول أدناه وفقاً ٢٠٢١-٢٠١٨لليونسكو للفترة 
 للمعيارين التاليين:

ت وأولويات بلدكم/وكالتكم: ما مدى أمهية اجملاالت املواضيعية بالنسبة الحتياجا األهمية المعيار األول: -
 ؟٢٠٣٠سّيما يف ظل خطة التنمية املستدامة لعام  التالية بالنسبة الحتياجات وأولويات بلدكم، وال

التالية  : ما مدى متتع اليونسكو مبيزة نسبية يف اجملاالت املواضيعيةلليونسكو المعيار الثاني: الميزة النسبية -
 مقارنة بسائر املنظمات الوطنية (والدولية)؟
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 المجاالت المواضيعية الخاصة بالتربية ٧,١
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ED 1 برمته القطاع نطاق على واخلطط السياسات وضع 
ED 2 األمية حمو 
ED 3 واملهين التقين اجملال يف والتدريب التعليم 
ED 4 العايل التعليم 
ED 5 املعلمون 
ED 6 التعّلم نتائج وتقييم ورصد تعزيز 
ED 7 التعليم جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام 
ED 8 العاملية املواطَنة تعليم 
ED 9 املستدامة التنمية أجل من التعليم 

ED 10 اجلنسية والرتبية اإليدز ومرض فريوس بشأن والرتبية الصحية، الرتبية 
ED 11 والوطين واإلقليمي العاملي الصعيد على ٢٠٣٠ عام حىت التعليم أعمال جدول تنسيق 

 وتتمتع فيهعالية يتسم بأمهية "التعليم من أجل التنمية املستدامة"  جمال) أن ٪٧٥غالبية أصحاب الردود ( ىرأ -٤٤
أمهية عالية للمنظمات غري ب يتسمانجماالن . وورد أن جمايل حمو األمية وتعليم املواطَنة العاملية عاليةاليونسكو مبيزة نسبية 

أن اجملال املتعلق باملعلمني رأوا ٪ من أصحاب الردود ٦٣ومع أن . عاليةاحلكومية وأن اليونسكو تتمتع فيهما مبيزة نسبية 
 أشارت الغالبية إىل أن امليزة النسبية لليونسكو يف ذلك اجملال متوسطة. ، فقديتسم بأمهية عالية

. ٢٠٣٠لليونسكو يف قيادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حىت عام العالية ) بامليزة النسبية ٪٧٣(وأقرت الغالبية  -٤٥
وشدد معظم أصحاب الردود يف تعليقاهتم اإلضافية على ضرورة الرتكيز على املساواة بني اجلنسني يف التعليم، وركزوا على 

 .النظاميكل جماالت التعليم مبا فيها التعليم غري   مثنواو  ،اليونسكو يف جمال التعليمتتبعه أمهية النهج الشامل الذي 

 الطبيعية بالعلوم الخاصة المواضيعية المجاالت (أ) ٧,٢
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SC 1 والسياسات العلوم بني الروابط وتوثيق واالبتكار والتكنولوجيا العلوم جمال يف السياسات تعزيز 

SC 2 الطبيعية بالعلوم املتعلقة والتطبيقية األساسية البحوث جمال يف والتعليم القدرات بناء تعزيز 

SC 3 الضعيفة، الفئات مع سيما وال اجملتمع مع التعاون وتوطيد األصليني، السكان ومعارف احمللية املعارف نظم تعبئة 
 األصلية والشعوب النامية الصغرية اجلزرية الدول سكان ومنها

SC 4 اجليولوجية العلوم جمال يف العاملي التعاون نطاق توسيع 

SC 5 أمامها الصمود على والقدرة للكوارث والتأهب الطبيعية باألخطار املبكر واإلنذار املخاطر ختفيف حتسني 

SC 6 التنمية وحتقيق البيولوجي التنوع صون أجل من للتعّلم أماكن بوصفها احليوي احمليط معازل استخدام تعزيز 
 املناخ تغري مع والتكّيف واملستدامة املنصفة

SC 7 تعزيز طريق عن املائي باألمن املتعلقة والعاملية واإلقليمية احمللية للتحديات التصدي إىل الرامية التدابري تعزيز 
 الدويل التعاون وحتسني واملؤسسية البشرية والقدرات والسياسات واالبتكار املعارف

احمللية ومعارف السكان املعارف النسبية يف جمال وميزهتا اليونسكو أعمال رأى أكثر من نصف أصحاب الردود أن  -٤٦
. بأنه عايل األمهيةاألمن املائي  ضماناحلّد من املخاطر و  عمل اليونسكو يف جمايل قيِّمأمهية عالية. و بتتسمان األصليني 

. ورأى نصف أصحاب الردود األمهية عالية٪ من أصحاب الردود فقط أن مسامهة اليونسكو يف العلوم اجليولوجية ١٠ورأى 
ومعازل احمليط  ،والسياسات اخلاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،النسبية لليونسكو يف جماالت األمن املائيامليزة تقريباً أن 

 احليوي مزايا عالية.
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تتناول ردود يف تعليقاهتم على أن كل جماالت برنامج العلوم الطبيعية مهمة وخاصة تلك اليت عدة أصحاب  وشدد -٤٧
عن  فضالً والتعليم التحديات املتعلقة بتغري املناخ. وشدد أصحاب الردود أيضًا على الروابط الوثيقة بني العلوم الطبيعية 

 ضرورة الرتكيز على متكني النساء يف جمال العلوم.

 المحيطات لعلوم الحكومية الدولية باللجنة الخاص المواضيعي مجالال (ب) ٧,٢

 
IOC 1  شّكل الفهم العلمي الرصني والرصد املنهجي لتغّري املناخ العاملي والُنظم اإليكولوجية للمحيطات أساساً للتنمية

والفرص اليت تتيحها على الصعيد  املستدامة واحلوكمة العاملية الرامية إىل ضمان سالمة احمليطات وإدارة خماطرها
 العاملي واإلقليمي والوطين.

. تانالنسبية عاليميزهتا و اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات أعمال رأى نصف أصحاب الردود تقريباً أن أمهية  -٤٨
ادية والعشرين ملؤمتر األطراف الدورة احلمسامهتها يف على و  ،وشددوا يف تعليقاهتم على دور اللجنة يف التصدي لتغري املناخ

 املعارف. تبادليف  دورها عنفضًال  ،يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
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 واإلنسانية االجتماعية بالعلوم الخاصة المواضيعية المجاالت ٧,٣

 
SHS 1 ومواكبتهافهم التحوالت االجتماعية  من اجملتمعات لتمكني والِقيم املعارف حشد  
SHS 2 للجميع لتعزيز اإلنصاف واحلقوق واملبادئ األخالقية وشاملة تشاركية سياسات وضع 
SHS 3 إقامة جمتمعات مساملة وشاملة للجميع تستفيد من اإلمكانيات اليت ينطوي عليها احلوار ومن مشاركة الشباب 
SHS 4  بوصفها عامالً من عوامل حتقيق التنمية املستدامة والسالمالنزاهة يف اجملال الرياضي وإدارة شؤون الرياضة 

 



200 EX/13 Part I (B) – page 19 

 

نسبية  مبيزةبأمهية عالية وتتمتع فيها اليونسكو بوجه عام رأى معظم أصحاب الردود أن اجملاالت الثالثة التالية تتسم  -٤٩
إقامة جمتمعات مساملة و""، وضع سياسات تشاركية وشاملة للجميع لتعزيز اإلنصاف واحلقوق واملبادئ األخالقيةعالية: "
 ".حشد املعارف والِقيم لتمكني اجملتمعات من فهم التحوالت االجتماعية ومواكبتها"، و"للجميع وشاملة

 ،واإلنصاف ،وأعرب أصحاب الردود، يف تعليقاهتم، عن اهتمامهم بعمل اليونسكو يف جمال التحوالت االجتماعية -٥٠
يف عمليات اختاذ القرارات ووضع السياسات. وأشري  الشباب مشاركة تشجيعب يتعلق فيماو  ،األخالقيةواملبادئ  ،واحلقوق

عمل اليونسكو يف جمال وضع القواعد واملعايري الذي ميكِّن الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية من املساعدة أن إىل 
 للمنظمة. عاليةميزة نسبية هو يف وضع إطار عاملي "لالختصاصات" 

 بالثقافة الخاصة المواضيعية المجاالت ٧,٤
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CLT 1  ها)وبروتوكوَال  ١٩٥٤محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح (اتفاقية عام 
CLT 2  ١٩٧٠مشروعة وتعزيز قدرات املتاحف (اتفاقية عام مكافحة استرياد وتصدير ونقل املمتلكات الثقافية بطرق غري 

 وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع)وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف  اخلاصة حبماية ٢٠١٥عام وتوصية 

CLT 3  ٢٠١١وتوصية عام  ١٩٧٢استدامته (اتفاقية عام حتديد الرتاث املادي ومحايته ورصده وإدارته على حنو يكفل 
 باملناظر احلضرية التارخيية)اخلاصة 

CLT 4  ٢٠٠١باملياه (اتفاقية عام محاية الرتاث الثقايف املغمور( 
CLT 5  ٢٠٠٣األصليني واللغات املهددة باالندثار (اتفاقية عام صون الرتاث الثقايف غري املادي، مبا يف ذلك لغات السكان( 
CLT 6  بشأن أوضاع الفنان) ١٩٨٠وتوصية عام  ٢٠٠٥احملافظة على تنوع أشكال التعبري الثقايف وتعزيزه (اتفاقية عام 
CLT 7  االتفاقيات الثقافيةتعميم مراعاة اعتبارات املساواة بني اجلنسني عن طريق تطبيق 
CLT 8  التنمية طريق التنمية احلضرية املستدامة يف إطار خطة عن االستعانة بالثقافة لتحقيق التنمية املستدامة، وال سّيما

 ٢٠٣٠لعام املستدامة 
CLT 9  لتعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل  ٢٠١٥اسرتاتيجية عام التصدي هلا، مبا يف ذلك تنفيذ التأهب حلاالت الطوارئ و

 املسلحمحاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع 
CLT 10  الثقايفالربامج التعليمية الرامية إىل تعزيز ِقيم الرتاث واإلبداع والتنوع 
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 مبيزةرأى معظم أصحاب الردود أن اجملاالت الثالثة التالية تتسم بأمهية عالية وتتمتع فيها اليونسكو على العموم،  -٥١
صون الرتاث الثقايف غري املادي، مبا "؛ و"الربامج التعليمية الرامية إىل تعزيز ِقيم الرتاث واإلبداع والتنوع الثقايف" نسبية عالية:

محاية املمتلكات الثقافية يف حالة " و")٢٠٠٣املهددة باالندثار (اتفاقية عام  يف ذلك لغات السكان األصليني واللغات
 .")١٩٥٤نزاع مسلح (اتفاقية عام 

التصدي للتحديات النامجة عن تزايد النزاعات، شدد بعض أصحاب الردود على أمهية محاية وصون  وفيما خيص -٥٢
البعض  تنوع الثقايف. وفيما خيص محاية الرتاث وتعزيز التنوع الثقايف، أشارالرتاث الثقايف املادي وغري املادي، وتعزيز احلوار وال

 اليونسكو النسبية يف ذلك اجملال.ميزة تسييس املناقشات حيد من أن إىل 

وشدد أحد أصحاب املصلحة على أمهية تعميم املساواة بني اجلنسني يف كل السياسات مبا فيها السياسات الثقافية.  -٥٣
غري احلكومية  املنظمات حتدد كي  جديدةمفاهيم وضع بالتنوع الثقايف، شدد آخر على أمهية دور اليونسكو يف  وفيما يتعلق

 أنشطتها يف ذلك اجملال.

إعداد اتفاقية دولية  خاصة باملستقبل، من بينها ما يلي: أخرى وإضافة إىل ذلك، قدم أصحاب الردود توصيات -٥٤
توطيد الشراكات مع املنظمات الثقافية احلكومية واملهنية واخلاصة يف تنفيذ مواصلة بشأن محاية األماكن املقدسة وصو�ا؛ و 

 ).٢٠٠٥احملافظة على تنوع أشكال التعبري الثقايف وتعزيزه (اتفاقية عام اخلاصة بالرتبوية الربامج؛ وتعزيز األنشطة 

 والمعلومات باالتصال الخاصة المواضيعية المجاالت ٧,٥
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CI 1 الصحفيني سالمة فيها مبا والصحافة، التعبري حرية 
CI 2 االتصال لتنمية الدويل الربنامج طريق عن اإلعالم وسائل تنمية 
CI 3 فيها املشاركة من اجلمهور ومتكني التعددية اإلعالم وسائل تعزيز 
CI 4 املعلومات لتكنولوجيا املفتوحة احللول واستخدام التعليم، جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام 

 للجميع شاملة معرفية جمتمعات بناء أجل من واالتصاالت
CI 5 املستدامة التنمية أهداف وحتقيق عمل فرص إلجياد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام 
CI 6 النائية املناطق وسكان اللغوية واألقليات اإلعاقة ذوو األشخاص ومنها الفئات، مجيع على باملعارف االنتفاع تعميم 

 وتعميم واستخدامه اللغوي التعدد تعزيز بشأن ٢٠٠٣ عام توصية( والضعيفة املهّمشة االجتماعية الفئات وسائر
 )السيربين باجملال االنتفاع

CI 7 ذاكرة العاملبوسائل تضم برنامج  الوثائقي الرتاث صون 
CI 8 تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات 
CI 9 احلكومي الدويل للجميع املعلومات برنامج بأولويات املتعلقة النتائج تعزيز 

عالية  اعتربتاجملاالت املواضيعية اخلاصة باالتصال واملعلومات أمهية تبنيَّ من حتليل ردود املنظمات غري احلكومية أن  -٥٥
تعميم االنتفاع باملعارف على مجيع الفئات، " اجملاالت املواضيعية الثالثة التالية الرتتيب وفقاً لألمهية:بوجه عام، وتصدرت 

" ومنها األشخاص ذوو اإلعاقة واألقليات اللغوية وسكان املناطق النائية وسائر الفئات االجتماعية املهّمشة والضعيفة
وجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم، واستخدام احللول املفتوحة لتكنولوجيا املعلومات استخدام تكنول)؛ و"٪٦٢(
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" حرية التعبري والصحافة، مبا فيها سالمة الصحفيني٪)؛ و"٦٠" (واالتصاالت من أجل بناء جمتمعات معرفية شاملة للجميع
 .متوسطة بأمهية تتسم أخرى جماالت أن الردود٪ من أصحاب ٥٠حنو أيضاً ٪). ورأى ٥٧(

عيار مل االت اليت تصدرته وفقاً عن اجملقليالً ختتلف اجملاالت املواضيعية الثالثة اليت تصدرت الرتتيب وفقاً للميزة النسبية و  -٥٦
استخدام تكنولوجيا )؛ و"٪٥٣" (صون الرتاث الوثائقي بوسائل تضم برنامج ذاكرة العامل" ، وهي اجملاالت التالية:ألمهيةا

علومات واالتصاالت يف جمال التعليم، واستخدام احللول املفتوحة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل بناء امل
تعميم االنتفاع باملعارف على مجيع الفئات، ومنها األشخاص ذوو اإلعاقة )؛ و"٪٥٢" (جمتمعات معرفية شاملة للجميع

عترب امليزة النسبية يَ  ومل). ٪٥٠" (الفئات االجتماعية املهّمشة والضعيفةواألقليات اللغوية وسكان املناطق النائية وسائر 
لليونسكو يف جمال "استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلجياد فرص عمل وحتقيق أهداف التنمية املستدامة" عالية 

 .٪ من أصحاب الردود٣٤سوى 

سّيما  أمهية عمل اليونسكو يف جمال االتصال واملعلومات، والاإلضافية  يف تعليقاهتمجمددًا أكد أصحاب الردود و  -٥٧
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم وإلجياد فرص عمل؛ والرتاث الوثائقي. استخدام و  ؛حرية التعبريخيص  فيما

برامج قطاع مجيع  يشمل، وذلك باتباع �ج مستعرض تمكني املرأةاجلهود املبذولة لعلى ضرورة مواصلة بقوة وشددوا 
أو و/املستحدثة بوسائل املعلومات واالتصاالت جرد قائمة بإعداد ورصد اليونسكو  قوماالتصال واملعلومات. واقُرتح أن ت

 املتاحة يف كل بلد.

 الرئيسية العمل مجاالت -معهد اليونسكو لإلحصاء  ٧,٦
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UIS 1 تعزيز اإلحصاءات الوطنية يف جمال التعليم 
UIS 2  واالبتكاروالتكنولوجيا تعزيز اإلحصاءات الوطنية يف جمال العلوم 
UIS 3 تعزيز اإلحصاءات الوطنية يف جمال الثقافة 
UIS 4  واملعلوماتتعزيز اإلحصاءات الوطنية يف جمال االتصاالت 
UIS 5 قيام املعهد بوضع املؤشرات اخلاصة بالتعليم 
UIS 6  بالسياساتمتعلقة معلومات إحصائية قيام املعهد بإنتاج ونشر 

يتصدران الرتتيب وفقاً الثقافة تعزيزها يف جمال و  عليماإلحصاءات الوطنية يف جمال التتعزيز رأى أصحاب الردود أن  -٥٨
مؤشرات . وشددوا على أمهية وضع يف هذا الصدد معهد اليونسكو لإلحصاءاليت يتمتع هبا ملعياري األمهية وامليزة النسبية 

السياسات. وأعربوا عن تقديرهم لعمل معهد اليونسكو لإلحصاء تيسر وضع معلومات إحصائية ونشر وإعداد  عليمللت
 .والعاملي واإلقليمي الوطين الصعيد على مرجعاً  يعدُّ  إذيف عملهم  يساعدهمالذي 

 بجدواها األنشطة استمرار تربط التي األحكام تطبيق - زاي

السؤال الثامن: يُرجى منكم، في ضوء نتائج تقييم برامج اليونسكو الواردة في التقرير االستراتيجي الخاص بالنتائج، 
ترون أنه ينبغي للمنظمة إنهاؤه في  وكذلك نتائج عمليات التقييم الخارجية للبرامج ونتائج تقييمكم لها، ذكر ما

 ٥/م٣٩ للوثيقة البرنامجية األولويات -ة آنفًا في القسم "واو من المجاالت المواضيعية المذكور  ٥م/٣٩الوثيقة 
 في اإلطار أدناه. إعدادها". ويُرجى من الراغبين في إضافة أية تعليقات في هذا الصدد ذكرها أيضاً  المراد
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 منظمة غري حكومية على هذا السؤال. وأعربت عدة منظمات غري حكومية عن ترددها يف اقرتاح إ�اء ٤٥ ردت -٥٩
بأن تنسحب اليونسكو من اجملاالت حيث ال تتمتع مبيزة  ت منظمات أخرىمجيعها مهم. وأوص أل�ا تعترب أنأي جماالت 
 .عاليةة أو ينسبية حقيق

 منظمات غري حكومية بإجراء تعديالت وتعزيز جمال حمدد أو أكثر. ومشل ذلك ما يلي:بضع وأوصت  -٦٠

 اخلاص؛ والتعاون مع الوكاالت األخرى واجملتمع املدين والقطاع ،القطاعاتضرورة تعزيز األنشطة املشرتكة بني  -

 ،فريوس ومرض اإليدز والتثقيف يف جمالوالتعليم من أجل التنمية املستدامة،  ،الدمج بني تعليم املواطَنة العاملية -
 ؛الصحية الرتبيةو 

 جمال العلوم الطبيعية؛تعزيز البحث واالبتكار يف الرامية إىل تعزيز األنشطة اهلادفة  -

 ختطيط املدن املستدامة وإدارهتا؛يف البعد اإلنساين مراعاة  -

االنتقال من الرتكيز الراهن على آليات إعداد القوائم واإلدراج فيها إىل الرتكيز على وضع آليات لتحقيق األغراض  -
(اتفاقية عام ، وذلك فيما خيص الرتاث املادي املتمثلة يف صون الرتاث وإدارته ومحايته بصورة طويلة األجل األهم

 )؛٢٠٠٣والرتاث الثقايف غري املادي (اتفاقية عام  اخلاصة باملناظر احلضرية التارخيية) ٢٠١١وتوصية عام  ١٩٧٢

 طرف خارجي؛بتوكيلها إىل بالكامل من موارد خارجة عن امليزانية أو  اإلبداعيةمتويل شبكة املدن  -

 ريادي يف تعليم الفنون وإدراج تلك املسألة يف جدول أعمال املؤمترات الثقافية املقبلة؛استعادة الدور ال -

وسائل اإلعالم؛  يف جمالوالدراية  ،تعزيز اجملاالت التالية اخلاصة باالتصال واملعلومات: تعددية وسائل اإلعالم -
حرية التعبري والصحافة، مبا فيها ت؛ و واملنظور اجلنساين يف وسائل اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاال

 ؛سالمة الصحفيني

والرتويج ألولويات برنامج املعلومات  على الصعيد الوطين، القمة العاملية جملتمع املعلوماتنتائج عملية تنفيذ تعزيز  -
 ٢٠٠٣ توصية عامتنفيذ تابعة مللجميع؛ واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت إلجياد فرص عمل و 

اإلعاقة واألقليات اللغوية وسكان املناطق النائية وسائر الفئات االجتماعية  ياألشخاص ذو فيما يتعلق بوال سيما 
 .املهّمشة والضعيفة

  :من بينها ما يليو ح إ�اء جماالت مواضيعية اقرتُ يف اخلتام، و  -٦١
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 الردود عدد أصحاب القطاع/المجال المواضيعي
 التربية
 ٤ اجلنسية والرتبية ،اإليدز ومرض فريوسالتثقيف يف جمال و  الصحية، الرتبية

 العلوم الطبيعية
 ٦ اجليولوجية العلوم جمال يف العاملي التعاون

 مع سيما وال اجملتمع مع التعاون وتوطيد األصليني، السكان ومعارف احمللية املعارف نظم تعبئة
 األصلية والشعوب النامية الصغرية اجلزرية الدول سكان ومنها الضعيفة، الفئات

١ 

 على والقدرة للكوارث والتأهب الطبيعية باألخطار املبكر واإلنذار املخاطر ختفيف حتسني
 أمامها الصمود

١ 

 ١ اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات
 العلوم االجتماعية واإلنسانية

 التنمية حتقيق عوامل من عامالً  بوصفها الرياضة شؤون وإدارة الرياضي اجملال يف النزاهة
 والسالم املستدامة

٣ 

 االتصال والمعلومات
 ١ املستدامة التنمية أهداف وحتقيق عمل فرص إلجياد واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام

 

 مالحظات عامة أخرى

 .بتعليقات إضافية منظمة غري حكومية ٣٤ أدلت -٦٢

السالم الدائم بفضل رسالتها بناء على مسامهة اليونسكو يف اجمليبة شددت العديد من املنظمات غري احلكومية و  -٦٣
 أيضاً  اجملتمع املدين. وأعربتيف الفاعلة الرئيسية مع اجلهات العالقات اليت ترسيها هلذا الغرض اإلنسانية األساسية وأمهية 

وال سيما على الصعيد  ،يف امليدانهذه العالقات التعاونية أن تعزز اليونسكو بعض املنظمات غري احلكومية عن رغبتها يف 
عن طريق تعزيز التفاعل بني الدول األعضاء يف اليونسكو واملنظمات غري احلكومية الواجب اعتبارها شركاء  ،اإلقليمي

قيمة الفكرية املضافة للمنظمات غري على ال وجرى الرتكيزكاملني يف عملية ختطيط الربامج الرئيسية لليونسكو وتنفيذها. 
 يف إطار واليتها. مراعاهتا أكثرميكن لليونسكو بل يتعني عليها ، وهي ميزة املعنيةاجلهات تعبئة احلكومية وقدرهتا على 

إعادة تركيز أنشطة اليونسكو على رسالتها األصلية وهي  علىبعض املنظمات غري احلكومية شجعت ، هلذا الغرضو  -٦٤
كربى.   إجنازاتالرتبية والعلوم والثقافة، وكلها جماالت تتمتع فيها املنظمة خبربة واسعة وحققت فيها عن طريق لسالم إقامة ا

يف هذا  �ج متكامل وشامل اتباععلى  منهم حرصاً بوضع برنامج رئيسي واحد للعلوم  صونفيو  ،ةالعلمي األوساط ممثلو أما
إىل الباقية باملوضوعات  املتعلقة الصالحيات نقلبعض املنظمات غري احلكومية إىل  دعت ،املنطلق هذا منو . الشأن

 .أخرى مؤسسات دولية متخصصة
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سكو إذ أوصت بتعزيز يف توسيع نطاق عمل اليونأملها أعربت بعض املنظمات غري احلكومية عن من جهة أخرى، و  -٦٥
 حبوث وإجراء براجمها يف االقتصادية العلوم وإدراج األخالقيات؛ جمال يف سيما وال املعارف تنميةو  النهوج الرتبوية املبتكرة

املهارات  اكتسابتعميم من أجل الرقمية  يف حتقيق الدراية ومستعرضبدور رئيسي  االضطالعو  تضامين؛ اقتصاد إلقامة
 ،احلضريوالتوسع  ،األراضيختطيط استخدام ؛ واالهتمام مبجال االنتفاع هباسبل وحتسني بصورة عادلة  تبادهلاضمان و 

 املزارعني. وكفاءات ،والتنمية املستدامة للمناطق الريفية

 :٥م/٣٩وفضالً عن ذلك، اقُرتح (إعادة) النظر يف اجملاالت املواضيعية التالية يف إطار إعداد مشروع الوثيقة  -٦٦

 ثقافة السالم والالعنف؛ -
 القضاء على الفقر املدقع؛ -
 ؛نظاميوغري ال النظاميسيما التعليم  م بأشكاله كافة، والاالنتفاع بالتعلي -
 تدريب املدربني؛ -
 واملعلوماتية؛ اإلعالمية الدراية -
 تسخري العلوم االجتماعية واإلنسانية ألغراض التنمية االجتماعية الشاملة للجميع؛ -
 األخالقية؛ملبادئ با النهوض -
واحلفاظ على الروابط القائمة  التعبري اإلبداعي الرتاث املادي وغري املادي وأشكال تعزيزو  صون: العاملي الرتاث -

 ؛بني عناصر الرتاث هذه
 التنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات من أجل حتقيق التقارب بني الثقافات؛ -
 ؛دعم وسائل اإلعالم احمللية -
 احلد من أوجه عدم املساواة ومتكني املرأة؛ -
 الشباب إىل سوق العمل وخاصة يف أفريقيا؛نفاذ  -
 .ضعفاً األنشطة املنفذة لصاحل الفئات السكانية األكثر  -

توجهات املنظمة وبراجمها  بشأنغري احلكومية  املنظمات معالتواصل  حتسنيمن اليونسكو لب وأخرياً، طُ  -٦٧
 االسرتاتيجية.
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LIST OF UNITED NATIONS ORGANIZATIONS, INTERGOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS AND INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

WHICH HAVE REPLIED TO THE QUESTIONNAIRE ON THE 39 C/5 

United Nations organizations 

World Tourism Organization (UNWTO) 

Intergovernmental organizations 

Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization (Alecso) 

Association of South-East Asian Nations (ASEAN) 

Joint Institute for Nuclear Research (JINR) 

International non-governmental organizations 

Alliance Internationale des Femmes (AIF)  

Association catholique internationale de services pour la jeunesse féminine (ACISJF) 

Association Francophone d’Amitié et de Liaison (AFAL) 

Association Internationale des Educateurs à la Paix (AIEP) 

Association Internationale des Charités (AIC) 

Association Internationale des Critiques d’Art (AICA) 

Association of Arab Universities (AARU)  

Association Internationale d’Orientation Scolaire et Professionnelle (AIOSP) 

B’NAI B'RITH  

BPW International – International Federation of Business and Professional Women (IFBPW) 

Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO (CCIC) 

CISV International 

Conseil International des Femmes (CIF) 

International Council of Jewish Women (ICJW) 

Conseil International des Radios-Télévisions d’Expression Française (CIRTEF) 

Conseil International du Cinéma, de la télévision et de la Communication Audiovisuelle 
(CICT)  

Coordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) 

Cultures du Monde 

Dhaka Ahsania Mission (DAM) 

Dyslexia International 

Fédération Internationale des Centres d’Entrainement aux Méthodes d'Education Active 
(FICEMEA) 

Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques (FIFCJ) 

Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) 
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Fédération Internationale pour l’Habitation, l'Urbanisme et l’Aménagement des Territoires 
(FIHUAT) 

Fédération mondiale des travailleurs scientifiques (FMTS) 

Fondation Mondiale pour la Démocratie et le Développement (Funglode) 

Graduate Women International (GWI) 

HOPE 87 

Hostelling International (HI) 

Human Variome Project 

Institut des Cultures Afro-Européennes à Paris (ICAEP) 

Institut Destrée 

International Association for Counselling (IAC) 

International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) 

International Baccalaureate Organization (IBO) 

International Communications Volunteers – ICVOLUNTEERS (ICV) 

International Coordination Council of Educational Institutions Alumni (INCORVUZ-XXI) 

International Council for Science (ICSU) 

International Council of Organizations of folklore festivals and folk art (CIOFF) 

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) 

International Cultural Youth Exchange (ICYE) 

International Federation for Home Economics (IFHE) 

International Federation of Library Associations and Institution (IFLA) 

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) 

International Federation of Rural Adult Catholic Movements (FIMARC) 

International Institute for Peace (IIP) 

International Institute of Humanitarian Law (IIHL) 

International Music Council (IMC) 

International Network of Women Engineers and Scientists (INWES) 

International Organization for Chemical Sciences in Development (IOCD) 

International Public Relations Associations (IPRA) 

International School Psychology Association (ISPA) 

International Society for Education Through Art (INSEA) 

International Society of City and Regional Planners (ISoCaRP) 

International Theatre Institute (ITI) 

La Maison de Sagesse 

Make Mothers Matter International (MMM) 

Mouvement international ATD Quart Monde 

Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (MIJARC) 

Mouvement international pour le Loisir scientifique et technique (MILSET) 
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New Humanity 

Office International de l’Enseignement Catholique (OIEC) 

Organisation mondiale des Anciens Elèves de l'Enseignement Catholique (OMAEC) 

Pax Christi International (PAX CHRISTI) 

PAX ROMANA  

Religions pour la paix (RFP) 

Service Civil International (SCI) 

SIL International 

South Asia Foundation (SAF) 

Sozopol Foundation 

Turkish Cultural Foundation (TCF) 

UNESCO Centre-Etxea Euskal Herria - UNESCO Etxea-Centro UNESCO País Vasco 

Union Internationale des Associations et Organismes Scientifiques et Techniques (UATI) 

Union Mondiale des Enseignants Catholiques (UMEC) 

Union mondiale des Organisations  Féminines Catholiques (UMOFC)  

Wildlife Conservation Society (WCS) 

World Association for Small and Medium Enterprises (WASME) 

World Council of Comparative Education Societies (WCCES) 

World Federation of Engineering Organizations (WFEO)  

World Federation of Trade Unions (WFTU) 

World Organization for Early Childhood Education (OMEP) 

World Organization of the Scout Movement (WOSM) 

YOU Foundation- Education for Children in Need  

Zonta International 
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LISTE DES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES, ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES ET ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

INTERNATIONALES AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE SUR LE 39 C/5 

Institutions des Nations Unies 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

Organisations intergouvernementales 

Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) 

Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 

Institut unifié des recherches nucléaires (JINR) 

Organisations non gouvernementales internationales 

Alliance internationale des femmes (AIF)  

Association catholique internationale de services pour la jeunesse féminine (ACISJF) 

Association francophone d'amitié et de liaison (AFAL) 

Association internationale des éducateurs à la paix (AIEP) 

Association internationale des charités (AIC) 

Association internationale des critiques d'art (AICA) 

Association des universités arabes (AARU) 

Association internationale d'orientation scolaire et professionnelle (AIOSP) 

B'nai B'rith  

Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales (FIFCLC) 

Centre catholique international de coopération avec l'UNESCO (CCIC) 

CISV International 

Conseil international des femmes (CIF) 

Conseil international des femmes juives (ICJW) 

Conseil international des radios-télévisions d'expression française (CIRTEF) 

Conseil international du cinéma, de la télévision et de la communication audiovisuelle (CICT) 

Comité de coordination du service volontaire international (CCSVI) 

Cultures du monde 

Dhaka Ahsania Mission (DAM) 

Dyslexia International – Sharing Expertise 

Fédération internationale des centres d'entrainement aux méthodes d'éducation active 
(FICEMEA) 

Fédération internationale des femmes des carrières juridiques (FIFCJ) 

Fédération internationale des universités catholiques (FIUC) 
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Fédération internationale pour l'habitation, l'urbanisme et l'aménagement des territoires 
(FIHUAT) 

Fédération mondiale des travailleurs scientifiques (FMTS) 

Fondation mondiale pour la démocratie et le développement (GFDD) 

Graduate Women International (GWI) 

HOPE 87 

Hostelling International (HI) 

Human Variome Project International Limited 

Institut des cultures afro-européennes à Paris (ICAEP) 

Institut Destrée 

Association internationale pour le conseil psychologique (IAC) 

Association internationale d'archives sonores et audiovisuelles (IASA) 

Organisation du baccalauréat international (OBI) 

ICVolontaires (ICV) 

International Coordination Council of Educational Institutions Alumni (INCORVUZ-XXI) 

Conseil international pour la science (CIUS) 

Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'arts traditionnels (CIOFF) 

Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) 

Échange international culturel de jeunesse (ICYE) 

Fédération internationale pour l'économie familiale (FIEF) 

Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA) 

Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine (FIAEM) 

Fédération internationale des mouvements d'adultes ruraux catholiques (FIMARC) 

Institut international de la paix (IIP) 

Institut international de droit humanitaire (IIDH) 

Conseil international de la musique (CIM) 

Réseau international des femmes ingénieurs et scientifiques (INWES) 

Organisation internationale des sciences chimiques pour le développement (IOCD) 

Association internationale des relations publiques (IPRA) 

Association internationale de psychologie scolaire (ISPA) 

Société internationale pour l'éducation artistique (INSEA) 

Association internationale des urbanistes (AIU) 

Institut international du théâtre (IIT) 

La Maison de Sagesse 

Mouvement mondial des mères (MMM) 

Mouvement international ATD Quart Monde 

Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique (MIJARC) 

Mouvement international pour le loisir scientifique et technique (MILSET) 
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Humanité Nouvelle 

Office international de l'enseignement catholique (OIEC) 

Organisation mondiale des anciens et anciennes élèves de l'enseignement catholique 
(OMAAEEC) 

Pax Christi International (PC) 

Pax Romana - Mouvement international des intellectuels catholiques 

Religions pour la paix 

Service civil international (SCI) 

SIL International 

Fondation de l'Asie du Sud (SAF) 

Fondation Sozopol 

Turkish Cultural Foundation (TCF) 

Centre UNESCO du Pays Basque  

Union internationale des associations et organismes techniques (UATI) 

Union mondiale des enseignants catholiques (UMEC) 

Union mondiale des organisations féminines catholiques (UMOFC) 

Wildlife Conservation Society (WCS) 

Association mondiale des petites et moyennes entreprises (WASME) 

Conseil mondial des associations d'éducation comparée (CMAEC) 

Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs (FMOI) 

Fédération syndicale mondiale (FSM) 

Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire (OMEP) 

Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) 

Fondation pour l'UNESCO « Éducation pour les enfants en détresse » 

Zonta International 

طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 



 المجلس التنفيذي
 املائتانالدورة 

200 EX/13 
Part I (C) 

 ١٣م ت/٢٠٠ 
 )جيمالجزء األول (

  
 ١/٩/٢٠١٦باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ١٣لبند ا

 ميزانيةلية للمديرة العامة بشأن مشروع برنامج و االقتراحات األو 
 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨لفترة ا

 )جيمالجزء األول (

 الوطنية لليونسكوالمشاورات اإلقليمية للجان الخاصة بتقارير ال

 لملخصا

  االقرتاحات األولية للمديرة العامة بشأن مشروع برنامج وميزانية الفرتةيتضمن اجلزء األول من هذه الوثيقة 
اليت تغطيها  ٢٠٢١-٢٠١٤، الذي سيكون الربنامج الثاين واألخري للفرتة )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨

 ).٤/م٣٧(للمنظمة  األجل املتوسطة االسرتاتيجية

لردود الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني على االستبيان  حتليلية خالصة) ألف(اجلزء األول  ويعرض
 .٤١٥٢/د خ الدوري اخلطاب طي ، الذي وزع)٥/م٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨ الفرتة وميزانية بربنامج اخلاص

 ظماتواملن احلكومية الدولية واملنظمات املتحدة األمم منظمات لردود ملخصات) باء(يقدم اجلزء األول و 
  .احلكومية غري الدولية

التقارير الخاصة بالمشاورات اإلقليمية للجان الوطنية لليونسكو التي ) جيم(ويتضمن الجزء األول 
 .٢٠١٦ يونيو/حزيران  ١٥عقدت في شنغهاي، الصين، في 
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 المقدمة

 ١٣جلنة من اللجان الوطنية لليونسكو يف شنغهاي جبمهورية الصني الشعبية يف الفرتة املمتدة من  ١١٢اجتمع ممثلو  - ١
 اتاجتماع حزيران/يونيو نظمت ١٥ويف  السنوي للجان الوطنية لليونسكو. األقاليميحزيران/يونيو مبناسبة االجتماع  ١٥إىل 

كو للفرتة التوصيات اخلاصة بإعداد وثيقة الربنامج وامليزانية ملنظمة اليونس ووضعر للجان الوطنية لتبادل وجهات النظ ةإقليمي
 ).٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨

 ىل األمانة.إاليت أعدها وقدمها رؤساء اجملموعات وحتتوي هذه الوثيقة على تقارير هذه االجتماعات اإلقليمية  - ٢

 أفريقيا

 ة على ما يلي:واتفقت اجملموعة األفريقي نوقشت ثالثة مواضيع

 دور اليونسكو - أوالً 

األعضاء بشأن  ه الدولتنت الذي أجر نرت االستقصاء على اإلموافقة مبدئية على  اجملموعة األفريقية توافق (أ)
 .٢٠٢١-٢٠١٨املشاورات اخلاصة مبشروع الربنامج وامليزانية للفرتة 

وتطلب  ٢٠٣٠نشاط اليونسكو وتقر مبكانتها يف خطة التنمية املستدامة لعام  أمهيةاجملموعة األفريقية  وتؤيد (ب)
 من اليونسكو تعزيز فهم أهداف التنمية املستدامة على صعيد اللجان الوطنية.

وستتعاون اللجان الوطنية تعاونًا وثيقًا مع احلكومات لضمان حتقيق اليونسكو مليزهتا النسبية ضمن إطار  (جـ)
 تحدة للمساعدة اإلمنائية.األمم املعمل 

 أولويات البرامج الخمسة -اً ثاني

 أوصت اجملموعة األفريقية بأن تعطي اليونسكو األولوية يف براجمها الرئيسية اخلمسة ملا يلي:

 التعليم - ألف

 التعليم الشامل للجميع •
 ن األكفاء والمناهج الدراسية المالئمةو المعلمال سيما و التعليم اجليد  •
 من أجل التنمية املستدامةالتعليم  •
 التقين واملهين والتدريب يف اجملال التعليم  •
 التعليم يف جمال السالم •
 تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات •
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 العلوم الطبيعية - باء

 والتكنولوجيا واالبتكار بالعلومالسياسات اخلاصة  •
 املياه  •
 الطاقة املستدامة •

 واإلنسانيةالعلوم االجتماعية  - جيم

 اإلدماج االجتماعيدراسات بشأن ال •
 املساواة بني اجلنسني •
 الشباب •
 حقوق اإلنسان •

 الثقافة - دال

 التصديق على االتفاقيات •
 االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية •
 تعزيز ومحاية الرتاث الثقايف غري املادي •
 احلوار الدويل بشأن السالم  •

 االتصال والمعلومات - هاء

 التعبري حرية •
 محاية الصحفيني  •
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل بناء جمتمع املعرفة •

 األنشطة بين القطاعات - ثالثاً 

 زيادة التمويل (أ)
 ٢٠٣٠بناء قدرات اللجان الوطنية من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  (ب)
 تعزيز مكانة اللجان الوطنية )ـ(ج
 يف املكاتب اإلقليميةتعزيز التوظيف  (د)
 مثيل الشباب يف اللجان الوطنيةتل مكتبإنشاء  (ه)
 تنظيم ودعم املنتديات اإلقليمية والوطنية (و)
 تعزيز شبكة املدارس املنتسبة.  (ز)
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 الدول العربية 

 بشأن املشاورات اخلاصة باإلعداد ملشروع برنامج وميزانية اليونسكو للفرتة  االجتماع اإلقليمي املنبثقة عن نتائجال
٢٠٢١-٢٠١٨. 

ليت تندرج يف نطاق ااجملموعة العربية بدور اليونسكو اإلجيايب يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ال سيما يف اجملاالت  تعرتف
ق مجيع أهداف كو لإلحصاء يف إنتاج املؤشرات الالزمة لتحقيأيضاً باجلهود اليت يبذهلا معهد اليونس وتعرتف. اختصاصاهتا

 ىل بناء القدرات.إ البلداناجملموعة العربية عن حاجة بعض  تعربِّ  ،التنمية املستدامة ذات الصلة بعمل اليونسكو. وأخرياً 

 التالية:شدد على النقاط احملددة تاجملموعة نتائج االستقصاء و  تقر. أولويات المجموعة العربية

لتعليم والشباب ا :قطاعات باعتبارها تنطوي على أبعاد مشرتكة بني عدةالرتبية من أجل املواطَنة العاملية  (أ)
 والعمل والتصدي للعنف؛

 التعليم أثناء النزاعات.   (ب)

 اجملموعة العربية أن ُمتوَّلمن أصحاب الردود على االستبيان، ترى  ٪٤٠نسبة تقل عن تأييد ب اليت حظيتوبالنسبة للربامج 
 .الرئيسيةمن خارج امليزانية وذلك من أجل تعزيز تنفيذ األولويات 

 آسيا والمحيط الهادي

، املطلوب أداؤهامة ولكن نظراً للمه ،ترى هذه اجملموعة أن أهداف التنمية املستدامة متساوية يف األمهية ومرتابطة فيما بينها
 هداف اليت ميكن لليونسكو أن تؤدي دوراً رائداً يف حتقيقها وذلك دون أدىن تقليل من أمهيةقررت اجملموعة الرتكيز على األ

 أي هدف من أهداف التنمية املستدامة األخرى. 

 التركيز االستراتيجي

 .م الرتكيز االسرتاتيجي حتقيق امليزة النسبية لليونسكوئجيب أن يوا

 التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع  انضم -املستدامة من أهداف التنمية  ٤اهلدف  (أ)

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة حتقيق -التنمية املستدامة من أهداف  ٥اهلدف  (ب)

نطقة احمليط م هامًا للغاية بالنسبة إىلتغري املناخ موضوعًا  ميثل -التنمية املستدامة من أهداف  ١٣اهلدف  )ـ(ج
 لى اليونسكوع أناألغلبية ومل تَر  كانت حمل نقاش.حتديد املنظمة الرائدة يف هذا اجملال   مسألة ولكناهلادي 

 بالضرورة أن تضطلع هبذا الدور.
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 حتقيق العدل وتقوية املؤسساتإقامة السالم و  -من أهداف خطة التنمية املستدامة  ١٦اهلدف  (د)

جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة  -من أهداف خطة التنمية املستدامة  ١١اهلدف  (ه)
محاية الثقافة وبناء مؤسسات تعليمية قوية عنصران أساسيان لتحقيق إن  -وقادرة على الصمود ومستدامة 

 .هذا اهلدف

 :تانالمستهدف نالفئتا

 الشباب (أ)

 اجلماعات املهمشة (ب)

 المهام

دة، أشارت املعايري. ولكن فيما خيص مهام اليونسكو احملد لوضععمل اليونسكو أساساً كمخترب لألفكار وهيئة تينبغي أن 
عليم، واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف الت ،اجملموعة إىل ضرورة تركيز اليونسكو على تدريب املعلمني

 من أهداف التنمية املستدامة. ٤أساسية لتحقيق اهلدف  وسائل اهوالتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين باعتبار 

 الميزة النسبية

 :بامليزتني النسبيتني التاليتنيوفيما خيص الرتكيز االسرتاتيجي، تتمتع اليونسكو 

الرتبية وزارة عادة يف  امقرهالدول األعضاء، يقع  معظم يفللجان الوطنية  هناك بنية تنظيمية - التنظيميةامليزة  (أ)
قيق اهلدف اللجان الوطنية من أجل حت ومن مث فإن اليونسكو مستعدة استعداداً جيداً لتسخري قوى .التعليمو 
 من أهداف التنمية املستدامة. ٤

 جمموعة حمددة من الدول واملناطق، يف يفبعض وكاالت األمم املتحدة األخرى  تتمركز - العاملياحلضور  (ب)
يف الدول األعضاء كافة، مما يساعدها على احلصول على دعم الدول املتقدمة  اً حني أن لليونسكو وجود

 .ايق التعلم بني األقران فيما بينهوالدول النامية وأقل البلدان منواً وحتق

 النسبة للشركاء في األمم المتحدة بمكانة المنظمة 

الوكالة الرائدة يف  ليونسكواوينبغي أن تكون  .ونسكومن جماالت اختصاص الي متميزين التعليم والثقافة جمالني ايعترب برناجم
ينبغي هلا تقدمي  بيد أنهإذا مسحت امليزانية بذلك.  ١٦اهلدف  لكمن أهداف التنمية املستدامة، وكذ ٤حتقيق اهلدف 

مة يف تداسحتقيق األهداف األخرى للتنمية امل تقوم بدور رائد يفاملدخالت والدعم لوكاالت األمم املتحدة األخرى اليت 
 جماالت برناجمها.
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 النهج المشترك بين القطاعات

من أهداف التنمية  ٤بادرة اخلاصة باهلدف امل الرتبيةفيما خيص النهج املشرتك بني القطاعات، ينبغي أن يقود برنامج 
صلة  األربعة األخرى. وينبغي لربنامج الثقافة أن يقوم بدوٍر هاٍم كونه يعاجل مسائل ذات الرئيسية املستدامة بدعٍم من الربامج
 واحلوار بني الثقافات. ،واملواطنة العاملية ،وتعلم العيش معاً  ،بصون ومحاية الرتاث الثقايف

 األولويات اإلقليمية

من أهداف التنمية املستدامة،  ١٥و ١٤و ١٣و ١٢و ٧و ٦نظراً للتحديات البيئية اليت متر هبا املنطقة، قد حتظى األهداف 
 األولوية يف عدٍد من البلدان. درجة عالية من على املسائل البيئية، ب بصورة أساسيةاليت تركز 

 عامةالمسائل ال

 سائلالكوارث وحرية التعبري (بغض النظر عن حرية و  النامجة عن خاطرامل أن حتتل إدارةعلى الصعيد اإلقليمي، ينبغي 
ع هذه املسائل ورأى الفريق أن مجي .باحملافظة على معارف الشعوب األصليةأيضًا لتزام اال وينبغيالبارزة.  مكانةاإلعالم) 

 اليونسكو. جديرة بأن حتظى باهتمام

 أوروبا وأمريكا الشمالية

 يستعرض هذا التقرير توصيات الفريق الشاملة، تليها نقاط مفصلة.

در من ودور املنظمات املتعددة األطراف على نفس الق مبوجب ميثاقها التأسيسي اليونسكويظل الدور الذي تضطلع به 
تتزايد فيه االضطرابات يف ظل الصراعات واألزمات الراهنة اليت تغرس بذور صراعات أخرى  اً األمهية. وإننا نعيش عصر 

 ونساًء بصورة جمدية وال بد من فهم هذه . ومثة اليوم حاجة ماسة إىل بناء حصون السالم يف عقول البشر رجاالً قادمة
احلاجة والتعريف هبا. وجيب على اليونسكو أن تتأكد دائمًا من مالءمة عملها وتأثريه االجيايب لكي تتملك عقول الناس 

 وواضعي السياسات يف الدول األعضاء وحتظى بتقديرهم. 

 تواجهها ليونسكو والدول األعضاء والتحديات التيإلى االتوصيات الموجهة 

جيب على اليونسكو أن تعزز وضع السياسات على الصعيد العاملي وُتسهم يف وضع جدول األعمال العاملي  -
اخلاص بسياسة التعليم، ولكن ماذا عن اجملاالت األخرى الختصاص اليونسكو مثل العلوم واالتصال والثقافة؟ 

األولويات  ها أن تضطلع بدور ريادي يف حتديدوميكن املستقلة.العلوم  لرتويجوتعترب اليونسكو منظمة رائدة 
 ية. وينبغي هلا أن تعزز دورها يف تقدمي املشورة بشأن السياسات يف املراحل التمهيد .العاملية للسياسات العلمية

 بنية قطاعية.  تعين بالضرورةالربامج الرئيسية ال  ذلك أن بنية ،ومثة حاجة إىل بعض املرونة -
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ترتيب ة. وينبغي أنشطتها جلعلها أكثر فعاليمن عدد تقليل الالعودة إىل ميثاقها التأسيسي و وجيب على اليونسكو  -
ر رجاًال بناء حصون السالم يف عقول البش وتقييم كل ما تقوم به من أنشطة حسب أولويتها وفقًا لدورها يف

 يتم إعادهتا؟ عملية ترتيب األولويات اليت قامت هبا الدول األعضاء ومىت سفماذا حل بونساًء. 

 يففعالية تحقيق مزيد من الشفافية واملساءلة والل ستوفر اإلطار الالزموأشاد الفريق بامليزانية املتكاملة اليت  -
 اليونسكو.

قيمة مضافة من خالل التنسيق مع  وما ينطوي عليه منوميكن للجان الوطنية لليونسكو أن تعزز دورها  -
تأسيسي . واستناداً إىل امليثاق العلى حنو أكثر فعالية ة لدى اليونسكووالوفود الدائم األعضاءدول الحكومات 

لليونسكو، تؤدي اللجان الوطنية دور هيئات تعاون مع اجملتمع املدين. وجيب أن يشار إىل اجتماعات اللجان 
 . ٥الوطنية واالجتماعات األقاليمية يف الوثيقة م/

ا الدور؟ وتقييم هذ رصدوالدول األعضاء. فكيف ميكنها  وجيب أن يكون دور اليونسكو أجدى يف نظر الناس -
 وكيف ميكن لليونسكو أن تتأكد من إدراكها تطلعات الناس على حنٍو أفضل؟

من أهداف  ٤ومن الواضح أن اهلدف  .٢٠٣٠ لعام وتويل اليونسكو اهتمامًا كبريًا خلطة التنمية املستدامة -
 ،التنمية املستدامة يتماشى مع عمل اليونسكو وسيسمح للمنظمة أن تسرتد دورها الريادي يف جمال التعليم

فضًال عن عملها الفريد من نوعه بوصفها منظمة متعددة األطراف يف جمال توفري التعليم اجليد. وتضفي 
 لط الضوء عليه على الصعيد العاملي. اليونسكو عمقاً أكرب على التعليم وتس

كو عمل اليونس وعلى أن يكون، املستدامة األخرى أهداف التنمية إغفال أمهيةبد من احلرص على عدم  وال -
 لهيئات اليت متثللوميكن  .على مستوى املنظمة وعلى الصعيد الوطين لتحقيق هذه األهداف خمططاً له ومفهوماً 

 أن ُتسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.  اليونسكو على املستوى الوطين

ليل ولذلك ينبغي إدماجها بطريقة أكثر اتساقاً. فمىت سُيجرى التح جمزأةاتفاقيات اليونسكو ما تكون غالبًا و  -
 وإصدار التوصيات يف هذا الشأن؟ 

 ئات اليت متثلاهلي اليونسكو �جًا أكثر تكامًال يف أداء عملها على مستوى السياسات وبنيأن تعتمد وجيب  -
لرتاث ل الثقافيةو  والكراسي اجلامعية لليونسكو واملواقع الطبيعية  برنامج اإلنسان واحمليط احليوياليونسكو، بني

 ياً من القيمة املضافة لليونسكو.أساس جانباً العاملي على سبيل املثال. ويشكل هذا األمر 

ن وينبغي أ .قيِّمة بالنسبة ألحكام انقضاء املدة توجيهاتعلى  ٢٠٣٠ لعام خطة التنمية املستدامة وتنطوي -
 ألحكام.معايري واضحة تبني أسباب عدم وجود هذه ا يكن هناكتطبق أحكام انقضاء املدة تطبيقاً تلقائياً ما مل 
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 بويرحب الفريق باخلطوات املتخذة لتعزيز فعالية العمل الذي تقوم به أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية ويرغ -
 يف االطالع على اخلطوات املقبلة. وجيب حتديد اخلطوات املقبلة بالتشاور والتعاون مع مجيع اللجان الوطنية. 

 اً حلوار بني الثقافات أمر ا بصورة فعالة. وملا كانوينبغي تطبيق األولوية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وأفريقيا  -
يقة اليت ُجيرى اختاذها إلثبات تأدية احلوار لوظيفته بالطر  أكثر من أي وقت مضى، فما هي اخلطوات اً ضروري

 املنشودة؟ 

 وجيب على اليونسكو أن تطرح على نفسها دائماً األسئلة التالية:  -

 ما هي جماالت تفوقها على باقي املنظمات؟ 
 وما هي األعمال اليت ميكنها القيام هبا يف حني تعجز عنها باقي املنظمات؟ 

 عمل يف إطار دورها الدستوري الرامي إىل بناء حصون السالم؟ وهل يندرج هذا ال

 أمريكا الالتينية والكاريبي

 أولويات عامة  - أوالً 

ناداً إىل اعتماد ثالثة فضًال عن أفريقيا واملساواة بني اجلنسني است عامة يُوَصى بإضافة الدول اجلزرية الصغرية النامية كأولوية
قة اجمللس التنفيذي خلطة العمل اخلاصة بالدول اجلزرية الصغرية النامية إبَّان دورته التاسعة والتسعني بعد املائة، والنتائج املنبث

 ة اإلطارية بشأن تغري املناخ.عن الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحد

 األولويات اإلقليمية الخاصة بالبرامج الرئيسية  - ثانياً 

 التربية
 التعليم اجليد •
 األمية وعالقتها باجلرمية والعنفحمو  •
 لتعليم من أجل التنمية املستدامةا •
 دعم املواطنة العاملية •
 التعليمية والرياضيات يف النظام النهوض بالعلوم والتكنولوجيا واهلندس •

 الثقافة
ديدة يف قائمة ج والعمل على إدراج مواقع ،جيب على احلكومات التصديق على االتفاقيات اخلاصة بالثقافة •

 الرتاث العاملي
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تنفيذ االتفاقيات والسياسات اخلاصة بالثقافة وفق ما جاء يف خطة العمل من أجل  بناء القدرات والتدريب •
اليت أيدها ووقعها وزراء بلدان  ٢٠٢١-٢٠١٦أمريكا الالتينية والكارييب للفرتة اإلقليمية اخلاصة بالثقافة يف 

 املنطقة
الرتويج ملشروع جتارة الرقيق عرب األطلسي يف سياق العقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي وختصيص  •

 نطقة أمريكا الالتينية والكارييبيف م ألمهية هذا املشروع نظراً املوارد الكافية 
 ات اإلبداعية الستحداث فرص العملعالصنا •

 العلوم الطبيعية
 تغريُّ املناخ مع الرتكيز خصوصاً على الدول اجلزرية الصغرية النامية •
 إدارة املياه  •
 التنوع البيولوجي  •
 برنامج اإلنسان واحمليط احليوي •

 العلوم اإلنسانية والطبيعية
 تقدمي الدعم الالزم لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية  •
ضمان  - من أهداف التنمية املستدامة ٣ضرورة معاجلة مسألة التقدم العمري للسكان ذات الصلة باهلدف  •

 متّتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار
 يها ومعاجلتها اهلجرة غري املشروعة بوصفها مسألة ناشئة ينبغي النظر ف •

 االتصال والمعلومات
 حرية التعبري وسالمة الصحفيني واالطالع على املعلومات وبرنامج املعلومات للجميع •
 واالتصالتكنولوجيات املعلومات لاالستخدام األخالقي  •
 صون الرتاث الثقايف من خالل برنامج ذاكرة العامل •

 



200 EX/13 Part I (C) 
Annex - page 1 

 

ANNEX 

LIST OF PARTICIPANTS IN THE THIRD INTERREGIONAL MEETING  
OF NATIONAL COMMISSIONS FOR UNESCO 

(Shanghai, People's Republic of China, 13-15 June 2016) 

Participants by region 

AFRICA  

Country NAME TITLE 

Benin Mr N’dah Marcel OYA Secretary-General 

Botswana Mr Oteng Mokowe Secretary-General 

Burundi Mr Bernard NAHIMANA Assistant Secretary-General 

Cabo Verde Ms Glória Ribeiro Secretary-General 

Cameroon Mr Sally Mairiga Secretary-General 

Ms  Mengue Ango Valerie Chargée d'études 

Central African Republic Ms Georgette Florence Koyt-Deballé Secretary-General 

Chad MR Abdelkerim Adoum Bahar Secretary-General 

Comoros Mr SAID ABDOU Abdou Ahamada Secretary-General 

Cote d'Ivoire Mr Lou Mathieu BAMBA Secretary-General 

Democratic Republic of  the 
Congo 

Mr Liema Ibongo-Botie Lazare Permanent Secretary 

Djibouti Mr ISMAN IBRAHIM ROBLEH  Secretary-General 

Ethiopia Mr Mebratu Berhan Berhe Secretary-General 

Equatorial Guinea Mr Santiago Bivini Mangue Secretary-General 

Mr Robustiano Nkulu Obama 
Abeme 

Chief of Delegation 

Mr Máximo Antonio Bibang Oye Member of the COM NAT 

Gambia Mr Ousmane Sengor Principal Programme Officer 

Guinea-Bissau Mr Alexmandro Onurma Correia  Director of Service 
Division of Social Science 
and Human Rights 

Kenya Mr John Mireri Deputy  Secretary-General 

Ms Evangeline Njoka Secretary-General 

Lesotho Ms Lilly Palesa Montsi   Secretary-General 

Liberia Mr Caston Bob Harris  Deputy Secretary-General 

Madagascar  Ms Hanta Nirina Raboanary  Secretary-General 

Malawi Mr Francis Mkandawire Executive Secretary-General 

Mali Ms Sangaré Coumba Touré Secretary-General 

Mauritius Ms A. Ghoorah Assistant Secretary-General 
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Country NAME TITLE 

Mozambique Ms Elia Bila Assistant Secretary-General 

Niger Mr Issa Namata  Secretary-General 

Senegal Mr Aliou LY Secretary-General 

Seychelles Ms Vicky Gendron Assistant Secretary-General 

South Africa Mr Carlton Mukwevho Secretary-General 

Togo Mr Koffi Michel AGBOH Secretary-General 

Uganda Ms Rosie Agoi Assistant Secretary-General 

United Republic of Tanzania Mr Moshi M. Kimizi  Secretary-General (a.i.) 

Zambia Ms Heather Munachonga Education Programme 
Officer  

Zimbabwe Ms Margaret Julia CHIRAPA Secretary-General 

ARAB STATES 
 

Country NAME TITLE 

Egypt  Mr Hussein Ibrahim  Culture counsellor Beijing 

Mauritania Mr Ismail Ould Chouaib Assistant Secretary-General 

Morocco Mr Mohammed Benabdelkader Secretary-General 

Palestine Mr Feras Ghannam Director of Programs and 
Projects Department  

Qatar Ms Hamda Hassan Al-Sulaiti Secretary-General 

Saudi Arabia Mr Mansour Alosaimi  Counsellor of Education 

Sudan Mrs Huda Mohamed Ismail Abdelatif Assistant Secretary-General 
for Education 

Msr Wafaa Noureldin Assistant Secretary-General 
for Natural science 

Syrian Arab Republic Ms Mouna Aljoldi Alabssi Secretary-General 

ASIA AND THE PACIFIC 

Country NAME TITLE 

Afghanistan Mr Mohammad Shakir Habibyar Secretary-General 

Australia Mr Adam Illman Secretary-General 

Bangladesh Mr Taz Uddin Programme Officer 

China Mr Du Yue  Secretary-General 

Mr Zhou Jiagui  Deputy Secretary-General  

Mr Hou Jian Director 

Ms Guo Wei  Programme Officer  
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Country NAME TITLE 

Cook Islands Mr Gail Townsend Secretary-General 

Joshua McKenzie Mitchell   

Fiji Mr Amani  Cirikisuva Secretary-General 

India Mr Alok Mishra Department of Higher 
Education 

Mr Saroj Kumar Choudhary Section Officer  
Department Higher 
Education 

Indonesia Mr Arief Rachman Executive Chairman 

Mr Danumr Bramanto  Member of National 
Commission 

Mr Dedimr Karyana Head of International 
Facilitation Division, Bureau 
of Planning and International 
Cooperation 

Iran (Islamic Republic of) Mr S Nasiri Gheydari Secretary-General 

Japan Mr Kazuki Fukuda Deputy Secretary-General 

Kazakhstan Ms Assel Utegenova Secretary-General 

Ms. A.Oraziman  Member of NATCOM 

Kiribati Ms Kaaro Neeti Director of Education 

Lao People's Democratic 
Republic 

Mr Samboun  MASOUVANH Secretary-General 

Marshall Islands Mr Catalino Kijiner Associate Commissioner for 
Finance and Budget 

Mongolia Mr Gundegmaa Jargalsaikhan Secretary-General 

Nepal Mr. Balaram Timalsina Secretary-General 

New Zealand Mr Ian McKinnon Chairperson 

Ms Vicki Soanes Secretary-General (Acting) 

Palau Mr Andrew Tabelual Secretary-General 

Papua New Guinea Mr Andrew Angobe Secretary-General 

Philippines Ms Virginia A. Miralao Secretary-General 

Republic of Korea Mr Dong Seok MIN Secretary-General 

Mr Jinsung JEON Director Division  of 
International Relations 

Ms Song KWON Programme Officer, Division 
of International Relations 

Samoa Ms Karoline Fuatai Chief Executive Officer  
Ministry of Education, Sports 
and Culture 

Solomon Islands Ms Christina Bokalo Chief Education Officer 
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Country NAME TITLE 

Thailand Ms Chitralada Chanyaem  Foreign Relations Officer 

Timor-Leste Mr Francisco Barreto Coordinator of mother 
tongue Education 
Programme 

Tonga Ms Lucy Moala-Mafi Secretary-General 

Tuvalu  Mr Tofiga Tinilau  Programme Officer 

Viet Nam Mr Pham Sanh Chau Secretary-General 

Ms Nguyen Minh Hanh Desk Officer for UNESCO 
Social Sciences and Cultural 
Heritage 

EUROPE AND NORTH AMERICA 

Country NAME TITLE 

Albania Mr Sokol Gjoka Director of the International 
Organizations MFA 

Andorra Mr Jean-Michel Armengol Secretary-General 

Armenia Mr Vahram Kazhoyan Secretary- General 

Austria Ms Mona Mairitsch Deputy Secretary-General 

Azerbaijan Ms Gulnara Aghalarova Secretary-General 

Ms Lala Mehdiyeva Attaché of the Commission 

Belarus Mr Andrei Tribush Secretary-General 

Belgium Mr Tijs D’Hoest Secretary- General 

Bulgaria Mrs Maria Donska Secretary-General 

Canada Ms Christina Cameron President 

Czech Republic Mr Karel Komárek Secretary-General 

Estonia Ms Margit Siim Coordinator of Culture 
Programmes 

Finland Ms Zabrina Holmström Secretary-General 

France  Mr David FAJOLLES Secretary-General 

Georgia Ms Ketevan Kandelaki Secretary- General 

Germany Mr Lutz  Moeller Deputy Secretary-General 

Greece Ms Maria-Aikaterini 
Papachristopoulou 

President  

Ms Ismini Kriari Member of the Executive 
Board of the NATCOM 

Hungary  Mr Gábor Soós Secretary- General  

Iceland Ms Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir Secretary-General 
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Country NAME TITLE 

Israel Ms Dalit Atrakchi Secretary- General 

Luxembourg Ms Simone Beck Chairperson 

Poland Mr Sławomir Ratajski Secretary-General 

Portugal Ms Rita Brasil de Brito Secretary-General 

Romania Ms Daniela Popescu Head of the Subcommittee 
for interdisciplinary 
Programmes 

Russian Federation Mr Vladimir Cherepanov  Head of division 

Ms Irina Kuzmina Second Secretary 

Serbia Ms Jasmina Stankovic Tatarac Secretary-General 

Slovakia Ms Edita Filadelfiova Secretary General 

Switzerland Mr Nicolas Mathieu Secretary-General 

Turkey Mr Öcal Oğuz Chairperson 

Ms İrem ALPASLAN Assistant Secretary General 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

Mr James Bridge Secretary General 

LATIN AMERICA AND THE CARRIBEAN 

Country NAME TITLE 

Anguilla Ms Jasmin-Ann Phillip-Garraway Secretary-General 

Belize Mr Rudolph Anthony Secretary-General 

Cuba Ms Gonzalez Guittierez Secretary-General 

Curacao Ms Marva C. Browne Secretary-General 

Dominican Republic Ms María Mercedes Brito-Feliz Secretary-General 

Mr Ramone Feliz Consultant in Natcom 

Grenada Ms Kisha Gellineau Secretary-General (Acting) 

Haiti Mr Dieufort Deslorges Assistant Secretary-General 

Jamaica Mr Everton Hannam Secretary-General 

Mexico  Mr Benito Mirón López Secretary-General 

Paraguay Mr Lucas Franco Godoy 1st Secretary Permanent 
Delegation 

Saint Kitts and Nevis MR Antonio Maynard Secretary-General 

Sint Maarten Ms Marcellia Henry Secretary-General 

Suriname Ms Anuradha Kamtasing Secretary-General 

Trinidad and Tobago Ms Susan Shurland Secretary-General 
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ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS À LA TROISIÈME RÉUNION INTERRÉGIONALE  
DES COMMISSIONS NATIONALES POUR L’UNESCO 

(Shanghai, République populaire de Chine, 13-15 juin 2016) 

Participants par région 

AFRIQUE 

PAYS NOM TITRE 

Bénin M. N’dah Marcel OYA Secrétaire général 

Botswana M. Oteng Mokowe Secrétaire général 

Burundi M. Bernard NAHIMANA Secrétaire général adjoint 

Cabo Verde Mme Glória Ribeiro Secrétaire générale 

Cameroun 
M. Sally Mairiga Secrétaire général 

Mme Mengue Ango Valerie Chargée d'études 

République centrafricaine Mme Georgette Florence Koyt-Deballé Secrétaire générale 

Tchad M. Abdelkerim Adoum Bahar Secrétaire général 

Comores M. SAID ABDOU Abdou Ahamada Secrétaire général 

Côte d'Ivoire M. Lou Mathieu BAMBA Secrétaire général 

République démocratique du 
Congo M. Liema Ibongo-Botie Lazare Secrétaire permanent 

Djibouti M. ISMAN IBRAHIM ROBLEH  Secrétaire général 

Éthiopie M. Mebratu Berhan Berhe Secrétaire général 

Guinée équatoriale 

M. Santiago Bivini Mangue Secrétaire général 

M. Robustiano Nkulu Obama Abeme Chef de délégation 

M. Máximo Antonio Bibang Oye Membre de la NATCOM 

Gambie M. Ousmane Sengor Chargé de programme principal 

Guinée-Bissau M. Alexmandro Onurma Correia  
Directeur de Service 

Division des sciences sociales 
et des droits de l’homme 

Kenya 
M. John Mireri Secrétaire général adjoint 

Mme Evangeline Njoka Secrétaire générale 

Lesotho Mme Lilly Palesa Montsi   Secrétaire générale 

Libéria M. Caston Bob Harris  Secrétaire général adjoint 

Madagascar  Mme Hanta Nirina Raboanary  Secrétaire générale 

Malawi M. Francis  Mkandawire Secrétaire général exécutif 

Mali Mme Sangaré Coumba Touré Secrétaire générale 

Maurice Mme A. Ghoorah Secrétaire générale adjointe 

Mozambique Mme Elia Bila Secrétaire générale adjointe 

Niger M. Issa Namata  Secrétaire général 

Sénégal M. Aliou LY Secrétaire général 
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PAYS NOM TITRE 

Seychelles Mme Vicky Gendron Secrétaire générale adjointe 

Afrique du Sud M. Carlton Mukwevho Secrétaire général 

Togo M. Koffi Michel AGBOH Secrétaire général 

Ouganda Mme Rosie Agoi Secrétaire générale adjointe 

République-Unie de Tanzanie M. Moshi M. Kimizi  Secrétaire général (p.i.) 

Zambie Mme Heather Munachonga Chargée de programme 
Éducation  

Zimbabwe Mme Margaret Julia CHIRAPA Secrétaire générale 

ÉTATS ARABES 

PAYS NOM TITRE 

Égypte  M. Hussein Ibrahim  Conseil culturel à Beijing 

Mauritanie M. Ismail Ould Chouaib Secrétaire général adjoint 

Maroc M. Mohammed Benabdelkader Secrétaire général 

Palestine M. Feras Ghannam Directeur du Département des 
programmes et des projets 

Qatar Mme Hamda Hassan Al-Sulaiti Secrétaire générale 

Arabie saoudite M. Mansour Alosaimi  Conseiller d’éducation 

Soudan 
Mme Huda Mohamed Ismail Abdelatif Secrétaire générale adjointe 

pour l’éducation 

Mme Wafaa Noureldin Secrétaire générale adjointe 
pour les sciences naturelles 

République arabe syrienne Mme Mouna Aljoldi Alabssi Secrétaire générale 

 
ASIE ET PACIFIQUE 

PAYS NOM TITRE 

Afghanistan M. Mohammad Shakir Habibyar Secrétaire général 

Australie M. Adam Illman Secrétaire général 

Bangladesh M. Taz Uddin Administrateur de programme 

Chine 

M. Du Yue  Secrétaire général 

M. Zhou Jiagui  Secrétaire général adjoint  

M. Hou Jian Directeur 

Mme Guo Wei  Administrateur de programme 

Îles Cook 
M. Gail Townsend Secrétaire général 

Joshua McKenzie Mitchell   

Fidji M. Amani Cirikisuva Secrétaire général 
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PAYS NOM TITRE 

Inde 

M. Alok Mishra Département de l’enseignement 
supérieur 

M. Saroj Kumar Choudhary 
Chef de section  

Département de l’enseignement 
supérieur 

Indonésie 

M. Arief Rachman Président exécutif 

M. Danumr Bramanto  Membre de la NATCOM 

M. Dedimr Karyana 

Chef de la Division de 
facilitation internationale, 

Bureau de la planification et de 
la coopération internationale 

Iran (République islamique d') M. S Nasiri Gheydari Secrétaire général 

Japon M.  Kazuki Fukuda Secrétaire général adjoint 

Kazakhstan 
Mme Assel Utegenova Secrétaire générale 

Mme A.Oraziman  Membre de la NATCOM 

Kiribati Mme Kaaro Neeti Directrice Éducation 

République démocratique 
populaire lao M. Samboun  MASOUVANH Secrétaire général 

Îles Marshall M. Catalino Kijiner Commissaire aux finances et 
du budget 

Mongolie M. Gundegmaa Jargalsaikhan Secrétaire général 

Népal M. Balaram Timalsina Secrétaire général 

Nouvelle-Zélande 
M. Ian McKinnon Président 

Mme Vicki Soanes Secrétaire générale (p. i.) 

Palaos M. Andrew Tabelual Secrétaire général 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(la) M. Andrew Angobe Secrétaire général 

Philippines Mme Virginia A. Miralao Secrétaire générale 

République de Corée 

M. Dong Seok MIN Secrétaire général 

M. Jinsung JEON Directeur Division des relations 
internationales 

Mme Song KWON 
Administratrice de programme, 

Division des relations 
internationales 

Samoa Mme Karoline Fuatai 
Chef du Bureau exécutif  

Ministère de l’éducation, des 
sports et de la culture 

Îles Salomon Mme Christina Bokalo Chef du Bureau de l’Éducation 

Thaïlande Mme Chitralada CHANYAEM  Chargée des relations 
extérieures 

Timor-Leste M. Francisco Barreto 
Coordinateur de la langue 

maternelle Programme 
d'éducation 

Tonga Mme Lucy Moala-Mafi Secrétaire générale 
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PAYS NOM TITRE 

Tuvalu  M. Tofiga Tinilau  Administrateur de programme 

Viet Nam 

M. Pham Sanh Chau Secrétaire général 

Mme Nguyen Minh Hanh 

Responsable de desk pour les 
Sciences sociales et le 
Patrimoine mondial de 

l’UNESCO 

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD 

PAYS NOM TITRE 

Albanie M. Sokol Gjoka Directeur des Organisations 
internationales MFA 

Andorre M. Jean-Michel  Armengol Secrétaire général 

Arménie M. Vahram Kazhoyan Secrétaire général 

Autriche Mme Mona Mairitsch Secrétaire générale adjointe 

Azerbaïdjan 
Mme Gulnara Aghalarova Secrétaire générale 

Mme Lala Mehdiyeva Attachée NATCOM 

Bélarus M. Andrei Tribush Secrétaire général 

Belgique M. Tijs D’Hoest Secrétaire général 

Bulgarie Mme Maria Donska Secrétaire générale 

Canada Mme Christina  Cameron Présidente 

République tchèque M. Karel Komárek Secrétaire général 

Estonie Mme Margit Siim Coordinatrice des programmes 
culturels 

Finlande Mme Zabrina Holmström Secrétaire générale 

France  M. David FAJOLLES Secrétaire général 

Géorgie Mme Ketevan Kandelaki Secrétaire générale 

Allemagne M. Lutz Moeller Secrétaire général adjoint 

Grèce 

Mme Maria-Aikaterini 
Papachristopoulou Présidente 

Mme Ismini Kriari Membre du Conseil 
d’administration de la NATCOM 

Hongrie  M. Gábor Soós Secrétaire général 

Islande Mme Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir Secrétaire générale 

Israël Mme Dalit Atrakchi Secrétaire générale 

Luxembourg Mme Simone Beck Présidente 

Pologne M. Sławomir Ratajski Secrétaire général 

Portugal Mme Rita Brasil de Brito Secrétaire générale 

Roumanie Mme Daniela Popescu Chef du Sous-Comité pour les 
programmes interdisciplinaires 

Fédération de Russie 
M. Vladimir Cherepanov  Chef de Division 

Mme Irina Kuzmina Deuxième Secrétaire 
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PAYS NOM TITRE 

Serbie Mme Jasmina Stankovic Tatarac Secrétaire générale 

Slovaquie Mme Edita Filadelfiova Secrétaire générale 

Suisse M. Nicolas Mathieu Secrétaire général 

Turquie 
M. Öcal Oğuz Président 

Mme İrem ALPASLAN Secrétaire générale adjointe 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord M. James Bridge Secrétaire général 

 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

PAYS NOM TITRE 

Anguilla Mme Jasmin-Ann Phillip-Garraway Secrétaire générale 

Belize M. Rudolph Anthony Secrétaire général 

Cuba Mme Gonzalez Guittierez Secrétaire générale 

Curaçao Mme Marva C. Browne Secrétaire générale 

République dominicaine 
Mme María Mercedes Brito-Feliz Secrétaire générale 

M. Ramone Feliz Consultant NATCOM 

Grenade Mme Kisha Gellineau Secrétaire générale (p. i.) 

Haïti M. Dieufort Deslorges Secrétaire général adjoint 

Jamaïque M. Everton Hannam Secrétaire général 

Mexique  M. Benito Mirón López Secrétaire général 

Paraguay M. Lucas Franco Godoy 1er Secrétaire délégation 
permanente 

Saint-Kitts-et-Nevis M. Antonio Maynard Secrétaire général 

Sint Maarten Mme Marcellia Henry Secrétaire générale 

Suriname Mme Anuradha Kamtasing Secrétaire générale 

Trinité-et-Tobago Mme Susan Shurland Secrétaire générale 
 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 املائتانالدورة 
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 الثانيالجزء  ١٣م ت/٢٠٠ 
  

 ٥/٩/٢٠١٦باريس،  
 األصل: إجنليزي

 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ١٣لبند ا

 ميزانيةلية للمديرة العامة بشأن مشروع برنامج و االقتراحات األو 
 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨لفترة ا

 الثانيالجزء 

 )٥م/٣٩الوثيقة ( ٢٠١٩-٢٠١٨ للفترة التقديرات التقنية األولية

 لملخصا

 ما يلي:  ١٣/م ت٢٠٠الثاين من الوثيقة  اجلزءيتضمن 

 والتقنيات ألساليب ل عاماً  عرضاً  -
ُ
زانية يف إعداد مشروع الربنامج واملي زمع استخدامهاامل

 ؛٩٨م/٣٨القرار  عمًال بأحكام) ٥م/٣٩( ٢٠١٩-٢٠١٨ يلعام

على  إلبقاءلامليزانية العادية (االشرتاكات املقرَّرة) الالزمة يف إطار  لالعتمادات تقنياً  تقديراً  -
مدة املعتامليزانية  يف كما كانت عليه  )٢٠١٨-٢٠١٩( ٥م/ ٣٩ يف الوثيقةة الشرائية و الق

الزيادات  االعتماداتهذه  روعيت يف تقدير). و ٢٠١٦-٢٠١٧( ٥م/٣٨ يف الوثيقة
 تلك النامجة عن التضخمو  نظاميةن عوامل ع ٢٠١٥-٢٠١١الفرتة  خالل مجةالنا
 تقنية.ال التسوياتو 

يف إطار ) قرَّرة(االشرتاكات امل عاديةلميزانية الل د األقصىحللتعيني ا ةالعام ةاملدير  اقرتاح -
 .٥م/٣٩ الوثيقة

 .٣٤ القرار املقرتح يف الفقرة: املتوقع من اجمللس التنفيذي اختاذها اإلجراءات
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 تقنيات الميزنة ومنهجيتها - ً أوال

 :٩٨م/٣٨ قرارهاملؤمتر العام يف إن  - ١

 ،٩٢م/٣٧ قرارال مطابقة ألحكام] كانت[ ٥م/٣٨ الوثيقةيف إعداد  املّتبعةامليزنة  تقنيات[أحاط] علماً بأن  )١(
ألدوات بشأن األساليب وااخلارجي احلسابات لتوصيات مراجع  قد أجريت تلبيةً التعديالت  بأن بعضو 

 ؛واإلجراءات اخلاصة مبيزانية اليونسكو

 تطبيق] قد متأنه [بعلى النتائج و  ةالقائم لميزنةم احملرز يف سبيل التنفيذ التام لبالتقدُّ  أيضاً [أحاط] علمًا  )٢(
 ؛عامل فارق زمين واقعي وقابل للتطبيقمنهجية جديدة لتحديد 

املوافق امليزنة  تقنيات تطبيق، ٢٠١٩-٢٠١٨ ي، عند إعداد ميزانية عامإىل أن تواصل [دعا] املديرة العامة )٣(
 ٢٣/م ت١٩٥توصيات مراجع احلسابات اخلارجي الواردة يف الوثيقة  احلرص بوجه خاص على تنفيذمع  عليها

 ؛إعالم ٢٤/م ت١٩٧يف الوثيقة  املبنيعلى النحو  ٢إعالم  ٢٣/م ت١٩٥ اجلزء الثاين والوثيقة

ستناد قدر اإلمكان إىل تكاليف املوظفني الفعلية، مع باالاملديرة العامة إعداد مشروع امليزانية  من[طلب]  )٤(
 ؛اياهتعناصر األجر نتيجة لقرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية وتوص ةجمموع املزمع إدخاهلا علىات ري التغي مراعاة

املديرة العامة (يف مجلة  من، ١٣-اوو -ثانياً -٥/ت م١٩٩ القرارذلك، طلب اجمللس التنفيذي يف  وباإلضافة إىل - ٢
االنتقايل طار اإل ععند وض لزمامليزنة واليت قد ت تقنياتعلى  يتم إدخاهلاطلع الدول األطراف على أي تعديالت أن تُ أمور) 

 التمويل.املنّظم بشأن حوار إجراء أول عملية لللميزانية و املوحَّد ل

إعداد  واليت درجت العادة على استخدامها يف املوافق عليهاامليزنة  تقنياتالقسم التايل  يعرض ويف هذا الصدد، - ٣
طار إلتطبيق ايف ضوء  التقنياتتعديل هذه  إمكاناتالثالث  ءاجلز  ١٣/م ت٢٠٠وترد يف الوثيقة  .ميزانية الربامج العادية

 .بشأن التمويل املنظمحوار إجراء أول عملية لللميزانية و االنتقايل املوحَّد ل

وقع تعلى الرغم من أن أغلب التوصيات اجلارية الصادرة عن مراجع احلسابات اخلارجي فيما يتعلق بإعداد امليزانية يُ و  - ٤
الملحق  رد يفي" اجلاري، لتعزيز تنفيذ الربامجمع مشروع "االستثمار  بالتوازيأو  ٥م/ الوثيقةإعداد مشروع  أثناءذ نفّ أن تُ 

 الوثيقة (حتت العمود األخري من اجلدول) وصف تفصيلي حلالة تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي هذهبنهاية  الثاني
 اليت أثرت حىت اآلن على عملية إعادة تقدير التكاليف. و امليزنة  وإجراءاتوأدوات  بأساليب املتعلقة

 النمواعتمادات عملية تقدير وذات الصلة بإعداد امليزانية العادية  يف املتَّبعة املوافق عليهاامليزنة  تقنياتفيما يلي ترد و  - ٥
 :الحقيقي الصفري
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وظفيها م أنشطة اليونسكو وتكاليف نسبة كبرية منيكون اإلنفاق على  الثابت للدوالر سعر الصرفمبدأ  )١(
ذه التكاليف ل ه. وعند عرض مبالغ امليزانية بالدوالر األمريكي، حتوّ باليورو

ر مريكي وفقاً لسعر صرف ثابت، أي سعاألدوالر الالقائمة على اليورو إىل 
سعر صرف الثابت  كان،  ٥م/٣٨ للوثيقةالصرف الثابت للدوالر. وبالنسبة 

يورو، وهو نفس سعر الصرف  ٠,٨٦٩أمريكي = دوالر  ١هو للدوالر 
 املستخدم خالل فرتات العامني العديدة املاضية.

  ارللقر اجليدة يف جمال األعمال ووفقًا  ةعلى سبيل املمارس غري أنه
ن أ نتظر، فمن املاجلزء الثاين) ،ضميمة ٦م/٣٨( ٦-ثانياً -١٧/م ت١٩٧

باستخدام سعر الصرف املعمول به يف  ٥م/٣٩مشروع الوثيقة إعداد  رىجي
السائد يف وقت إعداد تلك الوثيقة، لضمان حتقيق أكرب قدر و األمم املتحدة 

 ممكن من التوافق بني سعر الصرف الثابت للدوالر والسعر الفعلي.

معالجة تقلبات أسعار العملة خالل  )٢(
 فترة العامين

يرادات إلاعلى مبدأ سعر الصرف الثابت للدوالر، تسّجل  اإلبقاءيف حالة 
ت اليت تؤّدى باليورو يف تقارير امليزانية بسعر الصرف الثابواملصروفات 

. أما فيما خيص ٥م/٣٩يف الوثيقة للدوالر املعتمد مليزانية الربامج العادية 
يرادات اإل ُتسجلفاحلسابات (وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام)، 

صروفات املقوَّمة باليورو باستخدام سعر الصرف املعمول به يف األمم املو 
وتُعرض الفروق الناجتة عن استخدام أساسني خمتلفني للميزانية  املتحدة.

 واحلسابات يف تقارير التسوية/املقارنة اخلاصة بالبيانات املالية.

ار الربنامج عار الصرف يف إطوفيما يتعلق باألرباح أو اخلسائر النامجة عن أس
العادي (مثًال، عند تسوية البنود النقدية أو عند حتويل البنود النقدية بأسعار 
صرف خمتلفة عن أسعار الصرف اليت اسُتخدمت لتحويل هذه البنود يف 
عملية التسجيل األويل)، فيتم تسجيلها كعجز أو فائض يف الصندوق العام 

 ه األرباح أو اخلسائر.يف الفرتة اليت حصلت فيها هذ

 معالجة التضخم على مرحلتين: )٣(

تقدير أساس جديد للميزانية عن  •
 طريق إعادة تقدير التكاليف

 (األبواب من األول إلى الرابع)

طرأ خالل أو حيتمل أن ت بالفعلتُراعى الزيادات يف التكاليف اليت طرأت 
تقدير التكاليف  )، عن طريق إعادة٢٠١٦-٢٠١٧( احلالية امليزانيةفرتة 

فرتة ل (األبواب من األول إىل الرابع) من أجل تقدير أساس امليزانية اجلديد
هذا  بعة يف) أدناه شرحاً للمنهجية املتَّ ١( ٧العامني التالية. وتتضمن الفقرة 

التقديرات  الملحق األوليف  الواردة ٤إىل  ١من اجلداول  وتبنيَّ الصدد، 
 ذكور.األولية ألساس امليزانية امل
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الزيادات المتوقعة في  •
 التكاليف (الباب الخامس)

ُحتسب بعد حتديد أساس امليزانية اجلديد (األبواب من األول إىل الرابع)، 
الل عامي خ أن تطرأتوقعات الزيادات النظامية والزيادات األخرى املتوقع 

استناداً إىل أساس امليزانية هذا وتُعامل بوصفها "زيادات  ٢٠١٩-٢٠١٨
عة ب) أدناه شرحاً للمنهجية املتَّ ٢( ٧متوقعة يف التكاليف". وتتضمن الفقرة 

التقديرات  الملحق األوليف  ٤إىل  ١من ول ا اجلدبّني تيف هذا الصدد، و 
 األولية للزيادات املذكورة.

ير ميزانية تكاليف تطبيق معاي )٤(
 الموظفين

حلساب  )العامنيستخدم التكاليف املعيارية (أي متوسط تكاليف تُ 
سب إمجايل تكاليف الوظائف الثابتة املمولة من امليزانية العادية. وحيُ 

ملعيارية حتديد التكلفة ا تكاليف هذه الوظائف الثابتة عن طريق: أوالً 
عدد  يفليف املعيارية سب الدرجة ومركز العمل، مث ضرب التكاحب

 كل درجة ويف كل مركز عمل.املتاحة لالوظائف 

، تستند تقديرات تكاليف ٩٨,٤م/٣٨وفقاً للقرار و ذلك،  وباإلضافة إىل
جداول املرتبات األساسية واملنافع ذات الصلة  أحدثاملوظفني إىل 

الصادرة عن جلنة اخلدمة املدنية الدولية وعلى أساس حتليل الجتاهات 
ني اجلارية. األخرية وفرتة العام العامنيفرتة  خاللفاق الفعلي املسّجلة اإلن

واجب ال األساسية املستقبلي تباتر لتحديد، أصبح جدول املعلى وجه او 
ملوظفي الفئة املهنية متاحاً  ٢٠١٧اعتبارًا من كانون الثاين/يناير  التطبيق

ة إعادة تقدير ييستخدم باعتباره معلومات مهمة يف عمل وبالتايلبالفعل، 
 التكاليف.

ى املرتبات ل مستو جتدر اإلشارة إىل أن التكاليف املعيارية متثِّ  غري أنه 
تأخذ ، ومن مث ال ٢٠١٩-٢٠١٨بداية فرتة العامني  اعتبارًا منع املتوقَّ 

 يف فرتة العامني  احلاصلةسوى الزيادات النظامية  يف االعتبار
العامني  فرتة خالل تطرأ. أما الزيادات النظامية املتوقع أن ٢٠١٧-٢٠١٦
اخلامس. وخيضع استخدام  بابحسب يف إطار الفتُ  ٢٠١٩-٢٠١٨

 .جمللس التنفيذيمن االباب اخلامس ملوافقة مسبقة  يف إطار أموال
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التسوية الالزمة لمراعاة حركة  )٥(
استبدال الموظفين وتأخر 

 التعيينات

ركة استبدال حتوقعات راعى إمجايل تكاليف املوظفني حبيث تُ ل عدَّ يُ 
، فقد املرجعية ولألغراض". فارق زميناملوظفني وتأخر التعيينات بتطبيق "

 وألغراضاملعتمدة.  ٥م/٣٨ الوثيقةيف  ٪٥ة ببنس فارق زميناستخدم 
بت إلعداد التقديرات األولية احلالية. وُحس عّدلخدم نفس املاملقارنة، استُ 

 فقط من التكاليف املعيارية ٪٩٥بالتايل ميزانية مجيع الوظائف بنسبة 
 .ذات الصلة

قرار مع روح الومتشيًا اجليدة يف جمال األعمال،  ةممارسلوفقًا ل ولكن
د، جيوز للمديرة العامة أن تقرتح تعديل معدل -١٣,١٤/م ت١٩٥

معلومات حمّدثة عن  إلدراج، ٥م/٣٩مشروع الوثيقة  يف الفارق الزمين
 .مالك املوظفنيحالة 

 في امية النظوالزيادات  التضخم الناجمة عن التقديرات التقنية لالعتمادات الالزمة لتغطية الزيادات -ثانياً 
 )٢٠١٨-٢٠١٩( ٥م/٣٩لوثيقة ا

 )،٢٠١٨-٢٠١٩( ٥م/٣٩لوثيقة يف ا الحقيقي الصفري النمو العتماداتة األولي ةالتقني اتيعرض هذا الفصل التقدير  - ٦
ة الشرائية للمنظمة يف مستواها احلايل و بغية اإلبقاء على الق ٥م/٣٩يف الوثيقة  نظرياً  سيلزم توافرها األموال اإلضافية اليت أي
امليزانية من فرتة  يفدث حتزيادة أي ). وعلى سبيل التذكري، يعين تطبيق ميزانية منو حقيقي صفري أن ٥م/٣٨الوثيقة (

 سوياتخم والتالتضتلك النامجة عن ة الشرائية الناجم عن الزيادات النظامية و و إىل أخرى تأيت لتعويض فاقد الق عامني
 اليةية) املعتمد يف فرتة العامني احلاحلقيق ة(بالقيمذاته مستوى املوارد متثل ميزانية النمو احلقيقي الصفري  فإن، وبالتايلالتقنية. 
٢٠١٧-٢٠١٦. 

ة املؤلفخدمت املنهجية التالية ) أعاله)، استُ ٣( ٤املؤمتر العام (راجع الفقرة:  وافق عليهااليت  تقنيات امليزنةومتشياً مع  - ٧
 :٥م/٣٩ للوثيقةالفعلي الصفري  اعتمادات النموخطوتني لتقدير  من

. ٥م/٣٨قة لوثييف ا" واب من األول إىل الرابعيف إطار األبساس امليزانية أل تكاليفال حساب: "أعيد أوالً   )١(
ستويات ىل جداول املرتبات ومإ) األبواب من األول إىل الرابعوعلى سبيل التذكري، استند أساس امليزانية (

للوثيقة بالنسبة  ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١ أياألسعار السارية اعتبارًا من بداية فرتة العامني املعنية (
 حسابتعني إعادة فرتة العامني التالية، يليزانية النمو احلقيقي الصفري املطلوب ملستوى املر ). ولتقدي٥م/٣٨

 تشملاملعتمدة حبيث  ٥م/٣٨التكاليف التشغيلية وتكاليف املوظفني لألبواب من األول إىل الرابع يف الوثيقة 
. ويشار إىل عملية )٢٠١٨يناير كانون الثاني/  ١في بداية فترة العامين التالية (مستوى األسعار املتوقع 

 هذه باسم "إعادة تقدير التكاليف".أساس امليزانية إعادة تقييم 
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وجيرى حساب التكاليف املعاد تقديرها لكل بند من بنود اإلنفاق، وتستند التقديرات إىل حتليل للزيادات 
احة عن تطور املعلومات املتاليت تطرأ على تكاليف املوظفني وعلى أسعار السلع واخلدمات، وكذلك إىل أدق 

هذه كاليف عملية إعادة تقدير الت ىجتر و  مؤشرات األجور والتضخم للمدة املتبقية من فرتة العامني اجلارية.
 ، إذ إن الغرض هو تقدير التكاليف اإلضافية اليتذاته دون تغيري واملوظفني هيكل الربامجعلى أساس 

. وال يعين هذا ٥م/٣٨كما كانت عليه يف الوثيقة   على نفس القوة الشرائية بقاءتحتاجها املنظمة نظرياً لإلس
املستقبلية ستتبع نفس هيكل الربامج واملوظفني.  ٥م/٣٩بطبيعة احلال أن حمتويات امليزانية الفعلية يف الوثيقة 

 دناه.أ ١٦إىل  ٩وترد تفاصيل العناصر املستخدمة يف حساب التكاليف املعاد تقديرها يف الفقرات 

الزيادات " كأساس مرجعي، لتحديد  ٥م/٣٩ويستخدم "أساس امليزانية" املعاد تقديره والوارد يف الوثيقة   )٢(
وفقًا ألدق املعلومات املتاحة لدى األمانة بشأن  ٢٠١٩-٢٠١٨عامي خالل المتوقعة في التكاليف" 

  شىت بنود اإلنفاق وتأثريها احملتمل علىيف املستقبل مؤشرات األجور واألسعار االستهالكية 
ُ
يف  درجةامل

أدناه  ١٨و ١٧. وترد يف الفقرتني من امليزانية اخلامساالعتمادات املقرتحة. وترد هذه التقديرات يف الباب 
 .تفاصيل العناصر املستخدمة يف حساب تقديرات الباب اخلامس

الصادرة عن اليونسكو برنامج مدته  ٥م/ الوثائق تغطي، ٥م/٣٦ اخلاص بالوثيقة ١٠٥ للقراروفقاً و ىل ذلك، وباإلضافة إ - ٨
العتمادات الالزمة اعلى يركِّز األويل احلايل  االقرتاح أن يف هذا الصدديُذكر . و استناداً إىل ميزانية عامني إن كانأربع سنوات و 

 ).٢٠١٨-٢٠٢١ربع (برنامج السنوات األمن ) ٢٠١٨-٢٠١٩النظامية لفرتة العامني األوىل (لتغطية الزيادات التضخمية و 

  حساب أساس الميزانية (األبواب من األول إلى الرابع)

 اليت طرأت حساب الزيادات من أجليف عملية "إعادة تقدير التكاليف"  واألخذ هبا العناصرجرى حتليل العديد من  - ٩
 ).٢٠١٦-٢٠١٧( اريةأو يتوقع أن تطرأ خالل فرتة العامني اجل بالفعل

 ف الموظفين  بالنسبة لتكالي

 تكاليف املوظفني العناصر التالية:ب املرتبطةتقديرات الزيادات النظامية  تشمل -١٠

 حبلول �اية درجة كليف  " بالنسبة للموظفني درجةداخل ال عالوات الدوريةتوسط "الاملتوقع ملر قدّ املبلغ امل  )١(
 فرتة العامني احلالية؛

ألساسية (جدول املرتبات ابالفعل جدول مستقبلي إن كان معروفاً أي جدول للمرتبات األساسية، أو  أحدث  )٢(
 ٢٠١٥مرب من أيلول/سبتاعتباراً ، و ما فوقهابالنسبة للفئة الفنية و  ٢٠١٧من كانون الثاين/يناير الساري اعتباراً 

 لفئة اخلدمة العامة)؛بالنسبة 
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يل أحدث املؤشرات يف امليدان وفقاً لتحليف املقر و العاملني للموظفني املهنيني  مقر العملتسوية  تصنيفات  )٣(
 ؛٢٠١٦ وحزيران/يونيحىت 

الفعل بجدول مستقبلي إن كان معروفاً أي ، أو ةالتقاعدي اتاملعاش اخلاضعة القتطاع للمرتباتأحدث جدول   )٤(
ل/سبتمرب أيلو من اعتباراً ، و وما فوقها بالنسبة للفئة الفنية ٢٠١٧من كانون الثاين/يناير اجلدول الساري اعتباراً (

 ؛يف صندوق املعاشات التقاعدية املنظمة ةتقدير مسامه، وذلك لبالنسبة لفئة اخلدمة العامة) ٢٠١٥

املبادئ املعدلة املتعلقة مبسامهة املنظمة يف صندوق التأمني الصحي واليت دخلت حيز التطبيق اعتبارًا من    )٥(
 ملنظمة على فرتة العامني األخرية؛واالجتاهات الفعلية ملسامهات ا ٢٠١٢كانون الثاين/يناير 

وإعانة  ،منحة االلتحاق مبقر املنظمةالتعليم، و إعانة و  بدل إعالة الطفل، ،بدل إعالة الزوجالعالوات األخرى ( )٦(
تناداً إىل أمناط اساحملسوبة ) بدالت السفر املتفرِّع عن العمل، وما إىل ذلكالتنقل واملشقة، و  وبدل، السكن

 لكل فئة من فئات املوظفني؛ والشروط احملّدثةاألخرية  اإلنفاق يف السنوات

أي معلومات أخرى موثوق هبا بشأن الزيادات النظامية املقبلة املزمع تطبيقها حبلول �اية فرتة العامني احلالية   )٧(
فيما يتعلق جبداول املرتبات األساسية، ومؤشرات تسوية مقر العمل، وجداول املرتبات اخلاضعة القتطاع 

 ات املوظفني؛اش التعاقدي، وغري ذلك من مستحقّ املع

منفصل لاللتزامات  ختصيص بند اعتماد على ٨٥م/٢٧من القرار  ٣لفقرة ا تنصُّ على ذلك،  وباإلضافة )٨(
يقابل هذا املبلغ و تكاليف املوظفني.  ، ضمناخلدمةيف فرتة ما بعد لتأمني الصحي املتعلقة باالطويلة األمد 

 بابني والالربامج العادية (باستثناء الصندوق االحتياطي لتسويات املوظفنياملوظفني يف من ميزانية تكاليف  ٪١
 الرابع واخلامس).

نظام جدول  أ علىاليت يُتوقع أن تطر ات اجلديدة واملهمة ري التغييؤخذ يف االعتبار تقديرات الزيادات النظامية يف و  - ١١
التدابري  وبعضوغري املعيلني أي توحيد جداول مرتبات املوظفني املعيلني  ،٢٠١٧املرتبات اعتبارًا من كانون الثاين/يناير 

 ، وفقاً ملا تقرره جلنة اخلدمة املدنية الدولية.فوقها ملوظفني يف الدرجة الفنية ومابا اخلاصةالتعويضية 

 راسخاً  عتقاداً ااألمانة  تعتقداإلدارة، أسلوب لتحسني  ذلك، ومتشيًا مع املمارسات اجليدة وتوخياً  وباإلضافة إىل -١٢
ات ألغراض مدفوعات انتهاء اخلدمة واستبدال إجاز  مثالً تكاليف املوظفني،  ضمن ختصيص بعض االعتماداتبضرورة 

لوظائف امن ميزانية داً وحتديتكاليف املوظفني، احملّققة يف وفورات المن  فيما سبقى غطَّ األمومة. وكانت هذه التكاليف تُ 
 
ُ
،  زاماً قانونياً أن مدفوعات انتهاء اخلدمة متثل التعلى وجه اخلصوص إىل نظراً و هذه الطريقة، ومبوجب نفقة. الشاغرة غري امل

 ضف إىلأتأمني األموال الالزمة لسداد مدفوعات انتهاء اخلدمة.  غيةتعمد إرجاء شغل الوظائف الشاغرة بما كان يُ كثرياً 
ملوظفات احلاصالت ا تستمرتكاليف إضافية حيث  تبعويست ضرورة قصوى غالباً ما ميثلاستبدال إجازات األمومة  أن ذلك

 تسنملوظف، مل يتكاليف ا يفالوفورات احملققة  حالة نظراً لالعتماد علىمرتباهتن. و  احلصول علىعلى إجازة األمومة يف 
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لى حنو الشاغرة ع املواقف ولضمان شغل املناصب هيف بعض األحيان السماح باستبدال إجازات األمومة. ولتجنب هذ
اخلاصة يزانية ملاملدفوعات انتهاء اخلدمة واستبدال إجازات األمومة يف ختصيص اعتماد للغاية  احملبذسلسل وسريع، فمن 

سوى مبلغ  خيّصصلم ف، ٥م/٣٩ر إدراجها يف الوثيقة تكاليف املوظفني. وبالنسبة حلساب مدفوعات انتهاء اخلدمة املقرّ ب
 .٢٠١٩-٢٠١٨ عامي ملوظفني املنتظر وصوهلم إىل سن التقاعد القانوين خاللفوعات السداد مدحمدود للغاية 

 )يةتكاليف التشغيلالبالنسبة للسلع والخدمات (

 من املصادر التالية:  املستمدةر زيادات أسعار السلع واخلدمات على أساس املعلومات يتقدجيرى  -١٣

 السابقة واحلالية؛حتليل اجتاهات اإلنفاق خالل فرتات العامني   )١(

صادية لدراسات االقتالفرنسي لإلحصاء وااملعهد الوطين  صادرة عناملؤشرات االقتصادية واإلحصائية ال  )٢(
)INSEE ؛٢٠١٦) حىت نيسان/أبريل 

 .٢٠١٦صندوق النقد الدويل حىت نيسان/أبريل  صادرة عنال التضخمإحصاءات   )٣(

املؤشرات  جممَّع مندم خالتكاليف اخلاصة بامليزانية التشغيلية، استُ  إعادة تقدير املبالغ النامجة عنتقدير بغية و  -١٤
الفرنسي وطين خدمت مؤشرات املعهد الاملقر، استُ انطالقًا من املنفذة  األنشطة. وبالنسبة مليزانيات املختلفة واملتغريات
تكاليف ص أما فيما خي. الدويلالصادرة عن صندوق النقد يف فرنسا االقتصادية وتقديرات التضخم الدراسات و  ءلإلحصا

لليونسكو  يداينمفيه مكتب  يوجد جري حتليل الجتاهات اإلنفاق ومعدالت التضخم لكل بلدأُ فقد امليدانية،  نشطةاأل
 .ةامليداني نشطةشتقاق متوسط الزيادة يف التكاليف املرتبطة باألوذلك ال

 التسويات التقنية

يف أخرى اصر ، مثة عنوالنامجة عن التضخم الزيادات النظامية أعاله والالزمة لتغطيةاالعتمادات املذكورة إضافة إىل  -١٥
مدت األمانة سيطرة املنظمة. وبالنسبة هلذه العناصر، عنطاق يف التكاليف خترج عن  فروقتؤدي إىل قد امليزانية املعتمدة 

حلساب أساس امليزانية و  .الالزمة اإلضافية املبالغديد لتحأخرى  ماديةواجتاهات اإلنفاق وعوامل  إىل حتليل الفواتري املستلمة
املعتمدة يزانية امل إعداد بع يفتقنية، مبا يتمشى مع النهج املتّ حتت بند التسويات ال البنودعرض هذه ، تُ ٥م/٣٩لوثيقة اخلاص با

  .٥م/٣٨الوثيقة يف 
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 (بآالف الدوالرات األمريكية)الالزمة اإلضافية  بالغالم 

 ةالتقني سوياتبنود الت
مليون  ٦٦٧بقيمة  تانميزاني

مليون  ٦٥٣دوالر أمريكي/
 دوالر أمريكي

مليون  ٥١٨إنفاق بمبلغ  تاخط
 ماليين ٥٠٧دوالر أمريكي/

 دوالر أمريكي
 1,687 1,687 تكاليف األمن امليداين  

  ّدة إلدارة األمم املتحدة لشؤون االشرتاكات املسد
  299 299 يديةالك األفعالالسالمة واألمن وبوليصة التأمني ضد 

  ِّ3,206 693 ق األمم املتحدة املقيم (آلية تقاسم التكاليف)منس  

 1,207 1,207 ألمن والسالمةاخلاصة با خطة عمل اليونسكو  

  طة اخلاص خبقرض السداد  - مقار العملشراء/حتسني
 (1,896) (1,896) لمون وقرض املكتب الدويل للرتبيةيب

  4,502 1,989 التقنية التسويات

 تنفيذلاألموال الالزمة  السعي إىل توفريعلى  ةالعام ةاملدير  شجَّعتاليت  ١٧/م ت١٩٩من القرار  ٩ لفقرةوفقًا لو  -١٦
امليزانية،  ة عنارجاخلالربنامج العادي واملوارد عن طريق موارد  وكامالً  اً سريعتنفيذاً  األمن والسالمةالخاصة بعمل الخطة 

ف يف الوقت الراهن تُقدَّر هذه التكاليالتكاليف اإلضافية هلذا البند. و على قائمة التسويات التقنية الواردة أعاله  تشتمل
 وظائف أمن. ١٠إنشاء  واملتمثلة يفطة العمل، خلالنفقات املتكررة  وهو مبلغمليون دوالر أمريكي  ١,٢مببلغ 

 الزيادات المتوقعة في التكاليف (الباب الخامس) 

 ٥م/٣٩ة لوثيقاخلاصة باأساس امليزانية (األبواب من األول إىل الرابع)  ُحتسب إعادة تقديركر من قبل، كما ذُ  -١٧
ن تطرأ أ توقعيف التكاليف اليت يُ  درج الزيادات. وال تُ ٢٠١٨األسعار املتوقع يف بداية كانون الثاين/يناير  ستوىباستخدام م

خيضع الباب اخلامس من امليزانية. و  يف ةمنفصل صورةب درجتُ  وإمنايف أساس امليزانية،  ٢٠١٩-٢٠١٨خالل فرتة العامني 
درجةاستخدام 

ُ
 اجمللس التنفيذي.مسبقة من موافقة احلصول على الباب اخلامس إىل  يف املوارد امل

ألبواب من لامليزانية  حمتوياتيستند إىل  ٥م/٣٩الوثيقة إطار  الباب اخلامس يفموارد ب وينبغي التذكري بأن حسا -١٨
. ويف املرحلة األخرية من السابقة ٥م/٣٨بالباب اخلامس لفرتة العامني  تصل، وال ي٥م/٣٩الوثيقة يف ذات األول إىل الرابع 

درجة يفض فَّ خت ماغالباً واحلتمية، ، ونظراً لفرض عدد من القيود اإلضافية ٥الوثائق م/ روعإعداد مش
ُ
الباب إطار  املوارد امل

ا يؤدي إىل مميغطي سوى الزيادات النظامية املتوقعة حتت بند تكاليف املوظفني، ميكن أن ي ال اخلامس إىل مبلغ حدِّ 
نية األولية هذه، يف مرحلة التقديرات التق هالتضخم حتت بند األنشطة. غري أنالنامجة عن تكاليف التغطية  االستغناء عن

شطة. وهلذا السبب، نالتكاليف املتوقعة بالكامل حتت بندي املوظفني واأل ىغطّ تُ حبيث  نظرياً الباب اخلامس  باحستم ي
بلغ ى من املالتقديرات التقنية يف املقرتحات األولية أعلصدور ما تكون تقديرات الباب اخلامس املستقبلي يف وقت  عادةً 

 احلالية. ٥الوثيقة م/إطار اخلامس يف  باباملعتمد لل
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 ص إجمالي تقديرات النمو الحقيقي الصفري الالزمة لتغطية الزيادات الناجمة عن التضخم والزيادات النظاميةملخَّ 

بند اإلنفاق سب حالنمو احلقيقي الصفري اجلداول التالية تقديرات  تضمننة أعاله، تاستنادًا إىل املنهجيات املبيّ  -١٩
 كنقطة انطالق:  ٥م/٣٨الوثيقة الواردة يف باستخدام مستويات امليزانية األربعة التالية وذلك  رئيسيال

 مليون دوالر أمريكي للميزانية املعتمدة؛ ٦٦٧ (أ)
 مليون دوالر أمريكي خلطة اإلنفاق؛ ٥١٨ (ب)
 املقرَّرة؛لة من االشرتاكات مليون دوالر أمريكي للميزانية املموّ  ٦٥٣ (جـ)
 دوالر أمريكي (االشرتاكات املقرَّرة). ماليني ٥٠٧ وقدرها املقابلةخطة اإلنفاق  (د)

 ٥١٨نفاق مببلغ إمليون دوالر أمريكي (خبطة  ٦٦٧بلغت  ٥م/٣٨وعلى الرغم من أن امليزانية املعتمدة رمسياً للوثيقة 
 ٦٥٣مببلغ  رول األعضاء، فإن سيناريو امليزانية املقدّ لدعلى ااالشرتاكات املقرَّرة  منظورمليون دوالر أمريكي)، من 

 .رمبا يعترب أنسب من غريهدوالر أمريكي)  ماليني ٥٠٧مليون دوالر أمريكي (خبطة إنفاق مببلغ 

يرد بيان مفّصل يف حني يف اجلدول التايل،  ٥م/٣٩ويرد ملخص بإمجايل تقديرات النمو احلقيقي الصفري للوثيقة  -٢٠ 
 .الملحق األوليف  ٤إىل  ١رات يف اجلداول من التقديتلك ب

 (مباليني الدوالرات األمريكية)   

 

الميزانية المعتمدة 
 بمبلغ

 مليون ٦٦٧ 
 دوالر أمريكي

خطة اإلنفاق 
المعتمدة بمبلغ 

 مليون ٥١٨
 أمريكي دوالر

مليون  ٦٥٣
 دوالر أمريكي

شتراكات اال(
 مقرَّرة)ال

  ماليين ٥٠٧
 دوالر أمريكي

 ةمقرَّر الشتراكات اال(
 )اإلنفاقخطة 

 ٥م/٣٨امليزانية املعتمدة يف الوثيقة 
 507.0 653.0 518.0 667.0 (األبواب من األول إىل الرابع)

 4.8 5.3 4.8 5.3 سالباب اخلاماعتمادات  ناقصاً 
  ٥م/٣٨امليزانية املعتمدة يف الوثيقة 

 502.2 647.7 513.2 661.7 (األبواب من األول إىل الرابع)
     

 إعادة تقدير التكاليف ألساس امليزانية 
     (األبواب من األول إىل الرابع)

 6.7- 7.6- 6.6- 7.6- تكاليف املوظفني •
 3.1 5.7 3.3 6.1 التشغيليةتكاليف ال •
 4.5 2.0 4.5 2.0 سويات التقنيةالت •

  ٥م/٣٩إجمالي أساس الميزانية للوثيقة 
 503.1 647.8 514.3 662.2 الرابع)(األبواب من األول إلى 

 6.7 10.1 7.0 10.6 ٥م/٣٩الزيادات املتوقعة يف التكاليف (الباب اخلامس) للوثيقة 

 ٥م/٣٩تقديرات ميزانية النمو الحقيقي الصفري للوثيقة 
 509.8 657.9 521.4 672.8 (األبواب من األول إلى الخامس)

     
 2.8 4.9 3.4 5.8 الالزمة الحقيقي الصفري اعتمادات النمومجموع 

 %0.5 %0.8   %0.6 %0.9 بالنسبة املئوية الكليةالزيادة 
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زانية العادية والمرتبطة بالميالالزمة الحقيقي الصفري  القول، تشير التقديرات إلى اعتمادات النموخالصة و  -٢١
يمثل  ، وهو ما٥م/٣٨لوثيقة الوارد في اسيناريو الميزانية وفقاً لماليين دوالر أمريكي  ٥,٨إلى  ٢,٨ حدودر في قدّ تُ 

، ٥م/٣٩لوثيقة يف اإضافية  مواردهذه املبالغ الضئيلة ك يف حالة توافر. و ٪٠,٩إلى  ٠,٥ بنسبةزيادة طفيفة للغاية 
عن التضخم  ةزيادات نظامية وتكاليف نامجما يطرأ خالل فرتة العامني احلالية من من تغطية  ة نظرياً ستتمكن املنظمّ 

 .السيطرة نطاق " األخرى اخلارجة عنسويات التقنيةو"الت

ف املوظفني، إىل االخنفاض الكبري يف تكالياالخنفاض الشديد يف اعتمادات النمو احلقيقي الصفري الالزمة رجع يو  -٢٢
أنه ميكن االحتفاظ  نظريةالناحية ال . ويعين ذلك منمجيعاً  سالب يف السيناريوهات األربعة برقمإعادة حساهبا بعد ر قدَّ تُ واليت 

الناتج ذا الرقم السالب هالسبب األساسي يف يزانية أقل. ويرجع ولكن مببنفس هيكل مالك املوظفني لفرتة العامني التالية 
 الثالثة التالية: عواملإعادة حساب تكاليف املوظفني إىل العن 

ات األساسية عاد هيكلة جدول املرتبتُ من املنتظر أن أعاله، ر كِ : كما ذُ ع في العوامل النظاميةاالنخفاض المتوقَّ  •
اراً من كانون (سواء يف املقر أو يف امليدان) اعتب فوقهاالذي حتدده جلنة اخلدمة املدنية الدولية للدرجة الفنية وما 

عيلني جدول أعلى للموظفني امل ي:كان جدولني يف املاضيف جدول واحد ما   يوحَّدحبيث  ٢٠١٧الثاين/يناير 
على مجيع  قطبَّ اجلدول األدىن وسيأقرب إىل غري املعيلني. وسيكون اجلدول اجلديد لموظفني وجدول أدىن ل

، ولكن بوجه فرتة انتقاليةلجمموعة من العالوات التعويضية  هلم ستوفرفبالنسبة للموظفني املعيلني، أما املوظفني. 
 شهديسكما ألجر إىل اخنفاض يف التكاليف العامة.  عام سيؤدي جدول املرتبات اجلديد وجمموعة عناصر ا

برياً ك  (الذي حتدده جلنة اخلدمة املدنية الدولية) اخنفاضاً  ةالتقاعدي اتاملعاش األجور اخلاضعة القتطاعجدول 
ض دخل املوظفني املتأيت من مرتباهتم، افاخنيؤدي إىل  إال أن ذلك لن. ٢٠١٧من كانون الثاين/يناير اعتبارًا 

نقاط " فإنعلى ذلك،  عالوةسيؤدي إىل خفض مسامهة املنظمة يف صندوق املعاشات التقاعدية. و  كانوإن  
ملعيشة يف كل ا مستوى غالءالذي يعكس  رتباملضاعفات"، اليت حتدد مبلغ تسوية مقر العمل (وهو عنصر امل

 يف مجيع أحناء العامل.مؤخراً  هبوطياً  خذ اجتاهاً أتقد بدأت مركز عمل)، 

بالعامني املاضيني، ازدادت قوة الدوالر األمريكي  : مقارنةً األمريكي الدوالرزيادة قوة السائد نحو جاه تاال •
درجة ال على ميزانية تكاليف املوظفني يف الذلك يؤثر  نالعمالت األخرى. ولمقابل يف املتوسط  ٪٣٠بنسبة 

بفضل وذلك  ،على موظفي اخلدمة العامة يف املقرمرتباهتم بالدوالر األمريكي، وال  بنودالفنية الذين تقّوم أغلب 
ان عند حساهبا ؤثر بشكل كبري على ميزانية املوظفني احملليني يف امليدسيالثابت للدوالر، بيد أنه الصرف آلية سعر 

بالدوالر األمريكي. إال أنه برغم مراعاة هذا االجتاه اخلاص بسعر صرف الدوالر األمريكي يف عملية إعادة تقدير 
تايل اإلشارة إىل أن اجتاهات سعر الصرف يف املستقبل سيتعذر التنبؤ هبا وبال جتدرلتكاليف خالل هذه املرحلة، ا

 .٢٠١٩-٢٠١٨فرتة العامني اجلديدة بداية  حبلولسبب هلذا الالتوقعات باخنفاض امليزانية  قد ال تصحّ 
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يادة يف يكشف حتليل ملستوى الز : الوظيفية لموظفي اليونسكو درجةداخل ال عالواتانخفاض مستوى ال •
مقارنة بالعامني  فاً طفي اخنفاضاً هذه العالوات مستوى  اخنفاضعن الوظيفية جلميع املوظفني احلاليني  درجةال

لتعاقدية، كما يف صناديق املعاشات ا ةانعكس ذلك يف حتديد مستوى املرتبات األساسية واملسامهقد املاضيني. و 
على توصية  ك، وبناءً ىل ذلوباإلضافة إعلى مبلغ املسامهة يف صناديق املزايا الطبية. أثر أيضاً بشكل غري مباشر 

د التعامل مع الوظائف الشاغرة حالياً لدى حتدي أسلوب علىحتسني  مت إدخالمن مراجع احلسابات اخلارجي، 
 هذا االجتاه اهلبوطي. بدوره عززالوظيفية، مما  الدرجة داخل العالواتمتوسط 

 باريس لتحديد تكاليف املعيشة يفعن  دورياً  جلنة اخلدمة املدنية الدولية حالياً استقصاءً  ير اجلانب اآلخر، جتُ  وعلى -٢٣
نشر على. ولن تُ على املوظفني العاملني يف املقر يف الدرجة الفنية وما أ طّبقسيوالذي مستوى تسوية مقر العمل يف املستقبل 

إىل  ٢٠١٢. وقد أفضى استقصاء مماثل سابق أجري يف عام ٢٠١٧ان/أبريل نيس شهر نتائج هذا االستقصاء إال قرب
، وإن كان من الصعب يف املرحلة احلالية توقع الزيادة (أو االخنفاض) اليت ستنشأ عن الدراسة هذه املرة. ٪٤,٩زيادة بنسبة 

 ١,٢إىل  ١,١ إىل زيادة بنحوتؤدي من شأ�ا أن يف تسوية مقر العمل  بنسبة واحدة يف املائةكل زيادة   إنولالسرتشاد، ف
رتض حساب فاسرتشاد، االو  التحوطمليون دوالر أمريكي يف إمجايل تكاليف املوظفني. ويف هذه املرحلة، وألغراض 

 باستقصاء تكلفة املعيشة املشار إليه. رتبطت ٪٣زيادة بنسبة الالزمة احلقيقي الصفري  اعتمادات النمو

 )٢٠١٨-٢٠١٩( ٥م/٣٩لوثيقة لميزانية المستوى  النظر في - ثالثاً 

ار إط أدرجا مؤخرًا يفن ان مهما، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار عنصر ٥م/٣٩يزانية للوثيقة املعند النظر يف مستوى  -٢٤
ج إعداد الربام ياً يف�جاً تصاعدستخدم ت واليتميزانية اليونسكو. أحدمها هو استحداث عملية امليزنة القائمة على النتائج، 
ذات  اراً هبذا املبدأ، اختذت الدول األعضاء قر  لكل نتيجة متوقعة من أجل حتديد إمجايل االحتياجات من امليزانية. وإقراراً 

عرض تقديرات النمو احلقيقي الصفري على أساس حتليل الزيادات النامجة عن التضخم والزيادات النظامية مرة باستبعاد "
 إجراءهتاامليزنة و  تقنياتى دخلت علأحد التغيريات والتحسينات اليت أُ ه "، باعتبار ملستقبليف وثائق املقرتحات األولية يف ا

ستند هذا القرار على ا). و ثانياً  -١٩/ت م١٩٠امليزنة القائمة على النتائج يف اليونسكو (املرجع: القرار  نظام الالزمة لتطبيق
ستخدامها، ومن مث ينبغي ا املقرراملدخالت الرتكيز على عن  حتقيقها عوضاً  املزمعضرورة الرتكيز على النتائج الفكرة القائلة ب

أن األمانة  غريملستقبل. حتديد امليزانية يف ا عندقائم على النتائج النهج ال باجتاهالنهج القائم على حساب التضخم  بتعاد عناال
قرَّرة للدول االشرتاكات امل من أجل توّقع مفيدة ا تكونالالزمة دائماً ماحلقيقي الصفري  اعتمادات النموأن اإلشارة إىل  رىت

 األعضاء وفهم أثر مستوى امليزانية اجلديد أيضاً من حيث االلتزام باستيعاب التكاليف أو الزيادة احلقيقية يف املوارد.

إنشاؤه ألغراض الوثيقة  ىاملتوخَّ لميزانية ل وحَّدطار املاإلالذي يتعني أخذه يف االعتبار فيتمثل يف  الثاينأما العامل  -٢٥
أن حيدث للميزانية  وحدطار املاإلمن شأن فالثالث،  اجلزء ١٣/م ت٢٠٠يف الوثيقة وفقاً للشرح املفّصل الوارد . و ٥م/٣٩

ور ن منظتوقع أن تقوم الدول األعضاء باعتماد ورصد ميزانية املنظمة متغيريا كبرياً يف نطاق دراسة امليزانية، من حيث أنه يُ 
"الفجوة" جانب  إىل امليزانية على حد سواء، ة عنارجاخلشامل، أي استعراض امليزانية العادية (االشرتاكات املقرَّرة) واملوارد 
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حد  لتعينيون سع لدراسة امليزانية، فقد يكاوقت إعداد امليزانية واعتمادها. ويف ظل هذا النطاق الو يف  تظل غري ممّولةاليت 
ور أحد مصادر األموال مع قصفرمبا ينبغي التعامل  خمتلف على إعداد ميزانية اليونسكو. ريأثتقرَّرة لالشرتاكات امل أقصى
 .شاملنطاق التمويل المنظور من 

ر على عدة اجتاهات تؤثوجود املديرة العامة أنه من الضروري تذكري الدول األعضاء ب رىذلك، ت وباإلضافة إىل -٢٦
دهتا املنظمة بالفعل اليت شه اهلائلة. لعل أوهلا يتمثل يف التخفيضات كذلك  أنشطتها علىو  للمنظمةاملايل  سالمة الوضع

ذلك تلك  ، مبا يفعلى حنو بالغ خالل السنوات السابقة، واليت أدت إىل تقييد مدى أنشطة املنظمة ونطاقها وعمقها
 كبري من تلك التخفيضات إىل عدم سداد دولتني عضويني  شطرعزى رى لصاحل دوهلا األعضاء. ويُ األنشطة اليت جتُ 

 على مدىمنتظمة  فةاملنظمة بص يف ذي يطبقالصفري ال مسيا املقرَّرة. ومثة اجتاه آخر يتعلق مبعدل النمو االمالشرتاكاهت
 لنحو التايل:ة على اطاألثر الرتاكمي هلذه التخفيضات بصورة مبسّ عن فرتات العامني الستة السابقة. وميكن التعبري 

فقدت  حيث)، ٥م/٣٠( ٢٠٠٠ص الرسم البياين التايل التطور احلاصل يف ميزانية اليونسكو منذ عام يلخِّ  (أ)
خالل السنوات األربعة  ٪٣٠، ونحو عاماً  ١٥الحقيقية خالل  قيمةمن ميزانيتها بال ٪٣٨لمنظمة ا

 .٥م/٣٨وخطة تنفيذ الوثيقة  ٥م/٣٦الوثيقة تنفيذ  ةاألخيرة ما بين خط

 
 

 ٪٣٠دت المنظمة فقملوظفني خالل نفس الفرتة، حيث الك اص الرسم البياين أدناه التطور املتزامن ملويلخِّ  (ب)
 ةما بين خط خالل السنوات األربعة األخيرة ٪٢١، وعاماً  ١٥من موظفي البرامج العادية لديها خالل 

 .٥م/٣٨وخطة تنفيذ الوثيقة  ٥م/٣٦ الوثيقة تنفيذ
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 ففيمالسنني. ا عربازدادت برامج اليونسكو على حنو مطرد فقد احلاد يف موارد املنظمة،  الرتاجع اوعلى الرغم من هذ -٢٧

وأكثر من ذلك أن النمو بل ، ازداد عدد الربامج اجلديدة بشكل كبري (انظر اجلدول أدناه). ٢٠١٦و ٢٠٠٠بني عامي 
 .كذلككبرياً    ث العاملي) شهد ارتفاعاً الرتا تلكاتزيادة عدد ممكالداخلي هلذه الربامج (

 ٢٠١٦ ٢٠٠٠ 
 ١٠ ١ ٧ ١املعاهد واملراكز من الفئة 

  ٥/٦٢ ٤ الربامج العلمية الدولية
 ٢٨ ٢٢ االتفاقيات

 ٦ ٣ االتفاقيات املربمة يف اجملال الثقايف
 ممتلكاً  ١ ٠٥٢ ممتلكاً  ٦٩٠ ١٩٧٢اتفاقية عام 
 ممتلكاً  ٥٥ ممتلكاً  ٣٠ الرتاث العاملي املهددة باخلطر، قائمة مبمتلكات ١٩٧٢اتفاقية عام 

 موقعاً  ٦٦٩ موقعاً  ٣٦٨ معازل احمليط احليوي
  

اين تقابله أي زيادة يف عدد املوظفني (انظر الشكل البي أن يزداد حجم العمل الواقع على عاتق األمانة دون وغالباً ما -٢٨
 ".ستدامةمحالة االتفاقيات الثقافية "غري أن اعترب أحد تقارير مراجعة احلسابات قد ). و ٢٠٠٣اتفاقية عام  حالةأدناه، 

                                                
 . ٥م/٣٨للوثيقة خبطة اإلنفاق املعتمدة  ٥م/٣٠للوثيقة مقارنة خطة اإلنفاق املعتمدة   ١
 .)٢٠١٥(مت التصديق على العالمة يف  ةمبادرة اليونسكو العاملية بشأن احلدائق اجليولوجيحبساب  ٦  ٢
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 ٢٠٠٣اتفاقية عام 

 
 

يف االهتمام  ، تزايداً استدامتهاوتعكس هذه الزيادة احلادة يف عدد برامج اليونسكو ونطاقها، ولئن كان من الصعب  -٢٩
على  شاهداً  ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام  خطةأيت تالسنوات اخلمسة عشرة املاضية. و  خاللمبجاالت خربة اليونسكو 

اجملال  بدءًا منهذا االهتمام، حيث تضطلع اليونسكو بأدوار مهمة يف تسعة أهداف من األهداف اإلمنائية املستدامة، 
ارج امليزانية، خ من دول األعضاء يف شكل مسامهاتالم من كثري من م من الدعم املقدّ احمليطات. وعلى الرغحىت  الثقايف

نظمة على يف التمويل (بالنسبة للتمويل من خارج امليزانية، حافظت امل مماثلة زيادةتزايد االهتمام بعمل اليونسكو  مل يرافق
 السنوات اخلمسة املاضية، من خالل تنويع قاعدة املاحنني). على مدارتحصل عليه تالتمويل الذي 

 بصرفة، خالل فرتات العامني السابق مطرداً  حاداً  اخنفاضاً دة يف اجملال اإلداري وشهدت النفقات الفعلية املتكبّ  -٣٠
ثابت للمشروعات  مستوى احلفاظ علىالنظر عن التحدي اجلسيم املتمثل يف زيادة مستوى النفقات الثابتة واحلاجة إىل 

الداخلية دمات خلاالنفقات يف إطار الباب الثالث ( مبلغ اخنفاضالتايل البياين الرسم  وضحخارج امليزانية. وياملمولة من 
إدارة يف إطار الباب الثالث ( ٪٣٠ ةنسبب حيث ُسجِّل اخنفاض يف النفقات، األخرى بأبواب امليزانية ) مقارنةً للمنظمة

إدارة أفريقيا، وإدارة باء (-يف إطار الباب الثاين ٪٣٦,٧بنسبة ) و إلدارة املالية، وإدارة خدمات الدعماملوارد البشرية، وا
املساواة بني اجلنسني، وإدارة أوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث، ومكتب التخطيط االسرتاتيجي، ومكتب إدارة 

 ).ورالشؤون املالية، وقطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمه
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 ة املربمة مع الدول األعضاء، تود املديرة العامة أن تقرتح اخليارين التالينياألوليّ  االتصاالتذلك، واستناداً إىل  ومع -٣١

 :٥م/٣٩ يف الوثيقةلميزانية العادية (االشرتاكات املقرَّرة) ل تعيني حد أقصىل

مستوى  تقابل)، دوالر أمريكي ماليين ٥٠٧مليون دوالر (خبطة إنفاق مببلغ  ٦٥٣اعتماد ميزانية مببلغ : ١الخيار 
 ؛٥م/٣٨ الوثيقةيف الوارد جزء االشرتاكات املقرَّرة الوارد يف الصفري  مسيالنمو اال

)، مليون دوالر أمريكي ٥١٨(خبطة إنفاق مببلغ  مليون دوالر أمريكي ٦٦٧بلغ اعتماد ميزانية مب: ٢الخيار 
 الرمسية املعتمدة. ٥م/٣٨ لوثيقةمليزانية العادية لالوارد يف االصفري  مسيستوى النمو االم تقابل

 ميثالن نيحاقرت ن االيبالدول األعضاء وباملنظمة، ترى املديرة العامة أن هذ طوبالنظر إىل الوضع املايل احلايل الذي حيي
 بشأن هذين املقرتحني. أن جتري نقاشاً وتود من الدول األعضاء  ،أفضل حل توافقي ممكن

مليون دوالر  ٦٥٣مبلغ  توخى اعتماد، الذي يةعمليال الناحية، من ١أن اخليار  الدول األعضاء وال يغيب عن -٣٢
 ةمليون دوالر أمريكي بالقيم ١٤,٤دوالر أمريكي) ينطوي على استيعاب حنو  ماليني ٥٠٧أمريكي (خبطة إنفاق مببلغ 

ر مستوى النمو يقدَّ و مليون دوالر أمريكي  ٥١٨اليت حتدد مبلغ  ٥م/٣٨للوثيقة خبطة اإلنفاق احلالية  احلقيقية مقارنةً 
ريق التكاليف عن ط فضخل تواصلةم املنظمة جهوداً وقد بذلت مليون دوالر أمريكي.  ٥٢١,٤احلقيقي الصفري فيها مببلغ 

اله، ال سيما منذ  أعلعامني السابقة على النحو املبّني فرتات ا على مدىترشيد اخلدمات املركزية وخفض عدد املوظفني 
مليون دوالر  ١٤,٤. ومن مث فإن املديرة العامة ترى أن استيعاب التكاليف بقيمة ٢٠١٢اندالع األزمة املالية يف عام 

 ى اهليكل امليداين.امج وعلالرب  تنفيذللغاية، وسيؤثر بالضرورة على  صعباً  أمريكي إضافية يف ظل الوضع احلايل سيكون أمراً 
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عداد اقرتحت خيارين للميزانية، سيكون من املفيد للغاية لعمل األمانة املتعلق بإولئن ، أنه ، ترى املديرة العامةوأخرياً  -٣٣
حد  ينيعلميزانية، أن تقوم الدول األعضاء بتاملوحد ل متثل أول وثيقة تعّد باستخدام اإلطارواليت  ٥م/٣٩ مشروع الوثيقة

 رة فضالً عن حتديد أولويات واضحة للربامج خالل هذه املرحلة.د وواضح لالشرتاكات املقدّ حّ مو  قصىأ

 ع من المجلس التنفيذي اتخاذهااإلجراءات المتوقَّ  - رابعاً 

 د مشروع قرار على غرار ما يلي:اعتميرغب يف ااجمللس التنفيذي لعل  -٣٤

 إن اجمللس التنفيذي،

 الثاين، اجلزء ١٣/م ت٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

 املوافق عليهاامليزنة  تقنياتباستخدام احُتسبت  ٥م/٣٩ لوثيقةأن تقديرات امليزانية األولية لب يط علماً حي - ٢
 الذي اعتمده املؤمتر العام؛ ٩٨م/٣٨للقرار  ومنهجيتها املعتمدتني طبقاً 

 وة الشرائية يف الوثيقةإلبقاء القة النمو احلقيقي الصفري الالزم العتمادات تقديراً  تضعأن الوثيقة ب وحييط علماً  - ٣
 ؛احلالية ٥م/٣٨على ما كانت عليه يف الوثيقة  ٥م/٣٩

دوالر  ماليني ٥,٨يبلغ  ٥م/٣٩ الالزمة للوثيقةالنمو احلقيقي الصفري  اعتماداتأن تقدير ب وحييط علماً  - ٤
 وجودب الفكرة القائلة سمليون دوالر أمريكي)، على أسا ٦٦٧( ٥م/٣٨ يف الوثيقةأمريكي للميزانية املعتمدة 

كلفة املعيشة نتائج استقصاء ت ال سيماالتنبؤ بأثر امليزانية خالل هذه املرحلة، بسببها صعب يعدة عوامل 
 ملدينة باريس الصادر عن جلنة اخلدمة املدنية الدولية؛

 و، وه٥م/٣٩ الوثيقة يفللميزانية العادية  قصىحلد األتعيني اأن املديرة العامة تقرتح خيارين لب وحييط علماً  - ٥
مليون دوالر أمريكي  ٦٦٧دوالر أمريكي) و ماليني ٥٠٧مليون دوالر أمريكي (خبطة إنفاق مببلغ  ٦٥٣

 مليون دوالر أمريكي)؛ ٥١٨(خبطة إنفاق 

 ؛٥م/٣٩ يف إطار الوثيقةأمريكي لالشرتاكات املقرَّرة  مليون دوالر ___قيمته  قصىحد أ تعيني ريقرّ  - ٦

ات االشرتاكمبا يف ذلك ميزانية املوحَّد للطار وفقاً لإل ٥م/٣٩ الوثيقةاملديرة العامة إعداد مشروع  من يطلب - ٧
 ألوىل بعد املائتني؛اإىل اجمللس التنفيذي يف دورته  يُقّدمأمريكي، على أن  والبالغة ___ مليون دوالراملقرَّرة 

يف مشروع وذلك  ٥م/٣٩ الوثيقة إلعداد الالزمةامليزنة  تقنيات ُتدخل على اتتفسري أي تغيري  يطلب كذلك - ٨
لزيادات ا ةختصيص اعتمادات ملواجهالثابت للدوالر و الصرف ، ال سيما فيما يتعلق بآلية سعر ٥م/٣٩الوثيقة 

 املتوقعة يف التكاليف.



Table 1 - Estimation of the Zero Real Growth Requirements for the 39 C/5 - $667M Scenario
(in $ thousand)

Part V Parts I - V

Item of expenditure

$ $ % $ $ $

1. Statutory and Inflationary Requirements
a) Staff salaries and allowances

Net remuneration 256,968 (14,582) (2.9) 242,386 2,124 244,510 
Pension fund contributions 53,004 (922) (0.9) 52,082 462 52,544 
Contribution to the MBF 13,755 (2,870) (11.0) 10,885 100 10,985 
Provision for ASHI Liability 3,748 (167) (2.3) 3,581 0 3,581 
Other allowances : 31,231 10,922 16.2 42,153 337 42,490 
(spouse allowance, child allowance,  mobility and 
hardship allowance, field network reform recurrent 
costs, education grant, language allowance, home 
leave, separation payment, etc.)

Reserve for staffing adjustments 3,000 0 0.0 3,000 0 3,000 

Subtotal 1a, Staff Costs 361,706 (7,619) (1.1) 354,087 3,022 357,110 

b) Goods and services

Personnel services (other than est. posts) 24,649 (647) (1.3) 24,002 200 24,202 

Delegates & External Individual Missions 16,387 (412) (1.3) 15,975 361 16,336 

Staff Mission Costs 20,560 468 1.1 21,028 778 21,805 

Consultants & Expert Costs 30,891 1,362 2.2 32,253 1,151 33,404 

Contracted Services 46,838 2,985 3.1 49,823 2,069 51,892 

Ext. Training, Grants and Other Transfers 65,673 808 0.6 66,481 1,332 67,812 

Supplies, Consumables & other Running Costs 47,840 1,522 1.6 49,361 1,582 50,944 

Other Expenses 3,297 63 1.0 3,360 74 3,434 

Subtotal 1b, Goods and services 256,134 6,149 1.2 262,283 7,545 269,828 

2. Technical Adjustment Items
Contribution to the Medical Benefits Fund for 
Associate Participants 12,000 0 0.0 12,000 0 12,000 

Field Security Costs 9,000 1,687 9.0 10,687 0 10,687      p  
Safety and Security (UNDSS) & Malicious Act 
Insurance Policy (MAIP) 3,922 299 3.7 4,221 0 4,221 

UN Resident Coordinator (cost sharing mechanism) 3,879 693 8.6 4,571 0 4,571 

Field Network Reform (operational costs) 1,000 0 0.0 1,000 0 1,000 

UNESCO Security and Safety Action Plan 0 1,207 1,207 0 1,207 
Acquisition/Improvement of premises - Belmont Plan 
Loan repayment & IBE Loan 14,082 (1,896) (7.0) 12,186 0 12,186 

Subtotal 2, Technical Adjustments 43,883 1,989 2.2 45,872 0 45,872 

TOTAL 661,723 519 0.0 662,242 10,568 672,810 

37 C/5 ZRG 
Estimate  

2018-2019
(US$1 = Euro 

0.869)

Parts I - IV

38 C/5 Approved 
2016-2017

(excluding Part V)
(price level of 01/01/2016)

Requirements for a 
Zero Real Growth 

Budget Base

 Avg. annual 
% increase

Proposed Budget Base 
for the 39 C/5
(price level of 
01/01/2018)

Anticipated cost 
increases in 
2018-2019

ANNEX I
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Table 2 - Estimation of the Zero Real Growth Requirements for the 39 C/5 - $653M Scenario
(in $ thousand)

Part V Parts I - V

Item of expenditure

$ $ % $ $ $

1. Statutory and Inflationary Requirements
a) Staff salaries and allowances

Net remuneration 256,968 (14,582) (2.9) 242,386 2,124 244,510 
Pension fund contributions 53,004 (922) (0.9) 52,082 462 52,544 
Contribution to the MBF 13,755 (2,870) (11.0) 10,885 100 10,985 
Provision for ASHI Liability 3,748 (167) (2.3) 3,581 0 3,581 
Other allowances : 31,231 10,922 16.2 42,153 337 42,490 
(spouse allowance, child allowance,  mobility and 
hardship allowance, field network reform recurrent 
costs, education grant, language allowance, home 
leave, separation payment, etc.)

Reserve for staffing adjustments 3,000 0 0.0 3,000 0 3,000 

Subtotal 1a, Staff Costs 361,706 (7,619) (1.1) 354,087 3,022 357,110 

b) Goods and services

Personnel services (other than est. posts) 23,551 (618) (1.3) 22,933 191 23,124 

Delegates & External Individual Missions 15,381 (387) (1.3) 14,995 338 15,333 

Staff Mission Costs 19,336 440 1.1 19,775 731 20,507 

Consultants & Expert Costs 28,654 1,264 2.2 29,918 1,067 30,985 

Contracted Services 42,125 2,685 3.1 44,809 1,860 46,670 

Ext. Training, Grants and Other Transfers 62,471 769 0.6 63,240 1,267 64,507 

Supplies, Consumables & other Running Costs 47,376 1,507 1.6 48,883 1,567 50,450 

Other Expenses 3,240 62 1.0 3,302 73 3,375 

Subtotal 1b, Goods and services 242,134 5,721 1.2 247,855 7,095 254,950 

2. Technical Adjustment Items
Contribution to the Medical Benefits Fund for 
Associate Participants 12,000 0 0.0 12,000 0 12,000 

Field Security Costs 9,000 1,687 9.0 10,687 0 10,687      p  
Safety and Security (UNDSS) & Malicious Act 
Insurance Policy (MAIP) 3,922 299 3.7 4,221 0 4,221 

UN Resident Coordinator (cost sharing mechanism) 3,879 693 8.6 4,571 0 4,571 

Field Network Reform (operational costs) 1,000 0 0.0 1,000 0 1,000 

UNESCO Security and Safety Action Plan 0 1,207 1,207 0 1,207 
Acquisition/Improvement of premises - Belmont Plan 
Loan repayment & IBE Loan 14,082 (1,896) (7.0) 12,186 0 12,186 

Subtotal 2, Technical Adjustments 43,883 1,989 2.2 45,872 0 45,872 

TOTAL 647,723 91 0.0 647,814 10,117 657,931 

37 C/5 ZRG 
Estimate  

2018-2019
(US$1 = Euro 

0.869)

Parts I - IV

38 C/5 Approved 
2016-2017

(excluding Part V)
(price level of 01/01/2016)

Requirements for a 
Zero Real Growth 

Budget Base

 Avg. annual 
% increase

Proposed Budget Base 
for the 39 C/5
(price level of 
01/01/2018)

Anticipated cost 
increases in 
2018-2019

200 EX/13 Part II 
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Table 3 - Estimation of the Zero Real Growth Requirements for the 39 C/5 - $518M Scenario
(in $ thousand)

Part V Parts I - V

Item of expenditure

$ $ % $ $ $

1. Statutory and Inflationary Requirements
a) Staff salaries and allowances

Net remuneration 238,222 (13,531) (2.9) 224,691 1,985 226,676 
Pension fund contributions 49,145 (854) (0.9) 48,291 432 48,722 
Contribution to the MBF 12,747 (2,650) (11.0) 10,097 93 10,190 
Provision for ASHI Liability 3,406 (122) (1.8) 3,284 0 3,284 
Other allowances : 25,364 10,519 18.9 35,883 315 36,199 

(spouse allowance, child allowance,  mobility and 
hardship allowance, education grant, language 
allowance, home leave, separation payment, etc.)

Reserve for staffing adjustments 0 0 0 0 0 

Subtotal 1a, Staff Costs 328,884 (6,638) (1.0) 322,246 2,825 325,071 

b) Goods and services

Personnel services (other than est. posts) 14,329 (497) (1.7) 13,832 114 13,946 

Delegates & External Individual Missions 7,565 (190) (1.3) 7,375 166 7,541 

Staff Mission Costs 10,578 241 1.1 10,819 400 11,219 

Consultants & Expert Costs 15,372 678 2.2 16,050 573 16,623 

Contracted Services 23,292 1,484 3.1 24,777 1,029 25,805 

Ext. Training, Grants and Other Transfers 36,730 452 0.6 37,182 745 37,927 

Supplies, Consumables & other Running Costs 34,069 1,084 1.6 35,153 1,127 36,279 

Other Expenses 1,991 38 1.0 2,029 45 2,074 

Subtotal 1b, Goods and services 143,927 3,290 1.1 147,217 4,199 151,416 

2. Technical Adjustment Items
Contribution to the Medical Benefits Fund for 
Associate Participants 12,000 0 0.0 12,000 0 12,000 

Field Security Costs 9,000 1,687 9.0 10,687 0 10,687      p  
Safety and Security (UNDSS) & Malicious Act 
Insurance Policy (MAIP) 3,922 299 3.7 4,221 0 4,221 

UN Resident Coordinator (cost sharing mechanism) 1,366 3,206 83.0 4,571 0 4,571 

Field Network Reform (operational costs) 0 0 0 0 0 

UNESCO Security and Safety Action Plan 0 1,207 1,207 0 1,207 
Acquisition/Improvement of premises - Belmont Plan 
Loan repayment & IBE Loan 14,082 (1,896) (7.0) 12,186 0 12,186 

Subtotal 2, Technical Adjustments 40,370 4,502 5.4 44,872 0 44,872 

TOTAL 513,181 1,154 0.1 514,334 7,024 521,358 

37 C/5 ZRG 
Estimate  

2018-2019
(US$1 = Euro 

0.869)

Parts I - IV

38 C/5 Approved 
2016-2017

(excluding Part V)
(price level of 01/01/2016)

Requirements for a 
Zero Real Growth 

Budget Base

 Avg. annual 
% increase

Proposed Budget Base 
for the 39 C/5
(price level of 
01/01/2018)

Anticipated cost 
increases in 
2018-2019

200 EX/13 Part II 
Annex I - page 3



Table 4 - Estimation of the Zero Real Growth Requirements for the 39 C/5 - $507M Scenario
(in $ thousand)

Part V Parts I - V

Item of expenditure

$ $ % $ $ $

1. Statutory and Inflationary Requirements
a) Staff salaries and allowances

Net remuneration 237,240 (13,544) (2.9) 223,695 1,976 225,671 
Pension fund contributions 48,943 (860) (0.9) 48,083 430 48,512 
Contribution to the MBF 12,698 (2,645) (11.0) 10,053 93 10,146 
Provision for ASHI Liability 3,406 (136) (2.0) 3,270 0 3,270 
Other allowances : 25,304 10,503 19.0 35,807 315 36,122 

(spouse allowance, child allowance,  mobility and 
hardship allowance, education grant, language 
allowance, home leave, separation payment, etc.)

Reserve for staffing adjustments 0 0 0 0 0 

Subtotal 1a, Staff Costs 327,590 (6,682) (1.0) 320,908 2,813 323,720 

b) Goods and services

Personnel services (other than est. posts) 13,029 (455) (1.8) 12,575 104 12,679 

Delegates & External Individual Missions 6,837 (172) (1.3) 6,665 150 6,815 

Staff Mission Costs 9,884 225 1.1 10,109 374 10,483 

Consultants & Expert Costs 13,951 615 2.2 14,566 520 15,086 

Contracted Services 20,591 1,312 3.1 21,904 909 22,813 

Ext. Training, Grants and Other Transfers 34,551 425 0.6 34,976 701 35,677 

Supplies, Consumables & other Running Costs 33,482 1,065 1.6 34,547 1,107 35,654 

Other Expenses 1,896 37 1.0 1,932 43 1,975 

Subtotal 1b, Goods and services 134,221 3,053 1.1 137,274 3,908 141,182 

2. Technical Adjustment Items
Contribution to the Medical Benefits Fund for 
Associate Participants 12,000 0 0.0 12,000 0 12,000 

Field Security Costs 9,000 1,687 9.0 10,687 0 10,687      p  
Safety and Security (UNDSS) & Malicious Act 
Insurance Policy (MAIP) 3,922 299 3.7 4,221 0 4,221 

UN Resident Coordinator (cost sharing mechanism) 1,366 3,206 83.0 4,571 0 4,571 

Field Network Reform (operational costs) 0 0 0 0 0 

UNESCO Security and Safety Action Plan 0 1,207 1,207 0 1,207 
Acquisition/Improvement of premises - Belmont Plan 
Loan repayment & IBE Loan 14,082 (1,896) (7.0) 12,186 0 12,186 

Subtotal 2, Technical Adjustments 40,370 4,502 5.4 44,872 0 44,872 

TOTAL 502,181 872 0.1 503,053 6,721 509,774 

37 C/5 ZRG 
Estimate  

2018-2019
(US$1 = Euro 

0.869)

Parts I - IV

38 C/5 Approved 
2016-2017

(excluding Part V)
(price level of 01/01/2016)

Requirements for a 
Zero Real Growth 

Budget Base

 Avg. annual 
% increase

Proposed Budget Base 
for the 39 C/5
(price level of 
01/01/2018)

Anticipated cost 
increases in 
2018-2019
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ANNEX II 

STATUS OF IMPLEMENTATION OF THE EXTERNAL AUDITOR’S RECOMMENDATIONS 
CONCERNING THE BUDGETING METHODS, TOOLS AND PROCESSES 

Recommendation Progress report at 31.05.15 and 
implications/challenges 

Estimated date for the 
implementation  

Comments by the 
External Auditor 

Updated Status  
(as at July 2016) 

UNESCO’s budgetary 
methods, tools and 
processes  
(195 EX/23 Part II 
and 
195 EX/23.INF.2)  
157. Recommendation No. 1: 
The External Auditor 
recommends that the 
Administrative Manual be 
updated regularly in such a way 
as to describe and publicize all 
rules and methods applicable to 
the internal budget preparation 
process.  

Recommendation pending 
The review of the relevant items of the 
Administrative Manual will be carried out at the 
time of the preparation of document 39 C/5 in the 
spring of 2017, in order to benefit from the 
ongoing reflections and lessons being learned 
from the application of results-based budgeting 
(RBB).  
Please also see the Secretariat’s response to 
Recommendation No. 5.  

30/06/2017 The External Auditor takes 
note of these indications 
and will monitor their 
development.   

Status of 31.05.15 is still 
valid.  This recommendation 
will be implemented by 
spring-summer 2017. 

UNESCO’s budgetary 
methods, tools and 
processes  
(195 EX/23 Part II 
and 
195 EX/23.INF.2)  
158. Recommendation No. 2: 
The External Auditor 
recommends that the choices 
made in the apportionment of 
budget resources among the 
sectors on the Director-
General’s decision be based on 
clear and explicit rationale.  

Recommendation partly implemented 
During the preparation of the Draft 38 C/5 
considerable efforts were made to better 
document and communicate the decisions 
concerning the resource allocations.    
The preliminary budget envelopes determined by 
the Director-General were communicated to all 
the sectors with explanations on logics, criteria 
and calculation background. Based on these 
preliminary envelopes, preliminary work plans 
were prepared by the sectors, and the ADG’s 
arbitration decisions concerning the funding of 
the various activities were recorded in a 
dedicated RBB IT tool. The sectors then used this 
information in preparing their programme and 
budget proposals for document 38 C/5.  Based 
on the Sectors’ consolidated proposals, the 
Director-General then re-adjusted her preliminary 
budget envelopes, which was also clearly  

31/03/2017 Recommendation being 
implemented  
In view of the observations 
and recommendations 
made in support of the 
budget orientation debate 
for document 38 C/5, the 
External Auditor considers 
that the work accomplished 
is moving in the direction 
indicated by his 
recommendation, but that 
improvements are still 
possible to document the 
arbitrations ultimately 
carried out by the Director-
General.  

For this matter concerning the 
allocation of budget 
envelopes to the 
sectors/bureaux, further 
improvement shall be made at 
the time of the Draft 39 C/5 
preparation, based on an 
improved RBB process and 
the new integrated budget 
framework.  Thus to be 
implemented in the beginning 
of 2017. 
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Recommendation Progress report at 31.05.15 and 
implications/challenges 

Estimated date for the 
implementation  

Comments by the 
External Auditor 

Updated Status  
(as at July 2016) 

documented and communicated to the 
sectors/bureaux. In addition to official written 
correspondence, several meetings of the Senior 
Management Team were held to share the 
programming and budgeting processes, decisions, 
etc.  
Estimated cost of implementation: n.a. 

UNESCO’s budgetary 
methods, tools and 
processes  
(195 EX/23 Part II 
and 
195 EX/23.INF.2)  
159. Recommendation No. 3:  
The External Auditor 
recommends that the respective 
responsibilities of the sectors’ 
Assistant DirectorsGeneral 
(ADG) and of BSP’s Assistant 
Director-General (ADG/BSP) be 
clarified formally and, in 
particular, that budgeting 
decisions be formalized in 
traceable and relevant 
documents.  

Recommendation implemented 
With regard to the first part of this 
recommendation, we should highlight that the 
respective responsibilities of each ADG are clearly 
and formally defined by their job descriptions.  In 
addition, for the preparation of the Draft 38 C/5 (in 
November 2014), ADG/BSP issued an official 
memo to the ADGs and Directors describing in 
detail the programming and budgeting process for 
the preparation of the Draft 38 C/5.  Therein, a 
section was dedicated to the “Coordination of the 
work-planning exercise – 5 Major Programme 
sectors” where the responsibilities of the sectors, 
directors and (backstopping) roles of BSP, BFM 
and HRM were clearly outlined (paragraphs 10-
14).  
Furthermore, paragraphs 20-26 of this memo was 
also dedicated to explaining the “Arbitration/ 
validation” processes to be undertaken by each 
major programme. An IT tool was developed to 
receive the preliminary workplan proposals; record 
the decisions of the arbitration process undertaken 
by the sectors; and to assist in the consolidation 
and preparation of the sector submissions for the 
Draft C/5. In this regard, we consider that this 
recommendation has been fully implemented. 
Estimated cost of implementation: No costs. 

The recommendation can 
be considered as 
implemented, given the 
significant improvements 
observed in the budgeting 
process in 2015. 
Improvements in the 
archiving and traceability of 
the jurisdictions of the 
arbitration decisions should 
nonetheless be pursued.   

Recommendation 
implemented  
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Recommendation Progress report at 31.05.15 and 
implications/challenges 

Estimated date for the 
implementation  

Comments by the 
External Auditor 

Updated Status  
(as at July 2016) 

UNESCO’s budgetary 
methods, tools and 
processes  
(195 EX/23 Part II and 
195 EX/23.INF.2)  
160. Recommendation No. 4: 
The External Auditor 
recommends, with a view to 
results-based budgeting, that 
the sectors be authorized to 
submit draft results based 
budgets earlier in the process, 
outlining variable options for 
adapting budgets to strategic 
orientations and expected 
results validated by the 
governing bodies.  

Recommendation implemented 
As described for recommendations 2 and 3 above, 
preliminary workplans were prepared by the 
Sectors in November – December 2014 already 
for the purpose of the preparation of the Draft 
38 C/5, instead of after the adoption of the C/5 
document by the General Conference, which was 
the custom.  
Estimated cost of implementation: $30,000 

Recommendation 
implemented  

UNESCO’s budgetary 
methods, tools and 
processes  
(195 EX/23 Part II 
and 
195 EX/23.INF.2)  
161. Recommendation No. 5: 
The External Auditor 
recommends that the 
Organization adopt, formalize 
and regulate technical 
procedures for cost-trend 
evaluation on which quality 
control (compliance, reliability, 
documentation) can be 
performed).  

Recommendation partly implemented 
During the preparation of the Draft 38 C/5, 
considerable efforts were made to better 
document the various phases of evaluating cost 
trends and calculating technical estimates used 
for the budgeting process. For example:   
• Internal discussions and validation processes

within BSP concerning the costing estimates
were better documented;

• Correspondences between BSP and HRM
concerning estimates for staff cost increases
were made in writing;

• The processes for calculating inflation
estimates for operational costs were
documented to complement the existing
documentation concerning the staff cost
calculations;

• In December 2014, ADG/BSP issued an
internal email to the SMT members concerning
the preliminary indicative budget envelopes
approved by the DG. Therein, ADG/BSP
described the approach taken in establishing

31/03/2017 Recommendation partly 
implemented  
During the preparation of 
document 38 C/5 and in 
particular during the budget 
orientation debate, the 
External Auditor found 
further shortcomings in the 
formalization of cost 
evaluation techniques. 
Despite the very significant 
progress observed in late 
2014 and early 2015, this 
recommendation is 
therefore considered only 
partly implemented.   

Further improvement in 
formulating the technical 
procedure for cost trend 
evaluation has been made 
within the recosting exercise 
(i.e., estimate of ZRG 
requirement for document 
39 C/5), through even more 
close discussion with relevant 
services, in particular with 
HRM, by detailed clarification 
of rules and procedures with 
regard to salary and 
allowance conditions (MBF 
contribution, new salary 
scales, spouse allowance, 
child allowance, within-grade 
step forecast, etc.).  The 
methodologies taken have 
been examined by the 
services, documented and 
validated.  But the full 
implementation of this 
recommendation can be 20
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Recommendation Progress report at 31.05.15 and 
implications/challenges 

Estimated date for the 
implementation  

Comments by the 
External Auditor 

Updated Status  
(as at July 2016) 

the indicative budget envelopes and provided 
a more detailed step-by-step description of the 
method and the logic applied to each of the 
four scenarios.  

Estimated cost of implementation: No costs  

aimed for at a later stage 
during the time the Draft 
39 C/5 is prepared, i.e., in 
winter 2016-2017. 

UNESCO’s budgetary 
methods, tools and 
processes  
(195 EX/23 Part II 
and 
195 EX/23.INF.2)  
162. Recommendation No. 6: 
The External Auditor 
recommends that the 
Organization design tools for 
integrating its budget-
preparation operations into the 
information management 
systems currently used for 
finance, human resources, 
projects and activities.  

Recommendation partly implemented 
Some progress has already been made in this 
regard with the development of the RBB IT tool 
used for preparing the preliminary workplans for 
the Draft 38 C/5. Nonetheless, additional 
developments are needed for the preparation of 
document 39 C/5, to better integrate HR and 
extrabudgetary elements, for example.   
Estimated cost of implementation: Costs to be yet 
determined   

31/03/2017 The External Auditor takes 
note of these indications 
and will monitor their 
development.   

Efforts on this 
recommendation to be made 
in the course of preparation of 
the Draft 39 C/5, especially in 
the area of staff establishment 
exercise wherein BSP, KMI 
and HRM are currently 
working together in order to 
set up a central and reliable 
working took to facilitate and 
secure the whole process. At 
the same time, internal 
consultations are being held 
to simplify, modernize and 
improve the process of 
reviewing staffing structure 
and RAM. 

UNESCO’s budgetary 
methods, tools and 
processes  
(195 EX/23 Part II 
and 
195 EX/23.INF.2)  
163. Recommendation No. 7: 
The External Auditor 
recommends that the 
Organization systematically 
analyse the likelihood of 
assumptions and of the validity 
of estimation techniques and 
methods before using them in 
the budget process and that it 
document such analyses for the 
purposes of traceability and 
possible delivery to the 

Recommendation partly implemented 
This recommendation is to be implemented in 
the preparation of the preliminary proposals 
for document 39 C/5 in 2016.  
A re-examination of the assumptions used in the 
budget estimate and their sensitivity analysis has 
been made when building the Draft 38 C/5, but 
most of the assumptions stayed unchanged from 
those used for the preliminary proposals.  The 
recommendation will be applied and implemented 
more usefully and in more substance when 
preparing the budget for document 39 C/5, by 
keeping record of various data to be used for the 
budget calculation.  
Estimated cost of implementation: No costs  

31/08/2016 The External Auditor takes 
note of these indications 
and will monitor their 
development.   

In order to be based on more 
reliable data and firmer and 
accurate assumptions for 
calculating the cost increases 
(for the purpose of estimating 
the ZRG requirement for the 
39 C/5), a much more 
consultations and meetings 
have taken place between 
BSP and relevant services, 
especially with HRM. The 
sensitivity analysis has been 
conducted for various factors 
contributing to the cost 
increases, and the reasons 
for determining the 
assumptions have been 
documented.   
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Recommendation Progress report at 31.05.15 and 
implications/challenges 

Estimated date for the 
implementation  

Comments by the 
External Auditor 

Updated Status  
(as at July 2016) 

governing bodies of assurances 
as to the validity and credibility 
of budget estimates.  

UNESCO’s budgetary 
methods, tools and 
processes  
(195 EX/23 Part II 
and 
195 EX/23.INF.2)  
164. Recommendation No. 8:  
The External Auditor 
recommends that the 
Organization revise the 
valuation techniques used for 
staff cost trends (salaries and 
adjustments) when drafting 
budget proposals and, in 
particular, that it use real data 
(actual or forecast) qualifying 
the structure of staff 
remuneration, that it document 
all work performed in order to 
ensure traceability, that it 
analyse beforehand the 
sensitivity of assumptions used 
and that it evaluate the validity 
thereof subsequently in the light 
of the execution of the resultant 
budget estimates. 

Recommendation partly implemented 
This recommendation is to be implemented in 
the preparation of the preliminary proposals 
for document 39 C/5.  
Progress has already been made in this regard 
during the preparation of document 38 C/5.  
However, similarly to Recommendation No. 7, this 
recommendation will be applied more significantly 
when preparing the budget for document 39 C/5.  
The data required for this purpose will be closely 
monitored and documented.  

31/08/2016 The External Auditor takes 
note of these indications 
and will monitor their 
development.   

In many areas of the staff 
costs elements, analysis was 
made by using much more 
concrete and accurate data in 
order to forecast the cost 
increases, especially through 
very close cooperation with 
HRM. Much more 
methodological refinement 
has been introduced in 
determining the underlying 
assumptions, such as within-
grade steps, allowances, MBF 
contribution, separation 
payment, etc.  Determination 
of the assumptions was 
accompanied by various 
sensitivity analysis to ensure 
the accuracy of the 
calculation and to clarify the 
impact of each element. 

UNESCO’s budgetary 
methods, tools and 
processes  
(195 EX/23 Part II 
and 
195 EX/23.INF.2)  
165. Recommendation No. 9:  
The External Auditor 
recommends that the 
Organization (a) reconsider 

Recommendation implemented 
In the Draft 38 C/5 and in accordance with the last 
point of this recommendation, the Secretariat 
discontinued the practice of including security 
costs in the standard costs.  As explained in the 
Technical note on budgeting methodologies used 
in the Draft Programme and Budget for 20162017 
(38 C/5) these security costs are now grouped 
under Part I-C- Participation in the Joint 
Machinery of the United Nations Systems.   
With regard to the first part of this 

.  Recommendation 
implemented  
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Recommendation Progress report at 31.05.15 and 
implications/challenges 

Estimated date for the 
implementation  

Comments by the 
External Auditor 

Updated Status  
(as at July 2016) 

assumptions and methods used 
for trends in goods and services 
and exchange-rate fluctuations 
and (b) submit the outcome of 
its reflections and proposed 
changes in a specific report to 
the Executive Board during the 
next budget preparation round. 
He also recommends that 
recording of safety and security 
costs under standard costs 
selected for staff cost trends be 
discontinued.  

recommendation, we should note that subsequent 
to the external auditor’s report of 195 EX/23 Part II 
and 23.INF.2, two additional audits were 
conducted concerning the budgeting techniques 
used for preparing the Draft 38 C/5. During the 
latter of these audits, the external auditors 
concluded that the assumptions used to estimate 
cost increases for goods and services were 
documented and reasonable.  One issue 
concerning the treatment of travel costs was 
highlighted, and the auditors encouraged the 
Secretariat to provide to Member State a copy of 
the internal note explaining the methodology used 
for the operational cost calculations to support the 
C/5 document.    
Furthermore, with respect to this 
recommendation and in accordance with 
195 EX/Decision 13.5 the Secretariat proposes to 
revise the constant dollar rate to reflect the 
prevailing rate of exchange just prior to the 
adoption of the Draft 38 C/5.  
In this regard, and considering that: 
– the Secretariat agrees to integrate the external

auditor’s more recent comments when
preparing future C/5 documents;

– and the external auditor will have the
opportunity to review the budgeting techniques
for the next C/5 document,

the Secretariat respectfully recommends that this 
recommendation be closed.  
Estimated cost of implementation: No costs 

UNESCO’s budgetary 
methods, tools and 
processes  
(195 EX/23 Part II 
and 
195 EX/23.INF.2)  
166. Recommendation No. 10:  
The External Auditor 
recommends that the 

Recommendation partly implemented 
Progress has been made in this regard during 
the preparation of the Draft 38 C/5, which 
presented a more detailed explanation on this 
matter. This progress was acknowledged by the 
External Auditor. However, additional efforts are 
needed as outlined in the External Auditor’s 
more recent report of March 2015 
(196 EX/15.INF Rev). These efforts will be 

31/03/2017 The External Auditor takes 
note of these indications 
and will monitor their 
development.   

This item will become relevant 
at a later stage when the Draft 
39 C/5 will be prepared, i.e., 
in winter 2016-2017. 
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Recommendation Progress report at 31.05.15 and 
implications/challenges 

Estimated date for the 
implementation  

Comments by the 
External Auditor 

Updated Status  
(as at July 2016) 

Organization clarify the 
concept of mandatory 
expenses explicitly and that it 
mandate BSP to define a 
formalized method for 
estimating expenses and for 
checking, validating and 
documenting estimates 
produced by the sectors.  

undertaken in the coming biennium.  
Estimated cost of implementation: No costs  

UNESCO’s budgetary 
methods, tools and 
processes  
(195 EX/23 Part II 
and 195 X/23.INF.2) 
167. Recommendation No. 11: 
The External Auditor 
recommends that the 
Organization produce 
experiential feedback on the 
process that led to the 
establishment of the $507 
million expenditure plan, that it 
draw the most significant 
lessons to be learnt therefrom 
and that it report thereon to the 
Executive Board at the nearest 
forthcoming session.  

Recommendation partly implemented 
The principle of the “priority ranking” exercise 
conducted by the Executive Board when 
establishing the 37 C/5 expenditure plan of 
$507 million has been followed when preparing 
the Draft 38 C/5.  Efforts will be made to continue 
taking this approach with certain improvement 
when preparing the next 39 C/5.   
Estimated cost of implementation: No costs  

31/03/2017 The External Auditor takes 
note of these indications 
and will monitor their 
development.  

This will be pursued during 
the preparation of Draft 
39 C/5. However, although 
the “priority ranking” of 
programme and definition of 
budget allocation based on 
such priority ranking will be 
always important and useful, 
the magnitude of its 
implication on document 
39 C/5 would not be as large 
as the case for document 
37 C/5 which was the subject 
of the Audit, when a budget 
reduction of some $150M was 
required urgently.  However, 
lessons leant in terms of 
internal consultation and 
decision-making shall be 
applied. 
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200 EX/13 Partie II 
Annexe I 

ANNEXE I 

Tableau 1 – Estimation des besoins induits par une croissance réelle zéro (CRZ) du 39 C/5 
– Scénario de 667 M$

 

 

 

(en milliers de dollars)

Titre V Titres I-V

Poste de dépense

$ $ % $ $ $

1. Besoins liés à l'inflation et aux facteurs statutaires

(a) Traitement et indemnités du personnel

Rémunération nette 256 968 (14 582) (2,9) 242 386 2 124 244 510 
Cotisations à la Caisse des pensions 53 004 (922) (0,9) 52 082 462 52 544 

Cotisations à la Caisse d'assurance-maladie 13 755 (2 870) (11,0) 10 885 100 10 985 
Passif au titre de l’assurance-maladie après la cessation de 
service 3 748 (167) (2,3) 3 581 0 3 581 
Allocations diverses : 31 231 10 922 16,2 42 153 337 42 490 
(allocations pour conjoint à charge, allocation pour enfant 
à charge, indemnités de mobilité et de difficulté des 
conditions de vie et de travail, coûts récurrents de la 
réforme du dispositif hors Siège, allocations pour frais 
d'études, primes de connaissances linguistiques, congés 
dans les foyers, sécurité hors Siège, etc.)

Réserve pour les ajustements d'effectifs 3 000 0 0,0 3 000 0 3 000 

Total partiel 1 (a), Dépenses de personnel 361 706 (7 619) (1,1) 354 087 3 022 357 110 

(b) Biens et services

Services de personnel (hors postes établis) 24 649 (647) (1,3) 24 002 200 24 202 

Missions de délégués et de personnes extérieures 16 387 (412) (1,3) 15 975 361 16 336 

Frais de mission du personnel 20 560 468 1,1 21 028 778 21 805 

Frais de consultants et d'experts 30 891 1 362 2,2 32 253 1 151 33 404 

Services contractuels 46 838 2 985 3,1 49 823 2 069 51 892 

Formations à l'extérieur, dotations et autres transferts 65 673 808 0,6 66 481 1 332 67 812 

Fournitures, consommables et autres coûts d'exploitation 47 840 1 522 1,6 49 361 1 582 50 944 

Autres dépenses 3 297 63 1,0 3 360 74 3 434 

Total partiel 1 (b), Biens et services 256 134 6 149 1,2 262 283 7 545 269 828 

2. Postes relatifs aux ajustements techniques

Contribution de l’Organisation à la Caisse d’assurance-
maladie au titre des participants associés 12 000 0 0,0 12 000 0 12 000 
Dépenses de sécurité hors Siège 9 000 1 687 9,0 10 687 0 10 687 

Contributions aux dépenses du Département de la sûreté et 
de la sécurité de l'ONU et à la police d'assurance contre les 
actes de malveillance (MAIP) 3 922 299 3,7 4 221 0 4 221 
Coordonnateur résident des Nations Unies (mécanisme de 
partage des coûts) 3 879 693 8,6 4 571 0 4 571 

Réforme du dispositif hors Siège (coûts opérationnels) 1 000 0 0,0 1 000 0 1 000 

Plan d'action pour la sécurité et la sûreté à l'UNESCO 0 1 207 1 207 0 1 207 

Acquisition/rénovation des locaux - Remboursement du prêt 
pour le plan Belmont & du prêt concernant le BIE 14 082 (1 896) (7,0) 12 186 0 12 186 

Total partiel 2, Ajustements techniques 43 883 1 989 2,2 45 872 0 45 872 

TOTAL 661 723 519 0,0 662 242 10 568 672 810 

Estimation CRZ du 
37 C/5   

2018-2019
(1$ = 0,869 €)

Titres I-IV
38 C/5 approuvé 

2016-2017
(sauf Titre V)

(niveau des prix au 
01/01/2016)

Besoins pour une 
base budgétaire à 
croissance réelle 

zéro

 Pourcentage 
de hausse 
annuelle 
moyenne 

Base budgétaire 
proposée 

pour le 39 C/5
(niveau des prix au 

01/01/2018)

Augmentations 
prévisibles des 

coûts en 
2018-2019



Tableau 2 – Estimation des besoins induits par une croissance réelle zéro du 39 C/5 

– Scénario de 653 M$
(en milliers de dollars)

Titre V Titres I-V

Poste de dépense

$ $ % $ $ $

1. Besoins liés à l'inflation et aux facteurs statutaires
(a) Traitement et indemnités du personnel

Rémunération nette 256 968 (14 582) (2,9) 242 386 2 124 244 510 

Cotisations à la Caisse des pensions 53 004 (922) (0,9) 52 082 462 52 544 

Cotisations à la Caisse d'assurance-maladie 13 755 (2 870) (11,0) 10 885 100 10 985 
Passif au titre de l’assurance-maladie après la cessation de 
service 3 748 (167) (2,3) 3 581 0 3 581 
Allocations diverses : 31 231 10 922 16,2 42 153 337 42 490 
(allocations pour conjoint à charge, allocation pour enfant 
à charge, indemnités de mobilité et de difficulté des 
conditions de vie et de travail, coûts récurrents de la 
réforme du dispositif hors Siège, allocations pour frais 
d'études, primes de connaissances linguistiques, congés 
dans les foyers, sécurité hors Siège, etc.)

Réserve pour les ajustements d'effectifs 3 000 0 0,0 3 000 0 3 000 

Total partiel 1 (a), Dépenses de personnel 361 706 (7 619) (1,1) 354 087 3 022 357 110 

(b) Biens et services

Services de personnel (hors postes établis) 23 551 (618) (1,3) 22 933 191 23 124 

Missions de délégués et de personnes extérieures 15 381 (387) (1,3) 14 995 338 15 333 

Frais de mission du personnel 19 336 440 1,1 19 775 731 20 507 

Frais de consultants et d'experts 28 654 1 264 2,2 29 918 1 067 30 985 

Services contractuels 42 125 2 685 3,1 44 809 1 860 46 670 

Formations à l'extérieur, dotations et autres transferts 62 471 769 0,6 63 240 1 267 64 507 

Fournitures, consommables et autres coûts d'exploitation 47 376 1 507 1,6 48 883 1 567 50 450 

Autres dépenses 3 240 62 1,0 3 302 73 3 375 

Total partiel 1 (b), Biens et services 242 134 5 721 1,2 247 855 7 095 254 950 

2. Postes relatifs aux ajustements techniques
Contribution de l’Organisation à la Caisse d’assurance-
maladie au titre des participants associés 12 000 0 0,0 12 000 0 12 000 

Dépenses de sécurité hors Siège 9 000 1 687 9,0 10 687 0 10 687 

Contributions aux dépenses du Département de la sûreté et 
de la sécurité de l'ONU et à la police d'assurance contre les 
actes de malveillance (MAIP) 3 922 299 3,7 4 221 0 4 221 
Coordonnateur résident des Nations Unies (mécanisme de 
partage des coûts) 3 879 693 8,6 4 571 0 4 571 

Réforme du dispositif hors Siège (coûts opérationnels) 1 000 0 0,0 1 000 0 1 000 

Plan d'action pour la sécurité et la sûreté à l'UNESCO 0 1 207 1 207 0 1 207 
Acquisition/rénovation des locaux - Remboursement du prêt 
pour le plan Belmont & du prêt concernant le BIE 14 082 (1 896) (7,0) 12 186 0 12 186 

Total partiel 2, Ajustements techniques 43 883 1 989 2,2 45 872 0 45 872 

TOTAL 647 723 91 0,0 647 814 10 117 657 931 

Estimation CRZ du 
37 C/5   

2018-2019
(1$ = 0,869 €)

Titres I-IV
38 C/5 approuvé 

2016-2017
(sauf Titre V)

(niveau des prix au 
01/01/2016)

Besoins pour une 
base budgétaire à 
croissance réelle 

zéro

 Pourcentage 
de hausse 
annuelle 
moyenne 

Base budgétaire 
proposée 

pour le 39 C/5
(niveau des prix au 

01/01/2018)

Augmentations 
prévisibles des 

coûts en 
2018-2019

200 EX/13 Partie II 
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Tableau 3 – Estimation des besoins induits par une croissance réelle zéro (CRZ) du 39 C/5  
– Scénario de 518 M$

(en milliers de dollars)
Titre V Titres I-V

Poste de dépense

$ $ % $ $ $

1. Besoins liés à l'inflation et aux facteurs statutaires
(a) Traitement et indemnités du personnel

Rémunération nette 238 222 (13 531) (2,9) 224 691 1 985 226 676 

Cotisations à la Caisse des pensions 49 145 (854) (0,9) 48 291 432 48 722 

Cotisations à la Caisse d'assurance-maladie 12 747 (2 650) (11,0) 10 097 93 10 190 
Passif au titre de l’assurance-maladie après la cessation de 
service 3 406 (122) (1,8) 3 284 0 3 284 
Allocations diverses : 25 364 10 519 18,9 35 883 315 36 199 
(allocations pour conjoint à charge, allocation pour enfant 
à charge, indemnités de mobilité et de difficulté des 
conditions de vie et de travail, coûts récurrents de la 
réforme du dispositif hors Siège, allocations pour frais 
d'études, primes de connaissances linguistiques, congés 
dans les foyers, sécurité hors Siège, etc.)

Réserve pour les ajustements d'effectifs 0 0 0 0 0 

Total partiel 1 (a), Dépenses de personnel 328 884 (6 638) (1,0) 322 246 2 825 325 071 

(b) Biens et services

Services de personnel (hors postes établis) 14 329 (497) (1,7) 13 832 114 13 946 

Missions de délégués et de personnes extérieures 7 565 (190) (1,3) 7 375 166 7 541 

Frais de mission du personnel 10 578 241 1,1 10 819 400 11 219 

Frais de consultants et d'experts 15 372 678 2,2 16 050 573 16 623 

Services contractuels 23 292 1 484 3,1 24 777 1 029 25 805 

Formations à l'extérieur, dotations et autres transferts 36 730 452 0,6 37 182 745 37 927 

Fournitures, consommables et autres coûts d'exploitation 34 069 1 084 1,6 35 153 1 127 36 279 

Autres dépenses 1 991 38 1,0 2 029 45 2 074 

Total partiel 1 (b), Biens et services 143 927 3 290 1,1 147 217 4 199 151 416 

2. Postes relatifs aux ajustements techniques
Contribution de l’Organisation à la Caisse d’assurance-
maladie au titre des participants associés 12 000 0 0,0 12 000 0 12 000 
Dépenses de sécurité hors Siège 9 000 1 687 9,0 10 687 0 10 687 

Contributions aux dépenses du Département de la sûreté et 
de la sécurité de l'ONU et à la police d'assurance contre les 
actes de malveillance (MAIP) 3 922 299 3,7 4 221 0 4 221 
Coordonnateur résident des Nations Unies (mécanisme de 
partage des coûts) 1 366 3 206 83,0 4 571 0 4 571 

Réforme du dispositif hors Siège (coûts opérationnels) 0 0 0 0 0 

Plan d'action pour la sécurité et la sûreté à l'UNESCO 0 1 207 1 207 0 1 207 
Acquisition/rénovation des locaux - Remboursement du prêt 
pour le plan Belmont & du prêt concernant le BIE 14 082 (1 896) (7,0) 12 186 0 12 186 

Total partiel 2, Ajustements techniques 40 370 4 502 5,4 44 872 0 44 872 

TOTAL 513 181 1 154 0,1 514 334 7 024 521 358 

Estimation CRZ du 
37 C/5   

2018-2019
(1$ = 0,869 €)

Titres I-IV
38 C/5 approuvé 

2016-2017
(sauf Titre V)

(niveau des prix au 
01/01/2016)

Besoins pour une 
base budgétaire à 
croissance réelle 

zéro

 Pourcentage 
de hausse 
annuelle 
moyenne 

Base budgétaire 
proposée 

pour le 39 C/5
(niveau des prix au 

01/01/2018)

Augmentations 
prévisibles des 

coûts en 
2018-2019
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Tableau 4 – Estimation des besoins induits par une croissance réelle zéro (CRZ) du 39 C/5 
– Scénario de 507 M$

(en milliers de dollars)
Titre V Titres I-V

Poste de dépense

$ $ % $ $ $

1. Besoins liés à l'inflation et aux facteurs statutaires
(a) Traitement et indemnités du personnel

Rémunération nette 237 240 (13 544) (2,9) 223 695 1 976 225 671 

Cotisations à la Caisse des pensions 48 943 (860) (0,9) 48 083 430 48 512 

Cotisations à la Caisse d'assurance-maladie 12 698 (2 645) (11,0) 10 053 93 10 146 
Passif au titre de l’assurance-maladie après la cessation 
de service 3 406 (136) (2,0) 3 270 0 3 270 

Allocations diverses : 25 304 10 503 19,0 35 807 315 36 122 
(allocations pour conjoint à charge, allocation pour 
enfant à charge, indemnités de mobilité et de difficulté 
des conditions de vie et de travail, coûts récurrents de la 
réforme du dispositif hors Siège, allocations pour frais 
d'études, primes de connaissances linguistiques, 
congés dans les foyers, sécurité hors Siège, etc.)

Réserve pour les ajustements d'effectifs 0 0 0 0 0 

Total partiel 1 (a), Dépenses de personnel 327 590 (6 682) (1,0) 320 908 2 813 323 720 

(b) Biens et services

Services de personnel (hors postes établis) 13 029 (455) (1,8) 12 575 104 12 679 

Missions de délégués et de personnes extérieures 6 837 (172) (1,3) 6 665 150 6 815 

Frais de mission du personnel 9 884 225 1,1 10 109 374 10 483 

Frais de consultants et d'experts 13 951 615 2,2 14 566 520 15 086 

Services contractuels 20 591 1 312 3,1 21 904 909 22 813 

Formations à l'extérieur, dotations et autres transferts 34 551 425 0,6 34 976 701 35 677 

Fournitures, consommables et autres coûts d'exploitation 33 482 1 065 1,6 34 547 1 107 35 654 

Autres dépenses 1 896 37 1,0 1 932 43 1 975 

Total partiel 1 (b), Biens et services 134 221 3 053 1,1 137 274 3 908 141 182 

2. Postes relatifs aux ajustements techniques
Contribution de l’Organisation à la Caisse d’assurance-
maladie au titre des participants associés 12 000 0 0,0 12 000 0 12 000 

Dépenses de sécurité hors Siège 9 000 1 687 9,0 10 687 0 10 687 
Contributions aux dépenses du Département de la sûreté 
et de la sécurité de l'ONU et à la police d'assurance contre 
les actes de malveillance (MAIP) 3 922 299 3,7 4 221 0 4 221 
Coordonnateur résident des Nations Unies (mécanisme 
de partage des coûts) 1 366 3 206 83,0 4 571 0 4 571 

Réforme du dispositif hors Siège (coûts opérationnels) 0 0 0 0 0 

Plan d'action pour la sécurité et la sûreté à l'UNESCO 0 1 207 1 207 0 1 207 

Acquisition/rénovation des locaux - Remboursement du 
prêt pour le plan Belmont & du prêt concernant le BIE 14 082 (1 896) (7,0) 12 186 0 12 186 

Total partiel 2, Ajustements techniques 40 370 4 502 5,4 44 872 0 44 872 

TOTAL 502 181 872 0,1 503 053 6 721 509 774 

Estimation CRZ du 
37 C/5   

2018-2019
(1$ = 0,869 €)

Titres I-IV
38 C/5 approuvé 

2016-2017
(sauf Titre V)

(niveau des prix au 
01/01/2016)

Besoins pour une 
base budgétaire à 
croissance réelle 

zéro

 Pourcentage 
de hausse 
annuelle 
moyenne 

Base budgétaire 
proposée 

pour le 39 C/5
(niveau des prix au 

01/01/2018)

Augmentations 
prévisibles des 

coûts en 
2018-2019

200 EX/13 Partie II 
Annexe I - page 4
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ANNEXE II 

ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX MÉTHODES, 
OUTILS ET PROCESSUS BUDGÉTAIRES 

Recommandation État d’avancement au 31 mai 2015 
et enjeux/défis 

Date estimée de 
l’application de la 
recommandation 

Observations du Commissaire 
aux comptes État actualisé (juillet 2016) 

Méthodes, outils et processus 
budgétaires de l’UNESCO 
(195 EX/23 Partie II et 
195 EX/23.INF.2) 
157. Recommandation n° 1 : 
L’auditeur externe recommande 
de mettre à jour régulièrement le 
manuel administratif pour que 
soient décrites et rendues 
publiques toutes les règles et 
méthodes ordonnant le 
processus interne de préparation 
budgétaire. 

Recommandation ouverte 
L’examen des points du Manuel 
administratif concernés sera mené au 
moment de la préparation du document 
39 C/5 au printemps 2017, afin de tirer 
parti des réflexions en cours et des 
enseignements qui seront tirés de 
l’application de la RBB. 
Voir également la réponse du 
Secrétariat à la recommandation n° 5. 

30/06/2017 Le Commissaire aux comptes 
prend note de ces indications et 
suivra leurs développements. 

L’état d’avancement au 31 mai 
2015 est toujours valide. Cette 
recommandation sera mise en 
œuvre au printemps/été 2017. 

Méthodes, outils et processus 
budgétaires de l’UNESCO 
(195 EX/23 Partie II et 
195 EX/23.INF.2) 
158. Recommandation n° 2 : 
L’auditeur externe recommande 
de rendre lisibles et explicites les 
choix justifiant la répartition des 
ressources budgétaires entre 
secteurs arrêtée par la Directrice 
générale. 

Recommandation partiellement 
appliquée 
Durant la préparation du Projet de 
38 C/5, des efforts considérables ont 
été déployés afin de mieux documenter 
et communiquer les décisions 
concernant les allocations de 
ressources. 
Les enveloppes budgétaires provisoires 
établies par la Directrice générale ont 
été communiquées à tous les secteurs, 
accompagnées d’explications sur la 
logique, les critères et les modes de 
calcul. Sur la base de ces enveloppes 
provisoires, des plans de travail 
préliminaires ont été préparés par les 
secteurs, et les décisions d’arbitrage de 
l’ADG concernant le financement des 
différentes activités ont été consignées 
dans un outil informatique dédié à la 
RBB. Les secteurs ont ensuite utilisé 

31/03/2017 Recommandation en cours 
d’application 
Eu égard aux observations et 
recommandations faites à l’appui 
du débat d’orientation budgétaire 
du 38 C/5, le Commissaire aux 
comptes juge que le travail 
accompli va dans la direction 
indiquée par sa recommandation 
mais que des améliorations sont 
encore possibles pour 
documenter les arbitrages 
effectués in fine par la Directrice 
générale. 

En ce qui concerne l’allocation 
des enveloppes budgétaires aux 
secteurs/bureaux, de nouvelles 
améliorations seront apportées 
lors de la préparation du 39 C/5, 
sur la base d’un processus de 
RBB amélioré et du nouveau 
cadre budgétaire intégré. Devrait 
donc être appliquée au début de 
2017. 
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Recommandation État d’avancement au 31 mai 2015 
et enjeux/défis 

Date estimée de 
l’application de la 
recommandation 

Observations du Commissaire 
aux comptes État actualisé (juillet 2016) 

ces informations pour préparer leurs 
propositions de programme et budget 
pour le Projet de 38 C/5. Sur la base 
des propositions consolidées des 
secteurs, la Directrice générale a 
ensuite réajusté ses enveloppes 
budgétaires provisoires, qui ont été 
clairement documentées et 
communiquées aux secteurs. Outre la 
correspondance écrite officielle, 
plusieurs réunions de l’équipe de 
direction ont été organisées afin 
d’échanger sur les processus de 
programmation et de budgétisation, les 
décisions, etc. 
Estimation du coût de mise en œuvre : 
Sans objet. 

Méthodes, outils et processus 
budgétaires de l’UNESCO 
(195 EX/23 Partie II et 
195 EX/23.INF.2) 
159. Recommandation n° 3 : 
L’auditeur externe recommande 
de clarifier formellement les 
responsabilités respectives des 
sous-directeurs généraux (ADG) 
de secteurs et de l’ADG/BSP, et 
en particulier de formaliser par 
des documents traçables et 
pertinents les arbitrages de 
budgétisation. 

Recommandation appliquée 
En ce qui concerne la première partie 
de cette recommandation, il convient de 
souligner que les responsabilités 
respectives de chaque ADG sont 
clairement et officiellement définies par 
leurs descriptions de postes. En outre, 
pour la préparation du Projet de 38 C/5 
(en novembre 2014), l’ADG/BSP a 
envoyé un mémo officiel aux ADG et 
aux directeurs, décrivant en détail le 
processus de programmation et de 
budgétisation pour la préparation du 
Projet de 38 C/5. Ce mémo contient 
une section consacrée à la 
« coordination de l’exercice de 
planification des tâches – cinq grands 
secteurs de programme », où les 
responsabilités des secteurs et des 
directeurs et les fonctions de soutien de 
BSP, BFM et HRM sont clairement 
définies (paragraphes 10-14). 

La recommandation peut être 
considérée comme appliquée, 
étant donnée les améliorations 
notables observées dans le 
processus budgétaire en 2015. 
L’amélioration de l’archivage et 
de la traçabilité des ressorts des 
décisions arbitrées doivent 
néanmoins être poursuivies. 

Recommandation appliquée 
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Recommandation État d’avancement au 31 mai 2015 
et enjeux/défis 

Date estimée de 
l’application de la 
recommandation 

Observations du Commissaire 
aux comptes État actualisé (juillet 2016) 

En outre, les paragraphes 20-26 de ce 
mémo expliquent les processus 
d’« arbitrage/validation » qui doivent 
être entrepris par chaque grand 
programme. Un outil informatique a été 
élaboré afin de recevoir les propositions 
préliminaires de plans de travail, de 
consigner les décisions du processus 
d’arbitrage mené par les secteurs, et 
d’aider à consolider et à préparer les 
propositions des secteurs pour le Projet 
de 38 C/5. À cet égard, nous 
considérons que cette recommandation 
a été pleinement mise en œuvre. 
Estimation du coût de mise en œuvre : 
Néant. 

Méthodes, outils et processus 
budgétaires de l’UNESCO 
(195 EX/23 Partie II et 
195 EX/23.INF.2) 
160. Recommandation n° 4 : 
L’auditeur externe recommande, 
dans une logique de 
budgétisation axée sur les 
résultats, d’autoriser les secteurs 
à soumettre plus tôt dans le 
processus des projets de 
budgets axés sur les résultats, 
présentant des options variables 
permettant d’adapter les budgets 
aux orientations stratégiques et 
aux résultats escomptés validés 
par les organes directeurs. 

Recommandation appliquée 
Tel qu’indiqué pour les 
recommandations n° 2 et 3 ci-dessus, 
des plans de travail préliminaires ont 
été préparés par les secteurs en 
novembre-décembre 2014 déjà en vue 
de la préparation du 38 C/5, plutôt 
qu’après l’adoption du C/5 par la 
Conférence générale, comme il était 
d’usage. 
Estimation du coût de mise en œuvre : 
30 000 $ É.-U. 

Recommandation appliquée 

Méthodes, outils et processus 
budgétaires de l’UNESCO 
(195 EX/23 Partie II et 
195 EX/23.INF.2) 
161. Recommandation n° 5 : 
L’auditeur externe recommande 
à l’Organisation d’arrêter, de 

Recommandation partiellement 
appliquée 
Durant la préparation du Projet de 
38 C/5, des efforts considérables ont 
été déployés afin de mieux documenter 
les différentes phases d’évaluation des 
évolutions des coûts et de calcul des 

31/03/2017 Recommandation 
partiellement appliquée 
Lors de la préparation du 38 C/5 
et notamment à l’occasion du 
débat d’orientation budgétaire, le 
Commissaire aux comptes a 
relevé encore des lacunes dans 

De nouvelles améliorations ont 
été apportées à la formulation 
des procédures techniques 
d’évaluation des évolutions de 
coûts dans le cadre de la 
revalorisation (c’est-à-dire 
l’estimation des besoins induits 
par une croissance réelle zéro 
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Recommandation État d’avancement au 31 mai 2015 
et enjeux/défis 

Date estimée de 
l’application de la 
recommandation 

Observations du Commissaire 
aux comptes État actualisé (juillet 2016) 

formaliser et de réglementer des 
procédures techniques 
d’évaluation des évolutions de 
coûts qui puissent faire l’objet 
d’un contrôle qualité (conformité, 
fiabilité, documentation). 

estimations techniques utilisées pour le 
processus de budgétisation. Par 
exemple : 
• les discussions internes et les

processus de validation au sein de
BSP concernant l’estimation des
coûts ont été mieux documentés ;

• les correspondances entre BSP et
HRM concernant les estimations
d’augmentation des coûts de
personnel ont été faites par écrit ;

• les processus de calcul des
estimations de l’inflation des coûts
de fonctionnement ont été
documentés afin de compléter les
documents existants concernant le
calcul des coûts de personnel ;

• en décembre 2014, l’ADG/BSP a
envoyé un courriel interne aux
membres de l’équipe de direction
concernant les enveloppes
budgétaires indicatives provisoires
approuvées par la DG. Dans ce
courriel, l’ADG/BSP a présenté
l’approche retenue pour établir ces
enveloppes, et fourni une
description plus détaillée, étape par
étape, de la méthode et de la
logique appliquées à chacun des
quatre scénarios.

Estimation du coût de mise en œuvre : 
Néant. 

la formalisation des techniques 
d’évaluation des coûts. Malgré 
les avancées très significatives 
constatées en fin d’année 2014 
et début 2015, cette 
recommandation est donc 
considérée comme partiellement 
appliquée seulement. 

du 39 C/5), grâce à une 
concertation encore plus étroite 
avec les services concernés, 
notamment HRM, à une 
clarification détaillée des règles 
et des méthodes relatives aux 
conditions en matière de 
traitements et d’allocations 
(contribution à la CAM, nouveau 
barème des traitements, 
allocation pour conjoint à 
charge, allocation pour enfant à 
charge, perspectives en matière 
d’échelon à l’intérieur d’une 
classe, etc.). Les méthodologies 
retenues ont été examinées par 
les services, documentées et 
validées. Mais la pleine 
application de cette 
recommandation peut être 
envisagée plus tard dans la 
préparation du Projet de 39 C/5, 
c’est-à-dire en hiver 2016-2017. 

Méthodes, outils et processus 
budgétaires de l’UNESCO 
(195 EX/23 Partie II et 
195 EX/23.INF.2) 
162. Recommandation n° 6 : 
L’auditeur externe recommande 
à l’Organisation de concevoir les 

Recommandation partiellement 
appliquée 
Quelques progrès ont déjà été 
accomplis à cet égard, avec 
l’élaboration de l’outil informatique de 
RBB utilisé pour préparer les plans de 
travail préliminaires du Projet de 38 C/5. 

31/03/2017 Le Commissaire aux comptes 
prend note de ces indications et 
suivra leurs développements. 

Des efforts concernant cette 
recommandation seront 
déployés au cours de la 
préparation du 39 C/5, en 
particulier s’agissant du 
processus de dotation en 
effectifs, auquel travaillent 
actuellement BSP, KMI et HRM 
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Recommandation État d’avancement au 31 mai 2015 
et enjeux/défis 

Date estimée de 
l’application de la 
recommandation 

Observations du Commissaire 
aux comptes État actualisé (juillet 2016) 

outils permettant d’intégrer ses 
opérations de préparation 
budgétaire aux systèmes 
d’information de gestion 
actuellement mis en œuvre dans 
les domaines financier, des 
ressources humaines, des 
projets et activités. 

Toutefois, d’autres évolutions sont 
nécessaires pour préparer le 39 C/5 en 
intégrant mieux les éléments relatifs 
aux ressources humaines et 
extrabudgétaires, par exemple. 
Estimation du coût de mise en œuvre : 
Coûts à déterminer. 

en vue de mettre en place un 
outil de travail central et fiable 
afin de faciliter et de sécuriser 
l’ensemble du processus. 
Parallèlement, des consultations 
internes sont menées afin de 
simplifier, moderniser et 
améliorer le processus de 
réexamen de la structure des 
effectifs et de la RAM. 

Méthodes, outils et processus 
budgétaires de l’UNESCO 
(195 EX/23 Partie II et 
195 EX/23.INF.2) 
163. Recommandation n° 7 : 
L’auditeur externe recommande 
à l’Organisation de réaliser, 
avant leur utilisation dans le 
processus budgétaire, une 
analyse systématique de la 
vraisemblance des hypothèses 
et de la validité des techniques 
et méthodes d’estimation et de 
documenter cette analyse à fin 
de traçabilité et de la délivrance 
éventuelle d’une assurance de 
validité et de crédibilité des 
prévisions budgétaires aux 
organes directeurs. 

Recommandation partiellement 
appliquée 
Cette recommandation sera mise en 
œuvre dans la préparation des 
propositions préliminaires pour le 
39 C/5 en 2016. 
Un réexamen des hypothèses retenues 
pour l’estimation budgétaire et l’analyse 
de leur sensibilité ont été effectués lors 
de l’élaboration du Projet de 38 C/5, 
mais la plupart des hypothèses sont 
restées les mêmes que celles qui ont 
été utilisées pour les propositions 
préliminaires. La recommandation sera 
appliquée et mise en œuvre de façon 
plus utile et concrète lors de la 
préparation du budget du 39 C/5, en 
conservant les différentes données qui 
seront utilisées pour le calcul 
budgétaire. 
Estimation du coût de mise en œuvre : 
Néant. 

31/08/2016 Le Commissaire aux comptes 
prend note de ces indications et 
suivra leurs développements. 

Afin de se fonder sur des 
données plus fiables et des 
hypothèses plus solides et plus 
précises pour établir les 
augmentations de coûts (dans le 
but d’estimer les besoins induits 
par une croissance réelle zéro 
pour le 39 C/5), davantage de 
consultations et de réunions ont 
eu lieu entre BSP et les services 
concernés, notamment HRM. 
L’analyse de sensibilité a porté 
sur différents facteurs 
contribuant aux augmentations 
de coûts, et les raisons 
permettant d’établir les 
hypothèses ont été 
documentées. 

Méthodes, outils et processus 
budgétaires de l’UNESCO 
(195 EX/23 Partie II et 
195 EX/23.INF.2) 
164. Recommandation n° 8 : 
L’auditeur externe recommande 
à l’Organisation de réviser les 
techniques d’évaluation de 

Recommandation partiellement 
appliquée 
Cette recommandation sera mise en 
œuvre lors de la préparation des 
propositions préliminaires pour le 
39 C/5. 
Des progrès ont déjà été réalisés à cet 
égard lors de la préparation du projet de 

31/08/2016 Le Commissaire aux comptes 
prend note de ces indications et 
suivra leurs développements. 

Dans de nombreux aspects 
relatifs aux coûts de personnel, 
une analyse a été menée en 
exploitant des données bien plus 
concrètes et précises afin 
d’anticiper les augmentations de 
coûts, notamment en collaborant 
étroitement avec HRM. La 
définition des hypothèses de 
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Recommandation État d’avancement au 31 mai 2015 
et enjeux/défis 

Date estimée de 
l’application de la 
recommandation 

Observations du Commissaire 
aux comptes État actualisé (juillet 2016) 

l’évolution des coûts de 
personnels (salaires et 
ajustements) retenues pour 
l’élaboration des propositions 
budgétaires et notamment 
d’adopter les données réelles 
(actuelles ou anticipées) 
qualifiant la structure des 
effectifs rémunérés, de 
documenter les travaux réalisés 
à fin de traçabilité, d’analyser la 
sensibilité a priori des 
hypothèses retenues et 
d’évaluer a posteriori la validité 
en exécution des prévisions 
budgétaires auxquelles elles 
conduisent. 

38 C/5. Toutefois, comme pour la 
recommandation n° 7, cette 
recommandation sera appliquée de 
manière plus concrète lors de la 
préparation du budget pour le 39 C/5. 
Les données nécessaires à cette fin 
seront minutieusement documentées et 
étroitement contrôlées. 

départ (échelons à l’intérieur 
d’une classe, allocations, 
contribution à la CAM, 
indemnités de départ, etc.) a été 
affinée de manière beaucoup 
plus méthodologique. La 
définition des hypothèses s’est 
accompagnée de diverses 
analyses de sensibilité afin de 
s’assurer de l’exactitude des 
calculs et de préciser l’impact de 
chaque élément. 

Méthodes, outils et processus 
budgétaires de l’UNESCO 
(195 EX/23 Partie II et 
195 EX/23.INF.2) 
165. Recommandation n° 9 : 
L’auditeur externe recommande 
à l’Organisation de : 
(a) reconsidérer les hypothèses 
et méthodes d’évolution des 
biens et services et des 
fluctuations de change et 
(b) soumettre le fruit de ses 
réflexions assorties d’une 
proposition de modification dans 
un rapport spécifique au Conseil 
exécutif dans le cadre du 
prochain exercice de préparation 
budgétaire. Il recommande par 
ailleurs de ne plus intégrer les 
coûts de sécurité et de sûreté 
dans les coûts standard retenus 
pour l’évolution des coûts de 
personnel. 

Recommandation appliquée 
Dans le Projet de 38 C/5 et 
conformément au dernier point de cette 
recommandation, le Secrétariat a mis 
un terme à la pratique consistant à 
intégrer les coûts de sécurité dans les 
coûts standard. Tel qu’indiqué dans la 
Note technique sur la méthodologie 
budgétaire utilisée dans le Projet de 
programme et de budget pour 2016-
2017 (38 C/5), ces coûts de sécurité 
sont désormais regroupés sous le 
Titre I.C – Participation aux 
mécanismes communs du système des 
Nations Unies. 
En ce qui concerne la première partie 
de cette recommandation, il convient de 
noter que suite au rapport du 
Commissaire aux comptes contenu 
dans les documents 195 EX/23 Partie II 
et 195 EX/23.INF.2, deux audits 
supplémentaires ont été menés 
concernant les techniques budgétaires 
utilisées pour la préparation du Projet 

Recommandation appliquée 
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Recommandation État d’avancement au 31 mai 2015 
et enjeux/défis 

Date estimée de 
l’application de la 
recommandation 

Observations du Commissaire 
aux comptes État actualisé (juillet 2016) 

de 38 C/5. Lors du dernier audit, les 
auditeurs externes ont conclu que les 
hypothèses retenues pour estimer 
l’augmentation des coûts des biens et 
services étaient documentées et 
raisonnables. Une question concernant 
le traitement des frais de voyage a été 
soulevée, et les auditeurs ont 
encouragé le Secrétariat à fournir à 
l’État membre une copie de la note 
interne détaillant la méthodologie 
employée pour le calcul des coûts de 
fonctionnement à l’appui du C/5. 
En outre, en application de cette 
recommandation et du paragraphe 5 de 
la décision 195 EX/13, le Secrétariat 
propose de réviser la valeur du dollar 
constant pour refléter le taux de change 
en vigueur juste avant l’adoption du 
Projet de 38 C/5. 
À cet égard, et considérant que : 
-  le Secrétariat accepte d’intégrer les 

dernières observations du 
Commissaire aux comptes dans la 
préparation des futurs documents 
C/5 ; 

-  et que le Commissaire aux comptes 
aura l’opportunité d’examiner les 
techniques budgétaires pour le 
prochain C/5 ; 

le Secrétariat recommande par 
conséquent de clore cette 
recommandation. 
Estimation du coût de mise en œuvre : 
Néant. 
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Recommandation État d’avancement au 31 mai 2015 
et enjeux/défis 

Date estimée de 
l’application de la 
recommandation 

Observations du Commissaire 
aux comptes État actualisé (juillet 2016) 

Méthodes, outils et processus 
budgétaires de l’UNESCO 
(195 EX/23 Partie II et 
195 EX/23.INF.2) 
166. Recommandation n° 10 : 
L’auditeur externe recommande 
à l’Organisation de préciser 
explicitement la notion de 
dépenses obligatoires, de 
donner mandat à BSP de définir 
une méthode formalisée 
d’évaluation de ces dépenses et 
de contrôle, de validation et de 
documentation des évaluations 
réalisées par les secteurs. 

Recommandation partiellement 
appliquée 
Des progrès ont été accomplis à cet 
égard lors de la préparation du Projet 
de 38 C/5, qui a présenté des 
explications plus détaillées sur cette 
question. Ces progrès ont été reconnus 
par le Commissaire aux comptes. Des 
efforts supplémentaires sont toutefois 
nécessaires, comme l’indique le dernier 
rapport du Commissaire aux comptes 
de mars 2015 (196 EX/15.INF Rev.). 
Ces efforts seront entrepris lors du 
prochain exercice biennal. 
Estimation du coût de mise en œuvre : 
Néant 

31/03/2017 Le Commissaire aux comptes 
prend note de ces indications et 
suivra leurs développements. 

Ce point deviendra pertinent 
ultérieurement lors de la 
préparation du Projet de 39 C/5, 
c’est-à-dire en hiver 2016-2017. 

Méthodes, outils et processus 
budgétaires de l’UNESCO 
(195 EX/23 Partie II et 
195 EX/23.INF.2) 
167. Recommandation n° 11 : 
L’auditeur externe recommande 
à l’Organisation de réaliser un 
retour d’expérience du 
processus ayant conduit à 
l’établissement du plan de 
dépenses à 507 M$, d’en 
identifier les leçons les plus 
significatives à retenir et à en 
faire rapport au Conseil exécutif 
à sa prochaine session. 

Recommandation partiellement 
appliquée 
Le principe de l’exercice de 
« classement des priorités » mené par 
le Conseil exécutif lors de 
l’établissement du plan de dépenses de 
507 millions de dollars du 37 C/5 a été 
suivi pour la préparation du Projet de 
38 C/5. Des efforts seront déployés afin 
de continuer à appliquer cette méthode 
en lui apportant des améliorations lors 
de la préparation du prochain 39 C/5. 
Estimation du coût de mise en œuvre : 
Néant. 

31/03/2017 Le Commissaire aux comptes 
prend note de ces indications et 
suivra leurs développements. 

Cela sera mené pendant la 
préparation du Projet de 39 C/5. 
Cependant, même si le 
classement des priorités de 
programme et la définition de 
l’allocation budgétaire qui en 
découle ne perdront jamais de 
leur importance ni de leur utilité, 
l’ampleur de cette incidence sur 
le 39 C/5 ne sera pas aussi 
importante que pour le 37 C/5 
qui a fait l’objet de l’audit, alors 
qu’une réduction budgétaire de 
150 millions de dollars É.-U. 
devait être effectuée en urgence. 
Cependant, les enseignements 
tirés en matière de consultation 
interne et de prise de décision 
seront appliqués. 
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 المجلس التنفيذي
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 الثالثالجزء  ١٣م ت/٢٠٠ 
  

 ٢٣/٨/٢٠١٦باريس،  
 األصل: إجنليزي

 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ١٣لبند ا

 ميزانيةلية للمديرة العامة بشأن مشروع برنامج و االقتراحات األو 
 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨لفترة ا

 الثالثالجزء 

 بشأن التمويل واإلطار الموحد للميزانيةالمنظَّم الحوار 

 لملخصا

إىل أعضاء اجمللس التنفيذي )، تقدم هذه الوثيقة تقريراً واواً، ثاني( ٥ت/ م١٩٩ بالقرارعمًال 
املنظَّم عن التقدم احملرز يف وضع اإلطار املوحد للميزانية وعن اخلطط املستقبلية لتنفيذ احلوار 

 بشأن التمويل.

األساسية يف امليزانية املوحدة  املواردوعلى وجه اخلصوص، تقدم الوثيقة إيضاحات بشأن تعاريف 
احلوار  املتوخاة واألشكال املقرتحة لعرض امليزانية، وآثار امليزانية املوحدة واملبادئ التوجيهية إلعداد

 .املنظَّم بشأن التمويل

 .٥٣ القرار املقرتح يف الفقرة: املتوقع من اجمللس التنفيذي اختاذها اإلجراءات



(i) 

 

 جدول المحتويات

 الصفحة

 ١ ...................................................................................  الخلفية -أوالً 

 ٢ ............................................................................ اإلطار الموحد للميزانية -ثانياً 

 ٢ ................................................ تعريف املوارد اليت يتعني إدراجها يف امليزانية املوحدة )١(
 ٥ ........................................................ امليزانية اإلمجالية -عرض امليزانية املوحدة  )٢(
 ٧ .................................................. ميزانية قطاعات الربامج -عرض امليزانية املوحدة  )٣(
 ٨ .............................. جدول االعتمادات ومبادئ تسويات امليزانية يف اإلطار املوحد للميزانية )٤(
 ٩ ...................................................... تتطلب إجراء تغيريات تقنيات امليزنة اليت قد )٥(

 ١١ ..................................................................... الحوار المنظَّم بشأن التمويل -ثالثاً 

 ١١ ......................................... املبادئ التوجيهية إلعداد احلوارات املنظَّمة بشأن التمويل )١(
 ١٣ ............................................ الطرائق واجلداول الزمنية للحوار املنظَّم بشأن التمويل )٢(

 ١٥ .................................................................................  القرار المقترح

 

 

 



200 EX/13 Part III 

 

 الخلفية - أوالً 

نسبة " عن الشواغل املشرتكة بني منظمات األمم املتحدة من أن حوار منظَّم بشأن التمويلنشأت احلاجة إىل " - ١
على نظمات املأن تتصدى اخنفضت يف السنوات األخرية، وعن التسليم بضرورة  املسامهات املخصصة لألنشطة األساسية

طلب استجابة لذلك، و . الدوام الختالل التوازن بني املوارد املخصصة لألنشطة األساسية واملوارد املخصصة ألنشطة حمددة
استعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سنوات من "اجملالس التنفيذية للصناديق والربامج وجمالس إدارة الوكاالت 

بشأن كيفية متويل النتائج اليت يتم االتفاق  ٢٠١٤تضاء، بإجراء حوارات منظَّمة خالل عام املتخصصة أن تقوم، حسب االق
عليها يف جمال التنمية يف دورة التخطيط االسرتاتيجي اجلديدة للكيانات التابعة لكل منها، هبدف زيادة إمكانية التنبؤ باملوارد 

ألنشطة أعم، مما يوسع قاعدة اجلهات املاحنة ويعزز كفاءة  املخصصة ألنشطة حمددة واحلد من تقييدها وكفالة ختصيصها
 ).٦٧/٢٢٦من القرار  ٤٦تدفقات املوارد وإمكانية التنبؤ هبا" (الفقرة 

 حوار منظَّم بشأن التمويلوفيما يتعلق باليونسكو، قرر اجمللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة تنظيم  - ٢
اخلارجة عن امليزانية ورصد  إمكانية التنبؤ مبوارد امليزانية العادية واملواردشركاء املعنيني، هبدف رصد ومتابعة مع الدول األعضاء وال

. واستجابة لطلب ومتابعة املعلومات اليت تبّني مدى اتسامها باملرونة والشفافية والتوافق، ومنها املعلومات املتعلقة باملوارد الالزمة
، واحملركات الرئيسية نظَّم بشأن التمويلاملحوار قدمت وثيقة يف وقت الحق عرضت األساس املنطقي للاجمللس التنفيذي، 

. ومت التأكيد يف الوثيقة على أن أحد املتطلبات املسبقة الرئيسية )واو)( اجلزء الثاين ٥ت/ م١٩٩لنجاح مثل هذا احلوار (
املمول  زانية" يسمح للدول األعضاء بأن تبحث بطريقة شاملة الربنامجهو وضع "إطار موحد للمي نظَّم بشأن التمويلاملحوار لل

 ليونسكو.املتاحة لوارد املمن مجيع 

حوار سنوي منظَّم بشأن التمويل يف خارطة أيضاً من املديرة العامة بإدراج  الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العاموطلبت  - ٣
واعترب حبث موضوع الوسائل املالية املناسبة، ومنها الوسيلة املتمثلة يف احلسابات  ،٥م/٣٩الطريق اخلاصة بإعداد الوثيقة 

 اخلاصة جزءاً أساسياً من احلوار املنظَّم بشأن التمويل.

نظَّم بشأن املوار عن احل بطابع عملي أكربويف حني أن اجمللس التنفيذي طلب من املديرة العامة تقدمي اقرتاحات تتسم  - ٤
(مع وضع يف االعتبار املناقشات  ٥م/٣٩طار املوحد للميزانية إىل دورته األوىل بعد املائتني كجزء من مشروع الوثيقة واإل التمويل

ومواعيد وأساليب اإلعداد والتحضري تواريخ  السابقة للمجلس التنفيذي واملشاورة غري الرمسية) وكذلك تقدمي اقرتاحات بشأن
عداد "إ إىل دورته الثانية بعد املائتني، كما طلب اجمللس التنفيذي الشامل بشأن التمويلإلجراء أول عملية للحوار املنظَّم 

 :يلي بالتشاور مع الدول األعضاء وعرضه عليه بصورة استثنائية قبل انعقاد دورته املائتني بستة أسابيع على األقل ما

تضم أمثلة تبني كيفية عرض إحدى النتائج عدة مناذج قصرية وواقعية مستمدة من خمتلف الربامج الرئيسية  أ)(
املنشودة ضمن إطار انتقايل موحد للميزانية جيمع بني خمتلف مصادر التمويل، من أجل مقارنتها بالنماذج 

 ؛٥احلالية للوثيقة م/
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عداد عرض متهيدي عام يبّني ما يتطلب أن ينظر فيه اجمللس التنفيذي من التعديالت املعتزم إدخاهلا من أجل اإل ب)(
لوضع اإلطار االنتقايل املوحد للميزانية واالضطالع بأول عملية للحوار املنظَّم بشأن التمويل، ويشمل ما يلي: 

) مراجعة كيفية ٢) مراجعة التعاريف واملعايري اخلاصة مبوارد امليزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية؛ (١(
الدعم والتكاليف اإلدارية فيما خيص كل موارد امليزانية العادية واملوارد التمييز بني تكاليف املوظفني وتكاليف 

) ترتيبات اإلبالغ ٥) القواعد املالية والنظام املايل لليونسكو؛ (٤) تقنيات امليزنة؛ (٣اخلارجة عن امليزانية؛ (
ة لوضع إطار موحد للميزانية ) اخليارات األولية إلعداد مشروع املبادئ التوجيهية الالزم٦والرتتيبات اإلدارية؛ (

وإقامة احلوار املنظَّم بشأن التمويل، مع االستفادة من جتارب سائر وكاالت وصناديق وبرامج األمم املتحدة يف 
 .)ثانياً، واو)( ٥ت/ م١٩٩" (القرار .هذا اجملال

طلب املشار إليه أعاله. وترمي استجابة لل ٢٠١٦متوز/يوليو  ٨وبالتايل، عقد اجتماع تشاوري مع الدول األعضاء يف  - ٥
هذه الوثيقة إىل عرض هذه املسائل باملزيد من التفصيل وكذلك وصف بطريقة شاملة اخلطوات اليت اختذت بالفعل إلعداد 

 .بشأن التمويل ةنظَّمامل اتوار اإلطار املوحد للميزانية واإلجراءات اليت تتوخاها األمانة للمستقبل بشأن تنفيذ احل

 اإلطار الموحد للميزانية - ثانياً 

تكمن  أينتنفيذ الربنامج،  أثناء، واجلهات املاحنة أن تبحث األعضاءيرمي اإلطار املوحد للميزانية إىل متكني الدول  - ٦
 جمال غريتركيز جهود تعبئة املوارد على أي  ميكناسرتاتيجية. وبالتايل بطريقة املوارد املتاحة  أين ميكن استخدامفجوة التمويل و 

 هذه العملية أيضاً وستكشف تعبئة املوارد. عملية التمويل وأداء من حتياجات االتطور ممول بالقدر الكايف عن طريق رصد 
 .األموال بني الربامجإىل نقل هناك حاجة  تعما إذا كان

األعضاء دائماً صورة ، من األمهية مبكان أن يكون لدى الدول نظَّم بشأن التمويلاملوار ومن أجل ضمان فائدة هذا احل - ٧
يف  نظَّم بشأن التمويلاملوار كاملة عن املوارد الكلية املتاحة لليونيسكو لتنفيذ الربامج. وبالتايل يتمثل الشرط املسبق إلجراء احل

املوارد إعداد إطار موحد للميزانية ال يشتمل على موارد امليزانية العادية فحسب (االشرتاكات املقررة)، ولكن يشتمل أيضاً على 
على أساس إطار موحد  ٢٠١٩-٢٠١٨للعامني  ٥م/٣٩اخلارجة عن امليزانية. وبالتايل من املتوخى إعداد ميزانية الوثيقة 

 للميزانية.

 تعريف الموارد التي يتعين إدراجها في الميزانية الموحدة )١(

العادية، وتبني تكاليف الربامج ورواتب املوظفني املمولة من على امليزانية  ٥م/٣٨تركز امليزانية احلالية الواردة يف الوثيقة  - ٨
 االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. وألغراض اإلعالم، تعرض الوثيقة أيضاً املوارد املتوقعة اخلارجة عن امليزانية، واليت تشتمل على:

، واملقرر ٥م/٣٨نية الوثيقة املسامهات الطوعية املخصصة للمشروعات وامللتزم هبا بشكل ثابت وقت إعداد ميزا •
 ٢٠١٧-٢٠١٦تنفيذها يف العامني 
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والصناديق املدرة للدخل (صندوق استخدام  حساب النفقات العامة ألموال الودائعتكاليف الوظائف املمولة من  •
 مباين املقر وما إىل ذلك).

دوالر، وكان اإلمجايل املتوقع للمبلغ اخلارج عن مليون  ٦٦٧وكان إمجايل امليزانية العادية (املوافق عليها رمسياً) قدره  - ٩
 مليون دوالر. ٣٩٢قدره  ٥م/٣٨امليزانية املبني ألغراض اإلعالم يف الوثيقة 

وبعد دراسة مجيع جماالت األموال املتاحة لليونسكو، خلص إىل أن بعض اجملاالت مهمة نظراً أل�ا متول جزءاً كبرياً  -١٠
 تكن غريها ذات صلة بأنشطة اليونسكو األساسية. واألموال اليت تعترب أساسية واليت ينبغي من أنشطة اليونسكو، يف حني مل

 إدراجها يف اإلطار املوحد القادم للميزانية هي:

 للدول األعضاء، وستحدد الدول األعضاء قيمتها اإلمجالية االشتراكات المقررة •

خمصصة وغري خمصصة. ومعظم املسامهات الطوعية : ميكن تقسيمها إىل مسامهات طوعية المساهمات الطوعية •
اآلن خمصصة، أي أن اجلهات املاحنة حتدد الغرض منها بوضوح، يف حني أن عدداً قليًال منها ال يكون خمصصاً 

 يف امليزانية املوحدة. ٥ألغراض حمددة. وستدرج املسامهات الطوعية امللتزم هبا بشكل ثابت وقت إعداد الوثيقة م/

احلساب اخلاص بتكاليف دعم الربنامج املستقطعة من املشروعات ( النفقات العامة ألموال الودائع حسابموارد  •
، أي التكاليف غري املباشرة املسرتدة من املسامهات الطوعية) اليت سيتم احلصول عليها املمولة من خارج امليزانية

 واستخدامها يف فرتة العامني املعنية

املدرة للدخل تتضمن األموال املقدمة إما من كيانات خارجية (الوفود لصناديق : ااألموال المدة للدخلبعض  •
الدائمة أو املنظمات األخرى أو املوظفون وما إىل ذلك) أو أموال داخلية (تكاليف حمملة يف ميزانية 

ءاً مهماً القطاعات/املكاتب). وال تسهم العديد منها مباشرة يف تنفيذ برنامج اليونسكو، ولكن ميول بعضها جز 
 من أنشطة اليونسكو. والصناديق املدرة للدخل اليت متول جزءاً مهماً من أنشطة اليونسكو هي: 

 صندوق استخدام مباين املقر •

 صندوق اإلعالم واالتصال والعالقات العامة •

 صندوق املطبوعات واملواد السمعية البصرية •

 احلساب اخلاص خلدمات الرتمجة الفورية •

 ائقاحلساب اخلاص للوث •
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 ٥م/٣٨(مثل امللحق السابع من  ٥وعادة ما كانت تدرج املعلومات األساسية عن األموال املدرة للدخل يف الوثيقة م/
 املعتمدة). وستدرج املبالغ التقديرية املقرر استخدامها خالل فرتة العامني مبوجب هذه األموال يف امليزانية املوحدة.

ات الكلية من املوارد لكل نتيجة متوقعة من عملية امليزنة القائمة على : بعد حتديد االحتياجالفجوة التمويلية •
النتائج، فإن أي نقص يف األموال املتاحة مقابل جمموع االحتياجات الكلية يعرف على أنه "فجوة". وستدرج هذه 

أن التمويل أثناء تنفيذ بشاملنظَّم الفجوة يف امليزانية املوحدة وستكون أحد املوضوعات الرئيسية للمناقشة يف احلوار 
 الربنامج من أجل سدها عن طريق مجع األموال.

وعلى الرغم من أن بعض الصناديق املدرة للدخل هبا مبالغ كبرية، فإ�ا ال تعترب جزءاً من األنشطة األساسية لليونسكو.  -١١
 ومن األمثلة على األموال غري املرتبطة هبذه األنشطة هي:

 واإلقراض ملوظفي اليونسكو االدخارمرفق أموال  •

 بعد اخلدمة يف فرتة مااحلساب اخلاص ألموال التأمني الصحي  •

 يف اليونسكو وما إىل ذلك املطعم واملتجر التعاوينأموال  •

 وستستبعد هذه األموال من اإلطار املوحد للميزانية.

واستناداً إىل املوارد أعاله املعرّفة كمكونات من اإلطار املوحد للميزانية، ستكون التكاليف التشغيلية وتكاليف املوظفني  -١٢
. تكاليف الموظفينمدرجة حتت هذه األموال يف ميزانية فرتة العامني القادمة. وعلى وجه اخلصوص، جرى استعراض تعريف 

  تكاليف الوظائف الثابتة املمولة من:ومن املقرتح أن متثل تكاليف املوظفني

 االشرتاكات املقررة،  •

احلساب اخلاص بتكاليف دعم الربنامج املستقطعة من املشروعات املمولة ( حساب النفقات العامة ألموال الودائع •
 )،من خارج امليزانية

 املدرة للدخل (املشار إليها أعاله). الصناديق •

املعتمدة)  ٥م/٣٨(مثل امللحق الثاين من  ٥وظهرت معلومات عن مجيع الوظائف الثابتة هذه بالفعل يف الوثائق م/
هو الرتكيز على امليزانية العادية  ٥ولكن ليس بالضرورة بطريقة شاملة وواضحة، نظرًا ألن اهلدف من الوثائق م/

يف املستقبل على مجيع هذه الوظائف بطريقة متساوية وسرتد (االشرتاكات املقررة). وسوف تشتمل امليزانية املوحدة 
 تفاصيل الفئات والدرجات حتت كل قطاع/مكتب.
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ة باملشروعات، واليت بدأ العمل هبا مبوجب املقرتن وجتدر اإلشارة إىل أنه ليس من املقرر أن تصنف الوظائف -١٣
ملدة، على أ�ا تكاليف موظفني، أي تكاليف الوظائف لتحل حمل التعيينات حمدودة ا ٢٠١٢االشرتاكات املقررة يف عام 

 الثابتة. ويرجع ذلك لألسباب التالية:

 املقرتنة باملشروعات مؤقت إىل حد ما مقارنة بالوظائف الثابتة املمولة من االشرتاكات املقررة الوظائفطابع  •
 والصناديق املدرة للدخل. حساب النفقات العامة ألموال الودائعو 

ة املاحنة الفردية على اعتمادات معظم الوظائف املقرتنة باملشروعات مبوجب املسامهات الطوعية اجله توافق •
، والذي ٥املخصصة. وقد يكون من الصعب التنبؤ بتفاصيل الوظائف املقرتنة باملشروعات وقت إعداد الوثيقة م/

 يكون قبل بداية فرتة العامني بسنة.

) إذا رأت الدول ٥م/٤٠يف املستقبل (بعد الوثيقة  ٥مليزانيات الوثائق م/النهج  غري أنه قد يعاد النظر يف هذا
ينبغي أن تدرج الوظائف املقرتنة باملشروعات ، أن بشأن التمويل ةاملنظَّماحلوارات سلسلة من  جتربةاألعضاء، بعد 

حتت فئة قرتنة باملشروعات الوظائف امليف فئة تكاليف املوظفني. كما جتدر اإلشارة إىل أنه حىت إذا مل تظهر  أيضاً 
 طوعية.ات السامهاملبالكامل حتت موارد تدرج دائماً تكاليفها  فإنتكاليف املوظفني، 

هبدف تطبيق معايري أنسب ميكن  تصنيف التكاليفواستلزم االنتقال إىل اإلطار املوحد للميزانية أيضًا استعراض  -١٤
بلة للمقارنة بالصناديق املستخدمة يف منظمات األمم املتحدة األخرى. وقد أن تتوافق عرب األنواع املختلفة من الصناديق وقا

أجري هذا االستعراض كجزء من استعراض سياسة اسرتداد التكاليف، ومن املقرتح استخدام فئات التكاليف الرئيسية 
اصة. وميكن الرجوع إىل الثالث التالية يف املستقبل: تكاليف تنفيذ الربامج، وتكاليف اإلدارة، وتكاليف األغراض اخل

، "استعراض ٢هاء)، القسم اجلزء الثالث ( ٥ت/ م٢٠٠التوضيح املفصل لتصنيف التكاليف اجلديد املقرتح يف الوثيقة 
 سياسة اسرتداد التكاليف يف اليونسكو" املقدمة إىل اجمللس التنفيذي يف نفس الدورة.

 الميزانية اإلجمالية -عرض الميزانية الموحدة  )٢(

املعتمدة مل تستند إىل ميزانية موحدة، أي ركزت على امليزانية العادية، فقد  ٥م/٣٨على الرغم من أن ميزانية الوثيقة  -١٥
استناداً إىل تعريف املوارد املوضح  ٥م/٣٨أجرت األمانة مؤخراً عملية حماكاة من أجل إعداد ميزانية موحدة مليزانية الوثيقة 

 ٥م/٣٩عن بعض املسائل اليت يتعني معاجلتها وتسويتها من أجل إعداد مشروع ميزانية الوثيقة أعاله. وكشفت هذه العملية 
 بطريقة موحدة متاماً وتشتمل هذه املسائل على ما يلي:

: ففي املاضي، مبا يف ذلك ١المساهمات الطوعية التي جمعتها المعاهد من الفئة إىل �ج مماثل لعرض  احلاجة •
يف إطار قطاع الرتبية ومعهد اليونسكو  ١تكن املسامهات الطوعية اليت جتمعها معاهد الفئة ، مل ٥م/٣٨يف الوثيقة 

يف إطار قطاع العلوم  ١، يف حني كانت تدرج تلك اليت جتمعها معاهد الفئة ٥لإلحصاء تدرج يف الوثيقة م/



200 EX/13 Part III – page 6 

). وسيتعني يف امليزانية ياء النظريةمعهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه ومركز عبد السالم الدويل للفيز الطبيعية (
 .٥م/ وعرضها يف الوثيقة ١مجيع معاهد الفئة  جتمعهااملوحدة املستقبلية تقدير مجيع املسامهات الطوعية املتوقع أن 

" معقولة: يعترب تقدير الفجوة التمويلية فيما يتجاوز املوارد املتاحة جنبًا من اجلوانب فجوةإىل تقدير " احلاجة •
بشأن التمويل. وجيب أن يكون حجم الفجوة واقعياً. املنظَّم اجلديدة واملبتكرة لإلطار املوحد للميزانية واحلوار 

 الفجوة مع وضع يف االعتبار ، سيتعني أن يقوم كل قطاع/مكتب بتقدير٥م/٣٩وعند إعداد مشروع الوثيقة 
الحتياجات الكلية من املوارد احملددة من خالل عملية امليزنة القائمة على النتائج، واملسامهات الطوعية املرجح ا

استالمها خالل فرتة العامني واالجتاهات السابقة ألداء القطاع يف مجع األموال وما إىل ذلك. وسيكون مساعدو 
 قطاعات/املكاتب مسؤولني عن مجع األموال وعن سد الفجوة.املدير العام ومديرو ال

، أصبح من الواضح أيضًا ما هي أنسب ٥م/٣٨وبعد عملية احملاكاة اخلاصة بإعداد ميزانية موحدة مليزانية الوثيقة  -١٦
ا أساسًا يف شكلني األشكال لعرض امليزانية يف املستقبل. وترى األمانة أن امليزانية املوحدة الشاملة للمنظمة ميكن عرضه

 ٥م/٣٨. (األرقام الواردة يف هذه اجلداول أولية وتستند إىل عملية احملاكاة للوثيقة األول والثاني الملحقينكما هو وارد يف 
املعتمدة. وجتدر اإلشارة إىل أن األعمدة تبني خمتلف مصادر األموال. وميكن أن تكون الصفوف املقابلة للقطاعات/املكاتب 

 ٥م/٣٩توى مثل النتائج املتوقعة). وميكن مواصلة حتسني األشكال النهائية اليت ستعرض يف مشروع الوثيقة على أي مس
من أجل متييز، إذا تطلب األمر، نوع معني من األموال (مثل صناديق معينة ذاتية النفع) إذا اعترب هذا التمييز مفيدًا يف 

 بشأن التمويل الالحق.املنظَّم احلوار 

اإلشارة إىل أن اجلداول اليت تعرض امليزانية الشاملة لليونسكو كانت تعرض يف ثالثة أعمدة فقط يف املاضي  وجتدر -١٧
أيضاً، وهي التكاليف التشغيلية املمولة من امليزانية العادية، وتكاليف املوظفني املمولة من امليزانية العادية،  ٥م/٣٨ويف الوثيقة 

زانية. وترمي األشكال اجلديدة إىل إضافة معلومات عن مصادر التمويل. والشكالن اجلديدان واملوارد اإلرشادية من خارج املي
يكمالن بعضهما البعض، وبالتايل سوف تعرض امليزانية املوحدة الشاملة لليونسكو  الملحقين األول والثانيالواردان يف 
اجلداول العادية األخرى اليت تبني  ٥الوثيقة م/يف الشكلني. وباإلضافة إىل هذين الشكلني، ستتضمن  ٥م/٣٩يف الوثيقة 

 تفاصيل الوظائف الثابتة لكل قطاع/مكتب، ووضع الالمركزية وما إىل ذلك.

وعند عرض امليزانية املوحدة الشاملة للمنظمة، جتدر اإلشارة أيضاً إىل أنه يتعني عرض بعض تسويات التعويض على  -١٨
والصناديق  حساب النفقات العامة ألموال الودائعجل جتنب العد املزدوج ألموال املستوى الشامل (يف أسفل اجلدول) من أ

 املدرة للدخل.

كما سيكون من املفيد عرض امليزانية املوحدة الشاملة يف أشكال بيانية حسب القطاع/املكتب حيث سيسمح ذلك  -١٩
باحلصول على فكرة فورية عن وزن كل قطاع/مكتب يف امليزانية وتكوين مصادر التمويل يف كل قطاع/مكتب. وعلى سبيل 

يف الرسم البياين التايل. وميكن  ٥م/٣٨ساس امليزانية احلالية للوثيقة املثال ميكن عرض صورة امليزانية املوحدة اليت أعدت على أ
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بشأن التمويل. (وجتدر اإلشارة أيضاً يف هذا املنظَّم ويف كل دورة من دورات احلوار  ٥م/٣٩عرض رسم بياين مماثل يف الوثيقة 
، وأن املسامهات الطوعية املتوقع أن تستلمها ٥م/٣٨الرسم البياين أن "الفجوة" غري مدرجة نظراً أل�ا مل تكن حمددة يف الوثيقة 

  ).٥م/٣٩معاهد قطاع الرتبية ومعهد اليونسكو لإلحصاء مل تدرج هي األخرى. غري أنه سيتم تعريفها يف الوثيقة القادمة 

 
 ميزانية قطاعات البرامج  –عرض الميزانية الموحدة  )٣(

التشغيلية  امليزانية يف املاضي تعرض ثالثة أعمدة فقط، وهي التكاليف فيما يتعلق بقطاعات الربامج الرئيسية، كانت -٢٠
املمولة من امليزانية العادية، وتكاليف املوظفني املمولة من امليزانية العادية، واملوارد اإلرشادية من خارج امليزانية لكل نتيجة 

طاعات أيضاً توزيعاً حسب مصدر التمويل لكل نتيجة متوقعة. ويف اإلطار املوحد للميزانية، من املقرر أن تعرض ميزانية الق
املعتمدة، يرد الشكل املقرتح  ٥م/٣٨متوقعة. ويف حالة املثال املتعلقة بعملية احملاكاة لقطاع الرتبية على أساس ميزانية الوثيقة 

 .الملحق الثالثيف 

ية وميزانية املوظفني من ناحية وتوزيعاً ملختلف ويعرض الشكل املقرتح حتت كل نتيجة متوقعة توزيعاً للميزانية التشغيل -٢١
مصادر التمويل مبا يف ذلك الفجوة من الناحية األخرى. ومن املتوقع أن يساعد هذا الشكل الدول األعضاء على إجراء 

ل إضافية، وإىل بشأن التمويل أثناء تنفيذ الربامج، يف حني ستكون املناقشة الرئيسية حول احلاجة إىل مجع أموااملنظَّم احلوار 
حل للفجوة التمويلية، واحلاجة إىل تسوية ختصيصات امليزانية وما إىل ذلك. وباإلضافة إىل هذا النوع من اجلداول، ستواصل 

 تقدمي معلومات عن التوزيع اإلقليمي للميزانية وما إىل ذلك لكل قطاع برناجمي. ٥الوثيقة م/
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 الميزانية في اإلطار الموحد للميزانية جدول االعتمادات ومبادئ تسويات  )٤(

من الضروري، مبوجب اإلطار املوحد للميزانية، أال ينطوي قرار فتح االعتمادات على االشرتاكات املقررة فقط (امليزانية  -٢٢
احلد األقصى مليزانية كل العادية) ولكن على املوارد اخلارجة عن امليزانية أيضاً املدرجة يف امليزانية املوحدة. ومن املتوخى أن ميثل 

 بند اعتماد جمموع مجيع مصادر األموال مبا يف ذلك "الفجوة".

 وبناء على ذلك، يكون اقرتاح جدول االعتمادات الذي يتعني أن تعتمده الدول األعضاء على النحو التايل: -٢٣

 ند االعتماد هذا.اجلدول إىل احلد األقصى جملموع مبلغ مجيع مصادر متويل ب سيشريبند اعتماد،  لكل •

وبالتايل سيكون جمموع املبلغ الكلي جلدول االعتمادات مقابالً للميزانية الشاملة املقدر أن تكون متاحة للمنظمة  •
 يف فرتة العامني، مبا يف ذلك مجيع مصادر األموال.

للدول األعضاء. وبالتايل،  غري أن اجلدول سيشري أيضاً إىل اجلزء من امليزانية الشاملة املمول من االشرتاكات املقررة •
 سيكون بإمكان الدول األعضاء أن تعتمد بوضوح احلد األقصى الشرتاكاهتا املقررة.

 يعرض جدول االعتمادات توزيع احلد األقصى لكل بند اعتماد حسب مصادر التمويل املختلفة. ولن •

نة يف جدول االعتمادات، مثًال كانت الدول األعضاء ترغب يف ذلك: ميكن اإلشارة إىل مبالغ حمددة معي  وإذا •
 ومركز الرتاث العاملي وما إىل ذلك. اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتللمبالغ اخلاصة ب

وباإلضافة إىل ذلك، مبوجب اإلطار املوحد للميزانية املتوقع أن تبذل اليونسكو فيه جهوداً تعاونية أكرب يف مجع األموال  -٢٤
واالسرتاتيجي لألموال، من احملبذ إنشاء آلية للتسويات املالية األقل تقييداً. ويف حني أن بند االعتماد  وحتقيق التخصيص األمثل

 ٥م/٣٩يقابل حماور العمل الرئيسية، فإن املديرة العامة ترغب يف أن يوضع يف امليزانية املوحدة للوثيقة  ٥م/٣٨يف إطار الوثيقة 
 الرئيسية مصحوباً بشروط ملموسة معينة للتسويات املالية يف خمتلف بنود االعتماد.بند االعتماد املقابل ملستوى الربامج 

وخالل فرتة العامني، ستقدم املديرة العامة تقريرًا إىل اجمللس التنفيذي عن تنفيذ امليزانية املوحدة، وخاصة فيما يتعلق  -٢٥
ا ظلت مجيع الفجوات قائمة، لن تكون هناك حاجة بطريقة سد الفجوات مبسامهات طوعية إضافية. ومن حيث املبدأ، طامل

إىل تعديل احلد األقصى للمبالغ (باستثناء ألسباب التحويالت املقارنة العادية مثل التحويالت املرتبطة بالوظائف والتحويالت 
مكتب ما أو زادت /الناجتة عن زيادة خمصصات التكاليف املتوقعة وما إىل ذلك). غري أنه يف حالة سد فجوة يعاين منها قطاع

األموال عن التمويل املطلوب، وبالتايل يتجاوز جمموع األموال املتاح للقطاع/املكتب احلد األقصى اخلاص به، ترى األمانة أنه 
 ينبغي أن تتاح للمديرة العامة إمكانية اقرتاح ما يلي:

ك اليت اعتمدها أساساً املؤمتر العام املكتب من أجل تنفيذ برامج أكثر من تل/القطاعإما زيادة احلد األقصى هلذا  •
 مبوجب القطاع/املكتب، أو
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إبقاء احلد األقصى للقطاع/املكتب، وحتويل األموال الفائضة إىل القطاعات/املكاتب األخرى اليت حتتاج بشدة إىل  •
االشرتاكات املقررة أموال إضافية. (ويف هذه احلالة ستكون األموال احملولة هي األموال "اليت تتسم باملرونة" وهي 

 املخصصة أساساً هلذا القطاع/املكتب.)

وإذا كانت االقرتاحات تندرج حتت الفئة األوىل (أي اقرتاح زيادة احلد األقصى)، سيبحث اجمللس التنفيذي االقرتاحات 
 ويتخذ قرارات بشأ�ا.

اكات املقررة واملسامهات الطوعية غري املخصصة ويف نفس الروح، يُقرتح أيضاً مبوجب اإلطار املوحد للميزانية صرف االشرت  -٢٦
حتت كل بند اعتماد تدرجيياً على عدة خطوات، بدالً من ختصيصها بالكامل يف بداية فرتة العامني. ويتيح هذا اإلجراء استخدام 

 األموال. "مصادر األموال اليت تتسم باملرونة" هذه لسد أكثر فجوات التمويل إحلاحاً استجابة للتطور الفعلي جلمع

ويف هذه املرحلة، تكون املبادئ الواردة أعاله هي املبادئ الرئيسية احملبذ أن تنعكس يف قرار فتح االعتمادات الوارد  -٢٧
. وإذا وافقت الدول األعضاء على هذه املبادئ، واستناداً إىل حبث اجمللس التنفيذي هلذه املسألة، ستعد ٥م/٣٩يف الوثيقة 

لتقدميه إىل اجمللس التنفيذي يف دورته األوىل بعد املائتني،  ٥م/٣٩االعتمادات الوارد يف مشروع الوثيقة األمانة قرار فتح 
 لتبحثه الدول األعضاء بعناية.

اليت تتناول املعامالت املالية املفصلة واليومية، فال يتوقع يف هذه املرحلة أن القواعد املالية والنظام املايل وفيما يتعلق ب -٢٨
هناك تغريات رئيسية فيما يتعلق باالنتقال إىل امليزانية املوحدة. غري أنه بعد االنتهاء الكامل من قرارا فتح االعتمادات  تكون

، سيجري استعراضها مرة أخرى بالتفصيل، وسيقدم أي اقرتاح بالتعديل إىل اجمللس التنفيذي يف ٥م/٣٩الوارد يف الوثيقة 
 املوعد املناسب.

 زنة التي قد تتطلب إجراء تغييراتتقنيات المي )٥(

سيتطلب االنتقال إىل اإلطار املوحد للميزانية منهجيات للميزنة والرصد تتسق وتنسجم بني خمتلف مصادر التمويل.  -٢٩
اك ومل تكن بعض تقنيات امليزنة اليت اعتمدها املؤمتر العام يف املاضي تنطبق إال على امليزانية العادية، وبالتايل قد تكون هن

 حاجة إىل استعراض بعضها. ويف هذه املرحلة هناك جانبان ترغب األمانة يف نقلهما إىل انتباه الدول األعضاء.

 آلية سعر الصرف الثابت للدوالر (أ)

تكون تكاليف األغلبية العظمى من تكاليف أنشطة اليونيسكو وتكاليف موظفيها باليورو. ومن أجل عرض امليزانية  -٣٠
سكو بالدوالر األمريكي، يتم حتويل تقديرات التكاليف باليورو إىل الدوالر األمريكي من خالل سعر صرف العادية لليون

ثابت، أي سعر صرف ثابت للدوالر تعتمده الدول األعضاء لفرتة العامني. وألغراض رصد امليزانية، تُبلغ النفقات املتكبدة 
األمريكي من خالل نفس سعر الصرف الثابت. ومسح ذلك للمنظمة باليورو للدول األعضاء أيضًا بتحويلها إىل الدوالر 

بإدارة تنفيذ امليزانية بدون احلاجة إىل القلق إزاء مكاسب أو خسائر سعر الصرف خالل فرتة العامني. وجدير بالذكر أيضاً 
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، فقد متت املوافقة على ٥م/٣٨ة ال تطبق إال على امليزانية العادية. وفيما يتعلق بالوثيق آلية سعر الصرف الثابت للدوالرأن 
كتقنية من تقنيات امليزنة، ووضع توضيح موجز هلا يف اإلضافة األوىل للوثيقة   آلية سعر الصرف الثابت للدوالراستخدام 

نفسها يف الوثيقتني  آلية سعر الصرف الثابت للدوالر. ويرد توضيح أكثر تفصيًال بشأن )١( ٠٠١١ ، الفقرة ت٥م/٣٨
 اإلضافة. ١٧ت/ م١٩٧، عاشراً و٦ت/ م١٨٧

، ٥م/٣٨، ثانياً املتعلقة بإعداد الوثيقة ٦م/٣٨وأوصى اجمللس التنفيذي مؤخراً، كما هو مسجل يف اإلضافة للوثيقة  -٣١
 ٥م/٣٩إعداد الوثيقة ، ولكن أن يطلب من املديرة العامة آلية سعر الصرف الثابت للدوالربأن يبقي املؤمتر العام على 

باستخدام سعر الصرف السائد املطبق يف األمم املتحدة وقت إعداد تلك الوثيقة، وبالتايل ضمان أقرب توافق ممكن بني 
 سعر الصرف الثابت للدوالر وسعر الصرف الفعلي.

موال اخلارجة عن امليزانية حالياً، غري أنه يف ضوء اإلطار املوحد للميزانية واالتساق املنهجي بني امليزانية العادية واأل -٣٢
نفسها، وتزود الدول األعضاء باقرتاحات  لية سعر الصرف الثابت للدوالرستستعرض األمانة بعناية األساس املنطقي آل

 إىل جمللس التنفيذي يف دورته األوىل بعد املاتتني. ٥م/٣٩ملموسة أو خيارات وقت تقدمي مشروع الوثيقة 

 ات المتوقعة في التكاليفاعتمادات للزياد ب)(

حتدد احتياجات تكاليف األنشطة واملوظفني يف إطار امليزانية العادية على أساس مستوى السعر املتوقع يف بداية فرتة  -٣٣
العامني. وبالتايل ال يراعي مبلغ امليزانية يف إطار كل قطاع/مكتب الزيادات النظامية والزيادات املتعلقة بالتضخم اليت قد 

أثناء فرتة العامني. وتغطى هذه الزيادات يف التكاليف باعتمادات للزيادات املتوقعة يف التكاليف (الباب اخلامس من  تنشأ
، فقد متت املوافقة ٥م/٣٨)، رهناً مبوافقة مسبقة للمجلس التنفيذي. وفيما يتعلق بالوثيقة ٥م/٣٨امليزانية يف حالة الوثيقة 

) ٢( ٠٠١١ امليزنة، ووضع توضيح موجز هلا يف الفقرة تالتكاليف كتقنية من تقنيات  على منهجية الزيادات املتوقعة يف
(اجمللد الثاين)، النسخة الثانية، القسم  ٥م/٣٤يف الوثيقة  لية. ويرد توضيح أكثر مشوالً هلذه اآل٥م/٣٨من اإلضافة بالوثيقة 
 .٠٢٠ت  - ٠٠٩الثاين، الفقرات ت 

ف من خالل اعتماد مستقل للزيادات املتوقعة يف التكاليف ميثل آلية ال تطبق إال على ومتويل الزيادات يف التكالي -٣٤
امليزانية العادية. وتوضع ميزانية املشروعات املمولة من خارج امليزانية على أساس التكاليف اإلمجالية املقدرة للفرتة بأكملها، 

يف تقديرات التكاليف األولية، أو أن أي زيادة يف التكاليف ستغطى مما يعين أن الزيادات املتوقعة يف امليزانية مدرجة بالفعل 
من خالل ترتيب الحق مع اجلهات املاحنة. وهذا يعين أن هناك ُ�جاً خمتلفة للتعامل مع الزيادات يف التكاليف بني امليزانية 

يف أفضل طريقة موحدة للتعامل مع  العادية واألموال اخلارجة عن امليزانية، وبالتايل قد يكون من الضروري إعادة النظر
الزيادات يف التكاليف جلميع جماالت األموال. وستستعرض األمانة هذه املسألة أيضًا بعناية وتقدم اقرتاحات ملموسة أو 

 يف الدورة األوىل بعد املاتتني للمجلس التنفيذي. ٥م/٣٩خيارات وقت إعداد مشروع الوثيقة 
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 التمويلبشأن المنظَّم الحوار  - ثالثاً 

بشأن التمويل إىل ضمان املوارد الكافية للمنظمة حتت املسؤولية املشرتكة املنظَّم كما أشري بالفعل، يرمي احلوار  -٣٥
لألمانة والدول األعضاء من خالل املناقشات واجلهود املستمرة جلمع األموال. وستبدأ "احلوارات" الرئيسية بعد أن يعتمد 

ة العامني وستستمر طوال فرتة العامني. وسوف تكون الدول األعضاء قادرة على رصد حالة تعبئة املؤمتر العام ميزانية فرت 
 املوارد خالل فرتة العامني ومناقشة كيفية ضمان متويل املشروع بالطريقة املثلى.

 بشأن التمويل ةالمنظَّمالمبادئ التوجيهية إلعداد الحوارات  )١(

 التمويل إىل عدد من املبادئ الرئيسية، وهي:  بشأن ةاملنظَّمتستند احلوارات  -٣٦

 املوارد لألولويات اليت ختص املنظمة برمتها؛ تدفقضمان  :التوافق •

التمكن من تعبئة املوارد وإدارهتا بطريقة تتسم باملرونة لضمان متويل مجيع األنشطة الربناجمية الرئيسية  :المرونة •
 ؛املاحنة للجهاتوعدم االقتصار على األنشطة اجلذابة 

تشجيع املاحنني والشركاء على التعهد بتقدمي مسامهات لعدة سنوات لتيسري التخطيط وإتاحة  :إمكانية التنبؤ •
 الوقوف على الفجوات التمويلية بطريقة أكثر دقة ووضوحاً؛

 رئيسية؛الاحنة املهات عدد قليل من اجللحّد من االعتماد على ل الجهات المانحةتوسيع قاعدة  •

إظهار كيفية متويل الربنامج وتنفيذه وإظهار مواضع الفجوات التمويلية إظهاراً كامًال، إذ تُعّد الثقة  :افيةالشف •
ولذلك يركز احلوار بشأن التمويل على الشفافية وحتقيق النتائج املنشودة  أمراً ضرورياً للتمكن من متويل الربنامج.

 سع النطاق.وإحراز التقدم املطلوب بشأن قضايا اإلصالح الوا

 بشأن التمويل هذه مبزيد من التفصيل على النحو التايل:املنظَّم ويف سياق اليونسكو، ميكن وصف مبادئ احلوار 

 التوافق

، واملسامهات الطوعية املتعهد االشرتاكات املقررةاملوحد للميزانية، سيتم عرض هدف شامل يتضمن طار اإل مبوجب -٣٧
هدف وضع لتجنب لكل نتيجة متوقعة. و الشرتاكات املقررة بدًال من عرض توزيع ل "التمويليةالفجوة "هبا بصورة ثابتة و

يقابل  هذا. و امليزنة القائمة على النتائج ية بدقة كبرية جدًا استنادًا إىل �جفجوة التمويليتعني تعريف ال، للغاية طموح
احلصر، فرص املثال ال مع األخذ بعني االعتبار، على سبيل  بشكل واقعياليونسكو  اليت ميكن أن توفرهاحتياجات اال

. عامنيوتقييمه يف �اية كل فرتة  بشكل منتظمبني التمويل واألهداف  التوافقالتمويل اليت مت حتديدها بالفعل. وسيتم رصد 
 "نامج اإلضايف التكميليالرب " العامني السابقة يف إطارهداف لفرتات جمال وضع األاليونسكو بالفعل خربة يف  اكتسبتوقد 

 .امليزنة القائمة على النتائجوخطط عمل 
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 المرونة

املرونة تشري إىل نشر األموال اليت تتسم باملرونة. ويف سياق اإلطار املوحد للميزانية لليونسكو، هناك مصدران رئيسيان  -٣٨
ملة وميكن نشرها وفقًا لتقدير املديرة العامة، االشرتاكات املقررة اليت تتسم مبرونة كا أ)(لألموال اليت تتسم باملرونة: 

املسامهات الطوعية ذات التخصيص املرن مبوجب احلسابات اخلاصة حيث ميكن نقل األموال بني النتائج املتوقعة  ب)(
 ضمن برنامج رئيسي.

واملرونة مهمة جداً كجزء من اجلهد املنسق املبذول لسد الفجوة التمويلية ألن تعبئة األموال من خارج امليزانية اليت مت  -٣٩
ختصيصها قد تتجاوز التوقعات أو تقل عنها وسيتعني استخدام أموال الربامج املمولة من امليزانية العادية اليت تتسم باملرونة لسد 

 ."باملرونة"ما مل يكن مصحوباً  "التوافق"بئة املوارد مع مرور الوقت. وسيكون من الصعب جداً حتقيق الفجوات يف ضوء أداء تع

وتطلعاً لألمام، ميكن استكمال النوعني الرئيسيني من األموال اليت تتسم باملرونة مبسامهات طوعية أساسية (املسامهات  -٤٠
 هبا. الطوعية غري املخصصة) وسيتعني إنشاء مرفق جديد خاص

بوصفها وسيلة اليونسكو الرئيسية لتعبئة املوارد غري  آلية احلسابات اخلاصةويرد وصف للمبادرات الرامية إىل تعزيز  -٤١
 "الُنظم املالية للحسابات اخلاصة"يف وثيقة  "ستئمانية متعددة الشركاءااللصناديق ا"املخصصة، فضًال عن وصف لنموذج 

 ).١٩ت/ م٢٠٠(راجع القرار 

 نية التنبؤإمكا

ستشجع اليونسكو اجلهات املاحنة على تقدمي مسامهات لعدة سنوات للحد من الضعف وتيسري التخطيط املقبل.  -٤٢
ولدى اليونسكو بالفعل اتفاقات قوية لعدة سنوات مع عدد من اجلهات املاحنة والشركاء مبا يف ذلك الصني واالحتاد األورويب 

مجهورية كوريا والسويد و  النرويجو  ماليزياو  إيطالياو  فنلنداو  االستئمانية متعددة أصحاب املصلحةواألمم املتحدة/الصناديق 
 ُختططيف حاالت أخرى، مثل التعاون يف إطار الصناديق االستئمانية املواضيعية مع اليابان، و وسويسرا واململكة املتحدة. 

هبا بصورة  لتزمي الاملخصصات السنوية أن وات على الرغم من سنإرشادي لعدة عليها على أساس املشروعات وتتم املوافقة 
كما أن إبرام اتفاقات إطارية بشأن أموال الودائع، مثل تلك اليت وقعتها .  عليها الربملان تصديقعلى أساس سنوي بعد ثابتة إال 

 وتشملململكة العربية السعودية مجهورية كوريا واو  سبانياوإ الكويتو  اليابانو  فالندرز (بلجيكا)و  اليونسكو مع أذربيجان
 التنبؤ ومن املشاركة االسرتاتيجية. إمكانيةمستوى أعلى من  يف بشكل إجيايب جداً يسهم التخطيط املشرتك وآلية استعراض، 

كما يتعني حتديد سبل ووسائل جلمع معلومات عن التمويل املتوقع بشكل أكثر انتظاماً. ويأيت جزء من هذه  -٤٣
املعلومات من عملية خطة عمل امليزنة القائمة على النتائج وجزء من املناقشات االستكشافية مع اجلهات املاحنة. وميكن 

دد، حيث ثبت أن املناقشات الثنائية املستفيضة مع اجلهات املاحنة تعلم دروس من جتربة منظمة الصحة العاملية يف هذا الص
الالحق مفيدة جداً يف إدرار توقعات  احلوار املنظَّم بشأن التمويلقبل عدة شهور من املوافقة على الربنامج وامليزانية و  ةاملنظَّم

 بشأن التمويل تساعد يف توضيح الطابع الدقيق للفجوة التمويلية.
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 الجهات المانحة توسيع قاعدة

لق حالة من اهلشاشة. ففي عام تعتمد اليونسكو اعتماداً كبريًا على عدد حمدود من اجلهات املاحنة الرئيسية مما خي -٤٤
اج جهود اليونسكو من املسامهات الطوعية. وينبغي إدم ٪٨١,٧جهة ماحنة لليونسكو نسبة  ٢٥، شكلت أكرب ٢٠١٥

عدة اجلهات املاحنة لليونسكو يف هود تعبئة املوارد. وتكمن الفرص الرئيسية لتوسيع قالتوسيع قاعدة اجلهات املاحنة يف ج
الشركاء من القطاعني العام واخلاص و اجلهات املاحنة الناشئة والبلدان متوسطة الدخل والتعاون األكرب مع االحتاد األورويب 

(راجع  ٢٠١٧-٢٠١٦د للعامني اتيجية تعبئة املوار على املستوى دون الوطين. ويرد املزيد من املعلومات يف مشروع اسرت 
 "ملوارد اخلارجة عن امليزانيةخطة العمل الرامية إىل حتسني إدارة اتنفيذ " ) وتقريرضميمة )رابعاً ( ٤ت/ م١٩٧القرار 

 .)هاء)( اجلزء الثالث ٥ت/ م٢٠٠(

 الشفافية

اجلزء  ٥ت/ م٢٠٠( "امليزانية رة املوارد اخلارجة عنخطة العمل الرامية إىل حتسني إداتنفيذ "كما يشار يف تقرير  -٤٥
احلوار اجلهات املشاركة يف عملية  ، ستكون املعلومات األوضح واألكثر مشوالً عن تدفقات املوارد مهمة جلميع)هاء)( الثالث

للجهات املاحنة شامل وستسمح . وستجعل الدول األعضاء على علم بالتدفقات املالية للربنامج الاملنظَّم بشأن التمويل
سرتاتيجية أكرب. وبعد وجود حتليل اوالشركاء مبعرفة أي توجد الفجوة التمويلية وأين ميكن استخدام املوارد املتاحة بصورة 

ت من التمويل وأداء تعبئة املوارد واضح لألداء مقابل أهداف تعبئة املوارد، فإنه سيساعد األمانة على رصد تطور االحتياجا
إذا   ذلك، ميكن إجراء تقييم بشأن ما بئة املوارد على اجملاالت اليت تعاين من نقص يف التمويل. وباإلضافة إىلويركز جهود تع

رنة أخرى بني الربامج أو مكانت هناك أية حاجة إىل نقل أموال الربامج املمولة من امليزانية العادية، وأي أموال 
 سقة يف كافة األنشطة.القطاعات/املكاتب لسد الفجوة التمويلية بطريقة مت

موارد امليزانية العادية مدى كفاية رصد ومتابعة يف اليونسكو أداة أساسية للمساعدة يف  ١وستكون بوابة الشفافية -٦٤
 ورصد ومتابعة املعلومات اليت تبّني مدى اتسامها باملرونة والشفافية والتوافق،هبا إمكانية التنبؤ و اخلارجة عن امليزانية  واملوارد

عن طريق توفري معلومات سهلة االستخدام وجيري حتديثها بانتظام عن تدفقات  ومنها املعلومات املتعلقة باملوارد الالزمة
بشكل أفضل يف متوز/يوليو  احلوار املنظَّم بشأن التمويلاملوارد. وبدأ العمل على حتسني بوابة الشفافية لتلبية احتياجات 

 بدعم مايل من السويد. ٢٠١٦

، سيستمر تزويد الدول األعضاء ويللحوار املنظَّم بشأن التموباإلضافة إىل بوابة الشفافية بوصفها األداة الرئيسية ل -٤٧
 بتقارير إجناز الربامج وجداول اإلدارة.

 لحوار المنظَّم بشأن التمويلالطرائق والجداول الزمنية ل )٢(

يف تشرين  ٥م/٣٩بعد املوافقة على الوثيقة  ٥م/٣٩اخلاص بالوثيقة  بشأن التمويلاألول احلوار املنظَّم سُيجرى  -٤٨
. وميكن تنظيمه، على سبيل املثال، يف تعاقب مع الدورة اخلاصة للمجلس التنفيذي بعد املؤمتر العام ٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

                                                
١ /http://opendata.unesco.org 
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اء القائمة واحملتملة. وسيكون مباشرة. وسيكون احلوار مفتوحًا أمام الدول األعضاء واجلهات املاحنة من الدول غري األعض
على مستوى الربامج  بشأن التمويل ةاملنظَّمات احلوار ككل وقد يتبعه مناقشات أكثر تركيزاً من   ٥م/٣٩احلوار بشأن الوثيقة 

الرئيسية أو برتكيز مواضيعي (يف سياق أهداف التنمية املستدامة على سبيل املثال). وسيستكمل املناقشات الثنائية مع 
 ات املاحنة ولن حيل حملها.اجله

يف بناء فهم ملا هو مطلوب لتحقيق التمويل الكامل للموارد املطلوبة  احلوار املنظَّم بشأن التمويلوسيتمثل اهلدف من  -٤٩
 والتزام مشرتك بني األمانة والدول األعضاء واجلهات املاحنة والشركاء لتحقيق هذه الغاية. ٥م/٣٩يف الوثيقة 

أشكال االجتماعات املماثلة اليت تنظمها اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية، ميكن أن يوضح احلوار كيف وبناء على  -٥٠
، وحيدد موقع جهود تعبئة املوارد مقابل كل مبدأ ٢٠٣٠يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وخطة  ٥م/٣٩ستسهم الوثيقة 

اف للحوار مع اجلهات املاحنة وفيما بينها. وسيولد احلوار معلومات . وسيوفر منتدى شفاحلوار املنظَّم بشأن التمويلمن مبادئ 
بشأن توقعات التمويل وييسر صنع القرار من جانب اجلهات املاحنة بشأن االستثمارات االسرتاتيجية واحلفازة، ولكنه لن يكون 

 يداين يركز على الفجوات التمويلية.مؤمتراً جلمع األموال. وسيتبعه جهد متسق لتعبئة املوارد يف املقر وعلى املستوى امل

 "احلوار املنظَّم بشأن التمويل"الذي يشري إليه القرار اخلاص بالتقرير املعنون  "التعلم املتبادل"ويف هذه األثناء، ويف روح  -٥١
)، ميكن عقد مشاورات أولية بشأن نوع احلوار مع الدول األعضاء لفرتة العامني احلالية الواردة )واو(ثانياً،  ٥ت/ م١٩٩(القرار 

(التوافق وإمكانية  احلوار املنظَّم بشأن التمويل. وستستكشف هذه االجتماعات كيف ميكن إدماج مبادئ ٥م/٣٨يف الوثيقة 
ية بشأن تدفقات املوارد) يف اسرتاتيجية تعبئة املوارد لكل قطاع اجلهات املاحنة والشفافتوسيع قاعدة التنبؤ ومرونة التمويل و 

 .٥م/٣٩اخلاص بالوثيقة  لحوار املنظَّم بشأن التمويلبرناجمي. وسوف يُسرتشد بالدروس املستفادة يف األعمال التحضريية ل

واإلعداد الذي يسبقه  يلحلوار املنظَّم بشأن التمو ويف ضوء ما سبق، ميكن عرض اجلدول الزمين الشامل لتنفيذ ا -٥٢
 لإلطار املوحد للميزانية على النحو التايل:
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 القرار المقترح

 لعّل اجمللس التنفيذي يرغب يف اعتماد قرار ينص على ما يلي: -٥٣

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،اجلزء الثالث ١٣ت/ م٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

يف ضمان التمويل املستدام والشامل للربامج وأمهية اإلطار املوحد  حلوار املنظَّم بشأن التمويلمبزايا ا يسّلم - ٢
 للميزانية كشرط مسبق؛

لحوار املنظَّم باجلهود اليت تبذهلا املديرة العامة يف االنتقال إىل اإلطار املوحد للميزانية ويف التحضري ل ويرحب - ٣
 ؛بشأن التمويل

بتعاريف املنهجيات واملوارد املستخدمة يف عملية احملاكاة املتعلقة بإعداد ميزانية موحدة استناداً  وحييط علماً  - ٤
 واألشكال املقرتحة لعرض امليزانية املوحدة؛ ٥م/٣٨إىل الوثيقة 

باحلاجة احملتملة إىل استعراض بعض تقنيات امليزنة، وخاصة آلية سعر الصرف الثابت  وحييط علمًا أيضاً  - ٥
 دوالر واالعتماد املخصص للزيادات املتوقعة يف التكاليف؛لل

وفق اإلطار املوحد للميزانية، على أساس نفس  ٥م/٣٩من املديرة العامة إعداد مشروع الوثيقة  ويطلب - ٦
تعاريف املنهجيات واملوارد، من خالل وضع يف االعتبار مناقشة اجمللس التنفيذي بشأن هذه املسائل، إىل 

حلوار املنظَّم بشأن سن آخر ميكن أن يسهم يف إعداد امليزانية وعرضها بشكل أفضل وجناح اجانب أي حت
 ؛التمويل

حلوار على مواصلة املشاورات غري الرمسية بني األمانة والدول األعضاء حنو مواصلة توضيح طرائق ا ويشجع - ٧
 .املنظَّم بشأن التمويل

 



ANNEX I 

PROPOSED PRESENTATION FOR THE INTEGRATED OVERALL BUDGET (1) 

Assessed 
Contributions 

(AC)

Non-
earmarked 
Voluntary 

contributions 
(NVC)

Support Cost 
Income 

(FITOCA)***

Revenue 
generating 

funds (OPF)

Operational 
Budget Total

Assessed 
Contributions 

(AC)

Non-
earmarked 
Voluntary 

contributions 
(NVC)

Support Cost 
Income 

(FITOCA)***

Revenue 
generating 

Funds (OPF)

Staff Budget 
Total

$K $K $K $K $K $K $K $K $K $K $K $K $K $K

PART I - GENERAL POLICY AND DIRECTION
A. Governing bodies 8,412 -                        -   -                 8,412                2,101 -                         -   -                2,101              10,512 -                        -                  10,512 
B. Direction 3,953 -                        -   -                 3,953              16,296 -   2,254 -              18,550              22,503 727 -                  23,230 
C.                18,674 -                        -   -               18,674 -                        -   -                      -   - 18,674 -                        -                  18,674 

TOTAL, PART I              31,039 -                        -   -               31,039             18,397 - 2,254 - 20,651              51,689 727 -                  52,416 

PART II - PROGRAMMES AND PROGRAMME-RELATED SERVICES
A. Programmes

I EDUCATION                73,052 -                        -   -               73,052              51,386 -   775 -              52,161            125,213 83,799 -               209,012 
II NATURAL SCIENCES                26,297 -                        -   -               26,297              41,054 -   729 -              41,782              68,079               186,657 -               254,735 
III SOCIAL AND HUMAN SCIENCES                15,197 -                        -   -               15,197              22,926 -   357 -              23,283              38,480 25,805 -                  64,285 
IV CULTURE                20,494 -                        -   -               20,494              33,945 -   1,512 -              35,458              55,952 43,897 -                  99,848 
V COMMUNICATION AND INFORMATION                15,706 -                        -   -               15,706              18,667 -   438 -              19,104              34,810 16,275 -                  51,085 

9,649 -                        -   -                 9,649 -                        -   -                      -   - 9,649 -                        -   9,649 
               27,391 -                16,489 -               43,880              62,054 -   172 -              62,226            106,106 1,225 -               107,330 

B. Programme-related services                14,404 -                        -   998             15,402              35,219 -                  10,199 181            45,599              61,001 1,065 -                  62,066 
C. Participation Programme and Fellowships                16,843 -                        -   -               16,843                1,563 -                         -   -                1,563              18,406 -                        -                  18,406 

TOTAL, PART II            219,032 - 16,489                 998           236,519          266,813 - 14,182                181          281,176            517,694             358,721 -               876,416 

PART III - CORPORATE SERVICES
A. Human resources management                19,560 -   29 -               19,588              13,861 -   530 -              14,391              33,979 -                        -                  33,979 
B. 1,003 -   388 -                 1,391              13,435 -   3,424 716            17,575              18,967 -                        -                  18,967 
C.                12,996 -                        -               22,059             35,056              33,171 -                         -                9,812            42,983              78,039 646 -                  78,685 
D. 2,305 -                        -   -                 2,305                9,283 -                         -   819            10,102              12,406 -                        -                  12,406 

TOTAL, PART III              35,864 - 417            22,059             58,340             69,749 - 3,955           11,347            85,051            143,391 646 -               144,037 

TOTAL, PARTS I - III            285,934 - 16,906            23,057           325,898          354,958 - 20,391           11,528          386,877            712,775             360,094 -            1,072,869 

-                         -   -                       -   -                  3,000 -                         -   -                3,000                3,000 -                        -   3,000 
-                         -   -                       -   -                  3,748 -                         -   -                3,748                3,748 -                        -   3,748 

               14,082 -                        -   -               14,082 -                        -   -                      -   - 14,082 -                        -                  14,082 
PART V - ANTICIPATED COST INCREASES -                         -   -                       -   -                  5,277 -                         -   -                5,277 5,277 -                        -   5,277 

Total Parts I-V before adjustments for 
FITOCA and OPF

           300,017 - 16,906            23,057           339,980          366,983 - 20,391           11,528          398,902            738,882             360,094 -            1,098,976 

             (37,297)

             (10,828)

         1,050,852 
te:  * The column "Gap" is kept blank in this 38 C/5 simulation table.  It will be elaborated when preparing the 39 C/5.

** Projection of voluntary contributions raised and implementated by ED Institutes and UIS are not included.  However, it is intended to be included in the 39 C/5.
*** The amounts for FITOCA are based on the forecast as at the time of preparation of the 38 C/5.

Grand 
Total

Operational budget Staff budget

Total 

Management of information systems and 

PART

Assessed Contribution, Non-earmarked contribution, FITOCA and Revenue generating funds
Earmarked 
Voluntary 

Contribution
Gap *

UN Joint Machinery 

UNESCO Institute for Statistics
Management of Field Offices and supplementary 
funding for Field Network Reform

Financial management
Management of support services

TOTAL after adjustments for FITOCA and OPF

Reserve for Staffing Adjustments (post classification 
Reserve for the After Service Health Insurance long-

PART IV - LOAN REPAYMENTS FOR THE 

Recovery of support costs from voluntary 
contribution for FITOCA

Internal chargeback of direct costs for OPF
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ANNEX II 

PROPOSED PRESENTATION FOR THE INTEGRATED OVERALL BUDGET (2) 

in $ thousand

Operational 
budget

Staff budget Total Assessed 
Contribution 

(AC)

FITOCA Revenue 
generating 
fund (OPF)

Earmarked 
Voluntary 

Contribution 
(EVC)

Gap * Total

$K $K $K $K $K $K $K $K $K

PART I - GENERAL POLICY AND DIRECTION
A. Governing bodies 8,412 2,101              10,512 10,512 -                          -   -                        -                  10,512 
B. Direction 4,680 18,550              23,230 20,249 2,254 -   727 - 23,230
C. 18,674 -                18,674 18,674 -                          -   -                        -                  18,674 

TOTAL, PART I                31,766               20,651              52,416 49,435                 2,254 - 727 - 52,416

A. Programmes
I EDUCATION                156,851 52,161            209,012 124,438 775 -   83,799 - 209,012 **
II NATURAL SCIENCES                212,953 41,782            254,735 67,350 729 -   186,657 - 254,735
III SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 41,002 23,283              64,285 38,123 357 -   25,805 - 64,285
IV CULTURE 64,391 35,458              99,848 54,439 1,512 -   43,897 - 99,848
V COMMUNICATION AND 

INFORMATION
31,980 19,104              51,085 34,372 438 -   16,275 - 51,085

9,649 -                   9,649 9,649 -                          -   -                        -   9,649 **
Management of Field Offices 44,105 58,226            102,330 84,445                16,661 -   1,225 - 102,330

1,000 4,000                 5,000 5,000 -                          -   -                        -   5,000 

Total, II.A              561,930             234,014            795,944                417,816              20,472 - 357,656 - 795,944
B. Programme-related services

1. Coordination and monitoring of action to 
benefit Africa

4,283 3,899                 8,182 8,182 -                          -   -                        -   8,182 

2. Coordination and monitoring of action to 
implement Priority Gender Equality

626 1,992                 2,618 2,241 377 -                             -   - 2,618

3. UNESCO’s response to post-conflict and 
post-disaster situations

790 660                 1,450 1,450 -                          -   -                        -   1,450 

4. Strategic planning, programme 
monitoring and budget preparation

3,575 10,225              13,800 6,910 6,025 -   865 - 13,800

5. Organization-wide knowledge 
management

654 7,174                 7,827 5,052 2,775 -                             -   - 7,827

6. External relations and public information 6,340 20,214              26,554 24,665 510 1,179 200 - 26,554
7. Field Support and Coordination 200 1,435                 1,635 1,123 512 -                             -   -   1,635 

Total, II.B                16,467               45,599              62,066 49,623              10,199                 1,179 1,065 - 62,066

C. Participation Programme and Fellowships 16,843 1,563              18,406 18,406 -                          -   -                        -                  18,406 

TOTAL, PART II              595,240             281,176            876,416                485,844              30,671                 1,179               358,721 - 876,416

PART III - CORPORATE SERVICES
A. Human resources management 19,588 14,391              33,979 33,420 559 -                             -   - 33,979
B. 1,391 17,575              18,967 14,438 3,813 716 -                        -                  18,967 
C. Management of support services 35,702 42,983              78,685 46,168 -   31,871 646 - 78,685
D. 2,305 10,102              12,406 11,587 -   819 -                        -                  12,406 

TOTAL, PART III                58,986               85,051            144,037                105,613                 4,372               33,406 646 - 144,037

TOTAL, PARTS I - III              685,992             386,877         1,072,869                640,893              37,297               34,585               360,094 - 1,072,869

-   3,000                 3,000 3,000 -                          -   -                        -   3,000 

-   3,748                 3,748 3,748 -                          -   -                        -   3,748 

14,082 -                14,082 14,082 -                          -   -                        -                  14,082 

PART V - ANTICIPATED COST INCREASES -   5,277                 5,277 5,277 -                          -   -                        -   5,277 

             700,074             398,902         1,098,976                667,000              37,297               34,585               360,094 - 1,098,976

            (37,297)              (37,297)

Internal charge back of direct costs for OPF             (10,828)              (10,828)

        1,050,852          1,050,852 

Note:  * The column "Gap" is kept blank in this 38 C/5 simulation table.  It will be elaborated when preparing the 39 C/5.

** Projection of voluntary contributions raised and implementated by ED Institutes and UIS are not included.  However, it is intended to be included in the 39 C/5.

TOTAL after adjustments for FITOCA and OPF

Total Parts I-V before adjustments for FITOCA 
and OPF

Breakdown by source of funds

PART

PART II - PROGRAMMES AND PROGRAMME-
RELATED SERVICES

Supplementary funding for the Field Network 
Reform

Participation in the Joint Machinery of the 
United Nations System

UNESCO Institute for Statistics

PART IV - LOAN REPAYMENTS FOR THE 
RENOVATION 

Recovery of support costs from voluntary 
contribution for FITOCA

Reserve for Staffing Adjustments (post 
classification and agreed separations)
Reserve for the After Service Health Insurance 
long-term liability (ASHI)

Breakdown by operational and staff 

Financial management

Management of information systems and 
communications 
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ANNEX III 

PROPOSED PRESENTATION FOR THE MAJOR PROGRAMME SECTORS’ BUDGET 
(example of Education sector, based on a simulated 38 C/5 integrated budget) 

Operational 
budget

Staff 
budget

Total Assessed 
Contribution

Voluntary 
Contribution

FITOCA Revenue 
generating 

fund

Gap * Total

$ $ $ $ $ $ $ $ $
MLA 1     94,190,800  37,417,500  131,608,300    67,883,400     63,724,900 -                    -   -      131,608,300 

ER1     19,316,600    8,230,900    27,547,500    15,707,400     11,840,100 -                    -   - 27,547,500

ER2     41,681,700    6,114,200    47,795,900    11,800,600     35,995,300 -                    -   - 47,795,900

ER3     11,471,800    6,317,500    17,789,300    11,250,400       6,538,900 -                    -   - 17,789,300 

ER4       6,313,200    4,757,600    11,070,800      7,963,100       3,107,700 -                    -   - 11,070,800 

ER5       9,648,400    8,035,300    17,683,700    14,183,100       3,500,600 -                    -   - 17,683,700 

ER6       3,985,800    2,355,000      6,340,800      4,365,300       1,975,500 -                    -   - 6,340,800

ER7       1,773,300    1,607,000      3,380,300      2,613,500          766,800 -                    -   - 3,380,300

MLA 2     13,101,000    7,194,000    20,295,000    11,806,500       7,979,500         509,000 -                 -   20,295,000

ER8       3,419,400    2,826,700      6,246,100      4,921,000       1,325,100 -                    -   - 6,246,100

ER9       3,602,900    3,819,800      7,422,700      6,058,900          854,800         509,000 -                   -          7,422,700 

ER10       6,078,700       547,500      6,626,200         826,600       5,799,600 -                    -   - 6,626,200

MLA 3     24,067,400    7,549,600    31,617,000    19,256,600     12,094,300         266,100 -                 -   31,617,000 

ER11     24,067,400    7,549,600    31,617,000    19,256,600     12,094,300         266,100 -                   -        31,617,000 

      7,063,300 -        7,063,300      7,063,300 ** -                    -   - 7,063,300
      7,468,100 -        7,468,100      7,468,100 

**
-                    -   - 7,468,100

      2,734,900 -        2,734,900      2,734,900 ** -                    -   - 2,734,900
      1,252,100 -        1,252,100      1,252,100 

**
-                    -   - 1,252,100

      3,456,400 -        3,456,400      3,456,400 
**

-                    -   - 3,456,400

      3,023,500 -        3,023,500      3,023,500 
**

-                    -   - 3,023,500

         493,000 -           493,000         493,000 
**

-                    -   - 493,000

    25,491,300 -      25,491,300    25,491,300 ** -                    -   - 25,491,300
  156,850,500  52,161,100  209,011,600  124,437,800     83,798,700         775,100 -                 -   209,011,600

Note:  * The column "Gap" is kept blank in this 38 C/5 simulation table.  It will be elaborated when preparing the 39 C/5.
** Projection of voluntary contributions raised and implementated by ED Institutes and UIS are not included.  However, it is intended to be included in the 39 C/5.

Breakdown by source of funds

Main Line of Action / Expected result (ER)

UNESCO Institute for Information Technologies in 
Education (IITE)

UNESCO International Institute for Capacity-
Building in Africa (IICBA)

Capacities of Member States strengthened to 
promote, monitor and assess the processes and 
outcomes of competency-based learning

National capacities strengthened to develop and 
implement technology policies in education, 
particularly in teacher training and professional 
development 

Empowering learners to be creative and 
responsible global citizens

Member States integrate peace and human rights 
education components in education policies and 
practices 

Capacities of Member States strengthened to 
integrate ESD into education and learning, and ESD 
strengthened in the international policy agenda

Member States deliver good quality health 
education, HIV and comprehensive sexuality 
education that contribute to healthy lifestyles and 
gender equality 

Supporting Member States to develop 
education systems to foster high quality and 
inclusive lifelong learning for all

National capacities strengthened to develop and 
implement policies and plans within a lifelong 
learning framework

National capacities strengthened to scale up 
inclusive and gender-responsive quality literacy 
programmes

Capacities of Member States strengthened to design 
and implement policies aiming at transforming TVET 

National capacities strengthened to develop 
evidence-based higher education policies to address 
the challenges of equity, quality, inclusion, 
expansion, mobility and accountability

National capacities strengthened, including through 
regional cooperation, to develop and implement 
teacher policies and strategies so as to enhance the 
quality of education and promote gender equality

Total, Major Programme I

Leading and coordinating the education 2030 
agenda through partnerships, monitoring and 
research

Coordination and monitoring mechanisms 
established and evidence from research generated in 
support of sustained political commitment for 
Education 2030 agenda

UNESCO Education Institutes 
UNESCO International Bureau of Education (IBE)
UNESCO International Institute for Educational 
Planning (IIEP)

UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)

UNESCO International Institute for Higher 
Education in Latin America and the Caribbean 
(IESALC) 
Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace 
and Sustainable Development (MGIEP)

Sub-total, UNESCO Education Institutes

Breakdown by operational and staff 
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ANNEXE I – Présentation proposée pour le budget intégré global (1) 
en milliers de dollars

Contributions 
mises en 

recouvrement

Contributions 
volontaires non 

affectées

Dépenses 
d'appui au 

programme 
recouvrées 
(FITOCA)

Fonds 
générateurs 
de recettes 

(OPF)

Total, 
budget 

opérationnel

Contributions 
mises en 

recouvrement

Contributions 
volontaires 

non affectées

Dépenses 
d'appui au 

programme 
recouvrées 
(FITOCA)

Fonds 
générateurs 
de recettes 

(OPF)

Total, 
budget de 
personnel

$K$K$K$K$K$K$K$K$K$K$K$K$K$K

TITRE I - POLITIQUE GÉNÉRALE ET DIRECTION
A.Organes directeurs8 412 -                  -   -   8 412             2 101 -                 -   -            2 101          10 512 -                  -             10 512 
B.Direction3 953 -                  -   -   3 953            16 296 -2 254 -18 550          22 503 727 -             23 230 
C.           18 674 -                  -   -   18 674 -                    -   -                -   -18 674 -                  -             18 674 

TOTAL, TITRE I           31 039 -                  -   -   31 039            18 397 -2 254 -20 651          51 689 727 -             52 416 

TITRE II - PROGRAMMES ET SERVICES LIÉS AU PROGRAMME
A.Programmes

IÉDUCATION           73 052 -                  -   -   73 052            51 386 -775 -52 161        125 213 83 799 -            209 012 
IISCIENCES EXACTES ET NATURELLES           26 297 -                  -   -   26 297            41 054 -729 -41 782          68 079 186 657 -            254 735 
IIISCIENCES SOCIALES ET HUMAINES           15 197 -                  -   -   15 197            22 926 -357 -23 283          38 480 25 805 -             64 285 
IVCULTURE           20 494 -                  -   -   20 494            33 945 -1 512 -35 458          55 952 43 897 -             99 848 
VCOMMUNICATION ET INFORMATION           15 706 -                  -   -   15 706            18 667 -438 -19 104          34 810 16 275 -             51 085 

9 649 -                  -   -   9 649 -                    -   -                -   -9 649 -                  -               9 649 
           27 391 -16 489 -43 880            62 054                  -172 -62 226 106 106 1 225 -            107 330 

B.Services liés au programme           14 404 -                  -               998 15 402            35 219 -10 199 181         45 599          61 001 1 065 -             62 066 
C.Programme de participation et bourses           16 843 -                  -   -   16 843             1 563 -              -   -            1 563          18 406 -                  -             18 406 

TOTAL, TITRE II          219 032 -16 489             998             236 519          266 813 -14 182 181       281 176        517 694 358 721 -            876 416 

TITRE III - SERVICES INTERNES
A.Gestion des ressources humaines           19 560 -29 -19 588            13 861 -530 -14 391          33 979 -                  -             33 979 
B.1 003 -388 -1 391            13 435 -3 424 716         17 575          18 967 -                  -             18 967 
C.           12 996 -               -          22 059 35 056            33 171 -              -              9 812         42 983          78 039 646 -             78 685 
D.2 305 -               -   -   2 305             9 283 -              -   819         10 102          12 406 -                  -             12 406 

TOTAL, TITRE III           35 864 -417        22 059 58 340            69 749 -3 955          11 347         85 051        143 391 646 -            144 037 

TOTAL, TITRES I - III          285 934 -16 906        23 057             325 898          354 958 -20 391          11 528       386 877        712 775 360 094 -         1 072 869 

-                      -   -                 -   -3 000 -                 -   -            3 000            3 000 -                  -               3 000 

-                      -   -                 -   -3 748 -                 -   -            3 748            3 748 -                  -               3 748 

           14 082 -                  -   -   14 082 -                    -   -                   -   -14 082 -                  -             14 082 

-                      -   -                 -   
-   

            5 277 -                 -   -   
         5 277            5 277 

-   
               -               5 277 

Total, Titres I-V avant ajustements pour le 
FITOCA et les OPF

          300 017 -16 906        23 057             339 980          366 983 -20 391          11 528       398 902        738 882 360 094 -         1 098 976 

         (37 297)

         (10 828)

      1 050 852 
NB :  *La colonne « Déficit » est laissée vide dans le présent tableau de simulation établi pour le 38 C/5. Elle sera détaillée au moment de l'élaboration du 39 C/5.

**Les projections concernant les contributions volontaires mobilisées et utilisées par les instituts pour l'éducation et l'ISU ne sont pas incluses. Elles devraient toutefois l'être dans le 39 C/5.
*** Les montants du FITOCA reposent sur les prévisions établies au moment de l'élaboration du 38 C/5.

Total général
Budget opérationnelBudget de personnel

Total 

Gestion des systèmes d'information et des 
communications 

TITRE

Contributions mises en recouvrement, contributions volontaires non affectées, 
FITOCA et fonds générateurs de recettes

Contributions 
volontaires 
affectées

Déficit *

Participation aux mécanismes communs du 
système des Nations Unies

Institut de statistique de l'UNESCO
Gestion des bureaux hors Siège et fonds 
supplémentaires pour la réforme du dispositif hors 
Siège

Gestion financière
Gestion des services de soutien

Recouvrement des dépenses d'appui sur les 
contributions volontaires pour le FITOCA

Facturation interne des coûts directs pour 
les OPF

TITRE V - AUGMENTATIONS PRÉVISIBLES DES COÛTS

TOTAL après ajustements pour le FITOCA et les OPF

Réserve pour les ajustements d'effectifs (reclassements 
et cessations de service par accord mutuel)

Réserve pour les engagements à long terme au titre 
de l'assurance-maladie après la cessation de service 
(ASHI)

TITRE IV - REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS POUR LA 
RÉNOVATION DES LOCAUX DU SIÈGE ET LE BÂTIMENT 
DU BIE
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ANNEXE II – Présentation proposée pour le budget intégré global (2) 

en milliers de dollars

Budget 
opérationnel

Budget de 
personnel

Total Contributions 
mises en 

recouvrement

FITOCA Fonds 
générateurs 
de recettes 

(OPF)

Contributions 
volontaires 
affectées

Déficit * Total

$K $K $K $K $K $K $K $K $K

TITRE I - POLITIQUE GÉNÉRALE ET DIRECTION
A. Organes directeurs             8 412             2 101          10 512 10 512 -                    -   -                  -             10 512 
B. Direction             4 680           18 550          23 230 20 249            2 254 - 727 - 23 230 
C.            18 674 - 18 674 18 674 -                    -   -                -   18 674 

TOTAL, TITRE I            31 766           20 651          52 416 49 435            2 254 - 727 - 52 416 

A. Programmes
I ÉDUCATION          156 851           52 161         209 012             124 438 775 - 83 799 - 209 012 
II SCIENCES EXACTES ET NATURELLES          212 953           41 782         254 735 67 350 729 - 186 657 - 254 735 
III SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES            41 002           23 283          64 285 38 123 357 - 25 805 - 64 285 
IV CULTURE            64 391           35 458          99 848 54 439            1 512 - 43 897 - 99 848 
V COMMUNICATION ET INFORMATION            31 980           19 104          51 085 34 372 438 - 16 275 - 51 085 

            9 649 - 9 649 9 649 -                    -   -                -   9 649 
Gestion des bureaux hors Siège            44 105           58 226 102 330 84 445          16 661 - 1 225 - 102 330 

            1 000             4 000 5 000 5 000 -                    -   -                -   5 000 

Total, II.A          561 930         234 014         795 944             417 816          20 472 - 357 656 - 795 944 
B. Services liés au programme

1. Coordination et suivi de l’action en faveur 
de l’Afrique

            4 283             3 899            8 182 8 182 -                    -   -                  -   8 182 

2. Coordination et suivi de l’action visant à 
appliquer la priorité Égalité des genres

626             1 992            2 618 2 241 377 -                     -   -   2 618 

3. Action de l’UNESCO face aux situations
de post-conflit et de post-catastrophe

790 660            1 450 1 450 -                    -   -                  -   1 450 

4. Planification stratégique, suivi de 
l’exécution du programme et élaboration 
du budget

            3 575           10 225          13 800 6 910            6 025 - 865 - 13 800 

5. Gestion des connaissances à l’échelle de 
l’Organisation

654             7 174            7 827 5 052            2 775 -                     -   -               7 827 

6. Relations extérieures et information du 
public

            6 340           20 214          26 554 24 665 510             1 179 200 - 26 554 

7. Appui et coordination hors Siège 200             1 435            1 635 1 123 512 -                     -   -   1 635 
Total, II.B            16 467           45 599          62 066 49 623          10 199             1 179 1 065 - 62 066 

C. Programme de participation et bourses            16 843             1 563          18 406 18 406 -                    -   -                  -   18 406 

TOTAL, TITRE II          595 240         281 176         876 416             485 844          30 671             1 179           358 721 - 876 416 

TITRE III - SERVICES INTERNES
A. Gestion des ressources humaines            19 588           14 391          33 979 33 420 559 -                     -   -             33 979 
B.             1 391           17 575          18 967 14 438            3 813 716 -                  -             18 967 
C. Gestion des services de soutien            35 702           42 983          78 685 46 168 - 31 871 646 - 78 685 
D.             2 305           10 102          12 406 11 587 - 819 -                  -   12 406 

TOTAL, TITRE III            58 986           85 051         144 037             105 613            4 372           33 406 646 - 144 037 

TOTAL, TITRES I - III          685 992         386 877      1 072 869             640 893          37 297           34 585           360 094 - 1 072 869 

- 3 000            3 000 3 000 -                    -   -                  -   3 000 

- 3 748            3 748 3 748 -                    -   -                  -               3 748 

           14 082 - 14 082 14 082 -                    -   -                  -             14 082 

- 5 277            5 277 5 277 -                    -   -                  -               5 277 

         700 074         398 902      1 098 976             667 000          37 297           34 585           360 094 - 1 098 976 

        (37 297)          (37 297)

Facturation interne des coûts directs pour les OPF         (10 828)          (10 828)

     1 050 852       1 050 852 

Note :  * La colonne « Déficit » est laissée vide dans le présent tableau de simulation établi pour le 38 C/5. Elle sera détaillée au moment de l'élaboration du 39 C/5.
** Les projections concernant les contributions volontaires mobilisées et utilisées par les instituts pour l'éducation et l'ISU ne sont pas incluses. Elles devraient toutefois l'être dans le 39 C/5.

TITRE

Répartition budget opérationnel/ 
budget de personnel 

Répartition par source de fonds

Participation aux mécanismes communs 
du système des Nations Unies

TITRE II - PROGRAMMES ET SERVICES LIÉS 
AU PROGRAMME

TITRE IV - REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS 
POUR LA RÉNOVATION DES LOCAUX DU 
SIÈGE ET LE BÂTIMENT DU BIE

Total, Titres I-V avant ajustements pour le 
FITOCA et les OPF

Recouvrement des dépenses d'appui sur les 
contributions volontaires pour le FITOCA

TOTAL après ajustements pour le FITOCA et 
les OPF

Institut de statistique de l'UNESCO

Fonds supplémentaires pour la réforme du
dispositif hors Siège

Gestion financière

Gestion des systèmes d'information et des 
communications 

Réserve pour les ajustements d'effectifs 
(reclassements et cessations de service par 
accord mutuel)
Réserve pour les engagements à long terme 
au titre de l'assurance-maladie après la 
cessation de service (ASHI)

TITRE V - AUGMENTATIONS PRÉVISIBLES DES 
COÛTS
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ANNEXE III – Présentation proposée pour le budget des secteurs de programme  
(exemple du Secteur de l’éducation, à partir de la simulation d’un budget intégré pour le 38 C/5) 

Budget 
opérationnel

Budget de 
personnel

Total Contributions 
mises en 

recouvrement

Contributions 
volontaires

FITOCA Fonds 
générateurs 
de recettes

Déficit * Total

$ $ $ $ $ $ $ $ $

MLA 1       94 190 800    37 417 500    131 608 300       67 883 400       63 724 900 -                     -   -        131 608 300 

ER1       19 316 600     8 230 900      27 547 500       15 707 400       11 840 100 -                     -   -          27 547 500 

ER2       41 681 700     6 114 200      47 795 900       11 800 600       35 995 300 -                     -   -          47 795 900 

ER3       11 471 800     6 317 500      17 789 300       11 250 400         6 538 900 -                     -   -          17 789 300 

ER4        6 313 200     4 757 600      11 070 800         7 963 100         3 107 700 -                     -   -          11 070 800 

ER5        9 648 400     8 035 300      17 683 700       14 183 100         3 500 600 -                     -   -          17 683 700 

ER6        3 985 800     2 355 000        6 340 800         4 365 300         1 975 500 -                     -   -            6 340 800 

ER7        1 773 300     1 607 000        3 380 300         2 613 500           766 800 -                     -   -            3 380 300 

MLA 2       13 101 000     7 194 000      20 295 000       11 806 500         7 979 500          509 000 -                    -          20 295 000 

ER8        3 419 400     2 826 700        6 246 100         4 921 000         1 325 100 -                     -   -            6 246 100 

ER9        3 602 900     3 819 800        7 422 700         6 058 900           854 800          509 000 -                    -            7 422 700 

ER10        6 078 700        547 500        6 626 200            826 600         5 799 600 -                     -   -            6 626 200 

MLA 3       24 067 400     7 549 600      31 617 000       19 256 600       12 094 300          266 100 -                    -          31 617 000 

ER11       24 067 400     7 549 600      31 617 000       19 256 600       12 094 300          266 100 -                    -          31 617 000 

       7 063 300 - 7 063 300         7 063 300 ** -                     -   -            7 063 300 

       7 468 100 - 7 468 100         7 468 100 
**

-                     -   -            7 468 100 

       2 734 900 - 2 734 900         2 734 900 
**

-                     -   -            2 734 900 

       1 252 100 - 1 252 100         1 252 100 
**

-                     -   -            1 252 100 

       3 456 400 - 3 456 400         3 456 400 
**

-                     -   -            3 456 400 

       3 023 500 - 3 023 500         3 023 500 
**

-                     -   -            3 023 500 

          493 000 - 493 000            493 000 
**

-                     -   -               493 000 

      25 491 300 - 25 491 300       25 491 300 ** -                     -   -          25 491 300 

    156 850 500    52 161 100    209 011 600      124 437 800       83 798 700          775 100 -                    -        209 011 600 

Note :  * La colonne « Déficit » est laissée vide dans le présent tableau de simulation établi pour le 38 C/5. Elle sera détaillée au moment de l'élaboration du 39 C/5.
**  Les projections concernant les contributions volontaires mobilisées et utilisées par les instituts pour l'éducation et l'ISU ne sont pas incluses. Elles devraient toutefois 

l'être dans le 39 C/5.  

Institut international de l'UNESCO pour l'enseignement 
supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(IESALC) 
Institut Mahatma Gandhi d'éducation pour la paix et le 
développement durable (MGIEP)

Sous-total, Instituts de l’UNESCO pour l’éducation 

Total, Grand programme I

Instituts de l’UNESCO pour l’éducation 
Bureau international d'éducation de l'UNESCO (BIE)

Institut international de l'UNESCO pour la planification 
de l'éducation (IIPE)

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long 
de la vie (UIL)
Institut de l'UNESCO pour l'application des 
technologies de l'information à l'éducation (ITIE)

Institut international de l'UNESCO pour le 
renforcement des capacités en Afrique (IIRCA)

Mise en place de mécanismes de coordination et de 
suivi et production de données factuelles issues de la 
recherche à l’appui d’un engagement politique soutenu 
en faveur de l’agenda Éducation 2030

Renforcement des capacités nationales pour 
l’application à plus grande échelle de programmes 
d’alphabétisation de qualité, à la fois inclusifs et 
soucieux de l’égalité des genres
Renforcement des capacités des États membres à 
élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à 
transformer l’EFTP
Renforcement des capacités nationales pour 
l’élaboration de politiques de l’enseignement supérieur 
fondées sur des données factuelles afin de répondre 
aux défis de l’équité, de la qualité, de l’inclusion, de 
l’expansion, de la mobilité et de la responsabilisation

Renforcement des capacités nationales, y compris 
dans le cadre de la coopération régionale, pour 
l’élaboration et la mise en place de politiques et de 
stratégies relatives aux enseignants en vue 
d’améliorer la qualité de l’éducation et de promouvoir 
l’égalité des genres

Renforcement des capacités des États membres à 
promouvoir, suivre et évaluer les processus et les 
résultats de l’apprentissage fondé sur les 
compétences

Renforcement des capacités nationales à élaborer des 
politiques de la technologie et à les mettre en œuvre 
dans l’éducation, en particulier pour la formation et le 
développement professionnel des enseignants

Donner aux apprenants les moyens d’être des 
citoyens du monde créatifs et responsables
Intégration par les États membres d’éléments relatifs 
à l’éducation à la paix et aux droits de l’homme dans 
leurs politiques et pratiques éducatives 
Renforcement des capacités des États membres à 
intégrer l’EDD dans l’éducation et l’apprentissage, et 
renforcement de la place de l’EDD dans l’agenda 
politique international
Offre par les États membres d’une éducation de 
qualité à la santé et au VIH, ainsi que d’une éducation 
complète à la sexualité contribuant à des styles de vie 
sains et à l’égalité des genres

Conduire et coordonner l’agenda Éducation 2030 
en promouvant les partenariats, le suivi et la 
recherche

Axe d'action (MLA)/Résultat escompté (ER)

Répartition budget opérationnel/ 
budget de personnel  

Répartition par source de fonds

Soutenir les États membres pour le 
développement de systèmes éducatifs qui 
favorisent un apprentissage pour tous tout au 
long de la vie, à la fois inclusif et de grande 
qualité
Renforcement des capacités nationales pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de 
plans dans le cadre de l’apprentissage tout au long de 
la vie

طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 

طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 



المجلس التنفيذي
 املائتانالدورة 
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الرابعالجزء  ١٣م ت/٢٠٠

 ١٠/١٠/٢٠١٦باريس، 
 األصل: إجنليزي

 املؤقتمن جدول األعمال  ١٣البند 

 االقتراحات األولية للمديرة العامة بشأن مشروع برنامج وميزانية
 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨فترة لل

 الجزء الرابع

 معهد اليونسكو لإلحصاءعمال ألستراتيجي االستعراض اال
 الطريقتمهيد  -رصد أهداف التنمية المستدامة و 

 الملخص

الذي دعا فيه  ٩م ت/١٩٩لإلحصاء هذه الوثيقة عمالً بالقرار أعّد معهد اليونسكو 
اجمللس التنفيذي املعهد "إىل موافاته إبّان دورته املائتني بتقرير عن عمليات اإلصالح 
اجلارية الرامية إىل تعزيز قدرة املعهد على املساعدة على رصد أهداف التنمية املستدامة، 

خذها اآلثار املالية احملتملة لكي يتسىن أ وتضمني التقرير معلومات مفصلة عن كل
 ".٥م/٣٩بعني االعتبار أثناء إعداد الوثيقة 

 .٣٠إلجراءات املتوقع من اجمللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة ا
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 ملخص تنفيذي

الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة برمتها، من خالل اعتمادها أهداف التنمية املستدامة، التزاماً تارخيياً  لتزمتا - ١
تطلب ي رصد أهداف التنمية املستدامة رصداً شامالً ألن  وإدراكاً منهابتحقيق جمموعة واسعة من األهداف اإلمنائية اجلديدة. 

مستويات من املؤشرات هي: جمموعة صغرية من  أربعة األمم املتحدة حددتفقد ، املؤشرات توفر جمموعة واسعة من
املؤشرات القابلة للمقارنة على املستوى العاملي؛ وجمموعة أوسع من املؤشرات املواضيعية التكميلية القابلة أيضاً للمقارنة على 

 معينة. إقليمية تعكس قضايا وسياقات مؤشراتاملستوى العاملي؛ ومؤشرات وطنية و 

من كل غاية من  غرضوسيتوقف جناح عملية القياس على وجود بيانات موثوق هبا منتجة بصورة منتظمة تتناول ال - ٢
ة نللمقار ات قابلة ة على وجود بيانالغايات احملددة، أما فيما خيص املؤشرات العاملية واملواضيعية، فيعتمد جناح هذه العملي

 ية الدول األعضاء.على املستوى الدويل تقدمها غالب

الرتبية  يأويؤدي معهد اليونسكو لإلحصاء دوراً بالغ األمهية يف هذه العملية يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو،  - ٣
بة إنتاج مؤشرات قابلة للمقارنة فيما بني البلدان ووضع منهجيات مناسعمل على عن طريق الوالعلوم والثقافة واالتصال، 

مع الشركاء لوضع مؤشرات و�وج إحصائية وأدوات رصد جديدة من أجل حتسني تقييم التقدم  ذاتهتعاون يف الوقت الو 
 احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

وقد ازدادت بصورة هائلة املتطلبات اجلديدة اليت جيب أن يستجيب هلا املعهد يف إطار أعماله. وستقتضي هذه  - ٤
ومؤشرات جديدة، وتطوير املنهجيات املتبعة، ومجع بيانات جديدة، وزيادة الدعم الذي  املتطلبات توفر مصادر بيانات

 تقدمه الدول األعضاء على صعيد بناء القدرات الستحداث نظم بيانات مستدامة.

ه جوتشمل استجابة املعهد للمتطلبات النامجة عن أهداف التنمية املستدامة ما يلي: تنفيذ اسرتاتيجيات متعددة األو  - ٥
تقتضي مراجعة اسرتاتيجيات املعهد املتوسطة والطويلة األجل؛ والقيام بعملية إعادة تنظيم داخلية ألنشطته كي تتواءم مع 
املسؤوليات اجلديدة اخلاصة بإنتاج البيانات وتقدميها (وقد اسُتهلت هذه العملية بالفعل)؛ وإعادة حتديد املهام األساسية 

اتيجية املعهد اإلقليمية وتقييم اسرت  ،قارنة باملتطلبات الراهنة؛ واعتماد خطة اتصال اسرتاتيجيةللمعهد؛ وتقييم وضع املعهد م
لبناء القدرات وإعادة حتديدها. وفضًال عن ذلك، ستحدَّد اسرتاتيجية متويل جديدة يف إطار جمموعة االسرتاتيجيات 

 املذكورة.

ج ملوارد املخصصة ملعهد اليونسكو لإلحصاء من أموال الربناماالحتياجات التمويلية للعمليات العادية: اخنفضت ا - ٦
) . ولتمكني املعهد من مواصلة عملياته العادية، ينبغي ختصيص ٢(انظر الشكل  ٢٠١٠العادي اخنفاضاً كبريًا منذ عام 

صصات املالية املخمليون دوالر أمريكي لفرتة العامني. ويشكو املعهد اليوم من عجز يف ميزانيته ألن جمموع  ٢٤أكثر من 
مليون دوالر أمريكي)  ١٢,٣ =مليون دوالر أمريكي) واملسامهات الطوعية املتوقعة ( ٧,٧ =اليت يتلقاها من اليونسكو (
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ماليني دوالر. واملعهد مضطر إىل احلد من نطاق بعض براجمه وخفض عدد أنشطته من  ٤أقل من امليزانية املطلوبة مبقدار 
 أجل استيعاب العجز.

: يف ظل املتطلبات اجلديدة الناشئة عن خطة ٢٠٣٠االحتياجات التمويلية النامجة عن خطة التنمية املستدامة لعام  - ٧
، ولتمكني املعهد من أداء مهامه يف جماالت اختصاص اليونسكو ومن القيام برصد أهداف ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

مليون دوالر لفرتة العامني، ويعين ذلك أنه ينبغي  ٣٠ مبلغ إمجايل قدرهإىل التنمية املستدامة، حيتاج املعهد حبسب التوقعات 
ماليني دوالر. ويف حال عدم توافر األموال اإلضافية الالزمة، سيضطر املعهد إىل احلد من إنتاج  ٦توفري متويل إضايف بقيمة 

 املؤشرات وخفض أنشطته الرامية إىل بناء القدرات دعماً للدول األعضاء.

 الراهنة تاريخ المعهد واآلفاق -الً أو 

على  ١٩٩٩املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثالثني يف تشرين الثاين/نوفمرب  الذي اعتمده ٤٣م/٣٠ينص القرار  - ٨
إليه مهمة إعداد البيانات الدقيقة واهلامة املتعلقة مبجاالت اختصاص املنظمة  سندإنشاء معهد اليونسكو لإلحصاء وي

 فيها الرتبية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار واالتصال واملعلومات، وإصدارها يف الوقت املناسب. مبا

 واملنهجيات؛ وإنتاج املعايري ديدوتقوم اسرتاتيجية املعهد على ثالث ركائز أساسية هي: توحيد البيانات من خالل حت - ٩
 البيانات من خالل استبيانات مرسلة إىل البلدان، وما يرتبط بذلك من أنشطة لبناء القدرات اإلحصائية؛ ونشر املعلومات.

ومن السمات املميزة إلحصاءات املعهد أ�ا تعرض على البلدان للموافقة عليها: فاملعهد جيمع البيانات وينتج  -١٠
ات، مث يتأكد من صالحيتها مع الدول األعضاء قبل أن ينشر املعلومات اخلاصة هبا. فتنتج بيانات املعهد باالشرتاك املؤشر 

 مع الدول األعضاء.

وقد أُقّر جلياً بدور املعهد وبأمهيته من خالل املهام اليت ُكلف هبا بوصفه املصدر الرمسي للبيانات املستخدمة لربنامج  -١١
 وأهداف التنمية املستدامة.التعليم للجميع 

وميكن أن تقاس خمرجات املعهد انطالقاً من نقاط البيانات اجملّمعة، وعدد املؤشرات املنتجة، وتصنيف البيانات كما  -١٢
ينبغي لرصد مظاهر اإلنصاف، وعدد موظفي اإلحصاء املدرّبني يف البلد، وعدد املنظمات الدولية اليت تستخدم بيانات 

 املؤشرات الرئيسية الرفيعة املستوى اليت تستخدم بيانات املعهد.املعهد، وعدد 
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 : نقاط البيانات والمؤشرات المحتسبة باستخدام البيانات المستمدة من استبيانات المعهد١الجدول 

 عدد المؤشرات المحتسبة عدد نقاط البيانات المجمعة االستبيان
UIS/ED/A 2941 3127 )٤-٠: الطالب واملدّرسون (مستويات إسكد 

UIS/ED/B 447 983 )٨-٠: اإلنفاق على التعليم (إسكد 

UIS/ED/C 345 1343 )٨-٥: الطالب واملدرّسون (إسكد 

UIS/ED/LIT48 678 : حمو األمية 

UIS/ED/AT368 2186 : التحصيل العلمي 

UIS/RD707 1321 : البحث والتطوير التجرييب 

UIS/E/ICT قيد اإلعداد 720 واالتصال يف التعليم: تكنولوجيات املعلومات 
UIS/ED/Dقيد اإلعداد 360 : الوقت املخصص للتعليم 
UIS/ED/Tقيد اإلعداد 1328: املدرسون 

UIS/ED/AF143 130: أفريقيا 

 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء.

ها على سبيل معهد اليونسكو لإلحصاء ومنوتعتمد الغالبية الساحقة للتقارير الرئيسية لألمم املتحدة على بيانات  -١٣
، والتقرير (البنك الدويل) لتنمية يف العاملاملثال ال احلصر تقرير التنمية البشرية (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي)، والتقرير عن ا

الطبعات املعّدة  عكما وفر املعهد دراسات حتليلية لبيانات من أجل مجي  املعنون "وضع األطفال يف العامل" (اليونيسف).
للتقرير العاملي لرصد التعليم الصادر عن اليونسكو. وما كان من املمكن احتساب مؤشر التنمية البشرية ومؤشر القدرة 
التنافسية العاملية وغريمها لوال إسهامات معهد اليونسكو لإلحصاء. ويعتمد مؤشر االبتكار العاملي، الذي تشارك يف إعداد 

جامعة كورنيل واملعهد األورويب إلدارة األعمال (إنسياد) واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، على البيانات التقرير اخلاص به 
الصادرة عن املعهد يف جماالت التعليم، والبحث والتطوير، والثقافة. وَيستخدم الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات 

يف جمال  ات املعهد املتعلقة بالتعليم وباستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصالواالتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت بيان
 التعليم، وُتستخدم أيضاً بيانات املعهد يف مؤشر التنافسية العاملية الذي يضعه احملفل االقتصادي العاملي.

 اجلنسني يف جمال ي للمساواة بنيويساهم املعهد يف شىت التقارير واملبادرات الطليعية لليونسكو مثل األطلس العامل -١٤
التعليم، وال سيما البيانات املتعلقة بالتعليم ومبسامهة املرأة يف العلوم. ويدعم املعهد أيضًا اسرتاتيجية اليونسكو فيما خيص 

رير اجلزء األول (ألف)). ويعتمد تق ٥م ت/٢٠٠البيانات اخلاصة بالدول اجلزرية الصغرية النامية (انظر أيضًا الوثيقة 
لعلوم اليونسكو للعلوم كثريًا على بيانات املعهد وحتليالته. وُيستعان أيضًا ببيانات املعهد وخبربته يف التقرير العاملي بشأن ا

االجتماعية ويف التقرير العاملي لعلوم احمليطات املقرر إعداده. وتُعد بياناتنا املتعلقة بأنشطة البحث والتطوير جزءًا أساسياً 
. وقد طُلب من املعهد أن يتوىل )GO-SPINالعاملي املعين بوثائق سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار" ( من "املرصد

مهام أمانة الفريق املشرتك بني القطاعات املعين مبؤشرات الالمساواة يف التعليم لتحسني أغراض اإلنصاف واملعلومات املقدمة 
 .اف واالستيعاب الشامل يف التعليمملرصد الدويل لإلنصبشأنه، وأن يقوم يف الوقت نفسه بإنشاء ا
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بناء القدرات: إن أحد جماالت العمل الرئيسية للمعهد هو مساعدة البلدان على استحداث اسرتاتيجيات مستدامة  -١٥
 يف حتسني األكرب لنظمها اإلحصائية كي يتسىن للدول األعضاء اختاذ قرارات مدروسة على أفضل وجه. ويكمن التحدي

قدرة البلدان على تقدمي البيانات األولية. وعمد املعهد، خالل السنوات اإلحدى عشرة املاضية، إىل بناء قدرات ما يربو 
 أخصائي إحصاء وتقين وإىل تدريبهم يف شىت أحناء العامل. ٥٠٠٠على 

 تحديات أهداف التنمية المستدامة  - ثانياً 

مرحلة تنفيذها و  أهداف التنمية املستدامة حتضري ةخالل مرحلى معهد اليونسكو لإلحصاء اعتمد اجملتمع الدويل عل -١٦
 عملية يادةالفريق االستشاري التقين وقالتعليم من خالل ب املؤشرات املتعلقةإطار  بتنسيق مع الشركاء من أجل القيام
معهد اليونسكو لإلحصاء بوصفه  مت اعتماد، ٢٠٣٠بالتعليم حىت عام  اخلاص عملال اليونسكو. ويف إطارالتفاوض باسم 

ًا مع الشركاء على أيض [...]أن "يعمل  منه لب"املصدر الرمسي لبيانات التعليم القابلة للمقارنة عرب احلدود الوطنية" وطُ 
ويض فوضع مؤشرات جديدة و�وج إحصائية وأدوات رصد من أجل حتسني تقييم التقدم احملرز حنو حتقيق الغايات املتعلقة بت

 ."٢٠٣٠اليونسكو، من خالل العمل بالتنسيق مع اللجنة التوجيهية املعنية جبدول أعمال التعليم حىت عام 

ؤشرات امللى ع غري مسبوقواجه معهد اليونسكو لإلحصاء إقباالً يمن أهداف التنمية املستدامة،  ٤وفيما يتعلق باهلدف  -١٧
 الربنامج اجلديد استخدام تحديات من حيث املؤشرات كما يستلزممن ال جزءاً  ١كثر تعقيداً. ويلخص الشكل األديدة و اجل

 .مع البياناتجل اجلديدة عملياتال، والتطوير املنهجي، واختبار املؤشرات اجلديدة، وتنفيذ ودمج خمتلف قواعد البيانات

 لمستدامةمن أهداف التنمية ا ٤: عدد مؤشرات الهدف ١الشكل 
 تحقيق تنمية إحصائية رئيسية في كل غاية تستلزم

 املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء

051015202530

)43من 25(جمیع الغایات 

)7من 4(جـ -4الغایة 

)2من 1(ب -4الغایة 

)5من 3(أ -4الغایة 

)5من 4(4.7الغایة 

)3من 2(4.6الغایة 

)4من 3(4.5الغایة 

)2من 1(4.4الغایة 

)3من 2(4.3الغایة 

)5من 3(4.2الغایة 

)7من 2(4.1الغایة 
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ويقتصر وعات. جمموعة واسعة من املوضيف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ، واضيعيةستغطي قائمة املؤشرات املو  -١٨
مثل بيانات البحث  ،جبمعها مباشرة اليونسكو لإلحصاء معهد يقومعلى بعض اجملاالت املتعلقة بالبيانات اليت األمر فقط 

(مثل  أخرى هيئات ى مبؤشرات قامت بتجميعها وإدراجهاجماالت أخر  بتكار (يف جمال األعمال). وستحظىوالتطوير واال
اليت تصاالت بيانات تكنولوجيا املعلومات واال الفكرية أوبيانات براءات االخرتاع اليت تصدرها املنظمة العاملية للملكية 

ار يف تكمنهجيات حتتاج إىل تطوير، مثل االب وضع ستلزم). وسيكون هناك جماالت ت لالتصاالتاالحتاد الدويل يصدرها
لتطوير املنهجيات  مة، وإجياد املوارد الالز األخرى املعنية اهليئات يف شراكة فعالة معالتحدي  القطاع غري الرمسي. وسيتمثل هذا

ات ذات نوعية جيدة جلمع بيان ية جمديةاملقام األول يف تطوير منهجسيتمثل التحدي يف فيف جمال الثقافة، اجلديدة. أما 
صون ومحاية وحفظ جممل الرتاث الثقايف والطبيعي، ومن مث تطبيق هذه املنهجية جلمع بيانات من أجل اإلنفاق ب تتعلق

 تعاوناً قوياً مع منظمات أخرى معنية هبذا املوضوع. كما يتطلب األمر  جديدة.

 يف اإلطار اجلديد ألهداف التنمية املستدامة. الدور الذي يضطلع به معهد اليونسكو لإلحصاء ٢يلخص اجلدول  -١٩

 : ملخص دور معهد اليونسكو لإلحصاء٢الجدول 

 الثقافة عليمالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
املؤشرات العاملية ألهداف 

 التنمية املستدامة
 ١-٤-١١ اً مؤشر  ١١ ٢-٥-٩و ١-٥-٩

 هدافألاملواضيعية  املؤشرات
 التنمية املستدامة

 قيد اإلعداد اً مؤشر  ٤٣ قيد اإلعداد

أهداف التنمية  إطار وضع
 املستدامة

الفريق االستشاري  اجتماع قيد اإلعداد
ريق فأعمال يف  سهاماإل؛ التقين

اخلرباء املشرتك بني الوكاالت 
املعين مبؤشرات أهداف التنمية 

  املستدامة

 اإلعدادقيد 

أهداف التنمية  يفاملعهد  دور
 املستدامة

  فريق اخلرباءاجتماع   فريق التعاون التقيناجتماع   اجمللس االستشارياجتماع 

األهداف يف املعهد دور 
 اإلمنائية لأللفية 

 ال يوجد يوجد ال يوجد

 

، لليونسكو صائيةاإلح اهليئة، بوصفه لإلحصاء: يقدم معهد اليونسكو ألهداف التنمية المستدامةالدور التنسيقي  -٢٠
 ينمن أهداف التنمية املستدامة؛ ومؤشرَ  ٤الدعم واملشورة يف اجملاالت املعنية بالتفويض، أي الوكالة املؤمتنة على اهلدف 

نسكو ). ويعد معهد اليو ٤-١١)؛ ومؤشر واحد يف جمال الثقافة (٥-٩يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ( اثنني
هداف التنمية أ بإعداد التقارير القطرية بشأن املعنية العمل التابعة لألمني العام لألمم املتحدة فرقةجزءًا من  لإلحصاء

والشراكة املعنية بقياس ، األسر املعيشية األمانات املعين مبسوح فريق العمل املشرتك بنيل الفريق اإلداري يف اً املستدامة، وعضو 
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صائيني التابعني كبار اخلرباء اإلحب اخلاصة جلنة التنسيق رتأسيهو ، و من أجل التنمية تاملعلومات واالتصاالتكنولوجيات 
 أهداف التنمية املستدامة. بإعداد التقارير القطرية بشأنفرقة العمل املعنية لصاحل لألمم املتحدة 

 التصدي لتحديات أهداف التنمية المستدامة - ثالثاً 

) تنفيذ اسرتاتيجية ١( استجابة معهد اليونسكو لإلحصاء لمتطلبات أهداف التنمية المستدامة ما يلي:تشمل  -٢١
االضطالع بأنشطة إعادة اهليكلة ) و ٢( املعهد يف األجلني املتوسط والطويل؛ اسرتاتيجيةمتعددة املستويات تشمل استعراض 

) وإعادة حتديد التفويض األساسي ملعهد ٣؛ (بق أن أنشئت)اليت سلداخلية وفقًا لعملية إنشاء البيانات وتسليمها (ا
) واعتماد خطة اتصاالت ٥) وتقييم املعهد استنادًا إىل موقعه يف مواجهة املطالب احلالية؛ (٤اليونسكو لإلحصاء؛ (

 .وإعادة تعريفها ) وتقييم االسرتاتيجية اإلقليمية اليت تشتمل على أنشطة بناء القدرات٦اسرتاتيجية؛ (

األجل  اسرتاتيجية جديدة متوسطة يضع معهد اليونسكو لإلحصاء :المتوسطة األجلاستعراض االستراتيجية  -٢٢
للتصدي بفعالية لتحديات القياس وإتاحة الفرص املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة (انظر امللحق األول). وتستند هذه 

إىل منتجات  وصوالً و  من نظم مجع البيانات وقواعد البياناتانطالقاً  –االسرتاتيجية إىل تقييم مجيع أنشطة ومنتجات املعهد 
 االتصاالت والتقارير التحليلية.

معهد اليونسكو لإلحصاء هو حاليًا يف صدد إجراء إعادة هيكلة كربى إلعادة تنسيق  إعادة التنظيم الداخلي: -٢٣
 ).اخلربات اخلاصة وتقدميها تلبية لالحتياجات (انظر امللحق الثاين

 دامة،فيما يتعلق برصد أهداف التنمية املست ،يواجه معهد اليونسكو لإلحصاء القواعد القياسية والمنهجيات: -٢٤
 املؤشرات اجلديدة واألكثر تعقيداً.على  إقباالً غري مسبوق

تشتمل مخس غايات من الغايات  على سبيل املثال، من أهداف التنمية املستدامة، ٤باهلدف  فيما يتعلق (أ)
العشر على نتائج التعليم، مع مراعاة أنه من املستحيل يف الوقت الراهن إجراء مقارنة ملهارات القراءة والكتابة 

ومن الواضح أنه ليس بإمكان أي منظمة أن تنتج مبفردها مجيع البيانات  واحلساب على الصعيد العاملي.
 حنو وثيق مع الشركاء من خالل سلسلة من املبادرات اجلديدة، مثل: املطلوبة. ولذا يعمل املعهد على

التحالف العاملي لرصد التعليم، الذي يضع القواعد القياسية واملنهجيات واملبادئ التوجيهية الالزمة  )١(
هو جيمع و  لتوفري التدابري املقارنة األوىل على الصعيد الدويل اخلاصة بتعليم األطفال والشباب والكبار.

سات الشريكة واملنظمات املعنية بالتقييم واجلهات املاحنة ومؤس اء التقنيني من البلدان واهليئاترب اخل
 اجملتمع املدين يف شىت أحناء العامل.
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"التعليم حىت عام  -من أهداف التنمية املستدامة  ٤وجمموعة التعاون التقين فيما يتعلق باهلدف  )٢(
كو، لبناء توافق يف اليونس يونسكو لإلحصاء وقطاع الرتبيةد الاليت يتشارك يف رئاستها معه"، ٢٠٣٠

 يف اآلراء ضمن البلدان ووكاالت األمم املتحدة بشأن تنفيذ اإلطار.

وعلى غرار ذلك، وفيما يتعلق بالقائمة املواضيعية للمؤشرات يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بشأن  ب)(
يز الشراكات ال بد من تعز  ، ولذاالبياناتؤسسة أن تنشئ مبفردها مة، ليس بإمكان أي مأهداف التنمية املستدا

أكثر من ذلك يف جمال الثقافة حيث ال تزال املنهجية ب إقامة شراكات جديدة. ويتعّني القيامالقائمة و 
 .خيص املؤشر العاملي قيد اإلعداد افيم

ونسكو رأى معهد الي: الدول األعضاءلدى أهداف التنمية المستدامة  فيما يخصاستراتيجية بناء القدرات  -٢٥
لدان ال ميكن هلا ببساطة تلبية ذلك دون اللجوء إىل استثمارات كبرية يف جمال بناء القدرات لإلحصاء أن العديد من الب

 ليم.باعتماد خطة واضحة، مثل رسم اسرتاتيجية وطنية لتطوير إحصاءات التعاإلحصائية. وتتمثل اخلطوة األوىل يف البدء 
تمع جادًا من جانب اجمل ويتطلب التزاماً  مهام معهد اليونسكو لإلحصاء استثمارات ال تقع ضمن نطاق لزم األمرويست

زّود الرئيسي لإلرشاد التقين امل بالتأكيد فينبغي اعتبار املعهديضطلع به املعهد،  الدويل. أما فيما يتعلق بالدور احملدد الذي
م ذلك إىل القيود املالية وبالنظر رغ فيما يتعلق باحتساب املؤشر، وتصميم االستبيان، والنتائج املستخلصة من هذا املشروع.

يف تمويل الكايف ويف إطار الاحلالية للمعهد، فقد يضطر إىل تغيري منوذج أعماله من أجل بناء القدرات يف األجل القصري. 
فإن معهد اليونسكو لإلحصاء قد يكون قادراً على إعادة توجيه بناء القدرات اخلاصة به ليتجاوز ضيق األجل املتوسط، 

 ويشمل استخدام البيانات ونشرها.دائرة الرتكيز بشأن مجع البيانات 

، اتيجية مجع األموالواسرت ، وضع املعهد على الصعيد العامليبتقييم معهد اليونسكو لإلحصاء  يقوم تقييم المعهد: -٢٦
 تفويض املعهد. التنفيذ يف إطارهبدف حتسني  ،وكذلك املنهجيات اإلقليمية

ة لتطوير األعمال إلنشاء قاعدة اجلهات املاحنة اخلاص يركز املعهد على وضع اسرتاتيجية جديدة استراتيجية التمويل: -٢٧
مبعهد اليونسكو لإلحصاء وتوسيعها بصورة استباقية وإشراك جهات ماحنة رمسية وخاصة على حنو أشد انتظامًا وبطريقة 

تجاته، ناألموال والدعوة واالتصال ليتسىن للمعهد، وبفضل ميف مجع  ويتطلب ذلك إجياد استثمارات اسرتاتيجية أفضل.
 اجتذاب جهات ماحنة جديدة.

 استثمار عاجل ويل معهد اليونسكو لإلحصاء: حاجة إلىتم - رابعاً 

 ٢، عجزاً مزمناً وال يزال وضعه املايل احلايل حرجاً (انظر الشكل ٢٠١٠معهد اليونسكو لإلحصاء، منذ عام  يواجه -٢٨
. ويواجه املعهد حالياً فجوة يف التمويل تقدر مليون دوالر ٢٤اته العادية إىل وسيحتاج املعهد للمحافظة على عمليأدناه). 
فرتة العامني القادمة يف حالة  يف هذا العجز يشتدأن  . ومن املرجح٢٠١٧-٢٠١٦لفرتة العامني  ماليني دوالر ٤حبوايل 
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املخصصات املالية ملعهد  ة لذلك يفنتيج ختفيض ووقوعماليني دوالر  ٢٠٧مبلغ القائم على  مليزانيةاعتماد سيناريو ا
 اليونسكو لإلحصاء من امليزانية العادية.

تشري التقديرات و  أهداف التنمية المستدامة والتكاليف المرتبطة بها.من حيث البيانات الخاصة ب حتياجاتاال توقع -٢٩
لتمكينها من التصدي  مليون دوالر ٣٠ ال تقل عنفرتة العامني لأن معهد اليونسكو لإلحصاء حيتاج إىل ميزانية احملافظة إىل 

 ماليني دوالر. ٦ويل إضايف قدره متب إجياد من املطلو  التنمية املستدامة، مما يعين أن على حنو مالئم لتحديات رصد أهداف

 القرار المقترح

 قد يرغب اجمللس التنفيذي يف اعتماد القرار التايل: -٣٠

 ،التنفيذي إن اجمللس

 اجلزء الرابع، ١٣م ت/ ٢٠٠ ةالوثيق وقد درس - ١

 ا؛ضمو�مب حييط علماً  - ٢

ضطلع يساإلصالحات اليت  بشأن ةثدمعلومات حمإدراج جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء إىل  يدعوو  - ٣
ئتني.ايف دروته األوىل بعد املإليه  ههبا يف تقريره عن أنشطة املعهد الذي سيقدم
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ANNEX I 

THREE-PILLAR STRATEGY OF THE UIS 

Statistical capacity building cuts across all three pillars 
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ANNEX II  

UIS ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

UIS old structure: 

The UIS proposed new structure: 
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ANNEXE II 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’ISU 

Ancienne structure de l’ISU : 

Science, culture 
et 

communication 

Unité de 
coordination 
des unités 
hors Siège 

Indicateurs et 
analyse des 
données de 
l’éducation 

Résultats de 
l’apprentissage 

Services 
statistiques et 
technologie 

Renforcement 
des capacités 

statistiques 
régionales 

Bureau du 
Directeur 

Administration, 
finances et RH 

Culture 

Communication 
et information 

Science, 
technologie et 

innovation 

Unité 
régionale 1 

Unité 
régionale 2 

Unité de 
méthodologie 

Systèmes 
d’information 

statistique 

Afrique 
subsaharienne 

Traitement 
des données 

et normes 

États arabes 

Asie et 
Pacifique 

Amérique 
latine et 
Caraïbes 
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La proposition de nouvelle structure de l’ISU : 

Directeur 
de l’ISU 

Bureau du 
Directeur 

Chef de 
l’administration 

Chef des 
services 

informatiques 

Chef de la 
science, de la 
culture et de la 
communication

Science 

Culture 

Communication 

Chef de 
l’enquête sur 
l’éducation 

Production 
des données 
éducatives 

Financement 
de 

l’éducation 

Chef des 
normes et 
méthodes 

Méthode 
relative aux 
indicateurs 

Indicateurs 
sur le 
PHHS 

Chef de 
l’analyse et de 

la 
communication

Analyse 
des 

données 

Communica
-tion 

Réseau de 
conseillers 
régionaux 

Afrique 

Amérique 
latine et 
Caraïbes 

États 
arabes 

Asie 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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