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 ٢٠١٥راتيجي الخاص بالنتائج لعام التقرير االست

 الملخص

تقدمي  . والغرض منه٩٩م/٣٨عمًال بالقرار  التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائجأُعد 
الربنامج وامليزانية  مشروعيف مناقشاته املبكرة بشأن  معلوماي يستند إلي ا اللس التنفيذي

يفضي ذلك إىل  )، وسوف٥م/٣٩(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠١٨ للفرتةاخلاص باملنظمة 
(خريف عام  ٥م/٣٩بشأن الوثيقة املديرة العامة  االقرتاحاي األولية اليت ستقدم ا

٢٠١٦.( 

يف إطار الربامج الرئيسية اخلمسة ألداء الربنامج  وحيتوي هذا التقرير على تقييم اسرتاتيجي
األدلة  ، باالستناد إىل٢٠١٥-٢٠١٤فرتة العامني ومع د اليونسكو لإلحصاء ويغطي 

، مراجعة احلسابايعملياي التقييم اخلارجية، وعملياي  اليت ُقدمت من خالل اخلارجية
 ستقلة يف اآلونة األخرية.العملياي اليت أجرتا مصادر م وغريها من

 .٢٩٤املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة  اإلجراءاي
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 المقدمة

الذي اعتمدته  اريرالنموذج الجديد لعرض التقميثل التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج عنصراً رئيسياً من عناصر  - ١
ني على حنو واضح ب)، استناداً إىل املبدأ القاضي "بالتمييز ٩٩م/٣٨الدول األعضاء يف الدورة املاضية للمؤمتر العام (القرار 

(خامساً)). ويف  ٤م ت/١٩٥" (القرار النتائج والنواتج املنشودةب املتعلقةاألنشطة واملخرجات، والتقارير ب تعلقةاملالتقارير 
نفيذي، أما من خالل التقرير اخلاص باألداء الت سنوياً  هذا النموذج اجلديد، جيري تقدمي التقارير بشأن األنشطة واملخرجات

 اص بالنتائج.املنشودة فتقدَّم مرة يف كل فرتة أربعة أعوام من خالل التقرير االسرتاتيجي اخلالتقارير املتعلقة بالنتائج والنواتج 

 وبوصفه منوذجاً جديداً متاماً من مناذج عرض التقارير، ُيصمَّم التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج لتقدمي حتليل رفيع - ٢
ربامج كالً من الما خيص  في اور العمل ونتائجها املنشودةحملستعراض ا املستوى للنواتج اخلاصة باليونسكو، مبا يف ذلك "إدراج

تضمني التقرير لوالذي ينبغي استخدامه "على سبيل املثال ال احلصر،  يف التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج" الرئيسية
بشأن إمكانية تعزيز  ا، ومنها اقرتاحاتاالسرتاتيجي اخلاص بالنتائج اقرتاحات ملواصلة الربامج املتعلقة هبا أو إعادة توجيهه

). ويف حني أن هاء)، اجلزء الرابع( ٥م ت/١٩٧" (القرار تلك الربامج أو وضع اسرتاتيجيات للخروج منها أو إ�ائها
وج واملقاييس ، غري أن هناك بعض التباينات يف النهوأطرهقطاعات الربنامج قد التزمت هبذا النموذج اجلديد لعرض التقارير 

 اجلزء الرابع (هاء). ٥م ت/١٩٧ليت تطبقها على عمليات التقييم، وفقاً للمعايري اليت حددها اجمللس التنفيذي يف الوثيقة ا

تقرير إىل إضافة ُمرّحب هبا يف أساليب التقارير املوحدة. ويستند هذا ال التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائجويُعد  - ٣
القطاعات بالتشاور مع املكاتب امليدانية واملعاهد. ومسحت عملية االستعراض هذه استعراض أُجري داخل كل قطاع من 

لكل قطاع من قطاعات الربنامج بتقييم واستعراض براجمه على حنو منتظم، وتلقي ردود من املرافق املركزية (وخباصة من 
) وقسم املساواة بني AFRفريقيا ()، وكذلك إدارة أIOS) ومرفق اإلشراف الداخلي (BSPمكتب التخطيط االسرتاتيجي (

ليها اجمللس يف تقدمي معلومات يستند إ التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج)). ويتمثل الغرض من ODG/GEاجلنسني (
)، ٥م/ ٣٩(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠١٨التنفيذي يف مناقشاته املبكرة بشأن مشروع الربنامج وامليزانية اخلاص باملنظمة للفرتة 

 ).٢٠١٦(خريف عام  ٥م/ ٣٩ذلك إىل االقرتاحات األولية اليت ستقدمها املديرة العامة بشأن الوثيقة  وسوف يفضي

 اصر التالية:، فيما يتعلق بكل برنامج من الربامج الرئيسية، على العنالتقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج تويحيو  - ٤

 إطار رسم ج الرئيسية مشفوعاً بتحديد مقرتحات، يفللنواتج بشأن كل برنامج من الربام تقييم استراتيجي عام •
 "آفاق املستقبل"، ترمي إىل إدخال حتسينات حمتملة على الربنامج وإعادة توجيهه وتكييفه؛

(أو حبسب جمموعات النتائج أو حماور العمل أو اجملاالت  تقييمات مفصلة بحسب النتائج المنشودة •
 باملوضوع)؛ املواضيعية، عندما تكون النتائج ذات صلة

ري اخلمسة ، استناداً إىل التحليل الوارد أعاله، ووفقاً للمعايكل نتيجة من النتائج املنشودةل اً تصنيفيضم  جدول •
 اليت اختارها اجمللس التنفيذي، وعلى أساس مقياس التصنيف "مرتفع/متوسط/منخفض".
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قرتن باستخدام األدلة يف إجراء تقييم ذايت م النتائجالتقرير االسرتاتيجي اخلاص بويتمثل األسلوب املّتبع يف إعداد  - ٥
اخلارجية اليت ُقدمت من خالل عمليات التقييم اخلارجية، وعمليات مراجعة احلسابات، وغريها من العمليات اليت أجرهتا 

جتماعية المصادر مستقلة. ومتت اإلشارة مع ذلك إىل أن االفتقار إىل التقييمات احلديثة فيما يتعلق بقطاع العلوم ا
) ميثل حتديًا ذا طابع خاص ينبغي التسليم به وسوف جيري التصدي CI) وقطاع االتصال واملعلومات (SHSواإلنسانية (

له يف تنفيذ األعمال املقبلة. ومن باب املقارنة، كان بإمكان قطاعات الرتبية والعلوم والثقافة أن تُعّول على جمموعة واسعة 
اعات الربنامج يف الوقت عينه إىل االعتماد على جمموعة من املصادر لتقييم النواتج، وتشمل، جداً من األدلة. وتسعى قط

 يف حالة قطاع االتصال واملعلومات على سبيل املثال، آراء املستفيدين من اإلجراءات اليت تتخذها اليونسكو.

). ومع ٢٠١٥-٢٠١٤رتة العامني املاضية (هي فرمسيًا  التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائجوالفرتة اليت يشملها  - ٦
ستند إىل تقييم تنفيذ ت يف إطار رسم "آفاق املستقبل"ذلك، فإن بعض االستنتاجات، وال سيما تلك املقرتحات اليت تندرج 

خذت أالربنامج لفرتة أطول من حنو أربعة أو مخسة أعوام، مع مراعاة نواتج العديد من التقييمات واالستعراضات اهلامة اليت 
 مكا�ا من قبل، واليت ال تزال نتائجها وتوصياهتا تؤثر اليوم على النهوج واخليارات الربناجمية.

ويعمل اجلدول، على النحو الذي أوصى به اجمللس التنفيذي، على إظهار "أداء برامج اليونسكو فيما خيص املعايري  - ٧
وهي املالءمة والقدرة على اإلجناز وامليزة النسبية والنتائج (هاء)، اجلزء الرابع  ٥م ت/١٩٧من الوثيقة  ٥احملددة يف الفقرة 

 اجلزء الرابع (هاء))، احملددة على النحو التايل: ٥م ت/١٩٧" (القرار امللموسة واالستدامة

 ، وتقيَّم باألخص من خالل ما يلي:الءمةامل (أ)

 لتوافق مع جممل اسرتاتيجية الربنامج الرئيسي وأهدافه؛ا •
 يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة و/أو األولويات الوطنية؛إلسهام ا •
 الرتكيز على األولويتني العامتني: أفريقيا واملساواة بني اجلنسني؛ •
ما بعد  السكان يف أوضاعو رتكيز على البلدان واجملموعات السكانية املستهدفة (أقل البلدان منواً؛ ال •

 لصغرية النامية؛ والشباب، والفئات املهمشة).األزمات وما بعد الكوارث؛ والدول اجلزرية ا

 القدرة على اإلجناز، وتقيَّم باألخص من خالل ما يلي: (ب)

 قدرات املوظفني وخرباهتم؛ •
 الشراكات؛ •
 .موارد هامة من خارج امليزانية•
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 امليزة النسبية/القيمة املضافة، وتقيَّم باألخص من خالل ما يلي: )ـ(ج

 ملشروع (اليونسكو هي اجلهة الفاعلة الوحيدة يف هذا احلقل)؛الطابع الفريد للربنامج/ا •
 .ناشئة يف جماالت اختصاص اليونسكوأهداف الربنامج/املشروع، والقضايا ال •

 ، وتقيَّم باألخص من خالل ما يلي:ونتائج ملموسة بّينةمسامهة  (د)

 نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تعزى مباشرة إىل الربنامج؛ •
 .د وبروز مالحمهمدى وضوح املشه •

 ، وتقيَّم باألخص من خالل ما يلي:االستدامة (ه)

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

 العضو للربنامج، من حيث املشاركة فيه؛ ملكية البلدان الشريكة: مستوى ملكية الدولة •
اسرتاتيجية اخلروج: وجود خطة لالستدامة/اسرتاتيجية للخروج مع جدول زمين حمدد حتديداً دقيقاً ونقاط •

 خروج.
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 التربية -البرنامج الرئيسي األول 

 التقييم االستراتيجي العام -أوالً 

ى الصعيد يضطلع به التعليم، بوصفه عامالً من عوامل التغيري والتنمية عليف السياق العاملي احلايل، يُعد الدور الذي  - ٨
االجتماعي، أكثر أمهية مما كان عليه يف أي وقت مضى. وعلى الرغم من التقدم الكبري احملرز يف حتقيق أولويات التنمية يف 

وداخل تلك البلدان؛  كبرية بني البلدان  عدد من املناطق، تواجه العامل حتديات هائلة تتمثل فيما يلي: أوجه تباين وتفاوت
وأزمة هجرة بشرية غري مسبوقة؛ وارتفاع مستويات البطالة بني الشباب؛ وتنامي التطرف العنيف؛ واآلثار احلادة النامجة عن 

ومن خالل متكني  .تغّري املناخ. ويُعد التعليم حافزاً رئيسياً يف اجملتمع فهو يسهم يف بناء السالم وتعزيز التفاهم بني الثقافات
الناس من اكتساب املعارف واملهارات واملواقف والقيم الضرورية لبناء عامل مستدام، مثة قوة حتّولية تلك اليت ال غىن عنها 

فيما يتعلق بالتنمية املستدامة. ويف هذا السياق، متّثل مهام اليونسكو يف جمال  ٢٠٣٠لتنفيذ جدول األعمال حىت عام 
لتعليم، فهي حتتل يف جمال ا املتخصصة لغة. واليونسكو، بوصفها الوكالة الوحيدة من وكاالت األمم املتحدةالتعليم أمهية با

مكانة فريدة يف املضي قدمًا يف برنامج التعليم على الصعيد العاملي للسنوات اخلمس عشرة القادمة، وذلك من خالل 
سيعمل ترويج النهج القائم على احلقوق فيما يتعلق بالتعليم. و  االستفادة من مهامها وبناها وخرباهتا األساسية ومن خالل

قطاع الرتبية يف اليونسكو على االستفادة مما حتقق من تقدم من خالل إعداد جدول أعمال األهداف اإلمنائية لأللفية 
 .٢٠١٥والتعليم للجميع وسيتم الرتكيز االسرتاتيجي على جدول األعمال ملا بعد عام 

يتمثل يف اتباع  ٥م/٣٧مع ما ورد أعاله، فقد كان الدافع من وراء تفعيل الربنامج الرئيسي األول يف الوثيقة ومتاشياً  - ٩
؛ وإعداد ٢٠١٥�ج ذي شقني؛ تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء لتسريع التقدم حنو حتقيق غايات التعليم للجميع لعام 

نوات اخلمس عشرة القادمة عن طريق البناء على النجاحات جدول أعمال التعليم على الصعيد العاملي على طول الس
بلداً،  ١٢٠والتحديات املتبقية. وقادت اليونسكو عملية االستعراض الوطنية اخلاصة بالتعليم للجميع، حيث قام أكثر من 

ووفرت  اساتيبشأن السإجراء مناقشات  إىل هذه العملية وأفضتمدعوماً من اليونسكو، باستعراض أوجه التقدم احملرز. 
 ٤ . وكانت اليونسكو حامسة يف صياغتها للهدف٢٠١٥قاعدة أدلة صلبة من أجل إعداد جدول أعمال التعليم ملا بعد عام 

 من أهداف التنمية املستدامة والغايات املرتبطة به واملتعلقة بالتعليم، ويف تركيزها على الدور احلاسم الذي يضطلع به التعليم
 .الشامل ية املستدامةيف جدول أعمال التنم

من أهداف التنمية املستدامة،  ٤ومن إحدى السمات الرئيسية جلدول أعمال التنمية املستدامة، مبا يف ذلك اهلدف  -١٠
قابلة  الصفة العاملية اليت يتمتع هبا. وتقتضي الصفة العاملية التسليم باملبادئ واملعايري املشرتكة يف جمال التعليم اليت تكون

سّلم يف مجيع البلدان؛ وتسّلم الصفة العاملية بروابط التحديات يف جمال التعليم على الصعيدين الوطين والعاملي، وت للتطبيق
من أهداف التنمية املستدامة  ٤بالتايل بااللتزام العاملي بالتصدي لتلك التحديات. كما تشري صفة العاملية إىل أن اهلدف 

اء، بغض النظر عن وضعها التنموي. ومراعاة لذلك، يتضح أن الدور واملهام ووسائل تنفيذه هتم مجيع الدول األعض
األساسية التقنينية اليت تضطلع هبا اليونسكو يف جمال التعليم، وكذلك دورها التنفيذي تكتسب أمهية بالغة يف سياق أهداف 
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يواصل قطاع الرتبية سمر السنوات املاضية، ألعضاء على التنمية املستدامة. وبناًء على مسامهة اليونسكو الكبرية يف الدول ا
اسات، وكذلك اإلطار التقنيين يف احلق يف التعليم، وتوفر اخلربات التقنية الالزمة لدعم رسم السيبمساعدته للبلدان اليت تلتزم 

 بناء القدرات على املستوى القطري.

رسم مالمح جدول األعمال كو بدور رئيسي يف ، اضطلعت اليونس٢٠١٥ويف إطار اإلعداد للفرتة املتبقية حىت عام  -١١
اجليد  ضمان التعليم"، ويتمثل يف املعتمد حديثاً من أهداف التنمية املستدامة،  ٤، احملدد يف اهلدف الدويل املقبل للتعليم

دويل لتقييم ال وطوال هذه العملية، جرى تعبئة اجملتمع ".واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع
. ولالرتقاء بكفاءة ٢٠٣٠التقدم احملرز من خالل برنامج "التعليم للجميع" واالتفاق على جمموعة جديدة من الغايات لعام 

، أجرت اليونسكو تقييماً دقيقاً للبىن ٢٠٠١آليات التنسيق اخلاصة بأنشطة التعليم للجميع اليت كانت موجودة منذ عام 
متفق  ٢٠١٥. ومت إعداد جدول أعمال التعليم ملرحلة ما بعد عام ٢٠١١تركيزاً وتبسيطاً يف عام القائمة وأنشأت آلية أشد 

عليه من قبل اجلميع وذلك من خالل آليات تنسيق معدلة لربنامج التعليم للجميع، وحمافل دولية مثل سلسلة املؤمترات 
)، واملنتدى العاملي للرتبية (إنشيون، ٢٠١٤يار/مايو التشاورية اإلقليمية، واالجتماع العاملي للتعليم للجميع (مسقط، أ

). وتعزز اليونسكو مكانتها بنجاح يف هذا السياق، بوصفها الوكالة الرائدة يف جمال التعليم لدعم الدول ٢٠١٥أيار/مايو 
ئية للعيان أال وهي وها هي النتيجة تبدو جلية ومر  ١األعضاء يف حتديدها جلدول األعمال العاملي اجلديد اخلاص بالتعليم.

ريادة اليونسكو الفكرية وقدرهتا على دعوة األعضاء لعقد االجتماعات اليت تيّسر مثل هذه احلوارات الرفيعة املستوى، 
مدعومة خبربات تقنية عالية، وتشمل تلك اخلربات استخدامها لشبكاهتا، ومجعها لوجهي عمل املنظمة املعياري والتشغيلي 

 ٢على مستوى البلدان.

دولة عضواً (باريس،  ١٨٤الذي اعتمدته بالرتحيب العام  ،٢٠٣٠إطار العمل اخلاص بالتعليم حىت عام وسُيسرتشد ب -١٢
. ومن خالل إطار العمل هذا، أنيط من أهداف التنمية املستدامة ٤اهلدف ) يف تنفيذ ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

من أهداف التنمية املستدامة بشأن التعليم والغايات املرتبطة به.  ٤باليونسكو مهمة قيادة وتنسيق عملية تنفيذ اهلدف 
ويتمثل التحدي بالنسبة إىل اليونسكو يف احلفاظ على ريادهتا على الصعيد العاملي، ملواصلة دعم عملية التنسيق الشفافة 

 .دعم البلدان ّكز على النتائج يفواجلامعة على الصعيدين العاملي واإلقليمي وضمان اتباع �ج متسق مر 

مع إيالء ، ٢٠١٥اليت ميكن أال حتقق أهداف التعليم للجميع حبلول عام وقد اسُتثمرت موارد هامة يف دعم البلدان  -١٣
اهتمام خاص ألفريقيا بوصفها واحدة من األولويتني العامتني للمنظمة. وعالوة على ذلك، تعطي اليونسكو األولوية ألربعة 

 السياسات والتخطيط على صعيد القطاع بأكمله؛ وحمو األمية؛ والتعليم والتدريب يف اجملال التقين رسم -جماالت مواضيعية 

                                                
(املشروع ابتداءً من كانون الثاين/يناير  ٢٠١٥-٢٠١٢بّني التقييم اخلارجي للتعليم يف إطار آليات التنسيق العاملية واإلقليمية للتعليم للجميع للفرتة  ١

 ي، نفذت سياستها تنفيذاً كامًال"."اليونسكو، يف اضطالعها بدورها التنسيق) أن ٢٠١٦
من أهداف التنمية املستدامة من خالل  ٤"اليونسكو قد وفرت معلومات بشأن مضمون إطار رصد اهلدف جاء يف التقييم املذكور أعاله أن  ٢

 التفاعل الوثيق مع شركاء التنمية اآلخرين."
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مع النطاق اجلغرايف احملدد  ٣واملهين؛ واملعلمون. ويعزز أسلوب التنفيذ املتسم بالرتكيز على عدد حمدود من اجملاالت املواضيعية
 يف التقييم اخلارجي األخري، مما يستوجب االستمرار يف املستقبل.قدرات الدول األعضاء، على النحو املشار إليه 

هوداً كبرية ملراعاة بذل الربنامج الرئيسي األول ج ومتاشياً مع األولوية العامة للمنظمة املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني، -١٤
ئيسي األول املستفيدين من الربنامج الر املنظور اجلنساين يف مجيع أعماله. وجتدر املالحظة بأن ما ال يقل عن نصف عدد 

هن من الفتيات والنساء. ومت التشديد بصفة خاصة على تعليم الفتيات والنساء يف جماالت حمو األمية، والتعليم والتدريب 
دولة من الدول  ٦٠يف اجملال التقين واملهين، واملعلمني، والصحة يف جمال التعليم. وجنحت اليونسكو يف دعم أكثر من 

األعضاء يف إطار سعيها إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف سياساهتا وخطتها واسرتاتيجياهتا الرتبوية يف اجملاالت األربعة 
ذات األولوية وأبرزت االنتماء اجلنساين بوصفه قضية رئيسية من قضايا السياسات، مبا يف ذلك من خالل أنشطة بناء 

لقضايا  ت مخسة بلدان سياسات التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين اليت تتصدىالقدرات (وعلى سبيل املثال، اعتمد
بلداً النهوض بسياسات وخطط وأنشطة حمو األمية املراعية لقضايا اجلنسني). وعالوة  ١٧املساواة بني اجلنسني واعتمدت 

القطاعني  "، وضعت اليونسكو شراكات قائمة بنيعلى ذلك، ويف "اإلطار الشامل للشراكة العاملية لتعليم الفتيات والنساء
العام واخلاص وقامت بتعبئة األموال الالزمة من الشركات اخلاصة مثل إريكسون، وهاينان، ومؤسسة تشيانغ، وجمموعة وي 

لتفاوت ا دونغ، وكذلك من اجلهات املاحنة الناشئة، من أجل تطوير الربامج املستهدفة يف البلدان األفريقية مع مراعاة أوجه
 الشاسعة حبسب االنتماء اجلنساين.

وبإمكان املنظمة التأثري على التوجه االسرتاتيجي للجهات املاحنة يف الدعم الذي تقدمه تلك اجلهات يف اجملاالت  -١٥
يت ميّوهلا لاملواضيعية اليت حتظى باألولوية يف دائرة اهتمام اليونسكو (ومثال ذلك اجملاالت األربعة اليت حتظى باألولوية وا

برنامج بناء القدرات من أجل توفري التعليم للجميع، واملعلمني من خالل أموال الودائع الصينية، وبرنامج التعليم والتدريب 
يف اجملال التقين واملهين الذي متّوله مجهورية كوريا) وتقوم بتعبئة األموال لصاحل البلدان املستهدفة وذلك هبدف إقامة أوجه 

. وجرى تعبئة موارد كبرية من خارج امليزانية خالل فرتة العامني املاضية باللجوء إىل ٤خمتلف عمليات التدخلالتآزر بني 

                                                
برامج قطاع الرتبية من خارج امليزانية وهو برنامج بناء القدرات من أجل توفري التعليم  الذي مشل برناجماً من أكرب ٢٠١٥بّني التقييم اخلارجي لعام  ٣

املوضوعات األربعة اليت حتظى باألولوية تعترب مجيعها من اجملاالت ذات الصلة باالستثمار، مع رسم السياسات والتخطيط على صعيد  للجميع أن "
ملناطق الناشئة يونسكو فيها تاريخ طويل، والتعليم والتدريب يفجملال التقين واملهين، وتدريب املعلمني يف االقطاع، وحمو األمية يف املناطق اليت كان لل

بشأن التعليم والتدريب  ٢٠١٥". وعالوة على ذلك، بّني تقييم خدمات الرقابة الداخلية لعام اليت متثل نسبة مرتفعة من الطلب يف البلدان املشاركة
ثل يف �ج اليونسكو املتكامل بشأن التعليم والتدريب يفجملال التقين واملهين ميتد إىل ما وراء اهلدف االقتصادي املتم املهين أن "يف اجملال التقين و 

املهين و  وأثبت هذا النهج أنه رائد على الصعيد العاملي فيما يتعلق بتوسيع مفاهيم التعليم والتدريب يف اجملال التقينتزويد األفراد مبهارات العمل. 
امة، دمن خالل معاجلة مسائل وثيقة الصلة مبهام اليونسكو، ومنها مثًال اإلنصاف، والعدالة االجتماعية، والتعلم مدى احلياة، والتنمية املست

يز اليونسكو بوضوح عن وهذا البعد اإلنساين مي وإدراجها يف اإلصالحات اليت جتريها البلدان يف ميدان التعليم والتدريب يفجملال التقين واملهين.
 "سائر األطراف الفاعلة الدولية العاملة يف ميدان التعليم والتدريب يفجملال التقين واملهين.

ها جميف موريتانيا، مت إعطاء زخم إضايف ملسألة االنتماء اجلنساين من خالل برنامج مالال حيث تقوم اليونسكو بدعم حمو األمية من خالل برنا ٤
 لقدرات من أجل توفري التعليم للجميع.اخلاص ببناء ا
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جهات ماحنة تقليدية وناشئة، وكذلك من القطاع اخلاص، مبا يتماشى مع الربنامج العادي وتعزيزاً هلذا الربنامج. ويف فرتة 
من األموال املعبأة  ٪٤٢مليون دوالر، أي ما ميّثل نسبة  ٢٢٩ا يقارب ، جنح القطاع يف تعبئة م٢٠١٥-٢٠١٤العامني 

 للمنظمة.

 والدروس المستفادة والفرص والصعوباتالمخاطر 

، مت إدراج الرتويج والرصد والتقييم فيما خيص التعّلم كنتيجة جديدة ٢٠١٧-٢٠١٤يف الربنامج وامليزانية للفرتة  -١٦
)، تسليماً بأمهية التعّلم لالرتقاء بنوعية التعليم. وتسهم اهليئات املختلفة ٦يجة املنشودة خمصصة من النتائج املنشودة (النت

يف التعلم ويف تنمية القدرات يف جمال العمل  ١لليونسكو، مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية، واملكاتب امليدانية، ومعاهد الفئة 
اضية أنه قد ال يكون من املناسب معاجلة مثل هذا النطاق الواسع هذا. وتُبّني الدروس املستفادة خالل فرتة العامني امل

للعمل يف إطار نتيجة واحدة من النتائج املنشودة. وعالوة على ذلك، وبالنظر إىل القيود املالية، مل يتسنَّ توظيف املوارد 
جعله أكثر ، بغية يف املستقبل عمليتعني إعادة تصميم هذا اجملال اهلام من جماالت الالكافية وتقدمي اخلربات املطلوبة. و 

 جالًء وتكامالً مع غريها من اجملاالت اليت حتظى باألولوية والربامج اخلاصة بكل منها.

ومنذ سنوات عديدة، خصص الربنامج الرئيسي األول النتائج املنشودة املتعلقة بالصحة والتعليم، مع الرتكيز بوجه  -١٧
على  ليونسكو النتائج املهمة للغاية يف هذا اجملال وقد مت التسليم بقدرهتا الكبريةخاص على فريوس/مرض اإليدز. وُتظهر ا

التنفيذ. ومع ذلك، وبفضل التقدم احملرز فيما خيص هذا الوباء، مل يتلقَّ فريوس/مرض اإليدز اليوم مستوى األولوية اليت كان 
ألعمال ونتيجة لذلك، جرى خفض األموال املخصصة ل على مر العقود القليلة املاضية. على الصعيد العامليحاصالً عليه 

لعنف القائم اإدراج جماالت العمل املتعلقة بالصحة والتعليم، و  يف املستقبل اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشرية. وميكن
ف التنمية املستدامة، من أهدا ٤، والرتبية اجلنسية، اليت تُعد ذات أمهية يف حتقيق اهلدف على التمييز بني اجلنسني يف املدارس

 يف برامج تعليمية أكثر مشوًال.

وبوصفها وكالة متخصصة يف جمال الرتبية، تتسم اليونسكو بإحدى املزايا النسبية يف إسداء املشورة بشأن السياسات  -١٨
اخنفاضاً يف عدد ، شهد قطاع الرتبية ٢٠١٢وتقدمي الدعم التقين إىل الدول األعضاء يف جمال التعليم. ومع ذلك، ومنذ عام 

نظرًا إىل الوضع املايل للمنظمة، مما أعاق قدرهتا على حتقيق ذلك. واستطاع القطاع  ٪٢٠الوظائف يُقدر بنسبة حوايل 
تعويض هذه اخلسارة، إىل حد ما، عن طريق حشد اخلربات باستخدام موارد من خارج امليزانية؛ وال يتسىن بعد استبدال 

لعادي اليت يتعني أن تضطلع باملهام األساسية للقطاع. وال يزال النقص يف اخلربات واملوارد الوظائف اخلاصة بالربنامج ا
 البشرية يف املقر واملكاتب اإلقليمية واملكاتب امليدانية يشكل حتدياً أمام القطاع.

يف ميزانية الربنامج  من خمصصات الربنامج الرئيسي األول ٪٤٠السبعة املعنية بالرتبية حوايل  ١وتلقت معاهد الفئة  -١٩
العادي. وبوصفها معاهد متخصصة كل منها يف جمال اخلربة اليت تتمتع هبا، فإن من مصلحة املنظمة التأكد من أن املعاهد 

من أهداف التنمية املستدامة. بيد أن قدرات هذه املعاهد خمتلفة، على النحو الذي بيَّنه  ٤تعمل على دعم تنفيذ اهلدف 
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)؛ فبينما تُبّني بعضها بعض النتائج القوية، تتناقص قدرة بعضها اآلخر على ٢٠١٢راف الداخلي (يف عام تقييم مرفق اإلش
، بُذلت جهود لالرتقاء بإدارة هذه املعاهد واستقرارها املايل وكفاءهتا. وحقق القطاع، بدعم من ٢٠١٣اإلجناز. ومنذ عام 

ط البىن ة بني االجتاهات الربناجمية للمعاهد وبرنامج عمل القطاع، وتبسياجمللس التنفيذي واملؤمتر العام، تقدمًا يف املواءم
اإلدارية، وتفعيل مفهوم االستقاللية الوظيفية، وتعزيز متويل املعاهد وحتقيق االستقرار فيها، وفرض قيود على �اية فرتات 

، ١ ذية للمعاهد من الفئةدرات والفعالية التنفيوالية مديريها. وسُيطلب بذل املزيد من اجلهود يف املستقبل ملواصلة حتسني الق
 مبا يف ذلك حوكمتها.

 السبيل إلى المضي قدماً 

ستستمر اليونسكو باالضطالع بعمل قطاع الرتبية من خالل اسرتاتيجيتها املتوسطة األجل وأهدافها االسرتاتيجية  -٢٠
دى احلياة؛ ومتكني الدارسني م للجميع فرص التعّلم اجليدظم التعليم لتعزيز تطوير نُ اليت هتدف إىل حتقيق ما يلي:  ٣و ٢و ١

د اليونسكو وسوف تساع للتعليم. عامليمن أن يكونوا مواطنني عامليني مبدعني ومسؤولني؛ ورسم مالمح جدول األعمال ال
؛ ستقوم اليونسكو نيقتني متوازيتيمن أهداف التنمية املستدامة والغايات املرتبطة به بطر  ٤الدول األعضاء على حتقيق اهلدف 

، وستستفيد من قدرهتا على اجلمع بني األطراف املعنية للعمل على ٢٠٣٠توجيه وتنسيق جدول أعمال التعليم حىت عام ب
حنو وثيق مع اجلهات املعنية الرئيسية يف البلدان، على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، لتنسيق الربامج واملمارسات التشغيلية، 

خالل تعزيز التعاون بني الوكاالت. وستشجع أيضًا احلوار مع اجلهات املاحنة التقليدية والناشئة لضمان مبا يف ذلك من 
 زيادة الدعم للتعليم املستهدف من خالل إعداد مناذج متويل مبتكرة ومستدامة.

دول األعضاء يف تنفيذ الومبوازاة ذلك، ستوفر اليونسكو الدعم التقين على الصعيدين العاملي والقطري لتعزيز قدرات  -٢١
من أهداف التنمية  ٤القواعد واملعايري الدولية ورصدها يف جمال التعليم، واالرتقاء باخليارات السياسية مبا يتفق مع اهلدف 

املستدامة والغايات املرتبطة به، وحتسني التطوير التنظيمي والبنيوي للُنظم الرتبوية. وستواصل اليونسكو رصد التقدم حنو 
 معهد به قومي ذيال اهلام عملال استناداً إىل التقرير العاملي لرصد التعليممن خالل إعداد  ٢٠٣٠يق التعليم حىت عام حتق

. وستقوم اليونسكو بتعزيز دورها العملي على الصعيد املقارنة ألغراض التعليمية اإلحصاءات مجع لإلحصاء يف اليونسكو
 فادة من املوارد من خارج امليزانية لتمويل املبادرات القطرية.القطري باالست

ومن أجل موازنة التحدي املتمثل يف اخنفاض املوارد البشرية، سُيعّبئ قطاع الرتبية ويشرك مجيع اخلربات اليت ميتلكها  -٢٢
اصة بالقطاع، وكذلك ذية اخلوالشبكات والشراكات لضمان تنفيذ الربنامج بكفاءة وفعالية. وسيتم تعزيز األنشطة التنفي

أنشطة الرتويج لتعزيز التعاون بني القطاعات، وسيتم االعتماد على املبادرات القائمة، مثل العمل يف جمال العلوم والتكنولوجيا 
واهلندسة والرياضيات، ومشروع "شبكات شباب حوض املتوسط"، ومتابعة العمل يف إطار الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر 

. كما سيتم تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب )COP 21يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (راف األط
يدين اجلنوب كطريقة تنفيذ رئيسية ترمي إىل تقدمي الدعم على الصع –اجلنوب  –والتعاون الثالثي بني بلدان الشمال 
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تعاون فيما بني التعليم لزيادة تعزيز ال لممارسات اجليدة يف جمالالقائم ل لجساإلقليمي والقطري. وسيستند القطاع إىل ال
 اجلنوب. –اجلنوب  –بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي بني بلدان الشمال 

وستواصل اليونسكو تبسيط تركيزها الربناجمي عند االقتضاء، من أجل ضمان حتقيق املزيد من التأثري والفعالية من  -٢٣
من سنتني إىل أربع سنوات،  ٥فة والكفاءة. ومبا يتفق مع سياسات املنظمة القاضية بتمديد دورة الوثيقة م/حيث التكل

وإتاحة إجراء تعديالت كل سنتني، قام قطاع الرتبية بالفعل بإجراءات تصحيحية إلعادة برجمة أنشطته هبدف احلد من عدد 
املعَتمدة، أُعيد تصميم  ٥م/٣٨لربنامج الرئيسي األول. ويف ميزانية الوثيقة النتائج املنشودة فيما يعود بالفائدة الشاملة على ا

. وسريّكز الربنامج ٢٠٣٠لضمان حتسني التآزر واملواءمة مع متطلبات جدول أعمال التعليم حىت عام  ٣حمور العمل 
نتيجة منشودة.  ١٣وقدره  ٥م/٣٧نتيجة منشودة، مقارنة بالعدد الذي كان مدرجًا يف الوثيقة  ١١الرئيسي األول على 

وسوف يتخذ اإلجراءات وجيري التعديالت الالزمة  ٥م/٣٨وسيواصل القطاع تقييم نتائجه املنشودة اليت وردت يف الوثيقة 
 .٥م/٣٩لضمان أن يتجلى االتساق والرتكيز الربناجمي يف الوثيقة 

 التقييم بحسب النتائج المنشودة  - ثانياً 

ول األعضاء في تطوير نظم التعليم لتعزيز التعّلم الجيد والجامع مدى الحياة لصالح : مساندة الد١محور العمل 
 الجميع

: تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق برسم وتنفيذ السياسات والخطط ضمن إطار التعّلم مدى ١لنتيجة المنشودة ا
 الحياة

 االلتزامات ند اليونسكو الدول األعضاء عرب توفرييف جمال السياسات وأنشطة التخطيط اخلاصة بقطاع الرتبية، تسا -٢٤
املتعددة السنوات، باتباع �ج متكامل لتنمية القدرات جيمع بني املساعدة التقنية على املستوى القطري، والتدريب والتوجيه 

ات والتخطيط واإلدارة سعلى املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، ووضع القواعد واملعايري وتقدمي املشورة لتحسني السيا
، أدى الدعم التقين الذي قدمته اليونسكو إىل البلدان إلجراء ٢٠١٥وإنتاج املعارف. ويف إطار الفرتة املتبقية حىت عام 
بلدًا املشاركة يف عملية حتليل التقدم الذي أحرزته تلك البلدان  ١٢٠التقييم الوطين للتعليم للجميع إىل السماح حلوايل 

املتعلقة بأهداف التعليم للجميع. وكان قد تشكل من خالل هذه العملية أولويات جدول األعمال ملرحلة والتحديات 
. وقام بأداء هذا العمل املقر واملكاتب اإلقليمية واملكاتب امليدانية، بدعم من معهد اليونسكو الدويل ٢٠١٥بعد عام  ما

 لتخطيط الرتبية ومعهد اليونسكو لإلحصاء.

مع مهام املنظمة وميزهتا النسبية، تعمل اليونسكو يف جمال التعليم يف حاالت الطوارئ من خالل توفري الدعم  ومتاشياً  -٢٥
التقين لتقييم االحتياجات ودعم السياسات فيما يتعلق بإعادة البناء وإجراءات الوقاية يف حاالت الطوارئ. وتقوم اليونسكو 

عايل. وقام ألساسي، والتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين، والتعليم البرتكيز أنشطتها على مرحلة ما بعد التعليم ا
علم برسم خرائط لتحديد خصائص االلتحاق باملدرسة واحتياجات التعلى سبيل املثال، األردن، يف سياق األزمة السورية، 
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ما العراق فهو لذي تقدمه اليونسكو. أفيما يتعلق بالشباب السوري املؤهل للحصول على التعليم العايل من خالل الدعم ا
 عيد التقين.من اليونسكو على الص يف صدد إصالح نظامه اخلاص بالتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين بدعم

أمهية بالغة، ب جمال السياسات وأنشطة التخطيط اخلاصة بقطاع الرتبية ويتسم العمل الذي تضطلع به اليونسكو يف -٢٦
وأظهرت اليونسكو النتائج، سواء يف املقر أو يف املكاتب من أهداف التنمية املستدامة.  ٤ف سياق اهلد سيما يف وال

امليدانية، وأثبتت قدرهتا على التنفيذ، وال سيما من خالل معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية ومعهد اليونسكو للتعلم 
من برنامج تنمية  ربشكل مباش يقدمها املستفيدون يف الدول األعضاءمدى احلياة. وعالوة على ذلك، تشري التعليقات اليت 

القدرات اخلاص مبعهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية، مثل مديرو إدارات التخطيط والرؤساء اإلداريني، إىل أن اليونسكو 
التخطيط القائم  ت ممارساتقد ارتقت بشكل ملموس يف أدائها التنظيمي الشامل فيما يتعلق بكل هيئة من هيئاهتا ودعم

يف جماالت مراجعة  ٢٠٣٠على األدلة. وستواصل اليونسكو تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء لتنفيذ التعليم حىت عام 
السياسات، والتحليل القطاعي، وإعداد اخلطط االسرتاتيجية والعملية. ومن خالل التوصية بشأن تعليم الكبار وتعلمهم 

علم تشجيع التعلم مدى احلياة، مبا يف ذلك من خالل الت على وجه اخلصوص،تواصل اليونسكو، اليت نُقحت حديثاً، س
 غري النظامي وغري الرمسي.

تعزيز القدرات الوطنية لتحسين البرامج الجيدة والجامعة والمراعية لقضايا الجنسين في مجال : ٢النتيجة المنشودة 
 محو األمية

بلداً سياساته وخططه الوطنية يف جماالت حمو أمية الشباب والكبار، مع الرتكيز  ٣٥عزز خالل فرتة العامني املاضية،  -٢٧
 ومت تعزيز اإلرادة السياسية من خالل عمل اليونسكو الرتوجيي الشديد على املساواة بني اجلنسني بدعم من اليونسكو.

ل/سبتمرب)؛ واجلوائز الدولية حملو األمية، والتقرير أيلو  ٨والتنسيقي، وال سيما من خالل ما يلي: اليوم الدويل حملو األمية (
بشأن عقد األمم املتحدة حملو األمية، والقرار ذي الصلة الذي وافقت عليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف جلستها التاسعة 

ابعة املؤمتر الدويل السادس ؛ ومت٢٠٣٠والستني؛ وعملية إعداد خطة التنمية املقبلة يف إطار الرؤية بشأن حمو األمية حىت عام 
 لتعليم الكبار.

وقد أُحرز تقدم يف جمال حمو األمية والتعليم غري النظامي، وال يزال حجم التحديات اهلائل قائماً. وتشري التقديرات  -٢٨
التحديات،  هونظراً إىل هذ مليون من الكبار، ثلثاهم من النساء، يفتقرون إىل مهارات القراءة والكتابة. ٧٥٧هناك إىل أن 

ال يزال يتسم حمو األمية والتعليم غري النظامي بأمهية كبرية. وال تزال اليونسكو تقدم الدعم التقين على الصعيد الوطين، 
واليونسكو هي الوكالة الوحيدة من بني وكاالت األمم املتحدة يف ذلك من خالل معهد اليونسكو للتعلم مدى احلياة.  مبا

و األمية؛ ومع ذلك مثة ما يعوق ريادهتا يف هذا اجملال، أال وهو التجزئة والتفاوت يف القدرات بتشجيع حم ذات التفويض
 عرب خمتلف هيئاهتا.
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 وهناك بعض التوجهات االسرتاتيجية اليت ينبغي املضي هبا قدمًا يف السنوات املقبلة بغية حتقيق اهلدف املعين مبحو -٢٩
. وينبغي أن تعزز اليونسكو بوجه خاص توفري برامج حمو األمية عن ٢٠٣٠عام  األمية يف سياق جدول أعمال التعليم حىت

طريق زيادة التأكيد على املساواة بني اجلنسني ومن خالل آليات التنفيذ االبتكارية، مبا يف ذلك تكنولوجيات املعلومات 
ة. وستنسق أساليب التنفيذ التقليديواالتصاالت مثل التعلم باألجهزة احملمولة، وذلك من أجل معاجلة أوجه القصور يف 

اليونسكو "التحالف العاملي حملو األمية" لتعزيز إقامة الشراكات القوية وتوفري التوجهات االسرتاتيجية لضمان إحراز تقدم  
 كبري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

ل التعليم ل في مجاحقيق التحوّ اضطالع الدول األعضاء بإعداد وتنفيذ سياسات تستهدف ت: ٣النتيجة المنشودة 
 التقني والمهني

) اليت هتدف إىل ٢٠١٥-٢٠١٠نفذت اليونسكو اسرتاتيجيتها اخلاصة بالتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين ( -٣٠
ملهين. ووفقاً اتعزيز الدعم املقدم إىل الدول األعضاء لتحسني نُظمها وممارساهتا اخلاصة بالتعليم والتدريب يف اجملال التقين و 

 بشأن التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين، تُقيَّم خربة اليونسكو يف تقدمي ٢٠١٥لتقييم مرفق اإلشراف الداخلي لعام 
املشورة يف جمال السياسات العامة وبناء القدرات على الصعيد الوطين، يف حني ميثل عملها املفاهيمي واملعياري قيمة مضافة 

د الدول األعضاء على وضع وحتسني نظم التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين. وأثبتت اليونسكو ريادهتا معينة تساع
مياً يسهم يف تعزيز املساواة ييف حتديد موقع التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين على الصعيد العاملي بوصفه مساراً تعل

ياة والتنمية املستدامة. وبغية االستجابة ملطالب الدول األعضاء الواسعة، سيستمر والعدالة االجتماعية والتعلم مدى احل
مارسة" من خالل مركز ويرتافق مع تطوير "جمتمع امل التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين يف اليونسكو تعزيز جمتمع

ا املركز لتعمل بوصفها مركزاً للموارد. وسُتعزز شبكة هذاليونسكو الدويل للتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين، بوصفه 
دريب يف اجملال تحمركاً رئيسياً للتعلم املتبادل، وبناء القدرات، والنهوض بالتعاون الدويل بني املؤسسات اخلاصة بالتعليم وال

 التقين واملهين.

واجه البلدان باب وعدم تطابق املهارات، الذي يونظراً إىل التحدي املستمر املتمثل يف ارتفاع نسبة البطالة لدى الش -٣١
 املتقدمة والبلدان النامية، يبقى التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين ذا أمهية كبرية فيما يتعلق بأنشطة اليونسكو. ويف

مع جدول أعمال التعليم  ىهذا السياق، مت اقرتاح اسرتاتيجية جديدة بشأن التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين تتماش
لدى الدول  التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين. وهتدف هذه االسرتاتيجية إىل تيسري حتّول نظم ٢٠٣٠حىت عام 

األعضاء من خالل ثالثة جماالت حتظى باألولوية: تعزيز توظيف الشباب وريادة األعمال احلرة؛ وتعزيز العدالة واملساواة بني 
د وتيسري التحّول إىل االقتصادات املراعية للبيئة واجملتمعات املستدامة. وسُتبذل جهود حثيثة لزيادة تعبئة املوار  اجلنسني؛

 الرامية إىل دعم هذا اجملال احليوي من جماالت العمل.
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لي اتعزيز القدرات الوطنية على وضع سياسات تستند إلى البّينات في مجال التعليم الع: ٤النتيجة المنشودة 
 لمواجهة التحديات المتعلقة باإلنصاف والجودة واالندماج والتوسع والحراك والمساءلة

فرصة فريدة إلعادة وضع التعليم العايل يف أحد جماالت االمتياز اليت تتسم هبا  ٢٠٣٠يوفر برنامج التعليم حىت عام  -٣٢
تدعم اليونسكو و  دة ذات التفويض يف جمال العمل هذا.اليونسكو بوصفها الوكالة الوحيدة املتخصصة يف منظومة األمم املتح

الدول األعضاء يف أربعة جماالت هبدف االرتقاء بنوعية التعليم العايل، هي: وضع القواعد واملعايري، وضمان اجلودة يف 
تابع لربنامج توأمة لالتعليم العايل، والتعلم عن بعد وعن طريق اإلنرتنت يف جمال التعليم العايل، وبرنامج كراسي اليونسكو ا

اجلامعات وربطها الشبكي. وسيجري احلفاظ على هذا الرتكيز لتوفري أوجه التآزر فيما بني هذه اجملاالت الرئيسية، من أجل 
استثمار اخلربات املتاحة، بالرغم من حمدودية املوارد البشرية. ويتمثل الشاغل اخلاص يف عدم توافر املوارد لتمويل املعاهد 

عايل يف أمريكا الالتينية معهد اليونسكو الدويل للتعليم الفيما يتعلق بالتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب (الدولية 
لليونسكو يف جمال التعليم العايل. ومن أجل التخفيف من هذه التحديات، مت  ١))، ومعهد الفئة IESALC( والكارييب

 ى االستدامة املالية للمعهد.الشروع يف اسرتاتيجية التمويل للحصول عل

ات اعتماد االتفاقية اإلقليمية املعدَّلة اخلاصة باالعرتاف بدراسويتمثل واحد من أبرز اإلجنازات يف هذا اجملال يف  -٣٣
شاركة م اتفاقية أديس) مب(املعروفة باس التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية وسائر مؤهالته األكادميية يف الدول األفريقية

. وتضع االتفاقية املنقحة أساساً متيناً لتحديث وحتسني نوعية ٢٠١٤واسعة من البلدان األفريقية واالحتاد األفريقي يف عام 
التعليم العايل يف أفريقيا. وعالوة على ذلك، خضع برنامج كراسي اليونسكو إىل مراقبة اجلودة بشكل واسع لضمان حتقيق 

شبكة. ويبقى التحدي لضمان أن تستخدم مجيع قطاعات برنامج اليونسكو هذه الشبكة انسيابية أكرب على مستوى ال
 املوسعة من الشركاء اخلارجيني يف إطار تعزيز عمل املنظمة يف خمتلف اجملاالت.

اعدة يًا إىل مسفرصًا جديدة لتيسري عملية العوملة سع إعداد اتفاقية عاملية لالعرتاف مبؤهالت التعليم العايلويوفر  -٣٤
الدول األعضاء، وال سيما البلدان النامية، وذلك لتعزيز نوعية نُظمها اخلاصة بالتعليم العايل. وستعمل اليونسكو على 
امتداد هذه العملية مع الدول األعضاء وجمتمع التعليم العايل الدويل على إرساء احلوار وستوفر الدعم للقضايا املتعلقة 

 بالسياسات.

تعزيز القدرات الوطنية، بوسائل منها التعاون اإلقليمي، لوضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات : ٥النتيجة المنشودة 
 بشأن المعلمين بغية تعزيز نوعية التعليم والمساواة بين الجنسين

 ىمن أهداف التنمية املستدامة؛ وميثل عدد املعلمني املؤهلني عل ٤تُعد قضية املعلمني مركزية فيما يتعلق باهلدف  -٣٥
مجيع املستويات وسيلة لتنفيذ اهلدف والغايات املرتبطة به. وستشارك اليونسكو مشاركة نشطة، بالتعاون مع شركائها مثل 
التعليم الدويل، يف ضمان أن يضطلع املعلمون بدور بارز يف جدول أعمال التعليم العاملي اجلديد. ومن األمهية مبكان أن 
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 جمال السياسات ودعم الربنامج لصاحل الدول األعضاء، عن طريق تعبئة املوارد وحشدحتتفظ اليونسكو بدورها املركزي يف 
 اخلربات على حد سواء واحلفاظ على رؤية اسرتاتيجية واضحة.

وبدعم من مصادر من خارج امليزانية مثل برنامج بناء القدرات من أجل توفري التعليم للجميع وأموال الودائع الصينية،  -٣٦
اءات ملموسة لتحسني قدرات معاهد تدريب املعلمني يف أفريقيا، بغية االرتقاء بنوعية تدريب املعلمني، مع مت اختاذ إجر 

الرتكيز بوجه خاص على تدريب املعلمات ومراعاة قضايا اجلنسني. ولدى اليونسكو تفويض واضح يف وضع املعايري املتعلقة 
بشأن أوضاع  ١٩٩٧بشأن أوضاع املعلمني وتوصية عام  ١٩٦٦ توصية عام -باملعلمني من خالل وثيقتني تقنينيتني 

 بشأن . وستوفر وحدة املعلمني اجلديدة، اليت تشمل فريق العمل الدويل املعين باملعلمنيهيئات التدريس يف التعليم العايل
 التعليم للجميع مبوجب اجتاه واحد، املزيد من أوجه التآزر يف عملها.

ض بقدرات الدول األعضاء على تعزيز عمليات ونتائج التعّلم القائم على الكفاءة النهو : ٦النتيجة المنشودة 
 ورصدها وتقييمها

التعّلم مفهوم واسع يشمل حمتويات وأساليب وعمليات وبيئات ونتائج. وقد نفذت خمتلف هيئات قطاع الرتبية  -٣٧
ام األول على ويل لليونسكو الذي تركز نشاطه يف املقالعديد من األنشطة املتعلقة بـ"التعليم"، وال سيما مكتب الرتبية الد

املناهج الدراسية. وبغية حتديد موقع اليونسكو على حنو اسرتاتيجي يف النقاش العاملي بشأن مقاييس التعلم والتقييمات 
ا النهج صعوبات ذاهلامة، مت الرتكيز على التقييم التقوميي يف السنوات األوىل من االلتحاق باملدرسة. ومع ذلك، نتج عن ه

منذ أن جرى حتسني نوعية التعلم والتعليم من خالل روابط التقييم التقوميي لقضايا شاملة تتعلق بأصول التدريس واملناهج 
الدراسية وتدريب املعلمني. ويتعني على اليونسكو أن تواصل مشاركتها يف املبادرات العاملية حول تقييم التعلم، والبناء على 

ة  أثبتت فيها نتائج واعدة. ويف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، نسقت اليونسكو الدراسة التوضيحية املقارناجملاالت اليت
طالب وُعممت نتائجها على نطاق  ٢٠٠ ٠٠٠مدرسة وحوايل  ٣٠٠٠بلداً وأكثر من  ١٥اإلقليمية الثالثة اليت مشلت 

 واسع على رامسي السياسات يف شىت أحناء املنطقة.

وكان من الصعب االضطالع بعمل املنظمة يف هذا اجملال يف إطار برنامج واحد. ومن املمكن أن يُقرتح يف املستقبل  -٣٨
إدراج "التعّلم" يف مجيع اجملاالت املواضيعية يف إطار اهلدف الشامل والواضح املتمثل يف االرتقاء بنوعية التعليم. وميكن أن 

مجع جماالت اخلربات والتجارب املتعددة عرب قطاع الرتبية يف تنمية أطر الكفاءات تؤدي إقامة منصة داخلية مشرتكة إىل 
 ونواتج التعلم وأدوات التقييم فيما يتعلق باملتعلمني (من خمتلف األعمار) واملدرسني يف خمتلف جماالت التعلم.

تعليم، لوجيا في مجال التعزيز القدرات الوطنية على وضع وتنفيذ سياسات خاصة بالتكنو : ٧النتيجة المنشودة 
 وخاصة فيما يتعلق بتدريب المعلمين والتطوير المهني

منواً  جال استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعليميف السنوات املاضية، عرف الربنامج املتعلق مب -٣٩
ل األعضاء يف أربعة جماالت اليونسكو مع الدو  ملحوظاً. وسعياً إىل الرتكيز على اجملاالت اليت تتمتع فيها مبزايا نسبية، تشرتك
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) توفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الستخدامات املعلمني وتنمية قدرات ٢) دعم السياسات، (١رئيسية، هي: (
، متتلك و) املوارد التعليمية املفتوحة. وعلى حنو ما ُيسّلم به إنشيون وتشينغدا٤) التعلم باألجهزة احملمولة، (٣املعلمني، (

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت إمكانات كبرية للتوسع يف السنوات القادمة. وأمثرت الشراكة مع شركات القطاع اخلاص 
اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سواء بوصفها جهة ماحنة أو شريكًا تقنياً، مثل أسبوع التعلم باألجهزة 

املستوى جيمع بني اجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا اجملال. ويف إطار هذا النشاط، تعزز احملمولة وهو حدث سنوي رفيع 
 اليونسكو مكانتها بوصفها جهة فاعلة قيادية على املستوى الدويل.

وبالنظر إىل التحوالت اليت تشهدها النظم والسياسات التعليمية وكذلك القوة املتزايدة لإلنرتنت واملكان الذي يشغله  -٤٠
يف اجملتمعات احلديثة، ينبغي أن تشكل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم جمال اهتمام متزايد بالنسبة إىل 

نولوجيات معهد اليونسكو لتكاليونسكو. غري أن ذلك يتطلب تعزيز القدرات التقنية الداخلية، ويشمل ذلك ما يقدمه 
، وتعزيز يتمثل يف حتسني التعاون وتشاطر العمل مع قطاع االتصال واملعلومات . وال يزال التحدياملعلومات يف جمال الرتبية

الشراكات  ليصبح جهة فاعلة نافذة يف هذا اجملال، وإدارة معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبيةقدرات 
 مع القطاع اخلاص.

 ن مبدعين ومسؤولين"ي: "تمكين الدارسين من أن يكونوا مواطنين عالمي٢محور العمل 

قيام الدول األعضاء بإدماج عناصر التعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان في السياسات : ٨النتيجة المنشودة 
 والممارسات الخاصة بمجال التعليم

ستدامة. من أهداف التنمية امل ٤يتسم تعليم املواطنة العاملية بأمهية كبرية بوصفه عنصرًا حامسًا من عناصر اهلدف  -٤١
دعم . وياخلاصة بالرتبية من أجل التفاهم على الصعيد الدويل ١٩٧٤توصية عام ويستمد هذا التعليم تفويضه املتني من 

تعليم املواطنة العاملية درء التطرف العنيف من خالل التعليم، وذلك متاشياً مع خطة عمل األمني العام لألمم املتحدة بشأن 
 ولدى اليونسكو من املقدرة ما ميّكنها من تنفيذ ذلك بإقامة الشراكات القوية اليت أنشأهتا. منع ومكافحة التطرف العنيف.

وضع ويف فرتة العامني املاضية، اعتربت املنظمة نفسها هيئة ريادية معرتفاً هبا عاملياً بشأن ترويج تعليم املواطنة العاملية و  -٤٢
يزة النسبية ان املناسب فيما يتعلق بدعم تعليم املواطنة العاملية الذي يبّني املالدول األعضاء وغريها من اجلهات املعنية يف املك

اليت تتمتع هبا اليونسكو. أما النتائج امللموسة فتتمثل، من بني أمور أخرى، فيما يلي: إدراج تعليم املواطنة العاملية بوصفه 
؛ واليونسكو بوصفها اجلهة الداعية إىل عقد دامةمن أهداف التنمية املست ٤اهلدف  غايات من )٧غاية معينة (الغاية 

املنتدى العاملي بشأن تعليم املواطنة العاملية؛ والطلب املتزايد على نشر أهداف التعلم. وعالوة على ذلك، تتزايد طلبات 
ل درء التطرف ثالدول األعضاء عمومًا بشكل سريع بشأن دعم تعليم املواطنة العاملية، بيد أ�ا تتزايد أيضًا يف جماالت م

ه العنيف عن طريق التعليم. وهذا يوفر أساساً متيناً يف مواصلة العمل على تعليم املواطنة العاملية يف املستقبل، مع الرتكيز بوج
 .درء التطرف العنيف عن طريق التعليمخاص على 
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عليم المستدامة في مناهج الت تعزيز قدرات الدول األعضاء على إدماج التعليم من أجل التنمية: ٩النتيجة المنشودة 
 والتعّلم، وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة في جدول األعمال الدولي الخاص بالسياسات

 ٢٠٣٠يتسم التعليم من أجل التنمية املستدامة بأمهية كبرية بوصفه عنصرًا من عناصر جدول األعمال حىت عام  -٤٣
من أهداف التنمية املستدامة بوصفه غاية حمددة وعنصرًا رائداً  ٤درج يف اهلدف فيما يتعلق بالتنمية املستدامة. وهو م

بالنسبة إىل مجيع أهداف التنمية املستدامة. ولدى اليونسكو قدرة عالية على التنفيذ يف هذا اجملال، على النحو الذي أشار 
هامتا غاندي للرتبية من ل معهد املثميالرئيسيني. و إليه برنامج العمل العاملي، الذي وضعت له آلية تنفيذ متينة مع الشركاء 

جماًال من جماالت عمل الشباب الشريكة بالريادة واليت حتظى باألولوية يف برنامج العمل  أجل السالم والتنمية املستدامة
ية املستدامة مالعاملي. واضطلعت اليونسكو بدور الوكالة الرائدة فيما يتعلق بعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التن

) ونسقت مع برنامج العمل العاملي، الذي أقره املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني واعرتفت به اجلمعية ٢٠١٤-٢٠٠٥(
 ، مبّينة امليزة النسبية اليت تتمتع هبا اليونسكو.)A/RES/69/211(العامة لألمم املتحدة 

ل فيما يلي: إدراج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف جدول ومثة نتائج ملموسة، من بني أمور أخرى، تتمث -٤٤
بوصفه حدثاً بارزاً يف التعليم من أجل التنمية املستدامة، وإطالق  ٢٠١٤؛ واملؤمتر العاملي يف عام ٢٠٣٠األعمال حىت عام 

سات ومربني ليونسكو رامسي سياة. وعالوة على ذلك، دعمت االيابان للتعليم من أجل التنمية املستدام -اليونسكو  جائزة
بلدًا إلدماج التعليم من أجل التنمية املستدامة يف الرتبية. وجرى إعادة إحياء شبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة  ٥٦يف 

 بوصفها أداة تنفيذ رئيسية لتعليم املواطنة العاملية والتعليم من أجل التنمية املستدامة. وازداد دعم الدول األعضاء واشتدت
 صالبة آلية تنفيذ برنامج العمل العاملي، هذا وتلتزم جمموعة واسعة من الشركاء بالعمل مع اليونسكو يف السنوات املقبلة.

قيام الدول األعضاء بتوفير التربية الصحية الجيدة، والتثقيف بشأن فيروس ومرض اإليدز : ١٠النتيجة المنشودة 
 زيز الحياة الصحية السليمة والمساواة بين الجنسينوالتربية الجنسية الشاملة، مما يسهم في تع

بلدًا إىل االرتقاء  ٨٠املتمثلة يف تعزيز القدرات يف أكثر من  ١٠أدى تقدم اليونسكو يف حتقيق النتيجة املنشودة  -٤٥
سكو يف هذا اجملال نمية اآلمنة والشاملة. كما أدى عمل اليو يبالتثقيف الصحي، مبا يف ذلك الرتبية اجلنسية، وبالبيئات التعل

إىل اختاذها مكانة تتيح هلا الرد على القضايا الناشئة، مثل تعزيز النظم املدرسية لالستجابة حلاالت الطوارئ كحالة إيبوال 
بلداً، بدعم  ٢٠على سبيل املثال. وقد تعززت قدرة القطاع على التنفيذ بفضل ختصيص موظف مهين وطين يف أكثر من 

اليونسكو اإلقليميني ومن القيادة العاملية يف املقر. وتناقصت األموال املخصصة للعمل احملدد على من مخسة من مستشاري 
 تزال الدول الفريوس نقص املناعة البشرية، األمر الذي يتطلب تعديالت على متوضع هذا اجملال من العمل. ومع ذلك، 

ماليني دوالر  ٥يف تعبئة أكثر من  كما هو مبّني   ،جلنسيةاألعضاء تبدي اهتمامًا بالغًا مبجاالت العمل كمجال الرتبية ا
والوكالة األملانية  ،والوكالة النروجيية للتعاون من أجل التنمية ،الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية من أمريكي

مة الناشئة مثل العنف القائم وال تزال القضايا اهلا .٢٠١٥-٢٠١٤يف فرتة العامني  ها من الوكاالتوغري  ،للتعاون الدويل
 عام على االنتماء اجلنساين يف البيئة املدرسية، والرتهيب والرفاه، تتسم بأمهية بالغة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج التعليم حىت
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. وستواصل اليونسكو تعزيز جماالت العمل هذه وإجراء التعديالت الرباجمية املطلوبة للتأكد من أن هذه التعديالت ٢٠٣٠
 قد أخذت مكا�ا املطلوب يف برنامج التعليم العام.

 : النهوض بالتعليم للجميع ورسم مالمح جدول األعمال الدولي المقبل للتعليم٣محور العمل 

رسم مالمح جدول األعمال المقبل للتعليم والسياسات العالمية في مجال التعليم باالستناد : ١١النتيجة المنشودة 
 االستشرافية الصادرة عن اليونسكو وعن غيرها من الجهات المعنية إلى البحوث والدراسات

ُميّثل تعزيز مهمة اليونسكو املعيارية والفكرية على الصعيد العاملي من خالل البحث واالستشراف عنصراً رئيسياً من  -٤٦
. ويشري الكتاب املعنون يد الدويلعناصر الدور الذي تضطلع به املنظمة بوصفها وكالة تقنية رائدة يف جمال التعليم على الصع

، إشارة واضحة إىل مسامهة ٢٠١٥، الذي نشر يف عام "حنو صاحل مشرتك عاملي؟ :إعادة التفكري يف الرتبية والتعليم "
اليونسكو يف نشر املعارف بوصفها مصلحة عامة. واستناداً إىل جتميع األدلة القائمة واخلاضعة للتحليل من منظور معياري، 

اليونسكو رؤيتها أو إعادة تصّورها الذي ينعكس يف جدول األعمال املوسع واألكثر طموحاً ألهداف التنمية املستدامة بنت 
). وعالوة على ذلك، أجرت مجيع ٢٠٣٠من أهداف التنمية املستدامة اخلاصة بالتعليم (التعليم حىت عام  ٤وللهدف 

، بدرجات خمتلفة. واضطلع الفريق املعين بالتقرير ٢٠٣٠ليم حىت عام حبوثًا تطبيقية يف جمال دعمها للتع ١معاهد الفئة 
العاملي لرصد التعليم للجميع بدور رئيسي يف دفع عجلة األنشطة البحثية إىل األمام يف خمتلف املواضيع املتعلقة بالتعليم 

 بوصفه أساساً لتقييم إجنازات التعليم للجميع.

اليونسكو أكثر اتساقاً مع عمل اليونسكو يف جمال تنسيق ورصد جدول أعمال  وجيب أن تكون البحوث اليت جتريها -٤٧
. وإن إدراج عمل اليونسكو املتعلق ببحوث التعليم يف بنية دعم وتنسيق موّحدة ومشرتكة للتعليم ٢٠٣٠التعليم حىت عام 

فكري االستشرايف التآزر يف التيف املقر ينبغي أن يضمن حتقيق ترابط أفضل بني املهمتني، واملزيد من  ٢٠٣٠حىت عام 
 والبحوث التعليمية التطبيقية اليت ُجترى يف كل أقسام قطاع الرتبية يف اليونسكو.

تعليم، لل الدولية األهداف قتحقي صوب والتقدم التعليم في الحق ممارسة ورصد تشجيع: ١٢النتيجة المنشودة 
 المجمعة بالبّينات لسياساتا بشأن الحوار وإثراء

تؤكد األطر التقنينية اليت متثل جوهر مهمة اليونسكو على عدم القابلية للتصرف يف احلق يف التعليم. وقد مت دعم  -٤٨
تطبيق الدول األعضاء للحق يف التعليم من خالل تطوير ورصد قواعد ومعايري التعليم اخلاصة باليونسكو واملشورة التقنية 

وضع أطرها القانونية والسياسية. وهذا النهج القائم على احلقوق، الذي عززته اليونسكو بشدة على  املقدمة يف استعراض أو
من أهداف التنمية املستدامة. ويف سياق االسرتاتيجية اجلديدة بشأن  ٤مر السنوات املاضية، ميثل األساس املتني للهدف 

شطة اليت يضطلع ن عناصر عمل برنامج التعليم عرب مجيع املهام واألنالوثائق التقنينية، يشكل العمل التقنيين عنصراً أساسياً م
هبا قطاع الرتبية. ومتثل النتائج امللموسة، من بني أمور أخرى، ما يلي: آليات الرصد املتينة اليت تعزز تشاطر املعلومات 
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والسياسية؛ والطلبات  توجيهية القانونيةوالرتويج هلا؛ وقاعدة بيانات عاملية تضمن املساءلة والشفافية؛ واستعراض املبادئ ال
 ذات الصلة املقدمة من الدول األعضاء فيما يتعلق بإصالح قانون التعليم.

 "التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع ))، املعروف رمسيًا باسم "GEM(أو تقرير ( التقرير العاملي لرصد التعليم -٤٩
)GMRوغاياته، تند إىل بّينات، يرصد التقدم على طريق حتقيق هدف التعليم العايل)، هو تقرير مستقل حتريرياً، متني، مس 

،  ٢٠١٥-٢٠٠٢، يف إطار األهداف اجلديدة للتنمية املستدامة. وعلى مر الفرتة ٢٠١٥اعتمده اجملتمع الدويل يف عام 
طريق حتقيق أهداف  الدويل على كان للتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع دور فعال يف رصد التقدم الذي حيرزه اجملتمع

التعليم للجميع. وقدم التحليل الوارد يف التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع أساسًا هامًا للبحوث املستندة إىل بّينات 
يف جمال التعليم. ومن املسّلم به على نطاق واسع أن هذا  ٢٠١٥مّهدت الطريق أمام إعداد جدول األعمال ملا بعد عام 

وغريها من أولويات ميع للجير ميثل نشاطًا تروجييًا وأداة تقنية ال غىن عنهما لضمان توفري التعليم األساسي واجليد التقر 
، واستناداً إىل ٢٠١٥السياسات يف جمال التعليم والتعلم. ومع جتديد التفويض لفريق التقرير العاملي لرصد التعليم يف عام 

سلسلة جديدة من تقارير رصد التعليم تركز على  ٢٠١٦استهل هذا الفريق ابتداءً من عام  اخلربات املرتاكمة اليت يتمتع هبا،
 اجلانب الدويل.

تعزيز االلتزام السياسي بالتعليم في جداول العمل العالمية واإلقليمية والوطنية، وتعزيز : ١٣النتيجة المنشودة 
 أساليب التعاون

حديد بوصفها الوكالة الرائدة يف جمال التعليم يف دعمها للدول األعضاء لت جنحت اليونسكو من جديد بتبّوؤ الصدارة -٥٠
، يّسرت اليونسكو، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة ٢٠١٢جدول أعمال التعليم العاملي اجلديد. ومنذ عام 

. ومن خالل ربط ٢٠١٥ة ملا بعد عام مشاورة األمم املتحدة املواضيعية العاملية بشأن التعليم يف خطة التنمي(اليونيسيف)، 
هذه العملية بآليات التنسيق القائمة للتعليم للجميع، فقد متت الدعوة بنجاح إلعداد خطة واحدة للتنمية ملا بعد عام 

(التقرير العاملي لرصد التعليم)  ٢٠١٤. وأبلغ اتفاق مسقط الذي اعُتمد يف االجتماع العاملي للتعليم للجميع لعام ٢٠١٥
من أهداف التنمية املستدامة، وكذلك إطار أهداف التنمية املستدامة الذي  ٤رتاح الفريق العامل املفتوح بشأن اهلدف باق

). وقد شّكل هذا اإلطار أساس إعالن إنشيون واملنتدى ٢٠١٥اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة (أيلول/سبتمرب 
. واعُتمد إطار ٢٠٣٠َمعلماً رئيسياً يف رسم جدول أعمال التعليم حىت عام  ) الذي مثَّل٢٠١٥العاملي للرتبية (أيار/مايو 

من أهداف التنمية  ٤) لُيسرتشد به يف تنفيذ اهلدف ٢٠١٥(تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠٣٠العمل اخلاص بالتعليم حىت عام 
، ومواصلة عملية لصعيد العاملياملستدامة. ويتمثل التحدي بالنسبة إىل اليونسكو يف احلفاظ على دورها القيادي على ا

 التنسيق الشفاف والشامل، وضمان اتباع �ج مرتابط يركز على النتائج يف دعم البلدان.
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 العلوم الطبيعية -البرنامج الرئيسي الثاني 

 التقييم االستراتيجي العام - أوالً 

وتقدير  ع فيما خيص العلوم واليت حتظى باعرتافإن اليونسكو هي وكالة األمم املتحدة اليت هلا والية حمدَّدة الطاب -٥١
واسعي النطاق من األوساط العلمية وال سيما يف الدول األطراف النامية اليت حتتاج إىل االنتفاع باملعارف العلمية يف نشدا�ا 

 حتقيق التنمية املستدامة.

التكنولوجيا م األمهية الذي تؤديه العلوم و لقد اضطلعت هذه املنظمة مبهمة اسرتاتيجية يف شحذ الوعي بالدور احلاس -٥٢
واالبتكار باعتبارها وسائل متكني وعوامل دفع بالتنمية املستدامة قدماً ويف النهوض هبذا الدور، وذلك على املستوى الوطين 

لسبل ا واإلقليمي والعاملي. فالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار غدت حتظى أكثر منها يف أي وقت مضى باالعرتاف بصفتها
ضمن إطار خطة التنمية  ٢٠١٥الرئيسية إىل التنمية املستدامة كما يشهد عليه أهم االستنتاجات اليت ُخلص إليها يف عام 

وأهداف التنمية املستدامة احملدَّدة فيها، وخطة عمل أديس أبابا بشأن متويل التنمية، وإطار سنداي  ٢٠٣٠املستدامة لعام 
)، واتفاق باريس بشأن تغري املناخ، وخطة عمل اسطنبول من أجل أقل البلدان منواً. SFDRRللحد من خماطر الكوارث (

وتُوىل عناية خاصة لنقل املعارف والتكنولوجيا ولبناء القدرات، كما جتسَّد يف اعتماد آلية التيسري يف جمال التكنولوجيا (خطة 
 ول).عمل أديس أبابا) أو يف إنشاء بنك للتكنولوجيا (خطة عمل اسطنب

إن من شأن عمل املنظمة املتعلق بسياسات العلوم، ودورها التحفيزي الرئيسي يف تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسة،  -٥٣
واستعماهلا أدوات الرصد، والتزامها باخلطط الدولية املتعلقة بالعلوم الناشئة ومشاركتها الضرورية يف تنفيذها مشاركة ال غىن 

وحتقيق أهداف  ٢٠٣٠لة بصورة خاصة ملساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام عنها، ما جيعلها مؤهَّ 
التنمية املستدامة. ولئن اعُرتف بأمهية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار فيما خيص التنمية املستدامة اعرتافًا واسع النطاق فإن 

وبني توّخيات   اغتنام هذه الفرصة الفريدة وإقامة التوازن الدقيق بني مواردهالربنامج الرئيسي الثاين يواجه التحدي املتمثل يف
الدول األعضاء والشركاء. فيجب على املنظمة أن تُعىن كبَري العناية بالسهر على تقدمي املسامهة املناسبة يف آليات األمم 

 التآزر والنهوج املشرتكة.املتحدة احلديثة اإلنشاء والتعاون الناجع معها بغية العمل املستند إىل 

) وبرنامج IHPدرولوجي الدويل احلكومي (يوتشمل برامج اليونسكو احلالية اخلاصة بالعلوم، وال سيما الربنامج اهل -٥٤
) والربنامج الدويل للعلوم IGGP) والربنامج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية (MABاإلنسان واحمليط احليوي (

)، طيفاً واسعاً من التخصصات العلمية وما يقرتن هبا من �وج متعلقة بالسياسة و�وج متعلقة بالتنفيذ. IBSPاألساسية (
 ويربِّر السياُق الدويل والتنظيمي السريُع التغِري ضرورَة االنتقال إىل الرتكيز على املبادرات التجريبية التمهيدية يف جماالت

دول األطراف  تدار يف مقر اليونسكو لكن تنفَّذ بصورة رئيسية يف امليدان، مث قيام الالسياسة والرصد والتقنني واالبتكار، اليت
 عند جناحها بتوسيع نطاقها.
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أمريكي املخصَّصة لقطاع العلوم الطبيعية يف إطار وثيقة امليزانية  دوالر مليون ٦٥٣وبالقياس إىل امليزانية العادية البالغة  -٥٥
مبقدار  ٥م/ ٣٧انيته العادية حبسب خطة اإلنفاق يف إطار الوثيقة قـُلِّصت ميز  ٥م/ ٣٦املعتمدة 

أمريكي. وإزاء هذا التحدي عبَّأ هذا القطاع أمواًال  دوالر ماليني ٥٠٧) فبلغت يف املائة ٢٥أمريكي ( دوالر مليون ١٢,١
وهبات بلغ جمموعها  ٢٠١٥-٢٠١٤أمريكي خالل فرتة السنتني  دوالر ٧٨ ٣٢٨ ٠٠٠خارجة عن امليزانية بلغ جمموعها 

أمريكي. ويشار من جهة أخرى إىل أن امليزانية املخصَّصة لسد تكاليف املوظفني حبسب اخلطة  دوالر ٢ ٤١٥ ٠٠٠
تنطوي أيضًا على ختفيض يقارب مقداره  ٥م/ ٣٧ماليني دوالر أمريكي يف إطار الوثيقة  ٥٠٧القائمة على إنفاق 

 ٥م/ ٣٦) بالقياس إىل املقدار املناظر يف امليزانية املعتمدة بالوثيقة يف املائة ٢١أمريكي (أي ما نسبته  دوالر ماليني ٧,٠
) خالل يف املائة ٢٢,٥وظيفة (أي  ٣٢أمريكي. وأفضى ذلك إىل تقليص مالك الوظائف مبقدار  دوالر مليون ٦٥٣البالغة 

لنتائج املثلى يف ارد البشرية الالزمة إلحراز افرتة السنتني تقليصًا مشل مجيع وحدات القطاع، مؤديًا إىل نقص خطري يف املو 
تنفيذ الربامج ويف القدرة على مجع األموال. وطُبِّق ختفيض مالك الوظائف يف املقر ويف امليدان لكن القطاع بذل قصاراه 

 الستدامة حضوره امليداين من خالل تسويات ضمن نطاق املوارد املتاحة.

 السبيل إلى المضي قدماً 

أن يُثابَر يف نشاط اليونسكو يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار على الرتكيز يف املقام األول على مسائل يُنتظر  -٥٦
التنمية، باتّباع �وج جامعة شاملة لعدة قطاعات ُتستهدف هبا البلدان النامية، وال سيما األولوية العاملية املتمثلة يف أفريقيا، 

زرية الصغرية النامية، مع مراعاة األبعاد اجلنسانية واألبعاد املتعلقة حبقوق اإلنسان واألبعاد وأقل البلدان منواً، والدول اجل
األخالقية. كما سيتعنيَّ يف الربنامج الرئيسي الثاين إيالء عناية خاصة حلظوِّ املعارف احمللية ومعارف الشعوب األصلية مبا 

 ولتجسيد ذلك يف ختطيط الربامج وتنفيذها. يناسب من املكانة ومن إمكانية التعبري عن الشواغل

اً وينبغي أيضًا أن ُيستنار يف التوجهات فيما خيص الربنامج الرئيسي الثاين يف املستقبل بنتائج العملية اجلارية حالي -٥٧
ليت ميكن فيها القرن األنشطة الربناجمية بأهداف التنمية املستدامة واتفاق باريس بشأن تغري املناخ بغية استبانة اجملاالت 

 العمل على النحو األكثر فعالية لتحقيق الفائدة واملزايا النسبية.

على أساس األولويات،  ٥م/ ٣٧ولئن كانت الدول األعضاء قد أولت، يف عملية تنفيذ امليزانية املدرجة بالوثيقة  -٥٨
يها اجملتمعات هي أقرب يبدو أن املنافع اليت جتندرجة أولوية متويلية أعلى لعلوم املياه والعلوم اإليكولوجية التطبيقية حيث 

حتقُّقاً فإن االستثمار اهلادف يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار هو أيضاً السبيل الذي ستجين به الدول األعضاء املنافع يف 
على طريق بناء  لاألمد األطول على طريق النجاح يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. إن هتيئة الظروف املؤاتية للعم

: جمتمعات املعرفة واالقتصادات الزرقاء/اخلضراء املستدامة تستلزم (كما ُيشدَّد عليه يف الوثيقة املعنونة "تقرير اليونسكو للعلوم
") حسن احلوكمة، وال سيما حسن احلوكمة يف جمال العلوم وسياسات العلوم الشاملة مشوًال ميتد نطاقه ٢٠٣٠حىت عام 

ة ت احلصيفة على صعيد االستثمار يف البحث والتطوير وصوالً إىل التعليم النظامي للعلوم والتكنولوجيا واهلندسمن االختيارا
) يف مجيع املراحل، وتشجيع املواطنني على اإلملام بالعلوم. وقد ُصنِّف مجيع الربامج الرامية إىل حتقيق STEMوالرياضيات (
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رد الثاين باعتبارها متدنيَة درجِة األولوية، فتعنيَّ على القطاع االقتصار على جمهذه األهداف ضمن إطار الربنامج الرئيسي 
تدبُّر أمره من خالل األموال اخلارجة عن امليزانية لدعم أدوات من قبيل "تقرير اليونسكو للعلوم"، و"املرصد العاملي املعين 

)، WWDRالتقارير العاملية عن التنمية املائية () وكذلك GO-SPINبوثائق سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار" (
 باعتبارها وثائق رئيسية فيما خيص التخطيط والرصد.

وينبغي أيضًا االستثمار يف االسرتاتيجيات اإلقليمية اخلاصة باالحتياجات واألولويات اإلقليمية. وال ميكن قياس  -٥٩
سكو من جل الذي يُفتقر إليه يف الوقت احلاضر. وتكتسب اليونالنتائج ذات الوقع إال من خالل تقييم الربامج الطويل األ

واليتها الواسعة النطاق ميزة حامسة يف منظومة األمم املتحدة على صعيد تنفيذ الربامج الشاملة اجلامعة للتخصصات يف 
لتغري املناخ.  ديجماالت من قبيل تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات، واحلد من خماطر الكوارث، والتص

وكراسي اليونسكو هتيئ إذا  ٢و ١فالشبكات املنقطعة النظري العاملة يف جمال العلوم املتمثلة يف املعاهد واملراكز من الفئتني 
 ٢ُعبئت كلَّ التعبئة أدوات قوية لتحقيق السالم والتنمية املستدامة. ويُزَمع عقد االجتماع العاملي األول للمراكز من الفئة 

 يف الصني. ٢٠١٦ يتصل عملها بالعلوم يف أيار/مايو اليت

درولوجي الدويل احلكومي يوفيما يتعلق بالربامج البيئية، ينبغي استطالع إمكانية املزيد من التآزر بني الربنامج اهل -٦٠
)IHP) وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي (MABشبكة ستعانة ب) وسائر القطاعات املعنية من قطاعات اليونسكو لتحسني اال

معازل احمليط احليوي بغية النهوض مبا تستلزمه التنمية املستدامة من احللول املستندة إىل العلوم واملّتسمة بالشمول يف الوقت 
ذاته. وينبغي االستمرار على تقدمي الدعم لربنامج علوم األرض، وال سيما يف ضوء بناء قدرات الدول األعضاء النامية على 

 ها املعدنية الوطنية حيث تتمتع اليونسكو مبيزة نسبية بيِّنة.تنظيم موارد

ويف الوقت ذاته يظل التحدي املتمثل يف وجوب إقامة التوازن بني التمويل يف إطار الربنامج العادي وتعبئة املوارد  -٦١
الية إىل االفتقار إىل لبشرية واملوارد املاخلارجة عن امليزانية للتكفل مبتانة الربامج واستدامتها ماثًال. وتؤّدي حمدودية املوارد ا

 علوم.آلية للتنبؤ فيما خيص خمتلف اجملاالت الرباجمية متثِّل رابطاً بالعمل على طريق هتيئة جمموعة شاملة من املشاريع املتصلة بال

 التقييم بحسب محور العمل/النتيجة المنشودة - ثانياً 

ط وم والتكنولوجيا واالبتكار، ووضع نظم قوية للحوكمة وتوثيق الرواب: تعزيز السياسات في مجال العل١محور العمل 
 بين العلوم والسياسات والمجتمع

تعزيز السياسات في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وتوثيق الروابط بين العلوم : ١النتيجة المنشودة 
ية والشعوب مثل الدول الجزرية الصغيرة الناموالسياسات، وتوطيد التشارك مع المجتمع، بما يشمل الفئات الضعيفة 

 األصلية
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 سياسة العلوم، والرتابط بني العلوم والسياسات )١(

قامت دول أعضاء عديدة بوضع سياساهتا يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وأعملت هذه السياسات وتعلَّمت  -٦٢
وجيا واالبتكار سكو مثل املرصد العاملي املعين بسياسات العلوم والتكنولسبل مراقبة تنفيذها استناداً إىل آليات أنشأهتا اليون

)GO-SPIN والتقارير القطرية، وذلك يف منطقة أفريقيا خباصة ويف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب ومنطقة الدول العربية (
نولوجيا اء من وضع مؤشرات للعلوم والتكومنطقة آسيا مبا فيها الدول اجلزرية الصغرية النامية. ومت متكني الدول األعض

هو املركز الدويل للبحوث والتدريب  ٢واالبتكار من خالل دعمها بالتعاون مع معهد اليونسكو لإلحصاء ومركز من الفئة 
). وُميضى يف متكني الدول األعضاء من اإلحاطة األفضل بآثار CISTRATاملعين باسرتاتيجيات العلوم والتكنولوجيا (

ات على مسامهة النساء يف العلوم، وحتسني تشكيلة تدابريها املتخذة على صعيد السياسات من أجل حتقيق املساواة السياس
 بني اجلنسني يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

عانة هبذا تومبتابعة االجتاهات يف مضمار العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بواسطة تقرير اليونسكو للعلوم، تسّنت االس -٦٣
من الغايات املرتبطة  ٥-٩التقرير من أجل املراقبة العاملية للعمل من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وال سيما الغاية 

من هذه األهداف، ما عزَّز مكانة اليونسكو بصفتها الوكالة الرائدة بني وكاالت األمم املتحدة املعنية بالعلوم  ٩باهلدف 
وفَّر إطاراً للتباحث الرفيع املستوى بشأن مسامهة العلوم  ٢٠١٥بتكار.كما أن منتدى العلوم العاملي لعام والتكنولوجيا واال

 .٢٠٣٠والتكنولوجيا يف خطة التنمية املستدامة لعام 

 بني ، شدَّد على أمهية تعزيز الرتابط٢٠١٢"، الذي ُعقد يف عام ٢٠إن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة "ريو+ -٦٤
العلوم والسياسات وقاعدة املعارف العلمية. وتنيط باليونسكو طبيعُتها الدولية احلكومية دوراً حمورياً يف هذه اجلوانب تؤديه 
بالتعاون مع شركائها الرئيسيني من األمم املتحدة ومن األوساط العلمية واحلكومية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

) التابع SABنه األمثلة التالية. فاليونسكو رسَّخت، باستضافتها أمانة اجمللس االستشاري العلمي (، وذلك كما تبيِّ ٢٠٣٠
لألمني العام لألمم املتحدة، مكانتها بصفتها املنظمة الرائدة بني منظمات األمم املتحدة يف جمال إسداء املشورة العلمية إىل 

ملتحدة. وحىت تارخيه أسدى هذا اجمللس املشورة بشأن دور العلوم فيما خيص األمني العام لألمم املتحدة وإىل منظومة األمم ا
خطة التنمية املستدامة، وتغري املناخ، وثورة البيانات، والتحديات اجلسام، واملعارف العلمية ومعارف الشعوب األصلية. إن 

نوع البيولوجي الدويل احلكومي املعين بالتاليونسكو، بصفتها واحدة من هيئات األمم املتحدة األربع املنتسبة إىل املنرب 
)، وهو اهليئة الدولية احلكومية احلديثة اإلنشاء اليت تتوىل تقييم حال التنوع البيولوجي IPBESوخدمات النظم اإليكولوجية (

يدة للتشارك دوخدمات النظم اإليكولوجية اليت يهيئها للمجتمع، تسهم يف عمليات التقييم العاملي واملناحي املتصوَّرة اجل
واختاذ القرارات اليت ستساعد الدول األعضاء على تصميم سياسات راسخة للصون األمثل مع دعم التنمية املستدامة. وقد 
تكفَّلت اليونسكو بإعمال مبادرة "أرض املستقبل"، وهي الربنامج العاملي الرئيسي املعين بالتشارك يف تصميم وإنتاج املعارف 

معة للتخصُّصات فيما يتعلق باملناخ العاملي، مبا يف ذلك تغري املناخ، املهيَّأ لتزويد الدول األعضاء من خالل البحوث اجلا
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باألساس املعاريف الالزم الذي يقوم عليه الرتابط بني العلوم والسياسات وللتمكني من رسم السياسات املستنري واملستند إىل 
 بيِّنات.

 مستفادةوالصعوبات والدروس ال المخاطر والفرص

بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار جبميع أبعادها مبثابة وسيلة هامة  ٢٠٣٠يستعان يف خطة التنمية املستدامة لعام  -٦٥
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. فيجب على اليونسكو أن ال تفوِّت هذه الفرصة اليت مل يسبق هلا مثيل املتاحة لشغل 

ة اعب يف ضرورة استدامة توفُّر ما يكفي مما ميوَّل يف إطار الربنامج العادي من املوارد املاليهذه الساحة. وقد متثل أكرب املص
واملوارد البشرية املتمتعة باخلربة يف هذا اجملال، باعتبار ذلك شرطًا مسبقًا لتعبئة ما يكفي من األموال اخلارجة عن امليزانية 

سكو لزيادة ع بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. ومثة سوانح جديدة متاحة لليونوتلبية طلب الدول األعضاء املتزايد على االنتفا 
تأثريها من خالل آلية التيسري يف جمال التكنولوجيا وبنك التكنولوجيا، تينك املبادرتني احلديثتني يف سياق اخلطة الدولية 

ن أهداف الربنامج االسرتاتيجية ("تعزيز السياسات م ٤للهدف  ٢٠١٠للتنمية. لقد نـُوِّه يف إطار التقييم الذي ُأجري يف عام 
وبناء القدرات يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار") إىل أنه "تتمتع اليونسكو مبيزة نسبية يف حفز التعاون العلمي على 

حدى املنظمات إاملستوى العاملي ويف توفري قيادة عاملية فيما خيص بناء القدرات ورسم السياسات ... وتعد اليونسكو 
 الدولية القليلة اليت تضطلع مبهمة النهوض بقضية املساواة بني اجلنسني يف جمال العلوم".

، ويف املستقبل ستتعنيَّ معاجلة مسألة التوازن بني املوارد املوفَّرة يف إطار امليزانية العادية والتمويل اخلارج عن امليزانية -٦٦
املون املوظفون تماداً زائداً. ومن البنيِّ أيضاً أن مثة حاجة إىل تعزيز اخلربة اليت يتمتع هبا العالذي يعتمد عليه تنفيذ الربنامج اع

يف إطار امليزانية العادية. وجيب تعزيز التقرير العاملي للعلوم باعتباره أداة رصد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، كما ينبغي 
). وجيب تكميل املنتديات GO-SPINسياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (توسيع نطاق املرصد العاملي املعين بوثائق 

العلوم بغية إبراز الدور  ماسية يف جمالو الدعوية، مثل املنتدى العاملي للعلوم واملنتدى العاملي لالبتكار، مبنتدى عاملي للدبل
م خارجي لعمل ائية املقرَّة دولياً. ويُزَمع إجراء تقيياحملوري الذي تؤديه العلوم يف اإلسهام يف حتقيق السالم واألهداف اإلمن

. ويُفرتض أن تساعد نتائج ذلك التقييم ٢٠١٧-٢٠١٦اليونسكو املتعلق بسياسة العلوم وبناء القدرات يف فرتة السنتني 
 يف االهتداء إىل السبيل إىل املضي ُقدماً.

 مية ونظم املعارف احمللية ومعارف الشعوب األصليةاجملموعات الضعيفة احلال: الدول اجلزرية الصغرية النا )٢(

لقد أعدت اليونسكو مسامهات تشمل بنطاقها مجيع وحداهتا للسهر على جناح فعاليات السنة الدولية للدول اجلزرية  -٦٧
ت ا أعدواملؤمتر الدويل الثالث املعين هبذه الدول الذي ُعقد يف ساموا. كم ٢٠١٤الصغرية النامية اليت نُظمت يف عام 

("إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية  SAMOAاليونسكو، متابَعًة منها يف شأن الوثيقة اخلتامية املسّماة مسار 
النامية")، مبسامهات من مجيع الربامج والدول األعضاء من بني الدول اجلزرية الصغرية النامية، مشروع خطة عمل للدول 
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لتسعني بعد اسرتاتيجية لتنفيذها ووثائق متصلة هبما ستقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورته التاسعة وااجلزرية الصغرية النامية و 
 املئة ودورته املئتني ودورته األوىل بعد املئتني.

وقد حفَّزت اليونسكو العمل لتحقيق نقالت كربى على صعيد االعرتاف العاملي مبعارف الشعوب األصلية واملعارف  -٦٨
الدولية احلكومية املعنية بتغري املناخ  للهيئة تقرير التقييم اخلامسليت غدت معرتفاً هبا اعرتافاً كامالً بشأن تغري املناخ يف احمللية ا

)IPCC ويف اتفاق باريس. وكذلك يُعرتف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية فيما خيص التنوع البيولوجي وخدمات (
ات التقييم اليت يقوم هبا املنرب الدويل احلكومي املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم النظم اإليكولوجية يف عملي

)، ويُعرتف هبا فيما خيص احلد من خماطر الكوارث اعرتافاً يرد يف الوثائق اخلتامية إلطار سنداي للحد IPBESاإليكولوجية (
 ).SFDRRمن خماطر الكوارث (

 س المستفادةوالصعوبات والدرو  المخاطر والفرص

إن العمل فيما يتعلق بالدول اجلزرية الصغرية النامية ومبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية يسهم يف حتقيق  -٦٩
من هذه األهداف من أجل  ١٥من أهداف التنمية املستدامة من أجل توفري مقوِّمات الصمود، واهلدف  ١٣و ١اهلدفني 

وجي لبات ذات الصلة الصادرة عن جهات منها املنرب الدويل احلكومي املعين بالتنوع البيولاستدامة أسباب العيش. وتتزايد الط
) واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية IPCC) واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ (IPBESوخدمات النظم اإليكولوجية (

) واجمللس CBD( ) واتفاقية التنوع البيولوجيWMOوية () واملنظمة العاملية لألرصاد اجلUNFCCCبشأن تغري املناخ (
االستشاري العلمي التابع لألمني العام لألمم املتحدة، بغية توسيع نطاق العمل بشأن معارف الشعوب األصلية واملعارف 

ية واملعارف احمللية. لاحمللية يف جمال تغري املناخ وجمال احلد من خماطر الكوارث، واجلمع بني العلوم وبني معارف الشعوب األص
إن هذا اجملال املستجد على صعيد الرتابط بني العلوم والسياسات يستلزم االبتكاَر القائم على اجلمع بني التخصُّصات 

 وإحراز نتائج عالية اجلودة لكي تظل اليونسكو يف طليعة ركب التطور.

يه اليونسكو ىل احلفاظ على الدور القيادي الذي تؤدويف املستقبل سيصعب التوصل، باالستعانة باملوارد احلالية، إ -٧٠
بينما تتأتى عن االعرتاف العاملي مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية طلبات واحتياجات إىل التمويل، يف جماالت 

إسهام  زمنها جماالت جديدة مثل احلد من خماطر الكوارث. كذلك ميكن فيما خيص الدول اجلزرية الصغرية النامية تعزي
اليونسكو بشىت وحداهتا من خالل حتسني التنسيق وتعبئة املوارد اخلارجة عن امليزانية. ويُفرتض أن هتيئ خطُة العمل اخلاصة 
بالدول اجلزرية الصغرية النامية واسرتاتيجيُة تنفيذها اإلرشادات الالزمة لتحسني أداء الربنامج لصاحل الدول اجلزرية الصغرية 

 النامية.

املعتمدة، تشمل أبعاداً متعددة  ٥م/ ٣٧هي نتيجة دمج ثالث نتائج منشودة واردة يف الوثيقة  ١ن النتيجة املنشودة إ -٧١
لنظم العلوم واملعارف فيها مبا يف ذلك سياسُة العلوم والرتابُط بني العلوم والسياسات ومعارُف الشعوب األصلية واملعارف 
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غرية النامية. وُيالحظ يف آن معاً أن طلب الدول األعضاء يف اجملاالت األخرية الذكر  احمللية واحتياجاُت الدول اجلزرية الص
 كبري لكن الدول األعضاء أسندت إىل هذه اجملاالت درجة أولوية متويلية متدنية، وذلكم وضع يستلزم املزيد من الدراسة.

 : بناء القدرات المؤسسية في العلوم والهندسة٢محور العمل 

: تعزيز بناء القدرات فيما يخص البحوث والتعليم في مجال العلوم الطبيعية، بجملة وسائل ٢نشودة النتيجة الم
 منها استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

 : النهوض بالبحث والتعليم في المجال الهندسي المتعدد التخصصات ألغراض التنمية٣النتيجة المنشودة 
 المستدامة وتطبيقهما

الدول األعضاء النامية قدرهتا يف جمال العلوم على مستويات عديدة من خالل البحوث ودورات التدريب  عززت -٧٢
)، وأكادميية العلوم العاملية للتقدم العلمي ICTPواملنح والزماالت وذلك عن طريق مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية (

). وقد أفضت السنة الدولية للضوء والتكنولوجيا IBSP( لعلوم األساسية)، والربنامج الدويل لTWASيف البلدان النامية (
 صات يف جمال تعليم العلوم.مبادرة جامعة للتخص ١٢كبري إىل القائمة على استخدامه اليت تكلَّلت بنجاح  

 وومت تشجيع علميات طموحات فنالت عشر منهن جوائز وُمنحت أربع وعشرون منهن زماالت تقديرًا هلن و/أ -٧٣
ومنظمة اليونسكو من أجل مسامهة النساء يف العلوم؛ ومنظمة العامالت يف  L’Oréalدعماً من خالل الشراكة بني شركة 

)، اليت يبلغ اآلن TWAS) القائمة يف أكادميية العلوم العاملية للبلدان النامية (OWSDامليدان العلمي من أجل العامل النامي (
؛ والتحقت ٢٠١٥-٢٠١٤شابة يف فرتة السنتني  ١١٤واليت قدمت الدعم إىل  ٤ ٥٩٥عدد العلميات العضوات فيها 

فتاة، راح بعضهن يدرسن هذه املواد  ٥٠٠باملخيم الصيفي للعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات الذي أُقيم يف كينيا 
 يف اجلامعة.

مثة اآلن ن أنشطة التدريب أربعة وعشرون بلداً. و وفيما خيص االستخدام املستدام ملصادر الطاقة املتجددة، استفاد م -٧٤
مخس دول أعضاء أفريقية تعتزم توسيع نطاق تزويد مدارسها الريفية بالكهرباء على املستوى الوطين من خالل جهودها 

جلاري تنفيذه يف ا اخلاصة على صعيد تعبئة املوارد، استناداً إىل النتائج اليت تتحقق على حنو بيَّنه املشروع اخلارج عن امليزانية
 الدول املعنية املسمى "تزويد املدارس الريفية بالكهرباء املستمدة من الطاقة الشمسية".

وأُنشئ حتالف أفريقيا للهندسة نتيجة ألسبوعي أفريقيا للهندسة األولني اللذين نظمتهما اليونسكو لتناول مسألة  -٧٥
يث د لتشجيع اعتماد مناهج تعليم اهلندسة وشهادات املهندسني حبتعليم اهلندسة يف هذه القارة. ويف آسيا بُذلت جهو 

. وجرت من خالل أنشطة تواصلية التوعيُة ١٩٨٩حيظى مزيد من البلدان باالعتماد الدويل مبوجب اتفاق واشنطن لعام 
يم اهلندسة، لتعل على النطاق العاملي باحلاجة إىل مزيد من املهندسني، وال سيما املهندسات، وُعزِّزت النهوج اجلديدة

 .٢سيما عن طريق املراكز من الفئة  وال
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 والصعوبات والدروس المستفادة المخاطر والفرص

ت إىل األداء فيما خيص النتيجتني املنشودتني املعنيتني فإن الدول األعضاء أعرب‘‘ جيم’’على الرغم من إسناد الدرجة  -٧٦
)، STEMساسية، وتعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات (بوضوح عن رغبتها يف استمرار دعم برامج العلوم األ

والطاقة املتجددة، كما يربهن عليه مقدار ما ُحصِّل من األموال اخلارجة عن امليزانية. ويصح ذلك على أفريقيا بصورة خاصة. 
للعيان على الصعيد  واهلندسة والرياضيات ويتزايد إبراز الربامج اخلاصة باملساواة بني اجلنسني يف جمال العلوم والتكنولوجيا

 العاملي.

إن لليونسكو ميزة نسبية هاّمة يف جمال تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات تتأتى عن واليتها اجلامعة  -٧٧
ات تستند خطة التنمية يللتخصُّصات واألولوية اليت توليها للمساواة بني اجلنسني. وإىل العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياض

منها (الغاية  ١٢) واهلدف ٥-٩من أهداف التنمية املستدامة (الغاية  ٩برمتها، وال سيما اهلدف  ٢٠٣٠املستدامة لعام 
 أ)، كما ُيستند إىل العلوم األساسية الالزمة لتخفيف وطأة تغري املناخ والتكيُّف معه.-١٢

إىل أن "املركز الدويل  ٢٠١١) الذي أُجري يف عام ICTPللفيزياء النظرية ( وقد ُخِلص يف إطار تقييم املركز الدويل -٧٨
للفيزياء النظرية مؤسسة جيدة األداء وذات تأثري جتمع بني البحوث العالية اجلودة وبناء القدرات العلمية اهلامة يف البلدان 

املزيد من الفرص اليت  تعاون مع اليونسكو بغية هتيئةالنامية. وتتعلق التحديات املاثلة على طريق املضي قدماً [...] بتعزيز ال
 تأيت باملنفعة لكلتا املؤسستني". وقد مت تذليل هذه التحديات كما يبيِّنه تعاون املركز الدويل للفيزياء النظرية مع الربنامج

، واملركز ٢٠١٥ه لعام ) بشأن السنة الدولية للضوء والتكنولوجيا القائمة على استخدامIBSPالدويل للعلوم األساسية (
)، واألنشطة SESAMEالدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط (

املضطلع هبا بصورة مشرتكة يف جمال تعليم العلوم أو مواصلة التعاون يف جمال تدريب معلمي العلوم والتكنولوجيا واهلندسة 
 والرياضيات.

من أهداف الربنامج االسرتاتيجية  ٤يما خيص برنامج الطاقة املتجددة، نـُوِّه يف إطار تقييم العمل لتحقيق اهلدف وف -٧٩
، على الرغم من انطواء هذا التقييم على حتفظات بشأن فعالية برنامج اليونسكو اخلاص بالطاقة ٢٠١٠الذي أُجري يف عام 

 حيث املوارد املخصَّصة هلا، إىل أن الربنامج "يظل حيظى بدعم قوي من كثرييف سياق املقارنة بالوكاالت األوفر حظاً من 
من األنشطة اجملراة يف جمال الطاقة  ٢٠١٥-٢٠١٤من الدول األعضاء". ومنذ ذلك احلني حظي ما شهدته فرتة السنتني 

للتعليم والتدريب  الربنامج العاملياملتجددة بالرتحيب كمسامهات يف عقد األمم املتحدة للطاقة املستدامة للجميع، ونـُوِّه ب
) باعتباره مثاًال ُحيتذى يف الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم GREETيف جمال الطاقة املتجددة (

 )").COP21املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ("مؤمتر األطراف احلادي والعشرين (
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األمهية يف التصدي للتحديات امللحة الواسعة النطاق املاثلة أمام اجملتمع، إذ ُحيتاج  ويؤدي املهندسون دورًا حاسم -٨٠
 ١١و ٩و ٧و ٦و ٤إليهم يف الواقع فيما خيص مجيع أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر تقريباً، وال سيما األهداف 

ندسة لسد إىل العدد الكايف من خرجيي دراسات اهل –املتقدمة منها والنامية على السواء  –منها، بينما يفتقر معظم البلدان 
االحتياجات احلالية. ويظل طلب الدول األعضاء األفريقية واآلسيوية لتعليم اهلندسة واعتماد دراساهتا عالياً. ومن شأن 

ال اهلندسة. وقد  اليونسكو إذا ُعزِّزت أن تشغل مكانة فريدة متكِّنها من معاجلة مشكلة تدين النسبة املئوية للعامالت يف جم
كان من شأن حمدودية املوارد أن تلحق ضررًا شديدًا بربنامج اهلندسة لوال الدعم الذي قدمته ثالثة مراكز جديدة معنية 

 ، وخرباء استشاريون، والدعم العيين الذي قدمه الشركاء والقطاع اخلاص.٢باهلندسة من مراكز اليونسكو من الفئة 

من أهداف الربنامج االسرتاتيجية إىل أن "برنامج اهلندسة يظل إثر  ٤يم العمل لتحقيق اهلدف وقد نوِّه يف إطار تقي -٨١
تقليص يف موارده [...] يركِّز على شحذ الوعي فال ينتقل إىل الرتكيز على العمل املتعلق بالسياسات كما اقُرتح يف إطار 

 التقييم".

املوظفني إىل حد حرج، ما يعيق قدرهتما على االستفادة من مجع  إن برنامج الطاقة وبرنامج اهلندسة منقوصا مالكِ  -٨٢
 األموال هلذين املوضوعني املمكن إمكانية كبرية.

ا ويف املستقبل سيتعنيَّ على اليونسكو أن تعمل على أساس ميزهتا النسبية البيِّنة يف جمال تعليم العلوم والتكنولوجي -٨٣
تنفيذ املهام مشرتكة بني القطاعات، بالتعاون مع الشركاء املعنيني، بغية الدفع قدماً بواهلندسة والرياضيات بوضع اسرتاتيجية 

املعنية عن طريق تعبئة شبكاهتا املتصلة بالعلوم وغريها من الشبكات واملعاهد واملراكز. وسيستمر التعاون مع قطاع الرتبية 
. أما أنشطة تعليم العلوم على ٢٠١٥ت، الذي بدأ يف عام بشأن تعليِم البناِت العلوَم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيا

 الصعيد الوطين فينبغي أن تُتناول على مستوى املكاتب امليدانية بقدر املستطاع.

) وأنشطة بناء القدرات يف جمال العلوم IBSPوميكن أن يستعان يف تنفيذ أنشطة الربنامج الدويل للعلوم األساسية ( -٨٤
) وأكادميية ICTPم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات استعانًة أكرب باملركز الدويل للفيزياء النظرية (األساسية وجمال العلو 

) وباملركز CERNاملخترب األورويب للفيزياء اجلزئية ( –) وباملنظمة األوروبية للبحوث النووية TWASالعلوم للبلدان النامية (
 ).SESAMEالعلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط (الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال 

وميكن لليونسكو، باالستناد إىل عملها السابق واحلايل يف جمال اهلندسة، أن تركِّز على السياسة التمهيدية والرصد  -٨٥
ات النطاق الواسع إىل ذ بضم املتابعة بشأن تقرير اليونسكو األول للهندسة إىل تقرير اليونسكو للعلوم. ويف حالة املشاريع

حد كاف لتمويل توظيف عاملني ضمن إطار برنامج اهلندسة ستلزم أموال خارجة عن امليزانية للمضي قدمًا يف تنفيذه. 
 وينبغي التخطيط إلجراء تقييم خارجي هلذا الربنامج فور التمكن من حتديد موارد التمويل.
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يرتكَّز عمل اليونسكو يف جمال بناء القدرات يف العلوم األساسية وُحيتاج حاجة ماسة إىل تدارس مدى وجوب أن  -٨٦
واهلندسة على األبعاد التمهيدية مبا فيها حوكمة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وسياستها ورصدها ووضع معايريها 

إىل بناء القدرات املؤسسية  دة الراميةماسية على صعيدها، ما ُحيتمل أن ُحيدث أثراً عاّماً أكرب بالقياس إىل التدابري املنفر و والدبل
والقدرات البشرية اليت ميكن أن تنفذها فرادى الدول األعضاء. وميكن أن يفضي ذلك على سبيل املثال إىل تعميم االهتمام 

ة ) واألنشطMAB) وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي (IHPدرولوجي الدويل (يبربنامج الطاقة ضمن إطار أنشطة الربنامج اهل
 املتعلقة بتغري املناخ وأن يضفي املزيد من الوضوح على حماور الرتكيز يف تقرير اهلندسة باعتباره آلية رصد.

تقييم خارجي لعمل اليونسكو املتعلق بسياسة العلوم  ٢٠١٧-٢٠١٦ومن املزَمع أن جيرى فيما خيص فرتة السنتني  -٨٧
ج الطاقة م يف إطاره مزيداً من اإلرشادات ذات الصلة. أما تقييم برناموبناء القدرات، يُفرتض أن هتيئ التوصيات اليت تقدَّ 

 املتجددة املزَمع إجراؤه فقد تعنيَّ إرجاؤه بسبب نقص األموال.

 : تعزيز المعارف والقدرات من أجل حماية المحيطات والسواحل وإدارتها على نحو مستدام٣محور العمل 

، يرجى الرجوع إىل التحليل الوارد يف القسم اخلاص باللجنة ٦و ٥و ٤نشودة والنتائج امل ٣فيما خيص حمور العمل  -٨٨
 الدولية احلكومية لعلوم احمليطات.

 : توطيد التعاون العلمي الدولي فيما يتعلق بنظم األرض والتنوع البيولوجي وتخفيف مخاطر الكوارث٤محور العمل 

 العلوم اإليكولوجية والجيولوجية: توسيع نطاق التعاون العالمي في ٧النتيجة المنشودة 

أقّر املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني إنشاء الربنامج الدويل لعلوم األرض واحلدائق  ٢٠١٥يف تشرين الثاين/نوفمرب  -٨٩
حديقة  ٢٠) واستحداث تسمية "احلديقة اجليولوجية لليونسكو". ومت خالل فرتة السنتني تعيني IGGPاجليولوجية (

 بلداً. ٣٣حديقة جيولوجية يف  ١٢٠دولة عضواً فبلغ جمموع احلدائق اجليولوجية املعيَّنة  ١٤لوجية عاملية جديدة يف جيو 

وتعمل الشبكة األفريقية ملؤسسات علوم األرض بنجاح بصفتها مرتَكزًا لتعاون املؤسسات وأصحاب املصلحة من  -٩٠
بلداً ملعاجلة ما لأللغام املخلَّفة يف أفريقيا جنوب الصحراء  ١٤ة يف ضمن أفريقيا ومن خارجها. وتعمل أفرقة حبث خمصَّص

 الكربى من آثار على البيئة وعلى الصحة.

 المستفادةوالصعوبات والدروس  المخاطر والفرص

ألعضاء، اإن اليونسكو هي وكالة األمم املتحدة الوحيدة اليت تتناول اجليولوجيا والفيزياء اجليولوجية. وقد أعربت الدول  -٩١
)، عن دعمها القوي لعمل اليونسكو يف هذا اجملال. وال IGGPبإقرارها الربنامج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية (

يقتصر شأن احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو على إمكان زيادهتا السياحة احمللية املستدامة بل يتعداه إىل إمكان حتفيزها 
 ليمية ومساعدهتا الدول األعضاء يف تدبُّرها املستدام ملواردها الطبيعية. االقتصادات اإلق
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بسبب إسناد الدرجة  ٢٠١٥-٢٠١٤يف فرتة السنتني  ٧وقد ُخفِّضت امليزانية املخصَّصة لتحقيق النتيجة املنشودة  -٩٢
لة وبالتايل وبالعمليات ذات الص إىل هذا العمل من حيث األولوية التمويلية، ما مس مبالك املوظفني املعنيني به "جيم"

بالقدرة على األداء وإحراز النتائج املنشودة يف هذا اإلطار. فإذا مل ُيسهر على أن ال يقل مقدار املوارد املخصَّصة ملهمة 
دة االيونسكو الفريدة هذه يف إطار الربنامج العادي عن احلد األدىن الالزم فإن ذلك سيضر شديد الضرر بالقدرة على االستف

 منها واغتنام الفرص املتاحة لتوفري أموال خارجة عن امليزانية من أجلها.

وميكن اإلحاطة بالتحديات املناخية والتصدي هلا على حنو أفضل من خالل تبادل املعلومات العلمية املتعلقة مباضي  -٩٣
) واحلدائق IGCPدويل لعلوم األرض (األرض وحباضرها ومبستقبلها املمكن. ولربامج علوم األرض، وال سيما الربنامج ال

من أهداف التنمية املستدامة. فينبغي أن يروَّج  ١٥و ١٣و ٨اجليولوجية العاملية لليونسكو، دور بنيِّ يف حتقيق األهداف 
ستدام على حنو أكثر فعالية دور وأمهية علوم األرض يف تنمية االقتصادات املراعية للبيئة، والسياحة املستدامة، والتدبُّر امل

 للموارد الطبيعية، واحلد من خماطر الكوارث، والتكيف مع تغري املناخ.

)، إرجاء التقييم IGGPوقد قرَّر القطاع، قراراً يعزى جزئياً إىل االنتقال إىل برنامج علوم األرض واحلدائق اجليولوجية ( -٩٤
، إىل فرتة السنوات األربع ٢٠١٧زَمع إجراؤه يف عام )، الذي كان من املIGCPاخلارجي للربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية (

 التالية. ويف املستقبل ستوىل عناية خاصة للمصاعب والفرص فيما خيص عمليات تعيني اليونسكو للمواقع املتعددة.

: تحسين تخفيف المخاطر وتعزيز اإلنذار المبكر باألخطار الطبيعية وتقوية التأهب للكوارث ٨النتيجة المنشودة 
 لقدرة على الصمود أمامهاوا

بلدًا تأهبها للكوارث ومقوِّمات صمودها حياهلا استنادًا إىل أنشطة اليونسكو، مبا يف ذلك جعل  ٧٠لقد حسَّن  -٩٥
املباين املدرسية آمن. وُعزِّزت ست شبكات من الشبكات العلمية القائمة للحد من خماطر الكوارث واملعنية باملخاطر 

عدد األخطار، وأُنشئت أربع شبكات جديدة خالل فرتة السنتني. وتُعترب مسامهة اليونسكو يف مؤمتر اجليولوجية وخماطر ت
سنداي املعين باحلد من خماطر الكوارث مثاالً ساطعاً على التعاون بني شىت القطاعات الذي ينبغي تكثيفه يف املستقبل مع 

 ث.رف احمللية وباألخالقيات ضمن خطة احلد من خماطر الكوار األخذ باالعتبارات املتصلة مبعارف الشعوب األصلية واملعا

 والصعوبات والدروس المستفادة اطر والفرصالمخ

من  ١٥) و١-١٣(الغاية  ١٣) و٥-١١(الغاية  ١١إن إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث، واألهداف  -٩٦
اطر للعمل والتعاون العامليني على احلد من خمأهداف التنمية املستدامة، واتفاق باريس، يهيئ مجيعها منوذجًا جديدًا 

الكوارث. ويتعنيَّ أن تتوفَّر للدول األعضاء كتلة حرجة من اخلربات والتشريعات واألدوات للحد من خماطر الكوارث، 
رة نظم دومواطنون ومتخذو قرارات متنوِّرون لتعزيز مقوِّمات صمودها حياهلا. ولليونسكو ميزة نسبية يف جماالت من قبيل مبا

 اإلنذار املبكر بالزالزل، بالنظر إىل املهمة الفريدة املنوطة هبا على صعيد العلوم اجليولوجية.
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) من أهداف "اإلسهام يف االستعداد ملواجهة الكوارث وختفيف آثارها"( ٥وقد ُعوين يف تقييم العمل لتحقيق اهلدف  -٩٧
هذه  احلجم بوجه عام، مما حيد من نطاق التأثري املباشر الناتج عنالربنامج االسرتاتيجية أن "مشروعات اليونسكو صغرية 

املشروعات. لكن مثة دالئل على أن اليونسكو متضي قدمًا على طريق إحداث التأثري". فبتوفُّر مالك أساسي صغري من 
ني وإشراك الطلبة) درِّباملوظفني، تنهض إقامة الشراكات مع جهات من قبيل اجلامعات احمللية باستدامة األنشطة (تدريب امل

على حنو غالبًا ما يؤيت نتائج جيدة. وميثِّل العمل مع املنظمات غري احلكومية اجتاهاً نامياً يتيح توسع نطاق التواصل على 
 مستوى اجملتمعات احمللية ("الشوط األخري").

ناء القدرات ت، أن تساعد يف بوميكن لليونسكو، باتّباع �ج مشرتك بني القطاعات قائم على تعدد االختصاصا -٩٨
وتعزيز الشراكات حبيث تتسىن االستفادة من العلم والتكنولوجيا لتناول احلد من خماطر الكوارث ومساعدة الدول األعضاء 

) SFDRRيف جهودها الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا فيما خيص إطار عمل هيوغو وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث (
مية املستدامة. وينبغي الرتكيز يف اجلهود اليت ستبذل يف املستقبل على تنمية معارف جديدة يف جماالت احلد وأهداف التن

من خماطر الكوارث، ومسح األخطار وتقييمها، ونظم اإلنذار املبكر، وتبادل البيانات واملعلومات، وبناء القدرات، وشحذ 
اصة  إنه ينبغي االستمرار على ترويج ونشر املعايري واملنهجيات اخلالوعي لدى متخذي القرارات واجملتمعات احمللية. مث

بتشييد املباين اآلمنة، واسرتاتيجيات احلد من خماطر الكوارث، وإجراءات العمل القياسية اخلاصة باملخاطر اجليولوجية وخماطر 
نسني يم االهتمام باملساواة بني اجلتعدد األخطار. وجيب أن يتم يف جمال احلد من خماطر الكوارث املزيد من تعزيز تعم

 وحقوق اإلنسان ومسائل األخالقيات.

: تعزيز استخدام معازل المحيط الحيوي بوصفها أماكن للتعلم المتعلق بالتنمية المنصفة ٩النتيجة المنشودة 
 والمستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها

نهائية وضع الصيغة الاألساس استمرت سنة ونصف السنة عن  ة واسعةمتخَّضت عملية تشاوٍر وصياغٍة شفاف -٩٩
جملس برنامج اإلنسان واحمليط احليوي واعتمد  .٢٠٢٥-٢٠١٥سرتاتيجية جديدة لربنامج اإلنسان واحمليط احليوي للفرتة ال

إىل الشبكة العاملية ملعازل نضم اثني. و يف دورته الثامنة والثالاملؤمتر العام  وأقرهايف دورته السابعة والعشرين  هذه االسرتاتيجية
 ) ثالثة وثالثون معزًال جديداً للمحيط احليوي، منها ثالثة معازل عابرة للحدود.WNBRاحمليط احليوي (

وتعزَّزت جودة معازل احمليط احليوي ومصداقية الشبكة العاملية هلذه املعازل بإعمال اسرتاتيجية اخلروج اخلاصة  -١٠٠
ن واحمليط احليوي، وباالرتفاع القياسي لعدد تقارير االستعراض الدوري املستَلمة من الدول األعضاء، وبالزيادة بربنامج اإلنسا

يف عدد املقرتحات الرامية إىل متديد فرتة اعتماد املعازل احليوية لتعزيز أدوارها فيما خيص التنمية املستدامة. ويف الوقت احلاضر 
  تفي مبعيار خطة عمل مدريد ثالثة وأربعني يف املئة من جمموعها.تبلغ نسبة املعازل احليوية اليت
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وحتسَّن تدبر األراضي اجلافة احلدية يف معازل احمليط احليوي اليت شاركت يف مشروع "اإلدارة املستدامة لألراضي  -١٠١
ية للبيئة ، أنشطة اقتصادية مراع) الناجح، وطوَّرت اجملتمعات احمللية، مبا فيها جمموعات النساءSUMAMADاجلافة احلدية" (

من خالل مشروع "االقتصاد األخضر يف معازل احمليط احليوي" الذي ميثِّل وسيلة للحد من وطأة الفقر، وصون التنوع 
 احليوي، والتنمية املستدامة يف إطار مشروع أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. 

 والصعوبات والدروس المستفادة المخاطر والفرص

وي ز برنامج اإلنسان واحمليط احليوي/الشبكة العاملية ملعازل احمليط احليأنه جيب أن يركِّ  الدروس املستفادةن أهم م -١٠٢
على دوره/دورها املتمثل يف الربط بني اخلطط العاملية واألهايل احملليني، مبن فيهم حائزو معارف الشعوب األصلية والفئات 

اإلنسان  احمللية، بغية إحداث التغيري يف امليدان ومواصلة حتسني طرائق عمل برنامج ائيةاإلمن السياقاتالضعيفة احلال، وعلى 
واحمليط احليوي وأدواته. أما األخطار الكربى فأوهلا فقدان الرتكيز على هذا الدور األساسي لربنامج اإلنسان واحمليط 

ج اإلنسان واحمليط القيام على حنو فعال بإبالغ رؤية برنام احليوي/الشبكة العاملية ملعازل احمليط احليوي، وثانيها اإلخفاق يف
احليوي ورسالته ومهامه وخدماته إىل الدول األطراف واجملتمع الدويل. وقد ُقدِّمت يف إطار تقييم خطة عمل مدريد فيما 

ط نسان واحملي، بناء على طلب اجمللس الدويل لتنسيق برنامج اإل٢٠١٤خيص معازل احمليط احليوي الذي أجري يف عام 
احليوي، عدة توصيات قوية بتحسني هذه اخلطة وحتسني عمل برنامج اإلنسان واحمليط احليوي وشبكته العاملية ملعازل احمليط 

اليت تّتسم  ٢٠٢٥-٢٠١٥احليوي. وقد أدى هذا التقييم دوراً أساسياً يف إعداد خطة برنامج اإلنسان واحمليط احليوي للفرتة 
 واليت تشكِّل إطاراً متيناً لدعم أنشطة برنامج اإلنسان واحمليط احليوي يف املستقبل. باملزيد من الدقة،

، يشغل برنامج اإلنسان واحمليط احليوي وشبكته العاملية ملعازل ٢٠٣٠وفيما خيص خطة التنمية املستدامة لعام  -١٠٣
من أهداف التنمية املستدامة، وحتقيق  ١٥هلدف احمليط احليوي مكانة متكِّنهما جيدًا من دعم حتقيق الغايات املرتبطة با

منها إىل مدى أقل. ويتيح اتفاق باريس فرصاً  ١١و ٢و ١من هذه األهداف، وحتقيق األهداف  ١٤و ١٣و ٦األهداف 
جديدة لربنامج اإلنسان واحمليط احليوي ولشبكته العاملية ملعازل احمليط احليوي. ويف املستقبل سينبغي أن يدعم برنامج 

نسان واحمليط احليوي الدول األعضاء يف تنمية مناطق منوذجية للتنمية املستدامة، باالستعانة بالعلوم من أجل التوصل إىل اإل
حلول ابتكارية ملسائل مثل احلد من خماطر الكوارث، وتشكيل شراكات جديدة مع أجهزة اإلدارة احمللية والقطاع اخلاص 

نسيق برنامج املؤمتر العاملي الرابع ملعازل احمليط احليوي والدورة الثامنة والعشرين جمللس ت واجملتمع املدين. ويُنتظر أن تصدر عن
خطة عمل ليما لربنامج اإلنسان واحمليط احليوي وشبكته  ٢٠١٦اإلنسان واحمليط احليوي اللذين سُيعقدان يف آذار/مارس 

خّصيصًا للتمكني من العمل على املستوى الوطين واحمللي )، املرتّبة ٢٠٢٥-٢٠١٦العاملية ملعازل احمليط احليوي (للفرتة 
. ومن املزَمع ٢٠٢٥-٢٠١٥واإلقليمي ومن اإلبالغ فيما خيص تنفيذ اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واحمليط احليوي للفرتة 

نشد االبتكار . وينبغي أن يُ ٢٠١٧-٢٠١٦إعداد جمموعة مواد للتواصل عنوا�ا "حميطي احليوي هو مستقبلي" لفرتة السنتني 
يف جمال بناء القدرات ومجع األموال وإقامة الشراكات نشداناً نشطاً. وينبغي استطالع السبل اجلديدة ملواجهة تغري املناخ، 

 وتعبئة معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية، واحلد من خماطر الكوارث.
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 : تعزيز أمن المياه العذبة٦محور العمل 

 : تعزيز االستجابات لتحديات األمن المائي على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي١٠النتيجة المنشودة 

: تعزيز المعارف واالبتكار والسياسات والقدرات البشرية والمؤسسية في مجال األمن المائي ١١النتيجة المنشودة 
 من خالل تحسين التعاون الدولي

درولوجي الدويل بتناول موضوع عام شامل هو موضوع األمن يمج اهلاملرحلة الثامنة من الربنا ٢٠١٤بدأت يف عام  -١٠٤
مارسات والتدريب، امل أفضلاملائي. وقد ُعزِّزت قدرة الدول األعضاء على التنبؤ حباالت اجلفاف والفيضانات من خالل نشر 

اجلوفية العابرة للحدود موجودة مستودعاً من مستودعات املياه  ٥٩٢سيما يف أفريقيا. وازدادت املعارف املتعلقة بأمكنة  وال
 ١٦٦ يف شىت أحناء العامل وبأمداء اّتساعها، وأُجنز تقييم عاملي ألهم اخلصائص الفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية لـ

دولة جزرية صغرية نامية. وأتيحت للدول األعضاء معلومات جديدة عن ضعف حال املياه  ٤٢مستودعاً للمياه اجلوفية و
درولوجي ييال الفيضانات وحاالت اجلفاف. وقد استعملت شيلي أطلس مناطق اجلفاف الذي أعده الربنامج اهلاجلوفية ح

 الدويل.

وُحسِّنت قدرات البلدان األفريقية على معاجلة املسائل املتعلقة جبودة املياه عن طريق األسبوع اخلامس للمياه يف  -١٠٥
لحة من خالل املشاركة يف منتدى أفريقيا للمياه. وُعزِّز التعاون مع أصحاب املصأفريقيا، وُشحذ الوعي مبسائل األمن املائي 

)، واملراكز املعنية باملياه، واجلماعات االقتصادية احمللية. AMCOWالرئيسيني ومنهم اجمللس الوزاري األفريقي لشؤون املياه (
) وشركاؤه، تعهد اجمللس الوزاري األفريقي لشؤون WWAP( ووفقًا لإلطار الذي أعده الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية

تني املياه بتحديد غايات وطنية ذات صلة ووضع إطار ملتابعة العمل لتحقيقها وتقييمه فيما خيص سياسته واسرتاتيجيته املتعلق
املتعلقة باإلناث خاصة بالسياق  اتباملساواة بني اجلنسني مبا يف ذلك مؤشرات يُفرَّق هبا بني البيانات املتعلقة بالذكور والبيان

األفريقي. كما ُأجريت مشاورات مع الدول األعضاء أتاحت استبانة املصاعب الكربى املتصلة جبودة املياه يف األمريكيتني 
 ويف أوروبا.

 وُوضعت) حتليل مقارن أجري بشأن املاء يف املدن الكربى. COP21وُقدِّم إىل مؤمتر األطراف احلادي والعشرين ( -١٠٦
بتصرف الدول األعضاء مرتَكز لتبادل املعارف العاملية املتعلقة مبسائل مياه احلواضر. وُعزِّزت قدرة الدول األعضاء على 

درولوجيا اإليكولوجية يف ممارساهتا التدبرية وذلك من خالل وضع مبادئ توجيهية بشأن مواقع التجريب ياألخذ مببادئ اهل
 يا اإليكولوجية.درولوجيالبياين يف جمال اهل

 ٢٠٣٠ ، ُعزِّز دعماً خلطة التنمية املستدامة لعام٢٠١٣واستناداً إىل نتائج السنة الدولية للتعاون يف جمال املاء لعام  -١٠٧
التعاوُن الدويل واإلقليمي يف جمال املياه العذبة وذلك عن طريق تعبئة شبكة مؤسسات اليونسكو املعنية باملياه، مبا فيها معهد 

)، واملزيد من التنسيق بني هذه WWAP) والربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية (IHEونسكو للتعليم يف جمال املياه (الي
 ).IHPدويل (درولوجي الياملؤسسات، وذلك كما أُوصي به يف إطار تقييم املرحلتني السادسة والسابعة من الربنامج اهل
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ة القرارات على حنو مستنري استنادًا إىل البيانات املقدَّمة يف التقرير عن تنميومت متكني الدول األعضاء من اختاذ  -١٠٨
شخص عن طريق برامج اليونسكو املعنية باملاء، مبن فيهم  ٧ ٨٠٠ب أكثر من )، وُدرِّ WWDRاملوارد املائية يف العامل (

 ).IHEأولئك الذين مت تدريبهم عن طريق معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه (

 والصعوبات والدروس المستفادة المخاطر والفرص

قد يتمثَّل أهم التحديات املاثلة أمام شبكة مؤسسات اليونسكو املعنية باملياه يف االفتقار إىل التنسيق القوي  -١٠٩
عبئة ذخر ت املتماسك على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين. فيمكن بإقامة الشراكات املناسبة وبالتنسيق األفضل حتسني

املوارد البشرية واخلربة املتوفرة ضمن هذه الشبكة. وسُيزاد اللجوء إىل االجتماعات االفرتاضية تقليصاً للتكاليف. وقد زيدت 
) وبرنامج األمم املتحدة GEF( مرفق البيئة العامليةجمموعة املشاريع اخلارجة عن امليزانية وُوضعت آلية للتعاون الربناجمي مع 

ما آتى مشاريع جديدة خارجة عن امليزانية، تعد بآفاق جيدة يف املستقبل. وفيما خيص التمويل الكبري الشأن، اإلمنائي 
سُينظر بانتظام يف طرائق التوظيف املقرتن باملشاريع. لكن تظل هناك مصاعب متصلة باالعتماد على املوظفني املؤقتني 

 وباكتظاظ األعمال اإلدارية.

إىل أنه  ٢٠١٥) الذي أُجري عام WWAPار التقييم اخلارجي للربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية (وقد نـُوِّه يف إط -١١٠
يظل مصدراً مرجعياً للمعلومات املتعلقة مبوارد املياه العذبة" وهو واحد من أكثر تقارير اليونسكو بروزاً للعيان. وجيري ... "

) تناول مجيع التوصيات اليت ُقدِّمت يف إطار هذا التقييم. وفيما خيص WWAPائية (يف إطار الربنامج العاملي لتقييم املوارد امل
)، يتمثل التحدي الرئيسي يف أن إصدار التقارير السنوية يستلزم تناول WWDRالتقرير عن تنمية املوارد املائية يف العامل (

يقوم املدير اجلديد د التقرير الثالث يف الوقت ذاته. و تقريرين وما يرتبط هبما من محالت التواصل يف آن معاً والشروع يف إعدا
 للربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية بتصميم اسرتاتيجية ملعاجلة ذلك وزيادة القدرة على مجع األموال.

 إىل أنه "فيما خيص وقع ٢٠١٣وُخلص يف إطار مراجعة معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه الذي أجري عام  -١١١
أنشطة املعهد، تزخر البيِّنات املتوفرة بالدالئل على سبل إتيان هذه األنشطة بالفائدة على الدول األعضاء يف اليونسكو 
على خمتلف املستويات من خالل تنمية القدرات الفردية واملؤسسية، والدعم اهلادف يف جمال السياسات والربامج، وتبادل 

بغية تقييم جتديد  ٢٠١٦شرتكة". وسيخضع هذا املعهد لعملية تقييم يف أوائل عام املعارف، وأنشطة البحث والتعليم امل
 اتفاق التشغيل املربم مع اليونسكو.

من أهداف التنمية  ٦، وال سيما اهلدف ٢٠٣٠وتتهيَّأ لليونسكو فرص كربى خبطة التنمية املستدامة لعام  -١١٢
منه)، وبإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث  ٨باريس (املادة  املستدامة، وبالرتكيز على املياه العذبة ضمن اتفاق

)SFDRR ًفيما يتعلق باملاء والصرف الصحي (َوَضع معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه على سبيل املثال مفهوما (
ملستقبل شراكة ادرولوجي الدويل أن يقيم يف يللصرف الصحي يف حاالت الطوارئ يف هذا السياق). ويعتزم الربنامج اهل
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اسرتاتيجية مع االحتاد األورويب، ميكن أن تتيح الفرصة اللتزام متويلي طويل األجل وأن يتم هبا ترويج وتشجيع فرص حتقيق 
 النفع الذايت مع بعض الدول األعضاء.

ستَمّدة من التعاون وينبغي فيما خيص جمموعة مشاريع اليونسكو يف جمال علوم املياه االعتماد على القوة الفريدة امل -١١٣
) ومعهد اليونسكو للتعليم يف جمال WWAP) والربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية (IHPدرولوجي الدويل (يبني الربنامج اهل

 ). وستبذل جهود حثيثة حلشد األموال وتعزيز الشراكات االسرتاتيجية مع اجلهات املاحنة، مثل مرفق البيئة العامليةIHEاملياه (
)GEF(ة . فتعزيز التنسيق بني مؤسسات اليونسكو املعنية باملياه، مبا فيه الرتكيز املناطقي، مهم أمهية قصوى لتحسني تعبئ

ة التنمية املستدامة درولوجي الدويل واإلسهام يف تنفيذ خطيذخر اخلربات املتوافرة من أجل تنفيذ املرحلة الثامنة من الربنامج اهل
وكراسي اليونسكو  ٢ اإلبالغ الذي يقوم به خمتلف مكوِّنات الشبكة، وال سيما املراكز من الفئة . وينبغي حتسني٢٠٣٠لعام 

وجلا�ا الوطنية. وجيب أن ُجيري معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه والربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية والربنامج 
ه هذه املؤسسات ر ول األعضاء اليت تستفيد مما توف تقييم عدد الددرولوجي الدويل استقصاءات يُرمى منها إل حتسنيياهل

) مبثابة أداة رصد WWDRمن تدريب وبيانات ومشاريع. وينبغي أن يستفاد من التقرير عن تنمية املوارد املائية يف العامل (
 من أهداف التنمية املستدامة. ٦ فيما خيص حتقيق اهلدف

 محيطاتاللجنة الدولية الحكومية لعلوم ال

 تعزيز المعارف والقدرات من أجل حماية المحيطات والسواحل وإدارتها على نحو مستدام :٣ محور العمل

بتطورات هامة يف جمال إدارة البيئة على املستوى العاملي، حيث برزت مسائل  ٢٠١٥-٢٠١٤متيَّزت فرتة السنتني  -١١٤
كومية اسية. وإىل حٍد ما أتاحت هاتان السنتان للجنة الدولية احلاحمليطات للعيان بدرجة عالية من الوضوح واّتسمت باحلس

لعلوم احمليطات التابعة لليونسكو ("اللجنة") اختباراً ملدى سدادها وتأثريها واستقرارها. إن األدلّة على إسهام اللجنة القوي 
)، وال سيما اهلدف ٢٠٣٠املستدامة لعام يف اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة أهداف التنمية املستدامة (خطة التنمية 

ضمن  ٢٠١٥القائم بذاته املتعلق باحمليطات، واالعرتاف بدور احمليطات يف اتفاق باريس بشأن املناخ الذي أُبرم يف عام  ١٤
 ، تبنيِّ SAMOAإطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث، ومسار 

على حنو مقنع أن اللجنة سارت املساَر القومي على طريق اإلسهام يف احللول املتصلة باحمليطات حيال املصاعب الكربى اليت 
نواجهها يف عصرنا هذا. لكن هناك مسائل ذات شأن تتعلق بنقص املوارد، والربوز للعيان، واألخطار احمليقة باالستدامة، 

 توّخى يف مجيع مناحي عمل اللجنة.املحتقيق والقدرة على النجاح يف 

 التقييم االستراتيجي العام -أوالً 

إىل حتقيق األهداف  ٢٠١٥-٢٠١٤اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات يف فرتة السنتني ُيسعى جبميع أنشطة  -١١٥
امهة من مجيع أصحاب ألهداف مسالرفيعة خلطتها املتوسطة األجل، اليت حدَّدهتا الدول األعضاء فيها. ويستلزم حتقيق هذه ا

املصلحة يف شؤون احمليطات. ويف هذا الصدد تسهر هيئات إدارة اللجنة، اليت تساندها أيضاً شبكة الدعم املتنوعة املؤلَّفة 
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من هيئات تقنية وإقليمية وأفرقة خرباء، على قوة حس مجاعات املنتفعني بربامج اللجنة بامتالكهم زمام هذه الربامج. وذلكم 
 ما أدى يف �اية املطاف إىل االعرتاف البارز باحمليطات ضمن أهم االتفاقات اإلطارية الدولية.

من أهداف التنمية املستدامة، باعتباره هدفًا متعلقًا باحمليطات قائمًا بذاته، مرجعًا بيِّنًا ومبعث  ١٤وميثِّل اهلدف  -١١٦
. وتُعترب اإلشارة يف إطار هذا اهلدف على وجه ٢٠٣٠تدامة لعام يف سياق تنفيذ خطة التنمية املستعبئة مؤسسية للجنة 

َلغ يف  التحديد إىل معايري اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ومبادئها التوجيهية بشأن نقل التكنولوجيا البحرية أوجاً يـُبـْ
إسداء  ملتحدة للمحيطات بغيةجهود استمرت على مدى سنوات متعددة. وتعمل اللجنة على حنو نشط مع شبكة األمم ا

اإلرشاد يف إعداد مؤشرات األداء اخلاصة بالغايات املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة. إ�ا منخرطة بعيَد االخنراط يف توجيه 
عمل مكتب األمم املتحدة الرامي إىل استحداث نظام قانوين جديد مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن 

 التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية. محاية

من أهداف التنمية املستدامة يتصل زهاء أحد عشر هدفاً من باقي األهداف الستة عشر  ١٤وفضالً عن اهلدف  -١١٧
غذائي والتغذية احملسَّنة، واهلدف املتعلق باألمن ال ٢باحمليطات صلًة مباشرة أو غري مباشرة. ومن هذه األهداف مثالً اهلدف 

املتعلق بالنمو االقتصادي والعمالة املنِتجة،  ٨املتعلق بفرص التعلُّم مدى احلياة، واهلدف  ٤املتعلق بتغري املناخ، واهلدف  ١٣
إليكولوجية ا املتعلق باملدن املستدامة املتمتعة مبقوِّمات الصمود. وللمرة األوىل يشار إىل ضرورة محاية النظم ١١ واهلدف

للمحيطات، يف اتفاق باريس بشأن املناخ. وما من شك يف أنه قد أسهم يف ذلك قراُر اللجنة الدولية احلكومية لعلوم 
)، COP21احمليطات القاضي بزيادة الرتكيز يف العمل الربناجمي والتوعوي على تغري املناخ ومؤمتر األطراف احلادي والعشرين (

"، وجناح اليوم العاملي للمحيطات الذي نُظِّم يف ٢٠يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة "ريو+باالستناد إىل إسهامها 
، واالخنراط يف نشاط كبري لتعبئة املؤسسات العلمية ومؤسسات اجملتمع املدين حول علوم احمليطات ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٨

 وعلوم املناخ وإذكاء الوعي.

علقة مليات الرصد املنتظمة اعرتافًا صرحيًا بصفتها عنصرًا حامسًا يف تعزيز املعارف العلمية املتوملا كان معرتَفًا بع -١١٨
 اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات إىل النظام اخلاص بتغريباملناخ ودعم اختاذ القرارات ذات الصلة فإن أهم مداخل 

عن طريق  -) GCOSحمليطات يف النظام العاملي لرصد املناخ (املناخ هو مدخلها إليه من خالل مسامهات عمليات رصد ا
 -) IPCCواملسامهات العلمية يف اهليئة الدولية احلكومية املعنية بتغري املناخ ( -) GOOSالنظام العاملي لرصد احمليطات (

 ).WCRPعن طريق الربنامج العاملي لبحوث املناخ (

). وهي قد اّختذت مع GOOSعم استدامة النظام العاملي لرصد احمليطات (اللجنة دورًا أساسيًا يف دلقد أّدت  -١١٩
رب أمرًا حمورياً ، ما يُعتياملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تدابري للمساعدة على إصالح نظام الرصد املداري للمحيط اهلاد

املعنية بعلوم احمليطات  إن اللجنة التقنيةو والتغريات اإلقليمية يف ارتفاع مستوى البحر والتنبؤ هبما. يلكشف إعصار النين
) هي جلنة فريدة مشرتكة بني وكالتني لألمم املتحدة مها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية JCOMMواألرصاد اجلوية البحرية (

مثة إسهام يف و  وجلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات وتُعترب عنصرًا هامًا يف أنشطة التنفيذ وتقدمي اخلدمات.
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عنية بعلوم احمليطات املشرتكة امل الفنيةالنظام حديث ملحوظ هو افتتاح مكتب مركز دعم برامج الرصد املوقعي التابع للجنة 
، بإسهام كبري من املنظمات الشريكة ٢٠١٥) يف آذار/مارس Brest) يف اْبرِْست (JCOMMOPSواألرصاد اجلوية البحرية (

 الفرنسية.

وقت احلاضر تنسِّق اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات أربعة نظم إقليمية لإلنذار بأمواج التسونامي يف ويف ال -١٢٠
مجيع مناطق احمليطات املعرَّضة ألخطار هذه األمواج. وتنظَّم متارين على اإلنذار هبذه األمواج على حنو منتظم يف مجيع 

امهة كبرية يف إطار األمم املتحدة لتقليص أخطار الكوارث فيما بعد أحواض احمليطات. وميثِّل عمل اللجنة هذا مس
. فبميزانية زهيدة تتوّىل اللجنة تنسيق نظام عاملي لإلنذار ٢٠١٥الذي اعتمده مؤمتر سنداي يف آذار/مارس  ٢٠١٥ عام

 بأمواج التسونامي تبلغ قيمته مئات املاليني من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية.

اللجنة يف برناجمها اخلاص بعلوم احمليطات إىل الرتكيز على مساعدة الدول األعضاء فيها على تناول لقد انتقلت  -١٢١
املسائل العلمية املستجدة املتعلقة بنقص األكسجني يف احمليطات، وبالسالسل الزمنية اإليكولوجية البحرية، وبتغري املناخ 

الثاين  نباتية، وبالكربون األزرق. وقد اسُرتشد يف هذا العمل بنتائج املؤمتر الدويلواالجتاهات العاملية فيما خيص العوالق ال
، برشلونة) الذي حلَّل التقدم الذي شهدته علوم ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١-١٧املعين بالبحوث يف جمال احمليطات (

م البحار وتقنياهتا التعاون الدويل يف جمال علو  احمليطات يف السنوات العشرين األخرية وحبث فيما سيشهده العقد املقبل من
بغية حتسني احلوكمة يف جمال احمليطات. ويف الوقت نفسه واصلت اللجنة االضطالع بدورها القيادي يف جمال البحوث 

 الب الضارة.حاملتعلقة بتحمُّض مياه احمليطات، والتلوُّث البحري (مبا فيه التلوُّث باللدائن وباللدائن الدقيقة) وانتشار الط

) التابع للجنة الدولية احلكومية لعلوم IODEوميثِّل برنامج التبادل الدويل للبيانات واملعلومات األوقيانوغرافية ( -١٢٢
احمليطات اإلطار التنظيمي الوحيد الذي يتناول تبادل البيانات األوقيانوغرافية الدولية بصورة حصرية. أما نظام املعلومات 

) التابع للجنة فهو قاعدة البيانات العاملية الرائدة يف شأن التنوع البيولوجي OBISغرافية املتعلقة باحمليطات (البيولوجية اجل
للمحيطات. إنه يسهم يف حتقيق ما ال يقل عن اثنتني من غايات األمم املتحدة املتعلقة بالتنوع البيولوجي البالغ جمموعها 

، ُتستخدم بيانات هذا النظام لتحديد ١٩٣اقية التنوع البيولوجي البالغ عددها غاية. وكما دعت إليه األطراف يف اتف ٢٠
املناطق البحرية اهلامة من الناحية اإليكولوجية أو البيولوجية وكذلك تستخدمه منظمة األغذية والزراعة الستبانة النظم 

قييم احمليطات ة بشأن التنوع البيولوجي من أجل تاإليكولوجية البحرية الضعيفة احلال. ويوفِّر هذا النظام أيضاً معلومات هام
) الذي تقوده اللجنة TWAPالعاملي األول الذي جتريه األمم املتحدة. وقد أسهم برنامج تقييم املوارد املائية العابرة للحدود (

ص التقييمات خيتقييمًا للسواحل ضمن إطار تقييم احمليطات العاملي مشلت مجيع السواحل يف العامل. أما فيما  ٦٦يف 
العاملية واملعلومات العلمية األساس اخلاصة بالسياسة فإن امليزة النسبية اليت تتمتع هبا اللجنة تكمن يف املكانة الفريدة اليت 
تشغلها بصفتها إطاراً دولياً حكومياً للدفع بالبحوث قدماً ومتييز املسائل العلمية اجلديدة من خالل العمل التعاوين. ويُعرتف 

للجنة أيضًا باعتبارها منظمة األمم املتحدة الرائدة يف جمال تطوير التخطيط الفضائي البحري، كما برهن عليه األخذ با
 بلداً منخرطاً يف تدبر احمليطات. ٤٠باملبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة يف أكثر من 
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 حزيران/يونيو ورهتا الثامنة والعشرين اليت ُعقدت يفاللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات يف دوقد جدَّدت مجعية  -١٢٣
داد اسرتاتيجية اللجنة فيما خيص تنمية القدرات اليت ستمثِّل عنصراً رئيسياً يف التكفُّل باستمرار حتّلي اللجنة بالس ٢٠١٥

ة وأقل البلدان منواً، ة الناميبصفتها املرتَكز العاملي الدويل احلكومي ملساعدة الدول األعضاء، وال سيما الدول اجلزرية الصغري 
 وتنمية قدراهتا.

هيئة صفتها بإن هذه األمثلة على منَجزات اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات تبنيِّ أ�ا تؤدي دورها جيدًا  -١٢٤
وقيانوغرافية وأن تنسِّق، دولية حكومية تابعة لألمم املتحدة، مبقدورها أن توفر إطاراً تشغيلياً ولوجستياً وقانونياً لألنشطة األ

. بتمكُّن، تنفيذ اجلهود الدولية الرئيسية الكبرية الشأن املبذولة يف جمال البحوث املتعلقة باحمليطات من أجل التنمية املستدامة
وقد أجرت اللجنة، بغية التكفل باستمرار سدادها لدى الدول األعضاء، عملية مسح مستفيضة تربط اجلوانب الرئيسية 

يتها ووظائفها األساسية باألطر االسرتاتيجية الدولية. وميكن أن يُرى يف ضوء هذا التحليل، الذي سيقدَّم إىل اجمللس لوال
وخطط  ٢٠١٥-٢٠١٤، إىل مجيع النتائج الرئيسية لعملها خالل فرتة السنتني ٢٠١٦التنفيذي للجنة يف حزيران/يونيو 

 .٢٠١٧-٢٠١٦عملها لفرتة السنتني 

 والصعوبات والدروس المستفادة رصفالمخاطر وال

إن اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات هي هيئة األمم املتحدة الوحيدة املتخصِّصة يف علوم احمليطات واخلدمات  -١٢٥
ذات الصلة. وهي هتيئ مرتكَّزاً لسائر منظمات ووكاالت األمم املتحدة فيما خيص علوم احمليطات، وعمليات الرصد، وتبادل 

 ١٥زيادة نسبتها  ٢٠٠٥ هد منذ عاموهو قد ش ١٤٨البيانات، واخلدمات. واليوم يبلغ عدد الدول األعضاء يف اللجنة 
 .يف املائة

ر من اللجنة، ويتعنيَّ عليها إحراز النتائج املنشودة فيما خيص عدداً كبرياً من املسائل وأن توفهناك توقعات كبرية و  -١٢٦
ليات الرصد واخلدمات، وتنمية القدرات يف الدول األعضاء، ما تزيد قيمته عن مليار دوالر مرتَكزًا لتنسيق البحوث وعم

 ١٢,٥) يتمثَّل مالك موظفي اللجنة من ٥م/٣٨(الوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٦أمريكي. وحبسب الربنامج وامليزانية لفرتة السنتني 
موظفني من الفئة الفنية يف املكاتب امليدانية.  ٧,٥وموظفني من فئة اخلدمات العامة يف املقر،  ٥موظفاً من الفئة الفنية و

إىل أفرقة اخلرباء وهيئات  ةتوفِّر الدعم يف جمال السكرتاري ويُنتظر من هذه األمانة الصغرية أن تشرف على تنفيذ الربنامج، وأن
إن عدم توافق القد  ارة واإلبالغ.إدارة اللجنة، كما يتعنيَّ عليها أن تلّيب متطلبات برنامج اليونسكو يف جمال اإلشراف واإلد

 احلايل هلذه األمانة مع مدى أنشطة اللجنة ميثِّل اخلطر األكرب على تنفيذ الربنامج على حنو سليم.

ويأيت معظم التمويل اخلاص بعمليات الرصد األوقيانوغرافية من وكاالت متويل البحوث. ويستلزم دعم نظم اإلنذار  -١٢٧
الية من ثبات اضطالع احلكومات باملسؤولية يف هذا الصدد. فقدرة الدول األعضاء يف جمال بأمواج التسونامي درجة ع

علوم احمليطات وعمليات الرصد واستخدامها تتغري تغرياً كبرياً. وبسبب هذه العوامل تستلزم استدامة البحوث وعمليات 
ية. ولئن  نشطة للعيان يف مجيع وحدات الوكاالت الوطنالرصد املتعلقة باحمليطات جهداً ذا شأن رامياً إىل زيادة بروز هذه األ
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كانت اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ترمي إىل تطوير النظم األساسية يف اجملال األوقيانوغرايف، ما ميثل مهمة 
يطات وعمليات حملجسيمة ويستلزم جهدًا مستدامًا ومركَّزاً، فثمة اآلن يف العامل منظمات أخرى كثرية تستعمل بيانات ا

رصدها إليتاء منتجات تزيد من بروز هذه املنظمات للعيان. ولذا يصعب إىل حٍد ما شرح الدور التمهيدي الذي تضطلع 
به اللجنة يف توفري املعلومات لدى أصحاب املصلحة واملموِّلني الرئيسيني، وتتعرَّض اللجنة من هذا الباب ملنافسة شرسة من 

بني ثقافة ) JCOMM(املشرتكة املعنية بعلوم احمليطات واألرصاد اجلوية البحرية  الفنيةختالف يف اللجنة أجل التمويل. أما اال
 األرصاد اجلوية وثقافة األوقيانوغرافيا فيظل ميثل حتّدياً لكنه يؤيت ما يبعث على الرضا عندما يُتوصَّل إىل تذليله.

اخلدمات  املتطورة إىل ختفيف وطأة تغري املناخ والتكيُّف معه وإىلإن شبكات رصد احمليطات، إذ تلّيب االحتياجات  -١٢٨
التشغيلية ومحاية سالمة احمليطات، تشهد نقالت تقنية سريعة وهي قد أخذت تقيس املزيد مث املزيد من املتغريات الكيميائية 

 استطالع التشعبات ضاء. لكن لـّما يزل يتعنيَّ والبيولوجية. ويتعنيَّ تقاسم منافع هذا النظام املتزايد القدرة مع مجيع الدول األع
القانونية احملتملة لتوسعة نظام الرصد على هذا النحو سهراً على استدامة النظام العاملي لرصد احمليطات ونفاذه إىل حميطات 

 العامل.

طتها األساسية، أن تنخرط نشفيتعنيَّ على اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، لكي تضمن توفُّر موارد كافية أل -١٢٩
 يف تدبر وتنسيق املشاريع اخلارجة عن امليزانية أو يف توفري اخلدمات اخنراطاً يّتسم مبزيد من الطابع االسرتاتيجي. وبالنظر إىل

ى أساس لحمدودية املوارد املتاحة من املوظفني وإىل كون هذه العملية تستلزم بطبيعتها وقتًا طائًال فإنه ُحيتاج إىل العمل ع
التقيُّد الصارم بدرجات األولوية والتقييم احلذر الحتمال النجاح يف حتقيق النتائج املتوخاة بغية حتديد اجلهود اليت جيب 

 بذهلا.

وتتأتى السوانح يف املستقبل عن أن هناك اآلن درجة أعلى بكثري من وعي اجملتمع بدور احمليطات والفرص  -١٣٠
ما غدا هناك فهم أفضل بكثري للحاجة إىل عمليات رصد منتظمة ميكن التعويل عليها إلجراء االقتصادية املرتبطة هبا. ك

أي تقييٍم جمٍد للظروف السائدة يف احمليطات واالضطالع بأي نشاط فيها على حنو ناجع وآمن. إن دور خدمات احمليطات 
بأمواج  ة كبرية من الوضوح من خالل اإلنذاراتاليت تدعمها اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات يربز للعيان بدرج

ملي لرصد احمليطات تقودها، من قبيل النظام العا التسونامي. ومثة اآلن فهم أفضل بكثري لكون الربامج اليت تتوالها اللجنة أو
)GOOS) وبرنامج اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية ،(ICAMانتشار علقة ب)، والتخطيط الفضائي البحري، والبحوث املت

الطحالب الضارة، وبعض الربامج األخرى، هتيئ األساس ملا يسمى "االقتصاد األزرق" ("النمو األزرق"). ويتزايد الدور 
الذي تؤديه الدول اجلزرية الصغرية النامية يف مضمار األمم املتحدة، ويساعد اعتماد هذه الدول على احمليطات يف الدفع 

 وهلا يف جمال البحوث املتعلقة باحمليطات وعمليات رصدها. ويقضي اتفاق باريس بإنشاء جلنة باريسقدماً باملهام املراد تنا
املعنية ببناء القدرات، ويعزِّز دور اآللية التقنية اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. ولئن غابت 

تحدة تغري املناخ ومن إطار نقل التكنولوجيا مبوجب اتفاقية األمم امل التكنولوجيا البحرية غيابًا ملحوظًا من النقاش بشأن
اإلطارية بشأن تغري املناخ فقد تكون هناك، بالنظر إىل االعرتاف الواسع النطاق الذي حتظى به معايري اللجنة الدولية 
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ة األمم املتحدة لقانون به اتفاقي احلكومية لعلوم احمليطات ومبادئها التوجيهية بشأن نقل التكنولوجيا البحرية كما تقضي
من أهداف التنمية املستدامة، فرصة لتبادل املهارات ولتضمني اآللية  ١٤ البحار وكما ورد يف وقت أحدث يف إطار البند

ناخ فيضمنها احلالية واآللية اجلديدة منظوراً متعلقاً باحمليطات. أما اآللية املالية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري امل
) وصندوق املناخ األخضر. وقد استطاعت اللجنة تعبئة موارد طائلة عن طريق املرفق العاملي للبيئة، GEF( مرفق البيئة العاملية

وهي ستنشد كل الفرص اليت قد تتوفر من خالل صندوق املناخ األخضر. كما يُنظر إىل االتفاق الذي أُبرم حديثًا مع 
املي للبيئة اإلمنائي بشأن تنفيذ املشاريع يف سياق جمال الرتكيز املتعلق باملياه الدولية الذي ميوِّله املرفق العبرنامج األمم املتحدة 
 باعتباره إجنازاً هاماً.

وقصارى القول إنه ُحيتمل أنه مل يكن باإلمكان أفضل مما كان من تعزيز اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات  -١٣١
لتنمية املستدامة عن طريق النهوض بعلوم البحار، وعمليات رصدها، وخدماهتا، ونقل التكنولوجيا البحرية. إسهاَمها يف ا

ويتمثل أحد التحديات املاثلة أمام اللجنة يف احلفاظ على مستوى أنشطتها العلمي الفائق مع تنظيم هذه األنشطة من 
ن من  عملها علميني بارزين وأن جتتذب الشباب منهم. كما أخالل آلية دولية حكومية. ويتعنيَّ على اللجنة أن تشرك يف

املهم استدامة الروابط القوية مع مديري الشؤون العلمية على املستوى الوطين. ومثة حتد آخر يتمثل يف مواصلة ختطيط وتنفيذ 
ماسك بني الربامج من الت أنشطة اللجنة على حنو تكاملي استناداً إىل مبادئ "التشارك يف التصميم"، وحتقيق درجة عالية

العاملية واألنشطة اإلقليمية، وال سيما أنشطة اللجان الفرعية التابعة للجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات أال وهي اللجنة 
) واللجنة IOCARIBE) واللجنة الفرعية للبحر الكارييب واملناطق املتامخة له (WESTPAC( يالفرعية لغرب احمليط اهلاد

 ).IOCAFRICAعية ألفريقيا والدول اجلزرية املتامخة هلا (الفر 

 السبيل إلى المضي قدماً 

ر و إن األطر الدولية األربعة اليت ُدجمت حديثاً حدَّدت اجتاه تطوير اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، يف املنظ -١٣٢
ة الرئيسية لة خدمة منظومة األمم املتحدة باعتبارها اهليئ. وسيتعنيَّ على اللجنة، بغية مواصالقصري األمد واملنظور الطويل

املتخصِّصة املعنية بعلوم احمليطات وعمليات رصدها وخدماهتا، أن تعزِّز متاسك مجيع براجمها وتبادل املعلومات بينها حبيث 
ف يف جمال احمليطات ثقيتدعم عمليات رصد احمليطات حبوث احمليطات وخدماهتا، وحبيث تعزِّز اخلدمات الوعي بأمهية الت

وعمليات رصدها. وللقيام بذلك سيتعنيَّ على اللجنة وضع وتنفيذ اسرتاتيجية تواصل ناجعة ومنتجة ومكيَّفة حبسب احلالة 
بغية حتقيق أهدافها التنظيمية العامة، والتواصل الفعال مع أصحاب املصلحة املعنيني، والربهان على ما لعملها من أثر. 

شؤون احمليطات والشؤون البحرية متثل دافعاً لكثري من األنشطة االجتماعية االقتصادية، تعتزم اللجنة التواصل ومراعاة لكون 
مع الدول األعضاء واملؤسسات االقتصادية الدولية لنشدان دعمها يف تسليط الضوء لدى أصحاب املصلحة املعنيني على 

مؤمتر القمة  د الوطين ومنوه. ومثة مثال مبكر على هذا التطور متثَّل يفأمهية األنشطة املتصلة باحمليطات فيما خيص االقتصا
الثاين لالقتصاد األزرق الذي نظمته مجهورية سيشيل واإلمارات العربية املتحدة واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات يف  

 .٢٠١٦كانون الثاين/يناير 
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، ٢٠٢١-٢٠١٥اسرتاتيجية اللجنة فيما خيص تنمية القدرات للفرتة وينبغي أن تنصّب اجلهود الفورية على تفعيل  -١٣٣
ما يستلزم اإلحاطة مبا آلت إليه احلال يف الوقت احلاضر. ولذا يتعنيَّ على اللجنة التكفل بإجناز تقريرها العاملي األول عن 

ويني الوطين القدرات العلمية على املست) الذي يُعتزم أن تُقدَّم فيه صورة عاملية ملا يتوفَّر اآلن من GOSPعلوم احمليطات (
واإلقليمي. وستساعد هذه الصورة السريعة ملا يوجد من بىن أساسية ومعدات، وموارد بشرية (مع حتليل تفصيلي أول للتوازن 
 بني اجلنسني يف مالك العاملني املتصل عملهم بعلوم احمليطات)، واألولويات، والتمويل، وما إىل ذلك، يف ختطيط تنمية

 القدرات يف املستقبل.

ويتعنيَّ على اللجنة، لتذليل مشكلة حمدودية بنيتها األساسية ومواردها، املضي يف تعزيز مشاركة الدول األعضاء  -١٣٤
ونشدان املزيد من دعمها ألنشطتها. وهلذه الغاية سيتعنيَّ على اللجنة املضي يف تعزيز هيئاهتا اإلدارية ومواصلة العمل مع 

ضاء إلعداد اسرتاتيجية لتطوير اللجنة يف املستقبل بقبوٍل كامل من اجلهات اليت تتعامل معها. ويكمن أحد الدول األع
العوامل القوية لنجاح اللجنة يف ارتباطها بالربامج الرئيسية ودعم هذه الربامج هلا، ما يؤيت امليزة النسبية لنهج اليونسكو 

لكي تناقشه  ل املسائل اجملتمعية الرئيسية. وسيقدَّم مقرتح شامل وفق هذه املناحيالشامل اجلامع للتخصًّصات املتَّبع يف تناو 
 .٥م/ ٣٩هيئات إدارة اللجنة مناقشة متعمقة، بغية احلصول على إرشادات بشأن إعداد مشروع الوثيقة 
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 العلوم االجتماعية واإلنسانية -البرنامج الرئيسي الثالث 

 العام  التقييم االستراتيجي - أوالً 

يف جمتمعات اليوم اليت يتزايد فيها التنوع، يظل دور العلوم االجتماعية واإلنسانية يف دعم التنمية االجتماعية  -١٣٥
الشاملة وتشجيع احلوار بني الثقافات من أجل حتقيق التقارب بينها وتعزيز املبادئ األخالقية دوراً يتسم باجلدوى بشكل 

هتأساسي. ويف وقت تتزايد فيه حت  - ئويمثل عدم املساواة، واالستبعاد، والعنف، والتعصب الف - ديدات عامليةديات 
تزعزع متاسك البشرية، تظل املهمة األساسية وذات النزعة اإلنسانية اليت تنهض هبا اليونسكو من أجل دعم فهم الناس 

 أمهية جوهرية.لبعضهم البعض واخنراطهم يف العمل معاً من أجل بناء سالم دائم مهمة ذات 

واألهداف اخلاصة بقضايا االندماج االجتماعي،  ٢٠٣٠وإن لألبعاد االجتماعية خلطة التنمية املستدامة لعام  -١٣٦
والقضاء على الفقر املدقع، واحلد من أوجه عدم املساواة، وتطبيق سياسات جامعة بشأن املدن، وصنع القرار على حنو 

وب مع مهمة اليونسكو اخلاصة مبساندة الدول األعضاء يف إدارة التحوالت شامل للجميع وتشاركي، أصداًء تتجا
االجتماعية املعاصرة. ويعد احلوار بني الثقافات أمراً أساسياً لفهم التحوالت االجتماعية املعاصرة ولضمان وجود جمتمعات 

نفيذه، وميثل ذي تقود اليونسكو تمساملة. وينسجم ذلك بشكل جيد مع خطة عمل العقد الدويل للتقارب بني الثقافات ال
قاعدة قّيمة للعمل لدعم الدول األعضاء يف تشجيع وتنمية جمتمعات مساملة وشاملة للجميع على النحو املنصوص عليه 

والغايات املرتبطة به. وتوفر هذه الغايات روابط قوية مع أهداف أخرى تتمثل يف التعليم الشامل للجميع  ١٦يف اهلدف 
 ١١ وجعل املدن شاملة للجميع (اهلدف ؛للتنمية املستدامة) ٣وضمان حياة صحية (اهلدف  ؛نمية املستدامة)للت ٤(اهلدف 

للتنمية  ٥وحتقيق املساواة بني اجلنسني (اهلدف  ؛للتنمية املستدامة) ١٣والتكيف مع تغري املناخ (اهلدف  ؛للتنمية املستدامة)
م راط الشباب يف عملية التحول االجتماعي. وتوفر اليونسكو أيضاً الدعاملستدامة). وجيري التشديد بوجه خاص على اخن

ل رسم سياسات تشاركية وشاملة للجميع على الصعيد الوطين وعلى مستوى املدن، التقين وأنشطة لبناء القدرات من أج
لرتبية البدنية لك لمع ختصيص دور هام لالستشراف من أجل تدعيم املؤسسات سعيًا إىل تعزيز املبادئ األخالقية؛ وكذ

 والرياضة بوصفهما وسيلتني لتحقيق التنمية االجتماعية الشاملة للجميع.

 السبيل إلى المضي قدماً 

تتيح الفرصة للعلوم االجتماعية واإلنسانية كي ترّسخ القيم واملبادئ  ٢٠٣٠إن خطة التنمية املستدامة لعام  -١٣٧
 لة، واالستيعاب الشامل للجميع، ومناهضة التمييز، واملساواة بني اجلنسني، واملساءمثل التضامن العاملي - األخالقية العاملية

ة األعضاء واجلهات املعنية األخرى من أجل تنفيذ أهداف التنمي الدولعلى حنو متني يف صلب اجلهود اليت تبذهلا  -
واملشرتكة بني  درات اجلامعة بني التخصصاتاملستدامة. وحتقيقًا هلذا الغرض، من املهم أن تضطلع اليونسكو بتعزيز املبا

القطاعات واملوجهة حنو حتقيق النتائج واليت تيسر ازدياد التعاون واملشاركة على املستوى الدويل، وأن تستحدث مبادرات 
ياسات توافر املزيد من االتساق يف الس ٢٠٣٠جديدة من هذا النوع. ويتطلب طابع التعقيد يف خطة التنمية املستدامة لعام 
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من خالل تأمني روابط أقوى بني البحوث يف جمال العلوم االجتماعية وبني السياسات  - اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة
العامة. ويتطلب ذلك أيضًا وجود تعاون أقوى بني القطاعات يف داخل اليونسكو ووجود تعاون أوسع نطاقًا مع منظومة 

 السيما على املستوى القطري.األمم املتحدة والشركاء اآلخرين، و 

مع عمليات ختفيض كبرية يف املوارد البشرية واملالية أعاقت تنفيذ الربنامج الرئيسي  ٥م/٣٧وقد ترافقت فرتة الوثيقة  -١٣٨
ة ىل طبيعالتجربة تقليدياً أن من الصعب تعبئة موارد كبرية من خارج امليزانية بالنظر إ أثبتتالثالث على أمت وجه ممكن. وقد 

املبادرات اخلاصة بالعلوم االجتماعية واليت تعىن بعمليات حمددة مما ال يتيح تسليط األضواء على اجلهات املاحنة إضافة إىل 
أ�ا مبادرات يصعب قياسها كمياً. وستكون عملية تصميم اسرتاتيجية لالتصال وتعبئة املوارد مهمة رئيسية يف الفرتة 

اً نشطة األساسية اجلارية وتيسري التوسع يف تنفيذ مبادرات بناء القدرات، وخصوصبغية مواصلة تنفيذ األ ٢٠١٧-٢٠١٦
 على املستوى القطري.

وبعد استعراض برناجمي للربنامج الرئيسي الثالث، من املقرتح أن جيري الربط بني تنوع األنشطة باالسرتشاد بتوّجه  -١٣٩
معات من فهم مع اجلهات املعنية اليت نتعامل معها بغية متكني اجملت مشرتك يتمثل يف تعبئة املعارف والقيم من خالل احلوار

ة التحديات بإجراء التحوالت يف كياناهتا ذاهتا. ويعتزم قطاع العلوم االجتماعي هلذهالتحديات اليت تواجهها والتصدي 
االستجابة على حنو متكامل  يوية من أجلواإلنسانية اعتبار فرتة العامني احلالية مبثابة فرتة انتقال يتم فيها إجراء تعديالت بن

 للقضايا املستعرضة وذلك على حنو منسق يف داخل القطاع وضمن اليونسكو ككل.

) فرصة الستعراض األمور وإعادة ٥م/٣٩وستكون املشاورات اليت ُجترى إلعداد مشروع الربنامج وامليزانية (الوثيقة  -١٤٠
أن  ق عرب مجيع مسارات العمل يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث. ومن املفرتضحتديد مواضع الرتكيز من أجل تعزيز االتسا

يفضي ذلك أيضًا إىل حتسينات يف صياغة النتائج املنشودة وصياغة مؤشرات أداء وأهداف قابلة للقياس. وسيتيح هذا 
يد من الدقة ومن والقطري مبز  اليت يتعني االضطالع هبا على املستوى العاملي واإلقليمي األنشطةالعمل للقطاع حتديد 

 التضافر فيما بينها، مع العمل على اعتماد مزيد من الالمركزية يف طرائق تنفيذها.

 التقييم بحسب محاور العمل/ المجاالت المواضيعية -ثانياً 

 تحوالتال دعم أجل من المستقبل نحو الموجهة السياسات ورسم والمعارف البحوث : تعبئة١محور العمل 
 الثقافات بين والحوار االجتماعي واالندماج االجتماعية

فرتة انتقال ودمج. فاضطلع القطاع بإعادة تقييم لرباجمه األساسية استجابة  ٢٠١٥-٢٠١٤ العامنيانت فرتة ك -١٤١
، وللهدف ٢٠٣٠ام ني املرجعيني املتمثَلني يف األبعاد االجتماعية خلطة التنمية املستدامة لعيللمسارين التوجيه

 الثقافات بني احلوار وتعزيز الشاملة االجتماعية التنمية دعملالسرتاتيجية املتوسطة األجل، الذي يعىن بـ " ٦ االسرتاتيجي
 ."األخالقية املبادئ وترويج بينها التقارب حتقيق أجل من
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ة املعنية يف التقرير، مصممة حول ثالثة مرتكزات هي: (أ) تعزيز الصلة ، خالل الفرت ١وكانت أنشطة حمور العمل  -١٤٢
مع االهتمام ببعد استشرايف؛ (ب) تشجيع احلوار بني الثقافات؛ (ج) الرتويج إلعداد سياسات  والسياساتبني البحوث 

 عامة وأنشطة لبناء القدرات شاملة للجميع.

 )٢و ١ودتين ببعد استشرافي (لإلسهام في تحقيق النتيجتين المنش تعزيز الصلة بين البحوث والسياسات مع االهتمام

رّكزت أنشطة اليونسكو على تعزيز الصالت بني املعارف والسياسات واملمارسات، باالستناد إىل جماالت اختصاص  -١٤٣
ر إىل أن  التقاريمن أجل مساعدة الدول األعضاء يف إدارة التحوالت االجتماعية. وتشري واإلنسانيةالعلوم االجتماعية 

لسياسات ل خمتلفةنتاجاً حبثياً بشأن قضايا رئيسية  ١٤السياسات استفادت يف الدول األعضاء بشكل واضح مما ال يقل عن 
العامة، مثل اندماج النساء من السكان األصليني، والعنف يف املدارس، واهلجرة، والعنف يف إطار األسرة، وتكييف الزراعة 

انب الضعف على الصعيد االجتماعي، واألمن الغذائي، وأمناط العالقات االجتماعية الدفينة يف األحياء لتغري املناخ، وجو 
 الشديدة الفقر (فافيال).

جبدوى الربط بني البحوث والسياسات يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب حيث قام برنامج  خاصومثة اعرتاف  -١٤٤
بتنظيم حوارات بشأن السياسات من خالل سلسلة من منتديات وزراء التنمية إدارة التحوالت االجتماعية (موست) 

. واختذت إجراءات للتوسع يف عقد هذه املنتديات ٢٠١٤االجتماعية، وقد ُعقد املنتدى العاشر منها يف إكوادور يف عام 
)، كما نُظمت مدارس برنامج ٢٠١٥ر ا للمنطقة دون اإلقليمية (شباط/ فربايييف خارج أمريكا الالتينية، فُعقد منتدى يف كين

موست كنشاط بارز لبناء القدرات تَضّمن مبادرات جديدة يف كل من املغرب وتونس وروسيا ومنغوليا. وأعطيت األولوية 
ة قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية وعاد ذلك بفوائد ملموسة على برنامج مدارس موست لدمج االستشراف يف أنشط

 افر يف تعبئة املوارد.وزاد أشكال التض

وجرى العمل، باإلضافة إىل ذلك، يف مسارات هامة ألعمال حتضريية تتعلق مبسامهة برنامج موست يف تنفيذ خطة  -١٤٥
، فيما خيص التنمية االجتماعية الشاملة للجميع، مبا يف ذلك مشاركة برنامج موست مشاركة ٢٠٣٠لعام  ةالتنمية املستدام

ملي للعلوم االجتماعية الذي نظمه اجمللس الدويل للعلوم االجتماعية (دوربان، جنوب أفريقيا، قوية يف املنتدى العا
، وتصميم وإقامة خمترب السياسات ٢٠١٦)؛ وعملية حترير التقرير العاملي عن العلوم االجتماعية لعام ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

ت إىل حد الرتبية والثقافة. وكانت النتائج اليت أحرز الشاملة للجميع، والعمل على حنو مشرتك بني القطاعات مع قطاعي 
اآلن يف جمال الفلسفة والعلوم اإلنسانية تتعلق بعمليات حمددة، وال سيما فيما خيص إنعاش اجمللس الدويل للفلسفة والعلوم 

 .٢٠١٧اإلنسانية، وحتديد عملية التحضري لعقد املؤمتر العاملي للعلوم اإلنسانية يف عام 

خمترباً من "خمتربات  ١٦كو يف إعداد ونشر استشراف عاملي جبوانبه النظرية والتطبيقية. وجرى تنظيم ت اليونسوسامه -١٤٦
بلداً من مخس قارات. وأفضى   ١٢املعارف حملو األمية يف املستقبل" وذلك بالتعاون الوثيق مع جهات راعية حملية وعاملية يف 

ن ت وكفاءات على املستوى احمللي مع استحداث معايري أساسية بشأن تكويكل خمترب من هذه املختربات إىل توليد قدرا
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مجاعات من املمارسني، وذلك مثل استحداث قواعد لتحديد أنسب أدوات االستشراف يف ظل ظروف خاصة، ومفردات 
رات استعالمية دختصصية حمددة تتعلق بالنظم والعمليات االستباقية، واختيار وسائل االستدالل األكثر فعالية لتكوين ق

 ومعارف مجاعية.

 )٣و ٢و ١تشجيع الحوار بين الثقافات (لإلسهام في تحقيق النتائج المنشودة 

مت تعزيز الدور القيادي لليونسكو على الصعيد العاملي يف جمال تشجيع احلوار بني الثقافات وذلك من خالل  -١٤٧
) بتعيني املنظمة لتكون الوكالة الرائدة لتنفيذ العقد الدويل ٦٧/١٠٤اضطالع اجلمعية العامة لألمم املتحدة (يف القرار 

). وقد أتاح ذلك للمنظمة تطوير عملها مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية ٢٠٢٢-٢٠١٣للتقارب بني الثقافات (
عداد خطة إحلكومية وكراسي اليونسكو اجلامعية من خالل مشاورات واسعة النطاق أفضت إىل احلكومية واملنظمات غري ا

. وأصبح ٢٠١٤يف كانون األول/ ديسمرب  ٦٩/١٤٠عمل للعقد املذكور أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار 
العقد الدويل للتقارب بني الثقافات إطارًا رئيسيًا اللتزام الدول األعضاء بتطوير احلوار بني األديان واحلوار بني الثقافات، 

 ن من أجل السالم.وتعزيز التفاهم والتعاو 

وتشتمل خارطة الطريق لتنفيذ العقد الدويل للتقارب بني الثقافات واخلاصة باليونسكو على اسرتاتيجية مخاسية  -١٤٨
لعمل للفرتة وعلى أربع جماالت ل - ث، وبناء القدرات، وتشاطر املعارف، والرتويج، والتنسيقتتعلق بالبحو  -األبعاد 
ي: تكوين معارف لرفد السياسات وتوجيه عمليات الربجمة؛ والتعاون يف جمال البحوث مع تتمثل يف ما يل ٢٠١٧-٢٠١٦

املؤسسات األكادميية الشريكة احلالية واجلديدة؛ وتنمية املهارات يف جمال الكفاءات اخلاصة بالعمل املشرتك بني الثقافات 
 سيق متكامل للعقد.والدراية الثقافية؛ واألساليب اجلديدة للرتويج والتوسع يف ضمان تن

 إصدار املطبوع املعنون ٢٠١٥يار/ مايو يونسكو وهيئة تيودور روز، مت يف أونتيجة لشراكة بني ال -١٤٩
"Agree to Differ" ) الذي يدعم املبادئ األساسية للعقد. وقد ضم هذا املصنف كتابات ملا يقارب قبول االختالف ،(

 وار بني األديان واحلوار بني الثقافات وذلك من جمموعة واسعة النطاق من وجهاتمؤلفاً ويقدم نظرات ثاقبة يف جمال احل ٦٠
النظر، مبا فيها وجهات نظر دول أعضاء ووكاالت لألمم املتحدة، ومقررين خاصني لألمم املتحدة، ومنظمات غري حكومية، 

 وقادة دينيني، وخرباء، وناشطني على صعيد اجملتمع املدين.

ألول مرة حترير التقرير السنوي لألمني العام إىل الدورة العادية السبعني للجمعية العامة لألمم  وتولت اليونسكو -١٥٠
بشأن ثقافة  ٦٩/١٣٩املتحدة، مجعت فيه إسهامات منظومة األمم املتحدة يف تنفيذ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 األديان والثقافات، اللذين اعتمدا يف كانون األول/ ديسمرب بشأن تشجيع احلوار بني ٦٩/١٤٠السالم، ويف تنفيذ القرار 
وقد استنفرت التعاون بني الوكاالت من أجل إعداد التقرير  ٢٠١٦وستحتفظ اليونسكو هبذا الدور اجلديد يف عام  .٢٠١٤

تعزيز  نية، وذلك هبدفوكالة تابعة لألمم املتحدة باإلضافة إىل شبكاهتا امليدا ١٤اجلديد الذي ستشارك يف إعداده حوايل 
 اتّباع �وج مشرتكة يف صياغة التوصيات وعلى صعيد العمل امللموس على أرض الواقع.
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واختذت بعض املبادرات يف جمال تنفيذ خطة عمل العقد الدويل للتقارب بني الثقافات وذلك بفضل أموال من  -١٥١
، "لسالم واحلواررنامج امللك عبد اهللا بن عبد العزيز الدويل لثقافة اب"خارج امليزانية قدمتها اململكة العربية السعودية يف إطار 

. ومن املزمع أن جيرى تقييم خارجي ٢٠١٥بني القطاعات أجنزت يف أيلول/ سبتمرب  مشرتكةمشروعات  ١٠فتم متويل 
 .٢٠١٦هلذه املشروعات يف النصف األول من عام 

 )٣جة المنشودة السياسات وبناء القدرات (لإلسهام في تحقيق النتي

اضطلعت اليونسكو، فيما خيص االندماج االجتماعي، بتعزيز الدعم الذي تقدمه إىل الدول األعضاء والشركاء  -١٥٢
السياسات العامة التشاركية والشاملة للجميع وذلك عن طريق استكشاف ديناميات  واستعراضالرئيسيني يف جمال صياغة 

وصيغت يف إطار اجتماعات مائدة مستديرة إقليمية بشأن السياسات توصيات رسم السياسات القائمة على الشواهد. 
هامة ركزت على ضرورة وجود بيانات شاملة وموثوقة وعززت مشاركة مجيع اجلهات املعنية وزادت التعاون الدويل، مبا يف 

اليزيا لقدرات يف كل من مذلك تشاطر اخلربات واملمارسات اجليدة. وبدعم من ماليزيا، جرى القيام مبشروعات لبناء ا
 ليشيت. - وكمبوديا وتيمور

على املستوى القطري الدور القيادي لليونسكو، ومن األمثلة على ذلك املبادرة  نُفذتوأكدت عدة مبادرات  -١٥٣
ومجاعات  ،املعنية باهلجرة الداخلية يف اهلند. وبفضل العمل القّيم الذي مت االضطالع به (وثائق توجيهية، وأدوات تدريبية

املمارسني)، ُدعيت املنظمة إىل املسامهة يف مداوالت فريق العمل املشرتك بني الوزارات واملعين باهلجرة، ومن مث يف عمليات 
 رسم السياسة الوطنية بشأن قضايا اهلجرة.

ماج الندويف إطار استعراض لعمل قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية يف جمال السياسات العامة بشأن ا -١٥٤
مشروعاً، جرى تسليط الضوء على ممارسات جيدة مستمدة من مجيع  ٥٠االجتماعي، أجراه معهد التنمية اخلارجية ومشل 

املناطق. وأتاح هذا االستعراض نتائج وتوصيات تشدد على ضرورة الفصل بالشكل املالئم بني البيانات اخلاصة بالرصد 
التوسع  ج حتليل للسياسات يف عمليات تصميم الربامج وتنفيذها، والتشجيع علىوالبيانات اخلاصة بالتقييم، وضرورة إدرا 

بشكل أمشل يف تعميم مراعاة قضايا اجلنسني يف مجيع األنشطة املعنية بتصميم الربامج. فمن شأن ذلك أن خيفف من التأثري 
أن يؤدي هبا القصور يف   الكيفية اليت ميكنيات يف املشروعات، وأن يبنيالعميق الغور للقيود اليت تعيق مشاركة النساء والفت

 مراعاة قضايا اجلنسني يف تصميم برنامج ما إىل تيسري ظهور نتائج سلبية وغري مقصودة بالنسبة إىل النساء والفتيات.

 ةوجرى إنعاش التحالف الدويل للمدن املناهضة للعنصرية وذلك ملواصلة تشجيع االندماج والتنوع ومكافحة العنصري -١٥٥
مدينة يف إطار حتالفات إقليمية ووطنية  ٥٠٠ر التحالف فأصبح شبكة تضم أكثر من والتمييز على مستوى املدن. وقد تطو 

على  ٢٠١٥مرب على سبيل املثال من خالل التوقيع يف أيلول/ سبتية وذلك خمتلفة؛ ومت تعزيز التعاون بني حتالفات إقليم
أجل  با وأمريكا الالتينية والكارييب. وتعمل اليونسكو مع بعض التحالفات مناتفاق للتعاون بني حتالفات ملدن يف أورو 

لظروف والوقائع ية كي تعّرب عن اتنقيح خطة العمل ذات النقاط العشر واخلاصة بالتحالف الدويل للمدن املناهضة للعنصر 
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مع الرتكيز بقدر أكرب على حقوق اإلنسان واملساواة بني  ٢٠٣٠الراهنة، على حنو يتماشى مع خطة التنمية املستدامة لعام 
اجلنسني والتحديات ذات الصلة بالعنف القائم على نوع اجلنس. ويعمل التحالف على تعبئة املدن من أجل اإلسهام يف 

مم املتحدة الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) الذي سيعقد يف كيتو يف عام مؤمتر األ
 ، وسيعتمد اخلطة اجلديدة للتنمية احلضرية.٢٠١٦

ت حقوق اإلنسان وباهلجرة، زادت اليونسكو مشاركتها يف اهليئات املشرتكة بني الوكاال مراعاةوفيما يتعلق بتعميم  -١٥٦
(مثل الفريق العامل لألمم املتحدة بشأن األهداف اإلمنائية واملعين حبقوق اإلنسان، والفريق العاملي املعين باهلجرة، وآلية 
االستعراض الدوري الشامل). ومت إنتاج ثالثة منشورات هي: املذكرة اإلرشادية اخلاصة باألهداف اإلمنائية لألمم املتحدة 

اهلجرة وجهة إىل املنسقني املقيمني واألفرقة القطرية لألمم املتحدة؛ ودليل الفريق العاملي املعين بفيما خيص حقوق اإلنسان وامل
 : التحديات والفرص.الشباببشأن البيانات واهلجرة؛ والتقرير املواضيعي عن هجرة 

ية الدعوة إىل اعية واإلنسانالعامة املعنية باملساواة بني اجلنسني، واصل قطاع العلوم االجتم األولويةوفيما خيص  -١٥٧
تعزيز حقوق النساء ومتكينهن وإىل ضرورة احرتام احلقوق وتطويرها وحتقيق االندماج االجتماعي للنساء والفتيات األشد 
عرضة للتأثر، مركزًا على املهاجرات والنساء من السكان األصليني والنساء املعوقات. وأنشئت يف اهلند حمطات لإلذاعة 

حل املهاجرات؛ وُقدمت يف مايل والسنغال أنشطة لبناء القدرات وأنشطة مدرة للدخل لصاحل نساء يعانني االستبعاد احمللية لصا
ومكافحة  ريكا يف مشروع إلشراك الرجال والصبيان يف حتقيق املساواة بني اجلنسنيق نائية؛ واسُتهل العمل يف كوستايف مناط

 ممارسات العنف ضد املرأة.

في إطار البرنامج الرئيسي الخامس، التي نقلت في الوثيقة  ٥ى من أجل الحوار (النتيجة المنشودة التاريخ والذكر 
 إلى البرنامج الرئيسي الثالث) ٥م/٣٨

يف جمال مصنفات التاريخ العام والتاريخ اإلقليمي، يعد مشروع طريق الرقيق ومنرب طرق احلرير املتاح على اإلنرتنت  -١٥٨
ذه املصممة ملكافحة اجلهل وتنمية املعارف مبا يفضي إىل حتقيق التفاهم بني الثقافات والشعوب. فإن همثالني على الربامج 

)، والعقد الدويل للمنحدرين من أصل ٢٠٢٢-٢٠١٣املشروعات تسهم يف تنفيذ العقد الدويل للتقارب بني الثقافات (
خلاصة شكلني لالستجابة لألولوية ا قيا العامتاريخ أفري). وميثل مشروع طريق الرقيق ومصنف ٢٠٢٤-٢٠١٥أفريقي (

بأفريقيا وذلك من خالل إبراز مسامهات املنحدرين من أصل أفريقي يف التقدم العام للبشرية، بغية مكافحة األحكام املسبقة 
ني، وال تزال عالعنصرية ومكافحة النزعة العنصرية والتمييز. وقد أثّرت املعارف والنهوج اليت استحدثت يف إطار هذين املشرو 

تؤثر يف النقاش العاملي بشأن التنوع الثقايف، والتاريخ املشرتك، واملصاحلة، واحلوار بني الثقافات. ويعد هذا اإلسهام قيمة 
 مضافة هامة تعزز دور اليونسكو يف العمل كمخترب لألفكار وكمنتدى للمبادالت الفكرية والعلمية.
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لذكرى السنوية العشرين لقيام مشروع طريق الرقيق الذي أسهم يف التوعية با ٢٠١٤وقد مت االحتفال يف عام  -١٥٩
وتعميق الفهم بشأن مظاهر تراث جتارة الرقيق والرق يف إطار اجملتمعات احلديثة. وأتاح التحضري إلعالن العقد الدويل 

ع مفوضية األمم املتحدة وإعالن هذا العقد فرصة جديدة لتعزيز الشراكة م )٢٠٢٤-٢٠١٥( للمنحدرين من أصل أفريقي
حلقوق اإلنسان، وإدارة شؤون اإلعالم التابعة لألمم املتحدة، ولنشر املواد املتنوعة اليت مت إعدادها من مطبوعات ومواد 
تعليمية وأفالم. كما أقيمت شراكات متينة مع مؤسسات وافقت على املسامهة يف اجلهود اليت تُبذل يف إطار املشروع املعين 

لعلمي، وإعداد مواد تعليمية وإدارة مواقع الذكرى. وجرى التشديد على صون وتعزيز وإدارة مواقع ودروب الذاكرة بالبحث ا
عن طريق إنشاء شبكة دولية ملديري الرتاث التذكاري وإعداد دليل لتطوير قدراهتم. وأفضت أنشطة املشروع إىل استحداث 

ماد سياسات لتشجيع تدريس مأساة جتارة الرقيق والرق يف املدارس، دروب جديدة للذاكرة يف بعض الدول األعضاء، واعت
 وتنظيم فعاليات إلحياء ذكرى بعض األحداث، وإقامة معارض وإنتاج أفالم.

على أساس  ، مت إجناز إعداد املواد اخلاصة بالتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي وذلكبتاريخ أفريقيا العاموفيما يتعلق  -١٦٠
لثمانية من اجملموعة، ومت استعراضها من جانب النظراء وأقرهتا اللجنة العلمية. وبالشراكة مع االحتاد األفريقي، اجمللدات ا

جرى العمل على حنو نشيط حلشد تأييد الدول األعضاء األفريقية أفضى إىل جتديد التزام هذه الدول خالل مؤمتر وزراء 
، بإدراج هذه املادة يف مناهجها التعليمية الوطنية. كما اختذت ٢٠١٤ام الرتبية الذي عقد يف ياوندي، بالكامرون، يف ع

تدابري لدى جهات معنية رئيسية أخرى (من مربني وفنانني ووسائل إعالم) لدعم ومواكبة هذا املشروع اهلام، وخصوصاً من 
تاريخ نانني من أجل تشكيل حتالف ف أجل التمهيد الستخدام هذه املادة يف التعليم النظامي وغري النظامي وغري الرمسي. ومت

ة، اليت ، واختارت اللجنة العلميلتاريخ أفريقيا العامفنان. ومت إصدار اجمللد التاسع  ١٠٠بات يضم أكثر من  أفريقيا العام
مساهم   ٣٠٠أنشئت لضمان الصرامة العلمية والفكرية يف املصنف، أن يصدر اجمللد يف شكل ثالثة كتب، وحددت حوايل 

 ددت التوجهات العامة لصياغة خمتلف الفصول.كما ح

، بإضافة ٢٠١٣وجرى إثراء مضمون املنرب اخلاص بطريق احلرير واملتاح على اإلنرتنت والذي بدأ تدشينه يف عام  -١٦١
لذي ا عناصر جديدة إليه وتُرمجت صفحاته الرئيسية من اإلجنليزية إىل اللغتني الروسية والعربية. واستجابة لالهتمام الكبري

أثاره هذا املشروع، أنشئت شبكة دولية جلهات االتصال اخلاصة به وذلك إلشراك اجلهات املعنية يف أنشطة املشروع. 
صني، بكة ُعقد يف كسان، يف الوحددت مخس وعشرون دولة عضواً جهات اتصال خاصة به وشاركت يف أول اجتماع للش

عمل للسنوات الثالث املقبلة. كما ساهم املنرب يف عدة أحداث  لتحديد طرائق العمل ووضع خطة ٢٠١٥يار/ مايو يف أ
 تتعلق بالعقد الدويل للتقارب بني الثقافات.

ني أكادمييَّني الشارقة وكان الفائزون اجلدد باحثَ  - ونُظمت اجلولتان الثانية عشرة والثالثة عشر ملنح جائزة اليونسكو -١٦٢
نب فاالن ملنح اجلائزة بإقامة معرض وتقدمي عروض أداء فنية تعّرب عن تنوع جوابارَزين ومؤسستني هامتني. واقرتن االحت

الثقافة العربية وطاقاهتا. وأجري تقييم للجائزة عرض على اجمللس التنفيذي يف دورته اخلامسة والتسعني بعد املائة، وقد جدد 
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وسيجري  روجيية ذات طابع اسرتاتيجي أكرباجمللس إمكانية منح اجلائزة على مدى ست سنوات أخرى. ومتت مناقشة خطة ت
 تنفيذها خالل فرتة العامني احلالية بغية تأمني مشاركة عاملية أكثر توازناً.

 المخاطر والفرص والصعوبات والدروس المستفادة

 لقد أفضى الوضع العاملي الراهن إىل زيادة الطلب على اليونسكو من أجل أن تقوم بأنشطة يف جمال التحوالت -١٦٣
االجتماعية، واحلوار بني الثقافات، واالستشراف. ويستدعي ذلك من الربنامج الرئيسي الثالث أن يكون قادراً على سرعة 

يف ضرورة  ٢٠١٥-٢٠١٤التحرك لالستجابة للصعوبات املستجدة. ويتمثل درس هام ُيستخلص من جتربة فرتة العامني 
 رات اخلاصة هبا.الربط على حنو أفضل بني النتائج املنشودة واملؤش

وكاستجابة أولية، مت وضع الصيغة النهائية السرتاتيجية جديدة لربنامج التحوالت االجتماعية، تتضمن منظوراً جديداً  -١٦٤
إلعادة صياغة األنشطة األساسية اليت تنفذها اهليئات اإلقليمية أو اليت تنفذ يف املناطق اإلقليمية، وذلك على حنو يتماشى مع 

الءمة ملواجهة التحديات القائمة، وضمان الكفاءة، والوضوح للعيان على مستوى عال، من أجل زيادة تأثري العمل معايري امل
وتأمني استدامته. وتشدد هذه االسرتاتيجية على أمهية تعزيز الشعور لدى اجلهتني األساسيتني اللتني يتعامل معهما هذا الربنامج 

واألوساط العلمية املتخصصة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، بامتالكها هلذا الربنامج.  بالدرجة األوىل، ومها الدول األعضاء
 فإن جتربة الفرتة املاضية مؤخراً تبني بوضوح اآلثار السلبية اليت ميكن أن تنجم عن عدم توافر هذا الشعور بامتالك الربنامج، يف

تبني، على العكس  ٢٠١٥-٢٠١٤نامج بوجه عام خالل الفرتة حني أن التحسينات امللموسة اليت طرأت يف سري عمل الرب 
من ذلك، القدرة اليت ميكن أن يتيحها وجود شعور عال بامتالك الربنامج، لضمان مزيد من االعرتاف وااللتزام به وهو ما 

 ام.ر العيوفر، من بني مجلة أمور، مورداً أساسياً أفضل اتساقاً مع التطلعات اجلوهرية اليت أعرب عنها املؤمت

ويواجه مسار العمل بشأن التحوالت االجتماعية جمموعة من املخاطر والفرص تسلطت عليها األضواء بشكل   -١٦٥
. فمن ناحية، مثة لكل جانب من جوانب هذه اخلطة صلة بالعلوم ٢٠٣٠كبري على إثر اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 

نتائج د على صعيد النقاش العام ويف الدوائر املعنية بالسياسات طلب كبري على الاالجتماعية واإلنسانية، إضافة إىل أنه يوج
اليت تتوصل إليها هذه العلوم. ومن ناحية ثانية، مثة يف الغالب صعوبة يف ربط النتائج القائمة على البحوث ربطًا مباشراً 

ن حتظى ع غريها من أمناط اخلطاب من أجل أبالصعوبات على صعيد السياسات، وتتنافس العلوم االجتماعية واإلنسانية م
على الرغم من أن هذه األمناط األخرى ال تتسم بنفس القدر من الصرامة إال أ�ا أكثر جاذبية على املستوى  –باالهتمام 

 السطحي. وهذا هو أساس ما تعّرب عنه االسرتاتيجية اجلديدة لربنامج موست من التزام بتوفري حلقة وصل قوية للربط بني
البحوث والسياسات تستخدم املعارف اليت تتيحها العلوم االجتماعية واليت تركز على احتياجات البشر، وتسهم يف إقامة 

 ثقافة لصنع القرار باالستعانة بالشواهد وباالستناد إىل حقوق اإلنسان.

وهو مسعى  –ل إعداد مؤشرات وفيما خيص احلوار بني الثقافات، تشتمل خارطة الطريق على مبادرات مبتكرة، مث -١٦٦
 ميكن أن يكون مفيداً.
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 العلمية للتحديات والمجتمعية والبيئية والقانونية األخالقية اآلثار إدارة من األعضاء الدول : تمكين٢محور العمل 
 والمستدامة الجامعة االجتماعية التنمية تحقيق أجل من والتكنولوجية

 )٤أخالقيات البيولوجيا (النتيجة المنشودة 

، اضطلعت اليونسكو، ٢٠١٠على حنو ما أبرزه التقييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي يف شباط/ فرباير  -١٦٧
ن خالل مبوصفها الوكالة الدولية الرائدة يف جمال أخالقيات البيولوجيا، بالرتويج ألخالقيات البيولوجيا يف خمتلف أحناء العامل 

 الوسيط بدور لبيولوجياا أخالقيات يف الدوليني اخلرباء من كبري  أنشطة لبناء القدرات وللتوعية يف هذا اجملال، ويعرتف عدد
وفري حمفل ميكن البيولوجيا، وذلك فضالً عن أن املنظمة مستمرة يف ت أخالقيات بقضايا يتعلق فيما املنظمة تؤديه الذي النزيه

 فاقات بشأن كيفية معاجلة هذه القضايا.الوصول فيه إىل ات

وال تزال اإلعالنات الصادرة عن اليونسكو بشأن أخالقيات البيولوجيا مصدراً للقواعد املرجعية. فعلى سبيل املثال،  -١٦٨
ة وروبي) كوثيقة مرجعية يف قرارات احملكمة األ٢٠٠٥اسُتخدم اإلعالن العاملي بشأن أخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان (

حلقوق اإلنسان، وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، واحملكمة العليا يف كل من الربازيل وكوستاريكا. كما مت إدراج 
مضامني ما ال يقل عن إعالنني لليونسكو بشأن أخالقيات البيولوجيا يف نصوص تشريعات عن البحوث يف إسبانيا. 

 باق وحتديد قضايا أخالقية هامة مستجدة، وذلك من خالل اهليئات الدولية األربعواضطلع الربنامج بدور رئيسي يف االست
مية ألخالقيات و وهي اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا، واللجنة الدولية احلك –اليت تضطلع اليونسكو مبهام أمانة هلا 

عارف العلمية جيا، واللجنة العاملية ألخالقيات املنة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية بأخالقيات البيولو البيولوجيا، واللج
والتكنولوجية. وقد استمرت هذه اهليئات يف اقرتاح اسرتاتيجيات واستجابات مالئمة. ومن األمثلة على ذلك التقارير اليت 

طر الناشئة عن اصدرت مؤخرًا عن املبادئ األخالقية املتعلقة بتغري املناخ، وتشاطر املنافع يف جمال علوم احلياة، واملخ
 التطورات يف جمال علم الوراثة.

وما انفكت اليونسكو تعمل على بناء القدرات املؤسسية للدول األعضاء يف جمال أخالقيات البيولوجيا من خالل  -١٦٩
إلعالن ا مساندة إنشاء وتعزيز اللجان الوطنية ألخالقيات البيولوجيا، وبالتايل يف مساعدة الدول األعضاء يف تطبيق مبادئ

 ١٨ومبساعدة اليونسكو إنشاء  ٢٠٠٨العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان على املستوى الوطين. فتم منذ عام 
عشر دورات تدريبية للجان وطنية ألخالقيات  ٢٠١٥و ٢٠١٤جلنة وطنية ألخالقيات البيولوجيا، كما ُعقدت يف عامي 

رفيع جلودة االستقصاءات تبني بشكل دائم أن املنتفعني كانوا يقّدرون املستوى ال البيولوجيا يف مثانية بلدان. وظلت نتائج
 هذه الدورات التدريبية.

 ٢٠١٤وأسهمت أنشطة اليونسكو لتدريب املعلمني وإعداد املواد الرتبوية يف تعزيز القدرات. فجرى يف عامي  -١٧٠
ورات تدريب معلمي األخالقيات. ونُظمت يف أمريكا بلداً يف إطار د ٣٨مشاركني من  ٣٠٤تدريب أكثر من  ٢٠١٥و

 الالتينية والكارييب خالل السنتني املاضيتني دورات للتعلم عن بعد مدى احلياة يف جمال أخالقيات البيولوجيا مت فيها تدريب
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الدورات.  هبلداً. وتدل نتائج االستقصاءات على وجود مستوى عال من الرضا بني املشاركني يف هذ ٢٣طالباً من  ٣٦٠
ونُظمت يف أمريكا الالتينية والكارييب أيضًا دورة تدريبية وُأصدر دليل للصحفيني عن أخالقيات البيولوجيا. وخالل الفرتة 

بلداً املنهاج الدراسي النموذجي لليونسكو يف جمال أخالقيات البيولوجيا،  ٢١جامعة يف  ٢٦، اعتمدت ٢٠٠٨منذ عام 
طباء األوروبيني هذا املنهاج الدراسي إىل حد كبري ومت استخدامه لتنقيح املناهج الدراسية واعتمدت اللجنة الدائمة لأل

ألخالقيات الطب وأخالقيات القانون يف اململكة املتحدة، وحظي بدعم اجمللس الطيب العام للمملكة املتحدة وبدعم الرابطة 
 جمال  الدورة الدراسية للحصول على شهادة املاجستري يفالطبية الربيطانية. ويشكل هذا املنهاج الدراسي عنصرًا هامًا يف

األخالقيات، اليت تقدمها اإلدارة العامة للشؤون الصحية التابعة لوزارة احلرس الوطين يف اململكة العربية السعودية. ويتعاون 
يز تعليم أخالقيات من أجل تعز الربنامج، باإلضافة إىل ذلك، مع الكراسي اجلامعية لليونسكو يف جمال أخالقيات البيولوجيا 

البيولوجيا والتوعية بشأن قضايا أخالقيات البيولوجيا، وتشجيع احلوار بني الثقافات، ودعم التدريب يف جمال أخالقيات 
 البيولوجيا.

وتالحظ اليونسكو وجود اجتاه هام يف تزايد الطلب من جانب الدول األعضاء على أنشطة بناء القدرات يف جمال  -١٧١
، مع تنفيذ ٢٠١٥-٢٠١٤أخالقيات البيولوجيا: وقد جرت االستجابة بالفعل هلذا الطلب على الصعيد العاملي يف الفرتة 

املزيد من األنشطة يف منطقة الدول العربية ويف آسيا، من أجل الوصول إىل مزيد من البلدان، واستمر تعزيز اإلجنازات من 
ستوى يا، وإقامة مزيد من اللجان االستشارية املعنية بأخالقيات البيولوجيا على املخالل تدريب املزيد من املعلمني يف أفريق

 الوطين.

وشاركت اليونسكو، يف الوقت ذاته، يف العمل مع وكاالت عديدة أخرى، مثل التكتالت الدولية املعنية بالبحوث  -١٧٢
" واالبتكار لبحوثل األخالقي األثر تقييم على ويةس تعمل اليت املعنية أو باملعايري اجلديدة، وذلك من قبيل "األطراف

)SATORI( أو هيئة ،TRUST ،أو املبادئ التوجيهية جمللس املنظمات الدولية للعلوم الطبية، أو مشروع الفاريوم البشري ،
قية الدولية يف وذلك بوصف اليونسكو شريكاً دولياً حمرتماً، مما سلط املزيد من الضوء على أنشطة الرتويج للمبادئ األخال

أوساط اخلرباء. وواصلت اليونسكو تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العاملية واستمرت يف أداء دورها القيادي يف تعزيز احلوار 
 فيما بني الوكاالت، وذلك بوصفها األمانة الدائمة للجنة األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية بأخالقيات البيولوجيا.

 طر والفرص والصعوبات والدروس المستفادةالمخا

ال يزال التقدم العلمي يطرح جمموعة من املعضالت األخالقية، وهو ما يتطلب اعتماد استجابات مالئمة من  -١٧٣
منظور وضع القواعد التقنينية. وعلى سبيل املثال، تدعو اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا الدول األعضاء إىل إصدار 

قة تقنينية دولية ملزمة حلظر االستنساخ البشري ألغراض اإلجناب. ويتيح ذلك لليونسكو فرصة احلفاظ على دورها وثي
 القيادي يف جمال التقنني.
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ولقد اضطلع برنامج أخالقيات البيولوجيا ببناء قدرات يف الدول األعضاء من خالل إقامة جلان وطنية ألخالقيات  -١٧٤
وس املستفادة املستمدة من التقييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي، أن التمويل األويل الذي يوفره البيولوجيا. ومن الدر 

الربنامج العادي يركز على أنشطة ذات أولوية، مثل مساعدة اللجان الوطنية، وإقامة شبكات إقليمية للخرباء، وإعداد مواد 
دمات ائمة املعنية بأخالقيات البيولوجيا وذلك من خالل منشوراته واخلتدريبية. وقد عزز الربنامج أيضًا البىن الوطنية الق

االستشارية اليت يقدمها. غري أن استدامة هذه اللجان تعتمد على التزام األطراف املعنية الوطنية. فإن بقاء هذه اللجان 
 يعتمد على املوارد اليت تقدمها إليها احلكومات املعنية.

اليت أجريت يف التمويل األساسي دون احتفاظ اليونسكو بدورها القيادي بوصفها الطرف  وقد حالت التخفيضات -١٧٥
العامل الوحيد يف تشغيل قواعد البيانات العاملية عن أخالقيات البيولوجيا. ومتثل جمموعة قواعد البيانات هذه أداة مفيدة 

يونسكو يف كل عنصراً ميسراً ألداء األنشطة األخرى للجداً بالنسبة إىل أخالقيات البيولوجيا يف خمتلف أحناء العامل، وتش
 جمال أخالقيات البيولوجيا، مثل مبادرة مساعدة اللجان املعنية بأخالقيات البيولوجيا.

وعلى الرغم من االعرتاف اجلاري بربنامج أخالقيات البيولوجيا كربنامج طليعي حيظى بأولوية عالية يف خطة اإلنفاق  -١٧٦
ماليني دوالر، فإنه يتطلب االنتفاع مببالغ أكرب من خارج امليزانية من أجل تنفيذ أنشطته اخلاصة  ٥٠٧مبلغ القائمة على 

 ببناء القدرات على املستوى الوطين؛ وسيجري استكشاف إمكانية بذل جهود أكرب يف هذا اجملال.

 ة؛والرياض الشباب مجالي في المعنية األطراف مع تشاركية عملية خالل من السياسات : وضع٣محور العمل 
 اليونسكو برامج في اإلنسان حقوق على القائم النهج وترويج المدنية والمشاركة الشباب تنمية ودعم

 )٥الشباب (النتيجة المنشودة 

) على شدة جدوى مسامهة اليونسكو يف ٢٠٢١-٢٠١٤لقد شددت اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل ( -١٧٧
طاقات الشباب بوصفهم عوامل تغيري لصنع السالم وحتقيق التنمية. وأكدت فرتة العامني األوىل من  العمل من أجل توجيه

) تزايد طلب الدول األعضاء على املنظمة كي ٢٠٢١-٢٠١٤تطبيق االسرتاتيجية التنفيذية لليونسكو بشأن الشباب (
 جلأ شاركة الشباب، وتنمية القدرات منتعزز جهودها يف العمل حول ثالثة حماور هي رسم السياسات واستعراضها مب

 االجتماعي. والتجديد والدميقراطية املدنية احلياة يف الرشد، واملشاركة مرحلة إىل االنتقال

وتضطلع اليونسكو يف عملها بشأن تنمية الشباب ومشاركتهم، بتسخري خربهتا املتعددة التخصصات ودورها   -١٧٨
ات عدد متزايد من الدول األعضاء فيما يتعلق برسم السياسات وتطبيقها، وتنمية القدر كوسيط نزيه يف تقدمي املشورة إىل 

املؤسسية والبشرية. وتشغل اليونسكو مكانة تعمل فيها كوكالة األمم املتحدة اليت تتبع �ج املشاركة املتعددة األطراف املعنية 
ن تعزيز ذلك بتنظيم املنتدى العاملي األول عيف عمليات رسم السياسات واستعراضها مع إشراك الشباب؛ وقد جرى 

شخص  ٧٠٠. وضم هذا املنتدى حوايل ٢٠١٤ذربيجان، يف عام لشباب، الذي عقد يف باكو، بأالسياسات اخلاصة با
من املعنيني برسم السياسات كانوا ميثلون حكومات وهيئات للمجتمع املدين وجهات ماحنة ومؤسسات أكادميية. واخُتتم 
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دار التزام باكو بشأن السياسات اخلاصة بالشباب، الذي يسلط الضوء على مثانية مبادئ توجيهية لرسم املنتدى بإص
التزامات ملموسة مفتوحة أمام مجيع األطراف املعنية الدولية واإلقليمية والوطنية  ١٠السياسات اخلاصة بالشباب، وحيدد 

قرير ات شباب حوض البحر املتوسط، الذي حظي بالثناء يف التاليت يهمها االنضمام إىل هذه املبادرة. ويَعد مشروع شبك
املرحلي األول عن تقدم العمل فيه خالل السنة األوىل، مثاًال آخر على قدرة املنهجية الرصينة احلالية، وهي منهجية ميكن 

 التوسع فيها وتكرار العمل هبا يف مناطق أخرى بالتعاون مع اجلهات املاحنة املمكنة.

فضل عملية تنظيم منتدى اليونسكو للشباب الذي ُعقدت دورته التاسعة كجزء من الدورة الثامنة والثالثني وب -١٧٩
للمؤمتر العام، مت تعزيز اجلهود يف جمال تشجيع مشاركة الشابات والشبان كمواطنني نشيطني يف دعم التنمية الوطنية وبناء 

بقيادة الشباب. كما مت رفع مستويات مشاركة الشباب، وخصوصاً اجملتمعات احمللية من خالل إعداد وتنفيذ مشروعات 
الشابات، يف البلدان اليت تعمل على حتقيق حتوالت عميقة. وكان هذا هو احلال يف تونس حيث كانت الشابات ميثلن 

ريتانيا) نشر دليل و من املشاركني، وجرى يف بلدين آخرين يف منطقة مشال أفريقيا الفرعية (ومها املغرب وم %٥٠تقريباً نسبة 
 ة يف هذا الصدد يف املستقبل.ياليونسكو بشأن الدميقراطية وسوف تنفذ دورات تدريب

 التشاركية حدةاملت األمم أعمال يف اإلسهام وتعزيز اليونسكو داخل يف الشباب بشأن العمل تنسيق وجرى تعزيز -١٨٠
امهات اليونسكو الشباب. وأُدرجت مس بتنمية واملعنية الوكاالت بني املشرتكة الشبكة خالل من سيما وال بالشباب، املعنية

 مبادرة تشاركية عاملية لألمم املتحدة بشأن الشباب. ١٣وجرى التعبري عنها يف 

 )٦الرياضة ومكافحة المنشطات (النتيجة المنشودة 

الرياضة  ة ملكافحة املنشطات يف جمالدولة طرفاً) لعمليات املصادقة على االتفاقية الدولي ١٨٣يشهد العدد الكبري ( -١٨١
) خالل العقد األول من صدورها على جدوى هذه االتفاقية على مستوى الدول األعضاء. وتدل البيانات اليت ٢٠٠٥(

 استبيان عن عبارة الذي هو  ،)Anti-Doping Logic" ( املنشطات مكافحة منطق" املسمى احلاسويب يتضمنها النظام
االتفاقية، على  تنفيذل تدابري من اختذته ما بشأن األطراف الدول كل  من البيانات جلمع أُعدا حتليلية يةوبرجم اإلنرتنت على

 أن مستوى االمتثال ألحكام االتفاقية يرتفع باستمرار، إذ يتزايد عدد البلدان اليت تنفذ أنشطة ملكافحة املنشطات على
، وتعتمد )١ املادة" (عليه القضاء هبدف الرياضة جمال يف ملنشطاتا تعاطي ومكافحة منع تعزيز" أجل من الوطين الصعيد

 تدابري تشريعية أو تنظيمية أو سياسية أو إدارية هلذا الغرض.

ويعرتف مؤمتر الدول األطراف باألمهية املركزية لبناء القدرات يف جمال تنفيذ االتفاقية. ومع املشروعات اليت وافق  -١٨٢
مشروعًا يف فرتة العامني  ٥٩لقضاء على تعاطي املنشطات يف جمال الرياضة، واليت بلغ عددها عليها الصندوق الدويل ل

دولة طرف بإعانات صغرية بلغ عددها  ١٠٠احلالية وحدها، حقق هذا الصندوق الدويل إجنازاً بارزاً جديداً َمتثل يف انتفاع 
 .٢٠٠٨إعانة منذ عام  ١٧٩
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تجلى ذلك يف منظومة األمم املتحدة، ويتمتع بوالية يف جمال الرياضة يف يدة اليت توتَعد اليونسكو املنظمة الوح -١٨٣
عملها يف جمال التقنني على النحو الذي تعرب عنه االتفاقية اخلاصة مبكافحة املنشطات، وامليثاق الدويل للرتبية البدنية 

يزانية وبصورة عم الكبري الذي يتم توفريه من خارج املوالنشاط البدين والرياضة. وتعتمد استدامة الربنامج على استمرارية الد
عينية من خالل إقامة قاعدة للشراكة الواسعة النطاق تضم أعضاء اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة، وجملسها 

 االستشاري الدائم، واملنظمات الرياضية والشركات اخلاصة املعنية بالرياضة.

إعالن برلني الذي صدر عن املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة، وأشري إىل  -١٨٤
؛ ويف ٢٠١٤؛ ويف االجتماع السابع لوزراء الرياضة لبلدان الكومنولث، يف عام ٦٩/٦وذلك يف قرار اجلمعية العامة رقم 

ومن جانب الفريق العامل الدويل بشأن النساء والرياضة، يف عام  ؛٢٠١٤مجعية رابطة اللجان األوملبية الوطنية يف عام 
 ؛ ومن جانب الفريق العامل الدويل التابع لألمم املتحدة واملعين بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم.٢٠١٤

 المخاطر والفرص والصعوبات والدروس المستفادة

وانتشار  تمرمس حنو على السياسي االستقرار وغياب وكمةاحل كانت إحدى الصعوبات تتمثل يف أوضاع هشاشة -١٨٥
يات وبىن لضمان ، ويف نقص آل)النزاعات بعد ما أوضاع أو انتقالية مرحلة تعيش اليت البلدان يف سيما ال( األمنية املخاوف

 استحداثاألمر باملشاركة الشاملة للجميع على مستوى الشباب، وال سيما يف جمال احلوكمة. وقد جرى التعامل مع هذا 
 املسؤولية قاسمت لضمان وسيلة بوصف ذلك الشباب، إىل املوجهة والربامج السياسات لرسم األطراف متعدد �ج وتنفيذ

 .الشباب من خمتلفة فئات وإشراك وامللكية

ا يتعلق مومثة صعوبة رئيسية تتمثل يف التمكن من استخدام نتائج قابلة للقياس استخدامًا أكرب، وخصوصًا في -١٨٦
مبفاهيم مشاركة الشباب أو املشاركة املدنية للشباب. فثمة حاجة إىل تطبيق آلية للرصد والتقييم تتسم مبزيد من التنسيق 
والتكامل ضمن إطار تطبيق االسرتاتيجية التنفيذية لليونسكو بشأن الشباب، بغية التمكن من استعراض نتائج املبادرات 

ني و بأسرها. وباملثل، فعلى الرغم من أن منتدى اليونسكو للشباب ميثل وسيلة هامة للربط باليت تُتخذ على نطاق اليونسك
الشباب والبىن القائمة يف الدول األعضاء وكذلك بني الشباب وعمل اليونسكو، مثة قدر من االنقطاع بني نتائج املنتدى 

 ٢٠١٧-٢٠١٦ة وسوف يوىل اهتمام خاص يف الفرت والنتائج املنشودة على صعيد االسرتاتيجية التنفيذية بشأن الشباب. 
 لتعزيز صالت للربط من هذا النوع، وخصوصاً يف سياق متابعة الدورة التاسعة ملنتدى الشباب.
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 الثقافة –البرنامج الرئيسي الرابع 

 التقييم االستراتيجي العام – أوالً 

ا نسبية ال جدال ال الثقافة، فضالً عن أ�ا تتمتع مبزايمن املعرتف به أن اليونسكو تضطلع بدور قيادي عاملي يف جم -١٨٧
فيها سواء على مستوى التقنني أو على املستوى التنفيذي، وذلك بفضل اتفاقياهتا اخلاصة بالثقافة. وقد أنشأت املنظمة 

عية وطابع عاملي ر من خالل عملها التقنيين جماالت للحوار وتظل تشكل احملفل العاملي الوحيد الذي يتمتع مبا يلزم من ش
 وقدرة على عقد اللقاءات ميكن البدء يف إطاره يف التعاون على الصعيد العاملي يف جمال الثقافة.

وقد شددت التقييمات اليت أجراها مرفق اإلشراف الداخلي على األمهية املركزية لربامج بناء القدرات، مبا يشمل  -١٨٨
يما يتعلق سياسات، بالنسبة إىل تنفيذ االتفاقيات. وعلى الرغم من تباين األوضاع فتقدمي املساعدة التقنية واملشورة بشأن ال

هبذه االتفاقيات، اضطلع عدد كبري من الدول األطراف، بفضل هذه الربامج، بإدراج أحكام هامة يف تشريعاهتا وسياساهتا 
 مية املستدامة.رضة هامة بالنسبة إىل التنوأطرها االسرتاتيجية الوطنية، مبا يف ذلك يف بعض احلاالت، يف جماالت مستع

وقد أتاح النهج الشامل الذي تروجه اليونسكو يف جمال الشؤون الثقافية احلصول على اعرتاف واضح يف خطة  -١٨٩
 ةبأمهية الدور املستعرض للثقافة يف حتقيق التنمية املستدامة. ويف هذا الصدد، ستكون املكان ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

تدامة البارزة للعوامل املستعرضة، مثل الثقافة، يف استعراض اآلليات اليت سُتعتمد لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ خطة التنمية املس
أمرًا هامًا بالنسبة إىل استمرارية جدوى اخلطة وقيمتها املضافة. وجرى، باإلضافة إىل ذلك، تعزيز الدور  ٢٠٣٠لعام 

م الل نتائج منتدى هانغزو وذلك متهيداً العتماد "اخلطة اجلديدة للتنمية احلضرية" يف مؤمتر األماالسرتاتيجي للثقافة من خ
املتحدة الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)، وكذلك يف سياق إطار سينداي بشأن احلد من 

اف اجلاري على نطاق واسع بالصالت املتشابكة بني ). عالوة على ذلك، فإن االعرت ٢٠٣٠-٢٠١٥خماطر الكوارث (
األبعاد الثقافية واإلنسانية واألمنية اليت تنطوي عليها النزاعات يعين أن من املنتظر من اليونسكو بصورة طبيعية، باعتبارها 

ملتزايدة اليت تتعرض هلا ات االوكالة الوحيدة التابعة لألمم املتحدة واملكلفة مبهمة محاية الرتاث الثقايف، أن تتصدى للتهديد
 الثقافة والتنوع الثقايف.

، فيما خيص التصدي للنزاعات، سبالً جديدة لتصميم ٢٠٣٠ويفتح النهج املتكامل خلطة التنمية املستدامة لعام  -١٩٠
حتقيق التنمية  وتنفيذ الربنامج يف جمال الثقافة، بالنظر إىل أن هذه السبل ال تعىن فقط بالدور "التقليدي" للثقافة يف

االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وإمنا تعىن أيضاً بأهداف أكثر تركيزاً تتيح منظورات جديدة للربجمة يف جمال الثقافة، سواء 
على املستوى الدويل أو على املستوى الوطين. وسيتطلب تصميم الربنامج مراعاة جماالت جديدة للرتكيز أو لتجديد الرتكيز 

االت، مثل جماالت املدن املستدامة، واجملتمعات املساملة والشاملة للجميع، واملساواة بني اجلنسني، والسياحة على بعض اجمل
املستدامة، واألمناط املستدامة لالستهالك واإلنتاج، واألمن الغذائي. وسيستدعي األمر بالتايل توسيع نطاق اجلهود يف جمال 

 ض بقدر أكرب يف تنفيذ االتفاقيات.إعداد الربامج وذلك باعتماد �ج مستعر 
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ات وعليه، فإن عمليات تنفيذ االتفاقيات اخلاصة بالثقافة مبزيد من الرتشيد والتقارب، مع تعزيز الصالت بني االتفاقي -١٩١
اخل اليونسكو دواهليئات املعنية بإدارة شؤو�ا، وتعزيز الروابط التقنينية والتنفيذية وتدعيم التعاون املشرتك بني القطاعات يف 

 ومع اجلهات املعنية، سوف تتسم بأمهية خاصة.

ومع ذلك، فإن استمرار الفجوة بني مستوى املوارد املتاحة وبني عبء العمل الواقع على عاتق أمانات االتفاقيات،  -١٩٢
اقيات اخلاصة بالثقافة ة االتفعلى حنو ما تشري إليه تقارير املراجعة والتقييم الصادرة عن مرفق اإلشراف الداخلي يعين أن حال

ال تزال غري مستقرة وال ميكن أن تستمر على ما هي عليه. فقد اخنفضت موارد الربنامج العادي املخصصة لألنشطة من 
ماليني دوالر أمريكي يف خطة اإلنفاق القائمة على  ٨إىل  ٢٠١٢-٢٠١١مليون دوالر أمريكي يف عامي  ١٥,٧مبلغ 
 ٥,٦. وُخصص من جمموع هذا املبلغ األخري مبلغ ٢٠١٥-٢٠١٤أمريكي واخلاصة بالفرتة ماليني دوالر  ٥٠٧مبلغ 

مليون دوالر  ٢,٤مليون دوالر أمريكي لعقد اجتماعات نظامية يف املقر، مما جيعل املبلغ املخصص للميدان يف مستوى 
مليون  ٤,٩رجة عن امليزانية، ومبلغ مليون دوالر أمريكي من موارد خا ١٠٨,٥٧أمريكي فقط. وعلى الرغم من تعبئة مبلغ 

دوالر أمريكي كاعتمادات إضافية خالل فرتة العامني، فإن هذه األموال كانت خمصصة بالدرجة األوىل لربامج ميدانية حمددة 
اق فعوضاً عن ختصيصها ألداء املهام األساسية إلدارة االتفاقيات أو لتعزيز مالك املوظفني. وأدى اخنفاض ميزانية خطة اإلن

) مما جعل القدرة على التنفيذ تتعرض ٣م ت/١٩٤وظيفة يف املقر (انظر الوثيقة  ٣٢إىل حدوث ختفيض إمجايل مبقدار 
لضغط شديد. ومن ناحية أخرى، بذل القطاع غاية ما يف وسعه من أجل االحتفاظ بقدرته على تقدمي املشورة بشأن 

 وظيفة دائمة يف امليدان. ٤٩وظيفة من جمموع  ٢١ليت حتظى بـ السياسات على صعيد امليدان، وال سيما يف أفريقيا ا

 السبيل إلى المضي قدماً 

 القضايا املستعرضة

سيتعني على اليونسكو أن تستند إىل خربهتا واتفاقياهتا من أجل تقدمي توصيات وتقارير قائمة على الشواهد بشأن  -١٩٣
. وسيستدعي األمر االهتمام بشكل خاص ٢٠٣٠مية املستدامة لعام السياسات ملساندة الدول األعضاء يف تنفيذ خطة التن

بالنظر إىل أن اليونسكو هي الوكالة الوحيدة التابعة لألمم املتحدة واملسؤولة عن ذلك واخلاضعة بالتايل  ١١,٤بتنفيذ الغاية 
ة احلضرية املستدامة، الثقافة والتنمي للمساءلة يف هذا الشأن. ويف هذا الصدد، جيري حالياً إعداد تقرير عاملي لليونسكو بشأن

من املزمع أن يتم اإلعالن عن صدوره يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل 
مواصلة  )، ينبغي٢٠١٥الثالث). ووفقاً ملا أوصى به مرفق اإلشراف الداخلي يف التقييم الذي أجراه عن الثقافة والتنمية (

تعزيز قاعدة الشواهد عن طريق اخنراط املقر واملكاتب امليدانية بصورة متوازنة يف أنشطة متهيدية (للمشورة بشأن السياسات) 
 وأنشطة تنفيذية (على املستوى احمللي).

ليونسكو وضوحاً ا وميكن القول بأن محاية الرتاث الثقايف املتأثر بالكوارث والنزاعات تعترب أحد أبرز جماالت عمل -١٩٤
للعيان. فإن على اليونسكو، باعتبارها الوكالة الوحيدة التابعة لألمم املتحدة واملكلفة مبهمة محاية الرتاث الثقايف، واجب 
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التصدي للتهديدات املتزايدة اليت تتعرض هلا الثقافة والتنوع الثقايف، مبا يف ذلك من خالل مساعدة الدول األعضاء يف 
ر غري املشروع بالقطع الثقافية الذي اعرتف جملس األمن التابع لألمم املتحدة بأنه مصدر ممكن لتمويل مكافحة االجتا

اجملموعات اإلرهابية. ومن أجل تنفيذ العمل يف هذا اجملال على حنو فعال، ويف سياق اإلطار األوسع نطاقاً لنشاط األمم 
ضروري إدراج أهداف حمددة والتعبري عنها يف املستوى املناسب املتحدة يف جمال العمل اإلنساين واألمن، سيكون من ال

إضافة إىل ضرورة  - ٤٨م/٣٨وهو املطلوب أيضًا يف قرار املؤمتر العام املرقم  - ٥م/٣٩ضمن أولويات مشروع الوثيقة 
ي يف عمله رتاتيجتأمني موارد مالية وبشرية مالئمة. وسوف يتضمن ذلك إىل حد ما، أن يقوم القطاع بإجراء تغيري اس

باالستناد إىل التجربة املاضية وإىل عدد من أفضل املمارسات، كما سيتطلب تعزيز قدرات األمانة (على صعيد القدرات 
املؤسسية واملالية وخربات املوظفني) يف جمال حقوق اإلنسان، واألمن، ودرء النزاعات، بغية التمكن من العمل مع مجيع 

تطلب ذلك أيضًا إجراء تعديل يف حضور القطاع على الصعيد امليداين، إذ ال توجد حاليًا أي شركاء األمم املتحدة. وسي
وظائف دولية يف املكاتب املعنية مبناطق منكوبة بنزاعات، مثل سوريا والعراق. وسيتيح هذا التغيري االسرتاتيجي التنفيذ 

، مثل درء قافة بالنسبة إىل املوضوعات ذات األولويةالعملي للمهمة األساسية لليونسكو عن طريق التشديد على جدوى الث
 النزاعات، وبناء السالم وتعزيز حقوق اإلنسان.

 تنفيذ االتفاقيات

إن باإلمكان معاجلة معظم الصعوبات اليت تعرتض تنفيذ االتفاقيات عن طريق إتاحة موارد مالية وبشرية مالئمة  -١٩٥
سيع نطاق تأثري هذه االتفاقيات. فيمكن، عند توافر هذه األمور، حتسني وإقامة شراكات مؤسسية مستدامة من أجل تو 

إدارة شؤون االتفاقيات وحتسني الدعم الذي يقدَّم إىل الدول األعضاء على صعيد أنشطة تنمية القدرات يف األجل الطويل 
ضاء، أن تضطلع الدول األعوعلى صعيد خدمات املساعدة التقنية اليت تقدم عند الطلب. ومن هذا املنطلق، من املهم 

وخصوصاً الدول األطراف اليت صادقت على االتفاقيات، بتحديد أولويات رئيسية والرتكيز عليها واإلسهام يف متويلها من 
أجل سد أشكال النقص، مبا يف ذلك من خالل تقدمي الدعم املناسب إىل احلسابات اخلاصة اليت تُنشأ للموارد البشرية، 

إعارة أو تقدمي قروض أو توفري موظفي املشروعات. وسيتضمن ذلك أيضًا التزام اهليئات اإلدارية ومن خالل عمليات 
الرئاسية وبناها (من رؤساء هيئات، ومكاتب، وجلان) التزاماً مرّكزاً برتويج هذا النهج ومشاركتها يف تطبيقه بصورة استباقية. 

سية ا مع األمانة من أجل احلفاظ على القدرة على التنفيذ مسألة رئيوسوف تكون اإلدارة املعززة لشؤون هذه اهليئات وتعاو�
 يف املستقبل.

ويتطلب حتقيق نتائج مستدامة، أيضاً، تنفيذ أنشطة لإلرشاد والرصد من أجل مرافقة املستفيدين يف املراحل الالحقة  -١٩٦
ها وفقًا لتطور يح لليونسكو تكييف براجميف عملية رسم السياسات والتنفيذ. وينبغي يف أي نظام فعال للرصد أن يت

احتياجات وأولويات الدول األعضاء. وينبغي تعزيز اإلطار احلايل لإلبالغ بشأن النتائج، مبا يف ذلك التقارير الدورية، وذلك 
مثة و  عن طريق إعداد مؤشرات وقياسات مرجعية لتحسني متابعة التقدم الذي حترزه الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقيات.

اليت استحدثت إطاراً جديداً للنتائج وذلك كجزء من التقرير العاملي  ٢٠٠٥جتربة قّيمة يف هذا الصدد تتمثل يف اتفاقية عام 
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مؤشراً أساسياً للمساعدة يف  ٣٣ومشل عشرة جماالت مواضيعية جديدة و ٢٠١٥األول لرصد تنفيذها الذي ُنشر يف عام 
وما حترزه الدول األطراف من تقدم لتحقيق أهداف هذه االتفاقية. بيد أن األمر يتطلب حتديد التأثري األعمق لالتفاقية 

 توافر الوقت واملوارد ملواصلة اختبار إطار العمل هذا وتطبيق املؤشرات.

اريخ توفيما يتعلق على وجه اخلصوص بربنامج األولوية ألفريقيا، وبعد أن مت نقل برنامج طريق احلرير وبرنامج  -١٩٧
إىل الربنامج الرئيسي الثالث (العلوم االجتماعية واإلنسانية)، سيكون تنفيذ االتفاقيات هو موضع الرتكيز  أفريقيا العام

الرئيسي يف تنفيذ الربنامج، مع االهتمام باهلدف العام املتمثل يف مساعدة البلدان األفريقية يف حتسني أطرها املؤسسية 
يسية رتاث واإلبداع. وسوف يركز قطاع الثقافة، يف هذا الصدد، جهوده على ثالثة مستويات رئوالقانونية املعنية بالثقافة وال

) دمج أحكام هذه االتفاقيات ٢) عمليات املصادقة اليت سيجرى التشجيع عليها بصورة منهجية؛ (١للعمل التقنيين هي: (
ل هذه على املستوى الوطين. وسيجري دعم ذلك ) تطبيق أطر العم٣يف التشريعات والسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية؛ (

من خالل تقدمي املشورة بشأن السياسات وتوفري املساعدة التقنية وبناء القدرات. وحتقيقاً لذلك، سيواصل القطاع احملافظة 
 املتاحة.أعاله) حسب ما تسمح به املوارد  ١٩١على خربته على املستوى اإلقليمي من خالل احلضور امليداين (انظر الفقرة 

اقرتاحات بشأن الربامج/جماالت عمل الربنامج اليت ينبغي تعزيزها، أو إعادة توجيهها، أو إعادة تركيزها، أو تقليص أو 
 إيقاف العمل فيها

شهدت السنوات املاضية األخرية إعادة تركيز عمل قطاع الثقافة بصورة جذرية حبيث أصبح يرتكز كله تقريباً على  -١٩٨
ومن منظور التطلع إىل األمام، من الواضح أنه سيتعني استثمار قدر كبري من املوارد من أجل مساندة الدول  االتفاقيات.

، ويف التصدي للتحديات الناشئة واجلديدة، مثل ٢٠٣٠األعضاء يف األجل الطويل يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
من  يف ذلك من خالل زيادة التشديد على دور التعليم يف جمال الرتاث محاية الثقافة يف أوضاع النزاع وما بعد النزاع، مبا

أجل درء التطرف العنيف. ولذلك، سينبغي التوسع يف بذل اجلهود من أجل إعداد برامج تعتمد �جاً مستعرضاً بقدر أكرب 
 يف تنفيذ االتفاقيات املعنية بالرتاث.

، إىل ٢٠٠٣و ١٩٧٢على آليات إعداد القوائم يف إطار اتفاقيَيت عاَمي  وينبغي االنتقال من الرتكيز اجلاري حالياً  -١٩٩
الرتكيز على آليات الصون واحلماية يف األجل الطويل اليت تتسم مبزيد من األمهية. وكما أشار املراجع اخلارجي للحسابات 

قال من االهتمام بالرتشيحات إىل ، ينبغي إعادة توجيه الرتكيز باالنت١٩٧٢يف املراجعة اليت أجراها بشأن اتفاقية عام 
اليت ينبغي االنتقال يف  ٢٠٠٣االهتمام بصون املواقع القائمة وإدارهتا بصورة فعالة. وينطبق ذلك أيضًا على اتفاقية عام 

ذل بالعمل بشأ�ا من التشديد اجلاري على القوائم التمثيلية إىل االهتمام بآليات أخرى ميكن أن تدعم اجلهود الوطنية اليت تُ 
 يف جمال الصون، مبا يف ذلك االستفادة من صندوق الرتاث الثقايف غري املادي، الذي ال ُيستخدم حالياً بالقدر الكايف.
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وينبغي، بالنسبة إىل مجيع االتفاقيات، أن يكون بناء القدرات هو النشاط األساسي وأن جيري االهتمام بذلك  -٢٠٠
ول األعضاء ومساعدهتا على اعتماد قواعد تنظيمية يف أطرها القانونية الوطنية على حنو اسرتاتيجي من خالل تشجيع الد

 وعلى تطبيق هذه القواعد.

وميكن، باإلضافة إىل ذلك، إ�اء العمل تدرجييًا يف الربامج املواضيعية اخلارجة عن امليزانية أو تكليف منظمات  -٢٠١
استعراض  ٢٠١٦رعاية اليونسكو. وعلى سبيل املثال، سيجري يف عام  اليت تعمل حتت ٢شريكة بتنفيذها، مثل مراكز الفئة 

الربامج املواضيعية اخلاصة بالرتاث العاملي، وسوف تقدَّم اقرتاحات بإعادة توجيه العمل بشأ�ا إىل الدورة األربعني للجنة 
دون أن حيقق شبكة املدن املبدعة بالرتاث العاملي. ومثة يف جمال اإلبداع تكاليف غري مباشرة هامة تنجم حاليًا عن عمل 

ذلك نتائج كبرية ميكن التدليل عليها. فإن باإلمكان تنفيذ هذه الربامج عن طريق مصادر خارجية أو بتعديلها من أجل 
 فسح املزيد من اجملال أمام األمانة للعمل يف تنفيذ وظائف وأولويات أساسية أخرى.

 ت المواضيعيةالمجاالالتقييم بحسب محاور العمل/ –ثانياً 

 القضايا المستعرضة

إن النهج الشامل الذي تروجه اليونسكو يف االهتمام بقضايا الثقافة حيظى بتقدير الدول األعضاء واجلهات املعنية.  -٢٠٢
 ٢٠١٥-٢٠١٤وقد أتاح هذا النهج يف �اية املطاف التقدم اهلام الذي حدث خالل املفاوضات اليت جرت خالل الفرتة 

، كما أتاح احلصول على اعرتاف واضح بالدور املستعرض اهلام للثقافة يف حتقيق ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام  بشأن خطة
التنمية املستدامة. فقد أصبحت الثقافة تندرج، ألول مرة، يف إطار األهداف التنفيذية للخطة الدولية للتنمية، ضمن سياق 

لتعبري بشكل واضح يف إطار عدة غايات من الغايات املرتبطة هبذه تسعة أهداف من أهداف التنمية املستدامة، مع ا
األهداف عن دور االتفاقيات اخلاصة بالثقافة يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل الرتاث واإلبداع. فثمة غاية مكرسة 

ة بالنسبة و جمال ذو أمهية اسرتاتيجيللتنمية املستدامة املعين باملدن املستدامة، وه ١١للرتاث الثقايف والطبيعي يف إطار اهلدف 
للتنمية  ١٦. ومثة غاية أخرى ترد يف إطار اهلدف ٢٠٣٠إىل قطاع الثقافة وإىل إسهامه يف خطة التنمية املستدامة لعام 

اهبا، حاملستدامة املعين بإقامة جمتمعات مساملة وشاملة للجميع، وتتعلق هذه الغاية باسرتداد األصول املسروقة وإعادهتا إىل أص
مما يتيح مدخالً هاماً لعمل اليونسكو يف جمال حظر االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية، وهو أمر يتسم باجلدوى بوجه 
خاص بالنظر إىل الدور املعزَّز الذي تطاَلب املنظمة باالضطالع به يف مواجهة تكاثر حاالت النزاع. وإن هذين املدخلني 

اخلاصة مبجاالت مثل األمن الغذائي، والرتبية، والنمو االقتصادي، واألمناط املستدامة لالستهالك وغريمها من مداخل العمل 
 .٢٠٣٠واإلنتاج، والبيئة، تدل على أن القطاع يشغل مكانة جيدة لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

الدويل بالصالت  حاسم ويتمثل يف االعرتاف ومثة جمال آخر تضطلع فيه اليونسكو بدور اسرتاتيجي وكان له تأثري -٢٠٣
بني التهجمات على التنوع الثقايف والتجاوزات على حقوق اإلنسان والتهديدات اليت حتيق بالسالم. فقد أصبح هناك 

 هاعرتاف واسع النطاق بالصالت املتشابكة املوجودة بني األبعاد الثقافية واإلنسانية واألمنية للنزاعات، وهو ما تشهد علي
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القرارات العديدة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن. ويشكل ذلك حتوًال هامًا على صعيد اإلطار 
املفاهيمي العام ونتيجة مشجعة نامجة عن التعبئة الكثيفة واالخنراط بشكل استباقي يف العمل مع منظومة األمم املتحدة 

 ١٩٥٤جملاالت. وما زال اإلطار التقنيين، وال سيما اإلطار التقنيين التفاقيات األعوام واألطراف الفاعلة األخرى يف هذه ا
، يوفر األطر املرجعية لتعبئة اجملتمع الدويل ومكافحة اإلفالت من العقاب وجترمي مرتكيب االعتداءات، ١٩٧٢و ١٩٧٠و

ينية وتارخيية ئية الدولية حملاكمته بتهمة تدمري آثار دعلى حنو ما جرى ألول مرة يف تقدمي متهم إىل املثول أمام احملكمة اجلنا
 يف متبوكتو، مبايل.

شأن احلد من خماطر إطار سينداي بوتعترب النتيجة اليت حققتها اليونسكو يف تشجيع دمج الثقافة والرتاث يف  -٢٠٤
، أمراً ٢٠١٥يف آذار/ مارس الذي اعتمده املؤمتر العاملي الثالث للحد من خماطر الكوارث،  )٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث (

ذا أمهية بالغة أيضاً. وتشتمل هذه الوثيقة التوجيهية الدولية على أحكام حمددة تتعلق بالتدابري اليت تتخذها الدول األعضاء، 
ث اوهي أحكام تسلط الضوء على أمهية محاية الرتاث من الكوارث وعلى املسامهة اإلجيابية اليت ميكن أن تقدمها الثقافة والرت 

 يف بناء جمتمعات أقدر على الصمود.

فال تزال الوثائق التقنينية مع ما يرتبط هبا من آليات وبرامج تتسم بقدر كبري من اجلدوى والقدرة على مساندة  -٢٠٥
للعمل  ٢٠١٤الدول األعضاء يف معاجلة هذه األمور. وقد لوحظ يف التقييم الذي أجنزه مرفق اإلشراف الداخلي يف عام 

نيين لليونسكو يف جمال الثقافة، أنه على الرغم من تباين الوضع فيما يتعلق باالتفاقيات، فإن عدداً كبريًا من الدول التق
األطراف أدرجت أحكاماً يف تشريعاهتا وسياساهتا الوطنية. ويشمل ذلك يف بعض احلاالت جماالت مستعرضة هامة بالنسبة 

بيئة. ة، والتعليم، واحلقوق الثقافية، واملساواة بني اجلنسني، والشباب، ومحاية الإىل حتقيق التنمية املستدامة، مثل العمال
خيص قضايا اجلنسني، مثة نتائج مشجعة بدأت تظهر مع تزايد عدد التقارير النظامية الوطنية اليت تتناول مسألة  وفيما

ال سيما يف إطار تنفيذ افية واملشاركة فيها، و املساواة بني اجلنسني وتصف سياسات تشجع التساوي يف االنتفاع باحلياة الثق
. وعلى الرغم من وجود صعوبات يف جمال إقامة روابط مع جماالت أخرى للسياسات املعنية ٢٠٠٥و ٢٠٠٣اتفاقيَيت عاَمي 

تيجة ن بأمور أخرى غري الثقافة، وهو ما يوثقه التقييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي، فإن هذا االجتاه اإلجيايب يعد
. ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة بوجه ٢٠٣٠مشجعة يف وقت ينخرط فيه القطاع يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

، إذ إن من شأن ٢٠٠٣و ١٩٧٢خاص إىل اعتماد سياسات حمددة بشأن التنمية املستدامة يف إطار تنفيذ اتفاقيَيت عاَمي 
حدة األوسع ني ومهمة األمم املتنيعلى حنو أمنت بني هذين الصكني التقني هذه السياسات أن تكفل من خالهلا االتساق

نطاقاً، مع احملافظة على مواضع الرتكيز وعلى املهمة األساسية لكل اتفاقية. وتعترب معظم اجلهات املعنية أن وظيفة اليونسكو 
ف الداخلي أن الذي أجراه مرفق اإلشرا بوصفها هيئة تعىن ببناء القدرات هي وظيفة هامة أيضاً. وقد لوحظ يف التقييم

برامج بناء القدرات اليت ُيضطلع هبا يف خمتلف أرجاء العامل يف إطار تنفيذ االتفاقيات قد حققت نتائج ملموسة يف جمال 
 التنمية املؤسسية وتنمية القدرات املهنية، مع وجود بعض الفروق، هنا أيضاً، فيما خيص االتفاقيات.
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 والصعوبات والدروس المستفادةالمخاطر والفرص 

يفتح مسارات جديدة لتصميم وتنفيذ الربنامج يف جمال الثقافة.  ٢٠٣٠إن اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  -٢٠٦
وسوف تساند اليونسكو ومنظمات دولية أخرى الدول األعضاء يف تنفيذ خارطة طريق مشرتكة تعىن ليس فقط بالدور 

ورات برناجمية حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بل وكذلك بأهداف أكثر تركيزاً تتيح منظ "التقليدي" للثقافة يف
جديدة بالنسبة إىل الثقافة، سواء على املستوى الدويل أو الوطين. وسيتعني أن جتري يف تصميم الربنامج مراعاة جماالت 

نسني، املستدامة، واجملتمعات املساملة الشاملة للجميع، واملساواة بني اجل جديدة أو جماالت لتجديد الرتكيز عليها، مثل املدن
 والسياحة املستدامة، واألمناط املستدامة لالستهالك واإلنتاج، واألمن الغذائي.

أيضًا قيام تعاون معزز بني القطاعات يف داخل اليونسكو ومع  ٢٠٣٠لعام  ةوتستدعي خطة التنمية املستدام -٢٠٧
اخلارجيني واجلهات املاحنة. وينبغي تشجيع قيام هذا التعاون املعزز بني القطاعات يف داخل اليونسكو مبا يتماشى  الشركاء

مع مداخل العمل ذات الصلة بالثقافة واخلربة املكتسبة يف كل قطاع. كما ينبغي تنمية التعاون املعزز مع صناديق األمم 
رى، ومع جمموعة البنك الدويل وغريها من اجلهات املعنية على صعيد منظمات املتحدة وبراجمها والوكاالت املتخصصة األخ

 اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.

 ٢٠٣٠وسوف متثل آليات استعراض العمل اليت سُتعتمد لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  -٢٠٨
على لتيسري املستعرضة، مثل الثقافة، من جدوى ومن قيمة مضافة. و عناصر حامسة رئيسية لبيان ما تنطوي عليه جماالت ا

صعيد املمارسة، سيكون حتديد طرائق أداء آليات استعراض العمل مسألة أساسية بالنظر إىل سعة نطاق خطة التنمية 
عن الصورة  تغيبغاية. ويتمثل مكمن اخلطر فيما يتعلق بالثقافة يف أن  ١٦٩هدفاً و ١٧املستدامة هذه اليت تشتمل على 

أو أن تصبح أقل بروزًا يف آليات استعراض العمل. وإذا ما حدث ذلك، فإن حتقيق دمج الثقافة يف خطة التنمية لعام 
مبا  –سيتعرض للضرر وسُتستبعد الثقافة من النقاش الدويل بشأن كيفية مواصلة التقدم يف حتقيق التنمية املستدامة  ٢٠٣٠

 مويالت جديدة.يف ذلك ما خيص االنتفاع بت

ثق على من جراء الربط على حنو أو  - مع ما يناظرها من صعوبات بالنسبة إىل املنظمة -ومثة فرص مماثلة تظهر  -٢٠٩
أن احلد من خماطر إطار سينداي بشمستوى السياسات بني الثقافة واملوضوع األعم اخلاص بالقدرة على الصمود. فإن تنفيذ 

ة ليونسكو إىل تقدمي املساعدة يف هذا الصدد. أما بالنسبة إىل النزاعات، فإن تأثريها على الثقافسيفضي إىل دعوة ا الكوارث
بلغ حدًا مل يسبق له مثيل ويدعو اليونسكو إىل تعزيز وتوسيع نطاق مواجهتها هلذا التأثري. وسوف يتطلب ذلك القيام 

 ة من العمل باملستوى الالزم، وال سيما بالنظر إىلبعمليات تدعيم وإجراء تعديالت برناجمية هامة كي تتمكن املنظم
أصبح يتوقع منها على حنو متزايد من عمل يف أوقات األزمات، وكذلك كجزء من اإلطار السياسي األوسع لألمم  ما

 ناملتحدة فيما خيص العمل اإلنساين واألمن. غري أن شدة احلساسية السياسية لألنشطة املعنية اليت تشمل جماالت مل تك
 -تتعامل اليونسكو معها من قبل، وبيئة اجلغرافيا السياسية اليت تنشب فيها النزاعات وجيري فيها إضعاف دور الدول 

ة أخرى، إضعافاً كبرياً، متثالن حتديني هاّمني بالنسبة إىل املنظمة. ومثة، من ناحي - وإضعاف فعالية االتفاقيات ذات الصلة
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الصلة املعرتف هبا بني الثقافة واألمن وأزمات األوضاع اإلنسانية تتيح لليونسكو مداخل  فرص هامة جدًا بالنظر إىل أن
رئيسية للعمل بشأن قضايا ذات أولوية ضمن اإلطار األوسع جلدول أعمال األمم املتحدة، مع ما يتصل بذلك من مصادر 

مبا يف  مل تضطلع بعد بإعداد برنامج شامل، للتمويل، مثل صندوق األمم املتحدة لبناء السالم. ومع ذلك، فإن اليونسكو
ذلك إعداد منهجيات وأدوات تنفيذية تتعلق مبختلف اتفاقيات املنظمة ومن شأ�ا أن تتيح االستجابة على حنو فعال إزاء 

 الكوارث والنزاعات.

لتقنيين يف جمال الثقافة ا وفيما خيص املساواة بني اجلنسني، ينبغي بذل جهود جديدة لتعزيز البعد اجلنساين للعمل -٢١٠
فيما يتعلق بالرتاث واإلبداع، مبا يف ذلك العمل الذي تقوم به املكاتب امليدانية، حسب ما يشري إليه تقييم مرفق اإلشراف 

، الذي اإلبداعاملساواة بني اجلنسني، والرتاث و الداخلي بشأن الثقافة والتنمية. وسوف يسهم التقرير األول لليونسكو عن 
، يف هذه اجلهود. وسيستمر العمل يف ترويج توصيات هذا التقرير بغية تشجيع إعداد سياسات تدعم ٢٠١٤يف عام  ُنشر

املساواة يف احلقوق يف جماالت الرتاث واإلبداع. ومن املؤمل كذلك أن يساعد التقرير يف تكوين املزيد من املعارف والبيانات، 
ا عند اختاذ الدول األعضاء لتدابري تشريعية وتنظيمية ومؤسسية، إذ إن هذه إذ إ�ا تتسم بأمهية أساسية لالسرتشاد هب

 املعلومات والبيانات غري متوافرة حالياً بقدر كاف، كما أشري يف التقييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي.

يين فيها، ني العمل التقنوقد أشار هذا التقييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي إىل عدة جماالت ينبغي حتس -٢١١
ات وتشمل هذه اجملاالت العمل مبزيد من الرتشيد والتقارب يف تنفيذ االتفاقيات اخلاصة بالثقافة، وتعزيز الصالت بني االتفاقي

واهليئات املعنية بإدارة شؤو�ا مع تدعيم الصالت التقنينية والتنفيذية بينها. وسوف يتسم ذلك بأمهية خاصة بالنظر إىل 
وأشكال التصدي للنزاعات اتباعه من أجل ضمان  ٢٠٣٠هج املتكامل الذي تستدعي خطة التنمية املستدامة لعام الن

نيين التأثري. ولوحظ يف التقييم أيضاً أن االتفاقيات تفتقر إىل منطق واضح موجه حنو حتقيق النتائج يف العالقة بني العمل التق
، ال متلك الصكوك التقنينية األخرى إطاراً للنتائج يستند ٢٠٠٥ثناء اتفاقية عام والتـأثري الفعلي على صعيد الواقع. وباست

إىل نظرية واضحة عن التغيري، وهذا ما جيعل من الصعب التدليل على النتائج يف تنفيذها. وينبغي، يف هذا الصدد، تدعيم 
هذا الشأن  االتفاقيات. وإن العمل مستمر يف نظام تقدمي التقارير الدورية الذي يوفر مصدرًا قّيمًا للمعلومات عن تنفيذ

 وتُتخذ فيه تدابري بصورة منتظمة يف إطار خمتلف االتفاقيات.

يُربز جانبًا للضعف  ١٩٧٢نص بشأن اتفاقية عام  ٢٠١٤ ويرد يف التقييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي -٢١٢
ري التقنينية ال متتلك نية اخلاصة بالثقافة ويتمثل يف أن التداببشكل كبري يف عمل اليونسكو يف جمال تنفيذ صكوكها التقني

بالضرورة ميزة حتقيق "تأثري مباشر" يف النظم الوطنية للدول األعضاء، وهذا النص هو كالتايل: "إن الدول األعضاء تتمتع 
لسياسات الوطنية. وينجم إطار القوانني وا بالسيادة الكاملة وتظل اَحلكم يف أداء الطرائق اليت يتم هبا ترمجة املعايري الدولية يف

عن ذلك وجود تنوع كبري يف أساليب التنفيذ تتدرج من تطبيق تشريعيات تنفيذية مفصلة إىل جمرد استنساخ آيل لنص 
الصك التقنيين الدويل يف نص القانون الوطين، مع ما يرتتب على ذلك من تباين يف درجة فعالية املعايري الدولية يف إطار 

 لنظام التشريعي الوطين". ويُعد هذا األمر مصدر صعوبة بالغة.ا
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وإذا كان تزايد حرص الدول األعضاء على صون تراثها الثقايف وتعزيز التنوع يف أشكال التعبري الثقايف فيها، ويف  -٢١٣
توفره من قيمة مضافة  ما حاالت كثرية على إبراز ما تقوم به من عمل على املستوى الدويل يتيح لليونسكو الفرصة لتأكيد

يف جمال الثقافة والرتاث واإلبداع، فإنه يطرح أيضًا صعوبات كبرية، وال سيما فيما يتعلق باستدامة برامج املنظمة وقدرهتا 
 على التنفيذ يف ظل تطلعات متزايدة ذات صلة بآليات االتفاقيات. وجيري حبث ذلك يف األقسام التالية.

 ال التعبير عن الثقافة والتراث والتاريخ وحفظها وتعزيزها ونقلها من أجل الحوار والتنمية: حماية أشك١محور العمل 

) ٢٠٠١و ١٩٧٢و ١٩٧٠ا، واتفاقيات األعوام هتالو وبروتوك ١٩٥٤ال تزال اتفاقيات الرتاث الثقايف (اتفاقية عام  -٢١٤
بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعاهتا، باإلضافة  ٢٠١٥تُعترب صكوكاً تقنينية هامة. وإن اعتماد توصية جديدة يف عام 

اخلاصة باملناظر احلضرية التارخيية، يدل على ما حتظى به املهمة التقنينية للمنظمة يف جمال الثقافة  ٢٠١١إىل توصية عام 
إذ يكاد عدد فمن قيمة يف نظر الدول األعضاء. ومع ذلك، فإن مستويات التصديق على اتفاقيات الرتاث املادي متباينة: 

دولة  ١٩١أن يبلغ مستوى العاملية بعد أن أصبح عدد الدول األطراف فيها  ١٩٧٢عمليات التصديق على اتفاقية عام 
دولة طرفاً)، وعام  ١٣١( ١٩٧٠دولة طرفاً)، وعام  ١٢٧( ١٩٥٤طرفاً، ال يصدق نفس القول على اتفاقيات عام 

األحكام املفيدة يف بعض هذه الصكوك التقنينية قد ال تكون مفهومة دولة طرفاً)، وهو ما يوحي بأن بعض  ٥٣( ٢٠٠١
 متاماً.

، فإن دور ١٩٧٢و ١٩٧٠وعلى حنو ما شدد عليه التقييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي التفاقيَيت عاَمي  -٢١٥
ما خيص اتفاقيَيت ة، وال سيما فياتفاقيات الرتاث هو دور أساسي على مستوى السياسة الوطنية. وقد أظهرت التقارير الدوري

، أن دوالً أطرافاً عديدة أدرجت أحكاماً من هذه االتفاقيات يف تشريعاهتا وسياساهتا الوطنية. وتتيح ١٩٧٢و ١٩٧٠عاَمي 
التقارير الدورية تقييم تطبيق الدول األطراف لالتفاقيات وتقدم معلومات أساسية لتسجيل التغريات اليت تطرأ يف األوضاع. 

على وجه اخلصوص متارس تأثرياً كبرياً على مفاهيم الرتاث وعلى استحداث أدوات جديدة  ١٩٧٢قد استمرت اتفاقية عام و 
 لصون الرتاث يف العامل.

األمهية املركزية لربامج بناء القدرات يف تنفيذ  ٢٠١٤وقد أكد التقييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي يف عام  -٢١٦
. فإىل جانب إنتاج وثائق توجيهية ونصوص قوانني منوذجية، عززت برامج بناء القدرات يف إطار االتفاقيات هذه االتفاقيات

 القدرات املؤسسية حلماية وإدارة املمتلكات الطبيعية والثقافية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتهديدات املستجدة، مثل تغري املناخ.

باملمتلكات الثقافية تشكل اليوم ُصلب جدول األعمال الدويل لشؤون  وأصبحت مكافحة االجتار غري املشروع -٢١٧
األمن. وقد أدى ذلك إىل ازدياد الشعور يف الدول األعضاء باملسؤولية إزاء الربنامج وأتاح فرصاً قّيمة لتعزيز تطبيق اتفاقية 

سوية النزاعات. سائل بديلة جديدة لتمن خالل تكثيف أنشطة بناء القدرات والتوعية وتنمية الشراكات وترويج و  ١٩٧٠عام 
اللذين  ٢٢٥٣و ٢١٩٩، للقرارين ٢٠١٥ونشأ زخم جديد من جراء اعتماد جملس األمن التابع لألمم املتحدة، يف عام 
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 ١٩٧٠سلطا الضوء على أمهية عمل اليونسكو وأمهية إقامة شراكات قوية ملواجهة متويل اإلرهاب. وأصبحت اتفاقية عام 
 إطار النظام املتعدد األطراف ومت تأكيد الدور القيادي لليونسكو. تندرج اليوم يف

 المخاطر والفرص والصعوبات والدروس المستفادة

توفر فيه أطراً مرجعية أساسية لتعبئة  ٢٠٠١و ١٩٧٢و ١٩٧٠و ١٩٥٤يف الوقت الذي ال تزال اتفاقيات األعوام  -٢١٨
ديق رمي مرتكيب االعتداءات، يُعد التقدم يف رفع مستوى عمليات التصاجملتمع الدويل، ومكافحة اإلفالت من العقاب، وجت

على االتفاقيات األربع اخلاصة بالرتاث شرطاً مسبقاً الزماً لضمان كفاءة العمل التقنيين للمنظمة يف محاية هذا الرتاث وتعزيز 
رّضه لتأثريات ورة غري مالئمة، وتفادي تعإدارته إدارة حكيمة ومستدامة من أجل تفادي اإلفراط يف استغالله أو تنميته بص

 الكوارث الطبيعية واالضطرابات املدنية والنزاعات املسلحة.

، أبرز التقييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي وجود عدد من الصعوبات، ١٩٧٠وفيما خيص اتفاقية عام  -٢١٩
ة املعهد الدويل مع عمليات التصديق على اتفاقي بضمنها على سبيل املثال، ضرورة تشجيع عمليات التصديق بالرتابط

لتوحيد القانون اخلاص، وحتقيق اتساق التشريعات الوطنية مع االتفاقية من أجل تأمني مزيد من التطابق، وزيادة إشراك 
د دسوق األعمال الفنية وتوطيد التعاون مع األطراف الفاعلة يف هذا اجملال ومع جهات أخرى. ويوفر االهتمام املتج

باالتفاقية ووضوحها للعيان على املستوى الدويل مبا يتجاوز نطاق اليونسكو فرصًا فريدة ملعاجلة هذه الصعوبات، مبا يف 
ذلك من خالل إقامة شراكات جديدة مع أطراف فاعلة أخرى بغية التمكن من معاجلة مسألة تزايد معدل عمليات التنقيب 

 وخصوصاً يف مناطق النزاع يف الشرق األوسط. واالجتار غري املشروعة بالقطع األثرية،

، فينبغي القيام بأعمال على املستويني النظري والعملي من أجل تطبيقها على ١٩٥٤أما بالنسبة إىل اتفاقية عام  -٢٢٠
مية. و املستوى التنفيذي، وال سيما بالنظر إىل نشوب األنواع اجلديدة من النزاعات اليت تنطوي على أطراف فاعلة غري حك

ق الثقافية املناط"و "املالذات اآلمنة"، و"مسؤولية احلماية"وتشمل هذه األعمال التفكري املتواصل والالزم بشأن مفاهيم 
يف داخل البلد املعين. كما ينبغي إقامة حتالفات وشراكات جديدة مع جهات معنية وأطرف فاعلة أخرى على  "احملمية

إلجياد سبل ملواصلة العمل مع شركاء من اجلهات العسكرية واجلهات العاملة يف جمال  أرض الواقع. وسيكون ذلك أمراً هاماً 
 املساعدات اإلنسانية ومع األطراف غري التابعة للدولة واليت تضطلع بدور يف النزاع.

تعميق و صعوبات جديدة تتعلق باإلدارة والصون. ففيما خيص اإلدارة، ينبغي مواصلة  ١٩٧٢وتواجه اتفاقية عام  -٢٢١
التفكري بشأن تعزيز مصداقية االتفاقية، مبا يشمل القوائم املؤقتة، والرتشيحات اليت تعّرب بشكل واضح عن قيمة عاملية 
استثنائية، وصنع القرار يف إطار جلنة الرتاث العاملي، وحتديد سبل للتعامل مع الضغوط. وعلى الرغم من توصيات املراجع 

اتيجية العاملية، ومما جاء يف املراجعة اليت أجراها مرفق اإلشراف الداخلي بشأن أساليب اخلارجي للحسابات بشأن االسرت 
العمل اخلاصة باتفاقيات اليونسكو املعنية بالثقافة، فيما خيص ضرورة عدم الكف عن االهتمام بآليات احلماية والصون 
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إىل احلد من عدد الرتشيحات اليت تقدم يف كل  على اقرتاحات ترمي ٢٠١٥األوسع نطاقاً، فإن اللجنة مل توافق يف عام 
 سنة.

وباملثل، فإن تضاؤل املوارد املتاحة للعمليات النظامية ولتقدمي املساعدة الدولية من خالل صندوق الرتاث العاملي  -٢٢٢
أن التوازن اجلغرايف شباملقارنة مع املوارد اليت تتيحها جهات ماحنة ثنائية لصاحل مشروعات وجماالت حمددة، يطرح تساؤالت ب

 النسيب يف نوع األنشطة اليت يتم االضطالع هبا ويف التوزيع اجلغرايف هلذه األنشطة، وهو أمر جتدر مواصلة التفكري فيه.

إضافة إىل ذلك، ما زالت الدول األطراف تنظر بصورة سلبية إىل التسجيل يف قائمة الرتاث الثقايف املعّرض للخطر،  -٢٢٣
رض مع الغرض األصلي املتوخى من هذا اإلجراء باعتباره وسيلة لتوجيه االنتباه الدويل واملساعدة الدولية حنو وهو ما يتعا

 ٤إىل  ٣تسوية مشكالت تتعلق حبالة الصون. ومع نسبة تسجيل يف هذه القائمة وفق هذه اآللية ترتاوح يف املتوسط بني 
 الت قد تستحق إعادة النظر يف طرائقها يف هذا العقد اخلامس من حياةيف املائة من املواقع املسجلة، توجد رمبا ثالث حا

أيضاً إمكانية إجراء إعادة توجيه يف هذا  ٢٠١٧-٢٠١٥االتفاقية. وتتيح مناسبة التفكري بشأن التقارير الدورية يف الفرتة 
 الصدد.

نشغال بالنظر إىل الطابع الفريد لدور مصدراً لال ٢٠٠١وميثل اخنفاض معدل عمليات املصادقة على اتفاقية عام  -٢٢٤
هذه االتفاقية ونطاقها يف معاجلة عمليات النهب واالستغالل التجاري للرتاث الثقايف املغمور باملياه، ويف تطوير البىن 

جابة تاألساسية والتصنيع يف اجملاالت ذات الصلة باحمليطات. ومن ناحية ثانية، فإن األمانة ال متلك املوارد الكافية لالس
 للطلبات املتزايدة للدول األطراف أو إلجراء بعثات تقنية طارئة.

 الثقافية اتالصناع وتنمية المادي، غير التراث وصون الثقافي، التعبير أشكال تنوع وتعزيز : دعم٢محور العمل 
 واإلبداعية

. نييوى هذين الصكني التقنينعلى جد ٢٠٠٥و ٢٠٠٣يدل ارتفاع مستوى عمليات التصديق على اتفاقيَيت عاَمي  -٢٢٥
فعلى الصعيد التنفيذي، تنجم معظم النتائج اهلامة اليت حيققها تطبيق هاتني االتفاقيتني عن الربامج والصناديق الدولية 
اخلاصة هبما واملعنية بتنمية بناء القدرات، وهي نتائج متسقة مع األولويات الوطنية واحمللية لألطراف يف االتفاقيتني ومع 

تياجات اجلماعات واجلهات املعنية، مما يدل على ارتفاع مستوى الشعور بامتالك مبادئ هاتني االتفاقيتني على الصعيد اح
 الوطين. وقد أسهم النهج املعتمد يف االتفاقيتني إسهاماً كبرياً يف تدعيم املوارد البشرية ويف استهالل تغيري مؤسسي يف داخل

إىل أن خدمات بناء  ٢٠٠٣قييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي بشأن اتفاقية عام الدول األعضاء. وقد أشري يف الت
بلداً خالل السنتني املاضيتني ومشلت مجيع املناطق يف العامل، كانت تُعترب يف نظر  ٧٠القدرات اليت ُقدمت إىل أكثر من 

قدرات، مع ري استحداث جماالت جديدة لبناء الالكثريين أ�ا أهم آلية لتطبيق االتفاقية. وعلى أثر هذا االستنتاج، جي
 الرتكيز على قضايا تتعلق بالسياسات، مثل مراعاة قضايا اجلنسني، والتنمية املستدامة.
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من الصادرات يف املائة  ٢٠، واعرتافاً بأن نصيب البلدان النامية ال ميثل سوى نسبة ٢٠٠٥ويف إطار اتفاقية عام  -٢٢٦
ية افية، قدم كل من مرفق اخلرباء والصندوق الدويل للتنوع الثقايف مساعدات تقنية ومالية إىل بلدان نامالعاملية من السلع الثق

من أجل اعتماد أو تنقيح تشريعات أو سياسات أو أطر اسرتاتيجية للصناعات الثقافية واإلبداعية ذات التأثري اهلام. وكانت 
تصميم وثائق تقنينية  ٢٠٠٥امة اليت أحرزت يف سياق تطبيق اتفاقية عام غالبية هذه األنشطة يف أفريقيا. ومن النتائج اهل

جديدة للتجارة الثنائية واملتعددة األطراف تعرتف خبصوصية السلع واخلدمات الثقافية، وإقامة شراكات اسرتاتيجية وأمناط 
هذه الوثائق التقنينية  اركته. ومبا أن معظممنوذجية لإلدارة على املستوى الوطين تتيح فرصاً جديدة الخنراط اجملتمع املدين ومش

والبىن مت اعتمادها خالل السنتني املاضيتني، فإن األمر يتطلب بعض الوقت من أجل حتديد نتائج هذه اجلهود على املستوى 
 بذل متاألعمق من أجل تقومي االختالل املوجود يف التوازن العاملي على صعيد تدفق خمتلف أشكال التعبري الثقايف. كما 

من أجل دمج مسألة صون الرتاث الثقايف غري املادي يف األطر السياسية. وجرى نتيجة  ٢٠٠٣جهود يف إطار اتفاقية عام 
 بلداً. ١٥لذلك اعتماد أو تنقيح سياسات يف 

م اويشجع تطبيق االتفاقيتني كذلك اعتماد �ج مستعرض بشأن الثقافة يتماشى مع خطة التنمية املستدامة لع -٢٢٧
. وقد اعُتمدت ٢٠٠٥. كما أن االهتمام بالبعد الثقايف لسياسات التنمية املستدامة يندرج يف صميم اتفاقية عام ٢٠٣٠

اسرتاتيجيات جديدة للمساعدة الدولية يف جمال التنمية، وال سيما من جانب بلدان أوروبية، وهي اسرتاتيجيات تطبق 
. ومثة شواهد مستمدة من تقييم ٢٠٠٥من أجل التنمية واخلاصة باتفاقية عام املبادئ التوجيهية التنفيذية بشأن التعاون 

مشروعات متول من خالل الصندوق الدويل للتنوع الثقايف تشري إىل ازدياد نتائج العمالة لدى الشباب من البلدان النامية 
 يف جمال العمل يف الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم املختصة بالصناعات الثقافية.

 المخاطر والفرص والصعوبات والدروس المستفادة

، فإن طبيعة آلية إعداد القوائم اخلاصة ٢٠٠٣على حنو ما أشار إليه عدد من أعضاء اللجنة التابعة التفاقية عام  -٢٢٨
لة بشأن ءباالتفاقية تندرج يف منتصف املسافة بني نظام صارم لتطبيق املعايري مع ما يرتتب على ذلك من اعتبارات املسا

الصون، وبني نظام أكثر انفتاحًا لعرض الرتاث غري املادي يف شكل سجل عاملي. وقد أشري يف التقييم الذي أجراه مرفق 
 الرتاث بأمهية التوعية يفو  االتفاقية على الضوء تسليط يف أسهمت قد التمثيلية القائمة كانت  اإلشراف الداخلي إىل أنه لئن

ومن  كاف،  بقدر هااستخدام جيري أخرى ال آليات ومثة. النسبية أمهيتها تقدير يف مبالغة هناك فإن املادي، غري الثقايف
 الصون، ممارسات لأفض وسجلّ  العاجل، الصون إىل حيتاج الذي املادي غري الثقايف الرتاث األمثلة على هذه اآلليات قائمة

الدويل  ملقبلة أن يتواصل التفكري بشأن نظام االعرتافالدولية. ولذلك فقد يستدعي األمر يف السنوات ا املساعدة وآلية
 الذي ترغب الدول األطراف يف تشجيعه.

أثبت فعاليته يف دعم الدول األعضاء، فإنه  ٢٠٠٣وعلى الرغم من أن برنامج بناء القدرات اخلاص باتفاقية عام  -٢٢٩
رية مل قطاع الثقافة وتتجاوز القدرات البشيطرح صعوبات على صعيد إشراك أطراف فاعلة من جماالت خارج جماالت ع

واملالية لألمانة كي تستمر يف إعداد مضامني فيها. كما أن من الصعب رصد اإلجناز الذي حتققه نتائج برنامج بناء القدرات، 



199 EX/4 Part I (B) – page 65 

تضطلع  نوال سيما فيما يتعلق باستدامة تأثريات الربنامج يف الدول املستفيدة. وبصرف النظر عن بناء القدرات، ينبغي أ
مبا يتجاوز اآلثار املباشرة لألنشطة اليت تنفذ يف  ٢٠٠٣اليونسكو بإعداد إطار للرصد الشامل بغية تقييم تأثري اتفاقية عام 

إطار تطبيقها، وذلك مثل تقييم التأثري الفعلي لعمليات التسجيل يف القائمة بالنسبة إىل اجلماعات املعنية واملمارسني. غري 
وبة يف حتقيق ذلك يكمن يف اخنفاض نسبة التقارير الدورية اليت تقدمها الدول األطراف عن التدابري اليت أن جزءاً من الصع

تقدم لإلدراج يف  باملقارنة مع عدد الرتشيحات اليت –تتخذها لتطبيق االتفاقية، ويف أوضاع العناصر اليت يتم تسجيلها 
 القوائم.

طراف ومن يف تلبية الطلبات املتزايدة من األ ٢٠٠٥هها أمانة اتفاقية عام وتتمثل الصعوبة الرئيسية اليت تواج -٢٣٠
ما التماسًا للمشورة بشأن السياسات و/أو للحصول على متويل مباشر ملشروعات و/أو على منظمات اجملتمع املدين إ

موعة من ضافة إىل جمبيانات إحصائية حديثة، أو بيانات عن ممارسات جيدة، أو حتليالت. بيد أن هذه الطلبات باإل
القضايا اجلديدة اليت يطرحها األطراف ويطلبون من اليونسكو أن تضطلع بدور قيادي يف تشجيع قيام مناقشات بشأ�ا 
على صعيد السياسات يف شىت أحناء العامل، يتيح للمنظمة فرصاً هامة كي تصمم مناقشات عاملية عن القضايا املستجدة 

ني القطاعات، وال سيما مع قطاع االتصال واملعلومات. غري أن اليونسكو قد ال تكون قادرة وكي تعزز التعاون املشرتك ب
على تلبية هذه الطلبات بدون توافر متويل من خارج امليزانية وخربة يف داخل املنظمة بشأن املوضوعات اجلديدة ذات األولوية.  

ى مواكبة الدويل للتنوع الثقايف قد يضعف قدرة األمانة عل كما أن ركود مستوى املسامهات الطوعية اليت تقدم إىل الصندوق
 التزايد يف طلبات التمويل.
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 االتصال والمعلومات -البرنامج الرئيسي الخامس 

 التقييم االستراتيجي العام -أوالً 

نمية وسائل اإلعالم  وتتؤدي اليونسكو يف إطار منظومة األمم املتحدة دورًا فريدًا ورياديًا يف تعزيز حرية التعبري -٢٣١
سم هذا الدور رية واالنتفاع باملعلومات. ويتاحلوإرساء األسس الالزمة لبناء جمتمعات معرفة أكثر مشوًال ترتكز على مبدأي 

اإلنسان والنهوض  احرتام حقوقفيما خيص الدول األعضاء  بالنسبة إىلبه يف أي وقت مضى بقدر من األمهية مل يتسم اليوم 
حتقيق التنمية  لتعزيز القضاء على الفقر واملسارات املؤدية إىل جوهريةالقانون بوصفها أسساً  سيادةتعزيز الرشيدة و باحلوكمة 

املستدامة. ولذا، يتمحور الربنامج الرئيسي اخلامس حول حموَري العمل التاليني: (أ) تعزيز نشوء بيئة مؤاتية حلرية التعبري، 
، وتيسري التعددية واملشاركة يف وسائل اإلعالم، ودعم املؤسسات اإلعالمية املستدامة وحرية الصحافة، وسالمة الصحفيني

واملستقلة؛ (ب) النهوض بعملية تعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف وحفظها. وتقّر اخلطة اجلديدة للتنمية املستدامة لعام 
ذلك توافقاً تاماً مع ق يتوافملعلومات واحلريات األساسية. و بأمهية االنتفاع بااحملددة فيها وأهداف التنمية املستدامة  ٢٠٣٠

) اليت ترمي إىل تعزيز حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم وإتاحة االنتفاع ٤م/٣٧اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل (
عضاء يف لدول األادعم رامية إىل واليف إطار الربنامج الرئيسي اخلامس  املدرجة. ولألنشطة الربناجمية باملعلومات واملعارف

 على حد سواء. كبريةوأمهية   ملموسحتقيق أهداف التنمية املستدامة تأثري 

املتمثلة يف كفالة  ١٦,١٠، وال سيما الغاية ٢٠٣٠على إعداد خطة التنمية املستدامة لعام  اليونسكووساعدت  -٢٣٢
نسكو وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية. وشجعت اليو  وصول اجلمهور إىل املعلومات ومحاية احلريات األساسية،

"عدد حاالت القتل  ١٦,١٠,١الغاية  التاليني لتقييم التقدم احملرز يف حتقيقددين احمل املؤشرينبوجه خاص على اعتماد 
فون آخرون يف وسائل ظواالختطاف واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي والتعذيب املؤكدة اليت تعّرض هلا صحفيون ومو 

"عدد  ١٦,١٠,٢اإلعالم ونقابيون ومدافعون عن حقوق اإلنسان خالل األشهر االثين عشر السابقة لتاريخ التقييم"؛ 
 البلدان اليت اعتمدت ضمانات دستورية و/أو نظامية و/أو سياسية وطبقتها لضمان وصول اجلمهور إىل املعلومات".

لفقر وتعزيز حتقيق أهداف القضاء على ا يفلتقدم إلحراز ا ةً خلامس التدابري املتخذة عامويدعم الربنامج الرئيسي ا -٢٣٣
 ٨و ٥قيق األهداف يف حت ويسهم بذلكسلمية، التمعات اجملاالندماج االجتماعي واملساواة بني اجلنسني والتنوع الثقايف و 

املستدامة الذي يركز على التعليم اجليد من اجملاالت للتنمية  ٤يُعد اهلدف إضافًة إىل ذلك، للتنمية املستدامة. و  ١٦و ٩و
املتعلق ل برناجمه من خال وال سيمااألخرى اليت حيتل فيها الربنامج الرئيسي اخلامس موقعاً جيداً لتقدمي إسهامات حامسة، 

ي بفضل ملالذي حظي باالعرتاف على الصعيد العاو استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم ب
مطابقة  اسرتاتيجياته الطليعية. وتُعترب الربامج االبتكارية اليت أُِعدَّت يف إطار الربنامج الرئيسي اخلامس واليت جرى تنفيذ برامج

هلا يف عدة مناطق من العامل بطريقة مشرتكة بني القطاعات، ومنها برنامج املوارد التعليمية املفتوحة، وبرنامج تعزيز كفاءات 
مني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبرنامج الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، من الربامج املفيدة أيضاً يف هذا املعل

 الصدد.
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املتمثلتني يف  يف جهود تعزيز األولويتني العامتني لليونسكو على حنو منتظموأثرت أنشطة الربنامج الرئيسي اخلامس  -٢٣٤
ني اجلنسني. وال تزال البلدان األفريقية حتصل على أكرب حصة من أموال الربنامج العادي املخصصة على أفريقيا واملساواة ب

ر حتظى بأكرب عدد من املوارد البشرية العاملة يف امليدان يف إطاال تزال أساس الالمركزية واألموال اخلارجة عن امليزانية، و 
الذي أجري  على النتائج واآلثار احملققة، جاء يف التقييم اخلارجي العمليةالربنامج الرئيسي اخلامس. وفيما يتعلق باألدلة 

يتجلى يف الرتابط بني  كبريشروع متوله الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية أن "عمل اليونسكو يتسم باتساق  مل
تصميم ثري املرجو واآلثار املتوخاة"، وأن "والنتائج املنشودة والتأ املرحليةهداف األتصميم أنشطة املشروع واملخرجات و 

". املشروع يرتبط ارتباطاً منطقياً باألهداف االسرتاتيجية املرتبطة بتنمية وسائل اإلعالم واملشاركة املدنية واملساواة بني اجلنسني
ية، وناميبيا، وزامبيا، طوهي مجهورية الكونغو الدميقرا ،ووصف خرباء التقييم تأثري املشروع يف البلدان السبعة املستهدفة

ألفريقي بأنه "كبري" أو "مرٍض". ويستمر العمل على توطيد التعاون مع االحتاد ا ،وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، وكينيا، وليسوتو
والربملان األفريقي يف جمال حرية التعبري واالنتفاع باملعلومات، ويشمل هذا التعاون بوجه خاص خطة عمل األمم املتحدة 

سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب، وتعليم الصحافة، ودعم التدابري الرامية إىل وضع أطر للتنظيم الذايت، بشأن 
 والدراية اإلعالمية واملعلوماتية.

ويواصل الربنامج الرئيسي اخلامس تعزيز املساواة بني اجلنسني باتّباع �ج ذي شقني ينطوي على أنشطة ترمي إىل  -٢٣٥
مراعاة قضايا اجلنسني يف مجيع براجمه ومن خالل أنشطة حمددة حتقق نتائج ملموسة. فمن جهة، تـَُعّد أنشطة من تعميم 

 لشاملةااالتصال واملعلومات، وتُعزز من جهة أخرى السياسات  حدده قطاعمنظور يتمحور حول مراعاة قضايا اجلنسني 
ز مؤشرات لصدد التدابري اليت تتخذها ثالث رابطات دولية لتعزيلجنسني. وتشمل األنشطة احملددة املضطلع هبا يف هذا ال

اليونسكو اإلعالمية املراعية لقضايا اجلنسني. فكل من احتاد إذاعات الكارييب ورابطة البث اإلذاعي ألفريقيا اجلنوبية وشبكة 
ل البلدان سات الوطنية من خاليوروفيزيون لتباد األنباء جلنوب شرق أوروبا (إيرنو) يتعاون مع جمموعة واسعة من املؤس

 األعضاء فيها.

توفر و وتتسم مهام الربنامج الرئيسي اخلامس وأنشطته بطابع مستعرض وهلا ارتباط وثيق بسائر الربامج الرئيسية،  -٢٣٦
عنوان بفرصًا للتعاون بني القطاعات. وعلى سبيل املثال، نظمت اليونسكو يف فرتة العامني املاضية مؤمترًا دوليًا بذلك 

"الشباب واإلنرتنت: مكافحة التعصب والتطرف" يف إطار الربنامج الدويل احلكومي للمعلومات للجميع وبالشراكة مع 
الربنامج الدويل لتنمية االتصال. وشارك يف هذا احلدث فريق عمل مشرتك بني القطاعات ضّم ممثلني لقطاع االتصال 

بادل سانية، وقطاع الرتبية، وقطاع الثقافة، وإدارة أفريقيا. ووفر املؤمتر منربًا لتواملعلومات، وقطاع العلوم االجتماعية واإلن
التعصب. و  معاجلة مسألة اختاذ اإلنرتنت وسيلة لدفع الشباب إىل التطرفبغية املعارف بشأن التدابري املرتبطة بالسياسات 

ديد من جيل ج -الشباب من أجل بناء السالم املؤمتر إطار عمل متكامل جديد لليونسكو عنوانه "متكني  خاللودشِّن 
درة خالل مون بأمهية هذه املبا - الشباب: بناء املهارات من أجل توطيد السالم". وأقر األمني العام لألمم املتحدة بان كي

ملتحدة واجلهود م ايف أنشطة األم مهمةاملنتدى الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن ثقافة السالم، فوصفها بأ�ا مسامهة 
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هات املاحنة لتأمني مناقشات مع عدد من اجل قيادةاملبذولة عاملياً يف هذا اجملال. وتتوىل أفرقة مشرتكة بني قطاعات اليونسكو 
 دعم مايل من خارج امليزانية.

حلد من ازدواجيتها اوأعاد الربنامج الرئيسي اخلامس توجيه عمله يف فرتات العامني املاضية عن طريق ترشيد أنشطته و  -٢٣٧
ن موتداخلها بعضها ببعض. وركز العمل املضطلع به لضمان حرية التعبري على حتقيق نتائج ملموسة يف جماالت فريدة 

قق فيها تأثري كبري، مثل ضمان سالمة الصحفيني، ومسألة اإلفالت من العقاب، ووضع معايري ميكن أن حيُ حيث أمهيتها و 
حفيني األمم املتحدة بشأن سالمة الصعمل ذايت. وتقود اليونسكو عملية تنفيذ خطة ال لتنظيملمهنية وإنشاء هيئات 

 ومسألة اإلفالت من العقاب باتّباع �وج خمتلفة تنطوي على ما يلي: وضع قواعد ومعايري عاملية (اُختذت منذ اعتماد اخلطة
ألمم املتحدة ع لألمم املتحدة، واليونسكو، ومفوضية اسلسلة من القرارات واملقررات يف هيئات خمتلفة منها جملس األمن التاب

السامية حلقوق اإلنسان)؛ ورصد جرائم القتل اليت يقع ضحيتها صحفيون وتقدمي معلومات بشأ�ا يف تقرير املديرة العامة 
لعاملي حلرية ابشأن سالمة الصحفيني وخماطر اإلفالت من العقاب؛ وتعزيز الوعي من خالل فعاليات أيام دولية مثل اليوم 

الصحافة واليوم الدويل إل�اء اإلفالت من العقاب؛ ودعم أنشطة بناء القدرات مثل الدورات التدريبية املخصصة للصحفيني 
اليونسكو مع السلطات القضائية؛ وإجراء البحوث بشأن مسائل عدة منها مؤشرات سالمة الصحفيني  وتعاونوقوى األمن، 

 اليت وِضعت حديثاً.

التعليم ودة جعيد توجيه األنشطة املتعلقة مبجتمعات املعلومات لتشمل موضوع بناء جمتمعات املعرفة بغية تعزيز وأ -٢٣٨
 عوقون.وحتسينها، وبناء املعارف العلمية، وترويج االنتفاع املفتوح لصاحل مجيع فئات اجملتمع، مبا فيها املبه االنتفاع وفرص 

َيت بعض األنشطة لغاإلشراف الداخلي بعد مراجعة أهداف الربنامج االسرتاتيجية، أُ  وبناءً على توصية قّدمها مرفق -٢٣٩
ل واصَ صص هلا القليل من املوارد البشرية، ومنها أنشطة شبكة اليونسكو للمكتبات املنتسبة. ومل يذات التأثري احملدود واليت خُ 

عات دة وقادرة على إحداث تأثري ملموس، وهي موضو العمل إال على املوضوعات الربناجمية اليت وِصفت بأ�ا مهمة وفري
 ).٥٤م/٣٨وافق عليها املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني (القرار 

اضية، لنتائج املنشودة اخلاصة بالربنامج الرئيسي اخلامس عما كانت عليه يف فرتة العامني امللوختتلف البنية احلالية  -٢٤٠
ربع إىل ست نتائج بناًء على طلب الدول األعضاء لضمان تسليط املزيد من األضواء على إذ ارتفع عدد النتائج من أ

الربناجمني الدوليني احلكوميني املتمثلني يف الربنامج الدويل لتنمية االتصال وبرنامج املعلومات للجميع. ويُبحث يف اعتماد 
اجلغرايف  هااز النتائج املثرية لإلعجاب من حيث تأثري بر إلنتائج منشودة منفصلة لضمان إعداد تقارير أوضح عن النتائج و 

 فرص تسليط املزيد من األضواء على األنشطة وتعزيز ذلككل برنامج. وقد يتيح إطار  وعدد اجلهات املستفيدة منها يف 
لعام الثامنة يف دورة املؤمتر امنشودة مجع األموال. ووافقت جلنة االتصال واملعلومات على البنية املؤلفة من ست نتائج 

 ).٩٥م/٣٨والثالثني (الوثيقة 
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ويُعترب النقص يف املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ الربنامج الرئيسي اخلامس يف املقر ويف امليدان على حد سواء أحد  -٢٤١
توافرة لتنفيذ قدرات املالأن بصورة متكررة يف عمليات التقييم الذايت. وعلى الرغم من عليها  ُيسلط الضوءاملوضوعات اليت 

الصعوبات النامجة عن هذا النقص قدر املستطاع عن طريق إقامة جرى احلد من األنشطة ليست عند أعلى مستوياهتا، 
ة مع موظفني معارين ومتدربني. وجتدر اإلشارة إىل أن العواقب املرتتبمن خالل العمل شراكات مع القطاعني العام واخلاص و 

ات. ة واملالية حثت قطاع االتصال واملعلومات على السعي إىل االرتقاء بأدائه إىل أعلى املستويعلى النقص يف املوارد البشري
ائج املنشودة بلوغ املؤشرات املرجعية املستهدفة يف إطار النتحتقيق هذا اهلدف يف حاالت عديدة عن طريق ومتّكن القطاع من 

متثل يف  اً ة هدفلربنامج الرئيسي اخلامس يف فرتة العامني املاضيا حدد. و ها يف بعض احلاالتيختطّ و للربنامج الرئيسي اخلامس 
مليون دوالر تقريباً من خارج امليزانية لتحقيق نتائجه املنشودة. ومتّكن الربنامج، بفضل اسرتاتيجيته جلمع األموال  ٢٠تعبئة 

. ٪٢٠١نسبة عام يف جمال تعبئة األموال بمن خارج امليزانية، من حتقيق هدفه ال األموالإقامة الشراكات وتعبئة اليت تشمل 
يف هذا الصدد، الشراكة مع مؤسسة وليام وفلورا هيولت بشأن املوارد التعليمية اليت أقيمت ومن األمثلة على الشراكات 

 "نيبون" لتعزيز حقوق املعوقني من خالل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. مؤسسةاملفتوحة، والشراكة مع 

كز تقييم املوضوعات الربناجمية املندرجة يف إطار الربنامج الرئيسي اخلامس على أدوات للتقييم الذايت وعمليات ويرت -٢٤٢
تقييم، منها عمليات تقييم خارجية جملموعة من املشروعات اخلارجة عن امليزانية. وقّدم التقرير اخلاص بتنفيذ الربنامج لفرتة 

ة املتوافرة ، مبا يف ذلك معلومات عن األدلونتائجهفري املعلومات عن أنشطة القطاع أساساً متيناً لتو  ٢٠١٥-٢٠١٤العامني 
 والنتائج املناظرة هلا.

 السبيل إلى المضي قدماً 

يوفر الرابط القوي بني أهداف التنمية املستدامة وعمل الربنامج الرئيسي اخلامس فرصاً هائلًة للنهوض بتأثري عمل  -٢٤٣
ذ بعض األنشطة على أن تنفي بيدمهة املنظمة بوصفها وكالة رائدة عاملياً يف جماالت االختصاص هذه. اليونسكو وتعزيز مسا

سياسية الرادة إلاعلى الظروف األمنية وعلى  بصورة خاصةاملستوى القطري ال يزال يقرتن ببعض الصعوبات ألنه يعتمد 
 إلحداث التغيري املرجو.املتوافرة 

ل واملعلومات مواصلة جهوده الرامية إىل مجع األموال يف فرتة العامني احلالية وفرتات العامني ويعتزم قطاع االتصا -٢٤٤
 وارد لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املرتبطة بعمله وكذلك لضمان إجراء تعييناتاملاملقبلة لضمان توافر ما يكفي من 

ملخاطر ة يف إطار القطاع. وسعياً إىل مواصلة احلد من ااملعدّ  املشروعات اخلارجة عن امليزانية يف إطار مجيعبصورة منهجية 
الالزمة، ينوي القطاع إقامة شراكات أمنت بوجه عام، وال سيما مع الدول  األموالوالتحديات النامجة عن النقص يف 

عاون بني القطاعات د التتوطي مع القطاع اخلاص. ويعتزم القطاع مثالً كذلك األعضاء واالحتاد األورويب وغريه من الكيانات، و 
ر جديدة للحوار عن طريق إنشاء منابعلى شبكة اإلنرتنت الشباب  تشدديف أنشطته الرامية إىل مكافحة التطرف العنيف و 

ريبية أنواع جديدة من التدابري. وسيكون تعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية وتوفري فرص تعليمية وتددعم والتفاهم وعن طريق 
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املعارف واألخالقيات واملهارات الالزمة ملمارسة احلق يف حرية التعبري على اإلنرتنت جزءًا أساسيًا من هذه  الكتساب
 اجلهود.

وباإلضافة إىل تعزيز تأثري األنشطة الراهنة اليت يقودها الربنامج الرئيسي اخلامس، يعمل القطاع على وضع �ج  -٢٤٥
مي إىل االستفادة حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وسيقرتن ذلك بتدابري تر بغية ناجمية اسرتاتيجي للمواءمة بني مبادراته الرب 

 ٢٠٣٠من األدوار اليت تؤديها اليونسكو يف إطار القمة العاملية جملتمع املعلومات. ويُزمع تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
. ٢ة ها كراسي اليونسكو اجلامعية ومعاهد ومراكز الفئعن طريق توطيد الشراكات مع جهات متعددة من ة تطبيقهاومتابع

وسرتتكز هذه الشراكات االسرتاتيجية على أوجه تكامل معززة وعلى تقييم ملواطن القوة والضعف يف خمتلف أساليب 
غري لشركاء االتعاون. وسوف يواصل القطاع توسيع نطاق شبكة شركائه إىل حد كبري (مبا يشمل الشركاء التقليديني و 

التقليديني) واعتماد وسائل إبداعية لتحقيق أوجه التآزر. وسيسهم ذلك يف تعزيز جهود القطاع جلمع األموال. وإقراراً بأن 
األنشطة امليدانية تفضي إىل نشوء تعاون بني القطاعات، سيستمر القطاع يف إطار اسرتاتيجيته يف تنظيم اجتماعات تنسيق 

ج قيمة هاتّباع أفضل املمارسات وتعزيز التعاون بني املكاتب امليدانية. وثُبت أن هلذا النمع املكاتب امليدانية للرتكيز على 
احملمولة على حنو يراعي اخلصائص القطرية واجملتمعية يف  باألجهزة الشباب تعّلم مبادرة، مثل نشر جماالتعدة  يفمضافة 

تماعية طقة آسيا واحمليط اهلادي، وذلك بالتعاون مع قطاع العلوم االجبلداً من بلدان العامل، يقع معظمها يف أفريقيا ومن ١٥
ستفضي إىل ذكورة املواإلنسانية واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات. والقطاع على ثقة بأن زيادة وترية االجتماعات 

 تعزيز التنسيق وإىل ارتفاع معدالت التنفيذ والوفورات من حيث التكاليف.

للتنمية املستدامة، وال سيما  ١٦تتمكن اليونسكو هبذه الطرائق من تعبئة مواردها لإلسهام يف حتقيق اهلدف وس -٢٤٦
اجلانب ذي البعدين للحريات األساسية ووصول اجلمهور إىل املعلومات، ذلك ألن هاتني املسألتني  ملعاجلة، ١٦,١٠الغاية 

من خالل  وال سيما، ائل عدةبوس تعزيز حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم الن جانباً رئيسياً لرسالة اليونسكو يف جمالمتثِّ 
الربنامج الدويل لتنمية االتصال. وستستمر اليونسكو، عن طريق قيادة عملية تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة 

ملية والقطرية أنشطتها العاتنفيذ  الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب، وعلى الرغم من حمدودية املوارد والقدرات، يف
الرامية إىل حتسني الظروف األوسع نطاقًا اليت تتيح الوصول إىل املعلومات والتمتع باحلريات األساسية. ويشمل ذلك 

لرصد اليت  لتتبُّع االجتاهات العاملية، مبا يف ذلك أنشطة االيت تضطلع هبا اليونسكو االستفادة من أنشطة الرصد القائمة 
فت هبا املنظمة ملتابعة الوضع فيما خيص سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب. ويسهم العمل املتواصل الرامي كلِّ 

إىل تعزيز االجتاه العاملي حنو سن قوانني خاصة حبرية تداول املعلومات مسامهة مباشرة يف مساعدة الدول األعضاء على 
للتنمية  ٩ات األساسية. وتسهم اليونسكو يف هذا الصدد يف حتقيق اهلدف ضمان الوصول إىل املعلومات واحرتام احلري

يف التصال واملعلومات ااالنتفاع بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل اجلهود اليت يبذهلا قطاع ب املتعلقاملستدامة 
تاح وإمكانية الوصول ئ املتمثلة يف احلقوق واالنف"عاملية اإلنرتنت" واملباد مفهوم إطار القمة العاملية جملتمع املعلومات، وتعزيز

 طراف يف بيئة اإلنرتنت.املتعددة األشاركة املو 
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ومن األمثلة األخرى اليت تِربز عزم القطاع على توجيه موارده لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، العمل الرامي إىل  -٢٤٧
ن اضملخلدمات املضامني واملنتجات واعند استحداث ري خاصة ترويج السياسات والتشريعات اليت تدعو إىل تطبيق معاي

لتعاون على حنو اسيستمر يف إجراء البحوث يف هذا اجملال و االتصال واملعلومات وسيواصل قطاع  يها.وصول املعوقني إل
األمني العام لالحتاد و و كاليت تتشارك املديرة العامة لليونس املستدامة وثيق مع جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية

الدويل لالتصاالت يف تويل منصب نائب الرئيس فيها. وسيعزز القطاع التقدم احملرز يف تعميم االنتفاع باملعلومات من خالل 
برناجمه اخلاص باحللول املفتوحة، وذلك من أجل اإلسهام يف "إقامة ُبىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع املستدام 

 للتنمية املستدامة). ٩امل للجميع، وتشجيع االبتكار" (اهلدف الش

تقليدية على حنو  مواطن القوة الريتسختتيح تعاون بني مجيع القطاعات و ال لضمانوتقّدم كل أنشطة القطاع فرصاً  -٢٤٨
لتكنولوجيات  ، وال سيما من خالل الدور املستعرض٢٠٣٠مع خطة التنمية املستدامة لعام  ترابط وثيق يكفل وجود

 املعلومات واالتصاالت.

للتنمية املستدامة املتمثل يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل  ٥وسيعمل القطاع أيضًا على حتقيق اهلدف  -٢٤٩
خارطة طريق  ٢٠٢١-٢٠١٤النساء والفتيات. وتوفر خطة عمل اليونسكو الثانية بشأن أولوية املساواة بني اجلنسني للفرتة 

بغية حتقيق نتائج م للمساواة بني اجلنسني. و ق ومنظَّ ألنشطة املقبلة والنواتج والنتائج املنشودة، إذ ترتكز على منظور ُمنسَّ ل
تعزيز املساواة بني اجلنسني، سيواصل القطاع تعميم مراعاة قضايا اجلنسني يف مجيع براجمه على صعيد ملموسة ومستدامة 

ادياً، ة مراعية لقضايا اجلنسني تركز على متكني النساء والرجال اجتماعياً وسياسياً واقتصاعتماد برجمسيستمر يف وأنشطته و 
القطاع  اصلو وحتويل معايري الذكورة واألنوثة وتعميم مراعاة اعتبارات املساواة بني اجلنسني يف سياساته وبراجمه ومبادراته. وسي

ا على التوازن بني اجلنسني وبوسائل اإلعالم املراعية لقضايإعداد وتنفيذ سياسات ومؤشرات خاصة بالصحافة القائمة 
ترويج مؤشرات اليونسكو اإلعالمية املراعية لقضايا اجلنسني وتعزيز تطبيقها يف الرابطات الدولية زيادة اجلنسني، بغية 

املساواة بني إلعالم و واإلقليمية للمؤسسات اإلعالمية وكليات الصحافة، وزيادة املشاركة يف التحالف العاملي لوسائل ا
يات واملمارسات اج �وج املساواة بني اجلنسني يف االسرتاتيجر القطاع قدماً يف إد مضياجلنسني الذي استهلته اليونسكو. وسي

من أجل بناء قدرات النساء والفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك لزيادة عدد قواعد البيانات املتاحة 
للجنسني  باملعارف. وسيعمل القطاع أيضًا على تعزيز االنتفاع اجلامع وميّسراً انتفاعًا جمانيًا  لفكرتنت واليت تعلى اإلن

االنتفاع ب خلاصةاالنساء عن طريق وضع املزيد من االسرتاتيجيات واملمارسات الفضلى  للنهوض بقدراتباملعلومات واملعارف 
 النساء والفتيات املصابات بإعاقات. يشملباملعلومات يف الدول األعضاء، مبا 

وفيما خيص األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا، سيواصل القطاع توزيع ما يتوافر لديه من موارد امليزانية العادية وأموال  -٢٥٠
ربنامج الطليعي لاموارد بشرية على أساس الالمركزية يف القارة األفريقية. ويرمي القطاع من خالل من خارجة عن امليزانية و 

تعزيز السياسات املعنون "تشجيع بيئة تيسر حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم" واخلاص بالربنامج الرئيسي اخلامس إىل  ٦
لقائمة على مبدأ اواملعايري املؤاتية حلرية التعبري وحرية تداول املعلومات وحرية الصحافة، وإىل تدعيم نظم املساءلة اإلعالمية 
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 ةييم الذايت. ويرمي القطاع أيضاً إىل إلغاء هتمة التشهري اجلنائي وقوانني الفتنة. وإضافةً إىل ذلك، سيدعم القطاع استقاللالتنظ
ال سيما من خالل مشروعات الربنامج الدويل لتنمية االتصال املبتكرة واملوائمة للسياسات و املؤسسات اإلعالمية واستدامتها، 

ل بناء قدرات الصحفيني وكليات الصحافة. وسوف يسهم القطاع كذلك يف تنفيذ الربنامج واملعززة للمعارف، ومن خال
التابعة ذاعات إلاحتويل  عن طريق "تعزيز ثقافة السالم والالعنف" واملعنوناخلاص بالربنامج الرئيسي الرابع  ١الطليعي 

الجتماعي، الثقافات وبني األجيال والتالحم احلوار بني تشجع االيت تدعمها اليونسكو إىل منابر و  ةاحمللي اتلمجتمعل
مول. وسائل التواصل االجتماعي وشبكات اهلاتف احملمن خالل  احلوار والسالمبأمهية تعزيز توعية الشباب األفريقي و 

خري تس" واملعنوناخلاص بالربنامج الرئيسي الثاين  ٣يف تنفيذ الربنامج الطليعي االتصال واملعلومات  وأخرياً، سيسهم قطاع
، عن طريق متكني "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعرفة ألغراض التنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة يف أفريقيا

ل وهتيئة الظروف لتحقيق التنمية املستدامة وإحالل السالم من خال شاملة للجميعالدول األعضاء من بناء جمتمعات معرفة 
تكنولوجيا املتعلقة بهارات املز ، وتعزيوحفظهاامه يف اجملال السيربين، وتعميم االنتفاع باملعلومات تعزيز التعدد اللغوي واستخد

 ز مسامهتهمتعزي. وسيعمل القطاع على زيادة مشاركة الشابات والشبان األفريقيني و املعلومات واالتصاالت، واحللول املفتوحة
بيقات دينامية احمللي، من خالل إعداد تطوسبل العيش على الصعيد مة يف حل القضايا املتعلقة بالتنمية املستدا ةالنشط

 لألجهزة احملمولة، وصون الرتاث الوثائقي لتعزيز االنتفاع باملعارف من خالل برنامج ذاكرة العامل.

 التقييم بحسب النتائج المنشودة -ثانياً 

التعددية وتيسير الصحفيين، ة وسالمالصحافة، وحرية ر، التعبيلحرية مؤاتية بيئة نشوء : تعزيز ١محور العمل 
 والمستقلةالمستدامة اإلعالمية المؤسسات ودعم اإلعالم، وسائل في والمشاركة 

ي ف : تعزيز البيئة المؤاتية لحرية التعبير وحرية الصحافة وسالمة الصحفيين والتنظيم الذاتي،١النتيجة المنشودة 
وسائل اإلعالم الشبكية وغير الشبكية، وال سيما في البلدان التي تعيش أوضاع ما بعد األزمات وما بعد الكوارث 

ت سياسات وممارسات مؤاتية ودعم المؤسساوتنفيذ والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وذلك من خالل اعتماد 
 ي لتنمية االتصالمنها البرنامج الدول ،بوسائل عدة اإلعالمية الوطنية

الدول األعضاء يف  ضمان قيامللربنامج الرئيسي اخلامس إىل  ١يف إطار النتيجة املنشودة  املدرجةترمي األنشطة  -٢٥١
حرية الصحافة من أجل تعزيز البيئة املؤاتية حلرية التعبري و  مناسبةاعتماد و/أو تطبيق سياسات وأطر تقنينية باليونسكو 

ومن األمثلة على ذلك مساعدة الربملان التونسي يف إعادة صياغة الدستور، وسن قوانني بشأن االنتفاع وسالمة الصحفيني. 
النتخابات اليونسكو أيضاً تدريباً على التغطية اإلعالمية ل وأدرجتاملستقل. اإلذاعي البث بباملعلومات ووضع أنظمة خاصة 

 صحفي ة يف جمال حرية التعبري وكيفية معاملة الصحفيني. وعّرب الصحفيني وأنشطة لبناء قدرات عناصر الشرط موجهًا إىل
 ما يلي:قال  يف هذه اجملاالت حني املنظمة أنشطةتونسي شارك يف حلقة عمل نظمتها اليونسكو خري تعبري عن نتائج 

واطنني اليوم، باتت ملحرية التعبري وإمكانية االنتفاع مبصادر املعلومات منعدمتني قبل الثورة [...] وبالنسبة إىل اكانت "
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إمكانية االنتفاع باملعلومات أيسر، واحلق يف احلصول على املعلومات مضموناً. ومل يعد الناس خيشون التعبري عن آرائهم 
ملشروع "مساءلة وسائل اإلعالم يف جنوب شرق أوروبا"  ٢٠١٥[...]". ويف مثل آخر، أظهر تقييم خارجي أجري يف عام 

 ورويب أن املشروع حقق نتائج ملموسة منها "إنشاء هيئة للتنظيم الذايت يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفيةاملمول من االحتاد األ
لصحافة، وإنشاء مواقع إنرتنت لعدد من جمالس ا ،السابقة؛ ونشر تقييم الحتياجات جمالس الصحافة يف جنوب شرق أوروبا

 تتيح للمواطنني رفع شكاوى على اإلنرتنت".

تعزيز مسألة ) ١على حد سواء، وال سيما ( ٥م/٣٧و ٤م/٣٧ تنيمع مضمون الوثيق ١النتيجة املنشودة  فقوتت -٢٥٢
) ضمان سالمة اإلعالميني والصحفيني من ٢و( ؛وحرية تداول املعلوماتالصحافة، وحرية التعبري، حلرية مؤاتية بيئة نشوء 

 ؛) تعزيز حرية تعبري النساء والشباب٣و( ؛ومكافحة اإلفالت من العقاب املواطنني وأصحاب املدونات اإللكرتونية،
حرية التعبري على اإلنرتنت يف جدول األعمال الدويل، من خالل منشورات عدة، ومفهوم "عاملية  مسألةتعزيز مكانة  )٤و(

وسائل اإلعالم. وتسهم  ري وتنميةاإلنرتنت" الذي وضعته اليونسكو، والتقرير عن االجتاهات العاملية على صعيد حرية التعب
ومات وحرية تداول عن طريق تعزيز الوصول إىل املعل بوسائل عدة، وال سيما النتائج أيضاً يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 يف دعم خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب.كما تسهم   ،املعلومات

جلمعية العامة لألمم املتحدة دوراً ريادياً إىل اليونسكو يف تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة وأسندت ا -٢٥٣
كبة حبق اليوم الدويل ملكافحة اإلفالت من العقاب يف اجلرائم املرتاالحتفال بيف الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب، و 

ية مناقشة قدرة واملصداقية الالزمتني للجمع بني عدة جهات معنية بغالصحافيني. ومن املعرتف به أن اليونسكو تتمتع بال
املسائل املتعلقة حبرية الصحافة استناداً إىل ما يتوافر من ممارسات جيدة يف هذا اجملال، ومنها مؤشرات سالمة الصحفيني. 

عامل لتعزيز حرية التعبري يد الوفضالً عن ذلك، يُعرتف بأن اليونسكو شريك حيادي ونزيه يضطلع حبمالت تروجيية على صع
 وحرمة الشؤون الشخصية على اإلنرتنت.

ملتحدة، عدة تدابري تقنينية، مثل اعتماد اجلمعية العامة لألمم ااختاذ وتشمل النتائج اجلديرة بالذكر يف هذا الصدد  -٢٥٤
شأن حلقوق اإلنسان، مثانية قرارات بوجملس األمن التابع لألمم املتحدة، واليونسكو، ومفوضية األمم املتحدة السامية 

سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب يف السنوات الثالث األخرية. وعزِّزت قدرات الدول األعضاء على النهوض 
إنشاء جمالس  ا يف ذلكمباعتماد معايري أخالقية يف جمال الصحافة، على تشجيع الو  ،وزيادة مشاركة الشباب ،حبرية التعبري

الصحافة وجائزة  محاية الصحفيني. وأتاح اليوم العاملي حلرية وبناء القدرات على ،تغطية إعالمية لالنتخابات وتوفري ،ةصحاف
غيلريمو كانو العاملية حلرية الصحافة واليوم الدويل إل�اء اإلفالت من العقاب تعزيز الوعي بأمهية ضمان سالمة اليونسكو/

 ة القائمة.أنشأهتا اليونسكو على الصعيدين اإلقليمي والدويل إىل تعزيز القوانني واألنظمالصحفيني. وأفضت التحالفات اليت 
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واالتصاالت ة والشركاء ملكاتب امليدانية اوشبك ،وتتيح خربة اليونسكو يف تنفيذ املشروعات يف البلدان املستفيدة -٢٥٥
د حملية . وُتصمم املشروعات لتنمية ما يتوافر من موار تعزيز استدامة املشروعات إىل أقصى حد اليت تتمتع هبا املنظمة،

اق اإلعالمي قدراهتا. وُحتدد التدابري على حنو يراعي السيالنهوض بوتدعيمها ولتعزيز خربات األطراف الفاعلة اإلقليمية و 
 بامتالك األنشطة.اجلهات احمللية والسياسي لكل بلد، مما ينمي شعور 

 الالربنامج الدويل لتنمية االتص

تصال، فإنه توجد تتناول تأثري الربنامج الدويل لتنمية اال خارجيةأي عمليات تقييم يف الفرتة األخرية  مع أنه مل جترَ  -٢٥٦
تنفيذ وقدر كبري من األدلة األخرى اليت تثبت جدوى الربنامج. فعلي سبيل املثال، عمد مستمعو إذاعة أنشطة التقارير عن 

كانت مبثابة شعلة أمل   لتنمية االتصال سرياليون، وهي إذاعة حتظى بدعم برنامج اليونسكو الدويل بينتوماين القائمة يف ريف
 .خالل أزمة إيبوال، إىل اإلشادة بدور اإلذاعة يف مكافحة الوباء. وقال أحد املستمعني: "كنا نشعر باخلوف أنا وعائليت

،  حالة شلليفحاالت مؤكدة يف بينتوماين، فإن اجملتمع احمللي . ومع أنه مل تسجَّل أي بأسرهاجملتمع احمللي ويسود اخلوف 
السكان ع يستطيرباء ما لديهم من معلومات عن فريوس إيبوال و اخل يتبادلدة. ومن خالل إذاعتنا، وحركة السكان مقيّ 

اعدة على إعادة اهلدوء س. وكان لإلذاعة تأثري هائل يف املامللّحةسئلة عن املسائل األاحملليون من التعبري عن خماوفهم وطرح 
الناس  ثقيفتإىل اجملتمع احمللي وتبديد خماوف السكان. وحنتل اليوم مكانة الصدارة يف جهود مكافحة الوباء عن طريق 

 بشأن طرائق اإلصابة بعدوى الفريوس والعوارض النامجة عن ذلك".

داف التنمية إلعالم احمللية، اليت تسهم يف حتقيق أهويدعم الربنامج الدويل لتنمية االتصال مبادرات تنمية وسائل ا -٢٥٧
من آثار األزمات  حلداوسائل اإلعالم التابعة للمجتمعات احمللية ملساعدهتا على لالكثري من الدعم  يوفراملستدامة. فالربنامج 

تعزيز السالم ودرء الم لالكوارث الطبيعية، وكذلك للمبادرات اليت هتيئ الظروف اليت ال بد من توافرها يف وسائل اإلع وأ
الربنامج الدويل لتنمية االتصال أمهية خاصة للمشروعات اخلاصة بأقل البلدان منوًا والبلدان اليت تعيش  النزاعات. ويويل

ية لقضايا مراعهذه املشروعات وجيب أن تكون  .أوضاع ما بعد األزمات وما بعد الكوارث والدول اجلزرية الصغرية النامية
يف  توجدملستفيدة ا اجلهاتى أقل تقدير كي تكون مؤهلة لالنتفاع بدعم الربنامج، مع اإلشارة إىل أن أغلبية اجلنسني عل

 القارة األفريقية.

ويستطيع الربنامج من خالل منهجيته التصاعدية حتديد أولويات مشرتكة بني اليونسكو واألهداف اإلمنائية الدولية  -٢٥٨
معات احمللية الشعبية، من جهة أخرى. وُتسند مسؤولية تنفيذ املشروعات إىل مقدمي الطلبات من جهة، وبني املنظمة واجملت

نية. ومن اجلدير خارج امليزامن الذين حيصلون على املوافقة الالزمة من مكتب الربنامج. ومتوَّل مشروعات الربنامج بالكامل 
 رية.وإبراز أنشطته حمدودة بسبب النقص يف املوارد البش أن قدرة الربنامج على الوصول إىل الناسيف هذا الصدد بالذكر 

وميثِّل برنامج اليونسكو الدويل لتنمية االتصال املنتدى املتعدد األطراف الوحيد يف منظومة األمم املتحدة الذي  -٢٥٩
القرارات السنوية  يف ريدُصمم لتعبئة الدعم الدويل من أجل تنمية وسائل اإلعالم. وجيري باستمرار تأكيد دور الربنامج الف
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تحقيق لاليت تعتمدها اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن "اإلعالم يف خدمة اإلنسانية". ويـَُعد الربنامج آلية متعددة األطراف 
حلرة االنتائج، ويتجلى يف عمله �ج توافقي واسع النطاق لتحقيق التنمية يرتكز على املعايري الدولية اخلاصة بوسائل اإلعالم 

 أحناء يوفر الربنامج منرباً ميكن االسرتشاد من خالله باملبادرات الشعبية املضطلع هبا يف شىتبذلك، والتعددية واملستقلة. و 
التأمل الدولية املتمحورة حول تنمية وسائل اإلعالم، والعكس  وأنشطةعمليات اختاذ القرارات احلكومية  لدعمالعامل 

ل أعمال شاملة تتعلق بكل جوانب عملية تنمية وسائب عن طريق االضطالعه املساعي صحيح. ويسهم الربنامج يف هذ
اإلعالم، ومنها البحوث (خباصة عن طريق تطبيق مؤشرات الربنامج لتنمية وسائل اإلعالم)، واألعمال التقنينية، وأنشطة 

 وتنفيذ املشروعات. ،ووضع املعايري ،الرصد

درات اخلاصة يف إطار الربنامج الدويل لتنمية االتصال استعراض دقيق قبل املوافقة املباو وجيرى لكل املشروعات  -٢٦٠
سني بادئ اإلدارة املستندة إىل النتائج. وتسهم النتائج احملققة، على سبيل املثال ال احلصر، يف حتمل امتثاهلاعليها للتأكد من 

مية وسائل اإلعالم، الوطنية استناداً إىل مؤشرات اليونسكو لتن يةاإلعالم البيئةجودة التعليم يف جمال الصحافة، وتتيح تقييم 
الصحفيني من خالل آلية الربنامج إلعداد التقارير. بيد أن حمدودية القدرات املتاحة أدت إىل توقف  محايةوتساعد على 

ا يتجاوز حتليل تقارير روعات مبالعمل املرتبط بقاعدة البيانات الشاملة اخلاصة باملشروعات، وال تتوافر أي موارد لتقييم املش
 التنفيذ.

: تيسير تعددية المؤسسات اإلعالمية بعدة وسائل منها اعتماد سياسات تراعي قضايا الجنسين ٢النتيجة المنشودة 
ودعم السياسات والممارسات اإلعالمية المعززة في المجتمعات المحلية، مع ضمان تمكين المواطنين، وال سيما 

 تعزيز الكفاءات في مجال الدراية اإلعالمية والمعلوماتيةالشباب، من خالل 

املعلومات  تالذين تولوا تقييم مشروع "متكني إذاعات اجملتمعات احمللية بواسطة تكنولوجيااخلارجيون خلص اخلرباء  -٢٦١
 (أي الفقراء، لرئيسينيواالتصاالت" املمول من الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية إىل أن "املستفيدين ا

سيما النساء والفتيات) أكدوا أن املشروع يتيح تلبية احتياجاهتم االجتماعية وأفضى إىل حتسني انتفاعهم باملعلومات  وال
عن طريق توفري معلومات ختص السكان احملليني". وجاء يف التقييم أيضًا أن "املستفيدين الرئيسيني الحظوا تغريات يف 

اعل أكرب مع أفضل، ويسجَّل تف نوعيةة، حبيث جيري التطرق إىل موضوعات جديدة، وتُبث برامج ذات املضامني املبث
 قضايا اجلنسني".ل اجلمهور، وُتستخدم مضامني أكثر مراعاةً 

اليت تشري صراحًة يف إطار اهلدف  ٤م/٣٧الوثيقة مضمون ق األنشطة املتعلقة هبذه النتيجة املنشودة مع فوتت -٢٦٢
إىل أن تعددية وسائل اإلعالم متثل دعامة رئيسية لتعزيز احلكم الدميقراطي وتيسري التداول احلر للمعلومات،   ٩اتيجي االسرت 
للتنمية املستدامة.  ١٧و ١٦و ٥، وتسهم يف حتقيق األهداف ٢٠٣٠تُعترب مفيدة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  كما

ا بعد على أفريقيا وقضايا اجلنسني، وتويل أمهية خاصة للبلدان اليت تعيش أوضاع م وتركز األنشطة املذكورة تركيزًا مباشراً 
 األزمات وما بعد الكوارث، وأقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والشباب والفئات املهمشة.
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ادات ورابطات البث اإلذاعي الدولية عدداً من الشبكات، مثل شبكة احت ٢ويدير القطاع يف إطار النتيجة املنشودة  -٢٦٣
، والتحالف مها التحالف العاملي لوسائل اإلعالم واملساواة بني اجلنسني واسَعي النطاقواإلقليمية، فضالً عن حتالفني دوليني 

دائع يف السنوات و العاملي للشراكات املتعلقة بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية. وجنح القطاع يف تعبئة مسامهات كبرية من أموال ال
 منظماتهيئة من  ٤٠٠الثالث األخرية. والتحالف العاملي لوسائل اإلعالم واملساواة بني اجلنسني هو شبكة تضم أكثر من 

اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم ومؤسسات التدريب والوكاالت احلكومية. وحتّول التحالف إىل هيئة عاملية هلا فروع إقليمية 
ت الست اليت تعىن هبا اليونسكو. وبفضل أنشطة التحالف، ُتسجل اجتاهات إجيابية يف إقامة الشراكا افيةاجلغر  يف املناطق

اجملتمع املدين لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف وسائل اإلعالم، وُحفز التعاون بشأن البحوث  منظماتبني وسائل اإلعالم و 
ني يف وسائل مل يسبق هلا مثيل لكسر دوامة الالمساواة بني اجلنسملية عااملتعلقة هبذا املوضوع، وُيضطلع حبمالت تروجيية 

اإلعالم. وحققت أنشطة التحالف العاملي للشراكات املتعلقة بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية نتائج مماثلة عن طريق الرتكيز 
قييم املضامني اليت تيتمكنوا من ل ةعلوماتيوامل ةاإلعالميالدراية على تزويد مجيع املواطنني مبا يلزمهم من كفاءات يف جمال 

 تنطوي على متييز بني اجلنسني ومعاجلة الدور القيادي للنساء يف وسائل اإلعالم حبس نقدي.

واليونسكو هي الوكالة الوحيدة يف منظومة األمم املتحدة اليت تضطلع يف إطار برناجمها العادي بأنشطة حمددة  -٢٦٤
يما لتعزيز على صعيد السياسات وعلى الصعيد التنفيذي يف آن معاً، وال س لتابعة للمجتمعات احملليةتنمية وسائل اإلعالم ال

نسني يف وسائل املساواة بني اجلقضية املساواة بني اجلنسني يف وسائل اإلعالم. وأدت اليونسكو دوراً ريادياً يف الدفاع عن 
م د املنتدى الدويل األول بشأن املساواة بني اجلنسني ووسائل اإلعالاإلعالم على املستوى العاملي عن طريق الدعوة إىل عق

 اللخواالجتماع األول للتعاون الدويل من أجل التنمية يف جمال املساواة بني اجلنسني ووسائل اإلعالم  ؛٢٠١٣عام  خالل
ا، وأوروبا، املعلوماتية يف أفريقيوكانت أيضًا أول من دعا إىل عقد املنتديات األوىل بشأن الدراية اإلعالمية و  ؛٢٠١٥عام 

وأمريكا الالتينية والكارييب، وآسيا واحمليط اهلادي، والدول العربية. ومتخض اجتماع التعاون عن إطار عمل جنيف التارخيي 
للتعاون الدويل من أجل التنمية يف جمال املساواة بني اجلنسني ووسائل اإلعالم. وفضًال عن ذلك، أعلنت اليونسكو يوم 
اإلذاعة العاملي وهي ترأس حالياً اللجنة الدولية املعنية بيوم اإلذاعة العاملي واليت تتوىل قيادة االحتفاالت السنوية اخلاصة هبذه 

لعامل. وجنحت ا أرجاءاملناسبة يف كل أحناء العامل، مع اإلشارة إىل أن االهتمام باحتفال الذكرى هذا يزداد باطراد يف شىت 
يوم اإلذاعة العاملي يف حث وسائل اإلعالم على االهتمام باملوضوعات اليت تقع يف صميم رسالة  اليونسكو من خالل

عارف عن طريق حتليل السياسات وإسداء املشورة بشأ�ا، وتنمية امليف هذا الصدد املنظمة. ويُزمع حتقيق النتائج املرجوة 
يد ية لقضايا اجلنسني يف الكثري من املؤسسات على الصعوبناء الشراكات. وتطبَّق مؤشرات اليونسكو اإلعالمية املراع

العاملي، كما تطبِّق اإلذاعات التابعة للمجتمعات احمللية مبادئ توجيهية خاصة بالربجمة ترمي إىل تعزيز متثيل الشباب. 
"النساء  محلة توسامه. والعمل جاٍر على إدراج موضوع الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف املناهج املعدَّة لتدريب املعلمني

ني يف وسائل اإلعالم الوعي بأمهية املساواة بني اجلنس تعزيزيصنعن األخبار" اليت تنظمها اليونسكو سنوياً على اإلنرتنت يف 
 ترويج هذا املوضوع. زيادةويف 
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ملعلوماتية من خالل مية واباملساواة بني اجلنسني وبالدراية اإلعال نياملتعلق نيوتشارك الدول األعضاء يف التحالف -٢٦٥
املؤسسات املعنية الناشطة على الصعيد الوطين. وثُبت أن تدريب الشابات والشبان يف جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية 

 مفيد جداً يف تزويد الشباب باملهارات الالزمة ملناصرة املساواة بني اجلنسني يفأمر من خالل دورات مفتوحة على اإلنرتنت 
ائل اإلعالم. وُحددت لكل األنشطة اسرتاتيجيات تتيح تكرارها يف سياقات أخرى أو تعزيزها أو إ�اءها، وتنفَّذ األنشطة وس

ة . وعلى الرغم من هذه اجلهود، تعجز اليونسكو عن االستجابللمنظمة امليدانية بالتعاون الوثيق مع املكاتب امليدانية
 وارد.بسبب النقص يف امل تقدمها الدول األعضاء واألطراف الفاعلة األخرىاستجابًة تامًة للطلبات العديدة اليت 

 : النهوض بعملية تعميم االنتفاع بالمعلومات والمعارف وحفظها٢محور العمل 

: تعزيز الحلول المفتوحة لبرنامج مجتمعات المعرفة في الدول األعضاء (الموارد التعليمية ٣النتيجة المنشودة 
تفاع المفتوح، والبرمجيات المجانية المفتوحة المصدر، وبرنامج التدريب المفتوح، والبيانات المفتوحة، واالن

مراعاة احتياجات  بما يشمل ،االنتفاع بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت احةتإالمفتوحة، والسحابة المفتوحة)، و 
 المعوقين وجميع اللغات

د وعددًا مطابقًا من املؤسسات يف جهود ترمي إىل إحراز التقدم يف بل ١٠٠أشركت اليونسكو تدرجييًا حواىل  -٢٦٦
حللول املفتوحة. ا من خاللم الدول األعضاء يف تعميم االنتفاع باملعلومات مسائل االنتفاع املفتوح، وهو أمر يضمن تقدُّ 

توح. وباتت ل االنتفاع املفوأعدت املنظمة أيضًا عدة أدلة ومنشورات مواضيعية لتوضيح املسائل وبناء القدرات يف جما
موقع مرجعي خمصص للباحثني وأمناء املكتبات، وُتستخدم حاليًا يف  ١٠٠٠جمموعة األدلة التسعة مدرجة يف أكثر من 

تكنولوجيات  تخدامتعزيز اسإطار معظم برامج التدريب اخلاصة باالنتفاع املفتوح. وفضالً عن ذلك، تعمل اليونسكو على 
عن طريق وضع حلول عملية إلدارة املعارف وحتسني االنتفاع باملعلومات. ويدعم  ،ت لألغراض العلميةاملعلومات واالتصاال

مهمة وأنشطة ئيسية ر سياسات وضع برنامج استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف جمال التعليم التدابري الرامية إىل 
ارية خاصة د بالتدريس والتعّلم. وأتاح الربنامج تصميم أدوات ابتكياجلنصف و املنتفاع االضمان لبناء القدرات جداً يف جمال 

فِّذ إطار ن بالسياسات وبرامج تدريبية تركز بشدة على احللول املفتوحة. وبدعم من الدول األعضاء والشركاء اخلارجيني،
ت مبادئ ه، وأعدَّ تارخيعشرة بلدان حىت  يف حوايلعمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ركز برنامج املوارد عد لصاحل املعوقني، تركز على احللول املفتوحة. ويتوجيهية خاصة بسياسات التعّلم املفتوح والتعّلم عن بُ 
خيص وعلى تنفيذ أنشطة باملواد التعليمية املفتوحة الرت  تتعلقبناء القدرات والرتويج لأنشطة توفري التعليمية املفتوحة على 

طاقات عدة شبكات، منها شبكة كراسي اليونسكو اجلامعية املعنية باملوارد التعليمية  حشداصة بالتعليم العايل تشمل خ
ا اليونسكو يف غضون سنتني اعرتافًا دوليًا بأنشطتها الرامية إىل دعم الشابات والشبان يف أن يطلقو  تاملفتوحة. واكتسب

خري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال سيما من خالل تكنولوجيا األجهزة العنان ملهاراهتم االبتكارية عن طريق تس
احملمولة املعتمدة على الربجميات احلرة واملفتوحة املصدر. وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل أن أنشطة التعاون والشراكات اليت 

يليفونيكا اع اخلاص، منها شركتا زين وتأقيمت مع السلطات احمللية ومع منظمات غري حكومية حملية وشركات تابعة للقط
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بلداً حىت اآلن وأتاحت بذلك الوصول إىل  ١٥احملمولة يف  باألجهزة الشباب تعّلم تنفيذ مبادرةإىل أفضت  ،لالتصاالت
ل قيف اجملموع). وترمي املبادرة إىل تدريب ما ال يمستفيد  ٢٥٠٠من املبادرة ( شخص استفادوا مباشرةً  ٦٠٠أكثر من 

شابة وشاب يف شىت أحناء العامل على تصميم تطبيقات لألجهزة احملمولة تساعد على معاجلة التحديات  ٢٥ ٠٠٠عن 
 اإلمنائية اليت تواجهها جمتمعاهتم احمللية.

رئيسي للربنامج ال ٩متامًا مع اهلدف االسرتاتيجي  يتفقمبا  ٣ونفِّذت األنشطة الرامية إىل حتقيق النتيجة املنشودة  -٢٦٧
وسامهت كلها يف مساعدة الدول األعضاء على بناء جمتمعات معرفة شاملة للجميع تعزز الكفاءات  ،)٤م/٣٧اخلامس (

الالزمة لالنتفاع باملعلومات واملعارف وصو�ا وإنتاجها وتبادهلا من خالل االستخدام االسرتاتيجي لتكنولوجيات املعلومات 
املفتوحة تطابقًا تامًا مع أهداف التنمية املستدامة ألن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. ويتطابق برنامج احللول 

نفيذها. ويوفر برنامج وتاملهمة كل األنشطة اإلمنائية   ملعاجلةواالتصاالت هي األدوات األساسية اليت ُتستخدم بصورة متزايدة 
للتنمية املستدامة  ٤للرؤية اليت ينطوي عليها اهلدف  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف جمال التعليم دعمًا تاماً 

 مثالً هذا الدعم  أتيحو املتمثل يف ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع. 
البلدان واً، وال سيما من بصورة رئيسية إىل البلدان األقل تمن خالل األنشطة اخلاصة باملوارد التعليمية املفتوحة واليت توجه

احملمولة وبرامج االنتفاع  باألجهزة الشباب تعّلم على مسألة املساواة بني اجلنسني. كما تشمل مبادرة ت، وركز ةفريقياأل
احملمولة تتيح  املفتوح مشروعات خمصصة ألقل البلدان منواً، منها مشروعات لبناء قدرات الشباب على وضع حلول لألجهزة

معاجلة القضايا احمللية يف أفغانستان وجنوب السودان وكمبوديا ورواندا. وفيما خيص برنامج االنتفاع املفتوح، ُدعَيت أقل 
البلدان منوًا يف أفريقيا وجنوب آسيا إىل التعبري عن اهتمامها باحلصول على دعم يف جمال السياسات يراعي االحتياجات 

 الوطنية.

غم من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعلوم تنفَّذ على الر برنامج رنامج االنتفاع املفتوح و وال تزال أنشطة ب -٢٦٨
خري عن طريق إقامة شراكات مفيدة. وجنح برنامج املوارد التعليمية املفتوحة يف تسوذلك النقص يف األموال واملوارد البشرية، 

، أجري مسح عام عيد القطري. وبالنسبة إىل برنامج االنتفاع املفتوحقدرات شبكة املكاتب امليدانية لتنفيذ أنشطته على الص
إلعداد اسرتاتيجية عمل ميكن تكييفها يف مجيع املكاتب امليدانية لليونسكو. وأقيمت يف إطار مجيع الربامج شراكات مع 

ظمات غري ومات ومنخمتصة بتكنولوجيا املعلكربى القطاعني العام واخلاص على مستويات عدة، وال سيما مع شركات  
حكومية يركز عملها على املسائل االجتماعية، وأقيمت أيضاً شراكات مع املكاتب امليدانية لتحقيق أوجه تآزر وبناء تعاون 

 وثيق يف سبيل تنفيذ الربامج.

أنشطة يف بوفيما خيص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعلوم، تـَُعد اليونسكو الوكالة الوحيدة اليت تضطلع  -٢٦٩
 باألجهزة الشباب تعّلم جمال إدارة املعارف املتعلقة بتغري املناخ باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. وتركز مبادرة

احملمولة على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من جانبني حمددين (التفكري املتمحور حول احلوسبة واملشروعات 
أمر فريد من نوعه حالياً يف إطار منظومة األمم املتحدة. واستهلت اليونسكو أنشطة تعاون مع وكاالت االجتماعية)، وهو 
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. وفيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا ٢٠١٦أخرى تابعة لألمم املتحدة قد تفضي إىل تنفيذ مشروعات مشرتكة يف عام 
التعليم على مجيع وحة، متثِّل اليونسكو الوكالة الرائدة املعنية باملعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم واملوارد التعليمية املفت

املستويات، وهي الوكالة الوحيدة اليت تنفذ أنشطة تركز تركيزاً خاصاً على تطبيق احللول املفتوحة يف جمال التعليم. وحصلت 
ة. ؤسسي يف ميدان املوارد التعليمية املفتوحعلى جائزة التفوق امل ،٢٠١٥يف عام ، اليونسكو من االحتاد املعين بالتعليم املفتوح

وختضع املشروعات املتعلقة باالنتفاع املفتوح وبتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعلوم الستعراض سنوي وألنشطة رصد 
 داخلية ولتدابري تصحيحية.

جرييا والذي أفضى ية املفتوحة يف نيودعمت اليونسكو مشروع املوارد التعليمية املفتوحة الذي نفذته اجلامعة الوطن -٢٧٠
دًا وبناء قدرات تنفيذ عمليات موثقة توثيقًا جيأفضى املشروع أيضًا إىل و  .إىل املوافقة على سياسات مؤاتية يف اجلامعة

العاملني يف جمال التدريس كي يتمكنوا من حتويل احلصص الدراسية إىل موارد تعليمية مفتوحة، وتعزيز املشروع والوثائق 
احملمولة يف بناء مسعة متينة هلا يف صفوف  باألجهزة الشباب تعّلم البحثية يف مؤمترات أفريقية وعاملية رئيسية. وجنحت مبادرة

الشركاء واملستفيدين يف امليدان، وهو ما أكدته اجلهات املستفيدة. وحظي برناجما اليونسكو املتعلقان باستخدام تكنولوجيا 
 نياالت يف جمال التعليم وباملوارد التعليمية املفتوحة باعرتاف اجلهات املاحنة واألطراف املعنية يف القطاعاملعلومات واالتص

. بيد أن النقص يف األموال ٢٠١٥اخلاص، وجتلى ذلك مثًال يف استعراض مستقل لألنشطة الرئيسية أجري يف عام العام و 
 لربنامج.ل الكاملةمكانيات اإل تسخريالقسم من  حال دون متّكنواملوارد البشرية 

موال لبدء درًا من األقوتستلزم املشروعات اخلاصة باالنتفاع املفتوح وبتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعلوم  -٢٧١
 وارد لتمكني الدول األعضاء من احلصول على التمويل األويلاملالعمل هبا. وال تتمتع اليونسكو لألسف مبا يكفي من 

احملمولة، متكنت اليونسكو  باألجهزة الشباب يما خيص األنشطة املتعلقة بالربجميات احلرة واملفتوحة املصدر وبتعّلمالالزم. وف
 لموسةمبفضل النسبة املرتفعة لألموال املتوافرة، إضافًة إىل مشاركة الشركاء، من التقدم على املسار الصحيح وحتقيق نتائج 

يف شىت أحناء العامل. ولكن القطاع يسعى إىل تدعيم الشراكات الالزمة  مستفيد ٢٥٠٠ حواىل عادت بالفائدة على
تناداً . ومبا أن أنشطة برنامج احللول املفتوحة جملتمعات املعرفة ال تنفَّذ إال استهالالستفادة من هذه النتائج وضمان استدام

َعّد معظم عين للمشروع تكمن يف عملية التصميم. وتُـ إىل قرارات مستنرية وكلما دعت احلاجة إىل ذلك، فإن ملكية البلد امل
املشروعات بالتشاور التام مع الوزارات املعنية أو احلكومات احمللية بغية حتسني مدى ملكية البلدان للمشروعات وضمان 

ج املوارد ميف جمال التعليم وبرناواالتصاالت استدامة األنشطة. ويرتكز كل من برنامج استخدام تكنولوجيا املعلومات 
 ل األنشطة.كيف إطار  التعليمية املفتوحة على شراكات قوية مع الدول األعضاء اليت تُعترب جهات معنية رئيسية 
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 خالل من أشكاله بكل الوثائقي التراث وصون بالمعلومات االنتفاع تعميم بعملية : النهوض٤النتيجة المنشودة 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات بوسائل عدة  نتائج تنفيذ في األعضاء الدول العالم، ودعم كرةذا  برنامج تعزيز

 تشمل برنامج المعلومات للجميع

الوثائقي من  اهترمي األنشطة املدرجة يف إطار النتيجة املنشودة هذه إىل ضمان اضطالع الدول األعضاء بصون تراث -٢٧٢
هو مبادرة عاملية ُسلطت األضواء عليها وحظيت باالعرتاف على الصعيد الدويل  . وهذا الربنامجاكرة العاملخالل برنامج ذ

. وتتمثل مهمة برنامج ذاكرة العامل يف تيسري صون الرتاث الوثائقي واملساعدة على تعميم االنتفاع ١٩٩٢منذ إنشائها يف عام 
هبا يف هذا الصدد على أدوات رئيسية هي سجالت برنامج اليبه والتوعية بأمهيته. وترتكز أنشطة التوعية ا ونسكو ملضطلع

كل بلدان و  ١٠٧عنصراً من  ٣٤٨حىت اآلن  تدرجلذاكرة العامل اليت باتت متوافرة على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين. وأُ 
ال مدير مشروع ت يف كل دورة تقييم. وقل ارتفاع يف عدد الرتشيحااملناطق يف السجل الدويل لربنامج ذاكرة العامل. ويسجَّ 

اجملتمع احمللي. وال   نظريف: "تـَُعد جمموعة ساكوباي كنزاً قّيماً للغاية ما يلي الرتشيح اخلاص بتاراوا يف إطار برنامج ذاكرة العامل
فرتة الذروة،  لشك يف أن ضمان االنتفاع هبذه احملفوظات التارخيية وصو�ا سيسهمان يف تثقيف جيل الشباب [...] وخال

سائحًا فقط يف اليوم. ويأيت الزائرون من شىت أحناء العامل، ال من اليابان  ١٥سائح املدينة اليت كان يقصدها  ١٥٠٠يزور 
 ميزانيات خاصة لغرض صون احملفوظات". ُحددتفقط [...]. إنه الرتشيح األول الذي تقّدمه اليابان [...]، وقد 

ذلك الرتاث الرقمي،  ، مبا يفالوثائقيالرقمية احلالية متكني مجيع البلدان من صون تراثها  وتقتضي مواجهة الفجوة -٢٧٣
الدويل  لى الصعيدعوضمان االنتفاع املستمر به. ويوفر برنامج ذاكرة العامل منربًا فريدًا للتعاون وتبادل أفضل املمارسات 

ويات الثقافية، وربط احلفاظ على اهل ما خيصامل أمهية جوهرية فيلتعزيز احلوار واالحرتام والتفاهم. وتكتسي ذاكرة شعوب الع
 املاضي باحلاضر، وبناء مستقبل أفضل يسوده املزيد من السالم، لصاحل اجلميع.

يف حني تتمتع اليونسكو بالقدرة على تنفيذ الربنامج تنفيذًا فعاًال بوسائل عدة تشمل مكاتبها امليدانية، طلب و  -٢٧٤
 .خطة العمل اخلاصة بتعزيز برنامج ذاكرة العامل) أن تبدأ بتنفيذ ١١م ت/١٩١ذي من املديرة العامة (القرار اجمللس التنفي

الحتاد الدويل احىت تارخيه عدة شراكات قوية مع منظمات غري حكومية رئيسية منها  برنامج ذاكرة العاملوأقيمت يف إطار 
، ية البصريةجملس التنسيق بني رابطات احملفوظات السمع، و ظات الدويلجملس احملفو ، و لرابطات املكتبات وأمناء املكتبات

تبات ، واللجان الوطنية لربنامج ذاكرة العامل، ومع العديد من املكالرابطة الدولية للمحفوظات الصوتية والسمعية البصريةو 
ن الدعم املايل رجة عن امليزانية والكثري مودور احملفوظات واملتاحف الوطنية. واستقطب الربنامج قدراً كبريًا من املوارد اخلا

، ومخس مرة كل عامنيجائزة اليونسكو/جيكجي لذاكرة العامل من الدول األعضاء، وال سيما من مجهورية كوريا اليت متوِّل 
إلقليمية للجنة ااحلقات عمل لبناء القدرات يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي، إضافًة إىل التمويل السنوي الذي توفره أمانة 

على أساس بري خ ؛ وبولندا؛ واإلمارات العربية املتحدة اليت ستدعم ترتيب إعارةلربنامج ذاكرة العامل آلسيا واحمليط اهلادي
 .٢٠١٧اسرتداد التكاليف اعتباراً من عام عدم 
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حدة، ويـُتَّبع يف األمم املتميثل برنامج ذاكرة العامل الربنامج الوحيد املخصص حلماية الرتاث الوثائقي يف منظومة و  -٢٧٥
إطاره �ج يستند إىل توافق واسع يف اآلراء ويقوم على معايري دولية خاصة بصون الرتاث الوثائقي يف العامل وضمان االنتفاع 

الث )، إضافًة إىل اللجان اإلقليمية الث٦٤الدائم به بال قيود. ويعّرب العدد املتزايد للجان الوطنية لربنامج ذاكرة العامل (
) عما يثريه الربنامج من ٢٠١٥ترشيح يف عام  ١٠٠للربنامج، والعدد املتزايد للرتشيحات اليت تقدَّم يف كل دورة ترشيح (

اهتمام متناٍم وما يتسم به من أمهية متزايدة. وتشمل النتائج امللموسة األخرى احملققة يف إطار الربنامج العدد املتزايد للطلبات 
ألعضاء لالنتفاع حبلقات عمل لبناء القدرات. وقد نظمت اليونسكو ست حلقات عمل تدريبية يف اليت تقدمها الدول ا

ونّفذت مشروعني حمددين تعّلقا بصون الرتاث الوثائقي (يف الصومال وتنزانيا) لبناء القدرات الوطنية  ٢٠١٥-٢٠١٣الفرتة 
ة والثالثني فضل اعتماد املؤمتر العام يف دورته الثامنعلى محاية الرتاث الوثائقي املعرض للخطر. وبات للدول األعضاء، ب

اعدة متينة ق لتوصية املتعلقة بصون الرتاث الوثائقي، مبا يف ذلك الرتاث الرقمي، وإتاحة االنتفاع به،) ا٥٥م/٣٨(القرار 
 .الختاذ تدابري خاصة ومواءمة تشريعاهتا الوطنية تبعاً لذلك، مما يتيح تدعيم برنامج ذاكرة العامل

ة تتوىل الدول األعضاء تنفيذ برنامج ذاكرة العامل بنفسها عن طريق حتديد عناصر الرتاث الوثائقي اليت تعتربها جدير و  -٢٧٦
. وال يزال، قادمةوصو�ا لصاحل األجيال ال هذه العناصر ترشيحبأن تُرشَّح وأن يُعرَّف هبا يف سائر دول العامل، وعن طريق 

ها عني تلبيتها على صعيد بناء القدرات، ومسائل ذات صلة بالتكنولوجيا والصون ينبغي معاجلتمع ذلك، مثة احتياجات يت
 بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات اليت يصعب التنبؤ هبا أو التخطيط ملواجهتها.

 وبرنامج املعلومات للجميع القمة العاملية جملتمع املعلومات

دعم اليونسكو الدول ، تبرنامج املعلومات للجميعأولويات ملية جملتمع املعلومات و القمة العامن خالل تنفيذ نتائج  -٢٧٧
األعضاء يف سعيها إىل تعزيز القدرات املتعلقة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية املستدامة، وهو 

و، بفضل إلقليمي والوطين. ومتكنت اليونسكأمر ساهم يف وضع مبادرات تتوىل الدول األعضاء قيادهتا على الصعيدين ا
، االضطالع بدور خمترب لألفكار، من ٢٠١٥و ٢٠١٤يف عاَمي القمة العاملية جملتمع املعلومات تنظيم منتديات خاصة ب

تعزيز التعاون على املستويني اإلقليمي والدويل، وتشجيع التحالفات املتعددة األطراف والشراكات التنفيذية. وساعدت و 
نظمة أيضاً على بناء توافق عاملي يف اآلراء بشأن ما يندرج يف نطاق جماالهتا ذات األولوية من موضوعات حساسة تتعلق امل
إطار اجلمعية  ، وذلك عن طريق التوصل إىل توافق يف اآلراء يفربنامج املعلومات للجميعبالقمة العاملية جملتمع املعلومات و ب

عد مرور عشر سنوات بجملتمع املعلومات  ةالقمة العامليتنفيذ نتائج ستعراض قة اخلتامية الالعامة لألمم املتحدة بشأن الوثي
على انعقادها. ويف اليونسكو، وافقت الدول األعضاء على �ج مشرتك خيص املسائل املتعلقة باإلنرتنت، وال سيما مسائل 

عاملية "وم مفه. ويشمل ذلك واألخالقيات ،يةوحرمة الشؤون الشخص ،وحرية التعبري ،االنتفاع باملعلومات واملعارف
املشاركة املتعددة و  وإمكانية الوصولشبكة إنرتنت تستند إىل حقوق اإلنسان واالنفتاح " واملبادئ املتصلة به (اإلنرتنت
 )، اليت أيدهتا الدول األعضاء.األطراف
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، ٥م/٣٧و ٤م/٣٧ تنيمع مضمون الوثيقتامًا ويتفق العمل املضطلع به يف إطار هذه النتيجة املنشودة توافقًا  -٢٧٨
واالستعراض العام الذي أجرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن  ٢٠٣٠وكذلك مع بنود خطة التنمية املستدامة لعام 

للتنمية  ١٧بعد مرور عشر سنوات على انعقادها. ففي حني يشدد اهلدف جملتمع املعلومات  ةلقمة العامليتنفيذ نتائج ا
ستدامة على أمهية الدور املستعرض الذي تؤديه التكنولوجيات يف املساعدة على حتقيق التنمية، تشدد الوثيقة اخلتامية امل

 ٧ . وتنص الفقرةلوماتجملتمع املع ةلقمة العامليلالستعراض املذكور على ضرورة تعميم مراعاة قضايا اجلنسني يف إطار متابعة ا
ة نقر بأنه ينبغي إيالء اهتمام خاص ملعاجلة التحديات الفريدة والناشئعلى ما يلي: " ستعراضلالالوثيقة اخلتامية من 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تواجه البلدان كافة، ال سيما البلدان النامية، مبا فيها البلدان األفريقية، وأقل البلدان 
م لصغرية النامية، والبلدان املتوسطة الدخل، وكذلك البلدان واألقالي، والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية امنواً 

اخلاضعة لالحتالل األجنيب والبلدان اليت تشهد حاالت نزاع والبلدان اخلارجة من النزاع والبلدان املتضررة من الكوارث 
اليت تواجه األطفال،  لومات واالتصاالتإيالء اهتمام خاص ملعاجلة التحديات احملددة لتكنولوجيا املع وينبغي أيضاً . الطبيعية

، واجملتمعات ، واملهاجرينوالشباب، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، والشعوب األصلية، والالجئني واملشردين داخلياً 
ده ر ". وأبرِزت هذه الشواغل على حنو كامل أيضًا يف أنشطة برنامج املعلومات للجميع وطريقة ختصيص مواالنائية والريفية

 وتدابري الربنامج الرامية إىل مواجهة التحديات املستجدة مثل مكافحة تشدد الشباب على شبكة اإلنرتنت.

ومن الواضح أن الربنامج يفتقر إىل العدد الكايف من املوظفني على الرغم من توافر أعلى اخلربات يف إطاره. وقد  -٢٧٩
اجملتمع املدين، ومنها الشراكتان اللتان أقيمتا مع وزارة االتصاالت  أقيمت عدة شراكات مع القطاعني العام واخلاص ومع

يف غانا وجامعة األمم املتحدة. بيد أن ذلك ال يليب احلاجة إىل املزيد من املوظفني. ولكن جتدر اإلشارة إىل أن موارد من 
بعد مرور عشر سنوات  جملتمع املعلومات ةيالقمة العاملتنفيذ نتائج استعراض خارج امليزانية قد ُمجعت بنجاح يف إطار عملية 

على انعقادها. ومتثل املسامهات العينية وغري املباشرة اليت تقدمها الدول األعضاء مسامهة مهمة يف أعمال برنامج املعلومات 
 للجميع.

ستندة إىل البىن األساسية. وتُعترب اليونسكو اجلهة الفاعلة الرئيسية اليت يرتكز عملها على املضامني يف هذه البيئة امل -٢٨٠
 وتيّسر املنظمة تنفيذ ستة حماور عمل من أصل مثانية عشر حموراً، تتعلق مبوضوعات رئيسية للمستقبل هي االنتفاع باملعلومات

قيات، واملعارف، والتعليم، والعلوم، والثقافة، والتعدد اللغوي، والتنوع الثقايف، والشعوب األصلية، واملضامني احمللية، واألخال
يف إطار الدعم  اتتبادل االبتكار ووسائل اإلعالم، وحرية التعبري. ومتثِّل قدرة برنامج املعلومات للجميع على مشل أنشطة 

 الوطين والدعم الدويل ميزة نسبية يف هذا اجملال الذي يّتسم بتطوراته السريعة.

دراسة  ج املعلومات للجميع، وهي بيانات نتجت عنووفقًا ألحدث البيانات االستقصائية املتوافرة بشأن برنام -٢٨١
من الدول األعضاء عن ارتياحها إزاء النتائج اليت حتققت  ٪٧١، أعربت ٢٠١٣أجراها مرفق اإلشراف الداخلي يف عام 

 مبسامهة برنامج املعلومات ٢٠١٥يف إطار الربنامج. ورّحب األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون يف أيلول/سبتمرب 
 جملتمع املعلومات ةالعاملي القمة. وتتيح لدرء التطرف العنيفللجميع يف اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة على صعيد العامل 
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نشاطًا (استناداً إىل حتليل  ٥٩٣تسليط الضوء يف دول العامل على عدد من األنشطة اليت تنفذها اليونسكو، مبا يف ذلك 
 ٢٠١٤عاَمي  (سيسرت)) نفِّذت على صعيد املنظمة يف سرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائجنظام املعلومات عن االصادر عن 

م برنامج املعلومات للجميع وعملية تنفيذ نتائج ٢٠١٥و فرصًا هائلة، فإن  اتجملتمع املعلوم ةالقمة العاملي. ويف حني يقدِّ
 االثنني يستلزمان توافر القدر الكايف من املوارد.

من االلتزامات الدولية اليت قامت هبا الدول األعضاء يف هيئات خمتلفة منها اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ويتضح  -٢٨٢
جملتمع  ةلقمة العاملياومن خالل عدة قرارات اختذها املؤمتر العام لليونسكو، أن مثة التزامًا صرحيًا "بتعزيز الربنامج املتعلق ب

ملرتبطة بالقمة العاملية املذكورة االهتمام الشديد الذي توليه الدول األعضاء هلذه ". كما أظهرت املفاوضات ااملعلومات
لقمة ااألنشطة والربامج ومدى تبّنيها هلا. ويتبّني من قرار الدول األعضاء القاضي باستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج 

أنه يوجد التزام قوي مبواصلة هذا املسعى  ٢٠٢٥ة يف عام يف إطار اجلمعية العامة لألمم املتحد جملتمع املعلومات ةالعاملي
 املشرتك.
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 معهد اليونسكو لإلحصاء

 تقييم بحسب محور العملال

 تطوير مؤشرات التعليم وتشجيع استخدام البيانات وتحليلها: ١محور العمل 

سكو لإلحصاء هو مصدر املعلومات إقراراً واضحاً بأن معهد اليون ٢٠٣٠يقر إطار العمل اخلاص بالتعليم حىت عام  -٢٨٣
من أهداف التنمية املستدامة. ويتعاون  ٤الرمسي للبيانات القابلة للمقارنة يف خمتلف البلدان والالزمة لرصد حتقيق اهلدف 

معهد اليونسكو لإلحصاء، يف إطار واليته، مع طائفة واسعة من الشركاء ملساعدة البلدان على وضع واستخدام املؤشرات 
 اجلدير بالذكر أن اإلطار اجلديد يطرح صعوبات كربى لقياس األداء ومنمة للرصد على الصعيدين القطري والعاملي. الالز 

 إقامة نظم رصد حمكمة.تكافح من أجل سيما البلدان اليت  يف بعض البلدان وال

من أهداف التنمية  ٤اهلدف وعليه، يسعى معهد اليونسكو لإلحصاء إىل االستفادة من الزخم الذي ولده اعتماد  -٢٨٤
، والذي أدى إىل إيالء املزيد من االهتمام للبيانات. وإىل جانب ٢٠٣٠املستدامة وإطار العمل اخلاص بالتعليم حىت عام 

الرتكيز الفوري على وضع خطوط األساس لعملية الرصد، يعمل معهد اليونسكو لإلحصاء على ختطيط مبادرات جديدة 
ات، ووضع مؤشرات جديدة، وتوفري أدوات لدعم البلدان يف تقييم جودة البيانات، وقياس األداء يف جلمع املزيد من البيان

 جماالت جديدة، بغية دعم اجلهود الرامية إىل حتسني استخدام املؤشرات املرصودة وحتليلها.

 :السبيل إلى المضي قدماً 

ة الوطنية ية االحتياجات اخلاصة خبطط التنميإنشاء قاعدة بيانات عاملية تضم جمموعة واسعة من البيانات لتلب -
 والدولية، مع الرتكيز على مجع بيانات عن التعليم تكون عالية اجلودة ومفصلة وقابلة للمقارنة يف خمتلف البلدان؛

من أهداف التنمية املستدامة على أساس معايري وأطر وموارد  ٤وضع جمموعة من األدوات لقياس حتقيق اهلدف  -
موعة واسعة من مقاييس التعليم. ويشمل ذلك أيضًا استحداث مسارات لضمان اجلودة موحدة ختص جم

 ومقاييس عاملية للجودة فيما يتعلق مبجموعة واسعة من املؤشرات ومصادر البيانات؛

دعم البلدان يف تقييم وحتسني نظم البيانات التعليمية فيها من خالل استخدام أطر ومبادئ توجيهية وتبادل  -
 ات الفضلى يف إطار جمموعة األدوات املذكورة، مع اإلقرار بأمهية مبدأ امللكية الوطنية لعمليات القياس؛املمارس

حتسني النفاذ إىل بيانات موثوق هبا يف الوقت املناسب، واستحداث طرائق ابتكارية لعرض البيانات، والنهوض  -
 واملستخدمني القرارات واملخططني والباحثني بالبيانات املفتوحة وغريها من املوارد املفتوحة يف صفوف متخذي

 اآلخرين.
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 تطوير اإلحصاءات الدولية في مجال نتائج التعليم: ٢محور العمل 

. ٢٠٣٠من أهداف التنمية املستدامة وإطار العمل اخلاص بالتعليم حىت عام  ٤يندرج التعّلم يف صميم اهلدف  -٢٨٥
م من أن العديد وعلى الرغ م ومقارنتها.ر للرصد العاملي قياس نتائج التعلّ وتتضمن مخسة مؤشرات من املؤشرات األحد عش

 من البلدان تقّيم نتائج التعّلم، فال توجد آلية حىت اآلن إلصدار بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الدويل.

األطراف املعنية.  الوثيق مع وعليه، يعمل معهد اليونسكو لإلحصاء على إنشاء التحالف العاملي للتعّلم بالتعاون -٢٨٦
إذ سيضم هذا التحالف وكاالت تقييم وهيئات وطنية للتعليم وأطراف من اجملتمع املدين واألوساط التعليمية الدولية هبدف 

 ضمان استخدام بيانات جيدة يف رصد التقدم احملرز، ورسم سياسات لتحسني نتائج التعّلم لدى اجلميع.

من أهداف التنمية املستدامة والقاضي بتحديد  ٤املي للتعّلم الوفاء بااللتزام الوارد يف اهلدف وسيتيح التحالف الع -٢٨٧
تفاصيل املقاييس واآلليات الالزمة لرصد حتقيق هذا اهلدف على مدار السنوات اخلمس عشرة املقبلة، واالتفاق على هذه 

الستناد ر التعّلم جدول أعمال التنمية من خالل اتصدّ على الزخم الذي أدى إىل  وسيسهم التحالف يف احلفاظالتفاصيل. 
إىل جمموعة من املبادرات الالزمة ملساعدة اجملتمع الدويل على حتديد أطر قياس موحدة وتطبيقها، وتعزيز قدرهتا على قياس 

 املذكور، وحشد ما يلزم من موارد يف هذا السبيل. ٤ورصد غايات اهلدف 

 :السبيل إلى المضي قدماً 

 سيضطلع التحالف العاملي للتعّلم مبا يلي: -٢٨٨

وضع مقياس واحد للقراءة واحلساب يف �اية املرحلة االبتدائية واملرحلة األوىل من التعليم الثانوي يكون قابالً  -
للمقارنة يف خمتلف البلدان، وقائمًا على �ج عملي يربط بني عمليات التقييم الوطنية واإلقليمية وعرب الوطنية 

 أساس مفهوم مشرتك للمعايري الدنيا للتعّلم؛ على

من بيانات تقييم التعّلم يف عملية اختاذ القرارات مع متكني مديري املدارس  إىل أقصى حد ممكن االستفادة -
واملدرسني والطالب وعائالهتم من استخدام املعلومات املتاحة لتعزيز مهاراهتم وحتسني نتائج التعّلم. وسيساعد 

و لإلحصاء احلكومات على اختاذ قرارات مستنرية بشأن خمتلف أنواع االختبارات املتاحة وسبل معهد اليونسك
 استخدام نتائج هذه االختبارات؛

بناء القدرات الوطنية وإقامة صلة بني البلدان واجلهات املاحنة للنهوض بأكثر سبل استخدام املوارد فعالية. وعلى  -
شركاء لن يقدِّم مساعدة تقنية مباشرة إىل البلدان، فإنه سيقيم شبكة بني ال الرغم من أن التحالف العاملي للتعّلم

 واالستشاريني واألخصائيني الرئيسيني القادرين على توفري خدمات فعالة، وسيحاِفظ على هذه الشبكة.
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صال تتطوير اإلحصاءات الدولية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، والثقافة واال: ٣محور العمل 
 والمعلومات

 ، سُتستخدم بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء لرصد الغاياتالعلوم والتكنولوجيا واالبتكارفيما خيص جمال  -٢٨٩
من أهداف التنمية املستدامة. ويواصل املعهد أنشطته الرامية إىل توسيع قاعدة بياناته الدولية وحتسني  ٩الرئيسية من اهلدف 

وفضالً  البحث والتطوير سنويًا (عوضًا عن كل سنتني). أنشطة دابري منها استيفاء البيانات عننوعيتها من خالل عدة ت
عن ذلك، يتعاون معهد اليونسكو لإلحصاء تعاوناً وثيقًا مع البلدان لتحسني معدالت املشاركة يف دراستها االستقصائية 

 العاملية اجلديدة بشأن االبتكار.

رارًا واضحًا بالدور القيادي الذي يؤديه معهد اليونسكو لإلحصاء يف هذا اجملال، ويزداد وتقر الدول األعضاء إق -٢٩٠
ستقصائية اال اوحتسني دراساهت فحسب، وإمنا أيضاً إلعداديف دراساته االستقصائية  ال للمشاركةالتماسها مساعدة املعهد 

 وطنية.ال

 :السبيل إلى المضي قدماً 

ليت ميكن للبلدان استخدامها باختالف مراحل تقدمها إلصدار بيانات عالية وضع وحتديث املعايري الدولية ا -
 اجلودة يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛

مساعدة البلدان على إعداد دراساهتا االستقصائية يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتطبيق معايري دولية  -
اذ القرارات ميكن االسرتشاد هبا يف عمليات اخت فيما بني البلدانمقارنة يف إعداد مؤشرات عالية اجلودة وقابلة لل

ورصد حتقيق هدف التنمية املستدامة املعين. وسعياً إىل خفض التكاليف وتفادي االزدواجية يف العمل، سيتعاون 
 معهد اليونسكو لإلحصاء تعاوناً وثيقاً مع شركاء على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين؛

هام يف سد الفجوة بني اجلنسني يف جمال العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات من خالل وضع اإلس -
 منهجيات ومؤشرات ومواد تدريبية جديدة تساعد البلدان على رسم سياسات فعالة.

لعاملية لوسائل ا ، فإن املوارد حمدودة للغاية ما يضطر املعهد لوقف دراسته االستقصائيةاالتصاالتوأما يف جمال  -٢٩١
اإلعالم والرتكيز حتديداً على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم. وسُيستخدم مؤشران حتديداً لرصد 

 من أهداف التنمية املستدامة. ٤حتقيق اهلدف 

 :السبيل إلى المضي قدماً 

ناداً إىل ما يم على الصعيد العاملي استمجع بيانات عن استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعل -
 ُمجع من بيانات إقليمية خالل السنوات السابقة؛
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وضع مؤشرات جديدة تتجاوز نطاق االنتفاع بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحبث سبل استخدامها احملددة  -
 الشركاء. وثيقة مع يف الصفوف واآلثار احملتملة على التعليم باالستناد إىل اختبارات رائدة ومشاورات

 ، فيعدُّ معهد اليونسكو لإلحصاء اهليئة الوحيدة اليت تتمتع بالوالية واخلربات الالزمة لوضعالثقافةوأما يف جمال  -٢٩٢
راسات . ويتوىل معهد اليونسكو لإلحصاء إعداد دوبيانات ومؤشرات قابلة للمقارنة فيما بني البلدانمعايري ومنهجيات 

ة بشأن العمالة يف جمال الثقافة واألفالم الروائية مع احلفاظ على قاعدة بيانات تبادل السلع واخلدمات استقصائية عاملي
 الثقافية استناداً إىل البيانات اليت مجعتها وكاالت شريكة.

صاءات حوعلى الرغم من املوارد احملدودة، سيواصل معهد اليونسكو لإلحصاء الرتكيز على األنشطة اليت ستعزز اإل -٢٩٣
 وسيضطلع بأنشطة قصرية األجل و/أو خمصصة لتلبية االحتياجات الناشئة. الثقافةالعاملية يف جمال 

 :السبيل إلى المضي قدماً 

وضع وحتديث املعايري الدولية اليت ميكن للبلدان استخدامها باختالف مراحل تقدمها إلصدار بيانات عالية  -
 اجلودة يف جمال الثقافة؛

عالية  تعلى وضع إحصاءاهتا اخلاصة يف جمال الثقافة وتطبيقها معايري دولية يف إعداد مؤشرا مساعدة البلدان -
 ميكن االسرتشاد هبا يف عمليات اختاذ القرارات ورصد حتقيق هدف اجلودة وقابلة للمقارنة فيما بني البلدان

عهد اليونسكو العمل، سيتعاون مالتنمية املستدامة املعين. وسعيًا إىل خفض التكاليف وتفادي االزدواجية يف 
 لإلحصاء تعاوناً وثيقاً مع شركاء على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين؛

من أهداف  ١١ف من اهلد ٤وضع مؤشرات جديدة بشأن الرتاث الثقايف بغية املساعدة على رصد حتقيق الغاية  -
 التنمية املستدامة.

 القرار المقترح

 ي يف اعتماد القرار التايل:قد يرغب اجمللس التنفيذ -٢٩٤

 إن اجمللس التنفيذي،

 ،٩٩م/٣٨(رابعاً، هاء) و ٥ت/ م١٩٧(أوًال) و ٤ت/ م١٩٦و ٥م/٣٧بالقرارات  إذ يذكِّر - ١

 "،٢٠١٥اجلزء األول (باء) املعنونة "التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج لعام  ٤ت/ م١٩٩الوثيقة  وقد درس - ٢

ية رة العامة ملا بذلته من جهود يف عمليات استعراض الربنامج املتعلقة بالربامج الرئيسللمدي يعرب عن تقديره - ٣
 ومعهد اليونسكو لإلحصاء؛
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بالتحليل والنتائج األولية واالقرتاحات بشأن اخلطوات املقبلة الواردة يف التقرير االسرتاتيجي اخلاص  ويرحب - ٤
 بالنتائج؛

امج مرحلة هامة يف العملية االسرتاتيجية الشاملة الختاذ القرارات وحتديد على أن عملية تقييم الربن ويشدد - ٥
 )؛٥م/٣٩األولويات الربناجمية يف وثيقة الربنامج وامليزانية املقبلة (

من املديرة العامة أن تضمن مراعاة مضمون هذا التقرير وملخص مناقشات اجمللس التنفيذي وقراره  ويطلب - ٦
 .٥م/٣٩ عاة يف إعداد اقرتاحاهتا األولية بشأن مشروع الوثيقةيف هذا الشأن حق املرا



ANNEX 

MULTI-CRITERIA MATRICES FOR PROGRAMME ASSESSMENT 

Major Programme I - 
Education 

Relevance Capacity to 
deliver 

Comparative 
Advantage 

Demonstrable 
Results 

Sustainability Comments 

MLA 1: Developing education systems to foster quality lifelong learning 

ER1: Sector wide policies and 
plans  

High High High High High Highly relevant particularly regarding country-
level assistance for the implementation of ED 
2030 agenda. 

ER2: Literacy High Medium High Medium Medium Only UN agency with a mandate on literacy. 
Slow Global progress so need for innovative 
delivery approaches.  

ER3: TVET High Medium High High High Highly relevant area and high on the demand 
by Member States. 

ER4: Higher education High Medium High Medium Medium Unique mandate, using Conventions to 
improve quality of higher education. 

ER5: Teacher policies and 
strategies 

High Medium High Medium Medium Very relevant, being strengthened through 
better synergies with International Teacher 
Task Force for EFA 

ER6: Learning High Medium Medium Medium Medium Important theme to be explicitly integrated in 
all ERs. 

ER7: ICTs in education High Medium Medium High High Crucial as modality for implementing SDG4 
with strong potential for further development. 

MLA 2: Empowering learner to be creative and responsible global citizens 

ER8: Peace and human rights 
education (GCED) 

High High High High High Demonstrated leadership role in this area 
which will be sustained. 

ER9: ESD High High High High High Flagship programme, highly relevant. 

ER10: Health Medium High Medium High Medium Requires programmatic adjustment 

MLA 3: Shaping the future education agenda 

ER11: Research and foresight 
studies 

High Medium Low Medium Medium Contributions from Institutes and GMR. 
Crucial to support UNESCO’s intellectual 
leadership. 
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Major Programme I - 
Education 

Relevance Capacity to 
deliver 

Comparative 
Advantage 

Demonstrable 
Results 

Sustainability Comments 

ER12: The right to education and 
GMR  

High High High High High Highly relevant normative role and with the 
continued mandate to monitor Global 
Education Agenda. Right to education 
integrated in ER 1 (38 C/5) 

ER13: EFA coordination and 
partnership cooperation 

High High High High High Highly relevant as UNESCO has been leading 
the Education 2030 agenda.   
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Major Programme II – 
Natural Sciences 

Relevance Capacity to 
deliver 

Comparative 
Advantage 

Demonstrable 
Results 

Sustainability Comments 

Main Line of Action 1: Strengthening STI policies, governance and the science-policy-society interface 

ER 1:  Strengthening STI 
policies, the science-
policy interface, and 
engagement with society, 
including vulnerable 
groups such as SIDS and 
indigenous peoples 

High Medium High Medium Medium STI policy underpins all the SDGs. 
UNESCO is the lead agency in STI policy 
and the recognized UN leader on local 
and indigenous knowledge. The 
Organization’s integrated and 
intersectoral approached are also of 
unique value to SIDS. Additional expert 
human resources are needed to maintain 
or expand delivery on this essential but 
multi-faceted ER, as current demand from 
Member States exceeds ability to take on 
additional projects. 

Main Line of Action 2: Building institutional capacities in science and engineering 

ER 2:  Capacity-building 
in research and 
education in the natural 
sciences enhanced, 
including through the 
use of ICTs 

High Medium High Medium Medium Capacity-building in science and 
engineering underpins all the SDGs, 
with specific high relevance for SDGs 7 
and 9, target 9.5. ICTP and TWAS have 
very high expert capacity, comparative 
advantage and results. The 
Organisation for Women in Science for 
the Developing World and the L’Oréal-
UNESCO partnership are recognized 
globally for their support to women in 
science. While extrabudgetary 
resources are high, implementation is 
hampered due to lack of staff capacity 
both in the field and at Headquarters. 

199 E
X

/4 P
art I (B

) 
A

nnex – page 3 



Major Programme II – 
Natural Sciences 

Relevance Capacity to 
deliver 

Comparative 
Advantage 

Demonstrable 
Results 

Sustainability Comments 

ER 3:  Interdisciplinary 
engineering research 
and education for 
sustainable 
development advanced 
and applied 

High Low Medium Low Low Engineering is of high relevance for 
SDGs 7 and 9, target 9.5. UNESCO’s 
programme delivery in engineering has 
lost capacity in recent years due to the 
fusion of two divisions, the low priority 
ranking by Member States, the loss of a 
senior post and lack of extrabudgetary 
funds. New category 2 engineering 
centres and collaboration between 
sections enables ongoing progress.  
Sustainability will require successful 
fundraising. 

Main Line of Action 4: Fostering international science collaboration for earth systems, biodiversity, and disaster risk reduction 

ER 7:  Global cooperation 
in the ecological and 
geological sciences 
expanded 

High Medium High Medium Medium The geological sciences are relevant to 
the achievement of SDGs 8, 13 and 15. 
UNESCO is the only United Nations 
agency dealing with geology and 
geophysics. IGCP projects consistently 
demonstrate a very high multiplier effect 
from UNESCO seed funding. Recent staff 
vacancies will need to be filled with 
geoscientists to ensure sustainability. 

ER 8:  Risk reduction 
improved, early warning 
of natural hazards 
strengthened and 
disaster preparedness 
and resilience enhanced 

High Medium High Medium Medium This ER is relevant to SDGs 11, 13 and 
15. It is also highly relevant for
UNESCO’s assistance in post conflict and 
post disaster situations. There are 
elements for which UNESCO has a 
comparative advantage, like the 
Earthquake Early Warning Systems 
Initiative, in addition to UNESCO’s 
human-rights and ethical approach to 
DRR. 

Main Line of Action 5: Strengthening the role of ecological sciences and biosphere reserves 

ER 9:  Use of biosphere 
reserves as learning 
places for equitable and 

High Medium High High Medium This ER strongly supports SDG 15 and 
supports SDGs 6, 13 and 14. The 
capacity of the Secretariat is hampered 
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Major Programme II – 
Natural Sciences 

Relevance Capacity to 
deliver 

Comparative 
Advantage 

Demonstrable 
Results 

Sustainability Comments 

sustainable development 
and for climate change 
mitigation and adaptation 
strengthened 

due to the ranking by Member States, but 
huge opportunities remain, within the 
Member States and regions, and due to 
intersectoral cooperation. The 
demonstrated results are satisfactory, but 
there is room for improvement in 
communication and awareness-raising, 
partnership development and fundraising. 
The sustainability of MAB and WNBR 
remains good due to Member State 
interest, although the capacity of the 
Secretariat is very stretched. 

Main Line of Action 6: Strengthening freshwater security 

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

High Medium High High Medium This ER is highly relevant for the 
implementation and monitoring of SDG 6. 
IHP is the only intergovernmental 
programme devoted to water research, 
water resources management, and 
education and capacity-building. IHP’s 
unique expertise in groundwater and 
transboundary aquifers further 
distinguishes the programme from its 
competitors. 

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

High Medium High High Medium This ER is highly relevant for the 
implementation and monitoring of SDG 6. 
In particular, the WWDR should serve as 
a reporting and monitoring mechanism for 
SDG 6. UNESCO has a comparative 
advantage within the United Nations 
system in part due to its UNESCO Water 
Family. Expansion of the donor base is 
essential to reinforce WWAP. The 
UNESCO Water Family, in particular 
UNESCO-IHE, needs additional 
coordination efforts to ensure optimal joint 
delivery of water programmes. 
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Major Programme II - IOC 
Relevance Capacity to Deliver Comparative Advantage Demonstrable Results Sustainability 

High Medium Medium / High Medium / High Medium 

Main Line of Action 3: Promoting knowledge and capacity for protecting and sustainably managing the ocean and coasts 

1. Programmatic priorities directly set by Member States. Strong Member States ownership of programmes like GOOS and IODE. Value of Early Warning
Systems broadly recognized. Recognized contribution to high level international processes, i.a. UN WOA, IPBES, IPCC, Rio+20, UNFCCC.  Extensive
regional presence, including through the 3 Sub-commissions. Ensures ownership of programmes by beneficiary communities.

2. Delivers on most accounts. Member States ownership as represented through national and institutional application of IOC products. Limited RP
resources remain a significant problem. The capacity of transforming data into policy relevant products should be strengthened through XB resources.
Further improvement is expected from new approach to communication.  Further partnerships to be created at regional level, based on the new CD
strategy.

3. With the mandate spanning from biological and physical marine sciences and observations over to products and CD/TMT, IOC is strong in building
cross-sectorial partnerships. The WMO/IOC JCOMM is a unique joint commission of 2 United Nations agencies and is a key element in implementation
and services. Many programs (i.e. tsunami warning, GOOS, IODE, OBIS, MSP, HAB) have features unique in the United Nations system.

4. IOC Member States benefit from quality data products for climate research and biodiversity monitoring; expanded ocean observations; mitigation and
adaptation to tsunamis and other ocean-related hazards. However, in some other processes, IOC efforts are not always clearly visible in the end product.
Secretariat’s limited capacity to implement operational programmes on the ground calls for stronger engagement with national and regional ocean
governance bodies.

5. UNESCO’s ability to financially support IOC’s activities is very moderate, voluntary funding partially compensating. Member States ownership of and in-
kind contributions to the observing systems, IODE & OBIS networks and early warning systems are huge and long-term. Successes in fundraising (GEF,
EC, UNESCAP) and a new partnership with UNDP in the GEF International Waters learn area are promising. Further efforts are necessary to translate
project outcomes into global and regional intergovernmental frameworks (e.g. UNGA and Regional Seas conventions). Co-design approach between
global and regional programmes is developed.
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Major Programme III –
Social and Human 
Sciences 

Relevance Capacity to 
deliver 

Comparative 
Advantage 

Demonstrable 
Results 

Sustainability Comments 

MLA 1: Mobilizing future-oriented research, knowledge and policy making to support social transformations, social inclusion and intercultural dialogue 

ER1: Research, Policy 
and Foresight 

High Medium Medium Low Medium Relevant in the context of ensuring 
policy coherence in the 2030 Agenda. 

ER2: Intercultural 
dialogue 

High Medium Medium Low Low UNESCO’s leadership is recognized in 
the United Nations system but needs 
clarity. 

ER3: Rights and inclusion High Medium Medium Medium Medium Relevant in the implementation of the 
Agenda 2030. 

ER4: History for Memory 
and Dialogue (formerly in 
CLT) 

High Medium Medium Medium Low Contributes to the long-lasting 
UNESCO’ efforts to foster cultural 
diversity and intercultural dialogue 

MLA 2: Empowering Member States to manage the ethical, legal, environmental and societal implications of scientific and technological challenges with a view to 
achieving inclusive and sustainable social development 

ER5: Bioethics High Medium High Medium Medium Demonstrated global leadership role in 
this area which will be sustained. 

MLA 3: Building policies through a participatory process with stakeholders in both the fields of youth and of sports; supporting youth development and 
civic engagement and promoting a human rights-based approach in UNESCO’s programmes 

ER6:  Youth High Medium High Medium Medium Highly relevant for the 2030 Agenda and 
UNESCO’s comparative advantage is 
recognized in the United Nations 
system. 

ER 7: Anti-doping and 
sport 

Medium Low High Medium Medium The Convention provides an 
international platform for anti-doping 
standard-setting. 
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Major Programme IV 
– Culture

Relevance Capacity to 
deliver 

Comparative 
Advantage 

Demonstrable 
Results 

Sustainability Comments 

MLA 1: Protecting, conserving, promoting and transmitting culture and heritage for dialogue and development 

ER 1: 1972 Convention High Medium High Medium Medium High relevance demonstrated 
through near universal ratification 
and high levels of extrabudgetary 
resources. A specific Target on 
cultural heritage was included in 
SDG 11 on sustainable cities. 
However, the Secretariat’s capacity 
to deliver and overall sustainability 
represent acute challenges. 

ER 2: 1970 Convention 
and museums 

High Medium High Medium Low High relevance and clear 
comparative advantage in view of the 
multiplication of conflicts and the 
sharp rise of traffic. A target of the 
2030 Agenda addresses the recovery 
of stolen assets. However, it attracts 
low levels of extrabudgetary 
resources ($2.04 million mobilized 
plus $734,000 in additional 
appropriations in 2014-2015). 
Capacity to deliver and sustainability 
are jeopardized by a persistent 
mismatch between needs and 
resources, as highlighted in particular 
by the IOS Evaluations.  

ER 3:- 1954 Convention 
and its two protocols  

Medium Medium High Medium Low Relevant in the context of the 
multiplication of armed conflicts and 
intentional destructions of cultural 
property. However, comparatively 
low ratification levels, very low 
number of requests for international 
assistance and low level of funding 
mobilized ($389,000 mobilized plus 
$114,000 in additional appropriations 
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Major Programme IV 
– Culture

Relevance Capacity to 
deliver 

Comparative 
Advantage 

Demonstrable 
Results 

Sustainability Comments 

in 2014-2105) suggests that the 
provisions of the Convention may not 
yet be fully understood, all of which 
impedes results. 

ER 4: 2001 Convention Medium Low High Medium Low UNESCO is globally uniquely 
positioned and recognized as a 
standard-setter in the field of 
underwater cultural heritage, as 
witnessed by the increasing number 
of demands for emergency technical 
missions and assistance. Yet, only 
53 ratifications over 14 years and 
very low levels of extrabudgetary 
support ($200,000 mobilized plus 
$120,000 in additional appropriations 
in 2014-2015), impedes impact and 
sustainability. 

MLA 2: Supporting and promoting the diversity of cultural expressions, the safeguarding of the intangible cultural heritage, and the development of 
cultural and creative industries 

ER 5: 2003 Convention High Medium High Medium Medium High relevance confirmed by the IOS 
Evaluation and in the near universal 
level of ratification and its ability to 
attract extrabudgetary funds. The 
greatest challenge remains the 
severe mismatch between available 
resources for staff and core functions 
and the steady increase in 
expectations on the part of States 
Parties. 
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Major Programme IV 
– Culture

Relevance Capacity to 
deliver 

Comparative 
Advantage 

Demonstrable 
Results 

Sustainability Comments 

ER 6: 2005 Convention 
and thematic 
programmes 

High Medium High Medium Medium High relevance shown through its 
fast ratification, resource mobilization 
and the high demand for policy 
expertise, funding for projects, 
statistics and good practices. 
However, continued capacity to 
generate results is at risk without 
predictable extrabudgetary funding, 
staff resources and in-house 
expertise on new priority themes. 
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Major Programme V – 
Communication and 
Information 

Relevance Capacity to 
deliver 

Comparative 
Advantage 

Demonstrable 
Results 

Sustainability Comments 

MLA 1: Promoting freedom of expression, press freedom and journalistic safety, and media pluralism 

ER1: Freedom of 
expression, press freedom 
and journalistic safety 

High Medium High High High This is high on relevance, 
unique in its comparative 
advantage, demonstrates 
progress, and is sustainable. 
However, staffing levels are 
below capacity requirements. 

IPDC High Medium High Medium Medium IPDC is also high on relevance 
and niche, while constraints on 
staffing and resourcing 
produce a medium ranking for 
capacity to deliver, results, 
and sustainability. 

ER2: Media pluralism High Medium High Medium Medium While high on relevance and 
niche, this ER is not able to 
operate to full effect due to 
capacity limits that impact on 
results and sustainability. 

MLA 2: Enabling Universal Access and Preservation of Information and Knowledge 

ER3: Open Solutions High Medium High Medium Medium Highly relevant with certain 
components such as Open 
Access, YouthMobile and ICTs 
for Disabilities holding a 
demonstrated leadership role 
while others such as OER and 
ICT-CFT providing role-
models for replication and 
intersectoral collaboration 
opportunities. 
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ER4: Memory of the World 
Programme 

High Medium High High High Unique mandate with a high 
relevance acknowledged 
around the world as the 
leading initiative for preserving 
documentary heritage. Staffing 
levels and financial resources 
need to be reinforced. 

WSIS outcomes and IFAP High Medium High Medium Medium Relevant as UNESCO has 
been leading in collaboration 
with ITU (WSIS) and high in 
niche, though sustainability 
through fund raising continues 
to be challenging. The IFAP 
programme is fully operational 
and several projects and 
initiatives have been launched 
in its priority areas over the 
past biennium. 
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UNESCO Institute for 
Statistics Relevance Capacity to 

deliver 
Comparative 
advantage 

Demonstrable 
results Sustainability Comments 

MLA 1: DEVELOPMENT 
OF EDUCATION 
INDICATORS AND 
PROMOTION OF DATA 
USE AND ANALYSIS 

Medium Medium High Medium Medium UIS holds a strong comparative advantage in 
this MLA, although resources are not sufficient 
to capably deliver on what has become an even 
broader mandate in the SDGs  

ER 1: More relevant and 
timely education statistics 
and indicators produced 

Medium High High High Medium Maintaining the international database 
demands significant resources, but which is not 
always readily visible 

ER 2: Appropriate 
methodologies and 
standards in the field of 
education statistics 
developed, maintained 
and refined 

High Medium High High High The UIS has demonstrated expertise in the 
area of globally comparative education statistics 
and methodologies although some of this work 
can be crowded out by data collection efforts 

ER 3: Capacities of 
national statisticians 
strengthened in the 
production and use of 
national and comparative 
education data 

Medium Medium Medium Medium Medium Capacity building demands from Member 
States are substantial - keeping focused on a 
core set of technical assistance type 
interventions is essential. The demand for work 
in a wide range of areas can create 
fragmentation. 

ER 4: Use and analysis 
of education statistics 
promoted 

High Medium High High High Have made great strides in presenting data and 
making it more interactive for users, need to 
refocus on education outputs, there are  many 
opportunities – but global reports do test the 
current capacity of the Institute 
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UNESCO Institute for 
Statistics Relevance Capacity to 

deliver 
Comparative 
advantage 

Demonstrable 
results Sustainability Comments 

MLA 2: DEVELOPMENT 
OF INTERNATIONAL 
STATISTICS ON 
EDUCATION 
OUTCOMES 

High Medium High Medium Medium Relevance: the Learning Outcomes unit 
produces relevant international database and 
good practices as resources to international 
education community;  
Capacity to deliver: more partnerships to be 
formed, more human resources are needed to 
meet emerging challenges and demands;  
Comparative advantage: UIS has the 
mandate to lead the SDG 4 process on learning 
outcomes; 
Demonstrable results: UIS has developed a 
meta database on national assessments and 
has developed several concept notes to feed 
into the SDG 4 process;  
Sustainability: the work on global co-
ordination is relatively new, but is an important 
role for the UIS. Having qualified staff affects 
the sustainability of the programme. 

ER 5: A common 
framework to produce 
comparative analysis and 
international monitoring 
of progress in learning 
outcomes used by the 
International education 
community 

High Medium High Medium Medium Relevance: the programme produces relevant 
meta-data on assessment to provide inputs for 
the development of common framework, and 
consolidates practices on oral assessment to 
promote good practices.  
Capacity to deliver: establish partnerships but 
need to work to establish diversed partnerships, 
also need staffs with specific skills to meet new 
challenges and demands. 
Comparative advantage: UIS has the 
mandate to lead the process to produce 
learning outcomes indicators. 
Demonstrable results: Due to limited human 
resources it has released limited number of 
meta data and country summaries on national 
assessments. 
Sustainability: Maintain and hire qualified staff 
will improve the sustainability of the 
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UNESCO Institute for 
Statistics Relevance Capacity to 

deliver 
Comparative 
advantage 

Demonstrable 
results Sustainability Comments 

programme. 

MLA 3: DEVELOPMENT 
OF INTERNATIONAL 
STATISTICS ON 
SCIENCE, 
TECHNOLOGY AND 
INNOVATION; 
CULTURE; 
COMMUNICATION AND 
INFORMATION 

High Medium High High High Relevance: the science, culture and 
communication (SCC) programme produces 
policy relevant international data and indicators, 
produces relevant statistical methodology and 
supports countries to improve their ability to 
produce and use SCC statistics. Several 
indicators are used to track some Targets of the 
SDGs. Special workstreams on gender equality; 
Capacity to deliver: highly competent staff, 
many partnerships are in place, and additional 
are being established, but more human and 
financial resources are needed to meet 
emerging demands;  
Comparative advantage: UIS is the only 
international organization with a mandate for 
science, culture and communication statistics; 
Demonstrable results: Without UIS there 
would not be global data on science, culture 
and communication; SCC data are widely used 
by many organisations; UIS develops 
methodology in all the areas of SCC, which is 
used by Member States;  
Sustainability: the work on science and 
technology statistics and cultural statistics has 
existed at UNESCO since the 1950s and will 
continue with its mandate as the lead 
international organization for these statistics. 
The work on ICT in education is relatively new, 
but its importance is expected to grow rapidly. 
Funding levels affect the sustainability of the 
programme. 

ER 6: Timely statistical 
information and analysis 
on research and 
development and 

High Medium High High High Relevance: producing the indicators to track 
Target 9.5; a special workstream on gender 
equality;  
Capacity to deliver: highly competent staff, 
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UNESCO Institute for 
Statistics Relevance Capacity to 

deliver 
Comparative 
advantage 

Demonstrable 
results Sustainability Comments 

innovation statistics 
made available to 
Member States 

many partnerships, but more resources 
needed;  
Comp. advantage: UIS the only agency to 
collect these indicators;  
Demonstrable Results: Without UIS there 
would not be global STI data and the data are 
widely used by many organisations;  
Sustainability: long term work program (since 
1960s) which will continue  

ER 7: Timely and policy-
relevant statistical 
information and analysis 
of cultural statistics made 
available to Member 
States 

High Medium High High High High relevance as evidenced by the existing 
demand from the global community to develop 
new concepts and methodologies, to produce 
policy-relevant data and indicators for global 
reports and by the number of requests received 
from member states for training and technical 
assistance.  In addition, a specific Target on 
cultural heritage 11.4 was included for which 
UIS will need to monitor indicator 11.4.1 at the 
global level.  However, the ability of UIS to meet 
these emerging demands and support SDG is 
constrained by current funding levels that are 
insufficient and that will either delay or 
postpone future activities. 

ER 8: Timely and policy-
relevant statistical 
information and analysis 
on communication 
statistics made available 
to Member States 

Medium Medium High Medium Medium Relevance: producing part of the indicator to 
track Target 4a;  
Capacity to deliver: lack of resources, not 
enough partnerships;  
Comp. advantage: UIS the only agency with 
the mandate to collect global ICT in education 
and media data;  
Demonstrable Results: ICT in education 
indicators produced that did not exist before; 
Sustainability: importance of these indicators 
will increase over time, but more resources 
needed 
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UNESCO Institute for 
Statistics Relevance Capacity to 

deliver 
Comparative 
advantage 

Demonstrable 
results Sustainability Comments 

MLA 4: 
REINFORCEMENT OF 
CROSS-CUTTING 
STATISTICAL 
ACTIVITIES 

High Medium Medium High Low Relevance: the programme collects and treats 
national data and produces products and 
services to communicate UIS statistics and 
statistical products to a wide range of 
audiences using a broad range of 
communication channels. 
Capacity to deliver: highly competent staff, 
establishing partnerships, but more human and 
financial resources are needed to evolve 
existing products and services and in order to 
meet emerging demands. 
 Comparative advantage: UIS is the global 
reference source for cross-nationally 
comparable data in Education, Science, 
Culture, and Communication. 
Demonstrable results: Results are evident via 
products and services on UIS and other 
websites; in the improvements in timeliness of 
UIS data quality indicators. 
Sustainability: Funding levels affect the 
sustainability of the programme. 

ER 9: Quality of data 
produced by UIS 
constantly monitored and 
improved 

High Medium Medium High Low Relevance: the programme collects and treats 
national data and monitors the quality of UIS 
statistical products and activities.  
Capacity to deliver: highly competent staff, 
establishing partnerships, but more human and 
financial resources are needed to evolve 
existing products and services and in order to 
meet emerging demands.  
Comparative advantage: It has been found to 
be essential for questionnaire design, data 
modelling, and data processing to be in close 
communication and coordination with Statistical 
specialists which being co-located definitely 
offers. Montreal is an excellent location for 
attracting resources due to its diversity, 
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UNESCO Institute for 
Statistics Relevance Capacity to 

deliver 
Comparative 
advantage 

Demonstrable 
results Sustainability Comments 

educated populace, and the cost of living. 
Demonstrable results: Results are evident via 
improvements in timeliness of UIS data quality 
indicators. 
Sustainability: Funding levels affect the 
sustainability of the programme. 

ER 10: Access to and 
use of UIS data made 
easier, more efficient and 
better adapted to users’ 
requirements 

High Medium Medium High Low Relevance: the programme produces products 
and services to communicate UIS statistics and 
statistical products to a wide range of 
audiences using a broad range of 
communication  channels.  
Capacity to deliver: highly competent staff, 
establishing partnerships, but more human and 
financial resources are needed to evolve 
existing products and services and in order to 
meet emerging demands.  
Comparative advantage: UIS is the global 
reference source for cross-nationally 
comparable data in Education, Science, 
Culture, and Communication. The UIS knows 
it's data better than anyone else and is more 
able to find and communicate the stories in the 
data.  
Demonstrable results: Results are evident via 
products and services on websites and social 
media channels. 
Sustainability: Funding levels affect the 
sustainability of the programme. 
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Annexe  

ANNEXE 

MATRICES MULTICRITÈRES POUR L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES 

Grand programme I 
– Éducations Pertinence Capacité 

d’exécution 
Avantage 

comparatif 
Résultats 

démontrables Viabilité Commentaires 

Axe d’action 1 : Développer les systèmes éducation pour encourager l’apprentissage qualitatif tout au long de la vie 
ER 1 : Politiques et plans 
sectoriels 

Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé Extrêmement pertinent en ce qui concerne le niveau d’aide 
des pays à la mise en œuvre de l’agenda Éducation 2030 

ER 2 : Alphabétisation Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Seule agence de l’ONU dotée d’un mandat sur 
l’alphabétisation. Progrès mondial lent donc besoin 
d’approches de gestion innovantes. 

ER 3 : EFTP Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé Domaine extrêmement pertinent et très demandé par les États 
membres. 

ER 4 : Enseignement supérieure Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Mandat unique faisant appel aux Conventions pour améliorer 
la qualité de l’enseignement supérieur. 

ER 5 : Politiques et stratégies 
d’enseignants 

Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Très pertinent, renforcé actuellement par de meilleures 
synergies avec le groupe de travail international sur les 
enseignants pour l’EPT. 

ER 6 : Apprentissage Élevé Moyen Moyen Moyen Moyen Thème important qui doit être explicitement intégré à tous les 
résultats escomptés. 

ER 7 : TIC dans l’éducation Élevé Moyen Moyen Élevé Élevé Crucial en tant que modalité de mise en œuvre de l’ODD 4, 
fort potentiel pour un développement plus poussé. 

Axe d’action 2 : Donner les moyens aux apprenants d’être des citoyens du monde créatifs et responsables 
ER 8 : Éducation à la paix et aux 
droits de l’homme (ECM) 

Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé A démontré un rôle de leadership dans ce domaine qui sera 
prolongé. 

ER 9 : EDD Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé Programme phare, extrêmement pertinent 
ER 10 : Santé Élevé Élevé Moyen Élevé Moyen Nécessite un ajustement de programme 

Axe d’action 3 : Élaboration du futur agenda pour l’éducation 
ER 11 : Études de recherche et 
de prévoyance 

Élevé Moyen Faible Moyen Moyen Contributions de la part d’instituts et du GMR. Crucial pour 
soutenir le leadership intellectuel de l’UNESCO. 

ER 12 : Le droit à l’éducation et 
le GMR 

Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé Rôle normatif extrêmement pertinent, mandat prolongé pour 
suivre l’agenda éducation mondiale. Droit à l’éducation intégré 
au résultat escompté 1 (38 C/5) 

ER 13 : Coordination et 
coopération de partenariat de 
l’EPT 

Élevé Élevé Élevé Élevé Élevé Extrêmement pertinent puisque l’UNESCO supervise l’agenda 
Éducation 2030. 
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Grand Programme II 
– Sciences exactes et
naturelles 

Pertinence Capacité 
d’exécution 

Avantage 
comparatif 

Résultats 
démontrables Viabilité Commentaires 

Axe d’action 1 : Renforcer les politiques et la gouvernance en matière de STI, ainsi que l’interface science-politiques-société 

ER 1 : Renforcement des 
politiques STI, de l’interface 
science-politiques et de 
l’engagement auprès de la 
société, y compris les groupes 
vulnérables tels que les PEID et 
les peuples autochtones 

Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen La politique STI sous-tend tous les ODD. L’UNESCO est 
l’agence leader en matière de politique STI ainsi que le leader 
reconnu de l’ONU sur le savoir local et autochtone. L’approche 
intégrée et intersectorielle de l’organisation est également 
d’une grande valeur pour les PEID. Des moyens humains 
supplémentaires sont nécessaires pour maintenir ou étendre 
l’exécution de ce résultat escompté essentiel mais aux facettes 
multiples puisque les demandes actuelles des Etats membres 
dépassent la capacité à assumer des projets supplémentaires. 

Axe d’action 2 : Renforcer les capacités institutionnelles dans les domaines de la science et de l’ingénierie 

ER 2 : Renforcement accru des 
capacités en matière de 
recherche et d’enseignement 
dans le domaine des sciences 
exactes et naturelles, notamment 
par le recours aux TIC 

Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Le développement des capacités en science et en ingénierie 
étaye tous les ODD, et sont particulièrement pertinents pour les 
ODD 7 et 9, cible 9,5. Le CIPT et la TWAS disposent d’une 
capacité d’expertise, d’un avantage comparatif et de résultats 
élevés. L’organisation pour les femmes et la science dans le 
monde en développement et le partenariat L’Oréal/UNESCO 
sont mondialement reconnus pour leur soutien aux femmes 
dans le domaine des sciences. Même si les ressources extra-
budgétaires sont élevées, la mise en œuvre est freinée par le 
manque de personnel aussi bien sur le terrain qu’au siège. 

ER 3 : Développement et 
application de la recherche et de 
l’enseignement dans le domaine 
des sciences de l’ingénieur 
interdisciplinaires pour le 
développement durable 

Élevé Faible Moyen Faible Faible L’ingénierie est d’une grande pertinence pour les ODD 7 et 9, 
cible 9.5. L’exécution du programme de l’UNESCO en 
ingénierie a perdu en capacité ces dernières années en raison 
de la fusion de deux départements, de la faible priorité 
accordée par les Etats membres, de la perte d’un poste de 
dirigeant et du manque de financement extra-budgétaire. Les 
nouveaux centres d’ingénierie de catégorie 2 ainsi que la 
collaboration entre les sections permettent un progrès continu. 
Des levées de fonds réussies seront nécessaires à la viabilité. 

Axe d’action 4 : Favoriser la collaboration scientifique internationale au service des systèmes terrestres, de la biodiversité et de la réduction des risques de catastrophe 

ER 7 : Elargissement de la 
coopération mondiale en sciences 
écologiques et géologiques 

Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Les sciences géologiques sont pertinentes pour la réussite des 
ODD 8, 13 et 15. L’UNESCO est la seule agence de l’ONU qui 
traite de géologie et de géophysique. Les projets du PICG 
démontrent invariablement le grand effet multiplicateur du 
financement de démarrage par l’UNESCO. Des postes depuis 
peu vacants devront être pourvus par des géoscientifiques pour 
assurer la viabilité. 
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Grand Programme II 
– Sciences exactes et
naturelles 

Pertinence Capacité 
d’exécution 

Avantage 
comparatif 

Résultats 
démontrables Viabilité Commentaires 

ER 8 : Amélioration de la 
réduction des risques, 
renforcement de l’alerte rapide 
aux risques naturels et promotion 
de la préparation et de la 
résilience aux catastrophes 

Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Ce résultat escompté est pertinent pour les ODD 11, 13 et 15. Il 
est également extrêmement pertinent du point de vue l’aide 
qu’apporte l’UNESCO dans les situations d’après-guerre ou 
d’après-catastrophe. Il existe des éléments pour lesquels 
l’UNESCO a un avantage comparatif tel que l’initiative 
Systèmes d’alerte précoce des séismes, ainsi que l’approche 
éthique et respectueuse des droits de l’homme de l’UNESCO à 
l’égard de la DRR. 

Axe d’action 5 : Renforcer le rôle des écologiques et des réserves de biosphère 

ER 9 : Utilisation renforcée des 
réserves de biosphère comme 
lieux d’apprentissage pour un 
développement équitable et 
durable et atténuation du 
changement climatique et 
adaptation à ce dernier 

Élevé Moyen Élevé Élevé Moyen Ce résultat escompté soutient fortement l’ODD 15 et les ODD 
6, 13 et 14. La capacité du secrétariat est freinée en raison du 
son classement par les Etats membres, mais des opportunités 
considérables demeurent, au sein des Etats membres et des 
régions et grâce à la coopération intersectorielle. Les résultats 
démontrés sont satisfaisants, mais des améliorations peuvent 
être apportées dans la communication et la prise de 
conscience, le développement des partenariats et la collecte de 
fonds. La viabilité du MAB et du WNBR demeure favorable en 
raison de l’intérêt de la part des Etats membres, bien que la 
capacité du secrétariat soit très insuffisante. 

Axe d’action 6 : Renforcer la sécurité de l’eau douce 

ER 10 : Renforcement des 
réponses aux défis locaux, 
régionaux et mondiaux en matière 
de sécurité de l’eau 

Élevé Moyen Élevé Élevé Moyen Ce résultat escompté est extrêmement pertinent dans la mise 
en œuvre et le suivi de l’ODD 6. Le PHI est le seul programme 
intergouvernemental dédié à la recherche sur l’eau, à la gestion 
des ressources d’eau et à l’éducation et le développement de 
capacité. L’expertise unique du PIH en matière de nappes 
phréatiques et d’aquifères transfrontaliers distingue un peu plus 
ce programme de ses concurrents. 

ER 11 : Renforcement des 
connaissances, de l’innovation, 
des politiques et des capacités 
humaines et institutionnelles pour 
la sécurité de l’eau grâce à une 
meilleure coopération 
internationale 

Élevé Moyen Élevé Élevé Moyen Ce résultat escompté est extrêmement pertinent dans la mise 
en œuvre et le suivi de l’ODD 6. Le WWDR devrait servir de 
mécanisme d’analyse et de suivi de l’ODD6. L’UNESCO jouit 
d’un avantage comparatif au sein du système de l’ONU en parti 
dû à sa famille de l’eau. L’élargissement de la base de 
donateurs est essentiel pour renforcer le WWAP. La famille de 
l’eau de l’UNESCO, en particulier l’UNESCO-IHE, nécessite 
des efforts de coordination supplémentaires pour garantir une 
exécution conjointe optimale des programmes liés à l’eau. 
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Grand Programme II – COI 
Pertinence Capacité 

d’exécution 
Avantage comparatif Résultats 

démontrables 
Viabilité 

Élevé Moyen Moyen / Élevé Moyen / Élevé Moyen 

Axe d’action 3 : Renforcer les connaissances et les capacités pour la protection et la gestion durable des océans et des zones côtières 

1. Priorités des programmes directement fixées par les Etats membres. Solide appropriation de programmes tels que GOOS et IODE par les Etats membres. Valeur largement
reconnue des Systèmes d’alerte précoce. Contribution aux processus internationaux de haut niveau reconnue (WOA, IPBES, GIEC, Rio +20, CCNUCC). Présence régionale
importante, y compris via les 3 sous-commissions. Assure l’appropriation des programmes par les communautés bénéficiaires.

2. Remplit les objectifs dans la plupart des domaines. Appropriation des Etats membres telle que représentée au travers de l’application nationale et institutionnelle des résultats de
l’IOC. Les moyens limités des programmes régionaux demeurent un problème important. La capacité à transformer les données en résultats pertinents devrait être renforcée au
travers des moyens XB. La nouvelle approche de communication devrait générer des améliorations. Des partenariats supplémentaires doivent être créés à un niveau régional, sur
la base de la nouvelle stratégie CD.

3. Grâce au mandat qui recouvre les sciences marines biologiques et physiques et les observations en passant par les résultats et les CD/TMT, la COI peut établir des partenariats
inter-sectoriels solides. L’OMM/COI JCOMM est une commission conjointe unique de deux agences de l’ONU et représente un élément clé dans la mise en œuvre et les services.
De nombreux programmes (par exemple l’alerte Tsunami, GOOS, IODE, OBIS, MSP, HAB) ont des caractéristiques uniques dans le système de l’ONU.

4. Les Etats membres de la COI bénéficient de résultats de données qualitatives pour la recherche sur le climat et le contrôle de la biodiversité, des observations élargies sur l’océan
et l’atténuation et l’adaptation aux tsunamis et aux autres risques liés à l’océan. Cependant, dans d’autres processus, les efforts de la COI ne sont pas toujours clairement visibles
dans le résultat final. La capacité limitée du secrétariat à mettre en œuvre des programmes opérationnels sur le terrain appelle à un engagement plus marqué avec les entités
gouvernementales nationales et régionales des océans.

5. La capacité de l’UNESCO à soutenir financièrement les activités de la COI est très modérée, elle est partiellement compensée par le financement volontaire. L’appropriation des
Etats membres les contributions en nature aux systèmes d’observation, aux réseaux IODE et OBIS et aux systèmes d’alerte précoce sont considérables et sur le long terme. Les
succès de levées de fonds (FEM, EC, CESAP) ainsi qu’un nouveau partenariat avec le PNUD au sein du FEM dans le domaine des eaux internationales sont prometteurs. Des
efforts supplémentaires sont nécessaires pour traduire les résultats de projets en systèmes intergouvernementaux internationaux et régionaux (tel que l’Assemblée générale de
l’ONU et les Conventions des mers régionales). Une approche de conception conjointe entre programmes mondiaux et régionaux se développe
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Grand Programme III 
– Sciences humaines et
sociales 

Pertinence Capacité 
d’exécution 

Avantage 
comparatif 

Résultats 
démontrables Viabilité Commentaires 

Axe d’action 1 : Mobiliser la recherche, les connaissances et la formulation de politiques tournées vers l’avenir, en vue de soutenir les transformations 
sociales, l’inclusion sociale et le dialogue interculturel 
ER 1 : Recherche, politique et 
prévoyance 

Élevé Moyen Moyen Faible Moyen Pertinent dans le contexte de la garantie d’une 
cohérence politique dans l’agenda 2030. 

ER 2 : Dialogue interculturel Élevé Moyen Moyen Faible Faible Le leadership de l’UNESCO est reconnu dans le 
système de l’ONU mais nécessite de la clarté. 

ER 3 : Droits et inclusion Élevé Moyen Moyen Moyen Moyen Pertinent dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 

ER 4 : Histoire et mémoire 
pour le dialogue 
(anciennement dans la CLT) 

Élevé Moyen Moyen Moyen Faible Contribue aux efforts durables de l’UNESCO pour 
favoriser la diversité culturelle et le dialogue 
interculturel 

Axe d’action 2 : Donner aux Etats membres les moyens de gérer eux-mêmes les incidences éthiques, juridiques, environnementales et sociétales des 
défis scientifiques et technologiques en vue d’un développement social inclusif et durable 
ER 5 : Bioéthique Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen A démontré un rôle de leadership mondial dans ce 

domaine qui sera prolongé 

Axe d’action 3 : Elaborer des politiques dans le cadre d’un processus participatif associant des parties prenantes dans les domaines de la jeunesse et des 
sports, soutenir le développement et l’engagement civique des jeunes et promouvoir l’approche fondée sur les droits de l’homme au sein des 
programmes de l’UNESCO 
ER 6 : Jeunesse Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Extrêmement pertinent dans le cadre de l’agenda 

2030, l’avantage comparatif de l’UNESCO est 
reconnu au sein du système de l’ONU 

ER 7 : Lutte anti-dopage et 
sport 

Moyen Faible Élevé Moyen Moyen La Convention fournit une plateforme internationale 
pour l’adoption de normes anti-dopage. 



199 EX/4 Partie I (B) 
Annexe – page 6 

Grand programme IV 
– Culture Pertinence Capacité 

d’exécution 
Avantage 

comparatif 
Résultats 

démontrables Viabilité Commentaires 

Axe d’action 1 : Protéger, conserver, promouvoir et transmettre la culture et le patrimoine pour le dialogue et le développement 

ER 1 : Convention de 1972 Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Pertinence élevée démontrée par la ratification quasi 
universelle et niveaux de ressources extra-budgétaires 
élevés. Un objectif spécifique sur le patrimoine culturel a 
été ajouté dans l’ODD 11 sur les villes viables. Cependant, 
la capacité d’exécution du secrétariat et la viabilité globale 
représentent des défis sérieux. 

ER 2 : Convention de 1970 et 
musées 

Élevé Moyen Élevé Moyen Faible Pertinence élevée et avantage comparatif incontestable au 
regard de la multiplication des conflits et la nette 
augmentation du trafic. L’un des objectifs de l’agenda 2030 
est de s’occuper de la récupération des biens volés. 
Cependant, ce résultat escompté n’attire que très peu de 
financements extra-budgétaires (2,04 millions de dollars et 
734000 dollars de dotation supplémentaire en 2014-2015). 
La capacité d’exécution et la viabilité sont menacées par le 
déséquilibre persistent entre besoins et ressources, 
comme cela a été mis en lumière dans les évaluations de 
l’IOS en particulier. 

ER 3 : Convention de 1954 et 
ses deux protocoles 

Moyen Moyen Élevé Moyen Faible Pertinent dans un contexte de recrudescence des conflits 
armés et des destructions volontaires du patrimoine 
culturel. Cependant, des niveaux de ratification 
comparativement faibles, un très faible nombre de 
requêtes de l’aide internationale et un faible niveau de 
financement (389000 dollars et 114000 dollars de crédits 
supplémentaires en 2014-2015) laissent penser que les 
dispositions de la Convention ne sont pas toutes 
entièrement comprises, le tout freinant les résultats. 

ER 4 : Convention de 2001 Moyen Faible Élevé Moyen Faible L’UNESCO jouit mondialement d’une position et d’une 
reconnaissance de son rôle de référent en matière de 
normes dans le patrimoine culturel sous-marin, comme le 
prouve le nombre croissant de demandes d’aide pour des 
missions techniques d’urgence. Pourtant, on note 
seulement 53 ratifications en 14 ans et des niveaux de 
soutien extra-budgétaire très faibles (200000 dollars et 
120000 dollars de crédits supplémentaires en 2014-2015), 
ce qui réduit l’impact et la viabilité. 
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Grand programme IV 
– Culture Pertinence Capacité 

d’exécution 
Avantage 

comparatif 
Résultats 

démontrables Viabilité Commentaires 

Axe d’action 2 : Soutenir et promouvoir la diversité des expressions culturelles, la conservation du patrimoine culturel immatériel et le développement des industries 
culturelles et créatives 

ER 5 : Convention de 2003 Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Pertinence élevée confirmée par l’évaluation de l’IOS, le 
niveau de ratification quasi universel et sa capacité à attirer 
des fonds extra-budgétaires. Le plus gros défi réside 
toujours dans le sévère déséquilibre entre les ressources 
dédiées au personnel et aux activités premières et 
l’augmentation constante des attentes de la part des Etats 
parties. 

ER 6 : Convention de 2005 et 
programmes thématiques 

Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Grande pertinence prouvée au travers de sa ratification 
rapide, sa mobilisation de ressources et la demande 
élevée d’expertise pratique, son financement de projets, 
les statistiques et les bonnes pratiques. Cependant, sans 
financement extra-budgétaire prévisible, moyens en 
personnel et compétences internes sur de nouveaux 
thèmes prioritaires, sa capacité continue à générer des 
résultats est en danger. 
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Grand programme V 
– Communication et
information 

Pertinence Capacité 
d’exécution 

Avantage 
comparatif 

Résultats 
démontrables Viabilité Commentaires 

Axe d’action 1 : Promouvoir la liberté d’expression, la liberté de presse, la sécurité des journalistes et le pluralisme des médias 

ER 1 : Liberté d’expression, liberté 
de la presse et sécurité des 
journalistes 

Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé Pertinence élevée, avantage comparatif unique, signes de 
progrès et viabilité. Néanmoins, les niveaux d’effectif sont en-
deçà des capacités pré-requises. 

PIDC Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Le PIDC a une pertinence élevée mais les restrictions de 
personnel et de ressources aboutissent à une note moyenne 
en matière de capacité d’exécution, de résultat et de viabilité. 

ER 2 : Pluralisme des médias Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen En dépit de sa pertinence élevée, ce résultat escompté ne 
parvient pas à fonctionner à plein en raison de ses limites de 
capacités qui se répercutent sur les résultats et la viabilité. 

Axe d’action 2 : Permettre l’accès universel et la préservation de l’information et du savoir 

ER 3 : Solutions libres Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Extrêmement pertinent dans certains domaines tels que 
l’accès libre, Jeunesse mobile et les TIC pour les handicapés 
qui jouent un rôle de leader incontestable, ainsi que les REL 
et les TIC-CFT qui servent d’exemples pour la copie et les 
opportunités de collaboration intersectorielle. 

ER 4 : Programme Mémoire du 
monde 

Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé Mandat unique doté d’une pertinence élevée et reconnu dans 
le monde entier comme étant l’initiative motrice de la 
préservation du patrimoine documentaire. Les effectifs et les 
ressources financières doivent être renforcés. 

Résultats du SMSI et PIPT Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Pertinent car l’UNESCO a dirigé en collaboration avec l’UIT 
(SMSI), élevé en terme de niche, même si la viabilité au 
travers des levées de fonds continue à représenter un défi. 
Le PIPT est pleinement opérationnel et plusieurs projets et 
initiatives ont été lancés dans ses domaines prioritaires au 
cours du dernier exercice biennal. 
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Institut de statistique de 
l’UNESCO Pertinence Capacité 

d’exécution 
Avantage 

comparatif 
Résultats 

démontrables Viabilité Commentaires 

Axe d’action 1 : ÉLABORATION 
D’INDICATEURS DE 
L’ÉDUCATION ET PROMOTION 
DE L’UTILISATION ET DE 
L’ANALYSE DE DONNÉES 

Moyen Moyen Élevé Moyen Moyen L’ISU détient un fort avantage comparatif pour cet Axe d’action, 
bien que ses ressources ne permettent pas une capacité 
d’exécution suffisante d’un mandat devenu encore plus vaste dans 
le cadre des ODD. 

ER 1 : Production de statistiques et 
d’indicateurs de l’éducation plus 
pertinents et à jour 

Moyen Élevé Élevé Élevé Moyen Le maintien des bases de données internationales exige 
d’importantes ressources, ce qui n’est pas immédiatement visible 

ER 2 : Élaboration, application et 
amélioration de méthodes et de 
normes appropriées dans le 
domaine des statistiques de 
l’éducation 

Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé 
L’ISU a démontré son expertise dans le domaine des statistiques et 
méthodes comparatives de l’éducation à l’échelle mondiale, bien 
qu’une partie de ce travail soit parfois éclipsé par les efforts de 
recueil des données 

ER 3 : Renforcement des capacités 
des statisticiens nationaux à 
produire et utiliser des données 
nationales et comparatives sur 
l’éducation 

Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Un renforcement des capacités substantiel est demandé aux États 
membres – il est essentiel de rester centré sur un noyau 
d’interventions de type assistance technique. La demande pour un 
travail dans un large éventail de domaines peut créer un 
morcellement. 

ER 4 : Promotion de l’utilisation et 
de l’analyse des statistiques de 
l’éducation 

Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé De grands progrès pour mieux présenter les données et les rendre 
plus interactives pour les utilisateurs. Il faudrait se recentrer sur les 
résultats concernant l’éducation. Il y a beaucoup d’opportunités – 
mais les rapports à l’échelle mondiale mettent à l’épreuve les 
capacités actuelles de l’Institut. 

Axe d’action 2 : ÉLABORATION 
DE STATISTIQUES 
INTERNATIONALES SUR LES 
RÉSULTATS DE L’ÉDUCATION 

Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Pertinence : La section sur les Résultats de l’apprentissage produit 
des bases de données internationales et de bonnes pratiques 
comme ressources disponibles pour la communauté internationale 
de l’éducation ; capacité d’exécution : formation de davantage de 
partenariats, davantage de ressources humaines sont nécessaires 
pour relever les défis et exigences émergents ; avantage 
comparatif : l’ISU a pour mission de mener le processus de 
l’ODD 4 sur les résultats de l’apprentissage ; résultats 
démontrables : l’ISU a développé une base de méta données à 
partir des évaluations nationales et élaboré plusieurs documents de 
réflexion destinés à enrichir le processus de l’ODD 4 ; viabilité : le 
travail de coordination mondiale est relativement nouveau, mais il 
s’agit d’un rôle important pour l’ISU. Le fait d’avoir un personnel 
qualifié est important pour la viabilité du programme. 
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Institut de statistique de 
l’UNESCO Pertinence Capacité 

d’exécution 
Avantage 

comparatif 
Résultats 

démontrables Viabilité Commentaires 

Axe d’action 1 : ÉLABORATION 
D’INDICATEURS DE 
L’ÉDUCATION ET PROMOTION 
DE L’UTILISATION ET DE 
L’ANALYSE DE DONNÉES 

Moyen Moyen Élevé Moyen Moyen L’ISU détient un fort avantage comparatif pour cet Axe d’action, 
bien que ses ressources ne permettent pas une capacité 
d’exécution suffisante d’un mandat devenu encore plus vaste dans 
le cadre des ODD. 

ER 1 : Production de statistiques et 
d’indicateurs de l’éducation plus 
pertinents et à jour 

Moyen Élevé Élevé Élevé Moyen Le maintien des bases de données internationales exige 
d’importantes ressources, ce qui n’est pas immédiatement visible 

ER 2 : Élaboration, application et 
amélioration de méthodes et de 
normes appropriées dans le 
domaine des statistiques de 
l’éducation 

Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé 
L’ISU a démontré son expertise dans le domaine des statistiques et 
méthodes comparatives de l’éducation à l’échelle mondiale, bien 
qu’une partie de ce travail soit parfois éclipsé par les efforts de 
recueil des données 

ER 3 : Renforcement des capacités 
des statisticiens nationaux à 
produire et utiliser des données 
nationales et comparatives sur 
l’éducation 

Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Un renforcement des capacités substantiel est demandé aux États 
membres – il est essentiel de rester centré sur un noyau 
d’interventions de type assistance technique. La demande pour un 
travail dans un large éventail de domaines peut créer un 
morcellement. 

ER 4 : Promotion de l’utilisation et 
de l’analyse des statistiques de 
l’éducation 

Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé De grands progrès pour mieux présenter les données et les rendre 
plus interactives pour les utilisateurs. Il faudrait se recentrer sur les 
résultats concernant l’éducation. Il y a beaucoup d’opportunités – 
mais les rapports à l’échelle mondiale mettent à l’épreuve les 
capacités actuelles de l’Institut. 

Axe d’action 2 : ÉLABORATION 
DE STATISTIQUES 
INTERNATIONALES SUR LES 
RÉSULTATS DE L’ÉDUCATION 

Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Pertinence : La section sur les Résultats de l’apprentissage produit 
des bases de données internationales et de bonnes pratiques 
comme ressources disponibles pour la communauté internationale 
de l’éducation ; capacité d’exécution : formation de davantage de 
partenariats, davantage de ressources humaines sont nécessaires 
pour relever les défis et exigences émergents ; avantage 
comparatif : l’ISU a pour mission de mener le processus de 
l’ODD 4 sur les résultats de l’apprentissage ; résultats 
démontrables : l’ISU a développé une base de méta données à 
partir des évaluations nationales et élaboré plusieurs documents de 
réflexion destinés à enrichir le processus de l’ODD 4 ; viabilité : le 
travail de coordination mondiale est relativement nouveau, mais il 
s’agit d’un rôle important pour l’ISU. Le fait d’avoir un personnel 
qualifié est important pour la viabilité du programme. 
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Institut de statistique de 
l’UNESCO Pertinence Capacité 

d’exécution 
Avantage 

comparatif 
Résultats 

démontrables Viabilité Commentaires 

ER 5 : Utilisation par la 
communauté éducative 
internationale d’un cadre commun 
pour réaliser des analyses 
comparatives et un suivi 
international des progrès 
d’apprentissage 

Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Pertinence : 
Le programme fournit des métadonnées pertinentes sur les 
évaluations afin d’apporter des contributions nécessaires au 
développement d’un cadre commun, et il renforce les pratiques sur 
les évaluations en vue de promouvoir de bonnes pratiques. 
Capacité d’exécution : mise en place de partenariats, mais 
nécessité de travailler à des partenariats diversifiés. 
Également besoin de personnels ayant des compétences 
spécifiques afin de relever les nouveaux défis et exigences. 
Avantage comparatif : Une des missions de l’ISU est de conduire 
le processus de mise en place des indicateurs de résultats des 
apprentissages. 
Résultats démontrables : Du fait de ressources humaines 
limitées, il a publié un nombre modeste de métadonnées et de 
résumés par pays des évaluations nationales. 
Viabilité : Conserver et embaucher des personnels qualifiés 
améliorera la viabilité du programme. 

Axe d’action 3 : ÉLABORATION 
DE STATISTIQUES 
INTERNATIONALES SUR LA 
SCIENCE, LA TECHNOLOGIE ET 
L’INNOVATION, LA CULTURE, 
LA COMMUNICATION ET 
L’INFORMATION 

Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé Pertinence : le programme Science, culture et communication 
(SCC) fournit des données et indicateurs internationaux pertinents 
pour l’élaboration de politiques, ainsi qu’une méthode statistique 
pertinente et aide les pays à améliorer leur capacité à produire et 
utiliser les statistiques SCC. Plusieurs indicateurs sont employés 
pour suivre les cibles des ODD. Plusieurs chantiers dans le 
domaine de l’égalité des genres. 
Capacité d’exécution : personnel très compétent, beaucoup de 
partenariats ont été mis en place, et des partenariats 
supplémentaires sont conclus, mais davantage de ressources 
humaines et financières sont nécessaires pour faire face aux 
demandes émergentes. Avantage comparatif : l’ISU est le seul 
organe international investi d’un mandat international concernant 
les statistiques sur les sciences, la culture et la communication ; 
Résultats démontrables : sans l’ISU, il n’y aurait pas de 
statistiques internationales sur la science, la culture et la 
communication ; les données SCC sont largement utilisées par un 
grand nombre d’organisations ; l’ISU développe dans tous les 
domaines des SCC des méthodes utilisées par les États membres. 
Viabilité : le travail sur les statistiques concernant la science et la 
technologie existe à l’UNESCO depuis les années 50 et se 
poursuivra avec le mandat de celle-ci comme organisation 
internationale de premier plan pour ces statistiques. Le travail sur 
les TIC dans l’éducation est relativement nouveau, mais il faut 
s’attendre à une augmentation rapide de son importance. Le 
niveau de financement affecte la viabilité du programme. 
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démontrables Viabilité Commentaires 

ER 6 : Les États membres 
disposent d’informations et 
d’analyses d’actualité sur les 
statistiques relatives à la recherche-
développement et à l’innovation 

Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé Pertinence : production des indicateurs pour suivre la cible 9.5 ; 
chantier de travail spécial sur l’égalité des genres ; Capacité 
d’exécution : personnel très compétent, beaucoup de partenariats, 
mais davantage de ressources sont nécessaires ; Avantages 
comparatifs : l’ISU est la seule agence à recueillir ces indicateurs ; 
Résultats démontrables : sans l’ISU, il n’y aurait pas de données 
internationales sur les STI, et ces données sont largement utilisées 
par un grand nombre d’organisations ; Viabilité : programme de 
travail à long terme (depuis les années 60) qui se poursuivra. 

ER 7 : Les États membres 
disposent d’informations et 
d’analyses sur les statistiques 
culturelles, d’actualité et utiles à la 
formulation des politiques 

Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé Une forte pertinence comme le montre la demande de la 
communauté internationale de développement de nouveaux 
concepts et méthodes et de production des données relatives aux 
politiques et des indicateurs pour les rapports mondiaux, et comme 
le montre également le nombre de sollicitations de la part des États 
membres en vue de formations et d’assistance technique. En outre, 
l’intégration d’une cible spécifique concernant l’héritage 
culturel 11.4 nécessitera un suivi par l’ISU de l’indicateur 11.4 au 
niveau mondial. Toutefois, la capacité de l’ISU à répondre à ces 
demandes émergentes et à soutenir les ODD est limitée par un 
niveau de financement actuellement insuffisant, qui retardera ou 
ajournera les activités futures. 

ER 8 : Les États membres 
disposent d’informations et 
d’analyses sur les statistiques de la 
communication d’actualité et utiles 
à la formulation de politiques 

Moyen Moyen Élevé Moyen Moyen Pertinence : production d’une partie de l’indicateur nécessaire au 
suivi de la cible 4a ; Capacité d’exécution : manque de 
ressources, nombre de partenariats insuffisant ; Avantage 
comparatif : l’ISU est la seule agence ayant pour mission le recueil 
de données TIC mondiales sur l’éducation et les médias ; 
Résultats démontrables : des indicateurs sur les TIC dans 
l’éducation qui n’existaient pas auparavant ont été produits ; 
Viabilité : l’importance de ces indicateurs va augmenter avec le 
temps, mais davantage de ressources sont nécessaires. 

Axe d’action 4 : 
RENFORCEMENT DES 
ACTIVITÉS STATISTIQUES 
TRANSVERSALES 

Élevé Moyen Moyen Élevé Faible Pertinence : le programme recueille et traite les données 
nationales et offre des produits et services pour la communication 
des statistiques et produits statistiques de l’ISU à un vaste public 
en utilisant un vaste éventail de réseaux de communication. 
Capacité d’exécution : un personnel très compétent, qui met en 
place des partenariats, mais davantage de ressources humaines et 
financières sont nécessaires pour faire évoluer les produits et 
services existants et faire face aux demandes émergentes. 
Avantage comparatif : l’ISU est la référence mondiale comme 
source de données nationales comparables dans les domaines de 
l’éducation, de la science, de la culture et de la communication. 
Résultats démontrables : les résultats sont patents au travers des 
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produits et services disponibles sur les sites de l’ISU et d’autres 
sites Internet, ainsi que des améliorations dans l’opportunité des 
indicateurs de qualité des données de l’ISU. Viabilité : le niveau de 
financement affecte la viabilité des programmes. 

ER 9 : Amélioration et contrôle 
constants de la qualité des données 
produites par l’ISU 

Élevé Moyen Moyen Élevé Faible Pertinence : l’ISU recueille et traite les données nationales et 
assure le suivi de la qualité des produits statistiques et des activités 
de l’ISU. Capacité d’exécution : personnel très compétent, qui 
met en place des partenariats, mais davantage de ressources 
humaines et financières sont nécessaires pour répondre aux 
demandes émergentes. 
Avantage comparatif : Travailler en communication et 
coordination étroite avec les spécialistes de statistiques, ce qui est 
assurément rendu possible par la réunion dans un même lieu de 
travail, s’est avéré essentiel à la conception des questionnaires, la 
modélisation et au traitement des données. Résultats 
démontrables : les résultats sont patents du fait des améliorations 
de l’opportunité des indicateurs de qualité des données de l’ISU. 
Viabilité : le niveau de financement affecte la viabilité du 
programme. 

ER 10 : Accessibilité et utilisation 
des données de l’ISU plus faciles, 
plus efficaces et mieux adaptées 
aux besoins des utilisateurs 

Élevé Moyen Moyen Élevé Faible Pertinence : le programme apporte des produits et services 
permettant de communiquer les statistiques et produits statistiques 
de l’ISU à un vaste public, en utilisant un large éventail de réseaux 
de communication. Capacité d’exécution : un personnel très 
compétent, qui met en place des partenariats, mais davantage de 
ressources humaines et financières sont nécessaires pour faire 
évoluer les produits et services existants et pour faire face à la 
demande émergente. Avantage comparatif : l’ISU est la référence 
mondiale comme source de données comparables entre pays dans 
les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la 
communication. L’ISU connait ses données mieux que quiconque 
et est mieux à même de trouver et communiquer le sens de ces 
données. Résultats démontrables : les résultats sont patents au 
travers des produits et services, sur les sites Internet et les réseaux 
de médias sociaux. 
Viabilité : le niveau de financement affecte la viabilité du 
programme. 
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ER 5 : Utilisation par la 
communauté éducative 
internationale d’un cadre commun 
pour réaliser des analyses 
comparatives et un suivi 
international des progrès 
d’apprentissage 

Élevé Moyen Élevé Moyen Moyen Pertinence : 
Le programme fournit des métadonnées pertinentes sur les 
évaluations afin d’apporter des contributions nécessaires au 
développement d’un cadre commun, et il renforce les pratiques sur 
les évaluations en vue de promouvoir de bonnes pratiques. 
Capacité d’exécution : mise en place de partenariats, mais 
nécessité de travailler à des partenariats diversifiés. 
Également besoin de personnels ayant des compétences 
spécifiques afin de relever les nouveaux défis et exigences. 
Avantage comparatif : Une des missions de l’ISU est de conduire 
le processus de mise en place des indicateurs de résultats des 
apprentissages. 
Résultats démontrables : Du fait de ressources humaines 
limitées, il a publié un nombre modeste de métadonnées et de 
résumés par pays des évaluations nationales. 
Viabilité : Conserver et embaucher des personnels qualifiés 
améliorera la viabilité du programme. 

Axe d’action 3 : ÉLABORATION 
DE STATISTIQUES 
INTERNATIONALES SUR LA 
SCIENCE, LA TECHNOLOGIE ET 
L’INNOVATION, LA CULTURE, 
LA COMMUNICATION ET 
L’INFORMATION 

Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé Pertinence : le programme Science, culture et communication 
(SCC) fournit des données et indicateurs internationaux pertinents 
pour l’élaboration de politiques, ainsi qu’une méthode statistique 
pertinente et aide les pays à améliorer leur capacité à produire et 
utiliser les statistiques SCC. Plusieurs indicateurs sont employés 
pour suivre les cibles des ODD. Plusieurs chantiers dans le 
domaine de l’égalité des genres. 
Capacité d’exécution : personnel très compétent, beaucoup de 
partenariats ont été mis en place, et des partenariats 
supplémentaires sont conclus, mais davantage de ressources 
humaines et financières sont nécessaires pour faire face aux 
demandes émergentes. Avantage comparatif : l’ISU est le seul 
organe international investi d’un mandat international concernant 
les statistiques sur les sciences, la culture et la communication ; 
Résultats démontrables : sans l’ISU, il n’y aurait pas de 
statistiques internationales sur la science, la culture et la 
communication ; les données SCC sont largement utilisées par un 
grand nombre d’organisations ; l’ISU développe dans tous les 
domaines des SCC des méthodes utilisées par les États membres. 
Viabilité : le travail sur les statistiques concernant la science et la 
technologie existe à l’UNESCO depuis les années 50 et se 
poursuivra avec le mandat de celle-ci comme organisation 
internationale de premier plan pour ces statistiques. Le travail sur 
les TIC dans l’éducation est relativement nouveau, mais il faut 
s’attendre à une augmentation rapide de son importance. Le 
niveau de financement affecte la viabilité du programme. 
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ER 6 : Les États membres 
disposent d’informations et 
d’analyses d’actualité sur les 
statistiques relatives à la recherche-
développement et à l’innovation 

Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé Pertinence : production des indicateurs pour suivre la cible 9.5 ; 
chantier de travail spécial sur l’égalité des genres ; Capacité 
d’exécution : personnel très compétent, beaucoup de partenariats, 
mais davantage de ressources sont nécessaires ; Avantages 
comparatifs : l’ISU est la seule agence à recueillir ces indicateurs ; 
Résultats démontrables : sans l’ISU, il n’y aurait pas de données 
internationales sur les STI, et ces données sont largement utilisées 
par un grand nombre d’organisations ; Viabilité : programme de 
travail à long terme (depuis les années 60) qui se poursuivra. 

ER 7 : Les États membres 
disposent d’informations et 
d’analyses sur les statistiques 
culturelles, d’actualité et utiles à la 
formulation des politiques 

Élevé Moyen Élevé Élevé Élevé Une forte pertinence comme le montre la demande de la 
communauté internationale de développement de nouveaux 
concepts et méthodes et de production des données relatives aux 
politiques et des indicateurs pour les rapports mondiaux, et comme 
le montre également le nombre de sollicitations de la part des États 
membres en vue de formations et d’assistance technique. En outre, 
l’intégration d’une cible spécifique concernant l’héritage 
culturel 11.4 nécessitera un suivi par l’ISU de l’indicateur 11.4 au 
niveau mondial. Toutefois, la capacité de l’ISU à répondre à ces 
demandes émergentes et à soutenir les ODD est limitée par un 
niveau de financement actuellement insuffisant, qui retardera ou 
ajournera les activités futures. 

ER 8 : Les États membres 
disposent d’informations et 
d’analyses sur les statistiques de la 
communication d’actualité et utiles 
à la formulation de politiques 

Moyen Moyen Élevé Moyen Moyen Pertinence : production d’une partie de l’indicateur nécessaire au 
suivi de la cible 4a ; Capacité d’exécution : manque de 
ressources, nombre de partenariats insuffisant ; Avantage 
comparatif : l’ISU est la seule agence ayant pour mission le recueil 
de données TIC mondiales sur l’éducation et les médias ; 
Résultats démontrables : des indicateurs sur les TIC dans 
l’éducation qui n’existaient pas auparavant ont été produits ; 
Viabilité : l’importance de ces indicateurs va augmenter avec le 
temps, mais davantage de ressources sont nécessaires. 

Axe d’action 4 : 
RENFORCEMENT DES 
ACTIVITÉS STATISTIQUES 
TRANSVERSALES 

Élevé Moyen Moyen Élevé Faible Pertinence : le programme recueille et traite les données 
nationales et offre des produits et services pour la communication 
des statistiques et produits statistiques de l’ISU à un vaste public 
en utilisant un vaste éventail de réseaux de communication. 
Capacité d’exécution : un personnel très compétent, qui met en 
place des partenariats, mais davantage de ressources humaines et 
financières sont nécessaires pour faire évoluer les produits et 
services existants et faire face aux demandes émergentes. 
Avantage comparatif : l’ISU est la référence mondiale comme 
source de données nationales comparables dans les domaines de 
l’éducation, de la science, de la culture et de la communication. 
Résultats démontrables : les résultats sont patents au travers des 
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produits et services disponibles sur les sites de l’ISU et d’autres 
sites Internet, ainsi que des améliorations dans l’opportunité des 
indicateurs de qualité des données de l’ISU. Viabilité : le niveau de 
financement affecte la viabilité des programmes. 

ER 9 : Amélioration et contrôle 
constants de la qualité des données 
produites par l’ISU 

Élevé Moyen Moyen Élevé Faible Pertinence : l’ISU recueille et traite les données nationales et 
assure le suivi de la qualité des produits statistiques et des activités 
de l’ISU. Capacité d’exécution : personnel très compétent, qui 
met en place des partenariats, mais davantage de ressources 
humaines et financières sont nécessaires pour répondre aux 
demandes émergentes. 
Avantage comparatif : Travailler en communication et 
coordination étroite avec les spécialistes de statistiques, ce qui est 
assurément rendu possible par la réunion dans un même lieu de 
travail, s’est avéré essentiel à la conception des questionnaires, la 
modélisation et au traitement des données. Résultats 
démontrables : les résultats sont patents du fait des améliorations 
de l’opportunité des indicateurs de qualité des données de l’ISU. 
Viabilité : le niveau de financement affecte la viabilité du 
programme. 

ER 10 : Accessibilité et utilisation 
des données de l’ISU plus faciles, 
plus efficaces et mieux adaptées 
aux besoins des utilisateurs 

Élevé Moyen Moyen Élevé Faible Pertinence : le programme apporte des produits et services 
permettant de communiquer les statistiques et produits statistiques 
de l’ISU à un vaste public, en utilisant un large éventail de réseaux 
de communication. Capacité d’exécution : un personnel très 
compétent, qui met en place des partenariats, mais davantage de 
ressources humaines et financières sont nécessaires pour faire 
évoluer les produits et services existants et pour faire face à la 
demande émergente. Avantage comparatif : l’ISU est la référence 
mondiale comme source de données comparables entre pays dans 
les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la 
communication. L’ISU connait ses données mieux que quiconque 
et est mieux à même de trouver et communiquer le sens de ces 
données. Résultats démontrables : les résultats sont patents au 
travers des produits et services, sur les sites Internet et les réseaux 
de médias sociaux. 
Viabilité : le niveau de financement affecte la viabilité du 
programme. 

ت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
 طُبع
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