
 

 
143 ١٤٣ 

 

 الدورة التاسعة والثالثون للمؤتمر العام - ثاني عشر

 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨إعداد مشروع البرنامج والميزانية للفترة  ١٠٤

 إن املؤمتر العام،
 ،٧م/٣٨الوثيقة  وقد درس
 (رابعاً، ألف)، ٥م ت/١٩٧و ٤٠م ت/١٩٧و ٧م ت/١٩٧بقرارات اجمللس التنفيذي  روإذ يذكِّ 

 ؛٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعامإعداد لإلسهامات اليت قدمتها اليونسكو ضمن جماالت اختصاصها يف  يعرب عن ارتياحه - ١
على ويشدد ، ٢٠٣٠يما يتعلق بتحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام استمرار جدوى تفويض اليونسكو ف ويؤكد - ٢

ومتابعتها على املستويات املالئمة،  ٢٠٣٠األمهية اليت توليها اليونسكو لإلسهام يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
 ت اختصاصها؛وال سيما من خالل تقدمي املساعدة والدعم التقين إىل الدول األعضاء يف خمتلف جماال

، وجدوى هدفيها الشاملني ٢٠٢١-٢٠١٤اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة  اسرتاتيجيةاستمرار جدوى  أيضاً  يؤكدو  - ٣
، واة بني اجلنسنيلويتني العامتني للمنظمة املتمثلتني يف أفريقيا واملساو املتمثَلني يف السالم والتنمية املستدامة، وجدوى األ

 جلزرية الصغرية النامية اجملموعة املستهدفة اليت حتظى باألولوية؛وجدوى اعتبار الدول ا
إىل أمهية الدور الذي تؤديه اليونسكو من أجل تعزيز احلوار بني الثقافات والتسامح ومكافحة مجيع  ويسرتعي االنتباه - ٤

 أشكال التمييز؛
اد سياسات عامة قائمة على االستشراف واألدلة يف إعد إدارة التحوالت االجتماعية (موست)على أمهية برنامج ويشدد  - ٥

ويؤكد فضالً عن ذلك ، ٢٠٣٠العلمية من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة احملددة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
مم ضرورة حتديد اسرتاتيجية اتصال واضحة وفعالة للربنامج وإعداد آليات لتنسيق أنشطته وأنشطة التعاون مع وكاالت األ

 املتحدة األخرى ومع املنظمات اإلقليمية؛ 
، ٢٠٣٠على تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  هاجبهود املديرة العامة الرامية إىل تركيز برنامج املنظمة وموارد ويرحب - ٦

  ؛٧م/٣٨يف الوثيقة  وقدِّم يف هذا الصددالذي أجري األويل  وباملسح
كيفية مسامهة اليونسكو يف حتقيق أهداف التنمية املعنون " ٧م ت/١٩٧ملحق الوثيقة كمال املديرة العامة إىل استويدعو  - ٧

ء على ضو "، وذلك على ضوء ما أجري من مناقشات يف هذا الصدد و املستدامة: بعض املعلومات األساسية األولية
 ؛رالقراهذا و (رابعاً، ألف)  ٥م ت/١٩٧و ٤٠م ت/١٩٧و ٧ت/ م١٩٧قرارات اجمللس التنفيذي 
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، بعملية ٢٠٣٠لثراء املضمون االجتماعي خلطة التنمية املستدامة لعام  املديرة العامة إىل أن تضطلع، نظراً يدعو أيضًا و - ٨
استشارية من أجل صياغة الربنامج الرئيسي الثالث من منظور إسهامه يف حتقيق جممل أهداف التنمية املستدامة وإىل 

 لس التنفيذي يف دورته التاسعة والتسعني بعد املائة؛تقدمي تقرير يف هذا الشأن إىل اجمل
نظام لهبا وفقاً ل، مجيع الوثائق واملراجع املرتبطة ٥م/٣٩الوثيقة مشروع  عند إعدادمن املديرة العامة أن تستعرض،  ويطلب - ٩

بوجه خاص  ، واحلرصبغية ضمان توافقها مع النظام األساسي للجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات األساسي للجنة
 على مراعاة الطابع الدويل احلكومي هلذه اللجنة واالستقالل الوظيفي الذي تتمتع به داخل اليونسكو؛

ذ والقرار الذي اختُ  أجريتقشات اليت انامل، ٥م/٣٩إعداد مشروع الوثيقة  أن تراعي، عنداملديرة العامة يطلب أيضاً من و  -١٠
 وال )باء(رابعاً،  ٥م ت/١٩٧(م بشأن التمويل احلوار املنظَّ املتعلق ب جمللس التنفيذيقرار افضًال عن بشأن هذا البند 

 سيما فيما خيص ضرورة القيام مبا يلي:
 الرتكيز على مزايا اليونسكو النسبية وقيمتها اإلضافية؛ (أ)

ضع املعايري على رامية إىل و حتديد التوازن املناسب بني الدور التقنيين لليونسكو ودورها التنفيذي، واألنشطة ال (ب)
 الصعيد العاملي، وبناء القدرات؛

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

 وأنشطتها؛ كوبرامج اليونس مجيعتعميم مراعاة قضايا اجلنسني يف االستمرار يف  (د)
 تعزيز التعاون داخل منظومة األمم املتحدة ومع سائر الشركاء املعنيني؛ (هـ)
وبنود لالنقضاء املوقوت، مع مراعاة مؤشرات معدَّة خصيصًا لكل برنامج وضع اسرتاتيجيات إل�اء األنشطة  (و)

 من الربامج؛
 ؛املستند إىل النتائج يزنةو�ج امل املستند إىل النتائجاإلدارة تعزيز استخدام �ج  (ز)

الشروع يف إجراء املشاورات مع الدول األعضاء واألطراف املعنية بشأن إعداد  العامةاملديرة  منطلب فضًال عن ذلك يو  -١١
) وفقاً خلارطة الطريق الواردة ٥م/٣٩( ٢٠١٩-٢٠١٨ومشروع امليزانية للفرتة  ٢٠٢١-٢٠١٨مشروع الربنامج للفرتة 

 ؛٧م/٣٨للوثيقة  ثالثاليف امللحق 
 .٥م/٣٩يف خارطة الطريق اخلاصة بإعداد الوثيقة  م بشأن التمويلاملنظَّ  السنوي احلوارإدراج املديرة العامة  منويطلب  -١٢

  عشرة الثامنةالعامة  يف اجللسة االجتماع املشرتك للجان توصية اعتمد هذا القرار بناًء على
 .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨بتاريخ 

 العام للمؤتمر والثالثين التاسعة الدورة انعقاد مكان ١٠٥

 العام، املؤمتر إن
 الداخلي، نظامه من ٣و ٢ املادتني أحكام هضع يف اعتبار يإذ 

 التاسعة دورته عقد إىل العام املؤمتر بدعوة ،٣ املادة مبوجب احملدد األقصى املوعد حىت عضو، دولة أي قيام عدمإىل  ونظراً 
 أراضيها، يف والثالثني

 بباريس. املنظمة مقر يف والثالثني التاسعة دورته عقد يقرر
.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣عشرة بتاريخ  الثالثةمد هذا القرار يف اجللسة العامة اعتُ 




