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 Réf. : CL/4152 ٤١٥٢الرقم املرجعي: خ د/

واألعضاء المنتسبين، ومع اللجان الوطنية لليونسكو،  التشاور مع الدول األعضاء :املوضوع
والمنظمات الدولية الحكومية، والمنظمات الدولية غير الحكومية بشأن إعداد مشروع 

 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨الميزانية للفترة و  البرنامج

 

 
 إىل الوزراء املسؤولني عن العالقات مع اليونسكو

 

 معايل الوزير/الوزيرة،

 ٢٠٢١-٢٠١٨املتعلق بإعداد الربنامج وامليزانية للفرتة  ١٠٤اعتمد املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني القرار 
عقد سلسلة من من خالل  ٥م/٣٩مم  ا حسا الال أمام األمانة للبدء بإعداد مشروع الوثيقة ٥م/٣٩(

مع الدول األعءاء وعيع الشرءاء تنت ي بوضع مشروع الوثيقة وتقد ه إىل اللس التنفيذي يف  املشاورات
 .٢٠١٧دورته الربيعية يف عام 

استمرار جدوى اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل،  ١٠٤م/٣٨وقد أّءدت الدول األعءاء يف القرار 
األولويتني العامتني للمنظمة وجدوى  الشاملني املتمثلني يف السالم والتنمية املستدامة،  اهدحيوجدوى 

املتمثلتني يف أحريقيا واملساواة بني اجلنسني، وجدوى اعتبار الدول اجلزرية الصغرية النامية جمموعة مست دحة 
األولوية. وحّددت االسرتاتيجية املتوسطة األجل أيءاً تسعة أهداف اسرتاتيجية للمنظمة ينبغي حتقيق ا حتظى ب

. وقد تُرعت هذه األهداف االسرتاتيجية التسعة إىل نتائج قابلة للتطبيق يف أول ٢٠٢١-٢٠١٤يف الفرتة 
. وسيستند الربنامج ٢٠١٧-٢٠١٤ مم وتشمل الفرتة٥م/٣٧وثيقة للربنامج وامليزانية تُعّد ءل أربع سنوات (

مم إىل اإلجنازات احملققة والدروس املستخلصة سعياً ٢٠٢١-٢٠١٨وامليزانية يف حرتة السنوات األربع القادمة (
 إىل حتقيق األهداف االسرتاتيجية احملددة يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل.

لإلس ام يف تنفيذ خطة التنمية ليونسكو "، سُتصمَّم برامج ا١٠٤م/٣٨وإضاحة إىل ذلك، وعمًال بالقرار 
ومتابعت ا على املستويات املالئمة، وال سيما من خالل تقدمي املساعدة والدعم التقين  ٢٠٣٠املستدامة لعام 

 ".إىل الدول األعءاء يف خمتلف جماالت اختصاص ا

 التنمية املستدامة"ممهدحًا (تُعرف باسم "أهداف  ١٧على  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  تشتملو 
جماالت هداف . وتتناول معظم هذه األ٢٠٣٠ااية مرتبطة با ينبغي للبلدان حتقيق ا قبل �اية عام  ١٦٩و

 مواضيعية مرتابطة حيما بين ا،  ا يتطلب اتباع �ج متكامل يف التفكري ووضع السياسات.

ية على حد سواء، خطة التنمية املستدامة وستتخذ اليونسكو، أثناء اضطالع ا بأدوارها التقنينية والتنفيذ
وينبغي أن تؤدي اليونسكو دوراً  اجلديدة مرجعًا أساسيًا هلا للتواصل والعمل مع الدول األعءاء يف املستقبل.

 ، من خالل٢٠٣٠هاماً، بوصف ا وءالة متخصصة، يف دعم ومساعدة الدول األعءاء على تنفيذ خطة عام 
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بناء القدرات، وحتسني عملية عع البيانات وحتليل ا، مّ دة لوضع السياسات، و املرحلة املإسداء املشورة يف 
هذه األمور عيع ا عوامل حامسة حيما خيص املساءلة  ألنووضع املعايري واالضطالع بأنشطة تقنينية، نظرًا 

 .٢٠٣٠لعام والتنفيذ الفعال خلطة التنمية 

مم بالسعي إىل مواءمة براجم ا، ٥م/٣٨يزانية الراهنة املعتمدة (وهلذه الغاية، بدأت اليونسكو بالفعل يف إطار امل
، وإصالح نظم ا، من أجل االستجابة مبزيد من الفعالية الشراءات واملوارد الربناجمي، وتعبئة هاترءيز  وتعزيز

. واست ّلت اليونسكو هلذا الغرض ٢٠٣٠لطلبات الدول األعءاء اليت تلتمس حي ا الدعم لتنفيذ خطة عام 
إبراز وتوضيا وتعزيز الطابع االسرتاتيجي مم ١ة "االستثمار لتعزيز تنفيذ الربنامج" اليت ترمي إىل ما يلي: (خط

ضع إجراءات تنفيذية أءثر مم و ٢؛ و(ملكانة اليونسكو ودورها الريادي على الصعيد العاملي واإلقليمي والُقطري
اجلزء  ٥م ت/١٩٩(انظر أيءًا الوثيقة  مي واحملليمالءمة لتنفيذ برامج اليونسكو على الصعيد العاملي واإلقلي

 الثاين (دالمممم

على الدول األعءاء، مبا يف ذلك  ٢٠٢١-٢٠١٨للفرتة  بالربنامج وامليزانيةاخلاص الستبيان ويوزَّع هذا ا
اليت  اللجان الوطنية لليونسكو يف هذه الدول، وعلى املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات اري احلكومية

الدول األعءاء واملنظمات الدولية  آراءط ا باليونسكو عالقات رمسية. وقد ُصّمم االستبيان اللتماس ترب
احلكومية واملنظمات اري احلكومية يف التوج ات الربناجمية املقبلة لليونسكو، باالستناد إىل اإلجنازات السابقة 

لعاملي، وال سيما اعتماد خطة التنمية للمنظمة ومع مراعاة التطورات األخرية اليت حدثت على الصعيد ا
 .٢٠٣٠املستدامة لعام 

 رد واحد نيابة عن حكومت ا ميتقدمدعوة إىل ءل دولة عءو  وامسحوا يل بأن أسرتعي انتباهكم إىل أن 
تربط ا باليونسكو عالقات  دولية اري حكومية ةدولية حكومية ومنظم ةمنظمءل   ءما أن  وجلنت ا الوطنية.

عشرة  الساعة الثانيةقبل  ا. وينبغي استكمال عيع الردود وإرساهلأن تقدم ردًا واحداً أيءأ إىل  مدعوة رمسية
 هلا حتليل الردود وإعداد ملخص جامع يتسىن لليونسكولكي  ٢٠١٦ أيار/مايو ٦ليًال بتوقيت باريس من يوم 

 املزمع إجراؤها يف ءل منطقة خالل ش ر أيار/مايو.  القادمة جولة املشاورات يف استخدامهمن أجل 

 استكمال االستبيان عن طريق اإلنرتنت على العنوان التايل: بذوحيُ  
https://fr.surveymonkey.com/r/UNESCOquestionnaire39C5ARB 

 ، بقبول حائق االحرتام والتقدير.الوزير/الوزيرة معايلوتفءلوا، 

 

 

 إيرينا بوءوحا 
 ة لليونسكوالعام ةاملدير  

 ١ املرحق: 

 لليونسكوالوطنية  اللجان إىل: نسخة
 الدائمة لدى اليونسكو الوحود

 واملكاتب امليدانية لليونسك

https://fr.surveymonkey.com/r/UNESCOquestionnaire39C5ARB
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