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إعداد مشروع اإلستراتيجية المتوسطة  المديرة العامة مع اللجان الوطنية بشأنمشاورات 
  ) 4م/ 37(الوثيقة  2021 – 2014للفترة 

   )5م/ 37(الوثيقة  2017 - 2014ومشروع البرنامج والموازنة للفترة 
  في المنطقة العربية

  2012تشرين األول/اكتوبر  1 –ايلول/سبتمبر  29 ،سلطنة عمان ،مسقط
  

  التقرير النھائي
  

دولة من الدول األعضاء في المنطقة العربية  17شاركت وفود من اللجان الوطنية لليونسكو من  - 1

في المشاورات التي أجرتھا المديرة العامة بشأن إعداد مشروع اإلستراتيجية المتوسطة للفترة 

(الوثيقة  2017 -2014نامج والموازنة للفترة ) ومشروع البر4م/ 37(الوثيقة  2021 – 2014

). كما شارك في االجتماع ممثل المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (االسيسكو) 5م/37

وممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( االليكسو)، وممثل لجنة االتصال بين اليونسكو 
 حكومية.ال غير والمنظمات

  
  االفتتاحيةالجلسة 

 
ألقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم رئيسة اللجنة الوطنية  - 2

العمانية للتربية والثقافة والعلوم كلمة في االفتتاح الرسمي لالجتماع عبرت في بدايتھا عن شكرھا 
 ق في أعمال االجتماع.وتقديرھا لجميع المشاركين متمنية لھم طيب اإلقامة والنجاح والتوفي

 
إن انعقاد ھذا اللقاء الھام سوف يكون بكل تأكيد فرصة سانحة للجان الوطنية في  وقالت معاليھا - 3

الوطن العربي للخروج برؤى مستقبلية تضع إطاراً للعمل المشترك للجان الوطنية على المستوى 
تنعكس إيجاباً على عمل اإلقليمي، و ال شك أن  نتائج ھذا اللقاء التشاوري وتوصياته سوف 

 اللجان الوطنية في البلدان العربية. 
  

وأضافت معاليھا قائلة بأن اللجان الوطنية تعد  الشريك المھم لمنظمة اليونسكو ، ومن ھذا  - 4
المنطلق فإنه ليس بغريب أن يتم التعاون بينھا وھذه المنظمة  سعياً لتحقيق التقدم  الذي نسعى إليه 

المتبادل  والبرامج المشتركة. وأكدت على أھمية عقد مثل ھذه  جميعا من خالل الدعم
االجتماعات التشاورية؛ لما لھا من بالغ األثر في  تنفيذ سياسات وخطط وبرامج المنظمة والدول 
األعضاء، من أجل اتخاذ التدابير المناسبة  لتعزيز أداء اللجان الوطنية وتمكينھا من القيام 

 ه.بمسؤولياتھا على أكمل وج
 

،  2013إلى   2008وبالنسبة لإلستراتيجية متوسطة األجل الحالية، التي تمتد لست سنوات من   - 5

شددت معاليھا على أھمية استكمال تحقيق ما لم يتحقق من أھدافھا التي وضعت كأساس لصياغة 
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المتفق  وثائق البرنامج والميزانية ، السيما في مجال مساعدة البلدان على بلوغ أھدافھا اإلنمائية

، وعلى وجه الخصوص ما 2015عليھا دولياً، بما فيھا األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام 

، وتحقيق األھداف الستة للتعليم 2015يتعلق بخفض مستوى الفقر بمقدار النصف بحلول عام 

 للجميع بتنفيذ أنشطة في جميع مجاالت اختصاص المنظمة، وھو ما يمثل إحدى المھام المحورية
 لليونسكو طوال الفترة متوسطة األجل الراھنة.

 

من المھم التحقق من المسار الذي تسير عليه عملية تنفيذ أھدافھا ومتابعة نتائجھا، أنه  وقالت - 6
والبدء في وضع أھداف ومرئيات جديدة تتواءم مع مقتضيات المرحلة المقبلة وتحقق تطلعات 

 متوسطة األجل القادمة . الدول األعضاء خالل اإلستراتيجية
 

وأشارت معاليھا إلى التحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تواجه المجتمع العالمي  - 7
بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص، حيث أصبح لزاماً النظر إلى الشراكات الفاعلة،  وبناء 

ية الحكومية والمنظمات غير العالقات المثمرة وغيرھا من آليات التعاون مع الھيئات الدول
الحكومية واألطراف الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص بوصفھا وسيلة لمعالجة القضايا 

 .وتحقيق األھداف اإلستراتيجية؛ من أجل إيجاد حلول منسقة ومشتركة إزاء االحتياجات القائمة
 

القات الخارجية وإعالم الجمھور، أعرب السيد إيريك فالت مساعد المديرة العامة  لليونسكو للع - 8
بصفته ممثال للمديرة العامة عن شكرھا وامتنانھا وتقديرھا  للمشاركين  في االجتماع التشاوري 

كما أعرب عن شكر المنظمة العميق وتقديرھا لجميع وأن يكلل اإلجتماع بالنجاح، وتمنياتھا ل
استضافة ھذا اإلجتماع التشاوري مع لحكومة السلطنة على الكرم وحسن الضيافة  التي أبدته في 

 2014الدول األعضاء واللجان الوطنية في العالم العربي إلعداد اإلستراتيجية المتوسطة للفترة 

. وكما عبر عن شكره وتقديره للسلطنة 2017 -2014والبرنامج والموازنة للفترة  2021 –

الطوارئ وأشار إلى االتفاقية لتبرعھا بمبلغ يقدر بمليوني دوالر أمريكي لصندوق اليونسكو 
 .العامةالموقعة من قبل المديرة 

 

وذكر السيد إيريك فالت بأن ھذه االجتماعات التشاورية جزء من خطة أوسع وأشمل والتي  - 9
، دورته التسعين بعد المائةستؤدي إلى نقاشات وتوجيھات من  قبل أعضاء المجلس التنفيذي في 

إعداد كل من مشروع اإلستراتيجية  ومشروع البرنامج والموازنة اللذين سيعرضان على 

) ومن ثم إلى 2013(ربيع  في دورته الحادية والتسعين بعد المائة القادمةالمجلس التنفيذي 

 المؤتمر العام العتمادھما. 
 

م عقد أربع من ھذه كما ذكر أن ھناك خمس اجتماعات تشاورية على المستوى العالمي , ولقد ت -10
االجتماعات  ألفريقيا وأسيا والمحيط الھادي وأوروبا وأمريكا الشمالية وإمريكا الالتينية 
والكاريبي ؛ وھذا ھو االجتماع النھائي والذي يعقد في العالم العربي. وسوف يتم تقديم كل 

 التنفيذي.  للمجلس  190التقارير والتوصيات من كل ھذه االجتماعات التشاورية  للجلسة 
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األمين العام للجنة الوطنية العمانية  ،السيد محمد اليعقوبيفي بداية اللقاء رحب رئيس الجلسة   -11

بمساعد المدير العام لليونسكو للعالقات الخارجية ممثل المديرة العامة وباألمناء العامين للجان 
االسيسكو و االليكسوالوطنية العربية وبمدراء المكاتب الميدانية لليونسكو وبممثلي المنظمتين 

 .عمانوبجميع المشاركين في اعمال اجتماع المشاورات وتمنى للجميع طيب اإلقامة في سلطنة 
 - سلطنة عمان ؛ نائب الرئيس -ممثلو البلدان التالية أعضاء في المكتب : الرئيس وانتخب

 مصر. –لبنان؛ المقرر المشارك  -األردن؛ المقرر العام
  

المغربية، رئيسة اللقاء التشاوري السابق  الوطنية ثريا مجدلين األمينة العامة للجنة السيدةألقت  -12

أن ھذا اللقاء التشاوري الذي ينعقد كلمة أشارت فيھا الى ، 2010الذي انعقد في الرباط في مايو 

في ظل الظروف العصيبة على المستوى العالمي واإلقليمي، والذي ستناقش خالله األولويات 
الحقيقية لدول المنطقة العربية في مجاالت  الرئيسية والقضايا األساسية المتصلة باالحتياجات

التربية والعلوم والثقافة واالتصال كما تراھا اللجان الوطنية العربية بوصفھا ممثلة لحكوماتھا 
في ھذا االجتماع، يتخذ أھمية كبيرة مما يقتضي من منظمة اليونسكو الحرص التام على 

اإلستراتيجية المتوسطة األجل  استخالص توصيات ونتائج مھمة تجد لھا صدى في مشروع

). خاصة وأن السيدة المديرة 2017-2014امج والميزانية (ن) ومشروع البر2014-2021(

أن ھناك حاجة  5م/36العامة لليونسكو قد أقرت في مقدمة وثيقة البرامج والميزانية المعتمدان 

فير تعليم جيد إلى اليونسكو في وقت األزمات العديدة أكثر من أي وقت مضى، لضمان تو
للجميع وقيادة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وبناء مجتمعات المعرفة االستيعابية وصون 

 وتشجيع التنوع الثقافي وتعزيز التنمية المستدامة وثقافة السالم والحوار بين الثقافات. 
 

ونسكو ركزت على تعزيز موقع اللجان الوطنية من حيث عالقتھا مع الحكومات ومكاتب الي و -13
االجتماع التشاوري  خارج المقر، وتحسين وضعھا عن طريق التشاور كما ذكَّرت بتوصيات

، بما يتعلق بوضع اللجان الوطنية في صلب 2010األخير الذي عقد بالرباط في شھر مايو 

اھتمام اليونسكو، والعمل على تشجيع التعاون معھا من خالل اقتراح برامج عمل مشتركة في 
 الميدانية عمل المنظمة على مستوى ثنائي وإقليمي ودولي، وبدور المكاتب  إطار مجاالت

 وبعض المراكز المتخصصة التي يجب أن تلعب دورا أكبر.
 

كما ذكرت بضرورة إيالء اللغة العربية االھتمام الكافي بما يعزز االستفادة من مشاورات  -14
ورة العمل على إشراك  ومؤتمرات ومنشورات المنظمة على أرفع مستوى، إضافة إلى ضر

المراكز التابعة لليونسكو وخاصة تلك من الفئة الثانية، في األنشطة والبرامج التي تدخل ضمن 
اختصاصھا وتكليفھا بالقيام بالدراسات والبحوث وربطھا بمراكز الفئة األولى التي تعمل في 

 نفس مجالھا.
 

وأشارت إلى ضرورة متابعة مبادرة الحوار العربي األوروبي واعتماد مبدأ نھج الحوار  -15
الديمقراطي في مناقشة القضايا التي تھم اإلنسانية، وھذا ما يتفق ورسالة اليونسكو الداعية إلى 
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نھج السبل المؤدية إلى إحالل السالم ومنھا طبعا نشر ثقافة الحوار واحترام اآلخر من خالل 
 امج التنوع الثقافي.برن

 

للتفكير بصوت عاٍل في الدور المستقبلي لمنظمة اليونسكو في ظل ورأت أن اللقاء مناسبة  -16
لكي يتسنى مختلفة، التحوالت الكبرى التي تعرفھا المنظمة ويعرفھا العالم على مستويات 

مع  الدول األعضاء في أحسن الظروف ومالئمة أولوياتھا لمتطلباتللمنظمة االستجابة 
أولويات المنطقة العربية. مما يدعوھا إلى تركيز وتجميع مھامھا، تفاديا لتشتت الجھود 

  خصوصا في ظل األزمة المالية التي تمر منھا المنظمة.
 

 لمكتب التخطيط اإلستراتيجية العامة المديرمساعد ولقد قدم السيد جان أيف لو سو, نائب  -17
موضحا  أوال البيئة   C/5 37و  C/4 37ومدير البرامج والموازنة المناقشة حول الوثيقتين

الخارجية الجديدة  لالجتماع التشاوري الحالي متضمنا : مخرجات وعملية المتابعة  لفترات  
وفترة ما بعد األھداف اإلنمائية لأللفية  وما بعد مؤتمر األمم المتحدة المعني 2015قبل وبعد 

)؛ ودعوة األمين العام لألمم المتحدة إلى طرق تكاملية للوصول 20التنمية المستدامة (ريو + ب
 إلىإلى التنمية البشرية والتنمية المستدامة والتنمية االقتصادية والسالم واألمن, باإلضافة 

منظمة فعالية المعونة والطرق المتجددة ل تعزيز ةالمبادرات العالمية حول التعليم والعلوم وخط
 األمم المتحدة وفعاليتھا  على مستوى الدول.

 

التحول إلى دورة  كما أوضح السيد لو سو بأن من بين التغييرات في البيئة الداخلية لليونسكو ھو -18
وتوصيات   5م/37سنوات للوثيقة   أربعو  4م/ 37سنوات للوثيقة ثمانية التخطيط الجديدة (
تمر العام والمجلس التنفيذي حول إعداد الوثيقتين و وقرارات المؤ المستقل التقييم الخارجي

الصياغة الجديدة لإلستبيان بأبعاده الكمية والنوعية .  وتشديدا على ما ورد في مقترحات 
المديرة العامة أكد السيد لو سو أنه تم التركيز على عدد قليل من األولويات األساسية بغية الحد 

ميزانية تقترح االستناد إلى طريقة الميزنة القائمة على من تشتيت الجھود . وأشار إلى أن ال
 .19م ت/ 190 النتائج ومبدأ النمو االسمي الصفري، كما ورد في الجزء الثاني من الوثيقة

 
المجموعات حول النقاط الرئيسية كما أقترح السيد لو سو بأن يتم التركيز من خالل  محاورات   -  19

اإلستراتيجية المتوسطة األجل: بيان الرسالة ووظائف اليونسكو  التالية: في ما يخص 
- 2014أما بالنسبة للبرنامج ( .االستراتيجيةواألھداف الشاملة واألولويات العامة واألھداف 

) فقد أقترح السيد لو سو أن يركز المشاركون على أولويات البرامج، العمل المشترك 2017
الشراكات مع منظمات األمم ووتعزيز فعاليتھا ، لميدانية ابين القطاعات ، نشاطات المكاتب 

 المتحدة وغيرھا كالمنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص ودور اللجان الوطنية لليونسكو.
 

  لجلسة العامةا

 
 - فلسطين  -لبنان  -األردن -  : العراق اللجان الوطنية العربية من البلدان التاليةعقد ممثلون  – 20

المملكة العربية  -سلطنة عمان -تونس  -المغرب - موريتانيا -الجزائر -ليبيا - السودان -مصر
 ، أمانة اليونسكوممثلين عن مشاركة بحضور و، واليمن قطر -الكويت -البحرين -السعودية
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. وبعد عرض تقارير ھذه المجموعات خالل سلسلة من النقاشات والمشاورات شبه اإلقليمية
 إلى صياغة التقرير التالي:تم التوصل  الجلسة العامة 

 
 االستراتيجيةثمَّن الحاضرون االقتراحات األولية التي سطرتھا المديرة العامة لليونسكو بشأن   -  21

 الستجابتھا االستراتيجية، والمبادئ التي ارتكزت عليھا 2021- 2014متوسطة األجل للفترة 
  .المنظمة لعمل الفاعلية من مزيد تحقيق وبغية القائمة للتحديات

 
 مفھوم عند توقفوا لكنھم الرسالة لبيان المقترحة الجديدة الصيغة على المشاركون وافق  -  22

 األھداف في ينعكس لم وأنه خاصةً  وتوضيح تعميق إلى يحتاج الذي" االستيعابية المعرفة"
 اليونسكو، تسھم": يلي كما لتصبح المعتمدة الصيغة الى تعديل إدخال واقترحوا. الشاملة
 التنمية وتحقيق السالم بناء في المتحدة، األمم منظومة إلى تنتمي متخصصة وكالة بوصفھا

 خالل من الثقافات بين الحوار على ترتكز جامعة معرفة مجتمعات إقامة إلى ساعية المستدامة،
  ".والثقافة والعلوم التربية

 
 بالوضوح تتسم والتي اليونسكو وظائف لتحديد الجديدة الصيغة اعتماد على المشاركون وافق -  23

  :التعديالت بعض إدخال اقترحوا لكنھم. والتركيز والدقة
(الصيغة المقترحة): تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي من خالل إقامة   - 3الوظيفة  -

  الحواروالتحالفات والشراكات 
واالكتفاء  "الوطنية"واضافة كلمة  "على الصعيد القطري"حذف  -4الوظيفة  -

 " .الوطنيةبعبارة "إسداء المشورة الالزمة لرسم السياسات 
 ."والمؤسسية البشريةبناء القدرات " إضافة عبارة البشرية -5الوظيفة  -

  
  من الوثيقة 21 فقرة( اثنين الى الشاملة األھداف عدد تقليص على المشاركون وافق -  24

  . )19م ت/ 190 
 

 والمساواة أفريقيا في القدرات بتعزيز المتمثلتين العالميتين األولويتين على المشاركون وافق - 25
  .التطبيق لعملية كافية مالية موارد تخصيص ضرورة لىأكدوا ع ملكنھ. الجنسين بين

  
أكد المشاركون على أھمية اعتبار الشباب كأولوية بالنسبة للمنظمة، وال سيما فيما يتعلق بتنمية  - 26

يعالج بطريقة أفضل  ھذا الموضوع أن على  وااتفقبيد أنھم قدراتھم ومشاركتھم في صنع القرار. 
 مستوى البرامج المختلفة. على

 
 الى المنظمة ودعوا 2015 بعد ما مرحلة الى إشارة تتضمن ال الوثيقة أن المشاركون الحظ - 27

  .االستشرافية مھمتھا خالل منوباألخص  2015ما بعد  للمرحلة واضحة رؤيا وضع
 

 العامة البنية وأن المقترحة ستةال إلى اإلستراتيجية األھداف عدد تقليص أن المشاركون وجد -  28
 يساعدان عمليةو واإلنتاجية، الفاعلية من مزيد يؤديان الى بالتركيز تتسم التي 4/م37 للوثيقة
  .نتائج إلى والوصول التقييم
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 مجال في اليونسكو دور على المشاركون ركزّ  المقترح األول الرئيسي البرنامج يخص فيما - 29
مرحلة انتقالية  في ذلك في بما المستويات كافة وعلى الحياة مدى التعلم بنظم والنھوض التعليم

  .الكوارث بعد وما النزاعات بعد ما أو
  

 العاجلة للمساھمة  سوريا في الراھنة األزمة ظل في المنظمة، الى دعوة المشاركون وجه كما -  30
 . تواجدھم مناطق في السوريين للنازحين التعليم تأمين على المساعدة في

 
 في تتمثل أنھا إلى الحاضرون خلص فقد العربية المنطقة في التربوية األولويات يخص فيما أما -  31

 التعليم برامج بين المالءمة الى ترمي شاملة استراتيجية وضع عبر التربوية األنظمة إصالح
 الفني التعليم وتشجيع المعلمين، تدريب منھا إجرائية خطوات اتخاذ وفي العمل وسوق
 .والمھني

 
 المشاركون اقترح األخيرة، اآلونة في العالم يعرفھا التي السريعة التحوالت مواكبة أجل ومن -  32

  :المثال سبيل على منھا إجرائية خطوات وضع
 التدريس مجاالت في والممكنة الناجحة الممارسات بنك حول لمرجعية اليونسكو وضع -

 ممكنة فرص عيتضي نتجنب وحتى بھا واالقتداء تمثلھا أجل من اليونسكو عالمة تحمل
 .التربية ميدان في المستدامة للتنمية

 اليونسكو باسم الحديثة التكنولوجية في تدريب شھادة خلق -
 الرقمية التربوية الموارد بنك تعزيز  -
 اإلنسان وحقوق الديمقراطية وعلى المواطنة على للتربية أكثر تشجيع -
  الثقافية والسياحة البيئة على والحفاظ بالتراث االھتمام متابعة -
 والحد التعليم جودة تحسين بغية التربية لتنمية موحدة مؤشرات وضع على البلدان تشجيع -

 إشارة رھن تكون حتى اليونسكو موقع على المؤشرات ھذه وتسجيل  المدرسي، الھدر من
 الباحثين

 .للمعلمين والمستمر األساسي التكوين ودعم تقوية -
  

 اإلنسانية، العلوم ميدان في الفلسفة دعم عن اليونسكو تخلي أسباب عن المشاركون تساءل كما - 33
 األولى المبادئ عليھا بنيت خام ومادة النقدي التفكير في أساسية ركيزة الفلسفة اعتبار على

 الرئيسي البرنامج في 3 العمل محور من الغاية تحقيق في تسھم أنھا وارتأوا اليونسكو لمنظمة
ً  وذلك" ومالءمته التعليم نوعية تحسين: "األول  إنسانية نزعة بلورة الى التوق مع انسجاما
  .جديدة

  
  :باآلتي وأوصوا العبارات، بعض صياغة في التعديالت بعض ادخال المشاركون اقترح كما  -  34

 إلى األول الرئيسي البرنامج في 3 العمل محور من 7 لفقرةفي ا“تحويل ” كلمة تعديل -
 من 2 العمل محور في “السياسات ”كلمةب “السياساتية ” كلمة واستبدال ؛“تطوير”

 . الثالث الرئيسي البرنامج
  

 فرص بتعزيز الخاص المقترح األول الرئيسي البرنامج في الثاني االستراتيجي الھدف عن أما  -  35
 واالبتكارية، المبدعة العالمية المواطنة دعم أجل من للجميع الحياة مدى والجيد الجامع التعليم
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 المفھوم ھذا أن المشاركون رأى إذ وغنيا مطوال نقاشا" العالمية المواطنة" عبارة أثارت فقد
 نظام إرساء) العربية الشعوب ضمنھا ومن الشعوب إليه تتوق ما وھذا( يتحقق لكي يشترط
 الواقع ينفيه ما وھذا والموارد، للثروات المتوازن والتوزيع والعدالة المساواة على يقوم عالمي
 يكون أن يشترط كما العالمي، التوازن اختالل ظل وفي المتفوقة القوة ھيمنة ظل في الحالي
ً  الفرد ً  يكون أن قبل وطن في مواطنا ً  مواطنا  من كثير في الواقع مع يتناقض ما وھذا. عالميا
 في يعيش ألن يسعى الفلسطيني الشعب يزال ال حيث األوسط الشرق منطقة في وخاصة البلدان
 ملحة أولوية المفھوم ھذا يشكل ال لذلك االحتالل، مع تتناقض المواطنة. وحر سيد نھائي وطن
 بإعادة اليونسكو تقوم أن المشاركون واقترح. المرحلة ھذه في األقل على العربية، المنطقة في

  .المالحظات ھذه باالعتبار آخذة المفھوم ھذا في النظر
 

 الھدفين وعلى البرنامج على المشاركون وافق  ،المقترح الثاني الرئيسي للبرنامج بالنسبة  -  36
 ما بأھمية التنويه مع بھما المرتبطة العمل محاور وعلى تحقيقھما المأمول االستراتيجيين

 رسم ودعم القدرات وبناء والمجتمع والسياسات العلوم بين الربط لجھة الوثيقة تضمنته
 وضع في اليونسكو دور بأھمية نوھوا كذلك. المستدامة التنمية تحقيق الى الرامية السياسات
 تعزيز لجھة" المستدامة التنمية أجل من المتكاملة العلوم" مفھوم عليھا يرتكز التي األسس
 والعلوم واإلنسانية الطبيعية العلوم مجاالت في العلمية المعارف أصحاب بين التعاون فرص

  .الھندسية
 

 الخاصو المقترح الثالث الرئيسي البرنامج في األول االستراتيجي الھدف يخص ما في  -  37
 انخرط الثقافي، التعبير وأشكال التراث خالل من والمصالحة والحوار السالم بتعزيز

 الصلبة واألرضية اليونسكو لعمل األساسية السمة واعتبروه الھدف ھذا تثمين في المشاركون
  اليونسكو. قوة على اآلن إلى حافظت التي

  
 وافق التعبير، وحرية واإلبداع الثقافة ،المقترح الثالث الرئيسي بالبرنامج يتعلق مافي  -  38

 التراث وحماية صون في اليونسكو دور على وركزوا البرنامج أولويات على المشاركون
ً  يجري وما االحتالل بسبب فلسطين في  يجري ما ظل في خاصةً و ،الثقافي  سوريا في حاليا
 التراث الئحة على المسجلة المواقع على تعديات من" العربي الربيع" بلدان في ذلك وقبل

  .العالمي
  

 والمعلومات االتصال بقطاع الثقافة قطاع لدمج بالنسبة تحفظھم عنعبر بعض المشاركين و  -  39
ً  ذلك ينعكس أن خشية  بعمل فريداً  مجاالً  يشكل الذي الثقافة قطاع عمل اليونسكو في على سلبا

  .اليونسكو
  

 حرية بتعزيز والمتعلقالمقترح  الثالث الرئيسي البرنامج في الرابع العمل لمحور بالنسبة  -  40
 الحرة اإلعالم ووسائل التعبير حرية تعزيز: "التالي الشكل على تعديل إدخال اقتُرح التعبير،
 ذكَّر وإذ. "المشتركة اإلنسانية والقيم الدينية العقائد احترام ضمن والمستقلة والتعددية

 على أكدوا التعبير حرية عن الدفاع التزامھا لدعم اليونسكو توليھا التي باألھمية المشاركون
 اإلساءة عدم تضمن التي والضوابط القوانين وضع في بالمساعدة المنظمة تسھم أن ضرورة
  .والشعوب وللقيم الدينية الرموز لجميع
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 أنه وھي االستبيان ضمن اليونسكو تدرجھا لم التي القضايا بعض طرحت انيلالستب  بالنسبة  -  41
 لما ، العذبة للمياه المستدامة اإلدارة مجال في أكبر بدور تضطلع أن اليونسكو على ينبغي
 الستشراف ھيئة تكون أن عليھا أنه كما . العالم في متفاقمة مشكلة من المسألة ھذه تشكله

 إشراك المشاركون واقترح. األنجع بالشكل المختلفة بأدوارھا القيام لھا ليتسنى المستقبل
  .أكبر بصورة واإلقليمين المحليين الخبراء

  
  التخصصات كمبدأ لعمل اليونسكو. بينالمشاركون أھمية العمل المشترك بين القطاعات و ذكر  -  42
 

 الوطنية اللجان وبين بينھا التعاون تعزيز على التأكيد جرى الميدانية   للمكاتبفيما يتعلق   -  43
 من تتمكن لكي المكاتب ھذه ميزانيات زيادة وعلى للجانالميدانية  المكاتب تجاوز عدم وعلى
 دولة لكل المختلفة األولويات وفق األعضاء الدول احتياجات تلبية

 
 وتضافر التنسيق ضرورة على المشاركون أكد المتحدة األمم وكاالت مع لعملا يخصأما فيما  - 44

 للتشتت تالفياً  (UNDAF)عمل األمم المتحدة للمساعدة االنمائية  ضمن اطاروباألخص  الجھود
 .جھة لكل واضحة عمل مجاالت تحديد وعلى المبادرات ولتكرار

 
 الدولية المنظمات مع التعاون عالقات تعزيز أھمية على المشاركون أكد للشراكات بالنسبة -  45

 .الخاص والقطاع المدني المجتمع منظمات ومع الحكومية وغير الحكومية واإلقليمية
 

 .  بينھا فيما التعاون تعزيز ضرورة وعلى الوطنية اللجان دور أھمية على المشاركون شّدد    -  46
 تبادل من اللجان ھذه يمكن مما دوري بشكل التشاورية اللقاءات عقد أھمية على وشددوا
 الوطنية اللجان بين التواصل وتوثيق تسھيل ضرورةعلى  أكدوا كما. الجھود وتنسيق الخبرات
 .والمنظمة

 
 كما اللجان وبين بينھا العالقة توثيق الى ودعوا اليونسكو أندية أھمية عند المشاركون توقف - 47

  .اليونسكو عمل مجاالت في وانخراطھم الشباب إشراك أھمية على ركزوا
  

  الجلسة الخاصة المتعلقة بتعاون اليونسكو مع اللجان الوطنية
  

السيد إريك فالت مساعد المديرة العامة للعالقات الخارجية وٕاعالم في بداية ھذه الجلسة قدم    - 48 
مع المجتمع استراتيجية اليونسكو بشأن الشراكات عرضا موجزا للمواضيع التالية : الجمهور 

المدني؛ التواصل مع الدول األعضاء واللجان الوطنية؛ برنامج المشاركة؛ ومتابعة الستعراض 
  ون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية.تعا

  
استهل السيد فالت عرضه بالتركيز على استراتيجية العمل مع القطاع الخاص وأجهزة وسائل  - 49

االعالم والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والبرلمانيين والمدارس المنتسبة وأندية 
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 التسعين بعد دورتهس التنفيذي لدراستها في هذه االستراتيجية التي ستقدم الى المجل اليونسكو.
بين  هذه الشراكات وعلى أهمية التواصل تعزيزدور اللجان الوطنية في تؤكد على  المائة،

اللجان الوطنية والمنظمة وعلى ضرورة التعاون بين اللجان الوطنية وأندية اليونسكو التي يجب 
واصل بين المنظمة واللجان أشار الى أن تعمل تحت جناح هذه اللجان. وفي إطار تعزيز الت

اللجان الوطنية الدول األعضاء و الموقع اإللكتروني الخاص الذي وضعته المنظمة بتصرف 
لإلضاءة على أنشطتها، والى الرسالة الشهرية التي توجهها األمانة الى اللجان لتزويدهم 

  بالمعلومات.
  

الى أن تقليص الميزانية قد أدى الى  السيد ايريك فالت ما يتعلق ببرنامج المشاركة أشارفيو  - 50
اعتماد سياسة تقشف نتج عنها تقليص لعدد المشاريع التي تحظى بتمويل مباشر من المنظمة، 
  وشكر البلدان التي تتمتع بوفر في مواردها على امتناعها عن تقديم مشاريع لبرنامج المشاركة.

  
المعني باستعراض أمانة  العمل الثالثي المفتوح العضوية وقدم السيد فالت شرحًا عن فريق - 51

التنفيذي في جلسته المجلس الذي اتخذ قرار بتشكيله في اجتماع و  اليونسكو مع لجانها الوطنية
والذي يندرج في إطار توثيق العالقة بين اللجان والمنظمة ويضم المائة والثامنة والتسعين 

وسيتم عقد  .الدائمة لدى اليونسكوظمة وعن المندوبيات وعن المنالوطنية ممثلين عن اللجان 
  في باريس. 2012أكتوبر  19جلسة االجتماع االولى لفريق العمل الثالثي في 

  
غير  االتصال بين اليونسكو والمنظمات كما كان قد قدم السيد دييغو غراديس ممثل لجنة -  52

في جلسة سابقة وجھة نظر ھذه اللجنة وعملھا في تعزيز التعاون بين اليونسكو  حكوميةال
   .والمنظمات غير الحكومية

  
 وكيفية، وغيره من الشركاء ناقش المشاركون كيفية وشروط تحديد العالقة مع القطاع الخاص -  53

مشددين على عدم تجاوز هذه  الميدانية الوصول الى مزيد من التعاون بين اللجان والمكاتب
المكاتب للجان، كما تحدثوا عن الحاجة في بعض البلدان الى مزيد من التعريف بمنظمة 

على التعاون مع اللجان والشركاء من المجتمع المدني اليونسكو مما سيشجع القطاع الخاص 
ص ميزانية لها الوطنية لتنفيذ أنشطتها، كما ُطرحت الحاجة الى تعزيز أندية اليونسكو وتخصي

  في المنظمة.
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