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39 م/5- املجلد الثاني

جدول املحتويات

الصفحةالفقرة

 ملخص موارد امليزانية املوحدة بحسب امليزانية التشغيلية 
وميزانية املوظفني وبحسب مصادر التمويل

i 

القسم ١- الربنامج وامليزانية املعتمدان

3الباب األول – السياسة العامة واإلدارة

٠٠١٠١١١-٠٠١٠9ألف - الهيئتان الرئاسيتان 

٠٠٢٠١١١-٠٠5٠4باء - اإلدارة

٠٠٢٠١١5-٠٠٢١6الفصل ١ – اإلدارة العامة

٠٠3٠١١٨-٠٠3٠4الفصل ٢ - اإلرشاف الداخيل

٠٠4٠١٢٠-٠٠4٠٢الفصل 3 - املعايري الدولية والشؤون القانونية

٠٠5٠١٢٢-٠٠5٠4الفصل 4 - األخالقيات

٠٠6٠١٢4 جيم:  اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة

 ٢5الباب الثاني - الربامج والربامج املتعلقة بالربامج

ألف - الربامج

٠١٠٠١٢٧-٠١٧٠٠الربنامج الرئييس األول - الرتبية

٠٢٠٠١٨٧-٠٢٠٨٢الربنامج الرئييس الثاني - العلوم الطبيعية

٠3٠٠١١3١-٠3٠64اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

٠4٠٠١١63-٠4٠٧٧الربنامج الرئييس الثالث - العلوم االجتماعية واإلنسانية

٠5٠٠١١٨9-٠5٠69الربنامج الرئييس الرابع - الثقافة

٠6٠٠١٢٢9-٠6٠٨٠الربنامج الرئييس الخامس - االتصال واملعلومات

٠٧٠٠١٢6١-٠٧٠٨5معهد اليونسكو لإلحصاء

٠٨٠٠١٢93-٠٨٠٠5إدارة املكاتب امليدانية

التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

٠9١٠١٢95-٠96٠٢ باء – الخدمات املتعلقة بالربامج

٠9١٠١3٠6-٠9١١٢الفصل ١: تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا

٠9٢٠١3١١-٠9٢٢3الفصل ٢ – تنسيق ورصد األنشطة لتحقيق املساواة بني الجنسني

٠93٠١3٢٠-٠93٠4الفصل 3 – التخطيط االسرتاتيجي

٠94٠١٢35-٠94٠3الفصل 4- إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة

٠95٠١3٢9-٠9535الفصل 5 – العالقات الخارجية وإعالم الجمهور

٠96٠١339-٠96٠٢الفصل 6 - دعم وتنسيق العمل امليداني



الصفحةالفقرة

343جيم – برنامج املساهمة  واملنح الدراسية

34٧الفصل ١ - برنامج املساهمة

34٨الفصل ٢ - برنامج املنح الدراسية

٢٧٧الباب الثالث – الخدمات الداخلية

١١٠٠١35٧-١١٠٠3ألف – إدارة املوارد البرشية

١٢٠٠١36١-١٢٠٠3باء - اإلدارة املالية

١3٠٠١365-١3٠١6جيم – إدارة خدمات الدعم

١4٠٠١369-٠4٠٠3دال - البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

١5٠٠١3٧١-١5٠٠4هاء - إدارة األمن والسالمة

 األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت املتعلقة  باملوظفني ولاللتزامات 
الطويلة األجل للتأمني الصحي  بعد انتهاء الخدمة

3٧3

3٧5الباب الرابع -  سداد قروض تجديد مباني املقر ومبنى مكتب الرتبية الدويل 

3٧٧الباب الخامس -  الزيادات املتوقعة يف التكاليف والنفقات الطارئة ٢95

القسم ٢ املالحق

أوالً -  امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة ٢.595 
مليون دوالر

3٨٠

3٨٠امللحق ١ - ملخص امليزانية 

3٨3امللحق ٢ - ملخص الوظائف الثابتة بحسب الدرجات

3٨6امللحق 3 -  ملخص اعتمادات ميزانية الربنامج العادي بحسب بنود اإلنفاق الرئيسية

3٨٧امللحق 4 - ملخص الصناديق الذاتية التمويل

3٨9امللحق 5 - ملخص الصناديق الذاتية التمويل

 ثانياَ -  امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة
5١٨ مليون دوالر

39٠امللحق ١ - ملخص امليزانية 

393امللحق ٢ - ملخص الوظائف الثابتة بحسب الدرجات

396امللحق 3 -  ملخص اعتمادات ميزانية الربنامج العادي بحسب بنود اإلنفاق الرئيسية

39٧امللحق 4 - ملخص الصناديق الذاتية التمويل

399امللحق 5 - ملخص الصناديق الذاتية التمويل



ملخص موارد امليزانية املوحدة بحسب امليزانية التشغيلية 
وميزانية املوظفني وبحسب مصادر التمويل

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر

أبواب امليزانية

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

 ميزانية 
املوظفني 

املجموع

اعتمادات 
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 
595.2 مليون 

دوالر

الحساب 
الخاص 

للتكاليف 
اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر دوالردوالر

الباب األول – السياسة العامة واإلدارة

4٠٠ ٢99 ١٠  -    -    -    -    400 299 10  4٠٠ ٢99 ١٠  500 251 2  900 047 8  الهيئتان الرئاسيتانألف -

-    اإلدارةباء -

3٠٠ ٢44 9  -    -    -    800 188 3  500 055 6  3٠٠ ٢44 9  300 961 7  000 283 1  اإلدارة العامة1 -

٨٠٠ ١44 ٧  -    -    -    700 464 2  100 680 4  ٨٠٠ ١44 ٧  700 554 6  100 590  اإلرشاف الداخيل2 -

3٠٠ 59٨ 4  -    -    -    100 586 1  200 012 3  3٠٠ 59٨ 4  800 300 4  500 297  املعايري الدولية والشؤون القانونية3 -

١٠٠ ١4٢ ١  -    -    -    900 393  200 748  ١٠٠ ١4٢ ١  800 914  300 227  األخالقيات4 -

6٠٠ 994 ٢٠  -    -    -    -    600 994 20  6٠٠ 994 ٢٠  -    600 994 20  اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدةجيم -

5٠٠ 4٢3 53  -    -    -    5٠٠ 633 ٧  ٠٠٠ ٧9٠ 45  5٠٠ 4٢3 53  ١٠٠ 9٨3 ٢١  4٠٠ 44٠ 3١  املجموع، الباب األول

الباب الثاني - الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

الربامجألف -

9٠٠ ٨١5 396  700 072 203  700 794 89  -    -    500 948 103  9٠٠ ٨١5 396  400 865 51  500 950 344  الرتبية

١٠٠ ٧66 ١٧٢  100 313 43  500 132 83  -    -    500 320 46  ١٠٠ ٧66 ١٧٢  300 604 28  800 161 144  العلوم الطبيعية 

6٠٠ ١٨١ 3٨  400 773 20  000 800 4  -    -    200 608 12  6٠٠ ١٨١ 3٨  100 487 8  500 694 29  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

٠٠٠ 6٢٢ 6٨  000 300 23  700 295 13  -    -    300 026 32  ٠٠٠ 6٢٢ 6٨  400 896 22  600 725 45  العلوم االجتماعية واإلنسانية 

٧٠٠ ١٧3 ١١٨ 700 333 11  500 342 56  -    -    500 497 50  ٧٠٠ ١٧3 ١١٨ 600 118 35  100 055 83  الثقافة 

٨٠٠ 5٨٠ 55  000 413 20  000 763 5  -    -    800 404 29  ٨٠٠ 5٨٠ 55  300 282 18  500 298 37  االتصال واملعلومات

5٠٠ 9٨3 ٢١  000 143 10  000 700 2  -    -    500 140 9  5٠٠ 9٨3 ٢١  -    500 983 21  معهد اليونسكو لإلحصاء

4٠٠ 999 93  -    900 652 6  800 141  -    700 204 87  4٠٠ 999 93  400 694 53  000 305 40  إدارة املكاتب امليدانية

٠٠٠ ٧4٠ 3  -    -    -    -    000 740 3  ٠٠٠ ٧4٠ 3  200 080 3  800 659  التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

٠٠٠ ٨63 969 9٠٠ 34٨ 33٢ 3٠٠ 4٨١ ٢6٢ ٨٠٠ ١4١  -    ٠٠٠ ٨9١ 3٧4 ٠٠٠ ٨63 969 ٧٠٠ ٠٢٨ ٢٢٢ 3٠٠ ٨34 ٧4٧ املجموع، الباب الثاني - ألف

الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

3٠٠ 66٢ 6  000 500  -    -    -    300 162 6  3٠٠ 66٢ 6  600 694 3  700 967 2  تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا1 -

تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق املساواة بني 2 -
الجنسني

  617 900  1 646 000  ٢ ٢63 9٠٠  2 225 800    -    -  38 100    -  ٢ ٢63 9٠٠

١٠٠ ٠٠٨ ١3  000 400  -    -    100 349 4  000 259 8  ١٠٠ ٠٠٨ ١3  000 959 10  100 049 2  التخطيط االسرتاتيجي3 -

6٠٠ 3١٨ ١4  -    000 000 4  -    -    600 318 10  6٠٠ 3١٨ ١4  100 991 8  500 327 5  إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة4 -

6٠٠ ٠4٠ ٢5  -    -    600 930 2  -    000 110 22  6٠٠ ٠4٠ ٢5  600 597 18  000 443 6  العالقات الخارجية وإعالم الجمهور 5 -

٢٠٠ 4١6 ٢  -    000 200  -    -    200 216 2  ٢٠٠ 4١6 ٢  400 565 1  800 850  دعم وتنسيق العمل امليداني6 -

٧٠٠ ٧٠9 63  ٠٠٠ 9٠٠  ١٠٠ ٢3٨ 4  6٠٠ 93٠ ٢  ١٠٠ 349 4  9٠٠ ٢9١ 5١  ٧٠٠ ٧٠9 63  ٧٠٠ 453 45  ٠٠٠ ٢56 ١٨  املجموع، الباب الثاني - باء

9٠٠ ٧٢٧ ١5  -    -    -    -    900 727 15  9٠٠ ٧٢٧ ١5  ٨٠٠ 366 ١  ١٠٠ 36١ ١4  برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسيةجيم -

6٠٠ 3٠٠ ٠49 ١ 9٠٠ ٢4٨ 333  4٠٠ ٧١9 ٢66  4٠٠ ٠٧٢ 3  ١٠٠ 349 4  ٨٠٠ 9١٠ 44١  6٠٠ 3٠٠ ٠49 ١ ٢٠٠ ٨49 ٢6٨  4٠٠ 45١ ٧٨٠  املجموع، الباب الثاني

اعتمادات إضافية قدرها  للدول األعضاء والبالغة 581.2 مليون دوالر ومن  املقرَّرة  القائم عىل 595.2 مليون دوالر من االشرتاكات  السيناريو  العادي يف  الربنامج  تمول ميزانية   1 
14 مليون دوالر تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى.
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أبواب امليزانية

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

 ميزانية 
املوظفني 

املجموع

اعتمادات 
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 
595.2 مليون 

دوالر

الحساب 
الخاص 

للتكاليف 
اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر دوالردوالر

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

٧٠٠ ٧9١ 3١  -    -    -    600 240 6  100 551 25  ٧٠٠ ٧9١ 3١  100 891 13  600 900 17  إدارة املوارد البرشية )HRM(ألف -

٧٠٠ ٢٧6 ١٨  -    400 188  -    500 239 6  800 848 11  ٧٠٠ ٢٧6 ١٨  300 215 16  400 061 2  إدارة الشؤون املالية )BFM(باء -

6٠٠ 3٠5 64  -    -    700 263 33  -    900 041 31  6٠٠ 3٠5 64  700 155 30  900 149 34  إدارة خدمات الدعم )MSS(جيم -

البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا دال -
)IOP( املعلومات واالتصاالت

  1 200 500  6 786 200  ٧ 9٨6 ٧٠٠  5 231 700  2 755 000    -    -    -  ٧ 9٨6 ٧٠٠

4٠٠ ٢٨3 ١5  -    -    000 834 3  -    400 449 11  4٠٠ ٢٨3 ١5  700 120 12  700 162 3  إدارة األمن والسالمةهاء -

١٠٠ 644 ١3٧  -    4٠٠ ١٨٨  ٧٠٠ ٠9٧ 3٧  ١٠٠ ٢35 ١5  9٠٠ ١٢٢ ٨5  ١٠٠ 644 ١3٧  ٠٠٠ ١69 ٧9  ١٠٠ 4٧5 5٨  املجموع، الباب الثالث

٢٠٠ 36٨ ٢4٠ ١ 9٠٠ ٢4٨ 333  ٨٠٠ 9٠٧ ٢66  ١٠٠ ١٧٠ 4٠  ٧٠٠ ٢١٧ ٢٧  ٧٠٠ ٨٢3 5٧٢  ٢٠٠ 36٨ ٢4٠ ١ 3٠٠ ٠٠١ 3٧٠ 9٠٠ 366 ٨٧٠ املجموع، األبواب من األول إىل الثالث

٢٠٠ 53٠ ١  -    -    -    -    200 530 1  ٢٠٠ 53٠ ١  200 530 1  -    األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت املتعلقة باملوظفني 

األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل 
للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة

    -  3 450 700  3 45٧٠٠ ٠  3 450 700    -    -    -    -  3 45٧٠٠ ٠

الباب الرابع - سداد قروض تجديد مباني املقر ومبنى مكتب 
الرتبية الدويل                   

  12 186 200    -  ١٨ ١٢6 ٢٠٠  12 186 200    -    -    -    -  ١٨ ١٢6 ٢٠٠

 الباب الخامس - الزيادات املتوقعة يف التكاليف
والنفقات الطارئة 

  2 283 500  2 925 700  5 ٢٠9 ٢٠٠  5 209 200    -    -    -    -  5 ٢٠9 ٢٠٠

5٠٠ ٧44 ٢6٢ ١ 9٠٠ ٢4٨ 333  ٨٠٠ 9٠٧ ٢66  ١٠٠ ١٧٠ 4٠  ٧٠٠ ٢١٧ ٢٧  ٠٠٠ ٢٠٠ 595  5٠٠ ٧44 ٢6٢ ١ 9٠٠ 9٠٧ 3٧٧  6٠٠ ٨36 ٨٨4  املجموع، األبواب من األول إىل الخامس

)٧٠٠ ٢١٧ ٢٧) )٧٠٠ ٢١٧ ٢٧) الخصم املتعلق باسرتداد التكاليف اإلدارية من املساهمات الطوعية

التسوية والخصم املتعلقان بالنفقات الداخلية املقدرة الراجعة إىل 
الصناديق املدرة للدخل

 (١٠٠ ٧٨٠ ١٠) )١٠٠ ٧٨٠ ١٠(

٧٠٠ ٧46 ٢٢4 ١  ٧٠٠ ٧46 ٢٢4 ١  مجموع امليزانية الصايف

اعتمادات إضافية قدرها  للدول األعضاء والبالغة 581.2 مليون دوالر ومن  املقرَّرة  القائم عىل 595.2 مليون دوالر من االشرتاكات  السيناريو  العادي يف  الربنامج  تمول ميزانية   1 
14 مليون دوالر تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى.
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دة بحسب قطاعات الربنامج واألبواب الرئيسية للميزانية  الشكل ١ - امليزانية املوحَّ

)عىل أساس اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٤٠٠

٤٥٠

اعتمادات أخرى
(االحتياطات 

وسداد القروض
والباب الخامس)

الخدمات 
الداخلية

برنامج املساهمة 
وبرنامج املنح 

الدراسية

الخدمات 
املتعلقة بالربامج

إدارة 
املكاتب امليدانية

معهد 
اليونسكو 
لإلحصاء

االتصال واملعلومات الثقافة العلوم 
االجتماعية 
واإلنسانية

اللجنة الدولية 
الحكومية 

لعلوم املحيطات

العلوم الطبيعية الرتبية السياسة العامة 
واإلدارة

العجز املساهمات الطوعية الصناديق املدرة للدخل الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

 الشكل ٢ - امليزانية اإلجمالية ملرشوع الوثيقة 39م/5 بحسب مصدر التمويل

)قبل خصم التسويات)

٢٦٦٫٩
٪٢١

٤٠٫٢
٪٣

٢٧٫٢
٪٢

٥٩٥٫٢
٪٤٧

٣٣٣٫٢
٪٢٧

بماليني الدوالرات

الصناديق املدرة للدخل

الحساب الخاص
للتكاليف اإلدارية

اعتمادات ميزانية
الربنامج العادي

املساهمات الطوعية

العجز

iii  



ملخص موارد امليزانية املوحدة بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية املوظفني وبحسب مصادر التمويل

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 518 مليون دوالر )خطة اإلنفاق(

أبواب امليزانية

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية 
املوظفني

التوزيع بحسب مصدر  التمويل

  امليزانية
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

 البالغة
518 مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

 املساهمات
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

الباب األول – السياسة العامة واإلدارة

٧٠٠ ٨96 9  -    -    -    -    700 896 9  ٧٠٠ ٨96 9  500 251 2  200 645 7  الهيئتان الرئاسيتانألف -

-    اإلدارةباء -

3٠٠ 493 ٨  -    -    -    700 159 3  600 333 5  3٠٠ 493 ٨  900 295 7  400 197 1  اإلدارة العامة1 -

٢٠٠ ٠١4 ٧  -    -    -    500 609 2  700 404 4  ٢٠٠ ٠١4 ٧  800 554 6  400 459  اإلرشاف الداخيل2 -

٠٠٠ 4٨9 4  -    -    -    000 670 1  000 819 2  ٠٠٠ 4٨9 4  800 300 4  200 188  املعايري الدولية والشؤون القانونية3 -

١٠٠ ١3٨ ١  -    -    -    400 423  700 714  ١٠٠ ١3٨ ١  800 914  300 223  األخالقيات4 -

6٠٠ 994 ٢٠ -    -    -    -    600 994 20 6٠٠ 994 ٢٠ -    600 994 20 اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدةجيم -

9٠٠ ٠٢5 5٢ -    -    -    6٠٠ ٨6٢ ٧  3٠٠ ١63 44  9٠٠ ٠٢5 5٢  ٨٠٠ 3١٧ ٢١  ١٠٠ ٧٠٨ 3٠  املجموع، الباب األول

الباب الثاني - الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

الربامجألف -

٧٠٠ ٨١٢ 3٨٠  100 396 208  700 794 89  -    -    900 621 82  ٧٠٠ ٨١٢ 3٨٠  700 696 51  000 116 329  الرتبية

3٠٠ ٧٧٠ ١6٧  800 298 46  500 132 83  -    -    000 339 38  3٠٠ ٧٧٠ ١6٧  300 604 28  000 166 139  العلوم الطبيعية 

٧٠٠ ٢5٧ ٢٨  400 776 12  000 800 4  -    -    300 681 10  ٧٠٠ ٢5٧ ٢٨  200 022 8  500 235 20  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

9٠٠ ٠43 6٢  000 300 23  700 295 13  -    -    200 448 25  9٠٠ ٠43 6٢  400 143 19  500 900 42  العلوم االجتماعية واإلنسانية 

5٠٠ ٢٨٨ ١١٧  500 366 15  500 342 56  -    -    500 579 45  5٠٠ ٢٨٨ ١١٧  900 414 34  600 873 82  الثقافة 

3٠٠ ٠4١ 49  000 440 19  000 763 5  -    -    300 838 23  3٠٠ ٠4١ 49  600 571 17  700 469 31  االتصال واملعلومات

٢٠٠ 963 ٢٠  400 140 10  000 700 2  -    -    800 122 8  ٢٠٠ 963 ٢٠  -    200 963 20  معهد اليونسكو لإلحصاء

5٠٠ ٧6١ 9١  -    900 652 6  800 141  -    800 966 84  5٠٠ ٧6١ 9١  400 694 53  100 067 38  إدارة املكاتب امليدانية

-    -    -    -    -    -    -    -    -    التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

١٠٠ 939 9١٧  ٢٠٠ ٧١٨ 335  3٠٠ 4٨١ ٢6٢  ٨٠٠ ١4١  -    ٨٠٠ 59٧ 3١9  ١٠٠ 939 9١٧  5٠٠ ١4٧ ٢١3  6٠٠ ٧9١ ٧٠4  املجموع، الباب الثاني - ألف

الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

٠٠٠ 6٠5 4  000 500  -    -    -    000 105 4  ٠٠٠ 6٠5 4  500 682 3  500 922  تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا1 -

تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق املساواة بني 2 -
الجنسني

  295 900  1 641 700  ١ 93٧ 6٠٠  1 899 500    -    -  38 100    -  ١ 93٧ 6٠٠

6٠٠ ١٧9 ١٢  000 400  -    -    300 382 4  300 397 7  6٠٠ ١٧9 ١٢  000 959 10  600 220 1  التخطيط االسرتاتيجي3 -

٨٠٠ ٧١5 ١3  -    000 000 4  -    -    800 715 9  ٨٠٠ ٧١5 ١3  100 991 8  700 724 4  إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة4 -

6٠٠ ٨١4 ٢4  000 420 2  -    600 930 2  -    000 464 19  6٠٠ ٨١4 ٢4  600 597 18  000 217 6  العالقات الخارجية وإعالم الجمهور 5 -

5٠٠ ٢5١ ٢  -    000 200  -    -    500 051 2  5٠٠ ٢5١ ٢  400 565 1  100 686  دعم وتنسيق العمل امليداني6 -

١٠٠ 5٠4 59  ٠٠٠ 3٢٠ 3  ١٠٠ ٢3٨ 4  6٠٠ 93٠ ٢  3٠٠ 3٨٢ 4  ١٠٠ 633 44  ١٠٠ 5٠4 59  3٠٠ 43٧ 45  ٨٠٠ ٠66 ١4  املجموع، الباب الثاني - باء

4٠٠ ٢١٠ ١3  -    -    -    -    400 210 13  4٠٠ ٢١٠ ١3  ٨٠٠ 366 ١  6٠٠ ٨43 ١١  برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسيةجيم -

6٠٠ 653 99٠  ٢٠٠ ٠3٨ 339  4٠٠ ٧١9 ٢66  4٠٠ ٠٧٢ 3  3٠٠ 3٨٢ 4  3٠٠ 44١ 3٧٧  6٠٠ 653 99٠  6٠٠ 95١ ٢59  ٠٠٠ ٧٠٢ ٧3٠  املجموع، الباب الثاني

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

9٠٠ 5٢4 ٢9  -    -    -    300 887 5  600 637 23  9٠٠ 5٢4 ٢9  700 613 13  200 911 15  إدارة املوارد البرشية )HRM(ألف -

٧٠٠ ٢4٢ ١٧  -    400 188  -    600 344 6  700 709 10  ٧٠٠ ٢4٢ ١٧  300 215 16  400 027 1  إدارة الشؤون املالية )BFM(باء -

١٠٠ 65٨ 6٠  -    -    700 263 33  -    400 394 27  ١٠٠ 65٨ 6٠  700 155 30  400 502 30  إدارة خدمات الدعم )MSS(جيم -

تمول ميزانية الربنامج العادي يف السيناريو القائم عىل 518 مليون دوالر من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء والبالغة 507 ماليني دوالر ومن اعتمادات إضافية قدرها 11   1
مليون دوالر تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.
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أبواب امليزانية

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية 
املوظفني

التوزيع بحسب مصدر  التمويل

  امليزانية
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

 البالغة
518 مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

 املساهمات
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا دال -
)IOP( املعلومات واالتصاالت

  581 400  6 786 200  ٧ 36٧ 6٠٠  4 626 700  2 740 900    -    -    -  ٧ 36٧ 6٠٠

١٠٠ 6٨١ ١3  -    -    000 834 3  -    100 847 9  ١٠٠ 6٨١ ١3  700 120 12  400 560 1  إدارة األمن والسالمةهاء -

4٠٠ 4٧4 ١٢٨  -    4٠٠ ١٨٨  ٧٠٠ ٠9٧ 3٧  ٨٠٠ 9٧٢ ١4  5٠٠ ٢١5 ٧6  4٠٠ 4٧4 ١٢٨  6٠٠ ٨9١ ٧٨  ٨٠٠ 5٨٢ 49  املجموع، الباب الثالث

9٠٠ ١53 ١٧١ ١ ٢٠٠ ٠3٨ 339  ٨٠٠ 9٠٧ ٢66  ١٠٠ ١٧٠ 4٠  ٧٠٠ ٢١٧ ٢٧  ١٠٠ ٨٢٠ 49٧  9٠٠ ١53 ١٧١ ١ ٠٠٠ ١6١ 36٠  9٠٠ 99٢ ٨١٠  املجموع، األبواب من األول إىل الثالث

-    -    -    -    -    -    -    -    -    األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت املتعلقة باملوظفني 

األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل للتأمني 
الصحي بعد انتهاء الخدمة

    -  3 282 100  3 ١٠٠ ٢٨٢  3 282 100    -    -    -    -  3 ١٠٠ ٢٨٢

الباب الرابع - سداد قروض تجديد مباني املقر ومبنى مكتب 
الرتبية الدويل                   

  12 186 200    -  ١٨ ١٢6 ٢٠٠  12 186 200    -    -    -    -  ١٨ ١٢6 ٢٠٠

الباب الخامس - الزيادات املتوقعة يف التكاليف والنفقات 
الطارئة 

  1 886 600  2 825 000  4 ٧١١ 6٠٠  4 711 600    -    -    -    -  4 ٧١١ 6٠٠

٨٠٠ 333 ١9١ ١ ٢٠٠ ٠3٨ 339  ٨٠٠ 9٠٧ ٢66  ١٠٠ ١٧٠ 4٠  ٧٠٠ ٢١٧ ٢٧  ٠٠٠ ٠٠٠ 5١٨  ٨٠٠ 333 ١9١ ١ ١٠٠ ٢6٨ 366  ٧٠٠ ٠65 ٨٢5  املجموع، األبواب من األول إىل الخامس

)٧٠٠ ٢١٧ ٢٧) )٧٠٠ ٢١٧ ٢٧) الخصم املتعلق باسرتداد التكاليف اإلدارية من املساهمات الطوعية

التسوية والخصم املتعلقان بالنفقات الداخلية املقدرة الراجعة إىل 
الصناديق املدرة للدخل

 (١٠٠ ٧٨٠ ١٠) )١٠٠ ٧٨٠ ١٠(

 مجموع امليزانية الصايف
 ١ ١53 336 ٠٠٠

 
 ١ ١53 336 ٠٠٠

تمول ميزانية الربنامج العادي يف السيناريو القائم عىل 518 مليون دوالر من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء والبالغة 507 ماليني دوالر ومن اعتمادات إضافية   1 
قدرها 11 مليون دوالر تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.
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دة بحسب قطاعات الربنامج واألبواب الرئيسية للميزانية  الشكل ١ - امليزانية املوحَّ

)عىل أساس اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٤٠٠

٤٥٠

اعتمادات أخرى
(االحتياطات 

وسداد القروض
والباب الخامس)

الخدمات 
الداخلية

برنامج املساهمة 
وبرنامج املنح 

الدراسية

الخدمات 
املتعلقة بالربامج

إدارة 
املكاتب امليدانية

معهد 
اليونسكو 
لإلحصاء

االتصال واملعلومات الثقافة العلوم 
االجتماعية 
واإلنسانية

اللجنة الدولية 
الحكومية 

لعلوم املحيطات

العلوم الطبيعية الرتبية السياسة العامة 
واإلدارة

العجز املساهمات الطوعية الصناديق املدرة للدخل الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

 الشكل ٢ - امليزانية اإلجمالية ملرشوع الوثيقة 39م/5 بحسب مصدر التمويل

)قبل خصم التسويات)

٢٦٦٫٩
٪٢٢

٤٠٫٢
٪٣

٢٧٫٢
٪٢

٥١٨
٪٤٤

٣٣٩٫٠
٪٢٩

الصناديق املدرة للدخل

اعتمادات ميزانية
الربنامج العادي

املساهمات الطوعية

العجز

الحساب الخاص
للتكاليف اإلدارية

  vi



القسم ١

الربنامج وامليزانية املعتمدة



الودائع ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
ومصادر أخرى.

الباب األول – السياسة العامة واإلدارة

3

الباب األول – السياسة العامة واإلدارة

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالرالباب   األول - ١

النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية
املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية
التشغيلية

 ميزانية
املوظفني

املجموع

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 595.2 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

ألف - الهيئتا§ن الرئاسيتان

500 251 2  -    -    -    -    500 251 2  500 251 2  500 251 2  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -       -امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تحسني سري العمل عىل نحو رشيد وفعال من حيث 
التكاليف يف املؤتمر العام

  3 620 755 3 620 755  3 620 755    -    -    -    -  3 620 755

النتيجة 
املنشودة 2

تحسني سري العمل عىل نحو رشيد وفعال من حيث 
التكاليف يف املجلس التنفيذي

  4 427 145  4 427 145  4 427 145    -    -    -    -  4 427 145

9٠٠ ٠4٧ ٨  -    -    -    -    9٠٠ ٠4٧ ٨  9٠٠ ٠4٧ ٨  -    9٠٠ ٠4٧ ٨  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

4٠٠ ٢99 ١٠  -    -    -    -    4٠٠ ٢99 ١٠  4٠٠ ٢99 ١٠  5٠٠ ٢5١ ٢  9٠٠ ٠4٧ ٨  املجموع، الباب األول - ألف

باء - اإلدارة

الفصل ١ - اإلدارة العامة

300 961 7  -    -    -    800 188 3  500 772 4  300 961 7  300 961 7  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 3

900 344  -    -    -    -    900 344  900 344  900 344  االضطالع بالقيادة واإلدارة التنفيذيتني

النتيجة 
املنشودة 4

املحافظة عىل جدوى اليونسكو وفعاليتها عن طريق 
القيادة االسرتاتيجية والتواصل الفعيل مع الدول 

األعضاء

  352 100  352 100  352 100    -    -    -    -  352 100

النتيجة 
املنشودة 5

تعزيز املكانة االسرتاتيجية للمنظمة عىل صعيد 
الريادة واألنشطة التي تضطلع بها يف إطار منظومة 

األمم املتحدة، وذلك عن طريق اإلرشاف الفعيل عىل 
مكتبَي اليونسكو املعنيَّني باالتصال باألمم املتحدة 
والتفاعل الفعيل معهما يف مختلف املجاالت، ومنها 

االتساق عىل نطاق منظومة األمم املتحدة فيما يخص 
وضع األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني 
موضع التطبيق الفعيل وفقاً ملا يتعلق بها من أحكام 

خطة العمل عىل نطاق املنظومة بشأن املساواة بني 
الجنسني وتمكني املرأة )UN-SWAP(، وفيما يخص 
املساعي العاجلة الرامية إىل مّد يد العون للبلدان التي 

تحتاج إىل املساعدة

  293 000  293 000  293 000    -    -    -    -  293 000

النتيجة 
املنشودة 6

ضمان اضطالع فريق كبار املوظفني اإلداريني 
بإدارة املنظمة إدارة فعالة عن طريق تعزيز التنسيق 

والتفاعل والرصد

  293 000  293 000  293 000    -    -    -    -  293 000

٠٠٠ ٢٨3 ١  -    -    -    -    ٠٠٠ ٢٨3 ١  ٠٠٠ ٢٨3 ١  -    ٠٠٠ ٢٨3 ١  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

3٠٠ ٢44 9  -    -    -    ٨٠٠ ١٨٨ 3  5٠٠ ٠55 6  3٠٠ ٢44 9  3٠٠ 96١ ٧  ٠٠٠ ٢٨3 ١  املجموع، الفصل ١



الودائع ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
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394م/5 املعتمدة -  السياسة العامة واإلدارة  

النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية
املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية
التشغيلية

 ميزانية
املوظفني

املجموع

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 595.2 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

 الفصل ٢ - اإلرشاف الداخيل

700 554 6  -    -    -    700 464 2  000 090 4  700 554 6  700 554 6  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 7

تعزيز إجراءات اليونسكو الخاصة بالحوكمة واملراقبة 
وإدارة املخاطر إلتاحة تحقيق األهداف املعتمدة 
تحقيقاً منهجياً، وتحسني كيفية التنفيذ وزيادة 

الثقة باملنظمة، عن طريق األخذ بما يخص هذا األمر 
من التوصيات التي تتمخض عنها عمليات املراجعة 

واألنشطة االستشارية

  336 200  336 200  336 200    -    -    -    -  336 200

النتيجة 
املنشودة 8

تعزيز عملية اتخاذ القرارات القائمة عىل البيّنات، 
وكذلك التعّلم عىل صعيد املنظمة واملساءلة عن النتائج 

وفعالية الربامج، عن طريق االستفادة من النتائج 
وتنفيذ التوصيات التي تتمخض عنها عمليات التقييم

  159 000  159 000  159 000    -    -    -    -  159 000

النتيجة 
املنشودة 9

900 94  -    -    -    -    900 94  900 94  900 94  تعزيز املساءلة والتقيد باللوائح والنُظم يف اليونسكو

١٠٠ 59٠  -    -    -    -    ١٠٠ 59٠  ١٠٠ 59٠  -    ١٠٠ 59٠  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٨٠٠ ١44 ٧  -    -    -    ٧٠٠ 464 ٢  ١٠٠ 6٨٠ 4  ٨٠٠ ١44 ٧  ٧٠٠ 554 6  ١٠٠ 59٠  املجموع، الفصل ٢

-     الفصل 3 - املعايري الدولية والشؤون القانونية

800 300 4  -    -    -    100 586 1  700 714 2  800 300 4  800 300 4  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 10

االمتثال للوائح والنُظم أثناء إدارة املنظمة وتنفيذ 
الربنامج 

  297 500  297 500  297 500    -    -    -    -  297 500

3٠٠ 59٨ 4  -    -    -    ١٠٠ 5٨6 ١  ٢٠٠ ٠١٢ 3  3٠٠ 59٨ 4  ٨٠٠ 3٠٠ 4  5٠٠ ٢9٧  املجموع، الفصل 3

الفصل 4 - األخالقيات

800 914  -    -    -    900 393  900 520  800 914  800 914  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 11

مساعدة املنظمة عىل تهيئة بيئة عمل أخالقية 
واملحافظة عليها

  227 300  227 300  227 300    -    -    -    -  227 300

١٠٠ ١4٢ ١  -    -    -    9٠٠ 393  ٢٠٠ ٧4٨  ١٠٠ ١4٢ ١  ٨٠٠ 9١4  3٠٠ ٢٢٧  املجموع، الفصل 4

5٠٠ ١٢9 ٢٢  -    -    -    5٠٠ 633 ٧  ٠٠٠ 496 ١4  5٠٠ ١٢9 ٢٢  6٠٠ ٧3١ ١9  9٠٠ 39٧ ٢  املجموع، الباب األول - باء

جيم - اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة 

-    -    -    -    -    املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

600 994 20  -    600 994 20  600 994 20  600 994 20  امليزانية التشغيليةثانياً -

6٠٠ 994 ٢٠  -    -    -    -    6٠٠ 994 ٢٠  6٠٠ 994 ٢٠  -    6٠٠ 994 ٢٠  املجموع، الباب األول - جيم

١٠٠ 9٨3 ٢١  -    -    -    5٠٠ 633 ٧  6٠٠ 349 ١4  ١٠٠ 9٨3 ٢١  ١٠٠ 9٨3 ٢١  -    املجموع، املوظفون )الوظائف الثابتة)

4٠٠ 44٠ 3١  -    -    -    -    4٠٠ 44٠ 3١  4٠٠ 44٠ 3١  -    4٠٠ 44٠ 3١  املجموع، امليزانية التشغيلية

5٠٠ 4٢3 53  -    -    -    5٠٠ 633 ٧  ٠٠٠ ٧9٠ 45  5٠٠ 4٢3 53  ١٠٠ 9٨3 ٢١   4٠٠ 44٠ 3١ املجموع، الباب األول



الودائع ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
ومصادر أخرى.

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.2 مليون دوالرالباب   األول - ٢

بنود اإلنفاق

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية 

وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

  امليزانية

التشغيلية 

  ميزانية

املوظفني 
املجموع

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 

للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 

للدخل

 املساهمات

الطوعية
املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

ألف - الهيئتان الرئاسيتان

500 251 2  -    -    -    -    500 251 2  500 251 2  500 251 2  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    -    -    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

000 000 1  -    -    -    -    000 000 1  000 000 1  000 000 1  املوظفون املؤقتون

000 000 1  -    -    -    -    000 000 1  000 000 1  000 000 1  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 15  -    -    -    -    000 15  000 15  000 15  تكاليف بعثات املوظفني

000 000 3  -    -    -    -    000 000 3  000 000 3  000 000 3  تكاليف االستشاريني والخرباء

200 594 1  -    -    -    -    200 594 1  200 594 1  200 594 1  الخدمات التعاقدية

-    -    -    -    -    -    -    -    التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

600 370 1  -    -    -    -    600 370 1  600 370 1  600 370 1  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

100 68  -    -    -    -    100 68  100 68  100 68  النفقات األخرى

900 047 8  -    -    -    -    900 047 8  900 047 8  -  900 047 8  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

4٠٠ ٢99 ١٠  -    -    -    -    4٠٠ ٢99 ١٠  4٠٠ ٢99 ١٠  5٠٠ ٢5١ ٢  9٠٠ ٠4٧ ٨  املجموع، الباب األول - ألف

باء - اإلدارة

الفصل ١ - اإلدارة العامة

300 961 7  -    -    -    800 188 3  500 772 4  300 961 7  300 961 7  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    -    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

-    -    -    -    -    -    -    -    املوظفون املؤقتون

000 900  -    -    -    -    000 900  000 900  000 900  تكاليف بعثات املوظفني

600 5  -    -    -    -    600 5  600 5  600 5  الهدايا املخصصة للزيارات الرسمية

000 55  -    -    -    -    000 55  000 55  000 55  آلية فريق كبار املوظفني اإلداريني

 تكاليف الضيافة الخاصة باملديرة العامة

نائب املديرة العامة

  25 000  25 000  25 000    -    -    -    -  25 000

-    -    -    -    -    -    -    -    املديرة العامة والخدمات التعاقدية

-    -    -    -    -    -    -    التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

400 297  -    -    -    -    400 297  400 297  400 297  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

-    -    -    -    -    -    -    -    النفقات األخرى

000 283 1  -    -    -    -    000 283 1  000 283 1  -  000 283 1  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

3٠٠ ٢44 9  -    -    -    ٨٠٠ ١٨٨ 3  5٠٠ ٠55 6  3٠٠ ٢44 9  3٠٠ 96١ ٧  ٠٠٠ ٢٨3 ١  املجموع، الفصل ١

الفصل ٢ - اإلرشاف الداخيل 

700 554 6  -    -    -    700 464 2  000 090 4  700 554 6  700 554 6  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    -    -    -    التكاليف األخرى:ثانياً -

-    -    -    -    -    -    -    -    املوظفون املؤقتون

000 80  -    -    -    -    000 80  000 80  000 80  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 188  -    -    -    -    000 188  000 188  000 188  تكاليف بعثات املوظفني

500 76  -    -    -    -    500 76  500 76  500 76  تكاليف االستشاريني والخرباء

700 20  -    -    -    -    700 20  700 20  700 20  الخدمات التعاقدية

000 16  -    -    -    -    000 16  000 16  000 16  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

900 125  -    -    -    -    900 125  900 125  900 125  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

000 83  -    -    -    -    000 83  000 83  000 83  النفقات األخرى

100 590  -    -    -    -    100 590  100 590  -  100 590  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٨٠٠ ١44 ٧  -    -    -    ٧٠٠ 464 ٢  ١٠٠ 6٨٠ 4  ٨٠٠ ١44 ٧  ٧٠٠ 554 6  ١٠٠ 59٠  املجموع، الفصل ٢
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بنود اإلنفاق

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية 

وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

  امليزانية

التشغيلية 

  ميزانية

املوظفني 
املجموع

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 

للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 

للدخل

 املساهمات

الطوعية
املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

الفصل 3 - املعايري الدولية والشؤون القانونية 

800 300 4  -    -    -    100 586 1  700 714 2  800 300 4  800 300 4  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    -    -    -    التكاليف األخرى:ثانياً -

000 40  -    -    -    -    000 40  000 40  000 40  املوظفون املؤقتون

-    -    -    -    -    -    -    -    بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 65  -    -    -    -    000 65  000 65  000 65  تكاليف بعثات املوظفني

000 27  -    -    -    -    000 27  000 27  000 27  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 20  -    -    -    -    000 20  000 20  000 20  الخدمات التعاقدية

000 6  -    -    -    -    000 6  000 6  000 6  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

500 125  -    -    -    -    500 125  500 125  500 125  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

000 14  -    -    -    -    000 14  000 14  000 14  النفقات األخرى

500 297  -    -    -    -    500 297  500 297  -  500 297  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

3٠٠ 59٨ 4  -    -    -    ١٠٠ 5٨6 ١  ٢٠٠ ٠١٢ 3  3٠٠ 59٨ 4  ٨٠٠ 3٠٠ 4  5٠٠ ٢9٧  املجموع، الفصل 3

الفصل 4 - األخالقيات

800 914  -    -    -    900 393  900 520  800 914  800 914  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    -    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

900 23  -    -    -    -    900 23  900 23  900 23  املوظفون املؤقتون

-    -    -    -    -    -    -    -          بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 120  -    -    -    -    000 120  000 120  000 120  تكاليف بعثات املوظفني

900 43  -    -    -    -    900 43  900 43  900 43  تكاليف االستشاريني والخرباء

-    -    -    -    -    -    -    -          الخدمات التعاقدية

-    -    -    -    -    -    -    -          التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

500 33  -    -    -    -    500 33  500 33  500 33  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

000 6  -    -    -    -    000 6  000 6  000 6  النفقات األخرى

300 227  -    -    -    -    300 227  300 227  -  300 227  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

١٠٠ ١4٢ ١  -    -    -    9٠٠ 393  ٢٠٠ ٧4٨  ١٠٠ ١4٢ ١  ٨٠٠ 9١4  3٠٠ ٢٢٧  املجموع، الفصل 4

5٠٠ ١٢9 ٢٢  -    -    -    5٠٠ 633 ٧  ٠٠٠ 496 ١4  5٠٠ ١٢9 ٢٢  6٠٠ ٧3١ ١9  9٠٠ 39٧ ٢  املجموع، الباب األول - باء

جيم - اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة

000 680  -    000 680  000 680  000 680  لجنة الخدمة املدنية الدولية 1.

000 50  -    000 50  000 50  000 50  كلية موظفي منظومة األمم املتحدة2.

000 10  -    000 10  000 10  000 10  شبكة أطباء األمم املتحدة3.

شبكة إدارة املوارد البرشية، التابعة للجنة اإلدارية 4.

الرفيعة املستوى ملنظومة األمم املتحدة:

    -    -    -    -

000 110  -    000 110  000 110  000 110  -  شبكة إدارة املوارد البرشية

000 75  -    000 75  000 75  000 75  -  الشبكة املعنية بشؤون املالية وامليزانية

- أنشطة التنسيق املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت

  70 000  70 000  70 000    -  70 000

400 571 4  -    400 571 4  400 571 4  400 571 4  ترتيبات تقاسم التكاليف لنظام املنسقني املقيمني5.

اللجنة الربنامجية الرفيعة املستوى ملنظومة األمم 6.

املتحدة 

  44 000  44 000  44 000    -  44 000

000 450  -    000 450  000 450  000 450  وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة 7.

000 20  -    000 20  000 20  000 20  فريق األمم املتحدة املعني بالتقييم8.

املساهمة النظامية يف إدارة  األمم املتحدة  املعنية 9.

بالسالمة واألمن 

  3 604 000  3 604 000  3 604 000    -  3 604 000

500 686 10  -    500 686 10  500 686 10  500 686 10  املتطلبات األمنية الخاصة باملوظفني يف امليدان10.

000 374  -    000 374  000 374  000 374   املحكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية 11.

700 249  -    700 249  700 249  700 249  بوليصة التأمني ضد األفعال الكيدية 12.

600 994 20  -    -    -    -    600 994 20  600 994 20  -  600 994 20  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ 994 ٢٠  -    -    -    -    6٠٠ 994 ٢٠  6٠٠ 994 ٢٠  -    6٠٠ 994 ٢٠  املجموع، الباب األول - جيم

١٠٠ 9٨3 ٢١  -    -    -    5٠٠ 633 ٧  6٠٠ 349 ١4  ١٠٠ 9٨3 ٢١  ١٠٠ 9٨3 ٢١  -    املجموع، املوظفون )الوظائف الثابتة)

4٠٠ 44٠ 3١  -    -    -    -    4٠٠ 44٠ 3١  4٠٠ 44٠ 3١  -    4٠٠ 44٠ 3١  املجموع، امليزانية التشغيلية

5٠٠ 4٢3 53  -    -    -    5٠٠ 633 ٧  ٠٠٠ ٧9٠ 45  5٠٠ 4٢3 53  ١٠٠ 9٨3 ٢١  4٠٠ 44٠ 3١  املجموع، الباب األول

الودائع ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
ومصادر أخرى.
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النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية
التشغيلية

 ميزانية
املوظفني

املجموع

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

ألف - الهيئتان الرئاسيتان

500 251 2  -    -    -    -    500 251 2  500 251 2  500 251 2  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -       - امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تحسني سري العمل عىل نحو رشيد وفعال من حيث 
التكاليف يف املؤتمر العام

  3 532 200  3 532 200  3 532 200    -    -    -    -  3 532 200

النتيجة 
املنشودة 2

تحسني سري العمل عىل نحو رشيد وفعال من حيث 
التكاليف يف املجلس التنفيذي

  4 113 000  4 113 000  4 113 000    -    -    -    -  4 113 000

٢٠٠ 645 ٧  -    -    -    -    ٢٠٠ 645 ٧  ٢٠٠ 645 ٧  -    ٢٠٠ 645 ٧  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٧٠٠ ٨96 9  -    -    -    -    ٧٠٠ ٨96 9  ٧٠٠ ٨96 9  5٠٠ ٢5١ ٢  ٢٠٠ 645 ٧  املجموع، الباب األول - ألف

باء - اإلدارة

الفصل ١ - اإلدارة العامة

900 295 7  -    -    -    700 159 3  200 136 4  900 295 7  900 295 7  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 3

400 299  -    -    -    -    400 299  400 299  400 299  االضطالع بالقيادة واإلدارة التنفيذيتني

النتيجة 
املنشودة 4

املحافظة عىل جدوى اليونسكو وفعاليتها عن طريق 
القيادة االسرتاتيجية والتواصل الفعيل مع الدول 

األعضاء

  299 400  299 400  299 400    -    -    -    -  299 400

النتيجة 
املنشودة 5

تعزيز املكانة االسرتاتيجية للمنظمة عىل صعيد 
الريادة واألنشطة التي تضطلع بها يف إطار منظومة 

األمم املتحدة، وذلك عن طريق اإلرشاف الفعيل عىل 
مكتبَي اليونسكو املعنيَّني باالتصال باألمم املتحدة 
والتفاعل الفعيل معهما يف مختلف املجاالت، ومنها 

االتساق عىل نطاق منظومة األمم املتحدة فيما يخص 
وضع األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني 
موضع التطبيق الفعيل وفقاً ملا يتعلق بها من أحكام 

خطة العمل عىل نطاق املنظومة بشأن املساواة بني 
الجنسني وتمكني املرأة )UN-SWAP(، وفيما يخص 
املساعي العاجلة الرامية إىل مّد يد العون للبلدان التي 

تحتاج إىل املساعدة

  299 300  299 300  299 300    -    -    -    -  299 300

النتيجة 
املنشودة 6

ضمان اضطالع فريق كبار املوظفني اإلداريني 
بإدارة املنظمة إدارة فعالة عن طريق تعزيز التنسيق 

والتفاعل والرصد

  299 300  299 300  299 300    -    -    -    -  299 300

4٠٠ ١9٧ ١  -    -    -    -    4٠٠ ١9٧ ١  4٠٠ ١9٧ ١  -    4٠٠ ١9٧ ١  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

3٠٠ 493 ٨  -    -    -    ٧٠٠ ١59 3  6٠٠ 333 5  3٠٠ 493 ٨  9٠٠ ٢95 ٧  4٠٠ ١9٧ ١  املجموع، الفصل ١

 الفصل ٢ - اإلرشاف الداخيل

800 554 6  -    -    -    500 609 2  300 945 3  800 554 6  800 554 6  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 7

تعزيز إجراءات اليونسكو الخاصة بالحوكمة واملراقبة 
وإدارة املخاطر إلتاحة تحقيق األهداف املعتمدة 
تحقيقاً منهجياً، وتحسني كيفية التنفيذ وزيادة 

الثقة باملنظمة، عن طريق األخذ بما يخص هذا األمر 
من التوصيات التي تتمخض عنها عمليات املراجعة 

واألنشطة االستشارية

  261 700  261 700  261 700    -    -    -    -  261 700

النتيجة 
املنشودة 8

تعزيز عملية اتخاذ القرارات القائمة عىل البيّنات، 
وكذلك التعّلم عىل صعيد املنظمة واملساءلة عن النتائج 

وفعالية الربامج، عن طريق االستفادة من النتائج 
وتنفيذ التوصيات التي تتمخض عنها عمليات التقييم

  124 000  124 000  124 000    -    -    -    -  124 000

النتيجة 
املنشودة 9

700 73  -    -    -    -    700 73  700 73  700 73  تعزيز املساءلة والتقيد باللوائح والنُظم يف اليونسكو

4٠٠ 459  -    -    -    -    4٠٠ 459  4٠٠ 459  -    4٠٠ 459  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٢٠٠ ٠١4 ٧  -    -    -    5٠٠ 6٠9 ٢  ٧٠٠ 4٠4 4  ٢٠٠ ٠١4 ٧  ٨٠٠ 554 6  4٠٠ 459  املجموع، الفصل ٢

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر )خطة اإلنفاق)الباب   األول - ١
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النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية
التشغيلية

 ميزانية
املوظفني

املجموع

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

-     الفصل 3 - املعايري الدولية والشؤون القانونية

800 300 4  -    -    -    000 670 1  800 630 2  800 300 4  800 300 4  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 10

االمتثال للوائح والنُظم أثناء إدارة املنظمة وتنفيذ 
الربنامج 

  188 200  188 200  188 200    -    -    -    -  188 200

٠٠٠ 4٨9 4  -    -    -    ٠٠٠ 6٧٠ ١  ٠٠٠ ٨١9 ٢  ٠٠٠ 4٨9 4  ٨٠٠ 3٠٠ 4  ٢٠٠ ١٨٨  املجموع، الفصل 3

الفصل 4 - األخالقيات

800 914  -    -    -    400 423  400 491  800 914  800 914  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 11

مساعدة املنظمة عىل تهيئة بيئة عمل أخالقية 
واملحافظة عليها

  223 300  223 300  223 300    -    -    -    -  223 300

١٠٠ ١3٨ ١  -    -    -    4٠٠ 4٢3  ٧٠٠ ٧١4  ١٠٠ ١3٨ ١  ٨٠٠ 9١4  3٠٠ ٢٢3  املجموع، الفصل 4

6٠٠ ١34 ٢١  -    -    -    6٠٠ ٨6٢ ٧  ٠٠٠ ٢٧٢ ١3  6٠٠ ١34 ٢١  3٠٠ ٠66 ١9  3٠٠ ٠6٨ ٢  املجموع، الباب األول - باء

جيم - اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة 

-    -    -    -    -    املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

600 994 20  -    600 994 20  600 994 20  600 994 20  امليزانية التشغيليةثانياً -

6٠٠ 994 ٢٠  -    -    -    -    6٠٠ 994 ٢٠  6٠٠ 994 ٢٠  -    6٠٠ 994 ٢٠  املجموع، الباب األول - جيم

٨٠٠ 3١٧ ٢١  -    -    -    6٠٠ ٨6٢ ٧  ٢٠٠ 455 ١3  ٨٠٠ 3١٧ ٢١  ٨٠٠ 3١٧ ٢١  -    املجموع، املوظفون )الوظائف الثابتة)

١٠٠ ٧٠٨ 3٠  -    -    -    -    ١٠٠ ٧٠٨ 3٠  ١٠٠ ٧٠٨ 3٠  -    ١٠٠ ٧٠٨ 3٠  املجموع، امليزانية التشغيلية

9٠٠ ٠٢5 5٢  -    -    -    6٠٠ ٨6٢ ٧  3٠٠ ١63 44  9٠٠ ٠٢5 5٢  ٨٠٠ 3١٧ ٢١   ١٠٠ ٧٠٨ 3٠ املجموع، الباب األول

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالرالباب   األول - ٢

بنود اإلنفاق

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية 

وميزانية املوظفني
التوزيع بحسب مصدر التمويل

  امليزانية

التشغيلية 

  ميزانية

املوظفني 
املجموع

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 مليون 

دوالر

الحساب الخاص 

للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 

للدخل

 املساهمات

الطوعية
املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

ألف - الهيئتان الرئاسيتان

500 251 2  -    -    -    -    500 251 2  500 251 2  500 251 2  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    -    -    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

000 000 1  -    -    -    -    000 000 1  000 000 1  000 000 1  املوظفون املؤقتون

000 900  -    -    -    -    000 900  000 900  000 900  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 15  -    -    -    -    000 15  000 15  000 15  تكاليف بعثات املوظفني

000 000 3  -    -    -    -    000 000 3  000 000 3  000 000 3  تكاليف االستشاريني والخرباء

200 544 1  -    -    -    -    200 544 1  200 544 1  200 544 1  الخدمات التعاقدية

-    -    -    -    -    -    -    -    التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

900 117 1  -    -    -    -    900 117 1  900 117 1  900 117 1  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

100 68  -    -    -    -    100 68  100 68  100 68  النفقات األخرى

200 645 7  -    -    -    -    200 645 7  200 645 7  -  200 645 7  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٧٠٠ ٨96 9  -    -    -    -    ٧٠٠ ٨96 9  ٧٠٠ ٨96 9  5٠٠ ٢5١ ٢  ٢٠٠ 645 ٧  املجموع، الباب األول - ألف

باء - اإلدارة

الفصل ١ - اإلدارة العامة

900 295 7  -    -    -    700 159 3  200 136 4  900 295 7  900 295 7  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    -    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

-    -    -    -    -    -    -    -    املوظفون املؤقتون

000 830  -    -    -    -    000 830  000 830  000 830  تكاليف بعثات املوظفني

000 5  -    -    -    -    000 5  000 5  000 5  الهدايا املخصصة للزيارات الرسمية

000 45  -    -    -    -    000 45  000 45  000 45  آلية فريق كبار املوظفني اإلداريني

تكاليف الضيافة الخاصة باملديرة العامة

 نائب املديرة العامة

  20 000  20 000  20 000    -    -    -    -  20 000

-    -    -    -    -    -    -    -    الخدمات التعاقدية

-    -    -    -    -    -    -    التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

400 297  -    -    -    -    400 297  400 297  400 297  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

-    -    -    -    -    -    -    -    النفقات األخرى

400 197 1  -    -    -    -    400 197 1  400 197 1  -  400 197 1  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

3٠٠ 493 ٨  -    -    -    ٧٠٠ ١59 3  6٠٠ 333 5  3٠٠ 493 ٨  9٠٠ ٢95 ٧  4٠٠ ١9٧ ١  املجموع، الفصل ١

الفصل ٢ - اإلرشاف الداخيل 

800 554 6  -    -    -    500 609 2  300 945 3  800 554 6  800 554 6  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    -    -    -    التكاليف األخرى:ثانياً -

-    -    -    -    -    -    -    -    املوظفون املؤقتون

000 60  -    -    -    -    000 60  000 60  000 60  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 128  -    -    -    -    000 128  000 128  000 128  تكاليف بعثات املوظفني

500 56  -    -    -    -    500 56  500 56  500 56  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 10  -    -    -    -    000 10  000 10  000 10  الخدمات التعاقدية

000 16  -    -    -    -    000 16  000 16  000 16  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

900 125  -    -    -    -    900 125  900 125  900 125  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

000 63  -    -    -    -    000 63  000 63  000 63  النفقات األخرى

400 459  -    -    -    -    400 459  400 459  -  400 459  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٢٠٠ ٠١4 ٧  -    -    -    5٠٠ 6٠9 ٢  ٧٠٠ 4٠4 4  ٢٠٠ ٠١4 ٧  ٨٠٠ 554 6  4٠٠ 459  املجموع، الفصل ٢

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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بنود اإلنفاق

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية 

وميزانية املوظفني
التوزيع بحسب مصدر التمويل

  امليزانية

التشغيلية 

  ميزانية

املوظفني 
املجموع

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 مليون 

دوالر

الحساب الخاص 

للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 

للدخل

 املساهمات

الطوعية
املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

الفصل 3 - املعايري الدولية والشؤون القانونية 

800 300 4  -    -    -    000 670 1  800 630 2  800 300 4  800 300 4  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    -    -    -    التكاليف األخرى:ثانياً -

-    -    -    -    -    -    -    -    املوظفون املؤقتون

-    -    -    -    -    -    -    -    بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 45  -    -    -    -    000 45  000 45  000 45  تكاليف بعثات املوظفني

000 7  -    -    -    -    000 7  000 7  000 7  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 10  -    -    -    -    000 10  000 10  000 10  الخدمات التعاقدية

-    -    -    -    -    -    -    -    التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

200 123  -    -    -    -    200 123  200 123  200 123  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

000 3  -    -    -    -    000 3  000 3  000 3  النفقات األخرى

200 188  -    -    -    -    200 188  200 188  -  200 188  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٠٠٠ 4٨9 4  -    -    -    ٠٠٠ 6٧٠ ١  ٠٠٠ ٨١9 ٢  ٠٠٠ 4٨9 4  ٨٠٠ 3٠٠ 4  ٢٠٠ ١٨٨  املجموع، الفصل 3

الفصل 4 - األخالقيات

800 914  -    -    -    400 423  400 491  800 914  800 914  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    -    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

000 20  -    -    -    -    000 20  000 20  000 20  املوظفون املؤقتون

-    -    -    -    -    -    -    -          بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 120  -    -    -    -    000 120  000 120  000 120  تكاليف بعثات املوظفني

900 43  -    -    -    -    900 43  900 43  900 43  تكاليف االستشاريني والخرباء

-    -    -    -    -    -    -    -          الخدمات التعاقدية

-    -    -    -    -    -    -    -          التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

400 33  -    -    -    -    400 33  400 33  400 33  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

000 6  -    -    -    -    000 6  000 6  000 6  النفقات األخرى

300 223  -    -    -    -    300 223  300 223  -  300 223  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

١٠٠ ١3٨ ١  -    -    -    4٠٠ 4٢3  ٧٠٠ ٧١4  ١٠٠ ١3٨ ١  ٨٠٠ 9١4  3٠٠ ٢٢3  املجموع، الفصل 4

6٠٠ ١34 ٢١  -    -    -    6٠٠ ٨6٢ ٧  ٠٠٠ ٢٧٢ ١3  6٠٠ ١34 ٢١  3٠٠ ٠66 ١9  3٠٠ ٠6٨ ٢  املجموع، الباب األول - باء

جيم - اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة

000 680  -    000 680  000 680  000 680  لجنة الخدمة املدنية الدولية 1-

000 50  -    000 50  000 50  000 50  كلية موظفي منظومة األمم املتحدة2-

000 10  -    000 10  000 10  000 10  شبكة أطباء األمم املتحدة3-

شبكة إدارة املوارد البرشية، التابعة للجنة اإلدارية 4-
الرفيعة املستوى ملنظومة األمم املتحدة:

    -    -    -    -

000 110  -    000 110  000 110  000 110  -  شبكة إدارة املوارد البرشية

000 75  -    000 75  000 75  000 75  -  الشبكة املعنية بشؤون املالية وامليزانية

- أنشطة التنسيق املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

  70 000  70 000  70 000    -  70 000

400 571 4  -    400 571 4  400 571 4  400 571 4  ترتيبات تقاسم التكاليف لنظام املنسقني املقيمني5-

اللجنة الربنامجية الرفيعة املستوى ملنظومة األمم 6-
املتحدة 

  44 000  44 000  44 000    -  44 000

000 450  -    000 450  000 450  000 450  وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة 7-

000 20  -    000 20  000 20  000 20  فريق األمم املتحدة املعني بالتقييم8-

املساهمة النظامية يف إدارة  األمم املتحدة  املعنية 9-
بالسالمة واألمن 

  3 604 000  3 604 000  3 604 000    -  3 604 000

500 686 10  -    500 686 10  500 686 10  500 686 10  املتطلبات األمنية الخاصة باملوظفني يف امليدان10-

000 374  -    000 374  000 374  000 374   املحكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية 11-

700 249  -    700 249  700 249  700 249  بوليصة التأمني ضد األفعال الكيدية 12-

600 994 20  -    -    -    -    600 994 20  600 994 20  -  600 994 20  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ 994 ٢٠  -    -    -    -    6٠٠ 994 ٢٠  6٠٠ 994 ٢٠  -    6٠٠ 994 ٢٠  املجموع، الباب األول - جيم

٨٠٠ 3١٧ ٢١  -    -    -    6٠٠ ٨6٢ ٧  ٢٠٠ 455 ١3  ٨٠٠ 3١٧ ٢١  ٨٠٠ 3١٧ ٢١  -    املجموع، املوظفون )الوظائف الثابتة)

١٠٠ ٧٠٨ 3٠  -    -    -    -    ١٠٠ ٧٠٨ 3٠  ١٠٠ ٧٠٨ 3٠  -    ١٠٠ ٧٠٨ 3٠  املجموع، امليزانية التشغيلية

9٠٠ ٠٢5 5٢  -    -    -    6٠٠ ٨6٢ ٧  3٠٠ ١63 44  9٠٠ ٠٢5 5٢  ٨٠٠ 3١٧ ٢١  ١٠٠ ٧٠٨ 3٠  املجموع، الباب األول

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1

3910م/5 املعتمدة - السياسة العامة واإلدارة  
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الباب األول - ألف - الهيئتان الرئاسيتان

قرار املؤتمر العام 39م/1 بشأن السياسة العامة واإلدارة  ٠٠١٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:  - 1

العمل، خالل الفرتة 2018-2021، عىل تنفيذ خطة العمل التالية الخاصة بالسياسة العامة واإلدارة من أجل  )أ(  
ما ييل:

الثاني/ - ترشين  األول/أكتوبر  العام )ترشين  للمؤتمر  الحادية واألربعني  والدورة  األربعني  الدورة  تنظيم    )1(
نوفمرب 2019 و2021( وثماني إىل عرش دورات عادية للمجلس التنفيذي بطريقة تضمن تحقيق الفعالية 

القصوى من حيث التكاليف؛

ضمان سري العمل يف اإلدارة العامة ويف املكتب التنفيذي للمديرة العامة، وكذلك يف الوحدات القائمة عىل إدارة    )2(
املنظمة؛

املساهمة يف تكاليف تشغيل األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة؛   )3(

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 500 423 53 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي  )ب(  
تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

ويطلب من املديرة العامة القيام بما ييل:   - 2

موافاة الهيئتني الرئاسيتني دورياً، يف إطار التقارير النظامية، بمعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤتمر  )أ(  
العام وعن تحقيق النتائج املنشودة التالية:

الهيئتان الرئاسيتان

تحسني سري العمل عىل نحو رشيد وفعال من حيث التكاليف يف املؤتمر العام؛   )1(

تحسني سري العمل عىل نحو رشيد وفعال من حيث التكاليف يف املجلس التنفيذي؛   )2(

اإلدارة العامة واملكتب التنفيذي

)3( االضطالع بالقيادة واإلدارة التنفيذيتني؛

)4( املحافظة عىل جدوى اليونسكو وفعاليتها عن طريق القيادة االسرتاتيجية والتواصل الفعيل مع الدول األعضاء؛

التي تضطلع بها يف إطار منظومة األمم  الريادة واألنشطة  تعزيز املكانة االسرتاتيجية للمنظمة عىل صعيد    )5(
املتحدة والتفاعل  باألمم  باالتصال  املعنيَّني  اليونسكو  الفعيل عىل مكتبَي  املتحدة، وذلك عن طريق اإلرشاف 
الفعيل معهما يف مختلف املجاالت، ومنها االتساق عىل نطاق منظومة األمم املتحدة فيما يخص وضع األولوية 
العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني موضع التطبيق الفعيل وفقاً ملا يتعلق بها من أحكام خطة العمل عىل 
العاجلة  املساعي  )UN-SWAP(، وفيما يخص  املرأة  الجنسني وتمكني  املساواة بني  بشأن  املنظومة  نطاق 

الرامية إىل مّد يد العون للبلدان التي تحتاج إىل املساعدة؛

ضمان اضطالع فريق كبار املوظفني اإلداريني بإدارة املنظمة إدارة فعالة عن طريق تعزيز التنسيق والتفاعل    )6(
والرصد؛
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اإلرشاف الداخيل

تعزيز إجراءات اليونسكو الخاصة بالحوكمة واملراقبة وإدارة املخاطر إلتاحة تحقيق األهداف املعتمدة تحقيقاً    )7(
منهجياً، وتحسني كيفية التنفيذ وزيادة الثقة باملنظمة، عن طريق األخذ بما يخص هذا األمر من التوصيات 

التي تتمخض عنها عمليات املراجعة واألنشطة االستشارية؛

النتائج  واملساءلة عن  املنظمة  التعّلم عىل صعيد  البيّنات، وكذلك  القائمة عىل  القرارات  اتخاذ  تعزيز عملية    )8(
وفعالية الربامج، عن طريق االستفادة من النتائج وتنفيذ التوصيات التي تتمخض عنها عمليات التقييم؛

تعزيز املساءلة والتقيد باللوائح والنُظم يف اليونسكو؛   )9(

املعايري الدولية والشؤون القانونية

االمتثال للوائح والنُظم أثناء إدارة املنظمة وتنفيذ الربنامج؛   )10(

األخالقيات

مساعدة املنظمة عىل تهيئة بيئة عمل أخالقية واملحافظة عليها.   )11(

الباب األول - ألف - الهيئتان الرئاسيتان

خطوط  العام  املؤتمر  ويرسم  العام.  املؤتمر  مهام  التأسييس  امليثاق  من  باء   - الرابعة  املادة  تحدد  العام:  املؤتمر   ٠٠١٠١
الوثائق  التنفيذي، ويعتمد  املجلس  التي يعرضها عليه  الربامج  الذي تسلكه، ويبت يف  العام  املنظمة والنهج  سياسة 
تقدمها  التي  التقارير  ويدرس  ويتلقى  األعضاء،  الدول  تُعرض عىل  لكي  اليونسكو  اختصاص  التقنينية يف مجاالت 
األخرى  الهيئات  من  عدد  وأعضاء  التنفيذي  املجلس  أعضاء  ينتخب  أنه  كما  الوثائق.  هذه  بشأن  األعضاء  الدول 
العام أساليب سري  للمؤتمر  الداخيل  النظام  العامة. ويبني  العام/املديرة  املدير  الحكومية، وينتخب  الدولية والدولية 

عمله وبنيته التنظيمية.

يف  ويجتمع  بمهامها،  لالضطالع  املنظمة  تنتهجها  التي  الرئيسية  العمل  ومحاور  السياسات  العام  املؤتمر  ويّحدد   ٠٠١٠٢
ودورته   2019 الثاني/نوفمرب  ترشين  األول/أكتوبر-  ترشين  يف  األربعني  دورته  وسيعقد  سنتني.  كل  عادية  دورة 
هاتني  مدتي  مجموع  يتجاوز  ولن   .2021 الثاني/نوفمرب  ترشين  األول/أكتوبر-  ترشين  يف  واألربعني  الحادية 
الدورتني 28 يوم عمل، موّزعة عىل نحو يراعي التغريات التي تطرأ عىل طول جدول أعمال كل دورة نتيجة العتماد 
يقدمها  التي  االقرتاحات  إىل  باالستناد  دورة  كل  أعمال  أربع سنوات. وستُنظم  أساس  عىل  للربمجة  الجديدة  الدورة 

املجلس التنفيذي عىل أساس القرارات التي يكون قد اعتمدها املؤتمر العام.

توصيات  ولتقديم  يتّبعها  التي  العمل  منهجيات  لدراسة  عمل  أفرقة  عّدة  العام  املؤتمر  شكل   ،1997 عام  ومنذ   ٠٠١٠3
بالحوكمة  العضوية معني  الثامنة والثالثني، تشكيل فريق عمل مفتوح  إبان دورته  العام  املؤتمر  بشأنها. وقد قرر 
املجلس  توصيات  إىل  باالستناد  38م/101(،  )القرار  لليونسكو  الرئاسيتني  الهيئتني  عمل  وأساليب  وإجراءات 
التاسعة  العام  املؤتمر  دورة  إبان  استنتاجاته  العمل  فريق  وسيُقّدم  و44(.  ت/28  197م  )القراران  التنفيذي 
العمل  فريق  توصيات  األربعني  الدورة  أعمال  لتنظيم  اقرتاحاتها  تقديم  لدى  العامة  املديرة  وسرتاعي  والثالثني، 

وكذلك االعتبارات الخاصة بامليزانية والبيئة.

ومع أن جل امليزانية يُخصص لتغطية التكاليف التنظيمية التي ترتتب عىل عقد املؤتمر العام )وتتعلق أساساً بتوفري   ٠٠١٠4
املستحقة  األجور  )1( تسديد  ييل:  ما  أيضاً  امليزانية تشمل  اعتمادات هذه  فإن  الفورية(،  الرتجمة  الوثائق وخدمات 
للمراجع الخارجي للحسابات املسؤول أمام املؤتمر العام عن مراجعة حسابات املنظمة؛ )2( املساعدة التي تقدمها 
لعضو  الرسمي  السفر  تكاليف  لتغطية  املنتسبني  واألعضاء  األعضاء  الدول  من  املحددة  الفئات  بعض  إىل  املنظمة 

واحد من أعضاء وفودها لحضور دورات املؤتمر العام، وذلك لتأمني املشاركة الكاملة يف أعماله.
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املجلس التنفيذي: تنبثق مهام املجلس التنفيذي ومسؤولياته أساساً من امليثاق التأسييس ومن القواعد أو التوجيهات   ٠٠١٠5
التي  املناظرة  امليزانية  وتقديرات  املنظمة  عمل  برنامج  دراسة  جهة،  من  يتوىل،  وهو  العام.  املؤتمر  يحددها  التي 
تعرضها عليه املديرة العامة، ثم يحيل ذلك إىل املؤتمر العام مشفوعاً بتوصياته؛ وهو مسؤول، من جهة أخرى، عن 
تنفيذ الربنامج الذي يعتمده املؤتمر العام، مع مراعاة الظروف التي تستجد يف الفرتة الفاصلة بني دورتني عاديتني 

للمؤتمر العام.

يقل  ال  ما  دولًة   58 عددها  البالغ  التنفيذي  املجلس  يف  األعضاء  الدول  ممثلو  الفرتة 2018-2021، سيعقد  وخالل   ٠٠١٠6
عقب  األوىل  تُعقد  واحد  يوم  منهما  كل  مدة  دورتني  تشمل  دورات،  عرش  إىل  عددها  يصل  وقد  دورات  ثماني  عن 
الدورة األربعني والثانية عقب الدورة الحادية واألربعني للمؤتمر العام. ولن يتجاوز مجموع أيام هذه الدورات 120 
يوم عمل )55 يوم عمل لفرتة 2018-2019، و63 يوم عمل لفرتة 2020-2021، مع مراعاة التغريات التي تطرأ 

عىل طول جدول أعمال كل دورة نتيجة العتماد الدورة الجديدة للربمجة عىل أساس أربع سنوات(.

بوضع  ت/44،  197م  بالقرار  عمالً  العامة،  املديرة  مع  بالتشاور  التنفيذي،  املجلس  رئيس  قام  ذلك،  عن  وفضالً   ٠٠١٠٧
الرتتيبات العملية الالزمة الجتماع أعضاء املجلس التنفيذي مبدئياً ليوم واحد بوترية ست مرات يف السنة عىل سبيل 
االجتماعات  هذه  يف  املشاركة  باب  وكان  الداخيل.  النظام  تعديل  دون   2017-2016 العامني  فرتة  خالل  التجربة 
وكذلك  معززة،  مراقب  بصفة  شاركت  التي  فيه  األعضاء  غري  وللدول  التنفيذي  املجلس  يف  األعضاء  للدول  مفتوحاً 
لألمانة. وجرى خالل فرتة التجربة هذه أيضاً تعليق عمل الفريق التحضريي وتعليق عقد االجتماعات اإلعالمية بني 
التي  االجتماعات  لهذه  يكن  لم  القرار،  هذا  بأحكام  املذكور. وعمالً  بالقرار  عمالً  التنفيذي،  واملجلس  العامة  املديرة 
الدورات  لعقد  تمهيداً  املناقشات  تيسري  منها  الغاية  كانت  بل  القرارات،  اتخاذ  واحداً سلطة  يوماً  منها  استغرق كل 

الرسمية العادية للمجلس التنفيذي خالل فرتة العامني.

تُعّد أمانة الهيئتني الرئاسيتني جهة التنسيق املركزية وطرفاً فاعالً رئيسيّاً يضمن سري عمل املؤتمر العام واملجلس   ٠٠١٠٨
التنفيذي وتنسيقه عىل نحو سلس. وتسدي املشورة وتقدم الدعم الشامل والجيد إىل الدول األعضاء ورئيس املؤتمر 
الخارجية.  الهيئات  إىل  وكذلك  اليونسكو،  وأمانة  العامة  العام/املديرة  واملدير  التنفيذي  املجلس  ورئيس  العام، 
فعال  نحو  عىل  التواصل  وتضمن  املتخذة؛  القرارات  متابعة  عملية  ويف  القرارات  اتخاذ  عملية  يف  األمانة  وتُشارك 
وااللتزام  للمنظمة  األساسية  والنصوص  الرئاسيتني  اليونسكو  لهيئتي  الداخليني  النظامني  احرتام  وتضمن  ومجٍد؛ 

بهذين النظامني وتلك النصوص؛ وتضطلع بمهام تقديم الدعم الالزم من حيث الشكل واإلجراءات.

الهيئتني  من  واحدة  كل  أمني  بمهاّم  يضطلع  إذ  بأكملها،  األمانة  إدارة  الرئاسيتني  الهيئتني  أمانة  مدير  ويتوىل   ٠٠١٠9
األمانة يف تيسري  الرئاسيتني. ويتمثل دور  الهيئتني  لكّل من  أمني  نائب  املدير بدوره بمساعدة  الرئاسيتني. ويحظى 
األمانة  تضطلع  فال  وعليه،  حيادي.  دور  وهو  بينها؛  فيما  تدور  التي  واملناقشات  األعضاء  الدول  اجتماعات  تنظيم 
الجوانب  الرئاسيتني بدور حاسم يف ضمان استيفاء كل  الهيئتني  أمانة  املناقشات. وتضطلع  بدور جهة مشاركة يف 
اتباع أنجع السبل لتحقيق أقىص قدر ممكن  القرارات، ويف ضمان  اللوجستية كما ينبغي، بغية تيسري عملية اتخاذ 

من توافق اآلراء والتواصل.

النتيجة المنشودة ١: تحسين سير العمل على نحو رشيد وفعال من حيث التكاليف في المؤتمر 
العام

مؤرشات األذاء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

إحراز املزيد من التقدم يف خفض  –١ - ضبط املرصوفات
استهالك الورق )تحسني التوزيع 

اإللكرتوني للوثائق وإمكانية 
االطالع عليها عرب اإلنرتنت(

مواصلة ترشيد جدول األعمال  –
وتخطيط الدورات وأساليب العمل

تعزيز األدوات الالزمة لتحسني  –
املعلومات املقدمة إىل املندوبني

إحراز املزيد من التقدم يف خفض  –
استهالك الورق )تحسني التوزيع 

اإللكرتوني للوثائق وإمكانية 
االطالع عليها عرب اإلنرتنت(

مواصلة ترشيد جدول األعمال  –
وتخطيط الدورات وأساليب العمل

تعزيز األدوات الالزمة لتحسني  –
املعلومات املقدمة إىل املندوبني
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النتيجة المنشودة ٢: تحسين سير العمل على نحو رشيد وفعال من حيث التكاليف في المجلس 
التنفيذي

مؤرشات األذاء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

إحراز املزيد من التقدم يف  –1 - ضبط املرصوفات
خفض استهالك الورق من 

خالل إتاحة مصادر معلومات 
إلكرتونية بديلة للدول األعضاء 

)تيسري إمكانية االطالع عىل 
الوثائق عرب اإلنرتنت عن طريق 

الروابط اإللكرتونية(

تشجيع الجهود الرامية إىل  –
تقليص مدة دورات املجلس 

التنفيذي عند اإلمكان، من 
خالل التخطيط املناسب إللقاء 

الكلمات وإجراء املناقشات 
وحسن إدارة الوقت املخصص 

لها

مواصلة ترشيد طريقة توزيع  –
البنود عن طريق إعادة 

تجميعها، والرتكيز عىل تعزيز 
الفعالية وتحقيق املزيد من 

الوفورات يف التكاليف

تحسني تخطيط الجلسات  –
عن طريق وضع جدول زمني 

محكم للجلسات املمددة 
والجلسات املسائية لخفض 

تكاليف خدمات الرتجمة 
الفورية وغريها من التكاليف

إحراز املزيد من التقدم يف  –
خفض استهالك الورق من 

خالل إتاحة مصادر معلومات 
إلكرتونية بديلة للدول األعضاء 

)تيسري إمكانية االطالع عىل 
الوثائق عرب اإلنرتنت عن طريق 

الروابط اإللكرتونية(

تشجيع الجهود الرامية إىل  –
تقليص مدة دورات املجلس 

التنفيذي عند اإلمكان، من 
خالل التخطيط املناسب إللقاء 

الكلمات وإجراء املناقشات 
وحسن إدارة الوقت املخصص 

لها

مواصلة ترشيد طريقة توزيع  –
البنود عن طريق إعادة 

تجميعها، والرتكيز عىل تعزيز 
الفعالية وتحقيق املزيد من 

الوفورات يف التكاليف

تحسني تخطيط الجلسات  –
عن طريق وضع جدول زمني 

محكم للجلسات املمددة 
والجلسات املسائية لخفض 

تكاليف خدمات الرتجمة 
الفورية وغريها من التكاليف

2 - االستمرار يف تغيري أساليب العمل 
بهدف زيادة الفعالية

تنظيم االجتماعات املواضيعية  –
واإلعالمية عىل النحو األمثل، 

عن طريق تحسني عمليتي 
التحضري والتخطيط

تقديم اقرتاحات تتيح للدول  –
األعضاء التوقف عن تلقي نسخ 
ورقية للوثائق إذا كانت ترغب 

يف ذلك، مع االكتفاء بطبع 
الوثائق التكميلية عند االقتضاء

مواصلة ترشيد توزيع البنود يف  –
تقارير متابعة قرارات املجلس 

التنفيذي وقرارات املؤتمر العام 
)الوثيقة م ت/5( من خالل 
عملية إعادة تجميع مالئمة 

بحسب املوضوع

إنشاء آليات تساعد عىل تجنب  –
الطلبات غري املتوقعة وغري 

املخطط لها 

تنظيم االجتماعات املواضيعية  –
واإلعالمية عىل النحو األمثل، 

عن طريق تحسني عمليتي 
التحضري والتخطيط

تقديم اقرتاحات تتيح للدول  –
األعضاء التوقف عن تلقي نسخ 
ورقية للوثائق إذا كانت ترغب 

يف ذلك، مع االكتفاء بطبع 
الوثائق التكميلية عند االقتضاء

مواصلة ترشيد توزيع البنود يف  –
تقارير متابعة قرارات املجلس 

التنفيذي وقرارات املؤتمر العام 
)الوثيقة م ت/5( من خالل 
عملية إعادة تجميع مالئمة 

بحسب املوضوع

إنشاء آليات تساعد عىل تجنب  –
الطلبات غري املتوقعة وغري 

املخطط لها
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الباب األول - باء - اإلدارة

الفصل ١ – اإلدارة العامة

ومكتب  العامة  املديرة  ونائب  العامة  باملديرة  الخاصة  التشغيل  تكاليف  عىل  األول  املقام  يف  الفصل  هذا  يشتمل    ٠٠٢٠١
املهام  تنفيذ  يف  شامالً  دعماً  العامة  املديرة  ونائب  العامة  املديرة  إىل  العامة  املديرة  مكتب  ويقدم  العامة.  املديرة 
الداخلية  الخدمات  الربنامج، ومرافق  األعضاء وقطاعات  الدول  املكتب عىل نحو وثيق مع  إليهما. ويتواصل  املسندة 
عىل  واإلدارة  والحوكمة  القرارات  اتخاذ  لدعم  املعنية  األطراف  من  ذلك  وغري  االتصال،  ومكاتب  اليونسكو  ومعاهد 

الصعيد الداخيل.

اإلدارة  تخطط  التي  املنشودة  النتائج  من  نتيجة  كل  يخص  فيما  التنفيذ  السرتاتيجية  موجز  عرض  ييل  فيما  ويرد   ٠٠٢٠٢
العامة لتنفيذها خالل فرتة األعوام األربعة.

النتيجة المنشودة 3: االضطالع بالقيادة واإلدارة التنفيذيتين

يف  القيادة  دور  وتوّليها  اليونسكو  مشاركة  وتعزيز  امليدان،  من  اليونسكو  تقريب  ضمان  العامة  اإلدارة  ستواصل   ٠٠٢٠3
خطة  تنفيذ  عىل  قادرة  لتكون  وتعزيزها،  اليونسكو  رشاكات  وتنمية  اختصاصها  مجاالت  يف  املتحدة  األمم  منظومة 
بالحوكمة  يتعلق  فيما  واملساءلة  الصارم  والرصد  االستباقية  املشاركة  خالل  من   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية 

الداخلية ضمن فريق كبار املوظفني اإلداريني.

وخطة  التنظيمي  العمل  بني  واملواءمة  اإلداريني  املوظفني  كبار  فريق  ضمن  الداخلية  الحوكمة  تعزيز  وسيجري   ٠٠٢٠4
العامة  أداء دور صلة الوصل بني مكتب املديرة  العاملية لعام 2030 من خالل السعي الحثيث يف  التنمية املستدامة 
بالرصد واملتابعة عىل  أقوى، واالضطالع  آليات وعمليات تشاورية  باستخدام  اإلداريني، وذلك  املوظفني  وفريق كبار 

نحو وثيق.

بها،  تقوم  التي  والبعثات  العامة  املديرة  تتخذها  التي  اإلدارية  القرارات  إعداد وتنفيذ ومتابعة  الدقة يف  سيجري توخي   ٠٠٢٠5
وذلك من خالل مواصلة اإلصدار املنهجي للمالحظات اإلرشادية، واالنتظام يف الحوار واملشاورات، بما يشمل اجتماعات 

فريق كبار املوظفني اإلداريني ومحارض هذه االجتماعات ونظام الرصد الخاص بفريق كبار املوظفني اإلداريني.

مؤرشات األذاء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

1 - متابعة تنفيذ جدول أعمال 
اإلصالح

تعزيز الحوكمة واإلدارة  –
الداخليتني وإضفاء الشفافية 
عليهما يف كامل املنظمة بغية 
ضمان الفعالية يف استخدام 

جميع موارد اليونسكو وآلياتها 
وأدواتها من أجل دعم املديرة 

العامة يف تحسني األداء عىل 
مستوى املنظمة بأكملها

توسيع نطاق “بوابة الشفافية”  –
وضمان إقبال الجهات 

املستفيدة عىل استخدامها

استعراض سجل املخاطر  –
وتحديثه

تحسني أداء املنظمة بأكملها  –
فيما يخص قياس اآلثار

تعزيز الحوكمة واإلدارة  –
الداخليتني وإضفاء الشفافية 
عليهما يف كامل املنظمة بغية 
ضمان الفعالية يف استخدام 

جميع موارد اليونسكو وآلياتها 
وأدواتها من أجل دعم املديرة 

العامة يف تحسني األداء عىل 
مستوى املنظمة بأكملها

توسيع نطاق “بوابة الشفافية”  –
وضمان إقبال الجهات 

املستفيدة عىل استخدامها

استعراض سجل املخاطر  –
وتحديثه

تحسني أداء املنظمة بأكملها  –
فيما يخص قياس اآلثار
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النتيجة المنشودة 4: المحافظة على جدوى اليونسكو وفعاليتها عن طريق القيادة االستراتيجية 
والتواصل الفعلي مع الدول األعضاء

النتائج )RBM(، وامليزنة  التنمية املستدامة لعام 2030، وتطبيق اإلدارة املستندة إىل  سيستلزم تنفيذ أهداف خطة   ٠٠٢٠6
إىل تعزيز  الرامية  الجهود  قيادة  عىل  كبرياً  تركيزاً  التمويل،  املنظم بشأن  الحوار  )RBB( ونهج  النتائج  إىل  املستندة 
العمل تلبية الحتياجات الدول األعضاء واألطراف املعنية من أجل امليض قدماً يف تنفيذ األهداف االسرتاتيجية والنتائج 
عن  الخارجة  والقطاعات  الربنامج  قطاعات  وعرب  داخل  العمل  سري  تعزيز  ذلك  عىل  وسيرتتب  للمنظمة.  املنشودة 

الربنامج لتحسني الكفاءة والنتائج.

وسيقوم مكتب املديرة العامة بمؤازرة ودعم تنفيذ االسرتاتيجيات واملبادرات الرامية إىل بناء إدارة متكاملة وموجهة   ٠٠٢٠٧
الكفاءة يف تنفيذ الربنامج ويف سياق عام  التنفيذ، بما يف ذلك قيادة الجهود يف إطار مبادرة االستثمار لضمان  نحو 
والنهوض  املخاطر،  وإدارة  املخاطر  بشأن  والتوعية  واإلرشاف  اإلدارية،  املساءلة  وتعزيز  اإلصالح،  أعمال  لجدول 

بالسلوك األخالقي واملسؤولية عن الحوكمة بحيث يتسنى تحسني األداء عىل مستوى املنظمة بأكملها.

مع  والحوار  والتشاور  التواصل  يف  والجودة  االنتظام  مواصلة ضمان  األعضاء من خالل  الدول  مع  التواصل  تعزيز   ٠٠٢٠٨
ذلك سمة  كل  الربنامج، وسيكون  بأنشطة  يتعلق  فيما  واملساءلة  بالشفافية  االرتقاء  يف  قدماً  وامليض  األعضاء  الدول 

رئيسية من سمات االسرتاتيجية.

مؤرشات األذاء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

1 - املشاركة الفعالة وتقديم املشورة 
السياسية واالسرتاتيجية واإلدارية 
إىل قطاعات الربنامج والقطاعات 

غري الربنامجية

تقديم املشورة املستنرية  –
والجيدة من أجل تعزيز 

التواصل بني املديرة العامة 
والهيئتني الرئاسيتني والهيئات 

الدولية الحكومية

تعزيز امتثال وثائق املنظمة  –
وأنشطتها ملعايري الجودة 

املطلوبة ولقرارات الهيئتني 
الرئاسيتني

تقديم املشورة املستنرية  –
والجيدة من أجل تعزيز 

التواصل بني املديرة العامة 
والهيئتني الرئاسيتني والهيئات 

الدولية الحكومية

تعزيز امتثال وثائق املنظمة  –
وأنشطتها ملعايري الجودة 

املطلوبة ولقرارات الهيئتني 
الرئاسيتني

2 - تقديم اإلرشاد واملشورة الجيدة 
بشأن السياسات إىل كبار 

املسؤولني اإلداريني

التحقق من توافق وجودة  –
الوثائق التي تصاغ للدول 

األعضاء يف املنظمة وللهيئتني 
الرئاسيتني والرشكاء وغريهم 

من األطراف املعنية

التحقق من توافق وجودة  –
الوثائق التي تصاغ للدول 

األعضاء يف املنظمة وللهيئتني 
الرئاسيتني والرشكاء وغريهم 

من األطراف املعنية
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النتيجة المنشودة 5: تعزيز المكانة االستراتيجية للمنظمة على صعيد الريادة واألنشطة التي 
تضطلع بها في إطار منظومة األمم المتحدة، وذلك عن طريق اإلشراف الفعلي على مكتبَي 

اليونسكو المعنيَّين باالتصال باألمم المتحدة والتفاعل الفعلي معهما في مختلف المجاالت، 
ومنها االتساق على نطاق منظومة األمم المتحدة فيما يخص وضع األولوية العامة المتمثلة 

في المساواة بين الجنسين موضع التطبيق الفعلي وفقاً لما يتعلق بها من أحكام خطة العمل 
على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )UN-SWAP)، وفيما يخص 

المساعي العاجلة الرامية إلى مّد يد العون للبلدان التي تحتاج إلى المساعدة

بكفاءة  تنفذ  عاملية  منظمة  بوصفها  للمشاركة  اليونسكو  عليها  ترتكز  قاعدة  توفري  االتصال  مكاتب  ستواصل   ٠٠٢٠9
وفعالية األنشطة املرتبطة بتفويضها وتسعى إىل إحداث آثار قوية يف تنفيذ أولوياتها من خالل التعاون الوثيق مع 
الدول األعضاء واملنظمات الرشيكة وغريها من األطراف املعنية والجهات املستفيدة. وسيوسع مكتبا االتصال نطاق 
املقر. وسيكونان  مع  بالتنسيق  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق جميع  أجل  من  املشاركة  هذه  مشاركتهما وسيعززان 
األمم  القائمة عىل مستوى منظومة  اآلليات  والربنامجية يف  االسرتاتيجية  اليونسكو  مكانة  لتعزيز  رئيسيني  محركني 
االسرتاتيجية  املجاالت  يف  األوروبي  االتحاد  ييل:  ما  ومنها  الرئيسية  الرشيكة  املؤسسات  مع  بيد  يداً  والعمل  املتحدة، 
اإلقليمية  اللجان  إىل  الطرفان من حيث االهتمامات والرتكيز؛ واالتحاد األفريقي ومؤسساته إضافة  التي يلتقي فيها 
والتواصل،  السياسات،  ورسم  التقنية،  والخربة  القدرات،  بناء  مثالً  منها  املجاالت،  من  عدداً  يشمل  بما  األفريقية، 

وتسليط مزيد من الضوء عىل األنشطة، والتواصل مع الجمهور.

وسيقدَّم دعم معزز لضمان تنفيذ خطة العمل الخاصة باألولوية املتمثلة يف املساواة بني الجنسني )2021-2014(   ٠٠٢١٠
الجنسني وتمكني  بني  املساواة  بشأن  املتحدة  األمم  نطاق منظومة  العمل عىل  االتساق مع خطة  تحقيق  ذلك  بما يف 

املرأة )UN-SWAP( والنهوض بتحقيق نتائج املساوة بني الجنسني والنتائج املنشودة واألهداف.

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

١ - التعزيز الفعال ملكانة املنظمة 
وجدواها يف الدول األعضاء

تمثيل اليونسكو يف املحافل  –
الريادية يف الدول األعضاء 

ويف املنابر الدولية واإلقليمية 
والدولية الحكومية؛ وتعزيز 

املشاركة واإلسهام يف العمليات 
واآلليات املشرتكة عىل مستوى 

منظومة األمم املتحدة

تمثيل اليونسكو يف املحافل  –
الريادية يف الدول األعضاء 

ويف املنابر الدولية واإلقليمية 
والدولية الحكومية؛ وتعزيز 

املشاركة واإلسهام يف العمليات 
واآلليات املشرتكة عىل مستوى 

منظومة األمم املتحدة

النتيجة المنشودة 6: ضمان اضطالع فريق كبار الموظفين اإلداريين بإدارة المنظمة إدارة فعالة 
عن طريق تعزيز التنسيق والتفاعل والرصد

سريكز مكتب املديرة العامة جهوده عىل ثالث أولويات رئيسية، وهي التالية: )1( ضمان الريادة االسرتاتيجية التي   ٠٠٢١١
وتعزيزها  مكانتها  نطاق  توسيع   )2( وأولوياتها؛  مهامها  تنفيذ  يف  بها  تتسم  التي  والجدوى  املنظمة  بها  تضطلع 
املستدامة؛ )3(  للتنمية  العاملية  الخطة  املتحدة يف إطار تنفيذ  األمم  اليونسكو ولدى منظومة  الدول األعضاء يف  لدى 
تعزيز الكفاءة والشفافية عىل مستوى املنظمة بأكملها فيما يخص الحوكمة واإلدارة عىل الصعيد الداخيل، وذلك من 

خالل متابعة تنفيذ جدول أعمال اإلصالح يف املنظمة.

زيادة  خالل  من  وتنفيذها  القرارات  اتخاذ  بني  الروابط  توثيق  يف  قدماً  امليض  العامة  املديرة  مكتب  وسيواصل   ٠٠٢١٢
الفعال  التنسيق  لضمان  املنظمة  أعمال  وآليات  إجراءات  وتحسني  اإلداريني،  املسؤولني  كبار  ومساءلة  املشاركة، 

واستدامة التفاعل فيما بني كبار املسؤولني اإلداريني.

بتعزيز اإلرشاد بشأن السياسات الذي يقدمه إىل قطاعات الربنامج والقطاعات  العامة أيضاً  وسيقوم مكتب املديرة   ٠٠٢١3
تحسني  خالل  من  التنفيذي  األداء  وكفاءة  الربنامج  تنفيذ  دعم  أجل  من  الداخيل  التنسيق  وتوطيد  الربنامجية،  غري 

التشاور وزيادة فعاليته.



3918م/5 املعتمدة - السياسة العامة واإلدارة  

النتائج وعىل املساءلة فيما يتعلق بالحوكمة  سيواَصل االسرتشاد بنهج املنظمة العام القائم عىل اإلدارة املستندة إىل   ٠٠٢١4
اليونسكو جميعها  الشاملتان متمثلتني يف استخدام موارد  النتيجتان  الداخيل. وستظل  الصعيد  واإلدارة والدعم عىل 

عىل نحو يتسم بالفعالية والكفاءة وضمان الفعالية والكفاءة يف الحوكمة الداخلية للمنظمة.

وسيوىل اهتمام خاص لتعزيز الحوكمة واملساءلة العامتني يف املنظمة من خالل إدارة املخاطر بمزيد من القوة وتنفيذ   ٠٠٢١5
إطار إلدارة املخاطر املؤسسية عىل جميع املستويات )التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة والرصد وتقديم التقارير(.

املساءلة والقيادة  العامة  املديرة  املخاطر، سيتوىل مكتب  املنظمة وتخفيف  بأداء  للنهوض  املبذولة  الجهود  ويف إطار   ٠٠٢١6
يف  واالتساق  الرتابط  ضمان  يتسنى  بحيث  والخارجية  الداخلية  والتقييم  املراجعة  عمليات  توصيات  متابعة  يف 

استجابة كبار املسؤولني اإلداريني.

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

١ - رصد عمليات املنظمة وإجراءاتها 
الداخلية واستعراضها من أجل 

النهوض باألداء املؤسيس

استعراض العمليات واألدوات  –
لضمان مزيد من الجودة 
وضبط املواعيد يف إدارة 

العمليات الداخلية

تنفيذ بنود العمل املتعلقة  –
باملتابعة واملدرجة يف نظام 

الرصد الخاص بفريق كبار 
املسؤولني اإلداريني

استعراض العمليات واألدوات  –
لضمان مزيد من الجودة 
وضبط املواعيد يف إدارة 

العمليات الداخلية

تنفيذ بنود العمل املتعلقة  –
باملتابعة واملدرجة يف نظام 

الرصد الخاص بفريق كبار 
املسؤولني اإلداريني

الفصل ٢ - اإلرشاف الداخيل

يوفر مرفق اإلرشاف الداخيل آلية موحدة لإلرشاف تُعنى بعمليات املراجعة الداخلية، والتقييم، والتحقيق، وغري ذلك   ٠٠3٠١
تُنفذ  والخطط  الربامج  أن  من  بالتأكد  مكلَّف  واملرفق  املنظمة.  عمل  تحسني  إىل  الرامية  اإلداري  الدعم  أنشطة  من 
بكفاءة وفعالية، وأن املعلومات اإلدارية االسرتاتيجية موثوق بها وتُقّدم يف الوقت املناسب، وأن األساليب واإلجراءات 

ن باستمرار من أجل االرتقاء بنوعية أنشطة اليونسكو وتأثريها. واملساءلة تُحسَّ

املخاطر ،   تقدير  عىل  يقوم  األولويات  لتحديد  نموذج  تطبيق  من  الداخيل  اإلرشاف  ملرفق  االسرتاتيجي  النهج  وينبع   ٠٠3٠٢
توجيه    خالل  من  اسرتاتيجي  تركيز  عىل  أيضاً  العمل  برنامج  للربنامج.  وسيشتمل  منهجية  تغطية  عىل   ويشتمل 

 االهتمام إىل الجوانب الرئيسية ملبادرات اإلصالح الجارية يف شتى أقسام املنظمة.                             

ويف إطار آلية اإلرشاف املوحدة ،  تتمثل األهداف الوظيفية يف ما ييل :                             ٠٠3٠3

واملساءلة   يف تحقيق  ▪ والرتشيد  واملراقبة  املخاطر  وإدارة  الحوكمة  توفري ضمانات وتعزز  الداخلية  املراجعة  تتيح 
ونظم  واملكاتب   امليدانية  باملقر  ترتبط  مختارة  أنشطة  تقييم  إىل  املراجعة  عمليات  وتهدف  اليونسكو.  أهداف 

تكنولوجيا املعلومات وتسفر عن توصيات ترمي إىل تحسني اإلدارة واملراقبة اإلدارية وتنفيذ   الربامج يف املنظمة.                      

الصعيد   ▪ عىل  التعلم  وفعاليتها  ، ويعزز  الربامج  كفاءة  يحسن  السياسات،  كما  برسم  االرتقاء  إىل  التقييم  ويرمي 
 التنظيمي ،  ويقوي املساءلة فيما يخص تحقيق النتائج.  وترمي عمليات التقييم إىل قياس جدوى الربامج    واملرشوعات 

والسياسات ،  وتقييم كفاءتها وفعاليتها وتأثريها واستدامتها.                                                  

 وتعزز التحقيقات املساءلة عىل نطاق اليونسكو من خالل تقييم االدعاءات املتعلقة بإساءة السلوك   واملخالفات )مثل  ▪
الغش والهدر والتجاوزات وإساءة استخدام السلطة(.              

إضافة إىل ذلك، يقدم مرفق اإلرشاف الداخيل خدمات استشارية إىل اإلدارة العليا عند الطلب، بدءاً باملشورة املتعلقة   ٠٠3٠4
بالشؤون التنظيمية وانتهاًء بالتوجيهات التنفيذية. وسعياً إىل تحقيق النتائج املنشودة، يدير املرفق عمليات ضمان 
ويدعمه  توصياته  تنفيذ  أيضاً  ويرصد  املمارسات،  أفضل  مع  تتماىش  بحيث  متواصل  نحو  عىل  ويحسنها  الجودة 
املعنية  االستشارية  اللجنة  تجريه  الستعراض  الداخيل  اإلرشاف  مرفق  أنشطة  وتخضع  بشأنه.  التقارير  ويقدم 
إليها، وتقدم  العامة ملساعدتها عىل االضطالع بمسؤولية اإلرشاف املسندة  املديرة  التي تسدي املشورة إىل  باإلرشاف 

تقريراً يف هذا الشأن إىل املجلس التنفيذي مرة كل عام.
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النتيجة المنشودة ٧: تعزيز إجراءات اليونسكو الخاصة بالحوكمة والمراقبة وإدارة المخاطر 
إلتاحة تحقيق األهداف المعتمدة تحقيقاً منهجياً، وتحسين كيفية التنفيذ وزيادة الثقة 

بالمنظمة، عن طريق األخذ بما يخص هذا األمر من التوصيات التي تتمخض عنها عمليات 
المراجعة واألنشطة االستشارية

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

استكمال تغطية املراجعة  –١ - مستوى تغطية املراجعة للمخاطر
للمخاطر ذات األولوية يف املقر 

وتغطية املراجعة يف املكاتب 
امليدانية كل خمس سنوات

استكمال تغطية املراجعة  –
للمخاطر ذات األولوية يف املقر 

وتغطية املراجعة يف املكاتب 
امليدانية كل خمس سنوات

٢ - النسبة املئوية للتوصيات املقبولة 
التي تنفذها اإلدارة ضمن األطر 

الزمنية املتفق عليها

تنفيذ 70٪ من التوصيات  –
ضمن اإلطار الزمني املحدد

تنفيذ 70٪ من التوصيات  –
ضمن اإلطار الزمني املحدد

النتيجة المنشودة ٨: تعزيز عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيّنات، وكذلك التعّلم على 
صعيد المنظمة والمساءلة عن النتائج وفعالية البرامج، عن طريق االستفادة من النتائج وتنفيذ 

التوصيات التي تتمخض عنها عمليات التقييم

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

١ - النسبة املئوية لتنفيذ توصيات 
التقييم املقبولة عىل مستوى 

املنظمة ضمن األطر الزمنية املتفق 
عليها

تنفيذ 80٪ من التوصيات  –
املتفق عليها يف أقل من 18 

شهراً 

تنفيذ 80٪ من التوصيات  –
املتفق عليها يف أقل من 18 

ً شهرا

٢ - النسبة املئوية لتقارير التقييم التي 
تفي بمعايري الجودة الدنيا

75٪ من التقارير –75٪ من التقارير –

3 - النسبة املئوية إلنفاق امليزانية 

التشغيلية عىل التقييم )ميزانية 
الربنامج العادي واملوارد 

الخارجة عن امليزانية(

– ٪3– ٪3

النتيجة المنشودة 9: تعزيز المساءلة والتقيد باللوائح والنُظم في اليونسكو

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

١ - النسبة املئوية لالدعاءات التي 
تُدّون يف السجالت ويُستهل 

فحصها يف غضون عرشة أيام عمل

تلقي 100٪ من االدعاءات  –
وتدوينها يف السجالت 

واستهالل فحصها يف غضون 
10 أيام عمل

تلقي 100٪ من االدعاءات  –
وتدوينها يف السجالت 

واستهالل فحصها يف غضون 
10 أيام عمل

٢ - النسبة املئوية للتحقيقات 
املستكملة ضمن إطار زمني فعال 

استكمال 90٪ من التحقيقات  –
عىل األقل يف فرتة تقل عن ستة 

أشهر بعد تلقي االدعاء

استكمال 90٪ من التحقيقات  –
عىل األقل يف فرتة تقل عن ستة 

أشهر بعد تلقي االدعاء
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الفصل 3 - املعايري الدولية والشؤون القانونية

إن مكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية )LA( مرفق داخيل يخضع للسلطة املبارشة للمديرة العامة ويضطلع   ٠٠4٠١
باملسؤوليات التالية:

اليونسكو،  تعقدها  التي  االجتماعات  ومختلف  التنفيذي  واملجلس  العام  املؤتمر  إىل  القانونية  املشورة  إسداء   )1(
وكذلك إىل جميع الهيئات الدولية الحكومية التي ينشئها املؤتمر العام واملجلس التنفيذي والهيئات املنشأة من 

أجل تنفيذ االتفاقيات؛

األساسية  ونصوصها  التأسييس،  وميثاقها  املنظمة  بشأن  تُطرح  التي  املسائل  يف  القانونية  املشورة  توفري   )2(
منظمات  مع  أو  األعضاء  الدول  مع  االتفاقات  إبرام  بشأن  املشورة  وإسداء  وحصاناتها؛  وامتيازاتها  ونظمها، 

أخرى وتطبيقها، وكذلك بشأن العقود التي تكون املنظمة طرفاً فيها؛

أمام  أو  األخرى  الدولية  املحاكم  وأمام  الدولية  العمل  ملنظمة  التابعة  اإلدارية  املحكمة  أمام  املنظمة  تمثيل   )3(
املجالس املعنية بتسوية النزاعات؛

اإلسهام يف صياغة الوثائق التقنينية الدولية وتطبيقها وممارسة مهام جهة إيداع نيابًة عن املديرة العامة فيما   )4(
يخص املعاهدات الدولية؛

توفري خدمات األمانة للجنة املجلس التنفيذي املختصة باالتفاقيات والتوصيات، وللجنة فحص وثائق االعتماد   )5(
واللجنة القانونية التابعتني للمؤتمر العام.

وسيواصل املكتب حماية مصالح املنظمة والرتكيز يف جهوده عىل املحورين الرئيسيني التاليني:  ٠٠4٠٢

الحرص عىل التقيد بلوائح املنظمة ونظمها وإجراءاتها؛  )1(

مواصلة تحسني سالمة أنشطة املنظمة من الناحية القانونية.  )2(

النتيجة المنشودة ١٠: االمتثال للوائح والنُظم أثناء إدارة المنظمة وتنفيذ البرنامج

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

 ١ - إسداء مشورة قانونية جيدة 
إىل املنظمة وإىل هيئتيها 

الرئاسيتني

التحقق من أن الوثائق املحررة  –
لهيئتَي املنظمة الرئاسيتني 

مطابقة للمعايري

االضطالع بدور األمانة للجنة  –
املجلس التنفيذي املختصة 

باالتفاقيات والتوصيات

االضطالع بدور األمانة لكل  –
من اللجنة القانونية ولجنة 

فحص وثائق االعتماد التابعتني 
للمؤتمر العام

مشاركة مكتب املعايري  –
الدولية والشؤون القانونية 

يف اجتماعات هيئتَي املنظمة 
الرئاسيتني

التحقق من أن الوثائق املحررة  –
لهيئتَي املنظمة الرئاسيتني 

مطابقة للمعايري

االضطالع بدور األمانة للجنة  –
املجلس التنفيذي املختصة 

باالتفاقيات والتوصيات

االضطالع بدور األمانة لكل  –
من اللجنة القانونية ولجنة 

فحص وثائق االعتماد التابعتني 
للمؤتمر العام
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مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

 ٢ - حماية حقوق املنظمة عىل نحو 
فعال

التذكري باالمتيازات والحصانات  –
رّداً عىل اإلجراءات القضائية

حماية اسم اليونسكو عند إبرام  –
االتفاقات

تمثيل اليونسكو يف إطار  –
الخالفات املتعلقة بالقانون 

الخاص

التدقيق يف االمتثال للقواعد  –
املتعلقة باألنشطة واملوظفني

تمثيل اليونسكو لدى املحكمة  –
اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

التذكري باالمتيازات والحصانات  –
رّداً عىل اإلجراءات القضائية

حماية اسم اليونسكو عند إبرام  –
االتفاقات

تمثيل اليونسكو يف إطار  –
الخالفات املتعلقة بالقانون 

الخاص

التدقيق يف االمتثال للقواعد  –
املتعلقة باألنشطة واملوظفني

 3 - مراجعة وتحسني القواعد 
الداخلية لليونسكو فيما يتعلق 

بأنشطة املنظمة وشؤونها 
املالية وممتلكاتها لحماية 
مصالحها عىل نحو أفضل

املشاركة بنشاط يف مراجعة  –
املجلد األول من املرجع اإلداري 

وتقديم املشورة القانونية إىل 
املرافق الداخلية يف هذا الصدد

تقديم مساعدة متواصلة إىل  –
مكتب إدارة املوارد البرشية 
لتحسني صياغة املنشورات 
اإلدارية املتعلقة باملوظفني 
وبنود دليل املوارد البرشية

اإلسهام بنشاط يف تحسني  –
إدارة معاهد الفئة 1

التدقيق يف عمليات مراجعة  –
املرجع اإلداري

التدقيق يف عمليات مراجعة  –
دليل املوارد البرشية

4 - تقديم مشورة قانونية حصيفة 
فيما يخص إنشاء وتشغيل 
الهيئات الدولية الحكومية 
املكلفة بتطبيق االتفاقيات

التحقق من أن وثائق العمل  –
الخاصة باالتفاقيات الرئيسية 

مطابقة للمعايري القانونية

 تقديم املشورة القانونية  –
يف االجتماعات الخاصة 

باالتفاقيات الرئيسية )بناء عىل 
الطلب فقط(

التحقق من أن وثائق العمل  –
الخاصة باالتفاقيات الرئيسية 

مطابقة للمعايري القانونية

5 - تنسيق عملية رصد تطبيق 
الوثائق التقنينية للمنظمة

تحسني عملية التحقق من  –
االمتثال لإلجراءات التي 

اعتمدها املجلس التنفيذي 
بشأن أنشطة الرصد

 تحسني االتساق يف املشورة  –
القانونية املقدمة خالل إعداد 

الوثائق الخاصة بدورات 
الهيئات املؤسسية املكلفة برصد 

تطبيق االتفاقيات

تحسني عملية التحقق من  –
االمتثال لإلجراءات التي 

اعتمدها املجلس التنفيذي 
بشأن أنشطة الرصد
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الفصل 4 - األخالقيات

ويؤدي  عليها،  وتحافظ  أخالقية  عمل  بيئة  توّفر  كي  ملنظمة  إىل  الالزم  الدعم  تقديم  إىل  األخالقيات  مكتب  يهدف   ٠٠5٠١
جميع  إىل  رسية  مشورة  ويسدي  التوجيه  يوفر  فهو  وقائية،  استشارية  خدمات  تقديم  يف  يتمثل  مهماً  دوراً  املكتب 
املنظمة ومبادئها ومعايري  قيم  إبراز  أجل  باألخالقيات، من  املتعلقة  الشواغل  املنظمة بشأن  وإىل  اليونسكو  موظفي 
وذلك  التوجيه  لهم  ويوفر  القيادية،  املناصب  أصحاب  إىل  بوجه خاص،  الدعم،  املكتب  ويقدم  تتبعها.  التي  السلوك 
املتعلقة  الشكاوى  تلقي  أيضاً  املكتب  ويتوىل  شائبة.  تشوبه  ال  بسلوك  اإلداريني  املسؤولني  أعىل  التزام  لضمان 
عالية،  وأخالقية  مهنية  معايري  عىل  الحفاظ  يف  اليونسكو  موظفي  إىل  املساعدة  ويقدم  األخالقي  غري  بالسلوك 

ويضطلع أيضاً بمهمة تقديم املعلومات واإلرشادات.

السياسات )سياسة  تتضمن رسم  واملعايري  املعلومات  كاملة من  توفري مجموعة  األخالقيات مسؤولية  ويتوىل مكتب   ٠٠5٠٢
إىل  الالزمة  والتوجيهات  اإلرشادات  وتقديم  املايل(،  الوضع  عن  اإلفصاح  وبرنامج  املخالفات،  عن  املبلغني  حماية 
عمل  إطار  يف  األخالقية  املعايري  إدراج  ضمان  بغية  اإلجراءات  ووضع  السياسات  برسم  املعنية  الداخلية  الجهات 
اليونسكو بغية تنمية  املنظمة. وفضالً عن ذلك، ينظم مكتب األخالقيات دورات تدريبية موجهة إىل جميع موظفي 
جميع  بشأن  املعنية  والجهات  املوظفني  إىل  الفردي  التوجيه  املكتب  ويقدم  األخالقية.  املعايري  بشأن  استباقي  وعي 
السلطة،  واستغالل  واملضايقات،  املصالح،  تضارب  ييل:  ما  ذلك  ويشمل  الالأخالقي،  بالسلوك  املتعلقة  املسائل 
مبدئية  دراسة  جنسية،  أم  كانت  معنوية  املضايقات،  شكاوى  دراسة  بمسؤولية  أيضاً  املكتب  ويضطلع  والتمييز، 
وإحالتها إىل التحقيق وإسداء املشورة بشأنها. ويعد مكتب األخالقيات مستقالً عن جميع قطاعات الربنامج واملرافق 

املتعلقة بالربنامج واملرافق املركزية الداخلية، ويخضع للسلطة املبارشة للمديرة العامة.

املبّلغني عن املخالفات، كما  املايل وسياسة حماية  إدارة برنامج اإلفصاح عن الوضع  ويتوىل مكتب األخالقيات أيضاً   ٠٠5٠3
يتوىل إدارة ادعاءات االنتقام.

ويتألف مكتب األخالقيات من العنارص الرئيسية التالية:  ٠٠5٠4

التبليغ  ▪ العام  الخارجية والجمهور  املعنية  اليونسكو والجهات  القناة ملوظفي  تتيح هذه  الطوعي:  قناة لإلفصاح 
بصورة رسية عن املخالفات أو حاالت سوء الترصف املشتبه يف وقوعها؛

تطبيق سياسة »حماية املبلغني عن املخالفات«: يهدف ذلك إىل توفري حماية معززة من االنتقام ملن يبّلغ عن إساءة  ▪
السلوك أو يتعاون مع القائمني عىل عمليات مراجعة الحسابات أو إجراء التحقيقات؛

إسداء املشورة وتقديم اإلرشادات: يسدي املكتب مشورة رسية إىل جميع املوظفني ويتلقى الشكاوى بشأن املسائل  ▪
املتعلقة باألخالقيات بغية توفري بيئة عمل أخالقية؛

وتضارب  ▪ األخالقي  غري  السلوك  عن  بالتبليغ  ويقوم  باملضايقات  املتعلقة  النظم  املكتب  يطبق  السياسات:  رسم 
املصالح )االضطالع بأنشطة خارجية؛ وتلقي هدايا أو أجر معني؛ واستخدام املعلومات الرسية؛ واستخدام ممتلكات 

اليونسكو وأصولها؛ بما يف ذلك اإلفصاح عن الوضع املايل(؛

نطاق  ▪ عىل  بها  الوعي  وزيادة  السلوك  ومعايري  األخالقية  القيم  تعزيز  بمهمة  املكتب  يضطلع  واالتصال:  التوعية 
وضعهم  عن  النظر  )برصف  املوظفني  لجميع  باألخالقيات  املتعلقة  اإللزامية  التدريب  وحدة  ويوفر  اليونسكو؛ 

التعاقدي(؛ ويوفر وحدة تدريب بشأن مكافحة املضايقات.

النتيجة المنشودة ١١: مساعدة المنظمة على تهيئة بيئة عمل أخالقية والمحافظة عليها

مؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

١ - إسداء مشورة رسية إىل جميع 
موظفي اليونسكو بشأن القضايا 

العامة والخاصة املتعلقة 
باألخالقيات

حصول املوظفني عىل املشورة  –
والدعم يف الوقت املناسب بشأن 

جميع الطلبات التي يتقدمون 
بها

حصول املوظفني عىل املشورة  –
والدعم يف الوقت املناسب بشأن 

جميع الطلبات التي يتقدمون 
بها
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مؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

 ٢ - تويل مكتب األخالقيات النظر يف 
االدعاءات املتعلقة بحاالت الخلل 
السلوكي وإساءة الترصف لدى 
موظفي اليونسكو، مع مراعاة 

رسية املعلومات، يف إطار 
متابعة الشكاوى النظامية وغري 

النظامية

رّد مكتب األخالقيات عىل  –
جميع االدعاءات املتعلقة 

بحاالت الخلل السلوكي وإساءة 
الترصف، والحفاظ عىل الرسية 

يف جميع الحاالت ما لم يُعط 
املشتكون إذناً مسبقاً ومحدداً 

باإلفصاح عنها.

رّد مكتب األخالقيات عىل  –
جميع االدعاءات املتعلقة 

بحاالت الخلل السلوكي وإساءة 
الترصف، والحفاظ عىل الرسية 

يف جميع الحاالت ما لم يُعط 
املشتكون إذناً مسبقاً ومحدداً 

باإلفصاح عنها.

 3 - قيام املوظفني الذين يفون 
بالرشوط املطلوبة بالترصيح 

عن مصالحهم من خالل 
تقديم إفصاح مايل إىل مكتب 
األخالقيات فيما يخص الفرتة 

املمتدة من 1 كانون الثاني/
يناير إىل 31 كانون األول/

ديسمرب

جمع التصاريح السنوية من  –
جميع األشخاص املدرجني يف 
فئة الذين يتعني عليهم تقديم 

إفصاح عىل أساس سنوي، 
وذلك مع نهاية الفصل األول 

من السنة التالية، ما لم تُمنح 
استثناءات محددة يف هذا 
الشأن. وتُستعرض جميع 

تصاريح اإلفصاح، وتُجرى 
مناقشات استشارية للمتابعة 

مع كل موظف اتضح أن حالته 
قد تنطوي عىل تضارب يف 

املصالح

جمع التصاريح السنوية من  –
جميع األشخاص املدرجني يف 
فئة الذين يتعني عليهم تقديم 

إفصاح عىل أساس سنوي، 
وذلك مع نهاية الفصل األول 

من السنة التالية، ما لم تُمنح 
استثناءات محددة يف هذا 
الشأن. وتُستعرض جميع 

تصاريح اإلفصاح، وتُجرى 
مناقشات استشارية للمتابعة 

مع كل موظف اتضح أن حالته 
قد تنطوي عىل تضارب يف 

املصالح

4 - تعزيز وعي املوظفني بموضوع 
األخالقيات

تنظيم دورات تدريبية  –
منتظمة يف املقر ويف امليدان، 

مفتوحة لجميع املوظفني، 
وإصدار نرشات دورية تتناول 

موضوعات تختص باملسائل 
األخالقية

تنظيم دورات تدريبية  –
منتظمة يف املقر ويف امليدان، 

مفتوحة لجميع املوظفني، 
وإصدار نرشات دورية تتناول 

موضوعات تختص باملسائل 
األخالقية
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الباب األول - جيم - اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة 
األمم املتحدة

بالتمويل  الخاصة  الرتتيبات  تحدد  التفاقات  طبقاً  املتحدة  األمم  منظومة  تشغيل  تكاليف  يف  اليونسكو  تسهم   ٠٠6٠١
امليزانية  األول-جيم من  الباب  واملدرجة يف  أمريكي  البالغة 600 994 20 دوالر  امليزانية  اعتمادات  وتُعد  وامليزانية. 
املعنية  الهيئات  إال بعد أن تعتمد مختلف  املختلفة، فلن تُعرف  الفعلية  اليونسكو  أما مساهمات  اعتمادات تقديرية. 
ميزانياتها وتطلب تسديد ما يستحق عىل وكاالت منظومة األمم املتحدة املشاركة. وتتوىل قطاعات مختلفة يف األمانة 

مسؤولية عدد من عنارص األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة، التي تتوزع ميزانيتها املؤقتة عىل النحو التايل:

تحت مسؤولية إدارة املوارد البرشية:

لجنة الخدمة املدنية الدولية: 000 680 دوالر ▪

كلية موظفي منظومة األمم املتحدة: 000 50 دوالر ▪

شبكة أطباء األمم املتحدة: 000 10 دوالر ▪

شبكة إدارة املوارد البرشية، التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى ملنظومة األمم املتحدة: 000 110 دوالر ▪

املحكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية: 000 374 دوالر ▪

تحت مسؤولية قطاع العالقات الخارجية وإعالم الجمهور:

املساهمة النظامية يف إدارة السالمة واألمن: 000 604 3 دوالر ▪

املتطلبات األمنية الخاصة باملوظفني يف امليدان: 500 686 10 دوالر ▪

بوليصة التأمني ضد األفعال الكيدية: 700 249 دوالر ▪

تحت مسؤولية قسم إدارة املعارف ونظم املعلومات:

املستوى  ▪ الرفيعة  اإلدارية  اللجنة  بها  تضطلع  التي  واالتصاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  التنسيق  أنشطة 
ملنظومة األمم املتحدة: 000 70 دوالر

تحت مسؤولية مكتب إدارة الشؤون املالية:

شبكة امليزانية واملالية، التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى ملنظومة األمم املتحدة:000 75 دوالر ▪

تحت مسؤولية مكتب التخطيط االسرتاتيجي:

اللجنة الربنامجية الرفيعة املستوى ملنظومة األمم املتحدة: 000 44 دوالر ▪

ترتيبات تقاسم التكاليف لنظام املنسقني املقيمني: 400 571 4 دوالر ▪

تحت مسؤولية مرفق اإلرشاف الداخيل:

وحدة التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة: 000 450 دوالر ▪

فريق األمم املتحدة املعني بالتقييم: 000 20 دوالر ▪
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الباب الثاني - ألف

الباب الثاني – الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج



الربنامج الرئييس األول
 الرتبية



الربنامج الرئييس األول
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الرتبية

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر الرتبية - ١  

محاور العمل / النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية
التشغيلية

ميزانية
املوظفني

 اعتمادات ميزانيةاملجموع
 الربنامج العادي1
 البالغة 595.2
مليون دوالر

 الحساب الخاص
للتكاليف اإلدارية

 الصناديق املدرة
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

 400 865 51  –  –  –  400 865 51  400 865 51  400 865 51 ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

محور 
العمل ٢

مساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق هدف التنمية 
 400 689 243  300 662 137  800 424 79 –– 300 602 26  400 689 243  400 689 243 املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام ٢٠3٠

النتيجة 
املنشودة 1

تحسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية 
االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف مرحلة الطفولة املبكرة 

واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم عىل 
 300 342 42  600 786 27  100 004 9 –– 600 551 5  300 342 42  300 342 42 التعلم مدى الحياة يف النظام التعليمي برمته

النتيجة 
املنشودة 2

وضع نُظم للتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني تتسم 
باإلنصاف وتراعي االحتياجات من أجل تزويد الشباب 
والكبار، رجاالً ونساًء، باملهارات الالزمة للحصول عىل 

عمل وَشغل وظائف الئقة ومبارشة األعمال الحرة والتعلم 
 100 349 26  500 712 5  000 300 16 –– 600 336 4  100 349 26  100 349 26 مدى الحياة

النتيجة 
املنشودة 3

تحسني السياسات والخطط وحشد الجهود عىل الصعيد 
العاملي لزيادة وتعزيز ورصد اكتساب الشباب والكبار، رجاالً 

ونساًء، للمهارات األساسية، وكذلك تمتعهم بفرص التعلم 
مدى الحياة، بوسائل تضم االستعانة بتكنولوجيا املعلومات 

 400 026 35  500 066 23  500 330 9 –– 400 629 2  400 026 35  400 026 35 واالتصاالت

النتيجة 
املنشودة 4

تحسني السياسات والقدرات الوطنية لزيادة ُسبل انتفاع 
الجميع، رجاالً ونساًء، بالتعليم العايل املنصف وامليسور 

 500 916 8  600 582 3  000 085 2 –– 900 248 3  500 916 8  500 916 8 التكلفة واملضمون الجودة، ولتعزيز االعرتاف بالدراسات 

النتيجة 
املنشودة 5

وضع و/أو تنفيذ سياسات وطنية خاصة باملعلمني 
وتحسني برامج إعداد املعلمني لزيادة عدد املعلمني املؤهلني 

 000 656 47  000 171 39  900 806 4 –– 100 678 3  000 656 47  000 656 47 واملتحمسني 

النتيجة 
املنشودة 6

تعزيز القدرات الوطنية من أجل تزويد املتعلمني باملعارف 
واملهارات والقيم وأنماط السلوك الالزمة لتمكينهم من 

التمتع بأنماط معيشية صحية، ومن تعزيز التنمية املستدامة 
 400 831 31  700 950 14  600 608 12 –– 100 272 4  400 831 31  400 831 31 والتفاعل مع العالم كمواطنني عامليني مسؤولني

النتيجة 
املنشودة 7

تعزيز القدرات الوطنية من أجل العمل عىل تحقيق املساواة 
 500 426 27  000 179 11  300 011 15 –– 200 236 1  500 426 27  500 426 27 بني الجنسني بطريقة شاملة يف النُظم التعليمية الوطنية

النتيجة 
املنشودة 8

تحسني السياسات والخطط وزيادة فرص التعلم من أجل 
توسيع نطاق التعليم لكي يشمل الفئات السكانية الضعيفة، 

مع إيالء عناية خاصة لألشخاص الذين يواجهون مصاعب 
يف التعلم، ومنها اإلعاقات، وكذلك للفئات السكانية املترضرة 

 200 141 24  400 213 12  400 278 10 –– 400 649 1  200 141 24  200 141 24 من األزمات

محور 
العمل ٢

ريادة تنسيق واستعراض/رصد هدف التنمية 
 100 459 25  200 040 17  600 233 1 –– 300 185 7  100 459 25  100 459 25 املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام ٢٠3٠

النتيجة 
املنشودة 9

تنسيق املساعي الرامية إىل تحقيق هدف التنمية املستدامة 4 
الخاص بالتعليم حتى عام 2030 تنسيقاً فعاالً عن طريق 

اضطالع اليونسكو بريادة وتنسيق هذه املساعي عىل الصعيد 
 400 294 11  400 524 4  800 135 –– 200 634 6  400 294 11  400 294 11 العاملي يف إطار املهمة العاملية املسندة إليها

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى  -1



39م/5  املعتمدة - الربنامج الرئييس األول29

محاور العمل / النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية
التشغيلية

ميزانية
املوظفني

 اعتمادات ميزانيةاملجموع
 الربنامج العادي1
 البالغة 595.2
مليون دوالر

 الحساب الخاص
للتكاليف اإلدارية

 الصناديق املدرة
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

 النتيجة
املنشودة 

10

تمّخض البحوث وعمليات االسترشاف والرصد وإعداد 
التقارير بشأن هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم 
حتى عام 2030 بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات 

 700 164 14  800 515 12  800 097 1 –– 100 551  700 164 14  700 164 14 ومعلومات تتيح التقدم نحو تحقيق هذا الهدف

 5٠٠ ١4٨ ٢69  5٠٠ ٧٠٢ ١54  4٠٠ 65٨ ٨٠ –– 6٠٠ ٧٨٧ 33  5٠٠ ١4٨ ٢69 – 5٠٠ ١4٨ ٢69 املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

 9٠٠ ٠١3 3٢١  5٠٠ ٧٠٢ ١54  4٠٠ 65٨ ٨٠ –– ٠٠٠ 653 ٨5  9٠٠ ٠١3 3٢١  4٠٠ ٨65 5١  5٠٠ ١4٨ ٢69 املجموع الفرعي، املقر وامليدان

معاهد اليونسكو للرتبية

)IBE( 200 217 10  000 900 3  800 247 1 –– 400 069 5  200 217 10 – 200 217 10 مكتب الرتبية الدويل لليونسكو 

)IIEP( 900 201 44  900 486 33  000 355 5 –– 000 360 5  900 201 44 – 900 201 44 معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية 

)UIL( 700 479 8  300 983 5  500 533 –– 900 962 1  700 479 8 – 700 479 8 معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة 

 معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات
)IITE( 700 898 1  000 000 1 ––– 700 898  700 898 1 – 700 898 1 يف مجال الرتبية 

)IICBA( 700 480 4  000 000 2 ––– 700 480 2  700 480 4 – 700 480 4 معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا 

معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية 
 )IESALC( 000 170 3  000 000 1 ––– 000 170 2  000 170 3 – 000 170 3 والكاريبي 

معهد املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة 
)MGIEP( 800 353 3  000 000 1  000 000 2 –– 800 353  800 353 3 – 800 353 3 التابع لليونسكو 

 ٠٠٠ ٨٠٢ ٧5  ٢٠٠ 3٧٠ 4٨  3٠٠ ١36 9 –– 5٠٠ ٢95 ١٨  ٠٠٠ ٨٠٢ ٧5 – ٠٠٠ ٨٠٢ ٧5 املجموع الفرعي، معاهد اليونسكو للرتبية

 9٠٠ ٨١5 396  ٧٠٠ ٠٧٢ ٢٠3  ٧٠٠ ٧94 ٨9 –– 5٠٠ 94٨ ١٠3  9٠٠ ٨١5 396  4٠٠ ٨65 5١  5٠٠ 95٠ 344 املجموع، الربنامج الرئييس األول

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى  -1
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مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

النتيجة املنشودة ١٠النتيجة املنشودة ٩النتيجة املنشودة ٨النتيجة املنشودة ٧النتيجة املنشودة ٦النتيجة املنشودة ٥النتيجة املنشودة ٤النتيجة املنشودة ٣النتيجة املنشودة ٢النتيجة املنشودة ١
صفر
٢
٤
٦
٨
١٠
١٢
١٤
١٦
١٨
٢٠
٢٢
٢٤
٢٦
٢٨
٣٠
٣٢
٣٤
٣٦
٣٨
٤٠

العجز املساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

بماليني الدوالرات

توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية) بحسب املناطق واملقر
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

١٠٢,٥
٪٣١

املقر

بماليني الدوالرات

أوروبا 
وأمريكا الشمالية

١٫٧
صفر٪

أمريكا الالتينية والكاريبي 
)IESALC بما يف ذلك)

٢٩٫٧
٪٩

آسيا واملحيط الهادي 
 )MGIEP بما يف ذلك)

٨٠٫٣
٪٢٤

٦٥٫٥
٪٢٠

الدول العربية

٥٢٫٣
٪١٦

أفريقيا
)IICBA بما يف ذلك)

اإلسهام يف األولويتني العامتني

االولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

15٪53.5 مليون دوالر13٪43.5 مليون دوالريف إطار مجموع امليزانية التشغيلية
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إسهام معاهد اليونسكو للرتبية يف تحقيق النتائج املنشودة للربنامج الرئييس األول

محاور العمل / النتائج املنشودة
مكتب الرتبية 

الدويل لليونسكو 
)IBE(

معهد اليونسكو 
الدويل لتخطيط 
)IIEP( الرتبية

معهد اليونسكو 
للتعّلم مدى 

)UIL( الحياة

معهد اليونسكو 
لتكنولوجيات 
املعلومات يف 
مجال الرتبية 

)IITE(

معهد اليونسكو 
الدويل لبناء 
القدرات يف 

)IICBA( أفريقيا

معهد اليونسكو 
الدويل للتعليم 

العايل يف أمريكا 
الالتينية 

والكاريبي 
)IESALC(

معهد املهاتما 
غاندي للرتبية 
من أجل السالم 

والتنمية 
املستدامة التابع 

لليونسكو 
)MGIEP(

 املجموع 

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

محور 
العمل ١

 مساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق
هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى 

4٠٠ ٢66 6٨  3٠٠ 5١5 ٠٠٠٢ ١٧٠ ٧٠٠3 4٨٠ ٧٠٠4 ٨9٨ 9٠٠١ 9٧٠ 6٠٠٧ ٠١3 ٢٠٠3٨ ٢١٧ ١٠عام ٢٠3٠

النتيجة 
املنشودة 1

تحسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية 
االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف مرحلة الطفولة املبكرة 

واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم 
٧٠٠ 35١ 53  –––700 898 2001 222 6003 013 20038 217 10عىل التعلم مدى الحياة يف النظام التعليمي برمته

النتيجة 
املنشودة 2

وضع نُظم للتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني 
تتسم باإلنصاف وتراعي االحتياجات من أجل تزويد 

الشباب والكبار، رجاالً ونساًء، باملهارات الالزمة للحصول 
عىل عمل وَشغل وظائف الئقة ومبارشة األعمال الحرة 

––––––––والتعلم مدى الحياة

النتيجة 
املنشودة 3

تحسني السياسات والخطط وحشد الجهود عىل الصعيد 
العاملي لزيادة وتعزيز ورصد اكتساب الشباب والكبار، 

رجاالً ونساًء، للمهارات األساسية، وكذلك تمتعهم بفرص 
التعلم مدى الحياة، بوسائل تضم االستعانة بتكنولوجيا 

٧٠٠ ٧4٨ 4  ––––700 748 4––املعلومات واالتصاالت

النتيجة 
املنشودة 4

تحسني السياسات والقدرات الوطنية لزيادة ُسبل انتفاع 
الجميع، رجاالً ونساًء، بالتعليم العايل املنصف وامليسور 

٠٠٠ ١٧٠ 3  –000 170 3–––––التكلفة واملضمون الجودة، ولتعزيز االعرتاف بالدراسات 

النتيجة 
املنشودة 5

وضع و/أو تنفيذ سياسات وطنية خاصة باملعلمني 
وتحسني برامج إعداد املعلمني لزيادة عدد املعلمني 

٧٠٠ 4٨٠ 4  ––700 480 4––––املؤهلني واملتحمسني 

النتيجة 
املنشودة 6

تعزيز القدرات الوطنية من أجل تزويد املتعلمني 
باملعارف واملهارات والقيم وأنماط السلوك الالزمة 

لتمكينهم من التمتع بأنماط معيشية صحية، ومن تعزيز 
التنمية املستدامة والتفاعل مع العالم كمواطنني عامليني 

3٠٠ 5١5 ٢  300 515 2––––––مسؤولني

النتيجة 
املنشودة 7

تعزيز القدرات الوطنية من أجل العمل عىل تحقيق 
املساواة بني الجنسني بطريقة شاملة يف النُظم التعليمية 

––––––––الوطنية

النتيجة 
املنشودة 8

تحسني السياسات والخطط وزيادة فرص التعلم من 
أجل توسيع نطاق التعليم لكي يشمل الفئات السكانية 

الضعيفة، مع إيالء عناية خاصة لألشخاص الذين 
يواجهون مصاعب يف التعلم، ومنها اإلعاقات، وكذلك 

––––––––للفئات السكانية املترضرة من األزمات

محور 
العمل ٢

ريادة تنسيق واستعراض/رصد هدف التنمية 
6٠٠ 535 ٧  5٠٠ ٨3٨  –––٨٠٠ 5٠٨  3٠٠ ١٨٨ 6  –املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام ٢٠3٠

النتيجة 
املنشودة 9

تنسيق املساعي الرامية إىل تحقيق هدف التنمية املستدامة 
4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030 تنسيقاً فعاالً عن 

طريق اضطالع اليونسكو بريادة وتنسيق هذه املساعي 
––––––––عىل الصعيد العاملي يف إطار املهمة العاملية املسندة إليها

النتيجة 
املنشودة 10

تمّخض البحوث وعمليات االسترشاف والرصد وإعداد 
التقارير بشأن هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم 
حتى عام 2030 بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات 

6٠٠ 535 ٧  500 838–––800 300508 188 6–ومعلومات تتيح التقدم نحو تحقيق هذا الهدف

٠٠٠ ٨٠٢ ٨٠٠٧5 353 ٠٠٠3 ١٧٠ ٧٠٠3 4٨٠ ٧٠٠4 ٨9٨ ٧٠٠١ 4٧9 9٠٠٨ ٢٠١ ٢٠٠44 ٢١٧ ١٠املجموع



(ED) قطاع التربية
الهيكل التنظيمي (الوظائف الثابتة)

الميزانية الموحدة القائمة على اعتمادات ميزانية البرنامج العادي البالغة ٥٩٥٫٢ مليون دوالر

مجموع الوظائف 

المقر
58 مهنية 
30 خدمات عامة 

المكاتب الميدانية
68 مهنية 
34 مهنية وطنية 
10 خدمات عامة 

مجموع الوظائف في المقر 
والمكاتب الميدانية

126 مهنية 
34 وطنية مهنية 
40 خدمات عامة 

٢٠٠ المجموع:  

54 مجموع المعاهد:  

أفريقيا
20 مهنية 
13 مهنية وطنية 
2 خدمات عامة 

الدول العربية
1 مدير 
14 مهنية 
2 وطنية مهنية 
1 خدمات عامة 

آسيا والمحيط الهادي
19 مهنية 
9 وطنية مهنية 
5 خدمات عامة 

أمريكا الالتينية والكاريبي

أوروبا وأمريكا الشمالية
5 مهنية 

أمريكا الالتينية والكاريبي
9 مهنية 
10 وطنية مهنية 
2 خدمات عامة 

معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أمريكا 
الالتينية والكاريبي (IESALC)، كاراكاس، فنزويال

1 مدير 
1 مهنية 
خدمات عامة  2

معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا 
(IICBA)، أديس أبابا، إثيوبيا

1 مدير 
1 مهنية 
5 خدمات عامة 

معهد المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية 
المستدامة (MGIEP)، نيودلهي، الهند

1 مدير 

 ،(IBE) مكتب التربية الدولي لليونسكو
جنيف، سويسرا

1 مدير 
4 مهنية 
2 خدمات عامة 

 ،(IITE) معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية
موسكو، االتحاد الروسي

1 مدير 
1 خدمات عامة 

 ،(IIEP) معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية
باريس، فرنسا

2 مدير 
15 مهنية 
10 خدمات عامة 

 ،(UIL) معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة
هامبورغ، ألمانيا

1 مدير 
3 مهنية 
2 خدمات عامة 

معاهد التعليم العالمية

المكاتب الميدانية ومعاهد التعليم اإلقليمية

وحدة استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصال 
(ED/PLS/ICT)  في مجال التعليم

1   مهنية 
1 خدمات عامة 

وحدة شبكة المدارس المنتسبة
(ED/IPS/ASP)

2   مهنية 
1 خدمات عامة 

(ED/PLS)  قسم السياسات ونظم التعلم مدى الحياة

1 مدير 
1 خدمات عامة 

(ED/IPS) قسم اإلدماج والسالم والتنمية المستدامة

1 مدير 
1 خدمات عامة 

قسم الدعم والتنسيق المعني بالتعليم 
(ED/ESC)  2030 حتى عام
1  مدير 
1 خدمات عامة 

المكتب التنفيذي 
(ED/EO)

1    مدير 
1 خدمات عامة 

شعبة السياسات التعليمية 
(ED/PLS/EDP)

6 مهنية 
1 خدمات عامة 

شعبة التعليم من أجل اإلدماج والمساواة بين 
(ED/IPS/IGE)  الجنسين

4 مهنية 
1 خدمات عامة 

شعبة إعداد المعلمين (أمانة فريق العمل الخاص 
(ED/ESC/TED) (الدولي المعني بالمعلمين

3 مهنية 
1 خدمات عامة 

شعبة التعليم العالي 
(ED/PLS/HED)

6 مهنية 
3 خدمات عامة 

 (ED/IPS/HAE) شعبة الصحة والتعليم

1 مهنية 
1 خدمات عامة 

وحدة تنمية القدرات وتوفير الدعم الميداني 
(ED/ESC/CDF)

1 مهنية  

شعبة السياسات التعليمية 
(ED/PLS/EDP)

4 مهنية 
1 خدمات عامة 

شعبة التعليم من أجل التنمية المستدامة والمواطنة 
 (ED/IPS/ESG) العالمية

8 مهنية 
1 خدمات عامة 

شعبة الشراكات والتعاون والبحوث 
(ED/ESC/PCR)

5 مهنية 
2 خدمات عامة 

وحدة التخطيط االستراتيجي والرصد وتنسيق 
 (ED/EO/SPM)المعاهد والوحدات الميدانية

 3 مهنية 
1 خدمات عامة 

(ADG) مكتب مساعد المدير

1 مساعد المدير العام 
1 مهنية  
2 خدمات عامة 

وحدة اإلدارة المالية والدعم اإلداري 
(ED/EO/FMS)

 2 مهنية 
5 خدمات عامة 

وحدة الموارد البشرية 
(ED/EO/HR)

 2 مهنية 
2 خدمات عامة 

مرفق إدارة المعارف
(ED/EO/KMS)

3 مهنية 
3 خدمات عامة 

وحدة التعليم في حاالت الطوارئ  
(ED/EO/DEE)

 1 مهنية 
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الرتبية

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر  )خطة اإلنفاق) الرتبية - ٢  

محاور العمل / النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية
التشغيلية

ميزانية
املوظفني

 اعتمادات ميزانيةاملجموع
 الربنامج العادي1

 البالغة 518 مليون
دوالر

 الحساب الخاص
للتكاليف اإلدارية

 الصناديق املدرة
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

700 696 51  –  –  –  –  700 696 51  700 696 51  700 696 51  ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

محور 
العمل ٢

مساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق هدف التنمية 
300 961 233  600 856 141  800 424 79  –  –  900 679 12  300 961 233  300 961 233  املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام ٢٠3٠

النتيجة 
املنشودة ١

تحسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية 
االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف مرحلة الطفولة املبكرة 

واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم عىل 
000 312 40  800 661 28  100 004 9  –  –  100 646 2  000 312 40  000 312 40  التعلم مدى الحياة يف النظام التعليمي برمته

النتيجة 
املنشودة 2

وضع نُظم للتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني تتسم 
باإلنصاف وتراعي االحتياجات من أجل تزويد الشباب 

والكبار، رجاالً ونساًء، باملهارات الالزمة للحصول عىل عمل 
وَشغل وظائف الئقة ومبارشة األعمال الحرة والتعلم مدى 

200 763 24  100 396 6  000 300 16  –  –  100 067 2  200 763 24  200 763 24  الحياة

النتيجة 
املنشودة 3

تحسني السياسات والخطط وحشد الجهود عىل الصعيد 
العاملي لزيادة وتعزيز ورصد اكتساب الشباب والكبار، رجاالً 

ونساًء، للمهارات األساسية، وكذلك تمتعهم بفرص التعلم 
مدى الحياة، بوسائل تضم االستعانة بتكنولوجيا املعلومات 

000 065 34  200 481 23  500 330 9  –  –  300 253 1  000 065 34  000 065 34  واالتصاالت

النتيجة 
املنشودة 4

تحسني السياسات والقدرات الوطنية لزيادة ُسبل انتفاع 
الجميع، رجاالً ونساًء، بالتعليم العايل املنصف وامليسور 

500 728 7  900 094 4  000 085 2  –  –600 548 1  500 728 7  500 728 7  التكلفة واملضمون الجودة، ولتعزيز االعرتاف بالدراسات 

النتيجة 
املنشودة 5

وضع و/أو تنفيذ سياسات وطنية خاصة باملعلمني وتحسني 
000 311 46  900 750 39  900 806 4  –  –  200 753 1  000 311 46  000 311 46  برامج إعداد املعلمني لزيادة عدد املعلمني املؤهلني واملتحمسني 

النتيجة 
املنشودة 6

تعزيز القدرات الوطنية من أجل تزويد املتعلمني باملعارف 
واملهارات والقيم وأنماط السلوك الالزمة لتمكينهم من 

التمتع بأنماط معيشية صحية، ومن تعزيز التنمية املستدامة 
100 269 30  200 624 15  600 608 12  –  –  300 036 2  100 269 30  100 269 30  والتفاعل مع العالم كمواطنني عامليني مسؤولني

النتيجة 
املنشودة 7

تعزيز القدرات الوطنية من أجل العمل عىل تحقيق املساواة 
600 974 26  000 374 11  300 011 15  –  300 589  600 974 26  600 974 26  بني الجنسني بطريقة شاملة يف النُظم التعليمية الوطنية

النتيجة 
املنشودة 8

تحسني السياسات والخطط وزيادة فرص التعلم من أجل 
توسيع نطاق التعليم لكي يشمل الفئات السكانية الضعيفة، 

مع إيالء عناية خاصة لألشخاص الذين يواجهون مصاعب 
يف التعلم، ومنها اإلعاقات، وكذلك للفئات السكانية املترضرة 

900 537 23  500 473 12  400 278 10  –  –  000 786  900 537 23  900 537 23  من األزمات

محور 
العمل ٢

ريادة تنسيق واستعراض/رصد هدف التنمية املستدامة 
200 828 22  300 169 18  600 233 1  –  –  300 425 3  200 828 22  200 828 22  4 الخاص بالتعليم حتى عام ٢٠3٠

النتيجة 
املنشودة 9

تنسيق املساعي الرامية إىل تحقيق هدف التنمية املستدامة 4 
الخاص بالتعليم حتى عام 2030 تنسيقاً فعاالً عن طريق 

اضطالع اليونسكو بريادة وتنسيق هذه املساعي عىل الصعيد 
400 872 8  000 574 5  800 135  –  600 162 3  400 872 8  400 872 8  العاملي يف إطار املهمة العاملية املسندة إليها

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع  1
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محاور العمل / النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية
التشغيلية

ميزانية
املوظفني

 اعتمادات ميزانيةاملجموع
 الربنامج العادي1

 البالغة 518 مليون
دوالر

 الحساب الخاص
للتكاليف اإلدارية

 الصناديق املدرة
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

 النتيجة
املنشودة 10

تمّخض البحوث وعمليات االسترشاف والرصد وإعداد 
التقارير بشأن هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم 
حتى عام 2030 بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات 

800 955 13  300 595 12  800 097 1  –  –  700 262  800 955 13  800 955 13  ومعلومات تتيح التقدم نحو تحقيق هذا الهدف

5٠٠ ٧٨9 ٢56  9٠٠ ٠٢5 ١6٠  4٠٠ 65٨ ٨٠  –  –  ٢٠٠ ١٠5 ١6  5٠٠ ٧٨9 ٢56  –  5٠٠ ٧٨9 ٢56  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٢٠٠ 4٨6 3٠٨  9٠٠ ٠٢5 ١6٠  4٠٠ 65٨ ٨٠  –  –  9٠٠ ٨٠١ 6٧  ٢٠٠ 4٨6 3٠٨  ٧٠٠ 696 5١  5٠٠ ٧٨9 ٢56  املجموع الفرعي، املقر وامليدان

معاهد اليونسكو للرتبية

)IBE( 900 195 9  000 900 3  800 247 1  –  –  100 048 4  900 195 9  –  900 195 9  مكتب الرتبية الدويل لليونسكو

)IIEP( 100 122 43  900 486 33  000 355 5  –  –  200 280 4  100 122 43  –  100 122 43  معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية

)UIL( 200 084 8  300 983 5  500 533  –  –  400 567 1  200 084 8  –  200 084 8  معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة

 معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات
)IITE( 600 717 1  000 000 1  –  –  –  600 717  600 717 1  –  600 717 1  يف مجال الرتبية

)IICBA( 900 980 3  000 000 2  –  –  –  900 980 1  900 980 3  –  900 980 3  معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا

معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية 
 )IESALC( 800 732 2  000 000 1  –  –  –  800 732 1  800 732 2  –  800 732 2  والكاريبي

معهد املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة 
)MGIEP( 000 493 3  000 000 1  000 000 2  –  –  000 493  000 493 3  –  000 493 3  التابع لليونسكو

5٠٠ 3٢6 ٧٢  ٢٠٠ 3٧٠ 4٨  3٠٠ ١36 9  –  –  ٠٠٠ ٨٢٠ ١4  5٠٠ 3٢6 ٧٢  –  5٠٠ 3٢6 ٧٢  املجموع الفرعي، معاهد اليونسكو للرتبية

٧٠٠ ٨١٢ 3٨٠  ١٠٠ 396 ٢٠٨  ٧٠٠ ٧94 ٨9  –  –  9٠٠ 6٢١ ٨٢  ٧٠٠ ٨١٢ 3٨٠  ٧٠٠ 696 5١  ٠٠٠ ١١6 3٢9  املجموع، الربنامج الرئييس األول

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع  1
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مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

النتيجة املنشودة ١٠النتيجة املنشودة ٩النتيجة املنشودة ٨النتيجة املنشودة ٧النتيجة املنشودة ٦النتيجة املنشودة ٥النتيجة املنشودة ٤النتيجة املنشودة ٣النتيجة املنشودة ٢النتيجة املنشودة ١
صفر
٢
٤
٦
٨
١٠
١٢
١٤
١٦
١٨
٢٠
٢٢
٢٤
٢٦
٢٨
٣٠
٣٢
٣٤
٣٦
٣٨
٤٠

العجز املساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

بماليني الدوالرات

توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية) بحسب املناطق واملقر
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

٩٦,١
٪٣٠

املقر
أوروبا 

وأمريكا الشمالية
١٫٧
٪١

٢٨٫٤
٪٩

٧٨,٦
٪٢٥

٦٤٫٥
٪٢٠

٤٩,٣
٪١٥

أفريقيا
)IICBA بما يف ذلك)

أمريكا الالتينية والكاريبي 
)IESALC بما يف ذلك)

آسيا واملحيط الهادي 
 )MGIEP بما يف ذلك)

الدول العربية

بماليني الدوالرات

اإلسهام يف األولويتني العامتني

االولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

16٪51.5 مليون دوالر12٪40.5 مليون دوالريف إطار مجموع امليزانية التشغيلية
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إسهام معاهد اليونسكو للرتبية يف تحقيق النتائج املنشودة للربنامج الرئييس األول

محاور العمل / النتائج املنشودة
مكتب الرتبية 

الدويل لليونسكو 
)IBE(

معهد اليونسكو 
الدويل لتخطيط 
)IIEP( الرتبية

معهد اليونسكو 
للتعّلم مدى 

)UIL( الحياة

معهد اليونسكو 
لتكنولوجيات 
املعلومات يف 
مجال الرتبية 

)IITE(

معهد اليونسكو 
الدويل لبناء 
القدرات يف 

)IICBA( أفريقيا

معهد اليونسكو 
الدويل للتعليم 

العايل يف أمريكا 
الالتينية 

والكاريبي 
)IESALC(

معهد املهاتما 
غاندي للرتبية 
من أجل السالم 

والتنمية 
املستدامة التابع 

لليونسكو 
)MGIEP(

 املجموع 

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

محور 
العمل ١

مساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق هدف التنمية 
٢٠٠ 93١ ٨٠٠64 6١9 ٨٠٠٢ ٧3٢ 9٠٠٢ 9٨٠ 6٠٠3 ٧١٧ ٢٠٠١ 599 ٠٠٠٧ ٠٨5 9٠٠3٧ ١95 9املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام ٢٠3٠

النتيجة 
املنشودة 1

تحسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية 
االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف مرحلة الطفولة املبكرة 

واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم 
5٠٠ ٠٧٠ 5١  -    -    -    600 717 1  000 072 3  000 085 37  900 195 9  عىل التعلم مدى الحياة يف النظام التعليمي برمته

النتيجة 
املنشودة 2

وضع نُظم للتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني 
تتسم باإلنصاف وتراعي االحتياجات من أجل تزويد 

الشباب والكبار، رجاالً ونساًء، باملهارات الالزمة للحصول 
عىل عمل وَشغل وظائف الئقة ومبارشة األعمال الحرة 

-    -    -    -    -    -    -    -    والتعلم مدى الحياة

النتيجة 
املنشودة 3

تحسني السياسات والخطط وحشد الجهود عىل الصعيد 
العاملي لزيادة وتعزيز ورصد اكتساب الشباب والكبار، 

رجاالً ونساًء، للمهارات األساسية، وكذلك تمتعهم بفرص 
التعلم مدى الحياة، بوسائل تضم االستعانة بتكنولوجيا 

٢٠٠ 5٢٧ 4  -    -    -    -    200 527 4  -    -    املعلومات واالتصاالت

النتيجة 
املنشودة 4

تحسني السياسات والقدرات الوطنية لزيادة ُسبل انتفاع 
الجميع، رجاالً ونساًء، بالتعليم العايل املنصف وامليسور 

٨٠٠ ٧3٢ ٢  -    800 732 2  -    -    -    -    -    التكلفة واملضمون الجودة، ولتعزيز االعرتاف بالدراسات 

النتيجة 
املنشودة 5

وضع و/أو تنفيذ سياسات وطنية خاصة باملعلمني 
وتحسني برامج إعداد املعلمني لزيادة عدد املعلمني 

9٠٠ 9٨٠ 3  -    -    900 980 3  -    -    -    -    املؤهلني واملتحمسني 

النتيجة 
املنشودة 6

تعزيز القدرات الوطنية من أجل تزويد املتعلمني 
باملعارف واملهارات والقيم وأنماط السلوك الالزمة 

لتمكينهم من التمتع بأنماط معيشية صحية، ومن تعزيز 
التنمية املستدامة والتفاعل مع العالم كمواطنني عامليني 

٨٠٠ 6١9 ٢  800 619 2  -    -    -    -    -    -    مسؤولني

النتيجة 
املنشودة 7

تعزيز القدرات الوطنية من أجل العمل عىل تحقيق 
املساواة بني الجنسني بطريقة شاملة يف النُظم التعليمية 

-    -    -    -    -    -    -    -    الوطنية

النتيجة 
املنشودة 8

تحسني السياسات والخطط وزيادة فرص التعلم من 
أجل توسيع نطاق التعليم لكي يشمل الفئات السكانية 

الضعيفة، مع إيالء عناية خاصة لألشخاص الذين 
يواجهون مصاعب يف التعلم، ومنها اإلعاقات، وكذلك 

-    -    -    -    -    -    -    -    للفئات السكانية املترضرة من األزمات

محور 
العمل ٢

ريادة تنسيق واستعراض/رصد هدف التنمية 
3٠٠ 395 ٧  ٢٠٠ ٨٧3  -    -    -    ٠٠٠ ١٠٠4٨5 ٠3٧ 6-    املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام ٢٠3٠

النتيجة 
املنشودة 9

تنسيق املساعي الرامية إىل تحقيق هدف التنمية املستدامة 
4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030 تنسيقاً فعاالً عن 

طريق اضطالع اليونسكو بريادة وتنسيق هذه املساعي 
-    -    -    -    -    -    -    -    عىل الصعيد العاملي يف إطار املهمة العاملية املسندة إليها

النتيجة 
املنشودة 10

تمّخض البحوث وعمليات االسترشاف والرصد وإعداد 
التقارير بشأن هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم 
حتى عام 2030 بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات 

3٠٠ 395 ٧  200 873  -    -    -    000 485  100 037 6  -    ومعلومات تتيح التقدم نحو تحقيق هذا الهدف

5٠٠ 3٢6 ٠٠٠٧٢ 493 ٨٠٠3 ٧3٢ 9٠٠٢ 9٨٠ 6٠٠3 ٧١٧ ٢٠٠١ ٠٨4 ١٠٠٨ ١٢٢ 9٠٠43 ١95 9املجموع



(ED) قطاع التربية
الهيكل التنظيمي (الوظائف الثابتة)

الميزانية الموحدة القائمة على اعتمادات ميزانية البرنامج العادي البالغة ٥١٨ مليون دوالر (خطة اإلنفاق)

مجموع الوظائف 

المقر
58 مهنية 
30 خدمات عامة 

المكاتب الميدانية
68 مهنية 
34 مهنية وطنية 
10 خدمات عامة 

مجموع الوظائف في المقر 
والمكاتب الميدانية

126 مهنية 
34 وطنية مهنية 
40 خدمات عامة 

٢٠٠ المجموع:  

54 مجموع المعاهد:  

أفريقيا
20 مهنية 
13 مهنية وطنية 
2 خدمات عامة 

الدول العربية
1 مدير 
14 مهنية 
2 وطنية مهنية 
1 خدمات عامة 

آسيا والمحيط الهادي
19 مهنية 
9 وطنية مهنية 
5 خدمات عامة 

أمريكا الالتينية والكاريبي

أوروبا وأمريكا الشمالية
5 مهنية 

أمريكا الالتينية والكاريبي
9 مهنية 
10 وطنية مهنية 
2 خدمات عامة 

معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أمريكا 
الالتينية والكاريبي (IESALC)، كاراكاس، فنزويال

1 مدير 
1 مهنية 
خدمات عامة  2

معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا 
(IICBA)، أديس أبابا، إثيوبيا

1 مدير 
1 مهنية 
5 خدمات عامة 

معهد المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية 
المستدامة (MGIEP)، نيودلهي، الهند

1 مدير 

 ،(IBE) مكتب التربية الدولي لليونسكو
جنيف، سويسرا

1 مدير 
4 مهنية 
2 خدمات عامة 

 ،(IITE) معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية
موسكو، االتحاد الروسي

1 مدير 
1 خدمات عامة 

 ،(IIEP) معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية
باريس، فرنسا

2 مدير 
15 مهنية 
10 خدمات عامة 

 ،(UIL) معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة
هامبورغ، ألمانيا

1 مدير 
3 مهنية 
2 خدمات عامة 

معاهد التعليم العالمية 

المكاتب الميدانية ومعاهد التعليم اإلقليمية

وحدة استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصال 
(ED/PLS/ICT)  في مجال التعليم

1   مهنية 
1 خدمات عامة 

وحدة شبكة المدارس المنتسبة
(ED/IPS/ASP)

2   مهنية 
1 خدمات عامة 

(ED/PLS)  قسم السياسات ونظم التعلم مدى الحياة

1 مدير 
1 خدمات عامة 

(ED/IPS) قسم اإلدماج والسالم والتنمية المستدامة

1 مدير 
1 خدمات عامة 

قسم الدعم والتنسيق المعني بالتعليم 
(ED/ESC)  2030 حتى عام
1  مدير 
1 خدمات عامة 

المكتب التنفيذي 
(ED/EO)

1    مدير 
1 خدمات عامة 

شعبة السياسات التعليمية 
(ED/PLS/EDP)

6 مهنية 
1 خدمات عامة 

شعبة التعليم من أجل اإلدماج والمساواة بين 
(ED/IPS/IGE)  الجنسين

4 مهنية 
1 خدمات عامة 

شعبة إعداد المعلمين (أمانة فريق العمل الخاص 
(ED/ESC/TED) (الدولي المعني بالمعلمين

3 مهنية 
1 خدمات عامة 

شعبة التعليم العالي 
(ED/PLS/HED)

6 مهنية 
3 خدمات عامة 

 (ED/IPS/HAE) شعبة الصحة والتعليم

1 مهنية 
1 خدمات عامة 

وحدة تنمية القدرات وتوفير الدعم الميداني 
(ED/ESC/CDF)

1 مهنية  

شعبة السياسات التعليمية 
(ED/PLS/EDP)

4 مهنية 
1 خدمات عامة 

شعبة التعليم من أجل التنمية المستدامة والمواطنة 
 (ED/IPS/ESG) العالمية

8 مهنية 
1 خدمات عامة 

شعبة الشراكات والتعاون والبحوث 
(ED/ESC/PCR)

5 مهنية 
2 خدمات عامة 

وحدة التخطيط االستراتيجي والرصد وتنسيق 
 (ED/EO/SPM)المعاهد والوحدات الميدانية

 3 مهنية 
1 خدمات عامة 

(ADG) مكتب مساعد المدير

1 مساعد المدير العام 
1 مهنية  
2 خدمات عامة 

وحدة اإلدارة المالية والدعم اإلداري 
(ED/EO/FMS)

 2 مهنية 
5 خدمات عامة 

وحدة الموارد البشرية 
(ED/EO/HR)

 2 مهنية 
2 خدمات عامة 

مرفق إدارة المعارف
(ED/EO/KMS)

3 مهنية 
3 خدمات عامة 

وحدة التعليم في حاالت الطوارئ  
(ED/EO/DEE)

 1 مهنية 
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الربنامج الرئييس األول

الرتبية

قرار املؤتمر العام 39م/2 بشأن الربنامج الرئييس األول  ٠١٠٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:   - 1

العمل، خالل الفرتة 2018-2021، عىل تنفيذ خطة العمل الخاصة بالربنامج الرئييس األول التي تنتظم  )أ(  
أهداف  إىل  تستند  والتي  التاليني،  العمل  التالية ومحوَري  الثالثة  االسرتاتيجية  األهداف  بنيتها حول 
التنمية املستدامة، وال سيّما هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030 واملتمثل يف 
»ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع«، من أجل 
مساعدة البلدان عىل تحقيق هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030، واالضطالع 
باملهمة التي أسندها املجتمع الدويل إىل اليونسكو يف هذا الصدد، وهي املهمة املتمثلة يف ريادة وتنسيق 
املساعي الرامية إىل تحقيق هدف التنمية املستدامة املتفق عليه دولياً بشأن التعليم واستعراض/رصد 

التقدم املحرز يف هذا املجال؛

العامتنَي للمنظمة املتمثلتنَي يف تعزيز املساواة بني الجنسني وتلبية احتياجات  اإلسهام يف األولويتنَي  )ب(  
أفريقيا، وإيالء اهتمام خاص ألقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية، وتلبية احتياجات 
إليهم وإىل الرشائح االجتماعية األضعف حاالً، وذلك  الذين تعذر الوصول  الشباب ومد يد العون إىل 
إقراراً بدور التعليم يف تعزيز التحوالت االجتماعية اإليجابية واالندماج االجتماعي والحوار بني الثقافات، 

من أجل تحقيق ما ييل:

 الهدف االسرتاتيجي األول: مساندة الدول األعضاء يف تطوير

نُظم التعليم لتعزيز التعّلم الجيد والجامع مدى الحياة لصالح الجميع

الهدف االسرتاتيجي الثاني: تمكني الدارسني من أن يكونوا مواطنني 

عامليني مبدعني ومسؤولني

مساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030    )1(
عىل الصعيد الُقطري عن طريق ما ييل: وضع نُظم تعليمية تتيح التعلم من أجل التمكني، وتفتح 
ُسبالً شاملة ومرنة تجمع بني فرص التعلم النظامي وغري النظامي وغري الرسمي، وتتوافق مع 
مفهوم التعلم مدى الحياة بوصفه أحد املبادئ الرئيسية التي يجب االستناد إليها إلصالح القطاع 
التعليمي برمته إصالحاً شامالً وأحد الُسبل التي يمكن سلوكها للتغلب عىل املصاعب االجتماعية 
واالقتصادية املستجدة؛ وتمكني األطفال والشباب والكبار من اكتساب املعارف واملهارات والقِيم 
التي يحتاجون إليها لكي يصبحوا مواطنني مستنريين ومسؤولني ونشيطني، ولكي يجدوا عمالً 
الئقاً، ولكي يساهموا يف تحقيق النمو املستدام ويف بناء مجتمعات مساملة؛ وسّد النقص الشديد 
التعليم؛ وإيالء  يف عدد املعلمني املؤهلني واعتبار هذا األمر اسرتاتيجية رئيسية لتحسني نوعية 
التعليم الجيد للفئات السكانية  اهتمام خاص لالرتقاء بتعليم الفتيات والنساء؛ وتوفري فرص 
الضعيفة التي تضم املعوقني واملترضرين من األزمات؛ وتسخري إمكانيات تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت وأساليب التعلم الجديدة من أجل التعليم؛ ومواصلة األخذ بنهج شامل فيما يخص 
التعليم مع إعطاء األولوية للمجاالت األربعة التالية: وضع السياسات والخطط عىل نطاق القطاع 

برمته، ومحو األمية، والتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني، واملعلمون؛
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 الهدف االسرتاتيجي الثالث: ريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم

حتى عام 2030

ريادة تنسيق واستعراض/رصد هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030 عىل الصعيدين    )2(
الصعيدين  التنسيق عىل  أولهما تيسري  العمل يف مسارين يشمل  الرتكيز عىل  العاملي واإلقليمي عن طريق 
العاملي واإلقليمي يف ظل البنية العاملية املتغرية إلدارة شؤون التعليم، وإقامة رشاكات مع سائر وكاالت األمم 
املتحدة، وكذلك مع املنظمات الدولية األخرى واملجتمع املدني، وتعزيز الرشاكات القائمة، واالضطالع بأنشطة 
رفيعة املستوى ألغراض الدعوة املنارصة بشأن التعليم حتى عام 2030؛ ويشمل ثانيهما استعراض ورصد 
املساعي الرامية إىل تحقيق هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030، واالضطالع بدور 
املرصد العاملي للتعليم حتى عام 2030 عن طريق البحث واالسترشاف من أجل توفري اإلرشادات الالزمة 

لوضع السياسات العامة وإقامة الحوار بشأن مستقبل التعليم؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 900 815 396 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة  )جـ( 
الفئة 1  معاهد  عىل  منها  دوالر   75 802 000 وتوزيع  التمويل،  مصادر  جميع  من  الواردة  األموال  تضم  التي 

السبعة املعنية بالرتبية؛

ويطلب من املديرة العامة القيام بما ييل:   - 2

تنفيذ مختلف األنشطة التي يأذن بها هذا القرار بطريقة تضمن أيضاً تحقيق جميع ما يخص الربنامج الرئييس  )أ(  
األول من األهداف العامة لألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني الجنسني؛

موافاة الهيئتني الرئاسيتني دورياً، يف إطار التقارير النظامية، بمعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤتمر  )ب(  
العام وعن تحقيق النتائج املنشودة التالية:

محور العمل ١: مساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق هدف التنمية املستدامة 4 

الخاص بالتعليم حتى عام 2030

تحسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف مرحلة الطفولة    )1(
املبكرة واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم عىل التعلم مدى الحياة يف النظام التعليمي 

برمته )املساهمة يف بلوغ الغايتني 4-1 و4-2 للتنمية املستدامة(؛

وضع نُظم للتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني تتسم باإلنصاف وتراعي االحتياجات من أجل تزويد    )2(
الشباب والكبار، رجاالً ونساًء، باملهارات الالزمة للحصول عىل عمل وَشغل وظائف الئقة ومبارشة األعمال 

الحرة والتعلم مدى الحياة )املساهمة يف بلوغ الغايات 4-3 و4-4 و8-6 للتنمية املستدامة(؛

الشباب  اكتساب  وتعزيز ورصد  لزيادة  العاملي  الصعيد  الجهود عىل  والخطط وحشد  السياسات  تحسني    )3(
تضم  بوسائل  مدى الحياة،  التعلم  بفرص  تمتعهم  وكذلك  األساسية،  للمهارات  ونساًء،  رجاالً  والكبار، 

االستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )املساهمة يف بلوغ الغاية 4-6 للتنمية املستدامة(؛

املنصف  العايل  بالتعليم  ونساًء،  الجميع، رجاالً  انتفاع  ُسبل  لزيادة  الوطنية  والقدرات  السياسات  تحسني    )4(
وامليسور التكلفة واملضمون الجودة، ولتعزيز االعرتاف بالدراسات )املساهمة يف بلوغ الغاية 4-3 للتنمية 

املستدامة(؛

املعلمني  عدد  لزيادة  املعلمني  إعداد  برامج  باملعلمني وتحسني  تنفيذ سياسات وطنية خاصة  وضع و/أو    )5(
املؤهلني واملتحمسني )املساهمة يف بلوغ الغايات 4-ج و4-1 و4-2 للتنمية املستدامة(؛

الالزمة  السلوك  وأنماط  والقيم  واملهارات  باملعارف  املتعلمني  تزويد  أجل  من  الوطنية  القدرات  تعزيز    )6(
لتمكينهم من التمتع بأنماط معيشية صحية، ومن تعزيز التنمية املستدامة والتفاعل مع العالم كمواطنني 
الغايات 4-7 و4-أ و12-8 و13-3، ويف تحقيق الهدف 3، للتنمية  عامليني مسؤولني )املساهمة يف بلوغ 

املستدامة(؛
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تعزيز القدرات الوطنية من أجل العمل عىل تحقيق املساواة بني الجنسني بطريقة شاملة يف النُظم التعليمية    )7(
الوطنية )املساهمة يف بلوغ الغاية 4-5، ويف تحقيق الهدف 5، للتنمية املستدامة(؛

تحسني السياسات والخطط وزيادة فرص التعلم من أجل توسيع نطاق التعليم لكي يشمل الفئات السكانية    )8(
اإلعاقات، وكذلك  التعلم، ومنها  يواجهون مصاعب يف  الذين  عناية خاصة لألشخاص  إيالء  الضعيفة، مع 

للفئات السكانية املترضرة من األزمات )املساهمة يف بلوغ الغايتني 4-5 و4-أ للتنمية املستدامة(؛

محور العمل ٢: ريادة تنسيق واستعراض/رصد هدف التنمية املستدامة 4 الخاص 

بالتعليم حتى عام 2030

تنسيقاً  عام 2030  بالتعليم حتى  الخاص  املستدامة 4  التنمية  تحقيق هدف  إىل  الرامية  املساعي  تنسيق    )9(
فعاالً عن طريق اضطالع اليونسكو بريادة وتنسيق هذه املساعي عىل الصعيد العاملي يف إطار املهمة العاملية 

املسندة إليها )املساهمة يف تحقيق الهدفني 4 و17 للتنمية املستدامة(؛

الخاص  املستدامة 4  التنمية  التقارير بشأن هدف  البحوث وعمليات االسترشاف والرصد وإعداد  تمّخض   )10(
بالتعليم حتى عام 2030 بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات ومعلومات تتيح التقدم نحو تحقيق هذا 

الهدف )املساهمة يف تحقيق الهدفني 4 و17 للتنمية املستدامة(؛

العام  املؤتمر  اعتمده  الذي  الربنامج  تنفيذ  مجال  يف  املحققة  بالنتائج  الخاص  االسرتاتيجي  التقرير  تضمني  )جـ( 
استعراضاً ملحاور العمل ونتائجها املنشودة يتضمن االقرتاحات املحتملة لإلبقاء عليها أو إعادة توجيهها أو لوضع 
واالستناد فيها  واضحة،  تقييم  معايري  إىل  األمور  هذه  كل  يف  واالستناد  إلنهائها،  أو  للخروج منها  اسرتاتيجيات 
أيضاً، عند االقتضاء، إىل عمليات التقييم واملراجعة التي يجريها مرفق اإلرشاف الداخيل، وموافاة املجلس التنفيذي 

بهذا االستعراض إبّان دورته التاسعة بعد املائتني؛

إعداد تقرير عن تعبئة املوارد يتضمن تحليالً شامالً لجميع جوانب التعبئة االسرتاتيجية للموارد لدى اليونسكو،  )د(  
وموافاة املجلس التنفيذي بهذا التقرير إبّان دورته التاسعة بعد املائتني.
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الربنامج الرئييس األول

الرتبية

تعزيز  ٠١٠٠١ ضمان  بهدف  األمم  بني  التعاون  عرى  لتوثيق  بالرتبية  مستعينة  واألمن  السلم  صون  يف  اليونسكو  تسهم 
أو  العرق  أساس  عىل  تمييز  دون  األساسية،  وحرياته  اإلنسان  وحقوق  القانون  وسيادة  للعدالة  الشامل  االحرتام 
الجنس أو اللغة أو الدين. والتعليم هو أحد حقوق اإلنسان األساسية وهو حق تمكيني يسهم إسهاماً كبرياً يف إعمال 
وإرساء  الذات،  لتحقيق  ركيزة  أيضاً  وهو  مسؤوليتها.  الدولة  تتحمل  عامة  منفعة  هو  والتعليم  األخرى.  الحقوق 
الجنسني،  بني  املساواة  وضمان  الئق،  عمل  عىل  والحصول  االقتصادي،  والنمو  املستدامة  التنمية  وتحقيق  السالم، 
وممارسة املواطنة العاملية املسؤولة. وتسرتشد اليونسكو بهذه املبادئ لتأدية دورها يف مجال الرتبية والتعليم الذي 
الحياة للجميع، ويف ضمان ترسيخ هذه  التعلم مدى  النهوض بتعليم جيد وجامع ومنصف وتوفري فرص  يتمثل يف 

املبادئ كلها يف برامج اليونسكو وأنشطتها كافة.

الفرتة  ٠١٠٠٢ يف  للجميع  التعليم  تنسيق  وآلية  للجميع  التعليم  حركة  إطار  يف  الرائدة  الوكالة  بوصفها  اليونسكو  ووقفت 
االلتزام  بضمان  يتصل  فيما  برزت  التي  والقيود  التعليم  ميدان  يف  تحققت  التي  اإلنجازات  عىل   2015-2000
جدول  إعداد  لدى  حاسماً  دوراً  اليونسكو  وأدت  للجميع.  التعليم  تحقيق  أجل  من  والتفاني  العمل  يف  املتواصل 
الرؤية  إىل  يستند  الذي  املستدامة  للتنمية  الهدف 4  صياغة  صعيد  عىل   2015 عام  بعد  ملا  للتعليم  العاملي  األعمال 
الواسعة والشاملة التي تعتمدها حركة التعليم للجميع ويقوم يف الوقت نفسه بتوسيع نطاق أنشطة التعليم للجميع 
ويجسد  الجغرافية.  تغطيتها  ومن  السياسات  عىل  تركيزها  من  ويزيد  بالتعليم،  املتصلة  لأللفية  اإلنمائية  واألهداف 

الهدف 4 مستوى الطموح العاملي املشرتك وااللتزام الدويل الحكومي بالتعليم حتى عام 2030.

التي  ٠١٠٠3 األوىل  األربع  السنوات  تمثل  فهي  األول،  الرئييس  للربنامج  بالنسبة  األهمية  بالغة  الفرتة 2021-2018  وتعترب 
الغايات  وسائر  الطموح   4 الهدف  لتحقيق  كامل  نحو  عىل  ومواردها  برنامجها  بتطويع  فيها  اليونسكو  ستقوم 
املتصلة بالتعليم. وسيُنّفذ الربنامج الرئييس األول وفق نهج مزدوج يستند إىل محوري العمل التاليني: )أ( املساعدة 
ثماني  بلوغ  عرب  الُقطري  املستوى  عىل   2030 عام  حتى  بالتعليم  الخاص  املستدامة 4  التنمية  هدف  تحقيق  عىل 
بلوغ  عرب  واإلقليمي،  العاملي  املستويني  عىل  واستعراضه/رصده   4 الهدف  تنسيق  ريادة  و)ب(  منشودة،  نتائج 

اثنتني من النتائج املنشودة.

الربنامج الرئييس األول – الرتبية

الهدفان االسرتاتيجيان ١ و٢ للوثيقة 3٧م/4 
ومحور العمل ١ يف الوثيقة 39م/5:

مساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق هدف 
التنمية املستدامة 4

الهدف االسرتاتيجي 3 للوثيقة 3٧م/4 ومحور 
العمل ٢ يف الوثيقة 39م/5:

ريادة تنسيق واستعراض/رصد هدف التنمية 
املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام ٢٠3٠

 املجاالت املواضيعية للنتائج املنشودة

برامج الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم يف   - 1
املرحلتني االبتدائية والثانوية

التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني  - 2

محو األمية وتعليم الكبار  - 3

التعليم العايل  - 4

املعلمون  - 5

التعليم من أجل التنمية املستدامة وتعليم املواطنة العاملية  - 6

املساواة بني الجنسني  - 7

اإلدماج والتعليم يف حاالت الطوارئ  - 8

التنسيق العاملي/اإلقليمي  - 9

استعراض ورصد تحقيق هدف التنمية املستدامة 4  -10
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مساعدة الدول األعضاء عىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠

الربنامج  ٠١٠٠4 إطار  يف  املنشودة  العرشة  النتائج  ُحددت   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  مع  التام  لالتساق  توخياً 
للتنمية املستدامة/ الهدف 4  املندرجة يف  الغايات العرش  الرئييس األول كي تسهم إسهاماً مبارشاً يف بلوغ تسع من 

 ،)3 )الهدف  والرفاه  بالصحة  املتعلقة  تلك  سيّما  وال  األخرى  املستدامة  التنمية  أهداف  بلوغ  ويف  التنفيذ،  وسائل 
 ،)12 )الهدف  املسؤوالن  واإلنتاج  واالستهالك   ،)8 )الهدف  الالئق  والعمل   ،)5 )الهدف  الجنسني  بني  واملساواة 
الذي  الحاسم  بالدور  األول  الرئييس  الربنامج  يذكر  وإذ   .)17 )الهدف  والرشاكات   ،)13 )الهدف  املناخي  والعمل 
يؤديه التعليم يف كرس حلقة الفقر مراعياً يف الوقت نفسه احتياجات فئات السكان املحرومة واملهمشة، فإنه سيسهم 

يف القضاء عىل الفقر )الهدف 1( والحد من أوجه عدم املساواة )الهدف 10( من خالل برامجه كافة.

الربنامج الرئييس األول – اإلسهام يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياتها

أهداف التنمية املستدامة وغاياتهاالنتائج املنشودة من الربنامج الرئييس األول

النتيجة املنشودة ١: تحسني سياسات وخطط التعليم الوطنية 
لتعزيز إمكانية االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف مرحلة الطفولة 

املبكرة واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم عىل 
التعلم مدى الحياة يف النظام التعليمي برمته

4-١: ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي 
وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إىل تحقيق نتائج 

تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030

4-٢: ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنني فرص الحصول 
عىل نوعية جيدة من النماء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة 
والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي 

بحلول عام 2030

النتيجة املنشودة ٢: وضع نُظم للتعليم والتدريب يف املجال التقني 
واملهني تتسم باإلنصاف وتراعي االحتياجات من أجل تزويد الشباب 

والكبار، رجاالً ونساًء، باملهارات الالزمة للحصول عىل عمل وَشغل 
وظائف الئقة ومبارشة األعمال الحرة والتعلم مدى الحياة

4-3: ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول 
عىل التعليم التقني واملهني والتعليم العايل الجيّد وامليسور 

التكلفة، بما يف ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030

4-4: الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر 
لديهم املهارات املناسبة، بما يف ذلك املهارات التقنية واملهنية، 

للعمل وشغل وظائف الئقة وملبارشة األعمال الحرة بحلول عام 
2030

٨-6: تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، 
والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع

النتيجة املنشودة 3: تحسني السياسات والخطط وحشد الجهود عىل 
الصعيد العاملي لزيادة وتعزيز ورصد اكتساب الشباب والكبار، رجاالً 

ونساًء، للمهارات األساسية، وكذلك تمتعهم بفرص التعلم مدى الحياة، 
بوسائل تضم االستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

4-6: ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبرية من الكبار، 
رجاالً ونساء عىل حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب 

بحلول عام 2030

النتيجة املنشودة 4: تحسني السياسات والقدرات الوطنية لزيادة 
ُسبل انتفاع الجميع، رجاالً ونساًء، بالتعليم العايل املنصف وامليسور 

التكلفة واملضمون الجودة، ولتعزيز االعرتاف بالدراسات

4-3: ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول 
عىل التعليم التقني واملهني والتعليم العايل الجيّد وامليسور 

التكلفة، بما يف ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030

النتيجة املنشودة 5: وضع و/أو تنفيذ سياسات وطنية خاصة 
باملعلمني وتحسني برامج إعداد املعلمني لزيادة عدد املعلمني املؤهلني 

واملتحمسني

 4-ج: الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املعلمني املؤهلني، بما يف ذلك 
من خالل التعاون الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية، 

وبخاصة يف أقل البلدان نمًوا والدول الجزرية الصغرية النامية، 
بحلول عام 2030

4-١: ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي 
وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إىل تحقيق نتائج 

تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030

4-٢: ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنني فرص الحصول 
عىل نوعية جيدة من النماء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة 
والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي 

بحلول عام 2030



3944م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس األول

النتيجة املنشودة 6: تعزيز القدرات الوطنية من أجل تزويد 
املتعلمني باملعارف واملهارات والقيم وأنماط السلوك الالزمة لتمكينهم 

من التمتع بأنماط معيشية صحية، ومن تعزيز التنمية املستدامة 
والتفاعل مع العالم كمواطنني عامليني مسؤولني

4-٧: ضمان أن يكتسب جميع املتعّلمني املعارف واملهارات 
الالزمة لدعم التنمية املستدامة، بما يف ذلك بجملة من الُسبُل من 

بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة واتّباع أساليب العيش 
املستدامة، وحقوق اإلنسان، واملساواة بني الجنسني، والرتويج 

لثقافة السالم ونبذ العنف واملواطنة العاملية وتقدير التنوع 
الثقايف وتقدير مساهمة الثقافة يف التنمية املستدامة، بحلول 

عام 2030

3 - ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية يف 
جميع األعمار

١٢-٨:   ضمان أن تتوافر للناس يف كل مكان املعلومات ذات 
الصلة والوعي بالتنمية املستدامة وأنماط العيش يف وئام مع 

الطبيعة بحلول عام 2030

١3-3: تحسني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البرشية 
واملؤسسية للتخفيف من تغري املناخ، والتكيف معه، والحد من 

أثره واإلنذار املبكر به

النتيجة املنشودة ٧: تعزيز القدرات الوطنية من أجل العمل عىل 
تحقيق املساواة بني الجنسني بطريقة شاملة يف النُظم التعليمية 

الوطنية

4-5: القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضمان 
تكافؤ فرص الوصول إىل جميع مستويات التعليم والتدريب 
املهني للفئات الضعيفة، بما يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة 

والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، 
بحلول عام 2030

5: تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني كل النساء والفتيات

النتيجة املنشودة ٨: تحسني السياسات والخطط وزيادة فرص 
التعلم من أجل توسيع نطاق التعليم لكي يشمل الفئات السكانية 

الضعيفة، مع إيالء عناية خاصة لألشخاص الذين يواجهون مصاعب 
يف التعلم، ومنها اإلعاقات، وكذلك للفئات السكانية املترضرة من 

األزمات

4-5: القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضمان 
تكافؤ فرص الوصول إىل جميع مستويات التعليم والتدريب 
املهني للفئات الضعيفة، بما يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة 

والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، 
بحلول عام 2030

4-أ: بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بني الجنسني، 
واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى املرافق التعليمية القائمة 

وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة 
للجميع

النتيجة املنشودة 9: تنسيق املساعي الرامية إىل تحقيق هدف التنمية 
املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030 تنسيقاً فعاالً عن طريق 

اضطالع اليونسكو بريادة وتنسيق هذه املساعي عىل الصعيد العاملي 
يف إطار املهمة العاملية املسندة إليها

4: ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص 
التعّلم مدى الحياة للجميع

١٧: تنشيط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة

النتيجة املنشودة ١٠: تمّخض البحوث وعمليات االسترشاف والرصد 
وإعداد التقارير بشأن هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم 

حتى عام 2030 بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات ومعلومات 
تتيح التقدم نحو تحقيق هذا الهدف

4: ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص 
التعّلم مدى الحياة للجميع

١٧: تنشيط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة
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وملساعدة الدول األعضاء عىل بلوغ الغايات املندرجة يف الهدف 4 وسائر األهداف املتصلة بالتعليم، سيُنفذ الربنامج  ٠١٠٠5
املنظمة والتي وردت يف اسرتاتيجيتها  التي تضطلع بها  الرئيسية  الخمس  الوظائف  الرئييس األول أنشطته يف إطار 
ووضع  ورصدها  السياسات  تحليل  )ب(  لألفكار؛  كمخترب  العمل  )أ(  وهي:   ،2021-2014 للفرتة  األجل  املتوسطة 
والرشاكات  املعريف  والتبادل  التعاون  تعزيز  )د(  تنفيذها؛  ودعم  واملعايري  القواعد  وضع  )ج(  لقياسها؛  املؤرشات 
التنفيذية عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي؛ )هـ( إسداء املشورة يف مجال رسم السياسات وتنفيذها وتطوير القدرات 

املؤسسية والبرشية.

إىل  ٠١٠٠6 بالنسبة  األولوية  ذات  األربعة  املجاالت  عىل  اسرتاتيجياً  تركيزاً  األول  الرئييس  الربنامج  سريكز  نفسه،  الوقت  ويف 
يف  والتدريب  والتعليم  األمية،  ومحو  برمته،  القطاع  نطاق  عىل  والخطط  السياسات  وضع  وهي  أال  الرتبية  قطاع 
املجال التقني واملهني، واملعلمون، وال سيّما فيما يتعلق بتنفيذ الربنامج عىل املستوى القطري. وستسعى اليونسكو 
للحفاظ عىل ميزتها النسبية يف مجاالت العمل هذه، بما يف ذلك باالستعانة بالوظائف األساسية ملعاهدها من الفئة 1 
املعنية بالرتبية وعرب األطر التقنينية السديدة التي أعدت بتوجيهات من اليونسكو. وسيستند الربنامج الرئييس األول 
التي تؤدي  التي حظيت باإلقرار ليضاعف دعمه للدول األعضاء يف هذه املجاالت ذات األولوية  السابقة  إنجازاته  إىل 

دوراً أساسياً يف التقدم صوب تحقيق الغايات املندرجة يف الهدف 4.

األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

التعليم  ٠١٠٠٧ أهداف  بلوغ  صوب  تقدماً  البلدان  من  العديد  حقق  أفريقيا،  يف  املتمثلة  العامة  األولوية  يخص  وفيما 
للجميع. وُسجلت الزيادة األكرب بالقيمة املطلقة يف النسبة الصافية املعدلة للقيد يف التعليم االبتدائي يف أفريقيا 
جنوب الصحراء حيث ارتفعت هذه النسبة من 59٪ يف عام 1999 إىل 79٪ يف عام 2012. غري أن املستقبل 
الصحراء،  جنوب  أفريقيا  ويف  باملدارس.  ملتحقني  غري  األطفال  من   ٪35 نحو  يزال  ال  إذ  بالتحديات،  ميلء 
ال يتلقى التدريب سوى أقل من ثالثة أرباع املعلمني العاملني يف التعليم قبل االبتدائي ونصف معلمي املرحلة 

العليا من التعليم الثانوي.

الفرتة ٠١٠٠٨ يف  األول  الرئييس  الربنامج  أولويات  إحدى  األفريقية  القارة  ستظل  تقدم،  ما  عىل   وبناًء 
 2018-2021. وسيجري الرتكيز عىل تطبيق اسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية الخاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا

)2014 - 2021(، وتنفيذ الربامج الطليعية لهذه األولوية، وال سيّما الربنامج الطليعي 2 )تعزيز النُظم التعليمية 
إدارة  مع  الوثيق  بالتعاون  والجدوى(،  والنوعية  التكافؤ  تحسني  أفريقيا:  يف  املستدامة  التنمية  تحقيق  أجل  من 
السابقة فيما يتصل بهذه األولوية. وستوىل عناية  األربعة  املحرزة يف فرتة األعوام  اإلنجازات  إىل  أفريقيا واستناداً 
 ،2023-2013 للفرتة  به  الخاصة  العرشية  التنفيذ  وخطة   2063 األفريقي  االتحاد  أعمال  جدول  لدعم  خاصة 

وال سيّما فيما يتصل بالهدف 2 )الرتبية( و17 )املساواة بني الجنسني( و18 )الشباب واألطفال(.

ميزانيته  ٠١٠٠9 من  املناسبة  والبرشية  املالية  املوارد  األول  الرئييس  الربنامج  سيخصص  التحديات،  هذه  ولتجاوز 
بني  قطاعية/مشرتكة  برامج  إعداد  بغية  االقتضاء،  وفق  امليزانية  عن  الخارج  التمويل  وسيلتمس  العادية 
عىل  والخطط  السياسات  وضع  وهي  األولوية  ذات  األربعة  املجاالت  يف  وتنفيذها  رئيسية  القطاعات/مبادرات 
ذلك،  عن  واملعلمون. فضالً  األمية،  ومحو  واملهني،  التقني  املجال  يف  والتدريب  والتعليم  برمته،  القطاع  نطاق 
سيقدم الربنامج الرئييس األول الدعم اإلقليمي للدول األعضاء يف أفريقيا سعياً لتحقيق التآزر بينها من خالل 
التنسيق الفعال للجهود التي تبذلها لبلوغ الهدف 4، ولضمان تمثيل القارة األفريقية يف عملية إدارة التعليم 
اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا  العاملي وحصولها عىل الدعم الالزم. وسيواصل معهد  عىل املستوى 
تأدية دور رئييس عىل صعيد دعم السياسات من أجل تنمية قدرات الدول األعضاء عىل إعداد املعلمني األكفاء 

واملتحمسني واستبقائهم وإدارة شؤونهم.

ليعزز  ٠١٠١٠ أفريقيا  يف  امليدانية  املكاتب  لشبكة  الحايل  السياق  اإلمكان  قدر  األول  الرئييس  الربنامج  وسيستغل 
املتحدة  األمم  أفرقة  يف  فعالة  اإلقليمية ويشارك مشاركة  االقتصادية  والجماعات  األفريقي  االتحاد  مع  تعاونه 
األفريقي(  واالتحاد  املتحدة  األمم  بني  املشرتكة  ألفريقيا  اإلقليمي  التنسيق  آلية  فيها  )بما  املالئمة  املواضيعية 

للوقوف عىل املشاريع والربامج االسرتاتيجية الرامية إىل تنمية القدرات املؤسسية.
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األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

التعليم  ٠١٠١١ أعمال  جدول  إطار  يف  الدويل  واملجتمع  األعضاء  الدول  بذلتها  التي  املشرتكة  الجهود  بفضل  تسنى 
للجميع إحراز تقدم كبري فيما يتصل بالنهوض باملساواة بني الجنسني يف التعليم، وال سيما يف مرحلة التعليم 
عدد  فيها  قّل  التي  واألربعني  الثالثة  البلدان  جميع  يف  الجنسني  بني  املساواة  مستويات  وتحسنت  االبتدائي. 
غري  األطفال  صفوف  يف  أما  رجل.   100 لكل  امرأة   90 عن   2000 عام  يف  والكتابة  بالقراءة  امللّمات  النساء 
الفتيان  لدى  هو  مما  أعىل  ظل  اإلطالق  عىل  باملدارس  الفتيات  التحاق  عدم  احتمال  فإن  باملدارس،  امللتحقني 
مقابل   ٪26( الفتيات  لدى  منه  أعىل  الدراسة  ملقاعد  الفتيان  ترك  احتمال  كان  بينما   ،)٪37 مقابل   ٪48(
بيد  بالفتيان.  مقارنة  أكرب  العليا  الصفوف  بلوغهن  احتمال  يصبح  باملدارس،  الفتيات  التحاق  وفور   .)٪20
للتنمية  الهدف 4  تحقيق  أجل  من  التعليم  يف  الجنسني  بني  املساواة  لبلوغ  الجهود  من  املزيد  بذل  يتعني  أنه 

املستدامة وسائر هذه األهداف إجماالً.

وسيواصل الربنامج الرئييس األول تعميم النهوض باملساواة بني الجنسني وتعزيزها يف جميع برامجه يف إطار  ٠١٠١٢
تمثل  الجنسني  بني  املساواة  أن  ورغم   .)2021-2018( الجنسني  بني  املساواة  لتحقيق  الثانية  العمل  خطة 
موضوعاً مستعرضاً ضمن أنشطة قطاع الرتبية، إالّ أنها ترد أيضاً كنتيجة منشودة منفصلة يف إطار الربنامج 
للتنمية  الغاية 4-5 والهدف 5  الربنامج عىل تحقيق  أنشطة هذا  األول، مما سيسهم يف زيادة تركيز  الرئييس 

املستدامة.

حيثما  ٠١٠١3 سيّما  وال  التعليم،  يف  الجنسني  بني  باملساواة  النهوض  إىل  الرامية  األنشطة  فإن  تقدم،  عما  فضالً 
يمارس الغبن أو التمييز بشكل منتظم يف حق أحد الجنسني، ستُكّمل الجهود الهادفة إىل تعميم املساواة بني 
ما  التعليم  مرحلة  ويف  األمية  محو  مجال  يف  الجنسني  بني  املساواة  لتحقيق  خاصة  عناية  وستوىل  الجنسني. 
بعد االبتدائي، بما يف ذلك يف برامج التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني. وستواصل الربامج الرامية إىل 
عىل  كبري  نحو  عىل  الرتكيز  باملعلمني  املعنية  والربامج  برمته  القطاع  مستوى  عىل  والخطط  السياسات  وضع 
القضايا املتصلة باملساواة بني الجنسني وعىل مساعدة الدول األعضاء عىل إدراج األحكام املتصلة باملساواة بني 
بالغ  باهتمام  الجنسني يحظى  بني  املساواة  بالتعليم. وسيظل موضوع  املتعلقة  القانونية  أطرها  الجنسني يف 
يف برامج اليونسكو يف مجال الرتبية الصحية، وال سيّما فيما يتصل بفريوس ومرض اإليدز، ويف برامج تعليم 

املواطنة العاملية.

من  ٠١٠١4 التعليم  يف  الجنسني  بني  التفاوت  أوجه  عىل  للقضاء  األعضاء  الدول  تبذلها  التي  الجهود  دعم  وسيتواصل 
عام  اليونسكو  استهلتها  التي  أفضل«  ومستقبل  أفضل  »حياة  والنساء  الفتيات  لتعليم  العاملية  الرشاكة  خالل 
لتمكني  اليونسكو  برنامج  وسيستمر  الفتيات.  لتعليم  املتحدة  األمم  مبادرة  مع  التعاون  تعزيز  وعرب   ،2011
التعليم واملنفذ باالشرتاك مع وكاالت أخرى يف األمم املتحدة منها صندوق األمم  املراهقات والشابات من خالل 
القطاعات  للمرأة يف حشد الرشكاء من أجل تنفيذ برامج شاملة ومتعددة  املتحدة  املتحدة للسكان وهيئة األمم 

يف مجال التعليم وغريه من املجاالت.

التعاون بني القطاعات

حلوالً  ٠١٠١5 توفر  القطاعات  بني  مشرتكة  نهج  تطبيق  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  صوب  التقدم  أجل  من  يتعني 
واسع  إقرار  وثمة  متكامالً  كالً  املستدامة  التنمية  أهداف  وتشكل  واملحيل.  العاملي  الصعيدين  عىل  للمشاكل  متكاملة 
للتعليم  منفصل  هدف  تخصيص  ورغم  وعليه،  جميعها.  التنمية  أهداف  لتحقيق  وسيلة  يمثل  التعليم  بأن  النطاق 
عام  حتى  بالتعليم  الخاص  املستدامة 4  التنمية  هدف  فإن  بأهميته،  إقراراً   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  يف 
نسبية  بميزة  للتخصصات  الجامعة  مهامها  بفضل  اليونسكو  وتتمتع  األخرى.  األهداف  عن  بمعزل  يرد  لم   2030
ومعالجة   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  عىل  فعال  نحو  عىل  األعضاء  الدول  مساعدة  لها  تتيح  قوية 
التحديات املعقدة التي تطرحها. وستستغل اليونسكو هذه امليزة يف تصميم برامج مشرتكة بني القطاعات ستنفذها 

مكاتب املنظمة امليدانية بدعم تقني من الوحدات العاملة يف املقر.
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الربامج  ٠١٠١6 مع  وثيق  تعاون  عرب  القطاعات  بني  املشرتكني  التاليني  العمل  مجايل  األول  الرئييس  الربنامج  وسيقود 
الرئيسية األخرى:

منع التطرف العنيف من خالل التعليم: تساعد اليونسكو الدول األعضاء عىل توفري برامج تعليمية تعزز قدرة  ▪
الشباب عىل الصمود يف وجه خطابات التطرف العنيف وتنمي الحس اإليجابي بالهوية واالنتماء. وسيكثف قطاع 
الدراسية  املناهج  التعليمية ووضع  السياسات  األعضاء يف مجال  الدول  قدرات  تعزيز  إىل  الرامية  الرتبية جهوده 
قضايا  لتحليل  عناية خاصة  6. وستوىل  املنشودة  النتيجة  إطار  يف  املندرجة  أنشطته  من خالل  املعلمني  وإعداد 
الجنسني ألغراض درء التطرف العنيف عن طريق التعليم. وستتحقق أوجه تآزر وثيقة بفضل التعاون مع قطاع 
االتصال واملعلومات يف مجال منع التطرف العنيف عىل اإلنرتنت من خالل التعليم، ومع قطاع العلوم االجتماعية 
واإلنسانية فيما يتصل بالتعليم غري النظامي وغري الرسمي املتاح للشباب، ومع قطاع الثقافة من خالل التعليم يف 

مجال الرتاث.

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجال التعليم واملوارد التعليمية املفتوحة: من شأن فرص  ▪
التعلم التي تتسم باملرونة ويسهل االنتفاع بها بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملوارد التعليمية املفتوحة 
أن تسهم إسهاماً كبرياً يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة والتعليم للجميع. وسيضطلع الربنامج الرئييس األول 
بدور رائد يف هذا املضمار من خالل ترويج التعاون الدويل، ووضع السياسات، والنهوض باملعايري، وتيسري نرش 
املمارسات الجيدة، بما فيها النماذج الفعالة للمدارس اإللكرتونية، وذلك ضمن جهوده املندرجة يف إطار النتيجة 
املنشودة 1. وسيسعى الربنامج إىل توطيد التعاون مع قطاع املعلومات واالتصاالت بشأن إطار كفاءة املعلمني يف 
قطاع  العريض. وسيواصل  النطاق  ولجنة  املفتوحة،  التعليمية  واملوارد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  مجال 
الرتبية التفاعل مع معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف مجال الرتبية من أجل املساهمة يف تعزيز التعاون 
جميع  يف  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيات  االستعانة  يخص  فيما  املمارسات  أفضل  بشأن  املعلومات  وتبادل 

مراحل التعليم.

وسيتعاون الربنامج الرئييس األول كذلك يف مجاالت العمل التالية التي يقودها قطاع العلوم الطبيعية: ٠١٠١٧

سيسهم قطاع الرتبية يف الجهود التي تبذلها املنظمة لتخفيف وطأة تغري املناخ من خالل برنامج العمل العاملي  ▪
بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة وذلك يف إطار النتيجة املنشودة 6.

العلوم  ▪ تعليم  مجال  يف  الجنسني  بني  واملساواة  بالتكافؤ  النهوض  عىل  كذلك  األول  الرئييس  الربنامج  وسيعمل 
والتكنولوجيا والعلوم الهندسية والرياضيات، ال سيما يف مرحلة التعليم الثانوي، من خالل أنشطته يف إطار 
النتيجة املنشودة 7. وتتمتع اليونسكو بميزة نسبية هاّمة يف مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
صات وعن األولوية التي توليها للمساواة بني الجنسني. وتستند خطة التنمية  تتأتى عن مهامها الجامعة للتخصُّ
املستدامة لعام 2030 برمتها إىل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وال سيما الهدفان 9 )الغاية 5-9( 

و12 )الغاية 12-أ( مثلما تستند إليها العلوم األساسية الالزمة لتخفيف وطأة تغري املناخ والتكيُّف معه.

تنفيذ الربنامج

امليدانية، ومعاهد  ٠١٠١٨ املقر، واملكاتب  املشرتكة بني وحدات  التنسيق واألنشطة  آليات  األول عرب  الرئييس  الربنامج  سيُنفذ 
اليونسكو من الفئة 1 املعنية بالرتبية. وستظل معدالت الالمركزية عىل صعيد املوارد البرشية واملالية مرتفعة خالل 
الوحدات  وستقدم  الُقطري.  املستوى  عىل  والخدمات  الربنامج  أنشطة  تعزيز  ضمان  أجل  من  األربع  السنوات  فرتة 
العاملة يف املقر التوجيه االسرتاتيجي العام والدعم الربنامجي للمكاتب امليدانية وستضطلع باألنشطة املتعلقة برصد 
املستوى  عىل  التعليم  مجال  يف  السياسات  ووضع  التقنينية،  الوثائق  ورصد   ،4 الهدف  تحقيق  يف  املحرز  التقدم 
للمكاتب  املبارش  الدعم  اإلقليمية  املكاتب  وستقدم  الرشاكات.  وإقامة  اآلراء  وتبادل  للحوار  منابر  وتوفري  العاملي، 
امليدانية كل يف منطقته كما ستقود آليات التنسيق والرشاكات اإلقليمية يف ضوء الهدف 4. وستوفر املكاتب الُقطرية 
للحكومات املشورة املبارشة املتصلة بالسياسات، واملساعدة التقنية، والدعم يف مجال تنمية القدرات، وستساعد عىل 
العمليات  بما يف ذلك يف سياق  بالتعاون مع أطراف معنية أخرى،  الوطنية  السياسات والخطط  الهدف 4 يف  إدراج 
الُقطرية املشرتكة التي تنفذها األمم املتحدة. وستواصل معاهد اليونسكو من الفئة 1 املعنية بالرتبية تأدية وظائفها 
املستويني  املعرفة، وذلك عىل  السياسات، وتقاسم  املنصبة عىل  البحوث  القدرات، وإجراء  تنمية  املتمثلة يف  الرئيسية 

العاملي والُقطري كل يف مجال اختصاصه.
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الرشاكات وتعبئة املوارد

سيستغل الربنامج الرئييس األول الرشاكات القائمة وسيتعاون يف تنفيذ أنشطته مع طائفة واسعة من الرشكاء بمن  ٠١٠١9
فيهم الوكاالت الراعية للهدف 4 وغريهم من أعضاء أرسة األمم املتحدة واألطراف العاملية املعنية بالتعليم، واألطراف 
هذا  بتحقيق  املشرتك  االلتزام  تعزيز  أجل  من  واملحلية،  الوطنية  التعليمية  واملجموعات  املدني،  املجتمع  يف  الفاعلة 
والربمجة  الرتويج،  عىل  تركز  رشاكات  إقامة  خالل  من  قدماً،  إطاره  يف  املندرجة  الغايات  دفع  يف  واإلسهام  الهدف 
الرئييس  الربنامج  سيجمع  اليونسكو،  يف  به  املعمول  للميزانية  املوحد  اإلطار  سياق  ويف  املوارد.  وتعبئة  املشرتكة، 
األول شتى املوارد املالية من امليزانية العادية ومن مصادر التمويل الخارجة عن امليزانية لتنفيذ برنامج عمل يتسم 
من  اإلمكان  قدر  واالستفادة  الناشئة،  املانحة  الجهات  مع  الرشاكات  تنويع  إىل  الربنامج  سيسعى  وعليه،  بالتكامل. 

التعاون القائم مع الجهات املانحة وتوسيع نطاق الربامج الخارجة عن امليزانية التي تمخضت عن نتائج واعدة.

محور العمل ١: مساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق هدف التنمية 

املستدامة 4

التعلم  ٠١٠٢٠ وتعزيز فرص  للجميع  والشامل  املنصف  الجيد  التعليم  املتمثل يف »ضمان  املستدامة  للتنمية  الهدف 4  يرتكز 
بني  باملرونة وتجمع  تتسم  تعليم شاملة  وتوفري سبل  املتعلم  تمكني  أجل  من  التعلم  فكرة  للجميع« عىل  الحياة  مدى 
الحياة  مدى  التعلم  مبدأ  تحقيق  إىل  أيضاً  الهدف  هذا  ويرمي  الرسمية.  وغري  النظامية  وغري  النظامية  التعلم  فرص 
برمته  القطاع  مستوى  عىل  واملنفذة  الشاملة  التعليم  إصالح  عملية  عليها  تقوم  التي  الرئيسية  املبادئ  أحد  بوصفه 
وأحد طرق التصدي للتحديات االقتصادية االجتماعية الناشئة. ويتعني عىل التعليم أن يمد األطفال والشباب والكبار 
املسؤولية،  بحس  ويتمتعون  ونشطني  واعني  مواطنني  ليصبحوا  إليها  يحتاجون  التي  والقيم  واملهارات  باملعرفة 
املقاصد  هذه  شأن  ومن  السالم.  يعمها  مجتمعات  بناء  ويف  املستدام  النمو  تحقيق  يف  ولإلسهام  الئق،  عمل  وإليجاد 
الحكومات  تواصل  أن  رشط  الطويل  األمد  عىل  هائلة  عائدات  توّلد  أن   4 الهدف  يجسدها  التي  والعظيمة  الطموحة 
الثمانية املنشودة املرتبطة به،  العمل 1 والنتائج  الرئيسيون عىل حد سواء االلتزام بها. ولدى تنفيذ محور  والرشكاء 
التقدم صوب  الدول األعضاء عىل  إىل مساعدة  بالرتبية،  املعنية  الفئة 1  بما يف ذلك معاهدها من  اليونسكو،  ستسعى 
تحقيق الغايات السبع ووسيلتي التنفيذ املندرجة يف إطار الهدف 4 وصوب بلوغ خمسة من أهداف التنمية املستدامة 
النتائج املنشودة السياق السائد بهدف مراعاة االحتياجات اإلقليمية  األخرى. وستحرتم األنشطة املنفذة يف إطار هذه 
أيضاً عن  املستدامة 4  التنمية  الدول األعضاء عىل تحقيق هدف  املحلية والتفاعل معها. وستساعد  املحددة واألوضاع 
املعلومات بشأن  الجنوب وتبادل  وبلدان  الشمال  بلدان  والتعاون بني  الجنوب  بلدان  فيما بني  التعاون  توطيد  طريق 

أفضل املمارسات من أجل تعزيز التعاون فيما بني مختلف البلدان عن طريق مشاريع وشبكات.

بناء القدرات عىل املستوى الُقطري

أوكلت لليونسكو ضمن إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 مهمة دعم تنمية القدرات الوطنية للمساعدة 
القدرات  تنمية  إىل  الرامية  أنشطتها  تيسري  اليونسكو  ستواصل  وعليه،  املستدامة.  للتنمية  الهدف 4  تحقيق  عىل 
عىل  األنشطة  هذه  معظم  وستُنفذ  الهدف.  هذا  إطار  يف  املندرجة  الغايات  تحقيق  أجل  من  وزيادتها  وتنسيقها 
املستوى الُقطري ومن خالل آليات التمويل الخارج عن امليزانية عىل غرار برنامج تنمية القدرات يف مجال التعليم. 
الُقطري  املستوى  عىل  األنشطة  وقع  وسيزداد  الُقطري.  املستوى  عىل  الربنامج  هذا  تنفيذ  اليونسكو  مقر  وسيدعم 
والتصميم  التخطيط  بفضل  الربامج  بني  التآزر  وتحقيق  القدرات،  تنمية  برامج  بني  املعارف  تشاطر  تيسري  بفضل 
والتنفيذ املشرتك للربامج يف ميدان التعليم. وستواصل أنشطة اليونسكو الرامية إىل تنمية القدرات يف مجال التعليم 
عملية  الوطنية  السلطات  تقود  أن  أي  الوطني،  الصعيد  عىل  األنشطة  بملكية  الشعور  بتعزيز  القايض  املبدأ  اعتماد 
املشهد  يف  األنشطة  هذه  ترتسخ  وأن  تحقيقها  البلد  ينشد  التي  األهداف  مع  بالتمايش  وتنفيذها  لألنشطة  التخطيط 
املؤسيس القائم فيه، مع مراعاة االحتياجات يف مجال تنمية القدرات عىل املستويات الفردية والتنظيمية واملؤسسية. 
وستسعى اليونسكو إىل توطيد التعاون والتنسيق بني املقر واملكاتب امليدانية ومعاهد اليونسكو من الفئة 1 املعنية 
من  الُقطري  املستوى  عىل  القدرات  تنمية  أنشطة  استفادة  لضمان  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  مع  وكذلك  بالرتبية، 

شبكة الخربات التقنية الواسعة النطاق التي تملكها املنظمة.
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توفري تعليم جيد ومنصف يف إطار برامج الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة، ويف 
املرحلتني االبتدائية والثانوية )مما يسهم يف بلوغ الغايتني 4-١ و4-٢ املندرجتني يف إطار 

أهداف التنمية املستدامة)

التقديرات إىل أن 263 مليون طفل وشاب لم يكونوا ملتحقني باملدارس يف عام 2014، وأن عدداً ال يستهان  ٠١٠٢١ تشري 
فضالً  والكتابة.  القراءة  بمهارات  يتصل  فيما  الدنيا  الكفاءة  مستويات  يبلغوا  لم  باملدارس  ملتحقني  كانوا  ممن  به 
عن ذلك، ورغم أن االلتحاق بربامج الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة يسهم إسهاماً كبرياً يف إرساء األسس 
قبل  ما  التعليم  بربامج  ملتحقني  كانوا  العالم  أطفال  نصف  من  أقل  أن  إالّ  الحياة،  مدى  للتعلم  الرضورية  املتينة 
التنمية املستدامة  املندرجة يف إطار أهداف  الغاية 1-4  التحديات، تدعو  االبتدائي يف عام 2014. وللتغلب عىل هذه 
الفعال  التعلم  إىل  سبيالً  بوصفه  وإتمامه،  فيه  واملشاركة  والثانوية  االبتدائية  بمرحلتيه  بالتعليم  االنتفاع  تعميم  إىل 
برامج  إطار  يف  ومنصف  جيد  بتعليم  االنتفاع  إتاحة  رضورة  عىل   2-4 الغاية  تشدد  بينما  الحياة،  مدى  واملجدي 
قبل  ما  التعليم  من  األقل  عىل  واحدة  سنة  وتوفري  الطفل،  والدة  منذ  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  والرتبية  الرعاية 
التي تكفل توسيع  القانونية  الغايتان عىل اإلنصاف وعىل األحكام  االبتدائي املجاني والجيد واإللزامي. وتركز هاتان 
نطاق االنتفاع بالتعليم املجاني واإللزامي. وتراعي الغايتان مسائل جودة التعليم وهما مشفوعتان بمؤرشات لقياس 

مدى االستعداد لاللتحاق باملدارس، ومستويات نماء الطفل، ونتائج التعلم.

السياسات والخطط عىل  ٠١٠٢٢ وضع  أنشطة يف مجال  الغايتني 4-1 و4-2 من خالل  بلوغ  اليونسكو عىل  وستساعد 
التعليم،  شؤون  بإدارة  الخاص  املعلومات  نظام  فيها  بما  والتقييم  الرصد  وأنظمة  برمته،  القطاع  نطاق 
رسم  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ودور  التعلم،  ونتائج  الدراسية،  واملناهج  التعليم،  يف  والحق 
تطبقه  الذي  الحياة  مدى  التعلم  القائم عىل  الشامل  بالنهج  بالتعليم. وعمالً  املتصلة  املعايري  السياسات ووضع 
اليونسكو إزاء التعليم، فلن يتوقف الدعم الرامي إىل بلوغ الغايتني 4-1 و4-2 عىل مراحل التعليم ما قبل االبتدائي 

واالبتدائي والثانوي، بل سيمتد ليشمل نظام التعليم برمته.

وسرتكز أنشطة اليونسكو يف هذا الصدد عىل املجاالت التالية: ٠١٠٢3

إدراج  يستدعي  برمته:  القطاع  نطاق  عىل  والخطط  السياسات  يف  املستدامة  للتنمية  الهدف 4  إدراج  )أ( 
الهدف 4 يف السياسات والخطط عىل نطاق القطاع برمته بذل الجهود ملواءمة السياسات والخطط الوطنية مع 
النسبية  امليزة  اليونسكو  لعام 2030. وستستغل  املستدامة  التنمية  الواردة يف خطة  الرتكيز  الغايات ومجاالت 
وتنفيذها  التعليمية  والخطط  واالسرتاتيجيات  السياسات  تصميم  عىل  األعضاء  الدول  ملساعدة  بها  تتمتع  التي 
املتزايد عىل  الطلب  تلبية  أجل  عام 2030. ومن  بالتعليم حتى  الخاص  العمل  إطار  ورصدها وتقييمها ضمن 
السياسات املستندة إىل األدلة التي تعتمد التعلم مدى الحياة بوصفه مفهوماً تسري عىل هديه ومبدأً اسرتاتيجياً 
اليونسكو  ومعهد  الرتبية  لتخطيط  الدويل  اليونسكو  معهد  مع  األول  الرئييس  الربنامج  سيتعاون  عليه،  تقوم 
املتخصص  التقني  الدعم  تقديم  إىل  الرتبية  لتخطيط  الدويل  اليونسكو  معهد  وسيعمد  الحياة.  مدى  للتعلم 
للدول األعضاء وإىل تنمية قدراتها يف مجال التخطيط للسياسات وتنفيذها عىل نطاق القطاع برمته. أما معهد 
عىل  محددة  اسرتاتيجيات  إىل  الحياة  مدى  التعلم  مفهوم  ترجمة  يف  فسيسهم  الحياة  مدى  للتعلم  اليونسكو 
نطاق القطاع برمته وإىل فرص محددة للتعلم النظامي وغري النظامي مدى الحياة. وستواصل املنظمة ترويج 
يف  األقران  من  والتعلم  التجارب  وتبادل  السياسات  بشأن  الحوار  تعزيز  بغية  التعليمية  السياسات  استعراض 
يف  والرتبية  الرعاية  دمج  عىل  أيضاً  األعضاء  الدول  وستساعد  وتقييمها.  وتنفيذها  السياسات  صياغة  مجال 
مرحلة الطفولة املبكرة )الغاية 4-2( يف سياساتها وخططها عىل نطاق القطاع برمته، مع الرتكيز عىل تشجيع 
التعليم ما قبل االبتدائي املجاني واإللزامي والجيد مما يسهم  الدول عىل توفري سنة واحدة عىل األقل من  هذه 
يف االستعداد لاللتحاق باملدارس ويف االنتقال السلس إىل مرحلة التعليم االبتدائي، مع االهتمام يف الوقت نفسه 

بالطابع املتعدد القطاعات وبالبعد املشرتك بني الوزارات لهذا الجانب املتصل بالسياسات العامة.

بإدارة  الخاص  املعلومات  نظام  فيها  بما  برمته،  القطاع  نطاق  عىل  والتقييم  الرصد  نظم  تحسني  )ب( 
شؤون التعليم: يتطلب رسم السياسات والخطط السليمة التي تراعي السياق السائد توفر بيانات ومعلومات 
يُلزم  أنه  أولهما  من شقني،  تحدياً  تقدم  ما  تفصيالً. ويطرح  أكثر  تحليلية  لدراسات  النوعية وإخضاعها  جيدة 
الجهات املعنية املشاركة يف الحوار بشأن السياسات بامتالك الحد األدنى من القدرات النقدية الرضورية للعمل 
يف بيئة تعج بالبيانات، وثانيهما أنه يلزم البلدان بتحديث ما لديها من أدوات إلدارة املعلومات وتحليلها، ومنها 
وبمواءمتها  املدارس،  توزيع  وخرائط  املحاكاة،  ونماذج  التعليم،  شؤون  بإدارة  الخاص  املعلومات  نظام  مثالً 
البيانات املتأتية من عمليات التقييم  مع الهدف 4 للتنمية املستدامة. وينبغي أن يتسنى للبلدان كذلك استغالل 
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يوليه  الذي  الرتكيز  مع  تماشياً  وإصالحها،  السياسات  وضع  عملية  لتوجيه  كامل  نحو  عىل  والدولية  الوطنية 
املتجدد  تركيزه  ومع  وفعالة،  مجدية  تعلم  نتائج  لتحقيق  إطاره،  يف  املندرجة   1-4 الغاية  سيما  وال   ،4 الهدف 
عىل تحقيق اإلنصاف.  وستستعني اليونسكو بأحدث التكنولوجيا والنهج و ستسعى إىل سد النقص يف املعلومات 
الالزمة التخاذ القرارات عىل جميع املستويات بغية توثيق االتجاهات واالحتياجات الناشئة واألساليب االبتكارية 
وسيجري  تحليلها.  وبغية  املتبادل،  والتعلم  السياسات  بشأن  الحوار  إلثراء  التكنولوجيا  باستخدام  املرتبطة 
فحسب،  القرارات  التخاذ  الرضورية  بالبيانات  تزخر  عمل  بيئة  توفري  بغرض  ليس  الوطنية  القدرات  تعزيز 

وإنما من أجل صياغة وتنفيذ سياسات تسرتشد عىل نحو أكرب باألدلة وتالئم السياق السائد أيضاً.

يتحمل  من  هي  الدول  بأن  اليونسكو  تقر  بالتعليم:  يتعلق  فيما  الحقوق  عىل  القائم  النهج  )جـ( ترويج 
التوجيه  اليونسكو  ستقدم  وعليه،  وإحقاقه،  احرتامه  وضمان  التعليم  يف  الحق  حماية  إزاء  املطلقة  املسؤولية 
الجيد  التعليم  يف  الحق  تراعي  حتى  وتحديثها  القانونية  أطرها  استعراض  عىل  وستساعدها  األعضاء  للدول 
التي  التقنينية  للصكوك  االمتثال  رصد  عىل  الرتكيز  مع  الحياة،  مدى  التعلم  فرص  ويف  والجامع  واملنصف 
اتفاقية  عىل  صدقت  التي  البلدان  عدد  لزيادة  خاصة  عناية  وستوىل  التعليم.  مجال  يف  اليونسكو  وضعتها 
عام 1960 بشأن مكافحة التمييز يف مجال التعليم وللتشجيع عىل تطبيقها يف الدول األعضاء، وإلعداد األدوات 
إدراج  إىل  الرامية  الجهود  ولتوجيه  املستدامة،  للتنمية  الهدف 4  سياق  يف  التعليم  يف  الحق  لرصد  الرضورية 
الهدف  تحقيق  اتجاه  يف  حاسمة  خطوات  اإلجراءات  هذه  وتمثل  الوطنية.  القانونية  األطر  يف  التعليم  يف  الحق 
وإتاحة  والجامع،  الجيد  بالتعليم  املنصف  واالنتفاع  الجنسني،  بني  باملساواة  املتعلقة  الغايات  تلك  وتحديداً   4

فرص التعلم مدى الحياة لألشخاص املستضعفني، عىل غرار السكان املتأثرين باألزمات.

للتنمية  الهدف 4  يف  الواردة  الرؤية  مع  تماشياً  وتحسينها  الدراسية  املناهج  مجال  يف  االبتكار  )د( 
املستدامة: ستقوم اليونسكو، وال سيّما مكتب الرتبية الدويل وهو أحد معاهدها من الفئة 1، بوضع الصكوك 
التي من شأنها توجيه املناهج الدراسية يف املستقبل، بما يف ذلك تحديد العنارص التي تجعل املناهج الدراسية 
األطراف  من  وغريها  األعضاء  الدول  من   127 تضم  التي  العاملية  الدراسية  املناهج  شبكة  وستشارك  فعالة. 
اليونسكو  نفسه، ستتيح  الوقت  تطبيقها. ويف  العاملية ويف  الصكوك  الرئيسية مشاركة نشطة يف وضع  املعنية 
غرار  عىل  قضايا  ولطرح  فّعال  نحو  عىل  الدراسية  املناهج  تغيري  إىل  الرامية  االسرتاتيجيات  ملناقشة  منابر 
وممارسات  التعليم،  خالل  من  العنيف  التطرف  ملنع  وسيلة  بوصفها  والقيم  املستقبل،  يف  املطلوبة  الكفاءات 
املتصلة  العصبي  الجهاز  علوم  مجال  يف  الدماغ/املعارف  بحوث  أحدث  إىل  استناداً  الفعالة  والتعلم  التعليم 
الدراسية  املناهج  الرامية إىل إصالح  التقني لألنشطة  الدعم  القدرات وتقديم  بالتعلم. وستجري عمليات تنمية 
منظوراً  ويعتمد  الدراسية  املناهج  يف  املستقبلية  الكفاءات  دمج  عىل  يقوم  شامل  نهج  وفق  االبتكار  وتعزيز 
وقد  أمور.  من  بها  يتصل  ما  وكل  الوطنية  الدراسية  املناهج  إزاء  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إىل  يستند 
تنفذ هذه العمليات لتلبية احتياجات بعينها، يف مجال القراءة أو الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة، أو 
لتعميم قضايا مستعرضة كمنع التطرف العنيف من خالل التعليم، والتعليم من أجل السلم وحقوق اإلنسان، 
الثقافات،  والتفاهم بني  الجنسني،  العاملية، واملساواة بني  املواطنة  املستدامة، وتعليم  التنمية  أجل  والتعليم من 
يف  القدرات  لتنمية  والطويل  القصري  األمدين  عىل  الفرص  ستوفر  تقدم،  عما  فضالً  الحرة.  األعمال  ومبارشة 

مجايل املناهج الدراسية والتعلم من خالل منح اإلجازات والشهادات الجامعية العليا وشهادات املاجستري.

الوطنية  القدرات  تعزيز  أجل  من  وفعاليتها:  بجدواها  تتسم  أفضل  تعلم  نتائج  لتحقيق  الدعم  )هـ( زيادة 
عىل تقييم التعليم يف املرحلة ما قبل االبتدائية واالبتدائية ويف املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي بما يدعم بلوغ 
نتائج  تقييم  عىل  قدراتها  تنمية  عىل  األعضاء  الدول  األول  الرئييس  الربنامج  سيساعد  و2-4،   1-4 الغايتني 
التعلم من خالل األنشطة املتواصلة التي تنفذها شبكاته الراسخة عىل املستويني اإلقليمي والوطني آليات تقييم 
ومعهد  بالرتبية  املعنية   1 الفئة  من  اليونسكو  معاهد  أنشطة  خالل  من  ذلك  يف  بما  القائمة1،  اإلقليمية  التعّلم 
اليونسكو لإلحصاء. فضالً عما تقدم، ستستند اليونسكو إىل ما أنجز من عمل يف فرتة السنوات األربع املاضية 
اليونسكو  يف  الفاعلة  األطراف  بني  التآزر  أوجه  وتعزز  االتساق  وتزيد  آخرين  رشكاء  مع  التعاون  لتواصل 
ضمن سعيها ملساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق الغايتني 4-1 و4-2. وستوىل عناية خاصة لتيسري التنسيق 
وتشاطر  الشبكي  للربط  الرضورية  واملنابر  الفرص  وإلتاحة  واإلقليمي  العاملي  املستويني  عىل  الدعم  وآليات 
األطراف  من  واسعة  وطائفة  اليونسكو  بني  التعاون  توطيد  عرب  التعليم،  تقييم  بشأن  املعرفة  ونقل  املعارف 
للسياسات  توجيهات  توفري  أجل  من  املعارف  إنتاج  عىل  أيضاً  الرتكيز  وسيجري  القائمة.  واملبادرات  املعنية 

تضم هذه اآلليات مثالً مخترب أمريكا الالتينية لتقييم نوعية التعليم.   1
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بشأن الدور الذي يؤديه تقييم التعلم يف تحسني مستويات اإلنصاف والجودة عىل مستوى النظام برمته، وعىل 
عىل  ونتائجه  التقييم  بروتوكوالت  استخدام(  إساءة  )أو  استخدام  من  املستخلصة  العرب  بشأن  البحوث  إعداد 

املستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية.

من  بها  يتصل  وفيما  التعليمية  السياسات  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  تعزيز  )و( 
جدول  لتحقيق  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  من  االستفادة  بشأن  تشينغداو  إعالن  إىل  استناداً  معايري: 
مجال  يف  املعلومات  تكنولوجيات  معهد  مع  بالتعاون  اليونسكو  ستعكف   ،2030 عام  حتى  التعليم  أعمال 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تضمني  بدعم  التزامها  تعزيز  عىل   ،1 الفئة  من  معاهدها  أحد  وهو  الرتبية، 
وتطبيقها يف الخطط والسياسات واملعايري الوطنية املعنية بالتعليم. وستستكمل املبادرات الرامية إىل املساعدة 
إضافية  جهود  ستُبذل  كما  التجديدية  التعلم  ببيئات  الخاصة  املعايري  وضع  خالل  من  السياسات  رسم  عىل 
وتقر  مؤخراً.  للتحديث  خضع  الذي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  املعلمني  كفاءة  إطار  لرتويج 
تكنولوجيا  باستخدام  وتتصل  وباألخالقيات  بالسالمة  تتعلق  قضايا  يف  النظر  إمعان  إىل  بالحاجة  اليونسكو 
يف  ومعايري  توجيهية  مبادئ  أيضاً  ستصدر  فإنها  لذا  األطفال،  لصغار  التعليم  لتوفري  واالتصاالت  املعلومات 
تيسري وضع مؤرشات  اليونسكو عىل  البحوث. وستعمل  إىل  املستندة  األدلة  أحدث  االعتبار  آخذة يف  املجال  هذا 
ومنهجيات  املؤرشات  من  مجموعة  تحديد  يف  وستسهم  األعضاء،  الدول  يف  األقران  من  التعلم  وأنشطة  القياس 
العمل بشأن جمع البيانات تكون قابلة للمقارنة عىل الصعيد الدويل. فضالً عما تقدم، ستواصل املنظمة تأدية 
رسم  دعم  عرب  املفتوح  التعليم  مجال  يف  وباملمارسات  املفتوحة  التعليمية  باملوارد  يتصل  فيما  طليعي  دور 
السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية الرامية إىل اعتماد املوارد التعليمية املفتوحة، والنهوض باملعارف، وترويج 
تشاطر املوارد، ورصد اعتماد البلدان للموارد التعليمية املفتوحة، وزيادة إسهام هذه املوارد يف تحقيق الغايات 
التي تضمنها جدول أعمال التعليم حتى عام 2030. وأخرياً، سرتوج اليونسكو من خالل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لفرص التعلم للجميع يف جميع مراحل التعليم والتي تتسم باملرونة ويسهل االنتفاع بها.

النتيجة المنشودة ١: تحسين سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية االنتفاع بتعليم جيد 
ومنصف في مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلتين االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم على التعلم 

مدى الحياة في النظام التعليمي برمته

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان التي خضعت   - ١
سياساتها وخططها 

الخاصة بقطاع التعليم 
لالستعراض من أجل 

مواءمتها مع الهدف 4 
للتنمية املستدامة

خط األساس األول املتصل 
باستعراض السياسات: 8 بلدان 

)منها 3 يف أفريقيا ودولة جزرية 
صغرية نامية(

خط األساس الثاني املتصل 
بالخطط الخاصة بقطاع التعليم: 

20 بلداً )منها 10 يف أفريقيا 
ودولة جزرية صغرية نامية(

الهدف األول املتصل  –
باستعراض السياسات: 11 

بلداً )منها 6 يف أفريقيا ودولة 
جزرية صغرية نامية( تعمل 

جميعها عىل تعزيز تحليل 
قضايا الجنسني وتعزيز األخذ 
بخطط تربوية تراعي املساواة 

بني الجنسني

الهدف الثاني املتصل  –
بالخطط الخاصة بقطاع 

التعليم: 22 بلداً )منها 11 يف 
أفريقيا ودولة جزرية صغرية 
نامية( تروج جميعها أنشطة 

التحليل والخطط الخاصة 
بقطاع التعليم التي تراعي 

قضايا الجنسني )خطة العمل 
الثانية لتحقيق املساواة بني 

الجنسني، والنتيجة املنشودة 
1، ومؤرش األداء 1(

الهدف 1: 10 بلدان )منها  –
6 يف أفريقيا ودولة جزرية 

صغرية نامية( تعمل جميعها 
عىل تعزيز تحليل قضايا 

الجنسني وتعزيز األخذ بخطط 
تربوية تراعي املساواة بني 

الجنسني

الهدف 2: 20 بلداً )منها  –
10 يف أفريقيا ودولة جزرية 

صغرية نامية( تروج جميعها 
أنشطة التحليل والخطط 

الخاصة بقطاع التعليم التي 
تراعي قضايا الجنسني )خطة 
العمل الثانية لتحقيق املساواة 

بني الجنسني، والنتيجة 
املنشودة 1، ومؤرش األداء 1(
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان التي تحسنت   - ٢
فيها نظم الرصد والتقييم 
عىل نطاق القطاع برمته، 
بما فيها نظام املعلومات 

الخاص بإدارة شؤون 
التعليم، والتي باتت 
تراعي املساواة بني 

الجنسني

18 بلداً )منها 10 يف أفريقيا 
ودولة جزرية صغرية نامية(

22 بلداً )منها 11 يف أفريقيا  –
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية( تروج 
جميعها نرش البيانات املوزعة 

بحسب الجنس وغريها من 
املؤرشات املالئمة التي تراعي 

قضايا الجنسني

20 بلداً )منها 10 يف أفريقيا  –
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية( تروج 
جميعها نرش البيانات املوزعة 

بحسب الجنس وغريها من 
املؤرشات املالئمة التي تراعي 

قضايا الجنسني

عدد البلدان التي قامت   - 3
باستعراض أطرها 

القانونية أو تكييفها 
لتمتثل لصكوك اليونسكو 

التقنينية تماشياً مع 
الهدف 4 ولرتاعي قضايا 

الجنسني

بلد واحد )ال بلد يف أفريقيا وال يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية(

4 بلدان )منها 3 يف أفريقيا  –
ودولة جزرية صغرية نامية( 

تروج جميعها املساواة بني 
الجنسني والتكافؤ يف االنتفاع 

بالتعليم وبفرصه )خطة 
العمل الثانية لتحقيق املساواة 

بني الجنسني، والنتيجة 
املنشودة 1، ومؤرش األداء 

)17

5 بلدان )منها 3 يف أفريقيا  –
ودولة جزرية صغرية نامية( 

تروج جميعها املساواة بني 
الجنسني والتكافؤ يف االنتفاع 

بالتعليم وبفرصه )خطة 
العمل الثانية لتحقيق املساواة 

بني الجنسني، والنتيجة 
املنشودة 1، ومؤرش األداء 17(

عدد البلدان التي اعتمدت   - 4
نهجاً عىل مستوى النظام 

التعليمي ككل فيما يتصل 
باملناهج الدراسية والتي 

استهلت و/أو أنجزت 
إصالح مناهجها الدراسية

ً خط األساس 1: 18 بلدا

خط األساس 2: 50 بلداً

الهدف 1: 22 بلداً تعمل عىل  –
إصالح مناهجها الدراسية 

وتطويرها يف مختلف مراحل 
النظام التعليمي وبما يشمل 

طائفة واسعة من القضايا 
املتصلة بالعديد من الغايات 

يف إطار الهدف 4 )منها 
مثالً تعليم املواطنة العاملية، 
وتعليم العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات(

الهدف 2: 67 بلداً يتلقى  –
فيها العاملون يف هذا املضمار 

التدريب املتصل باملناهج 
الدراسية وبعملية التعلم

الهدف 1: 20 بلداً تعمل عىل  –
إصالح مناهجها الدراسية 

وتطويرها يف مختلف مراحل 
النظام التعليمي وبما يشمل 

طائفة واسعة من القضايا 
املتعلقة بالعديد من الغايات 

املدرجة يف إطار الهدف 4 
)منها مثالً تعليم املواطنة 

العاملية، وتعليم العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات(

الهدف 2: 60 بلداً يتلقى  –
فيها العاملون يف هذا املضمار 

التدريب املتعلق باملناهج 
الدراسية وبعملية التعلم

عدد البلدان التي تعززت   - 5
فيها القدرات الوطنية 

عىل تقييم نتائج التعلم 
ورصدها وتحسينها، 
بما يف ذلك من خالل 

التوجيهات العامة بشأن 
السياسات والرامية 

لالرتقاء بالنظام التعليمي

خط األساس 1: 35 بلداً 
]الدراسة اإلقليمية املقارنة 

والتوضيحية الثالثة: 15 بلداً؛ 
وشبكة رصد جودة التعليم يف 
منطقة آسيا واملحيط الهادي: 

20 بلداً[

خط األساس 2: إعداد تقرير 
موجز واحد عن السياسات 

املطبقة يف العالم فيما يتصل 
بعمليات التقييم الواسعة النطاق 

للتعلم ]2017[

– ً الهدف 1: 43 بلدا

الهدف 2: إعداد 4 تقارير  –
موجزة عن السياسات املطبقة 
يف العالم فيما يتصل بعمليات 

التقييم الواسعة النطاق 
للتعلم

– ً الهدف 1: 40 بلدا

الهدف 2: إعداد 4 تقارير  –
موجزة عن السياسات املطبقة 
يف العالم فيما يتصل بعمليات 
التقييم الواسعة النطاق للتعلم
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان التي أعدت   - 6
سياسات عىل نطاق 

القطاع برمته ووضعت 
خطة رئيسية أو برامج 

وطنية الستخدام 
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف مجال 

التعليم بهدف تسخري 
هذه التكنولوجيا لتحقيق 

الهدف 4 للتنمية 
املستدامة

ً خط األساس 1: 15 بلدا

خط األساس 2: 10 بلدان

الهدف 1: 16 بلداً )منها 6  –
عىل األقل يف أفريقيا ودولة 

جزرية صغرية نامية( 
وضعت سياسات وخطط 
رئيسية عىل نطاق القطاع 

برمته تتعلق باستخدام 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف مجال التعليم، 
أو قامت بتحديثها

الهدف 2: 11 بلداً سخرت  –
املوارد التعليمية املفتوحة 
لتحقيق الهدف 4 للتنمية 

املستدامة

الهدف 1: 15 بلداً )منها 5  –
عىل األقل يف أفريقيا ودولة 

جزرية صغرية نامية( وضعت 
سياسات وخطط رئيسية 
عىل نطاق القطاع برمته 

تتعلق باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف مجال 

التعليم، أو قامت بتحديثها

الهدف 2: 10 بلدان سخرت  –
املوارد التعليمية املفتوحة 
لتحقيق الهدف 4 للتنمية 

املستدامة

املستوى  عىل  ذلك  يف  بما  واملهني،  التقني  املجال  يف  التكلفة  وميسور  جيد  تعليم  عىل  الحصول  يف  الجميع  فرص  تكافؤ 
الغايات 4-3 و4-4 و٨-6 املندرجة يف  الجامعي، من أجل االنخراط يف سوق العمل واألعمال الحرة )مما يسهم يف بلوغ 

إطار أهداف التنمية املستدامة)

الحرة وتزداد  ٠١٠٢4 الالزمة للعمل وشغل وظائف الئقة ومبارشة األعمال  التقنية واملهنية  املهارات  تتنامى أهمية اكتساب 
يتصل  فيما  تفاوت  أوجه  البلدان يشهد  العديد من  يزال  لعام 2030. وال  املستدامة  التنمية  جدواها يف سياق خطة 
عىل  ذلك  يف  بما  املهنيني،  والتدريب  التعليم  فرص  تظل  كما  واملهني،  التقني  املجال  يف  والتدريب  التعليم  بتوفري 
التقني واملهني من إجمايل  التعليم والتدريب يف املجال  املستوى الجامعي، تشهد تفاوتاً من بلد آلخر. وبلغت حصة 
بالتعليم  االنتفاع  يفيض  أن  ويُتوقع   .2013 عام  يف   ٪23 زهاء  الثانوي  التعليم  من  العليا  املرحلة  يف  القيد  نسب 
والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  االحتياجات  تلبية  إىل  واملهني  التقني  املجال  يف  التكلفة  وميسور  الجيد  والتدريب 
وشغل  عمل  عىل  للحصول  إليها  يحتاجون  التي  املهارات  تنمية  عىل  والكبار  الشباب  مساعدة  طريق  عن  املتعددة 
إىل  االنتقال  وتيسري  واملستدام،  والجامع  املنصف  االقتصادي  النمو  وتعزيز  الحرة،  األعمال  ومبارشة  الئقة  وظائف 

االقتصادات الخرضاء واالستدامة البيئية.

يف  ٠١٠٢5 والتدريب  بالتعليم  املتصل   4 الهدف  من  الجانب  ذلك  تحقيق  يف   2021-2018 الفرتة  يف  اليونسكو  وستسهم 
املجال التقني واملهني، وستدعم جهود الدول األعضاء لتعزيز جدوى نظمها التعليمية يف هذا املجال ولتزويد جميع 
مدى  والتعلم  الحرة،  األعمال  ومبارشة  الئقة  وظائف  وشغل  عمل  عىل  للحصول  الالزمة  باملهارات  والكبار  الشباب 
وخارطة   )2021-2016( واملهني  التقني  املجال  يف  والتدريب  التعليم  اسرتاتيجية  تنفيذ  خالل  من  وذلك  الحياة، 
سيشمل  اليونسكو،  اسرتاتيجية  مع  وتماشياً  لليونسكو.  التنفيذي  املجلس  اعتمدها  التي  بها  الخاصة  الطريق 
القضايا املتصلة باسترشاف  الوقت نفسه عناية خاصة لعدد من  التالية وسيويل يف  الرئييس األول املجاالت  الربنامج 
قابلية  أكثر  وجعلها  أكرب  نحو  عىل  وإبرازها  املهارات  عىل  الشفافية  من  مزيد  وإضفاء  والتقييم،  والرصد  املهارات، 

للمقارنة عىل املستوى الدويل:

املشورة  إسداء  اليونسكو  ستواصل  الحرة:  األعمال  مبارشة  عىل  وبقدرتهم  الشباب  بعمالة  النهوض  )أ( 
املستندة إىل األدلة بشأن السياسات من أجل تحقيق التحول يف نظم التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني. 
التعلم يف مجال  النظم، وأنشطة  املتصلة بهذه  السياسات  الوطني، ستسعى عمليات استعراض  املستوى  وعىل 
عىل  واملؤسسات  القرارات  متخذي  قدرات  تنمية  إىل  الرامية  واملبادرات  السياسات،  رسم  وعمليات  السياسات، 
اإلقليمي، سيدعم  الصعيد  واملهني. وعىل  التقني  املجال  والتدريب يف  التعليم  نظم  تعزيز  إىل  الوطني،  املستوى 
وتبادل  األقران،  بني  والتعّلم  املجال،  هذا  يف  والتدريب  للتعليم  إقليمية  خطط  إعداد  األول  الرئييس  الربنامج 
املعارف. أما عىل الصعيد العاملي، فستحظى املبادرات املتعددة األطراف التي تروج التعليم والتدريب يف املجال 
أيضاً  الرتكيز  وسيجري  والدعم.  بالتشجيع  الحياة  مدى  التعلم  سياق  يف  العاملي  املستوى  عىل  واملهني  التقني 
اليونسكو الدويل  التدريس يف هذا املجال. ولهذا الغرض، سيوسع مركز  القادة وهيئات  عىل دعم تنمية قدرات 
للتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني برنامجه للمهارات القيادية الرامي إىل بناء قدرات قادة املؤسسات 
تجهيز  أيضاً  ويتعني  فيه.  العاملني  املعلمني  بتدريب  املختصة  املؤسسات  ومديري  امليدان  هذا  يف  العاملة 
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املؤسسات املختصة بإعداد املعلمني وتمكينها حتى يتسنى لها استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل 
نحو مالئم.

املناسبة  التدابري  تحديد  عىل  األعضاء  الدول  اليونسكو  ستساعد  الجنسني:  بني  واملساواة  اإلنصاف  تعزيز  )ب( 
واملهني  التقني  املجال  يف  والتدريب  التعليم  نظم  يف  اإلنصاف  لتعزيز  السياسات  صعيد  عىل  اتخاذها  الواجب 
التي  الواعدة  والحلول  التدابري  وتبادل  جمع  وإىل  توجيهية  مبادئ  إعداد  إىل  أيضاً  وستعمد  خاللها.  ومن 
املشورة  أيضاً  األعضاء  للدول  اليونسكو  النظم. وستوفر  هذه  املحرومة يف  الفئات  السياسات إلدماج  تضمنتها 
بشأن السياسات وأنشطة تنمية القدرات ملساعدتها عىل فتح أبواب االنتفاع بالتعليم والتدريب يف املجال التقني 
الفئات املحرومة والضعيفة، بما يف ذلك من خالل االستثمار يف تكنولوجيا  أمام جميع  واملهني عىل مرصاعيها 
وباإلضافة  فيه.  واملشاركة  بالتعليم  االنتفاع  معدالت  لزيادة  ابتكارية  أدوات  بوصفها  واالتصاالت  املعلومات 
واالسرتاتيجيات  السياسات  وتطوير  مراجعة  عند  الجنسني  بني  املساواة  ملراعاة  الدعم  سيُقدم  سبق،  ما  إىل 
الغاية  مبارشاً يف تحقيق  التقني واملهني، مما سيسهم إسهاماً  املجال  بالتعليم والتدريب يف  الخاصة  واألنشطة 

4-5 والهدف 5 للتنمية املستدامة.

األعضاء عىل  الدول  اليونسكو  املستدامة: ستساعد  إىل االقتصادات الخرضاء واملجتمعات  االنتقال  تيسري  )جـ( 
وضع اسرتاتيجيات وطنية للنهوض باملهارات الخرضاء وائتالفات تربط بني السلطات العامة واألطراف املعنية 
والتدريب  للتعليم  الدويل  اليونسكو  مركز  وسيوفر  العمل.  وبسوق  والتدريب،  والتعليم،  التجارية،  باملصالح 
التعليم  ميدان  يف  القيادية  للمهارات  برنامجه  إطار  يف  املالئمة  التدريبية  الدورات  واملهني  التقني  املجال  يف 
االستفادة  أجل  من  باملساعدة  األعضاء  الدول  ستحظى  سبق،  عما  فضالً  واملهني.  التقني  املجال  يف  والتدريب 
األطراف  تربط بني مختلف  تنسيق قطاعية/وطنية  آليات  األولوية إلنشاء  الرقمية. وستُعطى  التكنولوجيا  من 
اليونسكو  ستعد  وأخرياً،  امليدان.  هذا  يف  الرقمية  والكفاءات  املهارات  إلدراج  الرضورية  التدابري  وتحدد  املعنية 
املطلوبة  املهارات  بشأن  وفعالة  مناسبة  اسرتاتيجيات  وتنفيذ  رسم  عىل  األعضاء  الدول  ملساعدة  عملية  أدوات 
النتائج اإلنمائية املنشودة يف مجاالت أخرى هامة مثل الصحة،  وتلك املتوفرة وطرائق االستفادة منها لتحقيق 
املعنية كمنظمة األغذية  الدولية  املنظمات  بالتعاون مع  املستداَمني، والزراعة، وذلك  واملياه، والتصنيع والطاقة 

والزراعة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية وغريها من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة.

النتيجة المنشودة ٢: وضع نُظم للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني تتسم باإلنصاف وتراعي 
االحتياجات من أجل تزويد الشباب والكبار، رجاالً ونساًء، بالمهارات الالزمة للحصول على عمل وَشغل 

وظائف الئقة ومباشرة األعمال الحرة والتعلم مدى الحياة

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان التي خضعت   -١
سياساتها لالستعراض 
من أجل تزويد الشباب 
والكبار، رجاالً ونساًء، 

باملهارات الالزمة 
للحصول عىل عمل وشغل 

وظائف الئقة ومبارشة 
األعمال الحرة والتعلم 

مدى الحياة، تماشياً مع 
التوصية الصادرة عام 

2015 واملتصلة بالتعليم 
والتدريب يف املجال 

التقني واملهني

8 بلدان )منها 5 يف أفريقيا 
ودولة جزرية صغرية نامية(

ملحوظة: تتوقع اسرتاتيجية 
التعليم والتدريب يف املجال 

التقني واملهني )2016 - 2021( 
30 بلداً بمعدل 10 بلدان لكل 

فرتة عامني.

33 بلداً )منها 18 يف أفريقيا  –
و3 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

30 بلداً )منها 15 يف أفريقيا  –
و3 يف الدول الجزرية الصغرية 

نامية(
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان التي اتخذت   -٢
تدابري لضمان زيادة 

انتفاع الفئات املحرومة 
بالتعليم والتدريب يف 

املجال التقني واملهني 
ولتعميم املساواة بني 

الجنسني فيه

8 بلدان )منها 5 يف أفريقيا 
ودولة جزرية صغرية نامية(

11 بلداً )منها 6 يف أفريقيا  –
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

10 بلدان )منها 5 يف أفريقيا  –
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

عدد البلدان التي تعززت   -3
قدراتها ووضعت 

اسرتاتيجيات لتنمية 
املهارات لتيسري االنتقال 
إىل االقتصادات الخرضاء

8 بلدان )منها 3 يف أفريقيا 
ودولة جزرية صغرية نامية(

11 بلداً )منها 6 يف أفريقيا  –
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

10 بلدان )منها 5 يف أفريقيا  –
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

عدد املراكز التابعة ملركز   -4
اليونسكو الدويل للتعليم 

والتدريب يف املجال 
التقني واملهني التي 

تنتفع بربامج للتعليم 
والتدريب يف هذا املجال 

وتعمل عىل تعزيز تشاطر 
املعارف والتعلم بني 

الدول األعضاء

22 مركزاً تابعاً ملركز اليونسكو 
الدويل للتعليم والتدريب يف 

املجال التقني واملهني )منها 5 
يف أفريقيا ودولتان من الدول 

الجزرية الصغرية النامية(

ملحوظة: تتوقع اسرتاتيجية 
التعليم والتدريب يف املجال 

التقني واملهني  )2021-2016( 
100 مركز بمعدل 30 مركزاً 

تقريباً لكل فرتة عامني.

100 مركز تابع ملركز  –
اليونسكو الدويل للتعليم 

والتدريب يف املجال التقني 
واملهني )منها 30 يف أفريقيا 

و10 يف الدول الجزرية 
الصغرية النامية(

100 مركز تابع ملركز  –
اليونسكو الدويل للتعليم 

والتدريب يف املجال التقني 
واملهني )منها 30 يف أفريقيا 

و10 يف الدول الجزرية 
الصغرية النامية(

اكتساب الشباب والكبار ملهارات الحياة األساسية )مما يسهم يف بلوغ الغاية 4-6 املندرجة 
يف إطار أهداف التنمية املستدامة)

التقدم املحرز لم يكن  ٠١٠٢6 إال أن  إملام املجتمعات بالقراءة والكتابة،  العقود األخرية لزيادة  التي بذلت خالل  رغم الجهود 
كافياً وظل متفاوتاً من بلد آلخر ومن منطقة ألخرى. إذ لم تبلغ غالبية البلدان هدف التعليم للجميع املتمثل يف تحقيق 
تحسن بنسبة 50٪ يف مستويات محو أمية الكبار بحلول عام 2015. ال بل تشري أحدث البيانات الصادرة عن معهد 
اليونسكو لإلحصاء إىل أن 758 مليون شخص بالغ يف شتى مناطق العالم، ثلثهم من النساء، ال يزالون يفتقرون إىل 
اليونسكو التصدي للتحدي املتمثل يف محو األمية بوصفه جزءاً  القراءة والكتابة األساسية. وعليه، ستواصل  مهارات 
ال يتجزأ من عملية التعلم مدى الحياة وجزءاً من الحق يف التعليم للجميع، مع الرتكيز عىل الشباب والكبار. وستسعى 
ومعرتف  مالئمة  مستويات  بلوغ  والكبار  للشباب  تتيح  التي  وتدريبهم  الكبار  تعليم  بأنشطة  االرتقاء  إىل  اليونسكو 
الرقمية لدى  القراءة والكتابة والحساب واملهارات  الوظيفي بما يشمل مهارات  الكفاءة يف مجال محو األمية  بها من 
الكبار، وإىل توفري برامج التدريب املهني والتدريب املستمر والتطور املهني. وستويل اليونسكو عناية خاصة يف إطار 
أنشطة  وستسعى  النامية.  الصغرية  الجزرية  والدول  أفريقيا  عىل  سرتكز  كما  الجنسني  بني  للمساواة  الجهود  هذه 

اليونسكو يف مجال محو أمية الشباب والكبار وتعليم الكبار إىل تحقيق األهداف التالية:

الرقمية  واملهارات  والحساب  والكتابة  القراءة  بمهارات  للنهوض  الربامج  إعداد  عىل  القدرات  تعزيز  )أ( 
عىل  والقدرة  االجتماعية،  واملهارات  والتعاطف،  املشاكل،  وحل  كاإلبداع،  األساسية  املهارات  وسائر 
مواصلة التعلم، وعىل التخطيط لهذه الربامج وتنفيذها: ستواصل املنظمة بالتعاون مع معهد اليونسكو 
والكتابة  القراءة  بمهارات  املتصلة  السياسات  بشأن  األدلة  إىل  املستندة  املشورة  إسداء  الحياة  مدى  للتعلم 
والحساب واملهارات الرقمية وسائر مهارات الحياة األساسية. وستعزز اليونسكو القدرات الوطنية عىل تصميم 
والكتابة  القراءة  مهارات  تنمية  ستدعم  كما  وتقييمها  ورصدها  إدارتها  وعىل  وجامعة  الجودة  عالية  برامج 
والحساب واملهارات الرقمية وغريها من املهارات األساسية لدى الرجال والنساء كليهما. وسيهدف الدعم بصفة 
خاصة إىل مساعدة الدول األعضاء عىل وضع سياسات وبرامج تعنى بتعلم الكبار وتعليمهم، بما يف ذلك النظم 
واآلليات الرضورية لالعرتاف بنتائج التعلم يف حقيل التعليم غري النظامي وغري الرسمي وتصديقها واعتمادها، 
املهارات األساسية  الرقمية وسائر  القراءة والكتابة والحساب واملهارات  التالية: )1( مهارات  املجاالت  وذلك يف 
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والحساب  والكتابة  القراءة  مهارات  ترسيخ  و)2(  املستدامة(؛  التنمية  أهداف  إطار  يف  املندرجة   6-4 )الغاية 
وتعليمهم  الكبار  أمية  محو  ربط  و)3(  و4-4(؛   3-4 )الغايتان  املهني  والتطور  املهني  التدريب  برامج  يف 
الصحية  والرتبية  املستدامة  التنمية  أجل  من  والتعليم  العاملية  املواطنة  تعليم  ذلك  يف  بما  الفاعلة  باملواطنة 
)الغاية 4-7(. وستوىل عناية خاصة للمفاهيم واملمارسات التي تشجع عىل اعتماد نهج مشرتكة بني القطاعات 
الدول  اليونسكو  وستحث  مثالً.  الريفية  والتنمية  الصحة  قطاعات  يف  ذلك  يف  بما  وتعليمهم،  الكبار  تعلم  إزاء 
باملمارسات  الخاصة  اليونسكو  بيانات  بقاعدة  ذلك  يف  مستعينني  الفعالة  املمارسات  من  التعلم  عىل  األعضاء 
الفعالة يف مجال القراءة والكتابة والحساب وذلك لتحقيق الغاية املتصلة بالقراءة والكتابة والحساب املندرجة 

يف جدول أعمال التعليم حتى عام 2030.

وتعليمهم  الكبار  أمية  محو  برامج  نوعية  لتحسني  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تسخري  )ب( 
بأسلوب  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  لتشجيع  سعيها  إطار  يف  املنظمة  ستساعد  وزيادتها: 
للعاملني يف مجال  اإلنرتنت  مفتوحة وعىل  دورات  مفتوحة وتوفري  تعليمية  موارد  استحداث  مبتكر ومبدع عىل 
والحساب  والكتابة  القراءة  مجاالت  يف  بكفاءاتهم  باالرتقاء  الراغبني  ونساًء،  رجاالً  وللمتعلمني،  الكبار  تعليم 
املضامني  استحداث  عىل  والتشجيع  التمكينية  بالبيئات  النهوض  عىل  الرتكيز  وسيزداد  الرقمية.  وبمهاراتهم 
التعليمية،  الفيديو  ومقاطع  املحمولة  باألجهزة  الخاصة  التطبيقات  ذلك  يف  بما  وتشاطرها،  املناسبة  الرقمية 

لتلبية احتياجات املتعلمني املتنوعة باستخدام اللغات املناسبة.

تعبئة الجهود عىل املستوى العاملي لزيادة اإلملام بالقراءة والكتابة يف العالم: ستواصل اليونسكو تيسري  )جـ( 
الرشاكات  تنسيق  عىل  الرتكيز  مع  الحياة،  مدى  التعلم  إطار  يف  األمية  ملحو  العاملي  التحالف  مبادرة  أنشطة 
املتعددة األطراف املعنية وعىل األنشطة املبتكرة املشرتكة. وستعمل املنظمة أيضاً عىل تعزيز الرشاكات الهادفة 
لذلك. وستؤدي شبكة اليونسكو العاملية  إىل تمويل تعليم الكبار وستقدم الدعم للنهوض بآليات التمويل وفقاً 
فعال  وبأسلوب  برمته  القطاع  نطاق  املوارد عىل  تعبئة  املحلية عىل  الحكومات  ملساعدة  هاماً  دوراً  التعلم  ملدن 
من أجل دعم التعلم مدى الحياة ورصد التقدم املحرز يف هذا الصدد. وكما كان الحال يف السابق، سيوفر اليوم 
للتعلم  اليونسكو  كأسبوع  البارزة  األحداث  من  وغريه  ورشكاؤها،  اليونسكو  تحييه  الذي  األمية  ملحو  العاملي 
باألجهزة املحمولة واليوم العاملي للمعلمني، فرصة سانحة لرتويج قيمة محو األمية وإبراز التحديات املرتبطة 
بمحو  للنهوض  الرئيسية  األدوات  من  اليونسكو  تمنحهما  اللتان  األمية  ملحو  الدوليتان  الجائزتان  به. وستظل 

األمية وبالبيئات املؤاتية للتعلم.

الالزمة  واألدوات  األطر  إعداد  األول عىل  الرئييس  الربنامج  الكبار وتعليمهم وتقييمهما: سريكز  تعلم  رصد  )د( 
رجاالً  الكبار،  تعلم  وبرامج  الكبار  أمية  محو  برامج  تحققها  التي  التعلم  نتائج  ولقياس  والتقييم  للرصد 
العاملي  اليونسكو  تقرير  الكبار وتعليمهم من خالل  تعلم  املحرز يف  التقدم  ونساًء، وتعليمهم. وسيؤدي رصد 
بشأن تعلم الكبار وتعليمهم دوراً رئيسياً يف التمهيد لعقد املؤتمر الدويل السابع لتعليم الكبار يف عام 2021. 
تعلم  بشأن  للتوصية  األعضاء  الدول  تنفيذ  رصد  عىل  التقرير  هذا  من  الرابع  العدد  يف  اليونسكو  وستعكف 
البيانات  جمع  عىل  األعضاء  الدول  اليونسكو  ستعاون  تقدم،  ما  إىل  وباإلضافة   .)2015( وتعليمهم  الكبار 
املتصلة بمحو األمية ومهارات الحساب والنتائج املحققة يف ميدان تعلم الكبار وعىل تحليلها، من خالل وضع 
صوب  املحرز  التقدم  رصد  عىل  األعضاء  الدول  قدرة  زيادة  بهدف  األمية  محو  لتقييم  أدوات  وإعداد  إطار 

تحقيق الهدف 4 للتنمية املستدامة.

عىل  اليونسكو  تشجع  وخططه:  الوطنية  التعليم  سياسات  يف  الحياة  مدى  التعلم  فرص  ترسيخ  )هـ( 
األقران  بني  والتعلم  اآلراء  وتبادل  الحوار  لتعزيز  اسرتاتيجية  وسيلة  بوصفه  التعليمية  السياسات  استعراض 
القدرات  التعليم والتعلم وكيفية مواجهتها، وتوسيع قاعدة املعارف، وتعزيز  فيما يتصل بالتحديات يف مجايل 
بمخزن  تتصل  أنشطة  عرب  سبق  بما  اليونسكو  وتقوم  الحياة.  مدى  التعلم  تحقيق  عىل  والتشجيع  الوطنية، 
سياسات التعلم مدى الحياة، وباملرصد املعني بإقرار نتائج التعلم يف حقيل التعليم غري النظامي وغري الرسمي 
املحلية واملدن. وترمي هذه  املجتمعات  التعلم داخل األرس ويف  إحياء عملية  وتصديقها واعتمادها، ومن خالل 
إقامة نظم  التعليم من خالل  الوطنية يف قطاع  النهوض باإلصالحات  الدول األعضاء عىل  األنشطة إىل مساعدة 
للتعلم مدى الحياة ورصدها وتنفيذها. وستواصل اليونسكو دعم الجهود التي تبذلها الدول األعضاء لتحقيق 

الهدف4 دعماً فعاالً من خالل وضع برامج التعلم مدى الحياة موضع التنفيذ.
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النتيجة المنشودة 3: تحسين السياسات والخطط وحشد الجهود على الصعيد العالمي لزيادة وتعزيز 
ورصد اكتساب الشباب والكبار، رجاالً ونساًء، للمهارات األساسية، وكذلك تمتعهم بفرص التعلم مدى 

الحياة، بوسائل تضم االستعانة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان التي   - ١
استعرضت سياساتها 

واسرتاتيجياتها وخططها 
التعليمية التي تراعي 

قضايا الجنسني لتدرج 
فيها مهارات القراءة 

والكتابة والحساب

11 بلداً )منها 4 يف أفريقيا  –8 بلدان
ودولة جزرية صغرية نامية(

10 بلدان بلداً )منها 3 يف  –
أفريقيا ودولة جزرية صغرية 

نامية(

عدد البلدان التي   - ٢
تعززت قدراتها عىل 
تصميم برامج عالية 

الجودة وجامعة وتراعي 
قضايا الجنسني ملحو 
أمية الشباب والكبار 

وتعليمهم، وعىل إدارتها 
ورصدها وتقييمها

ً 21 بلداً )منها 6 يف أفريقيا  –15 بلدا
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

20 بلداً )منها 5 يف أفريقيا  –
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

عدد البلدان التي أعدت   - 3
األطر واألدوات الالزمة 

للرصد والتقييم ولقياس 
نتائج التعلم التي تحققها 
برامج محو أمية الشباب 

والكبار، رجاالً ونساًء، 
وتعليمهم

21 بلداً )منها 6 يف أفريقيا  –10 بلدان
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

20 بلداً )منها 5 يف أفريقيا  –
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

عدد البلدان التي تستخدم   - 4
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لتحسني 

نوعية برامج محو 
أمية الشباب والكبار، 

رجاالً ونساًء، وتعليمهم 
ولزيادتها

21 بلداً )منها 6 يف أفريقيا  –8 بلدان
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

20 بلداً )منها 5 يف أفريقيا  –
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

عدد البلدان التي   - 5
استعانت بالتوصية بشأن 

تعلم الكبار وتعليمهم 
لتطوير سياساتها 

وبرامجها التعليمية

ً 53 بلداً )منها 17 يف أفريقيا  –30 بلدا
و6 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

50 بلداً )منها 15 يف أفريقيا  –
و5 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية(
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توفري تعليم عال يتسم بالجودة )مما يسهم يف بلوغ الغاية 4-3 املندرجة يف إطار أهداف 
التنمية املستدامة)

حظي التعليم العايل للمرة األوىل يف التاريخ باإلقرار يف جدول األعمال الدويل الخاص بالتعليم والتنمية. ويف ظل تغري  ٠١٠٢٧
مؤسسات  وسائر  الجامعات  من  املنشودة  التوقعات  تتغري  كبرية،  برسعة  والعاملية  املحلية  العمل  أسواق  يف  الطلب 
االنتفاع بفرص  أن  بيد  العاملية.  املواطنة  املستدامة ويف  التنمية  الخريجني وتجّهزهم لإلسهام يف  لتعّد  العايل  التعليم 
املوقع  أو  االجتماعي  االقتصادي  الوضع  أو  الجنس  النطاق بسبب  تفاوت واسعة  أوجه  يزال يشهد  العايل ال  التعليم 
نظم  من  يُطلب  العمل،  أماكن  يف  السائد  الواقع  ضوء  ويف  تقدم،  عما  فضالً  العالم.  مناطق  من  العديد  يف  الجغرايف 
بديلة  تعلم  سبل  توفر  وأن  تجديدية  دراسية  وبرامج  مناهج  تعّد  أن  متزايد  نحو  عىل  ومؤسساته  العايل  التعليم 
وهو  العايل،  التعليم  مرحلة  يف  بالتعلم  لالنتفاع  السبل  وإتاحة  واملتعلمني  التقليدية  التعلم  أساليب  بني  الفجوة  لسد 
ما بات أكثر سهولة بفضل طائفة واسعة من نماذج التعليم املتاحة عىل اإلنرتنت والتعليم عن بعد والتعليم املفتوح 
وأساليب التعلم التي تمزج بني أكثر من نموذج واحد، والدورات التدريبية القصرية القائمة عىل املهارات كالدورات 
الجماعية املفتوحة املتاحة عىل اإلنرتنت، واملوارد التعليمية املفتوحة. وتتطلب هذه الديناميكيات والتحديات الجديدة 
التقدم  ولدعم  ومصداقيته،  اإلنرتنت  عىل  املتاح  التعليم  جدوى  لزيادة  جديدة  نهج  اعتماد  العايل  بالتعلم  املتصلة 
تتوخى  كي  رقمية  بوسائل  املعززة  والتعلم  التدريس  أساليب  جودة  لضمان  ملحة  حاجة  وثمة  املهنيني.  والحراك 
الدعوة  وتزداد  الجامعات.  داخل حرم  التقليدي  التعلم  تعزيز جودة  عمليات  تتبعها  التي  الرصامة  من  نفسه  القدر 
العتماد نُُهج تجديدية إزاء الشهادات والساعات املعتمدة الصادرة عن دولة أخرى بوصفها من األدوات التي تسهم 

يف تعزيز فرص الحصول عىل عمل فعيل وتحقيق إنجازات فردية.

بشأن  ٠١٠٢٨ والتوجيهات  املشورة  العايل وستوفر  بالتعليم  املعنية  األطراف  مع  اليونسكو  املطالب، ستتعاون  هذه  ولتلبية 
من  ذلك  يف  بما  أعاله،  الواردة  العايل  التعليم  بقطاع  الخاصة  الناشئة  األولويات  وتعالج  بالسياسات  تتصل  قضايا 
خالل التعاون مع معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكاريبي وهو من الفئة 1، فيما يتصل 
بتلك املنطقة بالذات. فضالً عن ذلك، ستواصل اليونسكو عرب برنامجها لتوأمة الجامعات والكرايس الجامعية تيسري 
لبلوغ أهداف التنمية املستدامة. وسيُقدم الدعم الفعال ألنشطة  تبادل املعارف والبحوث املناسبة عرب الحدود سعياً 
التعاون بني بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الرامية لتحقيق ذلك. وسيعطي الربنامج الرئييس األول األولوية ملجاالت 

رئيسية ثالثة من أجل مساعدة الدول األعضاء عىل زيادة جدوى نظم التعليم العايل التي تطبقها وفعاليتها:

سبل االنتفاع بالتعليم العايل وبالتعلم العايل مدى الحياة: ستقدم اليونسكو الدعم التقني وتسدي املشورة  )أ( 
مرحلة  يف  الدراسية  والربامج  واملساقات  بالتدريب  االنتفاع  نطاق  توسيع  إىل  الرامية  التجديدية  النهج  بشأن 
اإلنرتنت  الجامعات وعىل  التعلم يف حرم  الرتكيز عىل توليد أشكال وأنواع جديدة من فرص  العايل، مع  التعليم 
عىل حد سواء، بما يف ذلك من خالل إصالح املناهج الدراسية يف ظل التغريات التي تشهدها أسواق العمل ويف 
تكييف  بغية  العايل  التعليم  التدريس وللمعلمني يف مؤسسات  لهيئات  الدعم  املستدامة. وسيقدم  التنمية  سياق 
وأساليب  بعد،  عن  والتعليم  اإلنرتنت،  عىل  التعليم  نماذج  مع  لتتماىش  وتطويرها  التقليدية  التعليمية  الربامج 

التعليم التي تمزج بني أكثر من نموذج واحد.

الوطنية فيما  السياسات  إىل توجيه  اليونسكو  العايل: ستسعى  التعليم  الجودة وضمانها يف برامج  تحسني  )ب( 
التي  الجهات  العايل ورصد  التعليم  املتبعة لتوفري  الطرق  آليات داخلية وخارجية ملراقبة جودة  يتصل بتطبيق 
النامية  البلدان  من  لعدد  التقني  الدعم  كذلك  املنظمة  وستقدم  وتنوعاً.  عدداً  تزداد  انفكت  ما  والتي  توفره 
ملساعدتها عىل إنشاء آليات مفيدة لضمان الجودة وربطها بأطر املؤهالت، كما ستعّد مبادئ لتوجيه السياسات 
الدويل  اليونسكو  معهد  الحدود. وسيدعم  عرب  املوفر  العايل  التعليم  بضمان جودة  تتعلق  العاملي  املستوى  عىل 
وستُنظم  القدرات.  تنمية  إىل  الرامية  واألنشطة  التطبيقية  البحوث  خالل  من  الجهود  هذه  الرتبية  لتخطيط 
مما  مستوياته  شتى  يف  العايل  التعليم  بمؤهالت  باالعرتاف  الخاصة  االتفاقيات  بشأن  تشاورية  اجتماعات 

سيسهم أيضاً يف ضمان الجودة.

املعارف واملعلمني  تبادل  أجل تيسري  الدويل: من  املستوى  التعلم واملتعلمني واملؤهالت عىل  أنشطة  حراك  )جـ( 
تيسري  يف  اليونسكو  ستستمر  الدويل،  املستوى  عىل  جميعاً  وحراكهم  واملتعلمني  التعلم  وأنشطة  والباحثني 
املعتمدة  وبساعاته  العايل  التعليم  بمؤهالت  االعرتاف  بشأن  الستة  اإلقليمية  التقنينية  الصكوك  استعراض 
أن  املتوقع  ومن  الجامع.  التعليم  إطار  يف  والنازحني  الالجئني  تستهدف  التي  الصكوك  فيها  بما  وتطبيقها، 
تتعزز هذه األولوية بفضل التقدم صوب وضع اتفاقية عاملية تُعنى باالعرتاف بمؤهالت التعليم العايل وتستند 

إىل االتفاقيات اإلقليمية.
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النتيجة المنشودة 4: تحسين السياسات والقدرات الوطنية لزيادة ُسبل انتفاع الجميع، رجاالً ونساًء، 
بالتعليم العالي المنصف والميسور التكلفة والمضمون الجودة، ولتعزيز االعتراف بالدراسات

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان ومؤسسات   - ١
التعليم العايل التي تطبق 
سياسات وبرامج توسع 

نطاق االنتفاع بتعليم عال 
منصف ويراعي قضايا 

الجنسني ومضمون 
الجودة، بما يف ذلك من 

خالل نماذج التعليم 
وإعداد املعلمني القائمة 
عىل اإلنرتنت/باستخدام 

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

10 بلدان تطبق سياسات 
تعليمية جديدة/منقحة بدعم 

تقني من اليونسكو

23 بلداً، منها 7 أجرت  –
عمليات تحليل تراعي قضايا 

الجنسني واتخذت تدابري 
للتخفيف من أوجه التفاوت 

بني الجنسني يف برامج 
التعليم العايل

20 بلداً )منها 5 يف أفريقيا(،  –
منها 5 بلدان أجرت عمليات 

تحليل تراعي قضايا الجنسني 
واتخذت تدابري للتخفيف من 

أوجه التفاوت بني الجنسني يف 
برامج التعليم العايل

عدد البلدان التي طبقت   - ٢
تدابري ترمي إلنشاء آليات 

لضمان الجودة وربطها 
بأطر املؤهالت

5 بلدان نفذت/حسنت وكاالت أو 
آليات لضمان الجودة بدعم تقني 

من اليونسكو

– ً 10 بلدان )منها 5 يف أفريقيا( –11 بلدا

اعتماد الصكوك التقنينية   - 3
رسمياً إثر تنظيم 

مؤتمرات دولية وإقليمية 
لدعم تعزيز الجودة 
والتعلم مدى الحياة 

واالنتفاع بالتعليم العايل

خط األساس 1: ال توجد وثيقة 
تقنينية عاملية وبدأ العمل 

التحضريي إلعداد اتفاقية عاملية

خط األساس 2: مراجعة 
اتفاقيتني إقليميتني

الهدف 1: اعتماد اتفاقية  –
عاملية واحدة

الهدف 2: مراجعة اتفاقية  –
إقليمية واحدة

الهدف 1: اعتماد اتفاقية  –
عاملية واحدة

الهدف 2: مراجعة اتفاقية  –
إقليمية واحدة

عدد البلدان التي تمتثل   - 4
للصكوك التقنينية التي 

وضعتها اليونسكو يف 
مجال االعرتاف بمؤهالت 
التعليم العايل وبساعاته 

املعتمدة

ً –5 بلدان 15 بلداً )منها 10 يف أفريقيا( –16 بلدا

زيادة عدد املعلمني املؤهلني ودعمهم )مما يسهم يف بلوغ الغايات 4-ج و4-١ و4-٢ املندرجة 
يف إطار أهداف التنمية املستدامة)

أن  ٠١٠٢9 إىل  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  ويشري  متزايداً.  قلقاً  العالم  مناطق  من  العديد  يف  املعلمني  أعداد  يف  النقص  يثري 
عىل شتى البلدان أن توظف ما مجموعه 68.8 مليون معلم -24.4 مليون معلم يف املرحلة االبتدائية و44.4 مليون 
معلم يف املرحلة الثانوية- حتى تنجح يف تعميم التعليم االبتدائي والثانوي. ورغم أن بعض البلدان قد بذلت جهوداً 
يظل  الجدد  املعلمني  إعداد  مستوى  أن  إال  األخرية،  السنوات  يف  أعدادهم  من  وزادت  املعلمني  أعداد  يف  النقص  لسد 
املستدامة  للتنمية  الهدف 4  بها  أقّر  ملحة  حاجة  باعتباره  املعلمني  يف  االستثمار  من  بد  وال  الوطنية.  املعايري  دون 
يف  املندرجة  السبع  الغايات  لتحقيق  املتاحة  الوسائل  إحدى  يشكل  املؤهلني  املعلمني  عدد  زيادة  أن  إىل  أشار  الذي 
إطاره. وال تحتاج النظم التعليمية إىل العدد الكايف من العاملني يف التدريس فحسب، وإنما يتعني أن يملكوا املؤهالت 

الكافية للتصدي للتحديات البيئية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.
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وفريق  ٠١٠3٠ أفريقيا  يف  القدرات  لبناء  الدويل  اليونسكو  معهد  خالل  من  ذلك  يف  بما  األول،  الرئييس  الربنامج  وسيساعد 
العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030، الدول األعضاء عىل ترجمة الغاية 4-ج إىل 
4. وستوىل  الهدف  تحقيق  تقدم يف  إحراز  التي من شأنها  االسرتاتيجيات  إىل وضع  ترمي  سياسات وخطط وطنية 
العناية للمعلمني يف جميع املراحل التعليمية )من مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي وصوالً إىل التعليم العايل( وبرصف 
عىل  القائمني  املدارس وسائر  مديري  إعداد  يشمل  بما  نظامية(،  أو غري  )نظامية  التعليمية  الربامج  نوع  عن  النظر 
الرتكيز  وسيجري  بفعالية.  وتدار  بالكفاءة  تتسم  تعليم  نظم  إطار  يف  املعلمني  شؤون  إدارة  تعزيز  بهدف  إدارتها 
والهندسة،  والعلوم،  )الرياضيات،  املؤهلني  للمعلمني  افتقاراً  األشد  الدراسية  املواد  تدعم  التي  السياسات  عىل  أيضاً 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قدرات  من  االستفادة  وعىل  والنساء،  للفتيات  بالنسبة  سيما  وال  والتكنولوجيا(، 
املجاالت  عىل   2021-2018 الفرتة  يف  لرتكز  القائمة  أنشطتها  إىل  اليونسكو  وستستند  والتعلم.  التدريس  مجايل  يف 

التالية:

تُعنى  اليونسكو عىل وضع سياسات  برامج  باملعلمني واستعراضها: سرتكز  تُعنى  التي  السياسات  وضع  )أ( 
بوضع  الخاصة  واألدوات2  األدلة  بشتى  باالستعانة  وذلك  ورصدها،  تنفيذها  وعىل  األدلة  إىل  وتستند  باملعلمني 
السياسات التي تُعنى باملعلمني، مع إيالء عناية خاصة لالرتقاء بمعايري إعداد املعلمني وبكفاءاتهم. وستتعاون 
اليونسكو مع الدول األعضاء لتعزيز قدرة منظمات املعلمني عىل املشاركة مشاركة فعالة يف الحوار االجتماعي 
معهد  سيقوم  تقدم،  عما  فضالً  والتعلم.  التدريس  عمليات  فعالية  زيادة  أجل  من  الوطنية  الحكومات  مع 
البحوث  إىل  استناداً  للمعلمني  الوظيفية  الهياكل  بشأن  التوجيهات  بتوفري  الرتبية  لتخطيط  الدويل  اليونسكو 
املشرتكة  الخرباء  ولجنة  الدولية  العمل  منظمة  مع  تعاونها  اليونسكو  التدريب. وستواصل  وأنشطة  التطبيقية 
التعليم  يف  العاملني  بأوضاع  الخاصتني  التوصيتني  بتطبيق  واملعنية  واليونسكو  الدولية  العمل  منظمة  بني 
بشأن  الدولية  العمل  ومنظمة  اليونسكو  بني  املشرتكة  »التوصية  املعنونني  التقنينيني  الصكني  تطبيق  لرتويج 
عىل  والتشجيع  العايل«  التعليم  يف  التدريس  هيئات  بأوضاع  الخاصة   1997 عام  و»توصية  املدرسني«  أوضاع 

تطبيقهما ورصدهما.

عىل  الرئيسية  املعلمني  إعداد  معاهد  قدرات  تعزيز  عىل  اليونسكو  ستعكف  املعلمني:  إعداد  معاهد  دعم  )ب( 
وضع االسرتاتيجيات والربامج الكفيلة بزيادة أعداد املعلمني املؤهلني واملتحمسني. وستشمل هذه الجهود دعم 
وتحسينها،  املتواصل  املهني  لتطويرهم  أو  أولياً  إعداداً  املعلمني  إلعداد  املخصصة  الدراسية  املناهج  صياغة 
الدعم  الرتبوية برمتها. وسيقدم  العملية  املعلومات واالتصاالت يف  التعليم بغية دمج تكنولوجيا  وتطوير مهنة 
ملعاهد إعداد املعلمني بهدف تجهيزها بهذه التكنولوجيا وتمكينها من استخدامها عىل نحو جيد، حتى تصبح 
التعليم، ولتوسيع نطاق  التكنولوجيا يف مجال  بهذه  املتصلة  التجديدات  استخدام  به عىل صعيد  يحتذى  مثاالً 

االستفادة من برامج إعداد املعلمني وتطويرهم املهني لتشمل جميع املعلمني.

استعراض  وعمليات  دراسات  اليونسكو  ستجري  الرتويج:  وأنشطة  والتواصل،  املعرفة،  استحداث  )جـ( 
تُعنى  التي  السياسات  بوضع  تتصل  تجديدية  موضوعات  بشأن  القائمة  البحوث  وستلخص  مواضيعية 
لتبادل  الدوليني  الخرباء  لفرق  اجتماعات  ستعقد  كما  املتواصل،  املهني  وتطويرهم  املعلمني  وإعداد  باملعلمني، 
الدعم  تقديم  وسيتواصل  اإلقليمي.  الصعيد  عىل  املحرز  التقدم  االعتبار  بعني  آخذًة  الصدد،  هذا  يف  الخربات 
االجتماع  وعرب  لذلك  املخصصة  والنرشات  اإللكرتونية  املواقع  خالل  من  املعارف  لتبادل  املخصصة  للمنابر 
السنوي لفريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030 ومنتديات الحوار بشأن 
السياسات املنظمة يف إطاره. إن إحياء اليوم العاملي للمعلمني كل عام ومنح جائزة اليونسكو يف مجال التعليم 
 ،2030 عام  حتى  التعليم  سياق  يف  بقضاياهم  االلتزام  ويعززان  املعلمني  ترويج  من  يزيدان  عامني  كل  مرة 

وسيستخدمان كأداة لتوعية األطراف املعنية بأهمية املعلمني يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة جميعها.

السياسات  يف  الجنسني  بني  املساواة  ودليل  باملعلمني،  الخاصة  السياسات  وضع  ودليل   ،2030 عام  حتى  التعليم  إطار  يف  باملعلمني  املعني  الخاص  الدويل  العمل  فريق  تضم   2
واملمارسات الخاصة بإعداد املعلمني، وكل الوثائق املنبثقة من االسرتاتيجية اإلقليمية الخاصة باملعلمني يف أمريكا الالتينية والكاريبي.
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النتيجة المنشودة 5: وضع و/أو تنفيذ سياسات وطنية خاصة بالمعلمين وتحسين برامج إعداد 
المعلمين لزيادة عدد المعلمين المؤهلين والمتحمسين

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان التي نمت   - ١
قدراتها عىل تعزيز/

وضع سياسات ومعايري 
تُعنى باملعلمني تماشياً 
مع الصكوك التقنينية 

عىل غرار التوصية 
املشرتكة بني اليونسكو 
ومنظمة العمل الدولية 

الصادرة عام 1966

خط األساس 1: 20 بلداً )منها 
12 يف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى ودولة جزرية صغرية 
نامية( رشعت يف إصالح 

سياسات املعلمني

خط األساس 2: 6 بلدان )يف 
آسيا( )تجربة أداة معهد 

اليونسكو لإلحصاء(

الهدف 1: 10 بلدان تعززت  –
قدراتها عىل وضع سياسات 

و/أو معايري تعنى باملعلمني 
أو إصالحها من خالل الحوار 
االجتماعي )منها 5 يف أفريقيا(

الهدف 2: 10 بلدان تعززت  –
قدراتها عىل رصد أعداد 

املعلمني املؤهلني واملتحمسني 
)منها 5 يف أفريقيا(

الهدف 1: 10 بلدان تعززت  –
قدراتها عىل وضع سياسات 

و/أو معايري تعنى باملعلمني 
أو إصالحها من خالل الحوار 
االجتماعي )منها 5 يف أفريقيا(

الهدف 2: 10 بلدان تعززت  –
قدراتها عىل رصد أعداد املعلمني 
املؤهلني واملتحمسني )منها 5 يف 

أفريقيا(

عدد معاهد إعداد   - ٢
املعلمني الوطنية التي 
تعززت قدراتها والتي 
توفر برامج للتدريب 

قبل الخدمة وللتدريب 
املتواصل بغرض 

التطوير املهني تتسم 
بالجودة وتراعي قضايا 

الجنسني، بما يف ذلك 
باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

خط األساس 1: 20 مؤسسة 
إلعداد املعلمني تعززت قدراتها 

يف استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف إعداد 

املعلمني

خط األساس 2: 30 بلداً يف 3 
مناطق اعتمدت برامج لتدريب 
املعلمني عىل املناهج الدراسية 

والرتبوية

الهدف 1: 47 معهداً إلعداد  –
املعلمني )منها 15 عىل األقل 

يف أفريقيا واثنان يف الدول 
الجزرية الصغرية النامية( 

تعززت قدراتها وأخذت 
باملفاهيم املتعلقة بقضايا 

الجنسني، وكذلك باألساليب 
الرتبوية وأساليب إدارة 

القاعات الدراسية التي تراعي 
قضايا الجنسني

الهدف 2: 6 بلدان تعززت  –
فيها القدرات وضّمنت برامج 

تدريب املعلمني قبل الخدمة 
والتدريب املتواصل بغرض 

التطوير املهني املفاهيم 
املتصلة بقضايا الجنسني 

واألساليب الرتبوية وطرق 
إدارة قاعات الدرس التي 

تراعي قضايا الجنسني

الهدف 1: 45 معهداً إلعداد  –
املعلمني )منها 15 عىل األقل يف 

أفريقيا واثنان يف الدول الجزرية 
الصغرية النامية( تعززت 
قدراتها وأخذت باملفاهيم 

املتعلقة بقضايا الجنسني، 
وكذلك باألساليب الرتبوية 

وأساليب إدارة القاعات الدراسية 
التي تراعي قضايا الجنسني

الهدف 2: 5 بلدان تعززت فيها  –
القدرات وضّمنت برامج تدريب 
املعلمني قبل الخدمة والتدريب 

املتواصل بغرض التطوير 
املهني املفاهيم املتعلقة بقضايا 

الجنسني واألساليب الرتبوية 
وطرق إدارة قاعات الدرس التي 

تراعي قضايا الجنسني

تنفيذ أنشطة الرتويج   - 3
واستحداث املعرفة وبناء 

الرشاكات لزيادة الدعم 
املقدم لتحقيق الغاية 

4-ج املندرجة يف إطار 
أهداف التنمية املستدامة 

ولتعزيز االلتزام بها

خط األساس 1: 4 أحداث 
ترويجية وحفل لتوزيع 

الجوائز عىل املعلمني )إحياء 
اليوم العاملي للمعلمني مرتني، 
وتنظيم منتديني للحوار بشأن 

السياسات يف إطار فريق العمل 
الدويل الخاص املعني باملعلمني، 

وتنظيم حفل لتوزيع جائزة 
حمدان بن راشد آل مكتوم 

لألداء التعليمي املتميز(

خط األساس 2: إصدار 
تقريرين عامليني )يجري إعداد 

أول تقريرين عامليني من 
سلسلة بلورة الغاية 4-ج من 
أهداف التنمية املستدامة عن 

املوضوعني التاليني: “متطلبات 
مهنة التعليم” و”تحفيز 

املعلمني”(

300 مشارك يف كل منتدى 
بشأن السياسات سنوياً

الهدف 1: تنظيم 4 أحداث  –
ترويجية وحفالً لتوزيع 

الجوائز عىل املعلمني 
واستضافتها من خالل 
الرشاكات )إحياء اليوم 

العاملي للمعلمني مرتني، 
وتنظيم منتديني للحوار بشأن 

السياسات يف إطار فريق 
العمل الدويل الخاص املعني 

باملعلمني، وتنظيم حفل لتوزيع 
جائزة حمدان بن راشد آل 

مكتوم لألداء التعليمي املتميز(

الهدف 2: إصدار تقرير عاملي  –
واحد عن مهنة التعليم ونرشه

الهدف 3: زيادة مشاركة  –
األطراف املعنية يف منتديات 
الحوار بشأن السياسات يف 

إطار فريق العمل الدويل 
الخاص املعني باملعلمني

الهدف 1: تنظيم 4 أحداث  –
ترويجية وحفالً لتوزيع الجوائز 

عىل املعلمني واستضافتها 
من خالل الرشاكات )إحياء 

اليوم العاملي للمعلمني مرتني، 
وتنظيم منتديني للحوار بشأن 

السياسات يف إطار فريق العمل 
الدويل الخاص املعني باملعلمني، 

وتنظيم حفل لتوزيع جائزة 
حمدان بن راشد آل مكتوم 

لألداء التعليمي املتميز(

الهدف 2: إصدار تقرير عاملي  –
واحد عن مهنة التعليم ونرشه

الهدف 3: زيادة مشاركة  –
األطراف املعنية يف منتديات 

الحوار بشأن السياسات يف إطار 
فريق العمل الدويل الخاص 

املعني باملعلمني
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اكتساب املعارف واملهارات والقيم والسلوكيات الالزمة لتعزيز التنمية املستدامة )مما يسهم 
يف بلوغ الغايات 4-٧ و4-أ و١٢-٨ و١3-3 املندرجة يف إطار أهداف التنمية املستدامة ويف 

تحقيق الهدف 3 منها)

التعليم  ٠١٠3١ دور  قد طرأ عىل  تغرياً  أن  إىل  يشري  مما  وزيادة جدواه،  التعليم  نوعية  بتحسني  االهتمام  من  كبري  قدر  ثمة 
اليوم  واملتعلمون  واآلباء  املدني  املجتمع  ومجموعات  واملربون  املختلفة  البلدان  يف  املسؤولون  ويشدد  منه.  والغرض 
السلمي،  والتعايش  املستدامة،  التنمية  تروج  التي  واملهارات  والسلوكيات  القيم  أهمية  عىل  مىض  وقت  أي  من  أكثر 
والصحة والرفاه. ويكتيس الدور اإلنساني واألخالقي الذي يؤديه التعليم يف إعمال القيم الديمقراطية وإتاحة املجال 
التطرف  وتزايد  السياسية  االضطرابات  ال سيّما يف ظل  كبرية  أهمية  السالم  وبناء  والسياسية  االجتماعية  للمشاركة 
املهارات  تنمية  التعليم  نظم  تضمن  بأن  املطالبات  تزداد  السياق،  هذا  ويف  العالم.  مناطق  من  العديد  يف  والنزاعات 
التعليم  نوعية  لتحسني  جديدة  فرصاً  سيولد  مما  املتعلمني،  صفوف  يف  والسلوكية  واملعرفية،  العاطفية،  االجتماعية 

وزيادة جدواه.

والقيم واملواقف  ٠١٠3٢ باملعارف واملهارات  املتعلمني طيلة حياتهم  تزويد  األعضاء عىل  الدول  اليونسكو  أنشطة  وستساعد 
عامليني  كمواطنني  العالم  مع  والتفاعل  املستدامة  التنمية  ولتعزيز  بالصحة  مفعمة  لحياة  الرضورية  والسلوكيات 
الغايتني 4-7 و4-أ ويف تحقيق سائر  بلوغ  التقدم صوب  أنشطتها هذه يف  املنظمة من خالل  مسؤولني، وستسهم 
األهداف املتصلة بالصحة واالستهالك املستدام وتغري املناخ. وستتحقق هذه اإلنجازات من خالل حشد الدعم الالزم 
مساعدة  وعرب  التعلم،  لعملية  واملعريف  العاطفي  االجتماعي  البعدين  عىل  يشدد  التعليم  إزاء  جديد  منظور  العتماد 
السياسات  يف  والرفاه  والصحة  اإلنسان  وحقوق  العاملية  واملواطنة  املستدامة  التنمية  قضايا  دمج  عىل  البلدان 
من  التالية  التنفيذية  االسرتاتيجيات  التالميذ. وستطبق  وتقييم  املعلمني  إعداد  وأنشطة  الدراسية  واملناهج  التعليمية 
التقنينية،  واإلرشادات  والشبكات،  والرشاكات  السياسات،  بشأن  والحوار  الرتويجية  األنشطة  تقدم:  ما  تحقيق  أجل 

والدعم التقني وبناء القدرات، والبحوث، ورصد التقدم املحرز عىل الصعيد العاملي يف بلوغ الغاية 7-4.

وستقوم شبكة املدارس املنتسبة التابعة لليونسكو، بوصفها تحّفز عىل التجديد والجودة، بتعبئة املدارس واملعلمني  ٠١٠33
 11000 وعددها  الشبكة  يف  األعضاء  املؤسسات  يف  التشاركيني  والتعلم  التدريس  ستيرس  كما  لهم،  الدعم  وتقديم 
من  اليونسكو  معاهد  أحد  وهو  املستدامة  والتنمية  السالم  أجل  من  للرتبية  غاندي  املهاتما  معهد  مؤسسة. وسيقود 
تربوية  أساليب  باتباع  سيويص  كما  الشابة  القيادات  تمكني  عىل  وسيعمل  الشباب  ريادة  مجال  يف  الجهود   1 الفئة 
من  العنيف  التطرف  العاملية، ومنع  املواطنة  وتعليم  املستدامة،  التنمية  أجل  التعليم من  رقمية يف مجاالت  تجديدية 
دراسية  مناهج  وضع  بهدف  التقني  بالدعم  األعضاء  الدول  لليونسكو  الدويل  الرتبية  مكتب  وسيمّد  التعليم.  خالل 
الدراسية  املناهج  الوطنية، كما سينمي دور  الدراسية  املناهج  التعليم يف  العاملية وتعميم هذا  املواطنة  بتعليم  تعنى 
املجاالت  اليونسكو بصفة خاصة عىل  إمكاناتها. وسرتكز  ويعزز  التعليم  العنيف من خالل  التطرف  بمنع  الخاصة 

التالية:

التنمية  أجل  من  التعليم  أعمال  جدول  قيادة  عىل  الرتكيز  سيتواصل  املستدامة:  التنمية  أجل  من  التعليم  )أ( 
أساسياً  وميرساً  الجيد  التعليم  من  يتجزأ  ال  جزءاً  بوصفه  التعليم  هذا  وترويج  العاملي  الصعيد  عىل  املستدامة 
تنسيق  خالل  من  املتحدة(  لألمم  العامة  الجمعية  عن  الصادر   209/70 )القرار  املستدامة  التنمية  لتحقيق 
األمم  عقد  ملتابعة  الرسمية  اآللية  بوصفه  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  بشأن  العاملي  العمل  برنامج 
املتحدة(.  لألمم  العامة  الجمعية  عن  الصادر   211/69 )القرار  املستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  املتحدة 
التعليمية،  واملؤسسات  السياسات،  وهي  أال  أولوية  ذات  خمسة  عمل  مجاالت  عىل  هذا  العمل  برنامج  ويركز 
سيتواصل  تقدم،  عما  فضالً   .2019 عام  بحلول  تنفيذه  وسيجري  املحلية،  واملجتمعات  والشباب،  واملربون، 
خالل  من  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  مجال  يف  كبرياً  وقعاً  تحدث  التي  التجديدية  األنشطة  ترويج 
أيضاً خالل  اليونسكو  املستدامة. وستعكف  التنمية  أجل  للتعليم من  واليابان  اليونسكو  بني  املشرتكة  الجائزة 
املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  أعمال  لجدول  األسس  إرساء  عىل  األربع  السنوات  فرتة  من  األول  النصف 
برنامج  وإىل جانب  الخمس.  بسنواتها  العمل  برنامج  األوىل من  املرحلة  تنتهي  أن  بعد  أي  عام 2019  بعد  ملا 
التنمية املستدامة وقيادته، مع  التعليم من أجل  اليونسكو عىل تحديد معالم جدول أعمال  العمل هذا، ستعمل 
يف  املستدامة  التنمية  أهداف  مختلف  إدراج  ولضمان  املستدامة.  التنمية  أهداف  سياق  يف  التجديد  عىل  الرتكيز 
أجل  من  بالتعليم  املتعلقة  املجاالت  من  عدد  يف  األعضاء  الدول  اليونسكو  ستساعد  والتعلم،  التدريس  أنشطة 
القائم  والتعلم  واملعلمني،  الدراسية،  واملناهج  والتخطيط،  السياسات،  رسم  تشمل  والتي  املستدامة  التنمية 



39م/5  املعتمدة - الربنامج الرئييس األول63

التنمية  أجل  من  التعليم  إطار  الرئيسية يف  املوضوعية  املجاالت  أحد  املناخ  تغري  املحلية. ويظل  املجتمعات  عىل 
املستدامة بموجب اتفاق باريس 2015. وسيوىل اهتمام خاص كذلك للقيم واملواقف الرضورية لتحقيق سبل 

عيش مستدامة.

دورها  ورسخت  العاملية  املواطنة  تعليم  ملفهوم  األسس  اليونسكو  أرست  أن  بعد  العاملية:  املواطنة  تعليم  )ب( 
وحقوق  السلم  أجل  من  التعليم  يشمل  الذي  التعليم  هذا  ترويج  املنظمة  ستواصل  املضمار،  هذا  يف  الريادي 
اإلنسان، وستحافظ عىل الزخم الذي تولد عىل الصعيد العاملي من خالل تنظيم منتديات عاملية مرة كل عامني 
وعىل  التعليم.  مجال  يف  الكربى  واإلقليمية  العاملية  األحداث  سائر  يف  واملشاركة  العاملية،  املواطنة  بتعليم  تعنى 
العاملية  املواطنة  بتعليم  املتعلقة  األنشطة  تنفيذ  عىل  للمساعدة  جهودها  اليونسكو  ستكثف  الُقطري،  الصعيد 
الدعم  الدراسية، وإعداد املعلمني. وستشمل هذه الجهود تقديم  املناهج  التعليمية، ووضع  السياسات  يف مجال 
تاريخ  يف  التثقيف  ويشكل  التعليم.  من خالل  العنيف  التطرف  منع  مجال  يف  القدرات  تنمية  أجل  من  التقني 
التقدم  برصد  يتصل  فيما  أما  ترويجها.  اليونسكو  ستواصل  التي  الهامة  العنارص  أحد  الجماعية  اإلبادات 
العاملي املحرز صوب بلوغ الغاية 4-7، فستتيح اليونسكو للدول األعضاء ولعامة الجمهور االنتفاع اليسري عرب 
لهذه الجهود، ستستهل املنظمة يف سياق دورها يف مجال  اإلنرتنت بالتحاليل االسرتاتيجية املتصلة بها. ودعماً 
الرتبية من  املتعلقة بتنفيذ توصية عام 1974 بشأن  السابعة  الُقطرية  التشاور  املعايري ورصدها عملية  وضع 

أجل التفاهم والتعاون والسالم عىل الصعيد الدويل والرتبية يف مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

بالصحة  يُعنى  نهج  اعتماد  خالل  من  املجال  هذا  اليونسكو  سرتوج  والرفاه:  الصحة  أجل  من  التعليم  )جـ( 
اآلمنة  التعلم  وبيئات  املهارات،  إىل  املستندة  الصحية  والرتبية  التعليمة،  والنظم  السياسات  ويشمل  املدرسية 
اليونسكو  قطعتها  التي  االلتزامات  مع  وتماشياً  الصحية.  بالخدمات  مرتبطاً  ويكون  للتالميذ،  واملساندة 
املنظمة  سرتكز  اإليدز،  بفريوس/مرض  املعني  املشرتك  املتحدة  األمم  لربنامج  الراعية  الجهات  من  بوصفها 
وللرتبية  اإليدز  فريوس  بشأن  للتثقيف  جيدة  برامج  تنفيذ  عىل  األعضاء  الدول  مساعدة  عىل  كبرياً  تركيزاً 
والطمث،  والبلوغ  املقصود،  املبكر/غري  والحمل  الجنسني،  بني  املساواة  عدم  مسألة  تعالج  الشاملة  الجنسية 
وستشمل هذه الجهود التعاون مع وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة بهدف استكمال نرش التوجيهات التقنية 
املحدثة يف هذا الصدد عىل نطاق واسع بحلول نهاية عام 2017. وستمنح األولوية كذلك لدعم انتفاع الدراسني 
ببيئات تعلم آمنة وجامعة وصحية تخلو فيها املدارس من العنف والتمييز وتسلط األقران، بما يشمل السعي 
لرصد منع ظواهر العنف وتسلط األقران يف املدارس وإعداد التقارير يف هذا الصدد. ومن شأن برنامج جديد 
مع  بالتعاون  قادمة  خطوات  لتنفيذ  األساس  يوفر  أن  املدارس  يف  األقران  وتسلط  العنف  ظواهر  برصد  يعنى 
القائمة والجديدة املتصلة بهذه الظواهر، بما يشمل إصدار تقرير  البيانات  رشكاء رئيسيني بغية تعزيز جمع 

عنها مرة كل عامني.

النتيجة المنشودة 6: تعزيز القدرات الوطنية من أجل تزويد المتعلمين بالمعارف والمهارات والقيم 
وأنماط السلوك الالزمة لتمكينهم من التمتع بأنماط معيشية صحية، ومن تعزيز التنمية المستدامة 

والتفاعل مع العالم كمواطنين عالميين مسؤولين

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان التي نمت   - ١
قدراتها عىل دمج 

تعليم املواطنة العاملية 
والتعليم من أجل التنمية 

املستدامة، بما يف ذلك 
تعليم حقوق اإلنسان، 
يف السياسات الوطنية 

واملناهج الدراسية وبرامج 
إعداد املعلمني وأنشطة 
تقييم التالميذ يف جميع 

املراحل التعليمية

26 بلداً )منها 8 يف أفريقيا و5 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية(

53 بلداً )منها 12 يف الدول  –
الجزرية الصغرية النامية(

50 بلداً )منها 10 دول جزرية  –
صغرية نامية(
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان التي تتضمن   - ٢
سياساتها التزاماً 

بتعليم املواطنة العاملية 
والتعليم من أجل التنمية 

املستدامة والتي عقدت 
العزم عىل اتخاذ التدابري 
الالزمة لضمان دمجهما 

يف السياسات الوطنية 
واملناهج الدراسية وبرامج 

إعداد املعلمني وأنشطة 
تقييم التالميذ

57 بلداً )منها 14 يف أفريقيا 
ودولة جزرية صغرية نامية(

– ً ً –70 بلدا 70 بلدا

إرشاك املؤسسات األعضاء   - 3
يف شبكة املدارس 
املنتسبة يف برامج 

ومرشوعات تجديدية 
تُعنى بتعليم املواطنة 

العاملية والتعليم من أجل 
التنمية املستدامة، بما يف 
ذلك التعلم املشرتك بني 
الثقافات وتعليم حقوق 

اإلنسان

2000 عضو يف شبكة املدارس 
املنتسبة

5000 عضو يف شبكة  –
املدارس املنتسبة

5000 عضو يف شبكة املدارس  –
املنتسبة

عدد البلدان التي نمت   - 4
قدراتها عىل تعزيز 

تنفيذ برامج تستند إىل 
مهارات الحياة للتثقيف 

بشأن فريوس اإليدز 
وللرتبية الجنسية، وعىل 
ترويج بيئات تعلم آمنة 

تراعي اإلنصاف بني 
الجنسني، وعىل النهوض 
بصحة املتعلمني جميعاً 

وبرفاههم

ً 60 بلداً )منها 30 يف أفريقيا  –60 بلدا
و4 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

60 بلداً )منها 30 يف أفريقيا  –
و4 دول جزرية صغرية نامية(

عدد البلدان التي تتضمن   - 5
سياساتها التزاماً برتويج 

املساواة بني الجنسني 
من خالل تعليم املواطنة 

العاملية )خطة العمل 
الثانية لتحقيق املساواة 
بني الجنسني، والنتيجة 

املنشودة 1، ومؤرش األداء 
)5

10 بلدان –10 بلدان –صفر
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املساواة بني الجنسني يف التعليم )مما يسهم يف بلوغ الغاية 4-5 املندرجة يف إطار أهداف 
التنمية املستدامة ويف تحقيق الهدف 5 منها)

رغم التقدم املحرز نحو تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف مرحلة التعليم االبتدائي، إالّ أن أوجه التفاوت وعدم املساواة  ٠١٠34
التعليم طيلة حياتهن.  الفتيات يواجهن أوجه حرمان شديدة يف نظم  التعليم تظل قائمة، وال تزال  الجنسني يف  بني 
وتتواصل أوجه التفاوت بني الجنسني يف مرحلة التعليم االبتدائي يف أكثر من ثلث بلدان العالم، وتكون يف 80٪ من 
باملوقع  املرتبطة  العوامل  تتفاعل  إذ  الثانوية،  املرحلة  الجنسني يف  بني  الفجوة  الفتيات. وتتسع  الحاالت عىل حساب 
وتشكل  سواء.  حد  عىل  واملراهقات  للمراهقني  جبار  إقصاء  مصدر  لتشكل  بينها  فيما  والفقر  والجنس  الجغرايف 
عىل  بالتعليم  فتاة  مليون   15 تلتحق  أال  املتوقع  ومن  باملدارس،  امللتحقني  غري  األطفال  مجموع  من   ٪53 الفتيات 
 .2000 عام  منذ  الحصة  هذه  لتقليص  يذكر  تقدم  أي  يحرز  ولم  البالغني،  األميني  ثلثي  النساء  وتشكل  اإلطالق. 
أساس  عىل  القائمة  وبالتوقعات  االجتماعية،  بالتنشئة  وتتصل  التعلم  نتائج  يف  الجنسني  بني  التفاوت  أوجه  وتتجىل 

الجنس، وباالنحياز إىل أحد الجنسني وبالعنف عىل أساس الجنس.

يربز بصفة  ٠١٠35 ما  لعام 2030، وهو  املستدامة  التنمية  بالغ يف خطة  باهتمام  الجنسني  بني  واملساواة  التعليم  ويحظى 
تحقيق  ويتطلب  الجنسني.  بني  باملساواة  املعني   5 والهدف   )5-4 )الغاية  املستدامة  للتنمية  الهدف 4  يف  خاصة 
املساواة بني الجنسني يف التعليم اتخاذ تدابري للتصدي ألوجه التمييز بني الجنسني املرتسخة ولالختالالت يف موازين 
قضايا  تراعي  برامج  ووضع  برمتها،  التعليم  نظم  يف  الجنسني  قضايا  مراعاة  تعميم  يشمل  بما  بينهما،  القوى 
نتائج  يف  وكذلك  وإتمامه  فيه  واملشاركة  بالتعليم  االنتفاع  يف  والفتيان  الفتيات  بني  التكافؤ  عدم  ملعالجة  الجنسني 

التعلم. ويف هذا الصدد، ستقدم اليونسكو إسهاماتها يف املجاالت التالية:

أنه ال يمكن تحقيق  اليونسكو  اليونسكو الرتبوية: تعي  تعزيز مراعاة قضايا الجنسني يف جميع برامج  )أ( 
املنظمة  ستكفل  وعليه،  الجنسني،  بني  باملساواة  املتصلة  القضايا  تسوية  بعد  إال  املستدامة  التنمية  أهداف 
مراعاة برامجها لقضايا الجنسني ومعالجة القضايا املتصلة باملساواة بني الجنسني يف دورة برامجها برمتها، 
ومعاهده  األول  الرئييس  الربنامج  وتقييمها. وسيكفل  وتنفيذها ورصدها  الربامج  مراحل وضع  ذلك يف  يف  بما 
الرتبوية  الربامج  يف  منهجي  نحو  عىل  الجنسني  قضايا  يراعي  الذي  املنظور  دمج  بالرتبية  املعنية   1 الفئة  من 

عرب آليات التنسيق الداخلية.

األكثر  االستثمارات  عىل  السياسات  لرتويج  اليونسكو  تبذلها  التي  الجهود  سرتكز  الشبكات:  وبناء  الرتويج  )ب( 
تأثرياً عىل تحقيق املساواة بني الجنسني يف التعليم، وستوسع نطاق رشاكاتها مع وكاالت األمم املتحدة األخرى 
الدول  تبذلها  التي  الجهود  دعم  اليونسكو  الخاص. وستواصل  والقطاع  واملؤسسات  الثنائية  املانحة  والجهات 
األعضاء للقضاء عىل أوجه التفاوت بني الجنسني يف التعليم من خالل الرشاكة العاملية لتعليم الفتيات والنساء 
»حياة أفضل ومستقبل أفضل« التي تأسست عام 2011، كما ستواصل العمل مع مبادرة األمم املتحدة لتعليم 
باالشرتاك  اليونسكو  تنفذه  الذي  التعليم  خالل  من  والشابات  املراهقات  تمكني  برنامج  وسيواصل  الفتيات. 
للمساواة  املتحدة  األمم  وهيئة  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  منها  املتحدة  لألمم  تابعة  أخرى  وكاالت  مع 
حقل  تتعدى  القطاعات  ومتعددة  شمولية  برامج  وضع  أجل  من  الرشكاء  تعبئة  املرأة،  وتمكني  الجنسني  بني 
التعليم. وستؤدي جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء هي أيضاً دوراً رئيسياً يف ترويج املمارسات الجيدة 

وإبرازها.

الرامية  الجهود  التي تراعي قضايا الجنسني: ثمة حاجة متواصلة لتكميل  الهادفة  دعم أنشطة الربمجة  )جـ( 
التعليم،  يف  الجنسني  بني  باملساواة  النهوض  إىل  ترمي  هادفة  بأنشطة  الجنسني  قضايا  مراعاة  تعميم  إىل 
وال سيما عندما تتكرر أوجه التفاوت أو التمييز بينهما. وتشمل هذه األنشطة دعم إدخال تغيريات عىل مستوى 
انتفاعهم  حيث  من  والفتيان  الفتيات  بني  الجنس  أساس  عىل  التفاوت  أوجه  ملعالجة  برمته  التعليمي  النظام 
اليونسكو  ستوليها  التي  املوضوعات  ومن  ونتائجه.  بالتعلم  يتصل  وفيما  وإتمامه  فيه  ومشاركتهم  بالتعليم 
األولوية مسألة معالجة أوجه التفاوت عىل أساس الجنس املتصلة باختيار املواد الدراسية وبمستويات اإلنجاز، 
أوجه  تشهد  التي  املجاالت  عىل  التعرف  إىل  املنفذة  والربامج  البحثية  الدراسات  خالل  من  املنظمة  وستعمد 

التفاوت األكرب وتحديد العوامل التي تفرسها واألنشطة التي يرجح أن تتسم بالقدر األكرب من الفعالية.
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النتيجة المنشودة ٧: تعزيز القدرات الوطنية من أجل العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين بطريقة 
شاملة في النُظم التعليمية الوطنية

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان التي   - ١
نفذت أنشطة هادفة 

ملعالجة أوجه التفاوت 
بني الجنسني من 

حيث االنتفاع بالتعليم 
واملشاركة فيه وإتمامه 

وفيما يتصل بنتائج 
التعلم

ً 20 بلداً )منها 10 يف أفريقيا  –13 بلدا
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

20 بلداً )منها 10 يف أفريقيا  –
ودولتان من الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

عدد البلدان التي تنفذ   - ٢
برامج شمولية ومشرتكة 

بني القطاعات لتعزيز 
املساواة بني الجنسني يف 
التعليم من خالل إقامة 

رشاكات اسرتاتيجية 
وتنفيذ أنشطة ترويجية 

تستند إىل األدلة

6 بلدان )منها 3 يف أفريقيا( –6 بلدان )منها 3 يف أفريقيا( –3 بلدان

استحداث املعرفة وإقامة   - 3
حوار بشأن السياسات 
فيما يتصل باالستثمار 
االسرتاتيجي يف تحقيق 

املساواة بني الجنسني يف 
التعليم من أجل توفري 

املعلومات الالزمة لراسمي 
السياسات واألطراف 

املعنية من قطاع التعليم 
أو من خارجه، والتأثري 

عليهم

خط األساس 1: 3 أحداث 
ترويجية وحفالن لتوزيع الجوائز

خط األساس 2: إصدار تقريرين 
عامليني

خط األساس 3: أكثر من 200 
مشارك يف 4 منتديات عاملية عن 

السياسات

الهدف 1: اإلعداد لعقد 6  –
أحداث ترويجية وحفلني 

لتوزيع الجوائز واستضافتها 
من خالل الرشاكات

الهدف 2: إصدار تقريرين  –
عامليني عن املساواة بني 

الجنسني يف التعليم ونرشهما

الهدف 3: زيادة مشاركة  –
األطراف املعنية يف منتديات 

الحوار بشأن السياسات 
الرامية إىل تحقيق املساواة 

بني الجنسني

الهدف 1: اإلعداد لعقد 6  –
أحداث ترويجية وحفلني 

لتوزيع الجوائز واستضافتها 
من خالل الرشاكات

الهدف 2: إصدار تقريرين  –
عامليني عن املساواة بني 

الجنسني يف التعليم ونرشهما

الهدف 3: زيادة مشاركة  –
األطراف املعنية يف منتديات 

الحوار بشأن السياسات 
الرامية إىل تحقيق املساواة بني 

الجنسني

ضمان انتفاع األشخاص الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة بتعليم جيد، مع إيالء عناية 
خاصة لألشخاص الذين يواجهون مصاعب يف التعلم، ومنهم األشخاص ذوو اإلعاقة، 

وللسكان املترضرين من األزمات )مما يسهم يف بلوغ الغايتني 4-5 و5 املندرجتني يف إطار 
أهداف التنمية املستدامة)

ال يزال ضمان انتفاع كل فرد بفرص متكافئة للتقدم يف مجال التعليم يطرح تحدياً يف جميع البلدان تقريباً. وتقر  ٠١٠36
عام  منذ  التعليم  نطاق  توسيع  بأن  تعليم،  دون  أحد  يرتك  أال  عىل  تركز  التي   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة 
املتعلمني.  لجميع  بالنسبة  ديمقراطية  أكثر  وجعلها  ونتائجه  وعملياته  التعلم  فرص  تعزيز  ضمنياً  يعني  ال   2000
التعليم هم من األطفال املصنفني تقليدياً يف خانة األشخاص ذوي اإلعاقة.  فنسبة كبرية من األطفال املحرومني من 
ورغم أن االفتقار إىل البيانات املفصلة عن األطفال ذوي اإلعاقة هو من أكرب العقبات التي تحول دون فهم العوائق 
البلدان  يف  اإلعاقة  ذوي  األطفال  نصف  أن  إىل  تشري  التقديرات  أن  إالّ  تبنّي،  كما  اإلعاقة  ذوي  األطفال  تواجه  التي 
النامية ممن هم يف سن االلتحاق باملرحلة االبتدائية أو باملرحلة الدنيا من التعليم الثانوي واملقدر عددهم بنحو 65 

مليون طفل، غري ملتحقني باملدارس.
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املتأثرين  ٠١٠3٧ للسكان  املعقدة  التعليمية  االحتياجات  لتلبية  العاجلة  بالحاجة  نفسه  الوقت  يف  النطاق  واسع  إقرار  وثمة 
تواجه  بينما  نزاع  أوضاع  البلدان  من  العديد  فيه  تشهد  والذي  العالم  يف  حالياً  السائد  السياق  ظل  يف  باألزمات 
السكان  أعداد  فإن   2016 عام  الصادرة  البيانات  وبحسب  الطبيعية.  الكوارث  سببتها  هائلة  أرضار  أخرى  بلدان 
الالجئني  األطفال  نسبة  وتقدر  التعليمية،  النظم  عىل  هائلة  يفرض ضغوطاً  مما  مثيل  لها  يسبق  لم  قرساً  النازحني 
وتتأثر  الشباب.  الالجئني  صفوف  يف   ٪75 النسبة  هذه  تبلغ  بينما   ٪50 بنحو  العالم  يف  باملدارس  امللتحقني  غري 
التي  الفئات املهمشة، كالفتيات وذوي اإلعاقة مثالً، عىل النحو األكرب من هذه األوضاع. وازداد كذلك عدد الهجمات 
تستهدف قطاع التعليم، مما يحرم مئات اآلالف من التالميذ من حقهم يف التعليم. ويخيم هاجس الهجمات عىل عدد 

كبري جداً من األطفال والشباب واملعلمني والعاملني يف حقل التعليم.

األعضاء،  ٠١٠3٨ الدول  يف  واملهمشة  املستضعفة  الفئات  دمج  ترويج  عىل  اليونسكو  ستعمل  التحديات،  هذه  ولتجاوز 
وال سيّما األطفال ذوو اإلعاقة والذين يواجهون مصاعب يف التعلم. وستكفل اليونسكو أيضاً استمرارها يف التصدي 
ذلك  يف  مستعينة  منه  وللتخفيف  التعليمية  املسرية  عىل  األزمات  تأثري  من  للوقاية  الدعم  وستوفر  األزمات،  ألوضاع 
املجاالت  يف  أنشطتها  اليونسكو  وستنفذ  و4-أ.   5-4 الغايتني  بلوغ  صوب  تقدم  تحقيق  يف  يسهم  ما  بالتعليم، 

الرئيسية التالية:

والشبكات  الرشاكات  تعزيز  عىل  للتعليم  راعية  كهيئة  دورها  مع  تماشياً  اليونسكو  ستعمل  الجامع:  التعليم  )أ( 
ترويج  أجل  من  املعنية  املحافل  يف  الجامع  التعليم  بشأن  تقني  حوار  وإقامة  السياسات  رسم  عىل  وستحّفز 
املعنية  السياسات  إصالح  عىل  أيضاً  البلدان  اليونسكو  وستساعد  الجامعة.  التعليمية  والربامج  السياسات 
التوجيهية  اليونسكو  مبادئ  وضع  خالل  من   – الرتبوية  األساليب   – الدراسية  املناهج  تدريس  عىل  بالقائمني 
 1960 لعام  اليونسكو  كاتفاقية  التقنينية  الصكوك  ورصد  التنفيذ  موضع  واملنصف  الجامع  التعليم  بشأن 
وستستعني  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  لحقوق  املتحدة  األمم  واتفاقية  التعليم  مجال  يف  التمييز  مكافحة  بشأن 
بالجودة  املتصلة  العوامل  توثيق  خالل  من  املعلومات  يف  النقص  لسد  األدلة  إىل  املستندة  بالبحوث  اليونسكو 
التعليمي  الوضع  توثيق  إىل  الرامية  الجهود  كذلك  اليونسكو  وستدعم  الجامع.  التعليم  تحقيق  تتيح  والتي 
فيه  ومشاركتهم  بالتعليم  انتفاعهم  دون  تحول  عدة  عوائق  يواجهون  الذين  اإلعاقة  ذوي  والشباب  لألطفال 

ودون إتمامهم تعليمهم املدريس.

التعليم  لنظم  الدعم  اليونسكو  ستقدم  باألزمات:  املتأثرين  السكان  وتعليم  الطوارئ  حاالت  يف  التعليم  )ب( 
والقدرات الوطنية من أجل دمج األطفال والشباب النازحني يف نظم التعليم الوطنية كما ستدعم توفري خيارات 
بما  األزمات،  بأوضاع  املتأثرين  التالميذ  لدى  تحديداً  القائمة  االحتياجات  شتى  لتلبية  باملرونة  تتسم  تعليمية 
وتوفر  املتدربني  املعلمني  من  الكايف  العدد  لضمان  الدعم  توفري  تقدم  ما  ويشمل  الطبيعية.  الكوارث  فيها 
اإلنسانية  الجهود  يف  اليونسكو  وستشارك  مستنرية.  خطط  ووضع  سياسات  لرسم  الالزمة  املوثوقة  البيانات 
السياق  تالئم  التي  النظامي  وغري  النظامي  التعلم  فرص  إتاحة  عىل  الرتكيز  عرب  األزمات  ألوضاع  للتصدي 
يف  والتدريب  التعليم  فرص  فيها  بما  بصفة خاصة،  النازحني قرساً  و/أو  بالنزاعات  املتأثرين  للشباب  السائد 
التعليم العايل يف أوضاع األزمات مع الرتكيز  التقني واملهني. وستبذل املنظمة الجهود للنهوض بفرص  املجال 
اللجوء  وطالبي  والنازحني  الالجئني  حق  ملوضوع  األولوية  اليونسكو  وستويل  أمدها.  طال  التي  األزمات  عىل 
الدولية  باألنظمة  الصدد مستعينة  هذا  األعضاء يف  للدول  التوجيهية  املبادئ  إذ ستعّد مجموعة من  التعليم،  يف 
معهد  وسيساعد  املناطق.  شتى  يف  القضايا  هذه  ملعالجة  املوضوعة  وللسياسات  الساعة  لقضايا  وبتحليل 
لدى  النازحون،  فيهم  بمن  بالنزاعات،  املتأثرين  السكان  مراعاة  البلدان عىل  الرتبية  لتخطيط  الدويل  اليونسكو 

التخطيط للتعليم من خالل توفري املساعدة التقنية وتنمية القدرات واألنشطة التقنينية.
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النتيجة المنشودة ٨: تحسين السياسات والخطط وزيادة فرص التعلم من أجل توسيع نطاق التعليم 
لكي يشمل الفئات السكانية الضعيفة، مع إيالء عناية خاصة لألشخاص الذين يواجهون مصاعب في 

التعلم، ومنها اإلعاقات، وكذلك للفئات السكانية المتضررة من األزمات

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان التي اتخذت   - ١
تدابري لتعزيز التعليم 

الجامع، مستهدفة 
األشخاص الذين 

يواجهون مصاعب شتى 
يف التعلم، بمن فيهم ذوو 

اإلعاقات، تماشياً مع 
اتفاقية اليونسكو لعام 
1960 بشأن مكافحة 

التمييز يف مجال التعليم 
واتفاقية األمم املتحدة 

لحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة 

ً –7 بلدان ً –14 بلدا 14 بلدا

استحداث املعرفة وتعزيز   - ٢
الرشاكات يف مجال التعليم 

الجامع من أجل توفري 
املعلومات الالزمة لراسمي 

السياسات واألطراف 
املعنية الرئيسية وللتأثري 

عليهم

خط األساس 1: منتجان معنيان 
باملعرفة والرتويج

خط األساس 2: شبكتان

الهدف 1: 5 منتجات تُعنى  –
باملعرفة والرتويج

الهدف 2: 5 رشاكات  –
وشبكات عاملية وإقليمية 

يجري تعزيزها أو إنشاؤها

الهدف 1: 5 منتجات تُعنى  –
باملعرفة والرتويج

الهدف 2: 5 رشاكات وشبكات  –
عاملية وإقليمية يجري تعزيزها 

أو إنشاؤها

عدد البلدان التي وضعت   - 3
تدابري لتلبية احتياجات 
التعلم لدى األشخاص 

املتأثرين باألزمات 
التي تسببها النزاعات 

والكوارث الطبيعية، يف 
سياق الجهود الدولية 

للتصدي ألوضاع الطوارئ

غري منطبق

)مالحظة: نظراً للطابع الذي ال 
يمكن التنبؤ به لحاالت الطوارئ، 
ال يمكن تحديد الحالة املرجعية(

ال يمكن تحديد الهدف  –
مسبقاً.

)مالحظة: ستتصدى  –
اليونسكو ألوضاع الطوارئ 

التي تُعلن األمم املتحدة أنها 
من املستوى الثالث وألوضاع 
النزاع التي طال أمدها، وفقاً 

للموارد املتاحة(

ال يمكن تحديد الهدف مسبقاً. –

)مالحظة: ستتصدى اليونسكو  –
ألوضاع الطوارئ التي تُعلن 

األمم املتحدة أنها من املستوى 
الثالث وألوضاع النزاع التي 

طال أمدها، وفقاً للموارد 
املتاحة(

محور العمل ٢: ريادة تنسيق واستعراض/رصد هدف التنمية املستدامة 4 الخاص 

بالتعليم حتى عام ٢٠3٠

باإلضافة إىل األنشطة املنفذة يف إطار محور العمل 1 ملساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق هدف التنمية املستدامة 4  ٠١٠39
املستويني  عىل  وباستعراضه/رصده  الهدف  هذا  بتنسيق  اليونسكو  ستقوم   ،2030 عام  حتى  بالتعليم  الخاص 
بوصفها  أوالً  اليونسكو  ستعمل  إذ  اثنني،  مجالني  عىل   2 العمل  محور  إطار  يف  الجهود  وسرتكز  واإلقليمي.  العاملي 
الوكالة الرائدة فيما يتصل بتنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 عىل تيسري عمليات التنسيق عىل املستويني 
األمم  وكاالت  مع  الرشاكات  وإقامة  يتطور،  انفك  ما  الذي  للتعليم  العاملي  اإلدارة  هيكل  سياق  يف  واإلقليمي  العاملي 
أعمال  جدول  لرتويج  املستوى  رفيعة  بأنشطة  واالضطالع  وتعزيزها،  املدني  واملجتمع  الدولية  واملنظمات  املتحدة 
التنمية  أهداف  بشأن  التقارير  إعداد  عملية  إطار  يف   4 الهدف  بشأن  التقارير  وإعداد   ،2030 عام  حتى  التعليم 
مرصد  بدور  واالسترشاف  البحث  أنشطة  خالل  من  اليونسكو  ستضطلع  وثانياً،  ككل.  املتحدة  األمم  يف  املستدامة 
كما  التعليم،  مستقبل  بشأن  الحوار  ويثري  العاملية  السياسات  توجيه  يف  يسهم   2030 عام  حتى  للتعليم  عاملي 
ستتوىل مهمة استعراض تحقيق الهدف 4 ورصده. وستسهم الجهود يف إطار محور العمل هذا يف بلوغ الهدفني 4 

و17 للتنمية املستدامة عموماً.
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قيادة جدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ )مما يسهم يف بلوغ الهدفني 4 و١٧ للتنمية 
املستدامة)

قيادة  ٠١٠4٠ يف  تتمثل  صعبة  مهمة   2015 أيلول/سبتمرب  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  اعتماد  غداة  اليونسكو  إىل  ُعهدت 
عمليات  طريق  عن   ،2030 عام  حتى  بالتعليم  الخاص  املستدامة 4  التنمية  هدف  إطار  يف  وتنسيقها  األنشطة 
ووضع  املعارف  وتشاطر  السياسات،  بشأن  الحوار  وتيسري  السيايس،  االلتزام  عىل  الحفاظ  إىل  الرامية  الرتويج 
املعايري التقنينية، ورصد التقدم نحو تحقيق الغايات الخاصة بالتعليم، ودعوة الجهات املعنية عىل الصعيد العاملي 
تنسيق  بدور جهة  واالضطالع  التعليم،  أعمال  تنفيذ جدول  عملية  توجيه  أجل  من  االجتماع  إىل  والوطني  واإلقليمي 

للتعليم ضمن الهيكل التنسيقي العام ألهداف التنمية املستدامة.

وستُفّعل اليونسكو يف الفرتة 2018-2021 دورها كجهة تنسيق للتعليم عىل املستوى العاملي يف سياق جدول أعمال  ٠١٠4١
وتكييف  والوطنية  واإلقليمية  العاملية  التنفيذية  االسرتاتيجيات  يف  اإلسهام  مجرد  من  أنشطتها  وستتحول  التعليم. 
الغايات املرتبطة بالهدف 4 وفق السياق السائد إىل دعم العمل عىل تحقيق هذا الهدف عىل جميع املستويات وتعبئة 

املزيد من االلتزامات إزاءه. وسرتكز األنشطة عىل املجاالت التالية:

لعام  العاملية  الخطة  بقيادة  الخاصة  االسرتاتيجية  تستند  واإلقليمي:  العاملي  الصعيدين  عىل  التنسيق  )أ( 
2030 إىل تأمني آلية تنسيق عاملية متينة ومتعددة األطراف املعنية توفر التوجيه يف مجال االتصال والرتويج، 
والتنسيق القطاعي، والتنفيذ والرصد عىل املستوى القطري. وتمثل اللجنة التوجيهية املعنية بالتعليم حتى عام 
اليونسكو  وستواصل  التعليم.  مجال  يف  العاملية  للجهود  املقدم  الدعم  لتنسيق  الرئيسية  العاملية  الهيئة   2030
تنظيم اجتماع سنوي لهذه اللجنة استناداً إىل النتائج التي تضمنها التقرير العاملي لرصد التعليم بهدف توفري 
عام  حتى  التعليم  أعمال  جدول  مع  بالتمايش  التعليم  مجال  يف  الرشاكات  عىل  للقائمني  اسرتاتيجية  توجيهات 
2030، ورصد التقدم املحرز. وستنظم اللجنة التوجيهية يف عام 2018 اجتماعاً عاملياً للتعليم )واجتماعاً آخر 
القائمة وتوفري  الثغرات  الهدف 4، وتحديد  التقدم املحرز يف تحقيق  يليه يف تاريخ لم يؤكد بعد( للوقوف عىل 
الرفيع  السيايس  املنتدى  عليها  يقوم  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  بشأن  التقارير  إعداد  دورة  ستثري  أدلة 
املستوى املعني بالتنمية املستدامة. ولتأمني االتساق الفعال بني املستويني العاملي والوطني، ستقود اليونسكو 
بطابعها  تتسم  التي  اإلقليمية  ودون  اإلقليمية  التنسيق  أنشطة  وسرتكز  اإلقليمية.  )دون(  الرشيكة  املجموعات 
املشرتك  والتعلم  البلدان،  بني  فيما  األقران  استعراض  عمليات  منها  الجوانب  من  عدد  عىل  وبكفاءتها  الجامع 
الرتويجية  املناسبني، واالسرتاتيجيات  الجيدة، والحوار وإقامة الرشاكات مع جميع الرشكاء  املمارسات  وتبادل 

اإلقليمية وتعبئة املوارد، وبناء القدرات وتنفيذ املرشوعات املشرتكة.

إطار  يف  ُقطعت  التي  االلتزامات  تنفيذ  يف  فاعالً  دوراً  كافة  وبرامجها  اليونسكو  هيئات  ستؤدي  الرشاكات:  )ب( 
جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 وذلك بالتعاون مع األوساط التعليمية. وستواصل اليونسكو العمل عن 
كثب مع الوكاالت الراعية )برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واملفوضية السامية 
الجنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  وهيئة  للطفولة،  املتحدة  األمم  ومنظمة  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم 
ومنظمة  التعليم،  أجل  من  العاملية  )الرشاكة  والرشكاء  الدولية(  العمل  ومنظمة  الدويل،  والبنك  املرأة،  وتمكني 
األطراف  مع  التعاون  وسيتواصل  أيضاً.  اإلقليمية  املنظمات  ومع  االقتصادي(،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 
الفاعلة الرئيسية يف املجتمع املدني وسيزداد قوة عرب آلية املشاورة الجماعية للمنظمات غري الحكومية بوصفها 

اآللية األبرز للتعاون مع منظمات املجتمع املدني املعنية بالتعليم.

الرتويج: ستواصل اليونسكو تصدر الجهود العاملية يف مجال الرتويج من أجل زيادة الوعي بالهدف 4 وفهمه  )جـ( 
تخصيص  وعىل  والخطط  السياسات  رسم  عملية  عىل  التأثري  بغية  املعنية  واألطراف  السياسات  واضعي  لدى 
املوارد، وال سيّما من خالل اللجنة التوجيهية املتعددة األطراف املعنية بالتعليم حتى عام 2030، التي سريكز 
أحداثاً  بالتعاون مع رشكائها  اليونسكو  ما تقدم، ستنظم  الهدف 4. ولتحقيق  إىل حد كبري عىل ترويج  عملها 
اليونسكو  وستيرس  فيها.  وستسهم  والوطني  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  عىل  املستوى  رفيعة  كربى  ترويجية 
التواصل  قنوات  تطوير  يف  واالستمرار  دولية كربى  منتديات  تنظيم  عرب  ذلك  يف  بما  السياسات،  بشأن  الحوار 
اإللكرتونية،  واملدونات   ،2030 عام  حتى  التعليم   –  4 للهدف  املخصص  اإلنرتنت  )موقع  والناشئة  التقليدية 

ووسائل التواصل االجتماعي وغريها(.
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النتيجة المنشودة 9: تنسيق المساعي الرامية إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة 4 الخاص بالتعليم 
حتى عام 2030 تنسيقاً فعاالً عن طريق اضطالع اليونسكو بريادة وتنسيق هذه المساعي على الصعيد 

العالمي في إطار المهمة العالمية المسندة إليها

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

تعزيز الرشاكات املتعددة   - ١
األطراف املعنية وآليات 

التنسيق الخاصة بهدف 
التنمية املستدامة 4 

الخاص بالتعليم حتى 
عام 2030 عىل املستويني 

العاملي واإلقليمي

خط األساس 1: 3 اجتماعات 
للجنة التوجيهية )اجتماعان 

يف عام 2016 واجتماع يف عام 
)2017

خط األساس 2: 8 مشاورات 
)دون( إقليمية تُعنى بالتعليم 

حتى عام 2030

خط األساس 3: اجتماع عاملي 
واحد آللية املشاورة الجماعية 

للمنظمات غري الحكومية 
)2017(

الهدف 1: عقد اجتماع  –
سنوي واحد عىل األقل للجنة 

التوجيهية املعنية بالتعليم 
حتى عام 2030

الهدف 2: تنظيم مشاورة  –
واحدة تُعنى بالتعليم حتى 

عام 2030 يف كل منطقة

الهدف 3: تنظيم اجتماع  –
عاملي للتعليم )2018( 

واجتماع واحد آللية املشاورة 
الجماعية للمنظمات غري 

الحكومية )2019(

الهدف 1: عقد اجتماع  –
سنوي واحد عىل األقل للجنة 

التوجيهية املعنية بالتعليم 
حتى عام 2030

الهدف 2: تنظيم مشاورة  –
واحدة تُعنى بالتعليم حتى 

عام 2030 يف كل منطقة

الهدف 3: تنظيم اجتماع عاملي  –
للتعليم )2018( واجتماع 

واحد آللية املشاورة الجماعية 
للمنظمات غري الحكومية 

)2019(

االضطالع بأنشطة تروج   - ٢
الهدف 4 – التعليم حتى 
عام 2030 عىل املستوى 
العاملي من أجل ضمان 
االلتزام السيايس واملايل 

املتواصل بالتعليم بوصفه 
عنرصاً أساسياً لتحقيق 
خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030

خط األساس 1: إعداد مرشوع 
اسرتاتيجية للدعوة إىل تحقيق 

هدف التنمية املستدامة 4 الخاص 
بالتعليم

خط األساس 2: غري منطبق

الهدف 1: قيام اللجنة  –
التوجيهية بوضع اسرتاتيجية 

عاملية لرتويج الهدف 4 – 
التعليم حتى عام 2030 

وتنفيذها

الهدف 2: تنظيم حدث رفيع  –
املستوى بمناسبة التئام 
املنتدى السيايس الرفيع 
املستوى املعني بالتنمية 

املستدامة

الهدف 1: قيام اللجنة  –
التوجيهية بوضع وتنفيذ 
اسرتاتيجية عاملية للدعوة 
إىل تحقيق هدف التنمية 

املستدامة 4 الخاص بالتعليم 
حتى عام 2030

الهدف 2: تنظيم حدث رفيع  –
املستوى بمناسبة التئام 
املنتدى السيايس الرفيع 
املستوى املعني بالتنمية 

املستدامة

توفري الدعم لتعزيز   - 3
آليات التنسيق والرشاكة 

الخاصة بالهدف 4 – 
التعليم حتى عام 2030 

عىل املستويني الوطني 
واإلقليمي

خط األساس 1: دليل بلورة 
الهدف 4 + مجموعة مبادئ 

توجيهية تقنية بشأن الهدف 4

خط األساس 2: تنشيط 3 أفرقة 
لدعم الرشكاء تُعنى بالتعليم 

حتى عام 2030 ]الدول العربية، 
وآسيا واملحيط الهادئ، وغرب 

ووسط أفريقيا[

الهدف 1: إعداد مواد  –
توجيهية ذات بعد اسرتاتيجي 

تُعنى بالهدف 4 – التعليم 
حتى عام 2030

الهدف 2: تنسيق أنشطة  –
مجموعات دعم الرشاكات 

اإلقليمية/دون اإلقليمية 
املعنية بالتعليم حتى عام 

2030 ومساندتها

الهدف 1: إعداد مواد توجيهية  –
ذات بعد اسرتاتيجي بشأن 
هدف التنمية املستدامة 4 

الخاص بالتعليم حتى 
عام 2030

الهدف 2: تنسيق أنشطة  –
مجموعات دعم الرشاكات 

اإلقليمية/دون اإلقليمية املعنية 
بالتعليم حتى عام 2030 

ومساندتها

ضمان استعراض الهدف   - 4
4 وإعداد التقارير بشأنه 

وفق ما تنص عليه آلية 
األمم املتحدة لتنسيق 

أهداف التنمية املستدامة

خط األساس 1: تقديم مساهمة 
سنوية يف التقارير العاملية بشأن 

أهداف التنمية املستدامة

خط األساس 2: التقرير العاملي 
بشأن الهدف 4: غري منطبق

الهدف 1: اإلسهام وفق ما  –
نصت عليه املهام يف عملية 

إعداد التقارير بشأن أهداف 
التنمية املستدامة عىل املستوى 

اإلقليمي/العاملي

الهدف 2: إعداد التقرير  –
العاملي بشأن الهدف 4 قبيل 

اجتماع املنتدى السيايس 
الرفيع املستوى املعني 

بالتنمية املستدامة يف عام 
2019

الهدف 1: اإلسهام وفق ما  –
نصت عليه املهام يف عملية 

إعداد التقارير بشأن أهداف 
التنمية املستدامة عىل الصعيد 

اإلقليمي/العاملي

الهدف 2: إعداد التقرير  –
العاملي بشأن الهدف 4 قبيل 

اجتماع املنتدى السيايس 
الرفيع املستوى املعني بالتنمية 

املستدامة يف عام 2019



39م/5  املعتمدة - الربنامج الرئييس األول71

استعراض تنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام ٢٠3٠ ورصده )مما يسهم يف بلوغ الهدفني 
4 و١٧ للتنمية املستدامة)

يف  ٠١٠4٢ املحرز  التقدم  واستعراض  االتجاهات  رصد  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  أنشطة  إىل  باالستناد  املنظمة  ستواصل 
فضالً  التعليم.  لرصد  العاملي  التقرير  خالل  من  بالتعليم  املتصلة  املستدامة  التنمية  أهداف  وسائر   4 الهدف  بلوغ 
املتزايد  والتعقيد  املعنية  األطراف  لتعدد  نظراً  يتعني   ،2030 عام  التعليم حتى  أعمال  ويف سياق جدول  تقدم،  عما 
من  جديدة  رؤى  واعتماد  املدارك  تنويع  للتعليم  العاملي  اإلدارة  هيكل  يف  املتواصل  والتغري  والتعلم  التعليم  لنظم 
شأن البحوث توفريها. فال يكفي أن يزداد فهم ديناميكية التحوالت املجتمعية ووقعها عىل رفاهية اإلنسان ورفاهه 
نظم  طبيعة  وعىل  املعرفة  تؤديه  الذي  الدور  عىل  الديناميكية  هذه  أثر  استرشاف  من  أيضاً  بد  ال  بل  االجتماعي، 
التعلم. وباالستناد إىل استعراض متواصل ملا صدر من بحوث وإىل تحليل للسياسات التعليمية عىل الصعيد العاملي 
ولالتجاهات الناشئة الطاغية، ستعزز اليونسكو مهامها كمرصد عاملي للتعليم حتى عام 2030 من خالل األنشطة 

البحثية واالسترشافية بهدف توجيه السياسات عىل الصعيد العاملي وإثراء الحوار بشأن مستقبل التعليم.

التقرير العاملي لرصد التعليم: حدد إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 وبوضوح املهام الجديدة  )أ( 
التقارير بشأنه  املستدامة وإعداد  للتنمية  الهدف 4  »آلية رصد  للجميع بوصفه  التعليم  العاملي لرصد  للتقرير 
وبشأن التعليم يف إطار أهداف التنمية املستدامة األخرى«. وسيواصل التقرير العاملي يف الفرتة 2021-2018 
التعليمية  واملمارسات  السياسات  وترويج  التعليم  مجال  يف  العاملية  االتجاهات  وتحليل  الناشئة  القضايا  بحث 
الفعالة خالل العقد القادم ويف الفرتة التي تليه حتى يصبح التقرير أداة ال غنى عنها بالنسبة لجميع البلدان. 
تتصل  محددة  بمواضيع  تُعنى  إضافية  وترويجية  بحثية  مواد  أيضاً  ستصدر  الرئييس،  التقرير  وبمواكبة 
الرفيع  السيايس  املنتدى  ويشكل  للتعليم.  املخصصة  واملساعدات  الجنسني  وقضايا  كاإلنصاف،  بالسياسات 
األحداث  أحد   4 الهدف  عىل  أيضاً  هو  وسريكز   2019 عام  سيُنظم  الذي  املستدامة  بالتنمية  املعني  املستوى 
أهداف  بمتابعة  الخاصة  البنية  إطار  يف  هذه  األربع  السنوات  فرتة  خالل  عليها  الرتكيز  يمكن  التي  البارزة 

التنمية املستدامة واستعراضها عىل املستوى العاملي.

وصقل  املؤرشات  وضع  إىل  الرامية  العاملية  الجهود  قيادة  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  عرب  املنظمة  ستواصل  )ب( 
األطر الالزمة لرصد الهدف 4 – التعليم حتى عام 2030.

استحداث املعرفة بشأن السياسات التعليمية عىل الصعيد العاملي: تنتج اليونسكو بوصفها وكالة تقنية  )جـ( 
التي  القطاعية  )دون(  االستعراض  عمليات  و/أو  املقارنة  الرتبوية  البحوث  خالل  من  املعارف  من  هائالً  كماً 
الُقطري.  املستوى  عىل  التقنية  املساعدة  وتوفري  السياسات  بشأن  املشورة  إلسداء  للغاية  رضورية  أدلة  توفر 
التعليم حتى عام 2030 عىل املستوى  الرائد عىل صعيد تنسيق أنشطة  اليونسكو، يف إطار دورها  بيد أن عىل 
إنتاج  عليها  يتعني  وإنما  السياسات،  لرسم  والالزمة  البحوث  إىل  املستندة  املعارف  بإنتاج  تكتفي  أال  العاملي، 
البحوث  تشكل  إذ  مساره.  وتوجيه  التعليم  بشأن  العاملي  النقاش  إثراء  شأنها  من  بالسياسات  تُعنى  بحوث 
التي تُعنى بالسياسات، وال سيما عىل الصعيد العاملي، مكمالً رضورياً لألنشطة البحثية التي تنري السياسات 
اليونسكو  ستواصل  تقدم،  عما  فضالً  اليونسكو.  يف  بالتعليم  املتعلقة  املعارف  استحداث  عملية  تميز  والتي 
التعليم  إصدار سلسلة »التعليم يتقدم« التي تخضع لتقييم النظراء وتعالج قضايا بالغة األهمية تواجه قطاع 

حالياً.

التي  التعليم  مجال  يف  بالبحوث  الخاصة  االسرتاتيجية  إىل  استناداً  استرشافية:  ودراسات  بحوث  إجراء  )د( 
املعنية   1 الفئة  من  معاهدها  من  بدعم  املنظمة  ستُجري  األربع،  السنوات  فرتة  مطلع  يف  اليونسكو  ستعدها 
بالتعليم بحوثاً استرشافية نظراً إلسهامها البالغ يف النقاش العاملي بشأن التعليم يف عالم يزداد تعقيداً ويكثر 
تزايد  ظل  يف  والتعلم  باملعرفة  املتصلة  الناشئة  القضايا  بشأن  الدراسات  إجراء  وسيتطلب  اليقني.  انعدام  فيه 
التعقيد يف العالم االضطالع بأنشطة بحثية تشاركية وجامعة للتخصصات داخل اليونسكو ويف جميع قطاعات 

املنظمة، والقيام يف الوقت نفسه بتعزيز شبكات البحوث القائمة مع الرشكاء وتوسيع نطاقها.
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النتيجة المنشودة ١٠: تمّخض البحوث وعمليات االستشراف والرصد وإعداد التقارير بشأن هدف 
التنمية المستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030 بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات ومعلومات 

تتيح التقدم نحو تحقيق هذا الهدف

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

توفري التوجيه فيما يتصل   - ١
بالسياسات والبحوث من 

خالل استحداث املعرفة 
بشأن قضايا اسرتاتيجية 
تتعلق بالنهوض بالتعليم 

عىل الصعيد العاملي

خط األساس 1: استعراض 
بحوث اليونسكو يف مجال التعليم 

عن الفرتة 2016-2010

خط األساس 2: 15 دراسة 
عاملية/إقليمية يف الفرتة 2016-

2017

خط األساس 3: إصدار أوراق 
بحثية نصف سنوية يف إطار 

جدول أعمال التعليم حتى عام 
2030 بشأن قضايا تتعلق 

بالسياسات التعليمية

الهدف 1: تطوير اسرتاتيجية  –
اليونسكو الخاصة بالبحوث 

يف مجال التعليم

الهدف 2: إعداد 10 دراسات  –
عاملية/إقليمية بشأن قضايا 

رئيسية ناشئة يف مجال 
التعليم

الهدف 3: إصدار أوراق  –
بحثية نصف سنوية يف إطار 

جدول أعمال التعليم حتى 
عام 2030 بشأن قضايا 

تتعلق بالسياسات التعليمية 
عىل الصعيد العاملي

الهدف 1: تطوير اسرتاتيجية  –
اليونسكو الخاصة بالبحوث يف 

مجال التعليم

الهدف 2: إعداد 10 دراسات  –
عاملية/إقليمية بشأن قضايا 

رئيسية ناشئة يف مجال 
التعليم

الهدف 3: إصدار أوراق بحثية  –
نصف سنوية يف إطار جدول 

أعمال التعليم حتى عام 
2030 بشأن قضايا تتعلق 

بالسياسات التعليمية عىل 
الصعيد العاملي

إثراء الحوار بشأن   - ٢
السياسات املتعلق 
بمستقبل التعليم 

من خالل األنشطة 
االسترشافية املتصلة 

بالتعليم واملنفذة عىل 
الصعيد العاملي

خط األساس 1: أوراق عمل 
نصف سنوية بشأن مستقبل 

التعليم يف إطار سلسلة البحث 
واالسترشاف يف مجال التعليم 
)12 يف الفرتة 2017-2016(

خط األساس 2: تقرير عاملي 
واحد بشأن نظم التعليم يف عالم 

معقد 2017

الهدف 1: نرش أوراق عمل  –
نصف سنوية بشأن مستقبل 

التعليم يف إطار سلسلة البحث 
واالسترشاف يف مجال التعليم

الهدف 2: نرش تقرير عاملي  –
واحد يُعنى باالسترشاف 

يستند إىل األسس التي 
تضمنها املنشور املعنون 
“إعادة التفكري يف الرتبية 

والتعليم” )2015(

الهدف 1: نرش أوراق عمل  –
نصف سنوية بشأن مستقبل 

التعليم يف إطار سلسلة البحث 
واالسترشاف يف مجال التعليم

الهدف 2: نرش تقرير عاملي  –
واحد يُعنى باالسترشاف 

يستند إىل األسس التي 
تضمنها املنشور املعنون 
“إعادة التفكري يف الرتبية 

والتعليم” )2015(

قيام اآللية العاملية   - 3
لرصد الهدف 4 وإعداد 

التقارير بشأنه بتوفري 
املعلومات الالزمة لراسمي 

السياسات واألطراف 
املعنية من قطاع التعليم 
أو من خارجه، وبالتأثري 

عليهم

خط األساس 1: إصدار تقريري 
عام 2016 و2017، وتقريرين 
يتعلقان باملساواة بني الجنسني 

خالل فرتة العامني

خط األساس 2: 8 كل سنة

خط األساس 3: زيادة سنوية 
نسبتها 4٪ يف عمليات التحميل 
وزيادة نسبتها 3٪ يف املقاالت 

اإلخبارية

الهدف 1: إصدار عددين من  –
التقرير العاملي لرصد التعليم 

يف العامني 2018 و2019 
عىل التوايل، وتقريرين 
يتعلقان باملساواة بني 

الجنسني خالل فرتة العامني

الهدف 2: نرش 8 أمثلة سنوياً  –
تبنّي الوقع الذي تحدثه 

السياسات

الهدف 3: تحقيق زيادة  –
سنوية بنسبة 5٪ يف عدد 

عمليات تحميل الوثائق ويف 
عدد املقاالت اإلخبارية مقارنة 

باملؤرشات الخاصة بالعام 
الفائت

الهدف 1: إصدار عددين من  –
التقرير العاملي لرصد التعليم 

يف العامني 2018 و2019 
عىل التوايل، وتقريرين يتعلقان 

باملساواة بني الجنسني خالل 
فرتة العامني

الهدف 2: نرش 8 أمثلة سنوياً  –
تبنّي الوقع الذي تحدثه 

السياسات

الهدف 3: تحقيق زيادة  –
سنوية بنسبة 5٪ يف عدد 

عمليات تحميل الوثائق ويف 
عدد املقاالت اإلخبارية مقارنة 

باملؤرشات الخاصة بالعام 
الفائت
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

وضع إطار عاملي   - 4
ومواضيعي للمؤرشات 

خاص برصد الهدف 4 
وإعداد التقارير بشأنه

خط األساس 1: اعتماد إطار 
مؤرش عاملي

خط األساس 2: اقرتاح إطار 
مؤرش مواضيعي

الهدف 1: وضع مجموعة  –
كاملة من املؤرشات لرصد 
الهدف 4 وإعداد التقارير 
بشأنه عىل الصعيد العاملي 

واعتمادها

الهدف 2: مواصلة تطوير  –
املجموعة الشاملة من 

املؤرشات املواضيعية بهدف 
زيادة عمليات رصد الهدف 

4 وإعداد التقارير بشأنه عىل 
املستويني الوطني/اإلقليمي

الهدف 1: وضع مجموعة  –
كاملة من املؤرشات لرصد 
الهدف 4 وإعداد التقارير 
بشأنه عىل الصعيد العاملي 

واعتمادها

الهدف 2: مواصلة تطوير  –
املجموعة الشاملة للمؤرشات 

املواضيعية بغرض زيادة 
عمليات رصد الهدف 4 وإعداد 

التقارير بشأنه عىل الصعيد 
الوطني/اإلقليمي
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مكتب الرتبية الدويل لليونسكو

قرار املؤتمر العام 39م/3 بشأن مكتب الرتبية الدويل لليونسكو ٠١١٠٠

إّن املؤتمر العام،

إذ يحيط علماً بتقرير مكتب الرتبية الدويل لليونسكو لفرتة العامني 2016-2017 )الوثيقة 39م/تقرير/1(،

ويقر بأهمية املحافظة عىل االستقالل الوظيفي ملكتب الرتبية الدويل لضمان قدرته عىل تقديم الخدمات إىل الدول األعضاء يف 
الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة واالستدامة،

الدراسية  املناهج  مجال  يف  لليونسكو  امتياز  مركز  إىل  الدويل  الرتبية  مكتب  تحويل  إىل  الرامية  االسرتاتيجية  بتنفيذ  ويرحب 
املنسقة  بالجهود  وكذلك  )القرار 36م/10(،  والثالثني  السادسة  دورته  يف  العام  املؤتمر  اعتمدها  التي  املتعلقة بها،  واملسائل 

املبذولة من أجل تعزيز مكانة املكتب وضمان استدامته بوصفه مركز امتياز،

واملجاالت  االسرتاتيجية  األهداف  من  بعمله  ما يرتبط  تحقيق  يف  الدويل  الرتبية  ملكتب  املتخصصة  باملساهمة  ينوه    - 1
والتقييم،  والتعّلم  والتدريس  الدراسية  باملناهج  فيما يتعلق  وال سيّما  األول،  الرئييس  بالربنامج  الخاصة  املواضيعية 

وكذلك العمل املنهجي عىل تهيئة الظروف املؤاتية لوضع املناهج الدراسية موضع التطبيق الفعيل، عن طريق ما ييل:

تنظيم دورات تدريبية تعرتف بها املؤسسات األكاديمية وتكون مخصصة ألصحاب القرار واملهنيني املعنيني باملناهج  )أ(  
الدراسية، وإعداد وسائل التعّلم ومواد التدريب املناسبة؛

توسيع نطاق عملية تقديم املساعدة التقنية وإسداء املشورة لتشمل الوكاالت املعنية واألخصائيني املعنيني باملناهج  )ب(  
الدراسية عىل الصعيد الوطني يف الدول األعضاء؛

تعزيز قاعدة املكتب البحثية الخاصة باملعارف املتعلقة باملناهج الدراسية، وتعزيز قدرته عىل إدارة املعارف ونرشها؛ )جـ(  

تعزيز الوظائف التي يضطلع بها املكتب يف مجال القيادة الفكرية والوساطة املعرفية وتبادل املعلومات املتعلقة  )د(  
بأحدث البحوث بشأن مالءمة املناهج الدراسية ملتطلبات التنمية، وكذلك بشأن علوم التعّلم وعملية التقييم؛

تيسري إيجاد حوار دويل قائم عىل البيّنات بشأن السياسات، وتيسري االضطالع بأنشطة دولية ترمي إىل تعزيز العمل  )هـ(  
عىل توفري التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع؛

الشبكة  وإنشاء  املتعلقة بها  واملسائل  الدراسية  املناهج  فيما يخص  لليونسكو  العاملية  التقنينية  الوظيفة  تعزيز  )و(  
الدراسية  املناهج  لوضع  االسرتشاد بها  يمكن  تقنينية  وثائق  واعتماد  إقرار  أجل  من  الدراسية  للمناهج  العاملية 

املستقبلية؛

ويطلب من مجلس مكتب الرتبية الدويل الحرص لدى اعتماد ميزانية املكتب، وفقاً للنظام األسايس للمكتب ولهذا القرار،    - 2
عىل ما ييل:

ضمان استدامة انسجام أهداف مكتب الرتبية الدويل وأنشطته مع أهداف اليونسكو االسرتاتيجية ومحوَري عمل  )أ(  
الربنامج الرئييس األول والنتائج املنشودة الخاصة به؛

دعم املبادرات األساسية للمكتب من أجل اإلسهام يف تحقيق النتيجتني املنشودتني للربنامج الرئييس األول الواردتني  )ب(  
يف الفقرة 6 من هذا القرار؛

تعزيز التعاون مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البرشية واملالية الالزمة لتمكني املكتب من مواصلة االضطالع بمهمته  )جـ(  
بوصفه مركز امتياز يف مجال املناهج الدراسية واملسائل املتعلقة بها؛

للفرتة  املوحدة  امليزانية  من  الدويل  الرتبية  ملكتب  دوالر   10 217 200 قدرها  مالية  اعتمادات  بتخصيص  علماً  ويحيط    - 3
اعتمادات مالية قدرها 5069400 دوالر لهذا  املكتب عن طريق تخصيص  العامة بدعم  للمديرة  2018-2019؛ ويأذن 

الغرض من اعتمادات امليزانية العادية املخصصة للربنامج الرئييس األول؛



39م/5  املعتمدة - الربنامج الرئييس األول75

أنشطة  التي ساهمت يف  األخرى  وللهيئات واملؤسسات  نيجرييا وسيشيل وسويرسا  كّل من  ويعرب عن عرفانه لحكومة    - 4
مكتب الرتبية الدويل مساهمة فكرية أو مالية، ويدعوها إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة 2018-2019 وما بعدها؛

ويناشد الدول األعضاء واملنظمات الدولية الحكومية واملنظمات الدولية غري الحكومية والوكاالت املانحة واملؤسسات والقطاع    - 5
لخدمة فعالة  بصورة  وتنميتها  الدويل  الرتبية  مكتب  أنشطة  تنفيذ  يف  مناسبة  أخرى  وبوسائل  باملال  املساهمة   الخاص 
املتعلقة بها، واملسائل  الدراسية  املناهج  مجال  يف  امتياز  مركز  بوصفه  املكتب  إىل  املسندة  للمهمة  وفقاً  األعضاء،   الدول 

االسرتاتيجية  اليونسكو  ألهداف  ووفقاً  الخاصة به،  املنشودة  والنتائج  األول  الرئييس  الربنامج  عمل  ملحوَري  ووفقاً 
للفرتة 2014-2021؛

مكتب  إسهام  عن  بمعلومات  النظامية،  التقارير  إطار  يف  دورياً،  الرئاسيتني  الهيئتني  موافاة  العامة  املديرة  من  ويطلب    - 6
الرتبية الدويل يف تحقيق النتيجتني املنشودتني التاليتني للربنامج الرئييس األول:

تحسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف مرحلة الطفولة املبكرة  )أ(  
واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم عىل التعلم مدى الحياة يف النظام التعليمي برمته )املساهمة 

يف بلوغ الغايتني 4-1 و4-2 للتنمية املستدامة( )محور العمل 1 - النتيجة املنشودة 1(؛

تمّخض البحوث وعمليات االسترشاف والرصد وإعداد التقارير بشأن هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم  )ب(  
حتى عام 2030 بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات ومعلومات تتيح التقدم نحو تحقيق هذا الهدف )املساهمة 

يف تحقيق الهدفني 4 و17 للتنمية املستدامة( )محور العمل 2 - النتيجة املنشودة 10(.
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معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية

قرار املؤتمر العام 39م/4 بشأن معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية ٠١٢٠٠

إّن املؤتمر العام،

إذ يحيط علماً بتقرير معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية لفرتة العامني 2016-2017 )الوثيقة 39م/تقرير/2(،

ويقر بأهمية املحافظة عىل االستقالل الوظيفي ملعهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية لضمان قدرته عىل تقديم الخدمات إىل 
الدول األعضاء يف الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة واالستدامة،

ويقر أيضاً بأهمية دور معهد اليونسكـو الدويل لتخطيط الرتبيـة يف تنفيذ الربنامج الرئييس األول،

للفرتة  املعهد  ميزانية  اعتماد  لدى  الحرص  الرتبيـة  لتخطيط  الدويل  اليونسكـو  معهد  إدارة  مجلس  من  يطلب   - 1
2018- 2019، وفقاً للنظام األسايس للمعهد ولهذا القرار، عىل ما ييل:

ضمان انسجام أهداف املعهد وأنشطته مع األهداف االسرتاتيجية واألولويات والنتائج املنشودة الخاصة بالربنامج  )أ( 
الرئييس األول؛

تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يخص تخطيط النُظم التعليمية وإدارتها وتنظيمها؛ )ب(  

وتقييمها  وإدارتها  الرتبية  برامج  تخطيط  مجال  يف  واألقاليمية  ودون اإلقليمية  الوطنية  التدريب  برامج  تعزيز  )جـ( 
اليونسكو  معهد  مع  وكذلك  لليونسكو،  والتابعة  بالرتبية  املعنية  الفئة 1  معاهد  سائر  مع  بالتعاون  ورصدها، 

لإلحصاء واملكاتب امليدانية لليونسكو؛

إجراء بحوث ودراسات ترمي إىل النهوض باملعارف يف مجال تخطيط برامج الرتبية وإدارتها، وإىل إنتاج املعارف  )د( 
وتشاطرها ونقلها، وتبادل الخربات واملعلومات الخاصة بتخطيط برامج الرتبية وإدارتها فيما بني الدول األعضاء؛

تنفيذ مشاريع املساعدة التقنية يف مجال اختصاص املعهد يف الدول األعضاء؛ )هـ( 

ويحيط علماً بتخصيص اعتمادات مالية قدرها 900 201 44 دوالر ملعهد اليونسكـو الدويل لتخطيط الرتبية من    - 2
امليزانية املوحدة للفرتة 2018-2019؛ ويأذن للمديرة العامة بدعم عمل املعهد عن طريق تخصيص اعتمادات مالية 

قدرها 000 360 5 دوالر لهذا الغرض من اعتمادات امليزانية العادية املخصصة للربنامج الرئييس األول؛

ويعرب عن عرفانه للدول األعضاء واملنظمات التي دعمت أنشطة معهد اليونسكـو الدويل لتخطيط الرتبيـة عن    - 3
طريق املساهمات الطوعية والرتتيبات التعاقدية، وكذلك للحكومتني األرجنتينية والفرنسية لتوفريهما مباني املعهد 
مجاناً وتمويل صيانتها بصورة دورية، ويدعوها جميعاً إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة 2018-2019 وما بعدها؛

اليونسكـو  الرامية إىل تعزيز أنشطة معهد  الدول األعضاء منح أو تجديد أو زيادة مساهماتها الطوعية  ويناشد    - 4
الدويل لتخطيط الرتبيـة وفقاً للمادة الثامنة من نظامه األسايس، لكي يتسنى للمعهد، بفضل هذه املوارد اإلضافية 
واملباني التي توفرها له الحكومتان الفرنسية واألرجنتينية، تحسني تلبيته الحتياجات الدول األعضاء فيما يخص 

أولويات الربنامج الرئييس األول وأهداف اليونسكو االسرتاتيجية للفرتة 2014-2021؛

ويطلب من املديرة العامة موافاة الهيئتني الرئاسيتني دورياً، يف إطار التقارير النظامية، بمعلومات عن إسهام معهد    - 5
اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية يف تحقيق النتيجتني املنشودتني التاليتني للربنامج الرئييس األول:

تحسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف مرحلة الطفولة  )أ(  
املبكرة واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم عىل التعلم مدى الحياة يف النظام التعليمي 

برمته )املساهمة يف بلوغ الغايتني 4-1 و4-2 للتنمية املستدامة( )محور العمل 1 - النتيجة املنشودة 1(؛

الخاص  املستدامة 4  التنمية  هدف  بشأن  التقارير  وإعداد  والرصد  االسترشاف  وعمليات  البحوث  تمّخض  )ب( 
بالتعليم حتى عام 2030 بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات ومعلومات تتيح التقدم نحو تحقيق هذا 

الهدف )املساهمة يف تحقيق الهدفني 4 و17 للتنمية املستدامة( )محور العمل 2 - النتيجة املنشودة 10(.
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معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة

قرار املؤتمر العام 39م/5 بشأن معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة ٠١3٠٠

إّن املؤتمر العام،

إذ يحيط علماً بتقرير معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة لفرتة العامني 2016-2017 )الوثيقة 39م/تقرير/3(،

بالرتبية،  املعنية  الرئيسية  اليونسكو  أحد معاهد  للتعّلم مدى الحياة بوصفه  اليونسكو  يؤديه معهد  الذي  الدور  بأهمية  ويقر 
القدرات،  لبناء  وجهة  املعلومات،  لتبادل  ومركزاً  تقنينية،  وهيئة  لألفكار،  مخترباً  )بوصفها  املنظمة  وظائف  يف  وبإسهامه 
للتعّلم  عاملي  امتياز  مركز  إىل  للتحول  يبذلها  التي  الجهود  وبأهمية  اختصاصها،  مجاالت  يف  الدويل(  للتعاون  حفازاً  وعامالً 

مدى الحياة عىل الصعيد الرتبوي العاملي،

اليونسكو للتعّلم مدى الحياة لضمان قدرته عىل تقديم الخدمات  بأهمية املحافظة عىل االستقالل الوظيفي ملعهد  ويقر أيضاً 
إىل الدول األعضاء يف الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة واالستدامة،

مجدداً  ويؤكد  األول،  الرئييس  اليونسكو  لربنامج  مدى الحياة  التعّلم  يف  املتمثل  الشامل  املفهوم  بأهمية  ذلك  عن  فضالً  ويقر 
االلتزام بإطار عمل بيليم الذي اعتُمد يف املؤتمر الدويل السادس لتعليم الكبار،

األهداف  من  بعمله  ما يرتبط  تحقيق  يف  مدى الحياة  للتعّلم  اليونسكو  ملعهد  املهمة  املساهمة  عىل  ويثني  يشدد    - 1
للجميع  مدى الحياة  التعّلم  بتعزيز  يتعلق  فيما  وال سيّما  األول،  الرئييس  بالربنامج  الخاصة  واألولويات  االسرتاتيجية 
التعّلم  واسرتاتيجيات  سياسات  عىل  الرتكيز  مع  الشبكي،  والربط  والبحث  القدرات  وتنمية  املنارصة  الدعوة  طريق  عن 

مدى الحياة، وعىل محو األمية واكتساب املهارات األساسية وتعّلم الكبار وتعليمهم؛

ويطلب من مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة الحرص لدى اعتماد ميزانية املعهد للفرتة 2019-2018،    - 2
وفقاً للنظام األسايس للمعهد ولهذا القرار، عىل ما ييل:

األول  الرئييس  الربنامج  وأولويات  االسرتاتيجية  اليونسكو  أهداف  مع  وأنشطته  املعهد  أهداف  انسجام  ضمان  )أ( 
ومحوَري عمله؛

تعزيز وتطوير برامج املعهد من أجل اإلسهام يف تحقيق النتائج املنشودة للربنامج الرئييس األول الواردة يف الفقرة 6  )ب( 
من هذا القرار؛

تعزيز قدرة املعهد عىل االضطالع بدوره كمركز امتياز عاملي يف مجال التعّلم مدى الحياة، وعىل االضطالع بمسؤولياته  )جـ( 
املحددة يف مجال محو األمية وتعّلم الكبار وتعليمهم؛

اتخاذ التدابري الالزمة ملتابعة تنفيذ إطار عمل بيليم ورصد تنفيذه؛ )د( 

باملهمة  االضطالع  من  املعهد  لتمكني  الالزمة  واملالية  البرشية  املوارد  لتعبئة  العامة  املديرة  مع  العمل  مواصلة  )هـ( 
املسندة إليه؛

امليزانية  من  مدى الحياة  للتعّلم  اليونسكو  ملعهد  دوالر   8 479 700 قدرها  مالية  اعتمادات  بتخصيص  علماً  ويحيط    - 3
قدرها  مالية  اعتمادات  تخصيص  طريق  عن  املعهد  بدعم  العامة  للمديرة  ويأذن  2018-2019؛  للفرتة  املوحدة 

900 962 1 دوالر لهذا الغرض من اعتمادات امليزانية العادية املخصصة للربنامج الرئييس األول؛

مساهمة  تقديم  طريق  عن  مدى الحياة  للتعّلم  اليونسكو  ملعهد  املتواصل  لدعمها  األملانية  للحكومة  عرفانه  عن  ويعرب    - 4
مالية كبرية وتوفري مباني املعهد مجاناً، وكذلك للدول األعضاء األخرى واملنظمات، وال سيّما الوكالة السويرسية للتنمية 
والتعاون والوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية وحكومة النرويج وحكومة نيجرييا، التي ساهمت يف أنشطة 

املعهد مساهمة فكرية ومالية، ويدعوها إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة 2018-2019 وما بعدها؛
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واملؤسسات  املانحة  والوكاالت  غري الحكومية  الدولية  واملنظمات  الحكومية  الدولية  واملنظمات  األعضاء  الدول  ويناشد    - 5
والقطاع الخاص املساهمة أو تجديد املساهمة باملال وبوسائل أخرى مناسبة لتمكني معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة 

من اإلسهام يف تحقيق أولويات الربنامج الرئييس األول وأهداف اليونسكو االسرتاتيجية للفرتة 2014-2021؛

معهد  إسهام  عن  بمعلومات  النظامية،  التقارير  إطار  يف  دورياً،  الرئاسيتني  الهيئتني  موافاة  العامة  املديرة  من  ويطلب    - 6
اليونسكو للتعّلم مدى الحياة يف تحقيق النتائج املنشودة التالية للربنامج الرئييس األول:

تحسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف مرحلة الطفولة املبكرة  )أ(  
واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم عىل التعلم مدى الحياة يف النظام التعليمي برمته )املساهمة 

يف بلوغ الغايتني 4-1 و4-2 للتنمية املستدامة( )محور العمل 1 - النتيجة املنشودة 1(؛

تحسني السياسات والخطط وحشد الجهود عىل الصعيد العاملي لزيادة وتعزيز ورصد اكتساب الشباب والكبار،  )ب(  
رجاالً ونساًء، للمهارات األساسية، وكذلك تمتعهم بفرص التعلم مدى الحياة، بوسائل تضم االستعانة بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت )املساهمة يف بلوغ الغاية 4-6 للتنمية املستدامة( )محور العمل 1 - النتيجة املنشودة 3(؛

تمّخض البحوث وعمليات االسترشاف والرصد وإعداد التقارير بشأن هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم  )جـ(  
حتى عام 2030 بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات ومعلومات تتيح التقدم نحو تحقيق هذا الهدف )املساهمة 

يف تحقيق الهدفني 4 و17 للتنمية املستدامة( )محور العمل 2 - النتيجة املنشودة 10(.
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معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف مجال الرتبية

قرار املؤتمر العام 39م/6 بشأن معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف مجال الرتبية ٠١4٠٠

إّن املؤتمر العام،

)الوثيقة   2017-2016 العامني  لفرتة  الرتبية  مجال  يف  املعلومات  لتكنولوجيات  اليونسكو  معهد  بتقرير  علماً  إذ يحيط 
39م/ تقرير/4(،

إلجراء  مركز  إىل  الرتبية  مجال  يف  املعلومات  لتكنولوجيات  اليونسكو  معهد  تحويل  يف  املتمثل  اإليجابي  بالتطور  ويرحب 
العامني،  التعليم خالل فرتة  املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيات  استخدام  للسياسات يف مجال  والرتويج  الطليعية  البحوث 
الدول األعضاء بطريقة تتسم  إىل  الخدمات  للمعهد لضمان قدرته عىل تقديم  الوظيفي  املحافظة عىل االستقالل  ويقر بأهمية 

باملرونة والفعالية والكفاءة،

بعمله  ما يرتبط  تحقيق  يف  الرتبية  مجال  املعلومات يف  لتكنولوجيات  اليونسكو  ملعهد  املهمة  املساهمة  عىل  ويثني  يشدد    - 1
وتنمية  للسياسات  الرتويج  فيما يخص  وال سيّما  األول،  الرئييس  الربنامج  وأولويات  االسرتاتيجية  اليونسكو  أهداف  من 
عن  التعليم،  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  استخدام  مجال  يف  باملعارف  الخاصة  الخدمات  وتقديم  القدرات 

طريق ما ييل:

إجراء بحوث قائمة عىل البيّنات بشأن السياسات، وإجراء دراسات تحليلية، وجمع ونرش املعلومات الخاصة بأفضل  )أ(  
املمارسات املتعلقة باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف مجال التعليم؛

املعلومات  تكنولوجيات  باستخدام  الخاصة  باملعارف واملعلومات  األعضاء  الدول  التقنية، وتزويد  املساعدة  تقديم  )ب(  
واالتصاالت يف مجال التعليم، مع الرتكيز بوجه خاص عىل املعلمني واملضامني الرقمية للمناهج الدراسية؛

املعهد  اعتماد ميزانية  الحرص لدى  الرتبية  املعلومات يف مجال  لتكنولوجيات  اليونسكو  إدارة معهد  ويطلب من مجلس    - 2
للفرتة 2018-2019، وفقاً للنظام األسايس للمعهد ولهذا القرار، عىل ما ييل:

األول  الرئييس  الربنامج  وأولويات  االسرتاتيجية  اليونسكو  أهداف  مع  وأنشطته  املعهد  أهداف  انسجام  ضمان  )أ(  
ومحوَري عمله؛

باملهمة  االضطالع  من  املعهد  لتمكني  الالزمة  واملالية  البرشية  املوارد  لتعبئة  العامة  املديرة  مع  العمل  مواصلة  )ب(  
املسندة إليه؛

مجال  يف  املعلومات  لتكنولوجيات  اليونسكو  ملعهد  دوالر   1 898 700 قدرها  مالية  اعتمادات  بتخصيص  علماً  ويحيط    - 3
اعتمادات  تخصيص  طريق  عن  املعهد  بدعم  العامة  للمديرة  ويأذن  2018-2019؛  للفرتة  املوحدة  امليزانية  من  الرتبية 

مالية قدرها 700 898 دوالر لهذا الغرض من اعتمادات امليزانية العادية املخصصة للربنامج الرئييس األول؛

يف  املعلومات  لتكنولوجيات  اليونسكو  معهد  أنشطة  يف  املالية  ملساهمتها  الرويس  االتحاد  لحكومة  عرفانه  عن  ويعرب    - 4
فكرياً  دعماً  املعهد  أنشطة  دعمت  التي  واملنظمات  األعضاء  للدول  وكذلك  مجاناً،  املعهد  مباني  ولتوفريها  الرتبية  مجال 

ومالياً، ويدعوها إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة 2018-2019 وما بعدها؛

واملؤسسات  املانحة  والوكاالت  غري الحكومية  الدولية  واملنظمات  الحكومية  الدولية  واملنظمات  األعضاء  الدول  ويناشد    - 5
املعلومات يف  لتكنولوجيات  اليونسكو  معهد  أنشطة  تنفيذ  يف  مناسبة  أخرى  وبوسائل  باملال  املساهمة  الخاص  والقطاع 
إسهامه يف  له تحسني  يتسنى  لكي  املعهد،  إىل  املسندة  للمهمة  األعضاء، وفقاً  الدول  لخدمة  فعالة  الرتبية بصورة  مجال 

تحقيق أولويات الربنامج الرئييس األول؛

معهد  إسهام  عن  بمعلومات  النظامية،  التقارير  إطار  يف  دورياً،  الرئاسيتني  الهيئتني  موافاة  العامة  املديرة  من  ويطلب    - 6
اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف مجال الرتبية يف تحقيق النتيجتني املنشودتني التاليتني للربنامج الرئييس األول:
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تحسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف مرحلة الطفولة املبكرة  )أ(  
واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم عىل التعلم مدى الحياة يف النظام التعليمي برمته )املساهمة 

يف بلوغ الغايتني 4-1 و4-2 للتنمية املستدامة( )محور العمل 1 - النتيجة املنشودة 1(؛

تمّخض البحوث وعمليات االسترشاف والرصد وإعداد التقارير بشأن هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم  )ب(  
حتى عام 2030 بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات ومعلومات تتيح التقدم نحو تحقيق هذا الهدف )املساهمة 

يف تحقيق الهدفني 4 و17 للتنمية املستدامة( )محور العمل 2 - النتيجة املنشودة 10(.
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معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا

قرار املؤتمر العام 39م/7 بشأن معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا ٠١6٠٠

إّن املؤتمر العام،

)الوثيقة  2017-2016 العامني  لفرتة  أفريقيا  يف  القدرات  لبناء  الدويل  اليونسكو  معهد  بتقرير  علماً   إذ يحيط 
39م/تقرير/6(،

تقديم  عىل  قدرته  لضمان  أفريقيا  يف  القدرات  لبناء  الدويل  اليونسكو  ملعهد  الوظيفي  االستقالل  عىل  املحافظة  بأهمية  ويقر 
الخدمات إىل الدول األعضاء بطريقة تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة،

يف  وال سيّما  األعضاء،  الدول  احتياجات  وتلبية  الجيد  التعليم  توفري  يف  املعلمون  يضطلع به  الذي  الدور  بأهمية  أيضاً  ويقر 
أفريقيا، لتنمية القدرات الوطنية الالزمة إلعداد املعلمني األكفاء واستبقائهم وإدارة شؤونهم،

األول  الرئييس  الربنامج  أنشطة  تنفيذ  بدور رئييس يف  أفريقيا  القدرات يف  لبناء  الدويل  اليونسكو  يقوم معهد  بأن  يويص    - 1
املوضوعة لصالح األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا؛

من  بعمله  ما يرتبط  تحقيق  يف  أفريقيا  يف  القدرات  لبناء  الدويل  اليونسكو  ملعهد  املهمة  املساهمة  عىل  ويثني  ويشدد    - 2
وتنمية  املعلمني  إعداد  تحسني  فيما يخص  وال سيّما  األول،  الرئييس  الربنامج  وأولويات  االسرتاتيجية  اليونسكو  أهداف 

قدراتهم املهنية، عن طريق ما ييل:

تضم  بوسائل  االستعانة  عن طريق  باملعلمني  فعالة خاصة  وتنفيذ سياسات  الرتكيز عىل وضع  مع  الدعم  تقديم  )أ(  
اسرتاتيجية اليونسكو الخاصة باملعلمني ومبادرة اليونسكو بشأن املعلمني، وكذلك وسائل اليونسكو األخرى الرامية 
إىل تحسني نوعية املناهج الدراسية املستخدمة إلعداد املعلمني ونوعية أُطر املؤهالت وتحليالت قضايا الجنسني، وإىل 
تحسني كيفية تدريب املسؤولني عن إعداد املعلمني يف كل املستويات عىل استخدام أساليب مبتكرة لتنمية قدرات 

املعلمني؛

بمعايري  فيما يتعلق  وال سيّما  الجودة،  وضمان  اإلدارة  مجايل  يف  املعلمني  بإعداد  املعنية  املؤسسات  قدرات  بناء  )ب(  
املعلومات  تكنولوجيات  إلدراج  والتخطيط  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيات  باستخدام  املعلمني  قدرات  تعزيز 
واالتصاالت يف االسرتاتيجيات التعليمية، ووضع برامج إلعداد املعلمني تستند إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
والتعّلم املفتوح والتعّلم عن بُعد، وتنمية قدرات املعلمني عن طريق برامج تدريبية متاحة عىل اإلنرتنت تفيض إىل منح 

شهادات؛

للفرتة  املعهد  ميزانية  اعتماد  لدى  الحرص  أفريقيا  يف  القدرات  لبناء  الدويل  اليونسكو  معهد  إدارة  مجلس  من  ويطلب    - 3 
2018-2019، وفقاً للنظام األسايس للمعهد ولهذا القرار، عىل ما ييل:

األول  الرئييس  الربنامج  وأولويات  االسرتاتيجية  اليونسكو  أهداف  مع  وأنشطته  املعهد  أهداف  انسجام  ضمان  )أ(  
ومحوَري عمله؛

تعزيز وتطوير برامج املعهد ومشاريعه من أجل اإلسهام يف تحقيق النتيجة املنشودة للربنامج الرئييس األول الواردة  )ب(  
يف الفقرة 7 من هذا القرار؛

باملهمة  االضطالع  من  املعهد  لتمكني  الالزمة  واملالية  البرشية  املوارد  لتعبئة  العامة  املديرة  مع  العمل  مواصلة  )جـ(  
املسندة إليه؛
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ويحيط علماً بتخصيص اعتمادات مالية قدرها 700 480 4 دوالر ملعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا من    - 4
اعتمادات مالية قدرها  املعهد عن طريق تخصيص  العامة بدعم  للمديرة  للفرتة 2018-2019؛ ويأذن  املوحدة  امليزانية 

700 480 2 دوالر لهذا الغرض من اعتمادات امليزانية العادية املخصصة للربنامج الرئييس األول؛

أفريقيا  القدرات يف  لبناء  الدويل  اليونسكو  أنشطة معهد  التي ساهمت يف  األعضاء واملنظمات  للدول  ويعرب عن عرفانه    - 5
مساهمة فكرية أو مالية، ويدعوها إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة 2018-2019 وما بعدها؛

واملؤسسات  املانحة  والوكاالت  غري الحكومية  الدولية  واملنظمات  الحكومية  الدولية  واملنظمات  األعضاء  الدول  ويناشد    - 6
يف  القدرات  لبناء  الدويل  اليونسكو  معهد  أنشطة  تنفيذ  يف  مناسبة  أخرى  وبوسائل  باملال  املساهمة  الخاص  والقطاع 
األول  الرئييس  الربنامج  ألولويات  ووفقاً  املعهد،  إىل  املسندة  للمهمة  وفقاً  األعضاء،  الدول  لخدمة  فعالة  بصورة  أفريقيا 

وأهداف اليونسكو االسرتاتيجية للفرتة 2014-2021، ووفقاً لخطة املعهد االسرتاتيجية للفرتة 2014-2021؛

معهد  إسهام  عن  بمعلومات  النظامية،  التقارير  إطار  يف  دورياً،  الرئاسيتني  الهيئتني  موافاة  العامة  املديرة  من  ويطلب    - 7
اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا يف تحقيق النتيجة املنشودة التالية للربنامج الرئييس األول:

وضع و/أو تنفيذ سياسات وطنية خاصة باملعلمني وتحسني برامج إعداد املعلمني لزيادة عدد املعلمني املؤهلني  )أ(  
واملتحمسني )املساهمة يف بلوغ الغايات 4-ج و4-1 و4-2 للتنمية املستدامة( )محور العمل 1 - النتيجة املنشودة 5(

.
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 معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل
يف أمريكا الالتينية والكاريبي

قرار املؤتمر العام 39م/8 بشأن معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية  ٠١6٠٠
والكاريبي

إّن املؤتمر العام،

 2017-2016 العامني  لفرتة  والكاريبي  الالتينية  أمريكا  يف  العايل  للتعليم  الدويل  اليونسكو  معهد  بتقرير  علماً  إذ يحيط 
)الوثيقة 39م/تقرير/5(،

لضمان  والكاريبي  الالتينية  أمريكا  يف  العايل  للتعليم  الدويل  اليونسكو  ملعهد  الوظيفي  االستقالل  عىل  املحافظة  بأهمية  ويقر 
قدرته عىل تقديم الخدمات إىل الدول األعضاء بطريقة تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة،

والكاريبي  الالتينية  أمريكا  يف  العايل  للتعليم  الدويل  اليونسكو  معهد  يضطلع به  الذي  االسرتاتيجي  بالدور  أيضاً  ويقر 
الالتينية  أمريكا  الواقعة يف منطقة  األعضاء  الدول  والتكنولوجية يف  العلمية  التنمية  العايل وتعزيز  التعليم  فيما يخص تجديد 

والكاريبي،

يدعو مجلس إدارة معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكاريبي إىل إيالء األولوية للهدفني التاليني    - 1
يف برنامج املعهد:

عن  العايل،  التعليم  بني سائر مؤسسات  التعاون  وكذلك  الجامعات،  فيما بني  التعاون  لتعزيز  إقليمي  منرب  توفري  )أ(  
طريق تيسري مشاركة كرايس اليونسكو الجامعية املعنية بالتعليم العايل باملنطقة مشاركة نشيطة يف هذا التعاون 

وتيسري إقامة رشاكات فكرية فيما بينها عىل وجه الخصوص؛

التي ستشهدها  التطورات  املنطقة عن طريق رصد وتوجيه  العايل يف  التعليم  املتعلقة بتدويل  التصدي للتحديات  )ب(  
أمريكا  يف  العلمية  ودرجاته  وشهاداته  العايل  التعليم  بدراسات  باالعرتاف  الخاصة  اإلقليمية  عام 1974  اتفاقية 

الالتينية والكاريبي؛

عىل  الرتكيز  لضمان  عن كثب  الربنامج  تنفيذ  ومتابعة  االسرتاتيجية  التوجهات  رصد  إىل  اإلدارة  مجلس  أيضاً  ويدعو    - 2
أمور محددة، وإىل مواءمة توجهات املعهد وأنشطته مع توجهات وأنشطة مقّر اليونسكو واملكاتب امليدانية املوجودة يف 

املنطقة، وإىل االضطالع بدور فعال يف حشد الدعم اإلقليمي والدويل ملشاريع املعهد؛

أمريكا  يف  العايل  للتعليم  الدويل  اليونسكو  ملعهد  دوالر   3 170 000 قدرها  مالية  اعتمادات  بتخصيص  علماً  ويحيط    - 3
الالتينية والكاريبي من امليزانية املوحدة للفرتة 2018-2019؛ ويأذن للمديرة العامة بدعم املعهد عن طريق تخصيص 
اعتمادات مالية قدرها 000 170 2 دوالر لهذا الغرض من اعتمادات امليزانية العادية املخصصة للربنامج الرئييس األول؛

يف  العايل  للتعليم  الدويل  اليونسكو  ملعهد  املتواصل  لدعمها  البوليفارية  فنزويال  جمهورية  لحكومة  عرفانه  عن  ويعرب    - 4
أمريكا الالتينية والكاريبي ولتوفريها مباني املعهد مجاناً؛

دعمها  تجديد  أو  تقديم  عىل  الخاص  والقطاع  واملؤسسات  املانحة  والوكاالت  الدولية  واملنظمات  األعضاء  الدول  ويحث    - 5
ملعهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكاريبي لتمكينه من تنفيذ األنشطة الربنامجية املقررة لفرتة 

األعوام األربعة 2018-2021؛

معهد  إسهام  عن  بمعلومات  النظامية،  التقارير  إطار  يف  دورياً،  الرئاسيتني  الهيئتني  موافاة  العامة  املديرة  من  ويطلب    - 6
اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكاريبي يف تحقيق النتيجة املنشودة التالية للربنامج الرئييس األول:

تحسني السياسات والقدرات الوطنية لزيادة ُسبل انتفاع الجميع، رجاالً ونساًء، بالتعليم العايل املنصف وامليسور  )أ( 
التكلفة واملضمون الجودة، ولتعزيز االعرتاف بالدراسات )املساهمة يف بلوغ الغاية 4-3 للتنمية املستدامة( )محور 

العمل 1 - النتيجة املنشودة 4(.
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معهد املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية 
املستدامة التابع لليونسكو

والتنمية  ٠١٧٠٠ السالم  أجل  من  للرتبية  غاندي  املهاتما  معهد  بشأن  39م/9  العام  املؤتمر  قرار 
املستدامة التابع لليونسكو

إّن املؤتمر العام،

العامني  لفرتة  لليونسكو  التابع  املستدامة  والتنمية  السالم  أجل  من  للرتبية  غاندي  املهاتما  معهد  بتقرير  علماً  إذ يحيط 
2016- 2017 )الوثيقة 39م/تقرير/7(،

األول،  الرئييس  الربنامج  تنفيذ  يف  املستدامة  والتنمية  السالم  أجل  من  للرتبية  غاندي  املهاتما  ملعهد  املهمة  باإلسهامات  ويقر 
أجل  من  وبالتعليم  اإلنسان  وحقوق  السالم  أجل  من  وبالتعليم  العاملية  املواَطنة  بتعليم  الخاصة  أنشطته  تنفيذ  يف  وال سيّما 

التنمية املستدامة،

ويقر أيضاً بأهمية املحافظة عىل االستقالل الوظيفي ملعهد املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة لضمان 
قدرته عىل تقديم الخدمات إىل الدول األعضاء بطريقة استباقية تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة،

املستدامة  والتنمية  السالم  أجل  من  التعليم  مجال  يف  امتياز  مركز  غاندي  املهاتما  معهد  جعل  إىل  الرامية  بالعملية  ويرحب 
لتيسري إعداد مواطنني عامليني،

بعمله  ما يرتبط  املستدامة يف تحقيق  والتنمية  السالم  أجل  للرتبية من  املهاتما غاندي  املتخصصة ملعهد  باملساهمة  ينوه    - 1
الدول  قدرات  بتعزيز  املتعلقة  تلك  وال سيّما  األول،  الرئييس  بالربنامج  الخاصة  واألولويات  االسرتاتيجية  األهداف  من 
التنمية  أجل  من  والتعليم  اإلنسان،  وحقوق  السالم  أجل  من  والتعليم  العاملية،  املواَطنة  تعليم  فيما يخص  األعضاء 

املستدامة، والبحوث والدراسات االسترشافية، عن طريق ما ييل:

إدراج املهارات واملعارف واملواقف الالزمة لتحقيق السالم والتنمية املستدامة واملواَطنة العاملية يف املناهج الدراسية  )أ(  
املوجودة؛

التعّلم عن طريق إجراء بحوث بشأن العلوم  املعرفية، والقدرة  دعم االبتكارات املتعلقة باألساليب الرتبوية وُسبل  )ب(  
التحويلية للتعليم، ووسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتعّلم التجريبي؛

تدعيم قاعدة البحوث الخاصة بالسياسات واملمارسات التعليمية، وكذلك القدرات املتعلقة بإدارة املعارف ونرشها،  )جـ( 
فيما يخص القدرة التحويلية للتعليم من أجل السالم والتنمية املستدامة؛

تيسري إجراء حوارات دولية شاملة وقائمة عىل البيّنات بشأن السياسات التعليمية، وتيسري االضطالع بربامج تعليمية  )د( 
للشباب عىل شبكة اإلنرتنت بشأن السالم والتنمية املستدامة واملواَطنة العاملية، مع الرتكيز عىل تعزيز قدرات الشباب 

وكفاءاتهم يف ميدان املشاركة املدنية واالجتماعية النشيطة واملستدامة؛

اعتماد ميزانية  الحرص لدى  املستدامة  السالم والتنمية  للرتبية من أجل  املهاتما غاندي  إدارة معهد  ويطلب من مجلس    - 2
املعهد للفرتة 2018-2019، وفقاً للنظام األسايس للمعهد ولهذا القرار، عىل ما ييل:

ضمان انسجام أهداف املعهد وأنشطته مع أهداف اليونسكو االسرتاتيجية ومحوَري عمل الربنامج الرئييس األول  )أ(  
ومجاالته املواضيعية؛

)ب( دعم برامج اليونسكو ومشاريعها من أجل اإلسهام يف تحقيق النتائج املنشودة للربنامج الرئييس األول؛

تعزيز التعاون مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البرشية واملالية الالزمة لتمكني املعهد من مواصلة االضطالع بمهمته  )جـ( 
بوصفه مركز امتياز يف مجال التعليم من أجل السالم والتنمية املستدامة لتيسري إعداد مواطنني عامليني؛



39م/5  املعتمدة - الربنامج الرئييس األول85

ويحيط علماً بتخصيص اعتمادات مالية قدرها 800 353 3 دوالر ملعهد املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية    - 3
املستدامة من امليزانية املوحدة للفرتة 2018-2019؛ ويأذن للمديرة العامة بدعم املعهد عن طريق تخصيص اعتمادات 

مالية قدرها 800 353 دوالر لهذا الغرض من اعتمادات امليزانية العادية املخصصة للربنامج الرئييس األول؛

املهاتما  معهد  أنشطة  يف  ساهمت  التي  واملؤسسات  والهيئات  األعضاء  وللدول  الهندية  للحكومة  عرفانه  عن  ويعرب    - 4
الفرتة  خالل  دعمه  مواصلة  إىل  ويدعوها  مالية،  أو  فكرية  مساهمة  املستدامة  والتنمية  السالم  أجل  من  للرتبية  غاندي 

2018- 2019 وما بعدها؛

واملؤسسات  املانحة  والوكاالت  غري الحكومية  الدولية  واملنظمات  الحكومية  الدولية  واملنظمات  األعضاء  الدول  ويناشد    - 5
والقطاع الخاص املساهمة باملال وبوسائل أخرى مناسبة يف تنفيذ أنشطة معهد املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم 
اليونسكو  وأهداف  األول  الرئييس  الربنامج  أولويات  وتحقيق  األعضاء  الدول  لخدمة  فعالة  بصورة  املستدامة  والتنمية 

االسرتاتيجية للفرتة 2014-2021؛

معهد  إسهام  عن  بمعلومات  النظامية،  التقارير  إطار  يف  دورياً،  الرئاسيتني  الهيئتني  موافاة  العامة  املديرة  من  ويطلب    - 6
املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة يف تحقيق النتيجتني املنشودتني التاليتني للربنامج الرئييس األول:

لتمكينهم  الالزمة  السلوك  وأنماط  والقيم  واملهارات  باملعارف  املتعلمني  تزويد  أجل  من  الوطنية  القدرات  تعزيز  )أ(  
من التمتع بأنماط معيشية صحية، ومن تعزيز التنمية املستدامة والتفاعل مع العالم كمواطنني عامليني مسؤولني 
)املساهمة يف بلوغ الغايات 4-7 و4-أ و12-8 و13-3، ويف تحقيق الهدف 3، للتنمية املستدامة( )محور العمل 1 

- النتيجة املنشودة 6(؛

تمّخض البحوث وعمليات االسترشاف والرصد وإعداد التقارير بشأن هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم  )ب( 
حتى عام 2030 بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات ومعلومات تتيح التقدم نحو تحقيق هذا الهدف )املساهمة 

يف تحقيق الهدفني 4 و17 للتنمية املستدامة( )محور العمل 2 - النتيجة املنشودة 10(.
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1   تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى

العلوم الطبيعية

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر العلوم الطبيعية - ١  

 
 
 

محاور العمل / النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية
التشغيلية

ميزانية
املوظفني

 اعتمادات ميزانيةاملجموع
 الربنامج العادي1
 البالغة 595.2
مليون دوالر

 الحساب الخاص
للتكاليف اإلدارية

 الصناديق املدرة
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

3٠٠ 6٠4 ٢٨  –  –  – 3٠٠ 6٠4 ٢٨  3٠٠ 6٠4 ٢٨  3٠٠ 6٠4 ٢٨  ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

محور 
العمل ١

تسخري العلوم، ومنها العلوم 
األساسية، وكذلك التكنولوجيا 

واالبتكار واملعارف لتحقيق التنمية 
٨٠٠ 369 36  ٢٠٠ ٠٧5 ١٨  ٨٠٠ ٧٧9 ١٠  –  –  ٨٠٠ 5١4 ٧  ٨٠٠ 369 36  ٨٠٠ 369 36  املستدامة

النتيجة 
املنشودة 1

قيام الدول األعضاء بتعزيز قدرتها عىل 
وضع ورصد سياسات شاملة للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار ونُظم شاملة 

000 471 13  000 385 5  600 215 4  –  –  400 870 3  000 471 13  000 471 13  للمعارف

النتيجة 
املنشودة 2

قيام الدول األعضاء بتعزيز قدرتها 
املؤسسية والبرشية عىل إنتاج مواد 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتوزيعها 
000 654 19  300 691 11  300 799 5  –  –  400 163 2  000 654 19  000 654 19  وتطبيقها

النتيجة 
املنشودة 3

قيام الدول األعضاء املنتمية إىل الدول 
الجزرية الصغرية النامية، وكذلك 

املجتمعات املحلية والشعوب األصلية، 
بتعزيز قدرتها عىل االستعانة بنُظم 

املعارف املحلية وإيجاد أوجه تآزر مع 
العلوم من أجل التصدي لتحديات التنمية 

800 244 3  900 998  900 764  –  –  000 481 1  800 244 3  800 244 3  املستدامة

محور 
العمل ٢

تعزيز االستعانة بالعلوم من أجل 
اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية 

والحّد من مخاطر الكوارث ومكافحة 
5٠٠ ٢٠5 ٢١  ٧٠٠ ٧53 ١4  ٢٠٠ ٠59 ٢  –  –  6٠٠ 39٢ 4  5٠٠ ٢٠5 ٢١  5٠٠ ٢٠5 ٢١  تغري املناخ

النتيجة 
املنشودة 4

قيام الدول األعضاء بتعزيز إدارتها 
للموارد واملخاطر الجيولوجية سعياً إىل 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياتها 
600 633 3  400 127 1  200 244 1  –  –  000 262 1  600 633 3  600 633 3  املرتبطة بهذا األمر

النتيجة 
املنشودة 5

قيام الدول األعضاء بتعزيز إدارتها 
للموارد الطبيعية سعياً إىل تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة وغاياتها املرتبطة 
بالتنوع البيولوجي والقدرة عىل الصمود 

100 971 14  800 372 12  000 740  –  –  300 858 1  100 971 14  100 971 14  أمام تغري املناخ

النتيجة 
املنشودة 6

قيام الدول األعضاء باتخاذ املواقع 
املتمتعة بتسميات اليونسكو مواقع 

لتعّلم النهوج الجامعة والشاملة لتناول 
الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية 

800 600 2  500 253 1  000 75  –  –  300 272 1  800 600 2  800 600 2  للتنمية املستدامة 



39م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الثاني  89

1   تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى

 
 
 

محاور العمل / النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية
التشغيلية

ميزانية
املوظفني

 اعتمادات ميزانيةاملجموع
 الربنامج العادي1
 البالغة 595.2
مليون دوالر

 الحساب الخاص
للتكاليف اإلدارية

 الصناديق املدرة
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

محور 
العمل 3

تحسني املعارف وتعزيز القدرات 
عىل كل املستويات من أجل تحقيق 

3٠٠ ٨١١ 3١  ٢٠٠ 4٨4 ١٠  5٠٠ 393 ١6  –  –  6٠٠ 933 4  3٠٠ ٨١١ 3١  3٠٠ ٨١١ 3١  األمن املائي

النتيجة 
املنشودة 7

قيام الدول األعضاء بتعزيز تصّديها 
لتحديات األمن املائي سعياً إىل تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة وغاياتها املتعلقة 
باملياه، وكذلك إىل بلوغ غايات أخرى ملا 

يرتبط بهذا األمر من الخطط الدولية 
100 638 11  500 133 3  600 085 5  –  –  000 419 3  100 638 11  100 638 11  الخاصة باملياه

النتيجة 
املنشودة 8

قيام الدول األعضاء بتحسني السياسات 
وتعزيز القدرات املؤسسية والبرشية 

لتحقيق األمن املائي عن طريق التعاون 
200 173 20  700 350 7  900 307 11  –  –  600 514 1  200 173 20  200 173 20  العلمي

6٠٠ 3٨6 ٨9  ١٠٠ 3١3 43  5٠٠ ٢3٢ ٢9  –  –  ٠٠٠ ٨4١ ١6  6٠٠ 3٨6 ٨9  –  6٠٠ 3٨6 ٨9  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

9٠٠ 99٠ ١١٧  ١٠٠ 3١3 43  5٠٠ ٢3٢ ٢9  –  –  3٠٠ 445 45  9٠٠ 99٠ ١١٧  3٠٠ 6٠4 ٢٨  6٠٠ 3٨6 ٨9  املجموع الفرعي، املقر وامليدان

معاهد اليونسكو للعلوم

مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية 
)ICTP(  54 775 200  –  54 775 200  875 200  –  –  53 900 000  –  54 775 200

٢٠٠ ٧٧5 54  –  ٠٠٠ 9٠٠ 53  –  –  ٢٠٠ ٨٧5  ٢٠٠ ٧٧5 54  –  ٢٠٠ ٧٧5 54  املجموع الفرعي، معاهد اليونسكو للعلوم

١٠٠ ٧66 ١٧٢  ١٠٠ 3١3 43  5٠٠ ١3٢ ٨3  –  –  5٠٠ 3٢٠ 46  ١٠٠ ٧66 ١٧٢  3٠٠ 6٠4 ٢٨  ٨٠٠ ١6١ ١44  املجموع، الربنامج الرئييس الثاني
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مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

٢٠
بماليني الدوالرات

النتيجة املنشودة ٨النتيجة املنشودة ٧النتيجة املنشودة ٦النتيجة املنشودة ٥النتيجة املنشودة ٤النتيجة املنشودة ٣النتيجة املنشودة ٢النتيجة املنشودة ١

العجز املساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية)، باستثناء املركز الدويل للفيزياء النظرية والعجز، بحسب 
املناطق واملقر )اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

٨,٣
٪١١

٥٫٨
٪١١

٣٫٨
٪٥١١,١

٪١٥

٣٢,٨
٪٤٤

١٠٫٢
٪١٤

أوروبا وأمريكا
الشمالية

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

املقر

الدول
العربية

أفريقيا 

آسيا 
واملحيط الهادي 

 

بماليني الدوالرات

اإلسهام يف األولويتني العامتني

االولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

14٪20.5 مليون دوالر26٪37,8 مليون دوالريف إطار مجموع امليزانية التشغيلية



(SC/HYD)  قسم علوم المياه

مكتب أمانة مدير 
(IHP) البرنامج الهيدرولوجي الدولي

1 مدير  
1 خدمات عامة  

(SC/EES)  قسم العلوم اإليكولوجية

مكتب أمانة مدير برنامج اإلنسان 
(MAB) والمحيط الحيوي
1 مدير  
1 خدمات عامة  

قسم سياسات العلوم وبناء القدرات 
(SC/PCB)

مكتب المدير
1 مدير  
1 خدمات عامة  

(SC/AO) الوحدة اإلدارية
1 مهنية  

(B&F)  الميزانية والمالية
1 مهنية  
3 خدمات عامة  

(HR) الموارد البشرية
1 مهنية  
2 خدمات عامة  

(SC/EO)  المكتب التنفيذي
1 مهنية  
1 خدمات عامة  

وحدة تنسيق البرنامج 
 (PCE)  وتقييمه

2 مهنية    
 1 خدمات عامة     

وحدة إدارة المعلومات 
(IKM)  والمعارف

  2 مهنية 
1 خدمات عامة 

شعبة النظم الهيدرولوجية وندرة المياه 
(SC/HYD/HSS)

4 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة بحوث وسياسات برنامج اإلنسان والمحيط 
  ( (SC/EES/ESP) الحيوي: اإليكولوجيا والتنوع البيولوجي

4 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة الهيدرولوجيا اإليكولوجية وجودة المياه والتعليم 
(SC/HYD/EQE)   في مجال المياه

5 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة علوم األرض والحد من أخطار الكوارث الطبيعية 
 (SC/EES/EGR)

أمانة البرنامج الدولي لعلوم األرض 
 (IGGP) والحدائق الجيولوجية

5 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة نظم المياه الجوفية والمستوطنات 
(SC/HYD/GSS)

4 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة الربط الشبكي لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي: 
محميات المحيط الحيوي وبناء القدرات

  (SC/EES/NBC)
4 مهنية 
1 خدمات عامة  

شعبة السياسات والشراكات في مجال العلوم
(SC/PCB/SPP)

 5 مهنية  
2 خدمات عامة  

(ADG/SC) مكتب مساعد المدير العام
1 مساعد المدير العام   
1 خدمات عامة   

 شعبة بناء القدرات في مجال العلوم والهندسة
  (SC/PCB/ICB)

أمانة البرنامج الدولي 
(IBSP) للعلوم األساسية

 6 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة الجزر الصغيرة ومعارف السكان األصليين
(SC/PCB/SII) 

 3 مهنية  
1 خدمات عامة  

(SC)  قطاع العلوم الطبيعية
الهيكل التنظيمي (الوظائف الثابتة)

الميزانية الموحدة القائمة على اعتمادات ميزانية البرنامج العادي البالغة ٥٩٥٫٢ مليون دوالر 
مجموع الوظائف 

المقر  
53 مهنية 
22 خدمات عامة 

المكاتب الميدانية
33 مهنية 

17٫5 وطنية مهنية  
2 خدمات عامة 

مجموع الوظائف في المقر 
والمكاتب الميدانية

  
86 مهنية 

17٫5 وطنية مهنية 
24 خدمات عامة 

١٢٧٫5 المجموع: 

٢  مجموع المعاهد: 

أفريقيا

11 مهنية  
7 وطنية مهنية 

الدول العربية

4 مهنية  
3 وطنية مهنية  
1 خدمات عامة  

آسيا والمحيط الهادي

9 مهنية  
*5٫5 وطنية مهنية  

1 خدمات عامة  
* وظيفة مشتركة مع اللجنة الدولية لعلوم المحيطات

أوروبا وأمريكا الشمالية

2 مهنية  

أمريكا الالتينية والكاريبي

7 مهنية  
2 وطنية مهنية  

المكاتب الميدانية

المركز الدولي للفيزياء النظرية
(ICTP) /مزكز ترييستي
2 مهنية  

معاهد العلوم
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العلوم الطبيعية

 العلوم الطبيعية - ٢   امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر
)خطة اإلنفاق)

 
 
 

محاور العمل / النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية
التشغيلية

ميزانية
املوظفني

 اعتمادات ميزانيةاملجموع
 الربنامج العادي1

 البالغة 518 مليون
دوالر

 الحساب الخاص
للتكاليف اإلدارية

 الصناديق املدرة
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

3٠٠ 6٠4 ٢٨  –  –  –  3٠٠ 6٠4 ٢٨  3٠٠ 6٠4 ٢٨  3٠٠ 6٠4 ٢٨  ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

محور 
العمل ١

تسخري العلوم، ومنها العلوم 
األساسية، وكذلك التكنولوجيا 

واالبتكار واملعارف لتحقيق التنمية 
٧٠٠ ١١4 3٢  ٠٠٠ ٨56 ١٨  ٨٠٠ ٧٧9 ١٠  –    –    9٠٠ 4٧٨ ٢  ٧٠٠ ١١4 3٢  ٧٠٠ ١١4 3٢  املستدامة

النتيجة 
املنشودة 1

قيام الدول األعضاء بتعزيز قدرتها عىل 
وضع ورصد سياسات شاملة للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار ونُظم شاملة 

600 428 12  400 807 6  600 215 4  –    –    600 405 1  600 428 12  600 428 12  للمعارف

النتيجة 
املنشودة 2

قيام الدول األعضاء بتعزيز قدرتها 
املؤسسية والبرشية عىل إنتاج مواد 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتوزيعها 
400 155 17  600 748 10  300 799 5  –    –    500 607  400 155 17  400 155 17  وتطبيقها

النتيجة 
املنشودة 3

قيام الدول األعضاء املنتمية إىل الدول 
الجزرية الصغرية النامية، وكذلك 

املجتمعات املحلية والشعوب األصلية، 
بتعزيز قدرتها عىل االستعانة بنُظم 

املعارف املحلية وإيجاد أوجه تآزر مع 
العلوم من أجل التصدي لتحديات التنمية 

700 530 2  000 300 1  900 764  –    –    800 465  700 530 2  700 530 2  املستدامة

محور 
العمل ٢

تعزيز االستعانة بالعلوم من أجل 
اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية 

والحّد من مخاطر الكوارث ومكافحة 
٠٠٠ 6١4 ١9  6٠٠ 533 ١5  ٢٠٠ ٠59 ٢  –    –    ٢٠٠ ٠٢١ ٢  ٠٠٠ 6١4 ١9  ٠٠٠ 6١4 ١9  تغري املناخ

النتيجة 
املنشودة 4

قيام الدول األعضاء بتعزيز إدارتها 
للموارد واملخاطر الجيولوجية سعياً إىل 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياتها 
500 496 3  400 455 1  200 244 1  –    –    900 796  500 496 3  500 496 3  املرتبطة بهذا األمر

النتيجة 
املنشودة 5

قيام الدول األعضاء بتعزيز إدارتها 
للموارد الطبيعية سعياً إىل تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة وغاياتها املرتبطة 
بالتنوع البيولوجي والقدرة عىل الصمود 

800 744 13  900 169 12  000 740  –    –    900 834  800 744 13  800 744 13  أمام تغري املناخ

النتيجة 
املنشودة 6

قيام الدول األعضاء باتخاذ املواقع 
املتمتعة بتسميات اليونسكو مواقع 

لتعّلم النهوج الجامعة والشاملة لتناول 
الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية 

700 372 2  300 908 1  000 75  –    –    400 389  700 372 2  700 372 2  للتنمية املستدامة 

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى  -1
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محاور العمل / النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية
التشغيلية

ميزانية
املوظفني

 اعتمادات ميزانيةاملجموع
 الربنامج العادي1

 البالغة 518 مليون
دوالر

 الحساب الخاص
للتكاليف اإلدارية

 الصناديق املدرة
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

محور 
العمل 3

تحسني املعارف وتعزيز القدرات 
عىل كل املستويات من أجل تحقيق 

900 717 32  200 909 11  500 393 16  –    –   200 415 4  900 717 32  900 717 32  األمن املائي

النتيجة 
املنشودة 7

قيام الدول األعضاء بتعزيز تصّديها 
لتحديات األمن املائي سعياً إىل تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة وغاياتها املتعلقة 
باملياه، وكذلك إىل بلوغ غايات أخرى ملا 

يرتبط بهذا األمر من الخطط الدولية 
700 612 11  400 559 3  600 085 5  –    –    700 967 2  700 612 11  700 612 11  الخاصة باملياه

النتيجة 
املنشودة 8

قيام الدول األعضاء بتحسني السياسات 
وتعزيز القدرات املؤسسية والبرشية 

لتحقيق األمن املائي عن طريق التعاون 
200 105 21  800 349 8  900 307 11  500 447 1  200 105 21  200 105 21  العلمي

6٠٠ 446 ٨4  ٨٠٠ ٢9٨ 46  5٠٠ ٢3٢ ٢9  –    –    3٠٠ 9١5 ٨  6٠٠ 446 ٨4  -    6٠٠ 446 ٨4  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

9٠٠ ٠5٠ ١١3 ٨٠٠ ٢9٨ 46  5٠٠ ٢3٢ ٢9  –    –    6٠٠ 5١9 3٧  9٠٠ ٠5٠ ١١3 3٠٠ 6٠4 ٢٨ 6٠٠ 446 ٨4  املجموع الفرعي، املقر وامليدان

معاهد اليونسكو للعلوم

مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية 
)ICTP(  54 719 400    -  54 719 400  819 400    –    –  53 900 000    –  54 719 400

4٠٠ ٧١9 54  –    ٠٠٠ 9٠٠ 53  –    –    4٠٠ ٨١9  4٠٠ ٧١9 54  -    4٠٠ ٧١9 54  املجموع الفرعي، معاهد اليونسكو للعلوم

3٠٠ ٧٧٠ ١6٧ ٨٠٠ ٢9٨ 46  5٠٠ ١3٢ ٨3  –    –    ٠٠٠ 339 3٨  3٠٠ ٧٧٠ ١6٧ 3٠٠ 6٠4 ٢٨ ٠٠٠ ١66 ١39 املجموع، الربنامج الرئييس الثاني

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى  -1
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مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

بماليني الدوالرات

النتيجة املنشودة ٨النتيجة املنشودة ٧النتيجة املنشودة ٦النتيجة املنشودة ٥النتيجة املنشودة ٤النتيجة املنشودة ٣النتيجة املنشودة ٢النتيجة املنشودة ١

العجز املساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

 توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية)، باستثناء املركز الدويل للفيزياء النظرية والعجز،
بحسب املناطق واملقر )اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

٨,١
٪١٢

٧٫٩
٪١٢

٣٫٣
٪٥٩,٧

٪١٥

٢٨,٨
٪٤٣

٨٫٩
٪١٣

أوروبا وأمريكا
الشمالية

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

املقر

الدول
العربية

أفريقيا 

آسيا 
واملحيط الهادي 

 

بماليني الدوالرات

اإلسهام يف األولويتني العامتني

االولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

14٪19.2 مليون دوالر25٪34.5 مليون دوالريف إطار مجموع امليزانية التشغيلية



(SC/HYD)  قسم علوم المياه

مكتب أمانة مدير 
(IHP) البرنامج الهيدرولوجي الدولي

1 مدير  
1 خدمات عامة  

(SC/EES)  قسم العلوم اإليكولوجية

مكتب أمانة مدير برنامج اإلنسان 
(MAB) والمحيط الحيوي
1 مدير  
1 خدمات عامة  

قسم سياسات العلوم وبناء القدرات 
(SC/PCB)

مكتب المدير
1 مدير  
1 خدمات عامة  

(SC/AO) الوحدة اإلدارية

1 مهنية  

(B&F)  الميزانية والمالية
1 مهنية  
3 خدمات عامة  

(HR) الموارد البشرية
2 خدمات عامة  

(SC/EO)  المكتب التنفيذي
1 مهنية  
1 خدمات عامة  

وحدة تنسيق البرنامج 
 (PCE)  وتقييمه

2 مهنية    
 1 خدمات عامة     

وحدة إدارة المعلومات 
(IKM)  والمعارف

  2 مهنية 
1 خدمات عامة 

شعبة النظم الهيدرولوجية وندرة المياه 
(SC/HYD/HSS)

3 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة بحوث وسياسات برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي: 
  ( (SC/EES/ESP) اإليكولوجيا والتنوع البيولوجي

3 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة الهيدرولوجيا اإليكولوجية وجودة المياه والتعليم 
(SC/HYD/EQE)   في مجال المياه

5 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة علوم األرض والحد من أخطار الكوارث الطبيعية 
 (SC/EES/EGR)

أمانة البرنامج الدولي لعلوم األرض 
 (IGGP) والحدائق الجيولوجية

4 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة نظم المياه الجوفية والمستوطنات 
(SC/HYD/GSS)

3 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة الربط الشبكي لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي: 
  (SC/EES/NBC)  محميات المحيط الحيوي وبناء القدرات

3 مهنية 
1 خدمات عامة  

شعبة السياسات والشراكات في مجال العلوم
(SC/PCB/SPP)

 5 مهنية  
2 خدمات عامة  

(ADG/SC) مكتب مساعد المدير العام
1 مساعد المدير العام   
1 خدمات عامة   

 شعبة بناء القدرات في مجال العلوم والهندسة
  (SC/PCB/ICB)

أمانة البرنامج الدولي 
(IBSP) للعلوم األساسية
 5 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة الجزر الصغيرة ومعارف السكان األصليين
(SC/PCB/SII) 

 3 مهنية  
1 خدمات عامة  

(SC)  قطاع العلوم الطبيعية
الهيكل التنظيمي (الوظائف الثابتة)

الميزانية الموحدة القائمة على اعتمادات ميزانية البرنامج العادي البالغة ٥١٨ مليون دوالر (خطة اإلنفاق) مجموع الوظائف  

المقر  
45 مهنية 
22 خدمات عامة 

المكاتب الميدانية
26 مهنية 

15٫5 وطنية مهنية  
2 خدمات عامة 

مجموع الوظائف في المقر 
والمكاتب الميدانية

  
71 مهنية 

15٫5 وطنية مهنية 
24 خدمات عامة 

110٫5 المجموع: 

2  مجموع المعاهد: 

أفريقيا

9 مهنية  
6 وطنية مهنية 

الدول العربية

3 مهنية  
3 وطنية مهنية  
1 خدمات عامة  

آسيا والمحيط الهادي

7 مهنية  
*4٫5 وطنية مهنية  

1 خدمات عامة  
* وظيفة مشتركة مع اللجنة الدولية لعلوم المحيطات

أوروبا وأمريكا الشمالية

2 مهنية  

أمريكا الالتينية والكاريبي

5 مهنية  
2 وطنية مهنية  

المكاتب الميدانية

المركز الدولي للفيزياء النظرية
(ICTP) /مزكز ترييستي
2 مهنية  

معاهد العلوم
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العلوم الطبيعية

قرار املؤتمر العام 39م/13 بشأن الربنامج الرئييس الثاني  ٠٢٠٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:   - 1

)أ(   العمل، خالل الفرتة 2018-2021، عىل تنفيذ خطة العمل الخاصة بالربنامج الرئييس الثاني التي تنتظم 
بنيتها حول الهدفني االسرتاتيجيني التاليني ومحاور العمل الثالثة التالية، مع الرتكيز بوجه خاص عىل 
أفريقيا واملساواة بني الجنسني وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية، وكذلك عىل الشباب 

والرشائح االجتماعية األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية؛

بلدان  فيما بني  التعاون  إىل  الثاني،  الرئييس  بالربنامج  الخاصة  العمل  تنفيذ خطة  أثناء  أيضاً،  اللجوء  )ب(  
الجنوب والتعاون بني بلدان الشمال وبلدان الجنوب بوصفه طريقة تكميلية لتنفيذ الربنامج، ومواصلة 
إقامة وتطوير الرشاكات مع املجتمع املدني والقطاع الخاص واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة 

وغريها من املنظمات الدولية يف جميع مراحل إعداد الربنامج، من أجل تحقيق ما ييل:

الهدف االسرتاتيجي الرابع: تدعيم نُظم وسياسات العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار - عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي

واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  لتسخري  املؤاتية  السياسية  الظروف  وتعزيز  تهيئة  املساعدة عىل   )1(
العلوم  بني  الروابط  تعزيز  طريق  عن  وال سيّما  األعضاء،  الدول  يف  املستدامة  التنمية  لتحقيق 
والسياسات واملجتمع من أجل النهوض باملساواة واالندماج االجتماعي. وسيشتمل ذلك عىل حشد 
جميع أصناف العلوم للميض قدماً يف التنمية املستدامة والتصدي للتحديات املعقدة واملرتابطة عىل 
الصعيد العاملي بطريقة جامعة للتخصصات. وسيجري النهوض بتنمية القدرات الخاصة بالبحث 
الدويل للفيزياء  العلوم والهندسة بوسائل تضم االستعانة بمركز عبد السالم  والتعليم يف مجايل 
النظرية، واألكاديمية العاملية للعلوم من أجل التقدم العلمي يف البلدان النامية، واملراكز املنتسبة 
بالتعاون مع  أهداف محددة  بأنشطة ذات  الجامعية؛ والقيام  اليونسكو  اليونسكو، وكرايس  إىل 
مجموعة كبرية من الرشكاء من القطاعني العام والخاص، مع الرتكيز بوجه خاص عىل االستفادة 

من إمكانيات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

الهدف االسرتاتيجي الخامس: تعزيز التعاون الدويل يف مجال العلوم بغية 

التصدي للتحديات الحرجة التي تفرضها التنمية املستدامة

تعزيز عملية إنتاج ونرش املعارف املرتبطة باملوارد الطبيعية وتنمية القدرات عن طريق التعاون    )2(
العلمي عىل الصعيد الدويل من أجل الحماية واإلدارة املستدامة للنُظم اإليكولوجية األرضية والتنوع 
الجيولوجية لكوكب  للموارد  الرشيدة  املياه العذبة واإلدارة  املائي فيما يخص  البيولوجي واألمن 
عمليات  وإعداد  الرصد،  أنشطة  تنسيق  ال الحرص  املثال  سبيل  عىل  التنفيذ  وسيشمل  األرض. 
التنمية  نماذج  وتعيني  القدرات،  وتنمية  الدولية،  التعاونية  املشاريع  وتحفيز  العلمية،  التقييم 
الكوارث  مخاطر  الحد من  تعزيز  عىل  العمل  وسيتواصل  محددة.  بمواقع  الخاصة  املستدامة 
املرتبطة باألخطار الطبيعية، وال سيّما عن طريق تنمية القدرات فيما يخص نُظم اإلنذار املبكر 
وتقييم مخاطر الفيضانات والجفاف واالنزالقات األرضية وغريها من املخاطر الجيولوجية، من 

أجل الحد من املخاطر وتعزيز التأهب والقدرة عىل الصمود؛

97
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الدويل  عبد السالم  ملركز  دوالر   54 775 200 ومنها  دوالر،   172 766 100 قدرها  مالية  اعتمادات  تخصيص  )جـ( 
من جميع  الواردة  األموال  تضم  التي  املوحدة  امليزانية  من  للفرتة 2019-2018  الغرض  لهذا  النظرية،  للفيزياء 

مصادر التمويل؛

ويطلب من املديرة العامة القيام بما ييل:   - 2

تنفيذ مختلف األنشطة التي يأذن بها هذا القرار بطريقة تضمن أيضاً تحقيق جميع ما يخص الربنامج الرئييس  )أ(  
الثاني من األهداف العامة لألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني الجنسني؛

موافاة الهيئتني الرئاسيتني دورياً، يف إطار التقارير النظامية، بمعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤتمر  )ب(  
العام وعن تحقيق النتائج املنشودة التالية:

محور العمل ١: تسخري العلوم، ومنها العلوم األساسية، وكذلك التكنولوجيا 
واالبتكار واملعارف لتحقيق التنمية املستدامة

قيام الدول األعضاء بتعزيز قدرتها عىل وضع ورصد سياسات شاملة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ونُظم    )1(
شاملة للمعارف؛

قيام الدول األعضاء بتعزيز قدرتها املؤسسية والبرشية عىل إنتاج مواد العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتوزيعها    )2(
وتطبيقها؛

قيام الدول األعضاء املنتمية إىل الدول الجزرية الصغرية النامية، وكذلك املجتمعات املحلية والشعوب األصلية،    )3(
بتعزيز قدرتها عىل االستعانة بنُظم املعارف املحلية وإيجاد أوجه تآزر مع العلوم من أجل التصدي لتحديات 

التنمية املستدامة؛

محور العمل ٢: تعزيز االستعانة بالعلوم من أجل اإلدارة املستدامة للموارد 
الطبيعية والحّد من مخاطر الكوارث ومكافحة تغري املناخ

قيام الدول األعضاء بتعزيز إدارتها للموارد واملخاطر الجيولوجية سعياً إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة   )4(
وغاياتها املرتبطة بهذا األمر؛

وغاياتها  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  إىل  الطبيعية سعياً  للموارد  إدارتها  بتعزيز  األعضاء  الدول  قيام   )5(
املرتبطة بالتنوع البيولوجي والقدرة عىل الصمود أمام تغري املناخ؛

قيام الدول األعضاء باتخاذ املواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو مواقع لتعّلم النهوج الجامعة والشاملة لتناول   )6(
الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية للتنمية املستدامة؛

محور العمل 3: تحسني املعارف وتعزيز القدرات عىل كل املستويات من أجل 
تحقيق األمن املائي

قيام الدول األعضاء بتعزيز تصّديها لتحديات األمن املائي سعياً إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياتها   )7(
املتعلقة باملياه، وكذلك إىل بلوغ غايات أخرى ملا يرتبط بهذا األمر من الخطط الدولية الخاصة باملياه؛

قيام الدول األعضاء بتحسني السياسات وتعزيز القدرات املؤسسية والبرشية لتحقيق األمن املائي عن طريق   )8(
التعاون العلمي؛

تضمني التقرير االسرتاتيجي الخاص بالنتائج املحققة يف مجال تنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤتمر العام استعراضاً  )جـ( 
ملحاور العمل ونتائجها املنشودة يتضمن االقرتاحات املحتملة لإلبقاء عليها أو إعادة توجيهها أو لوضع اسرتاتيجيات 
للخروج منها أو إلنهائها، واالستناد يف كل هذه األمور إىل معايري تقييم واضحة، واالستناد فيها أيضاً، عند االقتضاء، 
إىل عمليات التقييم واملراجعة التي يجريها مرفق اإلرشاف الداخيل، وموافاة املجلس التنفيذي بهذا االستعراض إبّان 

دورته التاسعة بعد املائتني؛

إعداد تقرير عن تعبئة املوارد يتضمن تحليالً شامالً لجميع جوانب التعبئة االسرتاتيجية للموارد لدى اليونسكو،  )د(  
وموافاة املجلس التنفيذي بهذا التقرير إبّان دورته التاسعة بعد املائتني.
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والتكنولوجيا  للعلوم  املحورية  األهمية  تأكيد   2012 عام  يف  ُعقد  الذي  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  مؤتمر  يف  تم   ٠٢٠٠١
واالبتكار، وتبادل املعارف، وتنمية القدرات من أجل القضاء عىل الفقر وتحقيق التنمية املستدامة، وتُوج ذلك باعتماد 
تعزيز  مسألة  تأكيد  أيضاً  وتم   .2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطَة   2015 عام  يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
التكنولوجيا  العلمية وتطوير  البحوث  العلوم والسياسات واملجتمع بوصفه أمراً رضورياً لضمان تلبية  الروابط بني 
ورسم السياسات الحتياجات املجتمع والتصدي لتحديات االستدامة. وتندرج العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030 بوصفها وسيلة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش، إذ إنها تنص عىل إنشاء 
لخدمة  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  تسخري  بشأن  املعنية  الجهات  متعدد  منتدى  وإقامة  التكنولوجيا  لتيسري  آلية 
والتكنولوجيا  العلوم  بتسخري  املتحدة معني  األمم  فريق عمل مشرتك بني وكاالت  وإنشاء  املستدامة،  التنمية  أهداف 
الرئييس  الربنامج  إىل تفويض  اليونسكو. ونظراً  التنمية املستدامة، وهو فريق تشارك فيه  واالبتكار لتحقيق أهداف 
الثاني املنصوص عليه يف األهداف االسرتاتيجية الواردة يف الوثيقة 37م/4، يضطلع هذا الربنامج بدور هام يف هذه 

العمليات، إضافة إىل اإلسهام يف تحقيق ورصد التقدم نحو تحقيق عدد كبري من أهداف التنمية املستدامة.

 2021-2014 للفرتة  األجل  املتوسطة  االسرتاتيجية  أهداف  من  والخامس  الرابع  االسرتاتيجيني  بالهدفني  وعمالً   ٠٢٠٠٢
 2021-2018 األربعة  األعوام  فرتة  خالل  السياق،  هذا  يف  الثاني،  الرئييس  الربنامج  سريكز  37م/4(،  )الوثيقة 

)الوثيقة 39م/5(، عىل النتائج املنشودة التالية:

الربنامج الرئييس الثاني – العلوم الطبيعية

األهداف 
االسرتاتيجية 

للوثيقة 3٧م/4

الهدف االسرتاتيجي الرابع: 
تدعيم نُظم وسياسات العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار - عىل 

الصعيد الوطني واإلقليمي 
والعاملي

الهدف االسرتاتيجي الخامس: تعزيز التعاون الدويل يف مجال العلوم 
بغية التصدي للتحديات الحرجة التي تفرضها التنمية املستدامة

محاور العمل يف 
الوثيقة 39م/5

 محور العمل ١ 
تسخري العلوم، ومنها العلوم 

األساسية، وكذلك التكنولوجيا 
واالبتكار واملعارف لتحقيق 

التنمية املستدامة

محور العمل ٢
تعزيز االستعانة بالعلوم من 

أجل اإلدارة املستدامة للموارد 
الطبيعية والحّد من مخاطر 

الكوارث ومكافحة تغري املناخ

محور العمل 3
تحسني املعارف وتعزيز القدرات 

عىل كل املستويات من أجل 
تحقيق األمن املائي

النتائج املنشودة يف 
الوثيقة 39م/5

النتيجة املنشودة ١: قيام الدول 
األعضاء بتعزيز قدرتها عىل 

وضع ورصد سياسات شاملة 
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

ونُظم شاملة للمعارف

النتيجة املنشودة ٢: قيام الدول 
األعضاء بتعزيز قدرتها املؤسسية 

والبرشية عىل إنتاج مواد العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار وتوزيعها 

وتطبيقها

النتيجة املنشودة 3: قيام 
الدول األعضاء املنتمية إىل الدول 

الجزرية الصغرية النامية، وكذلك 
املجتمعات املحلية والشعوب 
األصلية، بتعزيز قدرتها عىل 

االستعانة بنُظم املعارف املحلية 
وإيجاد أوجه تآزر مع العلوم من 

أجل التصدي لتحديات التنمية 
املستدامة

النتيجة املنشودة 4: قيام الدول 
األعضاء بتعزيز إدارتها للموارد 
واملخاطر الجيولوجية سعياً إىل 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة 
وغاياتها املرتبطة بهذا األمر

النتيجة املنشودة 5: قيام 
الدول األعضاء بتعزيز إدارتها 

للموارد الطبيعية سعياً إىل 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

وغاياتها املرتبطة بالتنوع 
البيولوجي والقدرة عىل الصمود 

أمام تغري املناخ

النتيجة املنشودة 6: قيام الدول 
األعضاء باتخاذ املواقع املتمتعة 

بتسميات اليونسكو مواقع لتعّلم 
النهوج الجامعة والشاملة لتناول 

الجوانب البيئية واالقتصادية 
واالجتماعية للتنمية املستدامة

النتيجة املنشودة ٧: قيام 
الدول األعضاء بتعزيز تصّديها 
لتحديات األمن املائي سعياً إىل 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة 
وغاياتها املتعلقة باملياه، وكذلك 
إىل بلوغ غايات أخرى ملا يرتبط 

بهذا األمر من الخطط الدولية 
الخاصة باملياه

النتيجة املنشودة ٨: قيام الدول 
األعضاء بتحسني السياسات 

وتعزيز القدرات املؤسسية 
والبرشية لتحقيق األمن املائي عن 

طريق التعاون العلمي
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مساعدة الدول األعضاء عىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠

بطريقة  أمورها  تُدار  التي  واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  الحاسم  الدور  التجارب  من  مستمدة  وفرية  بيّنات  تثبت   ٠٢٠٠3
أخالقية يف تحقيق التنمية، ولكّن خطة التنمية املستدامة لعام 2030 هي أول صك دويل يعرتف فيه املجتمع الدويل 
األمر  هذا  وينطبق  املستدامة.  التنمية  لتحقيق  الرئيسية  العوامل  من  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  بكون  رصاحة 
عىل كل أهداف التنمية املستدامة، وسيكون موضع تركيز محور العمل 1 الذي يندرج يف إطار الهدف االسرتاتيجي 
)املساواة  و5  )التعليم(   4 األهداف  عىل  الرتكيز  مع  املستدامة  التنمية  أهداف  كل  تحقيق  يف  يساهم  والذي  الرابع، 
املؤاتية  البيئة  تهيئة  عىل  األعضاء  الدول  اليونسكو  التنفيذ(. وستساعد  )وسائل  و17  )االبتكار(  و9  الجنسني(  بني 
العلوم  مجال  يف  والبرشية  املؤسسية  القدرات  ولتنمية  واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  شاملة  نُظم وسياسات  لوضع 

والتكنولوجيا واالبتكار والهندسة.

املثال  ملواجهة تحديات محددة تضم عىل سبيل  واالبتكار  والتكنولوجيا  بالعلوم  االستعانة  ذاته من  الوقت  وال بّد يف   ٠٢٠٠4
وخدمات  البيولوجي،  التنوع  وفقدان  املحدودة،  العذبة  املياه  موارد  وإدارة  الطبيعية،  واملخاطر  املناخ  تغري  عواقب 
وسيكون  والتوظيف.  األعمال،  وريادة  املستدامة،  االقتصادية  والتنمية  املعدنية،  املوارد  وإدارة  اإليكولوجية،  النُظم 
)املدن(  و11  )املياه(   6 املستدامة  التنمية  بأهداف  يتعلق  فيما  واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  املحدد  التطبيق 
الهدف  املندرجني يف نطاق  العمل 2 و3  الرتكيز يف محوري  البيولوجي( موضوع  )التنوع  املناخ( و15  و13 )تغري 
الدويل  الهيدرولوجي  الربنامج  بها  يضطلع  التي  الشاملة  واملرشوعات  األنشطة  مجموعة  أما  الخامس.  االسرتاتيجي 
العذبة  املياه  مجاالت  يف  الجيولوجية  والحدائق  األرض  لعلوم  الدويل  والربنامج  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  وبرنامج 
املناخ،  بتغري  الخاصة  والتدابري  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  املكرسة  والعلوم  األرض،  وعلوم  اإليكولوجية  والعلوم 
والحدائق  الحيوي،  املحيط  )محميات  املستدامة  للتنمية  املخصصة  للمواقع  الفريدة  العاملية  الشبكات  عن  فضالً 
املجتمعات  إقامة  يخص  فيما  األهمية  من  وقدراً  نسبية  ميزة  اليونسكو  فتمنح  لليونسكو(،  العاملية  الجيولوجية 

القادرة عىل الصمود.

التنمية املستدامة لعام 2030 وأهداف  الثاني بوصفها خطط عمل لتنفيذ خطة  الرئييس  وستصمم برامج الربنامج   ٠٢٠٠5
عمل  خطة  ومنها  األخرى،  بالخطط  وثيقاً  ارتباطاً   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  وترتبط  املستدامة.  التنمية 
اتفاقية  إطار  يف   2011 عام  يف  وضعت  التي  البيولوجي  للتنوع  آيتيش  وأهداف  التنمية،  تمويل  بشأن  أبابا  أديس 
عمل  وبرنامج  ساموا(،  )مسار  النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  ل  املعجَّ العمل  وإجراءات  البيولوجي،  التنوع 
واتفاق   ،۲۰۳۰-۲۰۱5 للفرتة  الكوارث  مخاطر  من  للحد  ِسنداي  وإطار  نمواً،  البلدان  أقل  لصالح  اسطنبول 
باريس املتعلق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وتتطلب هذه الخطط جميعها وضع نُظم ُمحكمة 
الربنامج  أنشطة  وتراعي  الربامج.  وتنفيذ  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  يف  البيّنات  عىل  قائمة  وسياسات 
 2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  إطار  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  كل  بني  الرتابط  ينبغي  كما  الثاني  الرئييس 

وخطط التنمية املذكورة آنفاً.

ويلخص الجدول الوارد أدناه الدعم الذي يقدمه الربنامج الرئييس الثاني إىل الدول األعضاء سعياً إىل تحقيق أهداف   ٠٢٠٠6
املستدامة،  التنمية  أهداف  املندرجة يف  املحددة  للغايات  املبارش والتأثري اإلضايف  التأثري  بما يف ذلك  املستدامة  التنمية 

كما هو مبني أيضاً يف الجدول السابق الذي ًعرضت فيه النتائج املنشودة.

تحقيق  يف  اإلسهام  أجل  من  املنشودة  نتائجه  مع  ُصمم  قد  الثاني  الرئييس  الربنامج  كامل  بأن  التذكري  ويجدر   ٠٢٠٠٧
الهدف 1 من أهداف التنمية املستدامة املتعلق بالقضاء عىل الفقر والهدف 10 املتعلق بالحد من أوجه الالمساواة.
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عرض مفصل إلسهام الربنامج الرئييس الثاني يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة 
لعام ٢٠3٠
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النتيجة املنشودة ١: قيام الدول 
األعضاء بتعزيز قدرتها عىل وضع 

ورصد سياسات شاملة للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار ونُظم شاملة 

للمعارف

7-45-5
5-ب

3-85-9
9-ب
3-9

3-13- 1-15
5-15
9-15

- 6-17
8-17

14-17
- 16-17
19-17

النتيجة املنشودة ٢: قيام الدول 
األعضاء بتعزيز قدرتها املؤسسية 

والبرشية عىل إنتاج مواد العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار وتوزيعها 

وتطبيقها

- 3-4
5-4
4-ب
4-ج
7-4

7-أ5-5

7-ب

5-9
9-ب
9-ج

17-139-123-أ

النتيجة املنشودة 3: قيام الدول 
األعضاء املنتمية إىل الدول الجزرية 

الصغرية النامية، وكذلك املجتمعات 
املحلية والشعوب األصلية، بتعزيز 

قدرتها عىل االستعانة بنُظم املعارف 
املحلية وإيجاد أوجه تآزر مع العلوم 

من أجل التصدي لتحديات التنمية 
املستدامة

5-13-2

4-2

5-2

4-ج

7-4

2-105-11
11-ب
4-11

5-12
8-12

1-13
3-13
13-ب
2-13

1-14
2-14

3-15
5-15
1-15
6-15

6-17
9-17

16-17
17-17

النتيجة املنشودة 4: قيام الدول 
األعضاء بتعزيز إدارتها للموارد 
واملخاطر الجيولوجية سعياً إىل 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة 
وغاياتها املرتبطة بهذا األمر

5-17-45-55-6

6-6

3-8

9-8

1-9
5-9

4-11
5-11
11-ب

2-12
1-12
12-ب

1-13
3-13
13-ب

3-159-17

النتيجة املنشودة 5: قيام الدول 
األعضاء بتعزيز إدارتها للموارد 

الطبيعية سعياً إىل تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة وغاياتها املرتبطة 

بالتنوع البيولوجي والقدرة عىل 
الصمود أمام تغري املناخ

4-2

2-أ

5-2

5-53-6

5-6

6-6

6-أ

12-أ9-8
12-ب

1-13

3-13

13-ب

2-13

17-17الكل

النتيجة املنشودة 6: قيام الدول 
األعضاء باتخاذ املواقع املتمتعة 

بتسميات اليونسكو مواقع لتعّلم 
النهوج الجامعة والشاملة لتناول 

الجوانب البيئية واالقتصادية 
واالجتماعية للتنمية املستدامة

8-74-ب4-15-27-45-56-6

9-8

3-8

3-9

1-9

4-11

11-ب

2-12
5-12
12-ب
1-12

1-13
3-13

2-14- 1-15
5-15
9-15

النتيجة املنشودة ٧: قيام الدول 
األعضاء بتعزيز تصّديها لتحديات 

األمن املائي سعياً إىل تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة وغاياتها املتعلقة 

باملياه، وكذلك إىل بلوغ غايات أخرى 
ملا يرتبط بهذا األمر من الخطط 

الدولية الخاصة باملياه

9-5الكل5-19-35-45-5
9-أ

1-11
5-11
11-ب

13-121-أ
3-13
13-ب

3-1518-17

النتيجة املنشودة ٨: قيام الدول 
األعضاء بتحسني السياسات وتعزيز 
القدرات املؤسسية والبرشية لتحقيق 

األمن املائي عن طريق التعاون 
العلمي

4-3 إىل5-19-3
5-4

9-5الكل5-5
9-أ

1-11
5-11
11-ب

1-13
3-13
13-ب

3-1518-17
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األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

الخاصة  التنفيذية  اليونسكو  اسرتاتيجية  تطبيق  عىل  جهوده  تركيز  الثاني  الرئييس  الربنامج  سيواصل    ٠٢٠٠٨
الربنامج  سيّما  وال  األولوية،  لهذه  الطليعية  الربامج  وتنفيذ   ،)2021  -  2014( أفريقيا  يف  املتمثلة  باألولوية 
يف  املستدامة  االقتصادية  االجتماعية  للتنمية  واملعارف  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  )تسخري   3 الطليعي 
أفريقيا( والربنامج الطليعي 4 )تعزيز العلوم ألغراض اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية األفريقية وللحد من 
االتحاد  خطة  لدعم  خاص  اهتمام  وسيوىل  أفريقيا.  إدارة  مع  الوثيق  بالتعاون  أفريقيا(،  يف  الكوارث  مخاطر 
 2 األهداف  بتحقيق  يتعلق  فيما   ،)2023-2013( العرشة  لألعوام  التنفيذية  وخطتها   2063 لعام  األفريقي 

و4 و6 و7 و17 من خطة عام 2063 1.

املستدامة  التنمية  دعم  أجل  واالبتكار من  والتكنولوجيا  للعلوم  إطار متني  بأهمية وضع  اعرتاف واضح  وثمة    ٠٢٠٠9
البحث والتطوير نمواً يف فرص  التي أحرزت تقدماً يف مجال  البلدان  أفريقيا، وتشهد  الوطني يف  عىل الصعيد 
األفريقية يف سياساتها ويف أطرها  البلدان  الثاني  الرئييس  الربنامج  الدخل. وسيدعم  للبيئة ويف  املراعية  العمل 
العاملي  املرصد  خالل  من  وال سيما  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  ونظم  املعارف  بإنتاج  الخاصة  املؤسسية 
نحو  عىل  القدرات  تنمية  وأنشطة   )GO-SPIN( واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  بوثائق  املعني 
النساء والشباب وإنشاء الوظائف املستدامة وزيادة استخدام تكنولوجيات املعلومات  هادف، مع الرتكيز عىل 
بني  للرشاكة  إقليمية  شبكة  وإقامة  األفريقية،  العلوم  أكاديميات  شبكة  تشمل  بوسائل  وذلك  واالتصاالت، 
املشرتكة  األنشطة  عىل  اهتمامه  األساسية  للعلوم  الدويل  الربنامج  سريكز  الهدف،  لهذا  وتحقيقاً  األكاديميات. 
البلدان  يف  العلمي  التقدم  أجل  من  للعلوم  العاملية  واألكاديمية  النظرية  للفيزياء  الدويل  السالم  عبد  مركز  مع 
برنامج  ذاتها  النامي  للعالم  العلوم  أكاديمية  ولدى  الجامعية.  اليونسكو  وكرايس   2 الفئة  ومراكز  النامية 
والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تعليم  أفريقيا. وسيجري دعم  يف  نمواً  البلدان  أقل  خاص بشأن 
مع الرتكيز عىل الفتيات، من أجل تنمية قدرات أفريقيا األكاديمية يف مجال العلوم الطبيعية. وسريكز الربنامج 
الرئييس الثاني أيضاً عىل تعبئة املعارف املحلية ومعارف السكان األصليني من أجل تحقيق التنمية املستدامة 

يف مواجهة التغري العاملي.

اإلنسان  برنامج  مثالً  ومنها  أفريقيا،  يف  والشبكات  العلمية  املؤسسات  الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيعزز    ٠٢٠١٠
من  الجيولوجية  والحدائق  األرض  لعلوم  الدويل  والربنامج  الدويل  الهيدرولوجي  والربنامج  الحيوي  واملحيط 
الدعم  عىل  الربنامج  وسيعتمد  الفقر،  عىل  القضاء  إىل  سعياً  الطبيعية  للموارد  املستدامة  اإلدارة  تحقيق  أجل 
الدويل.  الهيدرولوجي  والربنامج  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  لربنامج  النشطة  الوطنية  اللجان  تقدمه  الذي 
يف  عليه  االهتمام  يركَّز  موضوعاً  يكون  فسوف  الطبيعية  واألخطار  املناخ  تغري  أمام  الصمود  عىل  القدرة  أما 
الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيعالج  الكوارث.  مخاطر  من  الحد  أنشطة  ويف  الدويل  الهيدرولوجي  الربنامج 
عىل  لها،  والتخطيط  والفيضانات  الجفاف  بحاالت  التنبؤ  من خالل  وذلك  املناخ،  بتغري  املرتبطة  املياه  قضايا 

سبيل املثال ال الحرص.

وسيجني الربنامج الرئييس الثاني فائدة مثىل من الوضع الراهن لإلصالح امليداني يف أفريقيا من خالل تعزيز    ٠٢٠١١
آليات  املتحدة )أي  التابعة لألمم  املواضيعية  الجماعات االقتصادية اإلقليمية واملشاركة يف األفرقة  التعاون مع 
املؤسسية.  القدرات  تنمية  تستهدف  اسرتاتيجية  وبرامج  مرشوعات  عىل  الوقوف  أجل  من  اإلقليمي(  التنسيق 
وستزداد موارد الربنامج العادي املخصصة ألفريقيا بما يقارب 20٪ من حيث القيمة النسبية، مع تخصيص 
امليزانية  الخارجة عن  املوارد  أن تزداد تعبئة  املفروض  أفريقيا. ومن  امليدانية يف  للمكاتب  الزيادة  أغلبية هذه 

بعد الرتكيز عىل منطقة أفريقيا يف التدريب الذي سيوفر لجميع الربامج الرئيسية.

خطة االتحاد األفريقي لعام 2063، الهدف 2: تحقيق التعليم الجيد للمواطنني وثورة املهارات استناداً إىل الدعم الذي تقدمه العلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛ والهدف 4:   1
تحويل االقتصادات؛ والهدف 6: تحقيق االقتصاد األزرق/اقتصاد املحيطات إلتاحة النمو االقتصادي املتسارع؛ والهدف 7: إقامة االقتصادات واملجتمعات املستدامة بيئياً 

والقادرة عىل الصمود أمام تغري املناخ؛ والهدف 17: تحقيق املساواة الكاملة بني الجنسني يف جميع مجاالت الحياة.
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األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

إن الربنامج الرئييس الثاني ملتزم بالعمل عىل تحقيق املساواة بني الجنسني يف مجال العلوم، وقد زاد تركيزه    ٠٢٠١٢
لتحقيق  الثانية  اليونسكو  عمل  لخطة  وفقاً  املاضية  العامني  فرتات  خالل  العلوم  يف  النساء  دور  تعزيز  عىل 
و5-أ   5-5 الغايات  يف  مبارشة  مساهمة  الثاني  الرئييس  الربنامج  عمل  وسيساهم  الجنسني.  بني  املساواة 
أيضاً  املرأة، وسيسهم  الجنسني وتمكني  املستدامة 5 واملتعلقة باملساواة بني  التنمية  املندرجة يف هدف  و5-ج 
ويشمل  الجنسني،  بقضايا  متعلقاً  مكوناً  واملتضمنة  املستدامة  التنمية  أهداف  يف  املندرجة  األخرى  الغايات  يف 
والتكنولوجيا  »العلوم  مرشوع  ويرمي  و18-17.  و13-ب  و2-6  و4-ب  و7-4  و5-4   4-1 الغايات  ذلك 
التي  املجاالت  عىل  الوقوف  إىل   »)SَAGA( الجنسني  بني  املساواة  وتعزيز   )STEM( والرياضيات  والهندسة 
مجال  يف  النساء  مشاركة  لزيادة  فعالية  األنشطة  بأكثر  واليونسكو  األعضاء  الدول  فيها  تضطلع  أن  يمكن 
العلوم واختبار هذه املؤرشات. وسيساعد  الجنسني يف مجال  للمساواة بني  العلوم، وسيواصل وضع مؤرشات 
من  العلوم  يف  املتخصصات  النساء  إىل  تقدمه  الذي  الدعم  تحسني  يف  أيضاً  األعضاء  الدول  املرشوع  هذا 
الربنامج  وسيزيد  واالبتكار.  والتكنولوجيا  بالعلوم  الخاصة  الوطنية  السياسات  عىل  تنقيحات  إدخال  خالل 
الجنسني.  بني  املساواة  مجال  يف  املنشود  التغيري  إحداث  إىل  الرامية  أنشطته  عدد  الدويل  الهيدرولوجي 
الجنسني  فيما يخص قضايا  املائية  املوارد  لتقييم  العاملي  الربنامج  نطاق مؤرشات  وتوسيع  تعزيز  وسيجري 
والربنامج  املائية  املوارد  لتقييم  العاملي  الربنامج  أنشطة  عليها واستخدامها يف  الدويل  املجتمع  واملياه، وإطالع 
والحدائق  األرض  لعلوم  الدويل  والربنامج  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  برنامج  وسيزيد  الدويل.  الهيدرولوجي 
الجيولوجية عدد أنشطتهما الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني. وستشجع جميع الربامج العلمية الدولية 
والدولية الحكومية عىل تعزيز التوازن بني الجنسني يف هيئاتها اإلدارية ولجانها وعىل وضع أنشطة مخصصة 

لقضايا املساواة بني الجنسني.

إبراز  إىل  العلوم  مجال  يف  للنساء  اليونسكو   - لوريـال  بجائزة  الخاصة  الرائدة  الرشاكة  وستسعى    ٠٢٠١3
اليونسكو  تقارير  كل  وستتضمن  املجال.  بهذا  املعنية  األخرى  الربامج  مع  التآزر  أوجه  وتعزيز  صورتها 
واالبتكار والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  بوثائق  املعني  العاملي  للمرصد  القطرية  التقارير  ومنها   العلمية، 

)GO-SPIN( وتقرير األمم املتحدة عن تنمية املوارد املائية يف العالم وتقرير اليونسكو عن العلوم والتقارير 
الجنس.  العلوم وبيانات مفصلة بحسب  الجنسني يف مجال  باملساواة بني  بالهندسة، عنارص متعلقة  الخاصة 
العلوم  النامي وبرامج قطاع  العالم  أجل  العلوم من  العامالت يف مجال  الروابط بني منظمة  تعزيز  وسيجري 
يف  الجنسني  بني  املساواة  حملة  وستواصل  أنشطتها.  نطاق  وتوسيع  املنظمة  تلك  صورة  وإبراز  الطبيعية، 
ميادين العلوم واالبتكار والتكنولوجيا والهندسة، من خالل أنشطة النساء العلمية املندرجة يف نطاق الرشاكة 
التمويل  املذكورتني. وسيزداد  املبادرة والرشاكة  إدارة  النامي  للعالم  العلوم  أكاديمية  األكاديميات، وتتوىل  بني 

املخصص للمساواة بني الجنسني بمقدار 66٪ من حيث القيمة النسبية.

التعاون بني القطاعات

التعاون املواضيعي بني القطاعات الذي ينسقه الربنامج الرئييس الثاني

يتوىل الربنامج الرئييس الثاني مسؤولية التعاون عىل صعيد املنظمة واإلسهام يف الجهود املبذولة عىل صعيد منظومة   ٠٢٠١4
الصغرية  الجزرية  والدول  الكوارث،  مخاطر  من  والحد  املناخ،  تغري  التالية:  هي  موضوعات  أربعة  يف  املتحدة  األمم 

النامية، والشعوب األصلية.

تغري املناخ

من خالل  ال سيما  الصمود،  عىل  والقدرة  آثاره  وتخفيف  املناخ  تغري  مع  التكيّف  يف  الثاني  الرئييس  الربنامج  يُسهم   ٠٢٠١5
الربنامج الهيدرولوجي الدويل وبرنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشعبة الجزر الصغرية ومعارف السكان األصليني. 
ولقد أنشأت املديرة العامة فريق العمل الخاص املعني بتغري املناخ والتابع لليونسكو وأسندت إليه مسؤولية تيسري 
املناخ وما يرتبط بذلك  اليونسكو بشأن تغري  القطاعات فيما يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية عمل  التعاون والتنسيق بني 
العلوم  لقطاع  التابع  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  برنامج  يف  )أحدهما  مشاركان  رئيسان  وهناك  رصد.  عمليات  من 
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ويضطلع  مهامه.  أداء  يف  الخاص  العمل  فريق  يساندان  واإلنسانية(  االجتماعية  العلوم  قطاع  يف  والثاني  الطبيعية 
يتعلق  فيما  بأكملها  املتحدة  األمم  منظومة  مع  التآزر  وأوجه  الرتابط  وتحقيق  بالتنسيق  أيضاً  الخاص  العمل  فريق 
بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية  والهيئة  املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  يشمل  بما  املناخ،  بتغري 

املناخ، ويسهم يف جهود تعبئة املوارد من أجل توسيع نطاق أنشطة اليونسكو املتعلقة باملناخ.

الحد من مخاطر الكوارث

ويُمّكن  املائية  واألخطار  الجيولوجية  باألخطار  يتعلق  فيما  واإلنذار  التنبؤ  نظم  عىل  الثاني  الرئييس  الربنامج  يعمل   ٠٢٠١6
ملرافق  مسح  عمليات  وإجراء  األساسية  البنى  تدعيم  خالل  من  الكوارث  ملواجهة  االستعداد  من  املحلية  املجتمعات 
الطوارئ. ويضمن الربنامج الرئييس الثاني تعميم مراعاة تفويض اليونسكو وما يرتبط به من اسرتاتيجية وبرامج 
مثالً  ومنها  الوكاالت،  بني  املشرتكة  واملبادرات  األنشطة  مختلف  يف  وذلك  الكوارث،  مخاطر  من  الحد  أنشطة  يف 
املنابر  ونظم  الكوارث  مخاطر  من  الحد  وبرنامج  املستوى  الرفيعة  املتحدة  األمم  لجنة  إطار  يف  إعداده  يجري  ما 
املواضيعية التي تنظمها األمانة املشرتكة بني الوكاالت لالسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث من أجل التكيف مع 
قطاع  يف  مواجهتها  عىل  القدرة  وبناء  الكوارث  مخاطر  من  للحد  العاملي  والتحالف  منها،  والحد  الكوارث  مخاطر 
علوم  شعبُة  هذه  األنشطة  مجموعة  قيادَة  وتتوىل  املتعددة.  باألخطار  املبكر  اإلنذار  لنظم  الدولية  والشبكة  التعليم، 

األرض والحد من األخطار الجيولوجية.

الدول الجزرية الصغرية النامية

تدعم شعبة الجزر الصغرية ومعارف السكان األصليني جهود التنمية املستدامة التي تبذلها الدول الصغرية النامية   ٠٢٠١٧
أيضاً،  الشعبة  وتتوىل  القادمة.  األجيال  إىل  ونقلها  معارفها  تعزيز  من  األصلية  الشعوب  تمكني  أجل  من  وتعمل 
الجزرية  الدول  اليونسكو بشأن  تنفيذ ورصد خطة عمل  التنسيق واملساعدة يف  الثاني،  الرئييس  الربنامج  نيابة عن 
املتحدة لصالح  األمم  تنفذ عىل صعيد منظومة  التي  العمل  املنظمة يف خطة  إىل مساهمات  النامية، إضافة  الصغرية 

الدولية الجزرية النامية.

الشعوب األصلية

تقدمها  التي  التيسري  تدابري  من  يستفيد  األصليني،  السكان  بقضايا  معني  القطاعات  بني  مشرتك  عمل  فريق  ثمة   ٠٢٠١٨
األصلية  بالشعوب  يتعلق  فيما  اليونسكو  عمل  تنسيق  ويتوىل  األصليني،  السكان  ومعارف  الصغرية  الجزر  شعبة 
مع  التآزر  أوجه  نطاق  أيضاً  هذا  العمل  فريق  وسيوسع  األصلية.  الشعوب  مع  التواصل  بشأن  املنظمة  وسياسات 
ذلك  ويشمل  األصلية.  الشعوب  بقضايا  يتعلق  فيما  املتحدة  األمم  منظومة  مع  العام  االتساق  وسيضمن  الرشكاء 
نطاق  عىل  العمل  خطة  إطار  يف  األصلية  الشعوب  حقوق  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  تنفيذ  يف  املنظمة  مساهمات 

منظومة األمم املتحدة بشأن الشعوب األصلية.

بني  املشرتكة  األنشطة  تنفيذ  خالل  من  وذلك  أكثر،  أو  واحد  قطاع  مع  بالتعاون  التالية  املجاالت  تعزيز  وسيجري   ٠٢٠١9
القطاعات يف امليدان بصورة رئيسية:

املستدامة  ▪ التنمية  أجل  والتعليم من  والرياضيات؛  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تعليم  األول:  الرئييس  الربنامج 
)أهداف التنمية املستدامة 4 و5 و15(؛

لجنة اليونسكو الدولية الحومية لعلوم املحيطات: تحقيق التكامل يف إدارة بحوث املياه وإدارة املناطق الساحلية  ▪
)أهداف التنمية املستدامة 6 و13 و14 و15 والغاية 11-5 املندرجة يف الهدف 11(؛

العلوم  ▪ مجال  يف  شاملة  سياسات  لوضع  االجتماعية  التحوالت  إدارة  وبرنامج  الشباب  الثالث:  الرئييس  الربنامج 
والتكنولوجيا واالبتكار )الغايتان 16-6 و16-7 املندرجتان يف هدف التنمية املستدامة 16(؛ واالعتبارات األخالقية 

)الغايات 4-7 و5-5 و5-ج املندرجة يف هديف التنمية املستدامة 4 و5 عىل التوايل(؛ وعلم االستدامة؛

التنمية  ▪ )هدف  اليونسكو  بتسميات  املتمتعة  املواقع  كل  يف  املستدامة  السياحة  تعزيز  الرابع:  الرئييس  الربنامج 
املستدامة 15، والغايات 8-9 و11-5 و12-ب املندرجة يف أهداف التنمية املستدامة 8 و11 و12 عىل التوايل(، 
والتنوع الثقايف والبيولوجي، واملدن/املناطق الحرضية املستدامة املراعية ملعايري مؤتمر األمم املتحدة الثالث املعني 

باإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة )املوئل الثالث(؛
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أجل  ▪ من  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيات  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  الخامس:  الرئييس  الربنامج 
وضع برامج للعلوم منفتحة عىل املواطنني )الغايات 9-ج و17-17 و17-8 املندرجة يف هديف التنمية املستدامة 9 

و17 عىل التوايل(، ونظم اإلنذار املبكر، والجوائز واأليام املخصصة للعلوم.

تنفيذ الربنامج

األخذ بنهج إقليمي منسق

السبعة  أهدافها  وتحقيق   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  إىل  الرامية  املساعي  بزمام  اإلمساك  أمر  يعود   ٠٢٠٢٠
اإلقليمية  النهوج  وضع  وسيتواصل  األعضاء.  الدول  إىل  األبعاد،  ومرتابط  األوجه  متعدد  نهجاً  تشكل  التي  عرش، 
السلطة  تفويض  مع  األعضاء،  للدول  والوطنية  اإلقليمية  االحتياجات  مع  اليونسكو  استجابات  لتكييف  وتعزيزها 
الالزمة إىل املكاتب امليدانية لتمكينها من تحديد األولويات اإلقليمية والوطنية ومواطن الرتكيز الربنامجية والتخطيط 
العمل، يف كل منطقة، عىل توفري  السلطات. وسيجري  بما يتوافق مع مبدأ تفويض  بها وتنفيذها  املتعلقة  لألنشطة 
خطة  مع  متوافق  متكامل  بنهج  األخذ  إلتاحة  املواضيعية  املجاالت  من  مجال  لكل  الالزمة  الخربة  من  األدنى  الحد 

التنمية املستدامة لعام 2030، وكذلك مع سائر الخطط اإلنمائية الدولية املتعلقة باألنشطة املراد تنفيذها.

املقّر وامليدان ومكاتب االتصال

العادي،  الربنامج  موارد  من  األول  املقام  يف  املمولة  التمهيدية  األعمال  عىل  املقّر  يف  الثاني  الرئييس  الربنامج  سريكز   ٠٢٠٢١
التقارير،  وإعداد  والرصد  التقنيني،  والعمل  القياسية،  املفاهيم واالسرتاتيجيات واملؤرشات  فيما ييل: وضع  واملتمثلة 
بالجزء  امليدانية  املكاتب  وستضطلع  امليدانية.  العمليات  ودعم  الرائدة،  واملبادرات  العاملي،  الطابع  ذات  واملشاريع 
الرئييس من عملية تنفيذ الربنامج عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني، وسيجري تمويل معظم أعمالها يف هذا الصدد 
إدارة الشبكات اإلقليمية والتعاون فيما  امليدانية بدور رئييس يف  امليزانية. وستقوم املكاتب  من األموال الخارجة عن 

بني بلدان الجنوب والتعاون بني بلدان الجنوب والشمال والجنوب عىل الصعيد األقاليمي.

وال سيّما  امليدانية،  املكاتب  وبعض  االتصال  مكاتب  به  تضطلع  الذي  الخاص  للدور  االهتمام  من  املزيد  وسيوىل   ٠٢٠٢٢
األفريقي  واالتحاد  األوروبي  واالتحاد  املتحدة  األمم  برامج  بشأن  واآلراء  املعلومات  وتبادل  والرصد  التنبؤ  مجال  يف 
ورابطة أمم جنوب رشق آسيا )آسيان(. ويتضمن هذا أيضاً، فيما يخص االتحاد األوروبي، املبادرة إىل دعم الجهود 

الرامية إىل تعبئة املوارد لصالح املقّر واملكاتب امليدانية عىل حّد سواء.

املوارد  تعبئة  فيما يخص  االتصال  وامليدان ومكاتب  املقّر  بني  فعال  تنسيق  إيجاد  آنفاً  املذكورة  األمور  وتتطلب كل   ٠٢٠٢3
وتنفيذ الربنامج. ويسعى الربنامج الرئييس الثاني إىل استحداث ُسبل مبتكرة من أجل املساعدة عىل إيجاد التنسيق 
خالل  من  وذلك  أنشطته،  وإبراز  الربنامج  تنفيذ  تحسني  بغية  الوحدات،  كل  بني  الربنامج  بشأن  املنشود  الفعال 

االستعانة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، عىل سبيل املثال ال الحرص.

شبكات اليونسكو الخاصة بالعلوم

عىل  وطّور  الثاني  الرئييس  الربنامج  أنشأ  الدولية،  بالتسميات  املتمتعة  باملواقع  الخاصة  الشبكات  عن  فضالً   ٠٢٠٢4
مركزاً   65 من  أكثر  تضم  الفرعية  والهيئات  املهنية  للمنظمات  وواسعة  قيّمة  متنوعة  شبكات  املاضية  العقود  مّر 
واملكافآت.  بالجوائز  والفائزين  الخريجني  عن  فضالً  لليونسكو،  جامعياً  كرسياً   170 وزهاء  الفئتني 1 و2،  من 
الوطنية  اللجان  جانب  إىل  اإلقليمي،  الصعيد  عىل  الرئيسية  املواضيعية  املجاالت  حول  الشبكات  تلك  وإذ تحتشد 
تحقيق  أكرب يف  بدور  أن تضطلع  لها  بد  ال  والدولية الحكومية،  الدولية  العلمية  للربامج  الوطنية  واللجان  لليونسكو 

األهداف الربنامجية لليونسكو ويف مساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

تحسني االتصال

املنشودة.  النتائج  املتكاملة عىل مستوى  امليزانية  الثاني لجهود االتصال نسبة 2٪ من  الرئييس  الربنامج  سيخصص   ٠٢٠٢5
مهام  مجموعة  وستعرض  املوارد.  وتعبئة  التمويل  بشأن  املنظم  الحوار  سياق  يف  خاصة  بأهمية  األمر  هذا  ويتسم 
وسرتاعي  مقنعة.  إعالمية  مواد  يف  أنواعها،  بمختلف  والجوائز  الدولية  األيام  ذلك  يف  بما  الثاني،  الرئييس  الربنامج 
املتعلق  باريس  اتفاق  ويف   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  يف  الطبيعية  العلوم  إسهام  أيضاً  االتصال  أنشطة 

باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وستلبي هذه األنشطة احتياجات أفريقيا. 
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الرشاكات

العلوم  مجال سياسات  ففي  الخارجني.  الرشكاء  من  واسعة  مع مجموعة  العمل  الثاني  الرئييس  الربنامج  سيواصل   ٠٢٠٢6
بشأن  املتحدة  األمم  لالتصاالت ومؤتمر  الدويل  االتحاد  الثاني مع  الرئييس  الربنامج  واالبتكار، سيعمل  والتكنولوجيا 
للملكية  العاملية  واملنظمة  للمرأة  املتحدة  األمم  وهيئة  الصناعية،  للتنمية  املتحدة  األمم  ومنظمة  والتنمية،  التجارة 
االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة  األوروبي  االتحاد  ومع  املتحدة،  األمم  هيئات  من  وكلها  الفكرية، 
والبنك الدويل، وبنوك التنمية اإلقليمية. ويضم الرشكاء الرئيسيون يف مجال الهيدرولوجيا لجنة األمم املتحدة املعنية 
للعلوم  الدولية  والرابطة  الجوية،  العاملية لألرصاد  االستدامة، واملنظمة  أجل  املحلية من  املائية، والحكومات  باملوارد 
الهيدرولوجية. أما يف مجال البيئة والتنوع البيولوجي فيشمل هؤالء الرشكاء منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 
واملنرب الدويل الحكومي للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، واالتحاد الدويل 
املتعلقة  املتحدة  األمم  اتفاقية  وأمانة  للبيئة،  املتحدة  األمم  وبرنامج  اإلنمائي،  املتحدة  األمم  وبرنامج  البيئة،  لصون 
واالتحاد  الجيولوجية  للحدائق  العاملية  الشبكة  األرض  علوم  مجال  يف  الرشكاء  هؤالء  ويشمل  البيولوجي.  بالتنوع 
األمم  برنامج  الكوارث  مخاطر  من  الحد  مجال  يف  الرئيسيون  اليونسكو  رشكاء  ويضم  الجيولوجية.  للعلوم  الدويل 
املتحدة  األمم  ومكتب  للطفولة،  املتحدة  األمم  ومنظمة  البرشية،  للمستوطنات  املتحدة  األمم  وبرنامج  للبيئة،  املتحدة 
التابع  واإلنعاش،  الكوارث  من  للحد  العاملي  واملرفق  الجوية،  لألرصاد  العاملية  واملنظمة  الكوارث،  مخاطر  من  للحد 
الدويل  املجلس  يُعّد  عام،  وبوجه  الكوارث.  شؤون  بإدارة  املعنية  والوكاالت  اإلقليمية،  التنمية  وبنوك  الدويل،  للبنك 
الرشكاء  من  العاملي3  البيئي  بالتغري  املعنية  املستقبل  أرض  ومبادرة  االجتماعية2  للعلوم  الدويل  واملجلس  علوم  ل ل

املميزين.

تعبئة املوارد

سيعزز الربنامج الرئييس الثاني يف عامي 2018 و2019 جهوده يف مجال تعبئة املوارد باتباع اسرتاتيجيته الخاصة   ٠٢٠٢٧
وسيوَسع  اإلقليمي.  الصعيد  عىل  املوارد  بتعبئة  الخاصة  واسرتاتيجيته  بأكمله  القطاع  صعيد  عىل  املوارد  بتعبئة 
الربنامجية  األهداف  لبلوغ  الالزم  الكايف  التمويل  امليزانية لضمان  املوارد من خارج  تعبئة  إىل  الرامية  الجهود  نطاق 
املوضوعة لفرتة العامني فيما يخص كل نتيجة من النتائج املنشودة، بما يشمل مجاالت التعاون بني القطاعات وما 
يصب يف صالح األولويتني العامتني. وسيعمل الربنامج الرئييس الثاني، يف إطار هذه الجهود، ويف نطاق اسرتاتيجية 
ثنائية وجماعية  من خالل مشاورات  املوارد  مقدمي  بيٍد مع رشكائه  يداً  بأكملها،  املنظمة  املوارد عىل صعيد  تعبئة 

مع الجهات املانحة تمهد السبيل أمام الحوارات املنظمة بشأن التمويل بغية العمل معاً لتلبية احتياجات التمويل.

من  الثاني  الرئييس  الربنامج  لدى  القائمة  املانحة  الجهات  قاعدة  لتنويع  جهود  ستُبذل  الخلفية،  هذه  من  وانطالقاً   ٠٢٠٢٨
مرفق  يقدمها  التي  املوارد  عىل  التنافس  يف  وللنجاح  معتمدة  جهة  صفة  تجديد(  )أو  لنيل  الجهود  مواصلة  خالل 
البيئة العاملية وصندوق التكيّف والصندوق األخرض للمناخ. وسيجري أيضاً استكشاف مؤسسات جديدة وغري ذلك 
من مصادر التمويل املعنية بالعلوم الطبيعية بغية وضع ترتيبات أكثر قدرة عىل االستمرار يف األجل الطويل وأكثر 
قابلية للتنبؤ بها. وسيجري تركيز االهتمام أيضاً عىل تأمني تمويل أكثر مرونة وذي تخصيص مخفف وعىل زيادة 

نسبة هذا التمويل.

محور العمل ١: تسخري العلوم، ومنها العلوم األساسية، وكذلك التكنولوجيا 
واالبتكار واملعارف لتحقيق التنمية املستدامة

سيضم محور العمل 1 النتائج املنشودة التالية: النتيجة املنشودة 1: قيام الدول األعضاء بتعزيز قدرتها عىل وضع   ٠٢٠٢9
الدول  قيام   :2 املنشودة  والنتيجة  للمعارف؛  شاملة  ونُظم  واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  شاملة  سياسات  ورصد 
وتطبيقها؛  وتوزيعها  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  مواد  إنتاج  عىل  والبرشية  املؤسسية  قدرتها  بتعزيز  األعضاء 
املحلية  املجتمعات  وكذلك  النامية،  الصغرية  الجزرية  الدول  إىل  املنتمية  األعضاء  الدول  قيام   :3 املنشودة  والنتيجة 
أجل  من  العلوم  مع  تآزر  أوجه  وإيجاد  املحلية  املعارف  بنُظم  االستعانة  عىل  قدرتها  بتعزيز  األصلية،  والشعوب 

التصدي لتحديات التنمية املستدامة.

2  يخطط املجلس الدويل للعلوم )ICSU( واملجلس الدويل للعلوم االجتماعية )ISSC( لالندماج يف هيئة واحدة بحلول عام 2018.
العاملي، وبدعم  البيئي  بالتغري  املتعلقة  والفرص  للمخاطر  الفعالة  باالستجابة  الخاصة  املعارف  الدولية ستطور  البحوث  مبادرة جديدة يف مجال  املستقبل« هي  »أرض  مبادرة    3

التحول إىل االستدامة العاملية خالل العقود املقبلة.
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وستكون تهيئة البيئة املؤاتية لوضع نظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واملعارف من أجل تحقيق التنمية املستدامة   ٠٢٠3٠
موضع تركيز محور العمل 1 الذي يندرج يف إطار الهدف االسرتاتيجي الرابع، والذي يساهم يف تحقيق كل أهداف 
الشأن عىل مساعدة  اليونسكو اهتمامها يف هذا  التنمية املستدامة مع الرتكيز عىل األهداف 4 و5 و9 و17. وسرتكز 
وضع  يف  النامية،  الصغرية  الجزرية  والدول  نمواً  البلدان  وأقل  األفريقية  األعضاء  الدول  وال سيّما  األعضاء،  دولها 
تأخذ به  الذي  الشامل  النهج  ويرمي  املجال.  هذا  يف  قدراتها  وتنمية  واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  وسياسات  نُظم 
االنتفاع  يف  عدم املساواة  أوجه  من  الحّد  إىل  واالبتكار  والتكنولوجيا  بالعلوم  الخاصة  السياسات  بشأن  اليونسكو 
بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ويف املشاركة يف األعمال املتعلقة بها، ويراعي املساواة بني الجنسني يف العلوم، ويركز 
إنشاء  إىل  السكان األصليني، سعياً  للمعارف، بما يف ذلك تعزيز نظم معارف  الشباب واإلنتاج املشرتك  اهتمامه عىل 

نُظم معرفية شاملة وواسعة النطاق من أجل تحقيق التنمية املستدامة.

من  به  وما يرتبط  املستدامة  التنمية  أجل  من  العلمي  التعاون   ،2021-2018 الفرتة  خالل  اليونسكو،  وستعزز   ٠٢٠3١
أنشطة الرصد وتنمية القدرات. وستساعد اليونسكو الدول األعضاء عىل تهيئة البيئة املؤاتية لوضع نُظم وسياسات 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار،  املؤسسية والبرشية يف مجال  القدرات  للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ولتنمية  شاملة 
وسيزداد الرتكيز عىل الروابط بني السياسات الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والسياسات القطاعية األخرى، 
السياسات الخاصة بالتوظيف والنقل واالقتصاد والبيئة والزراعة والطاقة. وسيجري إدراج الهندسة يف  ومنها مثالً 
الفعالة املراد وضعها للعلوم؛ ومنها  النُظم  العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، لكي تشمل هذه األُطر جميع أركان  أُطر 
والهندسة،  العلوم  ميادين  يف  والبرشية  املؤسسية  القدرات  وتنمية  بالعلوم،  الخاصة  والسياسات  العلوم،  حوكمة 
بدعم  األعضاء  الدول  وستحظى  للعلوم.  الناس  عامة  وفهم  والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  وتعليم 
إعداد  نفسه  الوقت  يف  وسيجري  واالبتكار،  والتكنولوجيا  للعلوم  رصد  ونظم  سليمة  سياسات  وضع  إىل  سعيها  يف 

مبادرات لحماية قدرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف أوقات النزاعات العنيفة أو الكوارث الطبيعية.

وسيتواصل العمل الهام الذي يضطلع به الربنامج الرئييس الثاني من أجل للنهوض باملساواة بني الجنسني يف إطار   ٠٢٠3٢
العلمي  امليدان  العامالت يف  العلوم، ومنظمة  للنساء يف مجال  اليونسكو  الخاصة بجائزة لوريـال -  الرائدة  الرشاكة 
والتكنولوجيا والهندسة،  العلم واالبتكار  الجنسني يف ميادين  املساواة بني  )OWSD  ( وحملة  النامي  العالم  أجل  من 
والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  »العلوم  مرشوع  مثل  الجنسني  بني  املساواة  ملنظور  املراعية  واملرشوعات 

.) SAGA( »وتعزيز املساواة بني الجنسني

واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  بسياسات  املتعلقة  األعمال  يف  بالهندسة  الخاصة  اليونسكو  أنشطة  إعداد  وسيُدمج   ٠٢٠33
العاملي  املرصد  وبربنامج  العلوم  عن  اليونسكو  بتقرير  املرتبطة  املنتظم  واإلبالغ  الرصد  عمليات  عىل  الرتكيز  مع 
طليعي  برنامج  وضع  إىل  السعي  وسيعزز   .)  GO-SPIN( واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  بوثائق  املعني 
رشكة  مع  القائمة  ألفكارك«  العنان  »أطلق  مبادرة  غرار  عىل  بارزة  اسرتاتيجية  رشاكة  عىل  يقوم  بالهندسة  خاص 
إيرباص. وستضطلع مراكز الفئة 2 املعنية بالهندسة بدور كبري يف جمع البيانات والتعّلم القائم عىل حّل املشكالت. 
وفضالً عن ذلك، ستُدمج الهندسة يف الربامج الدولية الحكومية للعلوم بحسب مقتىض الحال. وستتوىل جهة اتصال 
معنية بالطاقة املتجددة تنسيق التعاون بني املقر واملكاتب امليدانية واملركز الدويل للفيزياء النظرية ومراكز الفئة 2 

املعنية بالطاقة املتجددة وكرايس اليونسكو الجامعية ذات الصلة بهذا املجال وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة.

ومعارف  املحلية  املعارف  تعبئة  يخص  فيما  املتحدة  األمم  منظومة  يف  الرائدة  الوكالة  اليونسكو  بكون  الجميع  ويقّر   ٠٢٠34
الدول  أن  ومع  األصليني«.  السكان  ومعارف  املحلية  املعارف  »نُظم  املسمى  برنامجها  طريق  عن  األصليني  السكان 
مماثلة  تحديات  يواجه  منها  كبرياً  عدداً  فإن  األعضاء،  الدول  من  متنوعة  مجموعة  تمثل  النامية  الصغرية  الجزرية 
تعزى إىل اقتصاداتها الصغرية ومواقعها الجغرافية املعزولة وهشاشتها إزاء تغري املناخ. وسيواصل الربنامج الرئييس 
نطاق  ويف  األصليني«  السكان  ومعارف  املحلية  املعارف  »نُظم  برنامج  نطاق  يف  املندرجة  أنشطته  يف  التقدم  الثاني 
الربامج الخاصة بالدول الجزرية الصغرية النامية، مع العمل يف الوقت ذاته عىل رصد تنفيذ أنشطة اليونسكو املتعلقة 

بالسكان األصليني وبالدول الجزرية الصغرية النامية يف كل مجاالت تفويض املنظمة وتقديم التقارير عن ذلك.

دعم إعداد ورصد السياسات ونظم املعارف الشاملة يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

التنمية  الدول األعضاء بغية تحقيق أهداف  القدرات يف  العلوم والتكنولوجيا واالبتكار أساسية لتنمية  تعد سياسات   ٠٢٠35
العلوم  تعزيز  رضورة  رصاحة  تتناول   9 املستدامة  التنمية  هدف  يف  املندرجة   5-9 الغاية  كانت  ولنئ  املستدامة. 
العلوم والتكنولوجيا  ارتباطاً مبارشاً بسياسات  التنمية املستدامة األخرى ترتبط أيضاً  واالبتكار، فإن معظم أهداف 
الرشاكات  زيادة  إىل  يدعو  الذي   ،17 املستدامة  التنمية  هدف  ذلك  يف  بما  البيّنات،  عىل  والقائمة  الشاملة  واالبتكار 
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املبادرات  يف  اليونسكو  ستسهم   ،1 املنشودة  النتيجة  إطار  ويف  املدني.  واملجتمع  الخاص  والقطاع  الحكومات  بني 
االنتفاع  عىل  النامية  البلدان  ملساعدة  التكنولوجيا  تيسري  آلية  مثالً  ومنها  املتحدة،  األمم  منظومة  مستوى  عىل 
التحديد  وجه  عىل  البلدان  هذه  يساعد  والذي  نمواً  البلدان  بأقل  املعني  التكنولوجيا  وبنك  املالئمة،  بالتكنولوجيات 
باملجلس  الخاصة  اإليجابية  التجربة  إىل  واستناداً  واالبتكار.  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  وصياغة  استعراض  يف 
أي  للمساهمة يف  اليونسكو مستعدة  فإن  املتحدة،  العام لألمم  األمني  بناء عىل طلب  أُنشئ  الذي  العلمي  االستشاري 
آلية مستقبلية إلسداء املشورة العلمية إىل األمني العام لألمم املتحدة أو إىل منظومة األمم املتحدة برمتها. وسيساهم 
يف  الوارد  األعضاء  الدول  لطلب  تلبية  املستدامة  التنمية  عن  العاملي  التقرير  إعداد  يف  أيضاً  الثاني  الرئييس  الربنامج 

اإلعالن الوزاري للمنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة لعام 2016.

وستقدم اليونسكو إىل الدول األعضاء – وال سيما يف أفريقيا، وبما يتماىش مع أهداف التنمية األفريقية 2 و4 و17   ٠٢٠36
واستعراض  إعداد  يف  دعماً   – النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  لعام 2063، ويف  األفريقي  االتحاد  املدرجة يف خطة 
سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، املوجهة نحو تحقيق املساواة بني الجنسني، بوصفها أدوات مركزية للدول 
األعضاء يف مجال تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وسيقوم الربنامج الرئييس الثاني، بالتعاون مع الربامج الرئيسية 
ومهمة  التقنينية  الوثائق  وضع  مهمة  بتعزيز  الثالث،  الرئييس  والربنامج  األول  الرئييس  الربنامج  سيما  وال  األخرى، 
األعضاء  الدول  بها  تسرتشد  توجيهية  مبادئ  من خالل وضع  وذلك  اليونسكو،  بهما  تضطلع  اللتني  األفكار  مخترب 
يف رسم سياساتها الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتحديد أولوياتها، مع الرتكيز بوجه خاص عىل األدوات 
والتكنولوجيا  »العلوم  مرشوع  قبيل  من  مبادرات  خالل  من  الجنسني،  بني  املساواة  تحقيق  إىل  الرامية  والنهوج 
يف  الجنسني  بني  املساواة  مسألة  يتناول  الذي   ،)SAGA( الجنسني«  بني  املساواة  وتعزيز  والرياضيات  والهندسة 
شاملة  وطنية  أعمال  جداول  صياغة  لدعم  خاص  اهتمام  وسيوىل  والرياضيات.  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيقوم  املستقبل«.  »أرض  مبادرة  إطار  يف  املستدامة  التنمية  تحقيق  إىل  الرامية  للبحوث 
تقدمها  التي  الربامج  وال سيما  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  يف سياسات  والبحث  التدريب  برامج  ودعم  بتشجيع 
الخاصة  السياسات  لرسم  املالئمة  القدرات  بناء  أجل  من   ،2 الفئة  ومراكز  وشبكاتها  الجامعية  اليونسكو  كرايس 
القدرات  تنمية  يف  أيضاً  الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيساهم  األعضاء.  الدول  يف  واالبتكار  والتكنولوجيا  بالعلوم 
العلوم  نظم  يخص  فيما  البيّنات  عىل  القائمة  السياسات  ورسم  والحوكمة  الرصد  تحسني  جهود  ودعم  املؤسسية 

والتكنولوجيا واالبتكار، وذلك بالتعاون مع معهد اليونسكو لإلحصاء.

الوثائق  وترشيع  بإنشاء  يتعلق  فيما  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  تنفيذ  أيضاً  اليونسكو  وستدعم   ٠٢٠3٧
التنفيذية يف املجال الواسع للسياسات الشاملة املوجهة نحو تحقيق التنمية املستدامة يف مجال العلوم والتكنولوجيا 
وريادة  واالبتكار  فيها،  واالستثمار  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  تعزيز  إىل  الرامية  الوثائق  وال سيما  واالبتكار، 
والسياسات  العلوم  بني  الرتابط  جوانب  ومختلف  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  يف  الشباب  ومشاركة  املشاريع، 
واملجتمع، وال سيما املساواة بني الجنسني يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، إضافة إىل تعزيز فهم الجمهور للعلوم 
سياسات  بتنفيذ  يتعلق  فيما  البيّنات  عىل  القائم  النهج  أيضاً  الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيدعم  فيها.  ومشاركته 
البيانات يف إطار املرصد  الدراسات االستقصائية وجمع  الدول األعضاء، من خالل  العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف 
الخاصة  القطرية  التقارير  وإعداد   ،)GO-SPIN( واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  بوثائق  املعني  العاملي 
بشأن  التقارير  وتقديم  العلوم  عن  اليونسكو  تقرير  إطار  يف  العاملية  التقارير  تقديم  عن  فضالً  املذكور،  باملرصد 
ولذا  املستدامة.  التنمية  بأهداف  الصلة  ذات  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  مسائل  من  وغريها  الهندسة 
بوثائق سياسات  يتعلق  فيما  وإتاحتها  البيانات ورصدها  لجمع  نظم شاملة  ببناء  الثاني  الرئييس  الربنامج  سيقوم 
لدى  املمارسات  أفضل  ونرش  الراهنة  املمارسات  تقييم  أجل  من  القانونية  وأطرها  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم 
GO-( واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  بوثائق  املعني  العاملي  املرصد  برنامج  طريق  عن  األعضاء  الدول 

األعضاء يف  الدول  لكي تستخدمها  التوجيهية  املبادئ  عملية وضع  أيضاً  الثاني  الرئييس  الربنامج  SPIN(. وسيعزز 
تصميم وثائق السياسات الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

بشأن  لوريـال  ومؤسسة  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  مع  الحايل  تعاونه  نطاق  الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيوسع   ٠٢٠3٨
املفصلة  البيانات  وستكون  العلوم.  يف  النساء  ودور  واالبتكار  والتكنولوجيا  بالعلوم  الخاصة  اإلحصاءات  استخدام 
الثاني يف  الرئييس  الربنامج  والتكنولوجيا واالبتكار. وسيساهم  العلوم  يف رصد نظم  أساسياً  الجنس عنرصاً  بحسب 
يف  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  بمساهمات  الخاصة  املواضيعية  املؤرشات  رصد  إىل  الرامية  املتحدة  األمم  أنشطة 
املستدامة  التنمية  تنفيذ خطة  املحرز يف  العام  التقدم  املستدامة، ورصد  التنمية  أهداف  املندرجة يف  الغايات  تحقيق 

لعام 2030.
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بأنها  العلم  مع  اليونسكو  لدى  أولوية  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  يف  الجنسني  بني  املساواة  وتمثل   ٠٢٠39
عىل  البرشية  قدراتها  استغالل  من  األعضاء  الدول  تمّكن  قضية  أيضاً  إنها  بل  فحسب،  إنسان  حقوق  قضية  ليست 
مع مؤسسة  تعاونها  وتعزيز  بمواصلة  اليونسكو  املستدامة. وستقوم  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من  األمثل  النحو 
املواهب  تعزيز  إىل  إضافة  العلوم،  يف  املتخصصات  للنساء  الناجحة  املهنية  املسريات  عىل  الضوء  تسليط  يف  لوريـال 
والرياضيات.  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  يف  واإلرشاد  القدوة  تقديم  يف  واملساهمة  الصاعدة  الشابة 
الخاص  البيان  أهداف  تحقيق  يف  والجمهور  املعنية  الجهات  إرشاك  إىل  الرامية  أنشطتها  أيضاً  اليونسكو  وستعزز 
واالبتكار.  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  يف  الجنسني  بني  املساواة  تدعيم  أجل  من  العلوم  يف  املرأة  دور  بتعزيز 
الجنسني،  بني  باملساواة  الخاصة  بالسياسات  والنهوض  القياس  تحسني  أنشطة  الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيدعم 
 ،)SAGA( الجنسني«  بني  املساواة  وتعزيز  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  »العلوم  مرشوع  خالل  من  وذلك 
ومن خالل تقارير البيانات التابعة ملنظمة العامالت يف امليدان العلمي من أجل العالم النامي )OWSD(، وسيجري 
أيضاً رفع مستوى الوعي عىل الصعيد العاملي من خالل االحتفال باليوم الدويل للنساء والفتيات يف العلوم، يف إطار 
املعنية بهذا األمر، فضالً عن إصدار منشور مشرتك مع  الجهات  املدني وجميع  الدول األعضاء واملجتمع  رشاكة مع 

مؤسسة لوريـال عن دور النساء يف العلوم، وذلك يف إطار سلسلة تقرير اليونسكو عن العلوم.

التنمية  بأهداف  املتعلقة  املجاالت  يف  للبحوث  العاملي  األعمال  جدول  تعزيز  يف  الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيُسهم   ٠٢٠4٠
تفاعل  بإقامة  أيضاً  وثيقاً  ارتباطاً  املستدامة  التنمية  أهداف  بلوغ  عىل  األعضاء  الدول  قدرات  وترتبط  املستدامة. 
الواسع  بنطاقه  واملجتمع  السياسات،  وراسمي  واالبتكار،  والتكنولوجيا  بالعلوم  املعنية  األوساط  بني  ومجٍد  صحي 
الربنامج  وسيستخدم  واملجتمع(.  والسياسات  العلوم  بني  )الرتابط  ويوجهها  ويغذيها  الجهات  هذه  يحتوي  الذي 
املخصصة  اليونسكو  وجوائز  بالعلوم  واملتعلقة  املتحدة  لألمم  التابعة  الدولية  األيام  السياق  هذا  يف  الثاني  الرئييس 
وتعد  التنمية.  تحقيق  أجل  من  العلوم  يف  الناس  عامة  مشاركة  وتدعيم  الرتابط  لتعزيز  وسائل  بوصفها  للعلوم 
للتواصل،  مبتكرة  بمبادرات  االطالع  طريق  عن  الشباب  مع  التواصل  تتيح  قوية  ترويجية  وسائل  املناسبات  هذه 
واالستفادة من قوة وسائل التواصل االجتماعي، بالتعاون مع الربنامج الرئييس الخامس. أما الرشاكات مع شبكات 
نطاقاً.  أوسع  عاملي  وتواصل  تأثري  لتحقيق  آلية  فستوفر  واملتاحف،  العلوم  مراكز  فيها  بما  واالتصال،  العلوم 
وراسمي  واملبتكرين  العلميني  يف  املتمثلة  املعنية  الجهات  بني  النطاق  واسعة  حوارات  إقامة  إىل  السعي  وسيجري 
من  وغريها  والجامعات  واملعلمني  املحلية  واملجتمعات  والشباب  العلوم  مجال  يف  االتصال  ومسؤويل  السياسات 
العاملي  املنتدى  املثال  سبيل  عىل  ومنها  الرئيسية،  واملنتديات  القمة  مؤتمرات  يف  املشاركة  خالل  من  وذلك  الجهات، 
لتعزيز  عاملياً  مرجعاً  اليونسكو  وتمثل  للعلوم.  املفتوحة  اإلقليمية  واملنتديات  املستقبل،  أرض  ومنتديات  للعلوم، 

واستخدام العلوم من أجل تحقيق السالم.

السياسات  فإن  املستدامة.  التنمية  أهداف  لبلوغ  آخر  رئيسياً  عنرصاً  والسياسات  العلوم  بني  الجسور  مّد  ويمثل   ٠٢٠4١
إنشاء  اليونسكو ستعزز  العلوم من معلومات. ولذا فإن  السليمة تحتاج يف جميع املجاالت إىل االسرتشاد بما تقدمه 
النواب  لدى  سيما  وال  الدول،  مؤسسات  من  وغريها  الحكومات  يف  ممكن  مستوى  أعىل  عىل  العلمية  املشورة  آليات 
يف  الحكوميني  للمستشارين  الدولية  الشبكة  مع  بالتعاون  الالزمة  القدرات  بناء  يف  املساعدة  عن  فضالً  الربملانيني، 

مجال العلوم ومع الرشاكة فيما بني األكاديميني.

النتيجة المنشودة ١: قيام الدول األعضاء بتعزيز قدرتها على وضع ورصد سياسات شاملة 
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ونُظم شاملة للمعارف4

خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء املتلقية    - ١
للدعم التي صممت أو 
رصدت أو استعرضت 

سياسات شاملة للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار 

وتراعي قضايا الجنسني

30 دولة 22 منها يف أفريقيا 
و2 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

13 دولة 4 منها يف أفريقيا  –
و2 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

7 دول 4 منها يف أفريقيا  –
ودولة جزرية صغرية نامية

فيما يتعلق بجميع النتائج املنشودة ومؤرشات األداء املرتبطة بها، يرجى االطالع عىل املعلومات التكميلية الواردة يف نهاية فصل الربنامج الرئييس الثاني.  4
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خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء املتلقية    - ٢
للدعم التي نفذت وثائق 

سياسات جديدة أو عززت 
وثائق السياسات القائمة 

لديها، بطريقة تراعي 
قضايا الجنسني

11 دولة منها 5 يف أفريقيا  –11 دولة 10 منها يف أفريقيا
ودولة جزرية صغرية نامية

8 دول 3 منها يف أفريقيا –

عدد الدول املتلقية للدعم    - 3
التي استخدمت تقارير 

اليونسكو العاملية بشأن 
تقييم ورصد نظم العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار، 
بما يف ذلك من املنظور 

الجنساني

11 دولة 5 منها يف أفريقيا  –11 دولة 4 منها يف أفريقيا
و2 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

11 دولة 5 منها يف أفريقيا  –
ودولة جزرية صغرية نامية

عدد الدول األعضاء املتلقية    - 4
للدعم التي عززت الرتابط 

بني العلوم والسياسات 
واملجتمع، بما يف ذلك مع 

مراعاة قضايا الجنسني

30 دولة 22 منها يف أفريقيا 
و2 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

13 دولة 4 منها يف أفريقيا  –
و2 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

7 دول 4 منها يف أفريقيا  –
ودولة جزرية صغرية نامية

زيادة القدرات املؤسسية والبرشية فيما يخص إنتاج املعارف ونرشها وتطبيقها

يف  تعليم  عىل  الحصول  تستلزم  قطاعات  يف  والشابات،  الشباب  يخص  فيما  سيما  وال  التوظيف،  فرص  معظم  يقع   ٠٢٠4٢
الرامية  جهوده  الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيكثف  مالئمة.  بمستويات  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
الرئييس  الربنامج  مع  التنسيق  خالل  من  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  يف  التعليم  توفري  إىل 
 )CERN( الجزيئية  للفيزياء  األوروبي  املخترب   – النووية  للبحوث  األوروبية  املنظمة  أمثال  من  الرشكاء  ومع  األول 
واملركز الدويل للفيزياء النظرية )ICTP( وكرايس اليونسكو الجامعية املعنية بهذا املجال، وذلك من خالل االستعانة 
الرشاكة  املندرج يف نطاق  العلوم  تعليم  العاملي لربنامج  األساسية واملجلس  للعلوم  الدويل  للربنامج  العلمي  باملجلس 
الرئييس  الربنامج  األول، سريكز  الرئييس  الربنامج  مع  وبالتشارك  للتشاور.  األكاديميات بوصفهما منربين  فيما بني 
الثاني اهتمامه عىل تدريب املعلمني املراعي ملنظور املساواة بني الجنسني يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
العلوم  الدراسية الرسمية، بما يشمل تعليم  املناهج  التعليم يف هذه املجاالت ضمن  والرياضيات بغية تحسني جودة 
»الحلول  برنامج  سياق  يف  الخامس  الرئييس  الربنامج  مع  أيضاً  وسيتعاون  والرياضيات.  والهندسة  والتكنولوجيا 

املفتوحة«.

ولذا  املستدامة.  التنمية  إىل  املؤدي  العلمي  لالبتكار  الرئيسية  العوامل  عداد  يف  والتطبيقية  األساسية  العلوم  وتندرج   ٠٢٠43
دعم  خالل  من  والتطبيقية  األساسية  العلوم  مجال  يف  القدرات  تنمية  إىل  الرامية  جهودها  بذل  اليونسكو  ستواصل 
كان  ولنئ  أفريقيا.  يف  وبخاصة  النامي،  العالم  يف  إليها  املنتسبة  واملراكز  البحثية  معاهدها  شبكة  وتوسيع  وتعزيز 
أمراً  األساسية،  العلوم  ذلك  بما يف  بالعلوم،  الخاصة  السياسات  اليونسكو يف رسم  به  الذي تضطلع  التقنيني  الدور 
الظروف  توفري  فإن  بالعلوم،  يتعلق  فيما  القدرات  بتنمية  الخاصة  األنشطة  لتوفري  املالئمة  األطر  لتحديد  أساسياً 
أنشطة مالئمة تضطلع بها اليونسكو.  الالزمة لتحقيق االستدامة الذاتية للقدرات املؤسسية والبرشية يستلزم أيضاً 
تصميمها  يجري  بحيث  األنشطة  تنفيذ  أجل  من  الشبكات  عىل  قائماً  نهجاً  الثاني  الرئييس  الربنامج  سيتّبع  ولذلك 
وتنفيذها بالتشارك بني الربنامج الدويل للعلوم األساسية )IBSP( واملركز الدويل للفيزياء النظرية )ICTP(، ومراكز 

الفئة 2 التي تعمل تحت رعاية اليونسكو وكرايس اليونسكو الجامعية املعنية بالعلوم، وغري ذلك من الرشكاء.
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للفيزياء  الدويل  السالم  عبد  مركز  به  يضطلع  الذي  القدرات  تنمية  نهوج  عىل  القائم  التدريب  توفري  وسيواَصل   ٠٢٠44
بتعزيز  املعنية  للعلوم  العاملية  األكاديمية  وهي   ،)TWAS( النامي  للعالم  العلوم  وأكاديمية   ،)ICTP( النظرية 
نطاق  وسيوسع   ،)OWSD( النامي  العالم  أجل  من  العلوم  مجال  يف  العامالت  ومنظمة  النامية،  البلدان  يف  العلوم 
التعاون فيما بني بلدان الجنوب وعىل أفريقيا والدول الجزرية الصغرية  التدريب، مع الرتكيز بوجه خاص عىل  هذا 

النامية، وعىل تدريب النساء يف مجال العلوم.

خالل  من  العلوم  مجال  يف  واملعارف  بالقدرات  النهوض   )ICTP( النظرية  للفيزياء  الدويل  املركز  وسيواصل   ٠٢٠45
املركز  النامية. وسيعزز  البلدان  إىل  املنتمني  الشباب  للعلميني  يتاح  متقدم  متينة وتدريب  بحثية  بأنشطة  االضطالع 
القائمة وإنشاء  الرشاكات واملؤسسات  التواصلية من خالل تنشيط دوره يف تعزيز  النظرية جهوده  للفيزياء  الدويل 
الخاصة  برامجه  نطاق  توسيع  خالل  ومن  مختارة،  ناشئة  بلدان  يف  العلوم  مجال  يف  جديدة  ومؤسسات  رشاكات 
النظرية  للفيزياء  الدويل  املركز  وسيواصل  اإلنرتنت.  شبكة  إىل  استناداً  العلوم  ونرش  اإللكرتونية  بالوسائل  بالتعّلم 
االضطالع بما ييل: )1( تعزيز نماء الدراسات والبحوث املتقدمة يف علوم الفيزياء والرياضيات، والبيولوجيا الكمية، 
علمية  برامج  استحداث   )2( النامية؛  البلدان  االمتياز يف  لدعم  األداء، وال سيما  العالية  والحوسبة  املتجددة،  والطاقة 
العلميني  بني  العلمي  االتصال  يتيح  دويل  منتدى  وتوفري  النامية،  البلدان  احتياجات  مراعاة  مع  املستوى  رفيعة 
للتحقيق  مؤاتية  بيئة  عىل  والحفاظ  الدولية  املعايري  بأعىل  تفي  بحوث  إجراء   )3( العالم؛  بلدان  من جميع  الوافدين 
للعالم  العلوم  أكاديمية  وستواصل  حدودها.  وتتجاوز  النظرية  للفيزياء  الدويل  املركز  أوساط  كامل  تشمل  العلمي 
العلمي،  االمتياز  تعزيز   )OWSD( النامي  العالم  أجل  من  العلوم  مجال  يف  العامالت  ومنظمة   )TWAS( النامي 
وتيسري نشوء جيل من العلميني الشباب، وتوطيد الحوار والدروس املستفادة لدى النساء يف مجال العلوم يف النصف 

الجنوبي من الكرة األرضية، وذلك من خالل املنح والزماالت البحثية، وأنشطة تنمية القدرات.

واملركز   )CERN( الجزيئية  للفيزياء  األوروبي  املخترب   – النووية  للبحوث  األوروبية  املنظمة  أنشطة  جانب  وإىل   ٠٢٠46
التجريبية  العلوم  السنكروترون يف مجال  أشعة  الدويل الستخدام  املركز  )ICTP(، سيكون  النظرية  للفيزياء  الدويل 
يف  العلمية  الدبلوماسية  وتعزيز  القدرات  لتنمية  هام  مركز  بمثابة   )SESAME( األوسط  الرشق  يف  وتطبيقاتها 

املنطقة العربية.

وستشتمل اسرتاتيجية تعبئة املوارد الخاصة بالربنامج الرئييس الثاني عىل خطط للتمويل الذاتي موجهة إىل البلدان   ٠٢٠4٧
والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  يف  والتعليم  األساسية  البنى  تمويل  يف  والراغبة  النزاعات  بعد  ما  أوضاع  من  الخارجة 
والهندسة والرياضيات بوصفه وسيلة للنهوض بتنظيم املجتمع وتحقيق االستقرار فيه وتحقيق االقتصاد املستدام 

وإنشاء فرص العمل.

حد  عىل  والرصد  التصميم  مرحلتي  خالل  وذلك  واملنفذة،  املصممة  األنشطة  جميع  جدوى  تقييم  وسيجري   ٠٢٠4٨
يف مبارش  غري  نحو  وعىل  و17،  و12  و9   4 املستدامة  التنمية  أهداف  يف  غايات  من  يناظرها  بما  مقارنة   سواء، 

األهداف 5 و7 و13.

النتيجة المنشودة ٢: قيام الدول األعضاء بتعزيز قدرتها المؤسسية والبشرية على إنتاج مواد 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتوزيعها وتطبيقها

خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق 595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء    - ١
املتلقية للدعم التي 

اتخذت تدابري لتعزيز 
االنتفاع بتعليم العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات وتحسني 

الجودة فيه، مع االهتمام 
بالفتيات والنساء عىل 

وجه الخصوص

16 دولة 9 منها يف أفريقيا و3 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

30 دولة 13منها يف أفريقيا  –
و7 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية*

20 دولة 10 منها يف أفريقيا  –
و5 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية*
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خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق 595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء    - ٢
املتلقية للدعم التي 

طورت قدراتها يف العلوم 
والهندسة بالتعاون مع 

اليونسكو، بما يف ذلك 
مراكز الفئة 2، وكرايس 

اليونسكو الجامعية، 
والربنامج الدويل للعلوم 

 )IBSP( األساسية
ورشكاؤه

14 دولة 10 منها يف أفريقيا 
و2 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

30 دولة 13 منها يف أفريقيا  –
و7 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية*

20 دولة 10 منها يف أفريقيا  –
و5 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية*

عدد الدول األعضاء    - 3
املتلقية للدعم التي 

نهضت بقدراتها 
ومعارفها يف املجاالت 
العلمية التي يعززها 

املركز الدويل للفيزياء 
النظرية )ICTP( بطريقة 

تراعي قضايا الجنسني

130 دولة 30 منها يف أفريقيا 
و5 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

130 دولة 30 منها يف  –
أفريقيا و5 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

130 دولة 30 منها يف أفريقيا  –
و5 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد الدول املتلقية للدعم،    - 4
التي نفذت، يف أفريقيا 
عىل وجه الخصوص، 
أنشطة تراعي قضايا 

الجنسني لتنمية القدرات 
وفقاً لنهوج أكاديمية 
العلوم للعالم النامي 

)TWAS(، مع الرتكيز 
بوجه خاص عىل النساء 
وعىل التعاون فيما بني 

بلدان الجنوب

12 دولة 5 منها يف أفريقيا ودولة 
جزرية صغرية نامية

35 دولة 18 منها يف أفريقيا  –
و8 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية*

20 دولة 8 منها يف أفريقيا  –
و4 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية*

* األهداف تراكمية، أي أنها تُحسب بإضافة خط األساس إىل املتوقع تحقيقه بحلول نهاية عام 2019.

تعبئة نظم املعارف املحلية وبناء أوجه التآزر فيما بني العلوم، بما يشمل الدول الجزرية 
الصغرية النامية

والدول  املحلية  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  مستقبل  باستدامة  محدقاً  خطراً  العاملية  البيئي  التغري  عمليات  تمثل   ٠٢٠49
اسرتاتيجية  يف  أُبرز  ملا  وفقاً  الرئيسية،  الفئات  هذه  فإن  كافة.  العالم  مناطق  إىل  املنتمية  النامية  الصغرية  الجزرية 
اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة 2014-2021، تتسم بهشاشة بالغة إزاء التغريات البيئية من قبيل فقدان التنوع 
الهشاشة  هذه  وتتفاقم  الطبيعية.  األخطار  عن  الناجمة  الكوارث  وشدة  تواتر  وازدياد  املناخ،  وتغري  البيولوجي، 
بسبب تشتت هذه الفئات الجغرايف وبعد أماكنها، وقلة عدد سكانها الذي يشهد تنامياً مع ذلك، إضافة إىل أوضاعها 

التي تتسم غالباً بالتهميش يف املجتمعات الوطنية أو العاملية.

قدرة  النامية  الصغرية  الجزرية  والدول  املحلية  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  أثبتت  الشدائد،  هذه  مواجهة  ويف   ٠٢٠5٠
وشبكاتها  االبتكار،  عىل  وقدرتها  بالبيئة،  الخاصة  الداخلية  معارفها  من  جذورها  تستمد  الصمود  عىل  استثنائية 
الرائد يف تعزيز معارف السكان  اليونسكو  الداخلية عىل الصمود ودور  الثقافية وتضامنها. وإن قدرتها  االجتماعية 
الحكومية  الدولية  العاملية  الهيئات  من  املستوى  رفيع  اهتماماً  اجتذبا  قد  البيئية  العلوم  سياسات  يف  األصليني 
املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  واتفاقية   ،)IPCC( املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  مثل 
)UNFCCC(، واتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالتنوع البيولوجي )UNCBD(، التي تتعاون معها اليونسكو تعاوناً 
نشطاً. ويشمل ذلك أيضاً دور اليونسكو بوصفها الوحدة التي تقدم الدعم التقني إىل الفريق الخاص املعني بنظم 
بالتنوع  املعني  والسياسات  للعلوم  الدويل  الحكومي  املنتدى  إطار  يف  املحلية  واملعارف  األصليني  السكان  معارف 
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البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )IPBES(. وبغية التصدي لهذه التحديات العاملية املرتبطة بالتغري البيئي، 
املحلية  املعارف  تعبئة  أجل  من  بالهشاشة  املتسمة  والفئات  اليونسكو  يف  األعضاء  الدول  قدرات  تعزيز  سيجري 
الدول  الشامل  النهج  هذا  ويدعم  السياسات.  وراسمي  العلميني  مع  التآزر  أوجه  وبناء  األصليني،  السكان  ومعارف 
اإلطارية  املتحدة  األمم  باتفاقية  املتعلق  باريس  واتفاق  و15،  و13   1 املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  األعضاء 

.)UNFCCC( بشأن تغري املناخ

وستُنظم حلقات حوار للجمع بني أصحاب املعارف من السكان املحليني والسكان األصليني، واملتخصصني يف العلوم   ٠٢٠5١
الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  نمواً  البلدان  أقل  عىل  تركيز  وهناك  القرار.  وأصحاب  االجتماعية،  والعلوم  الطبيعية 
إسهاماً  يمثل  ما  وهذا  املناخ،  تغري  مع  التكيف  أجل  من  املوايش  رعي  يف  العاملة  الشعوب  فيها  تكافح  التي  الكربى 
يف األولوية املتمثلة يف أفريقيا ويف تحقيق الهدفني 6 و7 من أهداف خطة االتحاد األفريقي لعام 2063، ويف الدول 
املالحة  املياه  وتغلغل  السواحل  انحسار  مواجهة  يف  املحلية  الجماعات  فيها  تعاني  التي  النامية  الصغرية  الجزرية 
إنتاج  يف  للتشارك  أساساً  هذه  التخصصات  بني  املشرتكة  الحوارات  توفر  وسوف  البحر.  سطح  مستوى  وارتفاع 
املشاركة  وتدعم  العلمية،  واملعارف  املحلية  املعارف  بني  تجمع  والتي  البيئية  للتحديات  التصدي  إىل  الرامية  الحلول 
املناخ. وسيقوم  تغري  بالتكيف مع  الخاصة  القرارات  اتخاذ  املحلية، يف  املجتمعات  أعضاء  والنساء،  للرجال  املبارشة 
الشباب وأعضاء املجتمعات املحلية يف الدول الجزرية الصغرية النامية باإلسهام يف جمع املالحظات والبيانات البيئية 
من خالل مبادرات العلوم املنفتحة عىل املواطنني، وستقوم الدول األعضاء والشعوب األصلية يف الوقت نفسه بتعزيز 
بلغات  املعدة  التعليمية  املوارد  إىل جيل من خالل  املعارف من جيل  لتناقل  الدعم  تقديم  املحلية من خالل  املعارف 
السكان األصليني واملستندة إىل معارف السكان األصليني. وتراعي هذه املبادرات كافة منظور املساواة بني الجنسني، 

معرتفة بأن املرأة والرجل يستطيعان معاً نقل املعارف وحيازة مجموعات متميزة من املعارف.

النامية  الصغري  الجزرية  بالدول  الخاصة  العمل  لخطة  األمثل  التنفيذ  ضمان  الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيواصل   ٠٢٠5٢
النامية.  الصغرية  الجزرية  الدول  بأكملها فيما يخص  املنظمة  به عىل صعيد  الذي يضطلع  التنسيق  من خالل دور 
يتعلق  فيما  ملموسة  وسياسات  تدابري  تنفيذ  إىل  سيؤدي  القطاعات  بني  مشرتك  بنهج  األخذ  األمر  هذا  ويستتبع 
بوسائل  وتحسينه،  الجيد  بالتعليم  االنتفاع  تعزيز  وهي:  العمل،  خطة  يف  األولوية  ذات  الخمسة  املجاالت  بمجموعة 
تشمل التعليم من أجل التنمية املستدامة والتعليم التقني واملهني؛ وتعزيز القدرة عىل الصمود من خالل علوم البيئة 
وصون  االجتماعية؛  والعدالة  االجتماعي  االندماج  وتعزيز  االجتماعية  التحوالت  وإدارة  واملحيطات؛  العذبة  واملياه 
الرتاث الثقايف املادي وغري املادي؛ وزيادة إمكانيات االتصال وإدارة املعلومات وتشاطر املعارف. وسينسق الربنامج 
ويشمل  األصلية.  الشعوب  مع  التفاعل  بشأن  اليونسكو  سياسة  تطبيق  املنظمة  مستوى  عىل  أيضاً  الثاني  الرئييس 
األصلية  الشعوب  بشأن  القدرات  وتعزيز  والتوعية  التواصل  يخص  فيما  القطاعات  بني  املشرتك  التنسيق  دعم  ذلك 

وقضاياها.

النتيجة المنشودة 3: قيام الدول األعضاء المنتمية إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك 
المجتمعات المحلية والشعوب األصلية، بتعزيز قدرتها على االستعانة بنُظم المعارف المحلية 

وإيجاد أوجه تآزر مع العلوم من أجل التصدي لتحديات التنمية المستدامة

خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق 595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء    - ١
املنتمية إىل الدول الجزرية 

الصغرية النامية التي 
عززت لديها الرصد 
البيئي والقدرة عىل 

الصمود، بوسائل تشمل 
العلوم املنفتحة عىل 

املواطنني وتعليم العلوم

10 دول اثنتان منها يف  –3
أفريقيا*

6 دول واحدة منها يف أفريقيا* –
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خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق 595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء    - ٢
املنتمية إىل الدول الجزرية 

الصغرية النامية التي 
اتخذت تدابري لتنفيذ 
خطة العمل الخاصة 

بالدول الجزرية الصغرية 
النامية التي وضعتها 
اليونسكو توجهاً نحو 

تنفيذ »مسار ساموا«

10 دول اثنتان منها يف  –13 دولة 3 منها يف أفريقيا* –10
أفريقيا*

عدد املجتمعات املحلية    - 3
والشعوب األصلية والدول 
األعضاء التي تقوم بتعبئة 
املعارف املحلية ومعارف 

السكان األصليني وصونها 
وتعزيز نقلها، مع الرتكيز 

عىل املناطق التي تتسم 
بالهشاشة إزاء املناخ، 

ومنها مثالً دول أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى 

والدول الجزرية الصغرية 
النامية ومنطقة القطب 

الشمايل

10 من املجتمعات املحلية 
والشعوب األصلية والدول 

األعضاء، 6 منها يف أفريقيا

15 من املجتمعات املحلية  –
والشعوب األصلية والدول 

األعضاء، 8 منها يف أفريقيا 
واثنتان يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية*

10 من املجتمعات املحلية  –
والشعوب األصلية والدول 

األعضاء، 6 منها يف أفريقيا 
واثنتان يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية*

عدد العمليات واملبادئ    - 4
التوجيهية املوضوعة 
بالتشارك بني الدول 

األعضاء والشعوب 
األصلية من أجل تعزيز 
االعرتاف العاملي وتعبئة 

املعارف املحلية ومعارف 
السكان األصليني بغية 
التصدي للتغري البيئي

2– *13– *8

* األهداف تراكمية، أي أنها تُحسب بإضافة خط األساس إىل املتوقع تحقيقه بحلول نهاية عام 2019.

محور العمل ٢: تعزيز االستعانة بالعلوم من أجل اإلدارة املستدامة للموارد 
الطبيعية والحّد من مخاطر الكوارث ومكافحة تغري املناخ

للموارد  إدارتها  بتعزيز  األعضاء  الدول  قيام   :4 املنشودة  النتيجة  التالية:  املنشودة  النتائج   2 العمل  محور  سيضم   ٠٢٠53
واملخاطر الجيولوجية سعياً إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياتها املرتبطة بهذا األمر؛ والنتيجة املنشودة 5: 
املرتبطة  املستدامة وغاياتها  التنمية  أهداف  إىل تحقيق  الطبيعية سعياً  للموارد  إدارتها  بتعزيز  األعضاء  الدول  قيام 
باتخاذ  األعضاء  الدول  قيام   :6 املنشودة  والنتيجة  املناخ؛  تغري  أمام  الصمود  عىل  والقدرة  البيولوجي  بالتنوع 
واالقتصادية  البيئية  الجوانب  لتناول  والشاملة  الجامعة  النهوج  لتعّلم  مواقع  اليونسكو  بتسميات  املتمتعة  املواقع 

واالجتماعية للتنمية املستدامة.

األعضاء من مواجهة تحديات محددة  الدول  لتمكني  أساسياً  أمراً  العلوم  تمثل  الصمود،  القدرة عىل  بناء  إىل  وسعياً   ٠٢٠54
تضم عىل سبيل املثال عواقب تغري املناخ واألخطار الطبيعية، وإدارة موارد املياه العذبة املحدودة أو املوارد املعدنية، 
وفقدان التنوع البيولوجي، وخدمات النُظم اإليكولوجية. وتمّكن الدول األعضاء أيضاً من تحقيق التنمية االقتصادية 
املستدامة، واالحتفاظ بالفوائد املجنية من ثروة املوارد الطبيعية، وإنشاء فرص عمل مراعية للبيئة. وسريكز محور 
أجل  من  واالبتكار  والتكنولوجيا  بالعلوم  االستعانة  عىل  الخامس  االسرتاتيجي  الهدف  إطار  يف  املندرج  العمل 2 
التي  الشاملة،  املستدامة 6 و11 و13 و15 عىل وجه الخصوص. وتتيح األنشطة واملشاريع  التنمية  أهداف  تحقيق 
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تضطلع بها اليونسكو يف املجاالت املتعلقة باملياه العذبة والعلوم اإليكولوجية وعلوم األرض، وكذلك يف مجال تسخري 
والربنامج  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  برنامج  طريق  عن  املناخ،  تغري  ومكافحة  الكوارث  مخاطر  من  للحّد  العلوم 
الدويل لعلوم األرض والحدائق الجيولوجية، فضالً عن الشبكات العاملية الفريدة للمواقع املخصصة للتنمية املستدامة 
)محميات املحيط الحيوي، والحدائق الجيولوجية العاملية لليونسكو(، إضفاء قدر كبري من األهمية عىل عمل املنظمة 

يف هذه املجاالت كما تتيح تمتعها بميزة نسبية فيها.

مكانة  الجيولوجية،  والحدائق  األرض  لعلوم  الدويل  والربنامج  الحيوي،  واملحيط  اإلنسان  برنامج  من  كّل  ويتبوأ   ٠٢٠55
باملياه  املتعلقة  والبيّنات  باملعارف  السياسات  نقاش  وإثراء  العلمي  التعاون  تعزيز  عىل  القدرة  يخص  فيما  فريدة 
العذبة والتنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية وعلوم األرض والحّد من مخاطر الكوارث. وسيقوم الربنامج 
املحافل،  مختلف  يف  الطبيعية  املوارد  يخص  فيما  والسياسات  العلوم  بني  الروابط  وإبراز  بتعزيز  الثاني  الرئييس 
اإليكولوجية ومبادرة  النُظم  البيولوجي وخدمات  بالتنوع  املعني  للعلوم والسياسات  الدويل  الحكومي  املنتدى  ومنها 
الجيولوجية  والحدائق  األرض  لعلوم  الدويل  والربنامج  الحيوي  اإلنسان واملحيط  برنامج  املستقبل، عن طريق  أرض 
العمل 3(.  )انظر محور  الدويل  الهيدرولوجي  والربنامج  األصليني  السكان  املحلية ومعارف  املعارف  نُظم  ومرشوع 
عىل  االستدامة  علم  ومنها  وتطبيقها،  الناشئة  العلوم  تعزيز  يف  بدوره  االضطالع  ذلك  عن  فضالً  القطاع  وسيواصل 
إطار  يف  فسيُدرجان  الهندسة  مجال  يف  والتدريب  التعليم  أما  الثالث.  الرئييس  الربنامج  مع  بالتعاون  املثال،  سبيل 

النتائج املنشودة 4 و5 و6 بحسب االقتضاء.

تعزيز إدارة املوارد الجيولوجية واملخاطر الجيولوجية

التي تواجه  التحديات  للعديد من  التصدي  الدول األعضاء يف  لدعم  أساسياً  أمراً  بنية األرض وسري عملها  يمثل فهم   ٠٢٠56
إىل رضورة  املناخ  لتغري  التصدي  من  يمتد  رئييس  بدور  االضطالع  األرض  علوم  ويتعني عىل  هذا.  يومنا  يف  املجتمع 
الجيولوجية كالزالزل واالنزالقات  الظواهر  التي تطرحها  الطبيعية وإدراك املخاطر  إدارة استخدام مواردنا  تحسني 

األرضية والثورانات الربكانية.

الثامنة  دورته  يف  العام  املؤتمر  عليه  وافق  الذي   ،)IGGP( الجيولوجية  والحدائق  األرض  لعلوم  الدويل  الربنامج  أما   ٠٢٠5٧
وضع  أجل  من  الدويل  العلمي  التعاون  يف  املشاركة  يف  األعضاء  الدول  إىل  املنتمني  العلميني  يدعم  فسوف  والثالثني، 
مسارات مشرتكة لتحسني فهم سري عمل األرض، مما ييرس تحسني إدارة موارد األرض وزيادة املنافع االقتصادية. 
تكون  لكي  الجيولوجي،  التنوع  حيث  من  ومتميزة  استثنائية  جيولوجية  قيمة  ذات  مواقع  تعيني  أيضاً  وسيتيح 
الجيولوجية  للعلوم  الدويل  الربنامج  املحيل. وسيواصل  الصعيد  املستدامة عىل  التنمية  يُرتكز عليها يف تحقيق  قاعدة 
الهيدرولوجية  الجيولوجية والجيولوجيا  العلمي يف مجال علوم األرض فيما يتعلق باملخاطر  التعاون  )IGCP( دعم 
والتغري العاملي وموارد األرض وبنية األرض ولكنه سيوسع نطاق اختصاصه يف دعم املرشوعات يف مجموعة واسعة 
من علوم األرض بغية مساعدة الدول األعضاء، وال سيما الدول األفريقية وأقل البلدان نمواً، وتدعيم قدراتها الوطنية 
مجال  يف  العهد  الحديثي  واملتخصصني  والشباب  النساء  عدد  لزيادة  اهتمام خاص  األرض. وسيوىل  علوم  مجال  يف 
الربنامج  يديرونها. وسيسهم هذا  أو  الجيولوجية  للعلوم  الدويل  الربنامج  األرض ممن يشاركون يف مرشوعات  علوم 

يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة 1 و4 و5 و6 و9 و13 و17.

الحدائق  فإن  املستدامة.  التنمية  مجال  يف  للعمل  أخرى  أداة  لليونسكو  العاملية  الجيولوجية  الحدائق  وتمثل   ٠٢٠5٨
و17،  و13  و12  و11  و8  و5  و4   1 املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  تسهم  لليونسكو  العاملية  الجيولوجية 
وستساعد الدول األعضاء مساعدة أساسية يف بناء قدراتها الالزمة إلدارة مواردها الطبيعية إدارة مستدامة. وسيوىل 
من  تماماً  تخلو  أو  لليونسكو  العاملية  الجيولوجية  الحدائق  من  قليل  فيها  يوجد  التي  العالم  ملناطق  خاص  اهتمام 
واملحيط  آسيا  آسيا وجنوب رشق  والكاريبي وجنوب  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  املناطق  هذه  وتشمل  الحدائق،  هذه 
العاملية، ستستهل  الجيولوجية  الحدائق  النامية. وبمساعدة من شبكة  الصغرية  الجزرية  الدول  ذلك  بما يف  الهادي، 

اليونسكو فعاليات لبناء القدرات يف هذه املناطق.

املؤسسات،  بني  فيما  والرشاكات  التعاون  تعزز  التي   ،)ANESI( األرض  علوم  ملؤسسات  األفريقية  الشبكة  أما   ٠٢٠59
والبحث  التعليم  تعزيز  يف  املتمثل  اليونسكو  هدف  لتحقيق  منرباً  بوصفها  وتعزيزها  نطاقها  توسيع  فسيجري 
والتدريب يف مجال علوم األرض يف أفريقيا. وستساعد اليونسكو املؤسسات يف تسليط مزيد من الضوء عليها وإنشاء 
وتنفيذ منح لتيسري حراك املتخصصني األفارقة يف علوم األرض ومنح خاصة بتنمية القدرات بغية تحسني التدريب 
وخطة  أفريقيا  يف  املتمثلة  األولوية  تنفيذ  يف  مبارشاً  إسهاماً  ذلك  وسيكون  الجيولوجية.  الخرائط  رسم  مجال  يف 
االتحاد األفريقي لعام 2063، بما يف ذلك الرؤية األفريقية يف مجال التعدين. ويتمثل أحد أهداف الشبكة األفريقية 
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الجيولوجية  العلوم  يف  املتخصصني  إىل  املوجه  التدريب  يف  األخالقيات  إدراج  يف   )ANESI( األرض  علوم  ملؤسسات 
بحيث يدركون أن املنافع االقتصادية الناشئة عن موارد أفريقيا الجيولوجية ينبغي أن ينالها الشعب األفريقي.

اليونسكو يف مجال الحد من املخاطر الجيولوجية فريداً ألنه يقوم عىل نهج شامل ومتعدد التخصصات  ويُعّد عمل   ٠٢٠6٠
يتزايد االعرتاف به بوصفه عنرصاً أساسياً يف مساعي الحد من املخاطر املتعددة. ويمثل عمل اليونسكو أمراً أساسياً 
السياسات عىل حد سواء. ويشمل ذلك  التقني وجانب  بالجانب  الدول األعضاء يف تعزيز معارفها فيما يتعلق  لدعم 
تعزيز نظم اإلنذار املبكر باألخطار الجيولوجية، من خالل املركز الدويل الذي أنشئ حديثاً والذي يضم شبكة نطام 
البنى األساسية  الدويل لالنزالقات األرضية، وغريهما؛ وتقييم املخاطر والهشاشة يف  املبكر بالزالزل، واالتحاد  اإلنذار 
الكوارث؛  حاالت  يف  املحيل  للمجتمع  كمراكز  متكرر  نحو  عىل  تستخدم  التي  املدارس،  مرافق  وال سيما  الحرجة، 
الزالزل  هندسة  نظر  وجهة  من  للهندسة،  الخاضعة  غري  املباني  وبخاصة  املبنية،  البيئة  سالمة  ضمان  إىل  والدعوة 
وتعزيز  اليونسكو  بتسميات  املتمتعة  املواقع  يف  الصمود  عىل  القدرة  وتدعيم  سواء؛  حد  عىل  الثقافية  النظر  ووجه 
اتساق  تحقيق  وسيجري  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيات  باستخدام  الطبيعية  لألخطار  التصدي  عىل  القدرة 
جميع هذه األنشطة مع إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة 2015-2030 وستدعم هذه األنشطة الدول 
جهود  معظم  وترّكز  و15.  و13  و11  و9  و4   1 املستدامة  التنمية  أهداف  يف  املندرجة  الغايات  تنفيذ  يف  األعضاء 

اليونسكو عىل تعزيز القدرات يف البلدان النامية، وبخاصة يف الدول الجزرية الصغرية النامية ويف أفريقيا.

النتيجة المنشودة 4: قيام الدول األعضاء بتعزيز إدارتها للموارد والمخاطر الجيولوجية سعياً إلى 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المرتبطة بهذا األمر

خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق 595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء    - ١
املتلقية للدعم التي عززت 

قدراتها الوطنية يف 
مجال العلوم الجيولوجية 

بطريقة تراعي قضايا 
الجنسني

135 دولة 35 منها يف  –123 دولة 33 منها يف أفريقيا
أفريقيا و6 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية*   

125 دولة 35 منها يف أفريقيا  –
و5 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية* 

عدد الدول األعضاء التي   - ٢
لديها حدائق جديدة من 

نوع الحدائق الجيولوجية 
العاملية لليونسكو

35 دولة )127 من الحدائق 
الجيولوجية العاملية لليونسكو(

14 دولة اثنتان منها يف  –
أفريقيا

14 دولة واحدة منها يف  –
أفريقيا

عدد الدول األعضاء   - 3
األفريقية املتلقية للدعم 

التي نهضت بالتعليم 
والبحث والتدريب يف 

مجال العلوم الجيولوجية 
عن طريق مؤسسات 

الشبكة األفريقية لعلوم 
األرض 

30–  *43–  *40

عدد الدول األعضاء   - 4
املتلقية للدعم التي عززت 

قدرتها عىل الصمود 
من خالل درء مخاطر 

الكوارث الجديدة والحد 
من املخاطر القائمة 

بطريقة تراعي قضايا 
الجنسني

60 دولة 4 منها يف أفريقيا و7 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

76 دولة 7 منها يف أفريقيا  –
و9 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية* 

70 دولة 6 منها يف أفريقيا  –
و8 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية* 

* األهداف تراكمية، أي أنها تُحسب بإضافة خط األساس إىل املتوقع تحقيقه بحلول نهاية عام 2019.
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تعزيز إدارة املوارد الطبيعية

التنمية  تنفيذ خطة  لليونسكو يف  التابع  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  برنامج  األقىص يف مساهمات  الحد  بلوغ  إىل  سعياً   ٠٢٠6١
املستدامة لعام 2030 واتفاق باريس املتعلق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )UNFCCC(، جددت 
جديدتني  ورسالة  برؤية  آخذة   2025-2015 للفرتة  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  برنامج  اسرتاتيجية  األعضاء  الدول 
ومعتمدة خطة عمل ليما العاملية للفرتة 2016-2025 فيما يخص برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وشبكته العاملية 
ملحميات املحيط الحيوي )WNBR(. وسيتيح هذا اإلطار العام والتزام الدول األعضاء الجديد توجيه برنامج اإلنسان 
واملحيط الحيوي نحو تحقيق املزيد من التكامل والتقدم يف العلوم وتطبيق هذه العلوم يف الحلول الرامية إىل تحقيق 
لربط  عاملياً  مرفقاً  بوصفها   )WNBR( الحيوي  املحيط  ملحميات  العاملية  الشبكة  تدعيم  ونحو  املستدامة،  التنمية 
الغايات املندرجة يف أهداف التنمية املستدامة بنظم إيكولوجية محددة، وتعزيز املجتمعات البرشية املحلية التي تدير 

التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية يف ظروف متنوعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

العاملية )LAP(، ستقدم مساهمات محددة لربنامج  ليما  الحيوي ولخطة عمل  ووفقاً السرتاتيجية اإلنسان واملحيط   ٠٢٠6٢
اإلنسان واملحيط الحيوي وللشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي )WNBR( يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة، 
التنوع  عىل  الحفاظ  بشأن   15 املستدامة  التنمية  لهدف  التسع  الغايات  تحقيق  يف  األعضاء  الدول  ذلك  وسيساعد 
وغاياته  املستدامة 13  التنمية  املنافع؛ وهدف  وتقاسم  بالرتميم،  املستدامة، واالضطالع  اإلدارة  البيولوجي، وتحقيق 
معها؛  والتكيف  املناخ  تغري  آثار  من  التخفيف  عىل  والقدرة  الصمود  عىل  القدرة  بشأن  و13-3ب  و2-13   1-13
والغاية 17-9 والغايات من 17-14 إىل 17-17 املندرجة يف هدف التنمية املستدامة 17. ويضطلع برنامج اإلنسان 
الدول  تستخدمها  رئيسية  اسرتاتيجية  أداة  بدور  أيضاً  الحيوي  املحيط  ملحميات  العاملية  والشبكة  الحيوي  واملحيط 
بالتنوع  املتعلقة  املتحدة  األمم  اتفاقية  وال سيما  األطراف،  املتعددة  الرئيسية  البيئية  االتفاقات  تنفيذ  يف  األعضاء 
تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  واتفاقية  التصحر،  ملكافحة  املتحدة  األمم  واتفاقية   ،)UNCBD(البيولوجي
مجاالت  يف  األخرى  والقطاعات  الربامج  مع  التعاون  من خالل  الدور  هذا  أداء  تعزيز  ويجري   .)UNFCCC( املناخ 
االجتماعي،  واالندماج  األخرض،  واالقتصاد  املستدامة،  التنمية  أجل  من  والتعليم  والثقايف،  البيولوجي  والتنوع  املياه، 

والسياحة املستدامة، وتمكني الشباب والنساء، واتفاقيات الرتاث، وتعزيز ثقافة السالم.

ترمي  لألداء  بمؤرشات  املشفوعة  والنتائج  التدابري  من  طويلة  وغري  شاملة  مجموعة  العاملية  ليما  عمل  خطة  وتضم   ٠٢٠63
اإلنسان  برنامج  السرتاتيجية  الفعال  بالتنفيذ  املوقع  يف  املعنية  للجهات  الرئيسية  الفئات  اضطالع  ضمان  إىل 
مجال  يف  واملشورة  التقنية  املساعدة  تقديم  خالل  ومن  واإلقليمي.  الوطني  الصعيدين  عىل  وذلك  الحيوي،  واملحيط 
وإنتاج  التوعية  خالل  من  العاملية  ليما  عمل  خطة  تنفيذ  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  برنامج  أمانة  تدعم  السياسات، 
أجل  من  األفريقية  البلدان  إىل  محدد  دعم  وسيقدم  الشبكية.  األطر  وتحسني  واملهارات  القدرات  وتعزيز  املعارف 
أيضاً  ذلك  وسيضمن  الحيوي.  واملحيط  اإلنسان  برنامج  اسرتاتيجية  أهداف  تحقيق  يف  الكاملة  مشاركتها  ضمان 
املبذولة  الجهود  إطار  ويف   .2063 لعام  األفريقي  االتفاق  خطة  أهداف  من   7 الهدف  تحقيق  يف  قوية  مشاركات 
إىل تحقيق  الربنامج  الحيوي، سيسعى هذا  اإلنسان واملحيط  برنامج  داخل مجتمع  الجنسني  باملساواة بني  لالرتقاء 
الخاصة  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  برنامج  خطة  نطاق  يف  املندرجة  والجوائز  التطبيقات  يف  الجنسني  بني  التكافؤ 

بجوائز العلميني الشباب، وجائزة السلطان قابوس، وجائزة ميشيل باتيس.

وسيسخر برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي الدروس املستفادة من علم االستدامة والتعليم يف هذا املجال واستخدام   ٠٢٠64
الوسائل الحديثة واملفتوحة والشفافة لخدمة التواصل وتبادل العارف واملعلومات بشأن أفضل املمارسات والحلول 
فعالة  بنماذج  الحيوي  املحيط  ملحميات  العاملية  الشبكة  أخذ  الرئيسية يف ضمان  األهداف  أحد  وسيتمثل  االبتكارية. 
إىل تحقيق التنمية املستدامة بما يشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، تحسني الحوكمة، وإقامة  لتسيري أعمالها سعياً 
وتلبية  الحيوي؛  املحيط  ملحميات  العاملية  والشبكة  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  برنامج  مع  الشبكي  والربط  التعاون 
الضعيفة والشباب؛ وإقامة رشاكات  النامية والنساء والفئات  الصغرية  الجزرية  والدول  البلدان نمواً  أقل  احتياجات 
النوعية بحيث يتقيد جميع أعضاء  الطويل، وتنفيذ عملية فعالة لضمان  خارجية فعالة لضمان االستمرار يف األجل 

الشبكة باملعايري املنصوص عليها يف اإلطار التنظيمي للشبكة العاملية ملحميات املحيط الحيوي.

وستستخدم موارد الربنامج العادي كمبالغ ابتدائية فقط لضمان أداء الوظائف األساسية لربنامج اإلنسان واملحيط   ٠٢٠65
الحيوي وشبكته العاملية ملحميات املحيط الحيوي. أما تنمية محميات املحيط الحيوي العابرة للحدود فسوف تتيح 
ملساعي الدبلوماسية العلمية التي يبذلها الربنامج الرئييس الثاني أن تؤتي أُكلها، وستعمم األنشطة املتعلقة بالطاقة 
املتجددة يف كل أجزاء برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي، وال سيما يف محميات املحيط الحيوي التي تعتمد عىل موارد 

تمويل من خارج امليزانية.
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النتيجة المنشودة 5: قيام الدول األعضاء بتعزيز إدارتها للموارد الطبيعية سعياً إلى تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المرتبطة بالتنوع البيولوجي والقدرة على الصمود أمام تغير 

المناخ

خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق 595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء    - ١
املتلقية للدعم التي 

أصبحت لديها محميات 
محيط حيوي جديدة، 

بما يف ذلك محميات 
عابرة للحدود، وال سيما 

يف الدول األعضاء التي 
ال يوجد فيها حالياً أي 

محمية من هذا النوع

120 دولة بها محميات محيط 
حيوي و28 منها يف أفريقيا 

و9 يف الدول الجزرية الصغرية 
النامية

12 دولة 6 منها يف أفريقيا  –
و4 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

10 دول 3 منها يف أفريقيا  –
واثنتان يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

عدد الدول املتلقية للدعم    - ٢
التي حّسنت التكافؤ 

بني الجنسني يف الجوائز 
املتعلقة بربنامج اإلنسان 

واملحيط الحيوي

29 دولة 4 منها ال تتمتع بأي 
مرشحة لجائزة متعلقة بربنامج 

اإلنسان واملحيط الحيوي

43 دولة، عىل أن يضم  –
الفائزون بالجوائز نسبة 

40٪ من النساء عىل األقل* 

29 دولة، عىل أن يضم  –
الفائزون بالجوائز نسبة ٪40 

من النساء عىل األقل* 

عدد الدول األعضاء    - 3
املتلقية للدعم التي نّفذت 

مرشوعات علمية رائدة 
لتحسني إدارة املوارد 

الطبيعية

5 دول منها دولة يف أفريقيا 
ودولتان يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

22 دولة 4 منها يف أفريقيا  –
وواحدة يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية* 

18 دولة اثنتان منها يف  –
أفريقيا واثنتان يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية* 

عدد الدول األعضاء    - 4
املتلقية للدعم التي 

حّسنت معارفها فيما 
يتعلق بمبادئ برنامج 

اإلنسان واملحيط الحيوي 
بشأن الصون والبحث 

واالستدامة

22 دولة 5 منها يف أفريقيا  –15
و5 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية* 

15 دولة 3 منها يف أفريقيا  –
و3 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية* 

عدد شبكات برنامج    - 5
اإلنسان واملحيط الحيوي 

اإلقليمية واملواضيعية 
التي تعمل عىل نحو كامل 

والتي أحرزت تقدماً 
يف االبتكار والبحوث 

والتعاون بشأن إدارة 
املوارد الطبيعية وفقاً 
السرتاتيجية اإلنسان 

واملحيط الحيوي ولخطة 
عمل ليما العاملية

9 شبكات إقليمية/دون إقليمية 
و7 شبكات مواضيعية

ما ال يقل عن 5 شبكات  –
إقليمية أو دون إقليمية واحدة 

منها يف أفريقيا وواحدة 
مخصصة للدول الجزرية 

الصغرية النامية

ما ال يقل عن 4 شبكات  –
مواضيعية اثنتان منها يف 
أفريقيا وواحدة مرتبطة 

بالدول الجزرية الصغرية 
النامية

ما ال يقل عن 5 شبكات  –
إقليمية أو دون إقليمية واحدة 

منها يف أفريقيا وواحدة 
مخصصة للدول الجزرية 

الصغرية النامية

ما ال يقل عن شبكتني  –
مواضيعيتني يف أفريقيا و/

أو يف الدول الجزرية الصغرية 
النامية

عدد الدول األعضاء    - 6
التي عززت قدرتها عىل 

الصمود أمام تغري املناخ 
بوسائل تشمل التنسيق 
عىل صعيد املنظمة فيما 
يخص اسرتاتيجية عمل 

اليونسكو بشأن تغري 
املناخ

63 دولة تستخدم محمية محيط 
حيوي أو الحدائق الجيولوجية 

العاملية لليونسكو كمراصد لتغري 
املناخ

100 دولة 25 منها يف  –
أفريقيا و15 يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية* 

80 دولة 15 منها يف أفريقيا  –
و11 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية* 

* األهداف تراكمية، أي أنها تُحسب بإضافة خط األساس إىل املتوقع تحقيقه بحلول نهاية عام 2019.
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اتخاذ املواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو مواقع لتعّلم النهوج الجامعة والشاملة لتناول 
الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية للتنمية املستدامة

العاملية ملحميات املحيط  التنظيمي الخاص بالشبكة  اليونسكو  تُمنح تسمية »محميات املحيط الحيوي« وفقاً إلطار   ٠٢٠66
العاملية  الجيولوجية  »الحدائق  تسمية  وتُمنح  العاملية.  ليما  عمل  لخطة  املحميات  هذه  تشغيل  ويخضع  الحيوي، 
باتفاقية  وعمالً  لليونسكو.  العاملية  الجيولوجية  بالحدائق  الخاصة  التنفيذية  التوجيهية  للمبادئ  وفقاً  لليونسكو« 
الرتاث العاملي، تُدرج اليونسكو يف قائمة الرتاث العاملي املواقع التي تتسم بقيمة عاملية استثنائية للبرشية، وتحتفظ 
بصيانة  املتحدة  األمم  أرسة  إطار  يف  اليونسكو  وتضطلع  الرطبة.  األرايض  بشأن  رامسار  اتفاقية  بوثيقة  اليونسكو 
والرتاث،  التنوع  لقيم  البرش  أفراد  بإدراك  االرتقاء  املواقع يف  املواقع، وتساعد هذه  لتسمية  الكربى  الخطط  وتشغيل 
وتُحدث تغرّيات عميقة يف مواقف أفراد البرش وأوجه سلوكهم والتحوالت االجتماعية املطلوبة لتحقيق أهداف التنمية 
األمم  واتفاقية   )FAO( املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة  العاملي  الرتاث  مركز  مع  التنسيق  ويُعّد  املستدامة. 
لضمان  أساسياً  أمراً   )UNEP( للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج   )UNCBD( البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة  املتحدة 

إمكانية االستخدام األمثل لجميع هذه املواقع املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي.

الرئيسية  اإليكولوجية  النظم  جميع  تشمل  الحيوي  املحيط  محميات  من  محمية   669 الراهن  الوقت  يف  ويوجد   ٠٢٠6٧
وتربط  البيولوجي،  بالتنوع  املتعلق   15 املستدامة  التنمية  بهدف  العاملية  اليونسكو  رسالة  وتربط  أنواعها  بمختلف 
التوايل  عىل  و14  و13  و11   4 املستدامة  التنمية  أهداف  يف  املندرجة  و2-14  و1-13  و4-11   7-4 الغايات  أيضاً 
بالواقع عىل األرض وببعض ظروف التنمية املحددة. وهناك 120 حديقة من الحدائق الجيولوجية العاملية لليونسكو 
الصعيد  عىل  املستدامة  والتنمية  العلوم  وتعليم  الجيولوجي  التنوع  لصون  النمو  ورسيع  جديداً  دولياً  نظاماً  تُمثل 

املحيل، وال سيما عن طريق السياحة املستدامة.

واملحيط  اإلنسان  برنامج  أمانة  عىل  يتعني  السياسات،  بشأن  املشورة  وإسداء  التقنية  املساعدة  تقديم  خالل  ومن   ٠٢٠6٨
منهما  لكل  الرئاسية  الهيئة  تقدمه  الذي  التوجيه  بموجب  لليونسكو،  العاملية  الجيولوجية  الحدائق  وأمانة  الحيوي 
أجل  من  للتعّلم  مواقع  اليونسكو  بتسميات  املتمتعة  املواقع  اتخاذ  يف  األعضاء  الدول  يدعما  أن  السياسات،  بشأن 
ق ذلك بوجه خاص من خالل التوعية وإنتاج املعارف وتعزيز القدرات واملهارات وتحسني  التنمية املستدامة. وسيحقَّ
الصغرية  الجزرية  والدول  أفريقيا  احتياجات  ولتلبية  الجنسني  للمساواة بني  اهتمام خاص  الشبكية. وسيوىل  األطر 
التي  املناطق  للحدود، ال سيما يف  العابرة  املواقع  املواقع. وستشجع  الضعيفة والشباب عىل مستوى  النامية والفئات 
من  لتمكينها  األفريقية  البلدان  إىل  محدد  دعم  وسيقدم  السالم.  لبناء  وتعاون  الثقافات  بني  حوار  وجود  تقتيض 
 ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  وبخطة  اليونسكو  بتسميات  املتمتعة  باملواقع  املتعلقة  األنشطة  يف  الكاملة  املشاركة 

ولتمكينها أيضاً من املساهمة يف تحقيق الهدفني 7 و17 من خطة االتحاد األفريقي لعام 2063.

ووضعت اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي للفرتة 2015-2025 وخطة عمل ليما العاملية نتائج منشودة   ٠٢٠69
أجل  أعمالها من  لتسيري  بنماذج فعالة  الحيوي  املحيط  العاملية ملحميات  الشبكة  أخذ  أداء واضحة لضمان  ومؤرشات 
الكفيلة  االبتكار  السياسات والتكنولوجيات وُسبل  املستدامة، وبخاصة من خالل استكشاف واختبار  التنمية  تحقيق 

بتحقيق اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي وللموارد الطبيعية وبالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها.

دراسات  يشمل  بما  املواقع،  هذه  مساهمات  إبراز  أجل  من  والرتويج  التواصل  صعيد  عىل  خاصة  جهود  وستُبذل   ٠٢٠٧٠
الحاالت واملمارسات الجيدة والدروس املستفادة سعياً إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة واالتفاقات البيئية املتعددة 
األطراف واملساهمات الرامية إىل إقامة رشاكات مؤسسية جديدة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها. وستستخدم 

موارد الربنامج العادي كأموال ابتدائية فقط لضمان أداء الوظائف األساسية للمواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو.
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النتيجة المنشودة 6: قيام الدول األعضاء باتخاذ المواقع المتمتعة بتسميات اليونسكو مواقع 
لتعّلم النهوج الجامعة والشاملة لتناول الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية للتنمية 

المستدامة

خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق 595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء    - ١
التي حققت الفعالية يف 

اتخاذ املواقع املتمتعة 
بتسميات اليونسكو 

مواقع إيضاحية لحلول 
التنمية املستدامة التي 

تشمل االقتصاد األخرض 
واالقتصاد الشامل للجميع 

اللذين يلبيان احتياجات 
الفئات الضعيفة ويدعمان 

املساواة بني الجنسني

خط األساس 1: 155 دولة 
تتمتع بمحمية محيط حيوي 

و/أو حدائق جيولوجية عاملية 
لليونسكو

خط األساس 2: 120 دولة بها 
محميات محيط حيوي

خط األساس 3: 35 دولة 
بها حدائق جيولوجية عاملية 

لليونسكو

143 دولة فيها محميات  –
محيط حيوي وحدائق 

جيولوجية عاملية لليونسكو 8 
منها يف أفريقيا و6 يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية*

تخصيص 80٪ من جميع  –
محميات املحيط الحيوي 
لتحقيق التنمية املستدامة

احتواء 40 دولة لحدائق  –
جيولوجية عاملية لليونسكو 

دولتان منها يف أفريقيا ودولة 
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية*

130 دولة فيها محميات  –
محيط حيوي وحدائق 

جيولوجية عاملية لليونسكو 7 
منها يف أفريقيا و5 يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية*

تخصيص 75٪ من جميع  –
محميات املحيط الحيوي 
لتحقيق التنمية املستدامة

احتواء 37 دولة  –  -
لحدائق جيولوجية عاملية 

لليونسكو دولة واحدة منها 
يف أفريقيا وواحدة يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية*

عدد الدول األعضاء التي    - ٢
تستخدم محميات املحيط 

الحيوي و/أو الحدائق 
الجيولوجية العاملية 

لليونسكو كشبكة شاملة 
للمراصد املعنية بالقدرة 

عىل الصمود أمام تغري 
املناخ واألخطار الطبيعية، 

وذلك باالستفادة من 
العلوم املنفتحة عىل 

املواطنني

155 دولة تتمتع بمحمية محيط 
حيوي و/أو حدائق جيولوجية 

عاملية لليونسكو

120 دولة بها محميات محيط 
حيوي

35 دولة بها حدائق جيولوجية 
عاملية لليونسكو

60 دولة تستخدم محميات  –
املحيط الحيوي 7 منها يف 

أفريقيا و5 يف الدول الجزرية 
الصغرية النامية

37 دولة تستخدم الحدائق  –
الجيولوجية العاملية لليونسكو 

2 منها يف أفريقيا وواحدة 
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

50 دولة تستخدم محميات  –
املحيط الحيوي 7 منها يف 

أفريقيا و5 يف الدول الجزرية 
الصغرية النامية

37 دولة تستخدم الحدائق  –
الجيولوجية العاملية لليونسكو 

واحدة منها يف أفريقيا وواحدة 
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد الدول األعضاء التي    - 3
أنشأت مواقع عابرة 

للحدود

24 دولة بها مواقع عابرة للحدود 
حددتها اليونسكو منها 4 فيها 

محمية محيط حيوي عابرة 
للحدود وحدائق جيولوجية عاملية 

لليونسكو وعابرة للحدود

احتواء 35 دولة عىل مواقع  –
عابرة للحدود

احتواء 30 دولة عىل مواقع  –
عابرة للحدود 4 منها يف 

أفريقيا

* األهداف تراكمية، أي أنها تُحسب بإضافة خط األساس إىل املتوقع تحقيقه بحلول نهاية عام 2019.

محور العمل 3: تحسني املعارف وتعزيز القدرات عىل كل املستويات من أجل 
تحقيق األمن املائي

تصّديها  بتعزيز  األعضاء  الدول  قيام   :7 املنشودة  النتيجة  التاليتني:  املنشودتني  النتيجتني   2 العمل  محور  سيضم   ٠٢٠٧١
غايات  بلوغ  إىل  وكذلك  باملياه،  املتعلقة  وغاياتها  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  إىل  سعياً  املائي  األمن  لتحديات 
الدول األعضاء بتحسني  املنشودة 8: قيام  باملياه؛ والنتيجة  الخاصة  الدولية  أخرى ملا يرتبط بهذا األمر من الخطط 

السياسات وتعزيز القدرات املؤسسية والبرشية لتحقيق األمن املائي عن طريق التعاون العلمي.
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العذبة  املياه  موارد  إلدارة  خاصة  أهمية  الخامس  االسرتاتيجي  الهدف  إطار  يف  املندرج   3 العمل  محور  ويويل   ٠٢٠٧٢
الغايات  جميع  يف  ويساهم  املياه.  غري  األخرى  الطبيعية  املوارد  بشأن   2 العمل  محور  يف  جاء  كما  مستدامة  إدارة 
اليونسكو  برنامج  ويتبوأ  املستدامة 6.  التنمية  هدف  غايات  وال سيما  املستدامة،  التنمية  أهداف  يف  باملياه  املتعلقة 

الهيدرولوجي الدويل مكانة فريدة فيما يخص القدرة عىل تعزيز التعاون العلمي وإثراء نقاش السياسات  

املساواة  يف  املتمثلة  اليونسكو  أولوية  تراعي  إنها  إذ  للجميع،  شاملة  الدويل  الهيدرولوجي  الربنامج  جهود  وستكون   ٠٢٠٧3
واالجتماعية.  البيئية  القضايا  عىل  اليونسكو  تركيز  مع  يتماىش  بما  الضعيفة  والفئات  الشباب  وكذلك  الجنسني  بني 
املياه.  مجال  يف  واإلدارة  والحوكمة  املائية  العلوم  يف  الجنسني  بني  املساواة  الدويل  الهيدرولوجي  الربنامج  وسيعزز 
 )WWAP( وستُستخدم منهجية توزيع البيانات بحسب الجنسني التي وضعها الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية
يف دعم املساواة بني الجنسني يف السياسات املتعلقة باملياه التي ستضعها الدول األعضاء. وسرتاعى األولوية املتمثلة 
والرصف  باملياه  املستدام  االنتفاع  توفري  أجل  من  تبذلها  التي  الجهود  يف  األعضاء  الدول  دعم  خالل  من  أفريقيا  يف 
الصحي عىل نحو آمن وكاٍف لتلبية احتياجاتها األساسية، وتعزيز تنمية البيئة وحمايتها وفقاً ملا تنص عليه الرؤية 
الربنامج  لعام 2063. وسيويل  األفريقي  االتحاد  أهداف خطة  الهدف 7 من  إطار  لعام 2025 ويف  للمياه  األفريقية 

الهيدرولوجي الدويل أيضاً اهتماماً خاصاً الحتياجات الدول الجزرية الصغرية النامية يف مجال املياه.

تعزيز سبل التصدي لتحديات األمن املائي عىل الصعيد املحيل والوطني واإلقليمي

الهيدرولوجي،  وبالتغري  باملياه  املتعلقة  بالكوارث  الخاص  األول  املوضوع  إطار  يف  محددة  أنشطة  تنفيذ  خالل  من   ٠٢٠٧4
يف  املندرجة  الغايات  مجموعة  تحقيق  إىل  الرامية  جهودها  يف  األعضاء  الدول  الدويل  الهيدرولوجي  الربنامج  سيدعم 
إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث، والغايات 11-5 و13-1 و13-3 من هديف التنمية املستدامة 11 و13 عىل 
»املياه  املعنون  الثاني  املوضوع  القدرة عىل االستجابة. ويف إطار  التنبؤ وتنمية  القدرة عىل  التوايل، من خالل تعزيز 
املتكاملة  اإلدارة  تنفيذ  يف  األعضاء  الدول  الدويل  الهيدرولوجي  اليونسكو  برنامج  سيدعم  متغرية«،  بيئة  يف  الجوفية 
للموارد املائية عىل جميع املستويات، وذلك بجملة وسائل منها التعاون العابر للحدود بحسب االقتضاء )الغاية 5-6 
من هدف التنمية املستدامة 6(. وتتشارك اليونسكو مع اللجنة االقتصادية ألوروبا يف رعاية املؤرش 6-5-2: »نسبة 
منطقة حوض املياه العابرة للحدود التي لها ترتيبات تنفيذية تتعلق بالتعاون يف مجال املياه«. ويف إطار املوضوع 
الثالث املعنون »معالجة مسألة ندرة املياه ونوعيتها«، سيوفر الربنامج الهيدرولوجي الدويل معارف وبيانات معززة 
مما  املياه،  لنوعية  تقييم  عمليات  إلجراء  الالزمة  القدرات  وبشأن  استخدامها،  وإعادة  املستعملة  املياه  إدارة  بشأن 
من   3-3 الغاية  إىل  إضافة  املستدامة 6،  التنمية  هدف  من  و3-6   1-6 الغايتني  رصد  يف  األعضاء  الدول  يساعد 
املعنون  الرابع  املوضوع  إطار  ويف  املياه.  تنقلها  التي  األمراض  إىل  تشري  الغاية  هذه  ألن   3 املستدامة  التنمية  هدف 
»املياه واملستوطنات البرشية يف املستقبل«، سيدعم الربنامج الهيدرولوجي الدويل الدول األعضاء يف خفض بصمتها 
الجهود  الدول يف  والريفية، ومساعدة هذه  الحرضية  البيئتني  املائية يف  املستدامة ملواردها  اإلدارة  املائية ويف تحقيق 
التنمية املستدامة 6 و11 و13  الغايات 6-1 و6-2 و6-3 و11-5 و13-3 من أهداف  التي تبذلها من أجل رصد 
أجل  من  الهنديس  االنسجام  تحقيق  اإليكولوجية:  »الهيدرولوجيا  املعنون  الخامس  املوضوع  إطار  ويف  التوايل.  عىل 
الهيدرولوجية  العلمي والعمليات  إدراكها  البلدان يف تحسني  الدويل  الهيدرولوجي  الربنامج  عالم مستدام«، سيساعد 
ويف   2 الفئة  ومراكز  اإليكولوجية  بالهيدرولوجيا  املعنية  الجامعية  اليونسكو  كرايس  مع  بالتعاون  والبيولوجية 
هديف  من  و1-15   6-6 الغايتني  رصد  يف  البلدان  هذه  ستساعد  التي  البياني  التجريب  مواقع  إنشاء  من  االستفادة 

التنمية املستدامة 6 و15 عىل التوايل.

املتحدة  األمم  باتفاقية  املتعلق  باريس  اتفاق  تنفيذ  يف  الدويل  الهيدرولوجي  الربنامج  من  الثامنة  املرحلة  وستسهم   ٠٢٠٧5
اإلطارية بشأن تغري املناخ )UNFCCC( من وجهات نظر مختلفة تشمل دعم اسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ 
املائية )املوضوع  املوارد  الثاني(، وتنويع خيارات  املياه الجوفية )املوضوع  )املوضوع األول(، وإدارة تغذية طبقات 
)املوضوع  القدرات  وتنمية  الرابع(  )املوضوع  املدن  يف  والطاقة  املياه  عن  الناجمة  البصمة  وخفض  الثالث(، 

السادس(. وسيُدرج العمل املتعلق باإلدارة املستدامة للموارد املائية يف نطاق الصلة بني املياه والغذاء والطاقة.

الربنامج  يقدمه  الذي  الدعم  سريكز  منه،  و3-13   1-13 الغايتني  سيما  وال   ،13 املستدامة  التنمية  لهدف  وتحقيقاً   ٠٢٠٧6
يُتوقع  التي  الجفاف  وحاالت  الفيضانات  أمام  الصمود  عىل  األعضاء  الدول  قدرة  تعزيز  عىل  الدويل  الهيدرولوجي 
املتاحة  املائية  املوارد  )إكثار  املياه  ندرة  حاالت  يف  بديلة  بحلول  الدول  هذه  وتزويد  وشدة،  تواتراً  أكثر  تصبح  أن 
االبتكارات  إىل  إضافة  ذلك(،  إىل  وما  املستعملة،  املياه  استخدام  وإعادة  املياه،  وجمع  الجوفية،  املياه  باستخدام 
الربنامج  وسيواصل  الحرضية.  البيئة  يف  والطاقة  املياه  مجايل  يف  بصمتها  خفض  إىل  الرامية  التكنولوجية 
الهيدرولوجي الدويل إسهامه املتني يف اإلطار العاملي لخدمات املناخ، الذي يساعد الدول األعضاء والجهات املستفيدة 



39122م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الثاني  

باملياه.  املرتبطة  الخطرية  الطبيعية  بالظواهر  الخاصة  بالتنبؤات  الجنسني  بني  للمساواة  املراعي  االنتفاع  يف  املحلية 
بفضل  باملياه،  املعنية  اليونسكو  الدويل وأرسة  الهيدرولوجي  الربنامج  يتبوأ  باملياه،  املرتبطة  باألخطار  يتعلق  وفيما 
اإلسهام  من  تمكنهما  جيدة  مكانة  لها،  واالستعداد  الجفاف  وحاالت  الفيضانات  رصد  يف  الجليلة  مساهماتهما 
بني  املشرتكة  األمانة  مع  التعاون  اليونسكو  وستواصل   .11 املستدامة  التنمية  هدف  من   5-11 الغاية  تحقيق  يف 
بشأن   )WMO( الجوية  لألرصاد  العاملية  واملنظمة   )UNISDR( الكوارث  من  للحد  الدولية  لالسرتاتيجية  الوكاالت 

نظم اإلنذار املبكر باألخطار املتعددة.

وسيجري بحث دور السلوك البرشي، واملعتقدات والعادات الثقافية املتعلقة باملياه، والبحوث االجتماعية االقتصادية   ٠٢٠٧٧
التغري،  للتكيف مع هذا  أدوات  املتوافرة وإىل وضع  املياه  املتواصل يف كميات  التغري  أسباب  إىل تحسني فهم  الرامية 
وسيتيح ذلك فرصاً كبرية للتعاون بني القطاعات. وسيجري الرتكيز يف هذا اإلطار عىل تغري املناخ والحد من مخاطر 
داخل  التعاون  وسيتواصل  الجديدة«.  الحرضية  و»الخطة  ِسنداي  إطار  مع  يتماىش  بما  الحرضية  والبيئة  الكوارث 
الكوارث،  بالحد من مخاطر  املعني  الفريق  مع  باملياه  املرتبطة  والكوارث  الحرضية  الهيدرولوجيا  القطاع يف مجايل 
الربنامج  مع  الجوفية  املياه  مجال  ويف  الحيوي،  واملحيط  اإلنسان  برنامج  مع  اإليكولوجية  الهيدرولوجيا  مجال  ويف 

.)IGGP( الدويل لعلوم األرض والحدائق الجيولوجية

وطبقات  الكبرية،  األنهار  مبادرة  املثال  سبيل  عىل  ومنها  املختلفة،  الدويل  الهيدرولوجي  الربنامج  مبادرات  أما   ٠٢٠٧٨
املصدر  املفتوحة  املجانية  الربمجيات  عىل  القائمة  واألدوات  الكربى،  املدن  وتحالف  للحدود،  العابرة  الجوفية  املياه 
تتيح ملساعي  القائمة5، فسوف  الثالث عرشة  الدولية  املبادرات  إىل  إضافة   ،)FREEWAT( املائية  باملوارد  واملتعلقة 
الدبلوماسية العلمية التي يبذلها الربنامج الرئييس الثاني أن تُؤتي أُكلها، مع النهوض يف الوقت نفسه بقاعدة العلوم 

التي يُرتكز عليها يف رسم السياسات والتعاون يف مجال املياه.

النتيجة المنشودة ٧: قيام الدول األعضاء بتعزيز تصّديها لتحديات األمن المائي سعياً إلى تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة بالمياه، وكذلك إلى بلوغ غايات أخرى لما يرتبط 

بهذا األمر من الخطط الدولية الخاصة بالمياه

خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق 595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء املتلقية   - ١
للدعم التي عززت قدرتها 

عىل الصمود أمام تغري املناخ 
واألخطار املرتبطة باملياه وندرة 

املياه، بطريقة تراعي قضايا 
الجنسني

22 دولة 6 منها يف أفريقيا  –20
وواحدة يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

20 دولة 5 منها يف أفريقيا  –
وواحدة يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

عدد الدول األعضاء التي   - ٢
حسنت إدارتها وحوكمتها 

للموارد الجوفية، بما يشمل 
املستوى العابر للحدود، 

بطريقة تراعي قضايا الجنسني

10 دول 5 منها يف أفريقيا –12 دولة 6 منها يف أفريقيا –30

عدد الدول األعضاء املتلقية   - 3
للدعم التي عززت مستوطناتها 

البرشية القادرة عىل الصمود، 
بطريقة تراعي قضايا الجنسني

73 دولة اثنتان منها يف  –10
أفريقيا

5 دول اثنتان منها يف أفريقيا –

ومبادرة   ،)IDI( بالجفاف  املعنية  الدولية  واملبادرة   ،)FRIEND( دولية  وشبكية  تجريبية  بيانات  إىل  استناداً  األنهار  جريان  ونظم   ،)IFI( بالفيضانات  املعنية  الدولية  املبادرة   5
املشرتكة  الجوفية  املياه  طبقات  موارد  إدارة  ومبادرة   ،)GRAPHIC( املناخي  والتغري  البرشي  النشاط  ضغط  ظل  يف  الجوفية  املياه  موارد  وتقييم   ،)ISI( الدولية  الرتسب 
السياسات  ووضع  والحياة  البيئة  لخدمة  الهيدرولوجيا  وتسخري   ،)GWADI( القاحلة  املناطق  يف  والتنمية  باملياه  املتعلقة  للمعلومات  العاملية  والشبكة   ،)ISARM( الدول  بني 
 ،)JIIHP( الهيدرولوجيا  يف  النظائر  بشأن  واليونسكو  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بني  املشرتك  الدويل  والربنامج   ،)MAR( الجوفية  املياه  طبقات  تغذية  وإدارة   ،)HELP(
ومبادرة »من احتماالت النزاع إىل إمكانيات التعاون« )PCCP(، والربنامج العاملي لرسم الخرائط الهيدرولوجية والتقييم الهيدرولوجي )WHYMAP(، واإلدارة املتكاملة للموارد 

.)UWMP( وبرنامج إدارة مياه املدن ،)IIWQ( واملبادرة الدولية بشأن نوعية املياه ،)IWRM( املائية
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خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق 595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء املتلقية   - 4
للدعم التي اعتمدت نهوجاً 

قائمة عىل العلوم يف مجاالت 
نوعية املياه، والحلول القائمة 

عىل الهيدرولوجيا اإليكولوجية 
والهندسة، بطريقة تراعي 

قضايا الجنسني

22 دولة اثنتان منها يف  –30
أفريقيا وواحدة يف الدول 
الجزرية الصغرية النامية

15 دولة اثنتان منها يف  –
أفريقيا وواحدة يف الدول 
الجزرية الصغرية النامية

تحسني السياسات وتعزيز القدرات املؤسسية والبرشية لتحقيق األمن املائي

تواجه البلدان النامية عدة تحديات متصلة باملياه، وبخاصة فيما يتصل بتغري املناخ وتأثريه يف التنمية االقتصادية.   ٠٢٠٧9
ويف الوقت ذاته، تفتقر تلك البلدان ملناخ مالئم من السياسات واملؤسسات واملوظفني لالستجابة الحتياجاتها بطريقة 

مناسبة.

وسيواصل الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية، الذي تستضيفه اليونسكو، التنسيق بني أعضاء لجنة األمم املتحدة   ٠٢٠٨٠
واملحاور  املائية«.  املوارد  تنمية  عن  العاملي  »التقرير  املتحدة  لألمم  الرائد  التقرير  إلعداد  املائية  باملوارد  املعنية 
القضايا  معالجة  يف  العذبة  للمياه  املستدامة  اإلدارة  دور  عىل  الضوء  ستسلط  املذكور  للتقرير  السنوية  املواضيعية 
العاملية الراهنة، مثل الهجرة وإيجاد الوظائف وعدم ترك أحد وراء الركب، معالجة فعالة. وسيتوىل الربنامج العاملي 
إعداد  املائية،  باملوارد  املعنية  املتحدة  األمم  للجنة  التابع  الخاص  العمل  فريق  منسق  بوصفه  املائية،  املوارد  لتقييم 
املستوى.  الرفيع  السيايس  املنتدى  يف  محورية  مساهمة  بوصفه   6 املستدامة  التنمية  هدف  بشأن  الجامع  التقرير 
قضايا  إزاء  املواقف  تغيري  يف  تقدم  تحقيق  إىل  الرامية  األعضاء  الدول  جهود  دعم  يف  العاملي  الربنامج  وسيستمر 
املفصلة  املياه  بيانات  وتحليل  بجمع  الخاصة  منهجيته  طريق  عن  باملياه  الخاصة  الوطنية  السياسات  يف  الجنسني 

بحسب الجنسني.

عن  فضالً  النامية  البلدان  يف  البرشية  والقدرات  الثغرات  تحديد  يجب  آنفاً،  املذكورة  التحديات  مواجهة  إىل  وسعياً   ٠٢٠٨١
الدويل  الهيدرولوجي  للربنامج  الخمسة  املوضوعات  وتنطوي  املائي.  األمن  تعزيز  تكفل  التي  السياسات  خيارات 
التدريب،  أدوات وتوفري  إعداد  القدرات يف شكل  املنشودة 7 عىل مكون قوي يتعلق بتنمية  النتيجة  املدرجة يف إطار 
الدعم  املائي«،  األمن  املياه: عامل رئييس يف ضمان  »التعليم يف مجال  املعنون  السادس  املوضوع  وستقدم من خالل 
التنمية املنشودة لقدرات مواردها البرشية، مع الرتكيز عىل تعزيز معارف الشباب ومهاراتهم  إىل الدول األعضاء يف 
ويشمل  لديها.  التوظيف  فرص  زيادة  أجل  من  املياه(  إلدارة  املصدر  املفتوحة  الربمجيات  استخدام  ذلك  يف  )بما 

املوضوع السادس أيضاً التعليم يف مجال الهندسة املدنية والكيميائية واملائية.

التحالفات واملبادالت  املياه عن طريق تدعيم وتعهد  الدويل واإلقليمي يف مجال  التعاون  اليونسكو تعزيز  وستواصل   ٠٢٠٨٢
تعبئة  خالل  من  ذلك  تحقيق  وسيتم  املائي.  األمن  ألغراض  الفاعلة  والرشاكات  املعارف  تقاسم  وتشجيع  العلمية، 
وتدعيم التعاون بني الجهات املعنية باملياه يف اليونسكو ومنها اللجان الوطنية التابعة للربنامج الهيدرولوجي الدويل 
والربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية ومراكز الفئة 2 املتعلقة باملياه وكرايس اليونسكو الجامعية وشبكات برنامج 
املبادرات  من  املقدمة  املساهمات  مراعاة  تعميم  أيضاً  املهم  ومن  الجامعية.  والكرايس  الجامعات  لتوأمة  اليونسكو 
مجال  يف  والسياسات  والقدرات  املعارف  تعزيز  أجل  من  العلمية  واألوساط  الدويل  الهيدرولوجي  للربنامج  الدولية 
الخاصة  املعلومات  شبكة  نظام  طريق  عن  األعضاء  الدول  الدويل  الهيدرولوجي  الربنامج  وسيدعم  املائي.  األمن 
باملياه، وهو نظام شبكي متاح للبلدان يهدف إىل تزويدها ببيانات ومعلومات عن القضايا املتصلة باملياه عىل جميع 
املستويات. وسيساهم هذا النظام يف سد فجوة املعرفة بني بلدان الجنوب والشمال وزيادة عدد املنشورات الصادرة 

يف البلدان النامية.
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النتيجة المنشودة ٨: قيام الدول األعضاء بتحسين السياسات وتعزيز القدرات المؤسسية 
والبشرية لتحقيق األمن المائي عن طريق التعاون العلمي

خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق 595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول املتلقية للدعم    - ١
التي أظهرت ما لديها 
من املمارسات الفضىل 
والسياسات املستوحاة 
من منشورات الربنامج 

العاملي لتقييم املوارد 
 )WWAP( املائية

)التقرير العاملي عن 
تنمية املوارد املائية 

)WWDR(، والتقرير 
التوليفي بشأن هدف 
التنمية املستدامة 6، 

ومجموعة األدوات 
التعليمية الخاصة بقضايا 
الجنسني واملياه، والهجرة 

واملساواة بني الجنسني، 
والتوظيف وغريها(

7 دول اثنتان منها يف أفريقيا  –20
واثنتان يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

5 دول واحدة منها يف أفريقيا  –
وواحدة يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

عدد الدول األعضاء    - ٢
املتلقية للدعم التي 

عززت نهوج التعليم يف 
مجال املياه عىل جميع 

املستويات ألغراض األمن 
املائي وعدد املتدربني 
واملتدربات عىل جميع 

املستويات الذي يمتلكون 
املهارات الالزمة لتحقيق 

األمن املائي والغايات 
املتصلة باملياه من أهداف 

التنمية املستدامة

20

10000 )40٪ نساء(

36 دولة 5 منها يف أفريقيا  –
وواحدة يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

10000 )40٪ نساء( –

30 دولة 4 منها يف أفريقيا  –
وواحدة يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

9000 )40٪ نساء( –

عدد الدول املتلقية للدعم    - 3
التي عززت الشبكات 

الدولية سعياً إىل تحسني 
األمن املائي لديها، 

وبخاصة نظام شبكة 
املعلومات الخاصة باملياه، 

بطريقة تراعي قضايا 
الجنسني

12 دولة 4 منها يف أفريقيا  –68
وواحدة يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

10 دول 3 منها يف أفريقيا  –
وواحدة يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية
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معلومات تكميلية بشأن النتائج املنشودة ومؤرشات األداء املرتبطة بها فيما يخص الربنامج 
الرئييس الثاني

النتيجة المنشودة ١: قيام الدول األعضاء بتعزيز قدرتها على وضع ورصد سياسات شاملة 
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ونُظم شاملة للمعارف

التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي صممت أو رصدت أو    - ١
استعرضت سياسات شاملة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

وتراعي قضايا الجنسني

تصميم سياسات وخطط بحوث جديدة يف مجال العلوم  –
والتكنولوجيا واالبتكار أو استعراض ما هو قائم من هذه 

السياسات والخطط

تعزيز ما هو قائم من برامج التدريب والبحث يف مجال سياسات  –
العلوم والتكنلوجيا واالبتكار، بما يشمل كرايس اليونسكو الجامعة 

وشبكات اليونسكو، أو إنشاء برامج جديدة

اضطالع الدول األعضاء بتنفيذ مبادئ توجيهية جديدة لرسم  –
السياسات وتحديد األولويات يف مجال العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار

إنشاء قدرات وأدوات جديدة أو تحسني ما هو قائم منها فيما  –
يخص الرصد والحوكمة ورسم السياسات القائمة عىل البيّنات

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي نفذت وثائق سياسات    - ٢
جديدة أو عززت وثائق السياسات القائمة لديها مع مراعاة 

قضايا الجنسني

الوثائق املنفذة لغرض تعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  –
واالستثمار فيها

التقارير القطرية للمرصد العاملي املعني بوثائق سياسات العلوم  –
والتكنولوجيا )GO-SPIN( وعمليات جمع البيانات عن الوثائق 

املستخدمة

املعلومات املقدمة يف تقرير اليونسكو عن العلوم –

الوثائق الرامية إىل تعزيز االبتكار وريادة األعمال  –

الوثائق الرامية إىل تعزيز مشاركة الشباب يف العلوم والتكنولوجيا  –
واالبتكار 

املبادئ التوجيهية الجديدة املطبقة يف تنفيذ سياسات العلوم  –
والتكنولوجيا واالبتكار وتصميم الوثائق

استخدام أدوات جديدة للمساواة بني الجنسني يف مجال رسم  –
سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

إرشاك الجمهور والقطاع الخاص يف تحقيق أهداف البيان الخاص  –
بدور النساء يف العلوم

عدد الدول املتلقية للدعم التي استخدمت تقارير اليونسكو    - 3
العاملية بشأن تقييم ورصد نظم العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار، بما يف ذلك من املنظور الجنساني

تضمني الوثائق الوطنية الرسمية إحاالت إىل تقرير اليونسكو عن  –
العلوم

تضمني الوثائق الوطنية الرسمية إحاالت إىل مسألة إعداد التقارير  –
بشأن الهندسة

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي عززت الرتابط بني    - 4
العلوم والسياسات واملجتمع، بما يف ذلك مع مراعاة قضايا 

الجنسني

وضع وتعزيز اآلليات والقدرات الخاصة بإسداء املشورة يف مجال  –
العلوم

وضع وتعزيز آليات الدبلوماسية العلمية –

التقدم يف خطط البحوث العاملية يف املجاالت املتعلقة بأهداف  –
التنمية املستدامة

وضع آليات لتحقيق انتشار العلوم عىل الصعيد الشعبي وتعزيز  –
مشاركة املجتمع املدني يف العلوم



39126م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الثاني  

النتيجة المنشودة ٢: قيام الدول األعضاء بتعزيز قدرتها المؤسسية والبشرية على إنتاج مواد 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتوزيعها وتطبيقها

التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي نهضت بقدراتها   - ١
ومعارفها يف املجاالت العلمية التي يعززها املركز الدويل 

)ICTP( للفيزياء النظرية

إنشاء مجاالت بحوث جديدة –

االرتقاء باملستوى األكاديمي للعلميني وتوزيع البيانات بحسب  –
الجنسني

االنتفاع باملعلومات العلمية –

النتيجة المنشودة 3: قيام الدول األعضاء المنتمية إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك 
المجتمعات المحلية والشعوب األصلية، بتعزيز قدرتها على االستعانة بنُظم المعارف المحلية 

وإيجاد أوجه تآزر مع العلوم من أجل التصدي لتحديات التنمية المستدامة

التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء املنتمية إىل الدول الجزرية الصغرية   - ١
النامية التي عززت لديها الرصد البيئي والقدرة عىل الصمود، 

بوسائل تشمل العلوم املنفتحة عىل املواطنني وتعليم العلوم

الربامج الرامية إىل رصد التغري البيئي، بما فيه تغري املناخ، استناداً  –
إىل املجتمع املحيل

م بالتشارك بني املجتمعات  – االستجابات القابلة للتكييف التي تصمَّ
املحلية وراسمي السياسات والتي تعزز القدرة عىل الصمود 
وتسهم يف عمليات التقييم عىل الصعيدين الوطني والعاملي 

مستوى التعاون بني األطراف الفاعلة االجتماعية )الشباب  –
واملنظمات غري الحكومية والعلميون وراسمو السياسات(

عدد الدول األعضاء املنتمية إىل الدول الجزرية الصغرية   - ٢
النامية التي اتخذت تدابري لتنفيذ خطة العمل الخاصة بالدول 
الجزرية الصغرية النامية التي وضعتها اليونسكو توجهاً نحو 

تنفيذ »مسار ساموا«

تنفيذ أنشطة هادفة يف جميع مجاالت تفويض اليونسكو دعماً  –
لتحقيق التنمية املستدامة والقدرة عىل الصمود يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

عدد املجتمعات املحلية والشعوب األصلية والدول األعضاء   - 3
التي تقوم بتعبئة املعارف املحلية ومعارف السكان األصليني 

وصونها وتعزيز نقلها، مع الرتكيز عىل املناطق التي تتسم 
بالهشاشة إزاء املناخ، ومنها مثالً دول أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى والدول الجزرية الصغرية النامية ومنطقة 
القطب الشمايل

املرشوعات القائمة عىل املجتمع املحيل لرصد التغري البيئي من  –
خالل عمليات مراقبة ومعارف قائمة عىل البيئة املحلية والسكان 

األصليني 

مشاركة أصحاب املعارف املحلية والعلميني وراسمي السياسات يف  –
حلقات الحوار املتعددة التخصصات

مشاركة النساء باعتبارهن من أصحاب املعارف –

ضمان وصول أصحاب املعارف املحلية إىل هيئات وعمليات اتخاذ  –
القرارات

مبادرات تعزيز تناقل املعارف املحلية من جيل إىل جيل –
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النتيجة المنشودة 4: قيام الدول األعضاء بتعزيز إدارتها للموارد والمخاطر الجيولوجية سعياً إلى 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المرتبطة بهذا األمر

التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي عززت قدراتها   - ١
الوطنية يف مجال العلوم الجيولوجية، بطريقة تراعي قضايا 

الجنسني

مدى إسهام النساء والشباب بصفة مشاركني يف مرشوعات  –
الربنامج الدويل للعلوم الجيولوجية

مدى إسهام النساء والشباب من خالل تويل أدوار ريادية يف  –
مرشوعات الربنامج الدويل للعلوم الجيولوجية

عدد البحوث العلمية التي تعدها األفرقة املعنية بمرشوعات  –
الربنامج الدويل للعلوم الجيولوجية

عدد الدول األعضاء األفريقية املتلقية للدعم التي نهضت   - ٢
بالتعليم والبحث والتدريب يف مجال العلوم الجيولوجية عن 

طريق مؤسسات الشبكة األفريقية لعلوم األرض 

عدد املبادرات املشرتكة بني املؤسسات األعضاء –

عدد حاالت تبادل املمارسات الجيدة فيما بني املؤسسات األعضاء –

مدى اضطالع املتخصصات األفريقيات يف العلوم الجيولوجية  –
باملشاركة يف األنشطة

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي عززت قدرتها عىل   - 3
الصمود من خالل درء مخاطر الكوارث الجديدة والحد من 

املخاطر القائمة بطريقة تراعي قضايا الجنسني 

تبادل املعارف العلمية ذات الصلة باملوضوع –

إنشاء نظم جديدة لإلنذار املبكر باألخطار الجيولوجية و/أو  –
تعزيز النظم القائمة

تدعيم املباني غري القائمة عىل الهندسة وتحسني رسم السياسات  –
املرتبطة بذلك

تحسني تقييم املخاطر والتخفيف من آثارها وتوعية املجتمع املحيل  –
عن طريق املواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو

تنفيذ عمليات تقييم وأنشطة تخفيف فيما يتعلق بهشاشة البنى  –
األساسية الحرجة

النتيجة المنشودة 5: قيام الدول األعضاء بتعزيز إدارتها للموارد الطبيعية سعياً إلى تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المرتبطة بالتنوع البيولوجي والقدرة على الصمود أمام تغير 

المناخ

التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي أصبحت لديها   - ١
محميات محيط حيوي جديدة، بما يف ذلك محميات عابرة 

للحدود، وال سيما يف الدول األعضاء التي ال يوجد فيها حالياً 
أي محمية من هذا النوع

ملفات الرتشيح وقرارات املجلس الدويل لتنسيق برنامج اإلنسان  –
واملحيط الحيوي

عدد الدول املتلقية للدعم التي حّسنت التكافؤ بني الجنسني يف   - ٢
الجوائز املتعلقة بربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي

نسبة الرجال والنساء الذين ينالون جوائز برنامج اإلنسان  –
واملحيط الحيوي املخصصة للعلميني الشباب، وجائزة السلطان 

قابوس، وجائزة ميشيل باتيس

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي نّفذت مرشوعات علمية   - 3
رائدة لتحسني إدارة املوارد الطبيعية

التقارير الوطنية املقدمة إىل املجلس الدويل لتنسيق برنامج  –
اإلنسان واملحيط الحيوي بشأن تنفيذ خطة عمل ليما العاملية

املرشوعات الرائدة التي تم تعزيزها من خالل التقارير الخاصة  –
بجوائز برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي للعلميني الشباب

املنشورات العلمية وملخصات السياسات التي تسلط الضوء عىل  –
املمارسات الجيدة التي تم الوقوف عليها
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التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي حّسنت معارفها فيما   - 4
يتعلق بمبادئ برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي بشأن الصون 

والبحث واالستدامة

توسيع نطاق التواصل وتبادل املعلومات فيما بني الدول األعضاء  –
داخل مجتمع برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وخارجه 

مدى مشاركة فئات الجهات املعنية يف تنفيذ اسرتاتيجية برنامج  –
اإلنسان واملحيط الحيوي وخطة عمل ليما العاملية، وتبني هذه 

الجهات لالسرتاتيجية والخطة

عدد الدول األعضاء التي عززت قدرتها عىل الصمود أمام   - 5
تغري املناخ بوسائل تشمل التنسيق عىل صعيد املنظمة فيما 

يخص اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري املناخ 

التقارير التي تقدمها الدول األعضاء إىل املجلس الدويل لتنسيق  –
برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي بشأن تنفيذ اإلجراء ألف-4-1 

من خطة عمل ليما العاملية

املواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو التي تساهم يف تعزيز القدرة  –
عىل الصمود بوصفها مراصد لتغري املناخ

تقارير الدول األعضاء عن تعزيز القدرة عىل الصمود أمام تغري  –
املناخ

النتيجة المنشودة 6: قيام الدول األعضاء باتخاذ المواقع المتمتعة بتسميات اليونسكو مواقع 
لتعّلم النهوج الجامعة والشاملة لتناول الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية للتنمية 

المستدامة

التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء التي حققت الفعالية يف اتخاذ املواقع   - ١
املتمتعة بتسميات اليونسكو مواقع إيضاحية لحلول التنمية 

املستدامة التي تشمل االقتصاد األخرض واالقتصاد الشامل 
للجميع اللذين يلبيان احتياجات الفئات الضعيفة ويدعمان 

املساواة بني الجنسني

تقارير االستعراض الدوري والتقارير املقدمة إىل املجلس الدويل  –
لتنسيق برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي وفقاً لخطة عمل ليما 

العاملية

تقارير االستعراض الدوري املقدمة إىل مجلس الحدائق  –
الجيولوجية العاملية لليونسكو

عدد الدول األعضاء التي تستخدم محميات املحيط الحيوي   - ٢
و/أو الحدائق الجيولوجية العاملية لليونسكو كشبكة شاملة 

للمراصد املعنية بالقدرة عىل الصمود أمام تغري املناخ 
واألخطار الطبيعية، وذلك باالستفادة من العلوم املنفتحة عىل 

املواطنني

التقارير املقدمة إىل املجلس الدويل لتنسيق برنامج اإلنسان  –
واملحيط الحيوي وفقاً لخطة عمل ليما العاملية

التقارير املقدمة إىل مجلس الحدائق الجيولوجية العاملية لليونسكو –

عدد الدول األعضاء التي أنشأت مواقع عابرة للحدود ملفات الرتشيح والتقارير املقدمة إىل املجلس الدويل لتنسيق  –3 - 
برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي

ملفات الرتشيح والتقارير املقدمة إىل مجلس الحدائق الجيولوجية  –
العاملية لليونسكو

النتيجة المنشودة ٧: قيام الدول األعضاء بتعزيز تصّديها لتحديات األمن المائي سعياً إلى تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة بالمياه، وكذلك إلى بلوغ غايات أخرى لما يرتبط 

بهذا األمر من الخطط الدولية الخاصة بالمياه

التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي عززت قدرتها عىل   - ١
الصمود أمام تغري املناخ واألخطار املرتبطة باملياه وندرة 

املياه، بطريقة تراعي قضايا الجنسني

تصميم و/أو تنفيذ اسرتاتيجيات شاملة ومراعية للمساواة بني  –
الجنسني وقائمة عىل العلوم

تطبيق أدوات ابتكارية ومنهجيات للتعاون فيما يخص اإلدارة  –
املتكاملة للموارد املائية

إعداد و/أو تنفيذ مبادرات التعاون يف مجال املياه –

مستويات مشاركة النساء والعلميني  –
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التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء التي حسنت إدارتها وحوكمتها للموارد   - ٢
الجوفية، بما يشمل املستوى العابر للحدود، بطريقة تراعي 

قضايا الجنسني

تبادل املعارف )أفضل الحاالت، واملبادئ التوجيهية، وغري ذلك(  –
بشأن إنشاء برنامج مشرتك للتعاون بشأن املستوطنات البرشية

تعزيز قدرة موارد املياه الجوفية عىل الصمود أمام تغري املناخ يف  –
املناطق الربية والساحلية

تحسني إدارة وحوكمة طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود –

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي عززت مستوطناتها   - 3
البرشية القادرة عىل الصمود، بطريقة تراعي قضايا الجنسني

تبادل املعارف )أفضل الحاالت واملبادئ التوجيهية وغريهما( عرب  –
منصة تعاون مشرتكة بني املستوطنات البرشية

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي اعتمدت نهوجاً قائمة   - 4
عىل العلوم يف مجاالت نوعية املياه، والحلول القائمة عىل 

الهيدرولوجيا اإليكولوجية والهندسة، بطريقة تراعي قضايا 
الجنسني

إجراء عمليات تقييم نوعية املياه، واملنهجيات ودراسات الحاالت  –
بشأن إدارة املياه املستعملة وإعادة استخدامها عىل نحو آمن

إنشاء مواقع التجريب البياني يف مجال الهيدرولوجيا اإليكولوجية  –
وتطبيق املبادئ التوجيهية املرتبطة بها

اضطالع أرسة الربنامج الهيدرولوجي الدويل املعنية باملياه بتدريب  –
األفراد )مع مراعاة توزيع البيانات بحسب الجنسني والعمر 

واملعهد والبلد(

فئات الشباب واملهنيني الشباب املعنيني باملياه املشاركني يف  –
عمليات رسم السياسات 

النتيجة المنشودة ٨: قيام الدول األعضاء بتحسين السياسات وتعزيز القدرات المؤسسية 
والبشرية لتحقيق األمن المائي عن طريق التعاون العلمي

التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول املتلقية للدعم التي أظهرت ما لديها من املمارسات    - ١
الفضىل والسياسات املستوحاة من منشورات الربنامج العاملي 

لتقييم املوارد املائية )WWAP( )التقرير العاملي عن تنمية 
املوارد املائية )WWDR(، والتقرير التوليفي بشأن هدف 
التنمية املستدامة 6، ومجموعة األدوات التعليمية الخاصة 
بقضايا الجنسني واملياه، والهجرة واملساواة بني الجنسني، 

والتوظيف وغريها(

دراسات الحاالت التي يجمعها وينرشها الربنامج العاملي لتقييم  –
املوارد املائية؛

الدول األعضاء التي طبقت منهجية توزيع البيانات واملؤرشات  –
بحسب الجنسني التي وضعها الربنامج العاملي لتقييم املوارد 

املائية

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي عززت نهوج التعليم يف    - ٢
مجال املياه عىل جميع املستويات ألغراض األمن املائي وعدد 

املتدربني واملتدربات عىل جميع املستويات  الذين يمتلكون 
املهارات الالزمة لتحقيق األمن املائي والغايات املتصلة باملياه 

من أهداف التنمية املستدامة

اضطالع أرسة الربنامج الهيدرولوجي الدويل املعنية باملياه بتدريب  –
األفراد )مع مراعاة توزيع البيانات بحسب الجنسني والعمر 

واملعهد والبلد(

فئات الشباب واملهنيني الشباب املعنيني باملياه املشاركني يف  –
عمليات رسم السياسات

عدد الدول املتلقية للدعم التي عززت الشبكات الدولية سعياً    - 3
إىل تحسني األمن املائي لديها، وبخاصة نظام شبكة املعلومات 

الخاصة باملياه، بطريقة تراعي قضايا الجنسني

ضمان وجود لجان وطنية للربنامج الهيدرولوجي الدويل جاهزة  –
للعمل

إسهام كرايس اليونسكو الجامعية ومراكز الفئة 2 املعنية باملياه يف  –
تنفيذ مرشوعات البحوث العلمية أو يف األنشطة املشرتكة

االجتماعات اإلقليمية للجان الوطنية للربنامج الهيدرولوجي الدويل  –
ومراكز الفئة 2 وكرايس اليونسكو الجامعية

وضع خرائط طريق إقليمية )أو دون إقليمية( و/أو عاملية سعياً  –
إىل تحقيق هدف التنمية املستدامة 6 والوقوف عىل غايات إضافية 

متعلقة باملياه و/أو تنفيذ الغايات القائمة بالتشارك مع أرسة 
اليونسكو املعنية باملياه

مستوى التشارك مع مؤسسات أرسة اليونسكو املعنية باملياه –



IOC
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات 



اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات 

اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

امليزانية املوحدة القائمة عىل ميزانية عادية قدرها 595.٢ مليون دوالر  ١ – IOC

محاور العمل/النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
 وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية التشغيلية
 ميزانية
املوظفني

املجموع

اعتمادات 
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 

595.2 مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

 املجموع العجزاملساهمات الطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

١٠٠ 4٨٧ ٨  – – –– ١٠٠ 4٨٧ ٨  ١٠٠ 4٨٧ ٨  ١٠٠ 4٨٧ ٨  ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

 محور
العمل ١

 تعزيز املعارف والقدرات من أجل
 حماية املحيطات والسواحل وإدارتها

5٠٠ 694 ٢9  4٠٠ ٧٧3 ٢٠  ٠٠٠ ٨٠٠ 4  – – ١٠٠ ١٢١ 4  5٠٠ 694 ٢9  5٠٠ 694 ٢9  عىل نحو مستدام

 النتيجة
املنشودة 1

 قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات
 تستند إىل العلم للحّد من التعّرض ملخاطر

 املحيطات، وصون املحيطات والبحار واملوارد
 البحرية يف جميع أرجاء العالم واستخدامها

 استخداماً مستداماً، وتعزيز القدرة عىل
 الصمود أمام تغري املناخ وعىل التكيف معه،

 من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة
500 694 29  400 773 20  000 800 4  – – 100 121 4  500 694 29  500 694 29  لعام 2030

5٠٠ 694 ٢9  4٠٠ ٧٧3 ٢٠  ٠٠٠ ٨٠٠ 4  – – ١٠٠ ١٢١ 4  5٠٠ 694 ٢9  – 5٠٠ 694 ٢9  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

 املجموع، اللجنة الدولية الحكومية لعلوم
6٠٠ ١٨١ 3٨  4٠٠ ٧٧3 ٢٠  ٠٠٠ ٨٠٠ 4  – – ٢٠٠ 6٠٨ ١٢  6٠٠ ١٨١ 3٨  ١٠٠ 4٨٧ ٨  5٠٠ 694 ٢9  املحيطات
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تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى.  1 



مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

العجز املساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

٢٠

٢٢

النتيجة املنشودة ١

بماليني الدوالرات

توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية) بحسب املناطق واملقر
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

٢٧٫١
٪٧١

املقر

٢,٢
٪٦

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

١٫١
٪٣

أوروبا وأمريكا
الشمالية

٤٫٤
٪١١

آسيا واملحيط
الهادي 

-
صفر ٪

الدول العربية

٣٫٣
٪٩

أفريقيا 

بماليني الدوالرات

اإلسهام يف األولويتني العامتني

االولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

5٪1,5 مليون دوالر26٪7,7 مليون دوالريف إطار مجموع امليزانية التشغيلية
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شعبة السياسات البحرية والتنسيق اإلقليمي 
(IOC/MPR)

4 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة علوم المحيطات 
(IOC/OSS)

2 مهنية  
1 خدمات عامة  

الوحدة المعنية بأمواج التسونامي
(IOC/TSU)

3 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة الرصد والخدمات الخاصة بالمحيطات 
(IOC/OOS)

3 مهنية  
1 خدمات عامة  

وحدة الدعم التشغيلي
(IOC/EO/AO) 

 2 مهنية  
1 خدمات عامة  

أفريقيا
1 مهنية  

آسيا والمحيط الهادي

1 مهنية  
*1,5 وطنية مهنية  

*وظبفة مشتركة مع قطاع العلوم الطبيعية

أوروبا وأمريكا الشمالية

 3 مهنية  

أمريكا الالتينية والكاريبي

1 مهنية  
1 وطنية مهنية  

المكاتب الميدانية

(IOC)  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
الهيكل التنظيمي (الوظائف الثابتة)

الميزانية الموحدة القائمة على ميزانية عادية قدرها ٥٩٥٫٢ مليون دوالر

مكتب مساعد المدير العام واألمين التنفيذي
(ADG/IOC) 

 1 مساعد المدير العام   
1 خدمات عامة   

مجموع الوظائف 

المقر 
15 مهنية     

6 خدمات عامة   

المكاتب الميدانية   
6 مهنية    

2,5 وطنية مهنية     

مجموع الوظائف في المقر والمكاتب 
الميدانية

  
21 مهنية     

2,5 وطنية مهنية      
6 خدمات عامة   

29,5 المجموع: 



اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر )خطة اإلنفاق)  ٢ – IOC

محاور العمل/النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
 وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية التشغيلية
 ميزانية
املوظفني

املجموع

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

 املجموع العجزاملساهمات الطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

٢٠٠ ٠٢٢ ٨  –    –    –    –    ٢٠٠ ٠٢٢ ٨  ٢٠٠ ٠٢٢ ٨  ٢٠٠ ٠٢٢ ٨  ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

 محور
العمل ١

 تعزيز املعارف والقدرات من أجل
 حماية املحيطات والسواحل وإدارتها

عىل نحو مستدام
 

 ٢ ٢٠35 5٠٠
 

 ٢ ٢٠35 5٢  ٠٠ 659 ١٠٠    –    –  4 ٠٠٠ ٨٠٠
 

 ٧٧ ١٢6 4٠٠
 

 ٢ ٢٠35 5٠٠

 النتيجة
املنشودة 1

 قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات
 تستند إىل العلم للحّد من التعّرض ملخاطر

 املحيطات، وصون املحيطات والبحار
 واملوارد البحرية يف جميع أرجاء العالم

 واستخدامها استخداماً مستداماً، وتعزيز
 القدرة عىل الصمود أمام تغري املناخ وعىل
 التكيف معه، من أجل تنفيذ خطة التنمية

املستدامة لعام 2030
 

 20 235 500
 

 20 235 500  2 659 100    –  4 800 000
 

 12 776 400
 

 20 235 500

5٠٠ ٢35 ٢٠ 4٠٠ ٧٧6 ١٢ ٠٠٠ ٨٠٠ 4  –    –    ١٠٠ 659 ٢  5٠٠ ٢35 ٢٠ -       5٠٠ ٢35 ٢٠ املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

 املجموع، اللجنة الدولية الحكومية لعلوم
املحيطات

 
 ٢ ٢٠35 5٢٠٠ ٠٢٢ ٨  ٠٠

 
 ٢ ٢٨5٧٠٠ ٧

 
 ١٠ 6٨١ 3٠٠    –    –  4 ٠٠٠ ٨٠٠

 
 ٧٧ ١٢6 4٠٠

 
 ٢ ٢٨5٧٠٠ ٧
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تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1 



مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

العجز املساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

٢٠

٢٢

النتيجة املنشودة ١

بماليني الدوالرات

 توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية) بحسب املناطق واملقر
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

٢,٢
٪١١

٢٠٫٣
٪٧٢

املقر

١,٤
٪٥

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

١٫١
٪٤

أوروبا وأمريكا
الشمالية

آسيا واملحيط
الهادي 

-
صفر ٪

الدول العربية

٢٫٣
٪٨

أفريقيا 

بماليني الدوالرات

اإلسهام يف األولويتني العامتني

االولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

3٪0,6 مليون دوالر 23٪4,7 مليون دوالريف إطار مجموع امليزانية التشغيلية
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شعبة السياسات البحرية والتنسيق اإلقليمي 
(IOC/MPR)

4 مهنية  

شعبة علوم المحيطات 
(IOC/OSS)

2 مهنية  
1 خدمات عامة  

الوحدة المعنية بأمواج التسونامي
(IOC/TSU)

3 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة الرصد والخدمات الخاصة بالمحيطات 
(IOC/OOS)

2 مهنية  
1 خدمات عامة  

وحدة الدعم التشغيلي
((IOC/EO/AO) 

 2 مهنية  
1 خدمات عامة  

أفريقيا

1 مهنية  

آسيا والمحيط الهادي

1 مهنية  
*1,5 وطنية مهنية  

* وظيفة مشتركة مع قطاع العلوم الطبيعية

أوروبا وأمريكا الشمالية

 3 مهنية  

أمريكا الالتينية والكاريبي

1 مهنية  
1 وطنية مهنية  

المكاتب الميدانية

(IOC)  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
الهيكل التنظيمي (الوظائف الثابتة)

الميزانية الموحدة القائمة على اعتمادات ميزانية البرنامج العادي البالغة ٥١٨ مليون دوالر (خطة اإلنفاق)

مكتب مساعد المدير العام واألمين التنفيذي
(ADG/IOC) 

 1 مساعد المدير العام   
1 خدمات عامة   

مجموع الوظائف في المقر 

المقر 
14 مهنية     

5 خدمات عامة   

المكاتب الميدانية   
6 مهنية    

2,5 وطنية مهنية     

مجموع الوظائف في المقر والمكاتب 
الميدانية

  
20 مهنية     

2,5 وطنية مهنية      
5 خدمات عامة   

٢٧,5 المجموع: 
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قرار املؤتمر العام 39م/24 بشأن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات ٠3٠٠٠

إّن املؤتمر العام،

إذ يقر بأهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات، التي أُنشئت بوصفها هيئة تتمتع 
الخدمات  وتقديم  البحث  الربامج يف مجال  وتنسيق  الدويل  التعاون  لتعزيز  اليونسكو  داخل  الوظيفي  باالستقالل 
وبناء القدرات من أجل اكتساب املزيد من املعارف بشأن طبيعة املحيطات واملناطق الساحلية ومواردها، وتسخري 
الدول  لدى  القرارات  اتخاذ  وإجراءات  البحرية  البيئة  وحماية  املستدامة  والتنمية  اإلدارة  لتحسني  املعارف  ذه  ه

األعضاء يف اللجنة،

يف  تساهم   2021-2018 للفرتة  املحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  باللجنة  الخاصة  العمل  خطة  بأن  ويذّكر 
تحقيق الهدفني االسرتاتيجيني التاليني السرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة 2014-2021 وفقاً ملا تنص 

عليه االسرتاتيجية املتوسطة األجل لّلجنة للفرتة 2021-2014:

الهدف االسرتاتيجي الرابع: تدعيم نُظم وسياسات العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار - عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي

الهدف االسرتاتيجي الخامس: تعزيز التعاون الدويل يف مجال العلوم بغية 

التصدي للتحديات الحرجة التي تفرضها التنمية املستدامة

-2014 للفرتة  املحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  لّلجنة  األجل  املتوسطة  لالسرتاتيجية  وفقاً  بأنه،  أيضاً  ويذّكر 
املجاالت  عىل  باللجنة  الخاصة  العمل  خطة  ترّكز  اللجنة،  جمعية  عن  الصادر   3-XXVIII للقرار  ووفقاً   2021
الدول  جميع  تمتع  لضمان  خاصة  عناية  إيالء  مع  السامية(،  )األهداف  التالية  األربعة  الربنامجية  ملواضيعية  ا

األعضاء فيها بالقدرة عىل تحقيق هذه األهداف:

ضمان وجود نُظم إيكولوجية سليمة للمحيطات وتعزيز استدامة خدمات النُظم اإليكولوجية،  )1(

اإلنذار املبكر الفعال بمخاطر املحيطات، وال سيّما بأمواج التسونامي،  )2(

تعزيز القدرة عىل الصمود أمام التغريات والتقلبات املناخية والقدرة عىل التكيف معها،  )3(

تحسني املعرفة بالقضايا املستجدة،  )4(

وتستند خطة العمل الخاصة باللجنة إىل اإلطار املفاهيمي التايل لوظائفها:

وبعواقب  الساحلية  واملناطق  املحيطات  بأمور  املعرفة  لتحسني  باملحيطات  الخاصة  البحوث  تعزيز   - لف  أ
األنشطة البرشية عليها )بحوث املحيطات(،

باء - املحافظة عىل النُظم العاملية املستخدمة لرصد املحيطات وجمع ونرش البيانات واملعلومات املتعلقة بها، 
وتعزيز هذه النُظم وضمان تكاملها )نُظم الرصد وإدارة البيانات(،

جيم - إنشاء نُظم لإلنذار املبكر بمخاطر املحيطات وتطويرها، وتحسني التأهب ملواجهة هذه املخاطر، من أجل 
الحّد من مخاطر أمواج التسونامي وغريها من املخاطر املرتبطة باملحيطات )اإلنذار املبكر والخدمات(،
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دال - املساعدة عىل التقييم واإلعالم من أجل توثيق الروابط بني العلوم والسياسات )التقييم واإلعالم من أجل السياسات(،

)اإلدارة  اإلقليمي  التعاون  وتحسني  للمعارف  مشرتكة  قاعدة  إنشاء  طريق  عن  املحيطات  شؤون  إدارة  تحسني   - اء  ه
الرشيدة املستدامة(،

ً مشرتكا عمالً  بوصفه  آنفاً  املذكورة  الوظائف  بكل  املتعلقة  املجاالت  يف  املؤسسية  القدرات  تنمية  عىل  العمل   -  واو 

)تنمية القدرات(،

لّلجنة،  األسايس  النظام  عليه  ملا ينص  وفقاً  املحيطات،  لعلوم  الحكومية  الدولية  لّلجنة  الرئاسيتني  الهيئتني  من  يطلب   - 1
ملا ينص عليه  الثاني/نوفمرب 1999، ووفقاً  الذي اعتُمد يف 16 ترشين  القرار 30م/22  النفاذ بموجب  الذي دخل حيّز 

هذا القرار، الحرص عىل ما ييل لدى اعتماد برنامج اللجنة وميزانيتها للفرتة 2019-2018:

العمل، خالل الفرتة 2018-2019، عىل تنفيذ خطة العمل الخاصة باللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات التي  )أ(  
تنتظم بنيتها حول الهدفني االسرتاتيجيني املذكوَرين آنفاً ومحور عمل واحد، مع الرتكيز بوجه خاص عىل أفريقيا 
واملساواة بني الجنسني وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية، وكذلك عىل الشباب والرشائح االجتماعية 
األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية، واملساعدة عىل تحقيق النتيجة املنشودة املذكورة أدناه التي اعتمدها املجلس 

التنفيذي لّلجنة يف قراره EC-XLIX.2؛

بلدان  والتعاون بني  الجنوب  بلدان  فيما بني  التعاون  إىل  باللجنة،  الخاصة  العمل  تنفيذ خطة  أثناء  أيضاً،  اللجوء  )ب(  
املدني  املجتمع  مع  الرشاكات  وتطوير  إقامة  ومواصلة  الربنامج،  لتنفيذ  طريقة  بوصفه  الجنوب  وبلدان  لشمال  ا
إعداد  مراحل  جميع  يف  الدولية  املنظمات  من  وغريها  املتحدة  األمم  ملنظومة  التابعة  واملنظمات  الخاص  والقطاع 
املتعلقة  األسايس  اللجنة  نظام  أحكام  مع  بما يتوافق  وذلك  لّلجنة،  السامية  األهداف  تحقيق  أجل  من  لربنامج،  ا

بالغرض من إنشاء اللجنة وباملهام املسندة إليها؛

تنفيذ مختلف األنشطة التي يأذن بها هذا القرار بطريقة تضمن أيضاً تحقيق جميع ما يتعلق بمجال اختصاص  )جـ( 
اللجنة من األهداف العامة لألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني الجنسني؛

من   2019-2018 للفرتة  الغرض  لهذا  دوالر   38 181 600 قدرها  مالية  اعتمادات  بتخصيص  العامة  للمديرة  ويأذن    - 2
امليزانية املوحدة التي تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

ويطلب من املديرة العامة موافاة الهيئتني الرئاسيتني دورياً، يف إطار التقارير النظامية، بمعلومات عن تحقيق النتيجة    - 3
املنشودة التالية:

محور العمل ١: تعزيز املعارف والقدرات من أجل حماية املحيطات والسواحل 

وإدارتها إدارة مستدامة

قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات تستند إىل العلم للحّد من التعّرض ملخاطر املحيطات، وصون املحيطات   )1(
والبحار واملوارد البحرية يف جميع أرجاء العالم واستخدامها استخداماً مستداماً، وتعزيز القدرة عىل الصمود أمام 

تغري املناخ وعىل التكيف معه، من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030؛

لّلجنة  أو تجديد دعمها  تقديم  الخاص  املانحة واملؤسسات والقطاع  الدولية والوكاالت  األعضاء واملنظمات  الدول  ويناشد   - 4
الدولية الحكومية لعلوم املحيطات لتمكينها من تنفيذ أنشطتها وتوسيع نطاقها وفقاً ملا ينص عليه هذا القرار.
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املحيطات  مسائل  برزت  حيث  العاملي  املستوى  عىل  البيئة  إدارة  مجال  يف  هامة  بتطورات  األخرية  السنوات  تميزت   ٠3٠٠١
الدولية  اليونسكو  لجنة  إىل  بالنسبة  العامان  هذان  كان  ما،  حد  وإىل  والحساسية.  الوضوح  من  عال  بقدر  لعيان  ل
لليونسكو  الفعالة  املشاركة  ولقد ساهمت  وتأثريها.  ملدى جدواها  اختبار  فرتة  )اللجنة(  املحيطات  لعلوم  الحكومية 
الهدف 14  اعتماد  يف  جليلًة  مساهمًة  املؤتمر،  هذا  متابعة  أنشطة  ويف   )2012( ريو +20  مؤتمر  يف  هذه  ولجنتها 
نحو  واستخدامها عىل  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات  للمحيطات )حفظ  املكرَّس  املستدامة  التنمية  أهداف  من 
للجنة وذلك  التقنيني  الهدف يعرتف بأهمية علوم املحيطات وبالدور  املستدامة(. فإن هذا  التنمية  مستدام لتحقيق 
كعاملني أساسيني يف التصدي للتحديات التي تطرحها استدامة املحيطات بمختلف أبعادها )مثل التلوث، وتحّمض 
هذا  من  االستفادة  إىل  جاهدة  اللجنة  وسعت  الساحلية(.  املناطق  يف  وسبل العيش  األسماك،  ومصايد  ملحيطات،  ا
إطار  يف  املحيطات  علوم  مجال  يف  العاملي  للتعاون  الرائدة  اآللية  بوصفها  بمهامها  لالضطالع  بمكانتها  العرتاف  ا

منظومة األمم املتحدة.

الثانية والسبعني، وتحديداً يف إطار الجزء »حادي عرش« املعنون  قررت الجمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورتها 
»العلوم البحرية« من قرارها الجامع بشأن املحيطات وقانون البحار، ما ييل:

كانون   1 تبدأ يف  التي  العرش سنوات  لفرتة  املستدامة  التنمية  أجل  املحيطات من  لعلوم  املتحدة  األمم  »إعالن عقد 
لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  إىل  وتطلب  املتاحة،  واملوارد  القائمة  الهياكل  إطار  يف   ،2021 الثاني/يناير 
املتخصصة وصناديقها  املتحدة  األمم  الدول األعضاء ووكاالت  بالتشاور مع  العقد  لتنفيذ  أن تعد خطة  املحيطات 
املصلحة  وأصحاب  الحكومية  غري  واملنظمات  األخرى  الدولية  الحكومية  املنظمات  عن  وهيئاتها، فضالً  وبرامجها 

املعنيني«.

أجريت  الدولية حيث  الحكومية  للجنة  التحضريي  العمل  نتاج سنتني من  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  وكان   ٠3٠٠٢
املهتمة األخرى بشأن مفهوم عقد لعلوم املحيطات وقيمته املحتملة يف دعم  الدول األعضاء واألطراف  مشاورات مع 

تنفيذ خطة عام 2030. وسرتكز الفرتة 2018-2020 عىل إعداد خطة التنفيذ للعقد.

إىل  اللجنة  ستهدف   ،2016 حزيران/يونيو  يف  لّلجنة  التنفيذي  املجلس  اعتمده  الذي   EC-XLIX.2 بالقرار  وعمالً   ٠3٠٠3
ملخاطر  التعّرض  من  للحّد  العلم  إىل  تستند  سياسات  وتنفيذ  بوضع  األعضاء  الدول  »قيام  التالية:  النتيجة  تحقيق 
مستداماً،  استخداماً  واستخدامها  العالم  أرجاء  جميع  يف  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات  وصون  ملحيطات،  ا
وتعزيز القدرة عىل الصمود أمام تغري املناخ وعىل التكيف معه، من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030«.

ووفقاً لالسرتاتيجية املتوسطة األجل للجنة وقرار جمعيتها XXVIII-3، سرتكز اللجنة يف الفرتة 2018-2021 عىل   ٠3٠٠4
أربعة مجاالت برنامجية مواضيعية مع إيالء عناية خاصة ألن تكون كل الدول األعضاء قادرة عىل تحقيق أهدافها. 

وفيما ييل عرض موجز لهذه املجاالت األربعة.

ضمان وجود نُظم إيكولوجية سليمة للمحيطات وتعزيز استدامة خدمات النُظم اإليكولوجية

من  املناسبة  وبالدرجة  مالئمة  زمنية  فرتات  مدى  عىل  البحرية  اإليكولوجية  النظم  عمل  عن  املعارف  إنتاج  يتطلب   ٠3٠٠5
الدقة، بناء القدرات يف هذا املجال وإرساء قاعدة معرفية تدار وتخضع ملراقبة الجودة عىل مستوى عاملي. وسيشمل 
وتوسيع  للمحيطات،  اإليكولوجية  النظم  بسالمة  الخاصة  األساسية  البحوث  تنسيق  الصدد  هذا  يف  اللجنة  مل  ع
الحالية  العاملية  الشبكة  تعزيز  عىل  والرتكيز  وإيكولوجية،  بيولوجية  متغريات  لتشمل  املحيطات  رصد  نُظم  نطاق 
تساعد عىل رصد  واملعلومات  بالبيانات  تتعلق  منتجات وخدمات  إعداد  التشديد عىل  مع  واملعلومات  البيانات  ملراكز 
املؤرشات املحددة رصداً مستمراً؛ ودعم التقييم العاملي للمحيطات وما يتصل به من عمليات، وتنمية القدرات إلقامة 

روابط وثيقة بني العلوم والسياسات يف إدارة املحيطات.
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اإلنذار املبكر الفعال بمخاطر املحيطات، وال سيّما بأمواج التسونامي

ستستمر اللجنة يف الرتكيز عىل أربعة مجاالت هي: )1( دعم التنسيق الدويل الحكومي للنظم املتسقة إقليمياً لإلنذار   ٠3٠٠6
لتبادل  التسونامي بوصفها مراكز  املتعلقة بأمواج  للمعلومات  اإلقليمية  املراكز  التسونامي؛ )2( تعزيز عمل  بأمواج 
مجايَل  يف  أنشطة مخصصة  توفري   )3( لها؛  والتأهب  التسونامي  أمواج  عن  للتعليم  مواد  بإعداد  الخاصة  املعلومات 
مستويات  تحسني  من  متعددة  مخاطر  تواجه  التي  األعضاء  الدول  لتمكني  التقنية  واملساعدات  القدرات  تنمية 
التوعية والتأهب فيها؛ )4( دعم عمليات إجراء البحوث ورسم السياسات، التي تسهم يف تحسني نظم اإلنذار بأمواج 

التسونامي وغريها من مخاطر املحيطات وتحسني التأهب لها.

تعزيز القدرة عىل الصمود أمام التغريات والتقلبات املناخية والقدرة عىل التكيف معها

التغريات  مع  التكيف  أجل  من  علمية  أسس  عىل  تقوم  واسرتاتيجيات  خدمات  بتوفري  املوضوع  هذا  اللجنة  ستعالج   ٠3٠٠٧
والتخفيف من آثارها، وذلك بالعمل بصورة شاملة عىل النحو التايل:

الفيزيائية  ▪ )التغريات  الرئيسية  العاملية  املناخية  العوامل  باستمرار  يرصد  املحيطات  ملراقبة  نظام  بإقامة  البدء 
وكربون املحيطات(، وينّمي االستعداد والقدرة عىل تقديم املعلومات املحلية الالزمة للتكيف يف املناطق الساحلية 
البحرية والساحلية، ويرتبط بنظام إلدارة  النظم اإليكولوجية  املناخ وتحّمض املحيطات يف  وللتصدي آلثار تغري 

البيانات يقوم عىل معايري عاملية وأفضل املمارسات،

وتغريه  ▪ بتقلبه  التنبؤ  وتحسني  املناخي  النظام  فهم  تحسني  أجل  من  املحيطات  بمناخ  الخاصة  البحوث  تنسيق 
وإرساء قاعدة معرفية عن اسرتاتيجيات رصد التغريات املرتابطة يف النظم اإليكولوجية للمحيطات والتكيف معها،

إقامة رشاكة مع اإلطار العاملي للخدمات املناخية وإرشاد عمليات اللجنة وجهود التقييم األخرى، ▪

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

تحسني املعرفة بالقضايا املستجدة

ومصادر  الدخيلة،  واألنواع  الجديدة  امللوثات  مثل  املستجدة،  البيئية  القضايا  من  واسعة  مجموعة  توجد  أصبحت   ٠3٠٠٨
يف  البرشية  لألنشطة  الرتاكمية  واآلثار  وحجماً،  نطاقاً  البحرية  املوارد  استخدام  وتوسع  املتجددة،  البحرية  الطاقة 
فيها،  التي تحدث  التغريات  فهم  املحيطات وتحسني  تتيحها  التي  الفرص  فهم  اللجنة عىل تحسني  البحار. وسرتكز 
هذه  بمعالجة  واالرتقاء  العلمية  البحوث  تنسيق  مواصلة  وسيتعني  أعماقها.  يف  تحدث  التي  التغريات  ذلك  يف  بما 
القضايا إىل مستوى السياسات بغية توضيح وترويج مبدأ استدامة ثروات املحيطات بناء عىل أسس علمية - أو ما 

يُعرف باسم نهج النمو األزرق.

اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات
»تعزيز املعارف والقدرات من أجل حماية املحيطات والسواحل وإدارتها إدارة مستدامة«

األهداف االسرتاتيجية 
للوثيقة 3٧م/4

الهدف االسرتاتيجي الخامس: تعزيز التعاون الدويل يف مجال العلوم 
بغية التصدي للتحديات الهامة يف تحقيق التنمية املستدامة

الهدف االسرتاتيجي الرابع: تدعيم نُظم وسياسات العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار - عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي

النتيجة املنشودة يف الوثيقة 
39م/5

)بصيغتها التي اعتمدها 
املجلس التنفيذي لّلجنة يف 

حزيران/يونيو 2016(

قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات تستند إىل العلم للحّد من 
التعّرض ملخاطر املحيطات، وصون املحيطات والبحار واملوارد البحرية 
يف جميع أرجاء العالم واستخدامها استخداماً مستداماً، وتعزيز القدرة 

عىل الصمود أمام تغري املناخ وعىل التكيف معه، من أجل تنفيذ خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030
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اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات
»تعزيز املعارف والقدرات من أجل حماية املحيطات والسواحل وإدارتها إدارة مستدامة«

ضمان وجود نُظم إيكولوجية سليمة للمحيطات وتعزيز املجاالت املواضيعية املقرتحة  - ١
استدامة خدمات النُظم اإليكولوجية )هدف التنمية املستدامة 

14 وكذلك أهدافها 2 و4 و6 و8 و12 و14 و15(

اإلنذار املبكر الفعال بمخاطر املحيطات، وال سيّما بأمواج   - ٢
التسونامي )أهداف التنمية املستدامة 11 و13 و1 و2 و3(

تعزيز القدرة عىل الصمود أمام التغريات والتقلبات املناخية   - 3
والقدرة عىل التكيف معها )أهداف التنمية املستدامة 14 و13 

و1 و2 و11(

تحسني املعرفة بالقضايا املستجدة )أهداف التنمية املستدامة   - 4
14 و13 و9(

مع االستناد إىل تنمية القدرات املؤسسية بوصفها عامالً مشرتكاً 
لتحقيق كل األهداف والرتكيز عىل األولويتني العامتني املتمثلتني يف 

أفريقيا ويف املساواة بني الجنسني )تماشياً مع الغاية 5-5 املندرجة يف 
الهدف 5 من أهداف التنمية املستدامة(، وعىل الدول الجزرية الصغرية 

النامية )يف كل أهداف التنمية املستدامة املذكورة آنفاً(

 تقديم الدعم للدول األعضاء يف تنفيذ خطة عام ٢٠3٠ وغريها من الخطط العاملية
املرتبطة باملحيطات

يتماىش نهج اللجنة مع ما ورد يف قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة A/RES/70/1 عن خطة التنمية املستدامة   ٠3٠٠9
املتكامل لألهداف وما يربطها من صالت«، ومع رضورة اضطالع هيئات وآليات دولية  لعام 2030 بشأن »الطابع 
يف  املحرز  للتقدم  املواضيعية  االستعراض  عمليات  بدعم  املحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  مثل  حكومية 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة، وال سيما يف مجال القضايا املشرتكة مثل املحيط ودوره يف التخفيف من آثار تغري 
املناخ والتكيف معه، وذلك بإرشاك »جميع الجهات صاحبة املصلحة املعنية، ]وإدراجها[، حيثما أمكن ذلك، ضمن 

دورة املنتدى السيايس الرفيع املستوى، ]ومواءمتها[ معها«.

تتمتع  فإنها   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  بخطة  تتعلق  النطاق  واسعة  أهداف  تحقيق  عىل  اللجنة  تعمل  وإذ    ٠3٠١٠
الخاصة  املعنية  الغايات  تحقيق  يف  املحرز  التقدم  وتقييم  رصد  يف  هاماً  تنسيقياً  دوراً  وتؤدي  الالزمة  بالخربات 
الهدف 14  القائمة عىل تحقيق غايتني من  املؤتمنة«  بأنها »الوكالة  اللجنة  بالتنمية املستدامة. ولذلك، فقد ُوصفت 
البحار )14 - أ( وكذلك  القدرات يف مجال علوم  للتنمية املستدامة يركزان عىل تحّمض املحيطات )14 - 3( وبناء 
اإليكولوجية  النظم  عىل  القائمة  واإلدارة   )1 - 14( املحيط  تلوث  عىل  تركز  التي  للغايات  رئييس  فني  رشيك  بأنها 
)14 - 2(. وبخالف الهدف 14، تعتمد غالبية األهداف األخرى للتنمية املستدامة عىل املحيطات وال سيما الهدف 2 
بشأن توفري األمن الغذائي والتغذية املحّسنة، والهدف 4 بشأن توفري فرص للتعّلم مدى الحياة، والهدف 8 بشأن 
النمو االقتصادي والعمالة املنتجة، والهدف 11 بشأن جعل املدن قادرة عىل الصمود ومستدامة، والهدف 13 بشأن 
املستدامة،  التنمية  أهداف  للجنة بحسب  املواضيعية  املجاالت  أهمية  املناخ. وفيما ييل جدول يعرض تفاصيل  تغري 
اللجنة ونتائجها املتوقعة بأكملها تسهم يف  الغايات املعنية من الهدف 14. ويشار إىل أن برامج  مع بيان تفاصيل 
تحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية املستدامة املتعلق بالقضاء عىل الفقر والهدف 10 املتعلق بالحد من أوجه عدم 

املساواة.
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عرض مفصل إلسهام اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات يف تنفيذ خطة التنمية 
املستدامة لعام ٢٠3٠

اللجنة الدولية الحكومية 
 الهدفلعلوم املحيطات
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ضمان وجود نُظم   -1
إيكولوجية سليمة 

للمحيطات وتعزيز 
استدامة خدمات 

النُظم اإليكولوجية

4-27-45-64-82-121-14
2-14
3-14
5-14
7-14
14-أ
14-ج

5-15

اإلنذار املبكر الفعال    - 2
بمخاطر املحيطات، 

وال سيما بأمواج 
 التسونامي 

  

5-14-29-3
3-د

13-111-ب
3-13

تعزيز القدرة    - 3
عىل الصمود أمام 

التغريات والتقلبات 
املناخية والقدرة 

عىل التكيف معها  

13-111-ب5-14-2
2-13
3-13
13-ب

2-14
3-14

تحسني املعرفة    - 4
بالقضايا املستجدة 

5-93 -133-14
5-14
14-أ

تنمية القدرات

)مجال مواضيعي 
مشرتك(

5-19-3
3-د

12- 112-ب7-45-55-64-85-9
8 -12
12-أ

1-13
2-13
3-13
13-ب

1-14
2-14
3-14
5-14
7-14
14-أ
14-ج

5-156-17
9-17
16-17

اإلقليمية  برامجها  التقارير عنها بفضل  وإعداد  املستدامة  التنمية  أهداف  املساهمة يف تحقيق  اللجنة من  وستتمكن    ٠3٠١١
الوطنية  البيانات  ملراكز  العاملية  عن شبكته  املحيطات فضالً  علوم  بشأن  العاملي  التقرير  ومنها  الدولية  ومبادراتها 

.)IODE( بشأن املحيطات، التي أنشئت يف إطار برنامج التبادل الدويل للبيانات واملعلومات األوقيانوغرافية

ذلك  ن  تحسَّ وإْن  املناخ،  بتغري  الخاصة  املناقشات  يف  الكايف  باالعرتاف  يحظى  ال  املحيطات  دور  أن  من  الرغم  وعىل    ٠3٠١٢
فإن  املناخ،  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  األطراف  ملؤتمر  املاضية  الثالث  الدورات  خالل  الوضع 
بشأن  باريس  اتفاق  يف  للمشاركة  ولجنتها  لليونسكو  الفرصة  يتيح  للمناخ  وجامع  شامل  نظام  عىل  العالم  اتفاق 
عنرصاً  بوصفها  املنتظمة  الرصد  بعمليات  الرصيح  االعرتاف  توافر  إىل  وبالنظر  تنفيذه.  عملية  يف  واملساهمة  املناخ 
للجنة  مدخل  أهم  فإن  املجال،  هذا  يف  القرارات  اتخاذ  ودعم  باملناخ  املتعلقة  العلمية  املعارف  تعزيز  يف  حاسماً 
مساهمات  خالل  من  إليه  مدخلها  يف  يتمثل  املناخ  بتغري  الخاص  النظام  إىل  املحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية 
املحيطات  لرصد  العاملي  النظام  طريق  عن   -  )GCOS( املناخ  لرصد  العاملي  النظام  يف  املحيطات  رصد  عمليات 
الربنامج  طريق  عن   -  )IPCC( املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  يف  العلمية  واملساهمات   -  )GOOS(
العاملي لبحوث املناخ )WCRP( وبرامجها العلمية الخاصة. وسرتتهن جدوى اللجنة يف املستقبل بقدرتها عىل تعبئة 
يف  واملناخ،  املحيطات  بني  القائمة  الروابط  إلبراز  املدني  واملجتمع  العلمية  األوساط  مع  والتواصل  األعضاء  الدول 
إطار الدورة املقبلة ملؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وسيتيح القرار الذي اتخذته 
الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )IPCC( مؤخراً بإصدار تقرير خاص عن املحيطات والغالف الجليدي 
فرصًة كي تساهم اللجنة يف كل جوانب العمل الخاصة باملناخ بوصفها هيئة األمم املتحدة الرائدة يف مجال املراقبة 
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اللجنة  لتعاون  القصوى  األهمية  السياق  هذا  يف  وتتجىل  واملعلومات.  للبيانات  الرئييس  واملصدر  للمحيطات  العاملية 
املحيطات واألرصاد  املعنية بعلوم  التقنية املشرتكة  اللجنة  الجوية )WMO( من خالل  العاملية لألرصاد  املنظمة  مع 
الجوية البحرية )JCOMM( - وهي لجنة فريدة مشرتكة بني هيئتني تابعتني لألمم املتحدة - ومع الربنامج العاملي 
البحثية  والتطبيقات  والتنبؤات  املعارف  مجال  يف  للبحوث  الرئيسية  الدولية  الهيئة  وهو   )WCRP( املناخ  لبحوث 

الخاصة باملناخ.

عن   2014 عام  يف  اعتُمدت  التي  ساموا(  )مسار  النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  ل  املعجَّ العمل  إجراءات  وكشفت   ٠3٠١3
وأن  املناخ،  تغري  عىل  املرتتبة  السلبية  اآلثار  من  وغريه  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  يثريها  التي  الكبرية  املخاطر 
اإليكولوجية  النظم  وتدهور  الطبيعية  الكوارث  بسبب  مهدٌد  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  يف  النمو  مستقبل 
الجسيمة  الجوية  للظواهر  االهتمام  من  املزيد  يويل  أن  الدويل  املجتمع  ساموا  مسار  ويناشد  والبحرية.  الساحلية 
للتكنولوجيا  املقدَّم  الدعم  زيادة  عىل  ويحث  املحيطات،  وتحّمض  الساحيل  والتحات  البحر  سطح  مستوى  وارتفاع 
املرجعية  الرصد  أساليب  املساعدة يف تحسني  إىل  ويدعو  املناخ،  تغري  مع  التكيف  القدرات يف مجال  وبناء  والتمويل 
عملها  وخطة  اللجنة  باسرتاتيجية  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  دعم  يف  اللجنة  وستسرتشد  الجزرية.  للنظم 
لصالح الدول الجزرية الصغرية النامية والتي اعتمدتها الدول األعضاء يف اللجنة يف حزيران/يونيو 2016 استجابًة 
ملسار ساموا، مع التشديد بوجه خاص عىل تنفيذ األنشطة املتعلقة بنظم اإلنذار املبكر بأمواج التسونامي يف الدول 
الجزرية الصغرية النامية، وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية لهذه الدول يف مجال البحار، وتوطيد التعاون عىل 

تقييم آثار تحّمض املحيطات.

التعاون الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي  ويشدد إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة ۲۰۱5-۲۰۳۰ عىل   ٠3٠١4
والعابر للحدود ويدعو إىل اتباع نهج وقائي أوسع وأكثر تركيزاً عىل الناس ملواجهة مخاطر الكوارث. ويحدد اإلطار 
النامية زيادة كبرية لتكملة أعمالها الوطنية،  البلدان  سبعة أهداف عاملية منها رضورة زيادة املساعدات املقدَّمة إىل 
بحلول  الكوارث  مخاطر  عن  والتقييمات  املعلومات  ومن  املتعددة  باألخطار  اإلنذار  نظم  من  استفادتها  وضمان 
مئات  قيمته  تبلغ  التسونامي  بأمواج  لإلنذار  عاملي  نظام  تنسيق  زهيدة  بميزانية  حالياً  اللجنة  وتتوىل   .2030 عام 
املعرَّضة  املحيطات  مناطق  جميع  يف  التسونامي  بأمواج  لإلنذار  إقليمية  نُظم  أربعة  وتدعمه  الدوالرات،  من  املاليني 
بالغة  عملية  وهي  ِسنداي؛  إطار  مع  يتفق  بما  باملخاطر  لإلنذار  اللجنة  نظام  إعداد  ويجري  األمواج.  هذه  ألخطار 
اللجنة تقديم خدمات  الخفيضة. وستواصل  الساحلية  النامية والبلدان  الجزرية الصغرية  الدول  بالنسبة إىل  األهمية 
أمواج  مثل  آثارها  من  والتخفيف  الساحلية  باألخطار  اإلنذار  مجال  يف  العام  والجمهور  الدول  تستجيب الحتياجات 
إدارة  إىل  باالستناد  البحري،  التلوث  الضارة وحوادث  الطحالب  وانتشار  والفيضانات  القصوى  التسونامي واألمواج 
مستمرة لألحداث املرصودة والبيانات واملعلومات كما هو الوضع بالنسبة إىل مستوى سطح البحر يف إطار النظام 

.)GLOSS( العاملي لرصد مستوى سطح البحر

اللجنة  التي تتمتع بها  النسبية  امليزة  العلمي لوضع السياسات، فإن  العاملية واإلرشاد  التقييم  وفيما يخص عمليات   ٠3٠١5
العلمية  املسائل  وتمييز  قدماً  بالبحوث  للدفع  حكومياً  دولياً  إطاراً  بصفتها  تشغلها  التي  الفريدة  املكانة  يف  تكمن 
الدول األعضاء يف  اللجنة يف مجال علوم املحيطات عىل مساعدة  التعاوني. ويركز برنامج  العمل  الجديدة من خالل 
يخص  فيما  العاملية  واالتجاهات  املناخ،  وتغري  املحيطات،  يف  األكسجني  بنقص  املتعلقة  املستجدة  القضايا  معالجة 
املحيطات، والسالسل  الخاصة بتحمض  البحوث  تنسيق  قيادة  االستمرار يف  األزرق، مع  النباتية، والكربون  العوالق 
املغذيات،  وازدياد  الدقيقة(،  وباللدائن  باللدائن  التلوث  فيه  )بما  البحري  والتلوث  البحرية،  اإليكولوجية  الزمنية 
الخاصة  العاملية  املسارات  يف  هامة  مساهمات  تقديم  للجنة  املجاالت  هذه  كل  وستتيح  الضارة.  الطحالب  وانتشار 
للعلوم  الدويل  الحكومي  للمحيطات واملنتدى  الثاني  العاملي  املتحدة  األمم  العلوم والسياسات مثل تقييم  بالربط بني 

والسياسات املعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية.

وستستند هذه التقييمات العاملية واإلقليمية للمحيطات إىل برنامج التبادل الدويل للبيانات واملعلومات األوقيانوغرافية   ٠3٠١6
حرصية،  بصورة  الدولية  األوقيانوغرافية  البيانات  بتبادل  يعنى  الذي  الوحيد  التنظيمي  اإلطار  بوصفه   )IODE(
يف  الرائدة  العاملية  البيانات  قاعدة  وهو   )OBIS( باملحيطات  املتعلقة  الجغرافية  البيولوجية  املعلومات  نظام  وإىل 
مجال التنوع البيولوجي للمحيطات والتي تسهم يف تحقيق ما ال يقل عن 20 غاية من غايات األمم املتحدة املتعلقة 
الدويل  التبادل  برنامج  وسيؤدي  واملعلومات.  البيانات  ملراكز  العاملية  شبكتها  بفضل  وذلك  البيولوجي  بالتنوع 
 )OBIS( باملحيطات  املتعلقة  الجغرافية  البيولوجية  املعلومات  )IODE( ونظام  األوقيانوغرافية  للبيانات واملعلومات 

دوراً أساسياً يف بناء القدرات الالزمة وإرساء قاعدة معرفية تدار وتخضع ملراَقبة الجودة عىل مستوى عاملي.
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البحري  املكاني  التخطيط  الرائدة يف مجال  املتحدة  األمم  بها بوصفها هيئة  املعرتف  اللجنة عىل مكانتها  وستحافظ   ٠3٠١٧
املحيطات.  إدارة  يف  منخرطاً  بلداً  أكثر من 40  اللجنة يف  الصادرة عن  التوجيهية  املبادئ  اعتماد  والتي يشهد عليها 
وستتعاون اللجنة تعاوناً وثيقاً مع رشكاء آخرين يف منظومة األمم املتحدة من خالل برنامج اللجنة الخاص باإلدارة 
بنُظم  إقليمياً خاصاً  م الدعم التقني إىل الدول األعضاء املشاركة يف 17 مرشوعاً  املتكاملة للمناطق الساحلية، وستقدِّ
وستستحدث  نامية،  بلدان  يف  األوىل  بالدرجة  وستعمل  العاملية،  البيئة  مرفق  من  ومموالً  كبرية  بحرية  إيكولوجية 

أدوات وستعزز القدرات يف مجال اإلدارة القائمة عىل النظام اإليكولوجي عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي.

وستساهم اللجنة يف وضع صك جديد ملزم قانوناً لصون التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق   ٠3٠١٨
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  إطار  الدولية( واستغالله عىل نحو مستدام يف  واملناطق  البحار  )أعايل  الوطنية  الوالية 
البحار املحتمل اعتمادها يف عام 2020، وال سيما فيما يخص البحث العلمي وتنمية القدرات يف مجال البحار ونقل 

التكنولوجيات البحرية. 

األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

الرئيسيني يف  املساهمني  األزرق سيكون من  أفريقيا  »اقتصاد  بأن  لعام 2063  األفريقي  االتحاد  سلمت خطة    ٠3٠١9
واملائية،  البحرية  األحيائية  التكنولوجيا  بشأن  قدماً  املعرفة  عجلة  ودفع  ونموها،  القارة  صعيد  عىل  التحول 
والبحريات؛  واألنهار  البحار  يف  األسماك  وصيد  النقل  وتنمية  أفريقيا،  نطاق  عىل  البحري  النقل  صناعة  ونمو 
االسرتاتيجية  كذلك  االتحاد  واعتمد  البحر«.  عمق  يف  وتحسينها  املوارد  من  وغريها  املعدنية  املوارد  واستغالل 
مزيد  إيجاد  عىل  للعمل  تنفيذها  ينبغي  التي  اإلجراءات  تحدد  التي   ،2050 لعام  ألفريقيا  املتكاملة  البحرية 
من الثروات من محيطات أفريقيا وبحارها من خالل إرساء اقتصاد أزرق مزدهر ومستدام يستند إىل قاعدة 
آمنة من االستدامة البيئية. ويعرتف كل من االسرتاتيجية البحرية املتكاملة ألفريقيا وأهداف التنمية املستدامة 
القدرات  وبناء  العلمي  البحث  تعزيز  يف  املحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  به  تضطلع  الذي  بالدور  تحديداً 

ونقل التكنولوجيا يف مجال علوم البحار.

وتنسق اللجنة الفرعية ألفريقيا والدول الجزرية املتاخمة لها، التابعة للجنة، إعداد املبادرات الرامية إىل إيجاد    ٠3٠٢٠
تستهدف  التي  املبادرات  تلك  وتنفيذ  أفريقيا  يف  املحيطات  علوم  يف  العلمية  الثقافة  من  درجة  عىل  مواطنني 
كواضعي  األخرى،  املعنية  والجهات  واملربني  البحار  علماء  بني  التعاون  وتعزز  املجتمع  قطاعات  جميع 

السياسات والقطاع الخاص.

التي  املتاخمة،  الجزرية  والدول  ألفريقيا  الفرعية  اللجنة  أمانة  تركز  سوف  املقبلة،  ااألربع  السنوات  فرتة  ويف    ٠3٠٢١
مكتب  مع  باالشرتاك  املجال،  هذا  يف  رائد  مرشوع  إعداد  عىل  نريوبي،  يف  اليونسكو  مكتب  يف  مقرها  يقع 
بني  املشرتكة  املبادرة  لهذه  الرئيسية  األهداف  وتتمثل  الرتبية.  قطاع  مع  وبالتعاون  فينيسيا،  يف  اليونسكو 
فئات  تستهدف  التي  العلمية  املعلومات  توفري   )1( ييل:  فيما  أفريقيا  يف  املتمثلة  باألولوية  املتعلقة  القطاعات 
اإلقليمية  الربامج  وكذلك  واألكاديمية،  البحثية  واملؤسسات  املوارد  مديري  وخاصة  املستخدمني،  من  مختلفة 
والدولية، من أجل تسهيل اإلدارة املتكاملة للبيئة البحرية والساحلية ومواردها؛ )2( إيجاد الروابط وتعزيزها 
املتحدة  األمم  وكاالت  ذلك  يف  )بما  والدولية  اإلقليمية  والربامج  والهيئات  والحكومات،  العلمية  األوساط  بني 
عامة  )ومنهم  البحوث  ونتائج  املحيطات  لعلوم  املحتملني  املستخدمني  من  وغريها  الحكومية(  غري  واملنظمات 

الجمهور(؛ )3( تحسني الصلة بني العلم والسياسة العامة فيما يتعلق بالعلوم البحرية يف أفريقيا.

التمويل  عىل  للحصول  وتسعى  العادي،  برنامجها  من  املالئمة  والبرشية  املالية  املوارد  اللجنة  وستخصص    ٠3٠٢٢
اللجنة  أعاله. وستحقق  إليها  املشار  الرئيسية  املبادرات  االقتضاء، لوضع وتنفيذ  امليزانية، حسب  الخارج عن 
التعاون  اللجنة الفرعية ألفريقيا، إىل جانب تعزيز  أفضل استفادة من وجودها امليداني يف أفريقيا، من خالل 
الصلة  ذات  املواضيعية  املتحدة  األمم  أفرقة  يف  املشاركة  طريق  وعن  اإلقليمية،  االقتصادية  املجموعات  مع 
القدرات  تنمية  تستهدف  التي  االسرتاتيجية  والربامج  املشاريع  عىل  للوقوف  اإلقليمي(،  التنسيق  آليات  )أي 

املؤسسية.
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األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

خالل  من  سيما  وال  الجنسني،  بني  املساواة  يف  املتمثلة  للمنظمة  العامة  األولوية  تنفيذ  اللجنة  ستواصل    ٠3٠٢3
املعلومات التي ينقلها التقرير العاملي لعلوم املحيطات، الذي صدر خالل مؤتمر األمم املتحدة بشأن املحيطات 
يف  الباحثني  توزيع  عن  الجنس  نوع  حسب  مصنفة  عامة  ملحة  التقرير  ويتيح   .2017 حزيران/يونيو  يف 
مختلف مجاالت علوم املحيطات. وستكون هذه البيانات بمثابة خط أساس لوضع مؤرشات مجدية لألداء كل 
سنتني وأهداف لفرتة السنوات األربع املقبلة من العمل الذي تقوم به اللجنة لدعم الهدف 5 من أهداف التنمية 

املستدامة، الغاية 5-5.

يف  سيما  وال  العالم  مستوى  عىل  املحيطات  بحوث  لتعزيز  هامة  البحرية  العلوم  مجال  يف  الدولية  والشبكات    ٠3٠٢4
القادمة سيتم وضع  األربع سنوات  فرتة  وأفريقيا. وخالل  النامية،  والبلدان  النامية،  الصغرية  الجزرية  الدول 

مجموعة شاملة من اإلجراءات لتشجيع املساواة بني الجنسني يف كل من قيادات شبكات اللجنة وأعضائها.

 

التعاون بني القطاعات

وفيما يتعلق بالتعاون املشرتك بني القطاعات، تسهم اللجنة بنشاط يف التعاون عىل نطاق املنظمة بتنسيق من قطاع    ٠3٠٢5
العلوم الطبيعية يف مجاالت الحد من مخاطر الكوارث، والدول الجزرية الصغرية النامية وتغري املناخ. وباإلضافة إىل 
املائية، ومع قطاع  للموارد  املتكاملة  اإلدارة  الدويل يف  الهيدرولوجي  الربنامج  مع  تاريخياً  القوي  التعاون  وإىل  ذلك، 
واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  قطاع  مع  التعاون  تعزيز  عىل  ستعمل  البحري،  الحيز  بتخطيط  يتعلق  فيما  الثقافة 
املتحدة  األمم  عقد  يف  املساهمة  إىل  اليونسكو  قطاعات  ستدعى  ذلك،  عن  وفضالً  واملحيطات.  باألخالق  يتعلق  فيما 

لعلوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة، وستنسق اللجنة تلك املساهمات.

انظر  أفريقيا؛  يف  وبخاصة  اإلقليمي،  الصعيد  عىل  القطاعات  بني  مشرتكة  مبادرات  إعداد  سيجري  ذلك،  عىل  عالوة    ٠3٠٢6
الفرع املتعلق باألولوية املتمثلة يف أفريقيا أعاله.

تنفيذ الربنامج

الرشاكات

تعتزم اللجنة مواصلة تعزيز رشاكاتها القائمة وزيادة عددها عن طريق توطيد التعاون مع املنظمات غري الحكومية   ٠3٠٢٧
ذلك  وسيتطلب  أخرى.  وفرعية  إقليمية  هيئات  خالل  من  العام  والجمهور  واملمارسني  اإلقليمية  العلمية  واملنظمات 
ومراعاة  كامالً.  ترويجاً  أعمالها  آلثار  الرتويج  أجل  من  لالتصال  ومخصصة  فعالة  اسرتاتيجية  تنفيذ  اللجنة  من 
مع  اللجنة  ستتواصل  االقتصادية،  االجتماعية  األنشطة  من  لكثري  دافعاً  البحرية  والشؤون  املحيطات  شؤون  لكون 
أهمية  إىل  املعنيني  املصلحة  أصحاب  انتباه  لفت  يف  دعمها  اللتماس  الدولية  االقتصادية  واملؤسسات  األعضاء  الدول 
األنشطة املتصلة باملحيطات بالنسبة إىل االقتصاد الوطني ونموه. وفيما يخص الدراية بشؤون املحيطات، يجب أن 
شبكة  يخص  وفيما  السياسات.  راسمي  وأوساط  العلمية  األوساط  بني  الوسيط  دورها  تأكيد  أيضاً  اللجنة  تواصل 
األمم املتحدة للمحيطات، ستتعاون اللجنة مع األعضاء اآلخرين، ومنهم برنامج األمم املتحدة للبيئة والفاو واملنظمة 
املتحدة  األمم  إطار عقد  املستدامة«. ويف  التنمية  أهداف  »أنشطة تيرس تحقيق  الجوية، عىل تحديد  العاملية لألرصاد 
خطة  تنفيذ  لدعم  القطاعات  بني  املشرتكة  األنشطة  اللجنة  ستعزز  املستدامة،  التنمية  أجل  من  املحيطات  لعلوم 
األمم  اعتمدته  الذي  للفرتة ۲۰۳۰-۲۰۱5  الكوارث  للحد من مخاطر  ِسنداي  لعام 2030، وإطار  املستدامة  التنمية 
املتحدة، وخطة عمل اليونسكو لصالح الدول الجزرية الصغرية النامية، وعمليات مؤتمرات األطراف يف اتفاقية األمم 
النسبية  امليزة  من  ممكن  قدر  بأكرب  االستفادة  بغية  املبادرات،  من  ذلك  وغري  املناخ،  تغري  بشأن  االطارية  املتحدة 

لليونسكو ونهجها الشامل املشرتك بني التخصصات فيما يتعلق بالقضايا املجتمعية الرئيسية.
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تعبئة املوارد

تقديم  أو  امليزانية  خارج  من  املمولة  املشاريع  وتنسيق  إدارة  يف  أكرب  بشكل  اسرتاتيجية  مشاركة  اللجنة  وستشارك   ٠3٠٢٨
الخدمات لضمان تعبئة قدر كاٍف من املوارد ألنشطتها األساسية. ويف حني تهدف اللجنة إىل تطوير النظم األساسية 
يف علوم املحيطات، عىل صعوبة ذلك وما يتطلبه من جهود متواصلة ومركزة، هناك اآلن العديد من املنظمات األخرى 
يف العالم التي تستخدم البيانات الخاصة باملحيطات وعمليات رصدها يف إيجاد منتجات لتسليط الضوء عىل نفسها. 
وبسبب ذلك، يصعب أحياناً عىل اللجنة توضيح الدور الرائد الذي تؤديه يف عملية توصيل املعلومات للجهات املعنية 
واملمولة الرئيسية، بل وأكثر من ذلك لعامة الناس. ولكي تنجح اللجنة يف ذلك، ستتوخى الدقة يف االختيار وتحديد 
أولويات جمع التربعات املستهدفة وتضع اسرتاتيجية متسمة بالكفاءة لالتصال، مصممة خصيصاً ومثمرة من أجل 
تحقيق أهدافها التنظيمية الشاملة، والتواصل بشكل فعال مع الجهات صاحبة املصلحة املعنية، وبيان تأثري عملها.

تواصلها  من  اللجنة  تزيد  سوف  املنظمة،  نطاق  عىل  املوارد  تعبئة  اسرتاتيجية  سياق  ويف  املسعى،  هذا  إطار  ويف   ٠3٠٢9
التمويل  حوارات  إىل  تؤدي  املانحة  بالجهات  خاصة  وجماعية  ثنائية  مشاورات  يف  املوارد  مقدمي  من  رشكائها  مع 

املنظمة بعد موافقة الربنامج وامليزانية وذلك بهدف العمل املشرتك معاً لتلبية احتياجات التمويل.

أجالً،  أطول  ترتيبات  وإقامة  للجنة  الحاليني  املانحني  قاعدة  لتنويع  الجهود  بذل  سيجري  الخلفية،  هذه  ضوء  ويف   ٠3٠3٠
التمويل  من  متزايدة  نسبة  التشديد عىل ضمان وجود  وكذلك سيتم  املوارد.  تقديم  يف  الرشكاء  مع  بها  التنبؤ  يمكن 

األكثر مرونة، واألقل تشدداً يف توجيهه ألغراض مخصصة.

استدامة الربامج

االستبيان  عىل  األعضاء  الدول  ردود  من  مؤخراً  تبنيَّ  كما  وكفاءاتها،  اللجنة  عمل  عىل  الطلب  فيه  يتزايد  وقت  يف   ٠3٠3١
الخاص بالوثيقة 39م/5 إذ رأى أكثر من 50٪ منها أن هديف التنمية املستدامة 14 )املحيطات( و13 )تغري املناخ( 
يندرجان بني أعىل األولويات الخمس )انظر الرسم البياني يف نهاية القسم الخاص باللجنة الدولية الحكومية لعلوم 
باألطر  األساسية  ووظائفها  لواليتها  الرئيسية  الجوانب  تربط  مستفيضة  جرد  عملية  اللجنة  أجرت  املحيطات(، 
 .2021-2018 للفرتة  وامليزانية  الربنامج  مرشوع  يف  للجنة  حالياً  املقرتح  والربنامج  الجديدة  الدولية  االسرتاتيجية 
وال سيما  للجنة،  الرئاسيتان  الهيئتان  حددتها  التي  التوجيهية  واملبادئ  األولويات  إىل  أيضاً  العملية  هذه  وتستند 
حزيران/يونيو  يف  ُعقدت  التي  واألربعني  التاسعة  دورته  يف  لّلجنة  التنفيذي  املجلس  أجراه  الذي  االستعراض  إىل 
2016، للتقرير االسرتاتيجي الخاص بالنتائج وخارطة الطريق التنفيذية »مستقبل اللجنة الدولية الحكومية لعلوم 
والفريدة  الجوهرية  وواليتها  اللجنة  صورة  إبراز  يف  هذه  االسرتاتيجية  االستعراض  عمليات  وتساهم  املحيطات«. 
باألخطار  املبكر  اإلنذار  ونُظم  ومعلوماتها،  بياناتها  وإدارة  األجل  والطويلة  املستمرة  املراقبة  عمليات  مجاالت  يف 
العلوم والسياسات،  البحرية، والصلة بني  التكنولوجيا  البحرية، ونقل  العلمية  القدرات، والبحوث  الساحلية، وتنمية 

والربط بني األولويات العاملية واألولويات اإلقليمية والوطنية.

األرض  كوكب  تواجه  التي  املتعددة  للتحديات  التصدي  يف  عنها  غنى  ال  ومواردها  املحيطات  بأن  االعرتاف  ويتزايد   ٠3٠3٢
 2015-2014 الفرتة  يف  اعتمدت  التي  العاملية  االتفاقات  وضع  يف  األخرية  اآلونة  يف  هذا  ويتجىل  املقبلة.  العقود  يف 
إىل  بالنسبة  العامان  هذان  كان  ما،  حد  وإىل  شديدين.  وحساسية  بوضوح  املحيطات  قضايا  خاللها  اتسمت  التي 
أهميتها وتأثريها واستقرارها. ويف  اختبار ملدى  )اللجنة( بمثابة  املحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو  لجنة 
)خطة  املستدامة  التنمية  أهداف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتماد  يف  للجنة  القوية  املساهمة  يف  املتمثلة  األدلة 
يف  املحيطات  بدور  واالعرتاف  باملحيطات،  واملتعلق  بذاته  القائم   14 الهدف  الخصوص  وجه  وعىل   ،)2030 عام 
اتفاق باريس لعام 2015 املعتمد بموجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وإطار سنداي للحد من 
إيجاد  يف  للمساهمة  الصحيح  الطريق  عىل  كانت  اللجنة  أن  مقنع  بشكل  يثبت  ما  ساموا،  ومسار  الكوارث  مخاطر 
حلول لتحديات عرصنا الكبرية فيما يتعلق باملحيطات. وقد أبرز املراجع الخارجي هذا “الدور الفعال، والرائد أيضاً 

بشكل كبري يف بعض األحيان” يف تقريره 200م ت/20 إعالم 2.

وكان قرار الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة إعالن عقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من أجل   ٠3٠33
جديداً  واعرتافاً  العمل  من  سنتني  نتاج  تنسيقه  املحيطات  لعلوم  الدولية  الحكومية  اللجنة  تتوىل  املستدامة  التنمية 
عام 2030  تنفيذ خطة  إرشاد  املحيطات يف  املحيطات ورصد  لعلوم  املحوري  الدور  يربز  إذ  اللجنة وقيمتها.  بدور 

والخطط العاملية املرتبطة باملحيطات.
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بها  تمر  التي  املالية  األزمة  بفعل  بشدة  تأثرت  قد  اللجنة  أن  واسع  نطاق  عىل  املعروف  من  نفسه،  الوقت  ويف   ٠3٠34
الطوعية،  املساهمات  النطاق يف  أيضاً خسارة واسعة  وإنما  العادية فحسب  ميزانيتها  فلم تشهد خفض  اليونسكو. 
اإلنجاز  اإلمكان عىل قدرتها عىل  اللجنة قدر  العاملية. ولكي تحافظ  تتيح قاعدة تمويلية صلبة لربامجها  التي كانت 
باملوظفني  املتعلقة  تكاليفها  يف  ملحوظاً  خفضاً  أجرت  املاضية،  الثالث  العامني  فرتات  يف  الربامج  تنفيذ  حيث  من 
واإلدارة والتنسيق، مما أدى إىل حالة من “النقص املزمن يف املوظفني” )200م ت/20 إعالم 2(. وحتى مع التعزيز 
إجمايل ميزانية  املائة من  املعتمدة، فإن ميزانيتها ال تمثل سوى 1.96 يف  الوثيقة 38م/5  اللجنة يف  مليزانية  األخري 
أعربت  وقد  االزدياد.  يف  باإلنجاز  اللجنة  من  ومطالباتها  األعضاء  الدول  توقعات  نطاق  يستمر  حني  يف  اليونسكو، 
للوثيقة  املقدمة  األولية  املقرتحات  عىل  تعليقاتها  يف  الثلثني(،  من  يقرب  )ما  األعضاء  الدول  من  العظمى  الغالبية 
املواضيعية اختصاصها  مجاالت  يف  نسبية  ميزات  من  به  تتمتع  وملا  اللجنة  ألهمية  مرتفع  تقدير  عن   39م/5، 

)200م ت/13، الجزء األول(.

امليزانية،  قيود  من  تعاني  التي  الرابعة  السنتني  فرتة  عىل  مقبلون  ونحن  الوقت،  من  املرحلة  هذه  ففي  ذلك،  ومع   ٠3٠35
أصبحت قدرة اللجنة عىل اإلنجاز عىل املحك. ويُنتظر من أمانة اللجنة الصغرية الحجم للغاية أن ترشف عىل تنفيذ 
تلبي  أن  عليها  يجب  كما  اللجنة،  تتبعها  التي  الترشيعية  والهيئات  الخرباء  ألفرقة  األمانة  دعم  وتقدم  الربنامج، 
حجم  بني  التوافق  عدم  ويشكل  بشأنها.  التقارير  وإعداد  وإدارتها،  الربامج،  عىل  اإلرشاف  يف  اليونسكو  متطلبات 
مراجع  قول  حد  وعىل  املناسب.  بالشكل  الربنامج  إنجاز  عىل  الرئييس  الخطر  اللجنة  أنشطة  ونطاق  الحايل  األمانة 
اللجنة يف مفرتق طرق. وال بد لها أن تتعايف من صدمة  للغاية، “إن  الخارجي لليونسكو يف تعبري موفق  الحسابات 
األزمة املالية لعام 2011 بينما تتصدى للتحديات الكبرية الناجمة عن التطورات الدولية األخرية املتعلقة بتغري املناخ 
املتحدة  األمم  لعقد  التحضري  يف  اللجنة  ستؤديه  الذي  التنسيقي  والدور  البحرية”.  واملساحات  املستدامة  والتنمية 

لعلوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة هو مهمة إضافية وشاقة ستفرض املزيد من الضغوط عىل األمانة.

للجنة )بما يف ذلك  الرئاسية  األمانة والهيئات  امليزانية قدرة كل من  املبني أعاله، يغري تخفيض  السياق  إىل  وبالنظر   ٠3٠36
األساسية  الخدمات  وتوفري  القانونية  االلتزامات  من  األدنى  بالحد  الوفاء  عىل  والتقنية(  اإلقليمية  الفرعية  الهيئات 

للدول األعضاء.

لجنتها هذه، وال سيما  بها، من خالل  املنوط  القيادي  بالدور  الوفاء  اليونسكو عىل  للخطر قدرة  وهو كذلك يعرض   ٠3٠3٧
ذات  املتحدة  األمم  هيئات  مع  العمل  يف  اللجنة  وتعكف  املستدامة.  التنمية  أهداف  من   14 بالهدف  يتعلق  فيما 
لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو  فلجنة  األهداف.  تلك  إطار  املندرجة يف  للغايات  األداء  الصلة عىل وضع مؤرشات 
بمعالجة  تتعلقان  املستدامة  التنمية  أهداف  من   14 الهدف  إطار  يف  لغايتني  راعيًة  املعينة  الوكالة  هي  املحيطات 
الدول األعضاء يف مجال علوم املحيطات. وتنطوي هذه املسؤوليات عىل  القدرات لدى  آثار تحمض املحيطات وبناء 
آثار برنامجية مبارشة وسوف تتطلب تحديد إطار عاملي جديد للرصد بإرشاف اللجنة من أجل جمع البيانات ذات 
الصلة بالهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة التي تقدمها الدول وتجميع تلك األهداف وتقييمها وتقديم التقارير 
يف  جديد  قانوني  نظام  بإنشاء  املتعلقة  املتحدة  األمم  عملية  إثراء  يف  عميقة  مشاركة  أيضاً  اللجنة  وتشارك  بشأنها. 
نطاق  الواقعة خارج  املناطق  البحري يف  البيولوجي  التنوع  يعنى بحفظ  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  إطار 
الوالية الوطنية. ويشكل نظام اللجنة للمعلومات البيولوجية الجغرافية املتعلقة باملحيطات قاعدة البيانات الرائدة يف 
العالم يف مجال التنوع البيولوجي يف املحيطات. وهو يسهم يف اثنتني عىل األقل من غايات األمم املتحدة العرشين يف 

مجال التنوع البيولوجي.

وتقوم اللجنة بتنسيق النظم اإلقليمية لإلنذار بأمواج تسونامي يف مناطق املحيط األربع املعرضة للتسونامي جميعاً.   ٠3٠3٨
ويتعلق جزء أسايس من نظام اإلنذار بالتسونامي بالتوعية والتثقيف، بما يشمل إجراء تدريبات منتظمة عىل اإلنذار 
بالتسونامي. ويسهم عمل اللجنة يف هذا الصدد إسهاماً قوياً للغاية يف إطار األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
عاملية  منظومة  جداً،  املتواضعة  ميزانيتها  رغم  اللجنة،  وتنسق  آذار/مارس 2015.  يف  مؤتمر سنداي  اعتمده  الذي 

لإلنذار بالتسونامي تقدر قيمتها بمئات املاليني من الدوالرات.

املناخ ودعم  العلمية يف مجال  املعرفة  تعزيز  أهمية كبرية يف  املنهجي  الرصد  لعمليات  بأن  لالعرتاف رصاحة  ونظراً   ٠3٠39
اتخاذ القرار، فقد كان مدخل اللجنة الرئييس إىل املشاركة يف نظام تغري املناخ هو من خالل عمليات الرصد املنهجي 
للمحيطات واملساهمات العلمية يف تقييمات الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ. ويجري تنسيق مساهمات 
مع  والعمل  املحيطات،  لرصد  العاملي  النظام  خالل  من  املناخ  لرصد  العاملي  النظام  يف  للمحيطات  املنهجي  الرصد 
الرصد  عمليات  بليون دوالر، عىل جعل  قيمتها بني 2-1  ترتاوح  التي  السنوية  استثماراتها  إطار  األعضاء يف  الدول 
املنهجي للمحيطات يف متناول الجميع؛ والتعامل مع املناخ العاملي، وتقديم الخدمات التنفيذية املتعلقة باملحيطات، 
ذلك  يف  بما  البرشية،  الضغوط  تنامي  مع  املحيطات  سالمة  تتهدد  التي  املخاطر  ملسائل  متزايد  نحو  عىل  والتصدي 
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تغري املناخ. ومن شأن القرار الذي اتخذته مؤخراً الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بإصدار تقرير خاص 
رصد  مجال  يف  الرائدة  املتحدة  األمم  هيئة  بوصفها  للجنة،  يتيح  أن  واملحيطات  الجليدي  والغالف  املناخ  تغري  عن 
املحيطات، فرصة للمساهمة بمصدر رئييس للبيانات واملعلومات املتعلقة بجميع جوانب العمل املتصلة باملناخ. ويف 
إطار اللجنة، تعالج إدارة البيانات واملعلومات من خالل برنامج التبادل الدويل للبيانات واملعلومات األوقيانوغرافية.

وقدرة  األنشطة  هذه  استدامة  عن  املنظمة  لحسابات  الخارجي  واملراجع  األعضاء  الدول  تتساءل  أن  املمكن  ومن   ٠3٠4٠
بالفعل  ذلك  ويجري  بل  اللجنة،  خالل  من  مالئم  بشكل  واإلقليمية  العاملية  التحديات  معالجة  عىل  ذاتها  املنظمة 
عىل النحو الواجب. ويف ضوء امليزانية الجديدة املخفضة لفرتة السنتني، لن تكون اللجنة قادرة عىل تعزيز وجودها 

اإلقليمي وتفعيل اسرتاتيجيتها لتنمية القدرات للفرتة 2021-2015.

ويف ضوء الصعوبات املتعلقة بامليزانية التي واجهتها اللجنة يف فرتات السنتني الثالث املاضية، فهي تتعرض لنفس   ٠3٠4١
الجوهرية  الوالية  التشغيلية األساسية وضمان تنفيذ  التوازن بني االستمرار يف أنشطتها  الرئييس يف تحقيق  التحدي 
املنوطة بها يف علوم املحيطات ونقل التكنولوجيا البحرية. وبمحاذاة ذلك، تواصل الدول األعضاء القيام باستثمارات 
كبرية يف علوم املحيطات ويف الهياكل األساسية لرصدها. وإذا عجزت اللجنة بسبب القيود املالية عن االستفادة بذلك 
العاملي  للتقييم  الالزمة  البيانات  من  مستمرة  تدفقات  ولتوفري  املحيطات  لرصد  منسق  عاملي  نظام  إليجاد  الوضع 
ذلك  البحرية.  والعلوم  املحيطات  لعلم  خطرية  إساءة  ويكون  القيادي  دورها  فقدان  إىل  هذا  فسيؤدي  للمحيطات، 
إعداد  نحو  األخرى(  الجيولوجية  العلوم  مجاالت  من  كثري  يف  الحال  هو  )كما  املحيطات  علوم  يف  اتجاهاً  ثمة  أن 
مع  بفعالية  التعامل  ولليونسكو  للجنة  أريد  وإذا  والعاملي(.  واإلقليمي  املحيل  الصعيد  )عىل  املستمر  للرصد  نظم 
مع  تتعامل  التي  الهيئة  حصول  نضمن  أن  علينا  يجب  القدرات،  وبناء  الخدمات  وتقديم  البحرية  العلوم  مستقبل 
الكايف وعدم نقل  الدعم  اللجنة، عىل  أمانة  التشغييل، وهي  املحيطات  للمحيطات ومع علم  املستدامة  الرصد  عمليات 
املجاالت،  هذه  يف  به  مكلفني  ونكون  نؤديه  ورائد  مرشوع  دور  لنا  يكن  لم  فما  أخرى.  منظمة  إىل  املسؤوليات  هذه 
ال يمكننا ادعاء أن لدينا أنشطة لتنمية القدرات فيها، ألن اتصالنا باألوساط املناسبة سينقطع. وال يمكن االستمرار 
مصادر  إىل  القدرات  بتنمية  املتعلقة  أنشطتنا  بمعظم  سيدفع  ألنه  الطويل  املدى  عىل  هذه  التوازن  ضبط  عملية  يف 
التقلب، يف الوقت الذي تكون فيه الدول األعضاء يف حاجة خاصة إىل املساعدة  التمويل من خارج امليزانية الشديدة 
ذات  االتفاقيات  من  وغريها   2030 عام  خطة  إطار  يف  أهدافها  تحقيق  عىل  ملساعدتها  التكنولوجيا  ونقل  التقنية 

الصلة باملحيطات.

الذي  البسيط  املتنفس  إىل معالجة، فإن  ويحتاج  الوارد وصفه أعاله سيظل قائماً  املشاكل األساسية  أن جوهر  ومع   ٠3٠4٢
بمعالجة  للجنة  أن يسمح  القيود من شأنه  بالرغم من كل  اللجنة  ميزانية  للحفاظ عىل  العامة  املديرة  تتيحه جهود 
مسألة التوظيف امللحة للغاية املتعلقة باملركز الكاريبي للمعلومات الخاصة بأمواج التسونامي، الذي طال انتظاره 
من قبل الدول الجزرية الصغرية النامية يف املنطقة، وتعزيز التوظيف يف شعبة السياسة البحرية والتنسيق اإلقليمي 
مصمم  القدرات  لتنمية  برنامج  وضع  عىل  الرئييس  الرتكيز  وسيكون  األمثل.  الحد  إىل  الربنامجي  اإلنجاز  لتحسني 
خصيصاً لدعم الدول األعضاء، وبخاصة الدول الجزرية الصغرية النامية، وأقل البلدان نمواً والبلدان األفريقية، من 
املستدامة،  التنمية  أهداف  من   14 الهدف  تنفيذ  عىل  القدرات  بناء  مجال  يف  االحتياجات  تقييم   )1( ييل:  ما  خالل 
واالستعانة بالتقرير العاملي لعلوم املحيطات الذي تصدره اللجنة؛ )2( تعزيز القدرات الوطنية يف مجال اإلحصاءات 
وإدارة البيانات وتحسني آلية اإلبالغ الوطنية بشأن الغايات املتعلقة باملحيطات؛ )3( إنشاء منابر إقليمية من خالل 
إال  ممكنا  يكون  لن  التعزيز  هذا  أن  غري  البحرية.  التكنولوجيا  نقل  لتيسري  للجنة  التابعة  اإلقليمية  الفرعية  اللجان 
بإلغاء وظيفة أخرى من فئة الخدمات العامة يف عام 2017 يف وحدة الدعم التشغييل للجنة. وسيقرص هذا مجموع 
رؤساء  عىل  الواقع  اإلداري  والعبء  اإلبالغ  عبء  يف  إضافية  زيادة  إىل  سيؤدي  مما  وظيفتني،  عىل  الوحدة  موظفي 

األقسام األربع من الفئة الفنية يف املقر.

وستواصل اللجنة االستناد إىل نقاط القوة املوجودة يف مهام وبرامج محددة تستفيد، رغم قاعدتها الصغرية جداً من   ٠3٠43
الرصد، ونظم  املحيطات، وعمليات  يف علوم  الدوالرات سنوياً  مليارات من  لعدة  األعضاء  الدول  استثمار  املوارد، من 
أجل  من  وإنجازها  تأثريها  تعظيم  سبيل  ويف  باملحيطات.  املتعلقة  الهامة  باملعلومات  املجتمع  تزويد  ويف  البيانات، 
املحيطات، ستغري محور تركيز برامجها ومواردها بحيث تتجه  لعلوم  املتحدة  األمم  تفعيل خطة عام 2030 وعقد 
توفري   )2( البحرية؛  التكنولوجيا  نقل  وتسهيل  والتعلم،  االبتكار  وتيسري  القدرات،  تنمية   )1( التالية:  األمور  نحو 
الدعم املعياري للبلدان لرتسيخ وتنفيذ ورصد الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة املتعلق باملحيطات والغايات 
الحوكمة  تطبيق  أجل  من  السياسات  بشأن  العلم  عىل  القائمة  املشورة  تقديم   )3( تنفيذه؛  عن  واإلبالغ  به  املرتبطة 
الجهات  بني  الجمع  طريق  عن  االجتماعات  لعقد  الدعوة  يف  اللجنة  دور  تعظيم   )4( للمحيطات؛  املتكاملة  واإلدارة 
باملحيطات ورصدها  املتعلقة  املسائل  السياسة والعلم من أجل تنفيذ  العام والخاص، وقطاعي  القطاعني  املعنية يف 
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التي  النتائج  بناء عىل  للفرتة 2021-2015،  القدرات  لتنمية  اللجنة  اسرتاتيجية  تفعيل  )5( مواصلة  عنها؛  واإلبالغ 
توصل إليها تقرير اللجنة العاملي األول لعلوم املحيطات.

تعزيز املعارف والقدرات من أجل حماية املحيطات والسواحل وإدارتها إدارة مستدامة

يغطي  الذي  العنارص،  املكتمل  وميزانيتها  برنامجها  مرشوع  للجنة،  اإلقليمية  الفرعية  الهيئات  مع  بالتشاور  ُحدد،   ٠3٠44
املهام ومؤرشات  للتنفيذ عن طريق إطار مفاهيمي من  املذكورة أعاله، ويتضمن اسرتاتيجية شاملة  الجوانب  جميع 
الربنامج  أهداف  يف  اإلقليمية  األولويات  إدماج  خالل  من  للربامج  املشرتك  للتصميم  نهج  ويثريه  واملعايري،  األداء 

العاملي، وأقرت جمعية اللجنة املرشوع يف دورتها التاسعة والعرشين يف حزيران/يونيو 2017.

النحو املحدد يف اسرتاتيجيتها املتوسطة األجل  أدناه حول ست وظائف للجنة عىل  املبنيَّ  اللجنة  ويتمحور إطار نتائج   ٠3٠45
واألنشطة  التدخالت  بشأن  الهامة  املعلومات  بعض  إىل جانب  أدناه،  الوظائف  لهذه  ويرد رسد  للفرتة 2021-2014. 
الرئيسية املقرتحة للجنة التي سيجري وضع تفاصيلها خالل السنوات األربع 2018-2021، سعياً إىل تنفيذ كل منها:

الوظيفة )ألف) من وظائف اللجنة: بحوث املحيطات

الدولية  واللجنة  الجوية  لألرصاد  العاملية  املنظمة  رعايته  يف  تشرتك  الذي  املناخ،  لبحوث  العاملي  الربنامج  يضطلع   ٠3٠46
الطويل  املدى  عىل  النطاق  واسعة  والنمذجة  للرصد  بمشاريع  للعلوم،  الدويل  واملجلس  املحيطات،  لعلوم  الحكومية 
التصورية  البحوث  اتجاهات  وتحديد  املحرز  التقدم  لتقييم  كبري  بتقدير  يحظى  دولياً  منتدى  ويتيح  املناخ،  علم  يف 
للمجتمع.  املبارش  النفع  ذات  العملية  التطبيقات  من  وافر  عدد  إىل  وتحويلها  املناخية  املعارف  تحسني  إىل  الرامية 
تعميق  أجل  لألمام، من  قدماً  املناخ  اإلقليمي يف  بالتغري  للتنبؤ  الالزمة  العلوم  والربنامج  اللجنة  تدفع  معاً،  وبالعمل 
لتحديد  أسايس  أمر  وهو  الكربون،  أكسيد  لثاني  طبيعية  بالوعة  بوصفها  املحيطات  لدور  الكمي  والقياس  الفهم 
سيناريوهات دولية لتثبيت االنبعاثات والتنبؤ باملناخ يف املستقبل مع أخذ عمليات املحيطات بشكل كامل يف االعتبار. 
الصعيد  عىل  العلمي  املجال  يف  والتنسيق  التعاون  من  كبرياً  قدراً  العاملي  املناخ  لتغري  شاملة  صورة  رسم  ويتطلب 
لتنسيق  الدويل  املرشوع  من خالل  املحيطات،  يف  الكربون  وبواليع  تركزعىل مصادر  التي  البحثية  واألنشطة  الدويل. 
البيانات الخاصة بكربون املحيطات عىل سبيل املثال، وعىل تحمض املحيطات، من خالل الرشاكة الدولية التي يطلق 
خالل  من  األزرق،  الكربون  تخزن  التي  اإليكولوجية  النظم  وعىل  املحيطات،  تحمض  لرصد  العاملية  الشبكة  عليها 
املتعلقة  اللجنة واليونسكو بشأن املسائل  العلمية والتقنية للدول األعضاء يف  الكربون األزرق، تقدم املشورة  مبادرة 
الوكالة  هي  واللجنة  املناخ.  تغري  آثار  من  والتخفيف  األزرق،  والكربون  املحيطات،  وتحمض  املحيطات،  بكربون 
 .)3 - 14( املحيطات  بتحمض  املتعلقة  املستدامة  التنمية  أهداف  من   14 الهدف  بغاية  املتعلق  للمؤرش  الراعية 
وألداء هذا الدور، تعالج اللجنة عىل نحو مركزي، من خالل بوابة بيانات الشبكة العاملية لرصد تحمض املحيطات، 
النظم  لعمل  أفضل  فهم  أجل  املحيطات. ومن  مراقبة تحمض  فيما يخص  واملراقبة جودتها  املتاحة  البيانات  جميع 
اإليكولوجية البحرية وآثار تغري املناخ وتقلبه وتحمض املحيطات ونقص األكسجني عىل خدمات النظم اإليكولوجية، 
الدولية  العلمية  املبادرات  من  عدد  خالل  من  جديدة  أدوات  وتوفري  بالسياسات  الصلة  ذات  املشورة  تقديم  يجري 
بقيادة لجنة اليونسكو هذه، مثل الفريق الدويل املعني بالسالسل الزمنية اإليكولوجية البحرية التابع للجنة، وفريق 
املحيطات  العاملية ألكسجني  والشبكة  املحيطات،  النباتية يف  للعوالق  العاملية  املناخ واالتجاهات  بتغري  املعني  الخرباء 
التابعة للجنة. وتوفر هذه األفرقة منرباً ملؤسسات البحوث الوطنية ألغراض التعاون وتعزيز قاعدة املعارف املتعلقة 

بالسياسات العامة واتخاذ القرار.

الوظيفة )باء) من وظائف اللجنة: نُظم الرصد وإدارة البيانات

تركز  التي  بالخدمات  تنتهي  للقيمة  سلسلة  عىل  باملحيطات  املتصلة  املعلومات  من  املجتمعية  الفوائد  إنتاج  يعتمد   ٠3٠4٧
التقييمات(؛  )مثل  السياسات  املوجهة نحو  أو  املبكرة(  اإلنذارات  )مثل  التنفيذ  املوجهة نحو  املستخدمني، سواء  عىل 
باملحيطات؛ وتتطلب عمليات  املتعلقة  البيانات واملعلومات  املتوافقة إلدارة  العلمي؛ والنظم  التحليل  أو  بالتنبؤ  وتمر 
ويعنون  كثريون،  باملحيطات  املتعلقة  للخدمات  املحتملون  واملستخدمون  عليها.  ترتكز  للمحيطات  مستمرة  رصد 
باملجاالت املتعلقة باملناخ )حيث يعمل النظام العاملي لرصد املناخ يف مختلف املجاالت(، والخدمات التنفيذية املتعلقة 
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املتعلقة  البيانات  إدارة  ونظام  للمحيطات  املستمر  الرصد  نظام  بني  الدمج  ويعّظم  املحيطات.  باملحيطات، وسالمة 
اإلقليمية،  وتحالفاته  املحيطات  لرصد  العاملي  والنظام  حد.  أقىص  إىل  األعضاء  للدول  بالنسبة  املشرتكة  القيمة  بها 
البحرية  الجوية  واألرصاد  املحيطات  لعلوم  الفنية  اللجنة  به  تضطلع  الذي  الرصد  برامج  بمجال  املتعلق  والعمل 
تشكل  يتبعها،  الذي  املوقع  يف  الرصد  لربامج  الدعم  ومركز  الجوية،  لألرصاد  العاملية  واملنظمة  اللجنة  بني  املشرتكة 
إطار  فيها  ويُتبع  املحيطات،  لرصد  نظام مستدام  تنسيق  التي يجري من خاللها  للجنة  األساسية  الربامج  جميعها 
وأفضل  املعايري  تعزيز  ذلك  يف  بما  الرصد،  عمليات  وتنسيق  املشرتكة،  املتطلبات  تعريف  لدى  املحيطات  لرصد 
املمارسات، والصالت املناسبة مع نظم إدارة بيانات املحيطات. وينبغي أن تنسق عمليات الرصد هذه، وفقاً ملعايري 
موحدة، وأن تتكامل فيما بينها لألغراض املتعددة. وينبغي إدراج أساليب ومتغريات الرصد الجديدة عندما تتوافر، 

وتنمية القدرات العاملية عىل القيام بعمليات الرصد هذه، ال سيما من خالل العمل عىل املستوى اإلقليمي.

العلميني  من  عريضة  طائفة  فيها  وتشارك  األعضاء،  الدول  تدعمها  التي  الرصد  من شبكات  الربامج  هذه  وتستفيد   ٠3٠4٨
الذين يديرون النظام املستمر لرصد املحيطات، القائم يف معظمه عىل تمويل قصري األمد للبحوث. وهي توفر نظاماً 

مستمراً لرصد املحيطات يتسم بتنسيق أفضل وبقدر أكرب من التكامل ومزيد من التجاوب مع الدول األعضاء.

وتشمل نواتج املرحلة املتوسطة التي يلزم تحقيقها من أجل الوفاء بهذه الوظيفة ما ييل:  ٠3٠49

النص عىل الرشوط املوحدة واإلرشادات االسرتاتيجية يف مواصفات املتغريات األساسية املتعلقة باملحيطات؛ ▪

األحواض  ▪ دراستها حسب  القدرة عىل  توافر  مع  املاثلة،  واملخاطر  املبذولة  والجهود  املحرز  التقدم  قياسات  تتبع 
واملناطق والدول األعضاء، وكذلك األهداف العاملية املتفق عليها؛

تعزيز املعايري وأفضل املمارسات، بما يشمل تنمية القدرات؛ ▪

كفالة القابلية للعمل معاً وتطبيق أفضل املمارسات يف إدارة البيانات التي تقوم بها الشبكات؛ ▪

تقديم خدمات التنسيق التقني املستمر للقائمني بتشغيل نظام الرصد يف الدول األعضاء؛ ▪

توفري منرب للتواصل والدعوة الستدامة عمليات الرصد. ▪

ورغم مشاركة عدد كبري من الدول األعضاء يف النظام العاملي لرصد املحيطات من خالل أنشطة التحالفات اإلقليمية   ٠3٠5٠
للنظام )عددها “عىل الورق” 104 دول أعضاء، منها 5 دول يف أفريقيا و39 دولة يف عداد الدول الجزرية الصغرية 
الرصد  وعمليات  العلمي  التقييم  بتنسيق  الخاصة  وهياكله  للنظام  اإلقليمية  التحالفات  نطاق  صغر  فقد  النامية(، 
الجوية  األرصاد  وعلم  املحيطات  بعلم  املعنية  املشرتكة  التقنية  اللجنة  ويف  النظام  يف  للرصد  شبكة  فأكرب  العلمية. 
التي  هي  األعضاء  الدول  من   30 حوايل  ولكن  بالفعل،  املشاركة  األعضاء  الدول  من  دولة   60 حوايل  تضم  البحرية 
لرصد  العاملي  النظام  إطار  يف  االسرتاتيجي  والتوجيه  التنسيق  خدمات  من  أوسع  بمجموعة  االستفادة  يمكنها 

املحيطات واللجنة التقنية املشرتكة.

سيكون  امليزانية(،  عن  الخارجة  املوارد  من  املطلوب  وكامل  العادي  )الربنامج  املايل  الدعم  من  املستوى  هذا  وعند   ٠3٠5١
بإمكان النظام العاملي لرصد املحيطات واللجنة التقنية املشرتكة التعامل مع مجموعة أوسع من املستخدمني وتلبية 

متطلباتهم تلبية كاملة، وعىل وجه التحديد ما ييل:

مواصلة القيام بعمليات الرصد املادي من أجل تقديم التوقعات والخدمات املناخية؛ ▪

التوسع يف شبكات الرصد باتجاه السواحل لتلبية املتطلبات املحلية بشكل أفضل؛ ▪

توسيع نطاق عمليات رصد املتغريات البيولوجية واملتعلقة بالنظام البيئي التي تعالج سالمة املحيطات والهدف 14  ▪
من أهداف التنمية املستدامة، من خالل التنسيق الالزم وتحديد املعايري وأفضل املمارسات لهذه الشبكات القائمة 

بالرصد، واالشرتاك بقوة يف إعداد املؤرشات والتقييمات عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛

التشجيع بقوة عىل تنمية التحالفات اإلقليمية للنظام العاملي لرصد املحيطات عن طريق املشاركة يف االستثمار يف  ▪
املشاريع.

الدويل(  التبادل  )برنامج  األوقيانوغرافية  واملعلومات  للبيانات  الدويل  التبادل  برنامج  يمثل  هذه،  القيمة  سلسلة  ويف   ٠3٠5٢
الجهة التي تتصدى إلدارة البيانات املتعلقة باملحيطات وتبادلها عىل الصعيد العاملي. إذ تلزم إدارة أحجام كبرية من 
مجموعات البيانات املوثوقة الخاصة بمجموعة واسعة من املتغريات يف املحيطات يتم جمعها من خالل نظم الرصد 
املذكورة أعاله وتقاسمها عىل الصعيد العاملي. وسوف يشكل نظام املعلومات البيولوجية الجغرافية بشأن املحيطات 
جزءاً من هذا الهيكل املرتابط من البيانات، مما يتيح الدمج بني البيانات البيئية وبيانات التنوع البيولوجي. ومع أن 
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برنامج التبادل الدويل قد أنشأ بوابة بيانات املحيطات الخاصة به فهي يف الوقت الحايل ال تشكل منظومة عاملية، بل 
تربط بني عدد محدود من نقاط التقاطع. ولم يتسّن بعد إنشاء نقاط تقاطع يف البلدان النامية.

لنظام  والتكنولوجيا  العلم  بيانات  قاعدة  يف  سجل  مليون   48 عىل  االطالع  إمكانية  حالياً  األعضاء  للدول  ويتوافر   ٠3٠53
البحثية  الخربة  وثائق  مستودعات  يف  متبادلة  وثيقة  و6900  املحيطات،  بشأن  الجغرافية  البيولوجية  املعلومات 
تتوافر  وال  بالربنامج.  الخاصة  املحيطات  بيانات  بوابة  خالل  من  بيانات  مجموعة  و500  الدويل،  التبادل  لربنامج 

بوابة شاملة للبيانات.

سيتمكن  امليزانية(،  عن  الخارجة  املوارد  من  املطلوب  وكامل  العادي  )الربنامج  املايل  الدعم  من  املستوى  هذا  وعند   ٠3٠54
باملحيطات يكون عاملياً حقاً ويجمع نظم  املتعلقة  البيانات  لبوابات  إنشاء نظام  البدء يف  الدويل من  التبادل  برنامج 
يف  بنسبة 75  التبادل  توسيع شبكة  ذلك، سيتم  إىل  وباإلضافة  موحد.  نظام  يف  القائمة  واإلقليمية  الوطنية  البيانات 

املائة تقريباً، بحيث تشمل غالبية الدول األعضاء يف اللجنة.

الدولية  العلمية  األوساط  يرشك  سوف  كبري  عاملي  علمي  برنامج  الهندي  املحيط  لدراسة  الثانية  الدولية  والحملة   ٠3٠55
الفرتة  خالل  البحر  أعماق  إىل  الساحلية  البيئات  من  الجوي  والغالف  املحيطات  علوم  بشأن  تعاونية  بحوث  يف 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  أساسية  أهمية  ذات  الهندي  املحيط  عن  جديدة  معلومات  عن  ويكشف   ،2020 -2015
والتوسع يف االقتصاد األزرق للمحيط الهندي يف املستقبل. وسوف تشمل أنشطة الحملة الدولية الثانية لدراسة املحيط 
نواتج  أو  الرصد  بيانات  وتطبيق  فهم  عىل  املحيط  هذا  عىل  املطلة  الدول  جميع  قدرات  بناء  عىل  كبرياً  تركيزاً  الهندي 
االستثمار  التمويل  من  املستوى  هذا  وسيتيح  الخاصة.  واالقتصادية  االجتماعية  وقراراتها  احتياجاتها  لتلبية  البحوث 

املشرتك الجاد يف فرادى مشاريع تنمية القدرات التي تعالج املوضوعات العلمية واالحتياجات التشغيلية للحملة.

الوظيفة )جيم) من وظائف اللجنة: اإلنذار املبكر والخدمات

تتوقف قدرة املجتمعات عىل الصمود فيما يتعلق بمخاطر املحيطات عىل االستخدام الفعال لقاعدة املعارف العلمية   ٠3٠56
التثقيف  البحر، ويف  الساحل ويف عرض  واملمتلكات عىل  والصحة  األرواح  لحماية  املستمرة  املبكر  اإلنذار  يف خدمات 

ذي الصلة بشأن املخاطر.

ويمثل برنامج اللجنة املتعلق بالتسونامي، من خالل التنسيق الحكومي الدويل لنظم اإلنذار اإلقليمية، وأنشطة تنمية   ٠3٠5٧
التسونامي  بالحد من مخاطر  املعنية  الرئيسية  أحد األطراف  الوطنية واإلقليمية،  للمشاريع  املقدم  القدرات، والدعم 
املعنية وتثقيفها.  الجهات  بالتسونامي تدريب  املتعلق  اللجنة  العاملي. ومن األنشطة األساسية لربنامج  املستوى  عىل 
تقييماً  يتطلب  التسونامي  أمواج  عن  الناجمة  العيش  بسبل  تلحق  التي  واألرضار  األرواح  يف  الخسائر  من  فالحد 
تدابري  من  يُتخذ  ما  بشأن  للخطر  املعرضة  املجتمعات  وتثقيف  بها،  املبكر  اإلنذار  نظم  وتنفيذ  التسونامي،  ملخاطر 

للتأهب لها.

العواصف،  وهبوب  واألمواج،  البحري،  )الجليد  للمحيطات  األخرى  باملخاطر  املبكر  اإلنذار  خدمات  توفري  ويتطلب   ٠3٠5٨
هذه  من  وكثري  املمارسات.  وأفضل  املوحدة  املعايري  وتعزيز  الدويل  الحكومي  التنسيق  الضارة(  الطحالب  وتكاثر 
البحري،  بالجليد  املتعلقة  الخدمات  تنسيق  ويجري  باملحيطات.  للتنبؤ  التنفيذية  النظم  تطوير  يدعمها  الخدمات 
اللجنة  خالل  من  الدويل،  الحكومي  املستوى  عىل  باملحيطات،  للتنبؤ  التنفيذية  والنظم  العواصف،  وهبوب  واألمواج، 
واملعنية  املحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اليونسكو  الجوية ولجنة  لألرصاد  العاملية  املنظمة  بني  املشرتكة  التقنية 
يف  الجوية  األرصاد  ودوائر  باملحيطات  املعنية  الوكاالت  مع  بالتنسيق  البحرية  الجوية  واألرصاد  املحيطات  بعلوم 
أن  ويمكن  املجال  هذا  إىل  الجدد  الوافدين  يفيد  املمارسات  أفضل  بشأن  اإلرشادية  الكتيبات  وإعداد  العالم.  أنحاء 

يوفر أساساً ألنشطة تنمية القدرات.

النظم  من  طبيعي  جزء  أنه  رغم  األجاج،  أو  البحرية  املالحة  املياه  يف  الدقيقة  الطحالب  من  معينة  أنواع  وتواجد   ٠3٠59
اإليكولوجية البحرية، يشكل خطراً جسيماً يمكن أن يسبب نفوق أعداد هائلة من األسماك، وتلوث املأكوالت البحرية 
آثاره االقتصادية  البرش ضارة. وقد تكون  النظم اإليكولوجية بطرق يراها  العامة وتغيري  بالسموم، وتهديد الصحة 
التغيري  من  ذلك  وغري  املغذيات  بفرط  الضارة  الطحالب  بعض  ظهور  يرتبط  ذلك،  عىل  وعالوة  كبرية.  واالجتماعية 
إعداد  الدويل يف  للتعاون  رائداً  منرباً  الضارة  الطحالب  تكاثر  ملكافحة  الدويل  اللجنة  برنامج  املنشأ. ويشكل  البرشي 
منتجات معرفية لتعزيز قدرات الدول األعضاء عىل مراقبة الظواهر الطحلبية وإعداد النماذج لها والتحكم فيها عىل 

املستويني املحيل واإلقليمي.
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الوظيفة )دال) من وظائف اللجنة: التقييم واإلعالم من أجل السياسات

والوطني  واإلقليمي  العاملي  املستويات  عىل  املحيطات  مجال  يف  والسياسات  العلم  بني  القوية  الوصل  واجهات  تمثل   ٠3٠6٠
التقييم  عمليات  من  عدد  يف  اللجنة  وتسهم  أدلة.  إىل  املستندة  القرارات  واتخاذ  السياسات  وضع  يف  أساسية  لبنة 
من  تحديداً  وذلك  ظروفها،  عىل  تطرأ  التي  التغيريات  وتتبع  االستعراض  قيد  املحيطات  إبقاء  إىل  الرامية  العاملية 
النظم  وخدمات  البيولوجي  التنوع  مجال  يف  الدويل  الحكومي  واملنرب  للمحيطات،  العاملي  املتحدة  األمم  تقييم  خالل 
اإليكولوجية، والتقرير الخاص عن املحيطات والغالف الجليدي للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ املنشأة 
املستدامة  التنمية  أهداف  من  الهدف 14  غايات  لبعض  الراعية  الوكالة  بوصفها  اللجنة  تؤديه  الذي  والدور  حديثاً. 
الدعم  تقديم  يف  تتمثل  القدرات،  وتنمية  البيانات  وإدارة  بالعلم  الخاصة  لربامجها  جديدة  مسؤولية  عىل  ينطوي 
املعياري للدول يف مجال رصد تنفيذ هذا الهدف املتعلق باملحيطات واإلبالغ عنه. ويلزم توافر أدوات معينة ملساعدة 
الزيادات يف تحميل  تؤدي  قد  التحديد،  املحيطات. وعىل وجه  تتهدد  التي  املخاطر  التخفيف من  األعضاء عىل  الدول 
األكسجني، ويخلف  إىل نقص  يؤدي  مما  الضارة،  الطحالب  تكاثر  إىل  األولية  اإلنتاجية  بزيادة  ترتبط  التي  املغذيات 
آثاراً ضارة عىل املوارد السمكية، وخدمات النظم اإليكولوجية، وصحة البرش أو أنشطتهم الخاصة باالستجمام. وقد 
زاد تصدير الفوسفور إىل املحيط 3 أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، بل وزاد النيرتوجني بشكل 
السياسات  للتقنيني وواضعي  املساعدة  تقديم  املاضية. ويلزم  الـ 40  السنوات  للنظر، وخاصة عىل مدى  لفتاً  أكثر 
عىل تصميم وتنفيذ اسرتاتيجيات فعالة تهدف إىل تحسني إدارة استخدام املغذيات عند املصدر وال سيما يف القطاع 
قد  التي  مختلفة،  مصادر  عن  الناجمة  الزائدة  املغذيات  جراء  من  البيئة  تتكبدها  التي  الخسائر  وتقليل  الزراعي، 
األعضاء  الدول  قدرة  يعزز  ومما  البرش.  وصحة  اإليكولوجية  النظم  سالمة  ويهدد  واملياه  األرايض  تدهور  يسبب 
بإدارة  املتعلقة  األدوات  مجموعة  عىل  التقني  التدريب  الساحلية  اإليكولوجية  النظم  عىل  املغذيات  تحميل  إدارة  عىل 
املغذيات  إلدارة  العاملي  املنتدى  إطار  يف  الوكاالت  بني  املشرتك  التعاون  من خالل  إعدادها  تم  التي  العاملية  املغذيات 
الهدف 14 من  املندرجة يف  للغاية 1  الهادف ملؤرش احتماالت اإلتخام الساحيل باعتباره مؤرشاً  التطوير  ومن خالل 
أهداف التنمية املستدامة. وسوف تستثمر اللجنة أيضاً، باالشرتاك مع املنظمة الهيدروغرافية الدولية، يف دعم إعداد 
الخريطة العامة لقياس أعماق املحيطات، مما يؤدي إىل التوسع يف املعارف املتصلة بأعماق قاع البحر ومعامله، وهو 
تسونامي.  أمواج  تغمرها  التي  الساحلية  للمناطق  نماذج  إعداد  عن  البحرية، فضالً  البحوث  لدعم  األهمية  بالغ  أمر 
الوطنية.  مياهها  يف  والبحرية  الساحلية  اإلدارة  خطط  إعداد  لدعم  الدقة  عالية  خرائط  األعضاء  الدول  وستستخدم 
وتغري  الساحلية  للمخاطر  عرضة  األكثر  الدول  الخصوص  وجه  وعىل  األعضاء،  للدول  التقني  الدعم  توفري  وسيتم 
أساس  عىل  وتنفيذها  الخطط  تلك  وتصميم  معها  والتكيف  الساحلية  األخطار  من  التخفيف  خطط  لتقييم  املناخ، 
قبيل  من  التمويل  آليات  إىل  الوصول  سبل  الصدد  هذا  يف  وستُلتمس  الحالية.  اللجنة  بأدوات  االستعانة  مع  علمي، 

صندوق التكيف والصندوق األخرض.

الوظيفة )هاء) من وظائف اللجنة: اإلدارة الرشيدة املستدامة

املتحدة، االشرتاك يف  األمم  إطار منظومة  املحيطات يف  لعلوم  اللجنة، من خالل عملها كمركز تنسيق  سوف تواصل   ٠3٠6١
األنشطة املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة الرامية إىل تقديم املساعدة إىل الدول األعضاء يف تنفيذ خطة 
اتفاق  وتنفيذ  املستدامة،  التنمية  أهداف  من   14 بالهدف  يتعلق  فيما  راعية  كلجنة  اللجنة  لدور  وفقاً   ،2030 عام 
التنفيذيتان  الهيئتان  الكوارث. وستوفر  للحد من مخاطر  وإطار سنداي  املناخ، ومسار ساموا،  تغري  بشأن  باريس 
بينما  لعملها،  الرئيسية  والخطوط  العامة  سياستها  بشأن  الشامل  التوجيه  التنفيذي(  واملجلس  )الجمعية  للجنة 
ستوفره ألغراض التنفيذ اإلقليمي هيئاتها الفرعية اإلقليمية وهي: اللجنة الفرعية ألفريقيا والدول الجزرية املتاخمة 
لها، واللجنة الفرعية للبحر الكاريبي واملناطق املتاخمة له، واللجنة الفرعية لغرب املحيط الهادي، واللجنة اإلقليمية 
لوسط املحيط الهندي التي دبت فيها مؤخراً حيوية جديدة. وسيتواصل العمل عىل تعزيز التنسيق بني برامج اللجنة 
قدرة  من  وتزيد  القرار،  دعم  أدوات  إعداد  عملية  اللجنة  وستتصدر  العاملية.  ألولوياتها  تحقيقاً  الفرعية  وهيئاتها 
وسيشكل  اإليكولوجي.  النظام  عىل  قائم  إطار  ضمن  والساحلية  البحرية  مواردها  إدارة  مجال  يف  الساحلية  الدول 
الفرص  تحسني  عىل  يقوم  مزدوج،  نهج  البحري  املكاني  التخطيط  مجال  يف  اللجنة  السرتاتيجية  الفقري  العمود 
النظم  وخدمات  والساحيل  البحري  البيولوجي  التنوع  حفظ  ضمان  مع  املحيطات  عىل  القائمة  االقتصادات  لتنمية 
الرشوع  عىل  البلدان  ملساعدة  التمكينية  واألنشطة  التقني  الدعم  توفري  سيجري  النتيجة،  هذه  ولبلوغ  اإليكولوجية. 
ملديري  معززة  شبكة  طريق  عن  عنها  واإلبالغ  املمارسات  أفضل  تتبع  سيجري  كما  البحري  املكاني  التخطيط  يف 
التخطيط املكاني البحري/اإلدارة القائمة عىل النظم البيئية. وسيتم كذلك تطبيق أدوات دعم اتخاذ القرار يف شكل 
أطالس بحرية إقليمية مع نظم متكاملة للبيانات يف منطقتني عىل األقل باعتبارها أدوات للمساعدة يف إدارة املناطق 
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الساحلية والنظم اإليكولوجية. وسوف تجري حوكمة النظم اإليكولوجية البحرية الكبرية وسواحلها عىل نحو شامل 
العام  القطاعني  من  بالرشكاء  واالستعانة  القدرات،  وبناء  املعارف،  إنتاج  خالل  من  اإليكولوجي  النظام  عىل  قائم 
ذلك  دعم  الشمال. وسيتم  بلدان  من  الجنوب  بلدان  وتعلم  البعض  بعضها  من  الجنوب  بلدان  تعلم  ودعم  والخاص 

من خالل التعاون مع مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي.

الوظيفة )واو) من وظائف اللجنة: تنمية القدرات )شاملة لعدة قطاعات)

الدول األعضاء  أن تمتلك جميع  العاملية، وضمان  اللجنة يف برامجها  الدول أعضاء  العادلة لجميع  املشاركة  لتحقيق   ٠3٠6٢
فيها القدرة الالزمة ملعالجة القضايا ذات الصلة باملحيطات عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي، يجري حالياً تطبيق 

برنامج منسق واسع النطاق لتنمية قدرات أعضاء اللجنة.

هذه  واإلقليمية(  )العاملية  التنفيذ  خطط  من  بها  يرتيط  وما  القدرات  لتنمية  اللجنة  اسرتاتيجية  تلبي  وسوف   ٠3٠63
االحتياجات. وعند هذا املستوى من الدعم املايل، إىل جانب الجهود املوفقة املبذولة لتعبئة األموال الخارجة عن امليزانية، 
ستتمكن اللجنة من تلبية االحتياجات املالية الالزمة لتنفيذ هذه الخطط. وسيجري االضطالع بالتدريب والتثقيف من 

خالل شبكة عاملية من مراكز التدريب )والبحث( اإلقليمية التي قد تستخدم منصة مشرتكة للتعلم اإللكرتوني.

وإىل أن نرشت لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم املحيطات يف عام 2017 أول تقرير عاملي لعلوم املحيطات،   ٠3٠64
لم يكن لدى الدول األعضاء ومؤسساتها وصناع السياسات فيها مصدر متكامل للمعلومات عن مدى توافر القدرات 
والتصدي  القرارات  واتخاذ  للتخطيط  بالنسبة  كبرياً  عائقاً  يشكل  هذا  وكان  ومكانها.  املحيطات  علوم  مجال  يف 
والبحثية،  األكاديمية  واملؤسسات  والوطنية،  املحلية  الحكومات  التقرير  يساعد  وسوف  البحرية.  البيئية  للتحديات 
يف  االستثمار  بشأن  املثال،  سبيل  عىل  مستنرية،  قرارات  اتخاذ  يف  الدولية،  املانحة  والجهات  املنظمات  عن  فضالً 
البيانات والتحليالت، ولتوسيع نطاق االستخدام لجميع  البحوث يف املستقبل. ولتيسري سبل اطالع الجميع عىل هذه 
البيانات، ُوضع التقرير بحيث يكون مرجعاً دائماً عىل شبكة اإلنرتنت. واللجنة هي الوكالة الراعية للمؤرش 14-أ-1 
ومبادئها  اللجنة  معايري  إىل  املؤرش  هذا  وضع  يف  املستخدمة  واآلليات  التعاريف  وتستند  املستدامة،  التنمية  ألهداف 
وسوف  بالتقرير.  وتحليلها  البيانات  تجميع  عملية  من  جزءاً  وتمثل  البحرية،  التكنولوجيا  بنقل  املتعلقة  التوجيهية 
عن  تقاريرها  إعداد  يف  اللجنة  يف  األعضاء  الدول  النحو  هذا  عىل  البيانات  تجميع  من  به  يرتبط  وما  التقرير  يدعم 

أهداف التنمية املستدامة.

النتيجة المنشودة: قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ سياسات تستند إلى العلم للحّد من 
التعّرض لمخاطر المحيطات، وصون المحيطات والبحار والموارد البحرية في جميع أرجاء 
العالم واستخدامها استخداماً مستداماً، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وعلى 

التكيف معه، من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء   -١
املتلقية للدعم التي 

أجرت بحوثاً حديثة يف 
مجال املحيطات ملعالجة 
تحديات معينة تشكلها 

تأثريات املحيطات والبرش 
عىل املناطق الساحلية

تشارك 50 دولة عضواً منها   )1(
5 دول يف أفريقيا و5 من 
الدول الجزرية الصغرية 

النامية يف مبادرات البحوث 
الدولية يف إطار الربنامج 

العاملي لبحوث املناخ

55 دولة منها 8 دول   )1(
يف أفريقيا و8 من الدول 
الجزرية الصغرية النامية

)1(  52 دولة منها 7 دول 
يف أفريقيا و7 من الدول 
الجزرية الصغرية النامية
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

تقوم 89 دولة عضواً   )2(
منها 22 دولة يف أفريقيا 
و11 من الدول الجزرية 
الصغرية النامية بإدماج 

أفضل املمارسات واملعايري 
واملنهجيات يف قيامها 

برصد تحمض املحيطات 
والنظم اإليكولوجية الختزان 

الكربون األزرق

96 دولة عضواً منها 26   )2(
دولة يف أفريقيا و14 من 
الدول الجزرية الصغرية 

النامية

91 دولة منها 24 دولة   )2(
يف أفريقيا و13 من الدول 

الجزرية الصغرية النامية

تسهم 76 دولة عضواً، منها   )3(
6 دول يف أفريقيا ودولتان 

من الدول الجزرية الصغرية 
النامية، يف تحسني الفهم 
لعمل النظام اإليكولوجي 

البحري وآلثار التغيري عىل 
خدمات النظم اإليكولوجية

82 دولة منها 8 دول   )3(
يف أفريقيا و4 من الدول 
الجزرية الصغرية النامية

80 دولة منها 8 دول   )3(
يف أفريقيا و4 من الدول 
الجزرية الصغرية النامية

عدد الدول األعضاء   -٢
املتلقية للدعم التي 

تعهدت نظاماً لرصد 
املحيطات العاملية 

وبياناتها واملعلومات 
املتعلقة بها، وعززته 

وأدمجته يف نظمها للحد 
من التعرض ملخاطر 
املحيطات واالستفادة 

بنواتجها

تشكل 104 دول أعضاء   )1(
جزءاً من التحالفات اإلقليمية 

للنظام العاملي لرصد 
املحيطات، ومنها 5 دول 
يف أفريقيا و39 دولة من 
الدول الجزرية الصغرية 

النامية. وتتباين مستويات 
أنشطة املشاركة والتواصل، 

ويقدر العدد املشرتك يف هذه 
األنشطة بـ60 دولة منها 

5 يف أفريقيا و8 من الدول 
الجزرية الصغرية النامية

73 دولة منها 10 دول   )1(
يف أفريقيا و16 من الدول 

الجزرية الصغرية النامية

60 دولة منها 5 دول   )1(
يف أفريقيا و8 من الدول 
الجزرية الصغرية النامية

تشارك 13 دولة عضواً،   )2(
منها 5 دول يف أفريقيا 

ودولة واحدة من الدول 
الجزرية الصغرية النامية، يف 
نظام اللجنة للرصد العاملي 
للمحيطات، باعتباره مؤرشاً 
لالشرتاك يف الحملة الدولية 

الثانية لدراسة املحيط 
الهندي

17 دولة منها 7 دول   )2(
يف أفريقيا و3 من الدول 
الجزرية الصغرية النامية

13 دولة عضواً منها 5   )2(
دول يف أفريقيا ودولة 

واحدة من الدول الجزرية 
الصغرية النامية 

تسهم 20 دولة عضواً يف   )3(
مركز دعم برامج الرصد 

املوقعي التابع للجنة التقنية 
املشرتكة املعنية بعلوم 

املحيطات واألرصاد الجوية 
البحرية

25 دولة 20 دولة )3(   )3(

تشارك 84 دولة طرفاً   )4(
منها 19 دولة يف أفريقيا 
يف شبكة برنامج التبادل 

الدويل للبيانات واملعلومات 
األوقيانوغرافية وتتعاون يف 

إدارة الوثائق واملعلومات

110 دول منها 22 دولة   )4(
يف أفريقيا

90 دولة منها 22 دولة يف   )4(
أفريقيا
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء   -3
املتلقية للدعم التي 
أعدت نظماً لإلنذار 

املبكر والتأهب 
للتخفيف من مخاطر 

التسونامي وغريها 
من املخاطراملتعلقة 

باملحيطات يف سعيها نحو 
زيادة قدرتها عىل الصمود

توجد مراكز وطنية لإلنذار   )1(
بالتسونامي يف 72 دولة 
عضواً منها 14 دولة من 
الدول الجزرية الصغرية 

النامية و6 دول يف أفريقيا

78 دولة منها 16 من   )1(
الدول الجزرية الصغرية 

النامية و6 دول يف 
أفريقيا

75 دولة منها 15 من   )1(
الدول الجزرية الصغرية 

النامية و6 دول يف أفريقيا

توجد يف 5 دول أعضاء،   )2(
منها 5 دول جزرية صغرية 

نامية، زيادة يف تأهب 
املجتمعات املحلية 

12 دولة منها 5 دول   )2(
جزرية صغرية نامية

9 دول منها 5 دول   )2(
جزرية صغرية نامية

قامت 3 دول أعضاء،   )3(
منها واحدة من الدول 

الجزرية الصغرية النامية 
بتنمية قدراتها عىل تقييم 

التسونامي وغريها من 
املخاطر الساحلية

6 دول منها اثنتان من   )3(
الدول الجزرية الصغرية 

النامية

5 دول منها دولة واحدة   )3(
من الدول الجزرية 

الصغرية النامية

تشارك 9 من الدول األعضاء   )4(
مشاركة فعلية يف نظام 

عامل للتنبؤ باملحيطات )0 
يف أفريقيا، و0 من الدول 
الجزرية الصغرية النامية

19 دولة منها 5 يف   )4(
أفريقيا و5 دول جزرية 

صغرية نامية

13 دولة منها دولتان يف   )4(
أفريقيا ودولتان من الدول 

الجزرية الصغرية النامية

قامت 45 دولة عضوا بتنمية   )5(
قدراتها عىل البحث يف مجال 
الطحالب الضارة والسيطرة 

عليها

55 دولة منها 8 يف   )5(
أفريقيا و5 دول جزرية 

صغرية نامية

45 دولة منها 6 دول يف   )5(
أفريقيا و5 دول جزرية 

صغرية نامية

عدد الدول املتلقية    -4
للدعم التي توجد لديها 
آليات للوصل بني علوم 
املحيطات والسياسات 

لدعم النظم اإليكولوجية 
لسالمة املحيطات وفقاً 

لخطة عام 2030

تسهم 8 دول أعضاء يف   )1(
مجموعات البيانات الخاصة 

بقياس األعماق من خالل 
الخريطة العامة لقياس 

أعماق املحيطات

15 دولة منها دولة   )1(
واحدة من الدول الجزرية 
الصغرية النامية وواحدة 

يف أفريقيا

12 دولة   )1(

ترشح 25 دولة عضواً   )2(
منها 5 من الدول الجزرية 

الصغرية النامية و5 دول يف 
أفريقيا خرباء يف مجموعة 

خرباء األطلس العاملي 
للمحيطات ويف عمليات 
تقييم املنتدى الحكومي 

الدويل للعلوم والسياسات 
املعني بالتنوع البيولوجي 

وخدمات النُظم اإليكولوجية 
والهيئة الحكومية الدولية 

املعنية بتغري املناخ

30 دولة منها 6 من   )2(
الدول الجزرية الصغرية 

النامية و6 دول يف 
أفريقيا

25 دولة منها 5 من الدول   )2(
الجزرية الصغرية النامية 

و5 دول يف أفريقيا
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي   )3(
تسهم يف مجموعات البيانات 

الوطنية ألهداف التنمية 
املستدامة للمحيطات من 

خالل برنامج التبادل 
الدويل للبيانات واملعلومات 
األوقيانوغرافية – ال يوجد 

خط أساس قائم

45 دولة منها 7 دول يف   )3(
أفريقيا

45 دولة منها 6 دول يف   )3(
أفريقيا

تشارك 25 دولة عضواً   )4(
يف برامج العلم وبرامج 

تنمية القدرات بشأن تقييم 
املغذيات وإدارتها

40 دولة منها 5 دول   )4(
جزرية صغرية نامية 
و10 دول يف أفريقيا

35 دولة منها 5 دول   )4(
جزرية صغرية نامية و7 

دول يف أفريقيا

تطبق 5 دول أعضاء يف   )5(
أفريقيا البيانات التوجيهية 

القائمة عىل العلم بشأن 
التخفيف من املخاطر 

الساحلية/التكيف مع تغري 
املناخ

10 دول منها 5 دول يف   )5(
أفريقيا ودولة واحدة من 
الدول الجزرية الصغرية 

النامية

9 دول منها 5 دول يف   )5(
أفريقيا ودولة واحدة 
جزرية صغرية نامية

عدد الدول األعضاء    -5
املتلقية للدعم التي تطبق 
إدارة النظم اإليكولوجية 

القائمة عىل العلم وتقيس 
التقدم املحرز بشأن تنفيذ 

الهدف 14 من أهداف 
التنمية املستدامة

تسهم 74 دولة عضواً منها   )1(
16 دولة يف أفريقيا و8 دول 

جزرية صغرية نامية يف 
تنفيذ خطط عمل الهيئات 

الرئاسية والهيئات الفرعية 
اإلقليمية

95 دولة منها 18 دولة   )1(
يف أفريقيا و12 من الدول 

الجزرية الصغرية النامية

88 دولة منها 13 دولة   )1(
يف أفريقيا و10 من الدول 

الجزرية الصغرية النامية

تضع 40 دولة عضواً، منها   )2(
5 دول يف أفريقيا و3 من 
الدول الجزرية الصغرية 

النامية، خططاً للحيز 
املكاني البحري وبرامج 

مستدامة القتصاد املحيطات

48 دولة منها 8 دول   )2(
يف أفريقيا و6 من الدول 
الجزرية الصغرية النامية

45 دولة منها 6 دول   )2(
يف أفريقيا و5 من الدول 
الجزرية الصغرية النامية

تشارك 10 دول أعضاء منها   )3(
3 دول جزرية صغرية نامية 

يف تنفيذ األنشطة املشرتكة 
بني الوكاالت وبرامج التوعية

15 دولة منها 5 دول   )3(
جزرية صغرية نامية

13 دولة منها 4 دول   )3(
جزرية صغرية نامية
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء    -6
املتلقية للدعم التي 

تضطلع بتنمية القدرات 
املؤسسية وتستخدمها 

يف تحقيق األهداف العليا 
للجنة

عدد الدول األعضاء املساهمة   )1(
يف تقييم االحتياجات 

اإلقليمية وتقديم التكنولوجيا 
البحرية - ال يوجد خط 

أساس

12 دولة منها دولتان يف   )1(
أفريقيا ودولة واحدة من 
الدول الجزرية الصغرية 

النامية

10 دول منها دولة   )1(
واحدة يف أفريقيا ودولة 

واحدة من الدول الجزرية 
الصغرية النامية

تسهم 34 دولة عضواً، منها   )2(
6 دول يف أفريقيا ودولتان 

من الدول الجزرية الصغرية 
النامية، يف أول تقرير عاملي 

لعلوم املحيطات

70 دولة منها 10 دول يف   )2(
أفريقيا و10 دول جزرية 
صغرية نامية، بما يشمل 
معلومات مصنفة حسب 

نوع الجنس من 60 دولة 
َ عضوا

60 دولة، منها 8 دول يف   )2(
أفريقيا و8 دول جزرية 

صغرية نامية، بما يشمل 
معلومات عن املوارد 

البرشية مصنفة حسب 
نوع الجنس من 45 دولة 

ً عضوا

)أ( عدد الدول األعضاء   )3(
التي تنفذ خطط عمل 

لتنمية القدرات من خالل 
اللجنة الفرعية ألفريقيا 

والدول الجزرية املتاخمة 
لها، واللجنة الفرعية للبحر 
الكاريبي واملناطق املتاخمة 
له، واللجنة الفرعية لغرب 

املحيط الهادي، واللجنة 
الفرعية لغرب املحيط 

الهادي - غري متاح لعدم 
وجود خطط معتمدة لتنمية 

القدرات

)أ( تم اعتماد خطط   )3(
تنفيذ يف مجال تنمية 
القدرات وبدأ تنفيذها

)أ( تم اعتماد خطط تنفيذ   )3(
يف مجال تنمية القدرات 
وبدأ تنفيذها، بحد أدنى 

من التمويل األويل، مع 
االعتماد بغري ذلك عىل 

املوارد الخارجة عن 
امليزانية

80 ممارساً منهم 20 من  )ب( 
أفريقيا و4 ممارسني من 
الدول الجزرية الصغرية 

النامية، يتم تدريبهم عىل 
املواضيع ذات األولوية التي 

تحددها اللجان الفرعية 
اإلقليمية

160 ممارساً منهم 40  )ب( 
ممارساً من أفريقيا و10 

ممارسني من الدول 
الجزرية الصغرية النامية

120 ممارساً، منهم  )ب( 
20 ممارساً من أفريقيا 
و5 ممارسني من الدول 

الجزرية الصغرية النامية

80 ممارساً منهم 20 يف   )4(
أفريقيا وال أحد من الدول 
الجزرية الصغرية النامية، 
يدربون عىل املواضيع ذات 
األولوية التي يتم تحديدها 
عن طريق عمليات التقييم 

اإلقليمية.

280 ممارساً، منهم   )4(
60 يف أفريقيا و10 دول 

جزرية صغرية نامية، 
ويستهدف عىل الصعيد 
الجنساني تحقيق نسبة 
40 يف املائة من النساء 

)إنشاء 7 مراكز تدريب 
إقليمية(

100 ممارس منهم 30 يف   )4(
أفريقيا وال أحد من الدول 
الجزرية الصغرية النامية 

ويستهدف عىل الصعيد 
الجنساني تحقيق نسبة 
40 يف املائة من النساء 

)إنشاء 5 مراكز تدريب 
إقليمية(



الربنامج الرئييس الثالث



الربنامج الرئييس الثالث

العلوم االجتماعية واإلنسانية

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر العلوم االجتماعية واإلنسانية – ١  

محاور العمل / النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع بحسب مصدر التمويل وميزانية املوظفني

 ميزانيةامليزانية التشغيلية
املجموعاملوظفني

اعتمادات 
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 
595.2 مليون 

دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
 املجموع العجزالطوعية

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر   دوالر   دوالر  دوالر 

400 896 22–––-400 896 40022 896 40022 896 22ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

محور 

العمل ١

حشد املعارف وترسيخ الحقوق 

واألخالقيات من أجل تيسري اإلدماج 

االجتماعي وتيسري إقامة مجتمعات 

منصفة وتحقيق ذلك

 ٢3 653 ٢ ٢٠٠3 653 ٢٠٠  5 5٧٧ 5١ ٧  –-٠٠9٨٨ ١٠   ٧٠٠ ٠5 ٢  ٠٠٠3 653 ٢٠٠

النتيجة 

املنشودة 1

تعزيز وضع السياسات العامة يف الدول 

األعضاء استناداً إىل األدلة العلمية، واملعارف 

القائمة عىل العلوم اإلنسانية، واألخالقيات، 

وأُطر حقوق اإلنسان

 7 229 800 7 229 800  2 715 700–  2 189 100   2 325 000   7 229 800

النتيجة 

املنشودة 2

تعزيز القدرات املؤسسية والبرشية الوطنية 

عىل كل املستويات من أجل إنتاج املعارف 

وإدارتها وتطبيقها لتحقيق التنمية املنصفة 

والشاملة للجميع والقائمة عىل القيم 

األخالقية وحقوق اإلنسان

 16 423 400 16 423 400  2 861 800–  5 001 600   8 560 000   16 423 400

محور 

العمل ٢

تعزيز الحوار بني الثقافات وإرشاك 

الشابات والشبان يف إنشاء مجتمعات 

تشاركية مساملة

 ٠٧٢ ٢٢ 4٠٧٢ ٢٢ ٠٠ 4٠٠  3 55٢ 4٠٠-–  6 ١٠5 ١٢   ٠٠٠ 4١5 ٠٧٢ ٢٢   ٠٠٠ 4٠٠

النتيجة 

املنشودة 3

إتاحة االضطالع بأنشطة يتوىل إدارتها 

الشباب عىل كل املستويات، من املستوى 

املحيل إىل املستوى العاملي، من أجل مواجهة 

التحديات املجتمعية وتوطيد السالم

 13 401 500 13 401 500  1 691 500–  5 500 000   6 210 000   13 401 500

النتيجة 

املنشودة 4

إبراز التزام الدول األعضاء بالخطط العاملية 

الرامية إىل إقامة مجتمعات مستدامة 

ومساملة وشاملة للجميع عن طريق حمالت 

الدعوة املنارصة ومبادرات التوعية الهادفة

 8 670 900 8 670 900  1 860 900–  605 000   6 205 000   8 670 900

6٠٠ ٧٢5 45   ٠٠٠ 3٠٠ ٢3   ٧٠٠ ٢95 ١3  --9٠٠ ١٢9 9  6٠٠ ٧٢5 45 –6٠٠ ٧٢5 45 املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٠٠٠ 6٢٢ 6٨  ٠٠٠ 3٠٠ ٢3   ٧٠٠ ٢95 ١3  --3٠٠ ٠٢6 3٢  ٠٠٠ 6٢٢ 6٨ 4٠٠ ٨96 6٠٠٢٢ ٧٢5 45املجموع، الربنامج الرئييس الثالث

39164م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الثالث  

تمول امليزانية العادية من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن أموال إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى.   1



مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠
بماليني الدوالرات

النتيجة املنشودة ٤النتيجة املنشودة ٣النتيجة املنشودة ٢النتيجة املنشودة ١

العجز املساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية) بحسب املناطق واملقر
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

  -
صفر ٪

٣,٩
٪٦

٤,٧
٪٨

٣,٩
٪٦

٣٢,٠
٪٥٢

١٧,٦
٪٢٨

بماليني الدوالرات

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

آسيا 
واملحيط الهادي 

 

املقر

الدول
أفريقيا العربية

أوروبا وأمريكا
الشمالية

اإلسهام يف األولويتني العامتني

االولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر
12٪5.5 مليون دوالر6٪2.9 مليون دوالريف إطار مجموع امليزانية التشغيلية

39م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الثالث   165



الشراكات والتواصل

1 مدير  
1 خدمات عامة 

السياسات والبرامج

1 مدير  
1 خدمات عامة  

شعبة اإلدماج والحقوق 
(SHS/INC)

 6 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة التاريخ والذكرى من أجل الحوار
(SHS/HMD)

3 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة الشباب والرياضة  
(SHS/YSS)

 7 مهنية  
2 خدمات عامة  

شعبة البحوث والسياسات 
(SHS/RPF)  واالستشراف

6 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة الحوار بين الثقافات
(SHS/ICD)

4 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة أخالقيات البيولوجيا والعلوم 
(SHS/BIO) والتكنولوجيا

 7 مهنية  
1 خدمات عامة  

المكتب التنفيذي

1 مهنية  

وحدة تخطيط البرنامج ورصده

2 مهنية  
2 خدمات عامة 

وحدة االتصال

2 مهنية  

وحدة الدعم المالي والتشغيلي

*2 مهنية   
3 خدمات عامة 

*(+ وظيفة مشتركة مع قطاع الثقافة)

أفريقيا

5 مهنية  

الدول العربية

4 مهنية  

آسيا والمحيط الهادي

 6 مهنية  
1 وطنية مهنية  

أمريكا الالتينية والكاريبي

6 مهنية  

المكاتب الميدانية

مجموع الوظائف  

المقر  
43 مهنية     
15 خدمات عامة   

المكاتب الميدانية   
21 مهنية    

  1 وطنية مهنية     

مجموع الوظائف في المقر والمكاتب 
الميدانية

  
64 مهنية     

  1 وطنية مهنية      
15 خدمات عامة   

٨٠ المجموع: 

 (SHS) قطاع العلوم اإلجتماعية واإلنسانية 
الهيكل التنظيمي (الوظائف الثابتة)

الميزانية الموحدة القائمة على اعتمادات ميزانية البرنامج العادي البالغة ٥٩٥٫٢ مليون دوالر

(SHS/ADG) مكتب مساعد المدير العام للعلوم االجتماعية واإلنسانية

 1 مساعد المدير العام  
1 خدمات عامة 



العلوم االجتماعية واإلنسانية

 العلوم االجتماعية واإلنسانية – ١   امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر
)خطة اإلنفاق)

محاور العمل / النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع بحسب مصدر التمويل وميزانية املوظفني

 ميزانيةامليزانية التشغيلية
املجموعاملوظفني

اعتمادات 
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 
518 مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
 املجموع العجزالطوعية

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر   دوالر   دوالر  دوالر 

400 143 19–––-400 143 40019 143 40019 143 19ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

محور 

العمل ١

حشد املعارف وترسيخ الحقوق 

واألخالقيات من أجل تيسري اإلدماج 

االجتماعي وتيسري إقامة مجتمعات 

منصفة وتحقيق ذلك

 ٢١ 9٢١ ١٠٠ ٢٧ 9١٠٠ ٢٧ 3 ٨5١ 4١ ٧ –-٠٠9٨٨ ١٠  ٧٠٠ ٠5 ٢١ ٠٠٠ 9١٠٠ ٢٧

النتيجة 

املنشودة 1

تعزيز وضع السياسات العامة يف الدول 

األعضاء استناداً إىل األدلة العلمية، واملعارف 

القائمة عىل العلوم اإلنسانية، واألخالقيات، 

وأُطر حقوق اإلنسان

  6 389 500  6 389 500  1 875 400– 2 189 100  2 325 000  6 389 500

النتيجة 

املنشودة 2

تعزيز القدرات املؤسسية والبرشية الوطنية 

عىل كل املستويات من أجل إنتاج املعارف 

وإدارتها وتطبيقها لتحقيق التنمية املنصفة 

والشاملة للجميع والقائمة عىل القيم 

األخالقية وحقوق اإلنسان

  15 537 600  15 537 600  1 976 000–  5 001 600  8 560 000  15 537 600

محور 

العمل ٢

تعزيز الحوار بني الثقافات وإرشاك 

الشابات والشبان يف إنشاء مجتمعات 

تشاركية مساملة

  ٢٠ 9٧3 4٢٠  ٠٠ 9٧3 4٢  ٠٠ 453 4٠٠-–  6 ١٠5 ١٢  ٠٠٠ 4١5 ٢٠  ٠٠٠ 9٧3 4٠٠

النتيجة 

املنشودة 3

إتاحة االضطالع بأنشطة يتوىل إدارتها 

الشباب عىل كل املستويات، من املستوى 

املحيل إىل املستوى العاملي، من أجل مواجهة 

التحديات املجتمعية وتوطيد السالم

  12 878 100  12 878 100  1 168 100–  5 500 000  6 210 000  12 878 100

النتيجة 

املنشودة 4

إبراز التزام الدول األعضاء بالخطط العاملية 

الرامية إىل إقامة مجتمعات مستدامة 

ومساملة وشاملة للجميع عن طريق حمالت 

الدعوة املنارصة ومبادرات التوعية الهادفة

  8 095 300  8 095 300  1 285 300–  605 000  6 205 000  8 095 300

5٠٠ 9٠٠ 4٢  ٠٠٠ 3٠٠ ٢3  ٧٠٠ ٢95 ١3  --٨٠٠ 3٠4 6  5٠٠ 9٠٠ 4٢ –5٠٠ 9٠٠ 4٢  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

9٠٠ ٠43 6٢  ٠٠٠ 3٠٠ ٢3  ٧٠٠ ٢95 ١3  --٢٠٠ 44٨ ٢5  9٠٠ ٠43 6٢  4٠٠ ١43 5٠٠١9 9٠٠ 4٢  املجموع، الربنامج الرئييس الثالث

39م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الثالث   167

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.   1



مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز

)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

النتيجة املنشودة ٤النتيجة املنشودة ٣النتيجة املنشودة ٢النتيجة املنشودة ١

العجز املساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

بماليني الدوالرات

توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية) بحسب املناطق واملقر
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر(

٣,٩
٪٦

٤,٧
٪٨

٣,٩
٪٦

٣٢٫٠
٪٥٢

١٦٫٢
٪٣١

املقر

بماليني الدوالرات

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

أوروبا وأمريكا
الشمالية

آسيا 
واملحيط الهادي 

 

الدول
أفريقيا العربية

-
صفر ٪

اإلسهام يف األولويتني العامتني

االولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر
9٪4,0 ماليني دوالر5٪2,3 مليون دوالر يف إطار مجموع امليزانية التشغيلية

39168م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الثالث  



الشراكات والتواصل

1 مدير  
1 خدمات عامة 

السياسات والبرامج

1 مدير  
1 خدمات عامة  

شعبة اإلدماج والحقوق 
((SHS/INC)

 4 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة التاريخ والذكرى من أجل الحوار
(SHS/HMD)

2 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة الشباب والرياضة  
(SHS/YSS)

 6 مهنية  
2 خدمات عامة  

شعبة البحوث والسياسات 
(SHS/RPF)  واالستشراف

5 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة الحوار بين الثقافات
(SHS/ICD)

4 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة أخالقيات البيولوجيا والعلوم 
(SHS/BIO) والتكنولوجيا

 5 مهنية  
1 خدمات عامة  

المكتب التنفيذي

1 مهنية  

وحدة تخطيط البرنامج ورصده

1 مهنية  
2 خدمات عامة 

وحدة االتصال

2 مهنية  

وحدة الدعم المالي والتشغيلي

*2 مهنية   
2 خدمات عامة 

*(+ وظيفة مشتركة مع قطاع الثقافة)

أفريقيا

5 مهنية  

الدول العربية

3 مهنية  

آسيا والمحيط الهادي

 5 مهنية  
1 وطنية مهنية  

أمريكا الالتينية والكاريبي

4 مهنية  

المكاتب الميدانية

مجموع الوظائف  

المقر  
  35 مهنية     
 14 خدمات عامة   

المكاتب الميدانية   
  17 مهنية    

  1 وطنية مهنية     

مجموع الوظائف في المقر والمكاتب 
الميدانية

  
  52 مهنية     

  1 وطنية مهنية      
   14 خدمات عامة   

6٧ المجموع: 

 (SHS) قطاع العلوم اإلجتماعية واإلنسانية  
الهيكل التنظيمي (الوظائف الثابتة)

الميزانية الموحدة القائمة على اعتمادات ميزانية البرنامج العادي البالغة ٥١٨ مليون دوالر (خطة اإلنفاق) 

(SHS/ADG) مكتب مساعد المدير العام للعلوم االجتماعية واإلنسانية

 1 مساعد المدير العام  
1 خدمات عامة 
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قرار املؤتمر العام 39م/27 بشأن الربنامج الرئييس الثالث  ٠4٠٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:   - 1

التي  الثالث  الرئييس  بالربنامج  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  عىل   ،2021-2018 الفرتة  خالل  لعمل،  ا )أ(  
الرتكيز بوجه خاص عىل  التاليني، مع  العمل  التايل ومحوَري  الهدف االسرتاتيجي  تنتظم بنيتها حول 
أفريقيا واملساواة بني الجنسني وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية، وكذلك عىل الشباب 

والرشائح االجتماعية األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية؛

بلدان  التعاون فيما بني  إىل  الثالث،  الرئييس  بالربنامج  الخاصة  العمل  تنفيذ خطة  أثناء  أيضاً،  اللجوء  )ب(  
الجنوب والتعاون بني بلدان الشمال وبلدان الجنوب بوصفه طريقة تكميلية لتنفيذ الربنامج، ومواصلة 
إقامة وتطوير الرشاكات مع املجتمع املدني والقطاع الخاص واملؤسسات البحثية واألوساط األكاديمية، 
وال سيّما مع كرايس اليونسكو الجامعية، وكذلك مع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من 

املنظمات الدولية، يف جميع مراحل إعداد الربنامج، من أجل تحقيق ما ييل:

الهدف االسرتاتيجي السادس: دعم التنمية االجتماعية الشاملة وتعزيز 

الحوار بني الثقافات من أجل تحقيق التقارب بينها وترويج املبادئ 

األخالقية

إقامة  وتيسري  االجتماعي  اإلدماج  تيسري  من أجل  واألخالقيات  الحقوق  وترسيخ  املعارف  حشد   )1 (
مجتمعات منصفة وتحقيق ذلك عن طريق ما ييل:

إىل املعارف املتوفرة يف  ▪ البحوث واملمارسات ووضع السياسات استناداً  الروابط بني  تعزيز 
القرارات،  التخاذ  البيّنات  إىل  االستناد  ثقافة  وتعزيز  واإلنسانية،  االجتماعية  العلوم  جال  م
االجتماعية  التحديات  فيما يخص  املستقبل  استرشاف  بكيفية  اإلحاطة  عىل  التشجيع  و

واألخالقية الجديدة واملستجدة؛

بني  ▪ واملساواة  اإلنسان  حقوق  تعزيز  يف  املعنية  األخرى  والجهات  األعضاء  الدول  رشاك  إ
الجنسني والشعور باملواَطنة العاملية، وال سيّما عن طريق وضع السياسات واتخاذ التدابري 

الالزمة لذلك عىل الصعيد املحيل؛

الوطني  ▪ الصعيد  عىل  الالزمة  السياسات  ووضع  واملؤسسات  الهيئات  إنشاء  عىل  ملساعدة  ا
مجال  يف  وال سيّما  تواجهها،  التي  األخالقية  التحديات  مواجهة  من  النامية  البلدان  تمكني  ل

أخالقيات البيولوجيا؛

إسداء املشورة بشأن السياسات يف املراحل التمهيدية من أجل وضع سياسات عامة مشرتكة  ▪
وشاملة، أو مراجعة السياسات العامة املوجودة، وتعزيز املعارف الرامية إىل املساعدة عىل 

وضع السياسات؛

والذود عن  ▪ الجيدة،  البدنية  والرتبية  للجميع  الشاملة  للرياضة  املساعدة عىل وضع سياسة 
النزاهة يف مجال الرياضة، وال سيّما من خالل مكافحة تعاطي املنشطات عن طريق تنفيذ 

االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف مجال الرياضة؛
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تحليل السياسات وإسداء املشورة بشأنها ورصدها يف ميادين الحوار بني الثقافات والتاريخ والذاكرة؛ ▪

تعزيز الحوار بني الثقافات وإرشاك الشابات والشبان يف إنشاء مجتمعات تشاركية مساملة عن طريق ما ييل:   )2(

بوصفهم  ▪ املنشودة  التغيريات  إحداث  إىل  الرامية  املساعي  يف  عىل أكمل وجه  والشبان  الشابات  رشاك  إ
أطرافاً فاعلة يف التغيري؛

ترويج وتعزيز الحوار بني الثقافات عن طريق تنفيذ خطة العمل الخاصة بالعقد الدويل للتقارب بني  ▪
الثقافات )2013-2022(، التي تضع إطاراً شامالً للعمل عىل إقامة الحوار وتعزيزه وتقييم نتائجه؛

تعزيز التفاهم والحوار بني الثقافات عن طريق نرش وترويج ما تشرتك فيه الثقافات من عنارص التاريخ  ▪
والذاكرة والرتاث، وربط هذا األمر ربطاً وثيقاً بتعزيز العلوم اإلنسانية؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 000 622 68 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي  )جـ(  
تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

ويطلب من املديرة العامة القيام بما ييل:   - 2

تنفيذ مختلف األنشطة التي يأذن بها هذا القرار بطريقة تضمن أيضاً تحقيق جميع ما يخص الربنامج الرئييس  )أ(  
الثالث من األهداف العامة لألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني الجنسني؛

موافاة الهيئتني الرئاسيتني دورياً، يف إطار التقارير النظامية، بمعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤتمر  )ب(  
العام وعن تحقيق النتائج املنشودة التالية:

محور العمل ١: حشد املعارف وترسيخ الحقوق واألخالقيات من أجل تيسري 
اإلدماج االجتماعي وتيسري إقامة مجتمعات منصفة وتحقيق ذلك

العلوم  عىل  القائمة  واملعارف  العلمية،  األدلة  إىل  استناداً  األعضاء  الدول  يف  العامة  السياسات  تعزيز وضع    )1(
اإلنسانية، واألخالقيات، وأُطر حقوق اإلنسان؛

إنتاج املعارف وإدارتها وتطبيقها  تعزيز القدرات املؤسسية والبرشية الوطنية عىل كل املستويات من أجل    )2(
لتحقيق التنمية املنصفة والشاملة للجميع والقائمة عىل القيم األخالقية وحقوق اإلنسان؛

محور العمل ٢: تعزيز الحوار بني الثقافات وإرشاك الشابات والشبان يف إنشاء 
مجتمعات تشاركية مساملة

إتاحة االضطالع بأنشطة يتوىل إدارتها الشباب عىل كل املستويات، من املستوى املحيل إىل املستوى العاملي، من    )3(
أجل مواجهة التحديات املجتمعية وتوطيد السالم؛

إبراز التزام الدول األعضاء بالخطط العاملية الرامية إىل إقامة مجتمعات مستدامة ومساملة وشاملة للجميع عن    )4(
طريق حمالت الدعوة املنارصة ومبادرات التوعية الهادفة؛

تضمني التقرير االسرتاتيجي الخاص بالنتائج املحققة يف مجال تنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤتمر العام استعراضاً  )جـ(  
ملحاور العمل ونتائجها املنشودة يتضمن االقرتاحات املحتملة لإلبقاء عليها أو إعادة توجيهها أو لوضع اسرتاتيجيات 
للخروج منها أو إلنهائها، واالستناد يف كل هذه األمور إىل معايري تقييم واضحة، واالستناد فيها أيضاً، عند االقتضاء، 
إىل عمليات التقييم واملراجعة التي يجريها مرفق اإلرشاف الداخيل، وموافاة املجلس التنفيذي بهذا االستعراض إبّان 

دورته التاسعة بعد املائتني؛

إعداد تقرير عن تعبئة املوارد يتضمن تحليالً شامالً لجميع جوانب التعبئة االسرتاتيجية للموارد لدى اليونسكو،  )د(  
وموافاة املجلس التنفيذي بهذا التقرير إبّان دورته التاسعة بعد املائتني.
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بنجاعة  معها  التعامل  عىل  الدويل  املجتمع  وتعني  الراهنة  التحديات  فهم  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  تحّسن   ٠4٠٠١
لعام  األفريقي  االتحاد  وخطة   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  حددتها  التي  األهداف  تحقيق  خالل  من  أكرب 
التنمية الشاملة واملستدامة، وتعزيز الحوار بني  الثالث بدعم  2063. وتقوم اليونسكو من خالل برنامجها الرئييس 
التطورات  نسغ  من  أصيالً  جزءاً  واألخالقيات  والقيم  اإلنسان  حقوق  جعل  عىل  األعضاء  الدول  ومساعدة  الثقافات 
والتي  وتعقيداً،  تنوعاً  تزداد  التي  الحديثة  املجتمعات  يف  التحّول  لعملية  املحركة  والتكنولوجية  والعلمية  االجتماعية 
ازداد  قد  واملوارد  والتكنولوجيا  املعرفة  عىل  العاملي  الطلب  أن  من  الرغم  فعىل  ذلك،  ومع  شباباً.  أكثر  سكانها  بات 
بطريقة غري مسبوقة ملواجهة التحديات العاملية، ال تزال انتهاكات حقوق اإلنسان وعدم املساواة واإلقصاء والتمييز 
والعنف تعرقل مهمة اليونسكو يف بناء سالم دائم وفقاً للهدف االسرتاتيجي السادس لالسرتاتيجية املتوسطة األجل 

)37م/4(.

الحوار  خالل  من  وحشدها  والقيم  املعارف  استنهاض  هي  الثالث  الرئييس  الربنامج  يف  املشرتك  التوجه  وسيكون   ٠4٠٠٢
وستعزز  لها.  والتصدي  تواجهها  التي  التحديات  فهم  من  املجتمعات  تمكني  بغية  املعنية  الجهات  من  رشكائنا  مع 
الفعالية الشاملة للربنامج الرئييس الثالث عن طريق االستناد إىل نهج جامع للتخصصات يف مجال العلوم االجتماعية 

واإلنسانية من أجل فهم مدى تعقيد التحديات األخالقية والتحوالت االجتماعية لعالم اليوم.

وسيعزز الربنامج الرئييس الثالث، بجميع مكوناته، أساليب العمل املشرتكة داخل القطاع وفيما بني القطاعات، مع   ٠4٠٠3
األخذ بالنهوج الشاملة التي استُحدثت خالل تنفيذ الوثيقة 38م/5. ووضع محورا العمل وما يناظرهما من نتائج 
العلوم  لقطاع  املواضيعية  املجاالت  لجميع  متكامل وشامل  نحو  تدابري مشرتكة، وقد صيغت عىل  بناًء عىل  منشودة 

االجتماعية واإلنسانية.

الربنامج الرئييس الثالث - العلوم االجتماعية واإلنسانية

 األهداف االسرتاتيجية 
للوثيقة 3٧م/4

 الهدف االسرتاتيجي السادس:

دعم التنمية االجتماعية الشاملة وتعزيز الحوار بني الثقافات من أجل تحقيق التقارب بينها 
وترويج املبادئ األخالقية

محاور العمل يف 
الوثيقة 39م/5 

  محور العمل ١:
حشد املعارف وترسيخ الحقوق 

واألخالقيات من أجل تيسري اإلدماج 
االجتماعي وتيسري إقامة مجتمعات منصفة 

وتحقيق ذلك

  محور العمل ٢:
تعزيز الحوار بني الثقافات وإرشاك 

الشابات والشبان يف إنشاء مجتمعات 
تشاركية مساملة

النتائج املنشودة يف 
الوثيقة 39م/5

النتيجة املنشودة ١: تعزيز وضع 
السياسات العامة يف الدول األعضاء استناداً 

إىل األدلة العلمية، واملعارف القائمة عىل 
العلوم اإلنسانية، واألخالقيات، وأُطر حقوق 

اإلنسان

النتيجة املنشودة ٢: تعزيز القدرات 
املؤسسية والبرشية الوطنية عىل كل 

املستويات من أجل إنتاج املعارف وإدارتها 
وتطبيقها لتحقيق التنمية املنصفة 

والشاملة للجميع والقائمة عىل القيم 
األخالقية وحقوق اإلنسان

النتيجة املنشودة 3: إتاحة االضطالع 
بأنشطة يتوىل إدارتها الشباب عىل كل 

املستويات، من املستوى املحيل إىل املستوى 
العاملي، من أجل مواجهة التحديات 

املجتمعية وتوطيد السالم

النتيجة املنشودة 4: إبراز التزام الدول 
األعضاء بالخطط العاملية الرامية إىل إقامة 

مجتمعات مستدامة ومساملة وشاملة 
للجميع عن طريق حمالت الدعوة املنارصة 

ومبادرات التوعية الهادفة
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إن األبعاد االجتماعية لخطة التنمية املستدامة لعام 2030، والغايات الخاصة بقضايا االندماج االجتماعي، والقضاء   ٠4٠٠4
نحو  عىل  القرار  وصنع  املدن،  بشأن  جامعة  سياسات  وتطبيق  املساواة،  عدم  أوجه  من  والحد  املدقع،  الفقر  عىل 
تشاركي وشامل للجميع، تتواءم مع مهمة اليونسكو الخاصة بمساندة الدول األعضاء يف إدارة التحوالت االجتماعية 
وجود  وضمان  املعارصة  االجتماعية  التحوالت  فهم  من  يمّكن  أساسياً  أمراً  الثقافات  بني  الحوار  املعارصة.  ويعد 
بمساندة  الرشكاء،  من  وغريها  الشقيقة  الوكاالت  مع  تعاونها  خالل  من  اليونسكو  وستستمر  مساملة.  مجتمعات 
األفريقي  االتحاد  وخطة   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  حددتها  التي  األهداف  تحقيق  يف  األعضاء،  الدول 
تقديم  املعنية ممن يستطيعون  واملختصني واألطراف  السياسات  الباحثني وواضعي  ذلك عىل  لعام 2063، ويعتمد 

معلومات سليمة عن التطورات داخل املجتمعات التي تستهدفها أعمالهم، يف إطار فكري متناسق.

الدول  إىل جنب مع مشاركة  البحوث بطريقة فعالة من خالل تعزيز صلتها بالسياسات، جنباً  ومن شأن استخدام   ٠4٠٠5
األعضاء يف إنتاج املعارف، أن يحسن من السياسات العامة القائمة عىل األدلة التي تسرتشد بالقيم العاملية املبنية عىل 
الطبيعة  وتتطلب  العامة.  املناقشات  بجودة  ويرتقي  العامة  بالخدمات  وينهض  األخالقية؛  واملبادئ  اإلنسان  حقوق 
عىل  السياسات  يف  التجانس  من  أعىل  درجة  عرش،  السبعة  وأهدافها   2030 لعام  املستدامة  التنمية  لخطة  املتكاملة 
العلوم  مجال  يف  البحوث  بني  الروابط  تمتني  من خالل  تحقيقه  يمكن  الذي  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  املستويات 
مختلف  بني  التعاون  بأشكال  النهوض  فإن  املتحدة،  األمم  صعيد  عىل  وأما  العامة.  السياسات  ورسم  االجتماعية 
األعضاء  الدول  دقة، سيدعم مساعي  أكثر  بطريقة  التأثري  قياس  وإىل  مبتكرة  تنفيذية  آليات  إىل  والتوصل  الوكاالت 
لعام  املستدامة  التنمية  أهداف خطة  لتحقيق  الالزمة  املوارد  كيفية تخصيص  بشأن  قرارات صائبة  اتخاذ  أجل  من 

2030 عىل أفضل وجه.

القدرات،  وبناء  السياسات  وضع  مجال  يف  املشورة  إسداء  عىل  الرتكيز  خالل  من  الثالث  الرئييس  الربنامج  ويسهم   ٠4٠٠6
إسهاماً مبارشاً يف دعم الدول األعضاء من أجل إنجاز أهداف التنمية املستدامة الثالثة التالية: الهدف 16 »التشجيع 
التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع  ش فيها أحد من أجل تحقيق  عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُهمَّ
 6-16 )الغايتان  املستويات«  جميع  عىل  للجميع  وشاملة  للمساءلة  وخاضعة  فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة،  إىل 
و10-7(؛  والهدف   3-10 )الغايتان  بينها«  وفيما  البلدان  داخل  املساواة  انعدام  من  »الحد   10 والهدف  و16-7(؛ 
 .)3-11 )الغاية  ومستدامة«  الصمود  عىل  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البرشية  واملستوطنات  املدن  »جْعل   11
ويُسهم الربنامج الرئييس الثالث بطريقة غري مبارشة يف دعم الدول األعضاء يف تنفيذ ثالثة أهداف أخرى من أهداف 
للجميع وتعزيز  املنصف والشامل  الجيد  التعليم  الهدف 4 »ضمان  بها:  املرتبطة  الغايات  املستدامة وبعض  التنمية 
فرص التعّلم مدى الحياة للجميع« )الغاية 4-7(؛ والهدف 3 »ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية 
مع  املناخ وآثاره«. عالوة عىل ذلك، وتماشياً  لتغرّي  للتصدي  »اتخاذ إجراءات عاجلة  األعمار«؛ والهدف 13  يف جميع 
األولوية العامة لليونسكو املتمثلة يف املساواة بني الجنسني، سيُسهم الربنامج الرئييس الثالث يف دعم الدول األعضاء 
وال سيما  والفتيات«،  النساء  كل  وتمكني  الجنسني  بني  املساواة  »تحقيق  املستدامة  للتنمية   5 الهدف  بلوغ  أجل  من 

من أجل تحقيق غاياته التالية: 5-1 و5-5 و5-ج.

يلخص الجدول التايل الدعم الذي يقدمه الربنامج الرئييس الثالث إىل الدول األعضاء من أجل تحقيق أهداف التنمية   ٠4٠٠٧
نتائجه  مع  ككل،  الثالث  الرئييس  الربنامج  بأن  التذكري  أدناه،  ينبغي  الواردة  املساهمات  عن  وفضالً  املستدامة. 
املنشودة، أُعد لإلسهام يف بلوغ هدف التنمية املستدامة 1 املتمثل يف القضاء عىل الفقر، وهدف التنمية املستدامة 10 

املتمثل يف الحد من أوجه انعدام املساواة.
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النتيجة املنشودة ١: تعزيز الصلة بني 
البحوث والسياسات

النتائج املنشودة 1 و2 و3 و4

7-4 5-5
5-ج

6-16
7-16

9-17
16-17
17-17

النتيجة املنشودة ٢: التصدي للتمييز 
وتعزيز القيم والحقوق

النتائج املنشودة 1 و2 و3 و4

 1-5
5-ج

3-10
7-10

3-116-16
7-16

9-17
16-17
17-17

النتيجة املنشودة 3:  تعزيز قواعد 
األخالقيات ومعايريها للتصدي للتحديات 

التي تواجه املجتمع نتيجة للتطور 
العلمي

النتائج املنشودة 1 و2 و3 و4

5-5 3-د
5-ج

3-13
13-ب

6-16
7-16

9-17
16-17
17-17

النتيجة املنشودة 3: الرياضة من 
أجل التنمية

النتائج املنشودة 1 و2 و3 و4

5-3
6-3

 1-5
5-ج

6-16
7-16

9-17
16-17
17-17

النتيجة املنشودة 3: إرشاك الشابات 
والشباب كأطراف فاعلة يف التغيري

النتائج املنشودة 1 و2 و3 و4

7-4 5-5
5-ج

6-16
7-16

9-17
16-17
17-17

النتيجة املنشودة 3: التاريخ 
والذاكرة والحوار بني الثقافات
النتائج املنشودة 1 و2 و3 و4

7-4 1-5
5-ج

6-16
7-16

9-17
16-17
17-17

األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

ستظل أفريقيا منطقة تحظى باألولوية لدى املنظمة ويف الربنامج الرئييس الثالث خالل الفرتة 2018- 2021.    ٠4٠٠٨
الخاصة  التنفيذية  اليونسكو  اسرتاتيجية  تطبيق  عىل  الثالث  الرئييس  الربنامج  يف  الجهود  تركيز  وسيتواصل 
الربنامج  سيّما  وال  األولوية،  لهذه  الطليعية  الربامج  وتنفيذ   ،)2021-2014( أفريقيا  يف  املتمثلة  باألولوية 
إىل  أيضاً  وباالستناد  أفريقيا،  إدارة  مع  الوثيق  بالتعاون  والالعنف(،  السالم  ثقافة  )تعزيز   1 الطليعي 
اإلنجازات التي ُحققت يف فرتة األعوام األربعة املاضية من خالل الربامج الطليعية لألولوية املتمثلة يف أفريقيا. 
للفرتة  بها  الخاصة  العرشية  التنفيذ  وخطة   2063 لعام  األفريقي  االتحاد  لخطة  خاصة  عناية  وستوىل 
العاملية  واملبادئ  الديمقراطية  واملمارسات  القيم  )ترسيخ  باألهداف 11  يتعلق  فيما  2013- 2023، وال سيما 
القانون(؛ و14 )أفريقيا تنعم باالستقرار والسالم(؛ و17 )تحقيق املساواة  لحقوق اإلنسان والعدالة وسيادة 

التامة بني الجنسني يف جميع مناحي الحياة(؛ و18 )إرشاك وتمكني الشباب(.

أجل  من  الرشكاء  مع جميع  العمل  يف  أحدهما  يتمثل  رئيسيني،  نهجني  عىل  الثالث  الرئييس  الربنامج  وسريكز    ٠4٠٠9
واإلنسانية  االجتماعية  بالعلوم  الخاصة  واألعمال  البحوث  يف  إنصافاً  وأكثر  أنشط  أفريقية  مشاركة  ضمان 
الشباب، وعمليات  الرياضية، وإرشاك  الشؤون  وإدارة  األخالقيات،  واملناقشات يف مجال  العاملي،  الصعيد  عىل 
األنشطة  بتنفيذ  الكفيلة  املوارد  تعبئة  زيادة  إىل  أيضاً  الربنامج  وسيسعى  الثقافات.  بني  الحوار  ومبادرات 
فعاالً، وبما يراعي تطلعات جدول  إعدادها يف إطار خطة االتحاد األفريقي لعام 2063 تنفيذاً  التي سيجري 
األعمال هذا. وسريكز الربنامج عىل بناء القدرات وإسداء املشورة يف رسم السياسات يف املجاالت ذات األولوية 
مبادرات  ثالث  أو  مبادرتني  وتعزيز  صياغة  وسيجري  الشباب.  وقضايا  الجنسني  بني  املساواة  يف  املتمثلة 
األنشطة  الضوء عىل  تسليط  منها  الغرض  الوطني  أو  اإلقليمي  دون  أو  اإلقليمي  املستوى  الهدف عىل  محددة 
وبيان نتائج تتسق مع تاريخ أفريقيا العام والدعم الذي تقدمه اليونسكو إىل الربنامج الوطني لثقافة السالم 

يف مايل.
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العادي، وسيسعى  املالية والبرشية املالئمة من ميزانية برنامجه  املوارد  الثالث  الرئييس  الربنامج  وسيخصص    ٠4٠١٠
ومبادرات  طليعية  برامج  وتنفيذ  أجل وضع  من  االقتضاء،  عند  امليزانية،  خارج  من  تمويل  عىل  الحصول  إىل 
والشباب.  القدرات  بناء  وهما  باألولوية  يحظيان  اللذين  املجالني  يف  القطاعات  بني  ومشرتكة  قطاعية  رئيسية 
تعزيز  طريق  عن  أفريقيا  يف  امليدانية  للشبكة  الجاري  اإلصالح  من  األمثل  النحو  عىل  القطاع  وسيستفيد 
التعاون مع االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية واملشاركة يف األفرقة املواضيعية املعنية التابعة 
مشاريع  عىل  للوقوف  األفريقي(  واالتحاد  املتحدة  األمم  بني  اإلقليمية  التنسيق  آليات  فيها  )بما  املتحدة  لألمم 
وبرامج اسرتاتيجية مشرتكة تستهدف تنمية القدرات املؤسسية. وستحصل أفريقيا عىل أكرب حصة من املوارد 

الالمركزية للربنامج الرئييس الثالث.

 األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

الربامج  إطار  يف  الهادف  التعاون  زيادة  خالل  من  الجنسني  بني  املساواة  مراعاة  تعميم  عىل  العمل  سيستمر    ٠4٠١١
النطاق  الواسعة  املرشوعات  خالل  ومن  االجتماعية،  التحوالت  إدارة  لربنامج  التابعة  املدارس  مثل  القائمة، 
الدروس  من  باالستفادة  ذلك  وسيتم  املتوسط.  حوض  شباب  شبكات  مرشوع  مثل  الشباب  إىل  املوجهة 
نهج  تطبق  التي  موست  لربنامج  التابعة  السلفادور  مدرسة  ذلك  )مثال  املستقلة  املبادرات  من  املستخلصة 
يف  املتبعة  والنهوج  األدوات  وتكييف  والذكورية،  الرجل  أدوار  مثل  مسائل  عىل  التحوييل  الجنساني  املنظور 
كما  أخرى.  وأماكن  الوسطى  أمريكا  يف  الشباب  أوساط  يف  العنف  ظاهرة  ملعالجة  املتوسط  البحر  حوض 
عىل  الجنسني  لقضايا  املراعية  الربمجة  مجال  يف  األدلة  عىل  القائمة  املمارسات  ألفضل  الرتويج  سيستمر 
أمثلة أخرى  الشاملة للجميع. وهناك  الدويل للمدن املستدامة  التحالف  املدن، باالستناد إىل عمل وخربة  صعيد 
بالشؤون  الصلة  ذات  األنشطة  ذلك  ومن  عليها،  العمل  سيستمر  التي  الجنسني  لقضايا  املراعية  النهوج  عىل 

الجنسانية والشباب والهجرة يف الهند، والنساء والرياضة.

 التعاون بني القطاعات

اليونسكو  يتوافق مع مرشوع اسرتاتيجية عمل  بما  املناخ  االستدامة وتغري  تُتخذ يف مجايل علم  التي  األنشطة  تعترب   ٠4٠١٢
بشأن تغري املناخ أنشطة مشرتكة بني القطاعات بحكم طبيعتها، وستستمر هذه األنشطة من خالل التعاون الوثيق 
بني الربنامجني الرئيسيني الثالث والثاني، مع الرتكيز بوجه خاص عىل التكيف مع تغري املناخ وعىل مساهمة كبرية 
التعاون  تعزيز  أيضاً  املناخ. وسيجري  بتغري  الصلة  ذات  األخالقيات  مبادئ  إعالن  إىل مرشوع  استناداً  لألخالقيات، 
مع الربنامج الرئييس الثاني يف مجايل أخالقيات البيولوجيا وأخالقيات العلوم والتكنولوجيا يف إطار سياسات العلوم، 
تطوير  وسيعتمد  العلمي.  بالبحث  املشتغلني  أوضاع  بشأن   1974 عام  توصية  تنفيذ  متابعة  خالل  من  وال سيما 
مخترب السياسات الشاملة للجميع عىل مساهمات من كل الربامج الرئيسية وبضمنها الرتبية والعلوم الطبيعية. وعىل 
غرار ذلك، سيجري التنسيق عن كثب مع الربنامج الرئييس الخامس بشأن عمل برنامج إدارة التحوالت االجتماعية 

يف مجال آثار التكنولوجيا الرقمية يف التحوالت االجتماعية.

املعني  الثالث  املتحدة  األمم  مؤتمر  يف  اعتُمدت  التي  الحرضية  للتنمية  الجديدة  الخطة  تنفيذ  متابعة  إطار  ويف   ٠4٠١3
يف  أيضاً  الرئيسية  الربامج  جميع  ستشارك  الثالث(،  )املوئل   2016 لعام  املستدامة  الحرضية  والتنمية  باإلسكان 
الشاملة  املستدامة  للمدن  الدويل  بها   التحالف  التي يضطلع  املدينة،  االجتماعي عىل مستوى  اإلدماج  بشأن  األنشطة 
املعنية  املدن ومع مختلف األطراف  املسؤولة عن  السلطات  العمل عىل نحو وثيق مع  اليونسكو  للجميع. وستواصل 
ابتداًء  األنشطة  من  بمجموعة  االضطالع  طريق  عن  املدني  واملجتمع  واألكاديمي  والخاص  العام  القطاع  من  باملدن 
يف  وذلك  الجمهور،  مشاركة  واستقطاب  الرتويج  إىل  ووصوالً  البيانات  وجمع  السياسات  ودعم  البحوث  إجراء  من 
بينها  والجمع  الفاعلة  لألطراف  عاملية  شبكات  إقامة  يف  مشاركتها  خالل  ومن  التخصصات  املتعددة  مهمتها  إطار 
إىل شبكات اليونسكو القائمة املعنية باملدن، ستكون شبكة  عىل مستوى املدن ضمن مجاالت اختصاصها. واستناداً 
التعاوني  والعمل  الشبكي  والربط  واالبتكار  السياسات  ودعم  املعارف  لتبادل  وسيلة   2030 لعام  اليونسكو  مدن 

والرتويج فيما يتعلق بالتنمية الحرضية املستدامة.
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ويشمل تنفيذ خطة عمل العقد الدويل للتقارب بني الثقافات )2013-2022( وبرنامج عمل اليونسكو بشأن ثقافة   ٠4٠١4
السالم والالعنف جميع مجاالت اختصاص اليونسكو. وتضطلع اليونسكو، بوصفها الوكالة الرائدة يف تنفيذ العقد، 
لألمم  العامة  الجمعية  إىل  منتظمة  تقارير  تقديم  خالل  من  الوكاالت  بني  املشرتك  والرصد  اإلبالغ  أنشطة  بتنسيق 
املتحدة. ويجري أيضاً تنفيذ املرشوعات املتعلقة بالتاريخ العام والتاريخ اإلقليمي، وال سيما مرشوع تاريخ أفريقيا 
العام وبرنامج طرق الحرير املتاح عىل اإلنرتنت ومرشوع طريق الرقيق، من خالل التعاون بني القطاعات، وال سيما 

قطاعات الرتبية والثقافة واالتصال واملعلومات.

تُبذل  لتنفيذها،  األول  الرصد  نتائج  عىل  وبناء   )2021-2014( الشباب  بشأن  التنفيذية  االسرتاتيجية  إطار  ويف   ٠4٠١5
جهود من أجل مواصلة تعزيز التعاون بني القطاعات بشأن الشباب )وال سيما من ناحية العمل عىل تحقيق اإلدماج 
التخصصات  متعددة  بمرشوعات  االضطالع  وسيستمر  باملواطنة.  اإلحساس  وتعزيز  العنف  ودرء  االجتماعي(، 
والدروس  املحققة  النتائج  عىل ضوء  وتكراره  تنفيذه  الذي سيتواصل  املتوسط  شبكات شباب حوض  مثل مرشوع 
عىل  طاقاتها  وحشد  بالشباب  املعنية  التنسيق  مراكز  شبكة  تعزيز  وسيجري  السابقة،  م/5  الوثيقة  من  املستفادة 

صعيد اليونسكو ومنظومة األمم املتحدة.

 تنفيذ الربنامج

للدول األعضاء يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، تركيز  سيعيد الربنامج الرئييس الثالث، بوصفه داعماً   ٠4٠١6
من خالل  الربنامج  تنفيذ  يف  تكامالً  أكثر  نهج  وسيُتّبع  العمل.  مسارات  يف جميع  االتساق  تعزيز  أجل  من  أنشطته 

السعي إىل تعزيز التآزر بني مختلف املجاالت املواضيعية.

الحوار مع  والقيم من خالل  املعارف  تعبئة  يتمثل يف  بتوّجه مشرتك  باالسرتشاد  األنشطة  تنوع  الربط بني  وينبغي   ٠4٠١٧
بإجراء  لها  والتصدي  تواجهها  التي  التحديات  فهم  من  املجتمعات  تمكني  بغية  معها  نتعامل  التي  املعنية  الجهات 
بني  الجامعة  القائمة  املبادرات  الثالث  الرئييس  الربنامج  سيعزز  الغرض،  لهذا  وتحقيقاً  ذاتها.  كياناتها  يف  تحوالت 
عىل  واملشاركة  التعاون  زيادة  تيرس  والتي  النتائج  تحقيق  نحو  واملوجهة  القطاعات  بني  واملشرتكة  التخصصات 

املستوى الدويل، وسيستحدث مبادرات جديدة من هذا النوع.

واملكاتب  املقر  بني  الجهود  تضافر  دعم  خالل  من  بأكمله  الربنامج  تنفيذ  عملية  الثالث  الرئييس  الربنامج  وسيعزز   ٠4٠١٨
امليدانية. وسيشمل ذلك العمل املشرتك يف مجال تصميم األنشطة والتخطيط لها ومراقبة جودتها، وتنسيق الجهود 
الرامية إىل تعبئة شبكات ميدانية من الرشكاء للحصول عىل أفضل النتائج وأكرب قدر من التأثري يف تنفيذ الربنامج، 

وال سيما من خالل توسيع نطاق املرشوعات الرائدة الناجحة وتكرار أفضل املمارسات.

متكامل  نهج  إىل  الوصول  أجل  من  الالمركزية  تطبيق  إىل  الرامية  الجهود  كذلك  الثالث  الرئييس  الربنامج  وسيدعم   ٠4٠١9
تتمتع  برامج  تنفيذ  ذلك  يضمن  أن  ينبغي  تقدم،  ما  إىل  واستناداً  قطاعية.  أولوية  بوصفهما  والتواصل  لالتصاالت 
بالقدرة عىل االستجابة الرسيعة ويمكن االنتفاع بها بما يتماىش مع االحتياجات واألولويات الوطنية للدول األعضاء.

صعيد  عىل   )2021-2014( الشباب  بشأن  التنفيذية  االسرتاتيجية  تطبيق  بتنسيق  الثالث  الرئييس  الربنامج  ُكلف   ٠4٠٢٠
وإسداء  االسرتاتيجية  تطبيق  رصد  الثالث  الرئييس  الربنامج  سيواصل  الغرض،  ولهذا  الرئيسية.  الربامج  جميع 
مستوى  تقييم  الخصوص  وجه  عىل  وسيجري  بالشباب.  املتعلقة  للمبادرات  االسترشايف  التخطيط  بشأن  التوجيه 
والكفاءات  املهارات  والشبان  الشابات  واكتساب  قدراتهم؛  لتنمية  مواتية  سياسات  بيئة  تهيئة  يف  الشباب  مشاركة 
النشيطة  الالحقة؛ واملشاركة  املراحل  الفردي يف  الصعيد  الكبار وتنمية قدراتهم عىل  إىل عالم  التي تؤهلهم لالنتقال 

للشابات والشبان يف تدعيم الديمقراطية واملجتمعات املستدامة والسالم.

تعبئة املوارد

خالل  من  برامجه  لتنفيذ  الالزمة  املوارد  لتعبئة  جهوده   2019-2018 الفرتة  يف  الثالث  الرئييس  الربنامج  سيعزز   ٠4٠٢١
الثالث  الرئييس  الربنامج  أن يمكِّن  أولوية قطاعية شاملة. ومن شأن ذلك  الرتكيز عىل االتصال والتواصل بوصفهما 
كل  إىل  بالنسبة  العامني  لفرتة  حددت  التي  الربنامجية  األهداف  لتحقيق  الكايف  التمويل  عىل  الحصول  ضمان  من 
تحقيقاً  الثالث،  الرئييس  الربنامج  القطاعات. وسيقوم  بني  التعاون  يشمل مجاالت  بما  املنشودة،  نتائجه  من  نتيجة 
بتقديم  املعنيني  الرشكاء  مع  بالتواصل  كاملة،  املنظمة  صعيد  عىل  املوارد  تعبئة  السرتاتيجية  ووفقاً  املسعى،  لذلك 
املوارد، إلجراء مشاورات ثنائية وجماعية مع الجهات املانحة تمهيداً للحوارات املنظمة بشأن التمويل التي ستجرى 

بعد اعتماد الوثيقة م/5 بغية العمل معاً لتلبية احتياجات التمويل.
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وانطالقاً من هذه الخلفية، ستبذل الجهود لتنويع قاعدة الجهات املانحة الحالية للربنامج الرئييس الثالث عن طريق   ٠4٠٢٢
املؤسسات، ووضع  فيها  بما  والخاص،  العام  القطاعني  كال  من  مانحة محتملة جديدة  مع جهات  الحوار  باب  فتح 
نسبة  تأمني  عىل  أيضاً  الرتكيز  املوارد.  وسيجري  بتقديم  املعنيني  الرشكاء  مع  بها  التنبؤ  يمكن  مدى  أبعد  ترتيبات 

متزايدة من التمويل األكثر مرونة وذي التخصيص املخفف .

الرشاكات

األمم  مثل مفوضية  املتحدة،  األمم  منظومة  املعنيني يف  الرشكاء  مع  وثيقاً  تعاوناً  الثالث  الرئييس  الربنامج  سيتعاون   04023
للمساواة  املتحدة  األمم  وهيئة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضية  اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة 
املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجان  العاملية وإدارة األمم  املرأة ومنظمة الصحة  الجنسني وتمكني  بني 

االقتصادية اإلقليمية.

املشرتكة  املعنية  الهيئات  يف  اليونسكو  العاملي من خالل عضوية  الصعيد  التنسيق عىل  زيادة  العمل عىل  وسيستمر   04024
والفريق  اإلنسان  حقوق  مراعاة  لتعميم  اإلنمائية  املتحدة  األمم  ملجموعة  التابع  العامل  الفريق  مثل  الوكاالت  بني 
العاملي املعني بالهجرة، ومن خالل التعاون مع املنظمات الدولية الحكومية اإلقليمية والعاملية مثل مفوضية االتحاد 

األفريقي ومؤسساتها املختلفة، والكومنولث والوكالة العاملية ملكافحة املنشطات واللجنة األوملبية الدولية.

وبالنسبة إىل توسيع قاعدة معارف اليونسكو يف مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية وتطبيق هذه املعارف، ستُبذل   04025
والبناء عىل هذا  االجتماعية واإلنسانية  بالعلوم  املعنية  العاملية واإلقليمية  املجالس  الوثيق مع  التعاون  لتعزيز  جهود 

التعاون.

نهج ابتكاري يف تحديد النتائج املنشودة

لطرائق  وفقاً  ُوضعت  للتدخل  مشرتكة  برامج  يف  الثالث  الرئييس  الربنامج  عمل  مسارات  املنشودة  النتائج  تُدرج   ٠4٠٢6
للفرتة  األجل  املتوسطة  االسرتاتيجية  يف  عليها  املنصوص  للمنظمة،  الرئيسية  املهام  مع  وتماشياً  الربنامج  تنفيذ 

2014- 2021 )37م/4(.

رسم  تعزيز  عىل  األعضاء  الدول  الثالث  الرئييس  الربنامج  سيساعد  السياسات،  بشأن  املشورة  إسداء  مجال  ويف   ٠4٠٢٧
ومخترب  املستقبل«  استرشاف  بكيفية  اإلحاطة  »مختربات  قبيل  من  أدوات  باستخدام  األدلة  عىل  القائمة  السياسات 
أن  املفروض  ومن  العاملية،  االستقصائية  الدراسات  وبيانات  االجتماعية  التحوالت  إدارة  لربنامج  التابع  السياسات 
يؤدي ذلك إىل إنشاء مؤرش عاملي للحوار بني الثقافات. وستواصل اليونسكو، بوصفها منظمة تؤدي دوراً حاسماً يف 
مجال التعاون بني وكاالت األمم املتحدة عىل الصعيد القطري، إسداء املشورة بشأن السياسات يف املراحل التمهيدية 
مع  تماشياً  القائمة،  السياسات  استعراض  أو  الشباب  بشأن  وشاملة  مستعرضة  عامة   سياسات  وضع  أجل  من 

االحتياجات الوطنية واستناداً إىل نهج تحلييل متكامل يراعي مصالح الشباب . 

واملساواة  اإلنسان  حقوق  لتعزيز  األعضاء  الدول  مع  السياسات  بشأن  حوارات  الثالث  الرئييس  الربنامج  وسينظم   ٠4٠٢٨
إىل  الجمهور  نظرة  وتحسني  العاملي،  الصعيد  عىل  والحقوق  العاملية  واملواطنة  الثقافات  بني  والحوار  الجنسني  بني 

املهاجرين والالجئني، وال سيما عىل مستوى املدن.

عن  تعليم   األخالقيات  وتوفري  البيولوجيا  ألخالقيات  الوطنية  اللجان  إنشاء  نطاق  سيوسع  القدرات،  بناء  مجال  ويف   ٠4٠٢9
القدرات  تنمية  أجل  من  االجتماعية  التحوالت  إدارة  لربنامج  التابعة  املدارس  وستُنظم  اإلقليمية.  املبادرات  طريق 
يف  السياسات  رسم  عند  بها  يُسرتشد  التي  املعلومات  توفري  بغية  أفضل  نحو  عىل  املعارف  من  لالستفادة  الوطنية 

إطار خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

من  تمكنهم  التي  والكفاءات  باملهارات  التزود  لهم  تتيح  للشباب  مواتية  بيئة  إيجاد  إىل  الرامية  الجهود  وستتواصل   ٠4٠3٠
االنتقال يف حياتهم عرب أربع مراحل رئيسية مرتابطة وهي: االستمرار يف التعلم، والبدء بالعمل، وممارسة املواطنة، 
قدرات  وتعزيز  والنساء،  الشباب  منظمات  لتمكني  جهودها  بذل  اليونسكو  وستواصل  صحي.  حياة  أسلوب  وبناء 
اآلخرين  الشباب  توعية  إىل  باإلضافة  املتاحة،  الفرص  من  واالستفادة  الراهنة  التحديات  مواجهة  عىل  الشباب 
وتدريبهم وضمان مشاركتهم؛ وجمع حلولهم وابتكاراتهم وعرضها عن طريق برامج مخصصة ومبادرات يف مجال 

االتصال والتواصل.
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وسيقوم الربنامج الرئييس الثالث، تماشياً مع مساعيه الرامية إىل التعاون مع سلطات املدن، بوضع أطر تتيح قياس   ٠4٠3١
التنوع.  واحرتام  الثقافية  والدراية  االجتماعي  اإلدماج  وتعزيز  التمييز،  أشكال  جميع  ملعالجة  الجيدة  املمارسات 
الدولية  االتفاقية  لتنفيذ  يبذلها  التي  الجهود  عن  فضالً  صندوق   مكافحة   املنشطات   يف   مجال   الرياضة،  وسيقوم 
التعليم وتدعم سن الترشيعات   التي تقدم  ملكافحة املنشطات يف مجال الرياضة، بدعم املرشوعات الوطنية واإلقليمية 

 واالضطالع بالتوعية .  

أدوات  الثقايف، ووضع  املجال  الكفاءات والدراية يف  إىل تنمية  التي تسعى مثالً  وفضالً عن ذلك، ستتواصل األنشطة   ٠4٠3٢
التدريب  أدوات  وإعداد  املشرتك،  الرتاث  وتعزيز  االسرتقاق  مسألة  وإيضاح  الذاكرة  مواقع  وصون  التاريخ  لتعليم 

لتعزيز قدرات املهنيني العاملني يف مجال التاريخ والذاكرة.

االجتماعي  واإلدماج  الحقوق  بشأن  الوعي  لتعزيز  الرتويج  بأنشطة  القيام  الثالث  الرئييس  الربنامج  وسيواصل   ٠4٠33
واملواطنة، والحوار بني الثقافات، والنهوض بالكفاءات، وذلك بالرشاكة مع املجتمع املدني وغريه من الجهات املعنية، 
الهيئات  تقارير  لنرش  الجهود  وستُبذل  الجنسني.  بني  واملساواة  اإلنسان  لحقوق  العاملية  القيم  عن  الذود  وبالتايل 
العلمية  املعارف  ألخالقيات  العاملية  واللجنة  البيولوجيا  ألخالقيات  الدولية  )اللجنة  باألخالقيات،  املعنية  االستشارية 
التحديات  عىل  املستهدفة  الفئات  اطالع  لضمان  البيولوجيا(  ألخالقيات  الحكومية  الدولية  واللجنة  والتكنولوجية 

األخالقية وعىل املوارد املتاحة للتصدي لها.

وغريها  السلطات  بني  والحوار  الشباب  بني  االبتكاري  للتفاعل  مكرسة  مساحات  استحداث  اليونسكو  وستشجع   ٠4٠34
مع  والتشارك  الربنامجي  املستوى  عىل  املنظمة  مع  للعمل  فرص  وتحديد  واليونسكو؛  بالشباب  املعنية  الجهات  من 
وكالة  عىل  العمل  سيستمر  أمور،  جملة  ضمن  ومن  وتنفيذها.  برامجها  تخطيط  يف  الشباب  يقودها  التي  املنظمات 
املستدامة  للمدن  الدويل  التحالف  مع  بالتعاون  للجميع  الشاملة  الحرضية  التنمية  تحقيق  تجاه  وااللتزام  الشباب 

الشاملة للجميع.

الشباب  التي يقودها  األنشطة  املشاركة والحوار، ال سيما من خالل  إبراز صورتها، مع تشجيع  اليونسكو  وستعزز   ٠4٠35
بني  الحوار  مجال  يف  الجامعية  اليونسكو  كرايس  مع  الرشاكات  ستعزز  كما  الثقايف.  التفاعل  بكفاءات  يتعلق  فيما 
والتالحم  واملصالحة  واإلدماج  النزاعات  درء  لتعزيز  األخرى  الخرباء  شبكات  ومع  األديان،  بني  والحوار  الثقافات 

االجتماعي والسالم.

البيولوجيا  أخالقيات  مجال  يف  التقنينية  الوثائق  ترويج  الثالث  الرئييس  الربنامج  سيواصل  التقنني،  مجال  ويف   ٠4٠36
واإلعالن  البرشية،  الوراثية  البيانات  بشأن  الدويل  واإلعالن  اإلنسان،  وحقوق  البرشي  املجني  بشأن  العاملي  )اإلعالن 
الدولية  )االتفاقية  الرياضة  وأخالقيات  العلوم،  وأخالقيات  اإلنسان(،  وحقوق  البيولوجيا  أخالقيات  بشأن  العاملي 
ملكافحة املنشطات يف مجال الرياضة(. وسوف تسعى اليونسكو   جاهدة إىل الحصول عىل تصديق دول العالم أجمع 
عىل االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف مجال الرياضة  ورصد تنفيذها بغية الحث عىل رسم سياسات استباقية 
ومنسقة ملكافحة املنشطات يف جميع الدول   األعضاء .  وسيستمر ترويج امليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدني 
والرياضة وإعالن برلني )2013( وخطة عمل قازان )2017( يف إطار متابعة املؤتمر الدويل السادس للوزراء وكبار 
املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة. ويجري صياغة إعالن غري ملزم بشأن املبادئ األخالقية يف مجال 

تغري املناخ وفقاً ملا ينص عليه قرار املؤتمر العام يف هذا الصدد.                                     

نحو  املوجهة  املعرفة  تعزيز  من خالل  لألفكار  كمخترب  املنظمة  وظيفة  يف  أيضاً  الثالث  الرئييس  الربنامج  وسيسهم   ٠4٠3٧         
املدنية  باملشاركة  يتعلق  فيما  األدلة  عىل  والقائمة  الشباب  يقودها  التي  املبتكرة  املبادرات  واستحداث  السياسات 
خالل  من  املعارف  إنتاج  وسيتعزز  املستجدة.  املسائل  من  ذلك  وغري  السالم  وبناء  العنيف  التطرف  ودرء  للشباب 
حشد كرايس اليونسكو الجامعية يف مجاالت مثل حقوق اإلنسان والحوار بني الثقافات والحوار بني األديان والتنمية 
الحرضية والهجرة وحقوق اإلنسان وتعليم املواطنة؛ ومن خالل دعم الدراسات املستقبلية واالسترشافية فيما يتعلق 
األساسية ألخالقيات  املبادئ  بشأن  الفلسفي  بالتأمل  االرتقاء  واملستجدة، مع مواصلة  الجديدة  األخالقية  بالتحديات 
البيولوجيا ضمن إطار تفويض اليونسكو. وستشجع اليونسكو القراءة املقارنة للتواريخ العامة واإلقليمية و»طرق 
القائمة بني  الرق والجدلية  الذي خلفه  املتعددة، واإلرث  الهويات  املتبادل وبناء  التأثري  الحوار« لتعزيز فهم عمليات 

التاريخ والذاكرة.
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محور العمل ١: حشد املعارف وترسيخ الحقوق واألخالقيات من أجل تيسري 
اإلدماج االجتماعي وتيسري إقامة مجتمعات منصفة وتحقيق ذلك

بغية مساندة الدول األعضاء يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، سيواصل الربنامج الرئييس الثالث السعي   ٠4٠3٨
إىل فهم مستقبل التحوالت االجتماعية وتعزيز عملية إدراج الدول األعضاء لقيم السالم والعدالة وحقوق اإلنسان يف 
رسم واستعراض السياسات العامة القائمة عىل األدلة والشاملة للجميع. ومن املهم يف هذا الصدد تهيئة بيئة مواتية 

من خالل السياسات الوطنية وال سيما ما يتعلق منها بالشباب.

تعزيز الصلة بني البحوث والسياسات يف الدول األعضاء

بتعزيز  االجتماعية،  التحوالت  إدارة  لربنامج  الجديدة  االسرتاتيجية  إىل  باالستناد  الثالث،  الرئييس  الربنامج  سيقوم   ٠4٠39
الصالت بني البحث واملمارسة ورسم السياسات، وال سيما من خالل دعم إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة 
الرتكيز عىل  مع  املستويات،  وتمثييل عىل جميع  للجميع وتشاركي  نحو شامل  القرارات عىل  اتخاذ  ودعم  للمساءلة، 

أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية.

تقييم  أساسهما  عىل  يجري  للشواهد  وقاعدة  تحلييل  إطار  إنشاء  والسياسات  البحوث  بني  الصلة  تعزيز  ويتطلب   ٠4٠4٠
واملنهجي  النظري  العمل  وسيشكِّل  املستدامة.  التنمية  ألهداف  عرشة  الست  الغايات  تحقيق  يف  السياسات  تأثري 
العمل 1  املعنية، عنرصا أساسياً يف محور  بالتعاون مع األطراف األكاديمية والسياسية  الهدف،  باتجاه تحقيق هذا 

وله أيضاً أهمية بالنسبة إىل كل األنشطة املندرجة ضمن إطار محور العمل 2.

وتشكل اآلليات والشبكات الدولية الحكومية للتعاون العلمي التابعة لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية منصة عاملية   ٠4٠4١
سياق  ويف  العمل 1،  محور  إطار  يف  بالسياسات  واملرتبطة  املعرفة  صوب  املوجهة  األهداف  لتحقيق  قيمة  وإقليمية 
اسرتاتيجيته الشاملة. وكذلك سرتكز الجهود عىل دور اليونسكو املميز يف مجال العلوم اإلنسانية، باالستناد إىل جدول 
لإلحاطة  املنهجيني  والرتويج  التطوير  وإىل  2017؛  عام  يف  اإلنسانية  للعلوم  العاملي  املؤتمر  سيحدده  الذي  األعمال 

بكيفية استرشاف املستقبل كأداة تتيح إطالق اإلمكانات الكامنة؛ وإىل تعزيز دور اليونسكو كوسيط لنقل املعرفة.

التصدي للتمييز وتعزيز القيم والحقوق

أمر  التحديات،  هذه  مع  التفاعل  تحكم  التي  والظروف  التحوييل  الطابع  ذات  للتحديات  األدلة  عىل  القائم  الفهم  إن   ٠4٠4٢
األحكام  اإلنسان ويف  الخاصة بحقوق  الدولية  الوثائق  املنصوص عليها يف  املبادئ  لتطوير وترويج وتنفيذ  رضوري 
اإلنصاف  عىل  قائمة  وسياسات  مؤسسات  يف  وتطبَّق  تتجىل  أن  املبادئ  لهذه  بد  وال  األخالقية.  باملبادئ  الخاصة 
املستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  من  االستفادة  من  املحرومة  الفئات  تتمكن  حتى  للتقييم،  وخاضعة  للجميع  وشاملة 

لعام 2030.

الرئييس  الربنامج  الركب«، سيقوم  يتخلف عن  ومن خالل دعم بيئة مواتية لحدوث تحوالت اجتماعية »ال تدع أحداً   ٠4٠43
الحقوق  ملنارصة  مبادرات  بوضع  املعنية،  واملجموعات  الجهات  من  وغريه  املدني  املجتمع  مع  بالرشاكة  الثالث، 
اإلنسان  وتشجيع   التفاهم  لحقوق  العاملية  بالقيم  للنهوض  بشأنها،  والتوعية  واملواطنة  االجتماعي  واإلدماج 
واملساواة بني الجنسني. وستنصب الجهود عىل التصدي للنماذج النمطية واملنحازة التي تتسبب يف إضعاف الفئات 
االجتماعية األكثر حرماناً. ومن األمثلة امللموسة عىل هذه الجهود التشديد عىل تحسني نظرة الجمهور إىل املهاجرين 
والالجئني من خالل تناول وسائل اإلعالم للموضوع بأمانة وعناية أكرب ومن خالل بناء القدرات؛ ووضع أطر تتيح 
وتعزيز  النمطية؛  واألفكار  التمييز  أشكال  كل  معالجة  يف  الجيدة  املمارسات  قياس  املدن  عن  املسؤولة  للسلطات 
اإلدماج االجتماعي واحرتام التنوع والتعاون من خالل األيام الدولية والجوائز. وسيعزز التعاون مع الهيئات املعنية 
سيعزز  كما  املتحدة،  لألمم  التابعة  اإلنسان  حقوق  رصد  آليات  ومع  املتحدة  لألمم  التابعة  الوكاالت  بني  املشرتكة 
صعيد  عىل  العاملة  للهيئات  جيداً  مثاالً  يعترب  الذي  للجميع  الشاملة  املستدامة  للمدن  الدويل  التحالف  مع  التعاون 
املدينة من أجل تحقيق التضامن الشامل وتعزيز التنمية الحرضية الشاملة للجميع، والذي يأتي استجابة للتحديات 

امللحة من جراء تفاقم التعصب والتمييز والعنف وكراهية األجانب.
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تعزيز قواعد األخالقيات ومعايريها للتصدي للتحديات التي تواجه املجتمع نتيجة للتطور العلمي

والبيئة  اإلنسان  سالمة  يف  والتكنولوجي  العلمي  التطور  لتأثري  العاملية  األخالقية  لالعتبارات  خاص  اهتمام  سيوىل   ٠4٠44
من  الفكرة  هذه  وتعترب  العلم.  بفوائد  العادل  االنتفاع  ضمان  كيفية  ويف  الجنسني  بني  واملساواة  اإلنسان  وحقوق 
العلمية والتكنولوجية املعرتف  املعارف  العاملية ألخالقيات  البيولوجيا واللجنة  الدولية ألخالقيات  اللجنة  صميم عمل 
الحكومية ألخالقيات  الدولية  اللجنة  إىل جنب مع  الهيئتان االستشاريتان جنباً  به عىل نطاق واسع. وستعمل هاتان 
وإسداء  والتكنولوجيا،  العلوم  مجايل  يف  الناشئة  األخالقية  التحديات  تحديد  يف  قدماً  امليض  أجل  من  البيولوجيا، 
املشورة بشأن اإلجراءات التقنينية املمكنة عند االقتضاء. ويرتبط هذا التفكري ارتباطاً وثيقاً بدعم جهود املؤسسات 
الوطنية الساعية إىل بناء الخربات وتكريس املعايري الدولية واملبادئ العاملية ألخالقيات البيولوجيا وأخالقيات العلوم 

يف الوثائق التقنينية الوطنية.

الرياضة من أجل التنمية

سريكز الدعم املقدم إىل الدول األعضاء يف مجال الرياضة عىل توفري تربية بدنية شاملة للجميع وذات نوعية جيدة،   ٠4٠45
الدول  الرياضة، وإرشاد  املنشطات وكل ما يهدد نزاهة  وصياغة سياسة وطنية رياضية، واتخاذ إجراءات ملكافحة 
التنمية  أهداف  تحقيق  يف  تقدماً  لتحرز  الرياضة  من  تستفيد  أن  الوطنية  للسياسات  يمكن  كيف  بشأن  األعضاء 
سبيل  عىل  الجنسني،  بني  واملساواة  الجيد  والتعليم  الصحة  يف  الرياضة  تأثري  إدراج  طريق  عن  وذلك  املستدامة، 
البدنية  للرتبية  الدويل  اليونسكو  السالم والتنمية يف إطار اختصاص ميثاق  الرياضة من أجل  املثال. وسيجري دعم 
نتائج  إىل  الرياضة )2005(، وباالستناد  املنشطات يف مجال  ملكافحة  الدولية  واالتفاقية  والرياضة  البدني  والنشاط 
املؤتمرين الدوليني الخامس والسادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة بالتعاون مع 

اللجنة الدولية الحكومية للرتبية البدنية والرياضة.

دعم رسم السياسات العامة  - ١

تُستمد  واملحيل،  الوطني  الصعيدين  عىل  عامة،  سياسات  تنفيذ  عىل  للجميع  وشاملة  مساملة  مجتمعات  إقامة  تعتمد   ٠4٠46
اإلنسان  حقوق  باحرتام  الدول  التزام  عىل  املبنية  واملنتظمة  التخاذ   القرارات   والصارمة  الرشيدة  من  العمليات  

وحمايتها والوفاء بها.

التخصصات  املتعددة  السياسات  رسم  تحسني  عىل  املعنية  األطراف  من  وغريها  األعضاء  الدول  اليونسكو  وستدعم   ٠4٠4٧
العلوم االجتماعية واملعارف  بالبحوث يف مجال  التي: )أ( تسرتشد  البحوث والسياسات  الربط بني  من خالل توطيد 
العلوم  مجال  يف  األخالقية  باملسائل  تتعلق  سليمة  سياسات  إىل  وتستند  )ب(  اإلنسانية؛  العلوم  عىل  القائمة 
املنشطات؛ تعاطي  ومكافحة  للرياضة  العاملي  بالربنامج  الصلة  ذات  املعارف  عىل  وتعتمد  )جـ(   والتكنولوجيا؛ 

الجنسني،  بني  املساواة  وتعزز  )هـ(  اإلنسان؛  حقوق  ومعايري  مبادئ  وتُدرج  الثقافات  بني  الحوار  وتعزز  )د( 
بمشاركة نشطة من الشابات والشبان؛ )و( وتمّكن السكان املحرومني، مع الرتكيز عىل أكثر النساء والبنات حرماناً.

وسيُضطلع بأنشطة البتكار املعارف والبيانات القابلة للمقارنة عاملياً، وتحصيلها وتحليلها وتبادلها ونقلها ونرشها؛   ٠4٠4٨
والشاملة  التجاوبية  القرارات  اتخاذ  ودعم  املعنية؛  األطراف  بني  والربط  البحوث؛  عىل  السياسات  اعتماد  وتعزيز 

للجميع، وإقامة مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة يف الدول األعضاء.

االتحاد  وخطة   ،2030 عام  خطة  من  لكل  واإلقليمي  الوطني  بالسياق  مبارشاً  ربطاً  الربنامج  أنشطة  وسرُتبط   ٠4٠49
الخاصة  العمل  وخطة   ،)2021-2014( الشباب  بشأن  التنفيذية  اليونسكو  واسرتاتيجية   ،2063 لعام  األفريقي 
بالعقد الدويل للتقارب بني الثقافات )2013-2022(، والعقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي )2024-2015(، 
الجديدة  الحرضية  الخطة  أحكام  تنفيذ  أيضاً  األنشطة  تلك  الحوار«. وستدعم  و»طرق  واإلقليمي«  العام  و»التاريخ 
املعرفة  عىل  قائمة  تكون  املدن،  ومستوى  الوطني  املستوى  عىل  بتدخالت  القيام  خالل  من  باملوضوع  الصلة  ذات 

ومراعية للتحديات اإلنمائية الخاصة بكل بلد.

الدولية الحكومية واملنظمات  التايل ذكرها: مختلف املنظمات  النتائج مع الجهات  وستُقام رشاكات رئيسية لتحقيق   ٠4٠5٠
واملسؤولون  املتحدة؛  األمم  منظومة  وبرامج  ووكاالت  واإلنسانية؛  االجتماعية  العلوم  وشبكات  واملؤسسات؛  الدولية 
الدويل  والتحالف  االجتماعية؛  التحوالت  إدارة  الوزارية لربنامج  املنتديات  إىل  املدعوون  املستوى  الرفيعو  الحكوميون 
الحرير؛ والرشكاء  الفئة 2؛ وشبكات طريق  الجامعية ومراكز  اليونسكو  للجميع؛ وكرايس  الشاملة  املستدامة  للمدن 
تقدم  تأمالً  فكرياً  التي  واملؤسسات  الرقيق؛  بطريق  املعنية  والوطنية  الدولية  واللجان  العام«؛  أفريقيا  »تاريخ  يف 
املوظفني  وكبار  للوزراء  الدويل  املؤتمر  فيها  بما  املعارصة،  العامة  السياسات  بشأن  التخصصات  ومتعدد    ً تعدديا
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املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة، ومؤتمر األطراف يف االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف مجال الرياضة؛ 
املعني  العاملي  واملنتدى  الثقافات،  بني  للحوار  العاملي  باكو  ومنتدى  بالهجرة،  املعني  العاملي  الفريق  مثل  واملنابر 

بالهجرة والتنمية، وفريق مجموعة األمم املتحدة اإلنمائية العامل املعني بحقوق اإلنسان.

عىل  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  مجال  يف  املعارف  آثار  قياس  يمثله  الذي  بالتحدي  النطاق  واسع  إقرار  وثمة   ٠4٠5١
من  مجموعة  ستُعتمد  الغرض،  ولهذا  ذاتها.  حد  يف  السياسات  رسم  عملية  بتعقيد  ذلك  ويرتبط  العامة؛  السياسة 
السياسات،  إىل رسم  بالنسبة  املعرفة  نقل  املعرفة وفوائد  السياسات عىل  اعتماد  التي تربز مدى   - البديلة  املؤرشات 
املعارف  تدفقات  أثر  لقياس   – السياسات  لرسم  أطراً  تضع  التي  العمل  وبرامج  املناقشات  يف  املعرفة  نرش  وآثار 
املستمدة من رشيحة واسعة من الخرباء يف مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية والجهات املعنية بالتنمية التي قامت 

اليونسكو بتعبئتهم يف إطار تعاونها مع الدول األطراف.

النتيجة المنشودة ١: تعزيز وضع السياسات العامة في الدول األعضاء استناداً إلى األدلة العلمية، 
والمعارف القائمة على العلوم اإلنسانية، واألخالقيات، وأُطر حقوق اإلنسان

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء   - ١
والحكومات املحلية التي 

استخدمت معارف العلوم 
االجتماعية واإلنسانية يف 

صياغة سياساتها العامة، 
وفقاً ملا ورد يف وثائق 

السياسات العامة املعتمدة 
والتقارير الرسمية 

والتقارير الخاصة بتدابري 
السياسات العامة املراعية 

لقضايا الجنسني

ما ال يقل عن 70 دولة،  –40
15 منها يف أفريقيا و10 

يف الدول الجزرية الصغرية 
النامية، عىل أن تراعى قضايا 
الجنسني يف نسبة ال تقل عن 

50٪ منها

ما ال يقل عن 60 دولة،  –
10 منها يف أفريقيا و8 يف 

الدول الجزرية الصغرية 
النامية، عىل أن تراعى قضايا 
الجنسني يف نسبة ال تقل عن 

50٪ منها

عدد الدول األعضاء   - ٢
التي أبلغت أنها حّصلت 
فوائد من نقل املعرفة يف 
مجال العلوم االجتماعية 

واإلنسانية، وفقاً ملا يرد يف 
التقارير الخاصة بالتدابري 
املراعية لقضايا الجنسني، 

ومرشوعات البحوث 
واألنشطة التعليمية التي 

أُعدت ونُفذت

ما ال يقل عن 60 دولة، 12  –20
منها يف أفريقيا، و8 يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية، عىل 
أن تراعي قضايا الجنسني يف 

نسبة ال تقل عن 50٪ منها

ما ال يقل عن 50 دولة، 10  –
منها يف أفريقيا، و6 يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية، عىل 
أن تراعى قضايا الجنسني يف 

نسبة ال تقل عن 50٪ منها

عدد املناقشات بشأن   - 3
السياسات العامة التي 

أجريت عىل املستوى 
الوطني والدويل وبرامج 

العمل املستفيدة من 
نواتج املعارف يف مجال 

العلوم االجتماعية 
واإلنسانية واالعتبارات 
املتعلقة باملساواة بني 

الجنسني

ما ال يقل عن 3 مناقشات  –1
دولية

ما ال يقل عن 2 من برامج  –
العمل الدولية املعنية 

بالسياسات العامة الخاصة 
بالشباب

ما ال يقل عن 3 مناقشات  –
إقليمية، واحدة منها يف أفريقيا 

وواحدة يف الدول الجزرية 
الصغرية النامية
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء   - 4
املشاركة يف مبادرات 

البحوث بشأن السياسات 
استجابة لربامج العمل 
التي تروجها اليونسكو 
لتعزيز النماذج املبتكرة 

والجامعة للتخصصات يف 
مجال العلوم االجتماعية 
واإلنسانية، التي تقاس 

بناًء عىل تقارير عن 
االستجابات املوثقة عىل 

صعيد السياسات

ما ال يقل عن 10 دول، 3  –10
منها يف أفريقيا

تنمية القدرات الوطنية  - ٢

لفهم  هادفاً  بناًء  واملؤسسية  البرشية  القدرات  بناء  خالل  من  املعنية  والجهات  األعضاء  الدول  إىل  الدعم  سيقدم   ٠4٠5٢
وإدارة التحوالت االجتماعية املعارصة عىل نحو أفضل ولتحسني بلوغ ما يرد يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
بالصحة  والعناية  املساواة  عدم  أوجه  من  والحد  املدقع  الفقر  واستئصال  االجتماعي  باإلدماج  ذات صلة  غايات  من 

ووضع سياسات شاملة للجميع وصنع القرار عىل نحو تشاركي.

املعارف  وتطبيق  وإدارة  توليد  من  املعنية  والجهات  األعضاء  الدول  تمكني  هو  هذا  القدرات  بناء  من  والغرض   ٠4٠53
ذلك  يف  بما  املعارص،  املجتمع  يف  املتاحة  الفرص  من  واالستفادة  للتحديات  التصدي  أجل  من  واملالئمة  السديدة 
ورسم  التخطيط  لتعزيز  األنشطة  وستصمم  والتكنولوجي.  العلمي  التقدم  يطرحها  التي  األخالقية  املعضالت 
والشباب،  والعنرصية،  التمييز  ومناهضة  واملواطنة،  للجميع،  الشاملة  التنمية  مجاالت  يف  والربمجة  السياسات 
املشرتكة  والقواسم  املنشطات،  تعاطي  ومكافحة  والرياضة  والتكنولوجيا،  العلوم  وأخالقيات  البيولوجيا  وأخالقيات 

عىل صعيد التاريخ والذاكرة والرتاث، واملصالحة، والحوار بني الثقافات، وكفاءات التفاعل الثقايف.

التشاركية  والنهوج  األصليني  السكان  دراية  ومن  واإلنسانية،  االجتماعية  العلوم  يف  البحث  من  املعارف  وستُستمد   ٠4٠54
وتجارب الناس. وإن بلوغ هذا الهدف املنشود سيدعم الدول األعضاء واألطراف املعنية بحيث تكون العملية برمتها 
الثقايف  والتعدد  اإلنسان  حقوق  عىل  وقائمة  أخالقية  العتبارات  وفقاً  موجهة   – تطبيقها  إىل  املعارف  توليد  من   –
املعنية، وال سيما  املجموعات  القدرات عن طريق إرشاك  لبناء  اعتماد نهج شامل  الجنسني. وسيشجع  واملساواة بني 

الشابات والشبان، واألشخاص ذوو اإلعاقة والسكان األصليون واملهاجرون والالجئون وأشد الفئات ضعفاً.

وستشمل الطرائق األساسية لتحقيق هذه النتيجة املنشودة ما ييل: برنامج اليونسكو الدويل الحكومي املعني بإدارة   ٠4٠55
التحوالت االجتماعية؛ وخطة العمل الخاصة بالعقد الدويل للتقارب بني الثقافات )2013-2022(؛ والتحالف الدويل 
اليونسكو املعنية باملدن؛ وبرنامج تعليم األخالقيات؛ ومرشوع  الشاملة للجميع، وغريها من برامج  للمدن املستدامة 
يف  املنشطات  تعاطي  عىل  القضاء  صندوق  إطار  يف  املنفذة  الوطنية  واملرشوعات  البيولوجيا؛  أخالقيات  دعم  لجان 
القدرات وفعاليتها  ببناء  الخاصة  املبادرات  استمرار مالءمة  الطرائق لضمان  الرياضة. وسيجري رصد هذه  مجال 

وقدرتها عىل التكيّف.

والرياضة   البدنية  للرتبية  الحكومية  الدولية  كاللجنة  والربامج  الشبكات  مختلف  الرئيسيون  الرشكاء  وسيشمل   ٠4٠56
ومكتبه؛  الرياضة  مجال  يف  املنشطات  ملكافحة  الدولية  االتفاقية  يف  األطراف  ومؤتمر  الدائم؛  االستشاري   ومجلسها 
والشبكات الخاصة بطرق الحرير و«تاريخ أفريقيا العام«؛ واللجان الوطنية املعنية بطريق الرق؛ والتحالف الدويل 
للفنانني من أجل »تاريخ أفريقيا العام«؛ وكرايس اليونسكو الجامعية املعنية؛ وشبكات التعّلم اإللكرتوني؛ ومنظمات 
عىل  وابتكارية  جديدة  رشاكات  وستُقام  املعنية.  الشبكات  من  وغريها  الحكومية  غري  واملنظمات  والنساء؛  الشباب 

جميع املستويات لتعزيز تبادل البيانات واملعلومات واملمارسات الواعدة مع الدول األعضاء.   
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النتيجة المنشودة ٢: تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية الوطنية على كل المستويات من أجل 
إنتاج المعارف وإدارتها وتطبيقها لتحقيق التنمية المنصفة والشاملة للجميع والقائمة على 

القيم األخالقية وحقوق اإلنسان

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد البلدان الذي عززت   - ١
قدرات الجهات املعنية 

لديها فيما يخص 
تطبيق األطر التقنينية 

والتوصيات الصادرة 
يف هذا الشأن عن األمم 

املتحدة واليونسكو 

ما ال يقل عن 22 بلداً،  –31
10 منها يف أفريقيا و3 يف 

الدول الجزرية الصغرية 
النامية

ما ال يقل عن 20 بلداً، 8 منها  –
يف أفريقيا واثنان يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية

عدد البلدان التي عززت   - ٢
ما لديها من نظم تربوية 

ونظم بحوث، وآليات 
ونماذج مؤسسية، وقدرات 
برشية عىل توليد املعارف 

وتطبيقها عىل الصعيد 
املحيل

ما ال يقل عن 50 بلداً، 18  –20
منها يف أفريقيا و6 يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية

ما ال يقل عن 45 بلداً، 15  –
منها يف أفريقيا و5 يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية

عدد شبكات بناء القدرات   - 3
التي أنشئت أو التي 

جرى تحسينها، واألدوات 
والدورات التدريبية 

املراعية لقضايا الجنسني 
التي نظمت واستخدمت 

أو نفذت

ما ال يقل عن 20 شبكة،  –15
5 منها يف أفريقيا واثنتان 

يف الدول الجزرية الصغرية 
النامية

ما ال يقل عن 18 شبكة،  –
4 منها يف أفريقيا وواحدة 

يف الدول الجزرية الصغرية 
النامية

 محور العمل ٢: تعزيز الحوار بني الثقافات وإرشاك الشابات والشبان يف إنشاء 
مجتمعات تشاركية مساملة

ورشكاء  أطراف  وهم  اليونسكو،  برنامج  يف  األولوية  ذات  املستفيدة  املجموعات  إحدى  وذكوراً،  إناثاً  الشباب،  يمثل   ٠4٠5٧
وقدراتهم  حيويتهم  عىل  الدليل  وقدموا  العاملية،  للتحديات  التصدي  إىل  الرامية  االبتكارية  املبادرات  يف  فاعلون 
اإلبداعية وفكرهم النقدي يف تشخيص الحلول ومد الجسور وإقامة الشبكات بني الجماعات يف جميع أنحاء العالم. 
للشباب،  تمكينية  بيئات  إقامة  أجل  والربامج من  والسياسات  البحوث  يف  االستثمار  اليونسكو يف تحسني  وستستمر 
أوضاعهم  تزدهر  أن  أجل  الشابات، وذلك من  للتهميش، وال سيما  التأثر وعرضة  يف  الشباب رسعة  أكثر  بما يشمل 

ويمارسوا حقوقهم ويشاركوا يف املجتمع كمواطنني مسؤولني وأطراف فاعلة عىل الصعيد االجتماعي.

وزيادة  والتحيز،  الخوف  وانتشار  االجتماعي،  الظلم  تفيش  ظاهرة  متزايد،  نحو  عىل  للقلق  املثرية  الظواهر  ومن   ٠4٠5٨
استخدام خطاب الكراهية والعنف، والواقع املتمثل يف أن معظم الشباب يعيشون يف البلدان الثمانية واألربعني األقل 
البطالة  مثل  مرهقة  تحديات  مواجهة  عليهم  يتعني  حيث  بالنزاعات  ومتأثرة  وانتقالية  هشة  ظروف  ظل  يف  نمواً 
والفقر واالفتقار إىل املهارات. وسيسعى الربنامج الرئييس الثالث إىل استخدام العلوم االجتماعية واإلنسانية من أجل 
تتيح إرشاك  عليها  للرد  بلورة وسائل  أفضل، واإلسهام يف  والنزاع فهماً  للتوتر  املحركة  الدوافع  لفهم  الحوار  تعزيز 
املواطنني يف تشكيل مجتمعات تتمتع بقدر أكرب من الشمول والسالم والتشارك. ويف هذا السياق، تضطلع الشابات 

والشبان بدور محوري كُصنَّاع للتغري وبناة للسالم.

واتساقاً مع الرتكيز الشامل للربنامج الرئييس الثالث عىل حشد املعارف لتقييم التأثري ودعم رسم السياسات القائمة   ٠4٠59
الثقافات ومجال  الحوار بني  السياسات يف مجال  العمل 2 عىل تقييم فعالية أنشطة رسم  عىل األدلة، سريكز محور 

الشباب، مشاركاً محور العمل 1 يف املفاهيم واألساليب املتّبعة يف االضطالع بأنشطة هذين املجالني.
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إرشاك الشابات والشبان كأطراف فاعلة يف التغيري

من  عليه  متفق  إطار  ضمن  العمل  إمكانية  لليونسكو   )2021-2014( الشباب  بشأن  التنفيذية  االسرتاتيجية  تتيح   ٠4٠6٠
وستواصل  والسالم.  املستدامة  التنمية  وتحقيق  بنّاء  تغيري  إلحداث  الشباب  لجيل  الكامنة  الطاقات  تسخري  أجل 
اليونسكو من خالل التنسيق يف ظل الربنامج الرئييس الثالث تسخري خربتها املتعددة التخصصات لتمكني الشابات 
والشبان من املشاركة يف حياة مجتمعاتهم وإطالق العنان لكامل طاقاتهم، بوصفهم مؤثرين يف التحوالت االجتماعية 

واالقتصادية ومتأثرين بها.

واستعراضها  السياسات  رسم  )أ(  هي:  ومرتابطة،  وشاملة  متكاملة  محاور  لثالثة  وفقاً  التنفيذية  األنشطة  وستُّعد   ٠4٠6١
املدنية  الحياة  يف  واملشاركة  )جـ(  الرشد؛  مرحلة  إىل  االنتقال  أجل  من  القدرات  وتنمية  )ب(  الشباب؛  بمشاركة 

والديمقراطية والتجديد االجتماعي.

الشابات  ودعم  الشباب،  أوضاع  وراء هشاشة  الكامنة  األساسية  األسباب  معالجة  نحو  أيضاً  الجهود  هذه  ه  وستوجَّ  ٠4٠6٢
 2250 القرار  مع  يتوافق  بما  العنيف،  للتطرف  والتصدي  السالم  توطيد  يف  فعال  بدور  االضطالع  يف  والشبان 
اليونسكو يف  التابع لألمم املتحدة بشأن الشباب والسالم واألمن )عام 2015(. وستستمر  الصادر عن مجلس األمن 
إيالء اهتمام خاص للشباب املنتمني إىل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية ودعمهم كلما أمكن ذلك، 

بما يتوافق مع خطة عمل اليونسكو الخاصة بالدول الجزرية الصغرية النامية واسرتاتيجيتها التنفيذية.

تعبئة التاريخ والذاكرة والحوار بني الثقافات إلقامة مجتمعات شاملة للجميع

ستواصل اليونسكو، بوصفها وكالة األمم املتحدة الرائدة للعقد الدويل للتقارب بني الثقافات )2013-2022(، بذل   ٠4٠63
الجهود الالزمة لتنسيق عملية تنفيذ خطة عمل العقد الدويل واإلسهام فيها، وهذا ما يوفر إطار عمل شامل لتطوير 
املشرتكة  اإلجراءات  تحسني  عىل  اليونسكو  سرتكز  العمل،  خطة  مع  وتماشياً  وتقييمها.  بها  واالرتقاء  الحوار  نتائج 
بني  بالحوار  النهوض  التالية:  الرئيسية  املجاالت  يف  التعاون  يف  االبتكار  وتعزيز  امليدانية  واإلجراءات  القطاعات  بني 
باستخدام  الثقافية  املهارات  وتعزيز  الوكاالت؛  بني  فيما  التعاون  زيادة  خالل  من  األديان  بني  والحوار  الثقافات 
الثقافات،  بالحوار بني  بيانات خاصة  الثقافات؛ وتوفري  التفاعل بني  القدرة عىل  الخاصة بتحسني  األدوات والربامج 
يف  اليونسكو  وستستمر   .2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  إطار  يف  العاملي  الصعيد  عىل  للمقارنة  قابلة  تكون 
الحوار  وتعزيز  السالم،  ثقافة  بنرش  الخاص  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  السنوي  التقرير  إلعداد  التحضريات  قيادة 

والتفاهم والتعاون فيما بني األديان وفيما بني الثقافات من أجل السالم.

والذاكرة  التاريخ  مجال  يف  بها  املضطلع  األنشطة  بفضل  الثقافات  بني  والحوار  التفاهم  سيُعزَّز  ذلك،  عن  وفضالً   ٠4٠64
اليونسكو  خربة  عىل  وباالعتماد  الثالث،  الرئييس  الربنامج  خالل  من  اإلنسانية  العلوم  تعزيز  مع  الوثيق  باالرتباط 
والرتاث«؛  والحرية  املقاومة  الرقيق:  طريق  »مرشوع  املجال  بهذا  الخاصة  املرشوعات  وتشمل  دولياً.  بها  املعرتف 
واستخدام مرشوع »تاريخ أفريقيا العام« ألغراض تربوية؛ وإجراء قراءة مقارنة ملصنفات التاريخ العام واإلقليمي 
العمل  بهذا  اليونسكو  وستضطلع  اإلنرتنت.  عىل  املتاح  الحرير  بطريق  الخاص  واملنرب  اليونسكو؛  أعدتها  التي 
بالتعاون الوثيق مع املكاتب امليدانية واملنظمات املعنية التابعة لألمم املتحدة والرشكاء املعنيني، وسيتضمن مشاركة 

اليونسكو يف العقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي )2024-2015(.

تعزيز األعمال التي يقودها الشباب   - 3

يعترب تعزيز مشاركة الشباب وانخراطهم يف بناء السالم واملجتمعات املستدامة أحد مسارات العمل الرئيسية الثالثة   ٠4٠65
السرتاتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب )2014-2021(. والهدف املحدد يف هذا الصدد هو تسخري معارف 
مختلف  يف  السالم  وتوطيد  مجتمعاتهم  وتطوير  املجتمعية  للتحديات  حلول  إليجاد  ومهاراتهم  والشبان  الشابات 

املجاالت املواضيعية التي تندرج يف جميع مجاالت اختصاص اليونسكو.

اليونسكو  برامج  جميع  يف  به  املضطلع  الكبري  العمل  من  الرغم  عىل  تحدياً  تمثل  والربامج  املرشوعات  تزال  وال   ٠4٠66
يف  مجدية  بصورة  إرشاكهم  خالل  من  ومشاركتهم،  القيادية  والشبان  الشابات  قدرات  تعزيز  أجل  من  الرئيسية 
من  اليونسكو  تُمّكن  ال  التشاركية  النهوج  هذه  وإن  وتنفيذها.  بالشباب  املتعلقة  األنشطة  وإعداد  الربامج  تخطيط 
االستفادة يف أعمالها من أفكار الشباب وابتكاراتهم وحلولهم فحسب، بل إنها تمثل أيضاً قيمة مضافة هامة بالنسبة 
إىل أعمال اليونسكو الخاصة بالشباب. وفضالً عن ذلك، من األهمية بمكان مراعاة انخراط الشابات ومشاركتهن يف 

جميع املراحل، من حيث التكافؤ )العددي( واملساواة عىل حد سواء.
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)وهي:  الشباب  من  املعنية  األطراف  دعم  سيجري  املنشودة،  النتيجة  هذه  إطار  يف  به  املضطلع  العمل  خالل  ومن   ٠4٠6٧
ومجالس  الشباب  يقودها  التي  الشعبية  واملنظمات  الشباب،  وشبكات  املدني،  باملجتمع  املعنية  الشباب  منظمات 
ريادة  من  الشباب  تمكني  إىل  ترمي  الهدف  محددة  أنشطة  طريق  عن  الشباب(،  وقادة  البلدية  أو  الوطنية  الشباب 
العمل واملشاركة كمواطنني نشطني عىل جميع املستويات من األجل اإلسهام يف إيجاد سبل العيش املستدامة وتعزيز 
والشبان  الشابات  مع  للتشارك  وتوطيده. وستبذل جهود  السالم  وإحالل  العنيف،  التطرف  ودرء  والحوار،  التفاهم 
أن  يمكن  استثنائية  وخربات  رؤى  لهم  الذين  ومع  اليونسكو،  عمل  بمجاالت  صلة  لها  التي  ميادينهم  يف  الرائدين 
خطة  تنفيذ  يف  فعالة  بصورة  املشاركة  من  الشباب  تمكني  يف  أيضاً  العمل  هذا  وسيسهم  الشباب.  ومنهم  يقدموها، 

التنمية املستدامة لعام 2030.        

الذي يشدد   ،1 العمل  إطار محور  الجاري يف  العمل  بينها  القطاعات وفيما  داخل  به  املضطلع  العمل  وسيُكمل هذا   ٠4٠6٨
عىل مشاركة الشباب يف عمليات السياسة العامة ذات الصلة باملوضوع.

النتيجة المنشودة 3: إتاحة االضطالع بأنشطة يتولى إدارتها الشباب على كل المستويات، من 
المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، من أجل مواجهة التحديات المجتمعية وتوطيد السالم

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد املبادرات التي أعدها   - ١
الشباب، نساًء ورجاالً، 

ومنظماتهم أو شبكاتهم 
ملواجهة التحديات 

املجتمعية وتوطيد السالم

12 مبادرة، 3 منها يف أفريقيا  –10
واثنتان يف الدول الجزرية 
الصغرية النامية، عىل أن 

تراعى قضايا الجنسني يف 
60٪ منها

10 مبادرات، اثنتان منها يف  –
أفريقيا أو يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

عدد البلدان التي يشارك   - ٢
فيها الشباب مشاركة 

مجدية من خالل 
املبادرات التي تقودها 

اليونسكو

15 بلداً، منها ما ال يقل عن  –20
4 يف أفريقيا وواحد يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية، 
بطريقة تراعي قضايا 

الجنسني

10 بلدان، واحد منها يف  –
أفريقيا أو يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية، بطريقة 
تراعي قضايا الجنسني

الرتويج عىل الصعيد العاملي إلقامة مجتمعات مستدامة ومساملة وشاملة للجميع  - 4

ستُنظم  الركب«،  عن  يتخلف  أحد  أي  ترك  »عدم  يف  واملتمثل  املستدامة  التنمية  أهداف  نطاق  يف  املندرج  بااللتزام  عمالً   ٠4٠69
سلسلة من حمالت الرتويج ومبادرات التوعية االبتكارية والتشاركية املوجهة نحو تحقيق النتائج والكفيلة بتعزيز ثقافة 
احرتام الحقوق وتحقيق املساواة بني الجنسني والقيم األخالقية، وذلك بالرشاكة مع الدول األعضاء واملجتمع املدني وغري 

ذلك من الجهات املعنية، واستناداً إىل القوة التحويلية الكامنة يف التحالفات والربامج والشبكات القائمة والجديدة.

وقت  أي  يف  يستلزمه  كان  مما  أكثر  دولياً  تعاوناً  يستلزم  واملستدامة  املنصفة  والتنمية  الدائم  السالم  تحقيق  وإن   ٠4٠٧٠
والتنمية  السالم  عىل  قائم  نهج  بتطبيق  املنشودة  النتيجة  هذه  إطار  يف  بها  املضطلع  األنشطة  وستقوم  مىض. 
الدول األعضاء  التحالفات لدعم  إقامة رشاكات تنفيذية، وتعزيز  املستدامة وحقوق اإلنسان كتوجه اسرتاتيجي لدى 

يف تحقيق التزاماتها العاملية.

وسعياً إىل تحقيق هذه الغايات، ستشدد األنشطة املضطلع بها لتحقيق هذه النتيجة املنشودة عىل التنسيق والتعاون   ٠4٠٧١
بني الدول األعضاء. وستقوم اليونسكو بدعم الدول األعضاء عن طريق مبادرات قائمة عىل الرتويج، مع نقل رسائل 
محددة بدقة، وذلك من خالل تعبئة رشيحة واسعة من الكيانات التي تقدم مختلف أنواع الخربة واملشورة والدعم، 
مشاركة  اليونسكو  وستشارك  هممها.  واستنهاض  األطراف  مختلف  بني  الجمع  عىل  املنظمة  قدرة  إىل  واستناداً 
كاملة عن طريق اآلليات املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة، كما ستقوم بتعبئة املنظمات الدولية واملنظمات الدولية 
وسيجري  والجنوب.  والجنوب  الشمال  بلدان  وبني  الجنوب ،   بلدان  بني  فيما  التعاون  عىل  التشديد  مع  الحكومية، 
املنتمية  للمنظمات  خاص  اهتمام  إيالء  مع  العمل،  نحو  هة  وموجَّ للعيان  وبارزة  فعالة  رشاكات  إقامة  عىل  العمل 
الرئييس  الربنامج  وسيسعى  والشباب.  النساء  ومجموعات  أفريقيا،  وال سيما  الكايف،  بالقدر  ممثلة  غري  مناطق  إىل 
الثالث إىل توسيع نطاق نشاطه، بوسائل تشمل العمل مع كرايس اليونسكو الجامعية واملراكز واملعاهد من الفئة 2، 

وباعتماد اسرتاتيجيات اتصال مبتكرة.
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املحلية  والجماعات  الجمهور  عامة  لدى  واملشاركة  الوعي  املنشودة  النتيجة  هذه  تحقيق  سيزيد  املثال،  سبيل  فعىل   ٠4٠٧٢
الثقافية  الخلفيات  ذات  للشعوب  املشرتكة  والقيم  والتواريخ  املتعددة  والهويات  املشرتك  الرتاث  بخصوص  والشباب 
الثقافات وتشجيع ثقافة السالم بما يتماىش مع أهداف العقد الدويل للتقارب  إىل تعزيز الحوار بني  املختلفة، سعياً 
بني الثقافات وخطة التنمية املستدامة لعام 2030، ويف إطار مرشوع اليونسكو املعني بطرق الحوار )طرق الحرير 

وطريق الرقيق(، ومصنفات التاريخ اإلقليمي والتاريخ العام.

وبغية تعزيز الكرامة اإلنسانية وضمان احرتام الحقوق فيما يتعلق باملهاجرين والالجئني، استمد الربنامج الرئييس   ٠4٠٧3
تلك  بني  ومن  الرتويج،  وأنشطة  بحمالت  القيام  لدى  بها  سيستنري  رئيسية  نتائج  والدراسات  البحوث  من  الثالث 
القرارات  لتوجيه  ومناسبة  شاملة  بيانات  وجمع  املستضيفة،  املجتمعات  يف  املهاجرين  إدماج  ضمان  أهمية  النتائج 
املتعلقة بالسياسات والخدمات، وتحسني نظرة الجمهور إىل املهاجرين والالجئني. وسيُنفذ هذا عىل وجه الخصوص 
عن طريق برنامج اليونسكو الدويل الحكومي املعني بإدارة التحوالت االجتماعية، والتحالف الدويل للمدن املستدامة 

الشاملة للجميع، واللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا، فيما يتعلق باالعتبارات األخالقية الخاصة بوضع الالجئني.

والبحوث،  العامة  والصحة  الرسيري  بالطب  الخاصة  الحقوق  احرتام  وضمان  اإلنسانية  الكرامة  تعزيز  مجال  ويف   ٠4٠٧4
املؤسسات  بناء  يف  والخرباء(  الجامعية  اليونسكو  كرايس  )ال سيما  بإرشاك شبكاته  الثالث  الرئييس  الربنامج  سيقوم 
الناحية  من  املعقدة  الحاالت  عىل  دولياً  عليها  املتفق  والقيم  القواعد  تطبيق  فهم  تعزيز  بغية  األخالقيات  وتعليم 
الجديدة. وستواصل  التكنولوجيات  تنجم عن  التي  واملستجدة  القائمة  للمخاطر  التصدي  األخالقية، ألغراض تشمل 
الدائمة  األمانة  بوصفها  وال سيما  الرئيسية،  املعنية  الجهات  مع  بالتعاون  التنسيقي  بدورها  االضطالع  اليونسكو 
العلوم  قطاع  سيقوم  الرياضة،  مجال  ويف  البيولوجيا.  أخالقيات  بشأن  الوكاالت  بني  املشرتكة  املتحدة  األمم  للجنة 
االجتماعية  املنافع  بشأن  إعالمية  حمالت  بشن  العاملية،  الصحة  منظمة  ومنهم  رشكائه،  مع  واإلنسانية  االجتماعية 

والصحية للرياضة.

والتفاهم من  التنوع  احرتام  فيها  يُعترب  والعنرصية،  التمييز  من  للجميع وخالية  إقامة مجتمعات شاملة  إىل  وسعياً   ٠4٠٧5
إعالمية  بحمالت  كاالضطالع  والرتويج،  للتوعية  محددة  مبادرات  يف  مشاركتها  اليونسكو  ستعزز  األساسية،  القيم 
والنساء.  الشباب  ومجموعات  املدني،  املجتمع  منظمات  يشمل  بما  الجدد،  والرشكاء  الحاليني  الرشكاء  مع  عامة 
ويرتبط ذلك عىل وجه الخصوص بالربامج املتعلقة بالشباب والرياضة وأخالقيات البيولوجيا والحوار بني الثقافات، 
وجوائز  الدولية  باأليام  االحتفال  خالل  من  الثالث،  الرئييس  الربنامج  وسيسهم  باملدن.  املعنية  اليونسكو  وبرامج 
اليونسكو، يف حمالت الرتويج عىل الصعيد العاملي، لتعزيز التسامح والتفاهم بني الثقافات واحرتام التنوع وحقوق 

اإلنسان واملساواة بني الجنسني.

ولتمكني فئة الشباب من أن تصبح طرفاً فاعال رئيسياً يف امليادين االجتماعية والثقافية والسياسية، سيعزز الربنامج   ٠4٠٧6
 - الجديدة  واملبادرات  الحالية  املبادرات  - عن طريق  للرتويج، وسيربز  ليكون منرباً  الشباب  منتدى  الثالث  الرئييس 
بمنارصة  كما سيقوم  العنيف،  التطرف  ودرء  املناخ  تغري  أمام  والصمود  املدنية  املشاركة  مجاالت  يف  الشباب  ريادة 
من  منظمة  بوصفها  اليونسكو،  وستضطلع  األعضاء.  الدول  يف  والشبان  للشابات  الكاملة  الديمقراطية  املشاركة 
املنظمات املؤسسة لشبكة النهوض بالشباب املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة وعضواً نشيطاً فيها، بتعبئة الربامج 

املعنية لبلوغ هذه الغاية.

للدول  حيوية  مساحة  توفري  لليونسكو  التابعة  االجتماعية  التحوالت  إدارة  لربنامج  الوزارية  املنتديات  وستواصل   ٠4٠٧٧
األعضاء والباحثني واملجتمع املدني إلقامة تحالفات اسرتاتيجية وواسعة النطاق تستنري السياسات العامة بمعارفها 

ونتائج بحوثها إلقامة مجتمعات مستدامة ومساملة وشاملة للجميع.
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النتيجة المنشودة 4: إبراز التزام الدول األعضاء بالخطط العالمية الرامية إلى إقامة مجتمعات 
مستدامة ومسالمة وشاملة للجميع عن طريق حمالت الدعوة المناصرة ومبادرات التوعية 

الهادفة

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد املبادرات الخاصة   - ١
بالتوعية والرتويج التي 

اضُطلع بها بالتعاون مع 
الدول األعضاء والجهات 
املعنية، وبمشاركة تامة 

من النساء والشباب، من 
أجل تسخري االلتزامات 

واألنشطة لتحقيق 
االندماج وإحالل السالم 
واحرتام حقوق اإلنسان

24 مبادرة، 5 منها يف أفريقيا  –15
وواحدة يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

18 مبادرة، 4 منها يف أفريقيا  –
وواحدة يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

عدد التحالفات التشاركية   - ٢
والرشاكات التنفيذية 

لتعزيز »القوة الناعمة« 
للعلوم االجتماعية 

واإلنسانية 

تعبئة التحالفات والرشاكات  –15
التنفيذية القائمة وإقامة 4 

تحالفات جديدة، اثنان منها 
يف أفريقيا

تعبئة التحالفات والرشاكات  –
التنفيذية القائمة وإقامة 4 

تحالفات جديدة، واحد منها 
يف أفريقيا

تقديم الدول األعضاء   - 3
تقارير إىل اليونسكو عن 

املبادرات التي اتخذتها 
لتعزيز الرتاث املشرتك 

والتواريخ والقيم املشرتكة 
وتحقيق أهداف العقد 

الدويل للتقارب بني 
الثقافات

تلّقي تقارير من 70٪ من  –٪20
الدول األعضاء

تلّقي تقارير من 70٪ من  –
الدول األعضاء



الربنامج الرئييس الرابع
الثقافة



الربنامج الرئييس الرابع

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى.  1 

الثقافة

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر  الثقافة– ١  

محاور العمل / النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع بحسب مصدر التمويلوميزانية املوظفني

 امليزانية 
التشغيلية 

 ميزانية 

املوظفني 
املجموع

اعتمادات 
ميزانية الربنامج 
العادي١ البالغة 
595.٢ مليون 

دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
املجموعالعجزالطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

6٠٠ ١١٨ 35  -    -    -    -    6٠٠ ١١٨ 35  6٠٠ ١١٨ 35  6٠٠ ١١٨ 35  ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

محور 
العمل ١

حماية أشكال التعبري عن الثقافة والرتاث 
وحفظها وتعزيزها ونقلها من أجل الحوار 

والتنمية

  4٢٨ ٧3 5٠٠  4٢٨ ٧3 5٨  ٠٠ 9٧٨ 3٠٠    -    -  3١ 96٨ 4٠٠  6 336 ٨٠٠  4٢٨ ٧3 5٠٠

النتيجة 
املنشودة 1

قيام الدول األعضاء بتحديد الرتاث املادي وحمايته 

ورصده وإدارته إدارة مستدامة، وال سيّما عن طريق 
تنفيذ اتفاقية عام 1972 تنفيذاً فعاالً

  36 539 600  36 539 600  5 161 900    -    -  28 366 400  3 011 300  36 539 600

النتيجة 
املنشودة 2

قيام الدول األعضاء بمكافحة استرياد وتصدير ونقل 
ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة، وال سيّما 

من خالل تنفيذ اتفاقية عام 1970 تنفيذاً فعاالً ومن 
خالل أعمال اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة 

املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة 
االستيالء غري املرشوع، وقيام الجهات املعنية العاملة 

عىل تنفيذ توصية اليونسكو لعام 2015 بشأن املتاحف 
ومجموعات التحف بتعزيز دور املتاحف

  5 121 000  5 121 000  1 940 200    -    -  2 382 800  798 000  5 121 000

النتيجة 
املنشودة 3

قيام الدول األعضاء بتحسني حماية املمتلكات الثقافية، 
وال سيّما عن طريق تصديق الكثري منها عىل اتفاقية 

عام 1954 وبروتوكوَليها )لعام 1954 وعام 1999( 
وتنفيذ هذه النصوص تنفيذاً فعاالً 

  1 322 600  1 322 600  897 100    -    -  200 000  225 500  1 322 600

النتيجة 
املنشودة 4

قيام الدول األعضاء بتحديد الرتاث الثقايف املغمور 
باملياه وحمايته وإدارته إدارة مستدامة، وال سيّما عن 

طريق تصديق الكثري منها عىل اتفاقية عام 2001 
وتنفيذ هذه االتفاقية تنفيذاً فعاالً

  1 041 000  1 041 000  690 600    -    -  200 000  150 400  1 041 000

النتيجة 
املنشودة 5

حماية الثقافة وتعزيز التعددية الثقافية يف حاالت 
الطوارئ عن طريق تحسني التأهب والتصدي لها، 

وال سيّما عن طريق تنفيذ وثائق اليونسكو التقنينية 
املتعلقة بالثقافة تنفيذاً فّعاالً

  3 259 300  3 259 300  288 500    -    -  819 200  2 151 600  3 259 300

محور 
العمل ٢

تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبري الثقايف 
وصون الرتاث الثقايف غري املادي من أجل التنمية 

املستدامة

  35 ٧٧١ 6٠٠  35 ٧٧١ 6٠٠  6 4٠٠ 6٢  -    -    ٠٠4 3٧4 ١٠٠  4 996 9٠٠  35 ٧٧١ 6٠٠

النتيجة 
املنشودة 6

قيام الدول األعضاء واملجتمعات املحلية بتحديد الرتاث 
الثقايف غري املادي وصونه، وال سيّما عن طريق تنفيذ 

اتفاقية عام 2003 تنفيذاً فّعاالً

  20 051 800  20 051 800  3 436 900    -    -  14 928 700  1 686 200  20 051 800

النتيجة 
املنشودة 7

قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ السياسات والتدابري 
الالزمة لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، وال سيّما 

عن طريق تنفيذ اتفاقية عام 2005 تنفيذاً فّعاالً

  14 219 800  14 219 800  2 963 700    -    -  9 045 400  2 210 700  14 219 800

النتيجة 
املنشودة 8

قيام الدول األعضاء بإدماج البُعد الثقايف يف السياسات 
املتبّعة والتدابري املتّخذة عىل الصعيدين الوطني واملحيل 

من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
تنفيذاً فعاالً 

  1 500 000  1 500 000    -    -    -  400 000  1 100 000  1 500 000

١٠٠ ٠55 ٨3  ٧٠٠ 333 ١١  5٠٠ 34٢ 56  -    -    9٠٠ 3٧٨ ١5  ١٠٠ ٠55 ٨3  -    100 055 83  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٧٠٠ ١٧3 ١١٨  ٧٠٠ 333 ١١  5٠٠ 34٢ 56  -    -    5٠٠ 49٧ 5٠  ٧٠٠ ١٧3 ١١٨  6٠٠ ١١٨ 35  ١٠٠ ٠55 ٨3  املجموع، الربنامج الرئييس الرابع

39190م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الرابع  



مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

٢٠

٢٢

٢٤

٢٦

٢٨

٣٠

النتيجة املنشودة ٨ النتيجة املنشودة ٧ النتيجة املنشودة ٦ النتيجة املنشودة ٥ النتيجة املنشودة ٤ النتيجة املنشودة ٣ النتيجة املنشودة ٢ النتيجة املنشودة ١

العجزاملساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

بماليني الدوالرات

توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية)، باستثناء العجز، بحسب املناطق واملقر 
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)
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5٪3.9 مليون دوالر11٪7,7 مليون دوالريف إطار مجموع امليزانية التشغيلية
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أفريقيا

6 مهنية  
15 وطنية مهنية  

الدول العربية

5 مهنية  
1 وطنية مهنية  

آسيا والمحيط الهادي

 8 مهنية  
6 وطنية مهنية  
1 خدمات عامة  

أوروبا وأمريكا الشمالية

1 مهنية  

 أمريكا الالتينية والكاريبي

6 مهنية  
1 وطنية مهنية  
1 خدمات عامة  

المكاتب الميدانية

(CLT) قطاع الثقافة
الهيكل التنظيمي (الوظائف الثابتة)

الميزانية الموحدة القائمة على اعتمادات ميزانية البرنامج العادي البالغة ٥٩٥٫٢ مليون دوالر
مجموع الوظائف 

المقر 
59 مهنية     
35 خدمات عامة   

المكاتب الميدانية
26 مهنية    
23 وطنية مهنية     
2 خدمات عامة   

مجموع الوظائف في المقر والمكاتب 
الميدانية

  
85 مهنية     
23 وطنية مهنية      
37 خدمات عامة   

145 المجموع: 
(CLT/HER) قسم التراث

2 مدير  
2 خدمات عامة 

 (CLT/CRE) قسم اإلبداع

1 مدير  
1 خدمات عامة  

(CLT/EO) المكتب التنفيذي

*9 مهنية  
6 خدمات عامة 

(من بينها وظيفة مشتركة مع قطاع العلوم   *
االجتماعية واإلنسانية)

(ADG/CLT) مكتب مساعد المدير العام

1 مساعد المدير العام   
1 خدمات عامة  

وحدة الخدمات المشتركة لالتفاقيات 
(CLT/CCS)

3 مهنية  
9 خدمات عامة  

شعبة المعاهدات الخاصة بحماية 
(CLT/HER/CHP)  التراث الثقافي

4 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة التراث المنقول والمتاحف 
(CLT/HER/MHM)

5 مهنية  
1 خدمات عامة  

وحدة االستعداد للطوارئ واالستجابة 
(CLT/HER/EPR) لها

 1 مهنية  
1 خدمات عامة  

 مركز التراث العالمي
*(CLT/HER/WHC)

 18 مهنية  
7 خدمات عامة  

* باستثناءوظيفتي مدير ووظيفتي خدمات عامة

شعبة تنوع أشكال التعبير الثقافي  
(CLT/CRE/DCE)

 7 مهنية  
2 خدمات عامة  

شعبة التراث الثقافي غير المادي  
(CLT/CRE/ITH)

8 مهنية  
4 خدمات عامة  



الثقافة

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر )خطة اإلنفاق)  الثقافة– ٢  

محاور العمل / النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية 
التوزيع بحسب مصدر التمويلاملوظفني

املجموع ميزانية املوظفني  امليزانية التشغيلية 

اعتمادات 
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 

 518 مليون
دوالر

 الحساب
 الخاص للتكاليف 

اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
املجموعالعجزالطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

900 414 34  -    -    -    -    900 414 34  900 414 34  900 414 34  ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

محور 
العمل ١

حماية أشكال التعبري عن الثقافة والرتاث 
وحفظها وتعزيزها ونقلها من أجل الحوار 

والتنمية

  4٧ 3٠٨ 3٠٠  4٧ 3٠٨ 3٠٠  6 35٨ 6٠٠    -    -  3١ 96٨ 4٨  ٠٠ 9٨١ 3٠٠  4٧ 3٠٨ 3٠٠

النتيجة 
املنشودة 1

قيام الدول األعضاء بتحديد الرتاث املادي وحمايته 

ورصده وإدارته إدارة مستدامة، وال سيّما عن طريق 
تنفيذ اتفاقية عام 1972 تنفيذاً فعاالً

  37 041 800  37 041 800  3 645 700    -    -  28 366 400  5 029 700  37 041 800

النتيجة 
املنشودة 2

قيام الدول األعضاء بمكافحة استرياد وتصدير ونقل 
ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة، وال سيّما 

من خالل تنفيذ اتفاقية عام 1970 تنفيذاً فعاالً ومن 
خالل أعمال اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة 

املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة 
االستيالء غري املرشوع، وقيام الجهات املعنية العاملة 

عىل تنفيذ توصية اليونسكو لعام 2015 بشأن املتاحف 
ومجموعات التحف بتعزيز دور املتاحف

  4 781 500  4 781 500  1 404 700    -    -  2 382 800  994 000  4 781 500

النتيجة 
املنشودة 3

قيام الدول األعضاء بتحسني حماية املمتلكات الثقافية، 
وال سيّما عن طريق تصديق الكثري منها عىل اتفاقية 

عام 1954 وبروتوكوَليها )لعام 1954 وعام 1999( 
وتنفيذ هذه النصوص تنفيذاً فعاالً 

  1 014 100  1 014 100  513 600    -    -  200 000  300 500  1 014 100

النتيجة 
املنشودة 4

قيام الدول األعضاء بتحديد الرتاث الثقايف املغمور 
باملياه وحمايته وإدارته إدارة مستدامة، وال سيّما عن 

طريق تصديق الكثري منها عىل اتفاقية عام 2001 
وتنفيذ هذه االتفاقية تنفيذاً فعاالً

  1 203 700  1 203 700  514 600    -    -  200 000  489 100  1 203 700

النتيجة 
املنشودة 5

حماية الثقافة وتعزيز التعددية الثقافية يف حاالت 
الطوارئ عن طريق تحسني التأهب والتصدي لها، 

وال سيّما عن طريق تنفيذ وثائق اليونسكو التقنينية 
املتعلقة بالثقافة تنفيذاً فّعاالً

  3 267 200  3 267 200  280 000    -    -  819 200  2 168 000  3 267 200

محور 
العمل ٢

تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبري الثقايف 
وصون الرتاث الثقايف غري املادي من أجل التنمية 

املستدامة

  35 565 3٠٠  35 565 3٠٠  4 ٨٠6 ٢  -    -    ٠٠٠4 3٧4 ١٠٠  6 3٨5 ٢٠٠  35 565 3٠٠

النتيجة 
املنشودة 6

قيام الدول األعضاء واملجتمعات املحلية بتحديد الرتاث 
الثقايف غري املادي وصونه، وال سيّما عن طريق تنفيذ 

اتفاقية عام 2003 تنفيذاً فّعاالً

  19 111 000  19 111 000  2 672 900    -    -  14 928 700  1 509 400  19 111 000

النتيجة 
املنشودة 7

قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ السياسات والتدابري 
الالزمة لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، وال سيّما 

عن طريق تنفيذ اتفاقية عام 2005 تنفيذاً فّعاالً

  14 954 300  14 954 300  2 133 100    -    -  9 045 400  3 775 800  14 954 300

النتيجة 
املنشودة 8

قيام الدول األعضاء بإدماج البُعد الثقايف يف السياسات 
املتبّعة والتدابري املتّخذة عىل الصعيدين الوطني واملحيل 

من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
تنفيذاً فعاالً 

  1 500 000  1 500 000    -    -    -  400 000  1 100 000  1 500 000

6٠٠ ٨٧3 ٨٢  5٠٠ 366 ١5  5٠٠ 34٢ 56  -    -    6٠٠ ١64 ١١  6٠٠ ٨٧3 ٨٢  -    6٠٠ ٨٧3 ٨٢  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

5٠٠ ٢٨٨ ١١٧  5٠٠ 366 ١5  5٠٠ 34٢ 56  -    -    5٠٠ 5٧9 45  5٠٠ ٢٨٨ ١١٧  9٠٠ 4١4 34  6٠٠ ٨٧3 ٨٢  املجموع، الربنامج الرئييس الرابع

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

٢٠

٢٢

٢٤

٢٦

٢٨

٣٠

النتيجة املنشودة ٨ النتيجة املنشودة ٧ النتيجة املنشودة ٦ النتيجة املنشودة ٥ النتيجة املنشودة ٤ النتيجة املنشودة ٣ النتيجة املنشودة ٢ النتيجة املنشودة ١

العجزاملساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

بماليني الدوالرات

توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية)، باستثناء العجز، بحسب املناطق واملقر 
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

١٫٦
٪٢

١٥,٨
٪١٥

٥,٦
٪٦

٥,٥
٪٥

٦٨٫٢
٪٦٧

٥,٣
٪٥

أوروبا وأمريكا
الشمالية

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

الدول
العربية

آسيا 
واملحيط الهادي 

أفريقيا 

املقر

بماليني الدوالرات

اإلسهام يف األولويتني العامتني

االولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

4 ٪3.0 مليون دوالر7٪4.6 مليون دوالريف إطار مجموع امليزانية التشغيلية
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أفريقيا

6 مهنية  
15 وطنية مهنية  

الدول العربية

5 مهنية  
1 وطنية مهنية  

آسيا والمحيط الهادي

 7 مهنية  
6 وطنية مهنية  
1 خدمات عامة  

أوروبا وأمريكا الشمالية

1 مهنية  

 أمريكا الالتينية والكاريبي

6 مهنية  
1 وطنية مهنية  

المكاتب الميدانية

(CLT) قطاع الثقافة
الهيكل التنظيمي (الوظائف الثابتة)

الميزانية الموحدة القائمة على اعتمادات ميزانية البرنامج العادي البالغة ٥١٨ مليون دوالر (خطة اإلنفاق)
مجموع الوظائف 

المقر 
58 مهنية     
35 خدمات عامة   

المكاتب الميدانية
25 مهنية    
23 وطنية مهنية     

1 خدمات عامة   

مجموع الوظائف في المقر والمكاتب 
الميدانية

  
83 مهنية     
23 وطنية مهنية      
36 خدمات عامة   

١4٢ المجموع: 
*(CLT/HER) قسم التراث

2 مدير  
2 خدمات عامة 

(CLT/CRE) قسم اإلبداع

1 مدير  
1 خدمات عامة  

المكتب التنفيذي

*9 مهنية  
6 خدمات عامة 

(من بينها وظيفة مشتركة مع قطاع العلوم   *
االجتماعية واإلنسانية)

(ADG/CLT) مكتب مساعد المدير العام

1 مساعد المدير العام   
1 خدمات عامة  

وحدة الخدمات المشتركة لالتفاقيات 
(CLT/CCS)

3 مهنية  
9 خدمات عامة  

شعبة المعاهدات الخاصة بحماية 
(CLT/HER/CHP)  التراث الثقافي

3 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة التراث المنقول والمتاحف 
(CLT/HER/MHM)

5 مهنية  
1 خدمات عامة  

وحدة االستعداد للطوارئ واالستجابة 
(CLT/HER/EPR) لها

 1 مهنية  
1 خدمات عامة  

 مركز التراث العالمي
 (CLT/HER/WHC) *

 18 مهنية  
7 خدمات عامة  

* باستثناءوظيفتي مدير ووظيفتي خدمات عامة

شعبة تنوع أشكال التعبير الثقافي  
(CLT/CRE/DCE)

 7 مهنية  
2 خدمات عامة  

شعبة التراث الثقافي غير المادي  
(CLT/CRE/ITH)

8 مهنية  
4 خدمات عامة  
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الربنامج الرئييس الرابع

الثقافة

قرار املؤتمر العام 39م/33 بشأن الربنامج الرئييس الرابع  ٠5٠٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:   - 1

التي  الرابع  الرئييس  بالربنامج  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  عىل   ،2021-2018 الفرتة  خالل  العمل،  )أ(  
تنتظم بنيتها حول الهدفني االسرتاتيجيني التاليني ومحوَري العمل التاليني، مع الرتكيز بوجه خاص عىل 
أفريقيا واملساواة بني الجنسني وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية، وكذلك عىل الشباب 

والرشائح االجتماعية األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية؛

بلدان  فيما بني  التعاون  إىل  الرابع،  الرئييس  بالربنامج  الخاصة  العمل  تنفيذ خطة  أثناء  أيضاً،  اللجوء  )ب(  
والقطاع  املدني  املجتمع  مع  الرشاكات  الجنوب، وتعزيز  وبلدان  الشمال  بلدان  بني  والتعاون  لجنوب  ا
الخاص واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية يف جميع مراحل 

إعداد الربنامج، من أجل تحقيق ما ييل:

الهدف االسرتاتيجي السابع: حماية الرتاث وتعزيزه ونقله

حماية وتعزيز الرتاث بجميع أشكاله وإدارته إدارة مستدامة بوصفه مستودعاً للمعارف وعامالً    )1(
من عوامل النمو االقتصادي وسبيالً من ُسبل الحوار واملصالحة والتعاون والتفاهم، مع أخذ دوره 

يف تعزيز التنمية املستدامة بعني االعتبار؛

غري املادي  الثقايف  بالرتاث  املتعلقة  االتفاقيات  كل  عىل  كافة  العالم  دول  لتصديق  الرتويج    )2(
املراحل  يف  السياسات  بشأن  الجهود  من  املزيد  بذل  عىل  والرتكيز  املرتبطة بها،  لربوتوكوالت  وا
باملناظر  الخاصة  التوصية  أحكام  وكذلك  االتفاقيات،  تلك  أحكام  إدماج  أجل  من  تمهيدية  ال
الحرضية التاريخية لعام 2011 والتوصية الخاصة بحماية وتعزيز املتاحف ومجموعات التحف 
وتنوعها والدور الذي تؤديه يف املجتمع لعام 2015، يف ترشيعات وسياسات واسرتاتيجيات الدول 

األعضاء؛

الرتكيز عىل بناء القدرات والتدريب وتقديم املساعدة الهادفة املطلوبة لتحسني كيفية حفظ وصون    )3(
وإدارة وتعزيز الرتاث، وتعزيز القدرة عىل الصمود والتأهب والحّد من املخاطر، بوسائل تضم 
الثقافة وتشجيع  الرامية إىل حماية  اليونسكو  تنفيذ االسرتاتيجية الخاصة بُسبل تعزيز أنشطة 

التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح تنفيذاً فعاالً؛

 الهدف االسرتاتيجي الثامن: تشجيع اإلبداع وتنوع

أشكال التعبري الثقايف

لعام 2003  غري املادي  الثقايف  الرتاث  صون  اتفاقية  عىل  كافة  العالم  دول  لتصديق  الرتويج    )4(
هاتني  تنفيذ  إىل  ودعوتها  لعام 2005  الثقايف  التعبري  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  واتفاقية 
االتفاقيتني تنفيذاً فعاالً، وتعزيز األُطر القانونية والسياسية واملؤسسية العامة التي تدعم تنوع 
أشكال التعبري الثقايف عن طريق صون الرتاث الثقايف غري املادي وتيسري ظهور صناعات ثقافية 

وإبداعية نشيطة، بوسائل تضم رصد تطبيق أحكام توصية عام 1980 بشأن أوضاع الفنان؛



39198م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الرابع  

إيجاد قطاع ثقايف وإبداعي نشيط، وال سيّما عن طريق  املستويات من أجل  القدرات عىل كل  بناء  مواصلة    )5(
والصناعات  الثقافية  املؤسسات  وتطوير  إنشاء  عىل  واملساعدة  األعمال،  وريادة  واالبتكار  اإلبداع  تشجيع 
الثقافية، وتوفري التدريب الالزم للعاملني يف مجال الثقافة وزيادة فرص العمل يف القطاع الثقايف واإلبداعي 
واملستدامة  املنصفة  االقتصادية  التنمية  وكذلك  والشامل،  واملستدام  املنصف  االقتصادي  النمو  لتحقيق 

والشاملة؛

مساندة الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، والعمل بوجه خاص    )6(
عىل الرتويج لالستعانة بالثقافة لتحقيق التنمية املستدامة؛

امليزانية املوحدة  الغرض للفرتة 2018-2019 من  تخصيص اعتمادات مالية قدرها 700 173 118 دوالر لهذا  )جـ(  
التي تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

ويطلب من املديرة العامة القيام بما ييل:  - 2

تنفيذ مختلف األنشطة التي يأذن بها هذا القرار بطريقة تضمن أيضاً تحقيق جميع ما يخص الربنامج الرئييس  )أ(  
الرابع من األهداف العامة لألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني الجنسني؛

موافاة الهيئتني الرئاسيتني دورياً، يف إطار التقارير النظامية، بمعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤتمر  )ب(  
العام وعن تحقيق النتائج املنشودة التالية:

محور العمل ١: حماية أشكال التعبري عن الثقافة والرتاث وحفظها وتعزيزها ونقلها 

من أجل الحوار والتنمية

قيام الدول األعضاء بتحديد الرتاث املادي وحمايته ورصده وإدارته إدارة مستدامة، وال سيّما عن طريق تنفيذ    )1(
اتفاقية عام 1972 تنفيذاً فعاالً؛

قيام الدول األعضاء بمكافحة استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة، وال سيّما    )2(
إعادة  لتعزيز  الحكومية  الدولية  اللجنة  أعمال  فعاالً ومن خالل  اتفاقية عام 1970 تنفيذاً  من خالل تنفيذ 
املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املرشوع، وقيام الجهات املعنية العاملة 

عىل تنفيذ توصية اليونسكو لعام 2015 بشأن املتاحف ومجموعات التحف بتعزيز دور املتاحف؛

الثقافية، وال سيّما عن طريق تصديق الكثري منها عىل اتفاقية  قيام الدول األعضاء بتحسني حماية املمتلكات    )3(
عام 1954 وبروتوكوَليها )لعام 1954 وعام 1999( وتنفيذ هذه النصوص تنفيذاً فعاالً؛

قيام الدول األعضاء بتحديد الرتاث الثقايف املغمور باملياه وحمايته وإدارته إدارة مستدامة، وال سيّما عن طريق    )4(
تصديق الكثري منها عىل اتفاقية عام 2001 وتنفيذ هذه االتفاقية تنفيذاً فعاالً؛

حماية الثقافة وتعزيز التعددية الثقافية يف حاالت الطوارئ عن طريق تحسني التأهب والتصدي لها، وال سيّما    )5(
عن طريق تنفيذ وثائق اليونسكو التقنينية املتعلقة بالثقافة تنفيذاً فّعاالً؛

محور العمل ٢: تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبري الثقايف وصون الرتاث الثقايف 

غري املادي من أجل التنمية املستدامة

قيام الدول األعضاء واملجتمعات املحلية بتحديد الرتاث الثقايف غري املادي وصونه، وال سيّما عن طريق تنفيذ    )6(
اتفاقية عام 2003 تنفيذاً فّعاالً؛

قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ السياسات والتدابري الالزمة لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، وال سيّما    )7(
عن طريق تنفيذ اتفاقية عام 2005 تنفيذاً فّعاالً؛
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قيام الدول األعضاء بإدماج البُعد الثقايف يف السياسات املتبّعة والتدابري املتّخذة عىل الصعيدين الوطني واملحيل    )8(
من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 تنفيذاً فعاالً؛

تضمني التقرير االسرتاتيجي الخاص بالنتائج املحققة يف مجال تنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤتمر العام استعراضاً  )جـ(  
ملحاور العمل ونتائجها املنشودة يتضمن االقرتاحات املحتملة لإلبقاء عليها أو إعادة توجيهها أو لوضع اسرتاتيجيات 
للخروج منها أو إلنهائها، واالستناد يف كل هذه األمور إىل معايري تقييم واضحة، واالستناد فيها أيضاً، عند االقتضاء، 
إىل عمليات التقييم واملراجعة التي يجريها مرفق اإلرشاف الداخيل، وموافاة املجلس التنفيذي بهذا االستعراض إبّان 

دورته التاسعة بعد املائتني؛

إعداد تقرير عن تعبئة املوارد يتضمن تحليالً شامالً لجميع جوانب التعبئة االسرتاتيجية للموارد لدى اليونسكو،  )د( 
وموافاة املجلس التنفيذي بهذا التقرير إبّان دورته التاسعة بعد املائتني.
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الربنامج الرئييس الرابع

الثقافة

عىل  الرابع  الرئييس  الربنامج  إطار  ضمن  سيُستمر   ،2021-2018 سنوات  األربع  فرتات  من  الثانية  الفرتة  خالل   ٠5٠٠١
قيادة العمل عىل طريق تحقيق الهدفني االسرتاتيجيني السابع )»حماية الرتاث وتعزيزه ونقله«( والثامن )»تشجيع 
الدول  دعم  عىل  األنشطة  يف  وسرُيكَّز  األجل.  املتوسطة  املنظمة  السرتاتيجية  الثقايف«(  التعبري  أشكال  وتنوع  اإلبداع 
تنفيذ  أجل  من  للعمل  مرتَكزات  بصفتها  بالثقافة  الخاصة  الست  االتفاقيات  تنفيذ  إىل  الرامية  جهودها  يف  األعضاء 

خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وتخفيف وقع النزاعات والكوارث الطبيعية عىل الثقافة.

عىل  املشتملة  البنية  وهي  املعتمدة،  38م/5  للوثيقة  الربنامجية  البنية  عىل  الرابع  الرئييس  الربنامج  يف  وسيُبقى   ٠5٠٠٢
محورين للعمل، واحد متعلق بالرتاث وآخر متعلق باإلبداع، وعىل نتيجة منشودة واحدة للربنامج وامليزانية )م/5( 
الشاملة  املنشودة  النتائج  من  باثنتني  لالتفاقيات  الشامل  التنفيذ  وسرُيَْفد  الست.  االتفاقيات  من  كالً  يخص  فيما 
أنشطة  وتنسيق  تكامل  من  املزيد  إىل  الدفع  بها  يراد  بالطوارئ،  متعلقة  واحدة  )م/5(:  وامليزانية  للربنامج  النطاق 
التصدي لها، وأخرى متعلقة بخطة التنمية املستدامة لعام 2030، يراد بها تعزيز دور الثقافة ودعم تحقيق الدول 

األعضاء ألهداف التنمية املستدامة تحقيقاً تسهم فيه الثقافة.

الربنامج الرئييس الرابع - الثقافة

األهداف االسرتاتيجية للوثيقة 
3٧م/4

 الهدف االسرتاتيجي السابع
حماية الرتاث وتعزيزه ونقله

 الهدف االسرتاتيجي الثامن
تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبري الثقايف

محاور العمل يف الوثيقة 
39م/5

محور العمل ١

حماية أشكال التعبري عن الثقافة والرتاث وحفظها 
وتعزيزها ونقلها من أجل الحوار والتنمية

محور العمل ٢

تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبري الثقايف وصون الرتاث 
الثقايف غري املادي من أجل التنمية املستدامة

النتائج املنشودة يف الوثيقة 
39م/5

النتيجة املنشودة ١: قيام الدول األعضاء بتحديد الرتاث 
املادي وحمايته ورصده وإدارته إدارة مستدامة، وال سيّما 

عن طريق تنفيذ اتفاقية عام 1972 تنفيذاً فعاالً

النتيجة املنشودة 6: قيام الدول األعضاء واملجتمعات املحلية 
بتحديد الرتاث الثقايف غري املادي وصونه، وال سيّما عن طريق 

تنفيذ اتفاقية عام 2003 تنفيذاً فّعاالً

النتيجة املنشودة ٢:قيام الدول األعضاء بمكافحة 
استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري 

مرشوعة، وال سيّما من خالل تنفيذ اتفاقية عام 1970 
تنفيذاً فعاالً ومن خالل أعمال اللجنة الدولية الحكومية 

لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو 
ردها يف حالة االستيالء غري املرشوع، وقيام الجهات املعنية 

العاملة عىل تنفيذ توصية اليونسكو لعام 2015 بشأن 
املتاحف ومجموعات التحف بتعزيز دور املتاحف

النتيجة املنشودة ٧: قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ 
السياسات والتدابري الالزمة لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، 

وال سيّما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام 2005 تنفيذاً فّعاالً

النتيجة املنشودة ٨: قيام الدول األعضاء بإدماج البُعد الثقايف 
يف السياسات املتبّعة والتدابري املتّخذة عىل الصعيدين الوطني 

واملحيل من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 تنفيذاً 
فعاالً

النتيجة املنشودة 3: قيام الدول األعضاء بتحسني حماية 
املمتلكات الثقافية، وال سيّما عن طريق تصديق الكثري منها 

عىل اتفاقية عام 1954 وبروتوكوَليها )لعام 1954 وعام 
1999( وتنفيذ هذه النصوص تنفيذاً فعاالً

النتيجة املنشودة 4: قيام الدول األعضاء بتحديد الرتاث 
الثقايف املغمور باملياه وحمايته وإدارته إدارة مستدامة، 

وال سيّما عن طريق تصديق الكثري منها عىل اتفاقية عام 
2001 وتنفيذ هذه االتفاقية تنفيذاً فعاالً

النتيجة املنشودة 5: حماية الثقافة وتعزيز التعددية 
الثقافية يف حاالت الطوارئ عن طريق تحسني التأهب 

والتصدي لها، وال سيّما عن طريق تنفيذ وثائق اليونسكو 
التقنينية املتعلقة بالثقافة تنفيذاً فّعاالً

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244305a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244305a.pdf


39م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الرابع   201

وستمارس اليونسكو دورها القيادي يف مجال الثقافة بدعم تنفيذ االتفاقيات والتوصيات وتعميم األخذ بمقتضياتها   ٠5٠٠3
عليها  املتفق  اإلنمائية  األهداف  سياق  يف  بذلك  وسيُضطلع  بالتنمية.  الخاصة  واالسرتاتيجيات  السياسات  إطار  يف 
دولياً، بما يف ذلك خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وخطة االتحاد األفريقي لعام 2063، ووثيقة إجراءات العمل 
البلدان نمواً، وإطار سنداي  النامية )مسار ساموا(، وبرنامج عمل اسطنبول ألقل  الصغرية  الجزرية  للدول  ل  املعجَّ
الجديدة«.  الحرضية  و«الخطة  املناخ،  تغري  بشأن  باريس  واتفاق  للفرتة 2030-2015،  الكوارث  للحد من مخاطر 
وبتحفيز  القدرات  وببناء  بالتقنني  املعنية  العاملية  املنظمة  بصفتها  دورها  ستؤكِّد  بذلك،  تقوم  إذ  اليونسكو،  إن 

التعاون الدويل يف املجال الثقايف.

مجموعة  عىل  االتفاقيات  خالل  من  املستدام  التغيري  الستحداث  الرابع  الرئييس  الربنامج  إطار  يف  العمل  وسيرتكَّز   ٠5٠٠4
وتقارير  الداخيل  اإلرشاف  مرفق  أجراها  التي  املراجعة  تقرير  يف  الواردة  التوصيات  وفَق  الواضحة  األولويات  من 
يف  األطراف  الدول  إىل  القدرات سيقدَّم  بناء  فمن خالل  الثقافة.  مجال  يف  التقنني  اليونسكو عىل صعيد  عمل  تقييم 
االتفاقيات الدعم يف جهودها الرامية إىل إعمال أحكامها، بينما سيهيئ الدعم املقدَّم يف مجال السياسات إرشادات من 
أجل تجسيد أحكام االتفاقيات ومبادئها عىل شكل أطر قانونية وسياساتية ومؤسسية. وستعزَّز نظم اإلبالغ الدوري 
ربط  لتحسني  جهود  بذل  ذلك  وسيستتبع  األثر.  تقييم  تحسني  يتيح  ما  الرصد،  فعالية  زيادة  بغية  النتائج  وأطُر 
ما تضطلع  يف  األعضاء  الدول  إىل  التقني  الدعم  تقديم  ذلك  سيستلزم  كما  املستدامة.  التنمية  بأهداف  النتائج  أطر 
عىل  منهجياً  وسيُعمل  اإلفادات.  تقديم  معدَّالت  زيادة  عىل  التشجيع  بغية  الدورية  التقارير  إلعداد  أعمال  من  به 
عداد  التمثيل يف  املنقوصة  املناطق  يستهدف  إليها، عمالً  املنضّمة  الدوِل  عدِد  املتدنيِة  االتفاقياِت  التصديق عىل  دعم 
ع عىل االستعانة  الدول املصدِّقة عىل االتفاقيات املعنية، وسيقدَّم الدعم القانوني من أجل تيسري ذلك. ثم إنه سيُشجَّ
النظم  بهذه  االستعانة  فيها  تكون  التي  الحاالت  يف  الرئيسية، وال سيما  املهام  بأود  للنهوض  الدولية  املساعدة  بنظم 

منقوصة.

ر املقر خدمات األمانة فيما يخص مختلف الوثائق التقنينية، وسيقود إعداَد السياسات والرصَد عىل الصعيد  وسيوفِّ  ٠5٠٠5
وتنفيذ  لتصميم  امليدانية  املكاتب  مع  وثيق  بتكامل  عامالً  الصلة،  ذات  املرجعية  القياس  مؤرشات  ووضَع  العاملي 
برامج تدعم إعمال االتفاقيات والتوصيات عىل املستوى الُقطري، معزِّزاً بذلك الروابط التقنينية والتنفيذية. وستدعم 
الُقطرية  والربامج  واإلقليمي  الوطني  الصعيدين  عىل  التنمية  اسرتاتيجيات  يف  الثقايف  البعد  إدماج  اإلقليمية  املكاتب 

التي تنفّذها األمم املتحدة. 

مساعدة الدول األعضاء عىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠

التنمية املستدامة لعام 2030 بطريقة شاملة من خالل االتفاقيات والتوصيات الخاصة  سيُعمل فيما يتعلق بخطة   ٠5٠٠6
بالثقافة، التي سيستعان بها بمثابة مرتَكزات لتشجيِع ودعِم تنفيذ الدول األعضاء لهذه الخطة بصورة تسهم فيها 
القدرات، والرصد. ومن أجل ذلك سرُيمى يف  الدعم يف مجاالت السياسات، وبناء  الثقافة. وسرُيكَّز يف هذا العمل عىل 
إىل املبادئ  األنشطة إىل تصميم أطر القياس ومنهجياته وإىل وضع املبادئ التوجيهية السياساتية والتقنية، استناداً 
التنمية  بمقتضيات  فيها  أُخذ  التي  والسياسات  التعليمات  التقنينية، وأطر  الوثائق  فيما يخص  التنفيذية  التوجيهية 
والعمل  اليونسكو  عمل  بني  التكامل  لتحقيق  جهود  ستُبذل  الصدد  وبهذا  نها.  تتضمَّ التي  املبادئ  وإىل  املستدامة، 
املعارف  تعبئة  بغية  اإلقليمية،  واملنظمات  املتحدة  األمم  فيهم  بما  االسرتاتيجيني،  الرشكاء  سائر  به  يضطلع  الذي 

والخربات واملوارد.

وستوىل عناية خاصة لهدف التنمية املستدامة 11 )»جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة   ٠5٠٠٧
الدعم  بتوفري  الدويل  الصعيد  القيادي عىل  دورها  فيما يخصه  اليونسكو  الذي ستمارس  الصمود ومستدامة«(،  عىل 
وذلك  العاملي،  النطاق  عىل  املرجعية  القياس  مؤرشات  ووضع  الرصد  وبقيادة  القدرات  وتنمية  السياسات  مجال  يف 
باإلسكان  املعني  الثالث  املتحدة  األمم  مؤتمر  اعتمدها  التي  الجديدة«  الحرضية  »الخطة  سياق  يف  الخصوص  عىل 
أُنشئت  التي  القائمة  اآلليات  إىل  اليونسكو  ستستند  ذلك  أجل  ومن  الثالث(.  )املوئل  املستدامة  الحرضية  والتنمية 
الثقافة للتنمية الحرضية املستدامة،  العاملي بشأن تسخري  بموجب االتفاقيات والتوصيات ذات الصلة وإىل تقريرها 
وستقيم رشاكات لتأليف تحالفاٍت متعددِة أصحاِب الشأن. وإضافة إىل ذلك، سيدعم الربنامج الرئييس الرابع الدول 

األعضاء يف عملها من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة، كما يُبنَيَّ وجيزاً يف الجدول الوارد أدناه.

وإضافة إىل اإلسهامات املبيَّنة أدناه، يُذكَّر بأن كل الربنامج الرئييس الرابع وما يخصه من النتائج املنشودة للربنامج   ٠5٠٠٨
م لإلسهام يف تحقيق هديَف التنمية املستدامة 1  وامليزانية )م/5( - شأنه يف ذلك شأن سائر الربامج الرئيسية - مصمَّ

)املتعلق بالقضاء عىل الفقر( و10 )املتعلق بالحد من انعدام املساواة(.
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 عرض مفصل إلسهام الربنامج الرئييس الرابع يف تنفيذ خطة
التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠
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النتيجة املنشودة ١: قيام الدول 
األعضاء بتحديد الرتاث املادي وحمايته 

ورصده وإدارته إدارة مستدامة، وال 
سيّما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام 

1972 تنفيذاً فعاالً

7-45-5
5-ج

6-69-84-111-135-14

7-14

1-159-17
14-17
16-17
17-17

النتيجة املنشودة ٢: قيام الدول 
األعضاء بمكافحة استرياد وتصدير 

ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق 
غري مرشوعة، وال سيّما من خالل تنفيذ 

اتفاقية عام 1970 تنفيذاً فعاالً ومن 
خالل أعمال اللجنة الدولية الحكومية 

لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل 
بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء 

غري املرشوع، وقيام الجهات املعنية 
العاملة عىل تنفيذ توصية اليونسكو لعام 

2015 بشأن املتاحف ومجموعات التحف 
بتعزيز دور املتاحف

7-45-5

5-ج

4-114-16
16-أ

9-17
16-17
17-17

النتيجة املنشودة 3: قيام الدول 
األعضاء بتحسني حماية املمتلكات 

الثقافية، وال سيّما عن طريق تصديق 
الكثري منها عىل اتفاقية عام 1954 

وبروتوكوَليها )لعام 1954 وعام 1999( 
وتنفيذ هذه النصوص تنفيذاً فعاالً

7-45-5

5-ج

4-119-17
16-17
17-17

النتيجة املنشودة 4: قيام الدول 
األعضاء بتحديد الرتاث الثقايف املغمور 

باملياه وحمايته وإدارته إدارة مستدامة، 
وال سيّما عن طريق تصديق الكثري منها 

عىل اتفاقية عام 2001 وتنفيذ هذه 
االتفاقية تنفيذاً فعاالً

7-45-5

5-ج

7-149-17
16-17
17-17

النتيجة املنشودة 5: حماية الثقافة 
وتعزيز التعددية الثقافية يف حاالت 
الطوارئ عن طريق تحسني التأهب 
والتصدي لها، وال سيّما عن طريق 

تنفيذ وثائق اليونسكو التقنينية املتعلقة 
بالثقافة تنفيذاً فّعاالً

7-45-5

5-ج

4-11

11-ب

1-134-16
16-أ

9-17
16-17
17-17

النتيجة املنشودة 6: قيام الدول 
األعضاء واملجتمعات املحلية بتحديد 

الرتاث الثقايف غري املادي وصونه، وال 
سيّما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام 

2003 تنفيذاً فّعاالً

4-27-45-5

5-ج

4-119-17
14-17
16-17
17-17

النتيجة املنشودة ٧: قيام الدول 
األعضاء بوضع وتنفيذ السياسات 

والتدابري الالزمة لتعزيز تنوع أشكال 
التعبري الثقايف، وال سيّما عن طريق تنفيذ 

اتفاقية عام 2005 تنفيذاً فّعاالً

16-107-أ8-53-ج4-4
10-16

19-17

النتيجة املنشودة ٨: قيام الدول 
األعضاء بإدماج البُعد الثقايف يف 

السياسات املتبّعة والتدابري املتّخذة عىل 
الصعيدين الوطني واملحيل من أجل تنفيذ 

خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
تنفيذاً فعاالً

4-24-4
7-4

5-5

5-ج

6-63-8

9-8

11-104-أ

11-ب

1-13

5-14

7-14

1-154-16
7-16

10-16
16-أ

9-17
14-17
16-17
17-17
19-17
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املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  دعم  إىل  والتوصيات  االتفاقيات  بمقتىض  املتخذة  املبادرات  بعض  سرتمي  وبينما   ٠5٠٠9
ستعمل  إذ  مبارشة،  غري  بصورة  األهداف  هذه  تحقيق  يف  اإلسهام  إىل  املبادرات  من  بغريها  سيُسعى  مبارشاً،  دعماً 
األهداف.  هذه  تحقيق  تدعم  التي  والظروف  العمليات  يف  اإلسهام  من  تمكني  وسائل  بمثابة  املعنية  املبادرات 
االقتصادية  االجتماعية  للتنمية  مسبق  كرشط  والتحاور  السالم  من  بيئة  تهيئة  أجل  من  العمل  عىل  ذلك  وسيشتمل 

املتّسمة بطابع تشاركي جامع والتي يُعرتف فيها بأهمية املجتمعات املحلية وبيئتها ومواردها الثقافية والطبيعية.

التصدي ألوضاع الطوارئ

النزاعات  أوضاع  فيها  بما  الطوارئ،  حاالت  يف  الثقافة  بحماية  يتعلق  فيما  اليونسكو  تؤديه  الذي  الدور  سيعزَّز   ٠5٠١٠
الثقافة  حماية  مجال  يف  اليونسكو  أنشطة  تعزيز  »اسرتاتيجية  تنفيذ  خالل  من  الخصوص  عىل  وذلك  والكوارث، 
وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلَّح« وما اتُّفق عليه دولياً من آليات التأهب ملواجهة أخطار الكوارث 
تنسيقاً.  وأكثر  تكامالً  أكثر  نحو  عىل  االتفاقيات  طريق  عن  حيالها  التحرُّك  دفع  عىل  سيساعد  ما  لها،  والتصدي 
الصلة  ذات  واألطر  االسرتاتيجيات  يف  الثقايف  بالبعد  األخذ  بدعم  السياسات،  مستوى  عىل  املعنية  التدابري  وستُتخذ 
رة. وسيسهم هذا الجانب من العمل أيضاً يف  وعىل املستوى التقني من خالل الدعم املقدَّم إىل الدول األعضاء املترضِّ

تحقيق عدة أهداف من أهداف التنمية املستدامة وال سيّما الهدف 16 املتعلق بإقامة »مجتمعات مساملة وجامعة«.

األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

برنامجها  إطار  لديها وضمن  األولوية  املنظمة، ستظل تحظى بدرجة من  إحدى مناطق  أفريقيا، بصفتها  إن    ٠5٠١١
تطبيق  عىل  الرابع  الرئييس  الربنامج  يف  الجهود  تركيز  وسيتواصل   .2021-2018 للفرتة  الرابع  الرئييس 
الربامج  وتنفيذ   ،)2021  -  2014( أفريقيا  يف  املتمثلة  باألولوية  الخاصة  التنفيذية  اليونسكو  اسرتاتيجية 
الطليعية لهذه األولوية، وال سيّما الربنامج الطليعي 5 )تسخري قوة الثقافة لتحقيق التنمية املستدامة وإحالل 
إنجازه  تم  ما  إىل  أيضاً  وباالستناد  أفريقيا،  إدارة  مع  الوثيق  بالتعاون  اإلقليمي(،  التكامل  سياق  يف  السالم 
لدعم  خاصة  عناية  وستوىل  بأفريقيا.  الخاصة  الطليعية  الربامج  خالل  من  السابقة  األربع  السنوات  فرتة  يف 
سنوات عرش  مدى  عىل  تنفيذها  وخطة  نريدها«  التي  »أفريقيا  املسّماة   2063 لعام  األفريقي  االتحاد   خطة 

]و[قيم،  مشرتك،  ]و[تراث  قوية،  ثقافية  بهوية  »أفريقيا   5 التطلع  عىل  الرتكيز  مع   )2023-2014(
وأخالقـ]يات[« وال سيما الهدف 16 املتعلق بالنهضة الثقافية.

الثقايف والرتاث  الرتاث  البلدان األفريقية يف تعزيز أطرها املؤسسية والقانونية يف مجال  وستوىل األولوية لدعم    ٠5٠١٢
التوعوي  العمل  خالل  من  ع  سيُشجَّ الغرض  ولهذا  االتفاقيات.  خالل  من  اإلبداعية  والصناعات  الطبيعي 
املنضّمة  الدوِل  عدِد  املتدنيِة  الصكوك  عىل  الرتكيز  مع  االتفاقيات،  عىل  املصدِّقة  الدول  عدد  تكثريُ  والدعوي 
إليها. وسيرتكَّز العمل عىل بناء القدرات املهنية الوطنية وتعزيز املؤسسات الثقافية من أجل تنفيذ االتفاقيات. 
الترشيعات  يف  االتفاقيات  بأحكام  األخذ  بغية  السياسات  مجال  يف  التمهيدي  للدعم  خاصة  عناية  وستوىل 
والسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية يف مجال الثقافة واملجاالت ذات الصلة، مثل ما يتعلق بالشواغل املتصلة 
بالتثقيف والتأهب للطوارئ والتصدي لها. ويف تنفيذ املبادرات املعنية سيُستهدف عىل سبيل األولوية الشباب 
املزيد  توفري  وبغية  والكوارث.  بالنزاعات  رة  املترضِّ والجماعات  النامية  الصغرية  الجزرية  والدول  األفارقة 
وآليات  العامة  اإلنمائية  السياسات  يف  الثقافة  مكانة  وتعزيز  أفريقيا  يف  الثقايف  القطاع  أهمية  عىل  األدلة  من 
تنفيذ خطة عام 2063، وال سيّما يف إطار الغايات واملؤرشات الواردة يف خطة التنفيذ العرشية، ستبذل جهود 
السياق  يف  املعنية  البيانات  تفسري  عىل  القدرة  ولبناء  الُقطري،  املستوى  عىل  ثقافية  إحصاءات  الستحداث 
اإلنمائي. ثم إنه سيثابر عىل التعاون مع قطاع العلوم الطبيعية بمثابة مبادرة طليعية مشرتكة بني القطاعات 
املواقع  واستغالِل  بصوِن  والنهوض  البيولوجي،  والتنوع  الثقايف  التنوع  بني  بالروابط  الوعي  شحذ  إىل  رامية 
عىل  وذلك  الطبيعية،  واملوارد  الثقافية  للموارد  املستدامة  اإلدارة  وتعزيز  أفريقيا،  يف  اليونسكو  حددتها  التي 

الخصوص من خالل إرشاك املجتمعات املحلية. 
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املوارد  حيث  من  أفريقيا  منطقة  بالحظوة  يخص  الرابع  الرئييس  الربنامج  سيظل  بيانه  تقدَّم  ملا  ودعماً    ٠5٠١3
امليدانية  الوظائف  أن 21 وظيفة من مجموع  إذ  العادي،  الربنامج  لها عرب  صة  املخصَّ املالية  البرشية واملوارد 
امليزانية  القسم األعظم بما ال يقاس من  أفريقيا، وأن  العالم تقوم يف  أنحاء  البالغ عددها 50 يف جميع  الثابتة 
جهود  بذل  أيضاً  سيواصل  إنه  قطاعات.  عدة  بني  املشرتكة  اإلقليمية  للمكاتب  المركزياً  ص  مخصَّ التنفيذية 
امليزانية،  عن  خارجة  أموال  حشد  بغية  األفريقية  امليدانية  واملكاتب  أفريقيا«  »إدارة  مع  بالتعاون  خاصة، 
بحسب اللزوم، إلعداد وتنفيذ مبادرات قطاعية/مشرتكة بني القطاعات يف املجاالت ذات األولوية املتعلقة ببناء 
القدرات وتعزيز املؤسسات الثقافية من أجل تنفيذ االتفاقيات وتطوير القطاعات الثقافية النابضة بالنشاط. 
تعزيز  طريق  عن  أفريقيا  يف  الجاري  امليداني  لإلصالح  الحايل  السياق  من  فائدة  أفضل  القطاع  وسيستفيد 
التعاون مع االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية، بوسائل منها عىل الخصوص املكاتب امليدانية، 
املشرتكة  التنسيق  آلية  فيها  )بما  املتحدة  التابعة لألمم  املعنية  املواضيعية  املجموعات  املشاركة يف  وعن طريق 
واالتصال  واإلعالم  بـ«الدعوة  املتصلة  املسائل  بمجموعة  املعني  وفريقها  األفريقي  واالتحاد  املتحدة  األمم  بني 
القدرات  تنمية  تستهدف  التي  املشرتكة  االسرتاتيجية  والربامج  املشاريع  ماهية  تحديد  بغية  والثقافة«( 

املؤسسية.

األولوية العامة املتمثلة باملساواة بني الجنسني

الرابع عىل تعميم االهتمام بالشواغل املتعلقة بالقضايا الجنسانية  سريكَّز يف العمل يف إطار الربنامج الرئييس   ٠5٠١4
يف العمل النظامي املتصل باالتفاقيات بمثابة وسيلة لدعم تحقيق هدف التنمية املستدامة 5 وغريه من أهداف 
بني  باملساواة  الخاصة  الثانية  العمل  لخطة  وفقاً  وذلك  الجنسني،  بني  باملساواة  املتعلقة  املستدامة  التنمية 
التغيري  تحقيق  وبغية  عام 2015.  نرُش يف  الذي  والتنمية  الثقافة  بشأن  التقييم  تقرير  إىل  واستناداً  الجنسني 
ذي الفعل التحوييل فيما يتعلق بقضايا الجنسني، سيرتكَّز العمل يف املقام األول عىل البعد املتعلق بالسياسات. 
الذي  واإلبداع  والرتاث  الجنسني  بني  املساواة  عن  األول  اليونسكو  تقرير  يف  الواردة  التوصيات  إىل  وباالستناد 
نظم  يف  الجنسني  بني  املساواة  إلدماج  تحسني  عن  العمل  سيتمخض  السابقة،  األربع  السنوات  فرتة  يف  نرُش 
البيانات  فيها  بما  املعلومات،  يف جمع  ذلك  باالتفاقيات. وسيساعد  املتصل  العمل  نتائج  وأطر  الدوري  اإلبالغ 
أن  الدول األعضاء  املطلوب من  الترشيعية والسياساتية  التمكني من رصد األطر  الجنس، ويف  لة بحسب  املفصَّ
الحياة  نوال  يف  املرأة  لحق  دعماً  الصلة  ذات  االتفاقيات  بموجب  الدولية  التزاماتها  إطار  يف  وتعتمدها  تعدها 

الثقافية وسبل العيش املستندة إىل الثقافة ويف املشاركة واإلسهام فيهما عىل قدم املساواة.

لتشجيع  جنسانياً  منظوراً  الصلة  ذات  التدريب  وموادُّ  القدرات  بناء  مبادراُت  ن  ستُضمَّ آخر  محور  إطار  ويف   ٠5٠١5
بالقضايا  يتعلق  فيما  تحوييل  فعل  ذات  وبرامج  وتنفيذ سياسات  العام عىل وضع  القطاع  يف  الشأن  أصحاب 

الجنسانية تتواءم مع األهداف املنشودة من االتفاقيات. 

ع عىل استخدام موارد الصناديق املنشأة بموجب االتفاقيات من أجل املبادرات املتصلة بالقضايا  ثم إنه سيُشجَّ  ٠5٠١6
الجنسانية وذلك من خالل تدابري من قبيل اعتماد املساواة بني الجنسني بمثابة معيار للحصول عىل املساعدة 

املالية بحسب االقتضاء.
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التعاون فيما بني القطاعات

النهج  الرئيسية األخرى عىل مجموعة محدودة من املجاالت ذات األولوية حيث يؤتي  الربامج  التعاون مع  سرُيكَّز يف   ٠5٠١٧
د فيه عىل  املستدامة، وسيشدَّ التنمية  أهداف  للعمل من أجل تحقيق  الجامع لتخصصات متعددة أعىل قيمة مضافة 
لتحقيق  دعماً  الثقايف  التنوع  تقدير  بشأن  الرتبية  قطاع  مع  العمَل  ذلك  وسيشمل  الُقطري.  املستوى  عىل  اإلنجاز 
يف  الثقايف  التنوع  وتقدير  الرتاثية  القيم  ونقِل  ترويِج  عىل  خاصة  بصورة  الرتكيز  مع  املستدامة 4،  التنمية  هدف 
العنيف.  التطرف  ومنع  العاملية،  املواطنة  بشأن  والتثقيف  السالم،  بشأن  للتثفيف  الرتويج  بغية  الشباب  أوساط 
دعماً  اإلعالم  وسائل  بتنوع  والنهوض  الفنانني  بحرية  يتعلق  فيما  واإلعالم  االتصاالت  قطاع  مع  التعاون  ق  وسيُعمَّ
لتحقيق هدف التنمية املستدامة 16. وسيعمل قطاع الثقافة وقطاع العلوم الطبيعية معاً لشحذ الوعي بالروابط بني 
البيولوجي وتعزيز اإلدارة املستدامة ملواقع متعددة من املواقع التي حددتها اليونسكو دعماً  الثقايف والتنوع  التنوع 
من  إرساؤه  تم  الذي  القطاعات  بني  التواصل  إىل  واستناداً  و15.  و14  و13  املستدامة 11  التنمية  أهداف  لتحقيق 
الثقافة  للتنمية الحرضية املستدامة، سيعد قطاع  الثقافة  العاملي بشأن تسخري  اليونسكو  أجل املوئل الثالث وتقرير 
شتى  بني  جامعاً  املجال،  هذا  يف  الرائد  القطاع  باعتباره  املستدامة،  الحرضية  التنمية  مجال  يف  مشرتكة  مبادرات 
برامج اليونسكو املعنية باملدن دعماً لتحقيق هدف التنمية املستدامة 11. ثم إن الربنامج الرئييس الرابع سيسهم يف 

مجاالت نشاط أخرى تشمل بنطاقها املنظمة جمعاء من قبيل الحد من مخاطر الكوارث وتغري املناخ.

تنفيذ الربامج

الرشاكات

ر الرشاكات مع الرشكاء املؤسسيني للمنظمة،  فيما يخص جميع االتفاقيات والتوصيات والربامج املرتبطة بها، ستطوَّ  ٠5٠١٨
الخدمات  التي تؤدي  الفئة 2، والهيئات االستشارية والتقييمية  اليونسكو وكراسيها، واملراكز من  بما فيهم شبكات 
املبتغى من ذلك يف  الهدف  املهنية، واملنظمات اإلقليمية، والقطاع الخاص. ويتمثل  املتعلقة باالتفاقيات، واملؤسسات 
القرارات يف مجالها،  الثقافة، وبناء قدرات املهنيني املعنيني بالثقافة ومتَّخذي  صة يف مجال  تعزيز الشبكات املتخصِّ
وتبادل االنتفاع باملمارسات الجيدة وتيسري غريه من املبادالت، مع تعزيز التعاون فيما بني بلدان الجنوب والتعاون 
األمم  منظومة  وكاالت  مع  رشاكات  إلقامة  خاصة  عناية  وستوىل  الشمال.  وبلدان  الجنوب  بلدان  بني  فيما  الثالثي 
املتحدة وبرامجها ذات الصلة دعماً لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 عىل نحو تسهم فيه الثقافة والتصدي 

باألشكال املناسبة للنزاعات والكوارث. وسيمثِّل ذلك دعماً هاماً لتحقيق هدف التنمية املستدامة 17. 

تعبئة املوارد

املوارد  تعبئة  إطاره عىل صعيد  املبذولة يف  الجهود  السنتني 2019-2018  الرابع يف فرتة  الرئييس  الربنامج  سيعزِّز   ٠5٠١9
املالية واملوارد البرشية من أجل الربامج التي يشتمل عليها. 

فستُبذل كل الجهود املمكنة لحشد موارد خارجة عن امليزانية لضمان توفري تمويل كاف لبلوغ األهداف الربنامجية   ٠5٠٢٠
للربنامج  املنشودة  النتائج  من  الرابع  الرئييس  الربنامج  يخص  مما  كل  إطار  يف  تحقيقها  إىل  املرمي  السنتني  لفرتة 
يُسرتشد  لكي  املوارد  لتعبئة  عام  إطار  ُوضع  ولذا  القطاعات.  بني  التعاون  مجاالت  ذلك  يف  بما  )م/5(،  وامليزانية 
يف  املحدَّد  التمويل  نقص  لسد  معاً  السعي  بكيفية  يتعلق  فيما  املانحة  الجهات  فئات  بشتى  االرتباط  شأن  يف  به 
التنبؤ،  التوافق، واملرونة، وإمكانية  التمويل« )SFD( املتمثلة يف  ملبادئ »الحوار املنظَّم بشأن  الوثيقة 39م/5، تبعاً 
ر مقدار املوارد الحرج  املانحة، والشفافية. وسينصّب الرتكيز يف إطار تعبئة املوارد عىل ضمان توفُّ وتنويع الجهات 
وفق  االتفاقيات،  جميع  يخص  فيما  األولوية  سبيل  عىل  بالسياسات  املتعلق  والتدخل  القدرات  بناء  الستدامة  الالزم 
مؤرشات  ووضع  الرصد  يُتناول  أن  وينبغي  العهد.  الحديثة  واملراجعة  التقييم  عمليات  إطار  يف  املقدَّمة  التوصيات 
املجاالت  من  ثانية  مجموعة  باعتبارها  والتواصل،  املعارف،  وتدبر  والتوعية،  العاملي،  النطاق  عىل  املرجعية  القياس 
أمرها عىل حدة.  يف  يُنظر  اتفاقية  لكل  د  املحدَّ الطابع  ذات  والتحديات  االحتياجات  مراعاة  مع  األولوية،  ذات  الهامة 
الرئييس  الربنامج  املنظمة جمعاء، سيتواصل  بنطاقها  تشمل  التي  املوارد  تعبئة  واسرتاتيجية  النقلة،  هذه  إطار  ويف 
خالل  من  وكذلك  املانحة  الجهات  مع  وجماعية  ثنائية  مشاورات  خالل  من  باملوارد  املعنيني  رشكائه  مع  الرابع 
الوثيقة  التمويل املحددة يف  العمل معاً بصورة مشرتكة لتناول االحتياجات إىل  التمويل« بغية  املنظَّم بشأن  »الحوار 

39م/5 املعتمدة.
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الرابع  الرئييس  للربنامج  املانحة  الجهات  من  الحالية  األساسية  املجموعة  لتنويع  جهود  ستُبذل  الخلفية  هذه  وعىل   ٠5٠٢١
إلقامة ترتيبات مع الرشكاء يف املوارد تكون أطول أجالً وأكثر قابلية للتنبؤ بها. وسيشدَّد عىل ضمان قسط متزايد 

من التمويل األكثر مرونة واألخف تخصيصاً لوجوه رصف معينة.

محور العمل ١: حماية أشكال التعبري عن الثقافة والرتاث وحفظها وتعزيزها 
ونقلها من أجل الحوار والتنمية

والكوارث  املناخ  تغري  عن  الناجمة  والتهديدات  والنهب،  املتعمد،  والتدمري  النزاعات،  توقعها  التي  األرضار  بتزايد   ٠5٠٢٢
أي وقت مىض، وال سيّما  من  منها  أمسَّ  الطبيعي  والرتاث  الثقايف  الرتاث  إىل حفظ وصون  الحاجة  تغدو  الطبيعية، 
عوامل  من  مهماً  عامالً  باعتبارها  للثقافة  املوالة  واملكانة   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  اعتماد  إىل  بالنظر 
ووسيلًة  الصمود،  عىل  للقدرة  ومبعثاً  للمعارف،  ومصدراً  املستدامة،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  من  التمكني 

للتحاور والتعاون.

اتفاقيات  تنفيذ  خالل  من  أشكالهما  بجميع  الطبيعي  والرتاث  املادي  الثقايف  الرتاث  وتعزيز  حماية  عىل  وسيُثابر   ٠5٠٢3
قرارات سليمة  اعتمادها  يف  إدارة شؤونها  هيئات  التي ستُدعم  وعام 2001،  وعام 1972  وعام 1970  عام 1954 
ج للتصديق عىل االتفاقيات املتدنية معدَّل االنضمام إليها. أما التدابري املتخذة إلعمال  للحفاظ عىل مصداقيتها. وسرُيوَّ
االتفاقيات  هذه  كل طاقات  تحقيق  إىل  السبيل  تعد  التي  القدرات،  بناء  املبادرات يف مجال  االتفاقيات، فسرتكِّز عىل 
وإىل تعظيم أثرها، وهي مبادرات سيجري إعدادها عىل املستويني الوطني واإلقليمي، مع التشديد عىل إعداد األدوات 
املشورة  إسداء  وسيحظى  الطبيعي.  والرتاث  الثقايف  بالرتاث  املتصلة  األعمال  بمماريس  الخاصة  العملية  واملواد 
القانونية  األطر  تصميم  يف  األعضاء  الدول  إىل  الدعم  تقديم  مع  األولوية،  من  كبرية  بدرجة  بالسياسات  يتعلق  فيما 
واملؤسسية املناسبة التي يُْدَمج البعد املتصل بالرتاث الثقايف إدماجاً كامالً يف ما يوضع وفَقها من السياسات املتعلقة 
بالقطاع الثقايف وغريه من القطاعات والتي تندمج بدورها عىل نحو أفضل ضمن إطار السياسات املتعلقة بالتنمية 
تعبئة  فعالية  الصلة وستسهر عىل  ذات  لالعتمادات  الفعالة  باإلدارة  األمانة  األعمال، ستتكفل  لهذه  ودعماً  الوطنية. 
الطبيعية،  واملواقع  الثقافية  املواقع  وحفظ  الرتاث  حماية  تحسني  إىل  االسرتاتيجي  النهج  هذا  وسيفيض  املوارد. 

وتحسني تبيان ماهيتها وإدارة السياحة املتصلة بها، وزيادة مشاركة املجتمعات املحلية.

ذا درجة كبرية من األولوية يف مجال تنفيذ االتفاقيات. وستقام رشاكات  وسيمثِّل التصدي ألوضاع الطوارئ نشاطاً   ٠5٠٢4
جديدة، وال سيّما من خالل »اسرتاتيجية تعزيز أنشطة اليونسكو يف مجال حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية 
يف حاالت النزاع املسلَّح«، مع املنظمات املهنية املعنية بالرتاث وغريها من أصحاب الشأن املعنيني باالتفاقيات، وأهم 
الفاعلة يف مجال العمل اإلنساني واألمن وتحقيق السالم، بما فيها األطراف املنضوية ضمن منظومة األمم  األطراف 
رة بالطوارئ املتصلة بالنزاعات والكوارث أو املحتمل  املتحدة. وسيقدَّم عىل وجه التحديد دعم هادف للبلدان املترضِّ

ر بها. أن تترضَّ

وستوىل عند اتخاذ هذه التدابري عناية خاصة ألفريقيا وللدول الجزرية الصغرية النامية فيما يتعلق بتنمية السياحة   ٠5٠٢5
املستدامة، وتدبر املخاطر، وصون التنوع البيولوجي، كما تقيض به خطة العمل الخاصة بالدول الجزرية الصغرية 
ر النهج القائم عىل التشارك بني القطاعات وعىل الجمع بني التخصصات،  النامية للفرتة 2016-2021. وسوف يطوَّ
أخطار  من  الحد  ذلك  يف  بما  لها،  والتصدي  للطوارئ  والتأهب  املناخ،  بتغري  املتصلة  املبادرات  بشأن  سيّما  وال 

الكوارث، واملواقع التي حددتها اليونسكو )معازل املحيط الحيوي، والحدائق الجيولوجية، ومواقع الرتاث العاملي(.

يف  الكاملة  النساء  مشاركة  عىل  تنصّب  الجهود  بجعل  وذلك  متميَّز  تركيز  محط  الجنسني  بني  املساواة  وستمثِّل   ٠5٠٢6
حفظ الرتاث وإدارته وصونه ونقله، وفق خطة العمل الثانية الخاصة باملساواة بني الجنسني. وسيظل الشباب فئة 

تُستهدف عىل سبيل األولوية بغية إرشاكهم يف حماية الرتاث ويف نقل املعارف والقيم.
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األطراف  الدول  اهتمام  استدامة  إىل  األمانة  ستسعى  التنفيذي،  املجلس  اعتمدها  التي  االستدامة  ملعايري  ووفقاً    ٠5٠٢٧
عىل  التصديق  وتائر  تحسني  وإىل  مصداقيتها،  عىل  للحفاظ  األهمية  الكبريَي  بها  وتمسكها   1972 عام  باتفاقية 
اتفاقية عام 1954 واتفاقية عام 1970 واتفاقية عام 2001. لكن القدرة املالية عىل مواصلة تنفيذ الربنامج ستبقى 
التربعات،  االعتماد عىل  تزايد  إن  الالزمة.  املوارد  املتوفرة ومقدار  املوارد  الفارق بني مقدار  اتساع  بسبب  أمراً حرجاً 
النتائج وعىل  إيتاء  القدرة عىل  بالرتاث، سيعيق  الخاص  الطوارئ  االتفاقيات وصندوق  التربعات لصناديق  فيها  بما 
تناول األولويات الجديدة. فستبذل جهود طائلة لتحسني تعبئة املوارد، سواء يف ذلك الدعم املايل والدعم باملوظفني، 

ملواجهة هذه التحديات التي تظل ماثلة فيما يتعلق بإمكان االستدامة. 

حماية الرتاث املادي )اتفاقية عام ١9٧٢ الخاصة بالرتاث العاملي وتوصية عام ٢٠١١ الخاصة باملناظر الحرضية 
التاريخية)

باملناظر  الخاصة   2011 عام  وتوصية  العاملي  بالرتاث  الخاصة   1972 عام  اتفاقية  لتنفيذ  العمل  عىل  سيُثابر   ٠5٠٢٨
عىل  وسرُيكَّز  املستدامة.  والتنمية  والتفاهم  الدويل  التعاون  عىل  حافزاً  بصفته  الرتاث  ولتعزيز  التاريخية  الحرضية 
القرارات  العاملي وزيادة فعالية تدبرها، وفق  الحفظ الطويل األمد وتحسني إدارة املمتلكات املدرجة يف عداد الرتاث 
الصادرة عن هيئات إدارة شؤون االتفاقية والتوصيات املقدَّمة يف تقارير املراجعة والتقييم، وعىل نحو يدعم تحقيق 
قيام  دون  للحيلولة  األولوية  ستوىل  كما  املستدامة.  التنمية  أهداف  سياق  يف  املنشودة  الغايات  من  الغاية 4-11 
للربنامج  املنشودة 5  النتيجة  إيتاء  أجل  من  العمل  مع  بالتآزر  قيامها،  عند  لها  والتصدي  والكوارث  النزاع  أوضاع 

وامليزانية )م/5(. 

املعنية  األمانة  بصفته  وذلك  العاملي  النطاق  عىل  والرصد  السياسات  وضع  قيادة  العاملي  الرتاث  مركز  وسيتوىل   ٠5٠٢9
التقني،  الدعم  إليها  م  بالسياسات وسيقدِّ الدول األطراف فيما يتعلق  إىل  إنه سيسدي املشورة  باتفاقية عام 1972. 
متيحاً ممارساته الفضىل ومتعاوناً مع املكاتب امليدانية لبناء قدرات الدول األطراف عىل تنفيذ قرارات هيئات إدارة 
نمواً  البلدان  ألقل  خاصة  عناية  إيالء  مع  العاملي،  الرتاث  عداد  يف  املدرجة  املواقع  حفظ  وتحسني  االتفاقية  شؤون 
وتطوير  الحفظ  أولويات  بني  التوازن  إقامة  صعيد  عىل  املاثل  للتحدي  يُتصدى  وسوف  للخطر.  املعرَّضة  وللمواقع 
املستدامة  والتنمية  العاملي  بالرتاث  الخاصة  السياسة  إعمال  خالل  من  التحتية  البنية  ومشاريع  الصناعية  املشاريع 
الثالثة  الحلقة  الدعم فيما يخص  الصلة. وسيقدَّم  البيئية ذات  الرتاث واآلثار  القدرات يف مجال عمليات تقييم  وبناء 
الدول  التي اعتمدتها  إيتاء معلومات متعلقة بالسياسات والتدابري  التي تم تعزيزها بغية  الدوري،  من عملية اإلبالغ 
خطة  وفق  الطبيعي  والرتاث  الثقايف  الرتاث  إدارة  يف  املرأة  مشاركة  وزيادة  املستدامة  بالتنمية  للنهوض  األطراف 
الفعال وتقييم املفاعيل. وسيواَصل بذل الجهود  الثانية الخاصة باملساواة بني الجنسني والتمكني من الرصد  العمل 
األطراف  الدول  إىل  املقدَّم  التمهيدي  والدعم  التفاعيل  الرصد  قبيل  من  األخرى،  النظامية  اإلجراءات  نجاعة  لتحسني 

بشأن القوائم املؤقتة وتحقيق انسجامها وبشأن الرتشيحات.

ووفقاً للتطلع 5 لخطة االتحاد األفريقي لعام 2063 وخطة العمل الخاصة بالدول الجزرية الصغرية النامية للفرتة   ٠5٠3٠
2016-2021، ستُتخذ تدابري لدعم أفريقيا والدول الجزرية الصغرية النامية يف حماية التنوع البيولوجي وتخفيف 
الدعم  م  وسيقدَّ املستدامة.  السياحة  تطوير  ويف  الرتشيح  عملية  يف  املحلية  املجتمعات  إرشاك  مع  املناخ،  تغري  وطأة 

لتعزيز األطر املؤسسية والقانونية يف مجال حماية الرتاث وإدارته، وبناء القدرة عىل تطبيقها.

العمل  خطة  تنفيذ  بغية  االتفاقية،  شؤون  إدارة  هيئات  يف  القرارات  اتخاذ  إجراءات  لدعم  خاصة  عناية  وستوىل   ٠5٠3١
العاملي للفرتة 2012-2022 والقيام، مع الدول األطراف وغريها من أصحاب الشأن  االسرتاتيجية الخاصة بالرتاث 
الرشاكات عىل  إقامة  العاملي. وسيُعمل من خالل  الرتاث  استدامة صندوق  إمكان  زيادة  باستطالع سبل  الرئيسيني، 
من  واملراكز  الحكومية،  غري  واملنظمات  الصلة،  ذات  األعمال  ومماريس  والنساء،  املحلية،  املجتمعات  مشاركة  تعزيز 
الفئة 2، يف تنفيذ االتفاقية الخاصة بالرتاث العاملي. وستُعزَّز وجوه الرتابط بني الثقافة والطبيعة من خالل تعاضد 
الثقايف  بالرتاث  الخاصة  االتفاقيات  بسائر  يتعلق  فيما  الطبيعية  العلوم  قطاع  مع  التعاون  يف  املتمثل  القطاعات 
والتنوع البيولوجي والربامج الدولية الحكومية بغية اإلسهام يف تحسني اإلدارة املستدامة ملوارد الرتاث واملواقع التي 
املستدامة 7-4  التنمية  غاية  مع  وبالتوافق  طليعية.  مبادرة  بمثابة  وذلك  أفريقيا،  يف  سيّما  وال  اليونسكو،  حددتها 
التفاهم  وتنّمي  الرتاث  بقيم  وتنهض  الشباب  مشاركة  تعزِّز  التطوعي  والعمل  التثقيف  مجال  يف  املبادرات  ستظل 

بمثابة وسيلة تساعد يف اتقاء النزاعات.
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النتيجة المنشودة ١: قيام الدول األعضاء بتحديد التراث المادي وحمايته ورصده وإدارته إدارة 
مستدامة، وال سيّما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام ١9٧٢ تنفيذاً فعاال١ً

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019 

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

إدارة شؤون اتفاقية   - ١
عام 1972 إدارة سليمة 

كما يُبنيَّ يف القرارات/
املقرَّرات الصادرة عن 

هيئات إدارة هذه الشؤون

ً نعم –نعم –جزئيا

عدد املمتلكات املدرجة   - ٢
يف عداد الرتاث العاملي 

التي تُعزَّز فيها القدرات 
عىل الحفظ وعىل اإلدارة، 

بما يف ذلك ما يجري 
بالتعاون مع املعاهد 

واملراكز من الفئة 2

119 منها 38 يف أفريقيا و8 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

130 منها 44 يف أفريقيا  –
و12 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

120 منها 41 يف أفريقيا و10  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد الجهات املعنية   - 3
املنبثقة عن املجتمع 

األهيل، بما فيه الشباب 
والنساء، التي تسهم يف 

حفظ املمتلكات املدرجة 
يف عداد الرتاث العاملي 
ويف التثقيف يف مجال 
الرتاث العاملي ضمن 

إطار املشاريع واملبادرات 
املتصلة باليونسكو

2100 منها 400 يف أفريقيا 
و40 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

2300 منها 480 يف أفريقيا  –
و70 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

2200 منها 460 يف أفريقيا  –
و60 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

عدد املمتلكات املدرجة   - 4
يف عداد الرتاث العاملي 

م يف إطار  التي يُعمَّ
صونها وإدارتها األخذُ 

بأهداف التنمية املستدامة 
وبسياسة التنمية 

املستدامة للرتاث العاملي

89 منها 27 يف أفريقيا و4 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

110 منها 32 يف أفريقيا و6  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

100 منها 30 يف أفريقيا و5  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد الدول األطراف التي   - 5
تضع قوائم مؤقتة جديدة 
أو تراجع القوائم املؤقتة 

املوجودة، والنسبة املئوية 
مللفات الرتشيح املتطابقة 
مع املتطلبات املقيض بها

خط األساس 1: 50 منها 3 يف 
أفريقيا و3 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

خط األساس 2: ومنها 81٪ منها 
7٪ يف أفريقيا و2٪ يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية

الهدف 1: 58 منها 7 يف  –
أفريقيا و5 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

الهدف 2: ومنها 82٪ منها  –
10٪ يف أفريقيا و3٪ يف 
الدول الجزرية الصغرية 

النامية

الهدف 1: 50 منها 5 يف  –
أفريقيا و4 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

الهدف 2:  ومنها 80٪ منها  –
10٪ يف أفريقيا و2٪ يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية

وامليزانية للربنامج  املنشودة  النتائج  من  يخصه  ما  جميع  بشأن  الرابع  الرئييس  بالربنامج  الخاص  الفصل  نهاية  يف  الواردة  التكميلية  املعلومات  إىل  الرجوع  يرجى   1 
)م/5( ومؤرشات األداء ذات الصلة.
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مكافحة استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة )اتفاقية عام ١9٧٠ واتفاقية اليونسكو 
لعام ٢٠١5 املتعلقة باملتاحف ومجموعات التحف)

ويُبتغى  فعالة.  املنقولة مكافحة  باملمتلكات  املرشوع  االتجار غري  ملكافحة  بأهمية عظمى  عام 1970  اتفاقية  تتسم   ٠5٠3٢
أن تؤدي هذه االتفاقية دوراً محورياً يف مكافحة تمويل املجموعات اإلجرامية وعملياتها، وال سيّما يف سياق النزاعات 
يف  القيادي  دورها  تأكيد  إىل  اليونسكو  وستسعى  جديدة.  دعم  طلبات  آتت  والتي  املنشأ،  بلدان  من  بكثري  املاّسة 
صون املمتلكات الثقافية املنقولة من خالل الرتويج لهذه االتفاقية وتنفيذها، معطوفًة عىل توصية عام 2015 بشأن 

املتاحف ومجموعات التحف.

ع التصديق عىل اتفاقية عام 1970 واتفاقية عام 1995 للمعهد الدويل لتوحيد القانون الخاص املكملة  وسوف يُشجَّ  ٠5٠33
لها باعتباره رشطاً مسبقاً ذا أولوية من أجل تحقيق نجاعة العمل التقنيني الذي تضطلع به املنظمة وحماية الرتاث 
دولها  عدُد  املتدني  املناطق  عىل  الرتكيز  مع  التوعية،  خالل  من  ذلك  عىل  وسيثابَر  املرشوع.  غري  االتجار  من  الثقايف 
التي صدَّقت عىل االتفاقية، ومنها الدول الجزرية الصغرية النامية. وإىل جانب ذلك سرتكِّز األمانة مواردها عىل دعم 
بناء  وسيتّسم  تنفيذها.  يف  والسياساتي  االسرتاتيجي  اإلرشاد  إسداء  بغية   1970 عام  اتفاقية  شؤون  إدارة  هيئات 
الدول  قدرات  لتعزيز  بأهمية محورية  عام 2015،  توصية  وفيما يخص  عام 1970  اتفاقية  فيما يخص  القدرات، 
الجزرية  والدول  ألفريقيا  خاصة  عناية  إيالء  مع  القانونية،  أطرها  وتنسيق  والتقنية  والقانونية  املؤسسية  األعضاء 
النشاط  مبادرات يف مجال  للفرتة 2016-2021. وستُتخذ  الدول  بهذه  الخاصة  العمل  النامية وفق خطة  الصغرية 
واملجتمع  والخرباء،  السياسات،  وتضع  العام  الشأن  يف  تبّت  التي  الجهات  تستهدف  التواصيل  والنشاط  الدعوي 
الجنساني،  املنظور  يراعي  نهج  التواصل  القدرات وعىل صعيد  بناء  املبذولة عىل صعيد  الجهود  يف  وسيُتّبع  املدني. 
بالتوافق مع خطة العمل الثانية الخاصة باملساواة بني الجنسني، وبدعم من رشكاء اليونسكو املؤسسيني، بما فيهم 
املعهد الدويل لتوحيد القانون الخاص، واملنظمة الدولية للرشطة الجنائية، واملنظمة العاملية للجمارك، ومكتب األمم 
للمجلس  التابع  وترميمها  الثقافية  املمتلكات  صون  لدراسة  الدويل  واملركز  والجريمة،  باملخدرات  املعني  املتحدة 
املتحدة وغريها  األمم  منظومة  من  فاعلة  أطراف  مع  إقامة رشاكات جديدة  إىل  للمتاحف، وغريها. وسيُسعى  الدويل 
السياحة.  وقطاع  األكاديمية،  واألوساط  الفن،  سوق  ومع  اإلقليمية،  املنظمات  أو  الحكومية  الدولية  املنظمات  من 
وسرُيفد تقييم االحتياجات الذي يستلزمه ذلك باملعلومات الواردة يف تقارير األربع السنوات واملعلومات التي توفرها 

شبكات الجامعات الحديثة اإلنشاء.

وستوىل عناية خاصة للبلدان املتأثرة بأوضاع الطوارئ وذلك بالتآزر مع العمل لتحقيق النتيجة املنشودة 5 للربنامج   ٠5٠34
الدعوي،  النشاط  صعيد  عىل  جهودها  وستعزز  القدرات،  بناء  أنشطة  إجراء  األمانة  وستواصل  )م/5(.  وامليزانية 
إىل  ستسدي  إنها  للخطر.  املعرَّضني  واملتاحف  الرتاث  حماية  أجل  من  بالطوارئ  خاصة  تدابري  اتخاذ  إىل  وستدعو 
م إليها الدعم التقني لكي تزيد تأهبها وتقوم عىل نحو فعال  الدول األعضاء املشورة فيما يتعلق بالسياسات وستقدِّ
فريق  مع  الشأن  هذا  يف  تواصلها  وستعزز  املتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس  عن  الصادر   2199 القرار  بتنفيذ 
الرصد املعني بالعقوبات التابع لألمم املتحدة. كما أن األمانة ستدعم أعمال »اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة 
املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املرشوع« إذ تؤدي دورها بصفتها هيئة تفكري 
فريدة الستطالع الوسائل البديلة لحل املنازعات املتعلقة بالرتاث الثقايف دعماً لتحقيق غاية التنمية املستدامة 4-16.

تنفيذها  وستدعم   2015 عام  لتوصية  ج  فسرتوِّ القدرات  بناء  ومبادرات  املستوى  الرفيعة  املنتديات  اجتماعات  أما   ٠5٠35
املتعلقة  األربع سنوات  بتقارير  أجل ذلك. وسيستعان  العمل من  للمشاركة يف  الشأن  تعبئة أصحاب  وستُساعد عىل 
بدور  التوصية. وسيُنهض  أحكام هذه  بينها وبني  واملواءمة  الصلة  ذات  الوطنية  السياسات  ملراجعة  التوصية  بهذه 

هذه التوصية يف الرتويج للحوار بني املتاحف والشعوب األصلية فيما يتعلق بإعادة املمتلكات الثقافية.
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النتيجة المنشودة ٢: قيام الدول األعضاء بمكافحة استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات 
الثقافية بطرق غير مشروعة، وال سيّما من خالل تنفيذ اتفاقية عام ١9٧٠ تنفيذاً فعاالً ومن 

خالل أعمال اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها األصلية 
أو ردها في حالة االستيالء غير المشروع، وقيام الجهات المعنية العاملة على تنفيذ توصية 

اليونسكو لعام ٢٠١5 بشأن المتاحف ومجموعات التحف بتعزيز دور المتاحف

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019 

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

ممارسة اإلدارة السليمة   - ١
من خالل تنفيذ 

القرارات/املقرَّرات 
االسرتاتيجية الصادرة 

عن هيئات إدارة شؤون 
اتفاقية عام 1970 

و»اللجنة الدولية 
الحكومية لتعزيز إعادة 

املمتلكات الثقافية إىل 
بالدها األصلية أو ردها 

يف حالة االستيالء غري 
املرشوع«، بالتوافق مع 
العمل لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة

نعم –نعم –نعم

زيادة عدد الدول األعضاء   - ٢
يف اتفاقية عام 1970، 

وال سيّما دول الكاريبي، 
ورشق أفريقيا، وجنوب 

رشق آسيا، واملحيط 
الهادي

134 منها 30 يف أفريقيا و8 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

141 منها 31 يف أفريقيا  –
و10 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية*  

140 منها 31 يف أفريقيا و10  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية*  

عدد تقارير األربع   - 3
سنوات التي تقدَّم بحسب 
الجوانب الرئيسية لتنفيذ 

االتفاقية، وتأتي بأدلة 
عىل العمل لبلوغ الغايات 
املنشودة يف سياق أهداف 

التنمية املستدامة

73 منها 9 يف أفريقيا و5  –58 منها 4 يف أفريقيا
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

71 منها 8 يف أفريقيا و5  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد حاالت النجاح يف   - 4
إعادة أو ورّد املمتلكات 

الثقافية، بما فيها حاالت 
املمتلكات اآلتية من 

البلدان التي تشهد أوضاع 
طوارئ والحاالت املتصلة 

بتمويل اإلرهاب وذلك 
بالتنسيق مع املنظمات 

الرشيكة ومع سوق الفن، 
بالتوافق مع غاية التنمية 

املستدامة 4-16

14 منها 3 تشهد أوضاع  –غري منطبق
طوارئ

14 منها 3 تشهد أوضاع  –
طوارئ

* األهداف تراكمية، أي أنها تُحسب بإضافة خط األساس إىل املتوقع تحقيقه بحلول نهاية عام 2019.
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019 

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد املبادرات التي   - 5
يتخذها أصحاب الشأن 

املتلقني للدعم والتي 
نت وعزِّزت  تكون قد حسَّ
أدوار املتاحف يف تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة 

ويف تجسيد أحكام 
توصية عام 2015 بشأن 

حماية وتعزيز املتاحف 
ومجموعات التحف 

وتنوعها والدور الذي 
تؤديه يف املجتمع

)موارد خارجة عن   
امليزانية فقط( 

30 منها 7 يف أفريقيا و2  –غري منطبق
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

30 منها 7 يف أفريقيا و2  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

* األهداف تراكمية، أي أنها تُحسب بإضافة خط األساس إىل املتوقع تحقيقه بحلول نهاية عام 2019.

حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلَّح )اتفاقية عام ١954 وبروتوكوالها )لعام ١954 وعام ١999((

هذه  باعتبار   )1999 وعام   1954 )لعام  وبروتوكوَليها   1954 لعام  الهاي  اتفاقية  لتنفيذ  العمل  عىل  سيُثابر   ٠5٠36
الثقافية يف أوقات السلم ويف أوقات الحرب. وسيرتكَّز العمل عىل  الرئييس لحماية املمتلكات  الدويل  النصوص اإلطاَر 
املمتلكات  يعزِّز حماية  ما  اعتماد  أوسع نطاق ممكن، وعىل دعم  االتفاقية وبروتوكوَليها عىل  التصديق عىل  تشجيع 

الثقافية من التدابري اإلدارية والقانونية والعسكرية والتقنية عىل املستوى الوطني.

يف  األطراف  واجتماعات  الهاي،  اتفاقية  يف  املتعاقدة  السامية  لألطراف  النظامية  االجتماعات  عمل  األمانة  وستدعم   ٠5٠3٧
الربوتوكول الثاني، واجتماعات اللجنة الدولية الحكومية املعنية بهذا الربوتوكول، وستقدِّم الدعم إىل الدول األطراف 
الدول  إىل  التقنية  املساندة  تقديم  عىل  الدعم  هذا  يف  وسرُيكَّز  فعاالً.  تنفيذاً  منها  كل  وقرارات  مقرَّرات  تنفيذ  يف 
الصندوق  ج الستخدام  الثقافية. وسرُيوَّ للممتلكات  املعزَّزة  الحماية  بتحديد وتقديم طلبات منح  قيامها  األطراف يف 
الخاص بتنفيذ التدابري التمهيدية والتدابري الطارئة وتدابري االسرتجاع، وستسانَد الدول األطراف يف تنفيذها الفعال 

للمشاريع الـُمموَّلة عن طريق هذه اآللية.

بغية  تدريبية  وأدوات  مواد  وتعميم  إنتاج  ستستتبع  القدرات،  لبناء  مبادرات  تنفيذ  عىل  التقني  الدعم  وسيرتكَّز   ٠5٠3٨
العسكريني،  لدى  الالزمة  القدرات  لتعزيز  خاصة  عناية  وستوىل  عملياً.  وبروتوكوَليها  الهاي  اتفاقية  تطبيق  تعزيز 
والنهوض بتطبيق واستخدام الكتيب الخاص بهم ذي العنوان »حماية الرتاث الثقايف« الذي أُعّد خالل فرتة السنوات 
الرشاكات  أجله  من  ستُعزَّز  الذي  األمر  القانون،  إنفاذ  قوى  يف  العاملني  لتدريب  جهود  ستُبذل  كما  السابقة.  األربع 
رشاكات  إقامة  وستُنشد  األزرق،  للدرع  الدولية  واللجنة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  الرشاكة  مثل  القائمة، 
وامليزانية  للربنامج  املنشودة 5  النتيجة  إليتاء  العمل  مع  التآزر  به  يتحقق  نحو  املبادرات عىل  هذه  جديدة. وستُتخذ 

)م/5(.

وستُتَّبع اسرتاتيجية خاصة بالتصديق يُركَّز يف إطارها بوجه خاص عىل منطقة أفريقيا، والبلدان التي تشهد أوضاع   ٠5٠39
نزاع أو أوضاع ما بعد النزاع، والدول الجزرية الصغرية النامية. كما أن األمانة ستدعم، يف إطار املتابعة فيما يتعلق 
وسياسات  قوانني  واعتماَد  ومراجعَة  إعداَد   ،2021-2016 للفرتة  الصغرية  الجزرية  بالدول  الخاصة  العمل  بخطة 

د مبادئ وأحكام اتفاقية الهاي وبروتوكوَليها.  وطنية تجسِّ

عملية  بتيسري  وذلك  وبروتوكوَليها   1954 لعام  الهاي  اتفاقية  تنفيذ  بشأن  الدوري  اإلبالغ  نظام  لتحسني  وسيُعمل   ٠5٠4٠
الواسع  وتعميمها  الوطنية  التقارير  يف  املبيَّنة  النتائج  وبنرش  اإلبالغ،  استمارة  وبتعديل  الوطنية  التقارير  تقديم 

النطاق بغية التشجيع عىل تبادل املمارسات الفضىل وتبنّيها. 
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النتيجة المنشودة 3: قيام الدول األعضاء بتحسين حماية الممتلكات الثقافية، وال سيّما عن 
طريق تصديق الكثير منها على اتفاقية عام ١954 وبروتوكوَليها )لعام ١954 وعام ١999( 

وتنفيذ هذه النصوص تنفيذاً فعاالً

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019 

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

ممارسة اإلدارة السليمة   - ١
من خالل تنفيذ 

القرارات/املقرَّرات 
االسرتاتيجية الصادرة 

عن هيئات إدارة شؤون 
اتفاقية عام 1954 

وبروتوكولها الثاني لعام 
1999

نعم –نعم –نعم

زيادة عدد الدول األطراف   - ٢
يف اتفاقية عام 1954 

وبروتوكوَليها )لعام 
1954 وعام 1999(، 

وال سيّما من بني الدول 
األفريقية والبلدان التي 

ً تشهد نزاعاً مسلَّحا

خط األساس ١: اتفاقية الهاي 
لعام 1954: 129 منها 26 يف 
أفريقيا و4 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

خط األساس ٢: الربوتوكول 
األول: 107 منها 14 يف أفريقيا 
و3 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

خط األساس 3: الربوتوكول 
الثاني: 73 منها 8 يف أفريقيا 

و2 يف الدول الجزرية الصغرية 
النامية

الهدف 1: اتفاقية الهاي لعام  –
1954: 142 منها 30 يف 

أفريقيا و5 يف الدول الجزرية 
الصغرية النامية*  

الهدف 2: الربوتوكول األول:  –
112 منها 16 يف أفريقيا و3 

يف الدول الجزرية الصغرية 
النامية* 

الهدف 3: الربوتوكول الثاني:  –
86 منها 15 يف أفريقيا و2 
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية* 

الهدف 1: اتفاقية الهاي لعام  –
1954: 138 منها 30 يف 

أفريقيا و5 يف الدول الجزرية 
الصغرية النامية* 

الهدف 2: الربوتوكول األول:  –
110 منها 16 يف أفريقيا و3 

يف الدول الجزرية الصغرية 
النامية* 

الهدف 3: الربوتوكول الثاني:  –
83 منها 12 يف أفريقيا و2 
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية* 

عدد التقارير الوطنية   - 3
املقدَّمة بشأن تنفيذ 
اتفاقية الهاي لعام 

1954 وبروتوكوَليها 
)لعام 1954 وعام 

)1999

10 منها 5 يف أفريقيا –15 منها 7 يف أفريقيا –38 منها واحدة يف أفريقيا

عدد الدول األطراف   - 4
التي تكون قد أَعملت 

عىل نحو فّعال مساعدة 
دولية أو غريها من 

أصناف املساعدة بموجب 
الربوتوكول الثاني لعام  

1999

)موارد خارجة عن   
امليزانية فقط(

9 منها واحدة يف أفريقيا  –9 منها واحدة يف أفريقيا –7 منها واحدة يف أفريقيا
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019 

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد أصحاب الشأن   - 5
املتلقني للدعم الذين 
يكونون قد أسهموا 

يف األنشطة الحمائية 
والتوعوية، بما يف ذلك 

إسهامهم يف عنارص 
االسرتاتيجية الخاصة 

بتعزيز أنشطة اليونسكو 
يف مجال حماية الثقافة 

وتشجيع التعددية 
الثقافية يف حاالت النزاع 

املسلَّح

12 منها 6 يف أفريقيا وواحدة  –9 منها 7 يف أفريقيا
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

8 منها 4 يف أفريقيا وواحدة  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية 

* األهداف تراكمية، أي أنها تُحسب بإضافة خط األساس إىل املتوقع تحقيقه بحلول نهاية عام 2019.

حماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )اتفاقية عام ٢٠٠١(

كانت األحياز  أياً  باملياه،  املغمور  الثقايف  الرتاث  اتفاقية عام 2001 عىل مكافحة نهب  بتنفيذ  املتعلق  العمل  سيرتكَّز   ٠5٠4١
أخالقية.  غري  بصورة  واستعادته  به،  املرشوع  غري  واالتجار  تجارية،  ألغراض  الرتاث  هذا  واستغالل  املعنية،  املائية 
املشورة  إسداء  وعىل  املكان،  عني  يف  تجري  وقانونية  تقنية  حماية  املواقع  حماية  زيادة  عىل  األنشطة  وسترتكَّز 

السياساتية والعلمية يف مجال دراسة اآلثار املغمورة باملياه.

والدول  األفريقية  الدول  عىل  خاصة  بصورة  الرتكيز  مع  االتفاقية،  عىل  املصدِّقة  الدول  عدد  لزيادة  األولوية  وستوىل   ٠5٠4٢
العلمية  االستشارية  الهيئة  فيها  بما  االتفاقية،  شؤون  إدارة  هيئات  عمل  األمانة  وستدعم  النامية.  الصغرية  الجزرية 
والفنية، وستقدِّم إىل الدول األطراف الدعم يف تنفيذ قراراتها ومقرَّراتها عىل نحو فّعال. وسيحظى إعداُد وإيفاُد بعثات 
لتقديم  باعتبارهما وسيلًة  األولوية  العلمية والفنية بدرجة كبرية من  الهيئة االستشارية  التي تنظِّمها  التقنية  املساعدة 
بالسياسات،  يتعلق  فيما  املشورة  باملياه. وستُسدى  املغمور  الثقايف  تراثها  يف حماية  األطراف  الدول  إىل  املبارش  الدعم 

وال سيّما فيما يخص تجسيد أحكام االتفاقية يف الترشيعات الوطنية، وتحقيق االنسجام عىل هذا الصعيد.

االتفاقية  لتنفيذ  األطراف  الدول  تبذلها  التي  الجهود  دعم  بغية  القدرات  بناء  مجال  يف  هادفة  مبادرات  وستُتخذ   ٠5٠43
باالستغالل  أو  بالنهب  مهدَّدة  باملياه  املغمورة  الرتاث  مواقع  كون  حاالت  يف  سيّما  وال  الوطني،  املستوى  عىل 
ودعوية  توعوية  جهود  وستُبذل  أخالقي.  غري  نحو  عىل  باالستعادة  أو  املرشوع  غري  باالتجار  أو  تجارية  ألغراض 
عناية خاصة  ذلك  يف  باملياه. وستوىل  املغمور  الرتاث  موارد  إىل  نحو مسؤول  عىل  العام  الجمهور  بوصول  للنهوض 
للفرتة النامية  الصغرية  الجزرية  بالدول  الخاصة  العمل  خطة  وفق  النامية،  الصغرية  الجزرية  والدول   ألفريقيا 

2016-2021. وسرُتاعى يف عمل األمانة التحديات املحدَّدة الطابع التي تواَجه يف حفظ الرتاث الثقايف املغمور باملياه 
يف الدول الجزرية الصغرية النامية، ويف غريها من الدول األعضاء أيضاً. وسيجري جمُع وتعميُم ما يبنيِّ املمارسات 

الفضىل يف مجال إدارة مواقع الرتاث الثقايف املغمور باملياه.

وستُعزَّز الوقاية من نهب مواقع الرتاث املغمور باملياه ومن استغاللها ألغراض تجارية وذلك بالتعاون مع الهيئات   ٠5٠44
من  واسعة  الجنائية، وكذلك عن طريق شبكة  للرشطة  الدولية  واملنظمة  البحرية،  والقوات  القانون،  إلنفاذ  الوطنية 
وتوعوية  تثقيفية  مبادرات  وستُتخذ  باملياه.  املغمور  الثقايف  بالرتاث  يتعلق  فيما  الناشطة  الحكومية  غري  املنظمات 

للنهوض بقيم الرتاث وحماية الرتاث الثقايف يف أوساط الشباب.

مع  القطاعات  بني  التعاون  خالل  من  للمحيطات  املتحدة  األمم  شبكة  مع  التعاون  لتعزيز  خاصة  عناية  وستوىل   ٠5٠45
اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات. وسوف يتم من خالل تعزيز الشبكات القائمة والسعي إىل إقامة رشاكات 
واملراكز من  املدني،  الصلة، واملجتمع  ذات  األعمال  الغّواصني، ومماريس  جديدة تشجيُع وتحسنُي مشاركة جماعات 
الفئة 2، وشبكة دراسة اآلثار املغمورة باملياه التابعة لربنامج توأمة الجامعات وربطها الشبكي، وكرايس اليونسكو، 

يف تنفيذ اتفاقية حماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه.
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النتيجة المنشودة 4: قيام الدول األعضاء بتحديد التراث الثقافي المغمور بالمياه وحمايته 
وإدارته إدارة مستدامة، وال سيّما عن طريق تصديق الكثير منها على اتفاقية عام ٢٠٠١ وتنفيذ 

هذه االتفاقية تنفيذاً فعاالً

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019 

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

ممارسة اإلدارة السليمة   - ١
من خالل تنفيذ 

القرارات/املقرَّرات 
االسرتاتيجية الصادرة 

عن هيئات إدارة شؤون 
اتفاقية عام 2001

نعم –نعم –نعم

زيادة عدد الدول األطراف   - ٢
يف اتفاقية عام 2001 

وال سيّما الدول األفريقية 
والدول الجزرية الصغرية 

النامية

58 منها 10 يف أفريقيا و10 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

63 منها 12 يف أفريقيا و11  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية* 

61 منها 12 يف أفريقيا و11  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية* 

عدد الدول األعضاء   - 3
املتلقية للدعم التي تكون 

قد اتخذت خطوات عىل 
طريق وضِع أو تحديِث 

السياسات املتعلقة 
بحماية الرتاث املغمور 
باملياه من أجل تحقيق 

األهداف املنشودة من 
اتفاقية عام 2001

10 منها 2 يف أفريقيا و2 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

18 منها 2 يف أفريقيا و4  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

16 منها 2 يف أفريقيا و4  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد أصحاب الشأن   - 4
املتلقني للدعم الذين 
يكونون قد أسهموا 

يف األنشطة الحمائية 
والتوعوية

30–  *38–  *36

عدد الدول األعضاء التي   - 5
تكون قد قدَّمت أدلة عىل 

العمل من أجل بلوغ 
الغايات املنشودة يف سياق 

أهداف التنمية املستدامة

)موارد خارجة عن   
امليزانية فقط(

5 –5 –غري منطبق

*  األهداف تراكمية، أي أنها تُحسب بإضافة خط األساس إىل املتوقع تحقيقه بحلول نهاية عام 2019.

حماية الثقافة يف حاالت الطوارئ من خالل التأهب والتصدي لها

بالتأهب  الخاص  الثقافة  قطاع  برنامج  تطوير  يف  امليض  عىل  املنشودة  النتيجة  هذه  لتحقيق  العمل  إطار  يف  سرُيكَّز   ٠5٠46
للطوارئ والتصدي لها وفق األطر والسياسات ذات الصلة املتفق عليها دولياً من قبيل إطار عمل سنداي للحد من 
مخاطر الكوارث للفرتة 2015-2030، وابتغاء تنفيذ اسرتاتيجية تعزيز أنشطة اليونسكو الخاصة بحماية الثقافة 

وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلَّح تنفيذاً ناجعاً.
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باالستناد إىل القدرات املتوفرة واألطر التقنينية التي تهيئ لها اتفاقيات اليونسكو الخاصة بالثقافة، سيعزِّز الربنامج   ٠5٠4٧
الثقافة،  قطاع  مساندة  خالل  من  وذلك  األعضاء  الدول  تجنيها  التي  الصلة  ذات  املنافع  ن  وسيحسِّ وأثرها  تآزرها 
الدعم  وتقديم  بالسياسات  يتعلق  فيما  املشورة  إسداء  طريق  عن  بذلك  وسيُضطلع  امليدانية.  املكاتب  ويف  املقر  يف 
الرتاث يف  إطار صندوق حماية  وإدارتها يف  املالية  املوارد  املعارف، وتعبئة  تدبر  التدريب، وخدمات  التقني، وتوفري 
النحو املحدَّد يف إطار مؤرش لألداء  حاالت الطوارئ واملوارد األخرى لدعم تنفيذ املشاريع من خالل االتفاقيات، عىل 
ص لهذا الغرض. وإضافة إىل ذلك ستقام آلية للتحرك الرسيع عن طريق قائمة خرباء، مستعدين لكي يُنرشوا  مخصَّ
تقييم األرضار، واملشورة  فيما يخص عمليات  األعضاء  الدول  إىل  الدعم  االحتياجات ويقدِّموا  ما يستجد من  بحسب 

التقنية، وتدابري الصون املستعجلة.

اإلجراءات  األمنية ويف  االسرتاتيجيات  اإلنسانية ويف  األنشطة  للثقافة يف  األمانة إلدماج منظور  وبموازاة ذلك ستعمل   ٠5٠4٨
األمم  منظومة  كيانات  سائر  مع  بالتعاون  الخصوص  عىل  وذلك  وحفظه،  السالم  وبناء  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 
التماسك  رصح  يف  ولبنًة  السالم  تحقيق  من  للتمكني  قوياً  عامالً  تمثل  الثقافة  أن  من  انطالقاً  ورشكائها،  املتحدة 
الثقايف،  املجال  من خارج  املعنيني  الشأن  أصحاب  من  مع جهات  اليونسكو  السياق ستتواصل  هذا  ويف  االجتماعي. 

وستنشئ رشاكات ابتكارية وأدوات لتعميم االهتمام بالثقافة يف سياساتها وبرامجها وتعزيز القدرات ذات الصلة.

الطوارئ،  حاالت  يف  بالثقافة  املرتبطة  والفرص  املخاطر  تقييم  عىل  أقدر  اليونسكو  ستكون  الجهود  هذه  وبفضل   ٠5٠49
النزاعات، وعىل تعزيز صمود  أو بعد  الكوارث  آليات تقييم االحتياجات بعد  املتحدة من  وبخاصة فيما تنسقه األمم 
الدول األعضاء وقدراتها عىل اتّقاء فقدان الرتاث الثقايف يف النزاعات والكوارث الطبيعية والتخفيف من وطأة فقدانها 
عند حدوثه، وتعويض هذا الفقدان. ويف هذا السياق ستوىل عناية خاصة لبلدان أفريقيا، وأقل البلدان نمواً، ومناطق 
وال سيّما  النامية،  الصغرية  الجزرية  والدول  مزيدة،  ملخاطر  واملعرَّضة  أزمات  تشهد  التي  بأصقاعه  املحيطة  العالم 

فيما يخص الكوارث الطبيعية. 

ل يف املقام األول من موارد خارجة عن امليزانية. إن املبادرات التي سيتم إعدادها ستُموَّ  ٠5٠5٠

النتيجة المنشودة 5: حماية الثقافة وتعزيز التعددية الثقافية في حاالت الطوارئ عن طريق 
تحسين التأهب والتصدي لها، وال سيّما عن طريق تنفيذ وثائق اليونسكو التقنينية المتعلقة 

بالثقافة تنفيذاً فّعاالً

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019 

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء   - ١
املتلقية للدعم التي تكون 
قد اتخذت تدابري واتّبعت 
سياسات من أجل التنفيذ 
الفعال لوثائق اليونسكو 

التقنينية فيما يتعلق 
بأوضاع الطوارئ

غري منطبق

)مالحظة: نظراً للطابع الذي 
ال يمكن التنبؤ به لحاالت 

الطوارئ، ال يمكن تحديد الحالة 
املرجعية(

انظر املعلومات التكميلية  –
الواردة يف نهاية الفصل 

الخاص بالربنامج الرئييس 
الرابع

انظر املعلومات التكميلية  –
الواردة يف نهاية الفصل 

الخاص بالربنامج الرئييس 
الرابع

عدد ما تتخذه الدول   - ٢
املتلقية للدعم واألطراف 

الفاعلة الدولية الحكومية 
ذات الصلة، يف إطار 

وثائق اليونسكو التقنينية 
الدولية، من القرارات 

املتعلقة بالسياسات 
والتدابري التي تمكِّن من 

إدماج البعد الثقايف ضمن 
إطار األنشطة اإلنسانية، 
واالسرتاتيجيات األمنية، 
وعمليات حفظ السالم 

وبنائه

8– 10– 10
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019 

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء، بما   - 3
فيها الدول األفريقية 

والدول الجزرية الصغرية 
النامية، التي يتم دعمها 

من خالل آلية التحرك 
الرسيع ملواجهة األوضاع 

الطارئة

)موارد خارجة عن   
امليزانية فقط(

10 منها واحدة يف أفريقيا  –غري منطبق
و2 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

10 منها واحدة يف أفريقيا و2  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد ما يُجرى فعالً يف   - 4
الدول األعضاء، بما فيها 
الدول الجزرية الصغرية 

النامية، من عمليات 
تقييم االحتياجات املتصلة 

بالثقافة بعد الكوارث 
وبعد النزاعات، بدعم 

تقني ومايل من اليونسكو، 
يف إطار اآلليات الدولية 

للتصدي لألزمات

)موارد خارجة عن   
امليزانية فقط(

4– 5– 5

محور العمل ٢: تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبري الثقايف وصون الرتاث 
الثقايف غري املادي من أجل التنمية املستدامة

املستدامة.  التنمية  تعزيز  أجل  من  أشكاله،  بجميع  واالبتكار  واإلبداع،  الثقافة،  بقوة  للنهوض  العمل  سيواَصل   ٠5٠5١
إىل  الدعم  م  لعام 2030، وسيقدَّ املستدامة  التنمية  تنفيذ خطة  الثقافة يف شتى جوانب  تؤديه  الذي  الدور  وسيُعزَّز 

الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل تسخري طاقات الثقافة ألجِل ذلك.

عام 1980  وتوصية   2005 عام  واتفاقية   2003 عام  اتفاقية  تنفيذ  خالل  من  ذلك  أجل  من  العمل  عىل  وسيُثابر   ٠5٠5٢
بشأن أوضاع الفنان. وستعمل األمانة مع األطراف يف االتفاقيات سهراً عىل إدارة شؤونها عىل نحو سليم. وستسعى 
هاتني  عاملية  تحقيق  بغية   2005 عام  واتفاقية   2003 عام  اتفاقية  من  كل  عىل  املصدِّقة  الدول  عدد  زيادة  إىل 
الدول  لدعم  األولوية  وستوىل  العمق.  حيث  ومن  االتساع  حيث  من  أثرهما  تعظيم  أجل  من  التقنينيتني  الوثيقتني 
مع  املعارف،  وتدبر  التقني،  والدعم  بالسياسات،  يتعلق  فيما  املشورة  وإسداء  القدرات،  بناء  خالل  من  األطراف 
خاصة  عناية  ذلك  يف  وستوىل  فعال.  نحو  عىل  وإدارتها  الصلة  ذات  الدولية  الصناديق  مراقبة  تحسني  عىل  السهر 
وسيُثابر   .2021-2016 للفرتة  الدول  بهذه  الخاصة  العمل  وفق خطة  النامية،  الصغرية  الجزرية  وللدول  ألفريقيا 
تؤديها  التي  النظامية  الوظائف  خالل  من  الجنسني  قضايا  يخص  فيما  التحوييل  الفعل  ذات  املبادرات  اتخاذ  عىل 
الخاصة  الثانية  العمل  لخطة  وفقاً  القدرات،  ببناء  املعزَّز  بالسياسات،  املتصل  البعد  عىل  الرتكيز  مع  االتفاقيات، 
الثقافة  الجنسني:  بني  »املساواة  عن  اليونسكو  تقرير  يف  الواردة  التوصيات  إىل  واستناداً  الجنسني  بني  باملساواة 

واإلبداع« الذي نرُش يف عام 2014.

تنفيذاً   2030 لعام  املستدامة  التنمية  لخطة  تنفيذها  يف  األعضاء  الدول  إىل  النطاق  شامُل  دعٌم  أيضاً  وسيقدَّم   ٠5٠53
باالستناد  االقتضاء،  بحسب  بالثقافة  الخاصة  الست  االتفاقيات  خالل  من  مبادرات  وستُتخذ  الثقافة.  فيه  تسهم 
األنشطة  يف  وسرُيكَّز  بالسياسات.  الخاصة  والوثائق  والتعليمات،  التنفيذية،  التوجيهية  املبادئ  إىل  الخصوص  عىل 
الالزمة،  البيانات  توفري  بغية  بالقياس،  الخاصة  واألدوات  واألطر  التوجيهية،  واملبادئ  املنهجيات،  إعداد  عىل  املعنية 
املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  التقنيني  لإلطار  األعضاء  الدول  تنفيذ  إسهام  كيفية  عىل  واألدلة  والتحاليل، 
فيها  بما  الصلة،  ذات  الدولية  املنظمات  سائر  مع  رشاكات  إقامة  إىل  سيُسعى  ولذا  سياقها.  يف  املنشودة  والغايات 
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إن  الشأن.  أصحاب  من  املعنية  والجهات  املدني،  املجتمع  ومنظمات  املتحدة،  األمم  منظومة  يف  املنضوية  املنظمات 
املبادرات املتخذة يف إطار مسار العمل هذا ستُموَّل حرصاً بموارد خارجة عن امليزانية.

ارتفاع  من  تحقق  ما  استدامة  إىل  األمانة  التنفيذي، ستسعى  املجلس  اعتمدها  التي  االستدامة  معايري  مع  وبالتوافق   ٠5٠54
مستوى حس الدول األعضاء باملسؤولية عن اتفاقية عام 2003 واتفاقية عام 2005، الذي تجىل بانخراطها النشط 
اللتني  االتفاقيتني  هاتني  عىل  وبالتصديق  بهما،  املتصلة  والربامج  آلياتهما  وشتى  شؤونهما  إدارة  هيئات  عمل  يف 
الصلة.  ذات  املساندة  أشكال  من  وغريه  التقني  الدعم  طلبات  وكثرة  مشجعة،  معدالت  شهد  الذي  فتيَّتنْي  لـّما تزاال 
بيد أن القدرة املالية عىل املواظبة عىل تنفيذ الربنامج ستظل أمراً حرجاً، بالنظر إىل ديمومة عدم التطابق بني مقدار 
إيتاء  القدرة عىل  للخطر  الذي يعرِّض  التربعات  االعتماد عىل  املتوفرة والزيادة فيما يتوخاه األطراف، وتزايد  املوارد 
مواجهة  أجل  من  املوارد  تعبئة  لتحسني  العمل  يف  يؤىل جهد  ولن  أولوية.  ذات  مواضيع جديدة  تناول  وعىل  النتائج 

هذه التحديات املستمرة فيما يخص إمكان االستدامة، بوسائل منها الحوار املنظَّم بشأن التمويل.

صون الرتاث الثقايف غري املادي )اتفاقية عام ٢٠٠3(

تهيئ اتفاقية عام 2003 مرتَكزاً فريداً لصون الرتاث الثقايف غري املادي والتكفل بتناقله فيما بني األجيال فالتوصل   ٠5٠55
بفعل ذلك إىل تحسني الظروف التي تتيح الرخاء االجتماعي والثقايف للمجتمعات املحلية من أجل االضطالع بأنشطة 
يف  األطراف  الدول  احتياجات  تتزايد  وبالتايل  املستدامة.  التنمية  أهداف  لتحقيق  العمل  يف  ثقافياً  ومناسبة  ابتكارية 
هذه  طاقات  كل  تحقيق  إىل  الشأن،  أصحاب  من  وغريهم  الصلة  ذات  األعمال  مماريس  واحتياجات  االتفاقية،  هذه 

االتفاقية.

الدعم إىل الدول األطراف يف ممارستها إدارة شؤون االتفاقية عىل نحو سليم، وستواصل االضطالع  فستقدِّم األمانة   ٠5٠56
لهيئتي  النظامية  االجتماعات  بتنظيم  فّعال  نحو  عىل  القيام  سيّما  وال  ناجعة،  بصورة  الرئيسية  النظامية  بمهامها 
جهود  وستبذل  العضوية.  املفتوحة  الحكومية  الدولية  العاملة  واألفرقة  التقييم،  وهيئة  االتفاقية،  شؤون  إدارة 
الخاص  الصندوق  آلية  إطار  يف  الدولية  باملساعدة  املتعلقة  التقارير  تقديم  ومعدَّل  الدوري  اإلبالغ  نظام  لتحسني 
باالتفاقية، اللذين يبقى كالهما منقوص االستخدام إىل حد كبري. ومن أجل ذلك سيعزَّز الدعم التقني وبناء القدرات 
تكملة  بمثابة  الفّعال  التقنية  املساعدة  إعمال  يف  األطراف  الدول  مساندة  بغية  املناسب  للرصد  نظام  وسيُعمل 

لجهودها الوطنية يف مجال صون الرتاث الثقايف.

صون  أجل  من  املؤسسية  واملوارد  البرشية  املوارد  تعزيز  إىل  الرامية  جهودها  يف  الدعم  األعضاء  الدول  إىل  وسيقدَّم   ٠5٠5٧
الرتاث الثقايف غري املادي من خالل بناء القدرات وإسداء املشورة فيما يتعلق بالسياسات بغية إدماج الرتاث الثقايف 
التنمية  أهداف  تحقيق  يف  إسهام  بمثابة  الخصوص  عىل  وذلك  واالسرتاتيجيات،  السياسات  إطار  ضمن  املادي  غري 
بأنشطة  لعام 2063. وسيُضطلع  األفريقي  االتحاد  الخصوص ألفريقيا وفق خطة  األولوية عىل  املستدامة. وستوىل 
املواد  إعداد  الخصوص من خالل  الجنسني، وذلك عىل  بني  املساواة  املتمثلة يف  باألولوية  قدماً  للدفع  الطابع  محدَّدة 
التدريبية وتعميم االهتمام بالشواغل املتعلقة بقضايا الجنسني يف آليتَي الرصد واإلبالغ فيما يتعلق بامليزانية، بحسب 
الصغرية  الجزرية  للدول  الواجب  االهتمام  األمانة  وستويل  الجنسني.  بني  باملساواة  الخاصة  الثانية  العمل  خطة 
الرتاث  القدرات عىل صون وتناقل  للفرتة 2016-2021 بغية تعزيز  الدول  الخاصة بهذه  العمل  النامية وفق خطة 
الثقايف غري املادي والسهر عىل اتّباع نهج مستند إىل الجماعات املحلية يف تسخري طاقاته الستحداث فرص التوظيف 
ولتنمية السياحة املستدامة. وفيما يخص أوضاع الطوارئ، سيتم تمييز وتعميم دراسات حاالت يُستطلع بها الدور 
للنهوض  الرتبية  قطاع  مع  بالتعاون  القطاعات  تعاضد  عىل  وسيُثابر  املادي.  غري  الثقايف  الرتاث  صون  يؤّديه  الذي 
بالتثقيف يف مجال السالم واملواطنة العاملية والتنوع الثقايف يف أوساط الشباب، بالتوافق مع غاية التنمية املستدامة 

4-7، وملكافحة التطرف العنيف. 

تطبيق  إن  الشامل.  االتفاقية  نتائج  إطار  تطبيق  خالل  من  املرجعية  القياس  مؤرشات  ووضع  بالرصد  وسيُتكفل   ٠5٠5٨
ط اإلبالَغ الدوري فيما يخص االتفاقية، وسيساعد  إطار النتائج الشامل سيدعم أيضاً برنامَج بناء القدرات، وسينشِّ
يف  بذلك  فيسهم  املستدامة،  التنمية  يف  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  إسهام  باستطالع  للقياس  قابل  نحو  عىل  القيام  يف 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

بوضع  وسيُضطلع  باالتفاقية.  اإلحاطة  وتيسري  تعزيز  يف  امليض  عىل  املعارف  وتدبر  الوعي  شحذ  وسيساعد   ٠5٠59
الصون  ألنشطة  الرئيسية  املبادئ  بشأن  التواصل  تحسني  بغية  الرشاكات  إقامة  يخص  فيما  للتواصل  اسرتاتيجية 
عىل  وذلك  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  املعارف  تدبر  ونظم  أدوات  تحسني  عىل  وسيُستمر  األنشطة.  هذه  وألخالقيات 

الخصوص لدعم اسرتاتيجية التواصل.
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النتيجة المنشودة 6: قيام الدول األعضاء والمجتمعات المحلية بتحديد التراث الثقافي غير 
المادي وصونه، وال سيّما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام ٢٠٠3 تنفيذاً فّعاالً

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019 

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

ممارسة اإلدارة السليمة   - ١
من خالل اعتماد وتنفيذ 

القرارات/املقرَّرات 
االسرتاتيجية الصادرة 

عن هيئات إدارة شؤون 
اتفاقية عام 2003

ً نعم –نعم –جزئيا

عدد الدول األعضاء   - ٢
املتلقية للدعم التي 

تستخدم موارد برشية 
ومؤسسية معزَّزة من 

أجل صون الرتاث الثقايف 
غري املادي

70 منها 30 يف أفريقيا و5 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

57 منها 25 يف أفريقيا و10  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

55 منها 25 يف أفريقيا و10  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد الدول األعضاء   - 3
املتلقية للدعم التي تكون 
قد أدمجت البعد املتصل 

بالرتاث الثقايف غري املادي 
يف خططها وسياساتها 

وبرامجها، وذلك عىل 
الخصوص بمثابة إسهام 
يف تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة، بطريقة تراعي 
قضايا الجنسني

15 منها 5 يف أفريقيا و2 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

25 منها 10 يف أفريقيا و5  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

25 منها 8 يف أفريقيا و5  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد الدول األطراف التي   - 4
تكون قد أعملت املساعدة 

الدولية عىل نحو فعال، 
بما فيها املساعدة املتأتية 

من صندوق حماية الرتاث 
الثقايف غري املادي، مكملة 
بذلك جهودها الوطنية يف 

مجال صون هذا الرتاث

15 منها 10 يف أفريقيا وواحدة 
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

19 منها 15 يف أفريقيا و2  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

15 منها 10 يف أفريقيا و2  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد ما تتخذه الدول   - 5
األعضاء املتلقية للدعم 

من املبادرات التي تكون 
قد عزِّزت املعرفة بصون 
الرتاث الثقايف غري املادي 

وباتفاقية عام 2003 
واإلحاطة بهما

19 منها 10 يف أفريقيا و5  –4
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

15 منها 5 يف أفريقيا و2  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )اتفاقية عام ٢٠٠5 وتوصية اليونسكو لعام ١9٨٠ الخاصة بأوضاع الفنان)

الثقافية،  تهيئ اتفاقية عام 2005 إطاراً دولياً لصوغ وتنفيذ سياسات وتدابري لدعم إنشاء شتى السلع والخدمات   ٠5٠6٠
إنها  الثقافة.  شؤون  إلدارة  وتشاركية  وشفافة  مستنرية  نظم  وضع  يف  وتسهم  بها،  واالنتفاع  وتوزيعها،  وإنتاجها، 
والخدمات  بالسلع  العاملية  التجارة  يف  التوازن  اختالل  تذليل  بغية  التفضيلية  للمعاملة  وتدابري  بآليات  لألخذ  ج  تروِّ
الثقافية ومحدودية إمكان وصول الفنانني ومماريس األعمال الثقافية من جنوب العالم إىل األسواق العاملية النطاق. 
ثم إنها تدعم، بالتآزر مع توصية عام 1980 بشأن أوضاع الفنان، احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وال 
للسلع  ومنتجات  مبدعات  باعتبارهن  النساء  تمكني  بغية  الجنسني  بني  واملساواة  وأوضاعهم  الفنانني  حرية  سيّما 

والخدمات الثقافية.
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فيما  والرصد  وتنفيذها،  صوغها،  إعادة  أو  والتدابري  السياسات  صوغ  يف  األعضاء  الدول  إىل  الدعم  األمانة  م  وستقدِّ  ٠5٠6١
وسيُضطلع  البيِّنات.  إىل  املستند  السياسات  وضع  ومساندة  السياسات  بشأن  املشورة  بإسداء  وذلك  بها،  يتعلق 
املحيل  الصعيدين  عىل  القدرة  وتعزيز  الطلب،  عند  املقدَّم  التقني  الدعم  ذلك  يف  بما  القدرات،  تنمية  من خالل  بذلك 
واإلقليمي، وإنتاج وتعميم املواد واألدوات التدريبية. وستوىل يف ذلك عناية خاصة ألفريقيا والدول الجزرية الصغرية 
النامية وفق خطة العمل الخاصة بهذه الدول للفرتة 2016-2021 بغية تعزيز إمكان الوصول إىل األسواق الدولية 

املتاح لفنانيها، ومماريس األعمال اإلبداعية فيها، وسلعها وخدماتها الثقافية.

خالل  من  الفضىل  املمارسات  ومبيِّنات  والبيانات  املعلومات  جمع  بأود  للنهوض  الدويل  التعاون  تحسني  ع  وسيُشجَّ  ٠5٠6٢
يف  باالتفاقية  يتعلق  فيما  والتواصل  الرصد  أجل  من  وذلك  األطراف،  يقدِّمها  التي  الدورية  سنوات  األربع  تقارير 
املنشورات  خالل  من  وتعميمها  النتائج  نرش  وسيجري  املستدامة.  التنمية  أهداف  وتحقيق  العالم  أنحاء  جميع 

الرئيسية، وال سيّما التقرير العاملي عن أثر االتفاقية الذي يصدر مرة كل سنتني.

ويف العمل لتعزيز اآلليات الربنامجية التفاقية عام 2005 ستوىل األولوية إلدارة الصندوق الدويل للتنوع الثقايف إدارة   ٠5٠63
االتفاقية،  عىل  املصدِّقة  الدول  عدد  لزيادة  العمل  عىل  وسيُثابر  األموال.  بجمع  الخاصة  اسرتاتيجيته  ولتنفيذ  فعالة 
إدارة  هيئات  اضطالع  دعم  وعىل  الهادئ،  واملحيط  آسيا  منطقة  وبلدان  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  وال سيّما 

شؤون االتفاقية بتدبر هذه الشؤون عىل نحو سليم من خالل تنفيذ قراراتها االسرتاتيجية وأنشطتها ذات األولوية.

وسيظل التواصل مع أصحاب الشأن أمراً أساسياً لتحقيق األهداف املنشودة من االتفاقية. وسيشتمل ذلك عىل إقامة   ٠5٠64
رشاكات مع سائر منظمات األمم املتحدة، واملنظمات الدولية، واملنظمات اإلقليمية، وشبكات املجتمع املدني، والقطاع 
لعام 2030.  املستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  يف  األعضاء  الدول  ومساندة  باالتفاقية  الوعي  شحذ  بغية  الخاص، 
وسيُثابر عىل تعاضد القطاعات بالتعاون مع قطاع االتصاالت واملعلومات يف مجاالت من قبيل حرية الفنانني وتنوع 

وسائل اإلعالم.

لإلبداع  مراكز  بصفتها  املدن  إرشاك  بها  يتم  املبدعة،  للمدن  اليونسكو  شبكة  منها  مواضيعية،  برامج  ذ  وستنفَّ  ٠5٠65
امليزانية،  عن  خارجة  بموارد  بتمويل  وذلك  الدويل،  التعاون  خالل  من  املستدامة  التنمية  تعزيز  أجل  من  واالبتكار 

وسيُسعى إىل إقامة شبكات لهذا الغرض.

النتيجة المنشودة ٧: قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ السياسات والتدابير الالزمة لتعزيز تنوع 
أشكال التعبير الثقافي، وال سيّما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام ٢٠٠5 تنفيذاً فّعاالً

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019 

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

ممارسة اإلدارة السليمة   - ١
من خالل اعتماد وتنفيذ 

القرارات/املقرَّرات 
االسرتاتيجية الصادرة 

عن هيئات إدارة شؤون 
اتفاقية عام 2005

نعم –نعم –نعم

عدد الدول األعضاء   - ٢
املتلقية للدعم التي تكون 

قد صاغت سياسات 
وتدابري لتعزيز تنوع 
أشكال التعبري الثقايف 

واإلسهام يف تحقيق 
أهداف اتفاقية عام 

2005، ونفذت هذه 
السياسات والتدابري 

بطريقة تراعي قضايا 
الجنسني، وقامت بالرصد 

فيما يتعلق بها

70 منها 10 يف أفريقيا و2 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

70 منها 18 يف أفريقيا و5  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

70 منها 15 يف أفريقيا و4  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019 

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء   - 3
والجهات املعنية من 

املجتمع املدني املتلقية 
للدعم التي تكون قد 
قامت عىل نحو ناجع 

بتقديم املساعدة الدولية، 
بما يف ذلك من الصندوق 

الدويل للتنوع الثقايف

70 منها 15 يف أفريقيا و5 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

70 منها 27 يف أفريقيا و11  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

70 منها 25 يف أفريقيا و10  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد الدول األعضاء   - 4
املتلقية للدعم التي تكون 
قد قامت بصوغ وتنفيذ 

سياسات وتدابري من 
أجل الرتويج لتوصية 
عام 1980 الخاصة 

بأوضاع الفنان، وبخاصة 
الحرية الفنية، واإلسهام 

يف تحقيق أهداف اتفاقية 
عام 2005 بطريقة 

تراعي قضايا الجنسني

30 منها 5 يف أفريقيا و2 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

55 منها 12 يف أفريقيا و6  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

50 منها 10 يف أفريقيا و4  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد املبادرات التي   - 5
يتخذها األطراف املعنيون 

املتلقون للدعم لتعزيز 
اإلبداع وتقوية االقتصاد 

اإلبداعي يف املدن

)موارد خارجة عن   
امليزانية فقط(

60 منها 15 يف أفريقيا و5 يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية

60 منها 15 يف أفريقيا و5  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

60 منها 15 يف أفريقيا و5  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

رصد وَرْوز دور الثقافة يف تحقيق التنمية املستدامة

طاقات  تسخري  بها  يمكن  وتدابري  وخطط  عامة  سياسات  إعمال  إىل   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  يف  يُدعى   ٠5٠66
املادي،  غري  الثقايف  والرتاث  واملدن،  الثقافية،  الطبيعية  واملناظر  الطبيعي،  والرتاث  املستحَدث  الرتاث  ـ  الثقافة 
االجتماعي  الشمول  لتعزيز  موارد  بمثابة  ـ  والفنية  اإلبداعية  التعبري  وأشكال  واملتاحف،  الثقافية  واملؤسسات 
ذات  والربامج  بالثقافة،  الخاصة  والتوصيات  االتفاقيات  مجموعة  من  وستُتَّخذ  البيئية.  واالستدامة  واالقتصادي 
الصلة، من قبيل شبكة املدن املبدعة، مرتَكزاٌت لدعم الدول األعضاء يف هذا املسعى. وستعد اليونسكو مبادرات لهذا 

الغرض رشيطة توفر التمويل الخارج عن امليزانية.

الوثائق  مثل  االتفاقيات،  بموجب  املتوفرة  السياسات  ووثائق  والتعليمات  التنفيذية،  التوجيهية  املبادئ  عىل  وبناء   ٠5٠6٧
عىل  املتخذة  املبادرات  يف  سرُيكَّز   ،2005 عام  واتفاقية   2003 عام  واتفاقية   1972 عام  اتفاقية  بموجب  املعتمدة 
الدراسات  إعداد  وعىل  لإلحصاء،  اليونسكو  معهد  مع  بالتعاون  قياس،  وأطر  ومنهجيات  توجيهية  مبادئ  وضع 
فيها  بما  الجهات،  جميع  يخص  فيما  تحوُّالً  يؤتي  تغيري  تحقيق  أجل  من  الجيدة  املمارسات  وتمييز  التجريبية 
الجماعات الضعيفة الحال، والشعوب األصلية، واملجموعات الجنسانية. وسيتهيأ باجتماعات الخرباء ومواد التواصل 

مزيد من تعزيز الدعم املقدَّم إىل الدول األعضاء.
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وستوىل عناية خاصة ألهداف التنمية املستدامة التي يمكن أن يكون للثقافة فيما يخصها أثر مبارش وملموس. ويف   ٠5٠6٨
التنمية املستدامة 11 بشأن »جعل املدن واملستوطنات  هذا الصدد ستُبذل جهود خاصة لدعم العمل لتحقيق هدف 
دورها  يخصه  فيما  اليونسكو  ستمارس  الذي  ومستدامة«،  الصمود  عىل  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البرشية 
الجامعة  النهوج  القدرات وبوضع  وتنمية  بالسياسات  يتعلق  فيما  املشورة  بإسداء  الثقافة  الدويل يف مجال  القيادي 
العاملي  املستوى  عىل  الشبكات  لتوطيد  تدابري  وستُتخذ  األخرى.  الربنامجية  القطاعات  مع  بالتعاون  صات  للتخصُّ
العاملون  فيهم  بمن  الشأن،  أصحاب  انخراط  تعزيز  بغية  املحيل  واملستوى  الوطني  واملستوى  اإلقليمي  واملستوى 
ويبني  املستدامة.  الحرضية  التنمية  لتعزيز  الخصوص  عىل  العمل  يف  التقليدية،  الثقافية  القطاعات  تخوم  خارج 
الجدول 2 الوارد ضمن الفقرة 05008 من املقدِّمة أهداف التنمية املستدامة التي سيُدعم العمل لتحقيقها من خالل 

الربنامج الرئييس الرابع.

لليونسكو سهراً  امليدانية  املكاتب  مع  باالشرتاك  النطاق ستُعد  الشاملة  املنشودة  النتيجة  هذه  إطار  يف  املبادرات  إن   ٠5٠69
التي  )»أفريقيا  عام 2063  أفريقيا، وفق خطة  عىل  تركيزاً  أكثر  الُقطري، وستكون  املستوى  أثرها عىل  تعظيم  عىل 
الدول  بهذه  الخاصة  العمل  خطة  وفق  النامية،  الصغرية  الجزرية  الدول  وعىل  العرشية،  تنفيذها  وخطة  نريدها«( 

للفرتة 2016-2021، وعىل أقل البلدان نمواً، بحسب خطة عمل اسطنبول.

النتيجة المنشودة ٨: قيام الدول األعضاء بإدماج البُعد الثقافي في السياسات المتبّعة والتدابير 
المتّخذة على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠ 

تنفيذاً فعاالً

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء   - 1
املتلقية للدعم التي 
تستعني باتفاقيات 

اليونسكو وتوصياتها يف 
العمل لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة

40 منها 10 يف أفريقيا و5  –40
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

40 منها 10 يف أفريقيا و5  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

عدد الدول األعضاء   - 2
املتلقية للدعم التي تكون 

قد قامت برصد وتقييم 
أثر الثقافة فيما يخص 

التنمية املستدامة

)موارد معظمها خارج   
عن امليزانية(

18 منها واحدة يف أفريقيا  –13
وواحدة يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

18 منها واحدة يف أفريقيا  –
وواحدة يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية

عدد الدول األعضاء   - 3
املتلقية للدعم التي 

أدمجت البعد الثقايف 
يف عملها لتنفيذ هدف 

التنمية املستدامة 11

)موارد معظمها خارج   
عن امليزانية(

29 منها 3 يف أفريقيا و3  –غري منطبق
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية

29 منها 3 يف أفريقيا و3  –
يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية
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 معلومات تكميلية بشأن النتائج املنشودة للربنامج وامليزانية )م/5) ومؤرشات األداء ذات الصلة
للربنامج الرئييس الرابع

النتيجة المنشودة ١: قيام الدول األعضاء بتحديد التراث المادي وحمايته ورصده وإدارته إدارة 
مستدامة، وال سيّما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام ١9٧٢ تنفيذاً فعاالً

يجري التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

إدارة شؤون اتفاقية عام 1972 إدارة سليمة كما تبيِّنه   - ١
القرارات/املقرَّرات التي تتخذها هيئات اإلدارة

إسداء اإلرشاد االسرتاتيجي إىل الدول األطراف فيما يخص تنفيذ  –
االتفاقية

تحسني طرائق العمل فيما يخص االتفاقية –

– ً تمويل األولويات الرئيسية لتنفيذ االتفاقية تمويالً مبارشا

االضطالع بدور قيادي يف تحسني حال حفظ املمتلكات املدرجة يف  –
عداد الرتاث العاملي

عدد املمتلكات املدرجة يف عداد الرتاث العاملي التي يتم   - ٢
تحسني القدرات عىل حفظها وتدبرها بوسائل منها التعاون 

مع املؤسسات واملعاهد من الفئة 2

عدد أصحاب الشأن من املجتمع املدني، بمن فيهم الشباب   - 3
والنساء، الذين يسهمون يف حفظ املمتلكات املدرجة يف عداد 

الرتاث العاملي ويف التثقيف بشأن هذا الرتاث ضمن إطار 
املشاريع واملبادرات املتصلة باليونسكو

املشاركة يف حمالت املتطوعني املعنيني بالرتاث ويف منتديات  –
الشباب

مدى انخراط املنظمات غري الحكومية يف مجال حفظ الرتاث  –
العاملي بالتعاون مع اليونسكو

مدى انخراط النساء يف مجال حفظ الرتاث العاملي بالتعاون مع  –
اليونسكو

م يف  عدد املمتلكات املدرجة يف عداد الرتاث العاملي التي تُعمَّ  - 4
إطار حفظها وإدارتها أهداف التنمية املستدامة وسياسة 

التنمية املستدامة للرتاث العاملي

ذ يف املمتلكات املدرجة يف عداد الرتاث العاملي من مشاريع  – ما ينفَّ
دة الطابع املرتبطة بأمور من قبيل قائمة الرتاث  الحفظ املحدَّ
د بالخطر، وإدارة السياحة، والتنظيم الحرضي،  العاملي املهدَّ

وإعادة اإلعمار، وتغري املناخ، يف املناطق أو البلدان ذات األولوية، 
ومنها البلدان األفريقية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية 

الصغرية النامية والبلدان التي تشهد حاالت )ما بعد( النزاعات أو 
حاالت )ما بعد( الكوارث

ما تعده الدول األطراف من عمليات تقييم األثر أو من الخطط  –
اإلدارية الخاصة باملمتلكات املدرجة يف عداد الرتاث العاملي

كون التقارير الدورية الخاصة باملمتلكات املدرجة يف عداد الرتاث  –
العاملي تأتي بأدلة عىل أنه تم عىل نحو مالئم تناوُل جوانب التنمية 

املستدامة

عدد الدول األطراف التي تراجع القوائم املؤقتة أو تضع قوائم   - 5
مؤقتة جديدة، والنسبة املئوية مللفات الرتشيح املتوافقة مع 

املتطلبات املقيض بها



39م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الرابع   223

النتيجة المنشودة ٢: قيام الدول األعضاء بمكافحة استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات 
الثقافية بطرق غير مشروعة، وال سيّما من خالل تنفيذ اتفاقية عام ١9٧٠ تنفيذاً فعاالً ومن 

خالل أعمال اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها األصلية 
أو ردها في حالة االستيالء غير المشروع، وقيام الجهات المعنية العاملة على تنفيذ توصية 

اليونسكو لعام ٢٠١5 بشأن المتاحف ومجموعات التحف بتعزيز دور المتاحف

يجري التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

ممارسة اإلدارة السليمة من خالل تنفيذ القرارات/  - ١
املقرَّرات االسرتاتيجية الصادرة عن هيئات إدارة شؤون 
اتفاقية عام 1970 و«اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز 

إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة 
االستيالء غري املرشوع«، بالتوافق مع العمل لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة

تحسني إدارة شؤون اتفاقية عام 1970 و«اللجنة الدولية  –
الحكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو 

ردها يف حالة االستيالء غري املرشوع«

إسداء اإلرشاد االسرتاتيجي إىل الدول األطراف فيما يخص تنفيذ  –
اتفاقية عام 1970 وأعمال »اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز 
إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة 

االستيالء غري املرشوع«

تخصيص موارد التمويل لألولويات الرئيسية لتنفيذ اتفاقية عام  –
1970 وأعمال »اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة املمتلكات 

الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري 
املرشوع« 

زيادة عدد الدول األطراف يف اتفاقية عام 1970، وال سيّما   - ٢
دول الكاريبي ورشق أفريقيا وجنوب رشق آسيا واملحيط 

الهادئ

عدد ما يقدَّم بالتوافق مع الجوانب الرئيسية لتنفيذ االتفاقية   - 3
من تقارير األربع سنوات التي تأتي بأدلة عىل بلوغ الغايات 

املنشودة يف سياق أهداف التنمية املستدامة

إصدار/تحسني القوانني واألنظمة  –

إقامة/تحسني املرافق الوطنية  –

إقامة الرشاكات االبتكارية  –

د  – املبادرات التثقيفية والتوعوية، بما فيها املبادرات التي تجسِّ
مبادئ املساواة بني الجنسني

عدد حاالت النجاح يف إعادة أو رّد املمتلكات الثقافية، بما   - 4
فيها املمتلكات اآلتية من البلدان التي تشهد أوضاع طوارئ 

والحاالت املتصلة بتمويل اإلرهاب وذلك بالتنسيق مع 
املنظمات الرشيكة وسوق الفن، بالتوافق مع العمل لتحقيق 

غاية التنمية املستدامة 4-16

عدد ما يتخذه أصحاب الشأن املتلقون للدعم من املبادرات   - 5
التي تكون قد حسنت وعززت األدوار التي تؤديها املتاحف 
يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة ويف تجسيد مقتضيات 

توصية عام 2015 بشأن حماية وتعزيز املتاحف ومجموعات 
التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف املجتمع

)موارد خارجة عن امليزانية فقط(   

ما يخص التعاون وبناء القدرات من مشاريع، وفعاليات،  –
د  وسياسات جديدة أو معادة الصوغ، ومبادئ توجيهية، تجسِّ

أهداف التنمية املستدامة، ومبادئ املساواة بني الجنسني، واألهداف 
الرئيسية املنشودة من التوصية

تقديُم تقارير األربع سنوات الدورية وتناولُها السياسات والتدابري  –
املتخذة لتعزيز املتاحف من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

وتطبيق التوصية

مدى مشاركة أصحاب الشأن )املتاحف، واملجتمع املدني، والقطاع  –
الخاص، واملنظمات غري الحكومية، واملنظمات الدولية الحكومية، 

وغريها(
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النتيجة المنشودة 3: قيام الدول األعضاء بتحسين حماية الممتلكات الثقافية، وال سيّما عن 
طريق تصديق الكثير منها على اتفاقية عام ١954 وبروتوكوَليها )لعام ١954 وعام ١999( 

وتنفيذ هذه النصوص تنفيذاً فعاالً

يجري التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

ممارسة اإلدارة السليمة من خالل تنفيذ القرارات/املقرَّرات   - ١
االسرتاتيجية الصادرة عن هيئات إدارة شؤون اتفاقية 

عام 1954 وبروتوكولها الثاني لعام 1999

تحديد درجات األولوية من خالل قرارات/مقرَّرات اجتماعات  –
األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقية عام 1954 واجتماعات 

األطراف يف بروتوكولها الثاني لعام 1999

تعزيز الحماية التي تحظى بها املمتلكات الثقافية من خالل  –
مقرَّرات اللجنة

زيادة عدد الدول األطراف يف اتفاقية عام 1954   - ٢
وبروتوكوَليها )لعام 1954 وعام 1999(، وال سيّما الدول 

ً األفريقية ومجموعة البلدان التي تشهد نزاعاً مسلَّحا

عدد التقارير الوطنية املقدَّمة بشأن تنفيذ اتفاقية الهاي   - 3
لعام 1954 وبروتوكوَليها )لعام 1954 وعام 1999(

التقارير الوطنية التي تتضمن معلومات عن تنفبذ الفصل الرابع  –
من الربوتوكول الثاني لعام 1999

تقديم تقارير وطنية تأتي بأدلة عىل العمل لبلوغ الغايات  –
املنشودة يف سياق أهداف التنمية املستدامة

عدد الدول األطراف التي تكون قد أعملت عىل نحو فعال   - 4
املساعدة الدولية أو غريها من أصناف املساعدة بموجب 

الربوتوكول الثاني لعام 1999

)موارد خارجة عن امليزانية فقط(  

اتخاذ التدابري التمهيدية وتدابري االسرتجاع –

اإلسهام يف صندوق حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع  –
املسلَّح

اتخاذ تدابري مستعجلة لتعزيز حماية املمتلكات الثقافية يف أوقات  –
النزاع املسلَّح

عدد أصحاب الشأن املتلقني للدعم الذين يكونون قد أسهموا   - 5
يف أنشطة الحماية وشحذ الوعي، بما يف ذلك اإلسهام يف 

عنارص االسرتاتيجية الخاصة بتعزيز أنشطة اليونسكو يف 
مجال حماية الثقافة وتعزيز التعددية الثقافية يف حاالت 

النزاع املسلَّح

اتّباع سياسات لالستعداد لحماية املمتلكات الثقافية من العواقب  –
التي يمكن أن ترتتب عىل النزاع املسلَّح

مشاريع شحذ الوعي وبناء القدرات يف مجال حماية املمتلكات  –
الثقافية يف أوقات النزاعات املسلَّحة

تنفيذ املبادرات وفقاً لالسرتاتيجية –

مدى مشاركة املنظمات غري الحكومية يف حماية املمتلكات الثقافية –

النتيجة المنشودة 4: قيام الدول األعضاء بتحديد التراث الثقافي المغمور بالمياه وحمايته 
وإدارته إدارة مستدامة، وال سيّما عن طريق تصديق الكثير منها على اتفاقية عام ٢٠٠١ وتنفيذ 

هذه االتفاقية تنفيذاً فعاالً

يجري التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

ممارسة اإلدارة السليمة من خالل تنفيذ القرارات/املقرَّرات   - ١
االسرتاتيجية الصادرة عن هيئات إدارة شؤون اتفاقية 

عام 2001

اتخاذ القرارات التي توفر اإلرشاد االسرتاتيجي فيما يخص اتفاقية  –
عام 2001

مشاركة الدول الجزرية الصغرية النامية يف هيئات إدارة شؤون  –
االتفاقية، آتية بشواغلها وأهدافها لتناولها ضمن إطار املناقشات 

وما تتمخض عنه من مقرَّرات

زيادة عدد الدول األطراف يف اتفاقية عام 2001، وال سيّما   - ٢
الدول األفريقية والدول الجزرية الصغرية النامية

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي تكون قد اتخذت   - 3
خطوات لصوغ أو تحديث السياسات املتعلقة بحماية الرتاث 
املغمور باملياه من أجل تحقيق األهداف املنشودة من اتفاقية 

عام 2001

تحقيق انسجام األطر الوطنية مع االتفاقية –

تحقيق توافق السياسات الوطنية مع االسرتاتيجية العاملية –

سّن قوانني جديدة أو تحديث قوانني نافذة خاصة بتنفيذ االتفاقية  –
الفعيل
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يجري التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد أصحاب الشأن املتلقني للدعم الذين يكونون قد أسهموا   - 4
يف أنشطة الحماية وشحذ الوعي

مدى مشاركة أصحاب الشأن التابعني للدول وغري التابعني للدول  –

املبادرات املتعلقة بتثقيف الشباب وانتفاعهم املسؤول، التي تشمل  –
الرتاث املغمور باملياه

استهالل مبادرات شحذ الوعي –

عدد الدول األعضاء التي تكون قد قدَّمت أدلة عىل العمل من   - 5
أجل بلوغ الغايات املنشودة يف سياق أهداف التنمية املستدامة

)موارد خارجة عن امليزانية فقط(  

النتيجة المنشودة 5: حماية الثقافة وتعزيز التعددية الثقافية في حاالت الطوارئ عن طريق 
تحسين التأهب والتصدي لها، وال سيّما عن طريق تنفيذ وثائق اليونسكو التقنينية المتعلقة 

بالثقافة تنفيذاً فّعاالً

يجري التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي تكون قد اتخذت   - ١
تدابري واتّبعت سياسات من أجل التنفيذ الفعال لوثائق 

اليونسكو الخاصة بالتقنني فيما يتعلق بأوضاع الطوارئ

دة الطابع الخاصة بأنشطة الحفظ يف املمتلكات  – املشاريع املحدَّ
املدرجة يف عداد الرتاث الثقايف واملتعلقة بالتأهب للطوارئ والتصدي 

لها يف البلدان التي تشهد حاالت )ما بعد( النزاعات أو حاالت )ما 
بعد( الكوارث، بما فيها الدول األفريقية )عدد املشاريع املنشود 

تنفيذها: 20 منها 2 يف أفريقيا بامليزانية البالغة  595.2 مليون 
دوالر؛ و18 منها 1 يف أفريقيا بامليزانية البالغة 518 مليون دوالر(

حاالت النجاح يف إعادة أو رّد املمتلكات الثقافية اآلتية من البلدان  –
التي تواجه أوضاع كوارث و/أو املتصلة بتمويل اإلرهاب )األرقام 

املنشود تحقيقها: 3 بامليزانية البالغة  595.2 مليون دوالر؛ و3 
بامليزانية البالغة 518 مليون دوالر(

املبادرات عىل صعيد تنفيذ اتفاقية عام 1954 وبروتوكوَليها  –
وفق اسرتاتيجية تعزيز أنشطة اليونسكو لحماية الثقافة وتعزيز 

التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلَّح )األرقام املنشود تحقيقها: 
5 منها 2 يف أفريقيا و1 يف الدول الجزرية الصغرية النامية 

بامليزانية البالغة  595.2 مليون دوالر؛ و4 منها 1 يف أفريقيا و1 
يف الدول الجزرية الصغرية النامية بامليزانية البالغة 518 مليون 

دوالر(

الخطط والسياسات والربامج الرامية إىل إدماج البعد املتصل  –
بصون الرتاث الثقايف غري املادي يف أسيقة مواجهة الكوارث، بما 

ذلك التأهب لها ومعالجة آثارها )األرقام املنشود تحقيقها: 4 
بامليزانية البالغة  595.2 مليون دوالر؛ و4 بامليزانية البالغة 518 

مليون دوالر(

السياسات والتدابري الثقافية التي يجري إعمالها لتعزيز وحماية  –
أوضاع الفنان وحريته، بما يف ذلك تعزيزهما وحمايتهما يف حاالت 
الطوارئ، وتقديم الدراسة االستقصائية الشاملة بشأن السياسات 
التي يُعرتف يف نطاقها بحقوق الفنانني االجتماعية واالقتصادية، 

بما يف ذلك االعرتاف بها يف حاالت الطوارئ )األرقام املنشود 
تحقيقها: 12 منها 3 يف دول أفريقية و2 يف دول جزرية صغرية 

نامية بامليزانية البالغة  595.2 مليون دوالر؛ و10 منها 2 يف دول 
أفريقية و1 يف دول جزرية صغرية نامية بامليزانية البالغة 518 

مليون دوالر(

املبادرات التي تسهم يف شحذ الوعي والتثقيف فيما يخص تعزيز  –
التعددية الثقافية واحرتام الرتاث الثقايف، بغية بناء مجتمعات أكثر 

اتّساماً بالتسامح وبالطابع الجامع )األرقام املنشود تحقيقها: 
160 بامليزانية البالغة  595.2 مليون دوالر؛ و149 بامليزانية 

البالغة 518 مليون دوالر(



39226م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الرابع  

يجري التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد ما تتخذه الدول األعضاء املتلقية للدعم والجهات الفاعلة   - ٢
الدولية الحكومية ذات الصلة، يف إطار وثائق اليونسكو 

الخاصة بالتقنني الدويل، من املقرَّرات املتعلقة بالسياسات 
والتدابري التي تمكِّن من إدماج البعد الثقايف ضمن األنشطة 

اإلنسانية، واالسرتاتيجيات األمنية، وعمليات حفظ السالم 
وبنائه

املقرَّرات املعتمدة، من قبيل قرارات مجلس األمن التابع لألمم  –
املتحدة والجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم املتحدة، والتدابري املتخذة عىل املستوى الوطني من 

أجل تنفيذها

اتّخاذ تدابري ذات فعل تحوييل لألخذ بالبعد الثقايف يف مبادرات  –
بناء القدرات وحث االهتمام

إقامة رشاكات مع اليونسكو تراعي مدى انخراط األمم املتحدة  –
وآليات التنسيق الخاصة باألزمات

عدد الدول األعضاء، بما فيها الدول األفريقية والدول الجزرية   - 3
م إليها الدعم من خالل آلية  الصغرية النامية، التي يقدَّ

التحرك الرسيع ملواجهة األوضاع الطارئة

)موارد خارجة عن امليزانية فقط(  

إنجاز عمليات نرش البعثات بموافقة السلطات، بما يف ذلك نرشها  –
يف البلدان األفريقية

مسك قائمة بالخرباء املختصني يف مجال الرتاث مع إيالء االعتبار  –
للمساواة بني الجنسني والتمثيل الجغرايف املتوازن

ورود تقارير من البعثات بشأن املبادرات املتخذة لتقييم املخاطر  –
والصون

مدى مشاركة املجتمعات املحلية –

عدد ما يُجرى عىل نحو فعال يف الدول األعضاء، بما فيها   - 4
الدول الجزرية الصغرية النامية، بدعم تقني ومايل من 

اليونسكو، من عمليات تقييم االحتياجات املتصلة بالثقافة 
بعد الكوارث وبعد النزاعات، يف إطار اآلليات الدولية للتحرك 

 يف حاالت الكوارث
)موارد خارجة عن امليزانية فقط(

األخذ بالبعد الثقايف يف التقارير النهائية عن عمليات تقييم  –
االحتياجات يف أوضاع ما بعد األزمات/ما بعد النزاعات

مستوى تعبئة الجهات املانحة من أجل عمليات اإلنهاض الثقايف  –
بعد الكوارث/بعد النزاعات

النتيجة المنشودة 6: قيام الدول األعضاء والمجتمعات المحلية بتحديد التراث الثقافي غير 
المادي وصونه، وال سيّما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام ٢٠٠3 تنفيذاً فّعاالً

يجري التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

ممارسة اإلدارة السليمة من خالل اعتماد وتنفيذ القرارات/  - ١
املقرَّرات االسرتاتيجية الصادرة عن هيئات إدارة شؤون 

اتفاقية عام 2003

تعزيز القدرة عىل إسداء اإلرشاد االسرتاتيجي إىل الدول األطراف   –
بشأن تنفيذ االتفاقية والرصد فيما يخصها، بوسائل منها تدارس 

التقارير الدورية املقدَّمة

تحسني طرائق عمل هيئات اإلدارة –

مستوى تمويل تنفيذ القرارت التي تعتمدها هيئات اإلدارة –

مدى املساهمة يف إدارة شؤون االتفاقية التي تقدِّمها املنظمات غري  –
الحكومية املتمتعة بكفاءة معرتف بها يف مجال الرتاث الثقايف غري 

املادي 

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي تستخدم موارد برشية   - ٢
ومؤسسية معزَّزة من أجل صون الرتاث الثقايف غري املادي

تعزيز األطر املؤسسية لصون الرتاث الثقايف غري املادي أو إنشاء  –
أطر مؤسسية جديدة من أجله

اعتماد أو تعزيز النهوج القائمة عىل العمل يف املجتمعات املحلية  –
لجرد الرتاث الثقايف غري املادي أو لوضع الخطط الخاصة بصون 
د النهج املراعي للمنظور  هذا الرتاث، بما فيها الخطط التي تجسِّ

الجنساني
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عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي تكون قد أدمجت البعد   - 3
املتصل بالرتاث الثقايف غري املادي يف خططها وسياساتها 
وبرامجها، وذلك عىل الخصوص بمثابة إسهام يف تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة، بطريقة تراعي قضايا الجنسني

كون التقارير املتعلقة باالتفاقية تتناول الخطط والسياسات  –
والربامج الرامية إىل إدماج البعد املتصل بصون الرتاث الثقايف غري 

املادي وفق نهج مراع للمنظور الجنساني بما يف ذلك األخذ بهذا 
البعد يف ظروف الطوارئ، وكون هذه التقارير تأتي بأدلة عىل 

العمل لبلوغ الغايات املنشودة يف سياق أهداف التنمية املستدامة

إقامة الرشاكات، ضمن قطاع الثقافة وخارجه، بغية تعزيز دور  –
الرتاث الثقايف غري املادي بصفته عامل تمكني من التنمية املستدامة 

وضماناً لها، ودعم الخطط الوطنية الرامية إىل تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة

إعداد وتنفيذ مبادرات تفيض إىل األخذ بالبعد املتصل بالرتاث  –
الثقايف غري املادي يف التعليم النظامي والتعليم غري النظامي )غاية 

التنمية املستدامة 7-4(

عدد الدول األطراف التي قامت عىل نحو فعال بإعمال   - 4
املساعدة الدولية، بما فيها املساعدة املتأتية من صندوق 

حماية الرتاث الثقايف غري املادي، مكملة بذلك جهودها املبذولة 
عىل املستوى الوطني من أجل صون هذا الرتاث

استعانة الدول األطراف بصندوق حماية الرتاث العاملي غري  –
املادي لكي تكمل عىل نحو فعال الجهود التي تبذلها عىل املستوى 

الوطني من أجل صون هذا الرتاث

م  – استفادة الدول األطراف من العون التحضريي/التقني املقدَّ
من صندوق حماية الرتاث الثقايف غري املادي بغية إعداد طلبات 
املساعدة الدولية لكي تكمل عىل نحو فّعاٍل الجهوَد التي تبذلها 

عىل املستوى الوطني من أجل صون هذا الرتاث

عدد املبادرات التي تتخذتها الدول األعضاء املتلقية للدعم   - 5
التي تكون قد عزَّزت املعرفة واإلحاطة بصون الرتاث الثقايف 

غري املادي وباتفاقية عام 2003

ما تأتي به الربامج واملشاريع واملبادرات الخاصة بصون الرتاث  –
من أدلة عىل تجسيد مبادئ وأهداف اتفاقية عام 2003 عىل نحو 

ثبتت فعاليته يف اإلسهام يف تأمني بقاء الرتاث الثقايف غري املادي 
املعني

إعداد املبادرات عىل صعيد االتصال وشحذ الوعي وفق اسرتاتيجية  –
االتصال والتوعية فيما يخص االتفاقية

مدى مشاركة جميع األطراف الفاعلة )الحكومية منها وغري  –
الحكومية( املعنية بصون الرتاث الثقايف غري املادي يف املبادرات 

ذات الصلة

النتيجة المنشودة ٧: قيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ السياسات والتدابير الالزمة لتعزيز تنوع 
أشكال التعبير الثقافي، وال سيّما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام ٢٠٠5 تنفيذاً فّعاالً

يجري التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

ممارسة اإلدارة السليمة من خالل اعتماد وتنفيذ القرارات/  - ١
املقرَّرات االسرتاتيجية الصادرة عن هيئات إدارة شؤون 

اتفاقية عام 2005

تحديد درجات األولوية من خالل القرارات الصادرة عن مؤتمر  –
األطراف

تجسيد القرارت يف خطة عمل اللجنة الدولية الحكومية وتنفيذها  –
من خالل مقرَّرات هذه اللجنة

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي تكون قد صاغت   - ٢
سياسات وتدابري لتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف واإلسهام 
يف تحقيق أهداف اتفاقية عام 2005، ونفذت هذه السياسات 

والتدابري بطريقة تراعي قضايا الجنسني، وقامت بالرصد 
فيما يتعلق بها

د األهداف الرئيسية املنشودة من االتفاقية أو  – صوغ سياسات تجسِّ
د هذه األهداف إعادة صوغ السياسات النافذة التي تجسِّ

تحديد التدابري و/أو وضع خطط العمل من أجل تنفيذ السياسات  –
املعنية

تقديم تقارير األربع سنوات، وكونها تتناول السياسات والتدابري  –
الالزمة للنهوض بوضع النساء بصفتهن مبدعات ومنتجات للسلع 

والخدمات الثقافية، وكونها تأتي بأدلة عىل العمل لبلوغ الغايات 
املنشودة يف سياق أهداف التنمية املستدامة

مدى مشاركة أصحاب الشأن من املجتمع املدني –
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يجري التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء والجهات املعنية من املجتمع املدني   - 3
املتلقية للدعم التي تكون قد قامت عىل نحو ناجع بتقديم 
املساعدة الدولية، بما يف ذلك من الصندوق الدويل للتنوع 

الثقايف

درجة املساهمة يف الصندوق الدويل للتنوع الثقايف –

تقديم طلبات املساعدة التقنية –

النجاح يف تنفيذ املبادرات عىل صعيد املشاريع –

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي تكون قد قامت بصوغ   - 4
وتنفيذ سياسات وتدابري من أجل الرتويج لتوصية عام 1980 

الخاصة بأوضاع الفنان، وبخاصة الحرية الفنية، واإلسهام 
يف تحقيق أهداف اتفاقية عام 2005 بطريقة تراعي قضايا 

الجنسني

السياسات والتدابري الثقافية الرامية إىل تعزيز وحماية حرية  –
الفنانني

تقديم دراسة استقصائية عاملية بشأن السياسات التي يُعرتف يف  –
إطارها بحقوق الفنانني االجتماعية واالقتصادية

األدلة عىل إعمال تدابري و/أو خطط عمل يتم بها تنفيذُ السياسات  –
وتناوُل مسائل التكنولوجيا الرقمية والحراك وحرية الفنانني

عدد املبادرات التي يتخذها األطراف املعنيون املتلقون للدعم   - 5
 لتعزيز اإلبداع وتقوية االقتصاد اإلبداعي يف املدن

)موارد خارجة عن امليزانية فقط(

انضمام املزيد من املدن إىل شبكة املدن املبدعة –

اتخاذ الشبكة مبادرات تعزِّز دور املدن يف االقتصاد اإلبداعي –

وضع/تنفيذ اتفاقات رشاكة بني بلدان الشمال وبلدان الجنوب  –
وفيما بني بلدان الجنوب

النتيجة المنشودة ٨: قيام الدول األعضاء بإدماج البُعد الثقافي في السياسات المتبّعة والتدابير 
المتّخذة على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠ 

تنفيذاً فعاالً

يجري التقييم وفقاً ملا ييل:مؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي تستعني باتفاقيات   - ١
اليونسكو وتوصياتها الخاصة بالثقافة من أجل تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة

السياسات التي تعزِّز دور الثقافة يف التنمية املستدامة والتي  –
تخص الثقافة عىل وجه التحديد والتي يتم بها إدماج البعد الثقايف 

يف السياسات املتّبعة يف شتى القطاعات األخرى

الربامج أو املبادرات التي تعزِّز دور الثقافة يف التنمية املستدامة  –
والتي تخص الثقافة عىل وجه التحديد والتي يتم بها إدماج البعد 

الثقايف يف شتى القطاعات األخرى

املبادرات واملواد واألنشطة الرامية إىل التواصل بشأن دور الثقافة  –
فيما يخص الشمول االقتصادي واالجتماعي واالستدامة البيئية 

وتعزيز هذا الدور، واألخذ يف ذلك بالبعد الثقايف

درجة املشاركة يف املبادرات املتصلة بالثقافة ومدى انخراط  –
أصحاب الشأن فيها

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي تكون قد قامت برصد   - ٢
 وتقييم أثر الثقافة فيما يخص التنمية املستدامة

)موارد معظمها خارج عن امليزانية(

إتيان التقارير الدورية وغريها من التقارير املتصلة باالتفاقية  –
بأدلة عىل اإلسهام يف رصد وتقييم أثر الثقافة فيما يخص التنمية 

املستدامة

املبادرات التي تطبَّق فيها أدوات اليونسكو لقياس إسهام الثقافة  –
فيما يخص التنمية املستدامة

عدد الدول األعضاء املتلقية للدعم التي تكون قد أدمجت البعد   - 3
 الثقايف يف إطار عملها لتحقيق هدف التنمية املستدامة 11

)موارد معظمها خارج عن امليزانية(

ما يُتخذ من املبادرات التي تعزِّز دور الثقافة يف التنمية املستدامة  –
عىل املستويات املحلية والتي تخص الثقافة عىل وجه التحديد 
والتي يتم بها إدماج البعد الثقايف يف شتى القطاعات األخرى
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االتصال واملعلومات

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر  االتصال واملعلومات – ١  

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع  1 
ومصادر أخرى.

محاور العمل / النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية
املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
 التشغيلية

 ميزانية 
 املوظفني

 اعتماداتاملجموع
 ميزانية الربنامج
 العادي1 البالغة
 595.2 مليون

دوالر

 الحساب الخاص
 للتكاليف
اإلدارية

 الصناديق املدرة
للدخل

 املساهمات
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

3٠٠ ٢٨٢ ١٨  -    -    -    -    3٠٠ ٢٨٢ ١٨  3٠٠ ٢٨٢ ١٨  3٠٠ ٢٨٢ ١٨  ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

 محور
العمل ١

 توطيد حرية التعبري يف شبكة اإلنرتنت
 وخارجها، وتعزيز جميع جوانب سالمة

 الصحفيني، وزيادة التنوع واملشاركة يف وسائل
اإلعالم، ودعم وسائل اإلعالم املستقلة

  ٢3 59٧ 5٢  ٠٠3 59٧ 5٠٠  4 544 5٠٠    -    -  3 ٨9١  ٠٠٠ ٠5 ١63 ٢  ٠٠٠3 59٧ 5٠٠

 النتيجة
املنشودة 1

 قيام الدول األعضاء بتعزيز املعايري والسياسات
 املتعلقة بحرية التعبري، بما يف ذلك حرية الصحافة

 والحق يف الحصول عىل املعلومات يف إطار شبكة
 اإلنرتنت وخارجها، وقيامها أيضاً بتعزيز سالمة

 الصحفيني عن طريق تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة
بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب

  11 495 100  11 495 100  2 521 100    -    -  1 025 000  7 949 000  ١١ 495 ١٠٠

 النتيجة
املنشودة 2

 انتفاع الدول األعضاء بتعزيز مساهمة وسائل
 اإلعالم يف التنوع واملساواة بني الجنسني وتمكني

 الشباب داخل وسائل اإلعالم وعن طريقها؛ وتمكني
 املجتمعات عن طريق تنفيذ برامج للدراية اإلعالمية

 واملعلوماتية ومواجهة وسائل اإلعالم لحاالت
الطوارئ والكوارث مواجهة فعالة

  10 205 600  10 205 600  1 662 600    -    -  2 820 000  5 723 000  ٢٠ ١٠5 6٠٠

 النتيجة
املنشودة 3

 تعزيز تنمية وسائل اإلعالم، وتحسني نُظم الرصد
 واإلبالغ املوجودة لدى الدول األعضاء، وتعزيز

 النتائج املحرزة يف هذين املجالني بفضل مشاريع
ميدانية يدعمها الربنامج الدويل لتنمية االتصال

  1 896 800  1 896 800  360 800    -    -  45 000  1 491 000  ٨ ١96 ٨٠٠

 محور
العمل ٢

 بناء مجتمعات املعرفة عن طريق استخدام
 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتعميم

االنتفاع باملعلومات واملعارف وصونها

  ١3 ١  ٠٠٠ ٧٠١3 ٠٠٠ ٧٠١  6 5٨٧ ١  -    -    ٠٠٠ ٧٨3 ٠٠٠  5 ٢5١  ٠٠٠ ٠3 ٠٠٠ ٧٠١

 النتيجة
املنشودة 4

 تعزيز قدرات الدول األعضاء عن طريق تنفيذ نتائج
 القمة العاملية ملجتمع املعلومات، وتنفيذ برنامج

املعلومات للجميع وإطار العمل التقنيني املرتبط به

  2 936 400  2 936 400  1 153 400    -    -  1 153 000  630 000  ٢ 936 4٠٠

 النتيجة
املنشودة 5

 قيام الدول األعضاء باتخاذ تدابري لتعزيز السعي
 إىل تعميم االنتفاع باملعلومات عن طريق األخذ

 بالحلول املفتوحة والشاملة واستخدام تكنولوجيات
 املعلومات واالتصاالت بطريقة مبتكرة لتحقيق

التنمية املستدامة

  7 236 000  7 236 000  3 436 000    -    -  650 000  3 150 000  7 236 000

 النتيجة
املنشودة 6

 تعزيز تدابري تحديد الرتاث الوثائقي وصونه وإتاحة
 االنتفاع به ونرشه عىل الصعيدين العاملي والوطني

عن طريق برنامج ذاكرة العالم

  3 528 600  3 528 600  1 988 600    -    -  70 000  1 470 000  3 528 600

5٠٠ ٢9٨ 3٧  ٠٠٠ 4١3 ٢٠  ٠٠٠ ٧63 5  -    -    5٠٠ ١٢٢ ١١  5٠٠ ٢9٨ 3٧  -    5٠٠ ٢9٨ 3٧  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٨٠٠ 5٨٠ 55  ٠٠٠ 4١3 ٢٠  ٠٠٠ ٧63 5  -    -    ٨٠٠ 4٠4 ٢9  ٨٠٠ 5٨٠ 55  3٠٠ ٢٨٢ ١٨  5٠٠ ٢9٨ 3٧  املجموع، الربنامج الرئييس الخامس
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مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

بماليني الدوالرات

النتيجة املنشودة ٦النتيجة املنشودة ٥النتيجة املنشودة ٤النتيجة املنشودة ٣النتيجة املنشودة ٢النتيجة املنشودة ١

العجز املساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية)، بحسب املناطق واملقر 
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

٣٥
٪٦٣

املقر

٤٫٥
٪٨

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

٠٫٢
صفر ٪

أوروبا وأمريكا
الشمالية

٤,٦
٪٨

آسيا 
واملحيط الهادي 

 

٤٫٤
٪٨

الدول
العربية

٦٫٩
٪١٣

أفريقيا 

بماليني الدوالرات

اإلسهام يف األولويتني العامتني

االولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

23٪8.4 مليون دوالر13٪4,9 مليون دوالريف إطار مجموع امليزانية التشغيلية
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قسم حرية التعبير وتنمية وسائل اإلعالم
(CI/FEM)

1 مدير  
1 خدمات عامة  

قسم مجتمعات المعرفة 
(CI/KSD)

1 مدير  
1 خدمات عامة  

أمانة البرنامج الدولي لتنمية االتصال
(FEM/IPDC) 

  3 مهنية  

شعبة حرية التعبير 
(FEM/FOE) 

 5 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة تنمية وسائل اإلعالم والمجتمع
(FEM/MAS) 

3 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة تعميم االنتفاع والصون
(KSD/UAP)

 6 مهنية  
3 خدمات عامة  

الشعبة المعنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في مجاالت التربية والعلم والثقافة 

(KSD/ICT)

 5 مهنية  
1 خدمات عامة  

(CI/EO) المكتب التنفيذي

 3 مهنية  
2 خدمات عامة  

الوحدة اإلدارية 
(CI/AO)

 1 مهنية  
4 خدمات عامة  

وحدة الشراكات والتواصل
(CI/PAO)

1 مهنية   
خدمات عامة  1

أفريقيا

4 مهنية  
7 وطنية مهنية  

الدول العربية

2 مهنية  
2 وطنية مهنية  
1 خدمات عامة 

آسيا والمحيط الهادي

 3 مهنية  
5  وطنية مهنية  

أمريكا الالتينية والكاريبي

3 مهنية  
3 وطنية مهنية  

المكاتب الميدانية

مجموع الوظائف 

المقر 

30 مهنية     
16 خدمات عامة   

المكاتب الميدانية   

12 مهنية    
17 وطنية مهنية     
11 خدمات عامة   

مجموع الوظائف في المقر والمكاتب 
الميدانية

  

42 مهنية     
17 وطنية مهنية      
17 خدمات عامة   

76 المجموع: 

  (CI)  قطاع االتصال والمعلومات   
الهيكل التنظيمي

الميزانية الموحدة القائمة على اعتمادات ميزانية البرنامج العادي البالغة ٥٩٥٫٢ مليون دوالر

 (ADG/CI)  مكتب مساعد المدير العام

 1 مساعد المدير العام    
1 خدمات عامة   



االتصال واملعلومات

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر )خطة اإلنفاق)  االتصال واملعلومات – ٢  

محاور العمل / النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
 التشغيلية

 ميزانية 
 املوظفني

 اعتماداتاملجموع
 ميزانية الربنامج
 العادي1 البالغة

 518 مليون
دوالر

 الحساب الخاص
 للتكاليف
اإلدارية

 الصناديق املدرة
للدخل

 املساهمات
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

6٠٠ 5٧١ ١٧  -    -    -    -    6٠٠ 5٧١ ١٧  6٠٠ 5٧١ ١٧  6٠٠ 5٧١ ١٧  ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

 محور
العمل ١

 توطيد حرية التعبري يف شبكة اإلنرتنت
 وخارجها، وتعزيز جميع جوانب سالمة

 الصحفيني، وزيادة التنوع واملشاركة يف وسائل
اإلعالم، ودعم وسائل اإلعالم املستقلة

  ٨ ٢٠9٠ 5٨ ٢٠  ٠٠9٠ 5٢  ٠٠ 56٠ 5٠٠    -    -  3 ٨9١  ٠٠٠ ٠4 44٨ ٢٠  ٠٠٠ ٠9٠ 5٠٠

 النتيجة
املنشودة 1

 قيام الدول األعضاء بتعزيز املعايري والسياسات
 املتعلقة بحرية التعبري، بما يف ذلك حرية الصحافة

 والحق يف الحصول عىل املعلومات يف إطار شبكة
 اإلنرتنت وخارجها، وقيامها أيضاً بتعزيز سالمة

 الصحفيني عن طريق تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة
بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب

  10 015 400  10 015 400  1 420 400    -    -  1 025 000  7 570 000  ٠١ ١٠5 4٠٠

 النتيجة
املنشودة 2

 انتفاع الدول األعضاء بتعزيز مساهمة وسائل
 اإلعالم يف التنوع واملساواة بني الجنسني وتمكني

 الشباب داخل وسائل اإلعالم وعن طريقها؛ وتمكني
 املجتمعات عن طريق تنفيذ برامج للدراية اإلعالمية

 واملعلوماتية ومواجهة وسائل اإلعالم لحاالت
الطوارئ والكوارث مواجهة فعالة

  9 176 000  9 176 000  906 000    -    -  2 820 000  5 450 000  9 ١٧6 ٠٠٠

 النتيجة
املنشودة 3

 تعزيز تنمية وسائل اإلعالم، وتحسني نُظم الرصد
 واإلبالغ املوجودة لدى الدول األعضاء، وتعزيز

 النتائج املحرزة يف هذين املجالني بفضل مشاريع
ميدانية يدعمها الربنامج الدويل لتنمية االتصال

  1 699 100  1 699 100  234 100    -    -  45 000  1 420 000  ١ 699 ١٠٠

 محور
العمل ٢

 بناء مجتمعات املعرفة عن طريق استخدام
 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتعميم

االنتفاع باملعلومات واملعارف وصونها

  ١٠ 5٧9 ١٠  ٢٠٠ 5٧9 ٢٠٠  3 ٧٠6 ٨٧ ١  -    -    ٢٠٠3 ٠٠٠  5 ١٠  ٠٠٠ ٠٠٠ 5٧9 ٢٠٠

 النتيجة
املنشودة 4

 تعزيز قدرات الدول األعضاء عن طريق تنفيذ نتائج
 القمة العاملية ملجتمع املعلومات، وتنفيذ برنامج

املعلومات للجميع وإطار العمل التقنيني املرتبط به

  2 170 500  2 170 500  417 500    -    -  1 153 000  600 000  ١٧٠ ٢ 5٠٠

 النتيجة
املنشودة 5

 قيام الدول األعضاء باتخاذ تدابري لتعزيز السعي
 إىل تعميم االنتفاع باملعلومات عن طريق األخذ

 بالحلول املفتوحة والشاملة واستخدام تكنولوجيات
 املعلومات واالتصاالت بطريقة مبتكرة لتحقيق

التنمية املستدامة

  5 585 900  5 585 900  1 935 900    -    -  650 000  3 000 000  5 585 900

 النتيجة
املنشودة 6

 تعزيز تدابري تحديد الرتاث الوثائقي وصونه وإتاحة
 االنتفاع به ونرشه عىل الصعيدين العاملي والوطني

عن طريق برنامج ذاكرة العالم

  2 822 800  2 822 800  1 352 800    -    -  70 000  1 400 000  2 822 800

٧٠٠ 469 3١  ٠٠٠ 44٠ ١9  ٠٠٠ ٧63 5  -    -    ٧٠٠ ٢66 6  ٧٠٠ 469 3١  -    ٧٠٠ 469 3١  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

3٠٠ ٠4١ 49  ٠٠٠ 44٠ ١9  ٠٠٠ ٧63 5  -    -    3٠٠ ٨3٨ ٢3  3٠٠ ٠4١ 49  6٠٠ 5٧١ ١٧  ٧٠٠ 469 3١  املجموع، الربنامج الرئييس الخامس

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

بماليني الدوالرات

النتيجة املنشودة ٦النتيجة املنشودة ٥النتيجة املنشودة ٤النتيجة املنشودة ٣النتيجة املنشودة ٢النتيجة املنشودة ١

العجز املساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية)، بحسب املناطق واملقر 
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

٣١,٥
٪٦٤

املقر

٣٫٨
٪٨

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

٠٫٢
صفر ٪

أوروبا وأمريكا
الشمالية

٣,٨
٪٨

آسيا 
واملحيط الهادي 

 

٤٫١
٪٨

الدول
العربية

٥٫٧
٪١٢

أفريقيا 

بماليني الدوالرات

اإلسهام يف األولويتني العامتني

االولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسنياألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

٪دوالر٪دوالر

29٪9.2 مليون دوالر12٪3,9 مليون دوالريف إطار مجموع امليزانية التشغيلية

توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية)، باستثناء العجز، بحسب املناطق واملقر 
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)
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قسم حرية التعبير وتنمية وسائل اإلعالم
(CI/FEM)

1 مدير  
1 خدمات عامة  

قسم مجتمعات المعرفة 
 (CI/KSD)

1 مدير  
1 خدمات عامة  

أمانة البرنامج الدولي لتنمية االتصال
(FEM/IPDC) 

  3 مهنية  

شعبة حرية التعبير 
 (FEM/FOE) 

 5 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة تنمية وسائل اإلعالم والمجتمع
 (FEM/MAS) 

3 مهنية  
1 خدمات عامة  

شعبة تعميم االنتفاع والصون
(KSD/UAP)

 6 مهنية  
3 خدمات عامة  

الشعبة المعنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في مجاالت التربية والعلم والثقافة 

 (KSD/ICT)

 4 مهنية  
1 خدمات عامة  

(CI/EO) المكتب التنفيذي

 3 مهنية  
2 خدمات عامة)  

الوحدة اإلدارية 
(CI/AO)

 1 مهنية  
4 خدمات عامة  

وحدة الشراكات والتواصل
(CI/PAO)  

1 مهنية   
خدمات عامة  1

3 مهنية  
8 وطنية مهنية  

الدول العربية

2 مهنية  
2 وطنية مهنية  
1 خدمات عامة 

آسيا والمحيط الهادي

 3 مهنية  
5  وطنية مهنية  

أمريكا الالتينية والكاريبي

3 مهنية  
3 وطنية مهنية  

المكاتب  الميدانيةأفريقيا

مجموع الوظائف 

المقر 

29 مهنية     
16 خدمات عامة   

المكاتب الميدانية   

11 مهنية    
18 وطنية مهنية     

1 خدمات عامة   

مجموع الوظائف في المقر والمكاتب 
الميدانية

40   مهنية     
18 وطنية مهنية      
17 خدمات عامة   

75 المجموع: 

  (CI)  قطاع االتصال والمعلومات      
الهيكل التنظيمي

الميزانية الموحدة القائمة على اعتمادات ميزانية البرنامج العادي البالغة 518 مليون دوالر (خطة اإلنفاق)

 (ADG/CI) مكتب مساعد المدير العام

 1 مساعد المدير العام    
1 خدمات عامة)    



املوحدة  امليزانية  من   2019-2018 للفرتة  الغرض  لهذا  دوالر   800 580 55 قدرها  مالية  اعتمادات  تخصيص  )جـ( 
التي تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

2 - ويطلب من املديرة العامة القيام بما ييل:

الرئييس  الربنامج  ما يخص  جميع  تحقيق  أيضاً  تضمن  بطريقة  القرار  هذا  يأذن بها  التي  األنشطة  مختلف  تنفيذ  )أ( 
الخامس من األهداف العامة لألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني الجنسني؛

املؤتمر  الذي اعتمده  الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  )ب( موافاة 
العام وعن تحقيق النتائج املنشودة التالية:

وزيادة  الصحفيني،  سالمة  جوانب  جميع  وتعزيز  وخارجها،  اإلنرتنت  شبكة  يف  التعبري  حرية  توطيد  العمل 1:  محور 
التنوع واملشاركة يف وسائل اإلعالم، ودعم وسائل اإلعالم املستقلة

يف  والحق  الصحافة  حرية  ذلك  بما يف  التعبري،  بحرية  املتعلقة  والسياسات  املعايري  بتعزيز  األعضاء  الدول  م  قيا  )1 (
تنفيذ  طريق  عن  الصحفيني  سالمة  بتعزيز  أيضاً  وقيامها  وخارجها،  اإلنرتنت  شبكة  إطار  يف  املعلومات  عىل  الحصول 

خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب؛

داخل  الشباب  وتمكني  الجنسني  بني  واملساواة  التنوع  يف  اإلعالم  وسائل  مساهمة  بتعزيز  األعضاء  الدول  اع  ف انت  )2 (
وسائل اإلعالم وعن طريقها؛ وتمكني املجتمعات عن طريق تنفيذ برامج للدراية اإلعالمية واملعلوماتية ومواجهة وسائل 

اإلعالم لحاالت الطوارئ والكوارث مواجهة فعالة؛

)3( تعزيز تنمية وسائل اإلعالم، وتحسني نُظم الرصد واإلبالغ املوجودة لدى الدول األعضاء، وتعزيز النتائج املحرزة يف 
هذين املجالني بفضل مشاريع ميدانية يدعمها الربنامج الدويل لتنمية االتصال؛

االنتفاع  لتعميم  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  استخدام  طريق  عن  املعرفة  مجتمعات  بناء  العمل 2:  حور  م
باملعلومات واملعارف وصونها

املعلومات  برنامج  وتنفيذ  املعلومات،  ملجتمع  العاملية  القمة  نتائج  تنفيذ  طريق  عن  األعضاء  الدول  قدرات  تعزيز   )4(
للجميع وإطار العمل التقنيني املرتبط به؛

)5( قيام الدول األعضاء باتخاذ تدابري لتعزيز السعي إىل تعميم االنتفاع باملعلومات عن طريق األخذ بالحلول املفتوحة 
والشاملة واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بطريقة مبتكرة لتحقيق التنمية املستدامة؛

)6( تعزيز تدابري تحديد الرتاث الوثائقي وصونه وإتاحة االنتفاع به ونرشه عىل الصعيدين العاملي والوطني عن طريق 
برنامج ذاكرة العالم؛

العام  املؤتمر  اعتمده  الذي  الربنامج  تنفيذ  مجال  يف  املحققة  بالنتائج  الخاص  االسرتاتيجي  التقرير  تضمني  جـ(  (
لوضع  أو  توجيهها  إعادة  أو  لإلبقاء عليها  املحتملة  االقرتاحات  يتضمن  املنشودة  ونتائجها  العمل  ملحاور  راضاً  ستع ا
أيضاً،  واالستناد فيها  واضحة،  تقييم  معايري  إىل  األمور  هذه  كل  يف  واالستناد  إلنهائها،  أو  للخروج منها  اسرتاتيجيات 
بهذا  التنفيذي  املجلس  وموافاة  الداخيل،  اإلرشاف  مرفق  يجريها  التي  واملراجعة  التقييم  عمليات  إىل  ند االقتضاء،  ع

االستعراض إبّان دورته التاسعة بعد املائتني؛

اليونسكو،  لدى  للموارد  االسرتاتيجية  التعبئة  لجميع جوانب  شامالً  تحليالً  يتضمن  املوارد  تعبئة  عن  تقرير  إعداد  )د( 
وموافاة املجلس التنفيذي بهذا التقرير إبّان دورته التاسعة بعد املائتني.
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الربنامج الرئييس الخامس

االتصال واملعلومات

قرار املؤتمر العام 39م/38 بشأن الربنامج الرئييس الخامس  ٠6٠٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:   - 1

الخامس  الرئييس  بالربنامج  الخاصة  العمل  خطة  تنفيذ  عىل   ،2021-2018 الفرتة  خالل  العمل،  )أ(  
التي تنتظم بنيتها حول الهدف االسرتاتيجي التايل ومحوَري العمل التاليني، مع الرتكيز بوجه خاص 
عىل  وكذلك  النامية،  الصغرية  الجزرية  والدول  نمواً  البلدان  وأقل  الجنسني  بني  واملساواة  أفريقيا  عىل 
الشباب والرشائح االجتماعية األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية واملعوقون والفئات املهمشة يف كل 

املجتمعات؛

اللجوء أيضاً، أثناء تنفيذ خطة العمل الخاصة بالربنامج الرئييس الخامس، إىل التعاون فيما بني بلدان  )ب(  
الجنوب والتعاون بني بلدان الشمال وبلدان الجنوب بوصفه طريقة تكميلية لتنفيذ الربنامج، ومواصلة 
إقامة وتطوير الرشاكات مع املجتمع املدني والقطاع الخاص واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة 
وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية يف جميع مراحل إعداد وتنفيذ الربنامج، من أجل تحقيق ما ييل:

 الهدف االسرتاتيجي التاسع: تعزيز حرية التعبري وتنمية وسائل 
اإلعالم وإتاحة االنتفاع باملعلومات واملعارف                                                                                                   

شبكة  خارج  باملعلومات  االنتفاع  وحرية  التعبري  حرية  بشأن  الناس  توعية  عىل  بنشاط  العمل    )1(
بحملة  والقيام  للترصف،  غري القابلة  اإلنسان  حقوق  من  حقني  بوصفهما  وداخلها،  إلنرتنت  ا
العاملي  لليوم  الطليعية  األنشطة  ذلك عن طريق  تحقيق  وتعزيزهما. وسيجري  لدعمهما  دولية 
اليونسكو/غيلريمو كانو  لحرية الصحافة )3 أيّار/مايو(، ومنها الحفل السنوي لتسليم جائزة 
العاملية لحرية الصحافة، وكذلك األنشطة الطليعية لجائزة اليونسكو - األمري جابر األحمد الجابر 
)3 كانون  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الدويل  واليوم  للمعوقني،  الرقمي  التمكني  أجل  من  لصباح  ا
الصحفيني  املرتكبة ضد  الجرائم  العقاب عىل  اإلفالت من  الدويل إلنهاء  واليوم  األول/ديسمرب(، 
باملعلومات  االنتفاع  لتعميم  الدويل  اليوم  أنشطة  يف  واملساهمة  الثاني/نوفمرب(،  2 ترشين  (
)28 أيلول/سبتمرب(. وسيجري أيضاً تعزيز التداول الحر للمعلومات عن طريق العمل عن كثب 
مع الحكومات ووسائل اإلعالم واملجتمع املدني والجهات األخرى املعنية من أجل وضع السياسات 
واألُطر الترشيعية املتعلقة بهذا األمر وتنفيذها. وسيجري تكميل هذه الجهود عن طريق تعزيز 
وتقوية النُظم القائمة عىل التنظيم الذاتي الخاصة بمساءلة وسائل اإلعالم، وعن طريق املساعدة 

عىل إعداد واعتماد معايري مهنية وأخالقية يف وسائل اإلعالم؛

قيادة الجهود الدولية الرامية إىل حماية الصحفيني عن طريق تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن    )2(
سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب، واملساهمة يف عملية االستعراض العاملي الدوري 
الذي يقوم به مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ورصد عمليات قتل الصحفيني وحاالت 
اإلفالت من العقاب، وتوعية الحكومات ووسائل اإلعالم بشأن ضمان سالمة الصحفيني لتمكينهم 
املستدامة التنمية  غاية  بلوغ  إىل  والسعي  سليمة،  ديمقراطيات  بناء  يف  بدورهم  االضطالع  ن   م

16-10 الخاصة بضمان وصول الناس إىل املعلومات وحماية الحريات األساسية؛
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)3( املساعدة عىل تهيئة ظروف تشجع وسائل اإلعالم الحرة واملستقلة، وال سيّما يف البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية 
وتعيش أوضاع ما بعد النزاع. وسيجري تحقيق ذلك عن طريق تعزيز تعليم الصحافة، واملساعدة عىل إنشاء 
مؤسسات مستقلة وعىل نموها، وتشجيع الحكومات عىل تهيئة الظروف املؤاتية لتمكني وسائل اإلعالم من 

االضطالع بعملها؛

العاملي  باليوم  باالحتفال  الخاصة  الدولية  األنشطة  ريادة  اإلعالم عن طريق  تنوع وتعددية وسائل  تعزيز    )4(
لإلذاعة )13 شباط/فرباير(، ومساعدة الدول األعضاء عىل دعم وسائل اإلعالم املحلية وتمكني وسائل اإلعالم 

من مواجهة حاالت الطوارئ والكوارث مواجهة فعالة؛

التصدي ألوجه عدم املساواة بني الجنسني وللعنف املمارس بحق املرأة عن طريق االضطالع بربامج خاصة    )5(
املؤسسات  مع  رشاكات  إقامة  طريق  عن  وكذلك  الجنسني،  بني  املساواة  مراعاة  وتعميم  الجنسني  قضايا  ب
اإلعالمية من أجل األخذ بمؤرشات اليونسكو ملراعاة املساواة بني الجنسني يف وسائل اإلعالم. وستواصل املنظمة 
العمل مع التحالف العاملي من أجل املساواة بني الجنسني يف مجال اإلعالم واملبادرة السنوية املسماة »النساء 
وتكنولوجيات  اإلعالم  ووسائل  الجنسني  بقضايا  املعنية  الشبكة  دعم  أيضاً  وستواصل  األخبار«،  صنعن  ي

املعلومات واالتصاالت لربنامج اليونسكو لتوأمة الجامعات؛

الثقافات عن  التفاعل بني  النقدي وكفاءات  التفكري  اكتساب كفاءات  الشباب، من  الناس، وال سيّما  تمكني    )6(
طريق مساعدة الدول األعضاء عىل األخذ بمفهوم الدراية اإلعالمية واملعلوماتية وإدماجه يف املناهج الدراسية 
الرشاكات  إقامة  أجل  العاملي من  التحالف  التقييم، وقيادة  وأُطر  بالسياسات  الخاصة  التوجيهية  واملبادئ 

بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية؛

وضع وترويج معايري لتنمية وسائل اإلعالم من أجل تعزيز دور وسائل اإلعالم الحرة واملستقلة والتعددية عن    )7(
طريق الربنامج الدويل لتنمية االتصال. وسيجري تقديم املساعدة الالزمة للدول األعضاء فيما يخص إنشاء 
وتنمية وسائل اإلعالم املحلية عن طريق إطالعها عىل املمارسات الجيدة واملعارف التي يتمخض عنها التعاون 

الدويل بشأن وسائل اإلعالم؛

املساعدة عىل وضع السياسات اإلعالمية يف الدول األعضاء عن طريق إعداد دراسات بشأن حالة تنمية وسائل    )8(
اإلعالم، وسالمة الصحفيني، وعاملية اإلنرتنت، باستخدام مؤرشات الربنامج الدويل لتنمية االتصال التي تضم 
من  وكذلك مجموعة جديدة  الصحفيني،  اإلعالم ومؤرشات سالمة  وسائل  تنمية  املثال مؤرشات  عىل سبيل 

مؤرشات تنمية اإلنرتنت )تستند إىل مفهوم عاملية اإلنرتنت الذي وضعته اليونسكو(؛

تعزيز قدرات الصحفيني ومعلمي الصحافة ومؤسساتهم استناداً إىل املناهج التي أعدتها اليونسكو بوصفها    )9(
التنمية  الصحفيات؛ وتعزيز  تدريب  ذاته عىل  الوقت  والتشجيع يف  املجال،  املؤسيس يف هذا  للتميز  نموذجاً 
العلوم والتنمية والحكم  التقارير بشأن  املستدامة عن طريق تحسني قدرات الصحفيني فيما يخص إعداد 

الديمقراطي؛

الفئات  تخلف  تتسببا يف  أن  يمكن  اللتني  املعرفية  والفجوة  الرقمية  الفجوة  األعضاء من سد  الدول  تمكني   )10(
والنساء  نمواً  البلدان  أقل  يف  املحرومة  السكانية  الفئات  ومنها  والتنمية،  التقدم  ركب  عن  نسبياً  ملحرومة  ا
والفتيات والشباب واملعوقون، عن طريق املساعدة عىل وضع األُطر الالزمة لوضع سياسات خاصة بتعميم 

االنتفاع باملعلومات وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والحلول املفتوحة؛

)11( مواصلة العمل عىل تحديد ونرش وصون الرتاث الوثائقي، ومنه الرتاث الرقمي، وعىل إتاحة االنتفاع به، عن 
طريق برنامج ذاكرة العالم؛

)12( تيسري تعميم االنتفاع بموارد املعلومات واملعارف املتاحة للدول األعضاء عن طريق استخدام تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت، واملوارد التعليمية املفتوحة، واالنتفاع الحر باملعلومات العلمية، والبيانات املفتوحة، 
والحلول  املحمولة،  واألجهزة  النطاق العريض،  تقنية  بفضل  املعززة  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيات 

املفتوحة، والرتكيز بوجه خاص عىل املعلمني والباحثني واإلعالميني والعلماء؛

)13( املساهمة يف بناء مجتمعات املعرفة الشاملة للجميع بوسائل تضم االشرتاك يف تنظيم منتديات القمة العاملية 
املعلومات، واملساهمة يف منتدى  املعني بمجتمع  املتحدة  املعلومات، واالشرتاك يف رئاسة فريق األمم  ملجتمع 
ما يندرج يف  بشأن  واسرتاتيجيات  إعداد سياسات  املساعدة عىل  أجل  من  أخرى  وأنشطة  اإلنرتنت،  حوكمة 

نطاق اختصاص اليونسكو من أمور حوكمة اإلنرتنت؛
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)14( تعزيز تنفيذ األنشطة املندرجة يف املجاالت ذات األولوية لربنامج املعلومات للجميع وتعزيز التوعية بشأنها عن 
طريق التشجيع عىل تبادل الخربات الدولية، وتعزيز قدرات واضعي السياسات والفئات الضعيفة. وسيقوم 
الربنامج بإعداد املواد الالزمة بشأن السياسات، ووضع األُطر الالزمة لتلبية االحتياجات، من أجل مساعدة 
الدول األعضاء، وال سيّما الدول املندرجة يف ِعداد البلدان النامية والدول الجزرية الصغرية النامية، عىل بلوغ 

الغايات الدولية؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 55 580 800 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي تضم األموال  )جـ(  
الواردة من جميع مصادر التمويل؛

ويطلب من املديرة العامة القيام بما ييل:   - 2

الرئييس  الربنامج  ما يخص  جميع  تحقيق  أيضاً  تضمن  بطريقة  القرار  هذا  يأذن بها  التي  األنشطة  مختلف  تنفيذ  )أ( 
الخامس من األهداف العامة لألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني الجنسني؛

)ب( موافاة الهيئتني الرئاسيتني دورياً، يف إطار التقارير النظامية، بمعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤتمر 
العام وعن تحقيق النتائج املنشودة التالية:

محور العمل ١: توطيد حرية التعبري يف شبكة اإلنرتنت وخارجها، وتعزيز 
جميع جوانب سالمة الصحفيني، وزيادة التنوع واملشاركة يف وسائل اإلعالم، 

ودعم وسائل اإلعالم املستقلة

قيام الدول األعضاء بتعزيز املعايري والسياسات املتعلقة بحرية التعبري، بما يف ذلك حرية الصحافة والحق يف    )1(
الحصول عىل املعلومات يف إطار شبكة اإلنرتنت وخارجها، وقيامها أيضاً بتعزيز سالمة الصحفيني عن طريق 

تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب؛

الشباب  وتمكني  الجنسني  بني  واملساواة  التنوع  يف  اإلعالم  وسائل  مساهمة  بتعزيز  األعضاء  الدول  انتفاع    )2(
داخل وسائل اإلعالم وعن طريقها؛ وتمكني املجتمعات عن طريق تنفيذ برامج للدراية اإلعالمية واملعلوماتية 

ومواجهة وسائل اإلعالم لحاالت الطوارئ والكوارث مواجهة فعالة؛

النتائج  وتعزيز  األعضاء،  الدول  لدى  املوجودة  واإلبالغ  الرصد  نُظم  وتحسني  اإلعالم،  وسائل  تنمية  تعزيز    )3(
املحرزة يف هذين املجالني بفضل مشاريع ميدانية يدعمها الربنامج الدويل لتنمية االتصال؛

محور العمل ٢: بناء مجتمعات املعرفة عن طريق استخدام تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت لتعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف وصونها

تعزيز قدرات الدول األعضاء عن طريق تنفيذ نتائج القمة العاملية ملجتمع املعلومات، وتنفيذ برنامج املعلومات    )4(
للجميع وإطار العمل التقنيني املرتبط به؛

بالحلول  األخذ  باملعلومات عن طريق  االنتفاع  إىل تعميم  السعي  لتعزيز  تدابري  باتخاذ  األعضاء  الدول  قيام    )5(
املفتوحة والشاملة واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بطريقة مبتكرة لتحقيق التنمية املستدامة؛

تعزيز تدابري تحديد الرتاث الوثائقي وصونه وإتاحة االنتفاع به ونرشه عىل الصعيدين العاملي والوطني عن    )6(
طريق برنامج ذاكرة العالم؛

العام استعراضاً ملحاور  املؤتمر  اعتمده  الذي  الربنامج  املحققة يف مجال تنفيذ  بالنتائج  الخاص  التقرير االسرتاتيجي  )جـ( تضمني 
العمل ونتائجها املنشودة يتضمن االقرتاحات املحتملة لإلبقاء عليها أو إعادة توجيهها أو لوضع اسرتاتيجيات للخروج منها أو 
إلنهائها، واالستناد يف كل هذه األمور إىل معايري تقييم واضحة، واالستناد فيها أيضاً، عند االقتضاء، إىل عمليات التقييم واملراجعة 

التي يجريها مرفق اإلرشاف الداخيل، وموافاة املجلس التنفيذي بهذا االستعراض إبّان دورته التاسعة بعد املائتني؛

اليونسكو،  لدى  للموارد  االسرتاتيجية  التعبئة  لجميع جوانب  شامالً  تحليالً  يتضمن  املوارد  تعبئة  تقرير عن  إعداد  )د( 
وموافاة املجلس التنفيذي بهذا التقرير إبّان دورته التاسعة بعد املائتني.
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الربنامج الرئييس الخامس

االتصال واملعلومات

تُعد اليونسكو، من خالل عملها يف إطار الربنامج الرئييس الخامس، طرفاً فاعالً رئيسياً ضمن منظومة األمم املتحدة   ٠6٠٠١
يف  واملعلومات  االتصال  مجال  إسهام  عىل  الرتكيز  طريق  عن  وذلك  والناشئة،  القائمة  العاملية  التحديات  مواجهة  يف 
التنمية املستدامة. وبالتايل، فإن قطاع االتصال واملعلومات  بناء مجتمعات للمعرفة شاملة للجميع ومؤاتية لتحقيق 
طريق  عن  واملعارف  باملعلومات  االنتفاع  فرص  وإتاحة  اإلعالم،  وسائل  وتنمية  التعبري،  حرية  تعزيز  سيواصل 
استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، ومن خالل مساندة الدول األعضاء يف اليونسكو يف بناء السالم وتعزير 

الحقوق والحريات األساسية.

وتتيح خطة التنمية املستدامة لعام 2030 سياقاً جديداً سيعمل فيه الربنامج الرئييس الخامس عىل التأثري بصورة   ٠6٠٠٢
التنمية  أهداف  من   16 الهدف  فإن  خاص،  وبوجه  الجميع.  تحتضن  للمعرفة  مجتمعات  نشوء  أجل  من  إيجابية 
ومؤسسات  والعدل  السالم  بناء  أجل  من  األساسية  والحريات  باملعلومات  الجميع  انتفاع  بأهمية  يعرتف  املستدامة 

قوية.

الثورة  تسخري  ضمان  يف  األعضاء  الدول  الخامس  الرئييس  الربنامج  يساند  سوف   ،2021-2018 الفرتة  وخالل   ٠6٠٠3
الرقمية لخدمة حقوق اإلنسان وتعزيز القدرات وصنع القرارات املستنرية وتحقيق التنمية البرشية، من أجل تدعيم 

أسس السالم.

والديمقراطية.  التنمية  لتعزيز  الرئيسية  العوامل  ِعداد  يف  اإلعالم  ووسائل  والتواصل  االتصال  وسائل  وتندرج   ٠6٠٠4
والتعددية  واالستقالل  بالحرية  تتسم  إعالمية  بيئة  أية  بنيان  عليه  يقوم  الذي  األساس  التعبري  الحق يف حرية  ويُعّد 
والشمول، وكذلك األساس الذي يقوم عليه بنيان حرية تداول املعلومات، فضالً عن تعزيز الروح املهنية بما يتوافق 
االستناد  يجري  الذي  األساس  هو  وهذا  املتحدة.  األمم  بها  تعرتف  التي  العاملية  والقيم  الصحافة  حرية  مبادئ  مع 
إليه لتعزيز ُسبل حصول عامة الناس عىل املعلومات، وتعزيز سالمة الصحفيني، وتعزيز العمل عىل تمكني الشباب، 
التنوع  وتعزيز املساواة بني الجنسني يف وسائل اإلعالم ومن خاللها، وتعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، وتعزيز 
للصحفيني  األمر  هذا  ويتيح  )واألخالقية(.  املهنية  املعايري  تحسني  عىل  العمل  وتعزيز  اإلعالم،  وسائل  يف  والتعددية 

أيضاً اإلسهام يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 إسهاماً مستقالً.

وما فتئت املعرفة تمثل عامالً أساسياً لتحقيق التنمية البرشية. وسيكون االبتكار يف استخدام تكنولوجيات املعلومات   ٠6٠٠5
لتحقيق  أساسياً  عامالً  املجتمع  تنمية  يف  املساواة  قدم  عىل  الجميع  مشاركة  وضمان  التعلم  ألغراض  واالتصاالت 
وتعزيز  للجميع  والشامل  املنصف  الجيد  التعليم  توفري فرص  إىل  يرميان  اللذين  املستدامة  للتنمية  4 و11  الهدفني 
فرص التعّلم مدى الحياة للجميع، بما يف ذلك لصالح أكثر الفئات االجتماعية تهميشاً. وإن التقدم املحرز يف مجال 
عىل  العمل  أهمية  كذلك  يرُبزان  املعرفة،  مجتمعات  بني  فيما  املتزايد  والرتابط  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيات 
أفراد  كافة  بغية تمكني   - املفتوحة«  »الحلول  قائم عىل  اعتماد نهج  - من خالل  قدماً  والتجديد  االبتكار  دفع عجلة 
هذا  وسيتيح  املستدامة(.  للتنمية   2 الغاية   -  10 )الهدف  للجميع  واالقتصادي  االجتماعي  اإلدماج  وكفالة  املجتمع 
النهج للربنامج الرئييس الخامس أيضاً مساندة الدول األعضاء يف تحقيق انخفاض كبري يف نسبة الشباب املحرومني 

من فرص العمل أو التعليم أو التدريب )الهدف 8 - الغاية 6 للتنمية املستدامة(.

ويتمثل هدف اليونسكو الخاص بالجمع بني تحقيق التنمية املستدامة وبني بناء مجتمعات للمعرفة تضم الجميع يف   ٠6٠٠6
ضمان التحكم التام يف الفرص التي تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق ما ييل: توسيع نطاق 
وتعزيز  العلمية؛  بالبحوث  االنتفاع  وزيادة  واملعارف؛  باملعلومات  الفعيل  االنتفاع  وتحقيق  التعبري  بحرية  االنتفاع 
التحديات  مواجهة  يف  واملساعدة  واللغوي؛  الثقايف  التنوع  بشأن  والتفاهم  الحوار  وتعميق  للجميع؛  الجيد  التعليم 
القرسية،  الهجرة  وعمليات  وبالنزاعات،  األمن،  بانعدام  يتعلق  ما  ذلك  يف  بما  البرشية،  مستقبل  تهدد  التي  العاملية 

والتطرف العنيف، وتغري املناخ.
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 ROAM بكلمة  تلخص  التي  املبادئ  تطبيق  وسيجري  اإلنرتنت  عاملية  بشأن  اليونسكو  ملفهوم  الرتويج  وسيجري   ٠6٠٠٧
الجميع  انتفاع  وتوفري  واالنفتاح،  اإلنسان،  حقوق  مراعاة  أساس  عىل  اإلنرتنت  حوكمة  تكفل  والتي  اإلنجليزية 
التحديات  مواجهة  عىل  أيضاً  واملعلومات  االتصال  قطاع  وسيعمل  األطراف.  املتعددة  املشاركة  وضمان  باإلنرتنت، 
باالستناد  القرارات  وصنع  األشياء،  إنرتنت  مجاالت  يف  مثالً  وذلك  التكنولوجي،  التطور  يتضمنها  التي   - الناشئة 
والتصنيف  املراقبة،  أشكال  بتزايد  املرتبطة  للمخاطر  التصدي  ذلك  يف  بما   - االصطناعي  والذكاء  اللوغارثمات،  إىل 
أنشطة  عىل  الرقمنة  واستمرار  الكربى  للبيانات  املؤكد  غري  التأثري  إىل  إضافة  البيانات،  وحرمة  لألفراد،  النمطي 
االتصال والصحافة والعمالة واملساواة وتعزيز القدرات. وسوف يساند الربنامج الرئييس الخامس املؤسسات املعنية 
يف الدول األعضاء والساعية إىل مواكبة الرسعة الهائلة لعجلة االبتكار والتغيري. وسيعمل الربنامج الرئييس الخامس 
نسبياً،  املحرومني  فئات  جانباً  ترتك  أن  يمكن  التي  واملعرفية  الرقمية  الفجوة  اتساع  ملخاطر  التصدي  عىل  أيضاً 
يف جميع  املهمشة  والفئات  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  والشباب  والفتيات  والنساء  نمواً  األقل  البلدان  قبيل سكان  من 

املجتمعات.

البث اإللكرتوني للخطابات املفعمة  ويعالج قطاع االتصال واملعلومات، عىل نحو شامل وكيّل، تحديات معقدة، مثل   ٠6٠٠٨
بالكراهية والداعية إىل التزّمت واملحرضة عىل العنف، والتهديدات اإللكرتونية التي يتعرض لها الصحافيون وغريهم 
من الفئات املستضعفة، كالنساء واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة والناطقني باللغات األقل استخداماً، كما يعالج 
الثقافية  الذاكرة  من  جزءاً  باعتباره  الطويل  املدى  عىل  به  االنتفاع  فرص  وإتاحة  الرقمي  الرتاث  صون  موضوع 

واالجتماعية للبرشية.

وتعمل قيادة قطاع االتصال واملعلومات عىل تنفيذ التوصيات الناجمة عن عملية املراجعة الخارجية للقطاع )الوثيقة   ٠6٠٠9
هذا  مجريات  عن  التعبري  الوثيقة  هذه  وتتضمن  املعلن،  الزمني  للجدول  وفقاً  وذلك  الثالث(  الجزء  ت/20  200م 
هذا  إىل  بالنسبة  خاصة  بأهمية  تتسم  مجاالت  يف  القطاع  عمل  سري  تحسني  إىل  التغيريات  هذه  وستفيض  التنفيذ. 
سيُستخدم  والذي  املوارد،  تعبئة  يف  القطاع  يتبعه  الذي  النهج  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  املتكاملني،  وامليزانية  الربنامج 

كإطار توجيهي لتحديد اتجاه عمل القطاع يف املستقبل.

الربنامج الرئييس الخامس – االتصال واملعلومات

األهداف االسرتاتيجية للوثيقة 
3٧م/4

الهدف االسرتاتيجي التاسع:

تعزيز حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم وإتاحة االنتفاع باملعلومات واملعارف

محور العمل ١:محاور العمل يف الوثيقة 39م/5

توطيد حرية التعبري يف شبكة اإلنرتنت وخارجها، 
وتعزيز جميع جوانب سالمة الصحفيني، وزيادة 
التنوع واملشاركة يف وسائل اإلعالم، ودعم وسائل 

اإلعالم املستقلة

محور العمل ٢:

بناء مجتمعات املعرفة عن طريق استخدام 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتعميم االنتفاع 

باملعلومات واملعارف وصونها

املجاالت املواضيعية للنتائج 
املنشودة

النتيجة املنشودة ١: قيام الدول األعضاء بتعزيز 
املعايري والسياسات املتعلقة بحرية التعبري، بما 
يف ذلك حرية الصحافة والحق يف الحصول عىل 

املعلومات يف إطار شبكة اإلنرتنت وخارجها، وقيامها 
أيضاً بتعزيز سالمة الصحفيني عن طريق تنفيذ 
خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني 

ومسألة اإلفالت من العقاب

النتيجة املنشودة ٢: انتفاع الدول األعضاء بتعزيز 
مساهمة وسائل اإلعالم يف التنوع واملساواة بني 

الجنسني وتمكني الشباب داخل وسائل اإلعالم وعن 
طريقها؛ وتمكني املجتمعات عن طريق تنفيذ برامج 

للدراية اإلعالمية واملعلوماتية ومواجهة وسائل 
اإلعالم لحاالت الطوارئ والكوارث مواجهة فعالة

النتيجة املنشودة 3: تعزيز تنمية وسائل اإلعالم، 
وتحسني نُظم الرصد واإلبالغ املوجودة لدى الدول 
األعضاء، وتعزيز النتائج املحرزة يف هذين املجالني 

بفضل مشاريع ميدانية يدعمها الربنامج الدويل 
لتنمية االتصال

النتيجة املنشودة 4: تتعزيز قدرات الدول األعضاء 
عن طريق تنفيذ نتائج القمة العاملية ملجتمع 

املعلومات، وتنفيذ برنامج املعلومات للجميع وإطار 
العمل التقنيني املرتبط به

النتيجة املنشودة 5: قيام الدول األعضاء باتخاذ 
تدابري لتعزيز السعي إىل تعميم االنتفاع باملعلومات 

عن طريق األخذ بالحلول املفتوحة والشاملة 
واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

بطريقة مبتكرة لتحقيق التنمية املستدامة

النتيجة املنشودة 6: تعزيز تدابري تحديد الرتاث 
الوثائقي وصونه وإتاحة االنتفاع به ونرشه عىل 
الصعيدين العاملي والوطني عن طريق برنامج 

ذاكرة العالم
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مساعدة الدول األعضاء عىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠

بعد  املعلومات  ملجتمع  العاملية  )القمة  املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  نتائج  لوثيقة   2015 عام  استعراض  خالل   ٠6٠١٠
ميض 10 سنوات - )WSIS+10(، اعرتفت الجمعية العامة لألمم املتحدة بأن حقوق اإلنسان واالبتكارات يف مجايل 
الحياة  نوعية  تحديد  ويف  املستقبل،  يف  املجتمعات  طبيعة  تحديد  يف  أسايس  بدور  ستضطلع  واملعلومات  االتصاالت 
سيعمل   ،2021-2018 الفرتة  وخالل   .2030 لعام  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  ويف  العالم  أنحاء  مختلف  يف 

الربنامج الرئييس الخامس وفق الرتكيز االسرتاتيجي والنهج املبيننَي أدناه.

للمجاالت  املكّون من محوَري عمل. وسيكون  القائم  الربنامجي  إىل اإلطار  فسوف يستند قطاع االتصال واملعلومات   ٠6٠١١
واملعارف  باملعلومات  واالنتفاع  التعبري  حرية  مثالً  تضم  التي  الخامس،  الرئييس  للربنامج  الرئيسية  املواضيعية 
شبكة  يف  الحرة  واملحلية  والخاصة  العامة  اإلعالم  وسائل  وتنمية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  واستخدام 
جميع  تحقيق  يف  حّفاز  دور  اللغوي،  والتعدد  املعلومات  ملجتمعات  األخالقية  األبعاد  وكذلك  وخارجها،  اإلنرتنت 

أهداف التنمية املستدامة.

التنمية املستدامة، وذلك  العمل من أجل تحقيق أهداف  الدول األعضاء يف  الخامس  الرئييس  الربنامج  وسوف يساند   ٠6٠١٢
عىل النحو املعروض بإيجاز يف الجدول الوارد أدناه. وباإلضافة إىل اإلسهامات املذكورة فيما ييل، يجدر التذكري بأن 
تصميم مجمل الربنامج الرئييس الخامس والنتائج املنشودة الخاصة به يف الوثيقة م/5 يرمي إىل اإلسهام يف تحقيق 
الهدفني 1 و10 للتنمية املستدامة املتعلقني بالقضاء عىل الفقر والحد من أوجه انعدام املساواة. وسوف يركز قطاع 
للتنمية  األهداف 4 و5 و8 و9 و10 و13 و16 و17  الدول األعضاء يف تحقيق  االتصال واملعلومات عمله عىل دعم 

املستدامة وذلك من خالل اإلسهام عىل نحو محدد يف تحقيق ما ييل:

للتنمية املستدامة(، بما يف ذلك من خالل إطار كفاءة  ▪ الحياة )الهدف 4  الجيد والتعلم مدى  التعليم  تشجيع 
املعلمني يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتعلم املفتوح واملرن عن بُعد، واملوارد التعليمية املفتوحة، 

واملبادرات املعنية بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية؛

تمكني النساء يف مجال وسائل اإلعالم ومن خالله واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )الهدف 5-  ▪
الغاية ب للتنمية املستدامة( بغية معالجة أوجه التفاوت بني الجنسني وذلك من خالل برمجة أنشطة محددة 
تتعلق بمراعاة قضايا الجنسني، واستخدام أدوات مثل مؤرشات اليونسكو اإلعالمية املراعية لقضايا الجنسني؛

خفض نسبة الشباب العاطلني عن العمل أو غري املنتفعني بالتعليم أو بالتدريب )الهدف 8 - الغاية 6 للتنمية  ▪
املستدامة( عن طريق برامج تزود الشباب بمهارات رفيعة املستوى تمّكنهم من إعداد وتطوير وترويج وبيع 
تطبيقات للربمجيات املحمولة املناسبة للسياق املحيل والتي تعالج قضايا إنمائية محلية وتتيح فرصاً للعمل 

املدر للدخل واملتواصل يف مجال صناعة الوسائل املحمولة/وسائل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

تعزيز تعميم االنتفاع امليسور باإلنرتنت )الهدف 9- الغاية ج للتنمية املستدامة(، بما يف ذلك من خالل املساهمة  ▪
السياسات  تنمية  وتعزيز  املستدامة،  الرقمية  بالتنمية  املعنية  العريض  النطاق  لجنة  يف  لليونسكو  الفعالة 

والقدرات واملضامني؛

تعزيز القدرات وتشجيع اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسيايس للجميع من خالل برنامج الحلول املفتوحة  ▪
ومبادرة »تعلم الشباب باألجهزة املحمولة« )الهدف 10 - الغاية 2 للتنمية املستدامة(؛

توعية الجمهور وتعزيز إدارة املعارف إدارة مفتوحة وجامعة من أجل الحد من آثار تغري املناخ )الهدف 13  ▪
العمل من أجل وسائل إعالم حرة ومستقلة  املستدامة، واتفاق باريس(، وذلك من خالل  للتنمية  الغاية 3   -
وتعددية تعنى باإلبالغ بشأن تغري املناخ وحماية البيئة، وعن طريق تطبيقات برمجية علمية تتيح مشاركة 

املواطنني؛

صون الرتاث الثقايف العاملي )الهدف 11 - الغاية 4 للنمية املستدامة( مع الرتكيز عىل الرتاث الوثائقي عن طريق  ▪
برنامج ذاكرة العالم، وذلك من خالل رفع مستوى الوعي بشأن أهمية صون الرتاث الوثائقي، بما يف ذلك الرتاث 
الرقمي، ونرشه وإتاحة فرص االنتفاع به باعتباره من األصول الثمينة التي تملكها البرشية، ويعرّب عن ثراء 

الشعوب والثقافات وتنوعها؛

ش فيها أحد )الهدف 16 للتنمية املستدامة(، وتضمن وصول عامة  ▪ التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُهمَّ
الناس إىل املعلومات وحماية الحريات األساسية )الغاية 10 للهدف 16 للتنمية املستدامة(، عن طريق تعزير 
ُسبل االنتفاع باملعلومات، وتعزيز األبعاد األخالقية ملجتمعات املعلومات والتعدد اللغوي، ودرء التطرف العنيف، 
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الدراية  العقاب، وتعزيز  الصحفيني ومسألة اإلفالت من  املتحدة بشأن سالمة  األمم  تنفيذ خطة عمل  وقيادة 
مؤرشات  طريق  وعن  اإلعالم.  وسائل  يف  والتنوع  التعددية  ضمان  طريق  عن  وكذلك  واملعلوماتية،  اإلعالمية 
العمل  يف  أيضاً  اليونسكو  تساهم  املتحدة،  لألمم  اإلحصائية  اللجنة  بموافقة  تحظى  للرصد  وعاملية  منتظمة 
بوصفها وكالة مساهمة يف رصد املؤرش 16-10-1، والوكالة املؤتمنة عىل تقديم التقارير بشأن املؤرش 16-

10-2 عىل املستوى العاملي؛

ويمثل التشجيع عىل استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )الهدف 17- الغاية 8 للتنمية املستدامة(،  ▪
لقطاع  رئيسية  وسائل  املستدامة(  للتنمية   17 )الهدف  الرشاكات  وإقامة  القدرات  ببناء  املعنية  واملبادرات 

االتصال واملعلومات يف تعزيز تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

عرض مفصل إلسهام الربنامج الرئييس الخامس يف تنفيذ خطة التنمية 
املستدامة لعام ٢٠3٠
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إىل تعميم االنتفاع باملعلومات عن 
طريق األخذ بالحلول املفتوحة والشاملة 
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التنمية املستدامة
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النتيجة املنشودة 6: تعزيز تدابري 
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األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

 .2021-2018 الفرتة  يف  الخامس  الرئييس  وللربنامج  للمنظمة  أولوية  تمثل  إقليمية  كمنطقة  أفريقيا  ستظل    ٠6٠١3
الخاصة  التنفيذية  اليونسكو  اسرتاتيجية  تطبيق  الخامس عىل  الرئييس  الربنامج  يف  الجهود  تركيز  وسيتواصل 
الربنامج  سيّما  وال  األولوية،  لهذه  الطليعية  الربامج  وتنفيذ   ،)2021  -  2014( أفريقيا  يف  املتمثلة  باألولوية 
أفريقيا  إدارة  مع  الوثيق  بالتعاون  اإلعالم(،  وسائل  وتنمية  التعبري  لحرية  مؤاتية  لبيئة  )الرتويج   6 الطليعي 
الطليعية  الربامج  من خالل  السابقة  األربع  السنوات  فرتة  يف  تحقيقها  تم  التي  اإلنجازات  إىل  أيضاً  وباالستناد 
املعنونة   2063 لعام  األفريقي  االتحاد  خطة  لدعم  خاص  اهتمام  وسيوىل  أفريقيا.  يف  املتمثلة  األولوية  لتنفيذ 
»أفريقيا التي نريدها«، ودعم الربنامج التنفيذي للسنوات العرش لهذه الخطة )2013-2023(، وال سيما فيما 
حقوق  واحرتام  والديمقراطية   ،)14  ،13( واألمن  وبالسالم   ،)16( الثقافية  بالذاتية  املتعلقة  األهداف  يخص 

اإلنسان والعدالة وسيادة حكم القانون )11(، والنمو الشامل للجميع )1.2(، واملساواة بني الجنسني )17(.

وسيعمل  مالئمة  وبرشية  مالية  موارد  العادية  ميزانيته  من  الخامس  الرئيس  الربنامج  يخصص  وسوف    ٠6٠١4
طليعية/مبادرات  برامج  إعداد/تنفيذ  أجل  من  واإلمكان  االقتضاء  عند  امليزانية  خارج  من  تمويل  إتاحة  عىل 
باملعلومات  واالنتفاع  التعبري  بحرية  املعنية  األولوية  مجاالت  يف  القطاعات  بني  قطاعية/مشرتكة  رئيسية 

واملعارف املتعددة اللغات عن طريق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

وذلك عن طريق  أفريقيا  يف  امليدانية  للشبكة  الجاري  اإلصالح  من  ممكن  أفضل وجه  القطاع عىل  وسيستفيد    ٠6٠١5
خالل  ومن  أفريقيا،  عموم  وبرملان  اإلقليمية  االقتصادية  والجماعات  األفريقي  االتحاد  مع  التعاون  تعزيز 
االتحاد  بني  اإلقليمي  التنسيق  آليات  مع  )أي  املتحدة  لألمم  التابعة  املعنية  املواضيعية  األفرقة  يف  املشاركة 
األفريقي واألمم املتحدة، ومجموعتها املعنية بـ»الرتويج واإلعالم واالتصاالت والثقافة«( بغية تحديد املشاريع 
مليون   667 املبلغ  ميزانية  فرضية  إطار  ويف  املؤسسية.  القدرات  لتنمية  املخصصة  االسرتاتيجية  والربامج 
مع  ألفريقيا  املخصصة  املوارد  يف  تقريباً  بنسبة ٪20  زيادة  للميزنة، ستجري  الجديد  املتكامل  واإلطار  دوالر 
توزيع معظم هذه الزيادة عىل أساس الالمركزية للمكاتب امليدانية القائمة يف أفريقيا من أجل دعم املوظفني 

العاملني واألنشطة التي تنفذ يف امليدان.

اإلفالت  ومسألة  الصحفيني  سالمة  بشأن  املتحدة  األمم  عمل  خطة  بدعم  لليونسكو  أخرى  أنشطة  وستعنى    ٠6٠١6
تعزيز  بشأن   2003 عام  وتوصية  الخامس،  الرئييس  للربنامج  التقنينية  الوثائق  تطبيق  ودعم  العقاب،  من 
الخامس  الرئييس  الربنامج  أنشطة  وسرتمي  السيربني.  باملجال  االنتفاع  وتعميم  واستخدامه  اللغوي  التعدد 
بذلك  القيام  وسيجري  الصحفيني.  سالمة  تعزيز  وإىل  الصحافة  لحرية  املؤاتية  البيئة  تحسني  إىل  أفريقيا  يف 
وسائل  تشجيع  خالل  ومن  اإلعالم  مجال  يف  املهنيني  وقدرات  اإلعالمية  املؤسسات  قدرات  تعزيز  خالل  من 
إعالم املجتمعات املحلية وتعزيز محطات البث اإلذاعي املحلية بوصفها جهات ميرّسة لحرية تدفق املعلومات 
الذاتي تفيض إىل  للتنظيم  الدعم الستحداث سياسات وظروف تنظيمية وأطر  التنمية. وسيتم تقديم  من أجل 

توافر حرية الصحافة سواء داخل شبكة اإلنرتنت أو خارجها.

املنظمة  تواصل  اإلعالم،  وسائل  يف  والتعددية  التنوع  لتشجيع  اليونسكو  به  تضطلع  الذي  العمل  سياق  ويف    ٠6٠١٧
يف  الصحافة  تعليم  ومؤسسات  اإلعالم  وسائل  قدرات  بناء  طريق  عن  األفريقية  البلدان  باحتياجات  االهتمام 
أفريقيا. وتظل أفريقيا تمثل منطقة إقليمية ذات أولوية بالنسبة إىل مشاريع الربنامج الدويل لتنمية االتصال. 
التشديد عىل توفري  املنطقة مع  املواطنني يف هذه  إىل ذلك، يف سبيل تعزيز قدرات  اليونسكو، إضافة  وستعمل 

الدراية اإلعالمية واملعلوماتية لجميع املواطنني، وخصوصاً للشباب والنساء.

اليونسكو  تشجع  سوف  للمعرفة،  أفريقية  مجتمعات  بناء  إىل  الرامية  األعضاء  الدول  جهود  مساندة  وبغية    ٠6٠١٨
مفهوم  ترويج  ذلك  وسيشمل  املالئمة.  البرشية  القدرات  وتنمية  السياسات  ورسم  ميرّسة  بيئات  إقامة 
استحداث  أيضاً  الخامس  الرئييس  الربنامج  األفريقية. وسيساند  البلدان  الخاص بعاملية اإلنرتنت يف  اليونسكو 

مضامني مالئمة محلياً، مع التشديد يف ذلك بوجه خاص عىل النساء والشباب.
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وسوف يسهم ذلك يف توسيع نطاق إمكانيات االنتفاع باملعلومات الرتبوية والعلمية والثقافية املتعددة اللغات    ٠6٠١9
مبادرة  األفريقية، كجزء من  اللغات  أطلس  إعداد  املعلومات وتوليدها وتشاطرها؛ ويف  وإمكانيات صون هذه 
اليونسكو الخاصة باألطلس العاملي للغات. ويف سياق التوسع يف تنفيذ مبادرة اليونسكو املعنية بتعلم الشباب 
أخرى  وخدمات  مضامني  استحداث  عىل  واملعلومات  االتصال  قطاع  سيعمل  أفريقيا،  يف  املحمولة  باألجهزة 
املالئمة  الفرص  املعنية من أجل تشجيع  الجهات  الرشاكات بني مختلف  إقامة  املعلومات وسيشجع  تقوم عىل 
استخدام  عىل  القائمة  الحرة  األعمال  ومزاولة  االبتكار  مجاالت  يف  الشباب  يستحدثها  التي  والفرص  للشباب 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

وذلك  املرأة  ضد  العنف  وممارسات  الجنسني  بني  التفاوت  أوجه  معالجة  الخامس  الرئييس  الربنامج  يواصل    ٠6٠٢٠
الجنسني يف كافة األنشطة،  الجنسني، وتعميم مراعاة قضايا  أنشطة محددة تتعلق بقضايا  من خالل برمجة 
املراعية لقضايا  اإلعالمية  املؤرشات  املتمثلة يف  األداة  املستدامة. فمن خالل  للتنمية  الهدف 5  مع  اتساقاً  وذلك 
الجنسني، تشجع اليونسكو املنظمات اإلعالمية عىل معالجة أوجه التفاوت بني الجنسني يف العمليات واملضامني 
اإلعالمية. وسيساهم الربنامج الرئييس الخامس يف متابعة إعالن ومنهاج عمل بيجني، ومتابعة اتفاقية القضاء 
العاملي  التحالف  مع  الخامس  الرئييس  الربنامج  عمل  خالل  من  وذلك  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل 
املعني بوسائل اإلعالم والقضايا الجنسانية، وشبكة توأمة الجامعات املعنية بقضايا الجنسني ووسائل اإلعالم 

وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، ومع املبادرة السنوية »النساء يصنعن األخبار«.

واملعارف  باملعلومات  االنتفاع  فإن  املعلومات،  ملجتمع  العاملي  القمة  مؤتمر  به  يسّلم  ما  نحو  وعىل    ٠6٠٢١
اإلعاقة منهن،  لذوات  للنساء والفتيات، وال سيما  والتكنولوجيات هو عامل حّفاز قوي إلتاحة فرص متكافئة 
الجنسني  قضايا  مراعاة  لتعميم  وتيسرياً  والثقافية.  واالقتصادية  والسياسية  املجتمعية  املجاالت  لخوض 
اتّباع نهج يراعي - عىل األقل - قضايا  بصورة منهجية يف كافة األنشطة، سيكفل قطاع االتصال واملعلومات 
الجنسني وينارص هذه املراعاة يف معظم الحاالت ويسعى عند اإلمكان إىل تحقيق تحول يف هذا الصدد، وذلك 

يف جميع عمليات تصميم األنشطة الربنامجية وتحليلها واستعراضها.

استخدام  مجاالت  يف  والفتيات  للنساء  الفعالة  املساهمة  لتعزيز  األعضاء  الدول  اليونسكو  وستساند    ٠6٠٢٢
الرئييس  الربنامج  ييرس  وسوف  والثقافة.  والعلوم  الرتبية  ميادين  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات 
واملحيل،  والوطني  اإلقليمي  املستوى  عىل  الربامج  هذه  وتبادل  الشابات،  إىل  موجهة  برامج  تنفيذ  الخامس 
التي  بالتعليم  الخاصة  املعلوماتية  التكنولوجيات  استخدام  أجل  من  الجيدة  والسياسات  املمارسات  وسريوج 

تراعي قضايا الجنسني وذلك ألغراض االبتكار واإلبداع.

وسوف يركز قطاع االتصال واملعلومات عىل املجاالت الربنامجية التالية يف خطة العمل الثانية لتحقيق املساواة    ٠6٠٢3
بني الجنسني )2021-2014(:

بالرشاكة  وذلك  املحمولة،  باألجهزة  الشباب  بتعلم  الخاصة  الطليعية  املبادرة  - عن طريق  املفتوحة  الحلول   •
مع الوكاالت اإلنمائية لألمم املتحدة ومع القطاع الخاص؛

لنتائج  واملنفذ  وامليرس  املنسق  بوصفها  اليونسكو،  ستواصل  املعلومات:  ملجتمع  العاملي  القمة  مؤتمر   •
بمجتمع  املعني  املتحدة  األمم  فريق  إطار  يف  وتعزيزها  الجنسني  بني  املساواة  ترويج  العاملي،  القمة  مؤتمر 
املعلومات، واملنتديات الدولية مثل منتدى مؤتمر القمة العاملي ملجتمع املعلومات، بالتعاون الوثيق مع هيئة 

األمم املتحدة للمرأة واألطراف الفاعلة الرئيسية األخرى؛

• املؤرشات اإلعالمية املراعية لقضايا الجنسني - ستشجع اليونسكو املنظمات اإلعالمية من أجل معالجة أوجه 
التفاوت بني الجنسني، بما يف ذلك معالجة ممارسات العنف ضد املرأة؛

• تعزيز القدرات عن طريق وسائل اإلعالم - من خالل تعزيز حرية الحصول عىل املعلومات، وتعزيز سالمة 
الصحفيات، بما يف ذلك يف إطار اإلنرتنت، مع إيالء اهتمام خاص ألوضاع ما بعد النزاع؛
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طريق  عن  وذلك  الجنسانية  والقضايا  اإلعالم  بوسائل  املعني  العاملي  التحالف  قيادة  اليونسكو  ستتوىل   •
هذا  وسيوحد  األخرى.  املعنية  واألطراف  اإلعالميني  والرشكاء  املتحدة  لألمم  األخرى  الوكاالت  مع  التعاون 
بالحوار  والنهوض  خاللها  ومن  اإلعالم  وسائل  يف  الجنسني  بني  املساواة  لتعزيز  واملوارد  الجهود  التحالف 

بني املواطنني ووسائل اإلعالم؛

املعلومات  وتكنولوجيات  اإلعالم  ووسائل  الجنسني  بقضايا  املعنية  الجامعات  توأمة  شبكة  وستضطلع   •
صعيد  عىل  البحوث  ومؤسسات  الجامعات  بني  والتعاون  بالبحوث  الخاصة  الجهود  بتنسيق  واالتصاالت 
العمل وتحقيق  أجل  من  الشواهد  إىل  تستند  معارف  إعداد  أجل  من  معاً  العمل  الجنوب وسيجري  الشمال 

التغيري باتجاه املساواة بني الجنسني وتعزيز قدرات النساء؛

هذه  واستخدام  واملعلوماتية،  اإلعالمية  بالدراية  لتزويدهن  اإلنرتنت  طريق  عن  والفتيات  النساء  تدريب   •
املعارف ملنارصة املساواة بني الجنسني؛

يف  وخصوصاً  اإلذاعي،  البث  يف  العاملني  توعية  يف  عملها،  خالل  من  تساهم،  اليونسكو  إن  اإلعالم:  وسائل   •
ويف  العمل  مواقع  يف  الجنسني  قضايا  بمراعاة  الخاصة  السياسات  بشأن  املحلية،  املجتمعات  إعالم  وسائل 
إنتاج املضامني. ويمثل يوم اإلذاعة العاملي )13 شباط/فرباير( كذلك مناسبة هامة للنهوض باملساواة بني 
القضاء  عن  التغطية اإلعالمية فضالً  النساء والرجال بصورة متوازنة يف  الجنسني من خالل تعزيز ظهور 

عىل الصور النمطية؛

املساواة  تحقيق  نهوج  لدمج  األولوية  الرئاسية،  هيئاته  بقيادة  للجميع،  للمعلومات  الدويل  الربنامج  • سيمنح 
بني الجنسني يف السياسات واالسرتاتيجيات ويف أنشطة بناء قدرات النساء والفتيات عن طريق تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت؛

ملوافقة  رئيسياً  معياراً  االتصال،  لتنمية  الدويل  الربنامج  إىل  بالنسبة  الجنسني،  بني  املساواة  منظور  سيظل   •
مكتب الربنامج الدويل لتنمية االتصال عىل املرشوعات؛

• سيكفل برنامج ذاكرة العالم صون إسهام النساء يف الرتاث الوثائقي، وتعميم االنتفاع بهذا اإلسهام.

التعاون بني القطاعات

قطاعاتها  إطار  يف  اليونسكو  تمتلكها  التي  املتعمقة  الخربة  إىل  االستناد  الخامس  الرئييس  الربنامج  سيواصل   ٠6٠٢4
تستجد.  التي  املعقدة  التحديات  مواجهة  يف  القطاعات  بني  مشرتكة  استجابة  تأمني  أجل  من  الخمسة  املواضيعية 
وذلك  سنوات  عرش  ميض  بعد  املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  نتائج  استعراض  متابعة  يف  اليونسكو  وستستمر 
املعنية  العمل  محاور  وتنفيذ  تيسري  واإلقليمي،  الدويل  املستويني  عىل  يتم،  أن  أجل  من  القطاعات  جميع  بإرشاك 
باالنتفاع باملعلومات واملعارف، وبالتعلم بالوسائل اإللكرتونية، والعلوم اإللكرتونية والتنوع الثقايف والذاتية الثقافية، 

والتنوع اللغوي، واملضامني املحلية، ووسائل اإلعالم واألبعاد األخالقية ملجتمع املعلومات.

بالشباب  املتعلقة  املوضوعات  االجتماعية واإلنسانية بشأن  العلوم  الرتبية وقطاع  مع قطاع  أيضاً  التعاون  وسيجري   ٠6٠٢5
والتالحم االجتماعي، ويف مجال مكافحة التطرف والعنف، ويف إطار مرشوع »شبكات حوض املتوسط« الذي يشجع 
طريق  عن  الشباب  قدرات  تعزيز  كذلك  اليونسكو  استجابة  وتتضمن  الشباب.  نظر  لوجهات  اإلعالمية  التغطية 
اليونسكو  وستعمل  الثقافات.  بني  التفاعل  وكفاءات  واملعلوماتية،  اإلعالمية  الدراية  مجال  يف  القدرات  لبناء  أنشطة 

كوكالة رائدة للسنة الدولية للغات الشعوب األصلية يف عام 2019.

وسيتعاون قطاع االتصال واملعلومات تعاوناً وثيقاً مع:  ٠6٠٢6

املعلومات  ▪ تكنولوجيا  مجال  يف  املعلمني  كفاءة  وإطار  املفتوحة،  التعليمية  املوارد  مثل  مجاالت  يف  الرتبية،  قطاع 
واالتصاالت الذي سيُستخدم لبناء املهارات والقدرات املؤسسية للقرن الحادي والعرشين؛
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قطاع العلوم، بشأن الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغري املناخ، واالنتفاع املفتوح، وبرامج تكنولوجيات  ▪
املعلومات واالتصاالت والربامج العلمية. وثمة مجاالت أخرى للتعاون تتمثل يف دعم الجهود الخاصة باالتصاالت يف 

حاالت الكوارث والطوارئ، ويف تحسني التغطية اإلعالمية بشأن تغري املناخ؛

قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية، بشأن تمكني الشباب، وأخالقيات املعلومات، والتالحم االجتماعي، واملوضوعات  ▪
ذات الصلة باإلعاقة، وذلك باإلضافة إىل األنشطة املذكورة آنفاً؛

قطاع الثقافة، فيما يتعلق باحرتام الحرية الفنية، والتنوع الثقايف واللغوي بما يف ذلك يف وسائل اإلعالم، وبشأن  ▪
برنامج ذاكرة العالم وغريه من برامج اليونسكو الخاصة بالرتاث.

تنفيذ الربنامج

الوطنية لليونسكو،  امليدانية واملعاهد واملراكز واللجان  املكاتب  سيواصل قطاع االتصال واملعلومات استخدام شبكة   ٠6٠٢٧
الصعيد  مراميه عىل  وترويج  القطاع  عمل  تأثري  تعزيز  بغية  الخارجيني،  الرشكاء  من  واسعة  تشكيلة  مع  بالتعاون 

العاملي.

األعضاء  الدول  مع  األطراف  املتعددة  الرشاكات  تنمية  وسيواصل  شبكاته  واملعلومات  االتصال  قطاع  يعزز  وسوف   ٠6٠٢٨
املستوى  عىل  والجامعات،  التقنيني  وأوساط  املدني  واملجتمع  األطراف  املتعددة  واملنظمات  املتحدة  األمم  ومنظومة 
اليونسكو  وستواصل  أهدافه.  تحقيق  أجل  من  العمل  وتنفيذ  اتصاالته  تطوير  بغية  والوطني،  واإلقليمي  العاملي 
املشاركة يف رئاسة فريق األمم املتحدة املعني بمجتمع املعلومات، بغية تعزيز تنسيق العمل عىل صعيد األمم املتحدة 
املتحدة، وكذلك مع  لألمم  تابعة  فيما بني 30 وكالة  العلوم  املعلومات واالتصاالت ويف مجال  تكنولوجيات  يف مجال 

االتحاد الدويل لالتصاالت، ولجنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية املستدامة.

لتنفيذ الربنامج عىل مستوى امليدان من أجل تطبيق القواعد  وستكون تعبئة املوارد من خارج امليزانية أمراً أساسياً   ٠6٠٢9
وإقامة  املعارف  وتشاطر  الفكرية  واملبادالت  والتحالفات  التعاون  وتشجيع  واملعلومات،  االتصال  مجال  يف  واملعايري 
الرشاكات التنفيذية عىل املستويني الدويل واإلقليمي. وقد تم إعداد اسرتاتيجية موحدة للرتويج وتعبئة املوارد ملجمل 

قطاع االتصال واملعلومات وسيجري تنفيذها من خالل مبادرات متنوعة يف امليدان أو يف املقر عىل حد سواء.

واملعلومات وجميع  االتصال  قطاع  يف  املسؤولني  كبار  بني  الرشاكات مسؤولية مشرتكة  وإقامة  املوارد  تعبئة  وتمثل   ٠6٠3٠
العمل عن كثب مع مكتب  الجهود عىل مستوى مركزي عىل أساس  الربامج. وسيجري تنسيق  العاملني يف  املوظفني 
االضطالع  نطاق شبكة رشاكاته، مع  تعزيز وتوسيع  واملعلومات  االتصال  االسرتاتيجي. وسيواصل قطاع  التخطيط 
يف الوقت ذاته بتيسري تبادل الخربات بشأن التعبئة الجيدة للموارد مع الزمالء العاملني عىل صعيد امليدان ويف املقر 

فيما يخص جميع املناطق اإلقليمية.

طريق  عن  وذلك  لألفكار  مخترباً  بوصفه  الدويل  املستوى  عىل  مهمته  أداء  يف  واملعلومات  االتصال  قطاع  وسيستمر   ٠6٠3١
هذه  تطبيق  يف  األعضاء  الدول  وسيساند  واملعلومات  االتصال  مجال  يف  السياسات  بشأن  مبتكرة  اقرتاحات  صياغة 
وتحليل  الدويل  التعاون  وتشجيع  التقنينية  الصكوك  تطبيق  يف  املقر  يف  العاملون  املوظفون  وسيستمر  السياسات. 
رفيعة  دولية  مؤتمرات  وتنظيم  نطاقها  وتوسيع  الشبكات  وتعزيز  البحوث  إجراء  عىل  والعمل  الجديدة  االتجاهات 

املستوى بالتعاون مع تشكيلة واسعة من الرشكاء الخارجيني.

املؤسسية  القدرات  لتنمية  الدعم  وتقديم  واملعلومات،  االتصال  مجال  يف  واملعايري  القواعد  تطبيق  رصد  وسيظل   ٠6٠3٢
والبرشية عىل املستوى الوطني، يحظى بمرتبة عالية من األولوية بالنسبة إىل القطاع.

املنصوص  بااللتزامات  الوفاء  أجل  من  نحو مستعرض  عىل  ذلك،  إىل  إضافة  الخامس،  الرئييس  الربنامج  وسيساهم   ٠6٠33
عليها يف خطة عمل الدول الجزرية الصغرية النامية، فيما يتعلق بمهام قطاع االتصال واملعلومات. وستهدف أنشطة 
املعلومات  تكنولوجيات  استخدام  طريق  عن  الدول  لهذه  املستدامة  التنمية  يف  لإلسهام  الشباب  تعبئة  إىل  محددة 

واالتصاالت واإلنرتنت.

وتحقيق  السالم  توطيد  يف  اليونسكو  إسهام  تعزيز  األنشطة  هذه  خالل  من  الخامس  الرئييس  الربنامج  وسيواصل   ٠6٠34
التنمية املستدامة.
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محور العمل ١: توطيد حرية التعبري يف شبكة اإلنرتنت وخارجها، وتعزيز جميع 
جوانب سالمة الصحفيني، وزيادة التنوع واملشاركة يف وسائل اإلعالم، ودعم 

وسائل اإلعالم املستقلة

تعترب الربامج واألنشطة املندرجة يف إطار محور العمل 1 عوامل تيسري رئيسية لتحقيق جميع أهداف   53060
والديمقراطية  الحوار  تشجيع  يف  تسهم  وتنميتها  اإلعالم  وسائل  وتعددية  التعبري  حرية  إن  إذ  املستدامة  التنمية 
ذ يف هذا اإلطار بالعمل عىل الصعيد التقنيني وكذلك عىل صعيد  وتحقيق التنمية املستدامة. وتتعلق األنشطة التي تُنفَّ

األنشطة الربنامجية بغية اإلسهام يف قيام بيئة تيسريية وتوليد املعارف وبناء القدرات.

أجل  من  الرقمية  وغري  الرقمية  بالوسائل  االتصاالت  يشمل  كلياً  نهجاً  اإلنرتنت،  عرص  يف   ،1 العمل  محور  ويتبع   ٠6٠36
العالم  اإلعالم واملواطنني يف  الصحافة ووسائل  لنشاط  املؤاتية  السياسات  التقدم يف رسم  األعضاء يف  الدول  مساندة 
سواء يف إطار شبكة اإلنرتنت أو خارجها. ويسرتشد محور العمل 1 هذا بمفهوم اليونسكو الخاص بعاملية اإلنرتنت 
واملبادئ التي يقوم عليها هذا املفهوم وهي مراعاة حقوق اإلنسان، واالنفتاح، وانتفاع الجميع باإلنرتنت، واملشاركة 

املتعددة األطراف )وتلخص بكلمة ROAM اإلنجليزية(.

ووسطاء  اإلعالمية  املؤسسات  ذلك  يف  بما  االتصاالت،  مجال  يف  العرض  جانب  من  كالً   1 العمل  محور  ويشمل   ٠6٠3٧
اإلنرتنت، وكذلك جانب الطلب، الذي يتعلق بتعزيز قدرات الجمهور، وهو يعنى بالتايل بأبعاد اإلنتاج واالستهالك يف 

مجال االتصاالت.

الجنسني،  بني  باملساواة  تتعلق  التي  الربامج  تنفيذ  عىل  خاص،  بوجه  القطاعات،  بني  املشرتك  العمل  يشدد  وسوف   ٠6٠3٨
الصلة  ذات  واألنشطة  العنيف،  التطرف  ودرء  القرسية،  والهجرة  النامية،  الصغرية  الجزرية  والدول  والشباب، 

بأفريقيا والتي ستسهم يف تنفيذ خطة االتحاد األفريقي لعام 2063، وذلك بما يتماىش مع أولويات اليونسكو.

حرية التعبري

الصحافة  لحرية  العاملي  باليوم  الطليعية لالحتفال  األنشطة  التوعية من خالل  املجال  اليونسكو يف هذا  يشمل عمل   ٠6٠39
الثاني/ ترشين   2( الصحفيني  ضد  املرتكبة  الجرائم  عىل  العقاب  من  اإلفالت  إلنهاء  الدويل  واليوم  أيار/مايو(،   3(

نوفمرب(، واألنشطة التي تسهم يف االحتفال باليوم الدويل لتعميم االنتفاع باملعلومات )2 أيلول/سبتمرب(.

الترشيعات  وإعداد  السياسات  رسم  األعضاء  للدول  تتيح  الشواهد  عىل  قائمة  معرفية  موارد  اليونسكو  وستوفر   ٠6٠4٠
وسائل  وتنمية  التعبري  حرية  مجال  يف  العاملية  االتجاهات  عن  التقرير  خالل  من  ذلك  يف  بما  التنظيمية،  والقواعد 
اإلعالم، وذلك لرتويج سياسات ومعايري بشأن حرية التعبري وحرية الحصول عىل املعلومات يف إطار شبكة اإلنرتنت 

وخارجها.

ROAM )اإلنجليزية، وهي مراعاة  ويف إطار مفهوم اليونسكو الخاص بعاملية اإلنرتنت واملبادئ التي تلخص بكلمة   ٠6٠4١
حقوق اإلنسان، واالنفتاح، وانتفاع الجميع باإلنرتنت، واملشاركة املتعددة األطراف(، تضطلع املنظمة بتوليد معارف 
وحرمة  التعبري  حرية  مثل  باإلنرتنت،  املتعلقة  املستجدة  القضايا  بشأن  سياسات  رسم  يف  األعضاء  الدول  ملساندة 
الحياة الشخصية يف إطار الشبكة، وبث الخطابات القائمة عىل الكراهية عن طريق اإلنرتنت، ودور وسطاء اإلنرتنت.

الصحفيني  سالمة  بشأن  املتحدة  األمم  عمل  لخطة  املنسقة  الجهة  بوصفها  لليونسكو  القيادي  الدور  خالل  ومن   ٠6٠4٢
توفري  يف  املساعدة  أجل  من  الرشكاء  من  النطاق  واسعة  تشكيلة  مع  املنظمة  ستعمل  العقاب،  من  اإلفالت  ومسألة 
الرئيسية  الفاعلة  األطراف  توعية  ذلك  ويشمل  العقاب.  من  اإلفالت  ومكافحة  الصحفيني  لحماية  مالئمة  استجابات 
وتوفري الدعم التقني من أجل بناء املؤسسات حول آليات تعنى بالدرء والحماية واملقاضاة عىل النحو الالزم لضمان 

سالمة الصحفيني وتأمني حصول الجمهور عىل املعلومات. ويوىل اهتمام خاص لدعم سالمة الصحفيات.

بحرية  الخاصة  الدولية  املعايري  مثل  مجاالت  يف  األعضاء  الدول  يف  القدرات  لبناء  أنشطة  أيضاً  اليونسكو  وتنفذ   ٠6٠43
األزمات.  أوضاع  يف  ذلك  يف  بما  النزاع،  ألوضاع  املراعية  الصحفية  التحقيقات  وإعداد  الصحفيني  وسالمة  التعبري 

وتقدَّم أنشطة تدريبية يف هذه املجاالت املواضيعية أيضاً للعاملني يف الرشطة وقوات األمن ويف القضاء.

الذاتي،  التنظيم  عىل  القائمة  اإلعالمية  املساءلة  نظم  اليونسكو  اإلعالم، ستساند  وسائل  استقاللية  تعزيز  أجل  ومن   ٠6٠44
ومدونات السلوك املهنية لدى الجهات الفاعلة يف مجال وسائل اإلعالم.
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املواضيعي،  املجال  لهذا  املرتابطة  باألبعاد  تعنى  أنشطة  إعداد  القطاعات، سيجري  بني  املشرتك  العمل  أساس  وعىل   ٠6٠45
الثقافة. ويندرج العمل املشرتك بني الوكاالت يف  التآزر مع قطاع  وسيفيض التعاون بشأن حريات الفنانني إىل حفز 
سياق خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب، ويف إطار دور وسائل اإلعالم يف 

االنتخابات ويف البلدان العاملة عىل إعادة البناء بعد حاالت النزاع.

النتيجة المنشودة ١: قيام الدول األعضاء بتعزيز المعايير والسياسات المتعلقة بحرية التعبير، 
بما في ذلك حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات في إطار شبكة اإلنترنت 

وخارجها، وقيامها أيضاً بتعزيز سالمة الصحفيين عن طريق تنفيذ خطة عمل األمم المتحدة 
بشأن سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء    - ١
التي نفذت مبادرات 
للتوعية، بما يف ذلك 

االحتفال باليوم العاملي 
لحرية الصحافة، واليوم 

الدويل لتعميم االنتفاع 
باملعلومات

80 دولة عضواً يف نهاية عام 
2016 )10 يف أفريقيا و5 يف 

بلدان تمر بأزمات(

100 دولة* عضو )15 يف  –
أفريقيا(

دولة عضواً )12 يف أفريقيا(* –

٢ -  عدد الدول األعضاء 
التي استفادت فيها 

السياسات واملعايري من 
مفهوم اليونسكو الخاص 

بعاملية اإلنرتنت واملبادئ 
التي يقوم عليها هذا 
املفهوم وهي مراعاة 

حقوق اإلنسان، واالنفتاح، 
وانتفاع الجميع باإلنرتنت، 

واملشاركة املتعددة 
األطراف )وتلخص بكلمة 

ROAM اإلنجليزية(، 
و/أو من الدراسة التي 
أجرتها اليونسكو بشأن 

»االتجاهات العاملية يف 
مجال حرية التعبري 

وتنمية وسائل اإلعالم«

10 دول أعضاء يف نهاية عام 
2016

50 دولة عضواً )8 يف  –
أفريقيا(*

35 دولة عضواً )7 يف  –
أفريقيا(*

عدد الدول األعضاء التي    - 3
جرت فيها التوعية بشأن 

سالمة الصحفيني عن 
طريق االحتفال باليوم 

الدويل إلنهاء اإلفالت 
من العقاب عىل الجرائم 

املرتكبة ضد الصحفيني، 
و/أو التي عززت أو 

أنشأت آليات للحماية 
والدرء واملقاضاة

- خط األساس 1: 30   -
دولة عضواً )5 يف أفريقيا( 

)االحتفال باليوم الدويل 
إلنهاء اإلفالت من العقاب 
عىل الجرائم املرتكبة ضد 

الصحفيني(

خط األساس 2: 5 دول أعضاء   -
)آليات(

الهدف 1: 27 دولة عضواً )6  –
يف أفريقيا( )االحتفال باليوم 

الدويل إلنهاء اإلفالت من 
العقاب عىل الجرائم املرتكبة 

ضد الصحفيني(

الهدف 2: 18 دولة عضواً )6  –
يف أفريقيا( )اآلليات(

– ً  الهدف 1: 25 دولة عضوا
)5 يف أفريقيا( )االحتفال 

باليوم الدويل إلنهاء اإلفالت من 
العقاب عىل الجرائم املرتكبة 

ضد الصحفيني(

الهدف 2: 17 دولة عضواً )4  –
يف أفريقيا( )اآلليات(

عدد الدول األعضاء التي    - 4
استفادت فيها الصحفيات 
من حمالت بشأن مراعاة 

قضايا الجنسني ومن 
أنشطة لبناء القدرات

27 دولة عضواً )7 يف  –- غري متاح
أفريقيا(

25 دولة عضواً )5 يف أفريقيا( –
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي    - 5
طبقت معايري ترشيعية 

وأخالقية معرتفاً بها دولياً 
يف مجال السياسات/

القواعد التنظيمية/
املؤسسات، و/أو لديها 

نظم طوعية للمساءلة 
اإلعالمية القائمة عىل 

التنظيم الذاتي تعززها 
الجهات املعنية

ً 7 دول أعضاء )2 يف أفريقيا( –8 دول أعضاء )2 يف أفريقيا( –15 دولة عضوا

التنوع والتعددية يف وسائل اإلعالم

العاملي  باليوم  االحتفاالت  تنظيم  قيادة  خالل  من  اإلعالم  وسائل  يف  والتعددية  التنوع  تحقيق  يف  اليونسكو  تساهم   ٠6٠46
لإلذاعة )13 شباط/فرباير( وتشجيع التنوع يف املضامني وفئات الجمهور واملصادر والنظم عن طريق أنشطة لبناء 
القدرات والتشجيع عىل قيام بيئة داعمة عىل صعيد الترشيعات والسياسات يف الدول األعضاء. ويجري يف إطار هذا 
تعزيز  والكوارث، وكذلك  الطوارئ  الفعالة يف حاالت  االستجابة  اإلعالم عىل  قدرات وسائل  تعزيز  املواضيعي  املجال 

وسائل إعالم املجتمع املحيل.

ويمثل التقدم يف تحقيق املساواة بني الجنسني يف وسائل اإلعالم مجاالً رئيسياً آخر للرتكيز. فتضع املؤرشات املراعية   ٠6٠4٧
التحالفات  إطاراً ألنشطة تدريبية. وتتيح  الذاتيني وتوفر  للتقييم والرصد  الجنسني يف وسائل اإلعالم قواعد  لقضايا 
والشبكات التي أقيمت بمبادرة اليونسكو، مثل التحالف العاملي املعني بوسائل اإلعالم والقضايا الجنسانية، وشبكة 
»النساء  ومبادرة  واالتصاالت،  املعلومات  وتكنولوجيات  اإلعالم  ووسائل  الجنسني  بقضايا  املعنية  الجامعات  توأمة 

يصنعن األخبار«، تعزيز التعاون العاملي من أجل إجراء البحوث والرتويج يف مجال املساواة بني الجنسني.

مع  التفاعل  عىل  الناس  قدرات  تعزيز  بغية  واملعلوماتية  اإلعالمية  بالدراية  الخاصة  الكفاءات  القطاع  يعزز  وسوف   ٠6٠4٨
التنمية  دعم  وبغية  اإلنرتنت  طريق  عن  الكراهية  عىل  القائمة  الخطابات  بث  مكافحة  عىل  العمل  يف  اإلعالم  وسائل 
الذي  التزّمت  إىل  اإلنرتنت  طريق  عن  االنجرار  ملكافحة  قوة  أيضاً  واملعلوماتية  اإلعالمية  الدراية  وتُعد  املستدامة. 
وباالستعانة  الثقافات.  بني  التفاعل  وكفاءات  النقدي  التفكري  تنمية  خالل  من  وذلك  العنف،  التطرف  إىل  يفيض 
بموارد الدراية اإلعالمية واملعلوماتية الخاصة ببناء القدرات، مثل إعداد املناهج الدراسية، واملبادئ التوجيهية بشأن 
السياسات، وأطر التقييم، تعمل اليونسكو عىل دعم إعداد القدرات املالئمة يف هذا الشأن بني صفوف الشباب بوجه 
الدعم  اليونسكو  تقدم  لذلك،  وتحقيقاً  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيات  ويستخدموا  يفهموا  أن  أجل  من  خاص 
الشبكات وإجراء  إقامة  واملعلوماتية، وتعمل كذلك عىل تشجيع  اإلعالمية  الدراية  تعزيز  أجل  األعضاء من  الدول  إىل 
واملعلوماتية،  اإلعالمية  للدراية  العاملي  والتحالف  واملعلوماتية،  اإلعالمية  للدراية  العاملي  األسبوع  البحوث عن طريق 

والشبكة الجامعية للدراية اإلعالمية واملعلوماتية.

مع  مثالً  ذلك  )من  الوكاالت  بني  املشرتك  والعمل  القطاعات  بني  املشرتك  العمل  عىل  خاص  بوجه  التشديد  ويجري   ٠6٠49
الجنسني،  بني  باملساواة  املعنية  األنشطة  تنفيذ  يف  للحضارات(  املتحدة  األمم  وتحالف  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة 
والدراية اإلعالمية واملعلوماتية، والتنوع يف مجال وسائل اإلعالم، والشباب، وذلك بما يتماىش مع أولويات اليونسكو. 
وتسهم هذه األنشطة أيضاً إسهاماً مبارشاً يف تنفيذ خطة االتحاد األفريقي لعام 2063، وال سيما بالنظر إىل صلتها 
باحرتام القيم الديمقراطية واملساواة بني الجنسني. وهي تدعم كذلك جهود التشاور يف إعداد شبكة أفريقية متكاملة 
بناء  عمليات  من  جزءاً  كذلك  الوكاالت  بني  املشرتك  والعمل  القطاعات  بني  املشرتك  العمل  ويشكل  اإلعالم.  لوسائل 

استجابة وسائل اإلعالم يف حاالت الطوارئ والكوارث.

*  األهداف تراكمية، أي أنها تُحسب بإضافة خط األساس إىل املتوقع تحقيقه بحلول نهاية عام 2019.



39م/5 املعتمدة - الربنامج الرئييس الخامس   251

النتيجة المنشودة ٢: انتفاع الدول األعضاء بتعزيز مساهمة وسائل اإلعالم في التنوع والمساواة 
بين الجنسين وتمكين الشباب داخل وسائل اإلعالم وعن طريقها؛ وتمكين المجتمعات عن طريق 

تنفيذ برامج للدراية اإلعالمية والمعلوماتية ومواجهة وسائل اإلعالم لحاالت الطوارئ والكوارث 
مواجهة فعالة

خطوط األساسمؤرشات األداء

األهداف حتى عام 2019

 خطة اإلنفاق595.2 مليون دوالر
518 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء    - ١
التي عززت ممارسات 

وسياسات لصالح التنوع 
والتعددية يف وسائل 

اإلعالم، بما يف ذلك وسائل 
إعالم املجتمعات املحلية، 

وعدد الدول األعضاء التي 
تحتفل باليوم العالم 

لإلذاعة

خط األساس 1: 10 دول أعضاء 
)10 يف أفريقيا(

خط األساس 2: 110 دول 
أعضاء )40 يف أفريقيا( )اليوم 

العاملي لإلذاعة(

الهدف 1: ما ال يقل عن 8  –
دول أعضاء

الهدف 2: 50 دولة عضواً  –
)14 يف أفريقيا( )اليوم 

العاملي لإلذاعة(

الهدف 1: ما ال يقل عن 7  –
دول أعضاء

الهدف 2: 50 دولة عضواً  –
)12 يف أفريقيا( )اليوم العاملي 

لإلذاعة(

عدد املؤسسات التي    - ٢
اعتمدت سياسات بشأن 

الشباب واملساواة بني 
الجنسني يف وسائل 

اإلعالم وعدد املؤسسات 
التي تطبّق عىل نحو رائد 

املؤرشات اإلعالمية املراعية 
لقضايا الجنسني

خط األساس 1: 25 مؤسسة 
)25 يف أفريقيا(

خط األساس 2: 25 مؤسسة )25 
يف أفريقيا( )املؤرشات اإلعالمية 

املراعية لقضايا الجنسني(

الهدف 1: 12 مؤسسة )8 يف  –
أفريقيا(

- الهدف 2: 12 مؤسسة  –
)8 يف أفريقيا( )املؤرشات 
اإلعالمية املراعية لقضايا 

الجنسني(

الهدف 1: 10 مؤسسات )6  –
يف أفريقيا(

الهدف 2: 10 مؤسسات )6 يف  –
أفريقيا( )املؤرشات اإلعالمية 

املراعية لقضايا الجنسني(

عدد املنظمات اإلعالمية    - 3
التي تساهم يف اإلعالم 

بشأن األوضاع اإلنسانية 
يف حاالت الطوارئ 

والكوارث

25 منظمة إعالمية –28 منظمة إعالمية –غري منطبق

عدد الدول األعضاء    - 4
التي تتخذ إجراءات 

بشأن الدراية اإلعالمية 
واملعلوماتية و/أو تحتفل 
باألسبوع العاملي للدراية 

اإلعالمية واملعلوماتية، 
وعدد املؤسسات التدريبية 

التي تستخدم عىل نحو 
رائد مناهج للدراية 

اإلعالمية واملعلوماتية

خط األساس 1: 30 دولة عضواً 
)5 يف أفريقيا(

خط األساس 2: 6 مؤسسات

الهدف 1: 35 دولة عضواً  –
)10 يف أفريقيا(

الهدف 2: 24 مؤسسة  –
تدريبية )5 يف أفريقيا(

الهدف 1: 31 دولة عضواً  –
)10 يف أفريقيا(

الهدف 2: 21 مؤسسة  –
تدريبية )4 يف أفريقيا(

تنمية وسائل اإلعالم

اإلعالم  وسائل  تنمية  عىل  التشجيع  أجل  من  القدرات  وتعزيز  املعارف  توليد  طريق  عن  املساعدة  اليونسكو  تقدم   ٠6٠5٠
حياة  مجريات  يف  واملستقلة  والتعددية  الحرة  اإلعالم  وسائل  إسهام  تدعيم  بغية  الغرض  لهذا  املعايري  وإعداد 

املجتمعات من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

املعنية  املرشوعات  إىل  مالية  إعانات  بتقديم  وذلك  االتصال  لتنمية  الدويل  الربنامج  األموال عن طريق  تعبئة  وتجري   ٠6٠5١
بتنمية وسائل اإلعالم العاملة عىل املستوى الشعبي والتي تتماىش مع أهداف برنامج اليونسكو. وتشتمل املرشوعات 
يف  أيضاً  وتسهم  املحلية  املجتمعات  إعالم  وبوسائل  الجنسني  قضايا  بمراعاة  تتعلق  مرشوعات  بالدعم  تحظى  التي 
تحقيق النتيجة املنشودة 2، بينما تعزز املرشوعات املعنية بالسالمة وبالحق يف الحصول عىل املعلومات العمل بشأن 
االتصال«  لتنمية  الدويل  الربنامج  »محادثات  أنشطة  وتتيح  النتيجة.  هذه  تحقيق  يف  وتسهم   1 املنشودة  النتيجة 
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املستدامة،  التنمية  أهداف  مجاالت  بني  الفعلية  الصالت  تقييم  أجل  من  القطاعات  بني  مبتكر  بشكل  التعاون 
والحصول عىل املعلومات، وتنمية وسائل اإلعالم.

االتصال  لتنمية  الدويل  بالربنامج  الخاصة  واإلبالغ  الرصد  آلية  تتيح   ،1 املنشودة  النتيجة  بشأن  للعمل  واستكماالً   ٠6٠5٢
وتساند  الوفيات.  لهذه  القضائية  املتابعة  إجراءات  واقتفاء  للقتل،  الصحفيون  فيها  يتعرض  التي  الحاالت  اقتفاء 
املناسبة  اإلجراءات  واتخاذ  الحاالت  هذه  برصد  تعنى  الدول  لهذه  إعالمية  آليات  إقامة  يف  األعضاء  الدول  اليونسكو 

حيالها.

إعداد  خالل  من  وذلك  األعضاء  الدول  يف  اإلعالم  وسائل  بشأن  السياسات  رسم  عمليات  اليونسكو  تدعم  وسوف   ٠6٠53
ذلك  يف  مستخدمة  اإلنرتنت،  وعاملية  الصحفيني،  وبسالمة  اإلعالم،  وسائل  بتنمية  يتعلق  فيما  الوضع  عن  دراسات 
مؤرشات الربنامج الدويل لتنمية االتصال، ومنها عىل سبيل املثال مؤرشات تنمية وسائل اإلعالم، واملؤرشات الخاصة 

بسالمة الصحفيني، واملؤرشات املعنية بتنمية اإلنرتنت )استناداً إىل مفهوم عاملية اإلنرتنت(.

عن  التقارير  وإعداد  البيانات  جمع  طريق  عن  املستدامة  التنمية  أهداف  متابعة  تأمني  عىل  أيضاً  العمل  ويشتمل   ٠6٠54
أقّرتهما  اللذين  العامليني  التحديد باملؤرَشين  الغاية 10 للتنمية املستدامة. ويتعلق هذا عىل وجه  تنفيذ الهدف 16 - 
القانونية للحق يف الحصول  التابعة لألمم املتحدة واللذين يشمالن سالمة الصحفيني والضمانات  اللجنة اإلحصائية 
التقدم  الدول األعضاء يف رصد  املتحدة من أجل مساندة  العام لألمم  املعلومات. وسوف تقدَّم تقارير إىل األمني  عىل 

املحرز عىل املستوى العاملي بشأن هذا البعد من أبعاد التنمية املستدامة.

تعنى  التي  الصحافة،  تعليم  يف  لالمتياز  العاملية  املبادرة  خالل  من  وجدواها  اإلعالم  وسائل  نوعية  تعزيز  ويجري   ٠6٠55
بتحسني هذا التعليم عن طريق إعداد مناهج ومواد دورات دراسية جديدة بالتعاون مع مدارس تعليم الصحافة.

الربامج  تنفيذ  يف  الوكاالت  بني  املشرتك  والعمل  القطاعات  بني  املشرتك  العمل  عىل  خاص  بوجه  التشديد  ويجري   ٠6٠56
املعنية بوسائل اإلعالم وتغري املناخ، وبرصد هدف التنمية املستدامة، وتعليم الصحافة يف مجاالت مواضيعية.

النتيجة المنشودة 3: تعزيز تنمية وسائل اإلعالم، وتحسين نُظم الرصد واإلبالغ الموجودة لدى 
الدول األعضاء، وتعزيز النتائج المحرزة في هذين المجالين بفضل مشاريع ميدانية يدعمها 

البرنامج الدولي لتنمية االتصال

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء    - ١
التي تضطلع بتنمية 

وسائل اإلعالم باالستناد 
إىل املعارف، عن طريق 

استخدام مؤرشات تنمية 
وسائل اإلعالم، وإسهام 

اليونسكو يف رصد 
املؤرشين 1 و2 لغاية 

التنمية املستدامة 10-16

خط األساس 1: 5 دول أعضاء يف 
عام 2016

خط األساس 2: تقريران عامليان 
عن غاية التنمية املستدامة 

10-16

الهدف 1: 10 دول أعضاء  –
)4 يف أفريقيا )تقييمات 

املؤرشات(

الهدف 2: تقريران عامليان  –
عن غاية التنمية املستدامة 

10-16

الهدف 1: 8 دول أعضاء )3  –
يف أفريقيا )تقييمات املؤرشات(

الهدف 2: تقريران عامليان عن  –
غاية التنمية املستدامة 10-16

عدد الدول األعضاء التي    - ٢
تحظى بالدعم بشأن 
نظم الرصد واإلبالغ 

وتستجيب لطلبات املديرة 
العامة بخصوص تقديم 

معلومات عن إجراءات 
املتابعة القضائية يف 
حاالت عمليات قتل 

يتعرض لها الصحافيون

خط األساس 1: دولتان عضوان 
)فيما يخص النظم(

ً خط األساس 2: 40 دولة عضوا

الهدف 1: 7 دول أعضاء  –
)3 يف أفريقيا( )فيما يخص 

النظم(

الهدف 2: ما ال يقل عن 62  –
دولة عضواً )11 يف أفريقيا( 

)فيما يخص االستجابة(

الهدف 1: 6 دول أعضاء  –
)2 يف أفريقيا( )فيما يخص 

النظم(

الهدف 2: ما ال يقل عن 61  –
دولة عضواً )11 يف أفريقيا( 

)فيما يخص االستجابة(
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد مؤسسات تعليم    - 3
الصحافة التي استخدمت 

املنهاج الدرايس النموذجي 
لليونسكو بشأن تعليم 

الصحافة ومواد الدورات 
الدراسية الجديدة 

للصحافة

10 يف 2016-2017 )4 يف 
أفريقيا(

7 مؤسسات )3 يف أفريقيا( –10 مؤسسات )4 يف أفريقيا( –

عدد الدول األعضاء    - 4
التي تنفذ يف كل سنة 

مرشوعات لتنمية وسائل 
اإلعالم يوافق عليها 

الربنامج الدويل لتنمية 
االتصال والتي تناقش 

مسألة تنمية وسائل 
اإلعالم

خط األساس 1: املوافقة عىل 71 
مرشوعاً للتنفيذ عام 2016 
يف 65 دولة عضواً )17 يف 

أفريقيا(

خط األساس 2: اجتماعان ملجلس 
الربنامج الدويل لتنمية االتصال 

كل سنة واجتماع ملكتبه كل 
سنة

الهدف 1: ما ال يقل عن 67  –
دولة عضواً )21 يف أفريقيا(

الهدف 2: اجتماع واحد  –
ملجلس الربنامج الدويل لتنمية 

االتصال واجتماعان ملكتبه، 
و4 دورات ملحادثات هذا 

الربنامج

الهدف 1: ما ال يقل عن 65  –
دولة عضواً )19 يف أفريقيا(

الهدف 2: اجتماع واحد  –
ملجلس الربنامج الدويل لتنمية 

االتصال واجتماعان ملكتبه، 
و3 دورات ملحادثات هذا 

الربنامج

محور العمل ٢: بناء مجتمعات املعرفة عن طريق استخدام تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت لتعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف وصونها

سريكز اإلسهام اإلجمايل املنسق الذي ستشارك به اليونسكو يف متابعة نتائج القمة العاملية ملجتمع املعلومات عىل أهم   ٠6٠5٧
واالتصاالت  التكنولوجيات  استخدام  جراء  من  ككل  والثقافات  واملجتمعات  االقتصادات  فيها  ستتأثر  التي  الجوانب 
املعلومات  العاملية ملجتمع  القمة  نتائج  استعراض  واملمتد حتى موعد  املقبل  العقد  الرقمية خالل  املعلومات  ومرافق 
والتأثريات  والتحديات  للفرص  خاص  اهتمام  إيالء  عىل  األعضاء  الدول  اليونسكو  وستساند  سنة.   20 ميض  بعد 
ملجتمع  العاملية  للقمة  الستة  العمل  محاور  إطار  ويف  املنظمة  الختصاص  الرئيسية  املجاالت  يف  توّقعها  يمكن  التي 
الثقايف  والتنوع  اإللكرتونية،  والعلوم  اإللكرتونية،  بالوسائل  والتعلم  واملعرفة،  املعلومات  إىل  النفاذ  بشأن  املعلومات 

والذاتية الثقافية، والتنوع اللغوي، واملضامني املحلية، ووسائل اإلعالم، واألبعاد األخالقية ملجتمعات املعلومات.

وستساند اليونسكو الدول األعضاء يف رسم سياسات وإعداد اسرتاتيجيات لتعزيز شبكة اإلنرتنت عىل أساس مراعاة   ٠6٠5٨
 )R.O.A.M حقوق اإلنسان، واالنفتاح، وتوفري انتفاع الجميع باإلنرتنت، وضمان املشاركة املتعددة األطراف )مبادئ

وتنفيذ األولويات الوطنية للربنامج الدويل للمعلومات للجميع.

اسرتاتيجياتها  إطار  يف  املعرفة  بمجتمعات  خاصة  سياسات  اعتماد  يف  األعضاء  الدول  مساعدة  القطاع  وسيواصل   ٠6٠59
مناسبات  الجنسني، وعىل  لقضايا  واملراعية  للجميع  الشاملة  السياسات  الرتكيز عىل  مع  باملعلومات،  املعنية  الوطنية 

االحتفال باليوم الدويل لتعميم االنتفاع باملعلومات )28 أيلول/سبتمرب(.

وسيجري تعزيز تنفيذ توصية اليونسكو بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع باملجال السيربني   ٠6٠6٠
التنوع  صون  بغية  للغات«،  العاملي  »األطلس  بعنوان  املستويات  متعدد  تفاعيل  إطار  خالل  من  وذلك   ،)2003(
باللغات  للناطقني  املدنية  املشاركة  وتشجيع  لغات،  بعدة  املوارد  وصون  الرقمي  التوثيق  جهود  وتشجيع  اللغوي، 

األقل استخداماً، مثل السكان األصليني.

املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  حاسمة  بأهمية  واملعرفة  باملعلومات  لالنتفاع  املتساوية  الفرص  توفري  ويتسم   ٠6٠6١
الدويل  للربنامج  والتابعة  األولوية  ذات  الستة  االسرتاتيجية  املجاالت  إطار  يف  املنفذة  األنشطة  خالل  ومن  وغاياتها. 
وأخالقيات  التنمية،  لخدمة  املعلومات  وتسخري  باملعلومات،  االنتفاع  فرص  إتاحة  يف  واملتمثلة  للجميع  للمعلومات 
سيقوم  السيربني،  املجال  يف  اللغوي  التعدد  وضمان  املعلومات،  وصون  املعلومات،  مجال  يف  والتثقيف  املعلومات، 
وسيضطلع  املستضعفة.  والفئات  القرار  صانعي  قدرات  وبناء  الدولية،  الخربات  تبادل  بدعم  الدويل  هذا  الربنامج 
هذا الربنامج أيضاً بتنمية املوارد الالزمة لوضع السياسات العامة، وبإعداد أطر االستجابة لدعم الدول األعضاء، وال 

سيما البلدان النامية والدول الجزرية الصغرية النامية، من أجل بلوغ األهداف الدولية.
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املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  حاسمة  بأهمية  واملعرفة  باملعلومات  لالنتفاع  املتساوية  الفرص  توفري  ويتسم   ٠666٢
الدويل  للربنامج  والتابعة  األولوية  ذات  الستة  االسرتاتيجية  املجاالت  إطار  يف  املنفذة  األنشطة  خالل  ومن  وغاياتها. 
وأخالقيات  التنمية،  لخدمة  املعلومات  وتسخري  باملعلومات،  االنتفاع  فرص  إتاحة  يف  واملتمثلة  للجميع  للمعلومات 
سيقوم  السيربني،  املجال  يف  اللغوي  التعدد  وضمان  املعلومات،  وصون  املعلومات،  مجال  يف  والتثقيف  املعلومات، 
وسيضطلع  املستضعفة.  والفئات  القرار  صانعي  قدرات  وبناء  الدولية،  الخربات  تبادل  بدعم  الدويل  هذا  الربنامج 
هذا الربنامج أيضاً بتنمية املوارد الالزمة لوضع السياسات العامة، وبإعداد أطر االستجابة لدعم الدول األعضاء، وال 

سيما البلدان النامية والدول الجزرية الصغرية النامية، من أجل بلوغ األهداف الدولية.

مجتمعات املعرفة

عىل  وقعاً  الجديدة  للتكنولوجيات  بأن  تقّر  املستدامة  التنمية  تحقيق  املعرفة يف  لدور مجتمعات  اليونسكو  رؤية  إن   ٠6٠63
اتخذتها  التي  القرارات  حددت  وقد  للتنمية.  أساسية  أبعاداً  املجاالت  هذه  باعتبار   - واالقتصاد  والثقافة  املجتمع 
عملية  خالل  من  سيما  وال  للمستقبل،  الدويل  املجتمع  أعمال  جدول   2015 عام  يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
املستدامة  التنمية  )WSIS+10  (، وخطة  بعد ميض عرش سنوات  املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  نتائج  استعراض 

لعام 2030، واتفاق باريس التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.

التزام  من  انطالقاً  املنظمة  اختصاص  مجاالت  الدولية ضمن  األهداف  هذه  تحقيق  أجل  من  اليونسكو  عمل  وسيتم   ٠6٠64
االقتصادية  التغريات  تحقيق  إىل  التوصل  بغية  اإلنرتنت،  عاملية  مبدأ  وإرساء  املعرفة  مجتمعات  ببناء  املنظمة 
كافة  الذي ستشهده  الرقمنة  التزايد يف مجال  الرضورية ملواكبة  اإليجابية  والثقافية  والعلمية  واالجتماعية والرتبوية 
البلدان خالل العقد القادم، عندما يحني موعد استعراض أغلب أهداف التنمية املستدامة. وعليه، فإن العمل يف إطار 
تحقيق  الخصوص  وجه  عىل  ويدعم   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  مع  جيد  بشكل  يتماىش   2 العمل  محور 

األهداف 4 و5 و8 و9 و10 و11 و13 و16 و17.

وستسعى اليونسكو جاهدة من أجل دعم قيام مجتمعات للمعرفة شاملة للجميع وذلك من خالل اإلسهام يف تطبيق   ٠6٠65
التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  واتفاقية   )2006( اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  املعنية  املتحدة  األمم  اتفاقية 

ضد املرأة، وباالستناد إىل اسرتاتيجية االنتفاع املفتوح املعتَمدة من الدول األعضاء.

الرئيسية )كوكاالت  املعنية  الدول األعضاء واألطراف  العمل 2 مع  القضايا ذات الصلة بمحور  وستقام رشاكات عن   ٠6٠66
األمم املتحدة، واملجتمع املدني، والقطاع الخاص( والجهات املانحة الثنائية.

بتكنولوجيات  تتعلق  محددة  أنشطة  واملعلومات  االتصال  قطاع  سينفذ  أفريقيا،  يف  املتمثلة  األولوية  دعم  وبغية   ٠6٠6٧
يف  الفقر  عىل  والقضاء  املستدامة  التنمية  لتحقيق  الالزمة  املؤسسية  القدرات  بناء  أجل  من  واالتصاالت  املعلومات 
أفريقيا. وستعمل اليونسكو عن كثب مع مؤسسات التعليم العايل األفريقية ومع املجتمع املدني يف أفريقيا من أجل 

توثيق التنوع اللغوي يف أفريقيا وتعزيزه، بما يف ذلك من خالل إعداد أطلس اليونسكو العاملي للغات.

وسيعمل قطاع االتصال واملعلومات، فضالً عن ذلك، عىل ضمان أن تؤدي جميع أنشطته إىل مراعاة قضايا الجنسني،   ٠6٠6٨
وتحسني  والفتيات  النساء  حقوق  تأمني  بغية  الغرض  لهذا  املحددة  األنشطة  بعض  بربمجة  االضطالع  ذلك  يف  بما 
رفاههن وضمان تعليمهن والحد من أوجه الحرمان والتفاوت القائمة عىل االعتبارات الجنسانية فيما يتعلق بفرص 

االنتفاع بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستخدامها.

 النتيجة المنشودة 4: تعزيز قدرات الدول األعضاء عن طريق تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات، وتنفيذ برنامج المعلومات للجميع وإطار العمل التقنيني المرتبط به

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي اتخذت    - ١
تدابري لتنفيذ توصية عام 2003، 
وتعزيز التنوع اللغوي واستخدام 

التعدد اللغوي يف املجال السيربني، 
بما يشمل لغات السكان األصليني، 
باستخدام تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت

32 دولة عضواً )8 يف  –22 دولة عضواً )3 يف أفريقيا(
أفريقيا، و1 يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية(* 

30 دولة عضواً )7 يف  –
أفريقيا، و1 يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية(* 
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي    - ٢
استخدمت إطار التثقيف يف 

مجال املعلومات

6 دول أعضاء )1 يف الدول 
الجزرية الصغرية النامية(

13 دولة عضواً )5 يف  –
أفريقيا(* 

12 دولة عضواً )4 يف  –
أفريقيا(* 

عدد األنشطة الجديدة التي    - 3
استهلت فيما يتعلق بالقمة 

العاملية ملجتمع املعلومات

الرشوع يف 6 أنشطة  –غري متاح
جديدة تتعلق بالقمة 

العاملية ملجتمع املعلومات

الرشوع يف 4 أنشطة جديدة  –
تتعلق بالقمة العاملية 

ملجتمع املعلومات

عدد الدول األعضاء التي    - 4
أعدت فيها سياسات و/أو 

اسرتاتيجيات لتعزيز شبكة 
اإلنرتنت عىل أساس مراعاة 

حقوق اإلنسان، واالنفتاح، وتوفري 
انتفاع الجميع باإلنرتنت، وضمان 

املشاركة املتعددة األطراف 
)مبادئ R.O.A.M( وتنفيذ 

األولويات الوطنية للربنامج الدويل 
للمعلومات للجميع

18 دولة عضواً )5 يف  –غري متاح
أفريقيا(

15 دولة عضواً )4 يف  –
أفريقيا(

عدد الدول األعضاء التي طوعت    - 5
سياسات خاصة بمجتمعات 

املعلومات، يف إطار اسرتاتيجياتها 
الوطنية املعنية باملعلومات، مع 

اعتماد نهوج شاملة للجميع 
بشأن مراعاة قضايا الجنسني، 

واالهتمام بأشكال اإلعاقة، 
واألنواع األخرى إلتاحة االنتفاع 

شني للمهمَّ

18 دولة عضواً )5 يف  –غري متاح
أفريقيا(

15 دولة عضواً )4 يف  –
أفريقيا(

*  األهداف تراكمية، أي أنها تُحسب بإضافة خط األساس إىل املتوقع تحقيقه بحلول نهاية عام 2019.

تعميم االنتفاع باملعلومات

باملعلومات  املفتوح  املفتوحة، واالنتفاع  التعليمية  املوارد  وإقليمية بشأن  اعتماد سياسات وطنية  اليونسكو  ستساند   ٠6٠69
العلمية، واالنتفاع املفتوح بالبيانات واملعلومات، بما يف ذلك تعزيز املساواة يف االنتفاع.

مجاالت  يف  األعضاء  للدول  ومرنة  ومتاحة  اللغات  متعددة  مبادرات  توفري  إىل  واملعلومات  االتصال  قطاع  وسريمي   ٠6٠٧٠
املوارد التعليمية املفتوحة واالنتفاع الحر واالنتفاع باملعلومات، وال سيما من خالل استحداث موارد وأدوات وأنشطة 

لبناء القدرات تستهدف طائفة واسعة من املعلمني والعلميني كي تنفذها املؤسسات العاملة عىل املستوى الوطني.

بغية   ،2017 لعام  املفتوحة  التعليمية  املوارد  بشأن  الثاني  العاملي  املؤتمر  متابعة  عىل  تركز  أنشطة  ذ  تنفَّ وسوف   ٠6٠٧١
للتنمية   4 الهدف  ملساندة  وذلك  الحياة،  مدى  والتعلم  التعليم  يف  املوارد  من  النوع  هذا  استخدام  تعميم  دعم 
أهداف  لتحقيق  دعماً  املرن  والتعلم  املفتوح  والتعلم  اإلنرتنت  عن طريق  للتعلم  تُستخدم طرائق  املستدامة. وسوف 
املعلمني تعنى باستخدام  العمل، باإلضافة إىل ذلك، يف تعزيز أنشطة يف مجال تعليم  التنمية املستدامة. وسيتواصل 

التكنولوجيات، وذلك مع الرتكيز عىل إطار كفاءة املعلمني يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وسيظل عمل اليونسكو يف مجال االنتفاع الحر مستنداً إىل االسرتاتيجية التي اعتمدتها الدول األعضاء يف عام 2011.   ٠6٠٧٢
بناء  وإىل  العلوم،  مجال  يف  الفجوات  ردم  إىل  الرامية  واألنشطة  الرتويجية،  أنشطتها  تنفيذ  يف  املنظمة  وستستمر 
وتيسري  الرشاكات  إقامة  خالل  من  وذلك  الحر،  باالنتفاع  املتعلقة  واملضامني  والعمليات  األدوات  ونرش  القدرات، 
ذ يف هذا املجال، أيضاً، يف تحقيق الهدف 10 - الغاية  التعاون مع كافة األطراف املعنية. وستسهم األنشطة التي تنفَّ
القدرات وتشجيع اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسيايس للجميع برصف  املستدامة عن طريق تعزيز  للتنمية   2
الوضع  أو  الدين  أو  املنشأ  أو  اإلثني  االنتماء  أو  العنرص  أو  اإلعاقة  أو  الجنس  نوع  أو  السن  اعتبارات  عن  النظر 

االقتصادي أو غريه.
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الالزمة  املهارات  اكتساب  نطاق  لتوسيع  األجل  طويلة  اسرتاتيجيات  إعداد  يف  األعضاء  الدول  اليونسكو  وستساند   ٠6٠٧3
املصدر  واملفتوحة  الحرة  الربمجيات  بأدوات  االنتفاع  ونطاق  والعرشين،  الحادي  القرن  تكنولوجيا  ملواكبة 
ومنهجياتها. وستواصل املنظمة االستفادة من اإلمكانيات الهائلة التي تتيحها األجهزة املحمولة واملرتبطة باإلنرتنت 
فيما يتعلق بمعالجة قضايا التنمية املستدامة، بما يف ذلك من خالل مبادرة »تعلم الشباب باألجهزة املحمولة«، ومن 

خالل دعم الدول األعضاء يف اعتماد الربامج املالئمة.

السياسات  بأطر  بها  لالنتفاع  واملتاحة  املفتوحة  الحلول  لدمج  األعضاء  الدول  مساندة  يف  اليونسكو  وستستمر   ٠6٠٧4
وبالربامج من أجل تعزيز قدرات جميع املواطنني، مع الرتكيز بشكل خاص عىل األشخاص ذوي اإلعاقة، بما يف ذلك 
القدرات  لتعزيز  الصباح  اليونسكو/األمري جابر األحمد جابر  من خالل تنظيم فعاليات، مثل مناسبات منح جائزة 

الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقة، واالحتفال باليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة.

للتنمية  املستدامة  للتنمية   3 الغاية   –  13 الهدف  تحقيق  يف  مبارشة  بصورة  واملعلومات  االتصال  قطاع  وسيساهم   ٠6٠٧5
املستدامة عن طريق التعاون مع قطاع العلوم بشأن الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغري املناخ، واالنتفاع 
الحر، وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، والربامج العلمية.النتيجة املنشودة 5: قيام الدول األعضاء باتخاذ تدابري 
تكنولوجيات  واستخدام  والشاملة  املفتوحة  بالحلول  األخذ  باملعلومات عن طريق  االنتفاع  تعميم  إىل  السعي  لتعزيز 

املعلومات واالتصاالت بطريقة مبتكرة لتحقيق التنمية املستدامة

النتيجة المنشودة 5: قيام الدول األعضاء باتخاذ تدابير لتعزيز السعي إلى تعميم االنتفاع 
بالمعلومات عن طريق األخذ بالحلول المفتوحة والشاملة واستخدام تكنولوجيات المعلومات 

واالتصاالت بطريقة مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي أعدت    - ١
أطراً سياسية وتتخذ تدابري 

فعلية من أجل تعميم االنتفاع 
باملعلومات واملعارف، بما يف 
ذلك تعميم استخدام الحلول 
املفتوحة عن طريق استخدام 

املوارد التعليمية املفتوحة، 
واالنتفاع الحر، واستخدام 

تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت يف التعليم

15 دولة عضواً )3 يف 
أفريقيا(* 

27 دولة عضواً )6 يف  –
أفريقيا، و1 يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية(* 

25 دولة عضواً )5 يف أفريقيا،  –
و1 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية(* 

عدد مؤسسات تعليم املعلمني    - ٢
يف الدول األعضاء التي حظيت 
بالدعم وقامت بتشجيع بيئات 

جيدة للتعلم شاملة للجميع 
من أجل االنتفاع باملعارف عن 
طريق تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت

10 مؤسسات لتعليم 
املعلمني )5 يف أفريقيا(

17 مؤسسة لتعليم املعلمني  –
)8 يف أفريقيا، و1 يف الدول 
الجزرية الصغرية النامية(* 

16 مؤسسة لتعليم املعلمني  –
)7 يف أفريقيا، و1 يف الدول 
الجزرية الصغرية النامية(* 

عدد الدول األعضاء التي   - 3
استخدمت وسائل التعلم املرن 

واملفتوح عن طريق اإلنرتنت 
من أجل تحقيق التنمية 

املستدامة

5 دول أعضاء )1 يف أفريقيا 
و2 يف الدول الجزرية 

الصغرية النامية(

12 دولة عضواً )4 يف  –
أفريقيا، و1 يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية(* 

10 دول أعضاء )3 يف أفريقيا،  –
و1 يف الدول الجزرية الصغرية 

النامية(* 

*  األهداف تراكمية، أي أنها تُحسب بإضافة خط األساس إىل املتوقع تحقيقه بحلول نهاية عام 2019.
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الرتاث الوثائقي

ستواصل اليونسكو النهوض بربنامج ذاكرة العالم وإبرازه للعيان وتعزيز تأثريه باعتباره آلية عاملية تتيح التوعية   ٠6٠٧6
بأهمية صون الرتاث الوثائقي، بما يف ذلك الرتاث الرقمي، ونرشه وإتاحة فرص االنتفاع به. وسيتم ذلك عن طريق 
تنفيذ توصية عام 2015 بشأن صون الرتاث الوثائقي، بما يف ذلك الرتاث الرقمي، وإتاحة االنتفاع به، ونرش أفضل 

املمارسات، وأنشطة بناء القدرات، وتنمية مواد ومناهج تعليمية.

التعاون  أجل  من  الشبكي  الربط  تيسري  الوثائقي،  للرتاث  عاملياً  برنامجاً  بوصفه  العالم،  ذاكرة  برنامج  وسيواصل   ٠6٠٧٧
الفعيل عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل يف مجال تحديد وصون الرتاث الوثائقي الثمني. وستوىل عناية خاصة 
للكوارث.  أو كنتيجة  املهددة بالخطر، سواء بسبب عمليات حربية  لتحديد وصون مجموعات املحفوظات واملكتبات 
ومن أجل تحديد املزيد من املحفوظات املهددة بالخطر، ستُجرى دراسة عاملية باالستعانة باإلنرتنت تتضمن الرتكيز 

بوجه خاص عىل أفريقيا والبلدان الجزرية الصغرية النامية.

وتنفيذ سياسات  إعداد  دعم  بغية  األعضاء،  الدول  مع  بالتشاور عن كثب  واملعلومات،  االتصال  يعمل قطاع  وسوف   ٠6٠٧٨
لألساتذة  التدريب  وسيوفر  القدرات  لبناء  عمل  حلقات  القطاع  سينظم  لذلك،  وتحقيقاً  الصون.  بشأن  شاملة 

الجامعني إضافة إىل إعداد وحدات تعليمية.

وبغية تعزيز برنامج ذاكرة العالم، سوف يساند القطاع تشكيل لجان وطنية جديدة لذاكرة العالم. وسيوىل يف هذه   ٠6٠٧9
العملية اهتمام خاص الحتياجات ومتطلبات الدول األعضاء األفريقية والبلدان الجزرية الصغرية النامية.

ذاكرة  لربنامج  التابع  العاملي،  الصعيد  عىل  املعلومات  مجتمع  استدامة  لتعزيز  اليونسكو  برنامج  القطاع  وسيعزز   ٠6٠٨٠
الحوار  إقامة  مساعي  ودعم  الرقمية،  االستدامة  بشأن  اإلقليمية  العمل  حلقات  من  املزيد  عقد  طريق  عن  العالم، 
بشأن االستمرارية الرقمية مع املؤسسات املعنية بحفظ الذاكرة والحكومات واألوساط املعنية بتكنولوجيا املعلومات 
القطاع  املساعي من مساهمات طوعية. وسيسهم  وتمويل هذه  املجال،  هذا  العاملة يف  الرشكات  واالتصاالت، ومنها 

من خالل هذه األنشطة إسهاماً مبارشاً يف تحقيق الغايات 4-7، و5 ب، و11-4، و16-10 للتنمية املستدامة.

النتيجة المنشودة 6: تعزيز تدابير تحديد التراث الوثائقي وصونه وإتاحة االنتفاع به ونشره على 
الصعيدين العالمي والوطني عن طريق برنامج ذاكرة العالم

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء التي    - ١
أنشئت فيها لجان وطنية

ً 6 دول أعضاء –7 دول أعضاء –73 دولة عضوا

عدد عمليات التسجيل    - ٢
الجديدة يف سجل ذاكرة 

العالم

ما ال يقل عن 30 عملية تسجيل 
جديدة )4 يف أفريقيا(

ما ال يقل عن 38 عملية  –
تسجيل جديدة )5 يف 

أفريقيا(

ما ال يقل عن 35 عملية  –
تسجيل جديدة )5 يف أفريقيا(

عدد الدول األعضاء التي    - 3
عززت صون الرتاث 

الوثائقي واملحافظة عليه 
وإتاحة االنتفاع به

الهدف 1: اضطالع 7 دول  –غري متاح
أعضاء باعتماد وتطبيق 

التوصية الخاصة بصون 
الرتاث الوثائقي، بما يف 

ذلك الرتاث الرقمي، وإتاحة 
االنتفاع به

الهدف 2: إجراء ما ال يقل  –
عن 4 حلقات عمل لبناء 

القدرات )واحدة يف أفريقيا(

الهدف 1: اضطالع 6 دول  –
أعضاء باعتماد وتطبيق 

التوصية الخاصة بصون 
الرتاث الوثائقي، بما يف ذلك 

الرتاث الرقمي، وإتاحة االنتفاع 
به

الهدف 2: إجراء ما ال يقل عن  –
3 حلقات عمل لبناء القدرات 

)واحدة يف أفريقيا(



معهد اليونسكو لإلحصاء

إدارة املكاتب امليدانية

التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

 الباب الثاني – باء – الخدمات 
املتعلقة بالربامج

 الباب الثاني – جيم – برنامج املساهمة 
واملنح الدراسية

الباب الثالث – الخدمات الداخلية



محاور العمل / النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية 
التوزيع بحسب مصدر التمويلاملوظفني

 امليزانية 
التشغيلية 

  ميزانية
املجموعاملوظفني 

اعتمادات 
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 
595.2 مليون 

دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
 املجموع العجزالطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

-    -    -    -    -    -    -    -    ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

محور 
العمل ١

وضع مؤرشات خاصة بالتعليم وتعزيز 
استخدام البيانات وتحليلها

  ١٠ ١٢4 9١٠ ١٢  ٠٠4 9٠٠  5 ٠33 ١  -    -    ١٠٠ 4٨6 ٧٠٠  5 5٨5 ١٠ ١٢  ١٠٠4 9٠٠

النتيجة 
املنشودة 1

توفري بيانات قابلة للمقارنة عىل الصعيد 
العاملي بشأن التعليم للدول األعضاء وغريها 

من الجهات املعنية يف الوقت املناسب وفقاً 
للقواعد واملعايري واملنهجيات املتفق عليها، 

من أجل تيسري وضع السياسات القائمة عىل 
البيِّنات ورصد التقدم املحرز نحو تحقيق 
هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم

  9 205 600  9 205 600  3 827 600    -    -  1 130 600  4 247 400  9 205 600

النتيجة 
املنشودة 2

املساعدة عىل تعزيز قدرات اختصاصيي 
اإلحصاء الوطنيني يف مجال إنتاج واستخدام 

بيانات قابلة للمقارنة عىل الصعيدين 
الوطني والعاملي بشأن التعليم

  2 899 300  2 899 300  1 205 500    -    -  356 100  1 337 700  2 899 300

محور 
العمل ٢

إعداد إحصائيات دولية بشأن نتائج 
التعلم 

  ٢٠٢ ١ 3٢٠٢ ١  ٠٠ 3٠٠  499 9١  -    -    ٠٠4٧٠٠ ٧  554 ٢٠٢ ١  ٧٠٠ 3٠٠

النتيجة 
املنشودة 3

قيام املجتمع الدويل والدول األعضاء بإنتاج 
بيانات عالية الجودة وقابلة للمقارنة عىل 
الصعيدين الوطني والعاملي بشأن نتائج 
التعلم وفقاً لقواعد مشرتكة وأُطر عامة 

للمضامني ومعايري متسقة

  1 202 300  1 202 300  499 900    -    -  147 700  554 700  1 202 300

محور 
العمل 3

إعداد إحصائيات ووضع مؤرشات 
دولية بشأن العلوم والثقافة والتواصل 

واإلعالم، وتعزيز تحليل البيانات ونرشها

  4 ١5١ 5٠٠  4 ١5١ 5٧٢ ١  ٠٠6 ١٠٠    -    -  5٠9 9١  ٠٠ 9١5 5٠٠  4 ١5١ 5٠٠

النتيجة 
املنشودة 4

توفري بيانات قابلة للمقارنة عىل الصعيد 
العاملي بشأن العلوم والثقافة والتواصل 

واإلعالم للدول األعضاء وغريها من الجهات 
املعنية يف الوقت املناسب وفقاً للقواعد 

واملعايري واملنهجيات املتفق عليها، من أجل 
تيسري وضع السياسات القائمة عىل البيِّنات 

ورصد التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة

  2 612 600  2 612 600  1 086 300    -    -  320 900  1 205 400  2 612 600

النتيجة 
املنشودة 5

املساعدة عىل تعزيز قدرات اختصاصيي 
اإلحصاء الوطنيني يف مجال إنتاج واستخدام 

بيانات قابلة للمقارنة عىل الصعيدين 
الوطني والعاملي بشأن العلوم والثقافة 

والتواصل واإلعالم

  1 538 900  1 538 900  639 800    -    -  189 000  710 100  1 538 900

محور 
العمل 4

٨٠٠ 5٢4 4  ٧٠٠ ٠٨٧ ٢  ٧٠٠ 555  -    -    4٠٠ ٨٨١ ١  ٨٠٠ 5٢4 4  ٨٠٠ 5٢4 4  تعزيز األنشطة اإلحصائية الشاملة

النتيجة 
املنشودة 6

تحسني ُسبل االّطالع عىل البيانات املوجودة 
لدى معهد اليونسكو لإلحصاء بشأن 

الرتبية والتعليم والعلوم والثقافة والتواصل 
واإلعالم، وتحسني نرش ها، عىل الصعيدين 

العاملي واإلقليمي

  4 524 800  4 524 800  1 881 400    -    -  555 700  2 087 700  4 524 800

5٠٠ 9٨3 ٢١  ٠٠٠ ١43 ١٠  ٠٠٠ ٧٠٠ ٢  -    -    5٠٠ ١4٠ 9  5٠٠ 9٨3 ٢١  -    5٠٠ 9٨3 ٢١  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

5٠٠ 9٨3 ٢١  ٠٠٠ ١43 ١٠  ٠٠٠ ٧٠٠ ٢  -    5٠٠ ١4٠ 9  5٠٠ 9٨3 ٢١  -    5٠٠ 9٨3 ٢١ املجموع، معهد اليونسكو لإلحصاء
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 1    تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال
الودائع ومصادر أخرى.

معهد اليونسكو لإلحصاء

معهد اليونسكو لإلحصاء – ١     امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر



مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة 
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز
)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر)

٤

بماليني الدوالرات

صفر

٢

النتيجة املنشودة ٦النتيجة املنشودة ٥النتيجة املنشودة ٤النتيجة املنشودة ٣النتيجة املنشودة ٢النتيجة املنشودة ١

العجز املساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي
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معهد اليونسكو لإلحصاء – ٢          امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر )خطة اإلنفاق)

محاور العمل / النتائج املنشودة

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية 
التوزيع بحسب مصدر التمويلاملوظفني

 امليزانية 
التشغيلية 

 ميزانية
املجموعاملوظفني 

اعتمادات 
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 

518 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
 املجموع العجزالطوعية

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

-    -    -    -    -    -    -    -    ميزانية املوظفني

امليزانية التشغيلية

محور 
العمل ١

وضع مؤرشات خاصة بالتعليم وتعزيز استخدام البيانات 
وتحليلها

  ١١ 543 ١١  ١٠٠ 543 ١٠٠  4 4١  -    -    ٨٠٠ ٧٢ 4٨6 ٧٠٠  5 5٨3 6١١  ٠٠ 543 ١٠٠

النتيجة 
املنشودة 1

توفري بيانات قابلة للمقارنة عىل الصعيد العاملي بشأن التعليم 
للدول األعضاء وغريها من الجهات املعنية يف الوقت املناسب وفقاً 
للقواعد واملعايري واملنهجيات املتفق عليها، من أجل تيسري وضع 

السياسات القائمة عىل البيِّنات ورصد التقدم املحرز نحو تحقيق 
هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم

  8 778 400  8 778 400  3 401 500    -    -  1 130 600  4 246 300  8 778 400

النتيجة 
املنشودة 2

املساعدة عىل تعزيز قدرات اختصاصيي اإلحصاء الوطنيني يف 
مجال إنتاج واستخدام بيانات قابلة للمقارنة عىل الصعيدين 

الوطني والعاملي بشأن التعليم

  2 764 700  2 764 700  1 071 300    -    -  356 100  1 337 300  2 764 700

محور 
العمل ٢

5٠٠ ١46 ١  6٠٠ 554  ٧٠٠ ١4٧  -    -    ٢٠٠ 444  5٠٠ ١46 ١  5٠٠ ١46 ١  إعداد إحصائيات دولية بشأن نتائج التعلم 

النتيجة 
املنشودة 3

قيام املجتمع الدويل والدول األعضاء بإنتاج بيانات عالية الجودة 
وقابلة للمقارنة عىل الصعيدين الوطني والعاملي بشأن نتائج 

التعلم وفقاً لقواعد مشرتكة وأُطر عامة للمضامني ومعايري متسقة

  1 146 500  1 146 500  444 200    -    -  147 700  554 600  1 146 500

محور 
العمل 3

إعداد إحصائيات ووضع مؤرشات دولية بشأن العلوم 
والثقافة والتواصل واإلعالم، وتعزيز تحليل البيانات ونرشها

  3 95٨٠٠ ٨  3 95١  ٨٠٠ ٨ 533 9٠٠    -    -  5٠9 9١  ٠٠ 9١5 ٠٠٠  3 95٨٠٠ ٨

النتيجة 
املنشودة 4

توفري بيانات قابلة للمقارنة عىل الصعيد العاملي بشأن العلوم 
والثقافة والتواصل واإلعالم للدول األعضاء وغريها من الجهات 

املعنية يف الوقت املناسب وفقاً للقواعد واملعايري واملنهجيات املتفق 
عليها، من أجل تيسري وضع السياسات القائمة عىل البيِّنات ورصد 

التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة

  2 491 300  2 491 300  965 300    -    -  320 900  1 205 100  2 491 300

النتيجة 
املنشودة 5

املساعدة عىل تعزيز قدرات اختصاصيي اإلحصاء الوطنيني يف 
مجال إنتاج واستخدام بيانات قابلة للمقارنة عىل الصعيدين 

الوطني والعاملي بشأن العلوم والثقافة والتواصل واإلعالم

  1 467 500  1 467 500  568 600    -    -  189 000  709 900  1 467 500

محور 
العمل 4

٨٠٠ 3١4 4  ٢٠٠ ٠٨٧ ٢  ٧٠٠ 555  -    -    9٠٠ 6٧١ ١  ٨٠٠ 3١4 4  ٨٠٠ 3١4 4  تعزيز األنشطة اإلحصائية الشاملة

النتيجة 
املنشودة 6

تحسني ُسبل االّطالع عىل البيانات املوجودة لدى معهد اليونسكو 
لإلحصاء بشأن الرتبية والتعليم والعلوم والثقافة والتواصل 
واإلعالم، وتحسني نرشها، عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي

  4 314 800  4 314 800  1 671 900    -    -  555 700  2 087 200  4 314 800

٢٠٠ 963 ٢٠  4٠٠ ١4٠ ١٠  ٠٠٠ ٧٠٠ ٢  -    -    ٨٠٠ ١٢٢ ٨  ٢٠٠ 963 ٢٠  -    ٢٠٠ 963 ٢٠  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٢٠٠ 963 ٢٠  4٠٠ ١4٠ ١٠  ٠٠٠ ٧٠٠ ٢  -    ٨٠٠ ١٢٢ ٨  ٢٠٠ 963 ٢٠  -    ٢٠٠ 963 ٢٠ املجموع، معهد اليونسكو لإلحصاء



39264م/5 املعتمدة - معهد اليونسكو لإلحصاء  

مجموع امليزانية التشغيلية بحسب النتائج املنشودة 
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي واملساهمات الطوعية والعجز

)اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر)

٤

بماليني الدوالرات

صفر

٢

النتيجة املنشودة ٦النتيجة املنشودة ٥النتيجة املنشودة ٤النتيجة املنشودة ٣النتيجة املنشودة ٢النتيجة املنشودة ١

العجز املساهمات الطوعية اعتمادات ميزانية الربنامج العادي
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معهد اليونسكو لإلحصاء

قرار املؤتمر العام 39م/45 بشأن معهد اليونسكو لإلحصاء  ٠٧٠٠٠

إّن املؤتمر العام،

إذ يحيط علماً بتقرير مجلس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء لعام 2016،

اهتمام  إبداء  مع  التالية،  األولويات  املعهد عىل  برنامج  تركيز  لإلحصاء ضمان  اليونسكو  معهد  إدارة  يطلب من مجلس    - 1
خاص باحتياجات أفريقيا وباملساواة بني الجنسني والشباب وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية، وكذلك 

بالرشائح االجتماعية األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية، من أجل ما ييل:

وضع منهجيات مالئمة تراعي احتياجات مختلف البلدان وما تواجهه من مصاعب يف جميع مراحل التنمية، وإدخال  )أ(  
التعديالت الالزمة عليها لكي تظل مالئمة؛

الشفافية واملساءلة  الدولية، ومنها  املنظِّمة لألنشطة اإلحصائية  املبادئ  إىل  املستندة  املهنية  املعايري  بأفضل  األخذ  )ب(  
واستخدام املوارد عىل أكفأ وجه ممكن؛

والثقافة  والعلوم  والتعليم  الرتبية  بشأن  البلدان  مختلف  يف  للمقارنة  وقابلة  الجودة  عالية  مالئمة  بيانات  جمع  )جـ(  
والتواصل واإلعالم، ومعالجة هذه البيانات والتحقق منها وتحليلها ونرشها؛

تعزيز قدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية والوزارات املختصة من أجل إنتاج إحصاءات عالية الجودة واستخدامها؛ )د(  

إتاحة االّطالع بحرية عىل البيانات املوجودة لدى املعهد، وكذلك عىل املواد األخرى التي ينتجها املعهد، ملختلف فئات  )هـ( 
املنتفعني ببياناته ومنتجاته، ومنها الحكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري الحكومية واملؤسسات والباحثون 

والصحفيون وعامة الناس؛

لة ملعهد اليونسكو لإلحصاء للفرتة 2017-2021؛ ويرحب باالسرتاتيجية املتوسطة األجل املعدَّ   - 2

املوحدة  امليزانية  من  لإلحصاء  اليونسكو  ملعهد  دوالر   21 983 500 قدرها  مالية  اعتمادات  بتخصيص  علماً  ويحيط    - 3
للفرتة 2018-2019؛ ويأذن للمديرة العامة بدعم املعهد عن طريق تخصيص اعتمادات مالية قدرها 9140500 دوالر 

لهذا الغرض من امليزانية العادية؛

ويدعو الدول األعضاء واملنظمات الدولية والوكاالت اإلنمائية والوكاالت املانحة واملؤسسات والقطاع الخاص إىل املساهمة    - 4
بموارد مالية أو بوسائل أخرى مناسبة يف تنفيذ أنشطة معهد اليونسكو لإلحصاء وتوسيع نطاقها؛

ويطلب من املديرة العامة موافاة الهيئتني الرئاسيتني دورياً، يف إطار التقارير النظامية، بمعلومات عن تحقيق النتائج املنشودة    - 5
التالية:

 محور العمل ١: وضع مؤرشات خاصة بالتعليم وتعزيز استخدام

البيانات وتحليلها

)1( توفري بيانات قابلة للمقارنة عىل الصعيد العاملي بشأن التعليم للدول األعضاء وغريها من الجهات املعنية يف الوقت 
املناسب وفقاً للقواعد واملعايري واملنهجيات املتفق عليها، من أجل تيسري وضع السياسات القائمة عىل البيِّنات ورصد 

التقدم املحرز نحو تحقيق هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم؛

للمقارنة عىل  قابلة  بيانات  واستخدام  إنتاج  الوطنيني يف مجال  اإلحصاء  اختصاصيي  قدرات  تعزيز  املساعدة عىل   )2(
الصعيدين الوطني والعاملي بشأن التعليم؛
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محور العمل ٢: إعداد إحصائيات دولية بشأن نتائج التعلم

قيام املجتمع الدويل والدول األعضاء بإنتاج بيانات عالية الجودة وقابلة للمقارنة عىل الصعيدين الوطني والعاملي    )3(
بشأن نتائج التعلم وفقاً لقواعد مشرتكة وأُطر عامة للمضامني ومعايري متسقة؛

محور العمل 3: إعداد إحصائيات ووضع مؤرشات دولية بشأن العلوم والثقافة 

والتواصل واإلعالم، وتعزيز تحليل البيانات ونرشها

توفري بيانات قابلة للمقارنة عىل الصعيد العاملي بشأن العلوم والثقافة والتواصل واإلعالم للدول األعضاء وغريها من    )4(
الجهات املعنية يف الوقت املناسب وفقاً للقواعد واملعايري واملنهجيات املتفق عليها، من أجل تيسري وضع السياسات 

القائمة عىل البيِّنات ورصد التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة؛

املساعدة عىل تعزيز قدرات اختصاصيي اإلحصاء الوطنيني يف مجال إنتاج واستخدام بيانات قابلة للمقارنة عىل    )5(
الصعيدين الوطني والعاملي بشأن العلوم والثقافة والتواصل واإلعالم؛

محور العمل 4: تعزيز األنشطة اإلحصائية الشاملة

تحسني ُسبل االّطالع عىل البيانات املوجودة لدى معهد اليونسكو لإلحصاء بشأن الرتبية والتعليم والعلوم والثقافة    )6(
والتواصل واإلعالم، وتحسني نرشها، عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي.

للمقارنة  القابلة  لإلحصاءات  املتحدة  األمم  ومستودع  لليونسكو  اإلحصائي  املكتب  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  يُعد   ٠٧٠٠١
التوجهات  لرصد  الالزمة  واملنهجيات  البيانات  بإنتاج  املعهد  ويقوم  واالتصال.  والثقافة  والعلوم  الرتبية  مجاالت  يف 
ونرش البيانات عىل الصعيدين الوطني والدويل. ويصدر املعهد بيانات مقارنة بشأن البلدان يف جميع مراحل التنمية 

من أجل تقديم منظور عام ومطلع عىل مجاالت اختصاص اليونسكو.

عن مجموعة من  املتحدة، فضالً  األمم  فيها، ومنظومة  األعضاء  اليونسكو والدول  اليونسكو لإلحصاء  ويخدم معهد   ٠٧٠٠٢
املنظمات الدولية الحكومية واملنظمات غري الحكومية ومعاهد البحوث والجامعات. ويستطيع املعهد، بفضل شبكته 
لتحسني  أفضل وجه ممكن  استخدام موارده عىل  العالم،  أرجاء  اإلحصاء يف جميع  التي تضم مستشارين يف مجال 

نوعية البيانات وكيفية استخدامها عىل الصعيدين الوطني والدويل من أجل إتاحة اتخاذ القرارات الفعالة.

إطار  يف  التعليم  مؤرشات  وضع  إىل  الرامية  املساعي  قيادة  ويتوىل  نسبية  بميزة  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  ويتمتع   ٠٧٠٠3
وأهمية  املعهد  بها  يتمتع  التي  النسبية  امليزة  ذلك،  غرار  عىل  به،  املسلم  ومن   .2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة 
والعلوم  التعليم،  مجال  يف  الوطنية  اإلحصاءات  وتعزيز  البلدان  لدى  القدرات  بناء  يف  به  يضطلع  الذي  العمل 

والتكنولوجيا واالبتكار، والثقافة.

أيلول/سبتمرب  يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدتها  أن  منذ   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  ووضعت   ٠٧٠٠4
األمم  يف  األعضاء  للدول  ينبغي  األهداف  بتلك  مرتبطة  غاية  و169  هدفاً   17 يتضمن  للتنمية  جديداً  إطاراً   ،2015
أهداف  من   4 )الهدف  بذاته  قائماً  هدفاً  التعليم  اعترُب  وقد   .2030 عام  نهاية  بحلول  تحقيقها  إىل  السعي  املتحدة 
للتنمية  األخرى  األهداف  معظم  تحقيق  عىل  يساعد  التعليم  بأن  ذاته  الوقت  يف  اإلقرار  مع  املستدامة(،  التنمية 
التالية  الثالثة  األبعاد  بني  التوازن  وتحقق  املستدامة  التنمية  أهداف  وتتكامل  وثيقاً.  ارتباطاً  بها  ويرتبط  املستدامة 
مجاالت  يف  املعهد  مهمة  تتمثل  ولذلك  البيئي.  والبُعد  االجتماعي،  والبُعد  االقتصادي،  البُعد  املستدامة:  للتنمية 
التعليم، والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، والثقافة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف رصد عدد من أهداف التنمية 

املستدامة والغايات املرتبطة بها، وال سيّما األهداف 4 و5 و8 و9 و11 و12 و13.
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البيانات  إعداد  فيها  يجري  التي  الطريقة  يف  اسرتاتيجياً  تحوالً   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  وتمثل   ٠٧٠٠5
واستخدامها عىل الصعيدين الوطني والدويل. وتتجاوز أهداف التنمية املستدامة ما وصل إليه أسالفها، أي األهداف 
اإلنمائية لأللفية. إذ إن نطاق خطة التنمية املستدامة هي أوسع من ذلك بكثري، باإلضافة إىل تركيزها عىل الحد من 
أوجه عدم املساواة. وتتطلب خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وضع مؤرشات مصنفة بحسب مختلف املجموعات 
املهارات  قياس  إىل  والسعي  املحرومة  املجموعات  تلك  تحرزه  الذي  التقدم  مدى  بقياس  االرتقاء  أجل  من  السكانية 

املتعلقة باملجتمع والتكنولوجيا والبيئة.

القياس  صعيد  عىل  وعسرية  كثرية  عىل  مصاعب  التعليم،  يخص  فيما  الجديدة،  املستدامة  التنمية  خطة  وتنطوي   ٠٧٠٠6
املبكرة  الطفولة  مرحلة  من   - والتعلم  التعليم  يشمل  الحياة  مدى  التعلم  عىل  قائم  بنهج  الخطة  وتأخذ  والتقييم. 
عىل  أيضاً  الخطة  وترّكز  النظامي.  التعليم  نُظم  نطاق  يف  تندرج  ال  التي  التعلم  أشكال  ومنها  الرشد،  سن  حتى 
وتواجه   - اإلنصاف  وثانيهما  التعلم(  نتائج  إىل  باالستناد  تقاس  )التي  التعليم  جودة  أولهما  رئيسيني  موضوعني 

البلدان مصاعب جّمة يف قياس وتقييم هذين األمرين، وال سيّما يف وضع نُظم مناسبة لرصد األمور املتعلقة بهما.

ما ييل:  عىل   ،2015 الثاني/نوفمرب  ترشين  يف  اعتُمد  الذي   ،2030 عام  حتى  بالتعليم  الخاص  العمل  إطار  ويشدد   ٠٧٠٠٧
الوطنية.  الحدود  عرب  للمقارنة  القابلة  التعليم  لبيانات  الرسمي  املصدر  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  سيظل   ...«
وإىل  التعليم  عن  يجريه  الذي  السنوي  االستعراض  إىل  تستند  للرصد  دولية  مؤرشات  إنتاج  املعهد  هذا  وسيواصل 
بلد ومنطقة. وباإلضافة  أكثر من 200  بما يشمل  الدويل  الصعيد  املقارنة عىل  قابلية  للبيانات تكفل  مصادر أخرى 
إىل جمع البيانات، سيعمل معهد اليونسكو لإلحصاء مع الرشكاء عىل وضع مؤرشات ونهوج إحصائية وأدوات رصد 

جديدة من أجل تحسني تقييم التقدم املحرز نحو تحقيق الغايات ذات الصلة بتفويض اليونسكو ...«.

فيما  للبيانات  الرئييس  املصدر  يصبح  أن  بهدف  وذلك  جديدة،  اسرتاتيجية  بوضع  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  وقام   ٠٧٠٠٨
اختصاص  مجاالت  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  وتحقيق   2030 عام  حتى  التعليم  لرصد  الالزمة  باملؤرشات  يتعلق 
اليونسكو، رصداً شامالً ومتخصصاً عىل الصعيد العاملي. ويعتزم املعهد النظر يف الوقت الحارض يف عدد من النهوج 
لعام  املستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  ورصد  متابعة  متطلبات  مع  عمله  وأساليب  إجراءات  مواءمة  أجل  من  الجديدة 
وضع  عىل  الرتكيز  وزيادة  للبيانات  االهتمام  من  املزيد  إيالء  مع  وغاياتها،  أهدافها  تحقيق  ورصد  ومتابعة   2030

خطوط األساس الالزمة لعملية الرصد.

املستدامة  التنمية  خطة  متطلبات  إىل  باإلضافة  عمله،  مجاالت  بتوسيع  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  يقوم  أن  ويجب   ٠٧٠٠9
لعام 2030، إلنتاج مجموعة واسعة ومتنوعة من البيانات واملؤرشات الرامية إىل تلبية االحتياجات الحالية والناشئة، 
األجل  يف  املنقحة  املعهد  اسرتاتيجية  وتتوخى  بأرسه.  الدويل  واملجتمع  فيها  األعضاء  والدول  اليونسكو  عن  الصادرة 
عىل  الراسخة  املعلومات  ونظم  تنوعاً،  األكثر  املعلومات  بمصادر  االضطالع   2021-2017 األعوام  لفرتة  املتوسط 

الصعيد الدويل، وأطر املؤرشات، واملعايري الصارمة، ونهوج جمع البيانات املتسمة بمزيد من اإلبداع.

محدودة،  املوارد  فيه  تكون  الذي  الوقت  يف  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  عىل  تُفرض  التي  اإلضافية  املطالب  وتأتي   ٠٧٠١٠
البرشية واملالية، وفعالية أشد يف نشاط الرشاكات، وهي تُعترب حاسمة فيما  املوارد  لتتطلب كفاءة أكرب يف استخدام 
واملحللني  واإلقليمية،  الدولية  املنظمات  عليه،  تقترص  أن  دون  الرشاكات،  هذه  وتشمل  عملنا.  برنامج  بتنفيذ  يتعلق 

السياسيني، والجهات املانحة، والدول األعضاء، واملنظمات غري الحكومية، وغريها من الجهات املعنية.

موثوقاً  املعهد بوصفه مصدراً  والحفاظ عىل موقع  الجديد  اإلحصائي  باملجال  الخاصة  التحديات  إطار مواجهة  ويف   ٠٧٠١١
املخصصة  املوارد  أولوياته مع  بتوفيق  اليونسكو لإلحصاء  قام معهد  اليونسكو،  اختصاص  لإلحصاءات يف مجاالت 
يف  املنقحة  اسرتاتيجيته  إطار  يف  والكفاءة  الفعالية  حيث  من  ممكنة  طريقة  بأفضل  الجديدة  العاملية  لألولويات 
واملنهجيات؛ واملعايري  القواعد  )أ(  هي:  رئيسية  دعائم  ثالث  عىل  املنقحة  االسرتاتيجية  هذه  وترتكز  املتوسط.   األجل 

)ب( وإنتاج البيانات؛ )جـ( تحليل البيانات ونرشها.
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الركن ألف: القواعد واملعايري واملنهجيات

عىل  البيانات  إنتاج  يف  والجودة  للمقارنة  القابلية  لضمان  رضورية  املناسبة  واملنهجيات  واملعايري  القواعد  تُعد   ٠٧٠١٢
ذات  البيانات  إلنتاج  محورية  تعد  التي  القوية  اإلحصائية  للنظم  أساساً  تمثل  وهي  والدويل.  الوطني  الصعيدين 

الجودة العالية. ويتم تكليف املعهد بوضع القواعد واملعايري واملنهجيات ليتسنى للدول األعضاء استخدامها.

األعوام  فرتة  ويف  األمر.  يقتيض  ملا  وفقاً  وتحديثها  وصيانتها  القائمة  واملعايري  القواعد  بتطوير  املعهد  وسيقوم   ٠٧٠١3
2018-2021، ستعطى األولوية لتلك املعايري التي تمثل رضورة ملحة لخطة التنمية املستدامة لعام 2030. 

القابلية  وتعزيز  الرسمية  اإلحصاءات  نوعية  تحسني  ييل:  بما  يقوم  أن  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  من  ويُنتظر   ٠٧٠١4
املستجدة  االحتياجات  وتلبية  وثيق؛  نحو  عىل  الدولية  اإلحصائية  األنشطة  تنسيق  إىل  والدعوة  بينها؛  فيما  للمقارنة 
والتكنولوجيا  والعلوم  التعليم،  مجال  يف  إحصائية  معايري  واعتماد  ووضع  الدويل؛  اإلحصائي  التعاون  يخص  فيما 

 واالبتكار، والثقافة، واالتصال واملعلومات.

ويتعنيَّ أيضاً أن يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء، بوصفه مستودع األمم املتحدة للبيانات اإلحصائية القابلة للمقارنة   ٠٧٠١5
القواعد واملعايري واملنهجيات وصيانتها  اليونسكو، بوضع  التي تندرج ضمن مهام  املجاالت  الوطنية يف  الحدود  عرب 
عن  الصادرة  البيانات  تناول  إطار  يف  جودتها  وضمان  املجمعة  البيانات  معالجة  أجل  من  الداخيل  الصعيد  عىل 

مصادر جديدة.

الركن باء: إنتاج البيانات

سيقوم املعهد، بوصفه رائداً عاملياً يف إنتاج ونرش البيانات القابلة للمقارنة عىل الصعيد الدويل فيما يتعلق بالتعليم   ٠٧٠١6
مصادر  عن  الصادرة  البيانات  تكامل  عىل  الدويل  واملجتمع  األعضاء  الدول  مع  بالعمل  واالتصال،  والثقافة  والعلوم 
رسمية وغريها من املصادر املوثوقة، وإعداد مؤرشات جديدة، وتنفيذ مجموعات جديدة من البيانات، يف حني يجري 

استعراض وتحسني نظام املؤرشات القائم.

لعام  املستدامة  التنمية  خطة  لتحقيق  الجديدة  اإلحصائية  واملنتجات  العمليات  وتطوير  ابتكار  عىل  الضغط  إن   ٠٧٠١٧
2030 آخذ باالرتفاع، بيد أن املوارد ال تزال شحيحة والنظم اإلحصائية ضعيفة يف العديد من البلدان النامية. وثمة 
حاجة ملحة إىل تحديث هذه النظم، وتطوير كفاءات املوظفني، وإيجاد مصادر جديدة للبيانات، مع ضمان الجودة 
وال  البيانات  إنتاج  يف  املشاركة  الفاعلة  الجهات  عىل جميع  ينطبق  أن  شأنه  من  وهذا  املنتجة.  البيانات  يف  والتكامل 

سيما الدول األعضاء التي تمثل الجهات الرئيسية لتوفري البيانات.

الدويل  الصعيد  عىل  للمقارنة  قابلة  إحصاءات  تقديم  يف  األعضاء  الدول  بدعم  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  وسيقوم   ٠٧٠١٨
إلحاطة السياسات املتعلقة بالتعليم والعلوم والثقافة واالتصال يف إطار رصد أهداف التنمية املستدامة عىل الصعيد 

الشامل واملواضيعي.

معهد  سيسعى  املجيبة،  الجهة  أعباء  من  والحد  للبيانات  جديدة  مصادر  استكشاف  برضورة  وإقراراً  وأخرياً،   ٠٧٠١9
اليونسكو لإلحصاء عىل نحو فعال إىل إقامة رشاكات مع مجموعات البيانات املعنية عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي 
الدول  عىل  العبء  وتخفيف  والجودة،  للمقارنة  القابلية  لضمان  وذلك  ممكنة،  تكلفة  بأقل  البيانات  جمع  أجل  من 

األعضاء يف الوقت ذاته.

الركن جيم: تحليل البيانات ونرشها

يف  قوية  تأثريات  وإحداث  بالسياسات  البيانات  بربط  يتعلق  فيما  األسايس  الركن  ونرشها  البيانات  تحليل  يمثل   ٠٧٠٢٠
املرحلة  والنرش  التحليل  يشمل  ذلك،  عىل  وعالوة  والدويل.  واإلقليمي  الوطني  الصعيد  عىل  القرار  صانعي  أوساط 
الضوء  املرحلة  البيانات يف سياق عاملي حقيقي. كما تسلط هذه  يتم تطبيق  البيانات، حيث  إنتاج  النهائية يف دورة 
إطار  يف  يندرج  وهذا  الجديدة.  البيانات  من  االحتياجات  لتلبية  انطالق  نقطة  بمثابة  وتكون  البيانات  نوعية  عىل 
منهج املعهد املتمثل يف االرتقاء املتواصل بأهمية وجدوى البيانات واملعايري وغريها من املنتجات اإلحصائية الخاصة 

باملعهد، وذلك من خالل توثيق الروابط املتينة مع احتياجات املنتفعني.
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تحليل  حيث  من  اختصاصه  مجاالت  يف  حجية  وذا  رائداً  مرجعاً  بوصفه  نفسه  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  وسيُثبت   ٠٧٠٢١
وجودتها  أهميتها  ويعزز  البيانات  إىل  مضافة  قيمة  املعهد  واالتصال. وسيحقق  واالبتكار،  واملعلومات،  البيانات، 
البيانات  تلك  استخدامها  املعنية يف  الجهات  يواصل دعم  استخدامها، يف حني  بآليات  إنتاجها  من خالل ربط عملية 
وتفسريها. وهذا ما من شأنه أن يرتقي، بدوره، بإبراز الصورة واستخدام بيانات املعهد ومعايريه واملنهجيات التي 

يعتمدها وتحليالته واملعلومات التي ينتفع بها.

تعاونه  إطار  يف  عالية  جودة  ذات  تحليلية  منتجات  تطوير  خالل  من  معلومات  إىل  البيانات  بتحويل  املعهد  ويقوم   ٠٧٠٢٢
يخص  فيما  عىل حد سواء  والعرض  الطلب  عمليتي  دفع  يف  البيانات  تحليل  ويساعد  الرشيكة.  األطراف  مع  الوثيق 
االتجاهات  يف  النظر  خالل  من  وذلك  البيانات  بجودة  االرتقاء  يف  املعهد  به  يقوم  الذي  التحليل  ويساهم  البيانات. 
وعمليات املقارنة عرب الحدود الوطنية لتقييم جودة البيانات التي تُبلغ عنها البلدان. أما النتائج التحليلية فهي تثري 
االهتمام وترتقي بصورة البيانات القابلة للمقارنة والتي تقوم أيضاً بتوفري معلومات قيّمة رضورية لعمليات جمع 
مجموعات  إىل  ل  تُحوَّ جديدة  طلبات  إنشاء  يتم  جديدة،  مجاالت  عن  الكشف  إطار  ويف  املحددة.  الجديدة  البيانات 

جديدة من البيانات.

عرش  وثالثة  رئيسية  عمل  خطوط  أربعة  إىل   2021-2018 للفرتة  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  عمل  برنامج  ويستند   ٠٧٠٢3
نتيجة متوقعة، يرد وصفها أدناه.

ويف حالة تقليص حجم امليزانية من 667 مليون دوالر إىل 653 مليون دوالر، أي ما يقارب 400 ألف دوالر، سوف   ٠٧٠٢4
عن  املطلوبة  األموال  جمع  سيحاول  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  ألن  العاملي،  الصعيد  عىل  املقررة  األنشطة  تتأثر  ال 

طريق املوارد الخارجة عن امليزانية.

األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

الربنامج.  مجاالت  جميع  يف  ألفريقيا  األولوية  األربع  السنوات  فرتة  خالل  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  سيعطي    ٠٧٠٢5
التعليم  إحصاءات  نوعية  تحسني  عىل  الجاري  بالعمل  يتعلق  فيما  التعليم،  مجال  يف  أولوية،  أفريقيا  وتُعد 
لجميع  التدريب  ر  وسيوفَّ للمنطقة.  خصيصاً  وضعت  التي  بالسياسات  املتعلقة  املؤرشات  استخدام  وتشجيع 
والثقافة  العلوم  مجال  ويف   .2021-2018 األعوام  فرتة  يف  الكربى  الصحراء  جنوب  الواقعة  أفريقيا  بلدان 
التعاون مع االتحاد األفريقي  العمل األولوية ألفريقيا. وسيُكثَّف  التدريبية وحلقات  املواد  واالتصال، ستعطي 

والجهات الرشيكة األخرى.

األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

ذاته.  حد  يف  وهدفاً  املستدامة  التنمية  أهداف  مع  يتقاطع  مستعرضاً  موضوعاً  الجنسني  بني  املساواة  تُعد    ٠٧٠٢6
وسيغطي عمل املعهد، خالل فرتة السنوات األربع، يف هذا املجال عملية جمع البيانات املصنفة بحسب االنتماء 
عدم  أوجه  تخفيض  السياسات  من  وتطلب  الجنسني  بني  التفاوت  أوجه  إبراز  عىل  تساعد  التي  الجنساني، 
التأكيد  أيضاً  املعهد  وسيواصل  اليونسكو.  اختصاص  دائرة  يف  تقع  التي  املجاالت  يف  تندرج  التي  املساواة 
إلنتاج  املناسبة  املنهجيات  وضع  خالل  من  اإلحصائي  عمله  برنامج  يف  الجنسني  بني  املساواة  تضمني  عىل 
لتقديم  الجنساني  االنتماء  بحسب  التصنيف  يتجاوز  والذي  الجنسني  ألحد  باالنتماء  املتعلقة  اإلحصاءات 
التحيّز  الجنسني، وتخفيض  تنوع  الجنسني، وبيان  باملساواة بني  املتعلقة  القضايا  التي ترتكز عىل  املعلومات 
قياس  لتحسني  واملعايري  املنهجيات  بوضع  التحديد،  وجه  عىل  املعهد،  وسيقوم  األدنى.  حده  إىل  املرأة  ضد 

املساواة بني الجنسني يف مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
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محور العمل ١: وضع مؤرشات خاصة بالتعليم وتعزيز استخدام البيانات 
وتحليلها

لرصد  رضورية  تعد  التي  العالية  الجودة  ذات  البيانات  عىل  املناسب  الوقت  ويف  املتزايد  الطلب  تلبية  عىل  حرصاً   ٠٧٠٢٧
اليونسكو  اسرتاتيجية معهد  تركز  عام 2030،  والتعليم حتى  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  املحرز  التقدم 
وتنفيذ  وإعداد  الالزمة؛  واملعايري  واملنهجيات  التوجيهية  املبادئ  وضع  ييل:  ما  عىل   2021-2018 للفرتة  لإلحصاء 
مع  الوطنية  الحدود  عرب  للمقارنة  القابلة  املطلوبة  املؤرشات  وإنتاج  العاملي؛  الصعيد  عىل  البيانات  جمع  عمليات 
تحسني جودة البيانات؛ وضمان االنتفاع بالبيانات وإعدادها عىل النحو الذي يتيح تلبية احتياجات مجموعة واسعة 
يتعلق  فيما  وال سيما  كبري،  حد  إىل  لديه  املوجودة  املؤرشات  مجموعة  بتوسيع  املعهد  وسيقوم  املستخدمني.  من 
تصنيف  عمليات  جميع  تشمل  والتي  باملدرسة،  االلتحاق  مجال  إىل  املستندة  االستقصائية  والدراسات  باألرسة، 

البيانات املتاحة.

ويؤكد إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 عىل أن معهد اليونسكو لإلحصاء مكلف بقيادة عمليات إعداد   ٠٧٠٢٨
نهوج القياس والتحقق منها وتنفيذها لضبط االحتياجات من البيانات الخاصة بخطة التنمية الجديدة.1 كما تقوم 
الدول  لدى  واستخدامها  البيانات  لجمع  واسع  نطاق  وعىل  منهجية  أكثر  بطريقة  القدرات  تنمية  بدعم  الخطة  هذه 
الوطنية واملساعدة عىل تقديم  السياسات  لتقييم  األدوات واملنهجيات - وجميعها رضورية  األعضاء، وكذلك تحسني 

املعلومات املتعلقة بالتخطيط ورسم السياسات.

ومع زيادة الرتكيز عىل جودة التعليم وقضايا املساواة يف إطار تحقيق أهداف التنمية املستدامة، يتعني إيالء اهتمام   ٠٧٠٢9
التعليم وتنسيقها ونرشها واستخدامها وضمان  املشرتكة لجمع مؤرشات  النهوج  الالزمة إلعداد  املوارد  أكرب وتعبئة 

تصنيفها من أجل رصد عدم املساواة، وال سيما بني مجموعات السكان املحرومة.

الدولية  البيانات  مستخدمي  وأوساط  الرئيسية  املعنية  األطراف  احتياجات  تلبية  عىل  وحرصاً  ذلك،  إىل  وباإلضافة   ٠٧٠3٠
بوجه عام، سيستعني املعهد بصورة متزايدة بالتكنولوجيات الجديدة لجمع البيانات وتحويلها إىل معلومات، ونرش 
الرسعة  من  بمزيد  أوسع،  جمهور  عىل  إلكرتونياً  التحليلية  والدراسات  املعلومات  وأساسيات  اإلحصائية  البيانات 
وتفسريها  استخدامها  وتشجيع  بالبيانات  االنتفاع  تحسني  عىل  األنشطة  وسرتكز  مالئم.  عميل  شكل  ويف  والكفاءة 

وتحليلها.

أن  يتعني  معنية  معلومات  إىل  بياناته  بتحويل  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  يقوم  أن  يجب  حقيقي،  تأثري  وإلحداث   ٠٧٠3١
عليه،  تقترص  ال  ولكن  الجهات،  هذه  وتشمل  املعنية.  والجهات  الجماهري  أوساط  من  متنوعة  مجموعة  تستخدمها 
والدويل،  الوطني  الصعيدين  عىل  العاملني  اإلحصاء  وأخصائيي  الحكومة،  مستويات  مختلف  عىل  القرار  صانعي 
الصعيد  عىل  املشاركني  واملواطنني  والباحثني،  املدني،  املجتمع  ومجموعات  اإلعالم،  ووسائل  املانحة،  والجهات 
العاملي. ويتمثل التحدي الذي يواجه املعهد يف االعرتاف باالحتياجات املتنوعة لكل جهة من الجهات املعنية من حيث 

احتياجاتها إىل املعلومات وأشكال عمليات التصنيف ومستوياته.

بيانات التعليم القابلة للمقارنة عىل الصعيد العاملي، عىل أساس القواعد واملعايري واملنهجيات 
املتفق عليها

قواعد ومعايري ومنهجيات التعليم

سيتوىل معهد اليونسكو لإلحصاء، يف إطار تعاونه مع الدول األعضاء وغريهم من الرشكاء، مسؤولية إعداد القواعد   ٠٧٠3٢
واملعايري واإلرشادات بشأن وضع وتنفيذ أطر املؤرشات املوىص بها يف مجال التعليم، بما يف ذلك متابعة واستعراض 

غايات الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة املرتبطة بالتعليم حتى عام 2030.

وسيقوم املعهد بالتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن اعتماد نهوج موحدة ترمي إىل إعداد وحدات متعلقة بالتعليم يف   ٠٧٠33
إطار دراسات استقصائية عن األرسة، وكذلك معالجة البيانات وإعداد التقارير بشأنها. كما أن املعهد يُزمع إدخال 
تحسينات عىل الوثائق الحالية وإصدار وثائق جديدة بشأن املنهجيات املتعلقة باحتساب وتحليل املؤرشات الصادرة 

عن مجموعة من مصادر البيانات.

اليونسكو )2016(. إعالن إنشيون وإطار العمل:  نحو التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع والتعلم مدى الحياة للجميع. اليونسكو: باريس  1
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خالل  من  املستدامة  التنمية  أهداف  من   4 بالهدف  املتعلقة  املواضيعية  للمؤرشات  املنهجي  التطوير  إنجاز  وسيتم   ٠٧٠34
إطار  يف  التقني  التعاون  مجموعة  يف  العاملني  الخرباء  من  وغريهم  التعليم،  يف  والرشكاء  األعضاء،  الدول  اجتماع 
املساعدة يف  املجموعة عىل  بالتعليم حتى عام 2030، وستعمل هذه  املرتبط  املستدامة  التنمية  أهداف  الهدف 4 من 
أطر  تنفيذ  بشأن  املشورة  وتقديم  املوارد،  من  املزيد  تعبئة  فيه  يُطلب  الذي  املصدر  القياس، وتحديد  تنظيم جدول 

املؤرشات عىل املستويني الشامل والتخصيص يف إطار الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة.

إصدار بيانات ومؤرشات التعليم الرئيسية يف مواعيدها

وإنتاج  جمع  يف  املبذولة  الجهود  مواءمة  يف   ،2021-2018 الفرتة  خالل  لإلحصاء،  اليونسكو  معهد  أولوية  تتمثل   ٠٧٠35
يضطلع  حني  يف   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  لخطة  املطلوبة  الضخمة  واملؤرشات  البيانات  مع  التعليم  بيانات 
أعباء  لتخفيض  ممكن  جهد  كل  وبذل  والدويل  الوطني  الصعيدين  عىل  كبري  حد  إىل  البيانات  نوعية  بتحسني  املعهد 

تقديم املعلومات إىل الدول األعضاء إىل حدها األدنى.

الخاصة  املوثوقة  واملؤرشات  البيانات  من  واسعة  مجموعة  لتغطية  سنوي  إصدار  إطار  يف  البيانات  نرش  وسيتم   ٠٧٠36
ومؤرشات  بالتعليم  الخاصة  اإلدارية  البيانات  تغطي  والتي  مواعيدها  يف  واملنشورة  بالسياسات  واملعنية  بالتعليم 
سنوات  ومتوسط  الدرايس  والتحصيل  األمية  محو  ذلك  يف  بما  لألرسة،  االستقصائية  الدراسات  بيانات  من  تحتسب 

االلتحاق باملدرسة.

واالتساق،  والتوقيت،  الكافية،  والتغطية  املنهجية،  متانة  ذلك  )ومثال  البيانات  نوعية  الرتكيز عىل تحسني  وسيجري   ٠٧٠3٧
التي يغطيها  املجاالت  التشديد عىل  املزيد من  املجاالت ولكن مع  الفرتة 2018-2021 يف جميع  وما إىل ذلك( خالل 
حني  واإلنصاف  واملوارد،  املدرسية،  والبيئة  واملعلمني،  التعليم،  تمويل  مثل  املستدامة،  التنمية  أهداف  من  الهدف 4 

تكون نوعية البيانات واملؤرشات الحالية منخفضة.

عىل  تحتسب  والتي  املصنفة  التعليم  بمؤرشات  الخاصة  بياناته  قاعدة  توسيع  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  وسيواصل   ٠٧٠3٨
البيانات  عىل  الرتكيز  مع  البيانات،  مصادر  من  وغريها  لألرسة،  االستقصائية  والدراسات  السكاني،  التعداد  أساس 
إىل  املستندة  املؤرشات  وتتعلق   .2030 عام  حتى  والتعليم  املستدامة  التنمية  أهداف  من   4 الهدف  لرصد  الالزمة 
األمية. وسيجري توسيع مجموعة من  التعليمي، ومحو  التحصيل  املدرسية، واستكمال  باملشاركة  االستقصاء حالياً 

املؤرشات لتشمل مجاالت أخرى مثل تجاوز أعمار الحضور السن النظامية.

وتُعد املؤرشات املستندة إىل االستقصاء حالياً مصنفة بدرجات متفاوتة بحسب االنتماء الجنساني، واملوقع، ورصيد   ٠٧٠39
التنمية املستدامة والتعليم  األرسة. وسيتوسع مدى عمليات التصنيف استجابة للتشديد عىل املساواة يف أطر أهداف 
من  املزيد  وسيضاف  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  حالة  بحسب  مصنفة  بيانات  إعداد  وسيجري   .2030 عام  حتى 
الريفية،  واملناطق  الحرضية  املناطق  بني  للمقارنة  الجنسني(  بني  املساواة  إىل  )باإلضافة  بالتكافؤ  الخاصة  التدابري 
االحتياجات  ذوي  وغري  الخاصة  االحتياجات  ذوي  واألشخاص  االقتصادية،  الفئات  مختلف  من  النابعة  واألرس 

الخاصة.

باملدرسة  االلتحاق  سنوات  متوسط  فيها  يكون  أن  يُقدر  التي  البلدان  عدد  من  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  وسيزيد   ٠٧٠4٠
البيانات ونرشها عىل  املعهد سيقوم بتجميع  أن  البرشية(. كما  التنمية  )ثمة مؤرش رضوري الحتساب مؤرش  متاحاً 

النفقات الخاصة املخصصة للتعليم.

وسيوفر معهد اليونسكو لإلحصاء املواد املرجعية الالزمة للجهات املعنية بالتعليم التي تريد فهم مقاييس املساواة   ٠٧٠4١
يف مجال التعليم وتقييم إنجازات البلدان فيما يتعلق بنظم التعليم املنصفة.

موارد التعليم التقنية والتحليلية واإلعالمية

والناجمة عن  بالتعليم  املتعلقة  اإلحصاءات  بتحليل  وااللتزام  بيانات حديثة  اليونسكو لإلحصاء بنرش  سيقوم معهد   ٠٧٠4٢
وغري  لألرسة،  االستقصائية  والدراسات  التعلم،  تقييم  عمليات  يشمل  بما  البيانات،  مصادر  من  واسعة  مجموعة 
ذلك، لتلبية احتياجات الجهات املعنية بالتعليم عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي يف إطار رصد الهدف 4 من 

أهداف التنمية املستدامة والتعليم حتى عام 2030. 
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وسيقوم املعهد بتوفري الطباعة والتحليل اإللكرتوني، وعمليات إظهار البيانات، وغريها من املنتجات لتعزيز استخدام   ٠٧٠43
مؤرشات التعليم، وال سيما يف سياق تتبع خطة التنمية املستدامة لعام 2030 يف إطار الهدف 4 من أهداف التنمية 
إحصائية  تقارير  املستدامة وكذلك  التنمية  أهداف  بيانات  نبذة رئيسية عن  بالتعليم. وهذا يشمل  املتعلق  املستدامة 
عن موضوعات محددة )عىل سبيل املثال األطفال غري امللتحقني باملدرسة، وتمويل التعليم، واإلنصاف، واملساواة بني 

الجنسني، والتعليم(.

وباإلضافة إىل ذلك، سيتم إعداد عدد من املنتجات الجديدة لدعم محو األمية الخاصة بالبيانات، واملتعلقة باستخدام   ٠٧٠44
فيما  األخرى  الرئيسية  املؤرشات  املستدامة، وكذلك  التنمية  والشاملة ألهداف  املتخصصة  األطر  املؤرشات يف  وتفسري 
أخرى  وأدوات  دليل  شكل  عىل  املعلومات  هذه  تجميع  وسيجري  التعليمي.  النظام  ألداء  املرجعي  باملؤرش  يتعلق 

بسيطة خاصة بأهداف التنمية املستدامة.

النتيجة المنشودة ١: توفير بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد العالمي بشأن التعليم للدول 
األعضاء وغيرها من الجهات المعنية في الوقت المناسب وفقاً للقواعد والمعايير والمنهجيات 

المتفق عليها، من أجل تيسير وضع السياسات القائمة على البيِّنات ورصد التقدم المحرز نحو 
تحقيق هدف التنمية المستدامة 4 الخاص بالتعليم

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

أطر مؤرشات التعليم   - ١
املواضيعية امُلعدة لتلبية 

احتياجات املنتفعني 
بالبيانات عىل الصعيدين 

الوطني والدويل

29 مؤرشاً من مؤرشات التعليم 
املواضيعية بشأن رصد الهدف 4 
من أهداف التنمية املستدامة التي 
أويص بها من أجل اإلبالغ عنها يف 

عام 2017

35 مؤرشاً من مؤرشات  –
التعليم املواضيعية بشأن 

رصد الهدف 4 من أهداف 
التنمية املستدامة التي أوىص 
بها فريق التعاون التقني من 

أجل اإلبالغ عنها يف عامي 
2018 و2019

12 مؤرشاً إضافياً من  –
مؤرشات التعليم املدرجة يف 

أطر موسعة

32 مؤرشاً من مؤرشات  –
التعليم املواضيعية بشأن رصد 

الهدف 4 من أهداف التنمية 
املستدامة التي أوىص بها فريق 
التعاون التقني من أجل اإلبالغ 

عنها يف عام 2019

12 مؤرشاً إضافياً من  –
مؤرشات التعليم املدرجة يف 

أطر موسعة

أخصائيو اإلحصاء عىل   - ٢
الصعيد الوطني وغريهم 

من منتجي البيانات 
املتمتعني بالقدرة عىل 

االنتفاع باملنهجيات 
واملبادئ التوجيهية فيما 

يتعلق بجمع البيانات 
وتحليلها بشأن ما 

ييل: اإلنفاق الخاص 
عىل التعليم؛ واحتساب 

مؤرشات التعليم استناداً 
إىل االستقصاء الخاص 

باألرسة؛ ومتوسط سنوات 
االلتحاق باملدرسة

خط األساس 1: دليل منهجي عن 
 الحسابات الوطنية للتعليم نرشه 

معهد اليونسكو لإلحصاء يف 
ترشين الثاني/نوفمرب 2016

خط األساس 2: مبادئ توجيهية 
لحساب 3 مؤرشات تُحسب من 
بيانات الدراسات االستقصائية 

لألرسة باللغة اإلنجليزية عىل 
املوقع اإللكرتوني ملعهد اليونسكو 

لإلحصاء: نسبة اإلتمام، ونسبة 
غري امللتحقني باملدارس، والنسبة 

املئوية لألطفال األكرب سناً من 
أعمار صفهم الدرايس

خط األساس 3: وثائق خاصة 
بمنهجية معهد اليونسكو 

لإلحصاء فيما يتعلق بمتوسط 
سنوات االلتحاق باملدرسة 

مستخدمة عىل موقع املعهد عىل 
اإلنرتنت يف عام 2013

الهدف 1: مبادئ توجيهية  –
فيما يتعلق بجمع البيانات 

بشأن اإلنفاق الخاص 
عىل التعليم مع دراسات 

استقصائية خاصة باألرسة 
متاحة عىل موقع معهد 
اليونسكو لإلحصاء عىل 

اإلنرتنت

الهدف 2: مبادئ توجيهية  –
فيما يتعلق باحتساب 6 

مؤرشات صادرة عن دراسات 
استقصائية خاصة باألرسة 

باللغات اإلنجليزية والفرنسية 
واإلسبانية متاحة عىل موقع 

معهد اليونسكو لإلحصاء عىل 
اإلنرتنت

ثة  – الهدف 3: وثائق محدَّ
خاصة بمنهجية معهد 

اليونسكو لإلحصاء فيما 
يتعلق بمتوسط سنوات 

االلتحاق باملدرسة متاحة عىل 
موقع املعهد عىل اإلنرتنت

الهدف 1: مبادئ توجيهية  –
فيما يتعلق بجمع البيانات 

بشأن اإلنفاق الخاص 
عىل التعليم مع دراسات 

استقصائية خاصة باألرسة 
متاحة عىل موقع معهد 
اليونسكو لإلحصاء عىل 

اإلنرتنت

الهدف 2: مبادئ توجيهية  –
فيما يتعلق باحتساب 4 

مؤرشات صادرة عن دراسات 
استقصائية خاصة باألرسة 

باللغات اإلنجليزية والفرنسية 
واإلسبانية متاحة عىل موقع 

معهد اليونسكو لإلحصاء عىل 
اإلنرتنت

ثة  – الهدف 3: وثائق محدَّ
خاصة بمنهجية معهد 

اليونسكو لإلحصاء فيما يتعلق 
بمتوسط سنوات االلتحاق 
باملدرسة متاحة عىل موقع 

املعهد عىل اإلنرتنت
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

إتاحة مجموعة واسعة   - 3
من بيانات التعليم املعنية 

واملوثوقة والشاملة يف 
مواعيدها، بما يف ذلك 

البيانات لتقييم التقدم 
املحرز يف تحقيق الهدف 

4 من أهداف التنمية 
املستدامة والتعليم حتى 

عام 2030 ومؤرشات 
التعليم املصنفة 

استناداً إىل الدراسات 
االستقصائية الخاصة 

باألرسة.

خط األساس 1:

إصداران للبيانات السنوية يف    -
حزيران/يونيو وكانون األول/

ديسمرب 2016

إصدار سنوي لبيانات محو    -
األمية

إصدار سنوي لبيانات    -
التحصيل التعليمي

إصداران للبيانات السنوية    -
مع مؤرشات التعليم األخرى 

املستمدة من بيانات الدراسات 
االستقصائية الخاصة باألرسة

خط األساس 2: 2000 من 
املتغريات واملؤرشات بشأن 

مجموعة واسعة من املوضوعات 
التعليمية مثل االلتحاق باملدرسة، 

واملشاركة، والتقدم، واإلنصاف، 
واملوارد البرشية واملالية املستثمرة 
يف مجال التعليم، وحراك الطالب 

عىل الصعيد الدويل، واملوارد 
املدرسية، وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف مجال التعليم مع 

السالسل الزمنية التي تغطي 
الفرتة 1970-2018 املنشورة 
يف مركز البيانات التابع ملعهد 

اليونسكو لإلحصاء وعرب واجهة 
برمجة التطبيقات

خط األساس 3: البيانات املتاحة 
يف مركز البيانات التابع ملعهد 
اليونسكو لإلحصاء بشأن 35 

مؤرشاً مواضيعياً من أصل 43 
ُوضع يف 2016/12/31

خط األساس 4: 0 بلد مسجل 
يف مركز البيانات التابع ملعهد 

اليونسكو لإلحصاء بشأن 
اإلنفاق الخاص عىل التعليم، يف 

2016/12/31

خط األساس 5: 9 مؤرشات 
مصنفة بحسب الجنس واملكان 
والثروة يف مركز البيانات التابع 

ملعهد اليونسكو لإلحصاء، يف 
2016/12/31

ال تصنف أي مؤرشات بحسب 
حالة اإلعاقة

الهدف 1: إصدارات البيانات  –
السنوية:

إصدار سنوي واحد صادر يف  –
إطار البيانات اإلدارية

إصدار سنوي لبيانات محو  –
األمية

إصدار سنوي لبيانات  –
التحصيل التعليمي

إصدار واحد للبيانات  –
السنوية مع مؤرشات التعليم 
األخرى املستمدة من بيانات 

الدراسات االستقصائية 
الخاصة باألرسة

الهدف 2: حوايل 2600  –
من املتغريات واملؤرشات 

بشأن مجموعة واسعة من 
املوضوعات التعليمية مثل 

االلتحاق باملدرسة، واملشاركة، 
والتقدم، واإلنصاف، واملوارد 

البرشية واملالية املستثمرة 
يف مجال التعليم، وحراك 

الطالب عىل الصعيد الدويل، 
واملوارد املدرسية، وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف 
مجال التعليم مع السالسل 
الزمنية التي تغطي الفرتة 
1970-2018 املنشورة يف 
مركز البيانات التابع ملعهد 

اليونسكو لإلحصاء وعرب 
واجهة برمجة التطبيقات

الهدف 3: البيانات املتاحة يف  –
مركز البيانات التابع ملعهد 
اليونسكو لإلحصاء بشأن 
40 مؤرشاً مواضيعياً من 

أصل 43

الهدف 4: 50 بلداً مسجالً يف  –
مركز البيانات التابع ملعهد 
اليونسكو لإلحصاء بشأن 

اإلنفاق الخاص عىل التعليم

الهدف 5: 20 مؤرشاً من  –
مؤرشات التعليم املسجلة يف 
مركز البيانات التابع ملعهد 
اليونسكو لإلحصاء مصنفاً 
بحسب االنتماء الجنساني، 

واملوقع، والوضع املادي، 
وحالة اإلعاقة )حيثما أمكن 

ذلك(

الهدف 1: إصدارات البيانات  –
السنوية:

- إصدار سنوي واحد للبيانات  –
الخاصة بالتعليم يف أيلول/

سبتمرب وتحديث واحد 
للبيانات يغطي البيانات 

اإلدارية واملؤرشات املحسوبة 
من الدراسات االستقصائية 
لألرس املعيشية والتحصيل 

التعليمي
إصدار كل سنتني لبيانات  –

محو األمية )يف عام 2019(
إصدار سنوي لبيانات  –

التحصيل التعليمي

إصداران للبيانات السنوية  –
مع مؤرشات التعليم األخرى 

املستمدة من بيانات الدراسات 
االستقصائية الخاصة باألرسة

الهدف 2: 2600 من املتغريات  –
واملؤرشات بشأن مجموعة 

واسعة من املوضوعات 
التعليمية مثل االلتحاق 

باملدرسة، واملشاركة، والتقدم، 
واإلنصاف، واملوارد البرشية 
واملالية املستثمرة يف مجال 

التعليم، وحراك الطالب عىل 
الصعيد الدويل، واملوارد 

املدرسية، وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف مجال 

التعليم مع السالسل الزمنية 
التي تغطي الفرتة 1970-
2018 املنشورة يف مركز 

البيانات التابع ملعهد اليونسكو 
لإلحصاء وعرب واجهة برمجة 

التطبيقات

الهدف 3: البيانات املتاحة يف  –
مركز البيانات التابع ملعهد 

اليونسكو لإلحصاء بشأن 38 
مؤرشاً مواضيعياً من أصل 43

الهدف 5: 15 مؤرشاً من  –
مؤرشات التعليم املسجلة يف 
مركز البيانات التابع ملعهد 
اليونسكو لإلحصاء مصنفاً 
بحسب االنتماء الجنساني، 

واملوقع، والوضع املادي 
)حيثما أمكن ذلك(، وحالة 

اإلعاقة
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

خط األساس 6: 109 بلدان 
وأقاليم مدرجة يف مركز البيانات 
التابع ملعهد اليونسكو لإلحصاء 

مع بيانات مصنفة بحسب 
الجنس واملكان )الحرض والريف( 

وخمس األرس األكثر ثراء، يف 
2016/12/31

الهدف 6: 140 بلداً وإقليماً  –
مدرجاً يف مركز البيانات 

التابع ملعهد اليونسكو 
لإلحصاء مع بيانات مصنفة، 

بما يف ذلك 30 بلداً مع 
بيانات مصنفة بحسب حالة 

اإلعاقة

الهدف 6: 130 بلداً وإقليماً  –
مدرجاً يف مركز البيانات التابع 

ملعهد اليونسكو لإلحصاء مع 
بيانات مصنفة، بما يف ذلك 
20 بلداً مع بيانات مصنفة 

بحسب حالة اإلعاقة

تحسني نوعية جمع   - 4
بيانات معهد اليونسكو 

لإلحصاء وحداثتها

خط األساس 1: 15 شهراً لجمع 
البيانات ومعالجتها

خط األساس 2: معدل الردود 
عىل االستقصاء السنوي بشأن 

التعليم: ٪72

خط األساس 3: معدل تغطية 
املؤرشات الرئيسية: ٪75

الهدف 1: 13 شهراً لجمع  –
البيانات ومعالجتها

الهدف 2: معدل الردود عىل  –
االستقصاء السنوي بشأن 

التعليم: ٪80

الهدف 3: معدل تغطية  –
املؤرشات الرئيسية: ٪80

الهدف 1: 13 شهراً لجمع  –
البيانات ومعالجتها

الهدف 2: معدل الردود عىل  –
االستقصاء السنوي بشأن 

التعليم: ٪77

الهدف 3: معدل تغطية  –
املؤرشات الرئيسية: ٪77

عدد املوارد املنهجية   - 5
وموارد البيانات املتاحة 

للدول األعضاء والجهات 
املعنية بالتعليم الشامل 

لرصد اإلنصاف يف مجال 
التعليم عىل الصعيد 

العاملي

مؤرش واحد لقياس اإلنصاف 
)معدل( ومدخل واحد يف املرسد 

ذي الصلة لدى مركز البيانات 
التابع ملعهد اليونسكو لإلحصاء

إنتاج ونرش كتيّب عىل  –
الصعيد الدويل بشأن قياس 

اإلنصاف يف مجال التعليم

توقيع عقدين بني الرشاكات  –
والرشكاء الرئيسيني لوضع 

خارطة طريق ترمي إىل 
رصد التعليم لدى الفئات 

املستضعفة من السكان

إجراء تقييم لجودة بيانات  –
التعليم فيما يتعلق بالفئات 

املستضعفة من السكان ونرش 
خرائط الطريق

إنتاج ونرش كتيّب عىل الصعيد  –
الدويل بشأن قياس اإلنصاف 

يف مجال التعليم

توقيع عقد بني رشاكة واحدة  –
ورشيك رئييس لوضع خارطة 
طريق ترمي إىل رصد التعليم 

لدى الفئات املستضعفة من 
السكان

إجراء تقييم لجودة بيانات  –
التعليم فيما يتعلق بإنتاج فئة 
مستضعفة معينة من السكان 

ونرش خريطة طريق

الدول األعضاء والجهات   - 6
املعنية بالتعليم التي 

تتمتع بالقدرة عىل 
االنتفاع ببيانات معهد 

اليونسكو لإلحصاء 
واملوارد التحليلية لرصد 

التقدم املحرز نحو 
تحقيق الهدف 4 من 

أهداف التنمية املستدامة، 
ورسم أفضل السياسات 

لتلبية أهداف التعليم 
عىل الصعيد العاملي 
فيما يتعلق بتحسني 

نوعية التعليم واإلنصاف 
واالندماج يف هذا املجال

خط األساس 1: إصدار أول نبذة 
عن أهداف التنمية املستدامة يف 

عام 2016

خط األساس 2: ال توجد تقارير 
عن البيانات

خط األساس 3: صفحة واحدة 
عىل اإلنرتنت تصف مرصد 

اإلنصاف واالندماج يف مجال 
التعليم

خط األساس 4: 4 أطالس 
متاحة/ 4 منتجات بيانات 
)رسوم وصور معلوماتية(

خط األساس 5: سلسلة تدريب 
عىل اإلنرتنت )تجريبية(. ال توجد 

موارد قائمة عىل اإلنرتنت

الهدف 1: استهالل نبذة  –
سنوية عن أهداف التنمية 

املستدامة

الهدف 2: إعداد تقريرين عن  –
البيانات املواضيعية

الهدف 3: إضافة 4 صفحات  –
إضافية عىل اإلنرتنت إىل 

مرصد اإلنصاف واالندماج يف 
مجال التعليم

الهدف 4: إعداد منتجني  –
إضافيني من األطالس/

البيانات اإللكرتونية

الهدف 5: موارد التدريب  –
اإللكرتونية القائمة عىل 

اإلنرتنت

الهدف 1: نبذة سنوية عن  –
أهداف التنمية املستدامة

الهدف 2: إعداد تقرير عن  –
البيانات املواضيعية

الهدف 3: إضافة 3 صفحات  –
إضافية عىل اإلنرتنت إىل مرصد 

اإلنصاف واالندماج يف مجال 
التعليم

الهدف 4: إعداد منتج إضايف  –
من األطالس/البيانات 

اإللكرتونية

الهدف 5: موارد تدريب  –
إلكرتونية قائمة عىل اإلنرتنت
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تنمية القدرات فيما يتعلق بإنتاج واستخدام بيانات التعليم القابلة للمقارنة عىل الصعيدين 
الوطني والعاملي

ومشاركة  قدرات  عىل  عنها  التقارير  وإعداد  واستخدامها  البيانات  جودة  إنتاج  تحسني  إىل  الرامية  األنشطة  تعتمد   ٠٧٠45
لإلحصاء.  اليونسكو  ملعهد  أساسيون  رشكاء  هم  الذين  الوطني،  الصعيد  عىل  العاملني  اإلحصاء  وخرباء  أخصائيي 
املبادرات  من  عدد  خالل  من  العالقة  هذه  من  االستفادة  مواصلة  إىل   2021-2018 الفرتة  اسرتاتيجية  وتسعى 
الوطني  الصعيد  عىل  اإلحصاء  أخصائيي  مع  وثيق  نحو  عىل  تعاونه  املعهد  وسيواصل  القدرات.  بناء  إىل  الرامية 
لرصد  عنها  التقارير  وإعداد  واستخدامها  الدويل  الصعيد  للمقارنة عىل  القابلة  البيانات  إنتاج  قدرتهم عىل  لتحسني 
نحو  املتخذة  الخطوات  وتقييم   ،2030 عام  حتى  والتعليم  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  املحرز  التقدم 
تحسني النظم الوطنية للمعلومات يف مجال التعليم وتقديم التقارير الدولية عنها واالستعانة بمجموعة من األدوات 

التشخيصية.

الدعم  بتقديم  اإلقليمي  ودون  اإلقليمي  املستوى  عىل  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  يف  االستشاريون  الخرباء  وسيقوم   ٠٧٠46
رسم  يف  اإلحصائية  النتائج  وتحليل  واستخدام  التعليم  لبيانات  الوطنية  النظم  لبناء  األعضاء  الدول  إىل  التقني 
عىل  التعليم  إحصاءات  بشأن  منتظمة  تدريبية  حلقات  بتنظيم  املعهد  سيقوم  كما  األدلة.  عىل  القائمة  السياسات 

املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي والقطري وإنتاج املواد التدريبية ونرشها. 

النتيجة المنشودة ٢: المساعدة على تعزيز قدرات اختصاصيي اإلحصاء الوطنيين في مجال 
إنتاج واستخدام بيانات قابلة للمقارنة على الصعيدين الوطني والعالمي بشأن التعليم

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد أخصائيي اإلحصاء   - ١
عىل الصعيد الوطني 

املدربني لجمع إحصاءات 
التعليم وتحليلها 

واستخدامها وتقديم 
التقارير عنها نتيجة 
ألنشطة التدريب عىل 

الصعيدين العاملي 
واإلقليمي

تدريب 285 أخصائياً يف مجال 
اإلحصاء عىل الصعيد الوطني يف 

عام 2016

تدريب 260 أخصائياً يف  –
مجال اإلحصاء عىل الصعيد 

ً الوطني سنويا

تدريب 250 أخصائياً يف  –
مجال اإلحصاء عىل الصعيد 

ً الوطني سنويا

عدد الدول األعضاء التي   - ٢
جرى فيها تعزيز القدرات 

اإلحصائية واستعداد 
البلدان لتقديم التقارير 

عن البيانات عىل الصعيد 
الدويل نتيجة لتدخالت 

معهد اليونسكو لإلحصاء

90 دولة من الدول األعضاء –95 دولة من الدول األعضاء –100 دولة عضو يف عام 2016

عدد أدوات التدريب   - 3
اإلحصائية املتاحة عىل 

اإلنرتنت التي أعدها معهد 
اليونسكو لإلحصاء والتي 

أتيحت للدول األعضاء

3 أدوات تدريب إحصائية عىل  –ال توجد أدوات
اإلنرتنت

3 أدوات تدريب إحصائية عىل  –
اإلنرتنت
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محور العمل ٢: إعداد إحصائيات دولية بشأن نتائج التعلم

التعلم  لقياس فرص  الوطنية  الحدود  للمقارنة عرب  القابلة  البيانات  املزيد واألفضل من  إىل  الحاجة  تنامي  إىل  نظراً   ٠٧٠4٧
التنمية  خطة  إطار  يف  بالتعليم  املرتبط  املستدامة  التنمية  أهداف  من   4 الهدف  إىل  الرئييس  التطلع   - املنصفة 
مستقل  عمل  مجرى   2021-2018 للفرتة  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  اسرتاتيجية  تشمل   -  2030 لعام  املستدامة 
التعلم  الجديد عىل  الرتكيز  الدويل. ويرُبز  الصعيد  التعلم عىل  بنتائج  يتعلق  فيما  بشأن تطوير وتحسني اإلحصاءات 
حاسمة  نقص  أوجه  ثمة  العلمي،  التحصيل  مجال  يف  اإلنجازات  بشأن  البيانات  إتاحة  تنامي  من  الرغم  عىل  أنه، 
القابلة  البيانات  من  واالحتياجات  القائمة  التقييم  عمليات  تنوع  بني  للتوفيق  العاملية  واملعايري  للمقارنة  القابلية  يف 

للمقارنة عرب الحدود الوطنية.

 ،2030 عام  حتى  بالتعليم  الخاص  العمل  إطار  يف  املدرجة  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  والية  بمتابعة  يتعلق  وفيما   ٠٧٠4٨
القابلية  أساس  عىل  التعلم  لقياس  العاملية  واألدوات  واملنهجيات  املعايري  إىل  الرامية  الجهود  توجيه  املعهد  يتوىل 
ثة بشأن اإلنجازات  للمقارنة عرب الحدود الوطنية، وسيقوم املعهد بتزويد املجتمع العاملي بقاعدة بيانات عاملية محدَّ
من   4 بالهدف  املرتبطة  الغايات  جميع  لرصد  أساسياً  مصدراً  بوصفها  الستخدامها  العلمي  التحصيل  مجال  يف 

أهداف التنمية املستدامة والتي تشمل عنرص التعلم.

وملا كان ذلك يندرج يف مجال جديد نسبياً فيما يتعلق بمجتمع التعليم عىل الصعيد العاملي، يُكرس معهد اليونسكو   ٠٧٠49
لإلحصاء جهوداً متضافرة لتأمني إطار مناسب لإلحصاءات وتطويرها يف هذا املجال عىل الصعيد الدويل. ويتعنيَّ أن 
تغطي األنشطة مجموعة واسعة من القضايا التي تحتاج إىل معالجة إلرساء أسس متينة للرصد السليم واملستدام. 
وسيُضطلع باألنشطة تحت رعاية »التحالف العاملي لرصد التعلم« الذي استهل املعهد أعماله يف عام 2016. ويجمع 
والتوافق  الدولية  القياسية  القواعد  لتطوير  التعلم  تقييم  عمليات  يف  املشاركة  املعنية  الجهات  جميع  التحالف  هذا 
بشأنها لرصد نتائج التعلم عىل الصعيد العاملي يف إطار تعزيز الحوار فيما بني البلدان وتمكني رصد الغايات 1-4 
لتشمل  والوطني،  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  عىل  املستدامة  التنمية  أهداف  يف  املدرجة  و7-4  و6-4  و4-4  و2-4 

جميعها مؤرشات التعلم يف إطار عمليات الرصد.

وسيضطلع معهد اليونسكو لإلحصاء بأنشطة نتائج التعلم لتلبية هدفني رئيسيني هما:  ٠٧٠5٠

الكفيلة بدعم  ▪ املعايري واملنهجيات واألدوات  التعلم ونرش  العاملي لقياس نتائج  العامة عىل الصعيد  السلع  تطوير 
قدرة الدول األعضاء عىل تقييم وتحسني نظم عمليات تقييم التعلم؛

تزويد الدول األعضاء وجميع الجهات املعنية بقاعدة بيانات عاملية لرصد التعلم عىل املستوى القابل للمقارنة عرب  ▪
للبيانات الرامية إىل قياس غايات التعليم حتى عام 2030 املدرجة يف  الحدود الوطنية، بوصفها مصدراً أساسياً 
الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة، وتمكني توصية السياسة العامة من إنجاز الخطة املرتبطة بالهدف 4 من 

أهداف التنمية املستدامة.

إطار مشرتك إلنتاج دراسات تحليلية مقارنة فيما يتعلق بنتائج التعلم

املعنية  الجهات  من  األعضاء وغريها  للدول  التابعني  القياس  بالتعاون مع خرباء  اليونسكو لإلحصاء،  سيقوم معهد   ٠٧٠5١
للمقارنة عرب  القابلية  التعلم عىل أساس  العاملي لقياس  التعلم، بوضع إطار عىل الصعيد  املنبثقة عن مجتمع تقييم 
واملعايري  القواعد  ووضع  تطوير  إىل  تهدف  التي  املشاريع  من  عدد  إدارة  املعهد  تويل  يشمل  وهذا  الوطنية.  الحدود 

واملواد اإلرشادية للبلدان بشأن تقييم نظم عمليات تقييم مستويات التعلم وتطويرها ووضعها موضع التنفيذ.

للتعلم عىل  إرساء مقاييس مشرتكة  اآلراء بشأن  التوافق يف  لتعزيز  الرئيسية  املنهجية  املوارد  بإنتاج  املعهد  وسيقوم   ٠٧٠5٢
الشفافية واملساءلة فيما  التعلم، وتعزيز  الخاصة بعمليات تقييم مستويات  البيانات  العاملي، وتقييم جودة  الصعيد 

يتعلق باستخدام عمليات تقييم التعلم بوصفها مصدراً أساسياً للرصد عىل الصعيد العاملي.

لرصد  العاملي  التحالف  إطار  يف  التخصصية  العمل  أفرقة  خالل  من  املنهجي  والتطوير  البحث  تحقيق  وسيتم   ٠٧٠53
وغريهم  األكاديمية،  والبحوث  املدني،  املجتمع  ومنظمات  الدولية،  واملنظمات  األعضاء،  الدول  مع  والرشاكة  التعلم 
)الغايات 4-1، و2-4، التعلم  بمؤرشات  املتعلقة  الغايات  من  غاية  كل  إىل  وبالنسبة  التعليم.  الرشكاء يف مجال   من 

و4-4، و4-6، و4-7(، يتعنيَّ إنتاج خارطة طريق نحو مؤرشات سليمة وقابلة للمقارنة عرب الحدود الوطنية. كما 
املدخالت  وتوفري  املوارد  من  املزيد  لتعبئة  املطلوب  املصدر  تحديد  عىل  سيساعد  التعلم  لرصد  العاملي  التحالف  أن 
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التقنية لفريق التعاون التقني بشأن تنفيذ مؤرشات التعلم يف األطر الشاملة واملواضيعية فيما يتعلق بالهدف 4 من 
أهداف التنمية املستدامة.

قاعدة بيانات مرجعية لرصد التعلم عىل أساس القابلية للمقارنة عرب الحدود الوطنية

التنمية املستدامة عىل  الهدف 4 من أهداف  املتاحة لرصد  البيانات  اليونسكو لإلحصاء بتوسيع حجم  سيقوم معهد   ٠٧٠54
للمقارنة  القابلة  بالبيانات  باالستعانة  األولية  الدولية  البيانات  قاعدة  وتطوير  استهالل  خالل  من  العاملي  الصعيد 
عرب الحدود الوطنية بشأن عمليات تقييم مستويات التعلم. ويتعنيَّ وضع منهجيات الرشكاء السليمة والتحقق منها 
بيانات عاملية  التقييمات إلنتاج مجموعة  تلك  الوطني وتجميع  الصعيد  التعلم عىل  للتوفيق بني تنوع عمليات تقييم 

بشأن نتائج التعلم.

وسيستخدم املعهد عمليات تقييم التعلم عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي إلنتاج أول قاعدة بيانات لرصد التعلم عىل   ٠٧٠55
الصعيد العاملي وضمان أن تكون املؤرشات قابلة للمقارنة عرب الحدود الوطنية والتواصل عىل نحو مالئم مع جميع 

الجهات املعنية.

سيقوم  الوطني،  الصعيد  عىل  التقييم  عمليات  توفر  وتقييم  املشرتكة  التعلم  مقاييس  إنتاج  عىل  العمل  أعقاب  ويف   ٠٧٠56
عن  صادرة  بيانات  تقديم  من  البلدان  يمّكن  مما  صحتها  من  والتحقق  البيانات  بجمع  لإلحصاء  اليونسكو  معهد 

عمليات تقييم التعلم عىل الصعيد الوطني بطريقة شفافة ومستدامة.

ليتسنى  التعلم  نتائج  بيانات بشأن  لديها  التي ال توجد  للبلدان  أدوات ومنهجيات  املعهد  إىل ذلك، سيُعد  وباإلضافة   ٠٧٠5٧
لها تطوير نظمها الوطنية للتقييم تبعاً للمعايري واملنهجيات الدولية.

الجودة  لضمان  األعضاء  الدول  مع  التحقق  وبروتوكول  البيانات  صحة  من  التحقق  عملية  بتنفيذ  املعهد  وسيقوم   ٠٧٠5٨
والشفافية يف البيانات التي يتعني نرشها، وكذلك ملكية الدول األعضاء لإلحصاءات بشأن التعلم عىل الصعيد الدويل.

النتيجة المنشودة 3: قيام المجتمع الدولي والدول األعضاء بإنتاج بيانات عالية الجودة وقابلة 
للمقارنة على الصعيدين الوطني والعالمي بشأن نتائج التعلم وفقاً لقواعد مشتركة وأُطر عامة 

للمضامين ومعايير متسقة

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الوثائق املنهجية   - ١
الخاصة باملوارد والتي 

يتم إنتاجها دعماً إلعداد 
مقاييس التعلم املشرتكة

إنتاج 3 وثائق منهجية  –نرش وثيقتني إعالميتني
إضافية عىل األقل

إنتاج وثيقتني منهجيتني  –
إضافيتني عىل األقل

عدد األدوات املتاحة   - ٢
ملجتمع التعليم العاملي 

لتقييم مدى امتثال نظم 
عمليات تقييم التعلم 

للمعايري العاملية املحددة 
واإلبالغ عن املمارسات 

عىل الصعيد العاملي 
واإلقليمي والوطني

توفر أداة واحدة؛ كتالوج 1.0 مع 
ً قاعدة بيانات تشمل 34 بلدا

وضع ونرش خالصة جامعة  –
للممارسات الجيدة يف إطار 

عمليات تقييم التعلم عىل 
الصعيد العاملي

وضع ونرش إطار تقييم جودة  –
البيانات فيما يتعلق بنظم 

عمليات تقييم التعلم

وضع ونرش كتالوج 2.0  –
يشمل 3 وحدات

قاعدة بيانات كتالوج سهلة  –
االستخدام تغطي 40 بلداً 

عىل األقل

وضع ونرش خالصة جامعة  –
للممارسات الجيدة يف إطار 

عمليات تقييم التعّلم عىل 
الصعيد العاملي

وضع ونرش إطار تقييم جودة  –
البيانات فيما يتعلق بنظم 

عمليات تقييم التعّلم

وضع ونرش كتالوج 2.0  –
يشمل وحدتني

قاعدة بيانات كتالوج سهلة  –
االستخدام تغطي 40 بلداً 

عىل األقل
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

وضع ونرش مقاييس   - 3
مشرتكة ُمرسخة عىل نحو 
جيد لقياس تعلم القراءة 

والكتابة والرياضيات 
وتقديم تقارير عنها

مسح عمليات التقييم الوطنية  –ال توجد مقاييس مشرتكة
فيما يتعلق بالقراءة والكتابة 

والرياضيات

وضع ونرش إطار مرجعي  –
عاملي مشرتك للمحتويات

إنتاج أدوات ومنهجيات  –
لقياس التعلم عىل أساس 

إطار مرجعي عاملي 
للمحتويات املشرتكة

مسح عمليات التقييم الوطنية  –
فيما يتعلق بالقراءة والكتابة 

والرياضيات

وضع ونرش إطار مرجعي  –
عاملي مشرتك للمحتويات

بيانات نتائج التعلم   - 4
لتقييم التقدم املحرز نحو 

تحقيق الهدف 4 من 
أهداف التنمية املستدامة 

املتاح يف عدد كبري من 
البلدان واملؤرشات

ال توجد حالياً قاعدة بيانات 
تشمل بيانات قابلة للمقارنة عرب 

الحدود الوطنية بشأن نتائج 
التعلم

بيانات بشأن نتائج التعلم  –
فيما يتعلق بـ 5 مؤرشات 

و3 أبعاد )االنتماء الجنساني، 
الحالة الريفية واالجتماعية 

االقتصادية أو الوضع 
املادي الحرضي واالجتماعي 
االقتصادي( متاحة يف مركز 

بيانات معهد اليونسكو 
لإلحصاء فيما يخص 70 بلداً 

عىل األقل

بيانات بشأن نتائج التعّلم  –
فيما يتعلق بـ 4 مؤرشات 

وبعدين )االنتماء الجنساني، 
الحالة الريفية واالجتماعية 

االقتصادية أو الوضع 
املادي الحرضي واالجتماعي 
االقتصادي( متاحة يف مركز 

بيانات معهد اليونسكو 
لإلحصاء فيما يخص 40 إىل 

60 بلداً عىل األقل بحسب 
املؤرش

إعداد عملية جمع البيانات   - 5
والتحقق من صحتها 

لعرض البيانات الصادرة 
عن عمليات التقييم 

الوطنية

ال يوجد حالياً جمع للبيانات 
وعملية تحقق

جمع البيانات والتحقق  –
اليدوي من صحتها ووضع 

األدوات التي يضطلع بها 
معهد اليونسكو لإلحصاء 

عىل اإلنرتنت وإتاحتها للدول 
األعضاء

وضع وتنفيذ استقصاء رائد  –
يف جمع البيانات بشأن نتائج 

التعلم الناجمة عن مصادر 
وطنية

جمع البيانات والتحقق  –
اليدوي من صحتها ووضع 

األدوات التي يضطلع بها 
معهد اليونسكو لإلحصاء 

عىل اإلنرتنت وإتاحتها للدول 
األعضاء

محور العمل 3: إعداد إحصائيات ووضع مؤرشات دولية بشأن العلوم والثقافة 
والتواصل واإلعالم، وتعزيز تحليل البيانات ونرشها

اإلحصاءات  إعداد  يف  لإلحصاء  اليونسكو  ملعهد  التابع  واالتصال  والثقافة  العلوم  لقطاع  الرئييس  الهدف  يتمثل   ٠٧٠59
هذا  يف  العمل  ويتألف  ونرشها.  وتعزيزها  واالتصال  والثقافة  العلوم  مجال  يف  البيانات  وتحليل  الدولية  واملؤرشات 
التصنيف،  عمليات  ذلك  يف  بما  الدولية،  واملعايري  القواعد  وصيانة  وضع  )أ(  هي:  رئيسية  أركان  ثالثة  من  القسم 
الحدود  عرب  للمقارنة  القابلة  البيانات  جودة  لضمان  واالتصال  والثقافة  العلوم  مجال  يف  املؤرشات  ومنهجيات 
مجال  يف  البيانات  جمع  عمليات  وتخطيط  )ب(  ونرشها؛  جمعها  مهمة  املعهد  يتوىل  والتي  املجال  هذه  يف  الوطنية 
العلوم والثقافة واالتصال وتحديدها وإعدادها، ومن ثم تنفيذها وضبطها ومعالجتها والتحقق من صحتها وتوزيع 
البيانات واملؤرشات عىل املنتفعني بها؛ )جـ( وتحليل البيانات التي يتم جمعها وإنتاج املنتجات ذات الجودة العالية 
األوليني.  بالركنني  يتعلق  القدرات نشاطاً مستعرضاً، وال سيما فيما  بناء  العلوم والثقافة واالتصال. ويُعد  يف مجال 
ويُعد التعاون الوثيق بني األفرقة امليدانية والرشاكات مع غريها من الجهات املعنية عنرصاً من العنارص األساسية يف 

جميع جوانب العمل يف هذا القطاع.
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والرفاه  االقتصادي  النمو  تحقيق  يف  تساهم  التي  األساسية  العوامل  من  عامالً  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  تمثل   ٠٧٠6٠
أجل  ومن  واالبتكار.  والتكنولوجيا  العلوم  تحفيز  بشأن  سياساتها  تعزيز  إىل  األعضاء  الدول  وتسعى  االجتماعي. 
عىل  املناسب  الوقت  يف  الحصول  إىل  الحكومات  تحتاج  ورصدها،  وتنفيذها  املجال  هذا  يف  فعالة  سياسات  وضع 
مؤرشات للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار قابلة للمقارنة عرب الحدود الوطنية علماً بأنه سيتم استخدامها أيضاً لتيسري 

رصد الغاية 9-5 من أهداف التنمية املستدامة.

االقتصادية  اإلسهامات  لتقييم  إحصائية  معلومات  عىل  للحصول  الدويل  املجتمع  داخل  متزايد  طلب  وهناك   ٠٧٠6١
واالجتماعية للثقافة يف املجتمع ويف التنمية ودعم رسم السياسات القائمة عىل الشواهد. واستجابة لذلك، يقوم املعهد 
ذاته  الوقت  الوطنية، ويضطلع يف  الحدود  للمقارنة عرب  والقابلة  الثقافية  باملسائل  الخاصة  البيانات  نطاق  بتوسيع 
بأنه  علماً  الثقافية،  اإلحصاءات  واستخدام  إنتاج  عىل  البلدان  قدرة  لدعم  الالزمة  املنهجية  التوجيهية  املبادئ  بإعداد 

سيتم استخدامها أيضاً لتيسري رصد الغاية 11-4 من أهداف التنمية املستدامة.

وضع  يف   2021-2018 للفرتة  الرئيسية  األولوية  تتمثل  واملعلومات،  االتصال  مجال  يف  اإلحصاءات  يخص  وفيما   ٠٧٠6٢
يف  اليونسكو  احتياجات  االسرتاتيجية  هذه  وسرتاعي  واملعلومات.  االتصال  إلحصاءات  جديدة  اسرتاتيجية  وتنفيذ 
واملعلومات.  االتصال  بقطاع  يتعلق  فيما  بالجدوى  تتسم  التي  األخرى  واملؤرشات  املستدامة  التنمية  أهداف  رصد 

وفضالً عن ذلك، ستُحدد األولويات الخاصة بوضع املنهجيات وجمع البيانات العاملية وبناء القدرات.

البيانات القابلة للمقارنة عىل الصعيد العاملي يف مجال العلوم والثقافة واالتصال، عىل أساس 
القواعد واملعايري واملنهجيات املتفق عليها، فيما يتعلق برسم السياسات القائمة عىل األدلة 

ورصد التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة

وضع قواعد ومعايري ومنهجيات مناسبة يف مجال إحصاءات العلوم والثقافة واالتصال

بالجودة يف مجال  تتسم  بيانات  إنتاج  إىل  تهدف  منهجية  أدوات  بإعداد وتطويع  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  سيقوم   ٠٧٠63
العلوم والثقافة واالتصال.

وسيقوم املعهد بالنظر يف »توصية اليونسكو لعام 1978 بتوحيد أساليب اإلحصاءات يف مجال العلوم والتكنولوجيا   ٠٧٠64
 )SAGA( الجنسني  بني  املساواة  بتعزيز  خاصة  أدوات  مجموعة   2018 عام  يف  نرش  وسيتم  الدويل«.  الصعيد  عىل 
 .)STEM( بشأن تحقيق قياس أفضل للمساواة بني الجنسني يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
وسيجري النظر، إذا اقتضت الرضورة، يف قائمة املؤرشات املواضيعية الخاصة بمجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

فيما يتعلق بأهداف التنمية املستدامة.

من  سلسلة  تطوير  املعهد  سيواصل   ،2009 لعام  الثقافية  لإلحصاءات  اليونسكو  إطار  تنفيذ  تعزيز  إىل  وسعياً   ٠٧٠65
إعداد  عىل  األعضاء  الدول  مساعدة  إىل  التوجيهية  املبادئ  هذه  وترمي  الرئيسية.  املواضيع  حول  املنهجية  الكتيّبات 
الثقافة. وسيتم  مجال  يف  عالية  ذات جودة  بيانات  وإنتاج  واألرُسي  اإلداري  الصعيدين  عىل  االستقصائية  دراساتها 
لليونسكو  الثقافية  اإلحصاءات  إطار  ومراجعة  الثقافة،  عن  الفرعية  بالحسابات  يتعلق  فيما  دولية  توصيات  إعداد 

لعام 2009 بغية تغطية التغريات الراهنة والناشئة يف امليدان.

تقديم املعلومات اإلحصائية يف موعدها يف مجال العلوم والثقافة واالتصال

والتكنولوجيا  العلوم  مؤرشات  مجموعة  من  أساسياً  عنرصاً  التجريبي  والتطوير  البحث  مجال  يف  اإلحصاءات  تعد   ٠٧٠66
واالبتكار الكاملة. ولذا سيواصل املعهد تركيزه الحايل عىل إنتاج ونرش إحصاءات نوعية يف مجال البحث والتطوير.

تعد  التي  الروائية،  األفالم  بشأن  الوطنية  الحدود  عرب  للمقارنة  القابلة  بياناته  ونرش  إنتاج  املعهد  وسيواصل   ٠٧٠6٧
الدراسات  تلك  وستجرى  الثقايف.  املجال  يف  العمالة  صعيد  وعىل  هذا  أهمية،  األكثر  الثقافية  الصناعات  من  واحدة 
دراسة  بإجراء  املعهد  وسيقوم   .4-11 املستدامة  التنمية  غاية  رصد  دعم  بغية  بالتناوب  سنتني  كل  االستقصائية 

استقصائية جديدة بشأن التمويل يف مجال الرتاث التي ستجري عىل أساس سنوي.

أما فيما يتعلق بإحصاءات قطاع االتصاالت واملعلومات، فإن األولوية الرئيسية للفرتة 2018-2021 تتمثل يف وضع   ٠٧٠6٨
اسرتاتيجية جديدة لإلحصاءات يف مجال االتصال واملعلومات بما يف ذلك وضع مجموعة جديدة من البيانات العاملية.
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إعداد منتجات تقنية وتحليلية وإعالمية يف مجال العلوم والثقافة واالتصال

يف  واملؤرشات  البيانات  استخدام  لتعزيز  البرصية  واملواد  اإللكرتونية  واملنشورات  املطبوعات  بإنتاج  املعهد  سيقوم   ٠٧٠69
والثقافة واالتصال يف  بالعلوم  املتعلقة  البيانات  التنمية. وستدرج  والثقافة واالتصال وربطها بقضايا  العلوم  مجال 
عدد من التقارير وقواعد البيانات الخارجية، مثل مؤرش االبتكار العاملي، ومؤرشات التنمية العاملية، والتقرير العاملي 
عن  اليونسكو  وتقرير  املتحدة،  األمم  يف  اإلحصاءات  شعبة  يف  اإلحصائية  والحولية   ،2005 لعام  اليونسكو  التفاقية 

العلوم.

وستصدر تقارير رصد منتظمة عن تسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والثقافة ألهداف التنمية املستدامة.  ٠٧٠٧٠

إىل  العلوم والثقافة واالتصاالت. وباإلضافة  البيانات يف مجال  نتائج مجموعات  تقارير تحليلية عن  إنتاج  وسيجري   ٠٧٠٧١
الهندسة، والحوار  التقارير بشأن  الخاصة باملقر، مثل  التقارير  املعهد إىل أقىص حد ممكن يف إعداد  ذلك، سيساهم 

بني الثقافات واللغات املهددة، برشط توفري املوارد املتاحة.

النتيجة المنشودة 4: توفير بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد العالمي بشأن العلوم والثقافة 
والتواصل واإلعالم للدول األعضاء وغيرها من الجهات المعنية في الوقت المناسب وفقاً للقواعد 

والمعايير والمنهجيات المتفق عليها، من أجل تيسير وضع السياسات القائمة على البيِّنات 
ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الوثائق املنهجية   - ١
الخاصة باملوارد والتي 

يتم إنتاجها دعماً 
للتطوير يف مجال العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار، 

واإلحصاءات يف مجال 
الثقافة وقطاع االتصال 
واملعلومات عىل الصعيد 

العاملي

أُصدرت وثيقتان تقنيتان عن 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 

وتقرير عن الثقافة، ووثيقة تقنية 
عن املعلومات واالتصاالت يف عام 

2016

إنتاج 4 موارد إضافية عىل  –
األقل

إنتاج 3 موارد إضافية عىل  –
األقل

عدد البلدان التي   - ٢
ردت عىل الدراسات 

االستقصائية يف مجال 
العلوم والتكنولوجيا 

واالتصال، ومجال 
الثقافة، وقطاع االتصال 

واملعلومات

خط األساس 1: 30 رداً عىل 
استقصاء عام 2015 بشأن 

البحث والتطوير

خط األساس 2: 23 رداً عىل 
استقصاء عام 2015 بشأن جمع 

بيانات االبتكار

خط األساس 3: 76 رداً عىل 
استقصاء عام 2014 بشأن جمع 

سمات البيانات السينمائية

خط األساس 4: 64 رداً عىل 
استقصاء عام 2015 بشأن 

العمالة يف املجال الثقايف

خط األساس 5: رد عىل استقصاء 
بشأن الرتاث: غري متوفر

الهدف 1: رد 37 بلداً عىل  –
استقصاء بشأن البحث 

والتطوير لعامي 2017 
و2018

الهدف 2: رد 33 بلداً عىل  –
استقصاء بشأن جمع بيانات 

االبتكار لعام 2017

الهدف 3: رد 90 بلداً عىل  –
استقصاء بشأن جمع سمات 

البيانات السينمائية

الهدف 4: رد 80 بلداً عىل  –
استقصاء بشأن العمالة يف 

املجال الثقايف

الهدف 5: رد 50 بلداً عىل  –
استقصاء بشأن الرتاث

الهدف 1: رد 37 بلداً عىل  –
استقصاء بشأن البحث 

والتطوير لعامي 2017 
و2018

الهدف 2: رد 30 بلداً عىل  –
استقصاء بشأن جمع بيانات 

االبتكار لعام 2017

الهدف 3: رد 90 بلداً عىل  –
استقصاء بشأن جمع سمات 

البيانات السينمائية

الهدف 4: رد 80 بلداً عىل  –
استقصاء بشأن العمالة يف 

املجال الثقايف

الهدف 5: رد 50 بلداً عىل  –
استقصاء بشأن الرتاث
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد التقارير التي   - 3
تشتمل عىل بيانات 

ومؤرشات يف مجال العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار، 
ومجال الثقافة، وقطاع 

االتصال واملعلومات 
القابلة للمقارنة عرب 

الحدود الوطنية

إنتاج 4 منتجات تحليلية يف  –منتج تحلييل واحد يف عام 2016
كل فرتة سنتني

إنتاج 3 منتجات تحليلية يف  –
كل فرتة سنتني

تنمية القدرات فيما يتعلق بإنتاج واستخدام البيانات القابلة للمقارنة عىل الصعيدين 
الوطني والعاملي يف مجال العلوم والثقافة واالتصال

الدراسات  إىل  االستجابة  معدالت  تحسني  عىل  وحرصاً  األعضاء  للدول  اإلحصائية  القدرات  تعزيز  أجل  من   ٠٧٠٧٢
يف  املساعدة  تقديم  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  سيواصل  منها،  املستخلصة  البيانات  ونوعية  العاملية  االستقصائية 
مجال تطوير القدرات الوطنية إلنتاج اإلحصاءات عىل نحو مستدام يف مجال العلوم والثقافة واالتصال. وسيستلزم 
ذلك عقد حلقات عمل تدريبية منتظمة عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني، وتقديم دعم تقني داخل البلدان، وتعزيز 
الروابط مع الهيئات الدولية الرئيسية، والشبكات اإلقليمية للممارسني والخرباء والدول األعضاء، املشاركني يف إعداد 

البيانات اإلحصائية.

النتيجة المنشودة 5: المساعدة على تعزيز قدرات اختصاصيي اإلحصاء الوطنيين في مجال 
إنتاج واستخدام بيانات قابلة للمقارنة على الصعيدين الوطني والعالمي بشأن العلوم والثقافة 

والتواصل واإلعالم

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد أخصائيي اإلحصاء   - ١
واملوظفني العاملني 

يف مجال العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار 

عىل الصعيد الوطني 
املدربني عىل جمع 

اإلحصاءات وتحليلها 
واستخدامها يف هذا مجال 

نتيجة ألنشطة التدريب 
عىل الصعيدين العاملي 

واإلقليمي

150 أخصائياً يف مجال اإلحصاء 
عىل الصعيد الوطني مدرب 

يف حلقة عمل واحدة إقليمية 
وحلقتي عمل وطنيتني يف عام 

2016

100 أخصائي يف مجال  –
اإلحصاء عىل الصعيد الوطني 

مدرب يف حلقة عمل إقليمية 
واحدة وحلقتي عمل وطنيتني

60 أخصائياً يف مجال اإلحصاء  –
عىل الصعيد الوطني

عدد أخصائيي اإلحصاء   - ٢
واملوظفني العاملني 

يف املجال الثقايف عىل 
الصعيد الوطني املدربني 
عىل جمع اإلحصاءات يف 
املجال الثقايف وتحليلها 

واستخدامها نتيجة 
ألنشطة التدريب عىل 

الصعيدين العاملي 
واإلقليمي

80 أخصائياً يف مجال اإلحصاء 
عىل الصعيد الوطني مدرب يف 

حلقة عمل يف عام 2016

تدريب 60 أخصائياً يف مجال  –
اإلحصاء عىل الصعيد الوطني 
يف حلقة عمل إقليمية وحلقة 

عمل وطنية

تدريب 60 أخصائياً يف مجال  –
اإلحصاء عىل الصعيد الوطني



39282م/5 املعتمدة - معهد اليونسكو لإلحصاء  

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الدول األعضاء   - 3
التي تم تعزيز قدراتها 
اإلحصائية واستعدادها 
عىل صعيد البلد لتقديم 
تقارير عن البيانات عىل 

الصعيد الدويل نتيجة 
لتدخالت معهد اليونسكو 

لإلحصاء

ً –35 دولة عضواً يف عام 2016 ً –45 دولة عضوا 40 دولة عضوا

محور العمل 4: تعزيز األنشطة اإلحصائية الشاملة

ومشاركة  قدرات  عىل  عنها  التقارير  وتقديم  واستخدامها  البيانات  جودة  إنتاج  تحسني  إىل  الرامية  األنشطة  تعتمد   ٠٧٠٧3
لإلحصاء.  اليونسكو  ملعهد  أساسيون  رشكاء  هم  الذين  الوطني،  الصعيد  عىل  العاملني  اإلحصاء  وخرباء  أخصائيي 
املبادرات  من  عدد  خالل  من  العالقة  هذه  من  االستفادة  مواصلة  إىل   2021-2018 الفرتة  اسرتاتيجية  وتسعى 

الرامية إىل تنمية القدرات.

حاسماً  أمراً  عاملي،  ببعد  تتسم  التي  األنشطة  إىل  باإلضافة  األقاليم،  من  إقليم  بكل  الخاصة  األنشطة  تطوير  ويُعد   ٠٧٠٧4
التي تمثل يف بعض  يف تحسني جودة اإلحصاءات ألنها تتسم بالقدرة عىل استهداف الخصائص اإلقليمية والوطنية 

األحيان تحدياً عىل الصعيد العاملي.

اليونسكو لإلحصاء يف توجيه االضطالع بتلك األنشطة  التابعة ملعهد  السياق، يتمثل هدف األفرقة اإلقليمية  ويف هذا   ٠٧٠٧5
املحددة عىل الصعيد اإلقليمي إلنتاج البيانات بالطريقة األفضل من حيث الفعالية.

احتياجات  تلبي  التي  املنتجات،  إعداد  أجل  من  واالتصال  بالتسويق  خاصة  اسرتاتيجية  املنظمات  جميع  وتتطلب   ٠٧٠٧6
الوقت  يف  أفضل  نحو  عىل  املالئمة  بالقنوات  مستعينة  وتسليمها  الرئيسية،  املعنية  الجهات  من  مختلفة  مجموعات 
بنرش  الخاص  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  عمل  برنامج  ويقوم  ورضورية.  هامة  املنتجات  هذه  فيه  تكون  الذي 

البيانات بخدمة هذا الغرض فيما يتعلق ببيانات املعهد ومنتجاته من تلك البيانات.

شبكة  مثل  القنوات  من  واسعة  مجموعة  فعالية  وتحسني  فعال  نحو  عىل  املعنية  الجهات  بإرشاك  املعهد  ويقوم   ٠٧٠٧٧
اإلنرتنت، والربيد اإللكرتوني، واملدونات اإللكرتونية، والفيسبوك، وتويرت. ويتعنيَّ الرتكيز يف فرتة العامني املقبلة عىل 
مواصلة تطوير املنتجات، بما يف ذلك منتجات أهداف التنمية املستدامة، فيما يتعلق بهذه القنوات القائمة وتشجيع 
الجهات املعنية عىل استخدام وتبادل منتجات املعهد القابلة للتضمني وإعادة االستخدام بسهولة واستخدام وتبادل 

بيانات املعهد عن طريق واجهة برمجة تطبيقات البيانات املفتوحة.

اإلقليميني  االسرتاتيجيني  الرشكاء  التنسيق مع  اليونسكو لإلحصاء وجودتها من خالل  تحسني نطاق إحصاءات معهد 
ونرش إحصاءات املعهد يف املطبوعات واألدوات اإلقليمية

املعهد  إحصاءات  نطاق  لتحسني  اإلقليمي  الصعيد  عىل  محددة  إجراءات  بتنفيذ  اإلقليمية  املعهد  أفرقة  ستقوم   ٠٧٠٧٨
مرجعياً  مصدراً  بوصفها  الدويل  الصعيد  عىل  للمقارنة  القابلة  البيانات  استخدام  عىل  التشجيع  وكذلك  وجودتها، 

رئيسياً لإلبالغ عن املناقشات الدائرة عىل الصعيدين الوطني والدويل.

ويهدف املعهد إىل تطوير الرشاكات وتعزيز التعاون مع املنظمات إلنتاج مؤرشات جديدة عىل أساس عمليات جمع   ٠٧٠٧9
واملطالب  االحتياجات  أساس  عىل  املشرتكة  اإلقليمية  البيانات  جمع  عمليات  ولتطوير  القائمة،  اإلقليمية  البيانات 

الصادرة عن األقاليم.
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سنوياً  التحليلية  املنتجات  من  اثنني  منتَجني  إنتاج  سيتم  الرتويجية،  وأنشطته  املعهد  إحصاءات  نرش  عىل  وحرصاً   ٠٧٠٨٠
اإلقليمية.  املناقشات  يف  املساهمة  إىل  بالنسبة  األهمية  ذات  الرئيسية  املوضوعات  من  لتحليل موضوع  التعليم  بشأن 
الندوات، واملشاركة يف االجتماعات، والندوات عىل اإلنرتنت، وما  وباإلضافة إىل ذلك، سيتم تنفيذ أنشطة أخرى، مثل 

إىل ذلك، تتكامل يف إطار املنتديات اإلقليمية الرئيسية للدعوة إىل إجراء إحصاءات والوقوف عليها يف إطار املعهد.

التي  الرصد  أطر  إعداد  دعم  املعهد  عىل  يتعنيَّ  املستدامة،  التنمية  أهداف  رصد  إىل  الرامية  باملؤرشات  يتعلق  وفيما   ٠٧٠٨١
تضطلع بها املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، مع التشديد عىل االتساق مع أطر املستويات املواضيعية عىل الصعيد 

العاملي التي يتوىل املعهد مسؤولية إدارتها بشكل مبارش.

تحسني االنتفاع ببيانات معهد اليونسكو لإلحصاء واستخدامها

الذي يتقلص حجمه  العالم  اليونسكو لإلحصاء. ومن األهمية بمكان، يف هذا  الرئيسية ملعهد  املدخرات  البيانات هي   ٠٧٠٨٢
وإيجاد  متواصل  نحو  عىل  لالبتكار  االضطرار  التكنولوجية،  االضطرابات  وترية  تزايد  مع  بالتزامن  رسيع  بشكل 
تنفيذ  من خالل  التحدي  هذا  املعهد  ويواجه  املستهلكني.  إىل  وتقديمها  معلومات  إىل  البيانات  لتحويل  طرق جديدة 
بيئة جديدة للنرش، وهو نظام بيئي يهدف إىل دعم بيانات املعهد وأساسيات املعلومات واالستفادة منها لصالح أكرب 

مجموعة من املنتفعني وعرب القنوات التكنولوجية.

البيانات بطرق جديدة ومبتكرة  البيانات لنرش  وسيتم تعزيز املوقع اإللكرتوني ملعهد اليونسكو لإلحصاء ومنتجات   ٠٧٠٨3
وذلك إلرشاك الجمهور وإحاطته.

املعلومات  نرش  اسرتاتيجية  عليها  تبنى  أساساً  بوصفها  املفتوحة  البيانات  تطبيقات  برمجة  واجهة  تعزيز  وسيتم   ٠٧٠٨4
تبادالت  جميع  وسرتتكز  املعهد.  ينرشها  التي  والخدمات  املنتجات  جميع  يف  وستُدرج  املعهد.  بها  يضطلع  التي 

البيانات يف مصادرها عىل واجهة برمجة تطبيقات البيانات املفتوحة.

التنمية  بأهداف  الخاصة  البيانات  منتجات  نطاق  بتوسيع  املعهد  املعهد، سيقوم  بيانات  نرش  مواصلة  عىل  وحرصاً   ٠٧٠٨5
املستدامة وغريها من األهداف، والتي يمكن أن تُدرج »عىل النحو الذي هي عليه« عىل مواقع اإلنرتنت الخارجية، ويف 

املدونات اإللكرتونية، ومنتجات التواصل االجتماعي بالحد األدنى من الجهد وعدم امتالك الخربة التقنية الالزمة.

النتيجة المنشودة 6: تحسين ُسبل االّطالع على البيانات الموجودة لدى معهد اليونسكو لإلحصاء 
بشأن التربية والتعليم والعلوم والثقافة والتواصل واإلعالم، وتحسين نشرها، على الصعيدين 

العالمي واإلقليمي

خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

تشتمل أطر املؤرشات   - ١
التي تضعها املنظمات 

اإلقليمية عىل مفاهيم 
و/أو مؤرشات ألطر 

مواضيعية عاملية تندرج 
فيها أهداف التنمية 

املستدامة

تشتمل جميع أطر املؤرشات  –غري متوفر
اإلقليمية أو دون اإلقليمية 

لرصد خطط التنمية يف 
مجاالت اختصاص اليونسكو 

عىل مفاهيم و/أو مؤرشات 
تتوافق مع أطر مواضيعية 
عاملية تندرج فيها أهداف 

التنمية املستدامة

تشتمل جميع أطر املؤرشات  –
اإلقليمية أو دون اإلقليمية 

لرصد خطط التنمية يف 
مجاالت اختصاص اليونسكو 

عىل مفاهيم و/أو مؤرشات 
تتوافق مع أطر مواضيعية 
عاملية تندرج فيها أهداف 

التنمية املستدامة

بيانات ومؤرشات معهد   - ٢
اليونسكو لإلحصاء 

القابلة للمقارنة 
عرب الحدود الوطنية 

واملعروضة يف مجموعة 
من التقارير اإلقليمية

 منتج واحد يف الفرتة
2016-2015

إنتاج 4 منتجات تحليلية  –
إقليمية يف كل فرتة عامني

إنتاج منتجني تحليليني  –
إقليميني يف كل فرتة عامني
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خطوط األساسمؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

تعزيز موقع معهد   - 3
اليونسكو لإلحصاء عىل 

اإلنرتنت واإلبقاء عىل 
ثاً  مركز البيانات محدَّ

ً ومعنياً ومنتظما

خط األساس 1: موقع معهد 
اليونسكو لإلحصاء عىل اإلنرتنت 

باإلنجليزية؛ واجهة برمجة 
تطبيقات البيانات املفتوحة 

للمعهد؛ ومركز البيانات ثنائي 
اللغة؛ واألطلس اإللكرتوني متعدد 

اللغات

خط األساس 2: تحسينات كل 
3-5 سنوات

خط األساس 3: إطالق منتجني 
جديدين كل سنة

خط األساس 4: ال يوجد مركز 
بيانات

الهدف 1: موقع معهد  –
اليونسكو لإلحصاء عىل 

اإلنرتنت ثنائي اللغة 
)اإلنجليزية والفرنسية( 

ومنتجات البيانات الرئيسية 
متعددة اللغات

الهدف 2: تحسينات من  –
املزمع إدخالها مرتني يف 

السنة

الهدف 3: منتجا بيانات  –
جديدان من املزمع إدراجهما 

كل سنة عىل األقل

الهدف 4: افتتاح مركز  –
بيانات جديد يف عام 2018

الهدف 1: موقع معهد  –
اليونسكو لإلحصاء عىل 

اإلنرتنت ثنائي اللغة 
)اإلنجليزية والفرنسية( 

ومنتجات البيانات الرئيسية 
متعددة اللغات

الهدف 2: تحسينات من  –
املزمع إدخالها مرتني يف السنة

الهدف 3: منتج واحد جديد  –
للبيانات من املزمع إدراجه كل 

سنة عىل األقل

الهدف 4: افتتاح مركز بيانات  –
جديد يف عام 2018

إتاحة أوسع ملنتجات   - 4
بيانات معهد اليونسكو 

لإلحصاء عىل مواقع 
اإلنرتنت الخارجية

خط األساس 1: بيانات األمم 
املتحدة؛ كتالوج بيانات األمم 
املتحدة؛ خدمات البيانات يف 

اململكة املتحدة؛ بوابة الشفافية 
والصفحات القطرية لليونسكو

خط األساس 2: الوقت الذي 
يستغرقه الرد عىل واجهة برمجة 

التطبيقات:

- يمكن لواجهة برمجة 
التطبيقات أن تلبي 10000 طلب 

يف الساعة يف غضون مهلة الرد 
البالغة ثانية واحدة.

- يمكن لواجهة برمجة 
التطبيقات أن تلبي 30 طلباً 

يف الثانية يف غضون مهلة الرد 
البالغة ثانية واحدة.

الهدف 1: تطبيقات بانكوك  –
عىل الهاتف املحمول 

الستخدامها عىل واجهة 
برمجة تطبيقات البيانات 

املفتوحة

تبادل بيانات منظمة التجارة  –
العاملية

إعداد اتفاق جديد لتبادل  –
البيانات

الهدف 2: الوقت الذي  –
يستغرقه الرد عىل واجهة 

برمجة التطبيقات يف أوروبا، 
وآسيا، وأمريكا الالتينية 
والكاريبي، وأفريقيا هو 
نفسه يف أمريكا الشمالية

منتجات بيانات أهداف  –
التنمية املستدامة ُمدرجة عىل 
املواقع اإلقليمية عىل اإلنرتنت

الهدف 1: تطبيقات بانكوك  –
عىل الهاتف املحمول 

الستخدامها عىل واجهة برمجة 
تطبيقات البيانات املفتوحة

تبادل بيانات منظمة التجارة  –
العاملية

الهدف 2: الوقت الذي  –
يستغرقه الرد عىل واجهة 

برمجة التطبيقات يف أوروبا، 
وآسيا، وأمريكا الالتينية 

والكاريبي، وأفريقيا هو نفسه 
يف أمريكا الشمالية

منتجات بيانات أهداف التنمية  –
املستدامة ُمدرجة عىل املواقع 

اإلقليمية عىل اإلنرتنت

 



العامة ألموال  النفقات  املتوافرة يف حساب  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
الودائع ومصادر أخرى.
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امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر امليدان – ١

النتائج املنشودة 

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع حسب مصدر التمويل وميزانية املوظفني

امليزانية 
التشغيلية

 ميزانية
املجموعاملوظفني

 اعتمادات
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 
595.2 مليون 

دوالر

الحساب 
الخاص 

للتكاليف 
اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

)موارد خارجة 
عن امليزانية(

 املجموع العجز

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر   دوالر   دوالر  دوالر 

النتيجة 
املنشودة 1

تحسني قدرة الشبكة امليدانية عىل االستجابة وتعزيز 
٧٠٠ 5٠٢ 3٢  -    -    -    -    700 502 32  700 502 32  700 502 32  -    استدامتها

النتيجة 
املنشودة 2

تعزيز استدامة الشبكة امليدانية عن طريق تحسني 
تدبري شؤونها املالية وإدارتها، وكذلك عن طريق 

تلبية االحتياجات القائمة والناشئة
  40 305 000  21 191 700  6١ 496 ٧٠٠  54 702 000    -  141 800  6 652 900    -  6١ 496 ٧٠٠

4٠٠ 999 93  -  9٠٠ 65٢ 6  ٨٠٠ ١4١  -  ٧٠٠ ٢٠4 ٨٧  4٠٠ 999 4٠٠93 694 53  ٠٠٠ 3٠5 4٠  املجموع، إدارة املكاتب امليدانية

التوزيع حسب مصدر التمويلامليزانية املوحدة موزعة بحسب املناطق

املنطقة/املقر

 التكاليف 
التشغيلية 
للمكاتب 
امليدانية 

اإلدارة امليدانية 
للربامج 

الالمركزية 
)املوظفون(

املجموع

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب 
الخاص 

للتكاليف 
اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

)موارد خارجة 
عن امليزانية(

 املجموع العجز

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر ٪  دوالر   دوالر  دوالر 

300 881 23  -    -    000 59  -    300 822 23  25,4٪300 881 23  400 280 15  900 600 8  أفريقيا 

800 288 13  -    -    800 82  -    000 206 13  14,1٪800 288 13  800 468 9  000 820 3  الدول العربية

100 964 19  -    -    -    -    100 964 19  21,2٪100 964 19  300 963 12  800 000 7  آسيا واملحيط الهادي

900 257 6  -    -    -    -    900 257 6  6,7٪900 257 6  100 649 3  800 608 2  أوروبا وأمريكا الشمالية

000 404 22  -    900 652 6  -    -    100 751 15  23,8٪000 404 22  400 145 11  600 258 11  أمريكا الالتينية والكاريبي

900 637 6  -    -    -    -    900 637 6  7,1٪900 637 6  -    900 637 6  عاملي / أقاليمي

٠٠٠ 434 9٢  -    9٠٠ 65٢ 6  ٨٠٠ ١4١  -    3٠٠ 639 ٨5  9٨,3%٠٠٠ 434 9٢  ٠٠٠ 5٠٧ 5٢  ٠٠٠ 9٢٧ 39  املجموع، امليدان

4٠٠ 565 ١  -        -        -        -        4٠٠ 565 ١  ١,٧%4٠٠ 565 ١  4٠٠ ١٨٧ ١  ٠٠٠ 3٧٨  املقر

4٠٠ 999 93  -    9٠٠ 65٢ 6  ٨٠٠ ١4١  -    ٧٠٠ ٢٠4 ٨٧  ١٠٠,٠%4٠٠ 999 93  4٠٠ 694 53  ٠٠٠ 3٠5 4٠  املجموع، إدارة املكاتب امليدانية

امليزانية املوحدة

٪٦٫٧

٪٧٫١

أوروبا 
وأمريكا الشمالية

٪١٫٧
املقر

٪٢٣٫٨

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

عاملي/أقاليمي 

٪٢٥٫٤
أفريقيا 

٪٢١٫٢

آسيا
واملحيط الهادي 

 

٪١٤٫١
الدول العربية

بماليني الدوالرات
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امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالرامليدان – ٢

بنود اإلنفاق

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع بحسب مصدر التمويل وميزانية املوظفني

 ميزانيةامليزانية التشغيلية
املجموعاملوظفني

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات الطوعية
 )موارد خارجة
عن امليزانية(

 املجموع العجز

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر   دوالر   دوالر  دوالر 

اإلدارة امليدانية للربامج الالمركزيةأوالً -

400 694 53  -   -   -   -   400 694 53  400 694 53  400 694 53  املوظفون )الوظائف الثابتة(

التكاليف التشغيلية للمكاتب امليدانيةثانياً -

900 652 6  -   900 652 6  -   -   -   900 652 6  900 652 6  تكاليف تشغيل املكاتب امليدانية١- 

700 254 7  -   -   -   -   700 254 7  700 254 7  700 254 7  املوظفون املؤقتون

-   -   -   -   -   -   -   -   بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

500 097 1  -   -   -   -   500 097 1  500 097 1  500 097 1  تكاليف بعثات املوظفني

-   -   -   -   -   -   -   -   تكاليف االستشاريني والخرباء

300 454  -   -   -   -   300 454  300 454  300 454  الخدمات التعاقدية

400 838 4  -   -   -   -   400 838 4  400 838 4  400 838 4  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

200 007 20  -   -   800 141  -   400 865 19  200 007 20  200 007 20  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

-   -   -   -   -   -   -   -   النفقات األخرى

٠٠٠ 3٠5 4٠  -   9٠٠ 65٢ 6  ٨٠٠ ١4١  -   3٠٠ 5١٠ 33  ٠٠٠ 3٠5 4٠  -   ٠٠٠ 3٠5 4٠  املجموع، التكاليف التشغيلية للمكاتب امليدانية

4٠٠ 999 93  -   9٠٠ 65٢ 6  ٨٠٠ ١4١  -   ٧٠٠ ٢٠4 ٨٧  4٠٠ 999 93  4٠٠ 694 53  ٠٠٠ 3٠5 4٠  املجموع، إدارة املكاتب امليدانية

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى.  1 
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امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر )خطة اإلنفاق)امليدان – ١

النتائج املنشودة 

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع حسب مصدر التمويل وميزانية املوظفني

امليزانية 
التشغيلية

 ميزانية
املجموعاملوظفني

 اعتمادات
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 

518 مليون 
دوالر

الحساب 
الخاص 

للتكاليف 
اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

)موارد خارجة 
عن امليزانية(

املساهمات 
 املجموع العجزالطوعية

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر   دوالر   دوالر  دوالر 

النتيجة 
٧٠٠ 5٠٢ 3٢  -    -    -    -    700 502 32  700 502 32  700 502 32  -          تحسني قدرة الشبكة امليدانية عىل االستجابة وتعزيز استدامتهااملنشودة 1

النتيجة 
املنشودة 2

تعزيز استدامة الشبكة امليدانية عن طريق تحسني تدبري شؤونها املالية 
٨٠٠ ٢5٨ 59  -          900 652 6  800 141  -          100 464 52  ٨٠٠ ٢5٨ 59  700 191 21  100 067 38  وإدارتها، وكذلك عن طريق تلبية االحتياجات القائمة والناشئة

5٠٠ ٧6١ 9١  -  9٠٠ 65٢ 6  ٨٠٠ ١4١  -  ٨٠٠ 966 ٨4  5٠٠ ٧6١ 4٠٠9١ 694 53  ١٠٠ ٠6٧ 3٨  املجموع، إدارة املكاتب امليدانية

التوزيع حسب مصدر التمويلامليزانية املوحدة موزعة بحسب املناطق

املنطقة/املقر

 التكاليف 
التشغيلية 
للمكاتب 
امليدانية 

اإلدارة امليدانية 
للربامج 

الالمركزية 
)املوظفون(

املجموع

اعتمادات 
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 

518 مليون 
دوالر

الحساب 
الخاص 

للتكاليف 
اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

)موارد خارجة 
عن امليزانية(

املساهمات 
 املجموع العجزالطوعية

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر ٪  دوالر   دوالر  دوالر 

300 881 23  -    -    000 59  -    300 822 23  26,0٪300 881 23  400 280 15  900 600 8  أفريقيا 

800 288 13  -    -    800 82  -    000 206 13  14,5٪800 288 13  800 468 9  000 820 3  الدول العربية

100 964 19  -    -    -    -    100 964 19  21,8٪100 964 19  300 963 12  800 000 7  آسيا واملحيط الهادي

900 257 6  -    -    -    -    900 257 6  6,8٪900 257 6  100 649 3  800 608 2  أوروبا وأمريكا الشمالية

000 404 22  -    900 652 6  -    -    100 751 15  24,4٪000 404 22  400 145 11  600 258 11  أمريكا الالتينية والكاريبي

000 400 4  000 400 4  4,8٪000 400 4  -    000 400 4  عاملي / أقاليمي

١٠٠ ١96 9٠  -    9٠٠ 65٢ 6  ٨٠٠ ١4١  -    4٠٠ 4٠١ ٨3  9٨,3%١٠٠ ١96 9٠  ٠٠٠ 5٠٧ 5٢  ١٠٠ 6٨9 3٧  املجموع، امليدان

4٠٠ 565 ١  -        -        -        -        4٠٠ 565 ١  ١,٧%4٠٠ 565 ١  4٠٠ ١٨٧ ١  ٠٠٠ 3٧٨  املقر

5٠٠ ٧6١ 9١  -    9٠٠ 65٢ 6  ٨٠٠ ١4١  -    ٨٠٠ 966 ٨4  ١٠٠,٠%5٠٠ ٧6١ 9١  4٠٠ 694 53  ١٠٠ ٠6٧ 3٨  املجموع، إدارة املكاتب امليدانية

امليزانية املوحدة

٪٤,٨
عاملي/أقاليمي

٪٢٦٫٠
أفريقيا 

٪١٤٫٥
الدول العربية

٪٢١٫٨

آسيا
واملحيط الهادي 

 

٪٦٫٨

أوروبا 
وأمريكا الشمالية

٪٢٤٫٤

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

٪١٫٧
املقر

بماليني الدوالرات

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر )خطة اإلنفاق)امليدان – ٢

بنود اإلنفاق

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع بحسب مصدر التمويل وميزانية املوظفني

 ميزانيةامليزانية التشغيلية
املجموعاملوظفني

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات الطوعية
 )موارد خارجة
عن امليزانية(

 املجموع العجز

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر   دوالر   دوالر  دوالر 

اإلدارة امليدانية للربامج الالمركزيةأوالً -

400 694 53  -   -   -   -   400 694 53  400 694 53  400 694 53  املوظفون )الوظائف الثابتة(

التكاليف التشغيلية للمكاتب امليدانيةثانياً -

900 652 6  -   900 652 6  -   -   -   900 652 6  900 652 6  تكاليف تشغيل املكاتب امليدانية١- 

800 016 5  -   -   -   -   800 016 5  800 016 5  800 016 5  املوظفون املؤقتون

-   -   -   -   -   -   -   -   بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

500 097 1  -   -   -   -   500 097 1  500 097 1  500 097 1  تكاليف بعثات املوظفني

-   -   -   -   -   -   -   -   تكاليف االستشاريني والخرباء

300 454  -   -   -   -   300 454  300 454  300 454  الخدمات التعاقدية

400 838 4  -   -   -   -   400 838 4  400 838 4  400 838 4  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

200 007 20  -   -   800 141  -   400 865 19  200 007 20  200 007 20  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

-   -   -   -   -   -   -   -   النفقات األخرى

١٠٠ ٠6٧ 3٨  -   9٠٠ 65٢ 6  ٨٠٠ ١4١  -   4٠٠ ٢٧٢ 3١  ١٠٠ ٠6٧ 3٨  -   ١٠٠ ٠6٧ 3٨  املجموع، التكاليف التشغيلية للمكاتب امليدانية

5٠٠ ٧6١ 9١  -   9٠٠ 65٢ 6  ٨٠٠ ١4١  -   ٨٠٠ 966 ٨4  5٠٠ ٧6١ 9١  4٠٠ 694 53  ١٠٠ ٠6٧ 3٨  املجموع، إدارة املكاتب امليدانية

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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الباب الثاني - ألف - إدارة املكاتب امليدانية

قرار املؤتمر العام 39م/46 بشأن إدارة املكاتب امليدانية  ٠٨٠٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:   - 1

العمل، خالل الفرتة 2018-2021، عىل تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة املكاتب امليدانية من أجل ما ييل: )أ( 

الرئيسية  االسرتاتيجية  التوجهات  مع  بما يتوافق  لليونسكو  امليدانية  الشبكة  إصالح  عىل  العمل  مواصلة    )1(
للسياسة العامة عىل نطاق منظومة األمم املتحدة وأساليب عملها بشأن التعاون يف مجال التنمية، وكذلك مع 

ما يتعلق بهذا األمر من القرارات التي اعتمدها املؤتمر العام يف دورته التاسعة والثالثني؛

ضمان تعزيز مساءلة املكاتب امليدانية؛   )2(

إدارة عملية إمداد املكاتب امليدانية باملوظفني فيما يخص مناصب املديرين/الرؤساء وموظفي الدعم الدائمني،    )3(
وتقييم أداء املديرين/الرؤساء؛

)4( رصد األداء العام للشبكة امليدانية بانتظام؛

تدبري وإدارة ورصد استخدام االعتمادات املالية املخصصة لتغطية نفقات تشغيل املكاتب امليدانية، وتعزيز    )5(
القدرات اإلدارية للمكاتب امليدانية عن طريق الدعم والتدريب وتقييم االحتياجات الخاصة بالتوظيف؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 400 999 93 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي  )ب(  
تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من    - 2
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق النتيجتني املنشودتني التاليتني:

تحسني قدرة الشبكة امليدانية عىل االستجابة وتعزيز استدامتها؛   )1(

تعزيز استدامة الشبكة امليدانية عن طريق تحسني تدبري شؤونها املالية وإدارتها، وكذلك عن طريق تلبية االحتياجات    )2(
القائمة والناشئة.

ستواصل  امليداني،  الصعيد  عىل  وخربتها  بتجربتها  بعيد  حّد  إىل  يرتهنان  وعمقه  اليونسكو  عمل  جدوى  أن  بما   ٠٨٠٠١
بغية  امليدانية  العمليات  وإدارة  التنفيذية  ثقافتها  وستعزز  امليدانية.  أنشطتها  تعزيز  إىل  الرامية  جهودها  املنظمة 

مساعدة الدول األعضاء عىل نحو فعال يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املدرجة يف خطة عام 2030.

القرارين  مراعاة  مع  العام،  واملؤتمر  التنفيذي  املجلس  قرارات  مع  تماشياً  الشأن  هذا  يف  الالزمة  التدابري  وستُتّخذ   ٠٨٠٠٢
ملا  وفقاً  امليدانية،  الشبكة  إصالح  عملية  وتقوم  امليدانية.  الشبكة  بإصالح  املتعلقني  و36م/107  185م ت/29 
املكاتب  من  محدوداً  عدداً  يشمل  املستوى  ثنائي  نموذج  عىل  والثالثني،  السادسة  دورته  إبان  العام  املؤتمر  قرره 
اإلقليمية املتعددة القطاعات وعدداً من املكاتب عىل املستوى الوطني، بما فيها مكاتب املرشوعات ووحدات التنسيق. 
ستستفيد  التي  امليدانية  الشبكة  استدامة  تعزيز  صوب  الجهود  من  املزيد  توجيه  ويجب  صالحة  أهدافها  تزال  وال 
أيضاً من الخربة املكتسبة عقب تنفيذ اإلصالح امليداني يف منطقة أفريقيا. وستتواصل املشاورات مع الدول األعضاء 

واملجموعات اإلقليمية طوال فرتة عملية اإلصالح.

وسيضطلع قسم دعم وتنسيق العمل امليداني، يف إطار مهاّمه، بوصفه الهيئة املركزية املعنية بتنسيق عمل الشبكة   ٠٨٠٠3
امليدانية ورصده، بإدارة شؤون مجموع موظفي دعم وتنسيق العمل امليداني )أي مديري ورؤساء املكاتب امليدانية 
الخضوع  الكامل ملبدأ  التطبيق  املكاتب بفعالية وكفاءة، يف ظل  الدعم األساسيني فيها( لضمان سري عمل  وموظفي 

للمساءلة وتسلسل التبعية اإلدارية، من خالل جملة أمور منها ما ييل:
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تقديم الدعم اإلداري إىل مديري ورؤساء املكاتب امليدانية؛ ▪

اإلسهام يف استجابة املقر عىل نحو موحّد ومتّسق لشواغل املكاتب امليدانية وأنشطتها؛ ▪

رصد أداء مديري ورؤساء املكاتب امليدانية وموظفي الدعم األساسيني والحفاظ عىل الرتابط فيما بينهم؛ ▪

ضمان أن يقوم تقييم أداء مديري ورؤساء املكاتب امليدانية عىل النتائج املنشودة الرئيسية وأهداف األداء ومؤرشاته  ▪
املرتبطة بجوانب وظائفهم الرئيسية.

ويعّد مكتب اإلدارة املالية مرفق خدمات داخيل، يخضع للسلطة املبارشة للمديرة العامة ويتوىل إدارته املدير املايل.  ٠٨٠٠4

عملية  ذلك  يف  بما  امليدانية  املكاتب  إىل  التنفيذي  الدعم  لتقديم  منسقة  آلية  توفري  املالية  اإلدارة  مكتب  ويضمن   ٠٨٠٠5
التوجيه  وتقديم  امليدانية،  للمكاتب  التشغيلية  التكاليف  ورصد  إدارة  هذا  وسيشمل  اإلدارية.  الوحدات  يف  التوظيف 
بتحديد  املكتب  ويقوم  الحسابات.  مراجعة  عمليات  عن  املنبثقة  التوصيات  وتنفيذ  امليدانية  املكاتب  إىل  التنفيذي 
ترشيد  منها. وسيجري  للحد  تدابري  واقرتاح  املخاطر  الداخلية، ورصد  واملراقبة  امليزانية  الناشئة من حيث  املخاطر 
مكتب  وسيضطلع  جديدة.  برامج  إعداد  جدوى  تقييم  سيجري  كما  امليداني  الصعيد  عىل  القائمة  اإلدارية  الربامج 
القدرات  امليداني. وستُعزَّز  الصعيد  املتنامية عىل  االحتياجات  تلبي  آليات  بتطبيق نهج متسق واقرتاح  املالية  اإلدارة 
املالية  اإلدارة  كما سيعمل مكتب  األمثل،  النحو  الربنامج عىل  تنفيذ  قبل لضمان  أكثر من  امليدانية  للمكاتب  اإلدارية 
عمل  لرصد  اإلقليمية  املكاتب  تستخدمها  آلية  إنشاء  بفضل  امليدانية  املكاتب  بني  فيما  التعاون  توثيق  تيسري  عىل 
املكتب  املناطق. وسيضطلع  إىل سائر  يمتد  ثم  أفريقيا،  يبدأ تطبيق ذلك يف منطقة  أن  الوطنية ودعمه، عىل  املكاتب 
امليزانية فضالً  املالية وجوانب  الجوانب  التي تشمل  املتحدة  األمم  نطاق منظومة  اإلصالح عىل  فاعل يف عملية  بدور 
عن تنسيق ممارسات العمل، مثل اسرتاتيجية إجراءات وأساليب العمل، وذلك عن طريق تزويد املكاتب امليدانية بما 

يلزم من إرشاد لتيسري تنفيذ هذه االسرتاتيجية والتفاهم عىل مستوى فريق األمم املتحدة القطري.

النتيجة المنشودة ١: تحسين قدرة الشبكة الميدانية على االستجابة وتعزيز استدامتها

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

 ١ - إدارة الشبكة امليدانية وفقاً 
ألولويات املنظمة وقرارات 

الهيئتني الرئاسيتني

ضمان العمل املستدام يف  –
الشبكة امليدانية؛ ورصد 

فعالية وكفاءة املكاتب امليدانية 
وتعديلها بانتظام بحسب 

االقتضاء؛ وتنفيذ عملية 
اإلصالح امليداني يف املناطق 

األخرى وفقاً ملا قررته الهيئتان 
الرئاسيتان لليونسكو

ضمان العمل املستدام يف  –
الشبكة امليدانية؛ ورصد 

فعالية وكفاءة املكاتب امليدانية 
وتعديلها بانتظام بحسب 

االقتضاء

 ٢ - تقديم الدعم الفعال إىل مديري 
ورؤساء املكاتب امليدانية عن 

طريق توفري املساندة والرصد 
والتنسيق

تقديم الدعم إىل املكاتب  –
امليدانية وإسداء النصح 

واإلرشاد لها، عند االقتضاء

تقديم الدعم إىل املكاتب  –
امليدانية وإسداء النصح 

واإلرشاد لها، عند االقتضاء

 3 - إكمال تقييم أداء جميع مديري 
ورؤساء املكاتب امليدانية

تقييم أداء جميع رؤساء املكاتب  –
امليدانية وتقديم التقارير يف 

هذا الشأن بنهاية كل دورة من 
دورات تقييم األداء

تقييم أداء جميع رؤساء املكاتب  –
امليدانية وتقديم التقارير يف 

هذا الشأن بنهاية كل دورة من 
دورات تقييم األداء
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النتيجة المنشودة ٢: تعزيز استدامة الشبكة الميدانية عن طريق تحسين تدبير شؤونها المالية 
وإدارتها، وكذلك عن طريق تلبية االحتياجات القائمة والناشئة

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

 ١ - تحديد معايري واضحة بهدف 
إمداد املكاتب باملعلومات بشأن 

االحتياجات القائمة والناشئة

تحديد املخاطر الناشئة من  –
حيث امليزانية وعمليات املراقبة 

الداخلية واقرتاح تدابري للحّد 
من تلك املخاطر بما فيها إبالغ 

املعلومات إىل الوحدات املعنية 
بمراجعة الحسابات أو التحقيق 

أو برسم السياسات

رصد املخاطر استناداً إىل  –
املراقبة الداخلية عن طريق 

إعداد جداول املتابعة لإلدارة 
املالية 

تحديد املخاطر الناشئة من  –
حيث امليزانية وعمليات املراقبة 

الداخلية واقرتاح تدابري للحّد 
من تلك املخاطر بما فيها إبالغ 

املعلومات إىل الوحدات املعنية 
بمراجعة الحسابات أو التحقيق 

أو برسم السياسات

رصد املخاطر استناداً إىل  –
املراقبة الداخلية عن طريق 

إعداد جداول املتابعة لإلدارة 
املالية

 ٢ - ترشيد الربامج اإلدارية )املكتب 
امليداني واملعهد يف عّمان(

ترشيد وإتمام الربنامج اإلداري  –
الخاص بمكتب العراق يف عّمان

استعراض وإكمال الربامج  –
اإلدارية للمكاتب الخاصة 

بمعهد اليونسكو الدويل لبناء 
القدرات يف أفريقيا، يف أديس 

أبابا )IICBA(، ومعهد املهاتما 
غاندي للرتبية من أجل السالم 

والتنمية املستدامة، يف نيو 
دلهي )MGIEP(، واملركز 

الدويل للفيزياء النظرية 
وأكاديمية العلوم للعالم النامي 

)ICTP-TWAS(، باالستناد 
إىل الدروس املستخلصة من 

الربنامج الخاص بمكتب العراق 
يف عّمان

ترشيد وإتمام الربنامج اإلداري  –
الخاص بمكتب العراق يف عّمان

استعراض وإكمال الربامج  –
اإلدارية للمكاتب الخاصة 

بمعهد اليونسكو الدويل لبناء 
القدرات يف أفريقيا، يف أديس 

أبابا )IICBA(، ومعهد املهاتما 
غاندي للرتبية من أجل السالم 

والتنمية املستدامة، يف نيو 
دلهي )MGIEP(، واملركز 

الدويل للفيزياء النظرية 
وأكاديمية العلوم للعالم النامي 

)ICTP-TWAS(، باالستناد 
إىل الدروس املستخلصة من 

الربنامج الخاص بمكتب العراق 
يف عّمان

 3 - صياغة حلول بديلة إلعداد 
الربامج اإلدارية عىل الصعيد 

اإلقليمي من خالل تعزيز 
الوحدات اإلدارية للمكاتب 

املتعددة القطاعات واملكاتب 
اإلقليمية

إعداد إطار عمل يمّكن املكاتب  –
املتعددة القطاعات واملكاتب 

اإلقليمية يف أفريقيا من رصد 
املكاتب الوطنية والفرعية 
وتحديد املكان أو األماكن 

األخرى خارج منطقة أفريقيا 
لتكرار التجربة

إنشاء جهة اتصال تقوم عىل  –
مبدأ »املرفق الواحد« يف كل 

مكتب إقليمي بهدف دعم 
عمليات الرشاء والتعاقد

إنشاء جهة اتصال معنية  –
بامليزانية يف كل مكتب إقليمي 
بهدف دعم تخطيط امليزانية 

واإلبالغ عنها

إعداد إطار عمل يمّكن املكاتب  –
املتعددة القطاعات واملكاتب 

اإلقليمية يف أفريقيا من رصد 
املكاتب الوطنية والفرعية 
وتحديد املكان أو األماكن 

األخرى خارج منطقة أفريقيا 
لتكرار التجربة

إنشاء جهة اتصال تقوم عىل  –
مبدأ »املرفق الواحد« يف كل 

مكتب إقليمي بهدف دعم 
عمليات الرشاء والتعاقد
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ال التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالرإصالح الشبكة امليدانية 

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع بحسب مصدر التمويل وميزانية املوظفني

 ميزانيةامليزانية التشغيلية
املجموعاملوظفني

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 595.2 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
 املجموع العجزالطوعية

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر   دوالر   دوالر  دوالر 

التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة 
٠٠٠ ٧4٠ 3  ––––000 740 3 ٠٠٠ ٧4٠ 3 200 080 8003 659امليدانية

1  تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال 
الودائع ومصادر أخرى.

لعملية إصالح  التدريجي  التنفيذ  الناجمة عن  املتكررة  املتكررة وغري  التكاليف  امليزانية هذا  بند  يتضمن 
الشبكة امليدانية لليونسكو خالل الفرتة التي تشملها الوثيقة 39م/5.
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الباب الثاني – باء – الخدمات املتعلقة بالربامج

  الباب الثاني - باء - ١    امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

595.٢ مليون دوالر
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النتائج املنشودة

التوزيع بحسب مصدر التمويلالتوزيع بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية املوظفني

املجموع ميزانية املوظفني  امليزانية التشغيلية 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

الفصل ١ تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا

600 694 3  -    -    -    -    600 694 3  600 694 3  600 694 3  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تعزيز تأثري برامج اليونسكو يف أفريقيا وإبرازها 
من خالل االرتقاء بالتنسيق والرصد فيما يخص 

االسرتاتيجية التنفيذية الخاصة باألولوية املتمثلة يف 
أفريقيا )2014-2021(، وتحسني فهم تحديات 

وفرص تحقيق التنمية يف أفريقيا

  2 273 200  2 273 200  1 773 200    -    -    -  500 000  2 273 200

النتيجة 
املنشودة 2

تعزيز الدعم املقّدم إىل األولوية املتمثلة يف أفريقيا 
من خالل إقامة املزيد من الرشاكات االسرتاتيجية 
مع الجهات املعنية من القطاعني العام والخاص 

وزيادة كفاءة هذه الرشاكات

  694 500  694 500  694 500    -    -    -    -  694 500

٧٠٠ 96٧ ٢  ٠٠٠ 5٠٠  -    -    -    ٧٠٠ 46٧ ٢  ٧٠٠ 96٧ ٢  -    ٧٠٠ 96٧ ٢  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

3٠٠ 66٢ 6  ٠٠٠ 5٠٠  -    -    -    3٠٠ ١6٢ 6  3٠٠ 66٢ 6  6٠٠ 694 3  ٧٠٠ 96٧ ٢  املجموع، الفصل ١

الفصل ٢  تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق املساواة 
بني الجنسني

000 646 1  -    -    -    -    000 646 1  000 646 1  000 646 1  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

إسهام اليونسكو بصورة منهجية وشاملة يف 
تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة يف 
مجاالت اختصاص املنظمة، عن طريق األخذ 

بمنظور يتيح إحداث التغيري املنشود ومواصلة 
السعي إىل تحقيق الهدفني الشاملني املتمثلني 

يف السالم الدائم والتنمية املستدامة، مع تعزيز 
القدرات الالزمة لهذا الغرض

  249 674  249 674  211 574    -    -  38 100    -  249 674

النتيجة 
املنشودة 2

نجاح اليونسكو يف أن تكون جهة فاعلة بارزة عىل 
الصعيد الدويل واإلقليمي والُقطري فيما يخص 
تعزيز املساواة بني الجنسني يف جميع مجاالت 

اختصاصها، وال سيّما عن طريق الرتويج وإقامة 
الشبكات والرشاكات املبتكرة

  291 026  291 026  291 026    -    -    -    -  291 026

النتيجة 
املنشودة 3

تعزيز املساواة بني املوظفني يف فرص التقدم 
الوظيفي وتعزيز التكافؤ فيما بينهم عىل صعيد 

اتخاذ القرارات بفضل الثقافة التنظيمية لليونسكو

  77 200  77 200  77 200    -    -    -    -  77 200

9٠٠ 6١٧  -    ١٠٠ 3٨  -    -    ٨٠٠ 5٧9  9٠٠ 6١٧  -    9٠٠ 6١٧  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

9٠٠ ٢63 ٢  -    ١٠٠ 3٨  -    -    ٨٠٠ ٢٢5 ٢  9٠٠ ٢63 ٢  ٠٠٠ 646 ١  9٠٠ 6١٧  املجموع، الفصل ٢

الفصل 3 التخطيط االسرتاتيجي

000 959 10  -    -    -    100 349 4  900 609 6  000 959 10  000 959 10  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

االضطالع بوظائف الربمجة والرصد وإعداد 
التقارير وفقاً لنهج اليونسكو املتمثل يف اإلدارة 

وامليزنة القائمتني عىل النتائج، مع االمتثال 
للتوجهات االسرتاتيجية وإطار الربمجة وأولوياتها 

التي تحددها الهيئتان الرئاسيتان واملديرة العامة

  430 100  430 100  430 100    -    -    -    -  430 100

النتيجة 
املنشودة 2

ضمان تنسيق األنشطة الرامية إىل تعبئة املوارد 
يف املنظمة برمتها، مع الرتكيز بوجه خاص عىل 

تعزيز التوافق وإمكانية التنبؤ واملرونة والشفافية 
يف طريقة توفري املوارد الالزمة للمنظمة، فضالً عن 

التشجيع عىل تنويع الجهات املانحة

  1 292 600  1 292 600  892 600    -    -    -  400 000  1 292 600

الودائع  ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
ومصادر أخرى.
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النتائج املنشودة

التوزيع بحسب مصدر التمويلالتوزيع بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية املوظفني

املجموع ميزانية املوظفني  امليزانية التشغيلية 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

النتيجة 
املنشودة 3

إبراز وتعزيز إسهام اليونسكو الربنامجي ومكانتها 
يف مجال التعاون بني وكاالت األمم املتحدة عىل 

الصعيد الُقطري واإلقليمي والعاملي سعياً إىل تنفيذ 
خطة التنمية املستدامة لعام 2030

  326 400  326 400  326 400    -    -    -    -  326 400

١٠٠ ٠49 ٢  ٠٠٠ 4٠٠  -    -    -    ١٠٠ 649 ١  ١٠٠ ٠49 ٢  -    ١٠٠ ٠49 ٢  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

١٠٠ ٠٠٨ ١3  ٠٠٠ 4٠٠  -    -    ١٠٠ 349 4  ٠٠٠ ٢59 ٨  ١٠٠ ٠٠٨ ١3  ٠٠٠ 959 ١٠  ١٠٠ ٠49 ٢  املجموع، الفصل 3

الفصل 4 إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة

100 991 8  -    -    -    -    100 991 8  100 991 8  100 991 8  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تعزيز تنفيذ الربنامج عن طريق تحسني استخدام 
الذاكرة املؤسسية وإدارة املعارف والحلول املبتكرة 

التي توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  5 327 500  5 327 500  1 327 500    -    -  4 000 000    -  5 327 500

6٠٠ 3١٨ ١4  -    ٠٠٠ ٠٠٠ 4  -    -    6٠٠ 3١٨ ١٠  6٠٠ 3١٨ ١4  ١٠٠ 99١ ٨  5٠٠ 3٢٧ 5  املجموع، الفصل 4

الفصل 5 العالقات الخارجية وإعالم الجمهور

600 597 18  -    -    000 162  -    600 435 18  600 597 18  600 597 18  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تعزيز التعاون مع الدول األعضاء، وال سيّما عن 
طريق وفودها الدائمة لدى اليونسكو ومجموعات 

الدول األعضاء املؤلفة يف اليونسكو؛ وتحسني 
ُسبل االنتفاع بالوسائل واملواد اإلعالمية املتوفرة، 

واالرتقاء بجودة املضامني املتاحة عىل اإلنرتنت

  845 900  845 900  845 900    -    -    -    -  845 900

النتيجة 
املنشودة 2

تعزيز إسهام اللجان الوطنية يف تنفيذ واستعراض 
برامج اليونسكو عىل مختلف املستويات وزيادة 
فعالية هذا اإلسهام عن طريق إجراء مشاورات 

وتنظيم أنشطة للتواصل وبناء القدرات بانتظام

  816 100  816 100  816 100    -    -    -    -  816 100

النتيجة 
املنشودة 3

زيادة مشاركة اليونسكو يف أنشطة منظومة األمم 
املتحدة والتشديد عىل دورها الريادي يف املجاالت 
الرئيسية؛ وتعزيز التعاون مع املنظمات الدولية 

الحكومية يف مجاالت اختصاص اليونسكو، 
وال سيّما عن طريق إبرام مذكرات تفاهم لهذا 

الغرض؛ وإنعاش شبكة املنظمات غري الحكومية 
التي تقيم رشاكات رسمية مع اليونسكو وتجديد 

الرشاكات القائمة معها، وتوسيع نطاق هذه 
الشبكة وإبرازها

  367 200  367 200  367 200    -    -    -    -  367 200

النتيجة 
املنشودة 4

تقديم صورة وافية عن أنشطة اليونسكو 
وأولوياتها عن طريق اضطالع املنظمة بنفسها 

بإنتاج نصوص وصور ورسوم بيانية وتسجيالت 
مرئية ونرشها عرب منابرها املختلفة، وترويجها 
بكل الوسائل، والسعي إىل حصولها عىل تغطية 

إعالمية واسعة يف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية 
ومنابر اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي، 

لتحسني معرفة الناس برسالة اليونسكو واملهمة 
املسندة إليها 

  477 600  477 600  477 600    -    -    -    -  477 600

النتيجة 
املنشودة 5

تحسني الصورة املؤسسية لليونسكو عن طريق 
إنشاء منظومات رشكاء )تضم وسائل اإلعالم 

والجهات الراعية والوكاالت التنفيذية( وإدارة هذه 
املنظومات من أجل إقامة حمالت إعالمية، ومشاريع 

لإلعالم والتسويق، وأنشطة إلعالم الجمهور 
وفعاليات خاصة يف املقر

  328 700  328 700  328 700    -    -    -    -  328 700

الودائع  ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
ومصادر أخرى.
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النتائج املنشودة

التوزيع بحسب مصدر التمويلالتوزيع بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية املوظفني

املجموع ميزانية املوظفني  امليزانية التشغيلية 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

النتيجة 
املنشودة 6

تعزيز املساهمات الفكرية لليونسكو عن طريق 
إصدار مطبوعات ومنشورات عالية الجودة، ومنها 

مجلة "رسالة اليونسكو"، وتوزيعها عمالً بسياسة 
االنتفاع الحر باملعلومات، وبالتعاون الوثيق مع 

الرشكاء يف مجال النرش لضمان بلوغ جمهور 
عريض؛ وإعالء شأن اسم اليونسكو وشعارها 

وحمايتهما وتعزيزهما عن طريق املبادرات الخاصة 
بالعالمات املميزة والتسويق؛ واالحتفاء بالكتب 

واملطالعة والتشجيع عىل تأليف الكتب ومطالعتها 
عن طريق االحتفال باليوم العاملي للكتاب وحقوق 

املؤلف واالستعانة بربنامج العاصمة العاملية للكتاب

  3 211 200  3 211 200  442 600    -  2 768 600    -    -  3 211 200

النتيجة 
املنشودة 7

تيسري نرش املعارف واملعلومات عن طريق املنصة 
اإللكرتونية املتكاملة إلدارة محتوى املواقع 

اإللكرتونية املتوفرة بعدة لغات النتفاع مختلف 
املستخدمني بها

  396 300  396 300  396 300    -    -    -    -  396 300

٠٠٠ 443 6  -    -    6٠٠ ٧6٨ ٢  -    4٠٠ 6٧4 3  ٠٠٠ 443 6  -    ٠٠٠ 443 6  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ ٠4٠ ٢5  -    -    6٠٠ 93٠ ٢  -    ٠٠٠ ١١٠ ٢٢  6٠٠ ٠4٠ ٢5  6٠٠ 59٧ ١٨  ٠٠٠ 443 6  املجموع، الفصل 5

الفصل 6 دعم وتنسيق العمل امليداني

400 565 1  -    -    -    -    400 565 1  400 565 1  400 565 1  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تعزيز استدامة الشبكة امليدانية عن طريق 
االضطالع بالتوجيه االسرتاتيجي لعمل املكاتب 

امليدانية وتنسيقه ودعمه

  466 800  466 800  266 800    -    -  200 000    -  466 800

النتيجة 
املنشودة 2

أخذ اليونسكو بنهج مؤسيس شامل ومتسق من 
أجل التأهب لألزمات والتصدي لها

  42 700  42 700  42 700    -    -    -    -  42 700

النتيجة 
املنشودة 3

تقديم الدعم الالزم إىل املكاتب امليدانية لتمكينها 
من التأهب لألزمات الجديدة والطويلة األمد 

والتصدي لها

  288 200  288 200  288 200    -    -    -    -  288 200

النتيجة 
املنشودة 4

املساهمة واملشاركة يف آليات وإجراءات التنسيق 
العامة التي تضعها األمم املتحدة )وغريها من 

الجهات( إبّان األزمات

  53 100  53 100  53 100    -    -    -    -  53 100

٨٠٠ ٨5٠  -    ٠٠٠ ٢٠٠  -    -    ٨٠٠ 65٠  ٨٠٠ ٨5٠  -    ٨٠٠ ٨5٠  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٢٠٠ 4١6 ٢  -    ٠٠٠ ٢٠٠  -    -    ٢٠٠ ٢١6 ٢  ٢٠٠ 4١6 ٢  4٠٠ 565 ١  ٨٠٠ ٨5٠  املجموع، الفصل 6

٧٠٠ 453 45  -    -    ٠٠٠ ١6٢  ١٠٠ 349 4  6٠٠ 94٢ 4٠  ٧٠٠ 453 45  ٧٠٠ 453 45  -    املجموع، املوظفون )الوظائف الثابتة)

٠٠٠ ٢56 ١٨  ٠٠٠ 9٠٠  ١٠٠ ٢3٨ 4  6٠٠ ٧6٨ ٢  -    3٠٠ 349 ١٠  ٠٠٠ ٢56 ١٨  -    ٠٠٠ ٢56 ١٨  املجموع، امليزانية التشغيلية

٧٠٠ ٧٠9 63  ٠٠٠ 9٠٠  ١٠٠ ٢3٨ 4  6٠٠ 93٠ ٢  ١٠٠ 349 4  9٠٠ ٢9١ 5١  ٧٠٠ ٧٠9 63  ٧٠٠ 453 45  ٠٠٠ ٢56 ١٨  املجموع، الباب الثاني - باء

الودائع  ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
ومصادر أخرى.
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  الباب الثاني - باء - ٢    امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

595.٢ مليون دوالر

النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

الفصل ١ تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا

600 694 3  ––––600 694 3  600 694 3  600 694 3  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

000 575  ––––000 575  000 575  000 575  املوظفون املؤقتون

000 360  ––––000 360  000 360  000 360  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 450  000 50  –––000 400  000 450  000 450  تكاليف بعثات املوظفني

000 500  000 100  –––000 400  000 500  000 500  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 326  000 100  –––000 226  000 326  000 326  الخدمات التعاقدية

000 300  000 200  –––000 100  000 300  000 300  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
األخرى

  256 700  256 700  206 700–––  50 000  256 700

000 200  ––––000 200  000 200  000 200  النفقات األخرى

٧٠٠ 96٧ ٢  ٠٠٠ 5٠٠  –––٧٠٠ 46٧ ٢  ٧٠٠ 96٧ ٢  –٧٠٠ 96٧ ٢  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

3٠٠ 66٢ 6  ٠٠٠ 5٠٠  –––3٠٠ ١6٢ 6  3٠٠ 66٢ 6  6٠٠ 694 3  ٧٠٠ 96٧ ٢  املجموع، الفصل ١

الفصل ٢  تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق 
املساواة بني الجنسني

000 646 1  ––––000 646 1  000 646 1  000 646 1  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

100 42  ––––100 42  100 42  100 42  املوظفون املؤقتون

000 52  ––––000 52  000 52  000 52  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 302  ––––000 302  000 302  000 302  تكاليف بعثات املوظفني

100 69  –100 38  ––000 31  100 69  100 69  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 42  ––––000 42  000 42  000 42  الخدمات التعاقدية

000 52  ––––000 52  000 52  000 52  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
األخرى

  38 900  38 900  38 900––––  38 900

800 19  ––––800 19  800 19  800 19  النفقات األخرى

9٠٠ 6١٧  –١٠٠ 3٨  ––٨٠٠ 5٧9  9٠٠ 6١٧  –9٠٠ 6١٧  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

9٠٠ ٢63 ٢  –١٠٠ 3٨  ––٨٠٠ ٢٢5 ٢  9٠٠ ٢63 ٢  ٠٠٠ 646 ١  9٠٠ 6١٧  املجموع، الفصل ٢

الفصل 3 التخطيط االسرتاتيجي

000 959 10  –––100 349 4  900 609 6  000 959 10  000 959 10  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

000 400  ––––000 400  000 400  000 400  املوظفون املؤقتون

000 5  ––––000 5  000 5  000 5  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 440  ––––000 440  000 440  000 440  تكاليف بعثات املوظفني

000 750  000 400  –––000 350  000 750  000 750  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 100  ––––000 100  000 100  000 100  الخدمات التعاقدية

000 50  ––––000 50  000 50  000 50  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
األخرى

  274 100  274 100  274 100––––  274 100

000 30  ––––000 30  000 30  000 30  النفقات األخرى

١٠٠ ٠49 ٢  ٠٠٠ 4٠٠  –––١٠٠ 649 ١  ١٠٠ ٠49 ٢  –١٠٠ ٠49 ٢  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

١٠٠ ٠٠٨ ١3  ٠٠٠ 4٠٠  ––١٠٠ 349 4  ٠٠٠ ٢59 ٨  ١٠٠ ٠٠٨ ١3  ٠٠٠ 959 ١٠  ١٠٠ ٠49 ٢  املجموع، الفصل 3

الودائع  ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
ومصادر أخرى.
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النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

الفصل 4  إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة

100 991 8  ––––100 991 8  100 991 8  100 991 8  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

000 150  ––––000 150  000 150  000 150  املوظفون املؤقتون

––––––––بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 25  ––––000 25  000 25  000 25  تكاليف بعثات املوظفني

000 275  ––––000 275  000 275  000 275  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 650 4  –000 000 4  ––000 650  000 650 4  000 650 4  الخدمات التعاقدية

100 35  ––––100 35  100 35  100 35  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
األخرى

  192 400  192 400  192 400––––  192 400

––––––––النفقات األخرى

5٠٠ 3٢٧ 5  –٠٠٠ ٠٠٠ 4  ––5٠٠ 3٢٧ ١  5٠٠ 3٢٧ 5  –5٠٠ 3٢٧ 5  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ 3١٨ ١4  –٠٠٠ ٠٠٠ 4  ––6٠٠ 3١٨ ١٠  6٠٠ 3١٨ ١4  ١٠٠ 99١ ٨  5٠٠ 3٢٧ 5  املجموع، الفصل 4

الفصل 5 العالقات الخارجية وإعالم الجمهور

600 597 18  ––000 162  –600 435 18  600 597 18  600 597 18  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––––        امليزانية التشغيليةثانياً -

900 196 2  ––000 899  –900 297 1  900 196 2  900 196 2  املوظفون املؤقتون

000 120  ––––000 120  000 120  000 120  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 440  ––000 100  –000 340  000 440  000 440  تكاليف بعثات املوظفني

000 615 1  ––100 149 1  –900 465  000 615 1  000 615 1  تكاليف االستشاريني والخرباء

500 015 1  ––500 545  –000 470  500 015 1  500 015 1  الخدمات التعاقدية

––––––––        التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
األخرى

  1 055 600  1 055 600  980 600–  75 000––  1 055 600

––––––––        النفقات األخرى

٠٠٠ 443 6  ––6٠٠ ٧6٨ ٢  –4٠٠ 6٧4 3  ٠٠٠ 443 6  –٠٠٠ 443 6  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ ٠4٠ ٢5  ––6٠٠ 93٠ ٢  –٠٠٠ ١١٠ ٢٢  6٠٠ ٠4٠ ٢5  6٠٠ 59٧ ١٨  ٠٠٠ 443 6  املجموع، الفصل 5

الفصل 6 دعم وتنسيق العمل امليداني

400 565 1  ––––400 565 1  400 565 1  400 565 1  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––امليزانية التشغيليةثانياً -

693 62  ––––693 62  693 62  693 62  املوظفون املؤقتون

––––––––        بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 128  ––––000 128  000 128  000 128  تكاليف بعثات املوظفني

000 140  ––––000 140  000 140  000 140  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 134  ––––000 134  000 134  000 134  الخدمات التعاقدية

864 27  ––––864 27  864 27  864 27  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
األخرى

  243 189  243 189  43 189––  200 000–  243 189

054 115  ––––054 115  054 115  054 115  النفقات األخرى

٨٠٠ ٨5٠  –٠٠٠ ٢٠٠  ––٨٠٠ 65٠  ٨٠٠ ٨5٠  –٨٠٠ ٨5٠  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٢٠٠ 4١6 ٢  –٠٠٠ ٢٠٠  ––٢٠٠ ٢١6 ٢  ٢٠٠ 4١6 ٢  4٠٠ 565 ١  ٨٠٠ ٨5٠  املجموع، الفصل 6

٧٠٠ 453 45  ––٠٠٠ ١6٢  ١٠٠ 349 4  6٠٠ 94٢ 4٠  ٧٠٠ 453 45  ٧٠٠ 453 45  –املجموع، املوظفون )الوظائف الثابتة)

٠٠٠ ٢56 ١٨  ٠٠٠ 9٠٠  ١٠٠ ٢3٨ 4  6٠٠ ٧6٨ ٢  –3٠٠ 349 ١٠  ٠٠٠ ٢56 ١٨  –٠٠٠ ٢56 ١٨  املجموع، امليزانية التشغيلية

٧٠٠ ٧٠9 63  ٠٠٠ 9٠٠  ١٠٠ ٢3٨ 4  6٠٠ 93٠ ٢  ١٠٠ 349 4  9٠٠ ٢9١ 5١  ٧٠٠ ٧٠9 63  ٧٠٠ 453 45  ٠٠٠ ٢56 ١٨  املجموع، الباب الثاني - باء

الودائع  ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
ومصادر أخرى.
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 الباب الثاني - باء - ١    امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

5١٨ مليون دوالر )خطة اإلنفاق)

النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

الفصل ١ تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا

500 682 3  ––––500 682 3  500 682 3  500 682 3  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

–امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تعزيز تأثري برامج اليونسكو يف أفريقيا وإبرازها من 
خالل االرتقاء بالتنسيق والرصد فيما يخص االسرتاتيجية 

 التنفيذية الخاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا
)2014-2021(، وتحسني فهم تحديات وفرص تحقيق 

التنمية يف أفريقيا

  791 200  791 200  291 200–––  500 000  791 200

النتيجة 
املنشودة 2

تعزيز الدعم املقّدم إىل األولوية املتمثلة يف أفريقيا من خالل 
إقامة املزيد من الرشاكات االسرتاتيجية مع الجهات املعنية 
من القطاعني العام والخاص وزيادة كفاءة هذه الرشاكات

  131 300  131 300  131 300––––  131 300

5٠٠ 9٢٢  ٠٠٠ 5٠٠  –––5٠٠ 4٢٢  5٠٠ 9٢٢  –5٠٠ 9٢٢  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٠٠٠ 6٠5 4  ٠٠٠ 5٠٠  –––٠٠٠ ١٠5 4  ٠٠٠ 6٠5 4  5٠٠ 6٨٢ 3  5٠٠ 9٢٢  املجموع، الفصل ١

 الفصل ٢  تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق املساواة
بني الجنسني

700 641 1  ––––700 641 1  700 641 1  700 641 1  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

إسهام اليونسكو بصورة منهجية وشاملة يف تحقيق املساواة 
بني الجنسني وتمكني املرأة يف مجاالت اختصاص املنظمة، 

عن طريق األخذ بمنظور يتيح إحداث التغيري املنشود 
ومواصلة السعي إىل تحقيق الهدفني الشاملني املتمثلني يف 

السالم الدائم والتنمية املستدامة، مع تعزيز القدرات الالزمة 
لهذا الغرض

  132 300  132 300  94 200––  38 100–  132 300

النتيجة 
املنشودة 2

نجاح اليونسكو يف أن تكون جهة فاعلة بارزة عىل الصعيد 
الدويل واإلقليمي والُقطري فيما يخص تعزيز املساواة بني 

الجنسني يف جميع مجاالت اختصاصها، وال سيّما عن طريق 
الرتويج وإقامة الشبكات والرشاكات املبتكرة

  129 500  129 500  129 500––––  129 500

النتيجة 
املنشودة 3

تعزيز املساواة بني املوظفني يف فرص التقدم الوظيفي 
وتعزيز التكافؤ فيما بينهم عىل صعيد اتخاذ القرارات 

بفضل الثقافة التنظيمية لليونسكو

  34 100  34 100  34 100––––  34 100

9٠٠ ٢95  –١٠٠ 3٨  ––٨٠٠ ٢5٧  9٠٠ ٢95  –9٠٠ ٢95  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ 93٧ ١  –١٠٠ 3٨  ––5٠٠ ٨99 ١  6٠٠ 93٧ ١  ٧٠٠ 64١ ١  9٠٠ ٢95  املجموع، الفصل ٢

الفصل 3 التخطيط االسرتاتيجي

000 959 10  –––300 382 4  700 576 6  000 959 10  000 959 10  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

–––امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

االضطالع بوظائف الربمجة والرصد وإعداد التقارير وفقاً 
لنهج اليونسكو املتمثل يف اإلدارة وامليزنة القائمتني عىل 

النتائج، مع االمتثال للتوجهات االسرتاتيجية وإطار الربمجة 
وأولوياتها التي تحددها الهيئتان الرئاسيتان واملديرة العامة

  256 200  256 200  256 200––––  256 200

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

النتيجة 
املنشودة 2

ضمان تنسيق األنشطة الرامية إىل تعبئة املوارد يف املنظمة 
برمتها، مع الرتكيز بوجه خاص عىل تعزيز التوافق وإمكانية 

التنبؤ واملرونة والشفافية يف طريقة توفري املوارد الالزمة 
للمنظمة، فضالً عن التشجيع عىل تنويع الجهات املانحة

  770 000  770 000  370 000–––  400 000  770 000

النتيجة 
املنشودة 3

إبراز وتعزيز إسهام اليونسكو الربنامجي ومكانتها يف مجال 
التعاون بني وكاالت األمم املتحدة عىل الصعيد الُقطري 

واإلقليمي والعاملي سعياً إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030

  194 400  194 400  194 400––––  194 400

6٠٠ ٢٢٠ ١  ٠٠٠ 4٠٠  –––6٠٠ ٨٢٠  6٠٠ ٢٢٠ ١  –6٠٠ ٢٢٠ ١  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ ١٧9 ١٢  ٠٠٠ 4٠٠  ––3٠٠ 3٨٢ 4  3٠٠ 39٧ ٧  6٠٠ ١٧9 ١٢  ٠٠٠ 959 ١٠  6٠٠ ٢٢٠ ١  املجموع، الفصل 3

الفصل 4 إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة

100 991 8  ––––100 991 8  100 991 8  100 991 8  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تعزيز تنفيذ الربنامج عن طريق تحسني استخدام الذاكرة 
املؤسسية وإدارة املعارف والحلول املبتكرة التي توفرها 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  4 724 700  4 724 700  724 700––  4 000 000–  4 724 700

٨٠٠ ٧١5 ١3  –٠٠٠ ٠٠٠ 4  ––٨٠٠ ٧١5 9  ٨٠٠ ٧١5 ١3  ١٠٠ 99١ ٨  ٧٠٠ ٧٢4 4  املجموع، الفصل 4

الفصل 5 العالقات الخارجية وإعالم الجمهور

600 597 18  ––000 162  –600 435 18  600 597 18  600 597 18  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

–––امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تعزيز التعاون مع الدول األعضاء، وال سيّما عن طريق 
وفودها الدائمة لدى اليونسكو ومجموعات الدول األعضاء 

املؤلفة يف اليونسكو؛ وتحسني ُسبل االنتفاع بالوسائل 
واملواد اإلعالمية املتوفرة، واالرتقاء بجودة املضامني املتاحة 

عىل اإلنرتنت

  480 100  480 100  180 100–––  300 000  480 100

النتيجة 
املنشودة 2

تعزيز إسهام اللجان الوطنية يف تنفيذ واستعراض برامج 
اليونسكو عىل مختلف املستويات وزيادة فعالية هذا اإلسهام 

عن طريق إجراء مشاورات وتنظيم أنشطة للتواصل وبناء 
القدرات بانتظام

  400 100  400 100  200 100–––  200 000  400 100

النتيجة 
املنشودة 3

زيادة مشاركة اليونسكو يف أنشطة منظومة األمم املتحدة 
والتشديد عىل دورها الريادي يف املجاالت الرئيسية؛ 

وتعزيز التعاون مع املنظمات الدولية الحكومية يف مجاالت 
اختصاص اليونسكو، وال سيّما عن طريق إبرام مذكرات 

تفاهم لهذا الغرض؛ وإنعاش شبكة املنظمات غري الحكومية 
التي تقيم رشاكات رسمية مع اليونسكو وتجديد الرشاكات 

القائمة معها، وتوسيع نطاق هذه الشبكة وإبرازها

  190 000  190 000  90 000–––  100 000  190 000

النتيجة 
املنشودة 4

تقديم صورة وافية عن أنشطة اليونسكو وأولوياتها عن 
طريق اضطالع املنظمة بنفسها بإنتاج نصوص وصور 

ورسوم بيانية وتسجيالت مرئية ونرشها عرب منابرها 
املختلفة، وترويجها بكل الوسائل، والسعي إىل حصولها عىل 

تغطية إعالمية واسعة يف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية 
ومنابر اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي، لتحسني 

معرفة الناس برسالة اليونسكو واملهمة املسندة إليها 

  500 000  500 000  100 000–––  400 000  500 000

النتيجة 
املنشودة 5

تحسني الصورة املؤسسية لليونسكو عن طريق إنشاء 
منظومات رشكاء )تضم وسائل اإلعالم والجهات الراعية 

والوكاالت التنفيذية( وإدارة هذه املنظومات من أجل إقامة 
حمالت إعالمية، ومشاريع لإلعالم والتسويق، وأنشطة إلعالم 

الجمهور وفعاليات خاصة يف املقر

  352 000  352 000  52 000–––  300 000  352 000

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

النتيجة 
املنشودة 6

تعزيز املساهمات الفكرية لليونسكو عن طريق إصدار 
مطبوعات ومنشورات عالية الجودة، ومنها مجلة "رسالة 

اليونسكو"، وتوزيعها عمالً بسياسة االنتفاع الحر 
باملعلومات، وبالتعاون الوثيق مع الرشكاء يف مجال النرش 
لضمان بلوغ جمهور عريض؛ وإعالء شأن اسم اليونسكو 

وشعارها وحمايتهما وتعزيزهما عن طريق املبادرات 
الخاصة بالعالمات املميزة والتسويق؛ واالحتفاء بالكتب 

واملطالعة والتشجيع عىل تأليف الكتب ومطالعتها عن طريق 
االحتفال باليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف واالستعانة 

بربنامج العاصمة العاملية للكتاب

  3 424 800  3 424 800  336 200–  2 768 600–  320 000  3 424 800

النتيجة 
املنشودة 7

تيسري نرش املعارف واملعلومات عن طريق املنصة اإللكرتونية 
املتكاملة إلدارة محتوى املواقع اإللكرتونية املتوفرة بعدة 

لغات النتفاع مختلف املستخدمني بها

  870 000  870 000  70 000–––  800 000  870 000

٠٠٠ ٢١٧ 6  ٠٠٠ 4٢٠ ٢  –6٠٠ ٧6٨ ٢  –4٠٠ ٠٢٨ ١  ٠٠٠ ٢١٧ 6  –٠٠٠ ٢١٧ 6  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ ٨١4 ٢4  ٠٠٠ 4٢٠ ٢  –6٠٠ 93٠ ٢  –٠٠٠ 464 ١9  6٠٠ ٨١4 ٢4  6٠٠ 59٧ ١٨  ٠٠٠ ٢١٧ 6  املجموع، الفصل 5

الفصل 6 دعم وتنسيق العمل امليداني

400 565 1  ––––400 565 1  400 565 1  400 565 1  املوظفون )الوظائف الثابتة(والً -

–––امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تعزيز استدامة الشبكة امليدانية عن طريق االضطالع 
بالتوجيه االسرتاتيجي لعمل املكاتب امليدانية وتنسيقه 

ودعمه

  396 600  396 600  196 600––  200 000–  396 600

النتيجة 
املنشودة 2

أخذ اليونسكو بنهج مؤسيس شامل ومتسق من أجل التأهب 
لألزمات والتصدي لها

  32 800  32 800  32 800––––  32 800

النتيجة 
املنشودة 3

تقديم الدعم الالزم إىل املكاتب امليدانية لتمكينها من التأهب 
لألزمات الجديدة والطويلة األمد والتصدي لها

  218 400  218 400  218 400––––  218 400

النتيجة 
املنشودة 4

املساهمة واملشاركة يف آليات وإجراءات التنسيق العامة التي 
تضعها األمم املتحدة )وغريها من الجهات( إبّان األزمات

  38 300  38 300  38 300––––  38 300

١٠٠ 6٨6  –٠٠٠ ٢٠٠  ––١٠٠ 4٨6  ١٠٠ 6٨6  –١٠٠ 6٨6  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

5٠٠ ٢5١ ٢  –٠٠٠ ٢٠٠  ––5٠٠ ٠5١ ٢  5٠٠ ٢5١ ٢  4٠٠ 565 ١  ١٠٠ 6٨6  املجموع، الفصل 6

3٠٠ 43٧ 45  ––٠٠٠ ١6٢  3٠٠ 3٨٢ 4  ٠٠٠ ٨93 4٠  3٠٠ 43٧ 45  3٠٠ 43٧ 45  –املجموع، املوظفون )الوظائف الثابتة)

٨٠٠ ٠66 ١4  ٠٠٠ 3٢٠ 3  ١٠٠ ٢3٨ 4  6٠٠ ٧6٨ ٢  –١٠٠ ٧4٠ 3  ٨٠٠ ٠66 ١4  –٨٠٠ ٠66 ١4  املجموع، امليزانية التشغيلية

١٠٠ 5٠4 59  ٠٠٠ 3٢٠ 3  ١٠٠ ٢3٨ 4  6٠٠ 93٠ ٢  3٠٠ 3٨٢ 4  ١٠٠ 633 44  ١٠٠ 5٠4 59  3٠٠ 43٧ 45  ٨٠٠ ٠66 ١4  املجموع، الباب الثاني - باء

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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  الباب الثاني - باء - ٢    امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

5١٨ مليون دوالر )خطة اإلنفاق)

النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

الفصل ١ تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا

500 682 3  ––––500 682 3  500 682 3  500 682 3  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

000 40  ––––000 40  000 40  000 40  املوظفون املؤقتون

000 35  ––––000 35  000 35  000 35  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 180  000 50  –––000 130  000 180  000 180  تكاليف بعثات املوظفني

000 140  000 100  –––000 40  000 140  000 140  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 125  000 100  –––000 25  000 125  000 125  الخدمات التعاقدية

000 230  000 200  –––000 30  000 230  000 230  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
500 172  000 50  –––500 122  500 172  500 172  األخرى

––––––––النفقات األخرى

5٠٠ 9٢٢  ٠٠٠ 5٠٠  –––5٠٠ 4٢٢  5٠٠ 9٢٢  -  5٠٠ 9٢٢  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٠٠٠ 6٠5 4  ٠٠٠ 5٠٠  –––٠٠٠ ١٠5 4  ٠٠٠ 6٠5 4  5٠٠ 6٨٢ 3  5٠٠ 9٢٢  املجموع، الفصل ١

الفصل ٢  تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق 
املساواة بني الجنسني

700 641 1  ––––700 641 1  700 641 1  700 641 1  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

800 16  ––––800 16  800 16  800 16  املوظفون املؤقتون

000 21  ––––000 21  000 21  000 21  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

700 125  ––––700 125  700 125  700 125  تكاليف بعثات املوظفني

600 50  –100 38  ––500 12  600 50  600 50  تكاليف االستشاريني والخرباء

800 16  ––––800 16  800 16  800 16  الخدمات التعاقدية

000 21  ––––000 21  000 21  000 21  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
900 38  ––––900 38  900 38  900 38  األخرى

100 5  ––––100 5  100 5  100 5  النفقات األخرى

9٠٠ ٢95  –١٠٠ 3٨  ––٨٠٠ ٢5٧  9٠٠ ٢95  -  9٠٠ ٢95  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ 93٧ ١  –١٠٠ 3٨  ––5٠٠ ٨99 ١  6٠٠ 93٧ ١  ٧٠٠ 64١ ١  9٠٠ ٢95  املجموع، الفصل ٢

الفصل 3 التخطيط االسرتاتيجي

000 959 10  –––300 382 4  700 576 6  000 959 10  000 959 10  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

000 140  ––––000 140  000 140  000 140  املوظفون املؤقتون

000 5  ––––000 5  000 5  000 5  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 210  ––––000 210  000 210  000 210  تكاليف بعثات املوظفني

000 520  000 400  –––000 120  000 520  000 520  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 30  ––––000 30  000 30  000 30  الخدمات التعاقدية

000 40  ––––000 40  000 40  000 40  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
200 258  ––––200 258  200 258  200 258  األخرى

400 17  ––––400 17  400 17  400 17  النفقات األخرى

6٠٠ ٢٢٠ ١  ٠٠٠ 4٠٠  –––6٠٠ ٨٢٠  6٠٠ ٢٢٠ ١  -  6٠٠ ٢٢٠ ١  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ ١٧9 ١٢  ٠٠٠ 4٠٠  ––3٠٠ 3٨٢ 4  3٠٠ 39٧ ٧  6٠٠ ١٧9 ١٢  ٠٠٠ 959 ١٠  6٠٠ ٢٢٠ ١  املجموع، الفصل 3

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

الفصل 4  إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة

100 991 8  ––––100 991 8  100 991 8  100 991 8  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

000 50  ––––000 50  000 50  000 50  املوظفون املؤقتون

––––––––بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 25  ––––000 25  000 25  000 25  تكاليف بعثات املوظفني

000 75  ––––000 75  000 75  000 75  تكاليف االستشاريني والخرباء

300 370 4  –000 000 4  ––300 370  300 370 4  300 370 4  الخدمات التعاقدية

000 12  ––––000 12  000 12  000 12  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
400 192  ––––400 192  400 192  400 192  األخرى

––––––––النفقات األخرى

٧٠٠ ٧٢4 4  –٠٠٠ ٠٠٠ 4  ––٧٠٠ ٧٢4  ٧٠٠ ٧٢4 4  -  ٧٠٠ ٧٢4 4  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٨٠٠ ٧١5 ١3  –٠٠٠ ٠٠٠ 4  ––٨٠٠ ٧١5 9  ٨٠٠ ٧١5 ١3  ١٠٠ 99١ ٨  ٧٠٠ ٧٢4 4  املجموع، الفصل 4

الفصل 5 العالقات الخارجية وإعالم الجمهور

600 597 18  ––000 162  –600 435 18  600 597 18  600 597 18  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

000 420 2  000 420 2  ––––000 420 2  000 420 2  امليزانية التشغيليةثانياً -

000 969  ––000 899  –000 70  000 969  000 969  املوظفون املؤقتون

000 70  ––––000 70  000 70  000 70  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 170  ––000 100  –000 70  000 170  000 170  تكاليف بعثات املوظفني

100 209 1  ––100 149 1  –000 60  100 209 1  100 209 1  تكاليف االستشاريني والخرباء

500 709  ––500 545  –000 164  500 709  500 709  الخدمات التعاقدية

––––––––      التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
400 649  ––000 75  –400 574  400 649  400 649  األخرى

000 20  ––––000 20  000 20  000 20  النفقات األخرى

٠٠٠ ٢١٧ 6  ٠٠٠ 4٢٠ ٢  –6٠٠ ٧6٨ ٢  –4٠٠ ٠٢٨ ١  ٠٠٠ ٢١٧ 6  -  ٠٠٠ ٢١٧ 6  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ ٨١4 ٢4  ٠٠٠ 4٢٠ ٢  –6٠٠ 93٠ ٢  –٠٠٠ 464 ١9  6٠٠ ٨١4 ٢4  6٠٠ 59٧ ١٨  ٠٠٠ ٢١٧ 6  املجموع، الفصل 5

الفصل 6 دعم وتنسيق العمل امليداني

400 565 1  ––––400 565 1  400 565 1  400 565 1  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––امليزانية التشغيليةثانياً -

000 45  ––––000 45  000 45  000 45  املوظفون املؤقتون

––––––––      بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 96  ––––000 96  000 96  000 96  تكاليف بعثات املوظفني

000 105  ––––000 105  000 105  000 105  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 97  ––––000 97  000 97  000 97  الخدمات التعاقدية

000 20  ––––000 20  000 20  000 20  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
500 256  –000 200  ––500 56  500 256  500 256  األخرى

600 66  ––––600 66  600 66  600 66  النفقات األخرى

١٠٠ 6٨6  –٠٠٠ ٢٠٠  ––١٠٠ 4٨6  ١٠٠ 6٨6  -  ١٠٠ 6٨6  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

5٠٠ ٢5١ ٢  –٠٠٠ ٢٠٠  ––5٠٠ ٠5١ ٢  5٠٠ ٢5١ ٢  4٠٠ 565 ١  ١٠٠ 6٨6  املجموع، الفصل 6

3٠٠ 43٧ 45  ––٠٠٠ ١6٢  3٠٠ 3٨٢ 4  ٠٠٠ ٨93 4٠  3٠٠ 43٧ 45  3٠٠ 43٧ 45  –املجموع، املوظفون )الوظائف الثابتة)

٨٠٠ ٠66 ١4  ٠٠٠ 3٢٠ 3  ١٠٠ ٢3٨ 4  6٠٠ ٧6٨ ٢  –١٠٠ ٧4٠ 3  ٨٠٠ ٠66 ١4  –٨٠٠ ٠66 ١4  املجموع، امليزانية التشغيلية

١٠٠ 5٠4 59  ٠٠٠ 3٢٠ 3  ١٠٠ ٢3٨ 4  6٠٠ 93٠ ٢  3٠٠ 3٨٢ 4  ١٠٠ 633 44  ١٠٠ 5٠4 59  3٠٠ 43٧ 45  ٨٠٠ ٠66 ١4  املجموع، الباب الثاني - باء

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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الباب الثاني – باء – الخدمات املتعلقة بالربامج

الفصل ١: تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا

قرار املؤتمر العام 39م/47 بشأن تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا     ٠9١٠٠           

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:   - 1

العمل، خالل الفرتة 2018-2021، عىل تنفيذ خطة العمل املتعلقة باالسرتاتيجية التنفيذية الخاصة باألولوية املتمثلة  )أ(  
يف أفريقيا )2014-2021( وضمان االتساق والتكامل بني الربامج التي يجري االضطالع بها لصالح أفريقيا، والتي 
يجري إعدادها وفقاً لقرارات الهيئتني الرئاسيتني يف هذا الصدد واستناداً إىل النتائج والتوصيات التي تمخض عنها 
التقييم الخاص بأولوية اليونسكو املتمثلة يف أفريقيا الذي أجراه مرفق اإلرشاف الداخيل يف عام 2012، من أجل 

ما ييل:

تعزيز عمليات تنسيق ورصد األنشطة املضطلع بها لصالح أفريقيا وتحسينها وفقاً لالسرتاتيجية التنفيذية    )1(
الخاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا )2014-2021(؛

تعزيز التفكري االسترشايف ومبادرات االسترشاف فيما يخص التحديات التي تواجهها أفريقيا يف مجال التنمية،    )2(
وكذلك الفرص املتاحة لها يف هذا املجال، عن طريق تحديد هذه التحديات والفرص وتحليلها يف إطار خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030، ويف إطار خطة االتحاد األفريقي لعام 2063 املعنونة »أفريقيا التي نريدها«؛

امليض قدماً يف تعزيز الرشاكات االسرتاتيجية القائمة مع الدول األعضاء األفريقية ومفوضية االتحاد األفريقي    )3(
عن  ألفريقيا،  اإلقليمي  التنسيق  آلية  عرب  وال سيّما  املتحدة،  األمم  ووكاالت  اإلقليمية  االقتصادية  والجماعات 
طريق زيادة املشاركة واملساهمة يف تنفيذ خطة التنمية الخاصة بأفريقيا، مع أخذ امليزة النسبية لليونسكو 
اإلقليمي  التنسيق  آلية  مجاالت  مختلف  يف  االسرتاتيجية  اليونسكو  مساهمة  تستند  أن  عىل  االعتبار،  بعني 
ألفريقيا إىل الشبكة امليدانية يف أفريقيا وقطاعات الربنامج، ويضطلع مكتب اليونسكو لالتصال يف أديس أبابا 

وإدارة أفريقيا بتنسيق املساعي املبذولة يف هذا الصدد؛

حشد الرشاكات والشبكات وتوسيع نطاقها للمساعدة عىل نرش ثقافة السالم يف أفريقيا عن طريق القيام، عىل    )4(
سبيل املثال ال الحرص، بتنظيم »منتدى ثقافة السالم يف أفريقيا« )»منتدى لواندا«( الذي يُقام مرة كل عامني، 
وإنشاء »مدرسة السالم األفريقية«، وقيام الجهات املعنية املحلية واإلقليمية باتخاذ مبادرات محددة يف هذا 

الصدد؛

توسيع وتعزيز التكامل بني أنشطة املنظمة وأنشطة سائر وكاالت وصناديق وبرامج منظومة األمم املتحدة    )5(
العاملة يف أفريقيا، استناداً إىل املزايا النسبية؛

تشجيع التعبئة االجتماعية والتواصل االجتماعي لتعزيز األولوية املتمثلة يف أفريقيا؛   )6(

ضمان تنفيذ الربامج الطليعية لألولوية املتمثلة يف أفريقيا بوصفها عنارص أساسية للربامج الرئيسية، وضمان    )7(
إدماجها يف عمليات التخطيط القطاعي؛

رصد االلتزام باألولوية املتمثلة يف أفريقيا، وكذلك بالربامج الطليعية لهذه األولوية، يف جميع مراحل الربمجة    )8( 
وعىل جميع مستويات الربنامج، فيما يخص األنشطة املمولة من امليزانية العادية واألنشطة املمولة من املوارد 

الخارجة عن امليزانية؛

تعزيز عملية إعداد وتقديم التقارير بشأن األولوية املتمثلة يف أفريقيا، واالسرتاتيجية التنفيذية الخاصة بها    )9( 
)2014-2021(، وبرامجها الطليعية الستة، من أجل إظهار جدواها والتقدم املحرز فيها استناداً إىل التدابري 

التنفيذية التي تضطلع بها قطاعات الربنامج؛
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تعبئة موارد خارجة عن امليزانية لوضع األولوية املتمثلة يف أفريقيا موضع التطبيق؛   )10( 

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 300 662 6 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي  )ب(  
تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من    - 2
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق النتيجتني املنشودتني التاليتني:

بالتنسيق والرصد فيما يخص االسرتاتيجية  أفريقيا وإبرازها من خالل االرتقاء  اليونسكو يف  تعزيز تأثري برامج    )1(
التنفيذية الخاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا )2014-2021(، وتحسني فهم تحديات وفرص تحقيق التنمية يف 

أفريقيا؛

الجهات  املزيد من الرشاكات االسرتاتيجية مع  إقامة  املتمثلة يف أفريقيا من خالل  املقّدم إىل األولوية  الدعم  تعزيز    )2(
املعنية من القطاعني العام والخاص وزيادة كفاءة هذه الرشاكات.

فرتة  تشمل  التي  الجديدة  الربنامج  دورة  إطار  يف  والثالثني  التاسعة  للدورة  وامليزانية  الربنامج  وثيقة  تندرج   ٠9١٠١
 .)2021-2014( سنوات  ثماني  فرتة  تشمل  التي  األجل  املتوسطة  واالسرتاتيجية   )2017-2014( سنوات  أربع 
مجاالت  مختلف  يف  القارة  أحرزته  الذي  التقدم  وامليزانية  الربنامج  هذا  يراعي  أن  يجب  بأفريقيا،  يتعلق  وفيما 
التي تشملها االسرتاتيجية  الفرتة  لها خالل  التصدي  التي يتعني  التحديات  إىل مراعاة  املنظمة، باإلضافة  اختصاص 

املتوسطة األجل.

الوثيقة  التي تشملها  الفرتة  أفريقيا خالل  اليونسكو يف  بها  التي تضطلع  األنشطة  الصدد، سيتواصل دعم  ويف هذا   ٠9١٠٢
39م/5 يف إطار االسرتاتيجية التنفيذية الخاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا )2014-2021( التي اعتمدها املؤتمر 
العام يف دورته السابعة والثالثني. وهذه االسرتاتيجية هي ثمرة مشاورات واسعة النطاق أجريت مع جميع الجهات 
املعنية والرشكاء داخل املنظمة وخارجها، وشملت عدة منظمات من بينها االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية 
املتمثلة يف  اليونسكو  أولوية  لتقييم  عام 2012  وثيقة  الواردة يف  للتوصيات  االسرتاتيجية  اإلقليمية. وتستجيب هذه 

أفريقيا.

الرئيسية ألنشطة املنظمة يف أفريقيا، كما حّددت ستة برامج طليعية، بناء  التنفيذية املجاالت  وحّددت االسرتاتيجية   ٠9١٠3
وأسهمت  االسرتاتيجية.  األهداف  وصيغت  القطاعات،  أولويات  جميع  تشمل  األفريقية،  األعضاء  الدول  طلب  عىل 
الرئيسيني  الهدفني  تحقيق  وتوخت  وتأثريها،  أفريقيا  يف  املنظمة  أنشطة  إبراز  تعزيز  يف  الستة  الطليعية  الربامج 

الشاملني للمنظمة وهما:

بناء السالم من خالل إقامة مجتمعات شاملة للجميع وسلمية وقادرة عىل الصمود؛ ▪

تعزيز القدرات املؤسسية من أجل تحقيق التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر. ▪

أفريقيا  املتمثلة يف  العامة  اليونسكو  أولوية  تعديل  الذي يشّدد عىل »رضورة  بالقرار 199م ت/5-ثانياً-هاء،  عمالً   ٠9١٠4
لكي تتوافق مع خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وكذلك مع خطة االتحاد األفريقي لعام 2063 املعنونة »أفريقيا 
200م ت/13  الوثيقة  وتبنّي   .2016 أيلول/سبتمرب  يف  الغاية  هذه  لتحقيق  تعديل  عملية  أجريت  نريدها««،  التي 
املتمثلة  باألولوية  الخاصة  التنفيذية  االسرتاتيجية  أن  إىل  تشري  التي  العملية،  هذه  عنها  أسفرت  التي  النتائج  إعالم 
وخطة   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  أهداف  مع  شديداً  اتساقاً  تتسق  الستة  الطليعية  وبرامجها  أفريقيا  يف 
هاتني  يف  كبرية  مساهمة  تسهم  أن  اليونسكو  شأن  من  أن  إىل  الوثيقة  تشري  كما   .2063 لعام  األفريقي  االتحاد 
الخطتني، يف فرتة األعوام األربعة القادمة، من خالل االستناد إىل اإلنجازات التي تم تحقيقها، واالستفادة من مزاياها 

النسبية، ومواصلة استغالل خربتها يف مجاالت اختصاصها.

واعتمد املجلس التنفيذي، يف القرار 200م ت/13، مجموعة من التوجهات واملبادئ الرئيسية إلعداد مرشوع الوثيقة   ٠9١٠5
39م/5، مؤكداً أن االسرتاتيجية املتوسطة األجل الواردة يف الوثيقة 37م/4، التي تبنّي األولويتني العامتني املتمثلتنَي 
الطليعية  للربامج  داخلياً  استعراضاً  أفريقيا  إدارة  وأجرت  زالت صالحة.   ما  الجنسني،  بني  املساواة  أفريقيا ويف  يف 
منتصف شهر  إىل   2016 عام  من  األول/ديسمرب  كانون  من شهر  املمتدة  الفرتة  أفريقيا خالل  يف  املتمثلة  لألولوية 
كانون الثاني/يناير من عام 2017، وساعدها عىل إجراء االستعراض مرفُق اإلرشاف الداخيل، وشاركت فيه املكاتب 
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الطليعية  الربامج  أن  االستعراض  هذا  من  واتضح  بالربامج.  املتعلقة  الخدمات  ومرافق  الربنامج  وقطاعات  امليدانية 
يف  اليونسكو  عمل  عىل  مضافة  قيمة  إضفاء  يف  أسهمت  وأنها  للقطاعات  الرئيسية  العمل  محاور  مع  متسقة  كانت 
إليها  والنظر  األهداف  عىل  الطليعية  الربامج  تركيز  تحسني  يجب  أنه  أيضاً  االستعراض  من  تبنّي  أنه  بيد  أفريقيا. 

باعتبارها جزءاً ال يتجّزأ من الربامج الرئيسية، ومن ثم إدراجها يف عملية التخطيط القطاعية.

تطبيق  إىل  الرامية  املساعي  جميع  ورصد  تنسيق  أفريقيا  إدارة  ستواصل  التنفيذي،  املجلس  لقرارات  ووفقاً   ٠9١٠6
الربامج  تعّزز  أن  عىل  وستحرص   ،)2021-2014( أفريقيا  يف  املتمثلة  باألولوية  الخاصة  التنفيذية  االسرتاتيجية 
الطليعية الستة لألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا بروز عمل املنظمة وتأثريه يف أفريقيا، كما ذُكر يف املقدمة الخاصة 

بكل برنامج من الربامج الرئيسية الواردة يف مرشوع الوثيقة 39م/5.

وستواصل إدارة أفريقيا توفري الدعم يف مجال السياسات ويف الشؤون االسرتاتيجية، واإلسهام يف التقارير النظامية   ٠9١٠٧
االسرتاتيجي،  التخطيط  مكتب  مع  الوثيق  بالتعاون  الرئاسيتني،  الهيئتني  إىل  العامة  املديرة  تقّدمها  التي  الدورية 

وقطاعات الربنامج، واملكاتب امليدانية يف أفريقيا وغريها من الوحدات املعنية.

بني  فيما  التعاون  طريق  عن  مهمة  اسرتاتيجية  رشاكات  إقامة  عىل  الرشاكات،  يخص  فيما  أفريقيا،  إدارة  وستعمل   ٠9١٠٨
بلدان الجنوب والتعاون بني بلدان الشمال وبلدان الجنوب، وكذلك التعاون مع املؤسسات اإلقليمية والقطاع الخاص 
تنظيم أنشطة مشرتكة للدعوة واملنارصة بشأن القضايا اإلنمائية للقارة األفريقية  واملجتمع املدني. وسيجري أيضاً 
فيما  التنمية، وكذلك  الثقافة ألغراض  املناخ وتسخري  السكان وتغري  فيما يخص  تواجهها  التي  الجديدة  والتحديات 
التي  النتائج  تعزيز  عىل  جهودها  أفريقيا  إدارة  وسرتكز  السالم.  وثقافة  الجنسني  بني  واملساواة  الشباب  يخص 
مشرتكتني  مبادرتني  وتنفيذ  وضع  عىل  أفريقيا  إدارة  ستعمل  ذلك،  عن  وفضالً  الستة.  الطليعية  الربامج  حققتها 
بني القطاعات تتعلقان بمنطقة الساحل وبحرية تشاد بالتعاون الوثيق مع القطاعات واملكاتب امليدانية يف أفريقيا. 
الساحل. وستعمل  يف  واألمن  والسالم  املستدامة  التنمية  وتعزيز  تشاد  بحرية  إىل صون حوض  املبادرتان  وستهدف 
ثقافة  منتدى  وتنظيم  ديفوار،  كوت  يف  األفريقية  السالم  مدرسة  إنشاء  أجل  من  الدعم  من  املزيد  حشد  عىل  أيضاً 

السالم يف أفريقيا مرة كل عامني بمدينة لواندا يف أنغوال، وتنفيذ عملية السالم يف مايل.

التغريات  بشأن  االسترشايف  التفكري  عملية  وترويج  االسرتاتيجي،  الرصد  بعمليات  أيضاً  أفريقيا  إدارة  وستقوم   ٠9١٠9
يف  العاملة  أو  القارة  يف  الناشطة  االسترشافية  املؤسسات  مع  بالرشاكة  أفريقيا،  يف  تواجه  التي  والتحديات  والفرص 

أفريقيا.

املجّددة  الرشاكة  اإلقليمية، وال سيّما يف إطار  االقتصادية  األفريقي والجماعات  االتحاد  التعاون بني  سيجري توطيد   ٠9١١٠
إدارة  وستضمن   .2027-2017 للفرتة  والتنمية  للتكامل  أفريقيا  خطة  بشأن  األفريقي  واالتحاد  املتحدة  األمم  بني 
اليونسكو  مشاركة  الربنامج،  قطاعات  من  وبدعم  أبابا  أديس  يف  االتصال  مكتب  عرب  الخصوص،  هذا  يف  أفريقيا 
للرشاكة  املالئم  التقني  الدعم  توفري  أجل  من  أفريقيا،  يف  املتحدة  األمم  بوكاالت  الخاصة  اإلقليمي  التنسيق  آليات  يف 
بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنمية وللرشاكة الجديدة لتنمية أفريقيا. وسيستمر تنفيذ وتعزيز املبادرات املشرتكة 
يف  املتمثلة  لألولوية  الدعم  من  املزيد  حشد  أجل  من  ونيويورك،  وجنيف  بروكسل  يف  االتصال  مكاتب  مع  والتنسيق 

أفريقيا.

يف  املتمثلة  باألولوية  الخاصة  التنفيذية  االسرتاتيجية  تطبيق  إىل  الرامية  املساعي  ورصد  تنسيق  تعزيز  وسيجري   ٠9١١١
مع  والتعاون  التنسيق  تحسني  طريق  عن  األولوية  لهذه  الستة  الطليعية  الربامج  وتنفيذ   )2021-2014( أفريقيا 
بني  املعلومات  تشاطر  وتحسني  فيها،  واملشاركة  املستوى  رفيعة  اجتماعات  وعقد  الرئيسية،  الربنامج  قطاعات 
املكاتب امليدانية واملقر بمختلف وسائل التبادل، ومنها عىل سبيل املثال عقد اجتماعات منتظمة بواسطة »سكايب« 

كل ثالثة أشهر وعقد اجتماعات سنوية حضورية وإنشاء منرب إلكرتوني.

ستجري تنمية املبادرات الخاصة بالتوعية واالتصال من أجل تيسري التوصل إىل فهم مشرتك بشأن األولوية املتمثلة   ٠9١١٢
يف أفريقيا وتحسني إبرازها لدى جميع الجهات املعنية. وستفيض هذه املبادرات إىل عدة أمور منها إقامة الفعاليات 
الرشكاء. وسيعّزز نرش منجزات  الدولية، وغريها من  اإلعالم  الحسنة، ووسائط  النوايا  دعم سفراء  الخاصة، وحشد 

اليونسكو عىل نطاق واسع دعم الرشكاء، مما سيزيد تأثري عمل املنظمة يف القارة األفريقية.
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النتيجة المنشودة ١: تعزيز تأثير برامج اليونسكو في أفريقيا وإبرازها من خالل االرتقاء 
بالتنسيق والرصد فيما يخص االستراتيجية التنفيذية الخاصة باألولوية المتمثلة في أفريقيا 

)٢٠١4-٢٠٢١)، وتحسين فهم تحديات وفرص تحقيق التنمية في أفريقيا

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

تعزيز تنسيق املساعي الرامية   - ١
إىل تطبيق االسرتاتيجية التنفيذية 

الخاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا 
وتنفيذ الربامج الطليعية الستة لهذه 
األولوية، ورصد تلك املساعي رصداً 

فعاالً

 عقد و/أو حضور اجتماعني رفيعي  –
املستوى من أجل حشد دعم األطراف 

املعنية األفريقية الرئيسية )االتحاد 
األفريقي والتجمعات االقتصادية اإلقليمية 
وغريها( لوضع األولوية املتمثلة يف أفريقيا 

موضع التنفيذ.

 تبادل املعلومات بانتظام من خالل  –
سكايب ووسائل إلكرتونية واجتماعات 

مبارشة عىل هامش املؤتمر العام أو 
االجتماعات األخرى يف املقر

 عقد و/أو حضور اجتماعني رفيعي  –
املستوى من أجل حشد دعم األطراف 

املعنية األفريقية الرئيسية )االتحاد 
األفريقي والتجمعات االقتصادية 

اإلقليمية وغريها( لوضع األولوية املتمثلة 
يف أفريقيا موضع التنفيذ.

 تعزيز تشاطر املعلومات من خالل  –
عمليات التبادل النشطة واملنتظمة بني 
املكاتب امليدانية واملقر، من أجل تقييم 

التقدم املحرز والتحديات، ومناقشة سبل 
امليض قدماً يف تنفيذ األولوية املتمثلة يف 

أفريقيا.

تحسني الربط بني اليونسكو   - ٢
واملؤسسات املتعددة التخصصات 

)مختربات األفكار( التي تتصدى يف 
عملها لتحديات تحقيق التنمية يف 

أفريقيا

إنشاء شبكتني أو 3 شبكات جديدة و/أو  –
تعزيز ما هو قائم منها

عقد منتديني/اجتماعي مائدة مستديرة  –
بشأن القضايا املتعقلة بالتنمية يف أفريقيا

نرش وتوزيع منشور إىل منشورين  –
لإلسهام يف املناقشة الدائرة بشأن التنمية 

وعمليات التحول يف أفريقيا

إنشاء شبكتني جديدتني و/أو تعزيز  –
شبكتني قائمتني

عقد اثنني من املنتديات/اجتماعات  –
املائدة املستديرة بشأن القضايا املتعقلة 

بالتنمية يف أفريقيا

نرش وتوزيع منشور إىل منشورين  –
لإلسهام يف املناقشة الدائرة بشأن التنمية 

وعمليات التحول يف أفريقيا

حشد الجهات الفاعلة االجتماعية   - 3
وإسهامها يف تعزيز إبراز األولوية 

املتمثلة يف أفريقيا

دعم ترشيح من 2 إىل 3 شخصيات  –
أفريقية، نساء ورجاالً، من املمثلني 

واملطربني واملحسنني والرياضيني، ملناصب 
سفراء النوايا الحسنة أو الفنانني من أجل 

السالم أو األبطال الرياضيني

إقامة 3 رشاكات اسرتاتيجية مع وسائل  –
اإلعالم الدولية أو التلفزة من أجل ترويج 

األولوية املتمثلة يف أفريقيا

إقامة فعاليتني جانبتني، يف أثناء الفعاليات  –
االسرتاتيجية املهّمة يف أفريقيا من أجل 

ترويج األولوية املتمثلة يف أفريقيا )ومنها 
عىل سبيل املثال مؤتمر قمة االتحاد 

األفريقي، والجمعية السنوية لبنك التنمية 
األفريقي، ومنتدى الرؤساء التنفيذيني يف 

أفريقيا(

دعم ترشيح شخصيتني أو 3 شخصيات  –
أفريقية، نساًء ورجاالً، من املمثلني 
واملطربني واملحسنني والرياضيني، 

ملناصب سفراء النوايا الحسنة أو الفنانني 
من أجل السالم أو األبطال الرياضيني

إقامة 3 رشاكات اسرتاتيجية مع وسائط  –
اإلعالم الدولية أو التلفزة من أجل ترويج 

األولوية املتمثلة يف أفريقيا

إقامة مناسبتني جانبيتني، يف أثناء  –
الفعاليات االسرتاتيجية املهّمة يف أفريقيا 

من أجل ترويج األولوية املتمثلة يف 
أفريقيا )زمنها عىل سبيل املثال مؤتمر 

قمة االتحاد األفريقي، والجمعية السنوية 
لبنك التنمية األفريقي، ومنتدى الرؤساء 

التنفيذيني يف أفريقيا(

التنسيق الفعال لتنفيذ مبادرتني   - 4
مشرتكتني بني القطاعات تتعلقان 

بمنطقة الساحل وبحرية تشاد

التقدم يف عملية التنفيذ والنتائج املحققة  –
الواردة يف التقارير النظامية

التقدم يف عملية التنفيذ والنتائج املحققة  –
الواردة يف التقارير النظامية
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النتيجة المنشودة ٢: تعزيز الدعم المقّدم إلى األولوية المتمثلة في أفريقيا من خالل إقامة 
المزيد من الشراكات االستراتيجية مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وزيادة 

كفاءة هذه الشراكات

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الرشاكات االسرتاتيجية التي   - ١
أقيمت مع الدول األعضاء ومفوضية 

االتحاد األفريقي والجماعات 
االقتصادية اإلقليمية واملجتمع املدني 

والقطاع الخاص ومؤسسات األمم 
املتحدة املتخصصة، يف سياق التعاون 

فيما بني بلدان الجنوب وبني بلدان 
الشمال والجنوب والجنوب لوضع 
األولوية املتمثلة يف أفريقيا موضع 

التنفيذ

إقامة رشاكتني أو 3 رشاكات اسرتاتيجية  –
مع مختلف فئات الرشكاء )عىل املستوى 

الثنائي واملتعدد األطراف واإلقليمي 
ومستوى القطاع الخاص وغري ذلك(

إقامة لجنة أو لجنتني مشرتكتني مع  –
االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية 

اإلقليمية

إجراء 30 زيارة رسمية ولقاءات ثنائية  –
مع الدول األعضاء األفريقية، مع الحرص 

عىل تنسيقها ومتابعتها بفعالية

إقامة رشاكتني أو 3 رشاكات اسرتاتيجية  –
مع مختلف فئات الرشكاء )عىل املستوى 

الثنائي واملتعدد األطراف واإلقليمي 
ومستوى القطاع الخاص وغري ذلك(

إقامة لجنة مشرتكة مع االتحاد األفريقي  –
والجماعات االقتصادية اإلقليمية

إجراء 30 زيارة رسمية ولقاءات ثنائية  –
مع الدول األعضاء األفريقية، مع الحرص 

عىل تنسيقها ومتابعتها بفعالية

عدد املكاتب امليدانية يف أفريقيا   - ٢
التي أعّدت مسحا للرشكاء والجهات 
املانحة، بدعم من إدارة أفريقيا، من 
أجل تعبئة املوارد املحلية الرضورية 
لتنفيذ الربامج الطليعية واملبادرات 

الرئيسية

مكتبان أو ثالثة مكاتب ميدانية –مكتبان أو ثالثة مكاتب ميدانية –  

عدد الرشكات والشبكات التي تم   - 3
حشدها لدعم ترويج ثقافة السالم 

يف أفريقيا، وتشمل عدة أنشطة منها 
إقامة »منتدى لواندا لثقافة السالم 

الذي يُعقد كل عامني« وإنشاء 
مدرسة السالم األفريقية

حشد جهود حكومة أنغوال وغريها من  –
الرشكاء إلقامة منتدى ثقافة السالم يف 
أفريقيا الذي يُعقد كل عامني يف لواندا 

بأنغوال

حشد جهود حكومة كوت ديفوار وغريها  –
من الرشكاء إلقامة مدرسة السالم 

األفريقية يف كوت ديفوار

حشد رشكاء رئيسيني عددهم من 3 إىل 5  –
لدعم تنفيذ عملية السالم يف مايل

حشد شبكات عددها من 2 إىل 3 تضم  –
مؤسسات ومعاهد بحوث، إضافة إىل 

شبكات منظمات الشباب العاملة يف مجال 
ثقافة السالم، وتوفري الدعم لهذه الشبكات

حشد جهود حكومة أنغوال وغريها من  –
الرشكاء إلقامة منتدى ثقافة السالم يف 
أفريقيا الذي يُعقد كل عامني يف لواندا 

بأنغوال

حشد جهود حكومة كوت ديفوار وغريها  –
من الرشكاء إلقامة مدرسة السالم 

األفريقية يف كوت ديفوار

حشد رشكاء رئيسيني عددهم من 3 إىل  –
4 لدعم تنفيذ عملية السالم يف مايل

حشد شبكتني أو ثالث من شبكات  –
املؤسسات ومعاهد البحوث، وشبكات 

منظمات الشباب العاملة يف مجال ثقافة 
السالم، وتوفري الدعم لهذه الشبكات

مشاركة اليونسكو يف االجتماعات   - 4
السنوية آلليات التنسيق اإلقليمي 

بغية اإلسهام يف استعراض األعمال 
الخاصة بآليات التنسيق اإلقليمي 

يف أفريقيا، ومشاركة املنظمة يف 
اجتماعات التشاور األخرى التي 

تعقدها املكاتب الجامعة ومكاتبها 
الفرعية لغرض التشارك يف الربمجة 

والتنفيذ

حضور اجتماع سنوي واحد للمشاركة  –
فيه بفعالية وتقديم معلومات عن أنشطة 

اليونسكو

تنظيم و/أو حضور االجتماعات التي  –
تعقد كل شهر أو كل شهرين عىل مستوى 

املكاتب الجامعة أو مكاتبها الفرعية؛ 
وإعداد خطط األعمال السنوية يف إطار 

آليات التنسيق اإلقليمي الخاصة بأفريقيا

حضور اجتماع سنوي واحد للمشاركة  –
فيه بفعالية وتقديم معلومات عن أنشطة 

اليونسكو

تنظيم و/أو حضور االجتماعات التي  –
تعقد كل شهر أو كل شهرين عىل 

مستوى املكاتب الجامعة أو مكاتبها 
الفرعية؛ وإعداد خطط األعمال السنوية 

يف إطار آليات التنسيق اإلقليمي الخاصة 
بأفريقيا
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الفصل ٢ – تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني

قرار املؤتمر العام 39م/48 بشأن تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني  ٠9٢٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:  - 1

للفرتة الجنسني  بني  املساواة  لتحقيق  الثانية  العمل  خطة  تنفيذ  عىل   ،2021-2018 الفرتة  خالل  العمل،   )أ(  
2014-2021 - التي أُعّدت عن طريق عملية تشاورية وتشاركية وفقاً للقرارات التي اتخذتها الهيئتان الرئاسيتان 
يف هذا الصدد واستناداً إىل النتائج والتوصيات التي خلص إليها التقييم الخارجي للتدابري الرامية إىل وضع األولوية 
املتمثلة يف املساواة بني الجنسني موضع التطبيق - وضمان االتساق والتكامل بني الجهود الرامية إىل تعزيز املساواة 
بني الجنسني وتمكني املرأة عن طريق االستعانة بآلية للتنسيق والرصد لهذا الغرض، وكذلك عىل تحقيق النتائج 

املنشودة املتعلقة بها للفرتة 2018-2021، من أجل ما ييل:

مساعدة اإلدارة العليا يف األمانة والهيئتني الرئاسيتني عىل تعزيز ما هو قائم يف اليونسكو من أُطر تقنينية    )1(
وأطر خاصة بالسياسات العامة ووثائق اسرتاتيجية بشأن املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة؛

الرتكيز  الجنسني، مع  املساواة بني  لتعزيز  الربمجة  اليونسكو يف مجال  تبذلها  التي  الجهود  قيادة وتنسيق    )2(
بصورة منهجية عىل تعزيز االلتزام والكفاءة والقدرات من أجل وضع هذه األولوية موضع التطبيق الفعيل يف 

عمليات التخطيط والربمجة والتنفيذ والرصد/التقييم؛

الطابع  وإضفاء  املتحدة،  األمم  أيدته  الذي  الجنسني،  بني  باملساواة  الخاص  املزدوج  النهج  تعزيز  مواصلة    )3(
الرجال  الرتكيز عىل تمكني  الجنسني، مع  النهج فيما ييل: برمجة تراعي قضايا  املؤسيس عليه، ويتمثل هذا 
والنساء اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وتغيري معايري الذكورة واألنوثة؛ وتعميم مراعاة اعتبارات املساواة بني 

الجنسني يف السياسات والربامج واملبادرات؛

الجنسانية  االعتبارات  تقرتن  عندما  تتفاقم  ال تفتأ  التي  عدم املساواة  ألوجه  التصدي  عىل  الربامج  مساعدة    )4(
مراعاة  عىل  وكذلك  اإلقامة،  ومكان  والسن  اإلثني  واالنتماء  االقتصادي  االجتماعي  كالوضع  أخرى  بعوامل 

الخصوصيات اإلقليمية؛

التي تضطلع بها  البيانات املوزعة بحسب الجنس،  الرامية إىل تحسني عمليات جمع وتحليل  دعم املساعي    )5(
إىل  اليونسكو لإلحصاء، من أجل املساعدة عىل وضع السياسات والربامج استناداً  الرئيسية ومعهد  الربامج 

البينات؛

تقديم إرشادات اسرتاتيجية وتقنية بشأن تعميم مراعاة املساواة بني الجنسني يف املجاالت الخمسة التالية ذات    )6(
األهمية الحاسمة: املساءلة؛ وتعميم مراعاة املساواة بني الجنسني وفقاً لنهج قائم عىل النتائج؛ والرصد وإعداد 

التقارير؛ وتنمية القدرات؛ وضمان االتساق والتنسيق وإدارة املعارف واملعلومات؛

املتحدة  األمم  أنشطة  يف  اليونسكو  ملشاركة  الالزم  االسرتاتيجي  والدعم  الالزمة  االسرتاتيجية  القيادة  توفري    )7(
وعملياتها اإلصالحية املتعلقة باملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والُقطري يف 

إطار خطة التنمية املستدامة لعام 2030؛

رصد االلتزام باألولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني يف جميع مراحل الربمجة وجميع مستويات    )8(
الربنامج، سواء أتعلق األمر باألنشطة املمولة من امليزانية العادية أم األنشطة املمولة من خارج امليزانية؛

مواصلة تحسني قدرات املوظفني لتعميم مراعاة املساواة بني الجنسني بطريقة فعالة يف مختلف األنشطة عن    )9(
طريق التدريب املستمر لجميع املوظفني والتنمية املستمرة لقدراتهم؛

مواصلة تعزيز مهارات وكفاءات شبكة جهات التنسيق املعنية بقضايا الجنسني لضمان تحسني إدارة وتنفيذ   )10(
عمليات تعميم مراعاة املساواة بني الجنسني وعمليات الربمجة املراعية لقضايا الجنسني يف جميع قطاعات 

الربنامج؛
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)11( إسداء املشورة التقنية إىل مكتب إدارة املوارد البرشية بشأن السياسات الخاصة باملوارد البرشية واملوظفني، 
وال سيّما بشأن تحقيق املساواة يف فرص التقدم الوظيفي املتاحة للموظفني ووضع ترتيبات العمل املالئمة 
النساء  تمثيل  زيادة  عىل  ذاته  الوقت  يف  والعمل  والشخصية،  املهنية  الحياة  بني  التوازن  بتحقيق  الكفيلة 
تدريجياً يف مستويات اتخاذ القرار داخل األمانة بحيث يتسنى تحقيق التكافؤ بني الجنسني، ورصد التكافؤ 

بني الجنسني داخل أمانة املنظمة؛

تعزيز إبراز أنشطة اليونسكو الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني عن طريق اإلعالم بالنتائج املحرزة يف   )12(
هذا املجال ونرشها؛

داخلية وخارجية جديدة ومبتكرة،  وإقامة شبكات ورشاكات  القائمة  والشبكات  الرشاكات  تنسيق وتعزيز   )13(
عن طريق الدعوة إىل إقامة حوار بشأن السياسات من أجل حشد التأييد الالزم للدفاع عن حقوق الفتيات 
والنساء واملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة داخل األمانة، وكذلك لدى سائر األطراف املعنية، ومنها شبكات 
املجتمع  ومنظمات  املثال،  سبيل  عىل  والوطنية  واللجان  املعنية  الجامعية  اليونسكو  كرايس  أي  اليونسكو، 
الخاص، واملشاركة يف هذا  األكاديمية والقطاع  املرأة، واملؤسسات  املعنية بشؤون  الهيئات  املدني، وال سيّما 

الحوار؛

التشاور والتعاون مع الوكاالت املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وال سيّما مع هيئة األمم املتحدة للمرأة،   )14(
وكذلك مع املنظمات األخرى الثنائية واملتعددة األطراف، من أجل إقامة رشاكات واملشاركة يف أنشطة ترمي إىل 

تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة؛

تمثيل اليونسكو يف االجتماعات واملؤتمرات التي تنظمها وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات الثنائية واملتعددة   )15(
األطراف، ومنظمات املجتمع املدني، بشأن القضايا املتعلقة باملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة؛

تمثيل اليونسكو يف دورات لجنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة ولجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل   )16(
التمييز ضد املرأة؛

املتحدة  التابعة ملنظومة األمم  الوكاالت  العمل املشرتك بني  إىل املساهمة يف  الرامية  اليونسكو  قيادة مساعي   )17(
بشأن املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة يف مجاالت اختصاص اليونسكو؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 900 263 2 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي  )ب( 
تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من    - 2
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق النتائج املنشودة التالية:

اختصاص  املرأة يف مجاالت  وتمكني  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  منهجية وشاملة يف  اليونسكو بصورة  إسهام    )1(
الشاملني  الهدفني  تحقيق  إىل  السعي  ومواصلة  املنشود  التغيري  إحداث  يتيح  بمنظور  األخذ  طريق  عن  املنظمة، 

املتمثلني يف السالم الدائم والتنمية املستدامة، مع تعزيز القدرات الالزمة لهذا الغرض؛

نجاح اليونسكو يف أن تكون جهة فاعلة بارزة عىل الصعيد الدويل واإلقليمي والُقطري فيما يخص تعزيز املساواة    )2(
بني الجنسني يف جميع مجاالت اختصاصها، وال سيّما عن طريق الرتويج وإقامة الشبكات والرشاكات املبتكرة؛

تعزيز املساواة بني املوظفني يف فرص التقدم الوظيفي وتعزيز التكافؤ فيما بينهم عىل صعيد اتخاذ القرارات بفضل    )3(
الثقافة التنظيمية لليونسكو.

اعتربت اليونسكو املساواة بني الجنسني إحدى األولويتني العامتني للمنظمة يف جميع مجاالت اختصاصها طوال مدة   ٠9٢٠١
االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 2021-2014.

التمييز  أشكال  القضاء عىل جميع  اتفاقية   - الدولية  االتفاقات  مع  الجنسني  بني  للمساواة  اليونسكو  رؤية  وتتوافق   ٠9٢٠٢
الواردة  املستدامة  التنمية  وأهداف  لعام 2030  املستدامة  التنمية  وخطة  بيجني؛  عمل  ومنهاج  وإعالن  املرأة؛  ضد 
من  أساسياً  الجنسني حقاً  بني  املساواة  اليونسكو  وتعترب  واألمن.  والسالم  املرأة  بشأن  األمن  وقرارات مجلس  فيها؛ 
حقوق اإلنسان وركناً من أركان العدالة االجتماعية ورضورة اقتصادية. وهي عامل حاسم يف تحقيق جميع األهداف 

اإلنمائية املتفق عليها دولياً، فضالً عن كونها هدفاً يف حّد ذاتها.
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ويتمثل الهدف النهائي لقيام اليونسكو بإعطاء األولوية لتحقيق املساواة بني الجنسني يف تعزيز قدرة املنظمة، من   ٠9٢٠3
خالل سياساتها وبرامجها ومبادراتها، عىل مساندة املساعي الرامية إىل تهيئة الظروف الالزمة لتمكني الناس كافة، 
الهدفان  وهما  بثمارهما،  واالنتفاع  والسالم  املستدامة  التنمية  يف  اإلسهام  من  مشاربهم  اختالف  عىل  ونساًء،  رجاالً 

الشامالن للفرتة 2014-2021 )الوثيقة 37م/4(.

والتنمية  الدائم  السالم  تحقيق  يف  املساهمة  إىل  الرامية  املنظمة  ملساعي  يكون  أن  عىل  بالحرص  اليونسكو  وتتعهد   ٠9٢٠4
وتؤمن  العالم.  أرجاء  جميع  يف  الجنسني  بني  املساواة  وتحقيق  املرأة  تمكني  يف  مستدام  إيجابي  تأثري  املستدامة 
بأنه ال يمكن تحقيق التنمية املستدامة والسالم عىل الصعيد العاملي واإلقليمي واملحيل ما لم  اليونسكو إيماناً راسخاً 
بوصفهم  وكرامة  بحرية  للعيش  ومتساوية  واسعة  وقدرات  وخيارات  بفرص  ونساًء،  رجاالً  كافة،  الناس  يتمتع 
مواطنني متساوين ينعمون بكامل حقوق املواطنة، فضالً عن إحداث التغيري املنشود بشأن قضايا الجنسني. وترى 

اليونسكو أن املساواة بني الجنسني عامل رضوري ال بّد منه ألية عملية من عمليات بناء السالم وحفظه.

موظفي  جميع  عاتق  عىل  التطبيق  موضع  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  يف  املتمثلة  األولوية  وضع  مسؤولية  وتقع   ٠9٢٠5
األمانة، عىل الرغم من إسناد املسؤولية العامة عن الرصد والتنسيق لضمان وضعها موضع التطبيق بطريقة متسقة 

وشاملة وفعالة إىل قسم املساواة بني الجنسني التابع ملكتب املدير العام للمنظمة.

العمل  عن طريق  التطبيق  األولوية موضع  هذه  عملية وضع  بتنسيق ورصد  الجنسني  بني  املساواة  قسم  ويضطلع   ٠9٢٠6
عىل املستويات الثالثة التالية:

تعميم مراعاة املساواة بني الجنسني داخل املنظمة؛  )1(

إقامة الرشاكات ووضع آليات التنسيق وإنشاء الشبكات )الداخلية والخارجية( واملحافظة عليها؛  )2(

السياسات  يف  الجنسني  بني  املساواة  اعتبارات  إدماج  أجل  من  التقنية  املساعدة  وتقديم  التقنية  الخربة  توفري   )3(
والربامج واملبادرات.

ويندرج العمل عىل املستويني األول والثاني يف نطاق املسؤولية الكاملة واملبارشة لقسم املساواة بني الجنسني، بينما   ٠9٢٠٧
امليدانية  واملكاتب  املركزية  واملرافق  الربنامج  قطاعات  يف  العاملون  املوظفون  الثالث  املستوى  عىل  العمل  يف  يشرتك 
قضايا  تراعي  برمجة  ييل:  فيما  يتمثل  مزدوج  لنهج  وفقاً  الثالث  املستوى  عىل  بالعمل  االضطالع  ويجري  واملعاهد. 
التغيري  وإحداث  واقتصادياً  اجتماعياً وسياسياً  ونساًء، تمكيناً  الناس كافة، رجاالً  الرتكيز عىل تمكني  الجنسني، مع 
املساواة بني  اعتبارات  الذكورة واألنوثة؛ وتعميم مراعاة  إزاء معايري  املواقف  الجنسني وتغيري  املنشود بشأن قضايا 

الجنسني يف السياسات والربامج واملبادرات.

الدول األعضاء من أجل وضع سياسات شاملة خاصة بها  إىل  الدعم االسرتاتيجي  وال بّد من إسداء املشورة وتقديم   ٠9٢٠٨
لتحقيق املساواة بني الجنسني، فضالً عن املساعدة التقنية الالزمة إلعداد ترشيعاتها الخاصة باملساواة بني الجنسني 

يف مجاالت اختصاص اليونسكو.

الخارجي  التقييم  نتائج وتوصيات  الجنسني، وعىل ضوء  باملساواة بني  املتعلقة  الرئاسيتني  الهيئتني  لقرارات  ووفقاً   ٠9٢٠9
عمل  خطة  إطار  ويف  التطبيق،  موضع  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  يف  املتمثلة  األولوية  وضع  لعملية  الجاري 
عىل  الرتكيز  الجنسني  بني  املساواة  قسم  سيواصل   ،2021-2014 للفرتة  الجنسني  بني  املساواة  لتحقيق  اليونسكو 
إىل  استناداً  الربمجة  إطار  الفعيل يف  التطبيق  األولوية موضع  والقدرات لضمان وضع هذه  والكفاءة  االلتزام  تعزيز 

املمارسات الجيدة يف جميع مجاالت الربمجة.

وفيما يخص توفري الدعم واإلرشاد للربمجة لضمان االتساق وتحقيق النتائج، سريكز قسم املساواة بني الجنسني يف   ٠9٢١٠
جهوده يف هذا الصدد عىل األهداف االسرتاتيجية التسعة املنصوص عليها يف الوثيقة 37 م/4 من أجل ما ييل:

)الهدفان االسرتاتيجيان 1 و2( تحديد أهداف وآجال خاصة باملساواة بني الجنسني فيما يخص توفري فرص التعلم  ▪
الشامل الجيّد مدى الحياة للجميع دعماً ملمارسة الناس كافة، رجاالً ونساًء، عىل اختالف مشاربهم للمواطنة العاملية 

املبدعة؛

)الهدف االسرتاتيجي 3( ضمان إدراج املساواة بني الجنسني كعنرص أسايس يف جدول األعمال العاملي للتعليم مع  ▪
الرتكيز عىل »تكافؤ الفرص« وعىل »املساواة يف الحصيلة«، وال سيّما يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030؛
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)الهدف االسرتاتيجي 4( ضمان تمثيل الجميع، رجاالً ونساًء، وضمان تمكينهم من التعبري عن آرائهم يف محافل  ▪
لتهيئة  التعاون  هذا  تسخري  وضمان  االجتماعي،  واالندماج  واالستدامة  السالم  أجل  من  الدويل  العلمي  التعاون 

الظروف الالزمة لتمكني الجميع من االضطالع بدور فعال يف الحّد من املخاطر ويف التكيف والصمود واالستدامة؛

)الهدف االسرتاتيجي 5( ضمان إسهام السياسات الخاصة بتحقيق التنمية املستدامة يف تغيري املواقف إزاء قضايا  ▪
الجنسني عن طريق إرشاك الجميع، رجاالً ونساًء، يف جهود بناء القدرات لكي تلبي هذه السياسات احتياجات أكرب 

عدد ممكن من الناس؛ 

الناس كافة، رجاالً ونساًء، عىل اختالف  ▪ )الهدف االسرتاتيجي 6( ضمان اإلقرار بأهمية أدوار ومساهمات وآراء 
مشاربهم وضمان أخذها بعني االعتبار يف اإلجراءات الرامية إىل املساعدة عىل إحداث التحوالت االجتماعية املنشودة 

وعىل إقامة الحوار بني الثقافات.

)الهدف االسرتاتيجي 7( دعم الجهود التي تبذلها الدول األعضاء من أجل توسيع اآلفاق اإلبداعية للنساء والفتيات  ▪
وضمان تمتعهن باملساواة فيما يخص االنتفاع بمختلف أشكال الحياة الثقافية واملشاركة فيها، ومنها الرتاث املادي 
وغري املادي والرتاث الوثائقي، فضالً عن التمتع بالقدرة عىل التعبري اإلبداعي والتمتع بالسلع والخدمات الثقافية؛ 

الجنسني، وتقّر  ▪ املساواة بني  الدول األعضاء بوضع سياسات ثقافية تراعي  تأييد قيام  )الهدف االسرتاتيجي 8( 
باملساواة بني املرأة والرجل يف الحقوق ويف حرية التعبري، وتضمن وصول النساء إىل مناصب صنع القرار؛

للهوية  ▪ األخرى  السمات  أو  الجنس  عن  النظر  بغض  للجميع  التعبري  حرية  ضمان   )9 االسرتاتيجي  )الهدف 
االجتماعية، واملساعدة عىل تنمية وسائل اإلعالم التي تساهم يف تغيري املواقف إزاء قضايا الجنسني.

النساء والرجال تدليالً مستفيضاً،  املتواصلة بني  التدليل عىل وجود واستمرار وتفاقم أوجه عدم املساواة  وقد جرى   ٠9٢١١
والدالئل  البحوث  نتائج  عدم أخذ  يف  أحدها  يتمثل  ألسباب  الصدد  هذا  يف  التحسن  من  ما يكفي  ذلك  مع  ولم نشهد 
تُعالج  أن  يُفرتض  التي  السياسات  وتنفيذ  وضع  لدى  وجه  أكمل  عىل  االعتبار  بعني  امليدانية  الوقائع  من  املستمدة 
أوجه عدم املساواة. وتتمثل إحدى املشكالت املرتبطة بهذا األمر يف صعوبة بحث أوجه عدم املساواة يف إطار جداول 
العمل السياسية. فمن الرضوري اعتماد قدر من التعميم عند وضع السياسات، إذ يؤدي التمييز بني الذكور واإلناث 
من  الرغم  عىل  وضوحاً  األوجه  هذه  أقّل  إغفال  إىل  الجنسني،  بني  عدم املساواة  أوجه  حالة  يف  العام،  الصعيد  عىل 
تفاقمها املتواصل عندما تقرتن االعتبارات الجنسانية بعوامل أخرى كالوضع االجتماعي االقتصادي واالنتماء اإلثني 
عن  والعوامل  االعتبارات  هذه  فيها  تتداخل  التي  للحاالت  خاصة  عناية  اليونسكو  وستويل  اإلقامة.  ومكان  والسن 

طريق األخذ بأساليب ومنهجيات تراعي الخصوصيات اإلقليمية.

الخاصة  البيانات  وتحليل  جمع  عمليتي  تحسني  إىل  الرامية  املساعي  دعم  عىل  خاص  بوجه  التشديد  وسيجري   ٠9٢١٢
لدى  التطبيق  موضع  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  يف  املتمثلة  األولوية  وضع  تيسري  أجل  من  الجنسني  من  بكل 
الكثري  يف  الجنسني  من  بكل  الخاصة  للمقارنة  والقابلة  واملوثوقة  املتسقة  البيانات  نقص  إذ يعيق  الربامج،  إعداد 
املرأة.  الجنسني وتمكني  املساواة بني  لتيسري تحقيق  البيّنات  قائمة عىل  اليونسكو وضع سياسات  من مجاالت عمل 
البلدان  السنني يف مختلف  املتوفرة خليطاً من بيانات متفرقة وغري مكتملة ُجمعت عىل مّر  البيانات  ما تكون  فكثرياً 
يف  غري مالئمة  البيانات  لجمع  وطنية  نُظم  من  وترضرت  والزمان،  املكان  باختالف  تختلف  غري متسقة  بأساليب 
اليونسكو  ومعهد  اليونسكو  برامج  جميع  مع  بالتعاون  الجنسني،  بني  املساواة  قسم  وسريكز  األحيان.  من  الكثري 
تغيري  إىل  الرامية  الربامج  وإعداد  السياسات  لوضع  الالزمة  بالبيانات  الخاصة  االحتياجات  تحديد  عىل  لإلحصاء، 
الالزمة،  البيانات  وإنتاج  املتوفرة؛  البيانات  يف  النقص  أوجه  عىل  الوقوف  طريق  عن  الجنسني  قضايا  إزاء  املواقف 
ومنها البيانات الضخمة، عندما وحيثما يكون هذا األمر ممكناً؛ أو تقديم الدعم غري املبارش لبناء القدرات الوطنية يف 

مجال جمع البيانات.

الربمجة،  مجال  يف  محددة  بجوانب  يتعلق  فيما  الجنسني  بني  املوجودة  الكبرية  التفاوت  أوجه  معالجة  إىل  وسعياً   ٠9٢١3
التخصصات،  املتعدد  والتنسيق  للتخصصات  الجامع  التنسيق  أجل  من  املبذولة  الجهود  يف  اإلسهام  إىل  وكذلك 
سيواصل قسم املساواة بني الجنسني استهالل وتنسيق ودعم عمليات إعداد وتنفيذ برامج خاصة بقضايا الجنسني. 
املثال  سبيل  عىل  ومنها  شؤونها،  إدارة  لليونسكو  الرئيسية  الربامج  تتوىل  التي  القائمة  املبادرات  دعم  عن  وفضالً 
الجنسني،  لقضايا  املراعية  اإلعالم  بوسائل  الخاصة  واملؤرشات  العلوم  مجال  يف  للنساء  لوريـال-اليونسكو  جائزة 
عدم املساواة  أوجه  بني  املوجودة  الروابط  بشأن  القطاعات  بني  الحوار  بتعزيز  الجنسني  بني  املساواة  قسم  سيقوم 
الداخليني والخارجيني  بني الجنسني وسائر عوامل الضعف، وسيتوىل القسم، قدر املستطاع وبالتعاون مع الرشكاء 

املعنيني، قيادة و/أو تنسيق املبادرات املذكورة يف الفقرات التالية.
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مقاصد خطة  مع  بما يتوافق  املرأة  وتمكني  الجنسني  بني  املساواة  تعزيز  إىل  إطار سعيها  يف  اليونسكو،  أعّدت  فقد   ٠9٢١4
التنمية  هدف  وهو  الجنسني،  بني  املساواة  بتحقيق  خاص  هدف  عىل  تشتمل  التي  لعام 2030  املستدامة  التنمية 
لتنفيذها  مبادرات محددة  املستدامة،  التنمية  أهداف  الجنسني يف سائر  بني  املساواة  اعتبارات  وتراعي  املستدامة 5، 
بالتعاون مع مجموعة من الرشكاء وعن طريق التعاون الفعيل بني القطاعات، وأسندت مهمة تنسيق هذه املبادرات 
تامة عىل  املبادرات مشاركة  وأفرقتها يف  اليونسكو  الجنسني لضمان مشاركة جميع قطاعات  املساواة بني  إىل قسم 
قدم املساواة. وتضم هذه املبادرات ما ييل: برنامج اليونسكو املشرتك بشأن »تمكني املراهقات والشابات عن طريق 
العام  القطاعني  بني  املشرتكة   )TeachHer( »علِّمها«  ومبادرة  والنساء؛  الفتيات  لتعليم  العاملية  والرشاكة  التعليم«؛ 
األول/ ترشين   11( للطفلة  الدويل  واليوم  آذار/مارس(؛   8( للمرأة  الدويل  واليوم  املرأة؛  وضع  ولجنة  والخاص؛ 

أكتوبر(؛ واليوم الدويل للقضاء عىل العنف ضّد املرأة )25 ترشين الثاني/نوفمرب(.

شبكة املراكز اإلقليمية للبحث والتوثيق بشأن املساواة بني الجنسني: تعكف املراكز التي تضمها هذه الشبكة   ٠9٢١5
املرأة  مركز  وهما  الغرض،  لهذا  مركزان  أُنشئ  وقد  املرأة.  وتمكني  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  إىل  السعي  عىل 
املرأة وقضايا  بشأن  والتوثيق  للبحوث  اإلقليمي  واملركز  فلسطني،  رام الله يف  بمدينة  والتوثيق  لألبحاث  الفلسطينية 
الديمقراطية. وستواصل  الكونغو  الكربى بمدينة كينشاسا يف جمهورية  البحريات  السالم يف منطقة  الجنسني وبناء 
املستخلصة  والِعرب  املحرزة  اإلنجازات  إىل  استناداً  الصدد  هذا  يف  األجل  الطويلة  العمل  أطر  يف  اإلسهام  اليونسكو 
خالل فرتة األعوام األربعة 2014-2017. ويجري العمل عىل تحويل مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق إىل 
السياسات  معهد  إىل  املركز  تحويل  عملية  إدارة  اليونسكو  الجنسانية. وستتوىل  بالقضايا  املتعلقة  للسياسات  معهد 
بذاته، وأن يقترص  قائماً  املعهد، حاملا يكتمل املرشوع، معهداً  أن يصبح هذا  الجنسانية. ويُرجى  بالقضايا  املتعلقة 
استدامة  لضمان  مفاوضات  وتُجرى  للمعهد.  االستشاري  املجلس  يف  العضوية  عىل  أموره  تسيري  يف  اليونسكو  دور 

املركز اإلقليمي يف كينشاسا يف الوقت الحارض، وكذلك لضمان استدامة املراكز الوطنية التي أُنشئت.

أحد  اليونسكو  اختصاص  مجاالت  جميع  يف  القيادية  باألدوار  لالضطالع  النساء  إعداد  ال يزال  النسائية:  القيادة   ٠9٢١6
وتجريب  إعداد  السابقة  األربعة  األعوام  فرتة  خالل  جرى  وقد  اليونسكو.  قطاعات  جميع  عليها  تركز  التي  األمور 
وحدات تدريبية خاصة باملناصب اإلدارية والتنفيذية العليا تركز عىل مشاركة املرأة يف الحياة السياسية ويف مجالس 
والِعرب  املحرزة  اإلنجازات  إىل  االستناد  والتنفيذية. وسيجري  اإلدارية  املناصب  ملختلف  تبوئها  الرشكات، وعىل  إدارة 
التعليم  امليدانية ومؤسسات  املكاتب  مع  بالتعاون  التدريبية  الربامج  املزيد من  التجارب إلعداد  املستخلصة من هذه 
املدني  املجتمع  العايل ومنظمات  التعليم  مع مؤسسات  بالتعاون  الجديدة  التدريبية  الربامج  تنفيذ  العايل. وسيجري 

املشاركة.

العاملية  الجهود  يف  اليونسكو  إسهام  وتعزيز  تنسيق  الجنسني  بني  املساواة  قسم  سيواصل  الجنساني:  العنف   ٠9٢١٧
أماكن  يف  الجنساني  العنف  عىل  بوجه خاص  التشديد  مع  الجنساني،  العنف  أشكال  القضاء عىل جميع  إىل  الرامية 
التعلم. ويعيق استمرار مختلف أشكال العنف الجنساني تحقيق السالم الدائم إعاقة شديدة. ولذلك سيؤدي إسهام 
وسيستند  العنف.  ونبذ  السالم  تحقيق  يف  ذاته  الوقت  يف  اإلسهام  إىل  الجنساني  العنف  عىل  القضاء  يف  اليونسكو 
إسهام اليونسكو يف مكافحة العنف الجنساني إىل مجاالت اختصاص املنظمة، وسيتمثل يف السعي إىل فهم األسباب 
درء  إىل  ترمي  وبرامج  سياسات  وتنفيذ  وضع  وإىل  تاماً،  فهماً  الجنساني  للعنف  األساسية  والثقافية  االجتماعية 
برامج  الجنسني وضع  بني  املساواة  قسم  الثقايف. وسيضمن  والتحول  والتواصل  والتعليم  الرتبية  عن طريق  العنف 
السائدة  البنى  دراسة  طريق  عن  االقتضاء،  عند  الجنسني  قضايا  بشأن  املنشود  التغيري  وإحداث  للجنسني،  شاملة 
العمل مع  تنسيق وتعزيز  درء العنف. وسيجري  أجل  البنى من  تغيري هذه  والوقوف عىل كيفية  الذكورة  العتبارات 
املجتمع  ومنظمات  األكاديمية  املؤسسات  مع  وال سيّما  إقامة رشاكات خارجية،  عن طريق  الربنامج  قطاعات  جميع 

املدني ووكاالت أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة.

من  االستفادة  تعزيز  عىل  التشديد  سيجري  املنظمة،  داخل  الجنسني  بني  املساواة  مراعاة  تعميم  يخص  وفيما   ٠9٢١٨
الخطة  إطار  يف  املنظمة  وقدرات  املوظفني  قدرات  تنمية  مجال  يف  بُذلت  التي  الجهود  إليها  أفضت  التي  املكاسب 
الجنسني،  بني  املساواة  مراعاة  بتعميم  خاصة  اعتبارات  إىل  املكاسب  هذه  تحويل  وعىل  السابقة،  األجل  املتوسطة 
بقضية  املرتبطة  واإلدارية  والعملية  واالسرتاتيجية  السياسية  واإلجراءات  الوثائق  كل  يف  االعتبارات  هذه  وإدراج 

املساواة بني الجنسني. وسيجري التشديد بوجه خاص عىل ما ييل:

تقديم إرشادات اسرتاتيجية وتقنية بشأن تعميم مراعاة املساواة بني الجنسني يف املجاالت الستة الحاسمة التالية:  ▪
وتنمية  التقارير؛  وإعداد  والرصد  النتائج؛  عىل  قائم  لنهج  وفقاً  الجنسني  بني  املساواة  مراعاة  وتعميم  املساءلة؛ 

القدرات؛ وضمان االتساق والتنسيق؛ وإدارة املعارف واملعلومات؛
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مواصلة تحسني قدرات املوظفني لتعميم مراعاة املساواة بني الجنسني مراعاة فعالة يف مختلف األنشطة عن طريق  ▪
توسيع نطاق عمليات تنمية القدرات والتدريب الخاصة بتعميم مراعاة املساواة بني الجنسني لكي تشمل املرافق 

املركزية والقطاعات غري الربنامجية؛

إسداء املشورة التقنية بشأن مراعاة املساواة بني الجنسني يف إدارة املوارد البرشية، وال سيّما بشأن تحقيق املساواة  ▪
الحياة  التوازن بني  الكفيلة بتحقيق  املالئمة  العمل  للموظفني ووضع ترتيبات  املتاحة  الوظيفي  التقدم  يف فرص 
املهنية والشخصية؛ والعمل يف الوقت ذاته عىل زيادة تمثيل النساء تدريجياً يف مستويات صنع القرار داخل األمانة 

بحيث يتسنى تحقيق التكافؤ بني الجنسني.

سيواصل  الفعيل،  التطبيق  موضع  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  يف  املتمثلة  األولوية  عىل وضع  املساعدة  إىل  وسعياً   ٠9٢١9
قسم املساواة بني الجنسني العمل قدر املستطاع عىل تنسيق وتعزيز الرشاكات والشبكات القائمة، وكذلك عىل إقامة 

شبكات ورشاكات داخلية وخارجية جديدة ومبتكرة، عن طريق ما ييل:

الدعوة إىل إقامة حوار بشأن السياسات من أجل حشد التأييد الالزم لألخذ بنهج قائم عىل الحقوق لتحقيق املساواة  ▪
بني الجنسني وتمكني املرأة داخل األمانة، وكذلك لدى سائر األطراف املعنية، واملشاركة يف هذا الحوار؛

املتفق عليها  ▪ اإلنمائية  األهداف  الجنسني من  باملساواة بني  لتحقيق ما يتعلق  اليونسكو  تبذلها  التي  الجهود  دعم 
دولياً، ومنها أهداف التنمية املستدامة املرتبطة بذلك، وال سيّما هدف التنمية املستدامة 5؛

توفري القيادة االسرتاتيجية الالزمة والدعم االسرتاتيجي الالزم ملشاركة اليونسكو يف أنشطة األمم املتحدة وعملياتها  ▪
اإلصالحية املتعلقة باملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والُقطري، ومنها عمليات 

التفكري املتعلقة بخطة التنمية املستدامة لعام 2030؛ 

التشاور والتعاون مع الوكاالت املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وال سيّما مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، وكذلك  ▪
مع املنظمات الثنائية واملتعددة األطراف األخرى وهيئات املجتمع املدني والقطاع الخاص، من أجل إقامة رشاكات 

واملشاركة يف أنشطة ترمي إىل تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة؛

تمثيل اليونسكو يف االجتماعات واملؤتمرات التي تنظمها وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات الثنائية واملتعددة األطراف،  ▪
ومنظمات املجتمع املدني، بشأن القضايا املتعلقة باملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة؛

تمثيل اليونسكو يف دورات لجنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة ولجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز  ▪
ضد املرأة؛

قيادة مساعي اليونسكو الرامية إىل املساهمة يف العمل املشرتك بني الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة بشأن  ▪
املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة يف مجاالت اختصاص اليونسكو.

وسيجري تسليط املزيد من الضوء عىل العمل الذي تضطلع به اليونسكو يف مجال الدعوة إىل تمكني املرأة وتحقيق   ٠9٢٢٠
املساواة بني الجنسني، وسيجري توسيع نطاقه من أجل إقامة املزيد من الرشاكات. وسيجري أيضاً جمع معلومات 
وسيجري  بربامجها؛  املنتفعني  حياة  يف  اليونسكو  تأثري  بمدى  التعريف  بغرض  الناجحة  امليدانية  التجارب  عن 
التشجيع عىل استعمال املعلومات املصورة واملواد اإلعالمية األخرى التي تتيح نرش املعلومات بطريقة يسرية، والتي 

تبنّي مساهمة اليونسكو الفعلية يف تحقيق املساواة بني الجنسني عن طريق الربامج والسياسات.

التطبيق: تقع مسؤولية هذه األولوية  الجنسني ووضعها موضع  املتمثلة يف تحقيق املساواة بني  إدارة أمور األولوية   ٠9٢٢١
عىل عاتق جميع املوظفني العاملني يف األمانة يف كل املستويات، وتحظى هذه األولوية بدعم قوي متواصل من اإلدارة 

العليا والدول األعضاء.

موضع  األولوية  هذه  بوضع  املتعلقة  األمور  ورصد  بتنسيق  اضطالعه  لدى  الجنسني،  بني  املساواة  قسم  وسيقوم   ٠9٢٢٢
مجموعة  ومنهم  والخارجيني،  الداخليني  الرشكاء  مع  الوثيق  بالتعاون  بمسؤولياته  والنهوض  دوره  بأداء  التطبيق، 
امليدانية  واملكاتب  املركزية  واملرافق  غري الربنامجية،  والقطاعات  الربنامج  قطاعات  يف  العاملني  املوظفني  من  منتقاة 
واملعاهد. وستضم شبكة الرشكاء األوسع نطاقاً شبكات اليونسكو والكرايس الجامعية لليونسكو، واللجان والوطنية، 
الجنسني  باملساواة بني  املعنية  للمرأة بوجه خاص، والشبكة  املتحدة  األمم  املتحدة بوجه عام وهيئة  األمم  ومنظومة 
ملنظمة  التابع  التنمية  ومركز  االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة  اإلنمائية  املساعدة  للجنة 
املجتمع  ومنظمات  املعنية،  األخرى  األطراف  واملتعددة  الثنائية  والوكاالت  االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 

املدني، ومنها الهيئات املعنية بشؤون املرأة، واملؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص.
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لتحسني  الجنسني  املعنية بقضايا  التنسيق  بمهارات وكفاءات شبكة جهات  الجنسني  املساواة بني  وسيستعني قسم   ٠9٢٢3
جميع  يف  الجنسني  لقضايا  املراعية  الربمجة  وعمليات  الجنسني  بني  املساواة  مراعاة  تعميم  عمليات  وتنفيذ  إدارة 

قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانية واملعاهد.

النتيجة المنشودة ١: إسهام اليونسكو بصورة منهجية وشاملة في تحقيق المساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة في مجاالت اختصاص المنظمة، عن طريق األخذ بمنظور يتيح إحداث 

التغيير المنشود ومواصلة السعي إلى تحقيق الهدفين الشاملين المتمثلين في السالم الدائم 
والتنمية المستدامة، مع تعزيز القدرات الالزمة لهذا الغرض

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

١ -  النسبة املئوية للمؤرشات التي تفي 
بها اليونسكو من بني مؤرشات 

»خطة العمل عىل نطاق املنظومة 
بشأن املساواة بني الجنسني وتمكني 

املرأة«

–  ٪100– ٪100

٢ -  النسبة املئوية لخطط العمل املناسبة 
التي يجري فيها تعميم اعتبارات 
املساواة بني الجنسني خالل دورة 

املرشوع 

– ٪75– ٪75

3 -  عدد الربامج و/أو خطط العمل 
املراعية لقضايا الجنسني، التي 

يجري تنفيذها عىل نطاق املنظمة

5 برامج جديدة مراعية لقضايا الجنسني  –

30 خطة عمل مراعية لقضايا الجنسني  –

5 برامج جديدة مراعية لقضايا الجنسني  –

30 خطة عمل مراعية لقضايا الجنسني  –

4 -  عدد املواد املعرفية الخاصة باملساواة 
بني الجنسني واملتاحة للموظفني

– 10– 10

عدد أقسام قطاعات اليونسكو التي   - 5
أخذت يف عملها بمنظور متكامل 

يتيح إحداث التغيري املنشود بشأن 
قضايا الجنسني

– 10– 10

النتيجة المنشودة ٢: نجاح اليونسكو في أن تكون جهة فاعلة بارزة على الصعيد الدولي 
واإلقليمي والُقطري فيما يخص تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجاالت اختصاصها، 

وال سيّما عن طريق الترويج وإقامة الشبكات والشراكات المبتكرة

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

١ -   عدد آليات التنسيق بني الوكاالت، 
التي تتعلق باملساواة بني الجنسني 

والتي تُدعى اليونسكو إىل تقديم 
مساهمة جوهرية فيها 

– 10 – 8– 10 – 8

٢ -   عدد اتفاقات الرشاكة النافذة التي 
ترُبم عىل صعيد املنظمة، والتي تركز 

عىل املساواة بني الجنسني أو عىل 
تمكني املرأة

– 10– 10



39م/5 املعتمدة - الخدمات املتعلقة بالربامج   317

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

3 -   عدد تقارير اليونسكو البارزة 
الخاصة باملساواة بني الجنسني، أو 

التي تحتوي عىل فصل/جزء خاص 
باملساواة بني الجنسني

– 10– 10

النتيجة المنشودة 3: تعزيز المساواة بين الموظفين في فرص التقدم الوظيفي وتعزيز التكافؤ 
فيما بينهم على صعيد اتخاذ القرارات بفضل الثقافة التنظيمية لليونسكو 

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

١ -   النسبة املئوية للموظفني من الذكور 
واإلناث الذين يشغلون وظائف 

بدرجة مدير وما فوقها 

50٪ نساء  –50٪ نساء  –

٢ -   النسبة املئوية للمنسقني املعنيني 
باملساواة بني الجنسني الذين تنص  
 مواصفات   وظائفهمصيصخت   ىلع   

  ٪20من   وقتهم   للمهام الخاصة 
بتنسيق أمور املساواة بني الجنسني                                          

– ٪80– ٪80

3 -  النسبة املئوية للموارد اإلجمالية 
املخصصة للمساواة بني الجنسني

–  ٪50-35–  ٪50-35
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الفصل 3 – التخطيط االسرتاتيجي

قرار املؤتمر العام 39م/49 بشأن التخطيط االسرتاتيجي  ٠93٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:   - 1

ألف - العمل، خالل الفرتة 2018-2021، عىل تنفيذ خطة العمل الخاصة بالتخطيط االسرتاتيجي من أجل ما ييل:

االضطالع بوظائف الربمجة والرصد وإعداد التقارير وفقاً لنهج اليونسكو املتمثل يف اإلدارة وامليزنة القائمتني  )أ(  
عىل النتائج، مع االمتثال للتوجهات االسرتاتيجية وإطار الربمجة وأولوياتها التي تحددها الهيئتان الرئاسيتان 

واملديرة العامة، عن طريق ما ييل:

 2021-2020 العامني  لفرتة  امليزانية  إعداد  عىل  األمانة،  وحدات  مع جميع  الوثيق  بالتعاون  العمل،    )1(
)الوثيقة 40م/5(، واالسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 2022-2029 )الوثيقة 41م/4(، وبرنامج 
املنظمة لفرتة األعوام األربعة 2022-2025 وميزانيتها لفرتة العامني 2022-2023 )الوثيقة 41م/5(، 
وخطط العمل املرتبطة بهذه الوثائق، مع االمتثال لألولويات العاملية واإلقليمية والوطنية، وإرشادات 
الهيئتني الرئاسيتني وتوجيهات املديرة العامة، ومبادئ اإلدارة وامليزنة القائمتني عىل النتائج، ومبادئ 
التي  برمتها،  للمنظمة  االسرتاتيجية  األطر  وسائر  التمويل،  بشأن  املنظَّم  والحوار  دة  املوحَّ امليزانية 
األمر االضطالع،  الخاصة بها. ويشمل هذا  العمل  إعداد خطط  األمانة يف  بها جميع وحدات  تسرتشد 
بحسب االقتضاء، بتنسيق املساعي الرامية إىل وضع أطر اسرتاتيجية للمنظمة برمتها، ووضع ما يلزم 
اإلدارة  املرتبطة بها يف مجال  التدريب  برامج  يلزم من  ما  وإعداد  التوجيهية  واملبادئ  السياسات  من 
التقارير، وتعبئة  النتائج، والتخطيط االسرتاتيجي، والربمجة، وامليزنة، والرصد، وإعداد  القائمة عىل 

املوارد، والتنسيق مع األمم املتحدة؛

بوصفها  وعرضها  م/5  الوثيقة  إلعداد  املستخدمة  والتقنيات  األساليب  تحسني  عىل  العمل  مواصلة    )2(
داً للميزانية يشمل االشرتاكات املقررة واملساهمات الطوعية ويبنّي الفجوة التمويلية، وكذلك  إطاراً موحَّ

األساليب والتقنيات املستخدمة يف الحوار املنظَّم بشأن التمويل؛

األداء  تقييم  وعمليات  املعتمدين  وامليزانية  الربنامج  تنفيذ  رصد  لعملية  الشامل  بالتنسيق  االضطالع   )3(
الربنامجي، مع تقديم التوصيات الالزمة إىل املديرة العامة بشأن املسائل املتعلقة بهذه األمور، ومنها 
عملية  تعرتض  التي  املصاعب  عىل  للتغلب  اتخاذها  يجب  التي  التصحيحية  التدابري  بشأن  توصيات 

التنفيذ؛

التقارير النظامية  االضطالع، بالتعاون مع جميع الوحدات املعنية، بالتنسيق الشامل لعمليات إعداد    )4(
عن تنفيذ الربنامج وامليزانية املعتمدين )الوثيقة م ت/4( وفقاً للشكل التنظيمي الذي حدده املؤتمر 
العام )القرار 38م/99(، ومنها التقرير التحلييل عن تنفيذ الربنامج الذي يتناول التنفيذ خالل فرتة 
املجلس  إىل  تُقّدم  التي  الربنامج  بتنفيذ  الخاصة  السنوية  والتقارير   ،2017-2014 األربعة  األعوام 
التنفيذي يف كل دورة من دوراته الربيعية، والتقارير املوجزة التي تُنرش عىل اإلنرتنت قبل كل دورة من 
دورات املجلس التنفيذي الخريفية، والتقرير االسرتاتيجي الخاص بالنتائج الذي سيُقّدم يف عام 2020، 

والتقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئتني الرئاسيتني )الوثيقة م ت/5(؛

وضع سياسات ومنهجيات وأدوات جديدة لضمان الفعالية والكفاءة يف التخطيط االسرتاتيجي والربمجة    )5(
وامليزنة والرصد وإعداد التقارير عن تنفيذ الربنامج بالتعاون مع املرافق املركزية والقطاعات املعنية، 
ولربامج  النتائج  عىل  القائمة  اإلدارة  ملنهجية  املستمر  للتكييف  وأدوات  ومنهجيات  سياسات  ومنها 

التدريب املرتبطة بها، ووضع سياسات ونهوج إلدارة املخاطر؛

إسداء  الفئة 2 عن طريق  ملعاهد ومراكز  املعّدلة  واملتكاملة  الشاملة  االسرتاتيجية  تنفيذ  اإلرشاف عىل    )6(
املشورة وتقديم اإلرشادات بحسب االقتضاء، والعمل مع قطاعات الربنامج لضمان االمتثال لالسرتاتيجية 

وضمان تنفيذها تنفيذاً فعاالً؛
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الرئاسيتني  الهيئتني  لقرارات  وفقاً  امليزانية  عن  الخارج  التمويل  مصادر  مع  التعاون  وتعزيز  مواصلة  )ب(  
وتوجيهات املديرة العامة عن طريق ما ييل:

تنفيذ اسرتاتيجية تعبئة املوارد الخاصة باملنظمة برمتها، وتنسيق الجهود املبذولة لتعبئة املوارد داخل    )1(
وتحديد  امليزانية  عن  الخارجة  املوارد  لتعبئة  مالئمة  استباقية  خطط  وضع  تضم  بوسائل  املنظمة، 

األهداف والفجوات التمويلية، ورصد عملية تعبئة املوارد وإعداد تقارير بشأنها؛

التنسيق من أجل االحتفاظ بعالقات جيدة مع الجهات املانحة، وإقامة رشاكات وإبرام اتفاقات تعاون    )2(
مركزية مع الجهات املانحة الحكومية الثنائية القائمة، والدعوة إىل إقامة رشاكات اسرتاتيجية برنامجية 

متعددة السنوات مع جهات مانحة جديدة وجهات مانحة تقوم بتقديم أموال ألغراض محددة؛

الثنائية والجهات  اليونسكو والجهات املانحة الحكومية  التعاون بني  السعي الحثيث إىل تنويع أوجه    )3(
أجل  من  الحاجة  بحسب  النفع  الذاتي  التمويل  طريقة  وتطوير  الخاص،  والقطاع  الناشئة  املانحة 

التصدي للتحديات اإلنمائية؛

طريق  عقد  عن  ومصارف  التنمية   املتعددة   األطراف   تطوير  رشاكة   اليونسكو   مع   االتحاد   األوروبي      )4( 
 اجتماعات   تنسيق   سنوية،   وتبادل   املعلومات   عن   السياسات   العامة   يف   املراحل   التمهيدية،   واالضطالع  
 بأنشطة   مشرتكة   للرتويج   وبناء   القدرات،   والتمويل   املشرتك   للمشاريع،   وال   سيّما   عىل   الصعيد   الُقطري؛

دعم الجهود التي تبذلها قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانية ومعاهد الفئة 1 لتعبئة املوارد من خالل    )5(
بناء القدرات يف مجال إعداد املشاريع وتعبئة املوارد وإدارة املوارد الخارجة عن امليزانية ورصدها، وذلك 
عن طريق التدريب وتعزيز تبادل املعارف بني املكاتب امليدانية بوجه خاص، وتحسني النُظم والعمليات 
املرتبطة بذلك؛ ودعم الجهود التي تبذلها قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانية ومعاهد الفئة 1 للتواصل 
مع الجهات املانحة من خالل إسداء املشورة إليها وتزويدها باملعلومات بشأن أولويات الجهات املانحة 
وأساليب عملها؛ وإسداء املشورة وتوفري الدعم إىل قطاعات الربنامج بشأن اسرتاتيجيات تعبئة املوارد 
مع  املفاوضات  إجراء  عىل  املساعدة  أو  وإجراء  الصدد؛  هذا  يف  املبذولة  والجهود  قطاع  بكل  الخاصة 
الجهات املانحة بشأن إبرام اتفاقات جديدة، واالضطالع بدور الجهة املسؤولة عن كل اإلجراءات املتعلقة 
بمراجعة االتفاقات وإدارة أمورها؛ ومساعدة قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانية ومعاهد الفئة 1 عىل 

إبراز القيمة املضافة لعمل اليونسكو، وال سيّما فيما يخص تحقيق أهداف التنمية املستدامة؛

عن طريق  املتحدة  األمم  وكاالت  بني  املشرتكة  األنشطة  يف  ومساهمتها  اليونسكو  مشاركة  وتعزيز  مواصلة  )جـ( 
ما ييل:

قيادة وتنسيق املساعي الخاصة بمشاركة اليونسكو ومساهمتها يف األنشطة املشرتكة بني وكاالت األمم    )1(
تعزيز  إىل  الرامية  واألمور  العامة،  والربنامجية  االسرتاتيجية  املسائل  يخص  فيما  وال سيّما  املتحدة، 
التخطيط االسرتاتيجي بدور مستشار  االتساق والفعالية يف املنظومة برمتها، عىل أن يضطلع مكتب 
املديرة العامة يف مجلس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعني بالتنسيق، ويمثل اليونسكو 
يف األنشطة واملناقشات التي تتعلق بربنامج املنظمة والتي تُجرى يف أركان مجلس الرؤساء التنفيذيني، 
وأفرقة  اإلنمائية  املتحدة  األمم  ومجموعة  بالربامج  املعنية  املستوى  الرفيعة  اللجنة  إطار  يف  وال سيّما 
العمل والهيئات الفرعية املعنية التابعة لهما، ومنها فريق األمناء العامني املساعدين التابعني ملجموعة 

األمم املتحدة اإلنمائية؛

االضطالع، بالتعاون الوثيق مع قطاعات الربنامج ومكاتب االتصال واملكاتب امليدانية واملرافق املعنية،    )2(
التنمية  خطة  تنفيذ  يف  املشاركة  إىل  الرامية  والربنامجية  االسرتاتيجية  اليونسكو  مساعي  بتنسيق 
عن  الصادرة  أديس أبابا  عمل  الحكومية )خطة  الدولية  االتفاقات  من  لعام 2030 وغريها  املستدامة 
املؤتمر الدويل الثالث لتمويل التنمية، واتفاق باريس بشأن تغرّي املناخ، وإطار ِسنداي للحد من مخاطر 
الكوارث، والخطة الحرضية الجديدة( لضمان إسهام أولويات برنامج املنظمة يف تنفيذ هذه الخطط 
العميل  التطبيق  األولويات موضع  لوضع هذه  الالزمة  التدابري  اتخاذ  كما ينبغي، وضمان  واالتفاقات 

فيما بعد؛
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فيما  امليدانية  واملكاتب  املقر  يف  للموظفني  واملساندة  القدرات  وبناء  واإلرشاد  التنسيق  توفري خدمات    )3(
يخص عواقب األمور املتعلقة باملساعي الرامية إىل تعزيز االتساق والفعالية يف منظومة األمم املتحدة 
برمتها وإىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، ومنها عمليات الربمجة الُقطرية املشرتكة التي 
املقيمني؛  املنسقني  نظام  إطار  يف  املتحدة  لألمم  الُقطرية  األفرقة  مستوى  عىل  بها  االضطالع  يجري 
إىل بلوغ هذه الغاية، بإدارة اعتمادات مالية مشرتكة  واضطالع مكتب التخطيط االسرتاتيجي، سعياً 
)1 ٪ من االعتمادات املالية املخصصة ألنشطة الربامج الرئيسية( تخصصها املديرة العامة لدعم مكاتب 

اليونسكو امليدانية املشاركة يف إعداد عمليات الربمجة الُقطرية املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة؛

تقديم إرشادات عامة إىل املكاتب امليدانية بشأن إعداد وثائق اليونسكو االسرتاتيجية الخاصة بالربمجة    )4(
الُقطرية؛

إعداد اتفاقات إلقامة رشاكات اسرتاتيجية مع املنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة بصيغة    )5(
مذكرات تفاهم؛

االضطالع بدور جهة االتصال يف اليونسكو املسؤولة عن تعزيز ورصد األنشطة الربنامجية الرامية إىل    )6(
مساعدة أقل البلدان نمواً عىل تنفيذ برنامج عمل اسطنبول؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 100 008 13 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي  باء - 
تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من   - 2
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق النتائج املنشودة التالية:

االضطالع بوظائف الربمجة والرصد وإعداد التقارير وفقاً لنهج اليونسكو املتمثل يف اإلدارة وامليزنة القائمتني عىل    )1(
النتائج، مع االمتثال للتوجهات االسرتاتيجية وإطار الربمجة وأولوياتها التي تحددها الهيئتان الرئاسيتان واملديرة 

العامة؛

التوافق  تعزيز  الرتكيز بوجه خاص عىل  برمتها، مع  املنظمة  املوارد يف  تعبئة  إىل  الرامية  األنشطة  تنسيق  ضمان    )2(
وإمكانية التنبؤ واملرونة والشفافية يف طريقة توفري املوارد الالزمة للمنظمة، فضالً عن التشجيع عىل تنويع الجهات 

املانحة؛

إبراز وتعزيز إسهام اليونسكو الربنامجي ومكانتها يف مجال التعاون بني وكاالت األمم املتحدة عىل الصعيد الُقطري    )3(
واإلقليمي والعاملي سعياً إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

الربنامجية  املسائل  بجميع  يتعلق  فيما  األمانة  يف  املركزية  االتصال  جهة  االسرتاتيجي  التخطيط  مكتب  يمثل   ٠93٠١
مع  والرشاكات  امليزانية  عن  الخارجة  التمويل  مصادر  مع  التعاون  يخص  وفيما  امليزانية،  وقضايا  واالسرتاتيجية 
واإلقليمي  العاملي  الصعيد  عىل  املتحدة  األمم  منظومة  يف  االسرتاتيجية  اليونسكو  ومكانة  والخاص،  العام  القطاعني 

والوطني. وهو يقوم بإسداء املشورة إىل املديرة العامة يف هذا الصدد.    

 2021-2018 للفرتة  املكتب  عاتق  عىل  الواقعة  الرئيسية  املسؤوليات  تشمل  واإلبالغ،  والرصد  الربمجة  مجال  ويف    ٠93٠٢
ما ييل:

)40م/5(  ▪  2021-2020 العامني  فرتة  ميزانية  األمانة  ، بإعداد  وحدات  جميع  مع  الوثيق  القيام،  بالتعاون 
واالسرتاتيجية املتوسطة األجل املقبلة للفرتة 2022-2029 )41م/4( وبرنامج فرتة األعوام األربعة وميزانية فرتة 
العامني للمنظمة )41م/5( وخطط العمل املرتبطة بذلك، مع ضمان امتثال امليزانية املوحدة والحوارات املنظمة 
بشأن التمويل واألطر االسرتاتيجية املتّبعة يف املنظمة بأكملها، لألولويات العاملية واإلقليمية والوطنية والتوجيهات 

الصادرة عن الهيئتني الرئاسيتني وتعليمات املديرة العامة ومبادئ اإلدارة وامليزنة املستندتني إىل النتائج.  ؛           

مواصلة تحسني النهوج والتقنيات املتّبعة يف إعداد الوثيقة م/5 وتقديمها، بوصفها إطاراً موحداً للميزانية يتضمن  ▪
االشرتاكات املقررة واملساهمات الطوعية ويبني الفجوة التمويلية، ويف إقامة الحوارات املنظمة بشأن التمويل.

التنسيق الشامل لعملية رصد تنفيذ الربنامج وامليزانية املعتمدين )39م/5( وألنشطة تقييم األداء الربنامجي، مع  ▪
تقديم التوصيات الالزمة إىل املديرة العامة بشأن املسائل ذات الصلة بهذا الرصد، ومن بينها التدابري التصحيحية 

الواجب اتخاذها للتصدي لتحديات عملية التنفيذ؛
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وامليزانية  ▪ الربنامج  بتنفيذ  املتعلقة  النظامية  التقارير  إعداد  لعملية  املعنية  الوحدات  جميع  مع  الشامل  التنسيق 
املعتمدين )الوثيقة م/4( وفقاً للشكل التنظيمي الذي حدده املؤتمر العام )القرار 38م/99(، ومن بينها التقرير 
التحلييل الخاص بتنفيذ الربنامج الذي يتناول عملية التنفيذ خالل فرتة األعوام األربعة 2014-2017؛ والتقارير 
عىل  املتاحة  املوجزة  والتقارير  الربيع؛  دورة  يف  التنفيذي  املجلس  إىل  املقدمة  الربنامج  بتنفيذ  الخاصة  السنوية 
اإلنرتنت التي يجري إعدادها قبل كل دورة خريفية من دورات املجلس التنفيذي؛ والتقرير االسرتاتيجي الخاص 
بالنتائج الذي يقدم كل أربع سنوات والذي سيقدم يف عام 2020، والتقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئتني 

الرئاسيتني )م ت/5(.

والربمجة  ▪ االسرتاتيجي  التخطيط  دعم  يف  والكفاءة  الفعالية  لضمان  جديدة  وأدوات  ومنهجيات  سياسات  وضع 
املعنية  والقطاعات  املركزية  املرافق  مع  بالتعاون  وذلك  الربامج،  تنفيذ  عن  التقارير  وتقديم  والرصد  وامليزنة 
وألغراض شتى منها االستمرار يف تكييف منهجية اإلدارة املستندة إىل النتائج وتوفري التدريب املرتبط بذلك، ووضع 

سياسات ونهوج إلدارة املخاطر.

اإلرشاف عىل تنفيذ االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة للمعاهد واملراكز من الفئة 2. فمكتب التخطيط االسرتاتيجي  ▪
بصورة  وتنفيذها  لالسرتاتيجية  االمتثال  لضمان  القطاعات  مع  ويعمل  االقتضاء  حسب  واإلرشاد  املشورة  يقدم 

فعالة.

٠93٠3  ويف مجال تعبئة املوارد، سيقوم املكتب يف الفرتة 2018-2021 بما ييل:               

املنظمة  ▪ املبذولة عىل نطاق  الجهود  املنظمة بأكملها وتنسيق  املوارد عىل صعيد  تويل مسؤولية اسرتاتيجية تعبئة 
املنظمة  الحوارات  تنسيق  املوارد من خالل  لتعبئة  املؤاتية  العامة  الظروف  املوارد. وسيعمل عىل تحسني  لتعبئة 
بشأن التمويل التي ستقام مع الدول األعضاء والجهات املانحة والرشيكة من غري الدول يف مسألة اإلطار املوحد 
للميزانية، مع الرتكيز بوجه خاص عىل تعزيز التوافق وإمكانية التنبؤ واملرونة والشفافية فيما يخص توفري املوارد 
الالزمة للمنظمة، إضافة إىل التشجيع عىل تنويع الجهات املانحة. وسيقوم بتعزيز التخطيط الفعال وبناء القدرات 
يف هذا املجال، وذلك بجملة وسائل منها توفري التدريب وتبادل املعلومات وتحسني األدوات واإلجراءات ذات الصلة 

بهذه األمور، وسيقوم برصد تعبئة املوارد وتقديم املعلومات بشأنها.

تنسيق العالقات الجيدة مع الجهات املانحة، والرشاكات واتفاقات التعاون املركزية مع الجهات املانحة الحكومية  ▪
مانحة  جهات  مع  السنوات  متعددة  برنامجية  اسرتاتيجية  رشاكات  إقامة  إىل  الرامي  والرتويج  القائمة،  الثنائية 

جديدة ومع جهات مانحة تقدم املوارد ألغراض محددة.

السعي بصورة نشطة إىل تنويع أوجه التعاون بني اليونسكو والجهات املانحة الحكومية الثنائية والجهات املانحة  ▪
الناشئة والقطاع الخاص، وتطوير طريقة التمويل الذاتي النفع ملواجهة التحديات اإلنمائية إذا دعت الحاجة إىل 

ذلك.

تنمية رشاكة اليونسكو مع االتحاد األوروبي ومع بنوك التنمية املتعددة األطراف من خالل تنظيم اجتماعات تنسيق  ▪
سنوية، وتبادل املعلومات عن السياسة العامة يف املراحل التمهيدية، واالضطالع بأنشطة مشرتكة للرتويج وبناء 

القدرات، والتمويل املشرتك للمرشوعات، وال سيما عىل الصعيد القطري.

دعم الجهود التي تبذلها قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانية واملعاهد من الفئة 1 لتعبئة املوارد، من خالل القيام  ▪
بما ييل: بناء القدرات يف مجال تصميم املرشوعات، وتعبئة املوارد، وإدارة املوارد الخارجة عن امليزانية ورصدها، 
وذلك من خالل التدريب وتعزيز تبادل املعارف فيما بني املكاتب امليدانية بوجه خاص، وتحسني النظم والعمليات 
املرتبطة بذلك؛ ودعم الجهود التي تبذلها قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانية ومعاهد الفئة 1 للتعاون مع الجهات 
املشورة والدعم  املانحة وأساليبها؛ وتوفري  الجهات  أولويات  املشورة واملعلومات بشأن  املانحة، عن طريق توفري 
لقطاعات الربنامج بشأن اسرتاتيجيات تعبئة املوارد الخاصة بكل قطاع والجهود املبذولة يف هذا الصدد؛ وقيادة 
أو دعم املفاوضات التي تجرى مع الجهات املانحة لعقد اتفاقات جديدة، وأداء دور املرفق الجامع املسؤول عن 
استعراض االتفاقات )غري االعتيادية( وتناولها؛ ومساعدة قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانية ومعاهد الفئة 1 عىل 

إبراز القيمة املضافة لليونسكو، وال سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

العام  االسرتاتيجي  املوقف  تحديد  عن  مسؤوالً   2021-2018 الفرتة  يف  االسرتاتيجي  التخطيط  مكتب  وسيكون   ٠93٠4
التنمية  خطة  تنفيذ  يخص  فيما  والوطني  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  عىل  املتحدة  األمم  منظومة  إطار  يف  لليونسكو 

املستدامة لعام 2030. وسيقوم بوجه خاص بما ييل:           
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قيادة وتنسيق مشاركة اليونسكو وإسهامها يف األنشطة املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة، وال سيّما فيما يخص  ▪
نطاق  عىل  والفعالية  االتساق  تعزيز  إىل  الرامية  واألنشطة  عام،  بوجه  والربنامج  باالسرتاتيجية  املتعلقة  املسائل 
املنظومة. وسيضطلع بمهام مستشار املديرة العامة يف إطار مجلس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة 
ويقوم بتمثيل اليونسكو يف األنشطة واملناقشات املتصلة بربنامج املنظمة التي تجرى يف إطار الهيئات األساسية 
العمل  وأفرقة  اإلنمائية  املتحدة  األمم  ومجموعة  املستوى  الرفيعة  الربنامجية  لجنته  إطار  يف  سيما  وال  للمجلس، 
مستوى  عىل  اإلنمائية  املتحدة  األمم  ملجموعة  االستشاري  الفريق  ومنها  لها،  التابعة  املعنية  الفرعية  والهيئات 

مساعدي األمني العام. 

بتنسيق  ▪ املعنية،  واملرافق  امليدانية  واملكاتب  االتصال  ومكاتب  الربنامج  قطاعات  مع  الوثيق  بالتعاون  القيام، 
التنمية املستدامة لعام 2030 وغريها  االستجابة االسرتاتيجية والربنامجية لليونسكو ومشاركتها يف تنفيذ خطة 
من االتفاقات الدولية الحكومية )خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية، واتفاق باريس بشأن تغرّي املناخ، وإطار 
ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث، والخطة الحرضية الجديدة( لضمان إسهام أولويات برنامج املنظمة يف هذه 

الخطة عىل النحو املالئم، ومتابعة هذه األولويات الحقاً.

توفري خدمات التنسيق والتوجيه وبناء القدرات والدعم ملوظفي املقر واملكاتب امليدانية فيما يخص نتائج األنشطة  ▪
الرامية إىل تعزيز االتساق والفعالية عىل نطاق منظومة األمم املتحدة ونتائج تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
املتحدة  األمم  أفرقة  مستوى  عىل  تجرى  التي  املشرتكة  القطرية  الربمجة  عمليات  عىل  التبعات  فيها  بما   ،2030
القطرية يف إطار نظام املنسقني املقيمني. وسعياً إىل بلوغ هذه الغاية، يدير املكتب جزءاً من األموال املجمعة )٪1 
من ميزانية الربامج الرئيسية( تخصصه املديرة العامة لدعم مكاتب اليونسكو امليدانية املشاركة يف إعداد عمليات 

الربمجة القطرية املشرتكة.

تقديم إرشادات عامة إىل املكاتب امليدانية بشأن إعداد وثائق اليونسكو االسرتاتيجية الخاصة بالبلدان. ▪

إعداد اتفاقات تتيح إقامة رشاكات اسرتاتيجية مع املنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة، يف شكل مذكرات  ▪
تفاهم.

تويل دور جهة االتصال التي تعنى يف اليونسكو بتعزيز ورصد األنشطة الربنامجية املخصصة لدعم أقل البلدان  ▪
نمواً يف تنفيذ برنامج عمل إسطنبول. 

النتيجة المنشودة ١: االضطالع بوظائف البرمجة والرصد وإعداد التقارير وفقاً لنهج اليونسكو 
المتمثل في اإلدارة والميزنة القائمتين على النتائج، مع االمتثال للتوجهات االستراتيجية وإطار 

البرمجة وأولوياتها التي تحددها الهيئتان الرئاسيتان والمديرة العامة

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

إعداد مرشوع امليزانية لفرتة العامني   - ١
2020-2021 )40م/5( وفقاً 

ملبادئ اليونسكو الخاصة باإلدارة 
وامليزنة املستندتني إىل النتائج 

وبامليزانية املوحدة، وعرضه عىل 
املؤتمر العام إلقراره

إعداد مرشوع امليزانية لفرتة العامني  –
2020-2021 )40م/5( واعتماده يف 

الدورة األربعني للمؤتمر العام

إعداد مرشوع امليزانية لفرتة العامني  –
2020-2021 )40م/5( واعتماده يف 

الدورة األربعني للمؤتمر العام
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مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

إعداد تقارير منتظمة عن تنفيذ   - ٢
الربنامج وفقاً للشكل التنظيمي 

الجديد والجدول الزمني املحددين يف 
القرار 38م/99

دورة املجلس التنفيذي يف ربيع عام  –
2018: التقرير التحلييل الخاص بتنفيذ 

الربنامج )2014-2017(

 قبل دورة املجلس التنفيذي يف خريف  –
عام 2018: إتاحة التقرير املوجز عىل 

اإلنرتنت لغرض التشاور

دورة املجلس التنفيذي يف ربيع عام  –
2019: التقرير السنوي الخاص بتنفيذ 

الربنامج لعام 2019

 قبل دورة املجلس التنفيذي يف خريف  –
عام 2019: إتاحة التقرير املوجز عىل 

اإلنرتنت لغرض التشاور

دورة املجلس التنفيذي يف ربيع عام  –
2018: التقرير التحلييل الخاص بتنفيذ 

الربنامج )2014-2017(

 قبل دورة املجلس التنفيذي يف خريف  –
عام 2018: إتاحة التقرير املوجز عىل 

اإلنرتنت لغرض التشاور

دورة املجلس التنفيذي يف ربيع عام  –
2019: التقرير السنوي الخاص بتنفيذ 

الربنامج لعام 2019

 قبل دورة املجلس التنفيذي يف خريف  –
عام 2019: إتاحة التقرير املوجز عىل 

اإلنرتنت لغرض التشاور

النتيجة المنشودة ٢: ضمان تنسيق األنشطة الرامية إلى تعبئة الموارد في المنظمة برمتها، مع 
التركيز بوجه خاص على تعزيز التوافق وإمكانية التنبؤ والمرونة والشفافية في طريقة توفير 

الموارد الالزمة للمنظمة، فضالً عن التشجيع على تنويع الجهات المانحة

عقد حوارات منظمة بشأن التمويل   - ١
وغريها من املشاورات الرسمية وغري 

الرسمية مع الدول األعضاء والجهات 
املانحة التي تشمل الحكومات 

واالتحاد األوروبي والقطاع الخاص، 
بشأن توفري املوارد الالزمة ألنشطة 

الوثيقة 39م/5

عقد حوارات منظمة بشأن التمويل يف  –
عامي 2018 و2019

عقد حوارات منظمة بشأن التمويل يف  –
عامي 2018 و2019

الحفاظ عىل العالقات مع الجهات   – ٢
املانحة وتحسينها من خالل عقد 

اجتماعات استعراض سنوية

تنظيم اجتماعات استعراض سنوية مع  –
الجهات املانحة الرئيسية، بما يف ذلك 

بعض املشاورات الجماعية مع الجهات 
املانحة

تنظيم اجتماعات استعراض سنوية مع  –
الجهات املانحة الرئيسية، بما يف ذلك 

بعض املشاورات الجماعية مع الجهات 
املانحة

عقد رشاكات متعددة السنوات   - 3
واتفاقات برنامجية وتعبئة املزيد 
من املوارد غري املخصصة أو ذات 

التخصيص  املخفف لتمويل أنشطة 
املنظمة، وذلك بما يتوافق تماماً مع 

مضمون الوثيقة م/5     

عقد ما ال يقل عن رشاكتني واتفاقني  –
برنامجني رئيسيني ومتعدَدي السنوات، 

ة مع توفري تمويل مرن برشوط ميرسَّ

عقد ما ال يقل عن رشاكتني واتفاقني  –
برنامجني رئيسيني ومتعدَدي السنوات، 

ة مع توفري تمويل مرن برشوط ميرسَّ

إعداد وتوفري أنشطة بناء القدرات،   - 4
واملواد اإلرشادية، وموارد املعارف، 

واألدوات الجديدة املتعلقة بتخطيط 
امليزانية املوحدة وتعبئة املوارد 

استناداً إىل مبادئ الحوار املنظم 
بشأن التمويل

توفري التدريب عىل تعبئة املوارد ملوظفي  –
الربامج الرئيسية واملكاتب امليدانية بناء 

عىل الطلب

إعداد دليل عن تعبئة املوارد –

إعداد دليل عن خطط تعبئة املوارد  –
للمكاتب امليدانية

وحدة تعّلم إلكرتوني عن تعبئة املوارد –

توفري التدريب عىل تعبئة املوارد ملوظفي  –
الربامج الرئيسية واملكاتب امليدانية بناء 

عىل الطلب

إعداد دليل عن تعبئة املوارد –

إعداد دليل عن خطط تعبئة املوارد  –
للمكاتب امليدانية

وحدة تعّلم إلكرتوني عن تعبئة املوارد –
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النتيجة المنشودة 3: إبراز وتعزيز إسهام اليونسكو البرنامجي ومكانتها في مجال التعاون بين 
وكاالت األمم المتحدة على الصعيد الُقطري واإلقليمي والعالمي سعياً إلى تنفيذ خطة التنمية 

المستدامة لعام ٢٠3٠

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

اإلسهام الفعال يف اآلليات واملبادرات   - ١
املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة 
عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي، 

وكذلك يف مبادرات الربمجة القطرية 
)التقييم القطري املشرتك/إطار عمل 

األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية(

التأمل عىل نحو مالئم يف إسهامات  –
اليونسكو يف املنجزات الرئيسية لألنشطة 

املشرتكة بني الوكاالت

التأمل عىل نحو مالئم يف إسهامات  –
اليونسكو يف املنجزات الرئيسية لألنشطة 

املشرتكة بني الوكاالت

تعزيز مساهمة مكاتب اليونسكو   - ٢
امليدانية يف اآلليات القطرية واإلقليمية 

التابعة لألمم املتحدة، بما فيها أطر 
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلنمائية

تزويد املكاتب امليدانية بوسائل إضافية  –
للمشاركة يف هذه اآلليات

تزويد املكاتب امليدانية بوسائل إضافية  –
للمشاركة يف هذه اآلليات

التنسيق الداخيل والعرض الواضح   - 3
ملساهمة اليونسكو يف تنفيذ خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030 

اجتماعات منتظمة لفريق العمل املعني  –
بخطة التنمية املستدامة لعام 2030 

واألفرقة الخاصة املشرتكة بني القطاعات 

إعداد التقارير وأدوات االتصال –

اجتماعات منتظمة لفريق العمل املعني  –
بخطة التنمية املستدامة لعام 2030 

واألفرقة الخاصة املشرتكة بني القطاعات 

إعداد التقارير وأدوات االتصال –
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الفصل 4- إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة

قرار املؤتمر العام 39م/50 بشأن إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة  ٠94٠٠

إّن املؤتمر العام

الفقرات عليه  تنص  وفقاً ملا  املنظمة  نطاق  عىل  املعارف  إدارة  تحسني  عىل  العمل  بمواصلة  العامة  للمديرة  يأذن    - 1 
09401 إىل 09403 من الوثيقة 93م/5 املعتَمدة، وتخصيص اعتمادات مالية قدرها 600 318 14 دوالر لهذا الغرض 

للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من    - 2
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق النتيجة املنشودة التالية:

تعزيز تنفيذ الربنامج عن طريق تحسني استخدام الذاكرة املؤسسية وإدارة املعارف والحلول املبتكرة التي توفرها   )1(
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

يعّد قسم إدارة املعارف ونظم املعلومات مرفق خدمات داخيل، يخضع للسلطة املبارشة لنائب املديرة العامة ويتوىل   ٠94٠١
والثالث  الثاني  البابني  يف  املعلومات  ونظم  املعارف  إدارة  قسم  ميزانية  بيان  ويرد  املعلومات.  نظم  رئيس  إدارته 
األساسية  بالبنى  املرتبطة  العمليات  ودعم  بإدارة  املتعلقة  األنشطة  جميع  الثالث  الباب  ويشمل  الوثيقة.  هذه  من 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

هذه  من  الثاني  الباب  يف  بيانها  والوارد  املعلومات  ونظم  املعارف  إدارة  قسم  بها  التي يضطلع  املسؤوليات  وتشمل   ٠94٠٢
الوثيقة، املجاالت التالية:

مرافق املحفوظات واملكتبة وإدارة السجالت؛ ▪

مرافق تشاطر املعارف وإتاحتها بما يشمل استحداث نظم متعلقة بإعداد الوثائق وتشاطرها والتعاون بشأنها  ▪
ونرشها، وصيانة هذه النظم ودعمها؛ 

استحداث تطبيقات داخلية وصيانتها ودعمها، تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص امليزنية املستندة إىل النتائج ونظم  ▪
اإلدارة والشؤون املالية والشفافية واملوارد البرشية، وتوزع املهام عىل وحدتني: تركز األوىل عىل تكنولوجيا تطبيقات 

ومنتجات النظم الحاسوبية )نظام SAP(، أما األخرى فتُعنى بالتطبيقات املصممة وفق االحتياجات.

واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  املعارف  إدارة  اسرتاتيجية  إطار  يف  املعلومات  ونظم  املعارف  إدارة  قسم  ويعمل   ٠94٠3
هذه  وتقرتن  املائة(،  بعد  والتسعني  السادسة  دورته  يف  التنفيذي  املجلس  عليها  وافق  )التي   2017-2012 لفرتة 
االسرتاتيجية بخطط عمل سنوية تشمل مرشوعات صنفها املجلس االستشاري إلدارة املعارف وتكنولوجيا املعلومات 
املعلومات  وتكنولوجيا  املعارف  بإدارة  الخاصة  اليونسكو  رؤية  وتهدف  أولوية.  ذات  كمرشوعات  واالتصاالت 
استخدام  بفضل  وذلك  وفعالية،  كفاءة  السبل  أكثر  باتباع  وتقييمه  وتنفيذه  للربنامج  التخطيط  إىل  واالتصاالت 
املعارف.  تشاطر  ثقافة  عىل  القائمة  املعارف  إدارة  وتنفيذ  مبتكراً  استخداماً  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
التكيف  التعّلم، يف وسعها  وتقوم عىل  واملرونة  والشفافية  بالحداثة  تتسم  منظمة  تكون  أن  لليونسكو  ذلك  وسيُتيح 
هذه  استعراض  وسيجري  وجه.  أكمل  عىل  املتحدة  األمم  منظومة  ضمن  بدورها  وتضطلع  املتغرّي  العالم  هذا  مع 
الرؤية واسرتاتيجية إدارة املعارف وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل عام 2017، وستُعّد اسرتاتيجية جديدة 
االستفادة  بهدف  رقمي  تحّول  إجراء  إىل  الحاجة  عىل  الجديدة  االسرتاتيجية  هذه  وستشدد   .2021-2018 لفرتة 
وستستهدف  اإلنرتنت.   شبكة  عىل  املتاحة  الخدمات  يشمل  بما  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  من  ينبغي  كما 
االسرتاتيجية ضمان مواصلة عملية التنفيذ وتعزيز املجاالت ذات األولوية املنصوص عليها يف خطة االستثمار لتعزيز 
تنفيذ الربنامج، وتلبية الحاجة إىل املزيد من االستثمارات بهدف تخفيف املخاطر التي تم تحديدها يف إطار عمليات 
ورقمنة  القديمة،  التطبيقات  استبدال  املثال  سبيل  عىل  )ومنها  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  املعارف  إدارة 

السجالت الهامة، وضمان أمن تكنولوجيا املعلومات(.



39326م/5 املعتمدة - الخدمات املتعلقة بالربامج  

النتيجة المنشودة ١: تعزيز تنفيذ البرنامج عن طريق تحسين استخدام الذاكرة المؤسسية 
وإدارة المعارف والحلول المبتكرة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

ضمان االنتفاع بالذاكرة املؤسسية   - ١ 
وصونها

تحسني االنتفاع باملعلومات املتعلقة  –
باملحفوظات واملكتبة والخدمات املرجعية 
الخاصة باألمانة والدول األعضاء وسائر 
فئات الجمهور الخارجية املعنية بفضل 

االرتقاء بوصف مقتنيات املحفوظات 
ورقمنتها

إتاحة املحفوظات التي جرت رقمنتها  –
بشأن »مرشوع حشد املوارد من أجل 

صون الرتاث الوثائقي لليونسكو 
وتعزيزه« بحيث يتسنى للجمهور االطالع 

عليها عرب شبكة اإلنرتنت

تنظيم معرض عىل اإلنرتنت بشأن  –
املحفوظات املذكورة آنفاً التي جرت 

رقمنتها

تحسني مرافق إدارة السجالت والدعم  –
الذي تتلقاه األمانة، وذلك عن طريق 

تعزيز البنى والنظم الخاصة باملعلومات

تحسني االنتفاع باملعلومات املتعلقة  –
باملحفوظات واملكتبة والخدمات املرجعية 
الخاصة باألمانة والدول األعضاء وسائر 
فئات الجمهور الخارجية املعنية بفضل 

االرتقاء بوصف مقتنيات املحفوظات 
ورقمنتها

إتاحة املحفوظات التي جرت رقمنتها  –
بشأن »مرشوع حشد املوارد من أجل 

صون الرتاث الوثائقي لليونسكو 
وتعزيزه« بحيث يتسنى للجمهور 

االطالع عليها عرب شبكة اإلنرتنت

تحسني مرافق إدارة السجالت والدعم  –
الذي تتلقاه األمانة، وذلك عن طريق 

تعزيز البنى والنظم الخاصة باملعلومات

االرتقاء بإدارة أعمال املنظمة إىل   - ٢ 
الحد األمثل ضماناً لتنفيذ الربنامج 

بفعالية وكفاءة باستخدام إدارة 
املعارف وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت

تحقيق املزيد من التكامل والتجانس  –
يف الوظائف الرئيسية لألعمال والبنى 

التنظيمية

تعزيز عمليتي تقديم التقارير وضمان  –
الشفافية

تحسني خربة إدارة األعمال واملستخِدمني –

توفري حلول مبتكرة –

تحقيق املزيد من التكامل والتجانس  –
يف الوظائف الرئيسية لألعمال والبنى 

التنظيمية

تعزيز عمليتي تقديم التقارير وضمان  –
الشفافية

تحسني خربة إدارة األعمال واملستخِدمني –

إتاحة تشاطر املعارف وإعادة   - 3 
استخدامها بفعالية

تعزيز منرب اليونسكو التعاوني املتاح عىل  –
اإلنرتنت وتحقيق التكامل فيه.

تحديث املكتبة اإللكرتونية لوثائق  –
اليونسكو ومواردها املتعددة الوسائط

استخدام أداة تحديد الخربات عىل نطاق  –
املنظمة

تعزيز منرب اليونسكو التعاوني املتاح عىل  –
اإلنرتنت وتحقيق التكامل فيه.

تحديث املكتبة اإللكرتونية لوثائق  –
اليونسكو ومواردها املتعددة الوسائط
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الفصل 5 – العالقات الخارجية وإعالم الجمهور

قرار املؤتمر العام 39م/51 بشأن العالقات الخارجية وإعالم الجمهور  ٠95٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:  - 1

ألف - العمل، خالل الفرتة 2018-2021، عىل تنفيذ خطة العمل الخاصة بالعالقات الخارجية وإعالم الجمهور من أجل 
ما ييل:

توطيد العالقات مع الدول األعضاء عن طريق ما ييل: )أ( 

املحافظة عىل العالقات مع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني واملراقبني واألقاليم وتنميتها؛   )1(

رصد العالقات مع الدولة املضيفة؛   )2(

توفري الخدمات املتعلقة باملراسم ألعضاء السلك الدبلومايس املعتمدين لدى اليونسكو وأعضاء األمانة؛   )3(

تشجيع الدول غري األعضاء عىل االنضمام إىل املنظمة؛   )4(

التعاون مع الوفود الدائمة ومع مجموعات الدول األعضاء املؤلفة يف اليونسكو لتقديم الدعم الالزم لها؛   )5(

إيالء عناية خاصة لالحتياجات الخاصة للبلدان األقل نمواً، والدول الجزرية الصغرية النامية، والبلدان    )6(
التي تمر بأوضاع ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث؛

االسرتاتيجية  األهمية  ذات  املسائل  بشأن  الدائمني  املندوبني  مع  واستشارية  إعالمية  اجتماعات  عقد    )7(
واألنشطة ذات األولوية، وتنسيق األمور املتعلقة بهذه االجتماعات؛

توفري حلقات إرشادية للمندوبني الدائمني الجدد؛   )8(

تزويد الدول األعضاء، عرب شبكة اإلنرتنت، بمعلومات مفيدة تلبي احتياجاتها؛   )9(

تعزيز التعاون مع اللجان الوطنية عن طريق ما ييل: )ب(  

تعزيز كفاءات اللجان الوطنية وقدراتها التنفيذية عن طريق تنظيم اجتماعات أقاليمية سنوية لّلجان    )1(
الوطنية، وعقد حلقات تدريبية مخصصة لألمناء العامني واملسؤولني اآلخرين الجدد؛

مع  القائمة  الرشاكات  ومنها  املدني،  املجتمع  الوطنية وشبكات  اللجان  بني  القائمة  الرشاكات  تعزيز    )2(
املنظمات غري الحكومية وأندية اليونسكو ومراكزها؛

تعزيز االتصاالت مع اللجان الوطنية وفيما بينها؛   )3(

تعزيز العالقات مع منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية الحكومية وغري الحكومية عن طريق ما ييل: )جـ(  

املشاركة بنشاط يف عمل الهيئات الدولية الحكومية واآلليات املشرتكة بني الوكاالت؛   )1(

املبادرة إىل املشاركة يف املساعي املندرجة يف مجاالت اختصاص اليونسكو الرامية إىل تنفيذ خطة التنمية    )2(
املستدامة لعام 2030؛ ومواصلة العمل عىل تعزيز حضور املنظمة وتأكيد مهمتها يف املنظومة املتعددة 
األطراف، وكذلك عىل متابعة تنفيذ ما يتعلق بعملها من القرارات املهمة الصادرة عن الهيئات اإلدارية 

لألمم املتحدة؛

متابعة  الحكومية  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم  وكاالت  مع  املربمة  التفاهم  مذكرات  تنفيذ  متابعة    )3(
منتظمة من أجل تقييم النتائج املحرزة، وتحديث وتنقيح مذكرات التفاهم النافذة عند االقتضاء، وإبرام 

مذكرات تفاهم جديدة محتملة؛

رصد الرشاكات القائمة مع املنظمات غري الحكومية وتقييمها عن طريق إنشاء آلية فعالة ومستدامة    )4(
لهذا الغرض؛
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تحسني فعالية وكفاءة وشمول آلية التعاون الجماعية مع لجنة االتصال بني املنظمات غري الحكومية    )5(
واليونسكو؛

االرتقاء بأنشطة اليونسكو الخاصة بإعالم الجمهور عن طريق ما ييل: )د(  

إنتاج مضامني إعالمية متعددة الوسائط تبنّي برامج املنظمة وأنشطتها، ونرش هذه املضامني بمختلف    )1(
الوسائل املتاحة للمنظمة )شبكة اإلنرتنت، وشبكات التواصل االجتماعي(؛

تعزيز التعاون مع وسائل اإلعالم، وزيادة الفرص املتاحة لتواصل خرباء اليونسكو وكبار املسؤولني    )2(
القائمني عىل إدارتها عرب وسائل اإلعالم؛

رصد تغطية وسائل اإلعالم ألنشطة اليونسكو، وتحليل هذه التغطية اإلعالمية تحليالً كمياً ونوعياً؛   )3(

إقامة رشاكات إعالمية تتيح مضاعفة التأثري وتعزز صورة اليونسكو؛    )4(

تطوير ُسبل إعالم الجمهور يف املقّر، وال سيّما عن طريق إعادة تنظيم مرفق الزوار؛   )5(

إقامة فعاليات للمحافظة عىل عالقات املنظمة بالفئات والجهات املعنية بعملها؛   )6(

واملصنفات  واملنشورات  املطبوعات  املطبوعات، عىل ضمان جودة ومالءمة  العمل، عن طريق مجلس    )7(
الفكرية الصادرة عن املنظمة؛ 

تطوير ُسبل نرش املطبوعات واملنشورات عن طريق إقامة رشاكات للنرش املشرتك، وتحسني نظام البيع    )8(
عىل اإلنرتنت؛

مواصلة األخذ بسياسة االنتفاع الحر باملعلومات إلتاحة االطالع عىل املضامني الحالية واملقبلة والسابقة    )9(
بصيغة يسرية تتوافق مع مفهوم االنتفاع الحر باملعلومات؛

)10( إصدار مجلة “رسالة اليونسكو” الفصلية باللغات الست بنسختيها الورقية والرقمية باستخدام األموال 
الخارجة عن امليزانية املخصصة لهذا الغرض؛

األنشطة  جميع  وكذلك  املؤلف،  وحقوق  للكتاب  العاملي  باليوم  االحتفال  إىل  الرامية  املساعي  تنسيق   )11(
املرتبطة بالعاصمة العاملية للكتاب؛

مواصلة تقديم خدمات متجر الكتب والهدايا مع الحرص عىل تلبية هذه الخدمات الحتياجات الزبائن؛  )12(

 unesco.org تعزيز املنصة اإللكرتونية الشاملة واملتكاملة للمنظمة عىل شبكة اإلنرتنت، وإدارة موقع  )13(
وموقع unesco.int وموقع unescommunity، سعياً إىل تلبية احتياجات املنتفعني بخدماتها؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 600 040 25 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي  باء - 
تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من   - 2
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق النتائج املنشودة التالية:

تعزيز التعاون مع الدول األعضاء، وال سيّما عن طريق وفودها الدائمة لدى اليونسكو ومجموعات الدول األعضاء    )1(
املؤلفة يف اليونسكو؛ وتحسني ُسبل االنتفاع بالوسائل واملواد اإلعالمية املتوفرة، واالرتقاء بجودة املضامني املتاحة عىل 

اإلنرتنت؛

هذا  فعالية  املستويات وزيادة  اليونسكو عىل مختلف  برامج  تنفيذ واستعراض  الوطنية يف  اللجان  إسهام  تعزيز    )2(
اإلسهام عن طريق إجراء مشاورات وتنظيم أنشطة للتواصل وبناء القدرات بانتظام؛

زيادة مشاركة اليونسكو يف أنشطة منظومة األمم املتحدة والتشديد عىل دورها الريادي يف املجاالت الرئيسية؛ وتعزيز    )3(
التعاون مع املنظمات الدولية الحكومية يف مجاالت اختصاص اليونسكو، وال سيّما عن طريق إبرام مذكرات تفاهم 
لهذا الغرض؛ وإنعاش شبكة املنظمات غري الحكومية التي تقيم رشاكات رسمية مع اليونسكو وتجديد الرشاكات 

القائمة معها، وتوسيع نطاق هذه الشبكة وإبرازها؛
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تقديم صورة وافية عن أنشطة اليونسكو وأولوياتها عن طريق اضطالع املنظمة بنفسها بإنتاج نصوص وصور    )4(
ورسوم بيانية وتسجيالت مرئية ونرشها عرب منابرها املختلفة، وترويجها بكل الوسائل، والسعي إىل حصولها عىل 
تغطية إعالمية واسعة يف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية ومنابر اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي، لتحسني 

معرفة الناس برسالة اليونسكو واملهمة املسندة إليها؛

الراعية  والجهات  اإلعالم  )تضم وسائل  منظومات رشكاء  إنشاء  لليونسكو عن طريق  املؤسسية  الصورة  تحسني    )5(
والوكاالت التنفيذية( وإدارة هذه املنظومات من أجل إقامة حمالت إعالمية، ومشاريع لإلعالم والتسويق، وأنشطة 

إلعالم الجمهور وفعاليات خاصة يف املقر؛

تعزيز املساهمات الفكرية لليونسكو عن طريق إصدار مطبوعات ومنشورات عالية الجودة، ومنها مجلة »رسالة    )6(
اليونسكو«، وتوزيعها عمالً بسياسة االنتفاع الحر باملعلومات، وبالتعاون الوثيق مع الرشكاء يف مجال النرش لضمان 
بلوغ جمهور عريض؛ وإعالء شأن اسم اليونسكو وشعارها وحمايتهما وتعزيزهما عن طريق املبادرات الخاصة 
طريق  عن  ومطالعتها  الكتب  تأليف  عىل  والتشجيع  واملطالعة  بالكتب  واالحتفاء  والتسويق؛  املميزة  بالعالمات 

االحتفال باليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف واالستعانة بربنامج العاصمة العاملية للكتاب؛

تيسري نرش املعارف واملعلومات عن طريق املنصة اإللكرتونية املتكاملة إلدارة محتوى املواقع اإللكرتونية املتوفرة    )7(
بعدة لغات النتفاع مختلف املستخدمني بها.

١ - تعزيز العالقات مع الدول األعضاء واللجان الوطنية والرشكاء

الجهات  مجموعات  مع  ورشاكاتها  املنظمة  تعاون  ودعم  تعزيز  الجمهور  وإعالم  الخارجية  العالقات  قطاع  يتوىل   ٠95٠١
ووسائل  املدني،  واملجتمع  الوطنية،  لجانها  فيها  بما  األعضاء،  الدول  )وهي  معها  تتعامل  التي  الرئيسية  املعنية 
الربنامج  قطاعات  جميع  مع  وثيقاً  تعاوناً  األساس،  هذا  عىل  القطاع،  يتعاون  وسوف  الجمهور(.  وعامة  اإلعالم، 

وغريها من املرافق.

والرشكاء  الدائمة،  والوفود  املنتسبني،  واألعضاء  الوطنية  واللجان  األعضاء  للدول  توفر  أن  اليونسكو  عىل  ويتعني   ٠95٠٢
الدوليني الحكوميني، مجموعة كاملة من الخدمات الكفيلة بتيسري تفاعلها مع األمانة. وسيجري توجيه هذه الجهود 

نحو ثالثة اتجاهات رئيسية هي:

١-١  توطيد العالقات مع الدول األعضاء

مهمة  ▪ يمثالن  واألقاليم  واملراقبني  املنتسبني،  واألعضاء  األعضاء،  الدول  مع  وتطويرها  العالقات  عىل  اإلبقاء  يظل 
الدول  أن  إىل  وبالنظر  عمله.  يف  أساسياً  الجمهور، ومحوراً  وإعالم  الخارجية  العالقات  قطاع  مهام  من  أساسية 
األعضاء هي الجهات املعنية الرئيسية يف املنظمة، فستوىل لها عناية خاصة يف أنشطة اليونسكو لدى إعداد ومتابعة 
اجتماعات املديرة العامة وأسفارها يف مهام رسمية، وذلك بالتعاون مع قطاعات الربنامج، وإدارة أفريقيا، واملكاتب 

امليدانية، والوفود الدائمة، واللجان الوطنية.

وسرياقب القطاع العالقات مع الدولة املضيفة ويزود األمانة واملجتمع الدبلومايس املعتمد لدى اليونسكو بالخدمات  ▪
املتعلقة باملراسم.

وسيواصل القطاع دعم الدول غري األعضاء وتشجيعها عىل االنضمام إىل اليونسكو من أجل تحقيق أكرب انتشار  ▪
ممكن للمنظمة عىل الصعيد العاملي.

اليونسكو.  ▪ إطار  يف  املؤلفة  األعضاء  الدول  مجموعات  ومع  الدائمني  املندوبني  مع  الوثيق  التعاون  وسيتواصل 
وسيجري تزويدها بالدعم الالزم لتنظيم اجتماعاتها العامة، وسيستمر االتصال بصورة منتظمة مع املجموعات 

الجديدة من الدول األعضاء.

احتياجات  ▪ لديها  التي  البلدان  لبعض مجموعات  اإلقليمي  اإلقليمي ودون  الصعيدين  اهتمام خاص عىل  وسيوىل 
البلدان نمواً، والبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث، والدول الجزرية  خاصة )مثل أقل 

الصغرية النامية(.
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وستُعقد اجتماعات دورية إلعالم الوفود الدائمة بشأن بعض املسائل الرئيسية واألنشطة ذات األولوية، وستُعقد  ▪
اجتماعات استشارية مع الدول األعضاء بشأن قضايا اسرتاتيجية.

وسيُعرض عىل املندوبني الدائمني الجدد حضور حلقات إرشادية. ▪

عىل  ▪ املوقع  األعضاء، سيواصل  الدول  من  دولة  كل  الحتياجات  وفقاً  ومهيأة  مفيدة  معلومات  توفري  عىل  وحرصاً 
اإلنرتنت إتاحة الحصول بطريقة سهلة وشفافة عىل التحليالت واملعلومات والبيانات املتعلقة بالتعاون مع كل دولة 
احتياجات هذه  تلبية  يتيح  مما  منتظمة،  والبيانات بصورة  واملعلومات  التحليالت  استيفاء هذه  منها، وسيجري 

الدول يف مجال املعلومات عىل نحو رسيع.

النتيجة المنشودة ١: تعزيز التعاون مع الدول األعضاء، وال سيّما عن طريق وفودها الدائمة لدى 
اليونسكو ومجموعات الدول األعضاء المؤلفة في اليونسكو؛ وتحسين ُسبل االنتفاع بالوسائل 

والمواد اإلعالمية المتوفرة، واالرتقاء بجودة المضامين المتاحة على اإلنترنت

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

زيارات املديرة العامة إىل الدول   - ١
األعضاء وعقد اجتماعات ثنائية فيها 

وبالتنسيق معها

تحسني بيانات اإلحاطة املتعلقة بزيارات  –تحسني أنشطة املتابعة –
املديرة العامة

تعزيز التنسيق مع قطاعات الربنامج  –
لتحضري هذه الزيارات ومتابعتها

تنظيم اجتماعات عامة مع الوفود   - ٢
الدائمة بدعم من األمانة

– ً ً –تنظيم 18 اجتماعا تنظيم 15 اجتماعا

تنظيم حلقات إرشادية للوفود   - 3
الدائمة الجديدة

عقد 5 حلقات –عقد 6 حلقات –

١-٢  تعزيز التعاون مع اللجان الوطنية

ستسرتشد أنشطة اليونسكو يف هذا الصدد بخطة العمل التي تتعلق بتعاون اليونسكو مع اللجان الوطنية )2013(،   ٠95٠3
العام. وترمي هذه  التنفيذي واملؤتمر  املجلس  أقرها  التي  التوصيات  لتنفيذ  الزمنية  املسؤوليات واألطر  والتي تحدد 
تعزيز  وإىل  املدني،  املجتمع  الرشيكة من  الهيئات  الوطنية وقدرتها ومشاركتها مع  اللجان  تعزيز دور  إىل  األنشطة 

عالقة هذه اللجان مع األمانة.

فسيتواصل العمل عىل تعزيز كفاءات اللجان الوطنية وقدراتها التنفيذية من خالل تنظيم االجتماع األقاليمي السنوي  ▪
وحلقات تدريبية وحلقات عمل لألمناء العامني الجدد وغريهم من املسؤولني الجدد يف اللجان الوطنية. وستمنح 
األولوية لقضايا أفريقيا، وأقل البلدان نمواً، والبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاع، والدول الجزرية الصغرية 
النامية. وترمي هذه األنشطة التي ستنظم عىل شتى املستويات ومع مصادر تمويل مختلفة قدر اإلمكان )امليزانية 
العادية، واعتمادات برنامج املساهمة، ومصادر التمويل الخارجة عن امليزانية، وغريها من مصادر التمويل( إىل 
باملجتمع  األموال، وتعزيز صالتها  وإدارة مشاريعها، وتعزيز قدرتها عىل جمع  للجان،  الرشيدة  اإلدارة  تحسني 
املدني والقطاع الخاص، مع تعزيز نشاطها يف مجال االتصال وإبراز دورها. وسيجري التوسع يف استخدام أسلوب 

عقد املؤتمرات عن بعد الذي تم تجريبه خالل فرتة العامني السابقة.

وسيجري تعزيز رشاكات اللجان الوطنية مع شبكات املجتمع املدني، بما يشمل املنظمات غري الحكومية وأندية  ▪
اليونسكو ومراكزها، من خالل املنتديات واالجتماعات وحلقات العمل واالحتفال باأليام والسنوات الدولية. وسوف 
تنظَّم فعاليات خاصة أخرى لهذه الشبكات إذا توافرت موارد خارجة عن امليزانية لذلك. وسيجري توجيه اللجان 

الوطنية وتدريبها كي يتسنى لها مراقبة استخدام الرشكاء الوطنيني السم اليونسكو وشعارها استخداماً سليماً.

تقارير  ▪ إصدار  مناسبات  يف  للمشاركة  إليها  املساعدة  وتقديم  الوطنية  اللجان  مع  التواصل  تعزيز  وسيجري 
عىل  اليونسكو  ومواقع  شهرية،  ورسائل  الوطنية،  للجان  السنوي  التقرير  طريق  عن  وذلك  الرئيسية  اليونسكو 
الشبكة اإللكرتونية، واملنشورات، وغريها من أدوات وقنوات االتصال واملعلومات، مثل املنتديات اإللكرتونية، وعقد 
املؤتمرات عن بعد باستخدام الفيديو. وسيتواصل تحسني واستيفاء قاعدة البيانات املتاحة عىل اإلنرتنت والخاصة 
أفضل  أدوات  استخدام  لتطوير وتعزيز  الالزمة  الجهود  تُبذل  بها. وسوف  املرتبطة  والشبكات  الوطنية  باللجان 
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لالتصال التحاوري واالتصال يف االتجاهني بني األمانة واللجان الوطنية، تستند إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الحديثة واملنخفضة التكلفة، بما يف ذلك الشبكات االجتماعية.

النتيجة المنشودة ٢: تعزيز إسهام اللجان الوطنية في تنفيذ واستعراض برامج اليونسكو على 
مختلف المستويات وزيادة فعالية هذا اإلسهام عن طريق إجراء مشاورات وتنظيم أنشطة 

للتواصل وبناء القدرات بانتظام

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عقد اجتماع أقاليمي سنوي لتعزيز   - ١
القدرات التشغيلية للجان الوطنية

تقديم الدعم إىل أفريقيا وأقل البلدان  –زيادة عدد اللجان الوطنية املمثلة إىل 140 –
نمواً والبلدان التي تعيش أوضاع 
ما بعد النزاعات والدول الجزرية 

الصغرية النامية، وال سيما يف إطار تلك 
االجتماعات. عدد املشاركني - 130

نرش تقرير سنوي للجان الوطنية   - ٢
ووضع أدوات تواصل أخرى

إدراج ما يزيد عىل 140 مساهمة وطنية –تلقي 150 مساهمة

تعزيز العالقات مع منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية الحكومية واملنظمات غري الحكومية  3-١

التكامل  إىل تحقيق مزيد من  الرامية  إىل مواصلة جهودها  الوثيقة،  املعنية يف هذه  الفرتة  اليونسكو، خالل  ستسعى   ٠95٠4
املتخصصة  والربامج  والصناديق  الوكاالت  سائر  مع  تعاونها  وتوطيد  املتحدة،  األمم  منظومة  داخل  دورها  وتعزيز 
التنمية املستدامة لعام 2030. وستستمر املنظمة أيضاً  بغية اإلسهام، ضمن مجاالت اختصاصاتها، يف تنفيذ خطة 
بأنشطة  يتعلق  ما  تنفيذ  متابعة  عىل  وستعمل  األطراف،  املتعددة  املنظومة  ضمن  ورسالتها  حضورها  تأكيد  يف 

اليونسكو يف القرارات الصادرة عن الهيئات الرئاسية لألمم املتحدة.

ومنها  ▪ الوكاالت،  بني  املشرتكة  واآلليات  الحكومية  الدولية  الهيئات  عمل  يف  بنشاط  املشاركة  املنظمة  وستواصل 
األمم  منظومة  يف  التنفيذيني  الرؤساء  ومجلس  واالجتماعي،  االقتصادي  واملجلس  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 

املتحدة املعني بالتنسيق، ومجموعة األمم املتحدة اإلنمائية. 

الحكومية  ▪ الدولية  واملنظمات  املتحدة  لألمم  التابعة  الوكاالت  مع  املوقعة  التفاهم  مذكرات  استعراض  وسيجرى 
بصورة منتظمة بغية تقييم النتائج املحرزة واستيفاء االتفاقات القائمة ومراجعتها إذا اقتضت الحاجة، وتوقيع 
بحيث  واملنظمات  املؤسسات  مع  القائمة  الرسمية  الرشاكات  تكييف  عىل  سيساعد  مما  محتملة،  جديدة  اتفاقات 

تتماىش مع األولويات االسرتاتيجية لليونسكو.

)الوثيقة   اليونسكو  أنشطة  يف  الحكومية  غري  املنظمات  مساهمة  عن  األربعة  األعوام  فرتة  تقرير  نتائج  إىل  واستناداً   ٠95٠5
العام  املؤتمر  )قرار  الحكومية  غري  واملنظمات  اليونسكو  بني  بالرشاكة  الخاصة  التوجيهات  إطار  ويف  38م/34( 
الهيئات  من  وغريها  املؤسسات  مع  اليونسكو  تقيمها  التي  الرسمية  بالعالقات  الخاصة  والتوجيهات  36م/108( 
ثقافة  ترسيخ  اليونسكو  ستواصل  و29م/64(،  و28م/13.5  26م/13.23  العام  املؤتمر  )قرارات  املشابهة 
مختلف  يف  الحكوميني  غري  الرشكاء  مع  وتعاونها  اليونسكو  تفاعل  بتعزيز  وذلك  بالحيوية،  تتسم  للرشاكة  حقيقية 
برامج املنظمة وعىل جميع املستويات بغية تمكني املنظمات غري الحكومية من أن تكون أكثر نفعاً يف تحديد أهداف 

اليونسكو ويف تنفيذ أنشطتها. وستُتخذ لهذا الغرض مجموعة من التدابري يف املجاالت التالية:

آلية فعالة ومستدامة ملراقبة وتقييم رشاكاتها مع املنظمات غري الحكومية. وعليه،  ▪ اليونسكو إىل إنشاء  ستسعى 
سيتواصل استيفاء وتحسني قاعدة بيانات املنظمات غري الحكومية واملؤسسات والهيئات املشابهة األخرى لتكون 
األربعني  الدورة  يف  نتائجه  وتقديم  للرشاكات  كامل  تقييم  إجراء  مع  للتقييم،  بمثابة منصة مرجعية ومخصصة 

للمؤتمر العام وفقاً للتوجيهات الخاصة بهذه الرشاكات.

وستعمل اليونسكو، يف تعاون وثيق مع لجنة االتصال بني املنظمات غري الحكومية واليونسكو، عىل تحسني فعالية  ▪
التوجيهات وتحسني كفاءتها وشمولها وذلك، مثالً، من خالل تعزيز  املنصوص عليها يف  الجماعي  التعاون  آلية 
مشاركة املنظمات غري الحكومية الرشيكة من جميع املناطق وتنظيم منتديات دولية للمنظمات غري الحكومية يف 

مختلف البلدان واملناطق.
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وستواصل املنظمة بذل جهودها لتحسني التواصل مع املنظمات غري الحكومية الرشيكة وفيما بينها، وزيادة إبراز  ▪
واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  )باستخدام  األولوية  سبيل  عىل  الحكومية  غري  املنظمات  مع  التعاون  أنشطة 
إىل  لليونسكو،  الوطنية  اللجان  مع  بالتعاون  املنظمة،  ستسعى  كما  وغريها(.  االجتماعية  والشبكات  واإلنرتنت، 
الصعيد  عىل  سواء  املنظمة،  مع  بنشاط  تتعاون  التي  الحكومية  غري  املنظمات  مع  رسمية  رشاكات  إقامة  تيسري 
الدويل أو الوطني، وتحقيق أكرب قدر من التنوع الجغرايف يف شبكة املنظمات غري الحكومية التي تتعامل معها، بما 
يشمل إجراء عمليات مسح للمنظمات غري الحكومية العاملة عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل التي يرتبط 
نشاطها بمجاالت اختصاص اليونسكو، وذلك يف حدود املوارد املتاحة، مع إيالء عناية خاصة للرشكاء املناسبني من 
املناطق غري املمثلة بالقدر الكايف. وأخرياً، ستواصل املنظمة إتاحة مجاالت مميزة لتيسري مساهمة املجتمع املدني 
وتشجيع الحوار البنّاء بني املنظمات غري الحكومية والدول األعضاء، ال سيما من خالل اللجنة املختصة بالرشكاء 

غري الحكوميني التابعة للمجلس التنفيذي.

النتيجة المنشودة 3: زيادة مشاركة اليونسكو في أنشطة منظومة األمم المتحدة والتشديد على 
دورها الريادي في المجاالت الرئيسية؛ وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية في 

مجاالت اختصاص اليونسكو، وال سيّما عن طريق إبرام مذكرات تفاهم لهذا الغرض؛ وإنعاش 
شبكة المنظمات غير الحكومية التي تقيم شراكات رسمية مع اليونسكو وتجديد الشراكات 

القائمة معها، وتوسيع نطاق هذه الشبكة وإبرازها

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد املنظمات غري الحكومية الجديدة   - ١
التي تنتمي إىل مناطق ممثلة دون 

النصاب والتي أُقيمت معها رشاكات 
رسمية

نسبة 78 إىل 22 )80 إىل 20( –نسبة 78 إىل 22 –

عدد فعاليات املنظمة بالتعاون   - ٢
مع لجنة االتصال بني املنظمات 
غري الحكومية واليونسكو بشأن 

موضوعات اليونسكو ذات األولوية أو 
لالحتفال بأيام دولية

3 فعاليات –3 فعاليات –

استعراض الرشاكات مع املنظمات   - 3
غري الحكومية عىل نحو منتظم، 

وتقييم الطلبات الجديدة

ما ال يقل عن 30٪ –ما ال يقل عن ٪40 –

إقامة رشاكات اسرتاتيجية جديدة   - 4
و/أو تجديد ما هو قائم منها مع 

املنظمات الدولية الحكومية

– 2– 2

االستعداد يف الوقت املناسب إلسهام   - 5
اليونسكو يف التقارير التي يقدمها 

األمني العام لألمم املتحدة إىل 
الجمعية العامة واملجلس االقتصادي 

واالجتماعي واآلليات األخرى املشرتكة 
بني الوكاالت عىل صعيد األمم املتحدة 

والهيئات الرئاسية

اعرتاف الدول األعضاء بقيمة إسهام  –
اليونسكو يف تقارير األمم املتحدة

اعرتاف الدول األعضاء بقيمة إسهام  –
اليونسكو يف تقارير األمم املتحدة
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٢ -  إعالم الجمهور

جوانب  الوظيفة  هذه  تشمل  وال  املنظمة.  إىل  بالنسبة  اسرتاتيجية  وظيفة  الجمهور  وإعالم  االتصال  وظيفة  تعترب   ٠95٠6
تشجيع  من  يمّكن  أهم  بدور  أيضاً  تضطلع  إنها  بل  فحسب،  القنوات  مختلف  عرب  املعلومات  نرش  من  تمكن  تقنية 
املتحدة لألمم  التابعة  املشرتكة  التفتيش  وحدة  بذلك  أوصت  كما  وأولوياتها،  اليونسكو  أهداف  تنفيذ   ودعم 

.)JIU/REP/2015/4(

الربنامج.  هذا  إطار  يف  تُحرز  التي  النتائج  إىل  تستند  وأن  املنظمة  بربنامج  االتصال  أنشطة  تسرتشد  أن  وينبغي   ٠95٠٧
التي  العديدة  الجماهري  إىل  فعالة  بصورة  الوصول  من  تتمكن  كي  ومتنوعة  متسقة  األنشطة  تلك  تكون  أن  ويتعني 
التفاعل  التي يكّمل كل منها اآلخر، هذا  الرسائل ووسائل االتصال املختلفة،  تتفاعل معها املنظمة. ويجب أن تنمي 

مع جماهري اليونسكو وأن تسهم يف إقامة ثقافة تنظيمية قائمة عىل الشفافية والتشارك يف البناء.

املتحدة  األمم  منظومة  داخل  مكانتها  ترسخ  كي  لالتصال  امليرّسة  الوسائل  جميع  تستخدم  أن  املنظمة  عىل  ويجب   ٠95٠٨
ميدانياً  به  الذي تضطلع  العمل  من خالل  وال سيما  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  وإسهامها  تأثريها  وتثبت 
والتذكري بصورة منتظمة باملبادئ األساسية التي يقوم عليها كل عملها وهي: حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني 

وثقافة السالم ومبادئ الشمول والحوار واحرتام التنوع.

فيها  يُستعمل  التي  الحاالت  إدارة جميع  التجارية، عىل  العاملية وقوة عالمتها  لسمعتها  مراعاة  اليونسكو،  وتحرص   ٠95٠9
اسمها سواء مع رشكائها من القطاع العام أو الخاص أو مع املجتمع املدني، لدى االضطالع بمرشوعات أو فعاليات 
مؤسسية أو ثقافية. وبالنظر إىل األثر املضاعف لهذه الوسيلة، فإن االرتقاء بسمعة املنظمة يحظى باهتمام متواصل 
بوصفه عنرصاً أساسياً يف االسرتاتيجية املتعلقة بالرشاكات ويف تعبئة املوارد الخارجة عن امليزانية، ومن ثَّم يف تنفيذ 

الربنامج.

إىل  تصل  كي  للعيان  وبارزة  اللغات  ومتعددة  واضحة  تكون  وأن  بالحيوية  االتصال  أنشطة  تتسم  أن  وينبغي   ٠95١٠
عىل  وقادرة  متطورة  تكون  أن  الحال  بطبيعة  أيضاً  وينبغي  الفعالية.  من  ممكن  قدر  بأقىص  املستهدفة  الجماهري 
مواكبة آخر التطورات التكنولوجية وأحدث املمارسات. وإن الحرص عىل ضمان جودة االتصال وتوافقه مع املبادئ 
واملعاهد  امليدانية  واملكاتب  الربنامج  )قطاعات  املنظمة  داخل  الجميع  مسؤولية  يعترب  آنفاً  املذكورة  االسرتاتيجية 
إعالم  قسم  عاتق  عىل  يقعان  االسرتاتيجي  والتوجيه  التنسيق  ولكن  وغريها(،  الرئاسيتان  والهيئتان  الدعم  ومرافق 
ومتابعة  االتصال  بخطط  املتعلقة  األساسية  الرسائل  عن  فضال  ومسؤولياتهم  الجميع  أدوار  يحدد  الذي  الجمهور 

وتقييم مدى تأثريها وبروزها.

٢-١ الخدمات التحريرية واإلعالمية

للتواصل  فرصاً  املنظمة  تمنح  جديدة  وسائل  بروز  مع  التطورات  مواكبة  لالتصال  اليونسكو  اسرتاتيجية  تواصل   ٠95١١
اإلعالم  وسائل  تشهده  الذي  الرسيع  التطور  إىل  ونظراً  إليها.  الوصول  علينا  يتعني  التي  الجماعات  مختلف  مع 
بشأن  الجماعات  تلك  مع  للتواصل  رئيسية  منابر  ثالثة  أساساً  توجد  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإللكرتونية 
التواصل  ووسائل  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  بواباتنا  عرب  اللغات  املتعدد  التواصل  املنابر  تلك  وتشمل  اليونسكو.  برنامج 
وغريها،  ووايبو،  وكونتاكت  وإنستغرام  وتويرت  فيسبوك  أساساً رشكات  تديرها  والتي  فيها  نشارك  التي  االجتماعي 
بمعلومات عن  والدولية  والوطنية  املحلية  اإلعالم  تزويد وسائل  املنظمة من  تمّكن  التي  اإلعالم  وعالقاتنا مع وسائل 
يف  كلها  يشملها  لها  استخدامنا  فإن  الخاصة،  ميزاته  له  الثالثة  املنابر  تلك  من  منرب  كل  أن  ومع  اليونسكو.  أعمال 

أكثر األحيان ويجري عادًة بطريقة تكاملية.

املنرب  بحسب  رسالتنا  تهيئة  وإن  اليونسكو.  إىل  بالنسبة  قوية  نسبية  وميزة  بالغة  أهمية  ذا  أمراً  املضمون  ويعترب   ٠95١٢
الجذابة  الرسد  طريقة  أن  مبدئياً  ذلك  ويعني  اسرتاتيجيتنا.  يف  أسايس  عنرص  وهي  مماثلة  بأهمية  تتسم  املعني 
تُستخدم  بارزة  ومقاالت  قوي  تحريري  إىل مضمون  األول  املقام  يف  ذلك  ويستند  املسعى.  هذا  يف  األعىل  الهدف  هي 
والتسجيالت  الفوتوغرافية  الصور  ولعل  التحريرية.  املنتجات  من  منوعة  مجموعة  تقديم  يف  عليها  يُرتكز  قاعدة 
التي تستهدفها  التكمييل الذي يجذب الجماعات  أو تمثل جزءاً من اإلطار  رائداً  البيانية تؤدي دوراً  املرئية والرسوم 
طريق  عن  تويرت  مجتمع  مع  التواصل  من  تُمكن  فعالة  أداة  تويرت  ويعترب  منتجاتها.  مختلف  نحو  اليونسكو 
الرتويج  وتُيرس  واالستقصاءات،  واملسابقات  الفوتوغرافية  والصور  البيانية  والرسوم  القصرية  املرئية  التسجيالت 
بجميع  اليونسكو  تنتجها  التي  للمواد  يمثل مصدراً  واعداً  منرباً  ليكون  فيسبوك تطوره  يواصل  كما  الوسائل.   بكل 

أنواعها، ويمثل يف الوقت نفسه مساحة للمشاركة والتبادل.
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تزويد  بغية  استباقي  نحو  عىل  وستعمل  والعامة.  اإلخبارية  اإلعالم  وسائل  مع  تعاونها  اليونسكو  وستواصل   ٠95١3
املرئية  والتسجيالت  الصور  فيها  بما  والهادفة،  املالئمة  التحريرية  املواد  من  االتساع  متزايدة  بمجموعة  الصحافيني 
اليونسكو وخربائها  قادة  املنظمة وأنشطتها؛ وتعزيز فرص  بأولويات  املتعلقة  االجتماعي  التواصل  ورسائل وسائل 
التي  األنشطة  وتعقيدها، وبشأن  املطروحة  القضايا  تنوع  بشأن  الصحافيني  وتوعية  اإلعالم؛  لالستفادة من وسائل 
إعالمية مع  املنتظمة والشاملة. وستقيم رشاكات  اإلعالمية  التغطية  للتشجيع عىل توفري  املنظمة، وذلك  بها  تضطلع 

رشكائها الرئيسيني لزيادة انتشارها.

الذين بإمكانهم  العام  الرأي  العاملية ويف أوساط قادة  التغطية اإلعالمية يف جميع وسائل اإلعالم  وسرتصد عن كثب   ٠95١4
التأثري يف التصورات املتعلقة باليونسكو.

النتيجة المنشودة 4: تقديم صورة وافية عن أنشطة اليونسكو وأولوياتها عن طريق اضطالع 
المنظمة بنفسها بإنتاج نصوص وصور ورسوم بيانية وتسجيالت مرئية ونشرها عبر منابرها 

المختلفة، وترويجها بكل الوسائل، والسعي إلى حصولها على تغطية إعالمية واسعة في وسائل 
اإلعالم الوطنية والدولية ومنابر اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، لتحسين معرفة الناس 

برسالة اليونسكو والمهمة المسندة إليها

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد املقاالت البارزة املنشورة عىل   - ١
اإلنرتنت بلغات متعددة

ً –100 مقال بارز – 80 مقاالً بارزا

عدد املقاالت التي صدرت يف وسائل   - ٢
اإلعالم اإلخبارية العاملية والتي ذُكرت 

فيها اليونسكو )استناداً إىل قاعدة 
)Cision البيانات الصحفية

– ً ً –000 55 مقال شهريا 000 50 مقال شهريا

٢-٢ العالقات العامة والرشاكات والحمالت

املحتملة  التآزر  أوجه  تعزيز  أجل  من  بالغة  أهمية  ذو  أمر  العاملي  الصعيد  عىل  لليونسكو  حسنة  صورة  تقديم  إن   ٠95١5
عنه  ينشأ  الذي  املؤسيس  التواصل  يتنامى  بأن  كبري  احتمال  وثمة  وتأثريها.  اليونسكو  وتدعيم شبكات  الرشكاء  مع 

انضمام الرشكاء وعامة الجمهور إىل أفكار وقيم اليونسكو والتزامهم بها. 

وستقوم اليونسكو بحشد كربى وسائل اإلعالم والقطاع الخاص وأهم األطراف املؤسسية الفاعلة لالضطالع بأنشطة   ٠95١6
الرتويج واألنشطة الرئيسية الرامية إىل توعية الجمهور العام وضمان مشاركته يف أنشطة املنظمة، وذلك من خالل 

استهالل وإدارة حمالت ومرشوعات عاملية لالتصال تقوم عىل الرشاكة.

وستشمل أنشطة االتصال الرامية إىل تعبئة أوساط األخصائيني والخرباء، تنظيم فعاليات دولية وثقافية، فضالً عن   ٠95١٧
األنشطة املضطلع بها مع شبكات وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي، وذلك بالتعاون مع القطاعات.

وسيمثل تقديم صورة حسنة للمنظمة عىل الصعيد املحيل إىل الجمهور داخل مقر اليونسكو وإبان الفعاليات الدولية   ٠95١٨
الفريق. وسيجري االضطالع بهذه  الدولية وما إىل ذلك( ركيزة أساسية أخرى لعمل  )مؤتمرات األطراف واملعارض 
بالزيارات  الخاصة  الخدمة  وتطوير  العامة،  الفعاليات  حول  العامة  والعالقات  الجمهور  حشد  طريق  عن  األنشطة 

داخل املقر وتنظيم منتديات للشباب يف اليونسكو تستهدف جمهوراً دولياً ما انفك يزداد يف باريس.

االتصال،  مجال  يف  مرشوعاتنا  استهالل  أجل  من  وإدارتها  الرشكاء  من  منظومة  إنشاء  اليونسكو  وستواصل   ٠95١9
البرصية  السمعية  املواد  ومنتجي  اإلعالم  )كوسائل  املدني  املجتمع  من  املنتقاة  املعنية  الجهات  مع  بها  واالضطالع 

ووكاالت األنباء واملؤسسات اإلعالمية واألطراف الفاعلة يف الصناعة السمعية البرصية وصناعة األفالم وما إىل ذلك(
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النتيجة المنشودة 5: تحسين الصورة المؤسسية لليونسكو عن طريق إنشاء منظومات شركاء 
)تضم وسائل اإلعالم والجهات الراعية والوكاالت التنفيذية) وإدارة هذه المنظومات من أجل 

إقامة حمالت إعالمية، ومشاريع لإلعالم والتسويق، وأنشطة إلعالم الجمهور وفعاليات خاصة 
في المقر

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

عدد الرشاكات يف مجال االتصال 4 رشاكات جديدة يف مجال االتصال –5 رشاكات جديدة يف مجال االتصال –١ - 

التواصل اإلعالمي مع الجمهور   - ٢
)الفعاليات الخاصة والزيارات(

– ً ً –000 22 شخص سنويا 000 20 شخص سنويا

٢-3  إدارة املطبوعات واالنتفاع الحر والعالمة التجارية

االنتفاع الحر وفرص االنتفاع وتوسيع نطاق االنتشار يف أوساط الجمهور

ويمكن  النرش،  السرتاتيجيتنا يف مجال  عماداً  عام 2013  منذ  اليونسكو  اعتمدتها  التي  الحر  االنتفاع  تعترب سياسة   ٠95٢٠
باستعمال  االستخدام،  تتبع  وإن  اليونسكو.  مطبوعات  انتشار  تزايد  خالل  من  السياسة  هذه  نجاح  مدى  قياس 
عىل  والحصول  الجديدة  سياستنا  تأثري  مدى  قياس  من  يمّكننا  تقنية،  ومعّرفات  الحر  لالنتفاع  مخصص  برنامج 

معلومات عن التطور املحرز.

واملواد  الفوتوغرافية  والصور  اإلنرتنت  شبكة  فيها  بما  مجاالتها،  بجميع  مضاميننا  عىل  الحر  االنتفاع  وسيعمم   ٠95٢١
اسرتاتيجية  بطريقة  اللغات  املتعددة  املضامني  نرش  أيضاً  االنتفاع  تعميم  ويقتيض  والبيانات.  البرصية  السمعية 
املنابر  مع  رشاكات  بناء  يف  أولوياتنا  إحدى  وستتمثل  اإلنرتنت.  ملستخدمي  وميرساً  مالئماً  املضمون  يكون  حيثما 
الرائجة )مثل ويكيميديا وغوغل ويوتيوب وما إىل ذلك( يف مجال إتاحة املضامني اإلعالمية. ولتمكني األشخاص ذوي 
تكييف  أيضاً  ينبغي  املضامني،  بتلك  االنتفاع  من  القراءة  يف  صعوبات  لديهم  الذين  واألشخاص  البرصية  العاهات 

الوثائق واملضامني املنشورة عىل اإلنرتنت بحيث تتوافق مع القواعد القياسية وتصبح متاحة لهؤالء.

إىل  مرن  منظمة ويف شكل  بصورة  تقديمها  لتيسري  إلكرتوني  متجر  إقامة  عن طريق  اليونسكو  مطبوعات  وستُتاح   ٠95٢٢
الجهات التي تجمع املضامني واملكتبات يف مختلف أنحاء العالم. وستصبح هذه األداة يف صميم بوابة اليونسكو عىل 

اإلنرتنت، بوصفها مورداً حيوياً إلبراز صورة اليونسكو عىل نحو شامل.

تحسني نوعية املطبوعات واتساقها

عام  يف  املنشورات  مجلس  إنشاء  سيما  وال   ،2008 عام  منذ  استُهل  الذي  الجودة  لضمان  الكيل  اإلطار  أدى  لقد   ٠95٢3
2011، إىل نشوء دينامية للتحسني الذاتي يف قطاعات الربنامج. وتتحول مراقبة الجودة )وامليزانيات املتضائلة( إىل 
القطاعات عىل  العملية ويعمل مع  الجمهور أن يقود هذه  تفكري اسرتاتيجي بشأن املطبوعات. وينبغي لقسم إعالم 
العمل حالياً عىل تصميم سلسلة طليعية جديدة  التي يكون لها تأثري أكرب. ويجري  أقل من املطبوعات  إصدار عدد 

من تقارير اليونسكو.

تقرير اليونسكو السنوي

والجذاب.  البسيط  مضمونه  إىل  نظراً  املنظمة  إىل  بالنسبة  محورية  اتصال  أداة  السنوي  اليونسكو  تقرير  أصبح   ٠95٢4
أوسع  جمهور  إىل  للوصول  متعددة  بلغات  ومتاحاً  اإلنرتنت  وسائل  عىل  اعتماداً  أكثر  املضمون  يكون  أن  وينبغي 

نطاقاً.
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التوسيم والتسويق

النرش ودار    PAMP رشكة  مع  أقيمت  التي  تلك  غرار  عىل  املشرتك،  بالتوسيم  معنية  رشاكات  ستُقام   ٠95٢5 
مبادرة  إطار  ويف  واألهداف.  القيم  يف  اليونسكو  مع  تلتقي  أخرى  تجارية  أسماء  مع  وغريهما،   Harper Collins
تسويقها من خالل  يمكن  املشرتك  للتوسيم  أو خاضعة  املنظمة  باسم  منتجات  اليونسكو  مكتبة  التوسيم، ستصدر 
منافذ  من  وغريها  واملتاحف  امليدانية  املكاتب  ذلك  يف  بما  املوزعني،  من  شبكة  طريق  عن  أو  اإللكرتوني  متجرها 

التسويق )مواقع الرتاث العاملي وغريها(.

اليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف وبرنامج العاصمة العاملية للكتاب

تدعو اليونسكو كل سنة املجتمع الدويل إىل االحتفال باليوم العاملي للكتاب وحقوق النرش من خالل تنظيم فعاليات   ٠95٢6
تقام يف مختلف أنحاء العالم و/أو املشاركة فيها، ومنها مثالً املؤتمرات وحلقات العمل واملناقشات وحفالت توزيع 
الجوائز يف مجال األدب والعروض الفنية وما إىل ذلك. ويُعزى نجاح هذا اليوم إىل الدعم الذي تقدمه جميع الجهات 

املعنية )املؤلفون والنارشون واملعلمون وأمناء املكتبات واملؤسسات ووسائل اإلعالم ...(.

للكتاب  العاملية  العاصمة  باختيار  الكتاب  لصناعة  الثالثة  الرئيسية  القطاعات  تمثل  التي  الدولية  املنظمات  وتقوم   ٠95٢٧
املدينة  النارشين يف  املؤلف، وتجمع  للكتاب وحقوق  العاملي  اليوم  نيسان/أبريل، وهو  السنة يف 23  كل سنة. وتبدأ 

واملؤلفني والعاملني يف مجال صناعة الكتاب من أجل ترويج الكتب واالحتفال بها والحث عىل قراءتها.

ويجري السعي حاليا إىل إيجاد رشكاء لتمويل هذين املرشوعني.  ٠95٢٨

مجلة »رسالة اليونسكو«

الصينية  الوطنية  اللجنة  قدمتها  التي  املالية  املساهمة  بفضل   2017 عام  يف  اليونسكو«  »رسالة  مجلة  نرش  سيعاد   ٠95٢9
والفرنسية  واإلنجليزية  والصينية  العربية  باللغات  النرش  من  سنوات  خمس  األويل  التمويل  ويغطي  لليونسكو. 

واإلسبانية والروسية.

وتتناول »رسالة اليونسكو« مسائل وموضوعات ذات صلة بمهام اليونسكو وهي تحظى باهتمام عاملي. وسعياً إىل   ٠953٠
من مختلف  وفنانني مرموقني، وصحفيني  ملفكرين وخرباء  مقاالت  املجلة  تنرش  الراهنة،  الكربى  للتحديات  التصدي 

اآلفاق الثقافية والجغرافية.

يف  إلكرتونية  بصيغة  إتاحتها  مسألة  عىل  كبرياً  اعتماداً  اليونسكو«  »رسالة  ملجلة  الجديدة  النسخة  نرش  وسيعتمد   ٠953١
مختلف املنابر وترويجها عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.

النتيجة المنشودة 6: تعزيز المساهمات الفكرية لليونسكو عن طريق إصدار مطبوعات 
ومنشورات عالية الجودة، ومنها مجلة »رسالة اليونسكو«، وتوزيعها عمالً بسياسة االنتفاع 

الحر بالمعلومات، وبالتعاون الوثيق مع الشركاء في مجال النشر لضمان بلوغ جمهور عريض؛ 
وإعالء شأن اسم اليونسكو وشعارها وحمايتهما وتعزيزهما عن طريق المبادرات الخاصة 

بالعالمات المميزة والتسويق؛ واالحتفاء بالكتب والمطالعة والتشجيع على تأليف الكتب 
ومطالعتها عن طريق االحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف واالستعانة ببرنامج 

العاصمة العالمية للكتاب

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

زيادة عدد عمليات التحميل 10 ماليني عملية تحميل –10 ماليني عملية تحميل –١ - 

زيادة عدد ترجمات منشورات   - ٢
اليونسكو وتكييفها

– ً ً –38 منتجاً مشتقاً رسميا 35 منتجاً مشتقاً رسميا
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مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

زيادة عدد املقاالت الصحفية   - 3
ومصادر اإلنرتنت واملدونات الخاصة 

بمنشورات اليونسكو

– 60– 60

زيادة عدد الرشاكات املعنية بالتوسيم   - 4
املشرتك

– 28– 25

تحميل "رسالة اليونسكو" باللغات   - 5
الست

3 ماليني –3 ماليني –

٢-4 املنظومة الشبكية املتكاملة ووسائل التواصل االجتماعي

إحدى  ذاته  الوقت  يف  وتعد  الزوار شهرياً،  مع ماليني  للمنظمة  اتصال  نقطة  أول  املتكاملة  الشبكية  املنظومة  تعترب   ٠953٢
أن تكون  ينبغي  املنظومة ذات مصداقية وجدوى وبارزة وفعالة،  الرئيسية لألمانة. ولكي تكون هذه  العمل  أدوات 

قادرة عىل تأكيد حضورها وإبراز هدف املنظمة ونطاق عملها وإنجازاتها.

 UNESCO.org موقع  وتشمل  االتصال.  مجال  يف  اليونسكو  اسرتاتيجية  عماد  الشبكية  املنظومة  هذه  وتمثل   ٠9533
وموقع  الرئيسية،  املعنية  والجهات  األعضاء  للدول  املخصص   UNESCO.int وموقع  العام،  للجمهور  املخصص 
االجتماعي  التواصل  لوسائل  تابعة  حسابات  عدة  وتوجد  اليونسكو.  ملوظفي  املخصص   UNESCOMMUNITY
ولغات  جذاب  وشكل  عالية  جودة  ذات  تكون  أن  إىل  املنظومة  وتسعى  يومية.  أنشطة  وتقود  املنظومة  هذه  تكّمل 

متعددة من أجل دعم التواصل املؤسيس والربنامجي.

ويظل التطوير التقني لهذه املنظومة الشبكية يمثل تحدياً مستمراً، إذ إنها تحتاج إىل أن يزود بعدة وظائف يف ظل   ٠9534
بيئة رسيعة التطور. ويجري إدراج تكنولوجيات وحلول مبتكرة تدريجياً يف بنية مواقع اليونسكو عىل اإلنرتنت وفقاً 

ملعايري مهنية.

وإن إدارة هذه املنظومة الشبكية وحسابات وسائل التواصل االجتماعي تدعم وتخدم بصورة مبارشة تنفيذ النتائج   ٠9535
املنشودة األخرى املتعلقة بإعالم الجمهور.

النتيجة المنشودة ٧: تيسير نشر المعارف والمعلومات عن طريق المنصة اإللكترونية المتكاملة 
إلدارة محتوى المواقع اإللكترونية المتوفرة بعدة لغات النتفاع مختلف المستخدمين بها

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

تحليل شبكة اإلنرتنت تحقيق متوسطات قدرها 7 ماليني عملية  –١ - 
تصفح و3 ماليني زيارة ومليونا )2( زائر 

متفرد شهرياً

تحقيق متوسطات قدرها 7 ماليني عملية  –
تصفح و3 ماليني زيارة ومليونا )2( 

زائر متفرد شهرياً

عدد املتابعني/املشجعني يف وسائل   - ٢
التواصل االجتماعي يف جميع اللغات 

وجميع الحسابات

5.7 مليون من املعجبني/املتابعني/ –
املشجعني

5.3 مليون من املعجبني/املتابعني/ –
املشجعني
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الفصل 6 - دعم وتنسيق العمل امليداني

قرار املؤتمر العام 39م/52 بشأن دعم وتنسيق العمل امليداني  ٠96٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:  - 1

العمل، خالل الفرتة 2018-2021، عىل تنفيذ خطة العمل الخاصة بدعم وتنسيق العمل امليداني من أجل ما ييل: )أ( 

املنظمة املشرتك  امليدانية وتنفيذها من أجل املساهمة يف تنفيذ برنامج  اليونسكو  وضع اسرتاتيجية لشبكة   )1(
بما يتوافق مع توجهات السياسة العامة االسرتاتيجية الرئيسية وأساليب التنفيذ املعتمدة عىل نطاق منظومة 
األمم املتحدة فيما يخص أنشطة التعاون اإلنمائي التي تضطلع بها منظومة األمم املتحدة اإلنمائية وأساليب 

العمل املتبعة يف هذا اإلطار عىل املستوى الُقطري؛

ضمان اإلدارة الشاملة للشبكة امليدانية؛   )2(

التخطيط لربامج املنظمة وأنشطتها وتنفيذها عىل الصعيدين الُقطري واإلقليمي عن طريق االستعانة بمكاتب    )3(
الخاصة  ومبادراتها  املتحدة  األمم  عمليات  يف  النشطة  الغرض، وضمان مشاركتها  لهذا  امليدانية  اليونسكو 

بالربمجة املشرتكة عىل الصعيدين الُقطري واإلقليمي، من أجل االستجابة لألولويات الوطنية واإلقليمية؛

رصد أداء الشبكة امليدانية بوسيلة مالئمة ألغراض إدارة األداء؛   )4(

تقييم األداء الفردي ملديري املكاتب امليدانية ورؤسائها؛   )5(

االتصال  جهة  بدور  واالضطالع  والتصدي لها،  لألزمات  التأهب  إىل  الرامية  اليونسكو  مساعي  تنسيق    )6(
فيما يخص آليات العمل املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة يف هذا املجال؛ 

العمل، بالتنسيق الوثيق مع الهيئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة عىل الصعيد الدويل واإلقليمي والُقطري،    )7(
عىل رصد وتطوير البنى األساسية واآلليات اإلدارية والتنظيمية الالزمة لدعم مساعي اليونسكو الرامية إىل 

التصدي لألزمات الجديدة واألزمات الطويلة األمد؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 200 416 2 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي  )ب(  
تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من    - 2
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق النتائج املنشودة التالية:

تعزيز استدامة الشبكة امليدانية عن طريق االضطالع بالتوجيه االسرتاتيجي لعمل املكاتب امليدانية وتنسيقه ودعمه؛   )1(

أخذ اليونسكو بنهج مؤسيس شامل ومتسق من أجل التأهب لألزمات والتصدي لها؛   )2(

تقديم الدعم الالزم إىل املكاتب امليدانية لتمكينها من التأهب لألزمات الجديدة والطويلة األمد والتصدي لها؛   )3(

إبّان  الجهات(  من  )وغريها  املتحدة  األمم  تضعها  التي  العامة  التنسيق  وإجراءات  آليات  يف  واملشاركة  املساهمة    )4(
األزمات.
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يُعّد قسم دعم وتنسيق العمل امليداني الهيئة املركزية التي تضطلع بتنسيق ورصد الشبكات امليدانية والكيان املعني   ٠96٠١
بإدارة العمل امليداني ودعمه وتنسيقه سعياً إىل تعزيز املساءلة وضمان تدفق املعلومات عىل نحو ناجع وفعال بني 

الشبكة امليدانية واملقر. ولبلوغ هذه الغاية، يضطلع القسم باملسؤوليات التالية:

تقديم املشورة والتوصيات االسرتاتيجية إىل املديرة العامة واإلدارة العليا بشأن السياسات، واملبادرات الجديدة،   - 1
التوجهات  بشأن  االسرتاتيجي  التفكري  وتنسيق  امليدانية  بالشبكة  املرتبطة  الرئيسية  واالتجاهات  والتحديات 

املستقبلية لحضور اليونسكو امليداني؛

رصد أداء الشبكة امليدانية من أجل ضمان شبكة ميدانية مستدامة تلبي احتياجات الدول األعضاء؛  - 2

وتنسيقه  الربنامج  بدعم  يتعلق  فيما  امليدانية  املكاتب  مع  للتواصل  الوحيدة  الوصل  صلة  بدور  االضطالع   - 3
وأنشطة  املناسب  الوقت  يف  واستجابات  ُمنّسقة،  نهوج  طريق  عن  وذلك  بشأنه،  التقارير  وإعداد  ورصده 

متسقة، بالتعاون مع قطاعات الربنامج واملرافق الداخلية؛ 

مساعدة املكاتب امليدانية عىل زيادة استقالليتها امليدانية وخضوعها للمساءلة؛  - 4

تيسري وتعزيز التعاون التفاعيل بني املكاتب امليدانية واملقر؛  - 5

إعداد نظم وعمليات لتعزيز تدفق املعلومات تدّفقا سلساً؛  - 6

إىل  بأدوارهم  االرتقاء  وضمان  الرئيسيني  الدعم  وموظفي  امليدانية  املكاتب  ورؤساء  مديري  أفرقة  عمل  رصد   - 7
الحد األمثل، وتقديم املشورة بشأن التوظيف يف املكاتب امليدانية إىل قطاعات الربنامج واملرافق الداخلية؛

تقييم أداء مديري ورؤساء املكاتب امليدانية بالتعاون مع قطاعات الربنامج واملرافق الداخلية، فضالً عن تحديد   - 8
أهداف ومؤرشات أداء مشرتكة.

اليونسكو  مقر  تأهب  يخص  فيما  والدعم  والتنسيق  بالربمجة  املعنية  التنسيق  جهة  بدور  أيضاً  القسم  ويضطلع   ٠96٠٢
األزمات  ظل  يف  املنظمة  لعمل  املؤسيس  النهج  القسم  ويدعم  لها.  والتصدي  األزمات  لحاالت  امليدانية  ومكاتبها 
امليدانية  املكاتب  إىل  والتنفيذية  الربنامجية  الشؤون  يف  والدعم  التوجيه  تقديم  عمليات  وينسق  االنتقالية.  واملراحل 
إىل  البناء. وسعيًا  وإعادة  اإلنعاش  ولعمليات  املناسب ألزمات محددة  الوقت  يف  اليونسكو  استجابة  أجل ضمان  من 

تحقيق ذلك، يضطلع القسم باملسؤوليات التالية:

املنظمة  موقف  تبنّي  التي  املعلومات  تقديم  إطار  يف  امليدانية  األنشطة  إلدراج  االسرتاتيجي  التوجيه  تقديم   - 1
وأولوياتها ومعايريها يف هذا املجال؛

تيسري ما تقدمه قطاعات الربنامج واملرافق املركزية من دعم منّسق ومتوازن؛  - 2

إعداد إجراءات إدارية خاصة وتحديثها لتطبيقها يف أوقات األزمات؛  - 3

وضع وصيانة برنامج إلدارة املعارف من أجل تسجيل ودعم أنشطة اليونسكو وممارساتها الفضىل؛  - 4

تحديد احتياجات التدريب وطرائقه األكثر مالءمة للمكاتب التي تواجه حالة أزمة أو املعرضة لألزمات؛  - 5

توفري متابعة مبارشة للطلبات الواردة من املكاتب امليدانية التي تواجه حالة أزمة.  - 6
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النتيجة المنشودة ١: تعزيز استدامة الشبكة الميدانية عن طريق االضطالع بالتوجيه 
االستراتيجي لعمل المكاتب الميدانية وتنسيقه ودعمه

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

تقديم املشورة بشأن االسرتاتيجيات   - ١ 
والسياسات عىل نحو متواصل إىل 

املديرة العامة وفريق كبار املوظفني 
اإلداريني

إصدار الوثائق االسرتاتيجية، وترشيد  –
الخضوع للمساءلة ومراعاة تسلسل 

التبعية اإلدارية، وإعداد اسرتاتيجيات 
شاملة تتعلق بالعمل امليداني

إصدار الوثائق االسرتاتيجية، وترشيد  –
الخضوع للمساءلة ومراعاة تسلسل 

التبعية اإلدارية، وإعداد اسرتاتيجيات 
شاملة تتعلق بالعمل امليداني

استعراض وتكييف جدوى الشبكة   - ٢
امليدانية وأدائها بصورة منتظمة

استعراض وتكييف جدوى وأداء الشبكة  –
امليدانية بصورة منتظمة عن طريق 

إعداد أدوات مناسبة وتطبيقها؛ ومواصلة 
تطوير اسرتاتيجية إصالح العمل 

امليداني وتنفيذها وفقاً ملا قررته الهيئتان 
الرئاسيتان لليونسكو

استعراض وتكييف جدوى وأداء الشبكة  –
امليدانية بصورة منتظمة

تحقيق تفاعل فعال بني املكاتب   - 3 
امليدانية واملقر وفيما بني املكاتب 

امليدانية القائمة

تقديم الدعم الفعال إىل املكاتب امليدانية  –
يف جميع مجاالت األنشطة القائمة؛ وحشد 

الدعم املستدام من قطاعات الربنامج 
واملرافق املركزية

تقديم الدعم الفعال إىل املكاتب امليدانية  –
يف جميع مجاالت األنشطة القائمة؛ 
وحشد الدعم املستدام من قطاعات 

الربنامج واملرافق املركزية

تقييم أداء مديري/رؤساء املكاتب   - 4
امليدانية

تقييم أداء جميع مديري/رؤساء املكاتب  –
امليدانية وتقديم تقارير يف هذا الصدد بعد 

انقضاء كل دورة تقييمية

تقييم أداء جميع مديري/رؤساء املكاتب  –
امليدانية وتقديم تقارير يف هذا الصدد 

بعد انقضاء كل دورة تقييمية

استحداث قنوات فعالة لالتصال   - 5
وتشاطر املعارف

إعداد نظم وعمليات واستحداث أدوات  –
لتشاطر البيانات وتيسري تدفق املعلومات 

عىل نحو سلس

إعداد نظم وعمليات واستحداث أدوات  –
لتشاطر البيانات وتيسري تدفق املعلومات 

عىل نحو سلس

النتيجة المنشودة ٢: أخذ اليونسكو بنهج مؤسسي شامل ومتسق من أجل التأهب لألزمات 
والتصدي لها

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

إعداد واعتماد اسرتاتيجية للتأهب   - ١ 
لألزمات والتصدي لها عىل نطاق 

اليونسكو. وتفعيل آلية تنسيق 
التأهب لألزمات والتصدي لها 

عىل نطاق املنظمة. توفري الدعم 
االسرتاتيجي ملكاتب االتصال واملكاتب 

امليدانية بانتظام من أجل تعزيز 
املشاركة يف عمل هيئات الخطيط 

والتنسيق املعنيّة التابعة لألمم 
املتحدة

تقديم املساعدة الالزمة إىل جميع املكاتب  –
لغرض إدراج إطار العمل االسرتاتيجي 

الخاص بالتأهب لألزمات والتصدي لها يف 
وثائق اليونسكو للربمجة القطرية

إعداد مجموعة برامج مواضيعية  –
واستخدامها. ووضع خطة تدريبية 

مخصصة السرتاتيجية التأهب لألزمات 
والتصدي لها لجميع املكاتب امليدانية

تقديم املساعدة الالزمة إىل جميع املكاتب  –
لغرض إدراج إطار العمل االسرتاتيجي 
الخاص بالتأهب لألزمات والتصدي لها 

يف وثائق اليونسكو للربمجة القطرية

وضع خطة تدريبية مخصصة  –
السرتاتيجية التأهب لألزمات والتصدي 

لها لجميع املكاتب امليدانية )املكاتب التي 
تواجه أزمات طويلة األمد(
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النتيجة المنشودة 3: تقديم الدعم الالزم إلى المكاتب الميدانية لتمكينها من التأهب لألزمات 
الجديدة والطويلة األمد والتصدي لها

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

لة تفعيل اإلجراءات امُلعجَّ دخول املنشور امُلعتمد بشأن اإلجراءات  – ١ - 
لة حيز النفاذ والبدء باستعماله املعجَّ

دخول املنشور امُلعتمد بشأن اإلجراءات  –
لة حيز النفاذ والبدء باستعماله املعجَّ

زيادة مشاركة املكاتب امليدانية يف   - ٢
آليات النداء اإلنساني ويف عمليات 
تقييم االحتياجات لفرتات ما بعد 

الكوارث وعمليات تقييم االحتياجات 
لفرتات ما بعد النزاعات اعتباراً من 
الفرتة التي تشملها الوثيقة 38م/5

بلوغ متوسط مشاركة اليونسكو يف  –
النداءات عرشين نداًء يف السنة

بلوغ متوسط مشاركة اليونسكو يف  –
النداءات عرشين نداًء يف السنة

إعداد برنامج بشأن املعارف الخاصة   - 3
بالتأهب لألزمات والتصدي لها، 

وتحديثه واستخدامه

زيادة مقدار التمويل من خارج امليزانية  –
فيما يتعلق بالتأهب لألزمات والتصدي 

لها بنسبة ٪25

زيادة مقدار التمويل من خارج امليزانية  –
فيما يتعلق بالتأهب لألزمات والتصدي 

لها بنسبة ٪20

النتيجة المنشودة 4: المساهمة والمشاركة في آليات وإجراءات التنسيق العامة التي تضعها 
األمم المتحدة )وغيرها من الجهات) إبّان األزمات

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق  518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

التخطيط االسرتاتيجي ملنح األولوية   - ١ 
آلليات وعمليات التنسيق املتّبعة يف 

فرتات األزمات

املشاركة املنتظمة يف جميع ما تم تحديده  –
يف هذا الشأن من آليات وعمليات تنسيق 

متّبعة يف فرتات األزمات 

املشاركة املنتظمة يف جميع ما تم تحديده  –
يف هذا الشأن من آليات وعمليات تنسيق 

متّبعة يف فرتات األزمات 

االلتحاق بعضوية اللجنة الدائمة   - ٢ 
املشرتكة بني الوكاالت

مشاركة اليونسكو بانتظام بصفة عضو  –
كامل يف اللجنة الدائمة املشرتكة بني 

الوكاالت

مشاركة اليونسكو بانتظام بصفة عضو  –
كامل يف اللجنة الدائمة املشرتكة بني 

الوكاالت
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 الباب الثاني - جيم - برنامج املساهمة

وبرنامج املنح الدراسية

 امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغةالباب الثاني – جيم – ١
595.٢ مليون دوالر

النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

800 366 1  ––––800 366 1  800 366 1  800 366 1  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

امليزانية التشغيليةثانياً -

 النتيجة
املنشودة 1

تحسني إدارة الربنامج تحسيناً كبرياً لضمان 
تعزيز الشفافية وآليات املساءلة وإبراز صورة 
املنظمة وزيادة تأثري أنشطتها وإعطاء األولوية 

الفعلية لبلدان أفريقيا ولغريها من البلدان 
املستفيدة ذات األولوية )أقل البلدان نمواً، والدول 

الجزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية، 
والبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات أو 

700 837 12  ––––700 837 12  700 837 12  700 837 12  ما بعد الكوارث(

 النتيجة
املنشودة 2

مواءمة املجاالت املواضيعية مع أهداف املنظمة 
االسرتاتيجية،  وتعزيز قدرات املنتفعني باملنح 
الدراسية، وال سيّما قدرات من كان منهم من 

أفريقيا وأقل البلدان نمواً، يف مجاالت الربنامج 
ذات األولوية، عن طريق تشاطر املعارف 

واالرتقاء باملهارات يف مرحلة الدراسة الجامعية 
400 523 1  ––––400 523 1  400 523 1  400 523 1  ومرحلة الدراسات العليا.

١٠٠ 36١ ١4  ––––١٠٠ 36١ ١4  ١٠٠ 36١ ١4  –١٠٠ 36١ ١4  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

9٠٠ ٧٢٧ ١5  ––––9٠٠ ٧٢٧ ١5  9٠٠ ٧٢٧ ١5  ٨٠٠ 366 ١  ١٠٠ 36١ ١4  املجموع، برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

ية
س

را
لد

ح ا
ملن

ج ا
ام

رن
وب

ة 
هم

سا
امل

ج 
ام

رن
ب

العامة ألموال  النفقات  املتوافرة يف حساب  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
الودائع ومصادر أخرى.
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 امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغةالباب الثاني – جيم – ٢
595.٢ مليون دوالر

بنود اإلنفاق

التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية وميزانية 
املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

800 366 1  -    -    -    -    800 366 1  800 366 1  800 366 1  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

-    -    -    -    -    -    التكاليف األخرى:ثانياً -

000 20  -    -    -    -    000 20  000 20  000 20  املوظفون املؤقتون

-    -    -    -    -    -    -    -    بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 20  -    -    -    -    000 20  000 20  000 20  تكاليف بعثات املوظفني

000 20  -    -    -    -    000 20  000 20  000 20  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 20  -    -    -    -    000 20  000 20  000 20  الخدمات التعاقدية

-    -    -    -    -    -    -    -    التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

600 24  -    -    -    -    600 24  600 24  600 24  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

500 736 12  -    -    -    -    500 736 12  500 736 12  500 736 12  املساهمة املالية

000 520 1  -    -    -    -    000 520 1  000 520 1  000 520 1  املنح الدراسية

-    -    -    -    -    -    -    -    النفقات األخرى

100 361 14  -    -    -    -    100 361 14  100 361 14  -    100 361 14  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

9٠٠ ٧٢٧ ١5  -    -    -    -    9٠٠ ٧٢٧ ١5  9٠٠ ٧٢٧ ١5  ٨٠٠ 366 ١  ١٠٠ 36١ ١4  املجموع، برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

الودائع  العامة ألموال  النفقات  املتوافرة يف حساب  االحتياطيات  اعتمادات إضافية تؤخذ من  األعضاء ومن  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  العادي من  الربنامج  تمول ميزانية   1 
ومصادر أخرى.
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 امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالرالباب الثاني – جيم – ١
)خطة اإلنفاق)

النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

الم        جموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

800 366 1  ––––800 366 1  800 366 1  800 366 1 املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

امليزانية التشغيليةثانياً -

 النتيجة
املنشودة 

1

تحسني إدارة الربنامج تحسيناً كبرياً لضمان تعزيز الشفافية 
وآليات املساءلة وإبراز صورة املنظمة وزيادة تأثري أنشطتها 

وإعطاء األولوية الفعلية لبلدان أفريقيا ولغريها من البلدان 
املستفيدة ذات األولوية )أقل البلدان نمواً، والدول الجزرية 

الصغرية النامية، والبلدان النامية، والبلدان التي تعيش أوضاع 
10933400––––109334001093340010933400ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث(

 النتيجة
املنشودة 

2

مواءمة املجاالت املواضيعية مع أهداف املنظمة االسرتاتيجية،  
وتعزيز قدرات املنتفعني باملنح الدراسية، وال سيّما قدرات من 

كان منهم من أفريقيا وأقل البلدان نمواً، يف مجاالت الربنامج 
ذات األولوية، عن طريق تشاطر املعارف واالرتقاء باملهارات يف 

910200––––910200910200910200مرحلة الدراسة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا.

١١٨436٠٠––––١١٨436٠٠١١٨436٠٠–١١٨436٠٠املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

١3٢١٠4٠٠––––١١٨436٠٠١3٢١٠4٠٠١3٢١٠4٠٠١3٢١٠4٠٠املجموع، برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر الباب الثاني – جيم – ٢
)خطة اإلنفاق)

بنود اإلنفاق

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

800 366 1  ––––800 366 1  800 366 1  800 366 1  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

000 20  ––––000 20  000 20  000 20  املوظفون املؤقتون

––––––––بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 20  ––––000 20  000 20  000 20  تكاليف بعثات املوظفني

000 20  ––––000 20  000 20  000 20  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 20  ––––000 20  000 20  000 20  الخدمات التعاقدية

––––––––التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

100 52  ––––100 52  100 52  100 52  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

500 811 10  ––––500 811 10  500 811 10  500 811 10  املساهمة املالية

000 900  ––––000 900  000 900  000 900  املنح الدراسية

––––––––النفقات األخرى

600 843 11  ––––600 843 11  600 843 11  –600 843 11  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

4٠٠ ٢١٠ ١3  ––––4٠٠ ٢١٠ ١3  4٠٠ ٢١٠ ١3  ٨٠٠ 366 ١  6٠٠ ٨43 ١١  املجموع، برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1



الفصل ١ - برنامج املساهمة

قرار املؤتمر العام 39م/60  بشأن برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية  ١٠١٠٠

إّن املؤتمر العام

ألف - برنامج املساهمة

وفقاً  األعضاء  الدول  أنشطة  يف  املساهمة  برنامج  تنفيذ  عىل   ،2021-2018 الفرتة  خالل  العامة  بالعمل،  للمديرة  يأذن    - 1
للمبادئ والرشوط التي وافق عليها املؤتمر العام يف دورته التاسعة والثالثني؛

ويدعو املديرة العامة إىل ما ييل:   - 2

املعنية يف حالة  الحكومة  التي تعيّنها  الرسمية  القناة  أو  لليونسكو،  الوطنية  اللجان  إحاطة  إىل  املبادرة بال إبطاء  )أ(  
عدم وجود لجنة وطنية، علماً باألسباب التي دعت إىل تعديل املبالغ املطلوبة أو رفض منحها، وذلك توخياً لتحسني 

أسلوب عرض املشاريع التي تقدم يف إطار برنامج املساهمة ومتابعتها وتقييمها؛

لجنة وطنية، بجميع  املعنية يف حالة عدم وجود  الحكومة  تعيّنها  التي  الرسمية  القناة  أو  الوطنية،  اللجان  إعالم  )ب(  
املشاريع واألنشطة التي تضطلع بها املنظمات الدولية غري الحكومية يف بلدانها، والتي تتلقى دعماً يف إطار برنامج 

املساهمة؛

موافاة املجلس التنفيذي يف كل دورة من دوراته الخريفية بتقرير يتضمن املعلومات التالية: )جـ(  

العاجلة يف حاالت  التي تمت املوافقة عليها يف إطار برنامج املساهمة ويف إطار املساعدة  )1(  قائمة املرشوعات 
الطوارئ، مع بيان املبالغ املوافق عليها لتمويل هذه املرشوعات وأي تكاليف أخرى أو أي دعم آخر يرتبط بها؛

قائمة مماثلة للقائمة املذكورة يف الفقرة الفرعية )1( آنفاً فيما يخص املنظمات الدولية غري الحكومية؛   )2(

حاالت  يف  العاجلة  للمساعدة  تخصص  التي  املساهمة  برنامج  العتمادات  املئوية  النسب  أال تتعدى  عىل  الحرص  )د( 
املخصص  املبلغ  من  التوايل  عىل  و٪3  و٪5   ٪7 اإلقليمية  ولألنشطة  غري الحكومية  الدولية  وللمنظمات  الطوارئ 

لربنامج املساهمة لفرتة العامني املعنية؛

التماس أموال خارجة عن امليزانية لتكميل تمويل برنامج املساعدة العاجلة يف حاالت الطوارئ للفرتة 2019-2018  )هـ(  
عندما يقتيض األمر ذلك؛

تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز برنامج املساهمة خالل فرتة العامني املقبلة لصالح أقل البلدان نمواً والبلدان  )و(  
النامية والبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث والدول الجزرية الصغرية النامية والبلدان 

التي تمر بمرحلة انتقالية؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من    - 3
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق النتيجة املنشودة التالية:

تحسني إدارة الربنامج تحسيناً كبرياً لضمان تعزيز الشفافية وآليات املساءلة وإبراز صورة املنظمة وزيادة تأثري   )1( 
نمواً،  البلدان  )أقل  األولوية  ذات  املستفيدة  البلدان  من  ولغريها  أفريقيا  لبلدان  الفعلية  األولوية  وإعطاء  أنشطتها 
والدول الجزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية، والبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث(.

باء - برنامج املنح الدراسية

يأذن للمديرة العامة العامة  بالعمل، خالل الفرتة 2018-2021، عىل تنفيذ خطة العمل الخاصة بربنامج املنح الدراسية    - 1
من أجل ما ييل:
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املساهمة يف تعزيز املوارد البرشية وبناء القدرات الوطنية يف مجاالت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألهداف االسرتاتيجية  )أ(  
واألولويات الربنامجية لليونسكو، وال سيّما باألولويتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني الجنسني، عن طريق 

تقديم املنح الدراسية وإدارة شؤونها؛

التفاوض بشأن ترتيبات لتقاسم التكاليف مع الجهات املانحة املهتمة، سواء أكان ذلك يف شكل مساهمات نقدية أم  )ب(  
عينية، من أجل تمويل املنح الدراسية عن طريق برامج الرعاية املشرتكة للمنح الدراسية؛

واملنظمات  املدني  املجتمع  مع  رشاكات  إقامة  طريق  عن  الدراسية  املنح  برنامج  تعزيز  إمكانيات  استكشاف  )جـ( 
غري الحكومية؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من    - 2
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق النتيجة املنشودة التالية:

مواءمة املجاالت املواضيعية مع أهداف املنظمة االسرتاتيجية، وتعزيز قدرات املنتفعني باملنح الدراسية، وال سيّما   )1(
قدرات من كان منهم من أفريقيا وأقل البلدان نمواً، يف مجاالت الربنامج ذات األولوية، عن طريق تشاطر املعارف 

واالرتقاء باملهارات يف مرحلة الدراسة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا.

جيم - االعتمادات املالية املخصصة لربنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

يأذن للمديرة العامة بما ييل:   - 1

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 500 736 12 دوالر لربنامج املساهمة للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة  )أ(  
التي تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل، من أجل تغطية تكاليف الربنامج املبارشة؛

امليزانية  من   2019-2018 للفرتة  الدراسية  املنح  لربنامج  دوالر   1 520 000 قدرها  مالية  اعتمادات  تخصيص  )ب(  
الناجمة عن  اليونسكو  بالتزامات  الوفاء  أجل  التمويل، من  الواردة من جميع مصادر  األموال  التي تضم  املوحدة 

الرتتيبات املوضوعة لتقاسم التكاليف مع الجهات املانحة يف إطار برامج الرعاية املشرتكة للمنح الدراسية؛

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 400 471 1 دوالر لتغطية تكاليف املوظفني وتكاليف التشغيل الخاصة بالوحدة  )جـ(  
األموال  تضم  التي  املوحدة  امليزانية  من   2019-2018 للفرتة  الدراسية   املنح  وبرنامج  املساهمة  بربنامج  املعنية 

الواردة من جميع مصادر التمويل.

املنتسبون  الدول األعضاء واألعضاء  بها  التي تقوم  املبادرات  إىل  املساهمة تقديم مساعدة مبارشة  سيواصل برنامج   ١٠١٠١
إىل  الرامية  املساعدة  هذه  تكون  أن  ويجب  الجهات.  هذه  تحددها  ألولويات  وفقاً  املنظمة،  اختصاص  مجاالت  يف 
العامتني  األولويتني  مع  متسقة  اإلقليمي  أو  األقاليمي  أو  اإلقليمي  دون  أو  الوطني  الطابع  ذات  األنشطة  تشجيع 
والدول  املنظمة  بني  الرشاكة  يعزز  بحيث  املساهمة  برنامج  وُصمم  االسرتاتيجية.  برنامجها  أهداف  ومع  للمنظمة 

األعضاء فيها، وكذلك بني املنظمة واملنظمات غري الحكومية التي تربطها باليونسكو عالقات رشاكة رسمية. 

وستواصل األمانة الجهود املبذولة يف سبيل إدارة هذا الربنامج إدارة أفضل تستند إىل النتائج، وذلك عمالً بتوصيات   ١٠١٠٢
إىل  ككل  املساهمة  برنامج  تقييم  بعملية  واالرتقاء  املقدمة  املرشوعات  نوعية  تحسني  إىل  وسعياً  الخارجية  املراجعة 
تسديد  وترسيع  املساهمة  برنامج  ألموال  املنصف  التوزيع  لضمان  الالزمة  التدابري  األمانة  وستتخذ  األمثل.  الحد 
ألفريقيا  األولوية  توىل  أن  عىل  املساهمة  بربنامج  املعنية  القطاعات  بني  املشرتكة  اللجنة  املعتمدة. وستحرص  املبالغ 

وملسألة املساواة بني الجنسني وملجموعات البلدان املعنية ذات األولوية.

قطاعات  يف  التنسيق  وجهات  الحكومية،  غري  واملنظمات  األعضاء،  بالدول  االتصال  لتحسني  أكرب  عناية  وستوىل   ١٠١٠3
برنامج  شعبة  وستواصل  عليها.  واملوافقة  الطلبات  تقييم  عمليتي  مراحل  جميع  يف  امليدانية،  واملكاتب  الربنامج، 
إىل  الرامية  الجهود  املعنية،  األعضاء  والدول  املالية  اإلدارة  مكتب  مع  الوثيق  بالتعاون  الدراسية،  واملنح  املساهمة 
تحسني نوعية التقارير املقدمة لدى إنجاز كل مرشوع، من أجل ضمان استخدام األموال املعتمدة استخداماً رشيداً.       
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النتيجة المنشودة ١: تحسين إدارة البرنامج تحسيناً كبيراً لضمان تعزيز الشفافية وآليات 
المساءلة وإبراز صورة المنظمة وزيادة تأثير أنشطتها وإعطاء األولوية الفعلية لبلدان أفريقيا 

ولغيرها من البلدان المستفيدة ذات األولوية )أقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
والبلدان النامية، والبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات أو ما بعد الكوارث)

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

١ -  زيادة عدد املشاريع املعتمدة 
لصالح البلدان التي تحتاج إىل 

ذلك، وال سيما البلدان األفريقية 
وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية 

الصغرية النامية والبلدان النامية

زيادة عدد املشاريع املعتمدة  –
لصالح البلدان األفريقية وأقل 
البلدان نمواً والدول الجزرية 

الصغرية النامية والبلدان النامية

االرتقاء بجودة التقارير املالية  –
والتقييمية املطلوبة ومساعدة 

الدول األعضاء املجمدة عىل تسوية 
ملفاتها واالنتفاع مجدداً بأموال 

برنامج املساهمة

الفصل ٢ - برنامج  املنح الدراسية

الدويل،  والتفاهم  املؤسسية،  القدرات  تنمية  تعزيز  يف  الوثيقة،  هذه  يف  املستهدفة  الفرتة  خالل  اليونسكو،  ستسهم    ١٠٢٠١
اليونسكو  وستعتمد  نمواً.  البدان  وأقل  والنساء  أفريقيا  إىل  دراسية  منح  تقديم  خالل  من  وذلك  املعارف،  وتبادل 
املنح  برنامج  إطار  يف  املعنية  املانحة  الجهات  مع  التكاليف  لتقاسم  ترتيبات  وضع  أجل  من  استباقية  سياسة 
لتعبئة  جهود  وستُبذل  الرتتيبات.  هذه  بشأن  الجهات  هذه  مع  والتفاوض  املشرتكة،  بالرعاية  املشمولة  الدراسية 

موارد من خارج امليزانية عرب رشاكات جديدة محتملة.

التعاون  الوثيقتني م/4 وم/5. وسيستمر  املحددة يف  اليونسكو  بأولويات  وثيقاً  املقدمة ربطاً  املنح  وسيجري ربط    ١٠٢٠٢
الدراسية  املنح  بإدارة  املتصلة  واملدفوعات  والقواعد  واملعايري  السياسات  تنسيق  بغية  املتحدة  األمم  منظومة  مع 

وتبادل املعلومات بشأن أفضل املمارسات.

النتيجة المنشودة ١: مواءمة المجاالت المواضيعية مع أهداف المنظمة االستراتيجية، وتعزيز 
قدرات المنتفعين بالمنح الدراسية، وال سيّما قدرات من كان منهم من أفريقيا وأقل البلدان نمواً، 

في مجاالت البرنامج ذات األولوية، عن طريق تشاطر المعارف واالرتقاء بالمهارات في مرحلة 
الدراسة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

١ -  إرسال رسائل اإلعالن، وتلقي 
الطلبات، واملشاركة يف اختيار 

املستفيدين من املنح يف أفريقيا 
وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية

تقديم عدد أكرب من املنح الدراسية  –
)520(

تقديم 470 منحة دراسية وفقاً  –
للرشوط املتفق عليها مع البلدان 

املانحة املعنية
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الباب الثالث – الخدمات الداخلية

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالرالباب الثالث – ١

النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

املجموع ميزانية املوظفني  امليزانية التشغيلية 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

ألف - إدارة املوارد البرشية

100 891 13  –––600 240 6  500 650 7  100 891 13  100 891 13  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

وضع خطة العمل الخاصة باسرتاتيجية 
إدارة املوارد البرشية للفرتة 2022-2017 

800 462  ––––800 462  800 462  800 462  وتنفيذها

النتيجة 
املنشودة 2

تعزيز قدرات املوظفني لضمان األداء 
700 450 2  ––––700 450 2  700 450 2  700 450 2  الرفيع املستوى واالمتياز

النتيجة 
املنشودة 3

تهيئة ظروف عمل مؤاتية وجذابة
  14 987 100  14 987 100  14 987 100––––  14 987 100

6٠٠ 9٠٠ ١٧  ––––6٠٠ 9٠٠ ١٧  6٠٠ 9٠٠ ١٧  –6٠٠ 9٠٠ ١٧  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٧٠٠ ٧9١ 3١  –––6٠٠ ٢4٠ 6  ١٠٠ 55١ ٢5  ٧٠٠ ٧9١ 3١  ١٠٠ ٨9١ ١3  6٠٠ 9٠٠ ١٧  املجموع، الباب الثالث - ألف

باء - إدارة الشؤون املالية

300 215 16  –––500 239 6  800 975 9  300 215 16  300 215 16  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تحسني عملية اتخاذ القرارات املستنرية 
400 662  –400 159  ––000 503  400 662  400 662  عن طريق إعداد التقارير املالية

النتيجة 
املنشودة 2

تعزيز قدرة املنظمة عىل تطبيق ضوابط 
400 632  –000 29  ––400 603  400 632  400 632  ُمحكمة للمراقبة الداخلية

النتيجة 
املنشودة 3

تقديم خدمات تنفيذية فعالة وتعزيز 
600 766  ––––600 766  600 766  600 766  القدرات يف مجال اإلدارة املالية

4٠٠ ٠6١ ٢  –4٠٠ ١٨٨  ––٠٠٠ ٨٧3 ١  4٠٠ ٠6١ ٢  –4٠٠ ٠6١ ٢  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٧٠٠ ٢٧6 ١٨  –4٠٠ ١٨٨  –5٠٠ ٢39 6  ٨٠٠ ٨4٨ ١١  ٧٠٠ ٢٧6 ١٨  3٠٠ ٢١5 ١6  4٠٠ ٠6١ ٢  املجموع، الباب الثالث - باء

الودائع  ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
ومصادر أخرى.
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النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

املجموع ميزانية املوظفني  امليزانية التشغيلية 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

جيم – إدارة خدمات الدعم

الفصل ١ إدارة وتنسيق خدمات الدعم واملشرتيات

النتيجة 
املنشودة 1

زيادة أوجه الكفاءة وتعزيز الجدوى 
املالية

500 293 3  ––––500 293 3  500 293 3  500 293 3  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

900 771  ––––900 771  900 771  900 771  امليزانية التشغيليةثانياً -

4٠٠ ٠65 4  ––––4٠٠ ٠65 4  4٠٠ ٠65 4  5٠٠ ٢93 3  9٠٠ ٧٧١  املجموع الفرعي، الفصل ١

الفصل ٢ إدارة اللغات والوثائق

النتيجة 
املنشودة 2

كفالة التعدد اللغوي وضمان الجودة يف 
الخدمات الخاصة بالرتجمة التحريرية 

والوثائق

800 871 15  ––000 785 2  –800 086 13  800 871 15  800 871 15  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

900 149 12  ––000 266 10  –900 883 1  900 149 12  900 149 12  امليزانية التشغيليةثانياً -

٧٠٠ ٠٢١ ٢٨  ––٠٠٠ ٠5١ ١3  –٧٠٠ 9٧٠ ١4  ٧٠٠ ٠٢١ ٢٨  ٨٠٠ ٨٧١ ١5  9٠٠ ١49 ١٢  املجموع الفرعي، الفصل ٢

الفصل 3 إدارة املرافق واملؤتمرات والفعاليات الثقافية

النتيجة 
املنشودة 3

تهيئة بيئة عمل مريحة وتيسري االنتفاع 
بها

400 990 10  ––000 806 5  –400 184 5  400 990 10  400 990 10  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

100 228 21  ––700 406 14  –400 821 6  100 228 21  100 228 21  امليزانية التشغيليةثانياً -

5٠٠ ٢١٨ 3٢  ––٧٠٠ ٢١٢ ٢٠  –٨٠٠ ٠٠5 ١٢  5٠٠ ٢١٨ 3٢  4٠٠ 99٠ ١٠  ١٠٠ ٢٢٨ ٢١  املجموع الفرعي، الفصل 3

6٠٠ 3٠5 64  ––٧٠٠ ٢63 33  –9٠٠ ٠4١ 3١  6٠٠ 3٠5 64  ٧٠٠ ١55 3٠  9٠٠ ١49 34  املجموع، الباب الثالث - جيم

دال -  البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

200 786 6  –––000 755 2  200 031 4  200 786 6  200 786 6  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

–––امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

إتاحة تنفيذ الربنامج عن طريق توفري بنى 
أساسية متينة وموثوق بها لتكنولوجيا 

500 200 1  ––––500 200 1  500 200 1  500 200 1  املعلومات واالتصاالت

٧٠٠ 9٨6 ٧  –––٠٠٠ ٧55 ٢  ٧٠٠ ٢3١ 5  ٧٠٠ 9٨6 ٧  ٢٠٠ ٧٨6 6  5٠٠ ٢٠٠ ١  املجموع، الباب الثالث - دال

هاء - إدارة األمن والسالمة

700 120 12  ––000 834 3  –700 286 8  700 120 12  700 120 12  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تعزيز السالمة واألمن يف بيئة العمل
  3 162 700  3 162 700  3 162 700––––  3 162 700

4٠٠ ٢٨3 ١5  ––٠٠٠ ٨34 3  –4٠٠ 449 ١١  4٠٠ ٢٨3 ١5  ٧٠٠ ١٢٠ ١٢  ٧٠٠ ١6٢ 3  املجموع، الباب الثالث - هاء

٠٠٠ ١69 ٧9  ––٠٠٠ 4٢5 ١٢  ١٠٠ ٢35 ١5  9٠٠ 5٠٨ 5١  ٠٠٠ ١69 ٧9  ٠٠٠ ١69 ٧9  –املجموع، املوظفون )الوظائف الثابتة)

١٠٠ 4٧5 5٨  –4٠٠ ١٨٨  ٧٠٠ 6٧٢ ٢4  –٠٠٠ 6١4 33  ١٠٠ 4٧5 5٨  –١٠٠ 4٧5 5٨  املجموع، امليزانية التشغيلية

١٠٠ 644 ١3٧  –4٠٠ ١٨٨  ٧٠٠ ٠9٧ 3٧  ١٠٠ ٢35 ١5  9٠٠ ١٢٢ ٨5  ١٠٠ 644 ١3٧  ٠٠٠ ١69 ٧9  ١٠٠ 4٧5 5٨  املجموع، الباب الثالث

الودائع  ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
ومصادر أخرى.
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امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالرالباب الثالث – ٢

بنود اإلنفاق

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

املجموع ميزانية املوظفني  امليزانية التشغيلية 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

ألف - إدارة املوارد البرشية

100 891 13  –––600 240 6  500 650 7  100 891 13  100 891 13  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

التكاليف األخرى:ثانياً -

000 144  ––––000 144  000 144  000 144  املوظفون املؤقتون

––––––––بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 119  ––––000 119  000 119  000 119  تكاليف بعثات املوظفني

000 175  ––––000 175  000 175  000 175  تكاليف االستشاريني والخرباء

700 847  ––––700 847  700 847  700 847  الخدمات التعاقدية

––––––––التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
األخرى

  466 100  466 100  466 100––––  466 100

600 23  ––––600 23  600 23  600 23  النفقات األخرى

املوارد التي يديرها مكتب إدارة املوارد البرشية ثالثاً -
نيابة عن املنظمة ككل:

800 805 1  ––––800 805 1  800 805 1  800 805 1  التدريب

املساهمات التي تقدم إىل صندوق التأمني الصحي 
عن املشرتكني املنتسبني والتكاليف اإلدارية 

للصندوق

  11 100 000  11 100 000  11 100 000––––  11 100 000

معالجة طلبات اسرتداد النفقات من صندوق 
التأمني الصحي وخدمات املوثقني

  2 600 000  2 600 000  2 600 000––––  2 600 000

600 129  ––––600 129  600 129  600 129  نظام تعويض املوظفني

األسفار املتعلقة بالصندوق املشرتك للمعاشات 
التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، بما يف ذلك  بعثات 

املوظفني وأسفارهم للمشاركة

  37 400  37 400  37 400––––  37 400

األلعاب املشرتكة بني الوكاالت )املساهمة يف أسفار 
املوظفني(

––––––––

400 72  ––––400 72  400 72  400 72  املساهمة التي تقدم إىل رابطتي املوظفني

املساهمة التي تقدم إىل رابطة قدامى موظفي 
اليونسكو

  30 000  30 000  30 000––––  30 000

000 350  ––––000 350  000 350  000 350  نادي أطفال ودار حضانة اليونسكو

––––––––أموال أخرى تدار مركزياً

6٠٠ 9٠٠ ١٧  ––––6٠٠ 9٠٠ ١٧  6٠٠ 9٠٠ ١٧  –6٠٠ 9٠٠ ١٧  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٧٠٠ ٧9١ 3١  –––6٠٠ ٢4٠ 6  ١٠٠ 55١ ٢5  ٧٠٠ ٧9١ 3١  ١٠٠ ٨9١ ١3  6٠٠ 9٠٠ ١٧  املجموع، الباب الثالث - ألف

باء - إدارة الشؤون املالية

300 215 16  –––500 239 6  800 975 9  300 215 16  300 215 16  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

التكاليف األخرى:ثانياً -

300 699  ––––300 699  300 699  300 699  املوظفون املؤقتون

––––––––بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

800 28  –800 3  ––000 25  800 28  800 28  تكاليف بعثات املوظفني

500 58  –500 33  ––000 25  500 58  500 58  تكاليف االستشاريني والخرباء

700 537  –000 52  ––700 485  700 537  700 537  الخدمات التعاقدية

500 155  –000 80  ––500 75  500 155  500 155  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
األخرى

  581 100  581 100  562 500––  18 600–  581 100

500  –500  –––500  500  النفقات األخرى

4٠٠ ٠6١ ٢  –4٠٠ ١٨٨  ––٠٠٠ ٨٧3 ١  4٠٠ ٠6١ ٢  –4٠٠ ٠6١ ٢  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٧٠٠ ٢٧6 ١٨  –4٠٠ ١٨٨  –5٠٠ ٢39 6  ٨٠٠ ٨4٨ ١١  ٧٠٠ ٢٧6 ١٨  3٠٠ ٢١5 ١6  4٠٠ ٠6١ ٢  املجموع، الباب الثالث - باء

الودائع  ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
ومصادر أخرى.
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بنود اإلنفاق

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

املجموع ميزانية املوظفني  امليزانية التشغيلية 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 
البالغة 595.2 

مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املجموعالعجزاملساهمات الطوعية

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

جيم – إدارة خدمات الدعم

700 155 30  ––000 591 8  –700 564 21  700 155 30  700 155 30  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

400 044 5  ––400 014 5  –000 30  400 044 5  400 044 5  املوظفون املؤقتون

000 40  ––––000 40  000 40  000 40  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 40  ––––000 40  000 40  000 40  تكاليف بعثات املوظفني

000 40  ––––000 40  000 40  000 40  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 225 6  ––000 055 5  –000 170 1  000 225 6  000 225 6  الخدمات التعاقدية

000 55  ––000 15  –000 40  000 55  000 55  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
األخرى

  18 997 000  18 997 000  4 409 700–  14 587 300––  18 997 000

500 708 3  ––000 1  –500 707 3  500 708 3  500 708 3  النفقات األخرى

9٠٠ ١49 34  ––٧٠٠ 6٧٢ ٢4  –٢٠٠ 4٧٧ 9  9٠٠ ١49 34  –9٠٠ ١49 34  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ 3٠5 64  ––٧٠٠ ٢63 33  –9٠٠ ٠4١ 3١  6٠٠ 3٠5 64  ٧٠٠ ١55 3٠  9٠٠ ١49 34  املجموع، الباب الثالث - جيم

دال -  البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

200 786 6  –––000 755 2  200 031 4  200 786 6  200 786 6  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

000 110  ––––000 110  000 110  000 110  املوظفون املؤقتون

––––––––بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 12  ––––000 12  000 12  000 12  تكاليف بعثات املوظفني

000 150  ––––000 150  000 150  000 150  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 698  ––––000 698  000 698  000 698  الخدمات التعاقدية

100 24  ––––100 24  100 24  100 24  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
األخرى

  206 400  206 400  206 400––––  206 400

––––––––النفقات األخرى

5٠٠ ٢٠٠ ١  ––––5٠٠ ٢٠٠ ١  5٠٠ ٢٠٠ ١  –5٠٠ ٢٠٠ ١  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٧٠٠ 9٨6 ٧  –––٠٠٠ ٧55 ٢  ٧٠٠ ٢3١ 5  ٧٠٠ 9٨6 ٧  ٢٠٠ ٧٨6 6  5٠٠ ٢٠٠ ١  املجموع، الباب الثالث - دال

هاء - إدارة األمن والسالمة

700 120 12  ––000 834 3  –700 286 8  700 120 12  700 120 12  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

امليزانية التشغيليةثانياً -

000 696  ––––000 696  000 696  000 696  املوظفون املؤقتون

––––––––بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 87  ––––000 87  000 87  000 87  تكاليف بعثات املوظفني

––––––––تكاليف االستشاريني والخرباء

700 495 1  ––––700 495 1  700 495 1  700 495 1  الخدمات التعاقدية

000 65  ––––000 65  000 65  000 65  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل 
األخرى

  545 000  545 000  545 000––––  545 000

000 274  ––––000 274  000 274  000 274  النفقات األخرى

٧٠٠ ١6٢ 3  ––––٧٠٠ ١6٢ 3  ٧٠٠ ١6٢ 3  –٧٠٠ ١6٢ 3  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

4٠٠ ٢٨3 ١5  ––٠٠٠ ٨34 3  –4٠٠ 449 ١١  4٠٠ ٢٨3 ١5  ٧٠٠ ١٢٠ ١٢  ٧٠٠ ١6٢ 3  املجموع، الباب الثالث - هاء

٠٠٠ ١69 ٧9  ––٠٠٠ 4٢5 ١٢  ١٠٠ ٢35 ١5  9٠٠ 5٠٨ 5١  ٠٠٠ ١69 ٧9  ٠٠٠ ١69 ٧9  –املجموع، املوظفون )الوظائف الثابتة)

١٠٠ 4٧5 5٨  –4٠٠ ١٨٨  ٧٠٠ 6٧٢ ٢4  –٠٠٠ 6١4 33  ١٠٠ 4٧5 5٨  –١٠٠ 4٧5 5٨  املجموع، امليزانية التشغيلية

١٠٠ 644 ١3٧  –4٠٠ ١٨٨  ٧٠٠ ٠9٧ 3٧  ١٠٠ ٢35 ١5  9٠٠ ١٢٢ ٨5  ١٠٠ 644 ١3٧  ٠٠٠ ١69 ٧9  ١٠٠ 4٧5 5٨  املجموع، الباب الثالث

الودائع  ألموال  العامة  النفقات  حساب  يف  املتوافرة  االحتياطيات  من  تؤخذ  إضافية  اعتمادات  ومن  األعضاء  للدول  املقرَّرة  االشرتاكات  من  العادي  الربنامج  ميزانية  تمول   1 
ومصادر أخرى.
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امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر )خطة اإلنفاق)الباب الثالث – ١

النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

ألف - إدارة املوارد البرشية

700 613 13  –––300 887 5  400 726 7  700 613 13  700 613 13  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

وضع خطة العمل الخاصة باسرتاتيجية إدارة املوارد 
البرشية للفرتة 2017-2022 وتنفيذها

  462 800  462 800  462 800––––  462 800

النتيجة 
املنشودة 2

تعزيز قدرات املوظفني لضمان األداء الرفيع املستوى 
واالمتياز

  644 900  644 900  644 900––––  644 900

النتيجة 
املنشودة 3

500 803 14  ––––500 803 14  500 803 14  500 803 14  تهيئة ظروف عمل مؤاتية وجذابة

٢٠٠ 9١١ ١5  ––––٢٠٠ 9١١ ١5  ٢٠٠ 9١١ ١5  –٢٠٠ 9١١ ١5  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

9٠٠ 5٢4 ٢9  –––3٠٠ ٨٨٧ 5  6٠٠ 63٧ ٢3  9٠٠ 5٢4 ٢9  ٧٠٠ 6١3 ١3  ٢٠٠ 9١١ ١5  املجموع، الباب الثالث - ألف

باء - إدارة الشؤون املالية

300 215 16  –––600 344 6  700 870 9  300 215 16  300 215 16  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

تحسني عملية اتخاذ القرارات املستنرية عن طريق 
إعداد التقارير املالية

  235 300  235 300  75 900––  159 400–  235 300

النتيجة 
املنشودة 2

تعزيز قدرة املنظمة عىل تطبيق ضوابط ُمحكمة 
للمراقبة الداخلية

  273 400  273 400  244 400––  29 000–  273 400

النتيجة 
املنشودة 3

تقديم خدمات تنفيذية فعالة وتعزيز القدرات يف 
مجال اإلدارة املالية

  518 700  518 700  518 700––––  518 700

4٠٠ ٠٢٧ ١  –4٠٠ ١٨٨  ––٠٠٠ ٨39  4٠٠ ٠٢٧ ١  –4٠٠ ٠٢٧ ١  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٧٠٠ ٢4٢ ١٧  –4٠٠ ١٨٨  –6٠٠ 344 6  ٧٠٠ ٧٠9 ١٠  ٧٠٠ ٢4٢ ١٧  3٠٠ ٢١5 ١6  4٠٠ ٠٢٧ ١  املجموع، الباب الثالث - باء

جيم – إدارة خدمات الدعم

الفصل ١ إدارة وتنسيق خدمات الدعم واملشرتيات

النتيجة 
املنشودة 1

زيادة أوجه الكفاءة وتعزيز الجدوى املالية

500 293 3  ––––500 293 3  500 293 3  500 293 3  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

900 771  ––––900 771  900 771  900 771  امليزانية التشغيليةثانياً -

4٠٠ ٠65 4  ––––4٠٠ ٠65 4  4٠٠ ٠65 4  5٠٠ ٢93 3  9٠٠ ٧٧١  املجموع الفرعي، الفصل ١

الفصل ٢ إدارة اللغات والوثائق

النتيجة 
املنشودة 2

كفالة التعدد اللغوي وضمان الجودة يف الخدمات 
الخاصة بالرتجمة التحريرية والوثائق

800 871 15  ––000 785 2  –800 086 13  800 871 15  800 871 15  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

900 149 12  ––000 266 10  –900 883 1  900 149 12  900 149 12  امليزانية التشغيليةثانياً -

٧٠٠ ٠٢١ ٢٨  ––٠٠٠ ٠5١ ١3  –٧٠٠ 9٧٠ ١4  ٧٠٠ ٠٢١ ٢٨  ٨٠٠ ٨٧١ ١5  9٠٠ ١49 ١٢  املجموع الفرعي، الفصل ٢

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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النتائج املنشودة

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

الفصل 3 إدارة املرافق واملؤتمرات والفعاليات الثقافية

النتيجة 
املنشودة 3

تهيئة بيئة عمل مريحة وتيسري االنتفاع بها

400 990 10  ––000 806 5  –400 184 5  400 990 10  400 990 10  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

600 580 17  ––700 406 14  –900 173 3  600 580 17  600 580 17  امليزانية التشغيليةثانياً -

٠٠٠ 5٧١ ٢٨  ––٧٠٠ ٢١٢ ٢٠  –3٠٠ 35٨ ٨  ٠٠٠ 5٧١ ٢٨  4٠٠ 99٠ ١٠  6٠٠ 5٨٠ ١٧  املجموع الفرعي، الفصل 3

١٠٠ 65٨ 6٠  ––٧٠٠ ٢63 33  –4٠٠ 394 ٢٧  ١٠٠ 65٨ 6٠  ٧٠٠ ١55 3٠  4٠٠ 5٠٢ 3٠  املجموع، الباب الثالث - جيم

دال -  البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

200 786 6  –––900 740 2  300 045 4  200 786 6  200 786 6  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

إتاحة تنفيذ الربنامج عن طريق توفري بنى أساسية 
متينة وموثوق بها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  581 400  581 400  581 400––––  581 400

6٠٠ 36٧ ٧  –––9٠٠ ٧4٠ ٢  ٧٠٠ 6٢6 4  6٠٠ 36٧ ٧  ٢٠٠ ٧٨6 6  4٠٠ 5٨١  املجموع، الباب الثالث - دال

هاء - إدارة األمن والسالمة

700 120 12  ––000 834 3  –700 286 8  700 120 12  700 120 12  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

امليزانية التشغيليةثانياً -

النتيجة 
املنشودة 1

400 560 1  ––––400 560 1  400 560 1  400 560 1  تعزيز السالمة واألمن يف بيئة العمل

١٠٠ 6٨١ ١3  ––٠٠٠ ٨34 3  –١٠٠ ٨4٧ 9  ١٠٠ 6٨١ ١3  ٧٠٠ ١٢٠ ١٢  4٠٠ 56٠ ١  املجموع، الباب الثالث - هاء

6٠٠ ٨9١ ٧٨  ––٠٠٠ 4٢5 ١٢  ٨٠٠ 9٧٢ ١4  ٨٠٠ 493 5١  6٠٠ ٨9١ ٧٨  6٠٠ ٨9١ ٧٨  –املجموع، املوظفون )الوظائف الثابتة)

٨٠٠ 5٨٢ 49  –4٠٠ ١٨٨  ٧٠٠ 6٧٢ ٢4  –٧٠٠ ٧٢١ ٢4  ٨٠٠ 5٨٢ 49  –٨٠٠ 5٨٢ 49  املجموع، امليزانية التشغيلية

4٠٠ 4٧4 ١٢٨  –4٠٠ ١٨٨  ٧٠٠ ٠9٧ 3٧  ٨٠٠ 9٧٢ ١4  5٠٠ ٢١5 ٧6  4٠٠ 4٧4 ١٢٨  6٠٠ ٨9١ ٧٨  ٨٠٠ 5٨٢ 49  املجموع، الباب الثالث

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر )خطة اإلنفاق)الباب الثالث – ٢

بنود اإلنفاق

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

ألف - إدارة املوارد البرشية

700 613 13  –––300 887 5  400 726 7  700 613 13  700 613 13  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

التكاليف األخرى:ثانياً -

000 144  ––––000 144  000 144  000 144  املوظفون املؤقتون

––––––––بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 119  ––––000 119  000 119  000 119  تكاليف بعثات املوظفني

000 175  ––––000 175  000 175  000 175  تكاليف االستشاريني والخرباء

700 847  ––––700 847  700 847  700 847  الخدمات التعاقدية

––––––––التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

100 466  ––––100 466  100 466  100 466  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

000 15  ––––000 15  000 15  000 15  النفقات األخرى

املوارد التي يديرها مكتب إدارة املوارد البرشية نيابة عن ثالثاً -
املنظمة ككل:

––––––––التدريب

املساهمات التي تقدم إىل صندوق التأمني الصحي عن 
املشرتكني املنتسبني والتكاليف اإلدارية للصندوق

  11 100 000  11 100 000  11 100 000––––  11 100 000

معالجة طلبات ارستداد النفقات من صندوق التأمني الصحي 
وخدمات املوثقني

  2 600 000  2 600 000  2 600 000––––  2 600 000

600 129  ––––600 129  600 129  600 129  نظام تعويض املوظفني

األسفار املتعلقة بالصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية 
ملوظفي األمم املتحدة، بما يف ذلك  بعثات املوظفني وأسفارهم 

للمشاركة

  37 400  37 400  37 400––––  37 400

––––––––األلعاب املشرتكة بني الوكاالت )املساهمة يف أسفار املوظفني(

400 72  ––––400 72  400 72  400 72  املساهمة التي تقدم إىل رابطتي املوظفني

000 30  ––––000 30  000 30  000 30  املساهمة التي تقدم إىل رابطة قدامى موظفي اليونسكو

000 175  ––––000 175  000 175  000 175  نادي أطفال ودار حضانة اليونسكو

––––––––أموال أخرى تدار مركزياً

٢٠٠ 9١١ ١5  ––––٢٠٠ 9١١ ١5  ٢٠٠ 9١١ ١5  -  ٢٠٠ 9١١ ١5  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

9٠٠ 5٢4 ٢9  –––3٠٠ ٨٨٧ 5  6٠٠ 63٧ ٢3  9٠٠ 5٢4 ٢9  ٧٠٠ 6١3 ١3  ٢٠٠ 9١١ ١5  املجموع، الباب الثالث - ألف

باء - إدارة الشؤون املالية

300 215 16  –––600 344 6  700 870 9  300 215 16  300 215 16  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

000 10  ––––000 10  000 10  000 10  املوظفون املؤقتون

––––––––بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

800 28  –800 3  ––000 25  800 28  800 28  تكاليف بعثات املوظفني

500 58  –500 33  ––000 25  500 58  500 58  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 193  –000 52  ––000 141  000 193  000 193  الخدمات التعاقدية

500 155  –000 80  ––500 75  500 155  500 155  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

100 581  –600 18  ––500 562  100 581  100 581  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

500  –500  –––500  500  النفقات األخرى

4٠٠ ٠٢٧ ١  –4٠٠ ١٨٨  ––٠٠٠ ٨39  4٠٠ ٠٢٧ ١  -  4٠٠ ٠٢٧ ١  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

٧٠٠ ٢4٢ ١٧  –4٠٠ ١٨٨  –6٠٠ 344 6  ٧٠٠ ٧٠9 ١٠  ٧٠٠ ٢4٢ ١٧  3٠٠ ٢١5 ١6  4٠٠ ٠٢٧ ١  املجموع، الباب الثالث - باء

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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بنود اإلنفاق

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

 امليزانية 
التشغيلية 

املجموع ميزانية املوظفني 

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 
مليون دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

 دوالر دوالردوالردوالردوالردوالر دوالر  دوالر  دوالر 

جيم – إدارة خدمات الدعم

700 155 30  ––000 591 8  –700 564 21  700 155 30  700 155 30  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

––––––التكاليف األخرى:ثانياً -

400 044 5  ––400 014 5  –000 30  400 044 5  400 044 5  املوظفون املؤقتون

000 40  ––––000 40  000 40  000 40  بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 40  ––––000 40  000 40  000 40  تكاليف بعثات املوظفني

000 40  ––––000 40  000 40  000 40  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 225 6  ––000 055 5  –000 170 1  000 225 6  000 225 6  الخدمات التعاقدية

000 55  ––000 15  –000 40  000 55  000 55  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

000 997 18  ––300 587 14  –700 409 4  000 997 18  000 997 18  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

000 61  ––000 1  –000 60  000 61  000 61  النفقات األخرى

4٠٠ 5٠٢ 3٠  ––٧٠٠ 6٧٢ ٢4  –٧٠٠ ٨٢9 5  4٠٠ 5٠٢ 3٠  -  4٠٠ 5٠٢ 3٠  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

١٠٠ 65٨ 6٠  ––٧٠٠ ٢63 33  –4٠٠ 394 ٢٧  ١٠٠ 65٨ 6٠  ٧٠٠ ١55 3٠  4٠٠ 5٠٢ 3٠  املجموع، الباب الثالث - جيم

دال -  البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

200 786 6  –––900 740 2  300 045 4  200 786 6  200 786 6  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

التكاليف األخرى:ثانياً -

000 10  ––––000 10  000 10  000 10  املوظفون املؤقتون

––––––––بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 12  ––––000 12  000 12  000 12  تكاليف بعثات املوظفني

000 50  ––––000 50  000 50  000 50  تكاليف االستشاريني والخرباء

000 298  ––––000 298  000 298  000 298  الخدمات التعاقدية

000 5  ––––000 5  000 5  000 5  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

400 206  ––––400 206  400 206  400 206  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

––––––––النفقات األخرى

4٠٠ 5٨١  ––––4٠٠ 5٨١  4٠٠ 5٨١  -  4٠٠ 5٨١  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

6٠٠ 36٧ ٧  –––9٠٠ ٧4٠ ٢  ٧٠٠ 6٢6 4  6٠٠ 36٧ ٧  ٢٠٠ ٧٨6 6  4٠٠ 5٨١  املجموع، الباب الثالث - دال

هاء - إدارة األمن والسالمة

700 120 12  ––000 834 3  –700 286 8  700 120 12  700 120 12  املوظفون )الوظائف الثابتة(أوالً -

امليزانية التشغيليةثانياً -

700 191  ––––700 191  700 191  700 191  املوظفون املؤقتون

––––––––بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

000 50  ––––000 50  000 50  000 50  تكاليف بعثات املوظفني

––––––––تكاليف االستشاريني والخرباء

000 480  ––––000 480  000 480  000 480  الخدمات التعاقدية

000 30  ––––000 30  000 30  000 30  التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

100 620  ––––100 620  100 620  100 620  اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

600 188  ––––600 188  600 188  600 188  النفقات األخرى

4٠٠ 56٠ ١  ––––4٠٠ 56٠ ١  4٠٠ 56٠ ١  -  4٠٠ 56٠ ١  املجموع الفرعي، امليزانية التشغيلية

١٠٠ 6٨١ ١3  ––٠٠٠ ٨34 3  –١٠٠ ٨4٧ 9  ١٠٠ 6٨١ ١3  ٧٠٠ ١٢٠ ١٢  4٠٠ 56٠ ١  املجموع، الباب الثالث - هاء

6٠٠ ٨9١ ٧٨  ––٠٠٠ 4٢5 ١٢  ٨٠٠ 9٧٢ ١4  ٨٠٠ 493 5١  6٠٠ ٨9١ ٧٨  6٠٠ ٨9١ ٧٨  –املجموع، املوظفون )الوظائف الثابتة)

٨٠٠ 5٨٢ 49  –4٠٠ ١٨٨  ٧٠٠ 6٧٢ ٢4  –٧٠٠ ٧٢١ ٢4  ٨٠٠ 5٨٢ 49  –٨٠٠ 5٨٢ 49  املجموع، امليزانية التشغيلية

4٠٠ 4٧4 ١٢٨  –4٠٠ ١٨٨  ٧٠٠ ٠9٧ 3٧  ٨٠٠ 9٧٢ ١4  5٠٠ ٢١5 ٧6  4٠٠ 4٧4 ١٢٨  6٠٠ ٨9١ ٧٨  ٨٠٠ 5٨٢ 49  املجموع، الباب الثالث

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1
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الباب الثالث – ألف – إدارة املوارد البرشية

قرار املؤتمر العام 39م/62 بشأن إدارة املوارد البرشية  ١١٠٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:   - 1

العمل، خالل الفرتة 2018-2021، عىل تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة املوارد البرشية من أجل ما ييل: )أ(  

تقييم التقدم املحرز يف تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية للفرتة 2017-2022 تقييماً دورياً، وتعديل    )1(
املالية  واملوارد  املنظمة  أولويات  مع  بما يتوافق  الرضورة،  عند  االقتضاء  بحسب  بها،  الخاصة  العمل  خطة 

والبرشية املخصصة لهذا الغرض؛

مواصلة تطبيق السياسات الخاصة باملوارد البرشية ومراجعتها عند االقتضاء لضمان وفائها فعالً بالغرض    )2(
املنشود منها، وهو تيسري عمليات برنامج اليونسكو ودعمها - وال سيّما ضمان جودة عمليات الحشد وتعزيز 
الحراك الجغرايف، مع إيالء عناية خاصة لتحسني التوزيع الجغرايف والتوازن بني الجنسني ولرضورة تحقيق 

االتساق مع نظام األمم املتحدة املوحد؛

تنفيذ برامج مبتكرة ومالئمة من أجل التعّلم وتنمية القدرات، مع الرتكيز بوجه خاص عىل تعزيز الكفاءات    )3(
اإلدارية والقيادية والتشاركية؛

تعزيز ثقافة اإلدارة القائمة عىل النتائج لضمان املشاركة والتبادل الالزمني لدعم إدارة األداء؛   )4(

تخصيص اعتمادات مالية قدرها  700 791 31 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي  )ب(  
تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من    - 2
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق  النتائج   املنشودة  التالية :

وضع خطة العمل الخاصة باسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية للفرتة 2017-2022 وتنفيذها؛   )1(

تعزيز قدرات املوظفني لضمان األداء الرفيع املستوى واالمتياز؛   )2(

تهيئة ظروف عمل مؤاتية وجذابة.  )3(

عىل  ويتعنّي  للمنظمة.  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  يف  للنجاح  أساسياً  أمراً  الفّعالة  البرشية  املوارد  إدارة  تُعترب   ١١٠٠١
وإجراءات  وسياسات  اسرتاتيجيات  وضع  خالل  من  الغاية،  هذه  لتحقيق  مؤاتية  بيئة  إنشاء  إىل  تسعى  أن  املنظمة 
عاملية  عاملة  قوى  لتوظيف  الالزم  الدعم  توفري  بغية  البرشية،  املوارد  يخص  فيما  وفعالة  سليمة  وخدمات  ونظم 
دعماً  واستبقائها  العاملة  القوى  هذه  ولتنمية  التنقل،  عىل  وقادرة  للعمل،  ومتحمسة  باملهارات،  ومزودة  متنوعة 

لتنفيذ برنامج املنظمة. 

ومكتب إدارة املوارد البرشية هو مرفق داخيل يخضع لسلطة املديرة العامة مبارشة، ويضطلع بدور اسرتاتيجي يف   ١١٠٠٢
الربامج  واستحداث  السياسات  رسم  خالل  من  وتفويضها،  املنظمة  رسالة  مع  لليونسكو  البرشية  القدرات  مواءمة 
د، وتنفيذ هذه السياسات والربامج.  الخاصة باملوارد البرشية التي تنسجم قدر اإلمكان مع نظام األمم املتحدة املوحَّ
باملوارد  يتعلق  فيما  الحلول  وتقديم  املشورة،  وإسداء  السياسات  برسم  الخاصة  الخدمات  أيضاً  املكتب  ويوّفر 

البرشية إىل إدارة املنظمة وموظفيها.



39358م/5 املعتمدة - الخدمات الداخلية  

يغطي املكتب جملة الجوانب املتعلقة بإدارة املوارد البرشية وهي: رسم السياسات، والتخطيط التنظيمي وتصنيف   ١١٠٠3
الوظائف، والتوظيف واختيار املوظفني، وتخطيط املوارد البرشية، وتحقيق التوازن الجغرايف املنصف واملساواة بني 
التنّقل بني وكاالت األمم املتحدة(، وإدارة الرشاكات املرتبطة  الجنسني، ومعالجة قضايا تنّقل املوظفني )بما يف ذلك 
باملوارد البرشية، وإدارة األداء، وإدارة شؤون تعّلم املوظفني وتقدمهم الوظيفي. ويغطي املكتب أيضاً إدارة خدمات 
االجتماعي  الضمان  خطط  ويدير  واملزايا؛  والبدالت  لألجور  املوحد  املتحدة  األمم  نظام  مع  يتماىش  بما  املوظفني 

والخدمات الطبية، بما يف ذلك الدعم العام املقدم إىل العاملني يف إطار تأمني رفاه املوظفني.

النتيجة المنشودة ١: وضع خطة العمل الخاصة باستراتيجية إدارة الموارد البشرية للفترة 
٢٠١٧-٢٠٢٢ وتنفيذها، مع التركيز على ما يلي:

ضمان التوظيف املتسم بالجودة؛ 1-)أ(  

تحسني التمثيل الجغرايف؛ 1-)ب(  

تحقيق التكافؤ بني الجنسني وخصوصاً عىل مستوى اإلدارة العليا؛ 1-)جـ(  

تشجيع تنقل املوظفني. 1-)د(  

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

متوسط الوقت الذي يستغرقه ١-)أ)  )1(
التوظيف

خفض نسبة الوظائف الشاغرة  )2(

النسبة املئوية لخطط املوارد   )3(
البرشية التي ُوضعت ونُفذت مع 

القطاعات أو املرافق

االسرتاتيجيات الجديدة للوصول إىل   )4(
املرشحني واألدوات املوضوعة لهذا 

الغرض

االرتفاع يف عدد املرشحني املنتمني   )5(
إىل البلدان املستهدفة

أشهر للوظائف الدولية من الفئة   )1(
املهنية

9٪ يف املقر وامليدان  )2(

وضع وتنفيذ 80٪ من خطط   )3(
املوارد البرشية

عدد الوظائف التي ُطبِّقت عليها   )4(
حمالت الوصول إىل املرشحني؛

ارتفاع بنسبة 20٪ عىل األقل  )5(

5 أشهر للوظائف الدولية من الفئة   )1(
املهنية

9٪ يف املقر وامليدان  )2(

وضع وتنفيذ 80٪ من خطط املوارد   )3(
البرشية

عدد الوظائف التي ُطبِّقت عليها   )4(
حمالت الوصول إىل املرشحني

ارتفاع بنسبة 20٪ عىل األقل  )5(

النسبة املئوية للدول األعضاء املمثلة ١-)ب)  )1(
يف األمانة

ارتفاع عدد البلدان ذات التمثيل   )2(
العادي

عدد االجتماعات مع الدول األعضاء  )3(

85٪ بحلول عام 2022  )1(

40٪ بحلول عام 2022  )2(

اجتماعان يف كل فرتة عامني  )3(

85 ٪ بحلول عام 2022  )1(

40 ٪ بحلول عام 2022  )2(

اجتماعان يف كل فرتة عامني  )3(

النسبة املئوية للنساء يف مناصب ١-)جـ)  )1(
اإلدارة العليا

ارتفاع عدد املرشحات املؤهالت   )2(
للوظائف

النسبة املئوية للنساء يف املناصب   )3(
املتوسطة والعليا اللواتي تلقني 

تدريباً عىل املهارات القيادية 
والربامج اإلدارية

َشغل النساء نسبة 50٪ أو أكثر من   )1(
مناصب اإلدارة العليا بحلول عام 

2022

ارتفاع بنسبة 20٪ عىل األقل  )2(

تلقي 50٪ من النساء تدريباً يف   )3(
املناصب املتوسطة والعليا

َشغل النساء نسبة 50٪ أو أكثر من   )1(
مناصب اإلدارة العليا بحلول عام 

2022

ارتفاع بنسبة 20 ٪ عىل األقل  )2(

تلقي 50٪ من النساء تدريباً يف   )3(
املناصب املتوسطة والعليا
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مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

وضع برنامج التنقل املنّظم وتنفيذه1-)د(  )1(

النسبة املئوية لعمليات التنقل بني   )2(
املناطق الجغرافية

إصدار منشور إداري يف هذا الصدد  )1(

َشغل أكثر من 5٪ من موظفي   )2(
الفئة املهنية الدوليني وظائف قابلة 

للتناوب وما شابه من الوظائف 
املهنية

إصدار منشور إداري يف هذا الصدد  )1(

َشغل أكثر من 5٪ من موظفي   )2(
الفئة املهنية الدوليني وظائف قابلة 

للتناوب وما شابه من الوظائف 
املهنية

النتيجة المنشودة ٢: تعزيز قدرات الموظفين لضمان األداء الرفيع المستوى واالمتياز، مع 
التركيز على ما يلي:

اتخاذ مبادرات التعّلم التي تتحقق فيها الفعالية من حيث التكلفة والفائدة للموظفني واالبتكار؛ 2-)أ( 

تعزيز إدارة األداء وتحسينها، وخصوصاً فيما يتعلق باألداء اإلداري؛  2-)ب( 

استحداث آليات لالعرتاف بأداء األفراد وأفرقة العمل. 2-)جـ( 

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

إعداد مبادرات التعلم وتنفيذها٢-)أ)  )1(

االرتفاع يف عدد املوظفني الذين تلقوا   )2(
ً تدريبا

إطالع املوظفني عىل املبادرات  )1(

ارتفاع بنسبة 50٪ عىل األقل  )2(

إطالع املوظفني عىل املبادرات؛  )1(

ارتفاع بنسبة 30 ٪ عىل األقل؛  )2(

تحديد أهداف األداء لكل موظف من ٢-)ب)  )1(
املوظفني

إجراء عمليات تقييم الكفاءات   )2(
اإلدارية

تحقيق معدل امتثال قدره 90٪؛  )3(

تلبية 80٪ من الحاجات املاسة إىل   )4(
التدريب

تحقيق معدل امتثال قدره 80٪؛  )1(

تلبية 60٪ من الحاجات املاسة إىل   )2(
التدريب؛

استحداث آلية لالعرتاف باألداء ٢-)جـ)  )1(
املتميز )ألفرقة العمل واألفراد( 

وتطبيقها

عدد الجوائز املمنوحة  )2(

إصدار منشور إعالمي يف هذا   )3(
الصدد

4 جوائز عىل األقل يف كل فرتة   )4(
عامني

إصدار منشور إعالمي يف هذا   )1(
الصدد؛

جائزتان عىل األقل يف كل فرتة   )2(
عامني؛

النتيجة المنشودة 3: تهيئة ظروف عمل مؤاتية وجذابة، من خالل ما يلي:

ضمان انتفاع املوظفني بنظم فعالة وسليمة مالياً للضمان االجتماعي؛ 3-)أ( 

تهيئة مكان عمل صحي وشامل للجميع؛ 3-)ب( 

تعزيز وظائف املوارد البرشية وتغيريها عىل نحو يضمن تحسني الخدمة للعمالء وتنفيذ األنشطة. 3-)جـ( 
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مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

بلوغ الحد األمثل يف تغطية الضمان 3-)أ)  )1(
االجتماعي للموظفني واملتقاعدين

توفري التغطية الصحية الشاملة   )1(
بتكلفة معقولة للموظفني 

واملتقاعدين

توفري التأمني ذي التغطية الكافية   )2(
لتعويض املوظفني

)3(  معالجة استحقاقات املعاشات 
التقاعدية يف الوقت املناسب

املشاركة يف نظام األمم املتحدة   )4(
د )من خالل فريق العمل  املوحَّ

املعني بالتأمني الصحي يف فرتة 
ما بعد الخدمة، عىل سبيل املثال(

توفري التغطية الصحية الشاملة   )1(
بتكلفة معقولة للموظفني 

واملتقاعدين

توفري التأمني ذي التغطية الكافية   )2(
لتعويض املوظفني

معالجة استحقاقات املعاشات   )3(
التقاعدية يف الوقت املناسب

املشاركة يف نظام األمم املتحدة   )4(
د )من خالل فريق العمل املعني  املوحَّ

بالتأمني الصحي يف فرتة ما بعد 
الخدمة، عىل سبيل املثال(

استحداث ترتيبات عمل مرنة3-)ب)  )1(

إقامة حمالت صحية وقائية  )2(

عدد الدراسات االستقصائية التي   )3(
تجرى يف أوساط املوظفني

إصدار السياسات؛ وضمان إطالع   )1(
املوظفني عىل املعلومات

3 حمالت يف السنة  )2(

دراسة استقصائية واحدة يف كل   )3(
فرتة عامني

إصدار السياسات؛ وضمان إطالع   )1(
املوظفني عىل املعلومات؛

3 حمالت يف السنة  )2(

دراسة استقصائية واحدة يف كل   )3(
فرتة عامني

النسبة املئوية للعمليات الرئيسية 3-)جـ)  )1(
إلدارة املوارد البرشية، املشفوعة 
باتفاقات عىل مستوى الخدمات

النسبة املئوية للعمليات الرئيسية   )2(
إلدارة املوارد البرشية التي تمت 

مراجعتها وتبسيطها و/أو أتمتتها

وضع وتنفيذ اسرتاتيجية اتصال   )3(
إلدارة املوارد البرشية

تدريب املوظفني املعنيني باملوارد   )4(
البرشية يف املجاالت الوظيفية 

الرئيسية للموارد البرشية؛ وتنفيذ 
اإلجراءات الخاصة بالتوظيف 

وتعويضات املوظفني والخدمات 
وغريها

25٪ عىل األقل  )1(

استعراض 30٪ من العمليات   )2(
الرئيسية إلدارة املوارد البرشية 

وتبسيطها

)3-أ(  تحديث املوقع اإللكرتوني الخاص 
باملوارد البرشية )رهن التمويل(

)3-ب(  توزيع املنشورات اإلدارية 
واإلعالمية بشأن قضايا املوارد 

البرشية عىل جميع املوظفني

)4( تدريب 40٪ من املوظفني املعنيني 
باملوارد البرشية

25٪ عىل األقل  )1(

استعراض 30٪ من العمليات   )2(
الرئيسية إلدارة املوارد البرشية 

وتبسيطها

)3-أ(  تحديث املوقع اإللكرتوني الخاص 
باملوارد البرشية )رشيطة توافر 

املوارد املالية املطلوبة(

)3-ب(  توزيع املنشورات اإلدارية 
واإلعالمية بشأن قضايا املوارد 

البرشية عىل جميع املوظفني

تدريب 25٪ من املوظفني املعنيني   )5(
باملوارد البرشية
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الباب الثالث - باء - إدارة الشؤون املالية

قرار املؤتمر العام 39م/63 بشأن إدارة الشؤون املالية  ١٢٠٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:   - 1

العمل، خالل الفرتة 2018-2021، عىل تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة الشؤون املالية من أجل ما ييل: )أ(  

رصد امليزانية بانتظام،   )1(

مسك دفاتر الحسابات حسب األصول،   )2(

االضطالع بإدارة أمور خزينة املنظمة وباملراقبة املالية بفعالية وكفاءة وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية؛   )3(

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 700 276 18 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي  )ب(  
تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من    - 2
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق   النتائج   املنشودة   التالية :

)1( تحسني عملية اتخاذ القرارات املستنرية عن طريق إعداد التقارير املالية؛

)2( تعزيز قدرة املنظمة عىل تطبيق ضوابط ُمحكمة للمراقبة الداخلية؛

)3( تقديم خدمات تنفيذية فعالة وتعزيز القدرات يف مجال اإلدارة املالية.

مكتب اإلدارة املالية هو َمرفق خاص باملنظمة يخضع لسلطة املديرة العامة مبارشة ويديره املدير املايل.  ١٢٠٠١

ثقافة  من  االنتقال  بفضل  الربنامج  تنفيذ  عمليات  بدعم  وتقوم  الزبائن  متطلبات  تراعي  خدمات  املكتب  ويوفر   ١٢٠٠٢
خدمات  وتوفري  املالية؛  اإلدارة  مجال  يف  صنع   القرار  عملية  تعزيز  ييل:  ما  طريق  عن  املساءلة  ثقافة  إىل  املراقبة 
اإلدارة  مكتب  عمليات  وتنظَّم  للمراقبة.  محكم  إطار  ضمن  املالية  باإلدارة  املتعلقة  القدرات  وبناء  فعالة؛  تشغيلية 
املالية يف أربعة مجاالت تشمل ما ييل: توفري الخدمات   الخاصة بالشؤون املالية واملحاسبة؛  ومراقبة األداء املايل ورفع 
دعم  شعبة  إىل  اإلداري  الدعم  لها؛  وتقديم  االمتثال  ومراقبة  والعمليات   املالية  السياسات  بشأنه؛  وإعداد  التقارير 
التعاقد      سياسات  ورصد  وضع  مسؤولية  أيضاً  املكتب  ويتوىل  األخرى.  واملكاتب  القطاعات  وإىل  امليدانية  العمليات 
من   الثاني  الباب  ويمول  السياسات.  هذه  تنفيذ  يف  امليدانية  املكاتب  إىل  التشغييل  الدعم  تقديم  إىل  إضافة  والرشاء 

 امليزانية األنشطة املتعلقة حرصاً بالعمليات امليدانية وتقديم الدعم اإلداري  املبارش إىل الربامج.                                                                                            

وممتلكاتها،  أموال    املنظمة  عىل  واملحافظة  مستنرية  قرارات  اتخاذ  تيسري  يف  للمكتب  الرئيسية  املسؤوليات  وتتمثل   ١٢٠٠3
 عن طريق ما ييل :    

توفري خدمات املحاسبة ▪

استيفاء السياسات واإلجراءات والعمليات الخاصة باإلدارة املالية بغية اعتماد أفضل املمارسات وتحقيق   ▪

تنسيق عمليات مراجعة الحسابات الخارجية ▪

تزويد القطاعات ومكاتب املقر واملكاتب امليدانية بخدمات املكتب اإلداري ودعمها. ▪

رصد وإدارة امليزانيات التشغيلية للمكاتب امليدانية. ▪

املشاركة يف عملية اإلصالح عىل نطاق منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بالجوانب املالية والجوانب الخاصة   ▪
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النتيجة المنشودة ١: تحسين عملية اتخاذ القرارات المستنيرة عن طريق إعداد التقارير المالية

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

تقديم التقارير التحليلية عن األداء   - ١
املايل إىل الهيئتني الرئاسيتني، وفريق 

كبار املوظفني اإلداريني، واملعنيني 
بتنفيذ الربنامج، واملمولني

التقارير النظامية

تقديم تقارير تتضمن جداول متابعة  –
تنفيذ الربنامج عن كل ستة أشهر إىل 

املجلس التنفيذي

تقديم تقارير عن جمع مساهمات الدول  –
األعضاء وإدارتها إىل املجلس التنفيذي 

واملؤتمر العام

تقديم البيانات املالية السنوية ولفرتة  –
العامني إىل الهيئات الرئاسية املتعلقة 

باالتفاقيات وإىل لجنة املقر

تقديم التقارير املتعلقة باإلدارة الداخلية –

إصدار جداول متابعة اإلدارة املالية بوترية  –
شهرية لفريق كبار املوظفني اإلداريني، 

واملوظفني اإلداريني، واملكاتب امليدانية

توجيه إنذارات قطاعية فصلية بشأن  –
املشاريع املمولة من خارج امليزانية

إصدار تقارير فصلية عن رصد األداء  –
املايل

التقارير النظامية:

تقديم تقارير تتضمن جداول متابعة  –
تنفيذ الربنامج عن كل ستة أشهر إىل 

املجلس التنفيذي

تقديم تقارير عن جمع مساهمات الدول  –
األعضاء وإدارتها إىل املجلس التنفيذي 

واملؤتمر العام

تقديم البيانات املالية السنوية ولفرتة  –
العامني إىل الهيئات الرئاسية املتعلقة 

باالتفاقيات وإىل لجنة املقر

تقديم التقارير املتعلقة باإلدارة الداخلية –

إصدار جداول متابعة اإلدارة املالية  –
بوترية شهرية لفريق كبار املوظفني 

اإلداريني، واملوظفني اإلداريني، واملكاتب 
امليدانية

توجيه إنذارات قطاعية فصلية بشأن  –
املشاريع املمولة من خارج امليزانية

إصدار تقارير فصلية عن رصد األداء  –
املايل

إعداد بيانات مالية سنوية مطابقة   - ٢
للمعايري املحاسبية الدولية للقطاع 

العام

تقديم بيانات مالية سنوية مطابقة  –
للمعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام، 
مع بيانات عن مراجعة الحسابات خالية 
من التحفظات وتقرير املديرة العامة عن 

األداء املايل

تقديم بيانات مالية سنوية مطابقة  –
للمعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام، 
مع بيانات عن مراجعة الحسابات خالية 
من التحفظات وتقرير املديرة العامة عن 

األداء املايل

إصدار بيان عن املراقبة الداخلية إصدار بيان سنوي عن املراقبة الداخلية  –3 - 
يوفر املعلومات بشأن وضع املراقبة 

الداخلية بما يشمل النظم املتّبعة ملكافحة 
الغش

إصدار بيان سنوي عن املراقبة الداخلية  –
يوفر املعلومات بشأن وضع املراقبة 

الداخلية بما يشمل النظم املتبعة ملكافحة 
الغش

النتيجة المنشودة ٢: تعزيز قدرة المنظمة على تطبيق ضوابط ُمحكمة للمراقبة الداخلية

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

توثيق وتطبيق إطار العمل الخاص   - ١
بعمليات الرصد واالمتثال للقواعد

وضع إطار للمساءلة القائمة عىل تقييم  –
املخاطر

توثيق وتطبيق إطار العمل الخاص  –
بالرصد القائم عىل تقييم عنارص املخاطرة 

وباالمتثال املوسع للقواعد

وضع إطار للمساءلة القائمة عىل تقييم  –
املخاطر

توثيق وتطبيق إطار العمل الخاص  –
بالرصد القائم عىل تقييم عنارص 

املخاطرة وباالمتثال املحدود للقواعد
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مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

التوصيات الصادرة عن عمليات   - ٢
املراجعة الداخلية والخارجية 

للحسابات وعن وحدة التفتيش 
املشرتكة بشأن اإلدارة املالية

تطبيق نسبة 75٪ من التوصيات املتعلقة  –
باملخاطر العالية يف مجال اإلدارة املالية 

والصادرة عن عمليات املراجعة الداخلية 
والخارجية للحسابات وعن وحدة التفتيش 

ً املشرتكة، يف غضون 12 شهرا

سيستهدف مكتب اإلدارة املالية، بصفته  –
جهة التنسيق فيما يخص توصيات 

املراجعة الخارجية، االنتهاء من تطبيق 
60٪ من التوصيات املتعلقة باملخاطر 

العالية، بالتعاون مع القطاعات/املكاتب/
املكاتب امليدانية/املعاهد املسؤولة

تطبيق نسبة 50٪ من التوصيات املتعلقة  –
باملخاطر العالية يف مجال اإلدارة املالية 

والصادرة عن عمليات املراجعة الداخلية 
والخارجية للحسابات وعن وحدة 

ً التفتيش املشرتكة، يف غضون 12 شهرا

سيستهدف مكتب اإلدارة املالية، بصفته  –
جهة التنسيق فيما يخص توصيات 

املراجعة الخارجية، االنتهاء من تطبيق 
50٪ من التوصيات املتعلقة باملخاطر 

العالية، بالتعاون مع القطاعات/
املكاتب/املكاتب امليدانية/املعاهد 

املسؤولة

خفض مستوى املخاطر التي حددتها   - 3
عملية املراقبة يف مجاالت املالية 

وامليزانية واإلدارة واملحاسبة

ظهور تحسن يف مستويات املخاطر ضمن  –
نتائج عمليات استعراض االمتثال للقواعد 

والتقييم الذاتي واستعراض الجهات 
املانحة، فضالً عن عمليات مراجعة 

الحسابات، وذلك بفضل انخفاض بنسبة 
60٪ يف عدد التوصيات املتعلقة باملخاطر 

العالية يف تقارير املراجعة الخاصة 
بمتابعة تنفيذ التوصيات يف مجاالت 

محددة

ظهور تحسن يف مستويات املخاطر  –
ضمن نتائج عمليات استعراض 
االمتثال للقواعد والتقييم الذاتي 

واستعراض الجهات املانحة، فضالً 
عن عمليات مراجعة الحسابات، وذلك 
بفضل انخفاض بنسبة 50٪ يف عدد 

التوصيات املتعلقة باملخاطر العالية يف 
تقارير املراجعة الخاصة بمتابعة تنفيذ 

التوصيات يف مجاالت محددة

استعراض واعتماد املناهج واألدوات   - 4
املستخدمة يف تدريب موظفي 

الربنامج واملوظفني اإلداريني

تدريب جميع املوظفني املعيّنني حديثاً  –
و/أو استحداث دورات تدريبية لتجديد 

املعارف ودورات متقدمة املستوى 
باالستناد إىل تقييم االحتياجات مرة كل 

سنتني. وسيجري الرتكيز عىل أدوات 
التعلم الذاتي

تدريب جميع املوظفني املعيّنني حديثاً  –
و/أو استحداث دورات تدريبية لتجديد 

املعارف ودورات متقدمة املستوى 
باالستناد إىل تقييم االحتياجات مرة كل 

سنتني. وسيجري الرتكيز عىل أدوات 
التعلم الذاتي

مواءمة سياسات اليونسكو املالية   - 5
القائمة عىل تقييم املخاطر، بما يف 
ذلك مبادئ املساءلة، مع توقعات 

الهيئتني الرئاسيتني والجهات املانحة

لم تثَر أي مسألة بشأن السياسات املالية  –
لليونسكو ناجمة عن عمليات مراجعة 

الحسابات أو عن عمليتي االعتماد 
والتحقق فيما يخص الجهات املانحة

لم تثَر أي مسألة مهمة بشأن السياسات  –
املالية لليونسكو ناجمة عن عمليات 

مراجعة الحسابات أو عن عمليتي 
االعتماد والتحقق فيما يخص الجهات 

املانحة

النتيجة المنشودة 3: تقديم خدمات تنفيذية فعالة وتعزيز القدرات في مجال اإلدارة المالية

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

تيسري تنفيذ الربنامج بفضل توفري   - ١
الخدمات التشغيلية بصورة فعالة

وضع وتطبيق ورصد املمارسات املعيارية  –
يف أداء الخدمات املالية وإدارة امليزانية 

والخدمات املحاسبية، فيما يخص 
العمليات املنطوية عىل مخاطر عالية

وضع وتطبيق ورصد املمارسات  –
املعيارية يف أداء الخدمات املالية وإدارة 

امليزانية والخدمات املحاسبية، فيما 
يخص العمليات املنطوية عىل مخاطر 

عالية

تحقيق االتساق والرتشيد يف    - ٢
ممارسات العمل من خالل إعادة 

تصميم اإلجراءات واملشاركة يف عملية 
اإلصالح عىل نطاق منظومة األمم 

املتحدة

إجراء عمليات تقييم دورية لجميع  –
إجراءات العمل القرتاح وتطبيق مبادرات 

اليونسكو الخاصة باإلصالح

املشاركة يف مبادرات اليونسكو الخاصة  –
باإلصالح التي اقرُتحت ونُفذت لعدد 

محدود من املشاريع ذات األولوية العليا
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مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

زيادة تفويض الصالحيات واملساءلة   - 3
يف مجال اإلدارة املالية إىل املكاتب 

امليدانية والقطاعات

إجراء عمليات تقييم دورية لجميع  –
إجراءات العمل من أجل تحديد واتخاذ 
تدابري ترمي إىل ترشيد هذه املمارسات 

من خالل زيادة تفويض الصالحيات 
استناداً إىل تقييم للمخاطر وإىل تدابري 

للحد منها. وتدعيم البنى اإلقليمية 
الالمركزية

اتخاذ تدابري ترمي إىل ترشيد عدد  –
محدود من العمليات ذات األولوية 

من خالل ازدياد تفويض الصالحيات 
استناداً إىل تقييم للمخاطر وإىل تدابري 

للحد منها

تحديد فرص التدريب عىل مؤهالت   - 4
معرتف بها دولياً يف مجال املحاسبة 

وتوفريها للموظفني اإلداريني 
وموظفي مكتب اإلدارة املالية

تحديد فرص التدريب عىل مؤهالت  –
معرتف بها دولياً يف مجال املحاسبة 

وتوفريها للموظفني اإلداريني وموظفي 
مكتب اإلدارة املالية

تحديد فرص التدريب عىل مؤهالت  –
معرتف بها دولياً يف مجال املحاسبة 

وتوفريها للموظفني اإلداريني وموظفي 
مكتب اإلدارة املالية
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الباب الثالث – جيم – إدارة خدمات الدعم

قرار املؤتمر العام 39م/64 بشأن إدارة خدمات الدعم  ١3٠٠٠

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بما ييل:   - 1

التي ترمي إىل تقديم  الدعم،  العمل، خالل الفرتة 2018-2021، عىل تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة خدمات  )أ(  
الدعم الالزم للتنفيذ الفعال لربامج اليونسكو وإىل ضمان اإلدارة املناسبة لخدمات الدعم املشرتكة وهي:

إدارة وتنسيق خدمات الدعم واملشرتيات؛   )1(

إدارة اللغات والوثائق؛   )2(

إدارة خدمات الرتجمة الفورية واملرافق واملؤتمرات والفعاليات الثقافية واملقتنيات الفنية؛   )3(

تخصيص اعتمادات مالية قدرها 600 305 64 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي  )ب(  
تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من    - 2
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق  النتائج   املنشودة   التالية :

زيادة أوجه الكفاءة وتعزيز الجدوى املالية؛   )1(

كفالة التعدد اللغوي وضمان الجودة يف الخدمات الخاصة بالرتجمة التحريرية والوثائق؛    )2(

تهيئة بيئة عمل مريحة وتيسري االنتفاع بها.   )3(

تتمثل مهمة مكتب إدارة خدمات الدعم يف تقديم الدعم الفعال الالزم لتنفيذ برامج اليونسكو يف مجاالت املشرتيات   ١3٠٠١
واالجتماعات واملؤتمرات واللغات والوثائق وإدارة املرافق.    

ويمثل املكتب مرفقاً من املرافق الداخلية للمنظمة يخضع لسلطة املديرة العامة مبارشة.   ١3٠٠٢

ويتمثل هدفه األعىل يف تحقيق قدر أكرب من الفعالية من خالل اعتماد سبل جديدة لتقديم خدمات الدعم، عن طريق   ١3٠٠3
وضع بنى تشغيلية تتسم بمزيد من الرتشيد والفعالية واملرونة.       

وتشمل مسؤوليات املكتب الرئيسية ما ييل:         ١3٠٠4

إدارة وتنسيق خدمات الدعم واملشرتيات

مع  تتواصل  وأن  العامة  املنشودة  النتائج  تحقيق  بغية  منسقة  بصورة  تعمل  أن  املكتب  كيانات  مختلف  عىل  ١3٠٠5  يجب 
الخدمات الداخلية األخرى من أجل ضمان سالسة تدفق املعلومات واتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها.              

بخدمات  املنظمة  بتزويد  يتعلق  فيما  والكفاءة  الفعالية  تحقيق  وعىل  االقتصاد  عىل  اإلدارة  هذه  يف  الرتكيز  ١3٠٠6  ويجري 
الدعم التي تستهدف املستخدم. 
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املزيد  تحقيق  هو  الدعم  وتقديم  واألشغال  السلع  برشاء  املتعلقة  للخدمات  األول  الهدف  سيكون  السياق،  هذا              ١3٠٠٧  ويف 
حلول  وإيجاد  األجل  طويلة  اتفاقات  وإبرام  النفقات  وتجميع  توحيد  طريق  عن  املالية  والجدوى  الفعالية  من 
كبرية  بصورة  التكاليف  خفض  من  اليونسكو  تمّكن  التي  الرئيسية  اآلليات  باعتبارها  بالخرباء،  لالستعانة  أخرى 
إدارة  املقر مسؤولة عن ضمان  السلع والخدمات يف  املكلفة برشاء  العمليات  الصدد، فإن شعبة  ومستدامة. ويف هذا 
عىل  أيضاً  وتحرص  العقود.  خدمات  يف  املطلوبة  املستويات  وتحقيق  املوردين  أداء  وتقييم  فعالة  بصورة  العقود 
توافر االتساق والتناسق يف شتى مجاالت خدمات الدعم من خالل تحسني تنسيق األنشطة والتشارك يف املوارد بني 

املرافق املختلفة.  

النتيجة المنشودة ١: زيادة أوجه الكفاءة وتعزيز الجدوى المالية

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

تعزيز الكفاءة واالنفتاح والشفافية يف   - ١
عملية الرشاء

خفض تكاليف املعامالت والوقت الذي  –
تستغرقه إجراءات الرشاء. وعقد اتفاقات 

جديدة طويلة األجل. واعتماد أسلوب 
الرشاء اإللكرتوني

ضمان معاملة املشاركني يف عملية  –
الرشاء بصورة عادلة ومنصفة، بما يف 
ذلك الكشف علناً عن القواعد الخاصة 

بعملية الرشاء؛ ونرش اإلعالنات الخاصة 
باملشرتيات؛ ونرش نتائج عمليات الرشاء. 

ونرش جميع االتفاقات الطويلة األجل 
والعقود عىل شبكة اليونسكو الداخلية

خفض تكاليف املعامالت. وعقد اتفاقات  –
جديدة طويلة األجل

ضمان معاملة املشاركني يف عملية  –
الرشاء بصورة عادلة ومنصفة، بما يف 
ذلك الكشف علناً عن القواعد الخاصة 

بعملية الرشاء؛ ونرش اإلعالنات الخاصة 
باملشرتيات؛ ونرش نتائج عمليات الرشاء. 

ونرش جميع االتفاقات الطويلة األجل 
والعقود عىل شبكة اليونسكو الداخلية

ضمان مهنية العاملني يف قسم   - ٢
املشرتيات

تزويد موظفي املشرتيات بما يلزم  –
ملعالجة التعقيد املتزايد لعملية الرشاء 

بغية تمكينهم من رصد العقود وتحقيق 
الجدوى املالية القصوى. وإتمام جميع 

موظفي املشرتيات يف املقر املستوى 
الخامس من دورة التدريب التي يوفرها 

املعهد املعتمد للمشرتيات واإلمداد

تزويد موظفي املشرتيات بما يلزم  –
ملعالجة التعقيد املتزايد لعملية الرشاء 

بغية تمكينهم من تحقيق الجدوى 
املالية القصوى. وإتمام جميع موظفي 

املشرتيات يف املقر املستوى الرابع من 
دورة التدريب التي يوفرها املعهد املعتمد 

للمشرتيات واإلمداد

إدارة اللغات والوثائق

لتحقيق  توخياً  بالوثائق  املتعلقة  والخدمات  لليونسكو  الست  الرسمية  باللغات  التحريرية  الرتجمة  خدمات  ١3٠٠٨  تُقدم 
وترشيد  بذلك  املرتبطة  الخدمات  جميع  جودة  ضمان  مع  اللغوي  التعدد  عىل  الحفاظ  يف  املتمثل  األعىل  الهدف 

الهياكل. 

األنشطة  ازدواجية  إزالة  بغية  الخدمات  بتقديم  يتعلق  فيما  التآزر  أوجه  من  مزيد  تحقيق  عىل  الرتكيز  ويجري   ١3٠٠9           
وتداخلها وإنشاء نوافذ وحيدة لتقديم الخدمات إىل املستخِدمني ولالضطالع بجميع األنشطة املرتبطة بذلك.

الرتجمة  الجمع بني  الطليعية من خالل  الرئاسيتني واملطبوعات  الهيئتني  بوثائق  الخاصة  الرتجمة  وستقدم خدمات   ١3٠١٠
داخل املنظمة واالستعانة قدر املستطاع بمرتجمني خارجيني. ويُتوقع أن تتوىل القطاعات واملكاتب مسؤولية ترجمة 
الوثائق األخرى. وسيجري الحفاظ عىل الشبكة الحالية للمرتجمني الخارجيني املؤهلني وتوسيع نطاقها لتيسري اتباع 

هذا النهج وإدارة عمليات ضمان جودة الرتجمة وتحسني هذه العمليات.
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وسرتمي خدمات إدارة الوثائق إىل توخي التوحيد عىل نطاق املنظمة بأكملها يف تسيري األعمال بالوسائل اإللكرتونية   ١3٠١١
إلعداد  بيئة  وتهيئة  الطلب  عند  والطبع  للعمالء  ملفات  إعداد  خالل  من  وذلك  ومتكاملة،  ورشيدة  ذكية  بطريقة 
الوثائق اإللكرتونية بلغة XML واللجوء إىل خدمات التوزيع اإللكرتوني. وستُبقى قدرات اإلنتاج الداخلية عند حدها 

األدنى. وستجري أتمتة عمليات الربيد والتخزين والتوزيع وإسنادها إىل جهات خارجية عند االقتضاء.

النتيجة المنشودة ٢: كفالة التعدد اللغوي وضمان الجودة في الخدمات الخاصة بالترجمة 
التحريرية والوثائق

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

تيسري إدارة خدمات الرتجمة   - ١
والوثائق

تحسني رضا العميل بالحفاظ عىل جودة  –
الوثائق وإصدارها يف مواعيدها

تأثر جودة خدمات الرتجمة والوثائق  –
وتأخر توفريها وإعادة تقييم توقعات 

العمالء

تيسري تقييم األداء يف خدمات   - ٢
الرتجمة والوثائق

تعزيز حس املساءلة واملسؤولية يف  –
خدمات الرتجمة والوثائق من خالل 

تحسني عمليتي التخطيط والتنسيق فيما 
بني جميع األطراف املعنية، وال سيما 

القطاعات

تعزيز حس املساءلة واملسؤولية يف  –
خدمات الرتجمة والوثائق قدر اإلمكان 

من خالل تحسني عمليتي التخطيط 
والتنسيق ضمن جميع األطراف املعنية، 

وال سيما القطاعات

تحسني الكفاءة والفعالية من حيث   - 3
التكلفة يف عمليات الرتجمة والوثائق

تعزيز فعالية أسلوب العمل اإللكرتوني  –
وضمان اسرتداد كامل التكاليف

تعزيز فعالية أسلوب العمل اإللكرتوني  –
الداخيل قدر اإلمكان وضمان اسرتداد 

كامل التكاليف

إدارة خدمات الرتجمة الفورية واملرافق واملؤتمرات والفعاليات الثقافية واملقتنيات الفنية

املتمثل يف تمكني مندوبي  الهدف األعىل  املقر بغية تحقيق  بالتعاون مع لجنة  اليونسكو يف باريس  تُدار مباني مقر   ١3٠١٢
والوصول  استخدامها  والسالمة، ويسهل  األمن  بيئة عمل يسودها  االستفادة من  اليونسكو وموظفيها وزائريها من 

إليها، وتتسم بمزيد من الفعالية من حيث استهالك الطاقة.

مقر  مباني  وتجديد  بصون  يتعلق  فيما  الالزم  واإلطار  التوجيهية  املبادئ  الرئيسية  التوجيهية  الخطة  وضعت  وقد   ١3٠١3
ذ هذه املبادئ وهذا اإلطار يف حدود املوارد املتاحة. اليونسكو، وتُنفَّ

املرتبطة  املباني واألصول  املرافق، وصيانة وصون  إدارة  املتواصل يف مجاالت  الدعم  تقديم  املباني  وتضمن خدمات   ١3٠١4
بها، وإدارة حيز املكاتب، وتأجري املكاتب وفقاً لصندوق استخدام مباني املقر.

وتنظيم  الثقافية  والفعاليات  واملؤتمرات  االجتماعات  تخطيط  شأنه  من  جامع  كمرفق  املؤتمرات  خدمات  وستعمل   ١3٠١5
التعدد  الحفاظ عىل  املطلوبة لغرض  اللغات  الفورية بجميع  الرتجمة  مواعيدها وتنسيقها، إضافة إىل توفري خدمات 

اللغوي وضمان جودة جميع الخدمات املوفرة يف املقر وامليدان.

اللجنة  من  بتوجيه  وإدارتها  وعرضها  امليدانية  واملكاتب  املقر  يف  املوجودة  الفنية  األعمال  مجموعة  صون  ويجري   ١3٠١6
املمنوحة  الفنية  باألعمال  الخاص  الصندوق  يف  املتوافرة  املوارد  وباستخدام  الفنية  باألعمال  املعنية  االستشارية 

للمنظمة.
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النتيجة المنشودة 3: تهيئة بيئة عمل مريحة وتيسير االنتفاع بها

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

إدراج إدارة شؤون االستدامة   - ١
ومبادرات التخضري يف املمارسات 

التشغيلية ملقر اليونسكو

اإلبالغ عن األثر من حيث انبعاثات  –تخفيف األثر من حيث انبعاثات الكربون –
الكربون

مواصلة تشغيل املرافق والتجهيزات   - ٢
التقنية يف املقر وخفض مستوى 

املخاطر إىل الحد األدنى

ضمان استدامة األعمال –

االضطالع بأعمال الرتميم –

التقليل من املخاطر إىل الحد األدنى –

ضمان استدامة األعمال قدر اإلمكان –

تيسري عقد املؤتمرات واالجتماعات   - 3
والفعاليات الثقافية يف املقر وتيسري 

عقدها يف امليدان يف إطار إدارة 
االجتماعات النظامية

تطبيق أفضل املمارسات عىل إدارة  –
املؤتمرات والفعاليات الثقافية، وتحسني 
رضا األطراف املنتفعة، وتحسني األماكن 

املخصصة للمؤتمرات والفعاليات الثقافية 
سعياً إىل امتثالها للقواعد السارية، 

وتحقيق االستفادة القصوى من مباني 
املقر

العمل قدر اإلمكان عىل تطبيق أفضل  –
املمارسات عىل إدارة املؤتمرات 

والفعاليات الثقافية، والحفاظ عىل 
مستوى مقبول من رضا األطراف 

املنتفعة، وتحقيق االستفادة القصوى من 
األماكن املخصصة للمؤتمرات والفعاليات 

الثقافية ومن مباني املقر
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الباب الثالث - دال - البنى األساسية والعمليات الخاصة 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

بتكنولوجيا  الخاصة  والعمليات  األساسية  البنى  بشأن  39م/65  العام  املؤتمر  قرار   ١4٠٠٠

املعلومات واالتصاالت

إّن املؤتمر العام

يأذن للمديرة العامة بالعمل عىل ضمان اإلدارة املثىل لنُظم املعلومات واالتصاالت من أجل إتاحة تنفيذ برامج اليونسكو    - 1
اعتمادات  وتخصيص  املعتَمدة،  الوثيقة 39م/5  من   14003 إىل   14001 الفقرات  عليه  ملا تنص  وفقاً  وفعالية  بكفاءة 
الواردة من  األموال  التي تضم  املوحدة  امليزانية  للفرتة 2018-2019 من  الغرض  لهذا  دوالر  مالية قدرها 700 986 7 

جميع مصادر التمويل؛

الربنامج  النظامية، بمعلومات عن تنفيذ  التقارير  الرئاسيتني دورياً، يف إطار  الهيئتني  العامة موافاة  املديرة  ويطلب من    - 2
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق النتيجة املنشودة التالية:

إتاحة تنفيذ الربنامج عن طريق توفري بنى أساسية متينة وموثوق بها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  )1(

يعّد قسم إدارة املعارف ونظم املعلومات مرفق خدمات داخيل، يخضع للسلطة املبارشة لنائب املديرة العامة ويتوىل   ١4٠٠١
الثاني والثالث من  البابني  املعلومات يف  إدارة املعارف ونظم  املعلومات. ويرد بيان ميزانية قسم  إدارته رئيس نظم 
إىل  املعارف وتشاطرها،  وإدارة  باملحفوظات والسجالت  املتعلقة  األنشطة  الثاني جميع  الباب  الوثيقة. ويشمل  هذه 

جانب وضع التطبيقات الداخلية وصيانتها ودعمها. 

هذه  من  الثالث  الباب  يف  بيانها  والوارد  املعلومات  ونظم  املعارف  إدارة  قسم  بها  التي يضطلع  املسؤوليات  وتشمل    ١4٠٠٢
الوثيقة، املجاالت التالية:

لليونسكو عىل نحو سليم  ▪ البيانات  بما يضمن عمل مركز  املعلومات واالتصاالت  إدارة نظم وشبكات تكنولوجيا 
وموثوق به، فضالً عن شبكاتنا العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبنى األساسية املحلية؛

توفري مكتب خدمات ملساعدة املستخدمني وإدارة أصول تكنولوجيا املعلومات الخاصة بالحواسيب املكتبية؛ ▪

توفري أدوات اتصال بالصوت وبالفيديو تشمل خدمات تقنية رفيعة املستوى خاصة بعقد املؤتمرات والفعاليات  ▪
األخرى؛

ضمان أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بما يشمل األمن السيربني، وتوفري الحماية من التهديدات السيربنية. ▪

بعمليات  لالضطالع  أساسياً  أمراً  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  بها  وموثوق  متينة  أساسية  بنية  توفري  ويعّد   ١4٠٠3
استخدام  القائمة عىل  الحلول والخدمات  يتيح توفري  إذ  اإلدارية،  الربنامج واألنشطة  أنشطة  إطار  فعالة وناجعة يف 
األساسية  البنية  وتؤدي  الخارجيني.  وللرشكاء  اليونسكو  يف  بها  للمنتفعني  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
خالل  من  وذلك  األعمال،  واسرتاتيجيات  التكنولوجيا  بني  االتساق  تحقيق  يف  هاماً  دوراً  املعلومات  لتكنولوجيا 
الربنامج وتحسني جودة  تنفيذ  لدعم  مبتكرة  باستمرار، واستحداث سبل  تكنولوجيات جديدة وتقييمها  استعراض 

الخدمات كتوفري خدمات مبتكرة عىل اإلنرتنت.
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النتيجة المنشودة ١: إتاحة تنفيذ البرنامج عن طريق توفير بنى أساسية متينة وموثوق بها 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

ضمان توافر تكنولوجيا املعلومات   - ١ 
واالتصاالت وبنيتها األساسية

صيانة النظم والبنى األساسية املتاحة  –
حالياً أو تحسينها

إجراء اختبارات سنوية ملوقع نظام القدرة  –
عىل التعايف من الكوارث

صيانة النظم والبنى األساسية املتاحة  –
حالياً أو تحسينها

إجراء اختبارات سنوية ملوقع نظام  –
القدرة عىل التعايف من الكوارث

توفري مكتب خدمات إضافة إىل الدعم   - ٢ 
الالزم لتنظيم املؤتمرات والفعاليات 

األخرى

الحفاظ عىل مستوى الخدمات املتاحة –االرتقاء بمستوى الخدمات املتاحة –

إدارة املخاطر التي تهدد أمن   - 3 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تنفيذ التدابري الالزمة للحّد من املخاطر  –
وفًقا لخطة العمل املتعلقة بأمن 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )يتعني 
توفري التمويل الالزم(

تنفيذ التدابري الالزمة للحّد من املخاطر  –
وفًقا لخطة العمل املتعلقة بأمن 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )يتعني 
توفري التمويل الالزم(
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الباب الثالث - هاء - إدارة األمن والسالمة

قرار املؤتمر العام 39م/66 بشأن إدارة األمن والسالمة  ١5٠٠٠

إّن املؤتمر العام،

الطمأنينة  للربامج وتوفري  الفعال  التنفيذ  أمر رضوري إلتاحة  األمن  أكرب قدر ممكن من  إىل توفري  السعي  أن  إذ يؤكد مجدداً 
الالزمة لالضطالع بأعمال اليونسكو سواًء أكان ذلك داخل املقر أم خارجه،

1 -  يدعو املديرة العامة إىل ما ييل:

مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز الرتتيبات األمنية يف املقر خالل الفرتة 2018-2019؛ )أ(  

مواصلة تنفيذ خطة عمل اليونسكو الخاصة باألمن والسالمة وفقاً للقرارين 185م ت/30 و199م ت/17 ووفقاً  )ب(  
لتوصيات لجنة املقر؛

إيجاد كل التسويات املالية الالزمة للمساعدة عىل تنفيذ خطة عمل اليونسكو الخاصة باألمن والسالمة تنفيذاً فعاالً؛ )جـ(  

)د( تخصيص اعتمادات مالية قدرها 400 283 15 دوالر لهذا الغرض للفرتة 2018-2019 من امليزانية املوحدة التي 
تضم األموال الواردة من جميع مصادر التمويل؛

الربنامج  تنفيذ  عن  بمعلومات  النظامية،  التقارير  إطار  يف  دورياً،  الرئاسيتني  الهيئتني  موافاة  العامة  املديرة  من  2 - ويطلب 
الذي اعتمده املؤتمر العام وعن تحقيق النتيجة املنشودة التالية:

)1( تعزيز السالمة واألمن يف بيئة العمل.

يف  وزائريها،  وموظفيها  اليونسكو  مندوبي  جميع  عمل  بيئة  وأمن  سالمة  ضمان  والسالمة  األمن  شعبة  ستواصل   ١5٠٠١
املقر وامليدان عىل حد سواء، مع مراعاة وجوب اعتبار اليونسكو هدفاً محتمالً ألي عمل عدائي.

اللتان   ،2016 لعام  باألمن  الخاصة  العمل  وخطة   2009 لعام  األجل  املتوسطة  األمنية  الخطة  حددت  املقر،  ويف   ١5٠٠٢
التشغييل  واإلطار  التوجيهية  املبادئ  للعمل ،  الدنيا   األمنية  املتحدة  األمم  بمعايري  الخصوص  وجه  عىل  تسرتشدان 
حدود  يف  الخطتني  هاتني  أحكام  ونُفذت  ممكن:  حد  أدنى  إىل  املستطاع،  قدر  واملستقبلية،  الراهنة  األخطار  لتقليل 

املوارد املتاحة. )املراجع: الوثائق 182م ت/44 و185م ت/30 و199م ت/17(.       

ومن هذا املنطلق، ستقوم شعبة األمن بمتابعة تنفيذ التدابري الجديدة التي طبقت بعد اعتماد خطة العمل الخاصة   ١5٠٠3
املستويني  التدريبية عىل  األنشطة  ...(، وستضطلع بجميع  ذلك  إىل  الرسمي واألسلحة وما  )اللباس  باألمن والسالمة 

الداخيل والخارجي بهدف تزويد موظفيها بقدر أكرب من املهنية وتكريس ثقافة األمن يف اليونسكو.

وستسعى شعبة األمن والسالمة إىل تنفيذ توصيات املراجعة التي أجريت يف كانون األول/ديسمرب 2016، وال سيما   ١5٠٠4
فيما يتعلق باإلدارة واملراقبة املاليتني وتعزيز مسؤولية املوظفني ميدانياً فيما يتعلق بشؤون األمن.



39372م/5 املعتمدة -الخدمات الداخلية  

النتيجة المنشودة: تعزيز السالمة واألمن في بيئة العمل

مؤرشات األداء
األهداف حتى عام 2019

خطة اإلنفاق 518 مليون دوالر595.2 مليون دوالر

ضمان مواصلة تشغيل املرافق   - ١
والتجهيزات التقنية يف املقر وتقليل 

املخاطر إىل الحد األدنى

االرتقاء بمستوى االمتثال للمعايري إىل  –
حد أكثر قبوالً فيما يتعلق برتتيبات األمن 

والسالمة وضمان استمرارية األعمال

الحفاظ عىل الحد األدنى من االمتثال  –
للمعايري فيما يتعلق برتتيبات األمن 

والسالمة وضمان استمرارية األعمال

تقييم وتحديث نظم السالمة واألمن   - ٢
يف املقر وامليدان بما يتواءم مع 

األوضاع واألخطار الراهنة

رفع مستوى العمليات الخاصة بتجهيزات  –
األمن والسالمة يف املقر وامليدان مع 

توخي مزيد من الرصامة يف تنفيذ معايري 
وأحكام خطة العمل الخاصة باألمن 

والسالمة، وذلك بفضل حشد عدد كبري 
من موظفي األمن عىل وجه الخصوص

تدني تعزيز جودة عمل تجهيزات األمن  –
والسالمة. وانخفاض احرتام أحكام 

خطة العمل الخاصة باألمن والسالمة إىل 
الحد األدنى، مع احتمال حدوث إضعاف 
للقدرة عىل مواجهة األخطار والتهديدات 

القائمة و/أو الجديدة، عىل الرغم من 
الجهود املبذولة لزيادة عدد موظفي 

األمن )زيادة العدد بمقدار 8 موظفني(
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 األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت املتعلقة 
 باملوظفني ولاللتزامات الطويلة األجل للتأمني الصحي 

بعد انتهاء الخدمة

األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت املتعلقة باملوظفني ولاللتزامات الطويلة األجل للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانيةالربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع بحسب مصدر التمويل وميزانية املوظفني

 ميزانيةامليزانية التشغيلية
املجموعاملوظفني

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 595.2 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
 املجموع العجزالطوعية

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر   دوالر   دوالر  دوالر 

األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت املتعلقة 
باملوظفني )تصنيف الوظائف وحاالت إنهاء الخدمة 

٢٠٠ 53٠ ١––––200 530 ٢٠٠1 53٠ 200١ 530 1بالرتايض(

األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة 
٧٠٠ 45٠ 3 ––––700 450 3 ٧٠٠ 45٠ 3 700 450 3األجل للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة 

 1    تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع
ومصادر أخرى.

الوظائف  لتصنيف  املحتملة  التكاليف  تغطية  إىل  باملوظفني  املتعلقة  للتعديالت  املخصصة  االحتياطية  األموال  ترمي 
وحاالت إنهاء الخدمة بالرتايض خالل فرتة العامني. وُخصص مبلغ قدره 200 530 1 دوالر أمريكي لهذا الصندوق.

واملتقاعدين.  العاملني  للموظفني  طبية  تغطية  توفر  صحي  تأمني  خطة  تطبق  اليونسكو  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  كما 
املتقاعدين،  للموظفني  يمكن  املتحدة،  األمم  ملنظومة  التابعة  األخرى  الوكاالت  يف  املعتمد  النهج  مع  وتماشياً 
يف  الصحي  التأمني  يف  االشرتاك  من  األقل  عىل  سنوات  عرش  وأكملوا  العمر  من  والخمسني  الخامسة  بلغوا  ممن 
مالية اعتمادات  وُخصصت  الخدمة.  انتهاء  بعد  الصحي  التأمني  يف  االشرتاك  يختاروا  أن  خدمتهم،  إنهاء   تاريخ 

املبلغ 1٪ من  الخدمة، ويعادل ذلك  انتهاء  الصحي بعد  التأمني  التزامات  لتسديد  3 مليون دوالر   450 قدرها 700 
بنسبة ٪1  إمكانية فرض رسم  يف  »وينظر  ييل:  ما  الذي نص عىل  للقرار 37م/85  تلبيًة  املوظفني  تكاليف  إجمايل 
الثاني/ كانون   1 من  بدءاً  اإلجراء  هذا  يطبّق  أن  عىل  جميعاً،  التمويل  مصادر  عىل  املوظفني  تكاليف  إجمايل  من 

العاملني، رشيطة  املوظفني  الخدمة فيما يخص  انتهاء  التأمني الصحي يف بعد  التزامات  لتمويل  يناير 2016، وذلك 
مواصلة تطبيق واقعي للفرق الزمني يف إطار تقنيات امليزنة«.



39374م/5 املعتمدة - األموال االحتياطية ...

األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت املتعلقة باملوظفني ولاللتزامات الطويلة األجل للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع بحسب مصدر التمويل وميزانية املوظفني

 ميزانيةامليزانية التشغيلية
املجموعاملوظفني

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 595.2 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
 املجموع العجزالطوعية

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر   دوالر   دوالر  دوالر 

األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت املتعلقة 
باملوظفني )تصنيف الوظائف وحاالت إنهاء الخدمة 

-––––---بالرتايض(

األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة 
100 282 3––––100 282 1003 282 1003 282 3األجل للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة 

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1

املعتمد  النهج  مع  واملتقاعدين. وتماشياً  العاملني  للموظفني  توفر تغطية طبية  تأمني صحي  اليونسكو خطة  تطبق 
والخمسني  الخامسة  بلغوا  ممن  املتقاعدين،  للموظفني  يجوز  املتحدة،  األمم  ملنظومة  التابعة  األخرى  الوكاالت  يف 
يختاروا  أن  خدمتهم،  انتهاء  تاريخ  عند  الصحي  التأمني  يف  االشرتاك  من  األقل  عىل  سنوات  عرش  وأكملوا  العمر  من 
دوالر  مليون   3  282  100 قدرها  مالية  اعتمادات  وُخصصت  الخدمة.  انتهاء  بعد  الصحي  التأمني  يف  االشرتاك 
تلبيًة  املوظفني،  تكاليف  إجمايل  من   ٪1 املبلغ  ذلك  ويعادل  الخدمة،  انتهاء  بعد  الصحي  التأمني  التزامات  لتسديد 
للقرار 37م/85 الذي نص عىل ما ييل: »وينظر يف إمكانية فرض رسم بنسبة 1٪ من إجمايل تكاليف املوظفني عىل 
التزامات  لتمويل  وذلك  الثاني/يناير 2016،  كانون   1 من  بدءاً  اإلجراء  هذا  يطبّق  أن  عىل  التمويل جميعاً،  مصادر 
التأمني الصحي يف فرتة ما بعد الخدمة فيما يخص املوظفني العاملني، رشيطة مواصلة تطبيق واقعي للفرق الزمني 

يف إطار تقنيات امليزنة«.
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الباب الرابع -  سداد قروض تجديد مباني املقر ومبنى 
مكتب الرتبية الدويل 

الباب الرابع 

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانيةالربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر و5١٨ مليون دوالر

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع بحسب مصدر التمويل وميزانية املوظفني

 ميزانيةامليزانية التشغيلية
اعتمادات ميزانية املجموعاملوظفني

الربنامج العادي1
الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

 املساهمات 
 املجموع العجزالطوعية

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر   دوالر   دوالر  دوالر 

سداد قروض تجديد مباني املقر ومبنى مكتب 
٢٠٠ ١٨6 ١٢  ––––200 186 12  ٢٠٠ ١٨6 ١٢  200 186 12  الرتبية الدويل 

 1    تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع
ومصادر أخرى.

لتسديد  الالزم  املبلغ  يمثل  دوالر   12  186  200 قدره  اعتماداً  الرابع  الباب  يتضمن  39م/5،  الوثيقة  يخص  فيما 
القرض الخاص بخطة تجديد املباني )»خطة بيلمون«( لعامي 2018-2019 وقدره 000 910 11 دوالر والقرض 

الخاص بمبنى مكتب الرتبية الدويل وقدره 200 276 دوالر.
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الباب الخامس -  الزيادات املتوقعة يف التكاليف والنفقات 
الطارئة

 الباب الخامس  امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع بحسب مصدر التمويل وميزانية املوظفني

 ميزانيةامليزانية التشغيلية
املجموعاملوظفني

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 595.2 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
 املجموع العجزاملساهمات الطوعيةللدخل

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر   دوالر   دوالر  دوالر 

الزيادات املتوقعة يف التكاليف والنفقات 
الطارئة 

2 283 5002 925 700 5 ٢٠9 ٢٠٠ 5 209 200–––– 5 ٢٠9 ٢٠٠

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع ومصادر   1 

أخرى.

األول  العادية من  امليزانية  أبواب  إطار  والخدمات يف  والسلع  املوظفني  تكاليف  القرار 38م/98، ُحسبت  املعتمدة يف  امليزنة  لتقنيات  وفقاً 

إىل الرابع استناداً إىل تقديرات التكاليف يف 31 كانون األول/ديسمرب 2017. ولم تدرج، يف األبواب املذكورة من امليزانية العادية، الزيادات 

أن تطرأ خالل عامي 2019-2018،  يُتوقع  التي  العادية  بامليزانية  الخاصة  التقنية  التضخم  والتسويات  الناجمة عن  النظامية والزيادات 

بل تم عرضها عىل حدة يف إطار الباب الخامس من امليزانية. وباإلضافة إىل ذلك، يُتوقع أيضاً أن يغطي الباب الخامس من الوثيقة 39م/5 

االحتياجات اإلضافية التي ال بد منها والتي قد تنشأ خالل فرتة العامني )النفقات الطارئة(.

بمبلغ يقدر   2019-2018 العامني  لفرتة  العادية  للميزانية  الطارئة  والنفقات  التكاليف  يف  املتوقعة  للزيادات  املخصص  االعتماد   وإن 

200 209 5 دوالر. ويخضع استخدام االعتماد املدرج يف هذا الباب من امليزانية ملوافقة مسبقة من املجلس التنفيذي.
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 الباب الخامس امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر )خطة اإلنفاق)

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
التوزيع بحسب مصدر التمويل وميزانية املوظفني

 ميزانيةامليزانية التشغيلية
املجموعاملوظفني

اعتمادات ميزانية 
الربنامج العادي1 

البالغة 518 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
 املجموع العجزاملساهمات الطوعيةللدخل

 دوالر   دوالر   دوالر  دوالر  دوالر  دوالر   دوالر   دوالر  دوالر 

الزيادات املتوقعة يف التكاليف والنفقات 
الطارئة 

 1 886 6002 825 0004 ٧١١ 6٠٠ 4 711 600–––– 4 ٧١١ 6٠٠

تمول ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء ومن اعتمادات إضافية تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة ألموال الودائع.  1 

األول  العادية من  امليزانية  أبواب  إطار  والخدمات يف  والسلع  املوظفني  تكاليف  ُحسبت  القرار 38م/98،  يف  املعتمدة  امليزنة  لتقنيات  وفقاً 

إىل الرابع استناداً إىل تقديرات التكاليف يف 31 كانون األول/ديسمرب 2017. ولم تدرج، يف األبواب املذكورة من امليزانية العادية، الزيادات 

أن تطرأ خالل عامي 2019-2018،  يُتوقع  التي  العادية  بامليزانية  الخاصة  التقنية  التضخم  والتسويات  الناجمة عن  النظامية والزيادات 

بل تم عرضها عىل حدة يف إطار الباب الخامس من امليزانية. وباإلضافة إىل ذلك، يُتوقع أيضاً أن يغطي الباب الخامس من الوثيقة 39م/5 

االحتياجات اإلضافية التي ال بد منها والتي قد تنشأ خالل فرتة العامني )النفقات الطارئة(.

بمبلغ يقدر   2019-2018 العامني  لفرتة  العادية  للميزانية  الطارئة  والنفقات  التكاليف  يف  املتوقعة  للزيادات  املخصص  االعتماد   وإن 

600 711 4 دوالر. ويخضع استخدام االعتماد املدرج يف هذا الباب من امليزانية ملوافقة مسبقة من املجلس التنفيذي.

39378م/5 املعتمدة - الباب الخامس  
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ملالحق ا



380 39م/5 املعتمدة - امللحق األول - 595.2 مليون دوالر

 امللحق األول - ملخص امليزانية
أوالً - امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر

أبواب امليزانية

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية 
التشغيلية

ميزانية 
املوظفني

اعتمادات املجموع
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 

518 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

الباب األول – السياسة العامة واإلدارة

4٠٠ ٢99 ١٠  -    -    -    -    400 299 10  4٠٠ ٢99 ١٠  500 251 2  900 047 8  ألف - الهيئتان الرئاسيتان

-    باء - اإلدارة

3٠٠ ٢44 9  -    -    -    800 188 3  500 055 6  3٠٠ ٢44 9  300 961 7  000 283 1  اإلدارة العامة1 -

٨٠٠ ١44 ٧  -    -    -    700 464 2 100 680 4 ٨٠٠ ١44 ٧ 700 554 6 100 590  اإلرشاف الداخيل2 -

3٠٠ 59٨ 4  -    -    -    100 586 1 200 012 3 3٠٠ 59٨ 4 800 300 4 500 297  املعايري الدولية والشؤون القانونية3 -

١٠٠ ١4٢ ١  -    -    -    900 393  200 748  ١٠٠ ١4٢ ١ 800 914  300 227  األخالقيات4 -

5٠٠ ١٢9 ٢٢  -    -    -    5٠٠ 633 ٧  ٠٠٠ 496 ١4  5٠٠ ١٢9 ٢٢  6٠٠ ٧3١ ١9 9٠٠ 39٧ ٢ املجموع، الباب األول - باء

6٠٠ 994 ٢٠  -    -    -    -    6٠٠ 994 ٢٠  6٠٠ 994 ٢٠  6٠٠ 994 ٢٠  جيم - اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة

5٠٠ 4٢3 53  -    -    -    5٠٠ 633 ٧  ٠٠٠ ٧9٠ 45  5٠٠ 4٢3 53  ١٠٠ 9٨3 ٢١  4٠٠ 44٠ 3١  املجموع، الباب األول

الباب الثاني - الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

ألف - الربامج

4٠٠ ٨65 5١  -    400 865 51  4٠٠ ٨65 5١  4٠٠ ٨65 5١  أوالً - الرتبية

 مساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق هدف التنمية1 -
املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030

  243 689 400  ٢43 6٨9 4٠٠  26 602 300    -    -  79 424 800 
 137 662 300

  ٢43 6٨9 4٠٠

 ريادة تنسيق واستعراض/رصد هدف التنمية2 -
املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030

  25 459 100  ٢5 459 ١٠٠  7 185 300    -    -  1 233 600  17 040 200  ٢5 459 ١٠٠

 4٠٠ 65٨ ٨٠  -    -    ٠٠٠ 653 ٨5  9٠٠ ٠١3 3٢١  4٠٠ ٨65 5١  5٠٠ ١4٨ ٢69  املجموع، أوالً
 ١54 ٧٠٢ 5٠٠

  3٠١ ٢١3 9٠٠

معاهد اليونسكو للرتبية

)IBE( ٢٠٠ ٢١٧ ١٠  000 900 3  800 247 1  -    -    400 069 5  ٢٠٠ ٢١٧ ١٠  200 217 10  مكتب الرتبية الدويل لليونسكو

)IIEP( 9٠٠ ٢٠١ 44  900 486 33  000 355 5  -    -    000 360 5  9٠٠ ٢٠١ 44  900 201 44  معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية

)UIL( ٧٠٠ 4٧9 ٨  300 983 5  500 533  -    -    900 962 1  ٧٠٠ 4٧9 ٨  700 479 8  معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة

)IITE( ٧٠٠ ٨9٨ ١  000 000 1  -    -    -    700 898  ٧٠٠ ٨9٨ ١  700 898 1  معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف مجال الرتبية

)IICBA( ٧٠٠ 4٨٠ 4  000 000 2  -    -    -    700 480 2  ٧٠٠ 4٨٠ 4  700 480 4  معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا

معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكاريبي 
 )IESALC(

  3 170 000  3 ٠٠٠ ١٧٠  2 170 000    -    -    -  1 000 000  3 ٠٠٠ ١٧٠

معهد املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة 
)MGIEP( التابع لليونسكو

  3 353 800  3 353 ٨٠٠  353 800    -    -  2 000 000  1 000 000  3 353 ٨٠٠

٠٠٠ ٨٠٢ ٧5  ٢٠٠ 3٧٠ 4٨  3٠٠ ١36 9  -    -    5٠٠ ٢95 ١٨  ٠٠٠ ٨٠٢ ٧5  -    ٠٠٠ ٨٠٢ ٧5  املجموع، معاهد اليونسكو للرتبية

 ٧٠٠ ٧94 ٨9  -    -    5٠٠ 94٨ ١٠3  9٠٠ ٨١5 396  4٠٠ ٨65 5١  5٠٠ 95٠ 344  املجموع، الربنامج الرئييس األول
 ٢٠3 ٧٠٠ ٠٧٢

  396 ٨١5 9٠٠

3٠٠ 6٠4 ٢٨  -    3٠٠ 6٠4 ٢٨  3٠٠ 6٠4 ٢٨  3٠٠ 6٠4 ٢٨  ثانياً - العلوم الطبيعية

تسخري العلوم، ومنها العلوم األساسية، وكذلك التكنولوجيا 1 -
واالبتكار واملعارف لتحقيق التنمية املستدامة

  36 369 800  36 369 ٨٠٠  7 514 800    -    -  10 779 800  18 075 200  36 369 ٨٠٠

تعزيز االستعانة بالعلوم من أجل اإلدارة املستدامة للموارد 2 -
الطبيعية والحّد من مخاطر الكوارث ومكافحة تغري املناخ

  21 205 500  ٢٠ ٢١5 5٠٠  4 392 600    -    -  2 059 200  14 753 700  ٢٠ ٢١5 5٠٠

تحسني املعارف وتعزيز القدرات عىل كل املستويات من أجل 3 -
تحقيق األمن املائي

  31 811 300  3٨١١ ١ 3٠٠  4 933 600    -    -  16 393 500  10 484 200  3٨١١ ١ 3٠٠

9٠٠ 99٠ ١١٧  ١٠٠ 3١3 43  5٠٠ ٢3٢ ٢9  -    -    3٠٠ 445 45  9٠٠ 99٠ ١١٧  3٠٠ 6٠4 ٢٨  6٠٠ 3٨6 ٨9  املجموع، ثانياً

تمول ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.2 مليون دوالر من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء والبالغة 581.2 مليون دوالر ومن اعتمادات إضافية قدرها 14 مليون دوالر تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات    ١

العامة ألموال الودائع ومصادر أخرى.
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أبواب امليزانية
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التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية 
التشغيلية
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اعتمادات املجموع
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 

518 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز
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معاهد اليونسكو للعلوم - مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية 
 )ICTP(

  54 ٧٧5 ٢٠٠  54 ٧٧5 ٨٧  ٢٠٠5 ٢٠٠    -    -  53 9٠٠٠ ٠٠    -  54 ٧٧5 ٢٠٠

٢٠٠ ٧٧5 54  -    ٠٠٠ 9٠٠ 53  -    -    ٢٠٠ ٨٧5  ٢٠٠ ٧٧5 54  -    ٢٠٠ ٧٧5 54  املجموع، معاهد اليونسكو للعلوم

١٠٠ ٧66 ١٧٢  ١٠٠ 3١3 43  5٠٠ ١3٢ ٨3  -    -    5٠٠ 3٢٠ 46  ١٠٠ ٧66 ١٧٢  3٠٠ 6٠4 ٢٨  ٨٠٠ ١6١ ١44  املجموع، الربنامج الرئييس الثاني

١٠٠ 4٨٧ ٨  ١٠٠ 4٨٧ ٨  ١٠٠ 4٨٧ ٨  ١٠٠ 4٨٧ ٨  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

تعزيز املعارف والقدرات من أجل حماية املحيطات 1 -
والسواحل وإدارتها إدارة مستدامة

  29 694 500  ٢9 694 5٠٠  4 121 100    -    -  4 800 000  20 773 400  ٢9 694 5٠٠

6٠٠ ١٨١ 3٨  4٠٠ ٧٧3 ٢٠  ٠٠٠ ٨٠٠ 4  -    -    ٢٠٠ 6٠٨ ١٢  6٠٠ ١٨١ 3٨  ١٠٠ 4٨٧ ٨  5٠٠ 694 ٢9  املجموع، اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

4٠٠ ٨96 ٢٢  -    400 896 22  4٠٠ ٨96 ٢٢  4٠٠ ٨96 ٢٢  ثالثاً - العلوم االجتماعية واإلنسانية

حشد املعارف وترسيخ الحقوق واألخالقيات من أجل 1 -
تيسري اإلدماج االجتماعي وتيسري إقامة مجتمعات منصفة 

وتحقيق ذلك

  23 653 200  ٢3 653 ٢٠٠  5 577 500    -    -  7 190 700  10 885 000  ٢3 653 ٢٠٠

تعزيز الحوار بني الثقافات وإرشاك الشابات والشبان يف 2 -
إنشاء مجتمعات تشاركية مساملة

  22 072 400  ٠٧٢ ٢٢ 4٠٠  3 552 400    -    -  6 105 000  12 415 000  ٠٧٢ ٢٢ 4٠٠

٠٠٠ 6٢٢ 6٨  ٠٠٠ 3٠٠ ٢3  ٧٠٠ ٢95 ١3  -    -    3٠٠ ٠٢6 3٢  ٠٠٠ 6٢٢ 6٨  4٠٠ ٨96 ٢٢  6٠٠ ٧٢5 45  املجموع، الربنامج الرئييس الثالث

6٠٠ ١١٨ 35  -    600 118 35  6٠٠ ١١٨ 35  6٠٠ ١١٨ 35  رابعاً - الثقافة

حماية أشكال التعبري عن الثقافة والرتاث وحفظها وتعزيزها 1 -
ونقلها من أجل الحوار والتنمية

  47 283 500  4٢٨ ٧3 5٠٠  8 978 300    -    -  31 968 400  6 336 800  4٢٨ ٧3 5٠٠

تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبري الثقايف وصون الرتاث 2 -
الثقايف غري املادي من أجل التنمية املستدامة

  35 771 600  35 ٧٧١ 6٠٠  6 400 600    -    -  24 374 100  4 996 900  35 ٧٧١ 6٠٠

٧٠٠ ١٧3 ١١٨  ٧٠٠ 333 ١١  5٠٠ 34٢ 56  -    -    5٠٠ 49٧ 5٠  ٧٠٠ ١٧3 ١١٨  6٠٠ ١١٨ 35  ١٠٠ ٠55 ٨3  املجموع، الربنامج الرئييس الرابع

3٠٠ ٢٨٢ ١٨  -    300 282 18  3٠٠ ٢٨٢ ١٨  3٠٠ ٢٨٢ ١٨  خامساً - االتصال واملعلومات

توطيد حرية التعبري يف شبكة اإلنرتنت وخارجها، وتعزيز 1 -
جميع جوانب سالمة الصحفيني، وزيادة التنوع واملشاركة يف 

وسائل اإلعالم، ودعم وسائل اإلعالم املستقلة

  23 597 500  ٢3 59٧ 5٠٠  4 544 500    -    -  3 890 000  15 163 000  ٢3 59٧ 5٠٠

بناء مجتمعات املعرفة عن طريق استخدام تكنولوجيات 2 -
املعلومات واالتصاالت لتعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف 

وصونها

  13 701 000  ١3 ٠٠٠ ٧٠١  6 578 000    -    -  1 873 000  5 250 000  ١3 ٠٠٠ ٧٠١

  3٢ ٧9٨ 5٢٨٢ ١٨  ٠٠ 3٠٠  55 5٢  ٨٠٠ ٨٠9 4٠4 ٨٠٠    -    -  5 ٧63 ٢٠  ٠٠٠ 4١3 ٠٠٠  55 5٨٠٠ ٨٠

5٠٠ 9٨3 ٢١  ٠٠٠ ١43 ١٠  ٠٠٠ ٧٠٠ ٢  -    -    5٠٠ ١4٠ 9  5٠٠ 9٨3 ٢١  5٠٠ 9٨3 ٢١  املجموع، الربنامج الرئييس الخامس

4٠٠ 999 93  -    900 652 6  800 141  -    700 204 87  4٠٠ 999 93  4٠٠ 694 53  ٠٠٠ 3٠5 4٠  معهد اليونسكو لإلحصاء

٠٠٠ ٧4٠ 3  000 740 3  ٠٠٠ ٧4٠ 3  ٢٠٠ ٠٨٠ 3  ٨٠٠ 659  إدارة املكاتب امليدانية

 3٠٠ 4٨١ ٢6٢  ٨٠٠ ١4١  -    ٠٠٠ ٨9١ 3٧4  ٠٠٠ ٨63 969  ٧٠٠ ٠٢٨ ٢٢٢  3٠٠ ٨34 ٧4٧  التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية
 33٢ 34٨ 9٠٠

  969 ٨63 ٠٠٠

املجموع، الباب الثاني - ألف

3٠٠ 66٢ 6  ٠٠٠ 5٠٠  -    -    -    3٠٠ ١6٢ 6  3٠٠ 66٢ 6  6٠٠ 694 3  700 967 2  باء - الخدمات املتعلقة بالربامج

9٠٠ ٢63 ٢  -    ١٠٠ 3٨  -    -    ٨٠٠ ٢٢5 ٢  9٠٠ ٢63 ٢  ٠٠٠ 646 ١  900 617  تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا1 -

١٠٠ ٠٠٨ ١3  000 400  -    -    100 349 4  000 259 8  ١٠٠ ٠٠٨ ١3  ٠٠٠ 959 ١٠  100 049 2  تنسيق ورصد األنشطة لتحقيق املساواة بني الجنسني2 -

6٠٠ 3١٨ ١4  -    ٠٠٠ ٠٠٠ 4  -    -    6٠٠ 3١٨ ١٠  6٠٠ 3١٨ ١4  ١٠٠ 99١ ٨  500 327 5  التخطيط االسرتاتيجي3 -

6٠٠ ٠4٠ ٢5  -    -    600 930 2  -    000 110 22  6٠٠ ٠4٠ ٢5  6٠٠ 59٧ ١٨  000 443 6  إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة4 -

٢٠٠ 4١6 ٢  -    000 200  -    -    200 216 2  ٢٠٠ 4١6 ٢  4٠٠ 565 ١  800 850  العالقات الخارجية وإعالم الجمهور 5 -

٧٠٠ ٧٠9 63  ٠٠٠ 9٠٠  ١٠٠ ٢3٨ 4  6٠٠ 93٠ ٢  ١٠٠ 349 4  9٠٠ ٢9١ 5١  ٧٠٠ ٧٠9 63  ٧٠٠ 453 45  ٠٠٠ ٢56 ١٨  دعم وتنسيق العمل امليداني6 -

9٠٠ ٧٢٧ ١5  -    -    -    -    9٠٠ ٧٢٧ ١5  9٠٠ ٧٢٧ ١5  ٨٠٠ 366 ١  ١٠٠ 36١ ١4  املجموع، الباب الثاني - باء

تمول ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.2 مليون دوالر من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء والبالغة 581.2 مليون دوالر ومن اعتمادات إضافية قدرها 14 مليون دوالر تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة    ١

ألموال الودائع ومصادر أخرى.
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دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية
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دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

 4٠٠ ٧١9 ٢66  4٠٠ ٠٧٢ 3  ١٠٠ 349 4  ٨٠٠ 9١٠ 44١  6٠٠ 3٠٠ ٠49 ١  ٢٠٠ ٨49 ٢6٨  4٠٠ 45١ ٧٨٠  جيم - برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية
 333 ٢4٨ 9٠٠

 
 ٠ ١49 3٠٠ 6٠٠

املجموع، الباب الثاني

١٠٠ ٨9١ ١3  -    -    -    6٠٠ ٢4٠ 6  5٠٠ 65٠ ٧  ١٠٠ ٨9١ ١3  ١٠٠ ٨9١ ١3  الباب الثالث - الخدمات الداخلية

٨٠٠ 46٢  800 462  ٨٠٠ 46٢  800 462  ألف - إدارة املوارد البرشية

وضع خطة العمل الخاصة باسرتاتيجية إدارة املوارد 1 -
البرشية للفرتة 2017-2022 وتنفيذها

  2 450 700  ٢ 45٧٠٠ ٠  2 450 700  ٢ 45٧٠٠ ٠

تعزيز قدرات املوظفني لضمان األداء الرفيع املستوى 2 -
واالمتياز 

  14 987 100  ١4 9١٠٠ ٨٧  14 987 100  ١4 9١٠٠ ٨٧

٧٠٠ ٧9١ 3١  -    -    -    6٠٠ ٢4٠ 6  ١٠٠ 55١ ٢5  ٧٠٠ ٧9١ 3١  ١٠٠ ٨9١ ١3  6٠٠ 9٠٠ ١٧  تهيئة ظروف عمل مؤاتية وجذابة 3 -

املجموع، الباب الثالث - ألف

٧٠٠ ٢٧6 ١٨  -    4٠٠ ١٨٨  -    5٠٠ ٢39 6  ٨٠٠ ٨4٨ ١١  ٧٠٠ ٢٧6 ١٨  3٠٠ ٢١5 ١6  4٠٠ ٠6١ ٢  باء - إدارة الشؤون املالية

٧٠٠ ١55 3٠  -    -    ٠٠٠ 59١ ٨  -    ٧٠٠ 564 ٢١  ٧٠٠ ١55 3٠  ٧٠٠ ١55 3٠  جيم - إدارة خدمات الدعم 

9٠٠ ٧٧١  -    -    -    -    900 771  9٠٠ ٧٧١  900 771  إدارة وتنسيق خدمات الدعم واملشرتيات1 -

9٠٠ ١49 ١٢  -    -    000 266 10  -    900 883 1  9٠٠ ١49 ١٢  900 149 12  إدارة اللغات والوثائق2 -

١٠٠ ٢٢٨ ٢١  -    -    700 406 14  -    400 821 6  ١٠٠ ٢٢٨ ٢١  100 228 21  إدارة املرافق واملؤتمرات والفعاليات الثقافية3 -

6٠٠ 3٠5 64  -    -    ٧٠٠ ٢63 33  -    9٠٠ ٠4١ 3١  6٠٠ 3٠5 64  ٧٠٠ ١55 3٠  9٠٠ ١49 34  املجموع، الباب الثالث - جيم

دال -  البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

  ٢٠٠ ١ 5٠٠  6 ٧٨6 ٧  ٢٠٠ 9٨6 ٧٠٠  5 ٢3٧ ٢  ٧٠٠ ١55 ٧  -    -    -    ٠٠٠ 9٨6 ٧٠٠

4٠٠ ٢٨3 ١5  -    -    ٠٠٠ ٨34 3  -    4٠٠ 449 ١١  4٠٠ ٢٨3 ١5  ٧٠٠ ١٢٠ ١٢  ٧٠٠ ١6٢ 3  هاء - إدارة األمن والسالمة

١٠٠ 644 ١3٧  -    4٠٠ ١٨٨  ٧٠٠ ٠9٧ 3٧  ١٠٠ ٢35 ١5  9٠٠ ١٢٢ ٨5  ١٠٠ 644 ١3٧  ٠٠٠ ١69 ٧9  ١٠٠ 4٧5 5٨  املجموع، الباب الثالث

 ٨٠٠ 9٠٧ ٢66  ١٠٠ ١٧٠ 4٠  ٧٠٠ ٢١٧ ٢٧  ٧٠٠ ٨٢3 5٧٢  ٢٠٠ 36٨ ٢4٠ ١  3٠٠ ٠٠١ 3٧٠  9٠٠ 366 ٨٧٠  املجموع، األبواب من األول إىل الثالث
 333 ٢4٨ 9٠٠

 
 ٢ ١4٠ 36٢٠٠ ٨

األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت املتعلقة باملوظفني )تصنيف 
الوظائف وحاالت إنهاء الخدمة بالرتايض)

  ١ 53١  ٢٠٠ ٠ 53١  ٢٠٠ ٠ 53١  ٢٠٠ ٠ 53٢٠٠ ٠

األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل للتأمني 
الصحي بعد انتهاء الخدمة

  3 45٧٠٠ ٠  3 45٧٠٠ ٠  3 45٧٠٠ ٠  3 45٧٠٠ ٠

 الباب الرابع - سداد قروض تجديد مباني املقر ومبن
مكتب الرتبية الدويل      

  ١٨ ١٢6 ١٨ ١٢  ٢٠٠6 ١٨ ١٢  ٢٠٠6 ١٨ ١٢  ٢٠٠6 ٢٠٠

٢٠٠ ٢٠9 5  ٢٠٠ ٢٠9 5  ٢٠٠ ٢٠9 5  ٧٠٠ 9٢5 ٢  5٠٠ ٢٨3 ٢  الباب الخامس - الزيادات املتوقعة يف التكاليف

5٠٠ ٧44 ٢6٢ ١ 9٠٠ ٢4٨ 333 ٨٠٠ 9٠٧ ٢66  ١٠٠ ١٧٠ 4٠  ٧٠٠ ٢١٧ ٢٧  ٠٠٠ ٢٠٠ 595  5٠٠ ٧44 ٢6٢ ١ 9٠٠ 9٠٧ 3٧٧  6٠٠ ٨36 ٨٨4  املجموع، األبواب من األول إىل الخامس

الخصم املتعلق باسرتداد التكاليف اإلدارية من املساهمات 
الطوعية

 (٧٠٠ ٢١٧ ٢٧) )٧٠٠ ٢١٧ ٢٧(

التسوية والخصم املتعلقان بالنفقات الداخلية املقدرة 
الراجعة إىل الصناديق املدرة للدخل

 (١٠٠ ٧٨٠ ١٠) )١٠٠ ٧٨٠ ١٠(

٧٠٠ ٧46 ٢٢4 ٧٠٠١ ٧46 ٢٢4 ١مجموع امليزانية الصايف

تمول ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.2 مليون دوالر من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء والبالغة 581.2 مليون دوالر ومن اعتمادات إضافية قدرها 14 مليون دوالر تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب النفقات العامة    ١

ألموال الودائع ومصادر أخرى.

382 39م/5 املعتمدة - امللحق األول - 595.2 مليون دوالر
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امللحق الثاني - ملخص الوظائف الثابتة يف إطار امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر

الجدول 1 - الوظائف الثابتة بحسب الدرجات

القطاع / الوحدة

املجموع يف املقر وامليدانالوظائف يف امليدانالوظائف يف املقر

املجموع يف امليداناملجموع يف املقر

م ع / ن م ع
م م ع

التكاليفالوظائفالتكاليفالوظائفمحم وممديرالتكاليفالوظائفخ عممدير

دوالردوالردوالر

الباب األول – السياسة العامة واإلدارة

5٠٠ ٢5١ ٢  9  -    -    -    -    -    -    5٠٠ ٢5١ ٢  9  6  2  1  -    الهيئتان الرئاسيتانألف -

6٠٠ ٧3١ ١9  65,5-    -    -    -    -    -    6٠٠ ٧3١ ١9  4415,565,5  4  2  اإلدارة باء -

١٠٠ 9٨3 ٢١  ٧4,5-    -    -    -    -    -    ١٠٠ 9٨3 ٢١  46٢١,5٧4,5  5  ٢    املجموع، الباب األول

الباب الثاني - الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

الربامجألف -

)ED( 4٠٠ ٨65 5١  200  5٠٠ 6١9 ٢٨  112  10  34  67  1  9٠٠ ٢45 ٢3  88  30  53  4  1  قطاع الرتبية

)SC( 3٠٠ 6٠4 ٢٨  ٢٠٠110,5 556 ١٠  243,5  2615,5  -    ١٠٠ ٠4٨ ١٨  67  22  341  1  قطاع العلوم الطبيعية

)IOC( ١٠٠ 4٨٧ ٨  ٨٠٠29,5 4٢5 ٢  8,5-    62,5-    3٠٠ ٠6١ 6  21  6  14-    1  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

)SHS( 4٠٠ ٨96 ٢٢  80  6٠٠ ٨٨٧ 6  22  -    1  21  -    ٨٠٠ ٠٠٨ ١6  58  15  40  2  1  قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية

)CLT( 6٠٠ ١١٨ 35  145  3٠٠ 34٨ ١١  51  2  23  26  -    3٠٠ ٧٧٠ ٢3  94  35  55  3  1  قطاع الثقافة

)CI( 3٠٠ ٢٨٢ ١٨  76  3٠٠ 9٢9 5  30  1  17  12  -    ٠٠٠ 353 ١٢  46  16  27  2  1  قطاع االتصال واملعلومات

4٠٠ 694 53  389  ٠٠٠ 5٠٧ 5٢  384  281  9  63  31  4٠٠ ١٨٧ ١  5  2  3  -    -    إدارة املكاتب امليدانية

٢٠٠ ٠٨٠ 3  -    ٢٠٠ ٠٨٠ 3  -    -    -    -    -    -    -  -    -    -    -    التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

)AFR( 6٠٠ 694 3  14  9٠٠ 3٨5  2  1  -    1  -    ٧٠٠ 3٠٨ 3  12  5  5  1  1   تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا

)GE( ٠٠٠ 646 ١  5  -    -    -    -    -    -    ٠٠٠ 646 ١  5  1  3  1  -    تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني

)BSP( ٠٠٠ 959 ١٠  32  -    -    -    -    -    -    ٠٠٠ 959 ١٠  32  8  22  2  -    التخطيط االسرتاتيجي

)OKM( ١٠٠ 99١ ٨  37,5-    -    -    -    -    -    ١٠٠ 99١ ٨  1037,5  27  0,5-    إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة

)ERI( 6٠٠ 59٧ ١٨  75  ٧٠٠ ٠٢٠ ١  3  -    -    3  -    9٠٠ 5٧6 ١٧  72  31  38  2  1  العالقات الخارجية وإعالم الجمهور

)FSC( 4٠٠ 565 ١  5  -    -    -    -    -    -    4٠٠ 565 ١  5  1  3  1  -    دعم وتنسيق العمل امليداني

٨٠٠ 366 ١  7  -    -    -    -    -    -    ٨٠٠ 366 ١  7  6  1  -    -    برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسيةجيم -
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القطاع / الوحدة

املجموع يف املقر وامليدانالوظائف يف امليدانالوظائف يف املقر

املجموع يف امليداناملجموع يف املقر

م ع / ن م ع
م م ع

التكاليفالوظائفالتكاليفالوظائفمحم وممديرالتكاليفالوظائفخ عممدير

دوالردوالردوالر

٢٠٠ ٨49 ٢6٨ ٢٠5,5 5٠٠١ ٧6٠ ١٢٢ 656  ٢9٧  ١٠٢  ٢٢5  3٢  ٧٠٠ ٠٨٨ ١46 ١٨٨549,5  33٢  ٨٢١,5            املجموع، الباب الثاني

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

١٠٠ ٨9١ ١3  58,5-    -    -    -    -    -    ١٠٠ ٨9١ ١3  2730,558,5  1  -    إدارة املوارد البرشية )HRM(ألف -

3٠٠ ٢١5 ١6  65  -    -    -    -    -    -    3٠٠ ٢١5 ١6  65  33  31  1  -     إدارة الشؤون املالية )BFM(باء -

٧٠٠ ١55 3٠  146  -    -    -    -    -    -    ٧٠٠ ١55 3٠  146  106  38  2  -    إدارة خدمات الدعم )MSS(جيم -

٢٠٠ ٧٨6 6  32,5-    -    -    -    -    -    ٢٠٠ ٧٨6 6  2132,5  11  0,5-    البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )IOP(دال -

٧٠٠ ١٢٠ ١٢  85  -    -    -    -    -    -    ٧٠٠ ١٢٠ ١٢  85  82  3  -    -    إدارة األمن والسالمة )SEC(هاء -

٠٠٠ ١69 ٧9  3٨٧,٠-    -    -    -    -    -    ٠٠٠ ١69 ٧9  ١١٠٢٧٢,53٨٧,٠  5  -              املجموع، الباب الثالث

3٠٠ ٠٠١ 3٧٠ 66٧ ١  5٠٠ ٧6٠ ١٢٢ 656  ٢9٧  ١٠٢  ٢٢5  3٢  ٨٠٠ ٢4٠ ٢4٧ ٠١١ ١  4٨٢  4٨٨  3١  ١٠            املجموع العام، األبواب من األول إىل الثالث
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امللحق الثاني - ملخص الوظائف الثابتة يف إطار امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.٢ مليون دوالر

الجدول 2 - الوظائف الثابتة يف امليدان بحسب املناطق والدرجات

 املجموع املنطقة / عدد الوظائف يف امليدان
 يف امليدان

أمريكا الالتينية والكاريبيأوروبا وأمريكا الشماليةآسيا واملحيط الهاديالدول العربيةأفريقياالربنامج الرئييس / القطاع / الوحدة

 املجموعمحيلم/م ومدير املجموعمحيلم/م ومدير املجموعمحيلم/م ومدير املجموعمحيلم/م ومدير املجموعمحيلم/م ومدير

  ١١٢   ٢١   2   19     -   5     -   5     -   33   5   28     -   ١٨   1   16   1   35   2   33     - الربنامج الرئييس األول - الرتبية)1(

 43,5  ٧     -   7     -   ٢     -   2     -  ١٢,5  1  11,5    -   ٧   1   6     -   ١5     -   15     - )الربنامج الرئييس الثاني - العلوم الطبيعية)1

 ٨,5  ٢   1   1     -   3     -   3     -  ٢,5    -  2,5    -     -     -     -     -   ١     -   1     - اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

  ٢٢   6     -   6     -     -     -     -     -   ٧     -   7     -   4     -   4     -   5     -   5     - الربنامج الرئييس الثالث - العلوم االجتماعية واإلنسانية

  5١   ٨   1   7     -   ١     -   1     -   ١5   1   14     -   6     -   6     -   ٢١     -   21     - الربنامج الرئييس الرابع - الثقافة

  3٠   6     -   6     -     -     -     -     -   ٨     -   8     -   5   1   4     -   ١١     -   11     - الربنامج الرئييس الخامس - االتصال واملعلومات

  3٨4  ٧9,5  59  13,5  7   ١3   7   2   4  ١٠3,5  78  16,5  9   6١   43   13   5   ١٢٧   94   27   6 اإلدارة امليدانية للربامج الالمركزية

  65١  ١٢9,5  63  59,5  7   ٢4   7   13   4  ١٨١,5  85  87,5  9   ١٠١   46   49   6   ٢١5   96   113   6 املجموع، الباب الثاني - ألف)٢(

الباب الثاني - باء

  ٢     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   ٢   1   1     - إدارة أفريقيا

  3     -     -     -     -   ٢     -   2     -   ١     -   1     -     -     -     -     -     -     -     -     - قطاع العالقات الخارجية وإعالم الجمهور

  656  ١٢9,5  63  59,5  ٧   ٢6   ٧   ١5   4  ١٨٢,5  ٨5  ٨٨,5  9   ١٠١   46   49   6   ٢١٧   9٧   ١١4   6 املجموع، الالمركزية

)3(%%33,١%١5,4%٢٧,٨%4,١%٠9,١٠٠%٧

)1( باستثناء معاهد اليونسكو.
)2( باستثناء معهد اليونسكو لإلحصاء.

)3( تببن هذه النسبة املئوية وزن كل منطقة يف شبكة اليونسكو امليدانية من حيث عدد الوظائف الثابتة يف امليدان. الر
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امللحق الثالث - ملخص اعتمادات ميزانية الربنامج العادي بحسب بنود اإلنفاق الرئيسية

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.2 مليون دوالر

 اعتمادات ميزانية الربنامج العادي 

 التقديرات 
 اإلجمالية

 ٢٠١9-٢٠١٨  بنود اإلنفاق الرئيسية 

 تكاليف البعثات  استحقاقات املوظفني 

 تكاليف 
االستشاريني 

والخرباء 

 الخدمات 
 التعاقدية 

)مثل إنتاج 
الوثائق، 

والبحوث، 
وحلقات التدارس 

واالجتماعات 
املتعاقد عليها 

وغريها( 

 التدريب 
الخارجي واملنح 

والتحويالت 
األخرى 

 اللوازم واملواد 
االستهالكية 

وتكاليف التشغيل 
األخرى 

 النفقات األخرى 

 تكاليف الوظائف الثابتة 

 املوظفون 
املؤقتون 

 استحقاقات 
املوظفني األخرى 
)مثل  املساهمات 

يف اشرتاكات 
صندوق التأمني 
الصحي الخاصة 

باملشرتكني 
املنتسبني وغريها( 

بعثات املندوبني 
واألشخاص 
الخارجيني

تكاليف بعثات 
املوظفني

 امليدان  املقر 

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

 الباب األول – السياسة العامة واإلدارة

4٠٠ ٢99 ١٠   100 68   600 370 1   -     200 594 1   000 000 3   000 15   000 000 1   -     000 000 1   -     500 251 2   الهيئتان الرئاسيتانألف -

٠٠٠ 496 ١4   000 103   200 662   000 22   700 40   400 147   600 278 1   000 80   -     900 63   -     200 098 12   اإلدارةباء -

6٠٠ 994 ٢٠   000 220   500 827 2   000 637 11   100 148 6   -     000 162   -     -     -     -     -     اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدةجيم -

٠٠٠ ٧9٠ 45   ١٠٠ 39١   3٠٠ ٨6٠ 4   ٠٠٠ 659 ١١   ٠٠٠ ٧٨3 ٧   4٠٠ ١4٧ 3   6٠٠ 455 ١   ٠٠٠ ٠٨٠ ١   -     9٠٠ ٠63 ١   -     ٧٠٠ 349 ١4   املجموع، الباب األول

 

 الباب الثاني - الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

٠٠٠ ٨9١ 3٧4   327 880   062 798 28   776 389 39   975 223 26   900 701 19   350 052 12   260 942 7   -     650 873 17   900 353 121   800 674 100   الربامجألف -

9٠٠ ٢9١ 5١   854 364   889 735 1   964 264   000 622 1   900 661 1   000 635 1   000 537   -     693 527 2   600 406 1   000 536 39   الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

9٠٠ ٧٢٧ ١5   -     600 24   500 256 14   000 20   000 20   000 20   -     -     000 20   -     800 366 1   برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسيةجيم -

 

٨٠٠ 9١٠ 44١   ١٨١ ٢45 ١   55١ 55٨ 3٠   ٢4٠ 9١١ 53   9٧5 ٨65 ٢٧   ٨٠٠ 3٨3 ٢١   35٠ ٧٠٧ ١3   ٢6٠ 4٧9 ٨   -     343 4٢١ ٢٠   5٠٠ ٧6٠ ١٢٢   6٠٠ 5٧٧ ١4١   املجموع، الباب الثاني

 
 الباب الثالث - الخدمات الداخلية

١٠٠ 55١ ٢5   600 23   100 466   200 425 2   700 447 3   000 175   000 119   -     000 100 11   000 144   -     500 650 7   إدارة املوارد البرشيةألف -

٨٠٠ ٨4٨ ١١   -     500 562   500 75   700 485   000 25   000 25   -     -     300 699   -     800 975 9   إدارة الشؤون املاليةباء -

9٠٠ ٠4١ 3١   500 707 3   700 409 4   000 40   000 170 1   000 40   000 40   000 40   -     000 30   -     700 564 21   إدارة خدمات الدعمجيم -

٧٠٠ ٢3١ 5   -     400 206   100 24   000 698   000 150   000 12   -     -     000 110   -     200 031 4   البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتدال -

4٠٠ 449 ١١   000 274   000 545   000 65   700 495 1   -     000 87   -     -     000 696   -     700 286 8   إدارة األمن والسالمةهاء -

9٠٠ ١٢٢ ٨5   ١٠٠ ٠٠5 4   ٧٠٠ ١٨9 6   ٨٠٠ 6٢9 ٢   ١٠٠ ٢9٧ ٧   ٠٠٠ 39٠   ٠٠٠ ٢٨3   ٠٠٠ 4٠   ٠٠٠ ١٠٠ ١١   3٠٠ 6٧9 ١   -     9٠٠ 5٠٨ 5١   املجموع، الباب الثالث

٧٠٠ ٨٢3 5٧٢   3٨١ 64١ 5   55١ 6٠٨ 4١   ٠4٠ ٢٠٠ 6٨   ٠٧5 946 4٢   ٢٠٠ 9٢١ ٢4   95٠ 445 ١5   ٢6٠ 599 9   ٠٠٠ ١٠٠ ١١   543 ١64 ٢3   5٠٠ ٧6٠ ١٢٢   ٢٠٠ 436 ٢٠٧   املجموع، األبواب من األول إىل الثالث

 
األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت املتعلقة باملوظفني )تصنيف الوظائف وحاالت إنهاء الخدمة 

بالرتايض(
   961 300   568 900     -     -     -     -     -     -     -     -     -   ١ 53٢٠٠ ٠

٧٠٠ 45٠ 3   -     -     -     -     -     -     -     -     -     900 282 1   800 167 2   األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة
 

٢٠٠ ١٨6 ١٢   200 186 12   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     الباب الرابع - سداد قروض تجديد مباني املقر ومبنى مكتب الرتبية الدويل

 

٢٠٠ ٢٠9 5   500 283 2   -     -     -     -     -     -     -     -     700 087 1   000 838 1   الباب الخامس - الزيادات املتوقعة يف التكاليف والنفقات الطارئة

            
٠٠٠ ٢٠٠ 595  ٠٨١ ١١١ ٢٠  55١ 6٠٨ 4١  ٠4٠ ٢٠٠ 6٨  ٠٧5 946 4٢  ٢٠٠ 9٢١ ٢4  95٠ 445 ١5  ٢6٠ 599 9  ٠٠٠ ١٠٠ ١١  543 ١64 ٢3  ٠٠٠ ٧٠٠ ١٢5  3٠٠ 4٠3 ٢١٢  املجموع، األبواب من األول إىل الخامس

––
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امللحق الرابع: ملخص الصناديق الذاتية التمويل

يتبع

39م/5 املعتمدة - امللحق 4  - 595.2 مليون دوالر 387



امللحق الرابع: ملخص الصناديق الذاتية التمويل

388 39م/5 املعتمدة - امللحق 4 - 595.2 مليون دوالر

يتبع



امللحق الخامس - خطة التقييم الخاصة بالوثيقة 39م/5 )٢٠١٨-٢٠٢١(

وضعت خطة التقييم الخاصة بالوثيقة 39م/5 بعد إجراء تقدير متوازن ألولويات التقييم الواردة يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل 
)37م/4( واملنبثقة منها ولسياسة اليونسكو الخاصة بالتقييم. وتشتمل الخطة عىل املجاالت الرئيسية لنطاق التقييم وهي: )أ( عمليات 
تقييم الربنامج، بما يف ذلك املوضوعات الشاملة؛ )ب( وضمان جودة عمليات التقييم يف منظومة اليونسكو؛ )جـ( والتقارير النظامية. 
وتعترب خطة التقييم الواردة أدناه خطة إرشادية من حيث أنها ستُعدل بانتظام كي تواكب تغرّي االحتياجات واألولويات، وتبنّي عمليات 

التقييم املحددة التي تطلبها منها الهيئتان الرئاسيتان و/أو الجهات املانحة أو غريها.

التي تشملها الوثيقة م/5 خالل  النتائج املنشودة يف املجاالت  التقييم إىل تقديم تغطية تقييمية كاملة لكل نتيجة من  وترمي خطة 
الرئاسيتني  والهيئتني  اإلداريني  املسؤولني  كبار  تُجرى  التي  التقييم  عمليات  وبذلك، ستُزود  األربعة.  األعوام  ذات  الربنامجية  الدورة 
واملوظفني املعنيني بالربامج بقاعدة أدلة أمتن للنواتج الخاصة بكل برنامج من الربامج الرئيسية. وبالتايل، ستمثل النتائج والتوصيات 
املستندة إىل األدلة واملنبثقة من التقييم إسهاماً أساسياً يف التقرير االسرتاتيجي الخاص بالنتائج الذي يهدف إىل تحقيق جملة أمور، 

منها تقديم مقرتحات إلدخال تحسينات محتملة عىل الربامج وإعادة توجيهها وتكييفها.

٢٠٢٠-٢٠١٨٢٠٢١–٢٠١9نطاق التقييم

إجراء ما ال يقل عن عملية تقييم واحدة ذات أهمية اسرتاتيجية لكل نتيجة من النتائج الربامج
املنشودة يف املجاالت التي تشملها الربامج الرئيسية الخمسة خالل الدورة الربنامجية ذات 

األعوام األربعة )إجراء ما يقارب 10 عمليات تقييم خاصة بالربنامج يف كل فرتة من فرتات 
العامني(

إجراء ما ال يقل عن عملية تقييم شاملة ذات 
أهمية اسرتاتيجية

ينبغي تحديد املوضوعات• 

إجراء ما ال يقل عن عملية تقييم مستعرضة 
ذات أهمية اسرتاتيجية

ينبغي تحديد املوضوعات• 

ضمان جودة نظام التقييم الالمركزي 
ودعمه

دعم شبكات جهات االتصال املعنية بالتقييم واستيفاء املبادئ التوجيهية للتقييم• 

التقرير السنوي ملرفق اإلرشاف الداخيل والتقرير الدوري عن التقييمات املنجزة• األنشطة النظامية
استعراض توليفي للتقييمات املنجزة• 
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 امللحق األول - ملخص امليزانية
 ثانياَ -  امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر

أبواب امليزانية

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية 
التشغيلية

ميزانية 
املوظفني

اعتمادات املجموع
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 

518 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

الباب األول – السياسة العامة واإلدارة

٧٠٠ ٨96 9  -    -    -    -    700 896 9  ٧٠٠ ٨96 9  500 251 2  200 645 7  ألف - الهيئتان الرئاسيتان

باء - اإلدارة

3٠٠ 493 ٨  -    -    -    700 159 3  600 333 5  3٠٠ 493 ٨  9٠٠ ٢95 ٧  400 197 1  اإلدارة العامة1 -

٢٠٠ ٠١4 ٧  -    -    -    500 609 2  700 404 4  ٢٠٠ ٠١4 ٧  800 554 6  400 459  اإلرشاف الداخيل2 -

٠٠٠ 4٨9 4  -    -    -    ٠٠٠ 6٧٠ ١  ٠٠٠ ٨١9 ٢  ٠٠٠ 4٨9 4  800 300 4  200 188  املعايري الدولية والشؤون القانونية3 -

١٠٠ ١3٨ ١  -    -    -    400 423  700 714  ١٠٠ ١3٨ ١  800 914  300 223  األخالقيات4 -

6٠٠ ١34 ٢١  -    -    -    6٠٠ ٨6٢ ٧  ٠٠٠ ٢٧٢ ١3  6٠٠ ١34 ٢١  3٠٠ ٠66 ١9  3٠٠ ٠6٨ ٢  املجموع، الباب األول - باء

6٠٠ 994 ٢٠  -    -    -    -    6٠٠ 994 ٢٠  6٠٠ 994 ٢٠  -    6٠٠ 994 ٢٠  جيم - اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة

9٠٠ ٠٢5 5٢  -    -    -    6٠٠ ٨6٢ ٧  3٠٠ ١63 44  9٠٠ ٠٢5 5٢  ٨٠٠ 3١٧ ٢١  ١٠٠ ٧٠٨ 3٠  املجموع، الباب األول

الباب الثاني - الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

ألف - الربامج

٧٠٠ 696 5١  -    700 696 51  ٧٠٠ 696 5١  ٧٠٠ 696 5١  أوالً - الرتبية

مساعدة الدول األعضاء عىل تحقيق هدف التنمية 1 -
املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030

  233 961 300  ٢33 96١ 3٠٠  12 679 900    -    -  79 424 800 141 856 600  ٢33 96١ 3٠٠

ريادة تنسيق واستعراض/رصد هدف التنمية املستدامة 4 2 -
الخاص بالتعليم حتى عام 2030

  22 828 200  ٢٠٠ ٨٢٨ ٢٢  3 425 300    -    -  1 233 600  18 169 300  ٢٠٠ ٨٢٨ ٢٢

٢٠٠ 4٨6 3٠٨  9٠٠ ٠٢5 ١6٠ 4٠٠ 65٨ ٨٠  -    -    9٠٠ ٨٠١ 6٧  ٢٠٠ 4٨6 3٠٨  ٧٠٠ 696 5١  5٠٠ ٧٨9 ٢56  املجموع، أوالً

معاهد اليونسكو للرتبية

)IBE( 9٠٠ ١95 9  000 900 3  800 247 1  -    -    100 048 4  9٠٠ ١95 9  900 195 9  مكتب الرتبية الدويل لليونسكو

)IIEP( ١٠٠ ١٢٢ 43  900 486 33  000 355 5  -    -    200 280 4  ١٠٠ ١٢٢ 43  100 122 43  معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية

)UIL( ٢٠٠ ٠٨4 ٨  300 983 5  500 533  -    -    400 567 1  ٢٠٠ ٠٨4 ٨  200 084 8  معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة

)IITE( 6٠٠ ٧١٧ ١  000 000 1  -    -    -    600 717  6٠٠ ٧١٧ ١  600 717 1  معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف مجال الرتبية

)IICBA( 9٠٠ 9٨٠ 3  000 000 2  -    -    -    900 980 1  9٠٠ 9٨٠ 3  900 980 3  معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا

معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكاريبي 
 )IESALC(

  2 732 800  ٧ ٢3٨٠٠ ٢  1 732 800    -    -    -  1 000 000  ٧ ٢3٨٠٠ ٢

معهد املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة 
)MGIEP( التابع لليونسكو

  3 493 000  3 493 ٠٠٠  493 000    -    -  2 000 000  1 000 000  3 493 ٠٠٠

5٠٠ 3٢6 ٧٢  ٢٠٠ 3٧٠ 4٨  3٠٠ ١36 9  -    ٠٠٠ ٨٢٠ ١4  5٠٠ 3٢6 ٧٢  -    5٠٠ 3٢6 ٧٢  املجموع، معاهد اليونسكو للرتبية

٧٠٠ ٨١٢ 3٨٠  ١٠٠ 396 ٢٠٨ ٧٠٠ ٧94 ٨9  -    -    9٠٠ 6٢١ ٨٢  ٧٠٠ ٨١٢ 3٨٠  ٧٠٠ 696 5١  ٠٠٠ ١١6 3٢9  املجموع، الربنامج الرئييس األول

3٠٠ 6٠4 ٢٨  -    300 604 28  3٠٠ 6٠4 ٢٨  3٠٠ 6٠4 ٢٨  ثانياً - العلوم الطبيعية

تسخري العلوم، ومنها العلوم األساسية، وكذلك التكنولوجيا 1 -
واالبتكار واملعارف لتحقيق التنمية املستدامة

  32 114 700  3١١ ٢4 ٧٠٠  2 478 900    -    -  10 779 800  18 856 000  3١١ ٢4 ٧٠٠

تعزيز االستعانة بالعلوم من أجل اإلدارة املستدامة للموارد 2 -
الطبيعية والحّد من مخاطر الكوارث ومكافحة تغري املناخ

  19 614 000  ١9 6١4 ٠٠٠  2 021 200    -    -  2 059 200  15 533 600  ١9 6١4 ٠٠٠

تحسني املعارف وتعزيز القدرات عىل كل املستويات من أجل 3 -
تحقيق األمن املائي

  32 717 900  3٧١٧ ٢ 9٠٠  4 415 200    -    -  16 393 500  11 909 200  3٧١٧ ٢ 9٠٠

9٠٠ ٠5٠ ١١3  ٨٠٠ ٢9٨ 46  5٠٠ ٢3٢ ٢9  -    -    6٠٠ 5١9 3٧  9٠٠ ٠5٠ ١١3  3٠٠ 6٠4 ٢٨  6٠٠ 446 ٨4  املجموع، ثانياً

تمول ميزانية الربنامج العادي البالغة 518 مليون دوالر من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء والبالغة 507 ماليني دوالر ومن اعتمادات إضافية قدرها 11 مليون دوالر تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب   1

النفقات العامة ألموال الودائع.

390 39م/5 املعتمدة - امللحق 1 - 518 مليون دوالر



أبواب امليزانية

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية 
التشغيلية

ميزانية 
املوظفني

اعتمادات املجموع
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 

518 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

معاهد اليونسكو للعلوم - مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية 
 )ICTP(

  54 ٧١9 4٠٠  54 ٧١9 4٠٠  819 400    -    -  53 900 000    -  54 ٧١9 4٠٠

4٠٠ ٧١9 54  -    ٠٠٠ 9٠٠ 53  -    -    4٠٠ ٨١9  4٠٠ ٧١9 54  -    4٠٠ ٧١9 54  املجموع، معاهد اليونسكو للعلوم

3٠٠ ٧٧٠ ١6٧  ٨٠٠ ٢9٨ 46  5٠٠ ١3٢ ٨3  -    -    ٠٠٠ 339 3٨  3٠٠ ٧٧٠ ١6٧  3٠٠ 6٠4 ٢٨  ٠٠٠ ١66 ١39  املجموع، الربنامج الرئييس الثاني

٢٠٠ ٠٢٢ ٨  ٢٠٠ ٠٢٢ ٨  ٢٠٠ ٠٢٢ ٨  ٢٠٠ ٠٢٢ ٨  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

تعزيز املعارف والقدرات من أجل حماية املحيطات 1 -
والسواحل وإدارتها إدارة مستدامة

  ٢ ٢٠35 5٢ ٢٠  ٠٠35 5٢  ٠٠ 659 ١٠٠    -  4 ٧٧ ١٢  ٠٠٠ ٨٠٠6 4٢ ٢٠  ٠٠35 5٠٠

٧٠٠ ٢5٧ ٢٨  4٠٠ ٧٧6 ١٢  ٠٠٠ ٨٠٠ 4  -    -    3٠٠ 6٨١ ١٠  ٧٠٠ ٢5٧ ٢٨  ٢٠٠ ٠٢٢ ٨  5٠٠ ٢35 ٢٠  املجموع، اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

4٠٠ ١43 ١9  -    400 143 19  4٠٠ ١43 ١9  4٠٠ ١43 ١9  ثالثاً - العلوم االجتماعية واإلنسانية

حشد املعارف وترسيخ الحقوق واألخالقيات من أجل 1 -
تيسري اإلدماج االجتماعي وتيسري إقامة مجتمعات منصفة 

وتحقيق ذلك

  21 927 100  ٢١ 9١٠٠ ٢٧  3 851 400    -  7 190 700  10 885 000  ٢١ 9١٠٠ ٢٧

تعزيز الحوار بني الثقافات وإرشاك الشابات والشبان يف 2 -
إنشاء مجتمعات تشاركية مساملة

  20 973 400  ٢٠ 9٧3 4٠٠  2 453 400    -  6 105 000  12 415 000  ٢٠ 9٧3 4٠٠

9٠٠ ٠43 6٢  ٠٠٠ 3٠٠ ٢3  ٧٠٠ ٢95 ١3  -    -    ٢٠٠ 44٨ ٢5  9٠٠ ٠43 6٢  4٠٠ ١43 ١9  5٠٠ 9٠٠ 4٢  املجموع، الربنامج الرئييس الثالث

9٠٠ 4١4 34  -    900 414 34  9٠٠ 4١4 34  9٠٠ 4١4 34  رابعاً - الثقافة

حماية أشكال التعبري عن الثقافة والرتاث وحفظها وتعزيزها 1 -
ونقلها من أجل الحوار والتنمية

  47 308 300  4٧ 3٠٨ 3٠٠  6 358 600  31 968 400  8 981 300  4٧ 3٠٨ 3٠٠

تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبري الثقايف وصون الرتاث 2 -
الثقايف غري املادي من أجل التنمية املستدامة

  35 565 300  35 565 3٠٠  4 806 000  24 374 100  6 385 200  35 565 3٠٠

5٠٠ ٢٨٨ ١١٧  5٠٠ 366 ١5  5٠٠ 34٢ 56  -    -    5٠٠ 5٧9 45  5٠٠ ٢٨٨ ١١٧  9٠٠ 4١4 34  6٠٠ ٨٧3 ٨٢  املجموع، الربنامج الرئييس الرابع

6٠٠ 5٧١ ١٧  -    600 571 17  6٠٠ 5٧١ ١٧  6٠٠ 5٧١ ١٧  خامساً - االتصال واملعلومات

توطيد حرية التعبري يف شبكة اإلنرتنت وخارجها، وتعزيز 1 -
جميع جوانب سالمة الصحفيني، وزيادة التنوع واملشاركة يف 

وسائل اإلعالم، ودعم وسائل اإلعالم املستقلة

  20 890 500  ٨ ٢٠9٠ 5٠٠  2 560 500  3 890 000  14 440 000  ٨ ٢٠9٠ 5٠٠

بناء مجتمعات املعرفة عن طريق استخدام تكنولوجيات 2 -
املعلومات واالتصاالت لتعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف 

وصونها

  10 579 200  ١٠ 5٧9 ٢٠٠  3 706 200  1 873 000  5 000 000  ١٠ 5٧9 ٢٠٠

3٠٠ ٠4١ 49  ٠٠٠ 44٠ ١9  ٠٠٠ ٧63 5  -    -    3٠٠ ٨3٨ ٢3  3٠٠ ٠4١ 49  6٠٠ 5٧١ ١٧  ٧٠٠ 469 3١  املجموع، الربنامج الرئييس الخامس

٢٠٠ 963 ٢٠  4٠٠ ١4٠ ١٠  ٠٠٠ ٧٠٠ ٢  -    -    ٨٠٠ ١٢٢ ٨  ٢٠٠ 963 ٢٠  ٢٠٠ 963 ٢٠  معهد اليونسكو لإلحصاء

5٠٠ ٧6١ 9١  -    900 652 6  800 141  -    800 966 84  5٠٠ ٧6١ 9١  4٠٠ 694 53  100 067 38  إدارة املكاتب امليدانية

-    -    -    -    -    التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

١٠٠ 939 9١٧  ٢٠٠ ٧١٨ 335 3٠٠ 4٨١ ٢6٢  ٨٠٠ ١4١  -    ٨٠٠ 59٧ 3١9  ١٠٠ 939 9١٧  5٠٠ ١4٧ ٢١3  6٠٠ ٧9١ ٧٠4  املجموع، الباب الثاني - ألف

باء - الخدمات املتعلقة بالربامج

٠٠٠ 6٠5 4  000 500  -    -    -    000 105 4  ٠٠٠ 6٠5 4  5٠٠ 6٨٢ 3  500 922  تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا1 -

6٠٠ 93٧ ١  -    100 38  -    -    500 899 1  6٠٠ 93٧ ١  ٧٠٠ 64١ ١  900 295  تنسيق ورصد األنشطة لتحقيق املساواة بني الجنسني2 -

6٠٠ ١٧9 ١٢  000 400  -    -    300 382 4  300 397 7  6٠٠ ١٧9 ١٢  ٠٠٠ 959 ١٠  600 220 1  التخطيط االسرتاتيجي3 -

٨٠٠ ٧١5 ١3  -    000 000 4  -    -    800 715 9  ٨٠٠ ٧١5 ١3  ١٠٠ 99١ ٨  700 724 4  إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة4 -

6٠٠ ٨١4 ٢4  000 420 2  -    600 930 2  -    000 464 19  6٠٠ ٨١4 ٢4  6٠٠ 59٧ ١٨  000 217 6  العالقات الخارجية وإعالم الجمهور 5 -

5٠٠ ٢5١ ٢  -    000 200  -    -    500 051 2  5٠٠ ٢5١ ٢  4٠٠ 565 ١  100 686  دعم وتنسيق العمل امليداني6 -

١٠٠ 5٠4 59  ٠٠٠ 3٢٠ 3  ١٠٠ ٢3٨ 4  6٠٠ 93٠ ٢  3٠٠ 3٨٢ 4  ١٠٠ 633 44  ١٠٠ 5٠4 59  3٠٠ 43٧ 45  ٨٠٠ ٠66 ١4  املجموع، الباب الثاني - باء

تمول ميزانية الربنامج العادي البالغة 518 مليون دوالر من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء والبالغة 507 ماليني دوالر ومن اعتمادات إضافية قدرها 11 مليون دوالر تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب   1

النفقات العامة ألموال الودائع.

39م/5 املعتمدة - امللحق 1 -  518 مليون دوالر 391



أبواب امليزانية

 التوزيع بحسب امليزانية التشغيلية
وميزانية املوظفني

التوزيع بحسب مصدر التمويل

امليزانية 
التشغيلية

ميزانية 
املوظفني

اعتمادات املجموع
ميزانية الربنامج 
العادي1 البالغة 

518 مليون 
دوالر

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

الصناديق املدرة 
للدخل

املساهمات 
الطوعية

املجموعالعجز

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

4٠٠ ٢١٠ ١3  -    -    -    -    4٠٠ ٢١٠ ١3  4٠٠ ٢١٠ ١3  ٨٠٠ 366 ١  6٠٠ ٨43 ١١  جيم - برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

6٠٠ 653 99٠  ٢٠٠ ٠3٨ 339 4٠٠ ٧١9 ٢66  4٠٠ ٠٧٢ 3  3٠٠ 3٨٢ 4  3٠٠ 44١ 3٧٧  6٠٠ 653 99٠  6٠٠ 95١ ٢59  ٠٠٠ ٧٠٢ ٧3٠  املجموع، الباب الثاني

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

٧٠٠ 6١3 ١3  300 887 5  4٠٠ ٧٢6 ٧  ٧٠٠ 6١3 ١3  ٧٠٠ 6١3 ١3  ألف - إدارة املوارد البرشية

وضع خطة العمل الخاصة باسرتاتيجية إدارة املوارد 1 -
البرشية للفرتة 2017-2022 وتنفيذها

  462 800  46٨٠٠ ٢  462 800  46٨٠٠ ٢

تعزيز قدرات املوظفني لضمان األداء الرفيع املستوى 2 -
واالمتياز 

  644 900  644 9٠٠  644 900  644 9٠٠

5٠٠ ٨٠3 ١4  500 803 14  5٠٠ ٨٠3 ١4  500 803 14  تهيئة ظروف عمل مؤاتية وجذابة 3 -

9٠٠ 5٢4 ٢9  -    -    -    3٠٠ ٨٨٧ 5  6٠٠ 63٧ ٢3  9٠٠ 5٢4 ٢9  ٧٠٠ 6١3 ١3  ٢٠٠ 9١١ ١5  املجموع، الباب الثالث - ألف

٧٠٠ ٢4٢ ١٧  -    4٠٠ ١٨٨  -    6٠٠ 344 6  ٧٠٠ ٧٠9 ١٠  ٧٠٠ ٢4٢ ١٧  3٠٠ ٢١5 ١6  4٠٠ ٠٢٧ ١  باء - إدارة الشؤون املالية

٧٠٠ ١55 3٠  -    -    ٠٠٠ 59١ ٨  -    ٧٠٠ 564 ٢١  ٧٠٠ ١55 3٠  ٧٠٠ ١55 3٠  جيم - إدارة خدمات الدعم 

9٠٠ ٧٧١  -    -    -    -    900 771  9٠٠ ٧٧١  900 771  إدارة وتنسيق خدمات الدعم واملشرتيات1 -

9٠٠ ١49 ١٢  -    -    000 266 10  -    900 883 1  9٠٠ ١49 ١٢  900 149 12  إدارة اللغات والوثائق2 -

6٠٠ 5٨٠ ١٧  -    -    700 406 14  -    900 173 3  6٠٠ 5٨٠ ١٧  600 580 17  إدارة املرافق واملؤتمرات والفعاليات الثقافية3 -

١٠٠ 65٨ 6٠  -    -    ٧٠٠ ٢63 33  -    4٠٠ 394 ٢٧  ١٠٠ 65٨ 6٠  ٧٠٠ ١55 3٠  4٠٠ 5٠٢ 3٠  املجموع، الباب الثالث - جيم

دال -  البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

  5٨١ 4٠٠  6 ٧٨6 ٧  ٢٠٠ 36٧ 6٠٠  4 6٢6 ٧ ٢  ٧٠٠4٠ 9٧  -    -    ٠٠ 36٧ 6٠٠

١٠٠ 6٨١ ١3  -    -    ٠٠٠ ٨34 3  -    ١٠٠ ٨4٧ 9  ١٠٠ 6٨١ ١3  ٧٠٠ ١٢٠ ١٢  4٠٠ 56٠ ١  هاء - إدارة األمن والسالمة

4٠٠ 4٧4 ١٢٨  -    4٠٠ ١٨٨  ٧٠٠ ٠9٧ 3٧  ٨٠٠ 9٧٢ ١4  5٠٠ ٢١5 ٧6  4٠٠ 4٧4 ١٢٨  6٠٠ ٨9١ ٧٨  ٨٠٠ 5٨٢ 49  املجموع، الباب الثالث

9٠٠ ١53 ١٧١ ١ ٢٠٠ ٠3٨ 339 ٨٠٠ 9٠٧ ٢66  ١٠٠ ١٧٠ 4٠  ٧٠٠ ٢١٧ ٢٧  ١٠٠ ٨٢٠ 49٧  9٠٠ ١53 ١٧١ ١ ٠٠٠ ١6١ 36٠  9٠٠ 99٢ ٨١٠  املجموع، األبواب من األول إىل الثالث

األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت املتعلقة باملوظفني )تصنيف 
الوظائف وحاالت إنهاء الخدمة بالرتايض)

    -    -    -    -    -

األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل للتأمني 
الصحي بعد انتهاء الخدمة

  3 ١٠٠ ٢٨٢  3 ١٠٠ ٢٨٢  3 ١٠٠ ٢٨٢  3 ١٠٠ ٢٨٢

 الباب الرابع - سداد قروض تجديد مباني املقر ومبنى
مكتب الرتبية الدويل      

  ١٨ ١٢6 ١٨ ١٢  ٢٠٠6 ١٨ ١٢  ٢٠٠6 ١٨ ١٢  ٢٠٠6 ٢٠٠

6٠٠ ٧١١ 4  6٠٠ ٧١١ 4  6٠٠ ٧١١ 4  ٠٠٠ ٨٢5 ٢  6٠٠ ٨٨6 ١  الباب الخامس - الزيادات املتوقعة يف التكاليف

٨٠٠ 333 ١9١ ١ ٢٠٠ ٠3٨ 339 ٨٠٠ 9٠٧ ٢66  ١٠٠ ١٧٠ 4٠  ٧٠٠ ٢١٧ ٢٧  ٠٠٠ ٠٠٠ 5١٨  ٨٠٠ 333 ١9١ ١ ١٠٠ ٢6٨ 366  ٧٠٠ ٠65 ٨٢5  املجموع، األبواب من األول إىل الخامس

الخصم املتعلق باسرتداد التكاليف اإلدارية من املساهمات 
الطوعية

 (٧٠٠ ٢١٧ ٢٧) )٧٠٠ ٢١٧ ٢٧(

التسوية والخصم املتعلقان بالنفقات الداخلية املقدرة 
الراجعة إىل الصناديق املدرة للدخل

 (١٠٠ ٧٨٠ ١٠) )١٠٠ ٧٨٠ ١٠(

٠٠٠ 336 ١53 ٠٠٠١ 336 ١53 ١مجموع امليزانية الصايف

تمول ميزانية الربنامج العادي البالغة 518 مليون دوالر من االشرتاكات املقرَّرة للدول األعضاء والبالغة 507 ماليني دوالر ومن اعتمادات إضافية قدرها 11 مليون دوالر تؤخذ من االحتياطيات املتوافرة يف حساب   1

النفقات العامة ألموال الودائع.

392 39م/5 املعتمدة - امللحق 1  - 518 مليون دوالر
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امللحق الثاني - ملخص الوظائف الثابتة يف إطار امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر 
)خطة اإلنفاق)

الجدول 1 - الوظائف الثابتة بحسب الدرجات

القطاع / الوحدة

املجموع يف املقر وامليدانالوظائف يف امليدانالوظائف يف املقر

املجموع يف امليداناملجموع يف املقر

م ع / ن م ع
م م ع

التكاليفالوظائفالتكاليفالوظائفمحم وممديرالتكاليفالوظائفخ عممدير

دوالردوالردوالر

الباب األول – السياسة العامة واإلدارة

5٠٠ ٢5١ ٢  9  -    -    -    -    -    -    5٠٠ ٢5١ ٢  9  6  2  1  -    الهيئتان الرئاسيتانألف -

3٠٠ ٠66 ١9 63,5-    -    -    -    -    -    3٠٠ ٠66 ١9 4414,563,5  3  2  اإلدارة باء -

٨٠٠ 3١٧ ٢١  ٧٢,5-    -    -    -    -    -    ٨٠٠ 3١٧ ٢١  46٢٠,5٧٢,5  4  ٢            املجموع، الباب األول

الباب الثاني - الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

الربامجألف -

)ED( ٧٠٠ 696 5١ 200  400 525 28 112  10  34  67  1  3٠٠ ١٧١ ٢3 88  30  53  4  1  قطاع الرتبية

)SC( 3٠٠ 6٠4 ٢٨ 200110,5 556 10 243,5  2615,5  -    ١٠٠ ٠4٨ ١٨ 67  22  341  1  قطاع العلوم الطبيعية

)IOC( ٢٠٠ ٠٢٢ ٨  80027,5 407 2  8,5-    62,5-    4٠٠ 6١4 5  19  5  13-    1  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

)SHS( 4٠٠ ١43 ١9 67  500 611 5  18  -    1  17  -    9٠٠ 53١ ١3 49  14  32  2  1  قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية

)CLT( 9٠٠ 4١4 34 142  700 954 10 49  1  23  25  -    ٢٠٠ 46٠ ٢3 93  35  54  3  1  قطاع الثقافة

)CI( 6٠٠ 5٧١ ١٧ 75  000 715 5  30  1  18  11  -    6٠٠ ٨56 ١١ 45  16  26  2  1  قطاع االتصال واملعلومات

4٠٠ 694 53 389  000 507 52 384  281  9  63  31  4٠٠ ١٨٧ ١  5  2  3  -    -    إدارة املكاتب امليدانية

-    -    -    -    -    -    -    -    -    -  -    -    -    -    التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

)AFR( 5٠٠ 6٨٢ 3  14  600 384  2  1  -    1  -    9٠٠ ٢9٧ 3  12  5  5  1  1  تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا

تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق املساواة بني 
)GE( الجنسني

    -  1  3  1  5  ١ 64٧٠٠ ١    -    -    -    -    -    -  5  ١ 64٧٠٠ ١

)BSP( ٠٠٠ 959 ١٠ 32  -    -    -    -    -    -    ٠٠٠ 959 ١٠ 32  8  22  2  -    التخطيط االسرتاتيجي

)OKM( ١٠٠ 99١ ٨  37,5-    -    -    -    -    -    ١٠٠ 99١ ٨  1037,5  27  0,5-    إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة

)ERI( 6٠٠ 59٧ ١٨  75  700 020 1  3  -    -    3  -    9٠٠ 5٧6 ١٧  72  31  38  2  1  العالقات الخارجية وإعالم الجمهور

)FSC( 4٠٠ 565 ١  5  -    -    -    -    -    -    4٠٠ 565 ١  5  1  3  1  -    دعم وتنسيق العمل امليداني

٨٠٠ 366 ١  7  -    -    -    -    -    -    ٨٠٠ 366 ١  7  6  1  -    -    برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسيةجيم -

6٠٠ 95١ ٢59 ١٨6,5 9٠٠١ 6٨٢ ١١٧  65٠  ٢96  ١٠3  ٢١9  3٢  ٧٠٠ ٢6٨ ١4٢  ١٨6536,5  3٢١  ٨٢١,5            املجموع، الباب الثاني
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القطاع / الوحدة

املجموع يف املقر وامليدانالوظائف يف امليدانالوظائف يف املقر

املجموع يف امليداناملجموع يف املقر

م ع / ن م ع
م م ع

التكاليفالوظائفالتكاليفالوظائفمحم وممديرالتكاليفالوظائفخ عممدير

دوالردوالردوالر

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

700 613 13  59,5-    -    -    -    -    -    ٧٠٠ 6١3 ١3  2731,559,5  1  -    إدارة املوارد البرشية )HRM(ألف -

300 215 16  65  -    -    -    -    -    -    3٠٠ ٢١5 ١6  65  33  31  1  -     إدارة الشؤون املالية )BFM(باء -

700 155 30  146  -    -    -    -    -    -    ٧٠٠ ١55 3٠  146  106  38  2  -    إدارة خدمات الدعم )MSS(جيم -

البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا دال -
)IOP( املعلومات واالتصاالت

    -0,5  11  2132,5  6 ٧٨6 ٢٠٠    -    -    -    -    -    -32,5  6 786 200

700 120 12  85  -    -    -    -    -    -    ٧٠٠ ١٢٠ ١٢  85  82  3  -    -    إدارة األمن والسالمة )SEC(هاء -

6٠٠ ٨9١ ٧٨ 3٨٨  -    -    -    -    -    -    6٠٠ ٨9١ ٧٨ 3٨٨  ١١٠٢٧3,5  4,5-              املجموع، الباب الثالث

٠٠٠ ١6١ 36٠ 64٧ ١  9٠٠ 6٨٢ ١١٧ 65٠  ٢96  ١٠3  ٢١9  3٢  ١٠٠ 4٧٨ ٢4٢  99٧  4٨٠  4٧٧  3٠  ١٠            املجموع العام، األبواب من األول إىل الثالث
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امللحق الثاني - ملخص الوظائف الثابتة يف إطار امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 5١٨ مليون دوالر 
)خطة اإلنفاق)

الجدول 2 - الوظائف الثابتة يف امليدان بحسب املناطق والدرجات

 املجموع املنطقة / عدد الوظائف يف امليدان
 يف امليدان

أمريكا الالتينية والكاريبيأوروبا وأمريكا الشماليةآسيا واملحيط الهاديالدول العربيةأفريقياالربنامج الرئييس / القطاع / الوحدة

 املجموعمحيلم/م ومدير املجموعمحيلم/م ومدير املجموعمحيلم/م ومدير املجموعمحيلم/م ومدير املجموعمحيلم/م ومدير

 ١١٢   ٢١   2   19   -     5   -     5   -     33   5   28   -     ١٨   1   16   1   35   2   33   -    الربنامج الرئييس األول - الرتبية)1(

43,5  ٧   -     7   -     ٢   -     2   -    ١٢,5  1  11,5  -     ٧   1   6   -     ١5   -     15   -    )الربنامج الرئييس الثاني - العلوم الطبيعية)1

٨,5  ٢   -     2   -     3   -     3   -    ٢,5  -    2,5  -     -     -     -     -     ١   -     1   -    اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

 ١٨   4   -     4   -     -     -     -     -     6   -     6   -     3   -     3   -     5   -     5   -    الربنامج الرئييس الثالث - العلوم االجتماعية واإلنسانية

 49   ٧   -     7   -     ١   -     1   -     ١4   1   13   -     6   -     6   -     ٢١   -     21   -    الربنامج الرئييس الرابع - الثقافة

 3٠   6   -     6   -     -     -     -     -     ٨   -     8   -     5   1   4   -     ١١   -     11   -    الربنامج الرئييس الخامس - االتصال واملعلومات

 3٨4  ٧9,5  59  13,5  7   ١3   7   2   4  ١٠3,5  78  16,5  9   6١   43   13   5   ١٢٧   94   27   6  اإلدارة امليدانية للربامج الالمركزية

 645  ١٢6,5  6١  5٨,5  ٧   ٢4   ٧   ١3   4  ١٧9,5  ٨5  ٨5,5  9   ١٠٠   46   4٨   6   ٢١5   96   ١١3   6  املجموع، الباب الثاني - ألف)٢(

الباب الثاني - باء

 ٢   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     ٢   1   1   -    إدارة أفريقيا

 3   -     -     -     -     ٢   -     2   -     ١   -     1   -     -     -     -     -     -     -     -     -    قطاع العالقات الخارجية وإعالم الجمهور

 65٠   ١٢٧   6١   59   ٧   ٢6   ٧   ١5   4  ١٨٠,5  ٨5  ٨6,5  9   ١٠٠   46   4٨   6   ٢١٧   9٧   ١١4   6  املجموع، الالمركزية

)3(%%33,4%١5,4%٢٧,٨%4,١%٠9,5%١٠٠

)1( باستثناء معاهد اليونسكو.
)2( باستثناء معهد اليونسكو لإلحصاء.

)3( تببن هذه النسبة املئوية وزن كل منطقة يف شبكة اليونسكو امليدانية من حيث عدد الوظائف الثابتة يف امليدان. الر
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امللحق الثالث - ملخص اعتمادات ميزانية الربنامج العادي بحسب بنود اإلنفاق الرئيسية
امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 518 مليون دوالر

اعتمادات ميزانية الربنامج العادي 

 التقديرات 
 اإلجمالية

 ٢٠١9-٢٠١٨  بنود اإلنفاق الرئيسية 

 تكاليف البعثات  استحقاقات املوظفني 

 تكاليف 
االستشاريني 

والخرباء 

 الخدمات 
 التعاقدية 

)مثل إنتاج 
الوثائق، 

والبحوث، 
وحلقات التدارس 

واالجتماعات 
املتعاقد عليها 

وغريها( 

 التدريب 
الخارجي واملنح 

والتحويالت 
األخرى 

 اللوازم واملواد 
االستهالكية 

وتكاليف التشغيل 
األخرى 

 النفقات األخرى 

 تكاليف الوظائف الثابتة 

 املوظفون 
املؤقتون 

 استحقاقات 
املوظفني األخرى 
)مثل  املساهمات 

يف اشرتاكات 
صندوق التأمني 
الصحي الخاصة 

باملشرتكني 
املنتسبني وغريها( 

بعثات املندوبني 
واألشخاص 
الخارجيني

تكاليف بعثات 
املوظفني

 امليدان  املقر 

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

 الباب األول – السياسة العامة واإلدارة

٧٠٠ ٨96 9   100 68   900 117 1   -     200 544 1   000 000 3   000 15   000 900   -      000 000 1  -      500 251 2  الهيئتان الرئاسيتانألف -

٠٠٠ ٢٧٢ ١3   000 72   900 644   000 16   000 20   400 107   000 128 1   000 60   -     000 20   -     700 203 11   اإلدارةباء -

6٠٠ 994 ٢٠   000 220   500 827 2   000 637 11   100 148 6   -     000 162   -     -     -     -     -     اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدةجيم -

3٠٠ ١63 44   ١٠٠ 36٠   3٠٠ 59٠ 4   ٠٠٠ 653 ١١   3٠٠ ٧١٢ ٧   4٠٠ ١٠٧ 3   ٠٠٠ 3٠5 ١   ٠٠٠ 96٠   -     ٠٠٠ ٠٢٠ ١   -     ٢٠٠ 455 ١3   املجموع، الباب األول

 

 الباب الثاني - الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

٨٠٠ 59٧ 3١9   200 747   800 172 25   600 761 27   200 467 15   900 060 12   500 114 8   300 736 4   -     800 389 12   600 277 116   900 869 96   الربامجألف -

١٠٠ 633 44   100 109   900 242 1   000 123   100 703   500 412   700 656   000 131   -      800 361  300 405 1   700 487 39   الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

4٠٠ ٢١٠ ١3   -     100 52   500 711 11   000 20   000 20   000 20   -     -     000 20   -      800 366 1  برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسيةجيم -

 

3٠٠ 44١ 3٧٧   3٠٠ ٨56   ٨٠٠ 46٧ ٢6   ١٠٠ 596 39   3٠٠ ١9٠ ١6   4٠٠ 493 ١٢   ٢٠٠ ٧9١ ٨   3٠٠ ٨6٧ 4   -     6٠٠ ٧٧١ ١٢   9٠٠ 6٨٢ ١١٧   4٠٠ ٧٢4 ١3٧   املجموع، الباب الثاني

 
 الباب الثالث - الخدمات الداخلية

6٠٠ 63٧ ٢3   000 15   100 466   400 444   700 447 3   000 175   000 119   -      000 100 11  000 144   -      400 726 7  إدارة املوارد البرشيةألف -

٧٠٠ ٧٠9 ١٠   -     500 562   500 75   000 141   000 25   000 25   -     -     000 10   -      700 870 9  إدارة الشؤون املاليةباء -

4٠٠ 394 ٢٧   000 60   700 409 4   000 40   000 170 1   000 40   000 40   000 40   -      000 30  -      700 564 21  إدارة خدمات الدعمجيم -

٧٠٠ 6٢6 4   -     400 206   000 5   000 298   000 50   000 12   -     -     000 10   -      300 045 4  البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتدال -

١٠٠ ٨4٧ 9   600 188   100 620   000 30   000 480   -     000 50   -     -     700 191   -      700 286 8  إدارة األمن والسالمةهاء -

5٠٠ ٢١5 ٧6   6٠٠ ٢63   ٨٠٠ ٢64 6   9٠٠ 594   ٧٠٠ 536 5   ٠٠٠ ٢9٠   ٠٠٠ ٢46   ٠٠٠ 4٠   ٠٠٠ ١٠٠ ١١   ٧٠٠ 3٨5   -     ٨٠٠ 493 5١   املجموع، الباب الثالث

١٠٠ ٨٢٠ 49٧   ٠٠٠ 4٨٠ ١   9٠٠ 3٢٢ 3٧   ٠٠٠ ٨44 5١   3٠٠ 439 ٢9   ٨٠٠ ٨9٠ ١5   ٢٠٠ 34٢ ١٠   3٠٠ ٨6٧ 5   ٠٠٠ ١٠٠ ١١   3٠٠ ١٧٧ ١4   9٠٠ 6٨٢ ١١٧   4٠٠ 6٧3 ٢٠٢   املجموع، األبواب من األول إىل الثالث

 
األموال االحتياطية املخصصة للتعديالت املتعلقة باملوظفني )تصنيف الوظائف وحاالت إنهاء الخدمة 

بالرتايض(
     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

١٠٠ ٢٨٢ 3   -     -     -     -     -     -     -     -     -     700 205 1   400 076 2   األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة
 

٢٠٠ ١٨6 ١٢   200 186 12   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     الباب الرابع - سداد قروض تجديد مباني املقر ومبنى مكتب الرتبية الدويل 

 

6٠٠ ٧١١ 4   600 886 1   -     -     -     -     -     -     -     -     800 037 1   200 787 1   الباب الخامس - الزيادات املتوقعة يف التكاليف والنفقات الطارئة 

            
٠٠٠ ٠٠٠ 5١٨  ٨٠٠ 55٢ ١5  9٠٠ 3٢٢ 3٧  ٠٠٠ ٨44 5١  3٠٠ 439 ٢9  ٨٠٠ ٨9٠ ١5  ٢٠٠ 34٢ ١٠  3٠٠ ٨6٧ 5  ٠٠٠ ١٠٠ ١١  3٠٠ ١٧٧ ١4  4٠٠ 9٢6 ١١9  ٠٠٠ 53٧ ٢٠6  املجموع، األبواب من األول إىل الخامس
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سية
ق الرئي

إلنفا
ب بنود ا

س
ح

ي ب
ج العاد

ربنام
ميزانية ال

ت 
عتمادا

ص ا
خ

مل
ث - 

ق الثال
ح

املل
ت ميزانية الربنامج العادي البالغة 518 مليون دوالر

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادا

ي 
ج العاد

ربنام
ت ميزانية ال

اعتمادا

ت 
 التقديرا

اإلجمالية
 

 ٢٠١9-٢٠١٨
سية 

 بنود اإلنفاق الرئي

ني 
ت املوظف

ستحقاقا
 ا

ت 
ف البعثا

 تكالي

ف 
 تكالي

ني 
شاري

االست
والخرباء 

ت 
 الخدما

التعاقدية 
)مثل إنتاج  
الوثائق، 

والبحوث، 
س 

ت التدار
وحلقا

ت 
واالجتماعا

املتعاقد عليها 
وغريها( 

 التدريب 
الخارجي واملنح 

والتحويالت 
األخرى 

 اللوازم واملواد 
االستهالكية 

شغيل 
ف الت

وتكالي
األخرى 

ت األخرى 
 النفقا

ف الثابتة 
ف الوظائ

 تكالي

 املوظفون 
املؤقتون 

ت 
ستحقاقا

 ا
ني األخرى 

املوظف
ت 

ساهما
)مثل  امل

ت 
شرتاكا

يف ا
ني 

صندوق التأم
صة 

صحي الخا
ال

ني 
شرتك

بامل
ني وغريها( 

سب
املنت

ني 
ت املندوب

بعثا
ص 

واألشخا
ني

الخارجي

ت 
ف بعثا

تكالي
ني

املوظف
 املقر 

 امليدان 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

 دوالر 
 دوالر 

سة العامة واإلدارة
سيا

ب األول – ال
البا

 

ف -
أل

سيتان
الهيئتان الرئا

  2 251 500 
     -

  1 000 000 
     -

   900 000
   15 000

   3 000 000
   1 544 200

     -
   1 117 900

   68 100
   9 ٨96 ٧٠٠

باء -
اإلدارة

   11 203 700
     -

   20 000
     -

   60 000
   1 128 000

   107 400
   20 000

   16 000
   644 900

   72 000
   ١3 ٠٠٠ ٢٧٢

جيم -
حدة

ظومة األمم املت
رتكة ملن

ش
سهام يف األجهزة امل

اإل
     -

     -
     -

     -
     -

   162 000
     -

   6 148 100
   11 637 000

   2 827 500
   220 000

   ٢٠ 994 6٠٠

ب األول
جموع، البا

امل
   ١3 455 ٢٠٠

     -
   ٠٠٠ ٠٢٠ ١

     -
   96٠٠٠ ٠

   ١ 3٠5 ٠٠٠
   3 ١٠٧ 4٠٠

   ٧١٢ ٧ 3٠٠
   ١١ 653 ٠٠٠

   4 59٠ 3٠٠
   36١٠٠ ٠

   44 ١63 3٠٠ 

ج
ربام

ت املتعلقة بال
خدما

ج وال
ربام

ب الثاني - ال
البا

 

ف -
أل

ج
ربام

ال
   96 869 900

   116 277 600
   12 389 800

     -
   4 736 300

   8 114 500
   12 060 900

   15 467 200
   27 761 600

   25 172 800
   747 200

   3١9 59٨٠٠ ٧

باء -
ج

ربام
ت املتعلقة بال

خدما
ال

   39 487 700
   1 405 300

  361 800 
     -

   131 000
   656 700

   412 500
   703 100

   123 000
   1 242 900

   109 100
   44 633 ١٠٠

جيم -
سية

ح الدرا
ج املن

همة وبرنام
سا

ج امل
برنام

  1 366 800 
     -

   20 000
     -

     -
   20 000

   20 000
   20 000

   11 711 500
   52 100

     -
   ١3 ٢١٠ 4٠٠ 

ب الثاني
جموع، البا

امل
   ١3٧٢ ٧4 4٠٠

   ١١٧ 6٨٢ 9٠٠
   ٧٧١ ١٢ 6٠٠

     -
   4 ٨6٧ 3٠٠

   ٧ ٨9٢٠٠ ١
   ١٢ 493 4٠٠

   ١6 ١9٠ 3٠٠
   39 596 ١٠٠

   ٢6 46٨٠٠ ٧
   ٨56 3٠٠

   3٧٧ 44١ 3٠٠ 
خلية

ت الدا
خدما

ث - ال
ب الثال

البا
 

ف -
أل

رشية
إدارة املوارد الب

  7 726 400 
     -

   144 000
  11 100 000 

     -
   119 000

   175 000
   3 447 700

   444 400
   466 100

   15 000
   ٢3 63٧ 6٠٠

باء -
شؤون املالية

إدارة ال
  9 870 700 

     -
   10 000

     -
     -

   25 000
   25 000

   141 000
   75 500

   562 500
     -

   ٧٠ ١٠9 ٧٠٠

جيم -
ت الدعم

خدما
إدارة 

  21 564 700 
     -

  30 000 
     -

   40 000
   40 000

   40 000
   1 170 000

   40 000
   4 409 700

   60 000
   ٢٧ 394 4٠٠

دال -
ت

صاال
ت واالت

جيا املعلوما
صة بتكنولو

خا
ت ال

سية والعمليا
سا

البنى األ
  4 045 300 

     -
   10 000

     -
     -

   12 000
   50 000

   298 000
   5 000

   206 400
     -

   4 6٢6 ٧٠٠

هاء -
سالمة

إدارة األمن وال
  8 286 700 

     -
   191 700

     -
     -

   50 000
     -

   480 000
   30 000

   620 100
   188 600

   9 ٨4١٠٠ ٧

ث
ب الثال

جموع، البا
امل

   5١ 493 ٨٠٠
     -

   3٨5 ٧٠٠
   ٠٠٠ ١٠٠ ١١

   4٠٠٠ ٠
   ٢46 ٠٠٠

   ٢9٠٠٠ ٠
   5 536 ٧٠٠

   594 9٠٠
   6 ٢64 ٨٠٠

   ٢63 6٠٠
   ٧6 ٢١5 5٠٠

ث
ب من األول إىل الثال

جموع، األبوا
امل

   ٢٠٢ 6٧3 4٠٠
   ١١٧ 6٨٢ 9٠٠

   ١4 ١٧٧ 3٠٠
   ٠٠٠ ١٠٠ ١١

   5 ٨6٧ 3٠٠
   ١٠ 34٢٠٠ ٢

   ١5 ٨9٨٠٠ ٠
   ٢9 439 3٠٠

   5٨ ١44 ٠٠٠
   3٧ 3٢٢ 9٠٠

   ١ 4٠٠٠ ٨٠
   49١٠٠ ٨٢٠ ٧ 

ف وحاالت إنهاء الخدمة 
ف الوظائ

صني
ني )ت

صة للتعديالت املتعلقة باملوظف
ص

طية املخ
األموال االحتيا

يض(
بالرتا

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

صحي بعد انتهاء الخدمة
ني ال

ت الطويلة األجل للتأم
صة لاللتزاما

ص
طية املخ

األموال االحتيا
   2 076 400

   1 205 700
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

   3 ١٠٠ ٢٨٢ 
رتبية الدويل 

ب ال
جديد مباني املقر ومبنى مكت

ض ت
سداد قرو

ب الرابع - 
البا

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

   12 186 200
   ١٨ ١٢6 ٢٠٠ 

طارئة 
ت ال

ف والنفقا
ت املتوقعة يف التكالي

س - الزيادا
خام

ب ال
البا

   1 787 200
   1 037 800

     -
     -

     -
     -

     -
     -

     -
     -

   1 886 600
   4 ٧١١ 6٠٠

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

س
خام

ب من األول إىل ال
جموع، األبوا

امل
  ٢٠6 53٠٠٠ ٧

  ١١9 9٢6 4٠٠
  ١4 ١٧٧ 3٠٠

  ٠٠٠ ١٠٠ ١١
  5 ٨6٧ 3٠٠

  ١٠ 34٢٠٠ ٢
  ١5 ٨9٨٠٠ ٠

  ٢9 439 3٠٠
  5٨ ١44 ٠٠٠

  3٧ 3٢٢ 9٠٠
  ١5 55٨٠٠ ٢

  5٠٠٠ ٠٠٠ ١٨

امللحق الرابع: ملخص الصناديق الذاتية التمويل

يتبع
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امللحق الرابع: ملخص الصناديق الذاتية التمويل

يتبع
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امللحق الخامس - خطة التقييم الخاصة بالوثيقة 39م/5 )٢٠١٨-٢٠٢١(

وضعت خطة التقييم الخاصة بالوثيقة 39م/5 بعد إجراء تقدير متوازن ألولويات التقييم الواردة يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل 
)37م/4( واملنبثقة منها ولسياسة اليونسكو الخاصة بالتقييم. وتشتمل الخطة عىل املجاالت الرئيسية لنطاق التقييم وهي: )أ( عمليات 
تقييم الربنامج، بما يف ذلك املوضوعات الشاملة؛ )ب( وضمان جودة عمليات التقييم يف منظومة اليونسكو؛ )جـ( والتقارير النظامية. 
وتعترب خطة التقييم الواردة أدناه خطة إرشادية من حيث أنها ستُعدل بانتظام كي تواكب تغرّي االحتياجات واألولويات، وتبنّي عمليات 

التقييم املحددة التي تطلبها منها الهيئتان الرئاسيتان و/أو الجهات املانحة أو غريها.

التي تشملها الوثيقة م/5 خالل  النتائج املنشودة يف املجاالت  التقييم إىل تقديم تغطية تقييمية كاملة لكل نتيجة من  وترمي خطة 
الرئاسيتني  والهيئتني  اإلداريني  املسؤولني  كبار  تُجرى  التي  التقييم  عمليات  وبذلك، ستُزود  األربعة.  األعوام  ذات  الربنامجية  الدورة 
واملوظفني املعنيني بالربامج بقاعدة أدلة أمتن للنواتج الخاصة بكل برنامج من الربامج الرئيسية. وبالتايل، ستمثل النتائج والتوصيات 
املستندة إىل األدلة واملنبثقة من التقييم إسهاماً أساسياً يف التقرير االسرتاتيجي الخاص بالنتائج الذي يهدف إىل تحقيق جملة أمور، 

منها تقديم مقرتحات إلدخال تحسينات محتملة عىل الربامج وإعادة توجيهها وتكييفها.

٢٠٢٠-٢٠١٨٢٠٢١–٢٠١9نطاق التقييم

إجراء ما ال يقل عن عملية تقييم واحدة ذات أهمية اسرتاتيجية لكل نتيجة من النتائج الربامج
املنشودة يف املجاالت التي تشملها الربامج الرئيسية الخمسة خالل الدورة الربنامجية ذات 

األعوام األربعة )إجراء ما يقارب 10 عمليات تقييم خاصة بالربنامج يف كل فرتة من فرتات 
العامني(

إجراء ما ال يقل عن عملية تقييم شاملة ذات 
أهمية اسرتاتيجية

ينبغي تحديد املوضوعات• 

إجراء ما ال يقل عن عملية تقييم مستعرضة 
ذات أهمية اسرتاتيجية

ينبغي تحديد املوضوعات• 

ضمان جودة نظام التقييم الالمركزي 
ودعمه

دعم شبكات جهات االتصال املعنية بالتقييم واستيفاء املبادئ التوجيهية للتقييم• 

التقرير السنوي ملرفق اإلرشاف الداخيل والتقرير الدوري عن التقييمات املنجزة• األنشطة النظامية
استعراض توليفي للتقييمات املنجزة• 
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 النسخة األولية
للوثيقة 39م/5 املعتمدة

تصويب

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة



تُعدل يف الباب الثاني - ألف الرسوم البيانية الخاصة بالربنامج الرئييس الثاني - العلوم الطبيعية، عىل 
النحو التايل:

 توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية(، باستثناء املركز الدويل للفيزياء النظرية،
بحسب املناطق واملقر )اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 595.2 مليون دوالر(

١٣٫١
٪١١

١٣٫٤
٪١١

٦٫٥
٪٥١٧٫٦

٪١٥

٥١٫٨
٪٤٤

١٦٫١
٪١٤

أوروبا وأمريكا
الشمالية

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

املقر

الدول
العربية

أفريقيا 

آسيا 
واملحيط الهادي 

 

بماليني الدوالرات

 توزيع مجموع املوارد )ميزانية املوظفني وامليزانية التشغيلية(، باستثناء املركز الدويل للفيزياء النظرية،
بحسب املناطق واملقر )اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 518 مليون دوالر(

١٣٫٨
٪١٢

١٣٫٤
٪١٢

٥٫٥
٪٥١٦٫٥

٪١٥

٤٨٫٧
٪٤٣

١٥٫١
٪١٣

أوروبا وأمريكا
الشمالية

أمريكا الالتينية 
والكاريبي 

املقر

الدول
العربية

أفريقيا 

آسيا 
واملحيط الهادي 

 

بماليني الدوالرات
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