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 الملخص
 .احملرز يف تنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤمتر العامطالع أعضاء اجمللس التنفيذي على التقدم إيرمي هذا التقرير إىل 
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 ة أقسام:ثالث هذا اجلزء . ويتضمن1م/36، اليت تشملها الوثيقة 3153-3153عشر األوىل من فرتة العامني 
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 املتعلقة بالربنامج واخلدمات الداخلية.أفريقيا واملساواة بني اجلنسني، واخلدمات 

ويعرض معلومات تفصيلية عن التقدم احملرز يف النتائج املنشودة املدرجة يف كل برنامج من الربامج ، (باء)الجزء األول 
املتمثلتني يف الرئيسية اخلمسة ويف معهد اليونسكو لإلحصاء، مبا يف ذلك النتائج املنشودة املتعلقة باألولويتني العامتني 

 واجلزء األول )باء( متاح على اإلنرتنت.  أفريقيا واملساواة بني اجلنسني، وبالربامج املشرتكة بني القطاعات.

تعرض أهم النتائج احملرزة على الصعيد القطري والنتائج املتعلقة مبشاركة املكاتب امليدانية يف عمليات األمم  ضميمة
 .كة. وهذه الضميمة متاحة على اإلنرتنتاملتحدة للربجمة القطرية املشرت 

 .ال ترتتب على هذه الوثيقة، حبكم طبيعتها، أي آثار إدارية أو مالية

 .581: القرار املقرتح يف الفقرة اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها
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 الملخص التنفيذي

، وهو 3153ديسمرب /الربنامج خالل فرتة االثين عشر شهراً املنتهية يف هناية كانون األوليلخص هذا التقرير حالة تنفيذ 
مقسم إىل ثالثة أجزاء على النحو التايل: اجلزء )ألف(، وهو يركز على القضايا االسرتاتيجية، مبا يف ذلك اإلجنازات 

ت والدروس املستفادة؛ واجلزء )باء( يركز على النتائج الرئيسية والتدابري املتخذة ملواجهة الوضع املايل، فضاًل عن التحديا
تقارير املكاتب امليدانية. وخالل هذه  اليت تعرض والضميمةيف إطار النتائج املنشودة؛  1م/36األولية املدرجة يف الوثيقة 

 الفرتة، جرى توفري املوارد املالية للربامج على أساس التخصيص الفصلي حصراً.

بذل الجهود المكثفة لضمان تنفيذ البرنامج في السياق المالي المليء ، واصلت املنظمة 3153وعلى امتداد عام 
 :بالتحديات

حيثما أمكن، وال سيما  ترشيد استخدام الموارد المحدودة وخفض التكاليفتواصلت اجلهود املبذولة يف إطار  (5)
 خاص: النفقات اإلدارية، وذلك على النحو التايل بوجه

  وظيفة شاغرة )ومنها  355وظيفة من أصل  353، مت جتميد 3153ديسمرب /كانون األول  35حىت تاريخ
 وظيفة يف املقر(؛ 531

  مت ختفيض امليزانيات التالية إىل حد كبري: تكاليف سفر املوظفني3151ومقارنة مبا جرى عام ، 
(، وتكاليف سفر ٪63-واملعدات ) (، واألثاث٪63-(، واالستعانة باخلرباء االستشاريني )31٪-)

 (.٪13-(، واالستعانة مبوظفني مؤقتني )٪13-(، واخلدمات التعاقدية )٪11-املشاركني )

عادة تنظيم المهام والوظائف وإعادة توزيعها على وتقوم املنظمة بتعويض هذه التخفيضات إىل حد ما من خالل إ
لى الصعيد الداخلي ختصيص اعتمادات امليزانية مرة كل ثالثة أشهر يف مجيع القطاعات واملرافق. ومت ع النطاق الداخلي

بعد إجراء عمليات استعراض واسعة النطاق لتنفيذ الربنامج أتاحت الفرصة لرصد األنشطة وما يرتبط هبا من نفقات 
 رصداً وثيقاً.

االت،  اا حال دون تنفيذ املنظمة وكان لثقل القيود الشديدة املفروضة على امليزانية تأثري بالغ يف العديد من اجمل (3)
، بقدر ما كان بإمكاهنا تنفيذه يف الظروف العادية، وال سيما على الصعيد الوطين. وكما هو 3153ألنشطتها، يف عام 

مع أن اليونسكو تمكنت من تأكيد دورها القيادي في مبنّي يف التقارير الفردية اليت قدمتها الربامج الرئيسية )أدناه(، 
ت البرامج األساسية، تقلص نطاق أنشطة المنظمة المدرجة في كل نتيجة من النتائج المنشودة الواردة في مجاال

. وقد اضطرت املنظمة، سواء يف املقر تقلصاً بالغاً مقارنًة باألنشطة التي كان من المقرر تنفيذها أصلً  5م/63الوثيقة 
طة، أو حىت إلغائها. وعلى سبيل التوضيح، ترد فيما يلي بعض أو يف امليدان، إىل تأخري أو إرجاء العديد من األنش

 (:36م ت/595األمثلة اليت ستعرض أيضاً يف أقسام التقرير الالحقة )وكذلك يف الوثيقة 
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  مل يتمكن الربنامج الرئيسي األول من دعم البلدان الثمانية والثالثني ذات األولوية بالنسبة إىل القطاع من
مج العادي، وقد مت تقدمي موارد مالية من خارج امليزانية إىل واحد وثالثني بلداً. وقد مت خالل ميزانية الربنا

مؤخراً تزويد البلدان السبعة املتبقية بتمويل من صندوق الطوارئ، وبالتايل فإن عملية التنفيذ يف هذه البلدان مل 
تواجه صعوبات مالية كبرية يف  5الفئة  تبدأ إال منذ وقت قريب؛ وعلى حنو  ااثل، فإن مجيع معاهد الرتبية من

 تغطيتها لنفقات التمويل األساسي، مبا يف ذلك رواتب املوظفني املرتبطني بعقود حمددة املدة.

  51ويف إطار الربنامج الرئيسي الثاين، ويف جمال السياسات العلمية، ظلت األنشطة املتعلقة بالنتيجة املنشودة 
بيق الدبلوماسية والتعاون يف جمال العلوم( بدون متويل. وعلى حنو  ااثل، )تعزيز بناء السالم من خالل تط

اخنفضت قدرات جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات اخنفاضًا بالغًا نتيجة خسارة مخس من 
 وظائفها.

 باالثين عشر اجتماعاً من  ومن غري املؤكد أن ميتلك قطاع الثقافة القدرة املالية على الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق
مبوجب االتفاقيات املربمة ويف إطار  3153أصل االجتماعات النظامية اخلمسة عشر املزمع عقدها يف عام 

 أعمال اللجنة العلمية الدولية املعنية مبشروع طريق الرقيق.

 ص حجم األنشطة يف وكان ال بد من احلد من األنشطة يف جمال الربجميات احلرة واملفتوحة املصدر، ومن تقلي
جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية على الرغم من أهنا حصلت على مسامهة من خارج امليزانية؛ وقد عانت  
كذلك أنشطة برنامج املوارد التعليمية املفتوحة معاناة كبرية من غياب شبه كامل ألموال الربنامج العادي، 

املنح اخلارجة عن امليزانية، اليت قدمتها مؤسسة هيوليت  ولكن حلسن احلظ، حصل الربنامج على جمموعة من
 واليت أتاحت للربنامج حتقيق مجيع أهدافه.

، وفقاً ألهداف خارطة الطريق ذات الصلة أكثر تركيزًا واستهدافاً وباإلضافة إىل ذلك، بذلت جهود حثيثة جلعل الربنامج 
1Fهبذه املسألة.

5 

، تسىن حتقيق قدر كبري من النتائج املنشودة املبّينة يف هذا التقرير من 1ت/ م591وكما سبق أن ورد يف الوثيقة  (3)
(، متثل املوارد اخلارجة عن 5خالل احلصول على موارد من خارج امليزانية. وكما يبنّي الرسم البياين الدائري أدناه )الشكل 

مقارنة بنحو نصف هذا التمويل  ٪(66يونسكو )امليزانية يف يومنا هذا وسطياً ثلثي التمويل اإلمجايل املخصص ألنشطة ال
                                                

( قد 3153حبلول هناية عام  ٪31من خارطة الطريق )الذي يتطلب خفض العدد اإلمجايل خلطط العمل مبا نسبته  5إن اهلدف  5
عدد من خارطة الطريق )"خفض  3(. ومت حتقيق اهلدف ٪53حتقق تقريبًا )اخنفض عددها يف الربامج الرئيسية اخلمسة بنسبة 

خطط العمل ذات احلد األدىن من التكاليف التنفيذية )باستثناء خطط العمل اليت تستفيد من أموال خارجة عن امليزانية( مبا نسبته 
من خارطة الطريق )"سُيزاد احلد األدىن من امليزانية  3"(، ويتواصل التقدم يف حتقيق اهلدف 3153حبلول هناية عام  31٪

 دوالر أمريكي، وذلك بقدر ما تتيحه الظروف العملية"(. 31 111ث يبلغ املخصصة ألي خطة عمل حبي
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. وقد سعت مجيع القطاعات واملرافق والوحدات امليدانية إىل تعبئة املوارد ٪(13) 3151اإلمجايل يف الفرتة ذاهتا من عام 
 من خارج امليزانية وتطوير الشراكات، مبا يف ذلك الشراكات مع القطاع اخلاص، لصاحل برنامج اليونسكو.

 مصادر التمويل لتنفيذ البرنامج :9الشكل 

 
مليون دوالر  313) ٪93نسبة  3153وقد بلغ معدل التنفيذ على الصعيد املنظمة لألموال املخصصة يف عام  (1)

فقد بلغ معدل تنفيذ مليون دوالر(. أما بالنسبة إىل الربامج الرئيسية اخلمسة،  363مقابل اإلمجايل املخصص البالغ 
. ٪11مقابل معدل الفرتة الزمنية املعنية البالغ  ٪44البرنامج من األموال المخصصة في إطار البرنامج العادي نسبة 

الرصد الدقيق لألنشطة واملمارسة القائمة على حترير األموال إذا كانت ستنفق بأكملها  ومت ذلك إىل حد كبري بفضل
 خالل الفرتة املعنية.

أما معدل اإلنفاق بالنسبة إىل املخصصات السنوية ملشاريع الربامج الرئيسية اخلمسة املمولة من خارج امليزانية فيبلغ 
، فيجب التشديد على أنه يقوم ٪511للوقت املنقضي الذي يبلغ  . ومع أن هذا املعدل أدىن من املعدل النظري63٪

على االعتمادات األولوية اليت خصصت بناء على طلب قطاعات الربنامج يف بداية العام. وجتدر اإلشارة أيضًا إىل أنه، 
سنوية، وأن األموال وعلى خالف الربنامج العادي، ليس تنفيذ املشاريع املمولة من خارج امليزانية منوطًا باملخصصات ال

  اليت ال تنفق يف سنة تقوميية معينة تنتقل إىل السنة التالية.

:  الربنامج العادي
 تكاليف املوظفني

26٪ 

 صندوق الطوارئ
2٪ 

:  أموال خارجة امليزانية
 :  املوارد الذاتية النفع

 10٪ 

 :أموال خارجة امليزانية
 املوارد األخرى

54٪ 

 مجموع البرامج الرئيسية الخمسة
 الربنامج العادي: تكاليف األنشطة

٪8 
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 2192كانون األول/ديسمبر   69: معدالت إنفاق البرامج الرئيسية، في 2الشكل  
 الموارد الخارجة عن الميزانية صندوق الطوارئ الميزانية العادية 

 133،9معدل اإلنفاق مقابل 
 معدل اإلنفاق معدل اإلنفاق أمريكيمليون دوالر 

 ٪63.3 ٪51.5 ٪19.1 قطاع الرتبية
 ٪69.6 ٪39.1 ٪18.8 قطاع العلوم الطبيعية

 ٪65.3 ٪61.8 ٪11.9 قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية
 ٪11.1 ٪61.9 ٪18.9 قطاع الثقافة

 ٪63.1 ٪63.3 ٪18.1 قطاع االتصال واملعلومات

 
وال يزال يظهر التحليل النوعي اخلاص بتنفيذ الربنامج أن قطاعات الربنامج تنفق نسبة مئوية عالية نسبياً من املوارد  (1)

سواء كان ذلك اجتماعًا يف إطار اتفاقية، أو اجتماعًا جملالس الربامج الدولية احلكومية،  - "النظامية"املقر  أنشطةلدعم 
ويكون ذلك يف بعض األحيان على حساب العمل التنفيذي. ومع ذلك، فقد  –أو يومًا لليونسكو، أو ما شابه ذلك 

من هذا االجتاه، وال سيما من خالل يف حماولة للتخفيف  3153جرى تكثيف اجلهود املبذولة يف النصف الثاين من عام 
تعبئة موارد خارجة عن امليزانية لألنشطة التنفيذية )اليت استفادت عمومًا من صندوق الطوارئ(، وكذلك من خالل احلد 
من النفقات املرتفعة املرتتبة على املعامالت يف اجملاالت النظامية، مبا يف ذلك ما ينجم عن املسامهات الواردة من الدول 

ومع ذلك، ال يزال ضمان التوازن املالئم والتفاعل بني االلتزامات النظامية واألنشطة التنفيذية ميثل حتدياً  ألعضاء.ا
ومشكلة هلا عواقب على اليونسكو يف األجل الطويل، فاألمران مرتبطان ارتباطًا وثيقًا فيما بينهما. وكما ذكر الربنامج 

صوص، "ال متثل األنشطة النظامية واألنشطة التنفيذية دعامتني منفصلتني ولكن الرئيسي الرابع )الثقافة( على وجه اخل
كبناء القدرات   –الفئتني تعمالن كنظام متكامل يشرك الدول األطراف يف تنفيذ خمتلف اآلليات على الصعيد الوطين 

دول أعمال عاملي يوضع من استنادًا إىل ج –والدعم املؤسسي وإسداء املشورة يف جمايل التشريعات ورسم السياسات 
خالل االجتماعات النظامية. ومثة مصدر للقلق يتمثل يف ضمان استدامة أموال الربنامج العادي املخصصة لتنفيذ 

 االتفاقيات وقدرة القطاع يف األجل الطويل على أداء مهامه يف جماله التقنيين ومواجهة التحديات الناشئة."
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 امجنستراتيجي لتنفيذ البر االتقييم ال -الجزء ألف 

 ربيةالبرنامج الرئيسي األول: الت

 اإلنجازات الرئيسية -أواًل 

لتحديد جدول أعمال التعليم نظمت اليونسكو مشاورات ، 3151عام  املتبقية حىت للفرتةعداد إطار اإليف  - 5
تتشارك اليونسكو و تقييم التقدم احملرز لتحقيق أهداف مبادرة التعليم للجميع.  ، مع2195بعد عام لفترة ما 

ز ة إىل حفاإلمنائية الراميكجزء من جهود جمموعة األمم املتحدة وذلك  التعليم  قيادة مشاورة مواضيعية عن اليونيسيفو 
القائمة ليات اآلوثيقا بربطًا  هذه املشاورةاقرتحت اليونسكو ربط قد للمستقبل. و عمل إمنائي "نقاش عاملي" عن إطار 

وباملناقشات اليت تشرتك اليونيسكو يف  ،بشأن التعليم للجميع جتماعات اإلقليمية والعامليةالكا،  لتحقيق التعليم للجميع
. ومت النقاش بشأن جدول أعمال خاصة بالتعليم بشأن جماالت مواضيعية حمددة اإلنرتنتعلى اليونيسيف  إدارهتا مع

5Fالتعليم للجميعب ة اخلاصةالثالث اإلقليمية خالل االجتماعات 3151بعد عام لفرتة ما التعليم 

اليت عقدت منذ هناية  3
تشرين  36-31كومية بشأن التعليم للجميع )باريس احلمنظمات غري لل اجلماعية املشاورةاجتماع وخالل  ،3153عام 
3Fاإلنرتنتعلى (. وجتري 3153 أكتوبر/األول

وجهات نظر أشخاص من  مشاورات مت فيها مجع  51/53/3153 منذ 3
 يضطلع. و 3151لفرتة ما بعد عام التعليم عمل إطار اخلاصة ب مجاعية عن األولويات تكوين رؤية بغية كل أحناء العامل

3Fاألوىلاملشاورة ذبت تجااليت  املشاورات ، بتنسيق هذهمن بينهم خرباء من اليونسكو ،خرباء

مشاورات من أصل أربع  1
 وجهة نظر. 1111أكثر من 

( 3153نوفمرب /تشرين الثاين 33إىل  35)الذي عقد يف باريس من  لتعليم للجميعل االجتماع العالميوضّم  - 3
ن عن اجملتمع املدين و اثلو ، ومنظمات ثنائية ومتعددة األطراف، وزارة للرتبية 31 ما يناهزبلداً، بضمنهم  اثلو  16 اثلي 

 اليت يواجهها هبدف مناقشة االسرتاتيجيات اليت ستوضع ملعاجلة التحديات ،ومعاهد حبوث ومؤسسات، والقطاع اخلاص
لتعليم الرصد العاملي  تقريرالعلى  بعده. وبناءً ما و  3151حىت عام اخلاصة بالفرتة امات ث االلتز ، وحالتعليم للجميع

، اليونسكو اإلقليمية للرتبيةمكاتب  االتعليم للجميع اليت أعدهتب اإلقليمية اخلاصة تقاريرالو ، 3153لعام للجميع 
التعليم للجميع إعطاء الكفيلة بألنشطة امللموسة ناقش او  ،االجتماع التقدم احملرز يف حتقيق التعليم للجميع استعرض هذا

                                                
(؛ 3153تشرين/أكتوبر  59-56(؛ والدول العربية )مصر، 3153تشرين األول/أكتوبر  31-56أفريقيا )جنوب أفريقيا،  3

الوثيقة، من املقرر أن يعقد  (. ويف وقت إعداد هذه3153كانون الثاين/يناير   31-39وأمريكا الالتينية والكارييب )املكسيك، 
 (.3153األول من آذار -شباط/فرباير 38االجتماع اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادي يف بانكوك )

3 www.worldwewant2015.org. 

واطنة العاملية اجملاالت املواضيعية األربعة للتشاور على اإلنرتنت هي: اإلنصاف يف فرص االنتفاع بالتعليم، ونوعية التعليم، وامل 1
 واملهارات والوظائف، واحلوكمة ومتويل التعليم.
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 ،لتعليم للجميعبشأن ايف البيان اخلتامي لالجتماع العاملي  ،. واتفق املشاركونأخرية من أجل حتقيق أهدافهدفعة كبرية 
على قيادة املشاورات  وحثوا اليونسكو، 3151عام قطرية للتعليم للجميع يف  اتاستعراض إعداد على عملية هتدف إىل

 .3151 عام جدول أعمال مرحلة ما بعد العاملية بشأن

. فأعطى األمني العام لألمم املتحدة األولوية العاملية للتعليم  اهتمام سياسي عاملي على أعلى املستوياتوأويل - 3
ألمني العام لألمم املتحدة األوىل لزيارة ال . وأتاحت"للتعليم وأطلق املبادرة العاملية بعنوان "التعليم أوال ، ألول مرة،القصوى

بتعزيزه بوصفه إحدى التعليم و ب التزامهظهار الفرصة إل أكتوبر/يف تشرين األوللليونسكو لس التنفيذي اجملاألوىل إىل 
ام وسوف تؤدي مه، يف دعم إطالق املبادرة العاملية للتعليم أوالهام اضطلعت اليونسكو بدور األولويات القصوى. وقد 

 املبادرة.هذه أمانة 

يف إطار اليونسكو وحكومة باكستان،  . فقامتلحق الفتيات والنساء في التعليمة صورة فعالمت الرتويج بو  - 1
رفيع املستوى حتت شعار "انصروا مالله  بتنظيم نشاط تروجيي، تعليم الفتيات والنساءلليونسكو بشأن  شراكة العامليةال

شخصية بارزة من  31أكثر من  هذا النشاطومجع  (.5/53/3513يف ، وأيدوا حق الفتيات يف التعليم" )أقيم يف باريس
إىل إهناء التمييز ضد الفتيات وضمان  اجلماعي الرامي التزامهالتعبري عن اشرتكت مع اليونسكو يف اكافة أحناء العامل 

اليت حظي هبا على  حلدث يف التغطية اإلعالمية اهلامةذا ااالهتمام العاملي الذي أويل هل دس  حقوقهن يف التعليم. وجتَ  احرتام
بلدا. ووقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم  31مقال عنه يف  111 صدر ما يقاربإذ ، املستويني احمللي والدويل

إىل صندوق مالله لدعم حق الفتيات يف التعليم الذي أنشأته  أمريكيوالر ماليني د 51الباكستانية اليت تعهدت بتقدمي 
م يف تعبئة املوارد ر هاإذ تضطلع هذه الشراكات بدو  الشركاء من القطاع الخاصالشراكات مع وجرى تعزيز اليونسكو. 

ع يوست، اخلصوص على وجهجرى اليت تستهدف الفتيات والنساء. و  روعات الواسعة النطاق والسيما املشروعاتللمش
كما وقع ،  أوروبية ( لتشمل مثانية بلدانProcter & Gambleنطاق الشراكة بني اليونسكو وشركة بروكتري أند غامبل )

دوالر  311111بعد أن كان االتفاق يتعلق مببلغ ، ملدة ثالثة أعوام كييمليون دوالر أمر  3.1اتفاق جديد مببلغ 
 الشركة يف إمكانية اليونسكو على تقدمي النتائج. اا يبني ثقة ، عامنيملدة كي ير أم

من ، ت اليونسكو حكومة ماليزيا. فسانديةالتعليم هاسياسات نسكو دعم دوهلا األعضاء يف استعراضتواصل اليو و  - 1
( 3151-3153شروع خمطط ماليزيا التعليمي )إعداد معن   اا أمثروطنية السياسية ال يف استعراض، عدة بلدان بني

 ونسكو بدور أساسي يف دعم االستعراض الشاملفتضطلع الي، . أما يف ميامنار3153سبتمرب /در يف أيلولالذي ص
والتعليم العايل.  ،واملعلمني ،املهينالتقين و لقطاع التعليم ودعم إصالح القطاعات الفرعية كالتعليم والتدريب يف اجملال 

على  كي من الشراكة العاملية من أجل التعليميون دوالر أمريائة ملوحصلت مجهورية الكونغو الدميقراطية على مبلغ م
اخلاص اعتماد "النهج األسري"  مية القطاع التعليمي اليت مت إعدادها بدعم تقين قائم علىأساس االسرتاتيجية الوطنية لتن

 .عهد الدويل لتخطيط الرتبيةامليدانية واملمن املقر ومن املكاتب مت تقدميها خربات متآزرة والذي استفيد فيه من اليونسكو ب
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على املستويني القطري والعاملي. وبغية حث الدول األعضاء على إيالء  محو األميةلالرتويج وواصل قطاع الرتبية  - 6
 (3153سبتمرب /أيلول 3-6املستوى )باريس  رفيع مستديرةجرى تنظيم اجتماع مائدة ، االهتمام املطلوب حملو األمية

مبادرة اليونسكو حملو األمية  بلدا تشملها 36بضمنها ، األمية حتديا كبريا ال فيهبلدا تشك 11أكثر من ثلني عن  ا ضمّ 
 دولة عضوا خطط عملها الوطنية لتوسيع نطاق خططها وبراجمها 31، يف هذه املناسبة، من أجل تعزيز القدرات. وقدمت

كي من الشراكة العاملية من مليون دوالر أمري 13.3 بلغتشاد لتعبئة م ودعمت اليونسكو اخلاصة مبحو األمية. القائمة
ماليني دوالر أمريكي حملو األمية وللقطاع الفرعي اخلاص  3مبلغ  سيخصص منها، 3151 -3153 يم للفرتةأجل التعل

 كو.اليونس ا ستنفذهدرات الوطنية يف جمال التعليم اليتتنمية القوألنشطة تدريب املعلمني و ، لتعليم غري النظاميبا

من الدعم الذي  يف الدرجة األوىلوهو العمل الذي حيظى ، البلدان ذات األولويةيف الرتبية قطاع عمل  وأصبح - 3
يوّلد نتائج مستدامة و حيقق  ،التمويل اخلارج عن امليزانية بواسطة برنامج بناء القدرات من أجل التعليم للجميع يتيحه
وهو ما يبينه تقييم خارجي أجري مؤخرا لربنامج بناء القدرات من أجل التعليم ، املعنيةاً قوياً مبلكية العمل يف البلدان شعور 

تنمية القدرات وتقدمي أحرزت بواسطة هنج اليونسكو التشاركي يف قد أّن هذه النتائج إىل التقييم  هذا للجميع. ويشري
 العايل اجلودة. الدعم التقين

 تتعلق االنتباه العاملي إىل مسائل تعليمية أساسية 2192لجميع لعام التقرير العالمي لرصد التعليم للفت و  - 8
يف  يف العامل آخراً  مكاناً  61يف و وقد جرى اإلعالن عن صدور هذا التقرير يف باريس بالشباب وبتنمية املهارات. 

برسائله. فجرى و تقرير الاهتمام إعالمي هائل بنتائج . وترافقت عمليات اإلعالن عن صدور التقرير مع 56/51/3153
عالوة و ويف عدة لغات. ، اً بلد 31يف أكثر من عنه مقاال إعالميا  811نشر ما يناهز أكتوبر، /خالل شهر تشرين األول

تقرير العاملي يف تشكيل إطار املبادرة العاملية "التعليم أوال" لألمني العام لألمم ال سامهت الشواهد املذكورة يف، على ذلك
 املتحدة.

 مرض وفيروس نقص المناعة البشرية اليونسكو في مكافحة المشترك بين القطاعات: إسهامنامج البر 

يف إطار الربنامج املشرتك بني القطاعات  اقرتاحات تقدميإىل  3153فرباير /شباطاليت وّجهت يف دعوة العقب  - 9
من كي لكل دوالر أمري 311111جرى ختصيص ميزانية مببلغ ، مبكافحة مرض وفريوس نقص املناعة البشريةاخلاص 

( حتسني 5األهداف التالية:  فرتة العامني احلالية ويرميان إىل حتقيق إطار هذا الربنامج يف تنفيذمها يف ني يزمعنشاط
حتسني ( 3و، املعزز يدز بواسطة الدعم التقيناألومرض تأثريها يف معاجلة فريوس زيادة استجابات الدول األعضاء و 

االستجابات الوطنية الفعالة هلذا الوباء. عناصر عنصرا أساسيا من األيدز باعتبار ذلك ريوس فمعارف الشباب خبصوص 
يف تنفيذ أنشطة اليونسكو  انسامهفإن النشاطني ي، والقطري اإلقليمي املستوينيعلى معظم األموال وإذ جيري ختصيص 

املوحـّدة لربنامج األمم املتحدة املعين باإليدز والنتائج وإطار امليزانية تنفيذ ويف ، 1/وم 1/مالوثيقتني يف إطار املندرجة 
  املساءلة
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يدز بواسطة الربجمة مرض األ"حتسني نوعية وتأثري استجابات الدول األعضاء لفريوس و ، يسعى النشاط األولو  -51
ا مع الفئات السكانية عملهإىل توفري الدعم التقين للدول األعضاء يف ، صاحل شرائح رئيسية من السكان"الفعالة ل

قدرات السكان لتنمية حلقات عمل إقليمية يف التخطيط ألربع  3153عام  وجرى التقدم خالل الرئيسية من الشباب.
يف يف مقر املنظمة )ظمت نُ و . 3153يف عام وهي حلقات عمل من املزمع الشروع فيها ، الشباب األكثر تأثرًا بالوباء

الفئات  بشأن وألخصائيني،  يف اليونسكوعمل مشرتكة بني القطاعات ملوظفنيحلقة  (3153نوفمرب /تشرين الثاين
العمل جار أعدها مكتب اليونسكو يف بانكوك. كما أن  اليت يةوحدات التدريبالمواد بغية اختبار  الرئيسية من الشباب
اصة بالفئات السكانية الرئيسية من اخل استخدام املبادئ التوجيهيةيتم فيها قطرية وإقليمية واقرتاحات لوضع خطط عمل 

 .الشباب

 "قاعة الدرسالنشاط املعنون ، يف هذا الربنامج املشرتك بني القطاعات إطار النشاط الثاين الذي نفذ يفويتمثل  -55
افة بغية االتصاالت والتعليم والعلوم والثق جماالت بني القطاعات ميزج اخلربة يف اً مشرتك اً هنج وهو نشاط يتبع ،"ةاالفرتاضي

فيما يتعلق بالتعامل مع من خالل تعزيز معارفهم ومهاراهتم وقيمهم  األيدز متكني الشباب من محاية أنفسهم من فريوس
غري حكومية يف جامايكا والصني هذا الفريوس وبالرتبية اجلنسية. وأقيمت شراكات مع منظمات شبابية ومنظمات 

يف كانون لالستعراض والتخطيط قد اجتماع . وعُ هذه االفرتاضيةوستطبق العمل بقاعات الدرس ستستضيف  ،مبابويوز 
وهراري. وكنغستون وموسكو ني اعات وعن املكاتب امليدانية يف بيجحضره  اثلون عن كافة القط 3153ديسمرب /األول

فضال عن ، واالتصاالت يف التعليم والصحةوأجريت دراسة عن االجتاهات العاملية يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات 
بشأن  تعليم الشبابيف جمال حتياجات اللتقييم اتركيز جمموعات إطار مناقشات يف  أجريت كما،  دراسات حبثية قطرية

 .وزمبابوي جامايكا والصنيكل من يف   فريوس األيدز

 اأفريقي المتمثّلة فية األولوية العام

خالل السنة يف إطار الربنامج الرئيسي األول  واليت نُفذت اأفريقيالداعمة ألولويات التعليم يف  األنشطة سامهت -53
 :حتقيق ما يلييف ، األوىل من فرتة العامني

  ً3153عام مراجعة تقرير  ، تولت اليونسكو قيادةافريقيعلى طلب جلنة األمم املتحدة االقتصادية أل بناء 
 ؛لأللفية األهداف اإلمنائيةحتاد األفريقي فيما يتعلق بوالصادر عن االالتعليم اخلاص ب

  ُنميتهمتلوخطط  بشأن المعلمينسياسات  من أجل إعداد لتشخيص األوضاعدم الدعم إلجراء دراسات ق 
( عملية ا والكونغو وموريتانيا وموزامبيق والنيجروغينيأوغندا )وهي املهنية. وقد بدأت ست دول جديدة 

مايل(. وتقدم إىل الدول األربع اليت أجنزت التشخيص وهي )بنني وبوروندي وليسوتو و باإلضافة ، التشخيص
وقد رسم وتنفيذ سياستيهما بشأن إعداد املعلمني. من أجل ليون وسريااليونسكو الدعم إىل بوركينا فاسو 

م املفتوح عن التعلي/على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلنرتنتالتدريب عرب  بدأت االستعدادات لبدء
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رون وليبرييا كامغامبيا وغانا والو السنغال وسرياليون  إعداد املعلمني ملدريب املعلمني يف كل من بعد يف
 ؛ونيجرييا

 الناطقة  البلدان يف وتطويرهاالدراسية لتصميم المناهج  العايلتدريب الة الثانية من برنامج بدأ العمل بالطبع
 اا يتيح تعزيز تطوير القدرات املؤسساتية ، وأمريكا الالتينية وأوروبا اأفريقيمن  اً متقدم 13ة مع جنليزيباللغة اإل

يف إعداد برنامج مشابه خاص للبدء حاليا  التحضريجلامعة تنزانيا املفتوحة واملعهد التنزاين للتعليم. وجيري 
 ؛اأفريقيالناطقة باللغة الفرنسية من اجملموعة االقتصادية لدول غرب  بالبلدان

 مشاركا من وزارات التعليم العايل يف البلدان الناطقة بالفرنسية واملنظمات اإلقليمية مؤمترا نظم  531ضر ح
. ومت االتفاق اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبيةومعهد ادميي األملانية، بالتعاون مع منظمة خدمة التبادل األك

تنمية قدرات اجلامعات ته ثالث سنوات يعىن بعلى برنامج مدمع منظمة خدمة التبادل األكادميي األملانية 
 ؛وضمان جودته إدارة التعليم العايليف أفريقيا يف جمال  ووزارات التعليم العايل

  تشكيلة على  ت املوافقة رمسياً مت واملهين،ويف جمال إطار التأهيل اإلقليمي للتعليم والتدريب يف اجملال التقين
 اأفريقيدول اجملموعة االقتصادية لدول غرب  الرتبية يف خالل اجتماع وزراءفريق العمل املشرتك بني الوكاالت 

املنطقة دون يف  عضاءاأل ةعشر  ( وصادقت باإلمجاع الدول اخلمس3153 أكتوبر/تشرين األول، )أبوجا
اإلقليمية على خارطة طريق لإلطارين الوطين واإلقليمي للمؤهالت. ويف منظمة اجلماعة اإلمنائية للجنوب 

بني اجلماعة مت االتفاق عليها التعلم من األقران وطرائق أهداف اهيمية عن وضعت مذكرة مف، فريقيألا
تعاون بني السنغال وتشاد أطر املؤهالت. وجيري الب واالحتاد األورويب فيما يتعلق فريقياإلمنائية للجنوب األ

 .امتياز مراكز إلقامة

 التحديات والدروس املستفادة

التقين  التعليم والتدريب يف اجملالاملعنية مثاًل ببني القطاعات الفرعية ) زيادة التشارك يف العمل أّن  التجربةت ثبتأ -53
 عزز التنمية الشاملة للتعليم.( من شأهنا أن تاملعلمنيو  ،لتعليم العايلوضمان اجلودة يف ا ،املهينو 

اليت تحسني النتائج لوزيادة االتساق يف األنشطة اإلمنائية و ، ونبالغ األمهية لتعزيز التعا اً إقامة الشراكات أمر  وتعد -51
ة يف تنفيذ األنشطة املشرتكة قد خمتلف األطراف الفاعل بيد أّن مشاركة، على املستويني القطري ودون اإلقليميحترز 

 سبب تأخريا يف مراحل التنفيذ.ت
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 المساواة بين الجنسينالعامة المتمثلة في  األولوية

 بشأن السياسات، والبحوث، احلواريف جمال التعليم من خالل الرتويج، و املساواة بني اجلنسني تشجع اليونسكو  -51
ذي شقني يرمي إىل تعميم االهتمام بقضايا اجلنسني ويقوم على الربجمة املراعية إىل جانب اعتماد هنج ، وتنمية القدرات
وذلك عن املساواة بني اجلنسني يف التعليم أمهية دة الوعي العام بلزياجهود  3153ذلت خالل عام . وبُ لقضايا اجلنسني

ونسكو إىل حتقيق اإلجنازات يأدت أنشطة القد من األنشطة. و طريق أنشطة تروجيية وإصدار مطبوعات وغري ذلك 
 التالية: الرئيسية

 يف الوسائل اإلعالمية التقليدية  اجتذاب قدر كبري من اهتمام وسائل اإلعالم اليت حتدثت عن هذه األنشطة
دو حق الفتيات يف التعليم" الذي حظي وأيّ  -انصروا ماللهمثل النشاط الرفيع املستوى املعنون "واالجتماعية )

كما غطته حمطات تلفزيونية ،  بلدا 31يف  تنشر  مقال 111من بتغطية إعالمية هائلة إذ تناول احلدث أكثر 
 ووسائل اإلعالم االجتماعية(؛

 السنوية األوىل الذكرى مبناسبة  عقدتاليت رفيعة املستوى النقاش الاحلوار بشأن السياسات )مثل حلقات  حفز
أقيم خالل الدورة اخلامسة  اً جانبي اً حدث وكانت، لشراكة اليونسكو العاملية من أجل تعليم الفتيات والنساء

 وضع املرأة(؛ب املعنية والستني للجنة

 اجلنسني يف مؤسسات  )كدليل تعميم مراعاة قضايا يةتدريبومواد بواسطة أنشطة  تعزيز القدرات الوطنية
 (؛تدريب املعلمني

  ومتخصصني ومنظمات غري ، إىل مجهور واسع من سياسيني ومتخذي القرارات وواضعي السياساتالوصول
ثل احللقات الدراسية يف تعزيز االلتزام بتعليم الفتيات والنساء )ماإلسهام و  ،حكومية وطالب وعامة اجلمهور

ن مبتابعة توصيات اليونسكو بشأن من وزارة الرتبية والتعليم معنيو  اليت نظمت يف لبنان وحضرها مسؤولون
 الكتب املدرسية(؛وتدريب مؤلفي تدريب املعلمني قضايا اجلنسني يف  مراعاة

  وذلك عن طريق إصدار باملسائل املتعلقة بتعليم الفتيات والنساء اخلاصة تيسري تبادل املعلومات واخلربات
: ن "من فرص االنتفاع إىل املساواةالذي نشر مؤخرا بعنواالرتوجيي تقرير ال)مثل مطبوعات قائمة على الشواهد 

بني  أطلس اليونسكو األول للمساواةو التعليم الثانوي"؛ توفري متكني النساء والفتيات من خالل حمو األمية و 
دريب م والتوأداة التعل؛ "التعليم، و اإليدزفريوس وكتيب عن "املساواة بني اجلنسني، و اجلنسني يف جمال التعليم؛ 

مبا يف ذلك معلومات عن تعميم مراعاة  ،وجهات نظر متعددة" "استكشاف التنمية املستدامة: هنج قائم على
 قضايا اجلنسني يف جمايل التعليم والتعّلم(.
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ع نطاق الشراكات لتشمل القطاع اخلاص ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية وجهات يستو  جرىو  -56
ع نطاق يسماليني دوالر أمريكي؛ كما مت تو  51عهدت بتقدمي باكستان اليت تومت التوقيع على اتفاق جديد مع أخرى. 

اتفاقات ، وذلك مع التوقيع على كيير مليون دوالر أم 3.1لتشمل مبلغاً إضافياً قدره الشراكة مع شركة بروكرت أند غامبل 
 GEMS جديدة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة وكلية بريفوت. والشراكات جارية أيضا مع مؤسسة باكارد وجمموعة

 تعبئة ما يقارب يف 3155منذ عام  شراكات مع القطاع اخلاصال ركيت نوكيا ومايكروسوفت. وقد أتاحتالتعليمية وش
لفتيات وحمو أمية النساء يف لثانوي لتعليم االأنشطة للنهوض بب  اا يّسر االضطالع، كي مليون دوالر أمري 3.1وع ماجمل

 51مناطق من أصل  3وامرأة من دروس حمو األمية يف ما يقارب  فتاة 1111قرابة  يف السنغال. فاستفادت اأفريقي
على استخدام األقراص املدجمة والتلفزيون  اإلنرتنت تدريب عن طريقفتاة وامرأة من  3311يد بينما تستف منطقة يف البلد،

وغريهم من العاملني  اً ر وميسّ  اً معلم 311باإلضافة إىل ذلك تدريب أكثر من ومت . واستخدام اهلواتف احملمولة اإلنرتنتو 
 .رب من التعليمفتاة ملنعهن من التس 311لزهاء  ، ويضطلع هؤالء بتوفري الدعم الدراسييف اجملال التعليمي

اعاة قضايا اجلنسني يف أنشطته وفعالياته ومنشوراته ويف غري ذلك من جيري تعزيز قدرة القطاع على تعميم مر و  -53
ازداد عدد  بينما ،. ومتت مراجعة خطط العمل واقرتاحات املطبوعات ملعاجلة قضايا املساواة بني اجلنسنيجوانب عمله
جماالت رئيسية يف يف تراعي قضايا اجلنسني اليونسكو يف مبادرات  تيات. وشرعت تستهدف النساء والفاألنشطة اليت

املهين( وغريها من التقين و والتعليم والتدريب يف اجملال  ،وحمو األمية ،السياسات التعليميةالقوانني و ، نالقطاع )املعلمو 
تدريب املعلمني ل مواد وجمموعةية، مبادئ توجيهية بشأن تنقيح القوانني والسياسات التعليماجملاالت مع إعداد 

 التمكني.ومواد للحوار بشأن سياسات  ملخصات توجيهية،و 

 لوضع المالياالستجابة ل -ثانياً 

 تدابري فعالية التكاليف (5)

وخفض  نامج العادي بغية زيادة تأثري العملمة املشروعات اخلارجة عن امليزانية مع أنشطة الرب ءيواصل القطاع موا -58
إذ مجعت مع األنشطة دون  نامج العاديفض عدد أنشطة الرب خُ ، ومقارنة بفرتة العامني املاضية التكاليف قدر اإلمكان.

. ويقيم القطاع الشراكات لزيادة الرتكيز وخفض التكاليف يف التنفيذمع إصالح الشبكة امليدانية وذلك  ياً متاشى اإلقليمية
مؤسسات خاصة وجامعات حريصة على تنفيذ األنشطة على أساس تقاسم مع حكومات ومنظمات غري حكومية و 

 تكاليف السفر بواسطة فضخاليف. وتبذل جهود لالستعاضة عن إيفاد البعثات باستخدام التكنولوجيا واستمر التك
املوارد البشرية ملؤقتة وازداد االعتماد على املساعدة ا يص اللجوء إىلقلجرى تترعاها مؤسسات شريكة. و  إيفاد بعثات

تبذل و  لالستفادة من خرباهتا ويتم السعي إىل إجياد ترتيبات بديلة كاستعارة موظفني من احلكومات املاحنة.الداخلية 
 جهود حثيثة للحد من عدد املنشورات املطبوعة لصاحل التوزيع اإللكرتوين.
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 تعبئة املوارد (3)

كي بواسطة التمويل اخلارج عن امليزانية. ليون دوالر أمريأكثر من مخسني م 3153 عام حشد القطاع منذ بداية -59
السابق: باكستان  1م ت/591املذكورة يف التقرير املسامهات باإلضافة إىل ، يلي بعض األمثلة على املسامهات ويف ما

اجلهات املاحنة ، (اأفريقيملعلمني يف صاحل ل أمريكي دوالر ماليني 8الصني )، لتعليم الفتيات( أمريكيمليون دوالر  51)
مليون  6.8السويد )، مليون دوالر أمريكي للبلدان ذات األولوية( 6.8) علتعليم للجميلربنامج بناء القدرات يف جمال 

مليون  3.9مبادرة عّلم طفال )، مليون يورو لالجئني السوريني( 1.3االحتاد األورويب )، للرتبية اجلنسية( أمريكيدوالر 
لتعليم  أمريكيمليون دوالر  3.1شركة بروكرت أند غامبل )، ري امللتحقني باملدارس يف العراق(لألطفال غ أمريكي دوالر

مؤسسة جنوب آسيا ، (فيتنامللتعليم من أجل التنمية املستدامة يف  أمريكي)مليون دوالر  شركة سامسونغ، الفتيات(
منحها خمتلف الشركاء  أمريكيمليون دوالر  5.3ما يقارب ذلك، باإلضافة إىل وورد )مليون دوالر لتعليم الفتيات(. 
 واجلهات املاحنة كاعتماد إضايف.

 3.5مبلغ  صيصئ مت ختمن صندوق الطوار  أمريكيمليون دوالر  3.6تلقى القطاع مبلغ ، عالوة على ذلك -31
صل على متويل آخر بلداً( اليت كان من املنتظر أن حت 38ذات األولوية )من بني  ةالسبع مليون دوالر منه لدعم البلدان

 من خارج امليزانية.

 إقامة الشراكات وتعزيزها (3)

وضع املايل احلايل الليس فقط على ضوء ، القطاع بتعزيز الشراكات املوجودة وإقامة شراكات جديدة يضطلع-35
تعزيز الشراكات مع قد مت استدامتها. و ضمان اعرتافا منه بأمهية هذه الشراكات يف حتقيق النتائج و  للمنظمة وإمنا أيضاً 

والقطاع اخلاص )شركيت بروكرت أند غمبل وسامسونغ( باإلضافة إىل سفراء ، باكستان(جهات ماحنة ثنائية غري تقليدية )ك
 (.مادانجيت سينغ)مثل الراحل  للمساعي احلميدة اليونسكو

 التحديات والدروس المستفادة -ثالثاً 

بعده. إذ تبذل اليونسكو ما و  3151املنظمة يف التحضري لعام اليت تواجهها تحديات التكمن إحدى أكرب  -33
تعمل يف و ، جهودا حثيثة للحفاظ على زخم اجلهود العاملية بغية إعطاء "دفعة أخرية" لتحقيق أهداف التعليم للجميع

 يف مثلتي ياً حتد ليونسكووتواجه ا. 3151بعد عام لفرتة ما لتعليم متينة جلدول أعمال ا يةأرضالوقت ذاته على إعداد 
، ن للتعليم للجميع وجهات أخرىيف هذا الصدد، مبا فيهم الشركاء التقليديو خمتلف اجلهات املعنية وقيادة جهود تنسيق 

جتميد وعلى الرغم من وازية. تمبصورة حيث جتري عدة عمليات كبرية وصغرية  التنافس العاملي يف جمال التنميةعلى ساحة 
( باإلضافة إىل عدد من يف املئة من وظائف قطاع الرتبية 31اية فرتة العامني )ما يقارب أكثر من مخسني وظيفة منذ بد

 يف تنفيذ األنشطة لصاحل تبذل جهود للحفاظ على جودة األداء الوظائف اليت ستجمد عند تقاعد بعض املوظفني،
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إىل تعظيم  سعياً خلدمة أهداف حمددة وذلك وارده احملدودة متنظيم ويقوم قطاع الرتبية حاليًا بإعادة . ،لدول األعضاءا
مع احلرص على  ،نها من حتقيق أهداف التعليم للجميعبغية متكيلدول األعضاء رته على تقدمي دعم رفيع املستوى إىل اقد

 .3151 عام يف جدول أعمال مرحلة ما بعدأن حيتل التعليم املرتبة العليا 

 البرنامج الرئيسي الثاني: العلوم الطبيعية

 اإلنجازات الرئيسية -أواًل 

تطورات كبرية متعلقة بالعلوم، يف منظومة األمم املتحدة وخارجها، ومنها ما يلي: نتائج مؤمتر  3153شهد عام  -33
"األرض يف املستقبل: البحوث من أجل حتقيق ( واستهالل مبادرة 31األمم املتحدة للتنمية املستدامة )أو مؤمتر ريو+

والتأسيس الرمسي للمنرب الدويل احلكومي للعلوم والسياسات يف جمال التنوّع البيولوجي  الصعيد العاملي"االستدامة على 
وخدمات النظام اإليكولوجي. وقام األمني العام لألمم املتحدة بتكليف اليونسكو بتقدمي خدمات األمانة للمجلس 

بشأن املسائل املتعلقة بالعلوم من  األمم املتحدة ككلاالستشاري العلمي الدويل كي تسدي املشورة إليه وإىل منظومة 
حتقيق التنمية املستدامة. ومت تكليف اليونسكو هبذه املهمة نتيجة لعملية التشاور الواسعة النطاق اليت قادهتا املديرة أجل 

ن متابعة تنفيذ التوصيات املنظمة بإسداء املشورة إليه بشأ ني العام لألمم املتحدة، كي تضطلعالعامة، بناء على طلب األم
املناعة لإلنسان والكوكب معاً: املتعلقة بالعلوم والواردة يف تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين باالستدامة العاملية بعنوان 

ستتمثل إحدى املهام الرئيسية للمجلس االستشاري العلمي يف تعزيز التعاون بني هيئات األمم أفضل خيار للمستقبل و
حتقيق التنمية املستدامة. وقد أُحرز تقدم يف ة بشأن املسائل املتعلقة بالعلوم من أجل الدولي ةالعلمي األوساط ة، ومعاملتحد

 .3153ار أعضاء اجمللس العلمي االستشاري وإعداد اخلطط اليت سينتهجها ومن املزمع اإلعالن عنها يف عام ياخت

املهام  ىحدبناء قدرات البلدان النامية، وهي إ تحدة للتنمية املستدامة أمهيةربز الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتُ و  -31
ة ون يف جمال البحوث األوقيانوغرافيالتعا ضرورة األساسية للجنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، وتشدد على

حمليطات فيما خيص نقل التكنولوجيا البحرية. باالستناد إىل املبادئ التوجيهية للجنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم ا
ويعود هذا األمر إىل اجلهود اليت بذلتها جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات لشحذ الوعي بشأن املسائل 

رك مع ، والَتشا31يف اليوم األول من مؤمتر ريو + األساسية املتعلقة باحمليطات، ومنها تنظيم نشاط رمسي خاص باحمليطات
منتدى احمليطات العاملي يف رئاسة وتنظيم يوم احمليطات الذي حقق جناحًا كبرياً. وكان اإلصدار املشرتك بني الوكاالت 

اخلطة التفصيلية من أجل استدامة احمليطات "للمطبوع املعنون بقيادة جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات 
إحدى  مع منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي(بالتعاون ) واملناطق الساحلية"

أساسًا إلعداد اتفاق بشأن  ملسائل املتعلقة باحمليطات، وشّكلبشأن ا 31املسامهات الرئيسية اليت قدمت يف ريو +
ية اسرتاتيجية ملنظومة األمم املتحدة يف تنفيذ املهام احمليطات، وهي مبادرة اختذها األمني العام لألمم املتحدة لتحديد رؤ 

 املتعلقة باحمليطات تنفيذاً أكثر اتساقا وفعالية.
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بوصف  املياه العذبةوعلى حنو  ااثل، ساعد الربنامج اهليدرولوجي الدويل على تعزيز قدرات الدول األعضاء بشأن  -31
املياه اخلاصة بعناصر التناسق جيد بني وجود أدى إىل  وهو ما ستدامة،نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية امل ذلك جزءاً من

"أمن املياه: التصدي  3135-3151يف الوثيقة اخلتامية ومواضيع املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل )
اهليدرولوجي الدويل. ونظم الربنامج  للتحديات احمللية واإلقليمية والعاملية"(، اليت اعتمدها اجمللس الدويل احلكومي للربنامج

املنتدى جانبية وأحداث إقليمية خالل  رمسية، وأحداث نشاطًا يف شكل جلساتاهليدرولوجي الدويل ما يزيد عن أربعني 
( ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 3153، يف آذار/مارس ) الذي عقد يف مرسيليا، بفرنسا العاملي السادس للمياه

املنتدى العاملي السادس للمياه (. وأصدرت اليونسكو مبناسبة 3153سبوع العاملي للمياه بستوكهومل )آب/أغسطس واأل
، الذي قام بتنسيقه الرابع عن تنمية املوارد املائية يف العامل: إدارة املياه يف ظل ظروف مشوبة بعدم اليقني واملخاطر التقرير

املوارد املائية الذي تستضيفه اليونسكو يف بريوجيا، بإيطاليا. ومن بني املطبوعات  برنامج األمم املتحدة العاملي لتقييم
يُبينان أفضل املمارسات يف  تسخري اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة ووضع السياساتربنامج األخرى مثة كتابان خاصان ب

بشأن إدارة املياه اجلوفية واجلوانب القانونية إىل مذكرتني إعالميتني  ، وذلك باإلضافةجمال اإلدارة املتكاملة للموارد املائية
املتعلقة هبا، مّت إعدادها بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة والرابطة الدولية ألخصائيي اهليدروجيولوجيا والبنك الدويل. 

ها كل من اليونسكو واملركز الدويل لتقييم عدومت حتديث ونشر خريطة العامل لطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود اليت أ
: 5كما أُعدت قاعدة بيانات خاصة خبريطة "األهنار وأحواض املياه اجلوفية يف العامل" باعتماد مقياس   ،موارد املياه اجلوفية

اً أفريقيهنياً م 5311، تلقى املعنية باملياه 3لتعليم يف جمال املياه ومراكز الفئة ليونسكو ل. وبفضل معهد ا11 111 111
من بني أهم وكان النجاح يف إكمال اعتماد برنامج ماجستري العلوم املياه التدريب الالزم يف هذا اجملال.  خمتصًا يف شؤون

 .3153يف عام لتعليم يف جمال املياه ليونسكو لمعهد ا اليت حققها جنازاتاإل

علوم هبدف اإلعداد لتنفيذ جدول أعمال عاملي جديد بعد جمموعة من التوصيات املواضيعية املتعلقة بال ومت اعتماد -36
منتدى "العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل حتقيق التنمية انعقاد مبناسبة وذلك مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، 

جانريو، بالتشارك مع املستدامة"، الذي مت تنظيمه مباشرة قبيل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف ريو دي 
ها املنظمة وصفاملنتدى ترسيخ مكانة اليونسكو بهذا أتاح قد شركاء آخرين. و اجمللس الدويل للعلوم و السلطات الربازيلية و 

 الرائدة للعلوم يف منظومة األمم املتحدة.

، باستهالل مبادرة فيه لذي تُعّد اليونسكو عضواً وأثناء منتدى ريو، قام التحالف من أجل التنمية املستدامة ا -33
البحوث املعنية بالتغري البيئي العاملي  بشأن عشر سنواتفرتة مبادرة جديدة جريئة متتد على وهي " األرض يف املستقبل"

تراعي خطة و ، صميم مبادرة "األرض يف املستقبل"مرحلة ت. وشاركت اليونسكو يف إكمال من أجل حتقيق االستدامة
ملنرب الدويل احلكومي للعلوم والسياسات يف جمال التنوّع البيولوجي وخدمات النظام االبحث اخلاصة هبا أهداف 

برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج تشاركت اليونسكو مع . كما اإليكولوجي
كومي للعلوم والسياسات يف جمال التنوّع البيولوجي األمم املتحدة اإلمنائي لضمان خدمات األمانة املؤقتة للمنرب الدويل احل
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وخدمات النظام اإليكولوجي. ونظمت اليونسكو اجتماع خرباء بشأن وضع إطار مفاهيمي للمنرب الدويل احلكومي 
( كما ُكلفت 3153للعلوم والسياسات يف جمال التنوّع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي )تشرين األول/أكتوبر 

مؤمتر األمم املتحدة معارف السكان األصليني. وأصدرت اليونسكو إبان ادة لالضطالع بعمل املنرب فيما خيص الريبدور 
" املعارف التقليدية من أجل تقييم تغري املناخ والتكيف معه تسخري: التصدي لعدم اليقنيعنوان "بللتنمية املستدامة كتاباً 

الوكاالت لتعزيز الرصد واسرتاتيجيات التصدي اليت تنتهجها اجملتمعات املعرضة يف إطار اجلهود املشرتكة بني وذلك 
للهيئة  التقرير التقييمي اخلامس سياق ن، يفوالسكان األصليو  للتغريات املناخية ، مبا فيها الدول اجلزرية الصغرية النامية

 احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.

التابع للجنة و طلب فريق التنسيق الدويل احلكومي املعين بنظام اإلنذار بأمواج التسونامي يف احمليط اهلندي و  -38
أن تقوم اجلهات اإلقليمية اليت تضطلع  ،3153يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب  ،اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات
تقدمي هذه اخلدمات العملية  ندونيسيا بتأمنيونامي يف أسرتاليا واهلند وإالتس بتقدمي اخلدمات املتعلقة باإلنذار بأمواج

. وميثل 3153آذار/مارس  35ملنطقة احمليط اهلندي اليت تقع ضمن نطاق مسؤوليتها اعتبارًا من  على أمت وجه اإلقليمية
ن التطوير والتحضري. وفيما خيص هذا مرحلة جديدة للتعاون اإلقليمي لإلنذار بأمواج التسونامي بعد مرور سبعة أعوام م

نظام اإلنذار املبكر بأمواج التسونامي والتخفيف من آثارها يف املنطقة الشمالية الشرقية من احمليط األطلسي ويف البحر 
 3153يف صيف عام  رمسياً وأعلنت املتوسط والبحار املتصلة به، أكدت ثالث دول أعضاء )تركيا وفرنسا واليونان( 

لي ملراكزها الوطنية املعنية مبراقبة أمواج التسونامي وقدرهتا على االضطالع بدور جهات حمتملة ملراقبة أمواج الوضع التشغي
بإمكان هذه املؤسسات تزويد أي دولة طرف تابعة للمنطقة خبدمات املراقبة ورسائل التسونامي، يف انتظار اعتمادها. ف

واج التسونامي والعمليات التجريبية لإلبالغ بشأهنا بنجاح يف املناطق إلنذار بأمنذار عند الطلب. وُأجريت عمليات لاإل
 املعنية باإلنذار بأمواج التسونامي.األربع اإلقليمية 

ز" الذي مت يف مصادم اهليدرونات الكبري سيم "بوزون هيغ( اكتشاف جُ Scienceتوجت اجمللة العلمية "ساينس" )و  -39
وقام مركز عبد السالم الدويل للفيزياء . 3153وصفه القفزة العلمية اليت ميزت عام ب للمنظمة األوروبية للبحوث النووية

إىل جانب جتارب  ،النظرية بدور هام يف هذه العملية إذ ساهم على مدى سنوات عدة يف جتربة "أطلس" اليت أدت
اللولب املركب لقياس امليونات، إىل هذا االكتشاف. ووقع مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية اتفاقًا يف أبوجا 

احلاسويب الرفيع املستوى جلميع الطلبة املتخرجني من كليات العلوم واهلندسة. ويعمل  األداءبنيجرييا بشأن تطوير وتدريس 
 ملنظمة األوروبية للبحوث النووية وقطاع العلوم الطبيعية مع نيجرييا بشأنلدويل للفيزياء النظرية وامركز عبد السالم ا

مركز عبد السالم الدويل بالعلوم وباملكتبات واجملالت العلمية. واحتفل لالنتفاع  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسخري
ساعة  51111اجملاين لتوفري اجملالت العلمية إلكرتونيًا وتقدمي  هاء نظامللفيزياء النظرية أيضًا مبرور العقد األول على إنش

 من احملاضرات على الشبكة بلغات متعددة.
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ومن بني التطورات األخرى، أُدرج عشرون معزاًل للمحيط احليوي ضمن برنامج اإلنسان واحمليط احليوي لعام  -31
 3153جمللس التنفيذي يف عام جديدان عابران للحدود. وأيد امعزالن للمحيط احليوي  بلداً، مبا فيها 53يف  3153

مركز استغالل املياه يف التنمية املستدامة والتكيف مع تغري املناخ واملركز اإلقليمي إلدارة املياه اجلوفية يف أمريكا  إقامة
ت دراسات جدوى لعدة مراكز املياه، فيما متيعنيان بقضايا  3مركزين جديدين من الفئة الالتينية والكارييب، بوصفهما 

يُعنيان  3جاالت املياه واهلندسة وعلوم األرض واحلّد من خماطر الكوارث. واستهّل مركزان جديدان من الفئة مب تعىن أخرى
املركز الدويل للتدريب بالعلوم األساسية أنشطَتهما األوىل، ومها املعهد الدويل للبيوتكنولوجيا جلامعة نسوكا يف نيجريبا و 

مان لليونسكو يف عام بوخارست برومانيا. وأنشئ كرسيان ها-تقدم والبحوث املتقدمة يف جمال الفيزياء يف ماغوريليامل
سياسات العلوم واالبتكار ) املدرسة الوطنية للدراسات السياسية واإلدارة العامة يف بوخارست ب خيتص أحدمها 3153
املتعلقة به )جامعة معهد الطاقة واملوارد يف نيودهلي باهلند(. ومنحت  علوم املناخ والسياساتيتعلق اآلخر بو  ،برومانيا(

منحة  11منحة لالنتفاع بالدراسات العليا )دكتوراه( و 38النامية  البلدان شبابمن أكادميية العلوم للعامل النامي علميني 
 لدراسات ما بعد الدكتوراه.

الكوارث للجنة الربناجمية الرفيعة املستوى، مع الرتكيز على  احتضنت اليونسكو أول معتكف بشأن احلد من خماطرو  -35
أحدمها يف إثيوبيا واآلخر يف  يقع اجلوفية املياه ملوارد ر عمل هيوغو. ومّت حتديد موقعني وما بعد إطا 3151ما بعد عام 

ع يف عملية احلفر للتزويد عاماً، كما ُشر  61ا منذ أفريقيشرق منطقة ا هتكينيا ومها بلدان ابُتليا بأشد موجة جفاف شهد
 باملياه.

ن عن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، والتمويل والتخطيط، والتعليم، إعالن نريويب فارقة املسؤولو تبىن الوزراء األو  -33
ب، بشأن "العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تشغيل الشبا فريقيبشأن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف املنتدى األ

(؛ كما تشاركت اليونسكو يف 3153وتنمية رأس املال البشري، وحتقيق النمو الشامل" )نريويب، كينيا، نيسان/أبريل 
حمليط اهلادي والربط يف ا الدول اجلزرية الصغرية الناميةتنظيم حوار بشأن سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف 

ت احمليط (،  اا أدى إىل إقامة شبكة حبوث فيما بني جامعا3153نوفمرب الشبكي فيما بني اجلامعات )تشرين الثاين/
 احمليط اهلادي.منطقة وضع إطار عمل لسياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف  اهلادي واستهل العمل من أجل

ماليني دوالر أمريكي من   1ة قيمتها وتركيا تعهداً رمسيًا بتقدمي مسامهات طوعيوتعهدت األردن وإسرائيل و إيران  -33
من أجل إنشاء املركز الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق منها كل بلد 

وهو ما من شأنه متكني سيزامي من تشغيل اآللة إلنتاج أربعة خطوط حزم  ،3151-3153 األوسط )سيزامي( للفرتة
 سيزامي يف األردن. واسرتعىبزيارة مركز  3153. وقامت املديرة العامة يف شهر أيار/مايو 3151يف عام شعاعية فورية 

تعزيز التضامن وترسيخ ثقافة السالم ر الرئيسي الذي تضطلع به العلوم يف ع خالل الزيارة االنتباه إىل الدو البالغ الذي ُوقّ 
 وإرساء أسس مستقبل آمن ومزدهر يف املنطقة.
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 امج المشترك بين القطاعات: إسهام اليونسكو في تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معهالبرن

مقرتحاً بشأن مشروعات مشرتكة  11خ عن إعداد ما يقارب أسفر الربنامج املشرتك بني القطاعات بشأن تغري املنا  -31
جامعة فعاًل للتخصصات تلقت حة مقرت مشروعات لالحقة إىل انتقاء عشرة خُلصت عملية االختيار ابني القطاعات، و 

دوالر أمريكي من  133 111دوالر أمريكي من الربنامج العادي و  659 111املديرة العامة توصيات لتمويلها )
ما يُتوقع أن تقدمه من إسهام يف تنفيذ مبادرة على ضوء صندوق الطوارئ(. ونظرًا الختيار هذه املشروعات العشرة 

ا والدول اجلزرية الصغرية النامية وقضايا املساواة بني اجلنسني، فريقي، مع منح أولوية خاصة ألاليونسكو بشأن تغري املناخ
فإهنا تركز على ما يلي: تعزيز قاعدة املعارف اجلامعة للتخصصات بشأن تغري املناخ، وتعزيز التعليم بشأنه ووعي اجلمهور 

إنشاء املرصد امليداين لتغري املناخ العاملي يف مواقع اليونسكو به، وتنظيم منتديات إقليمية بشأن التكيف معه، إىل جانب 
 )على سبيل املثال يف معازل احمليط احليوي ومواقع الرتاث العاملي(. وبفضل هذه املشروعات وأنشطة ال ميّوهلا الربنامج

ية لألرصاد اجلوية يف سياق عزز التعاون مع هيئات األمم املتحدة الشريكة مثل املنظمة العاملبصورة مباشرة، تَ  املشرتك
 اإلطار العاملي للخدمات املناخية. 

تغري املناخ كذلك على التنسيق بني مسامهات اليونسكو وأنشطة إعالم اجلمهور املشرتك املعين بربنامج الوساعد  -31
يف الدوحة بقطر  الذي ُعقد خاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنا الثامن عشر ملؤمتر األطراف يف  إبان االجتماع

فإنه يقر بأن التوقيت  ،املشرتك الربنامجهذا . أما فيما خيص التحديات اليت يواجهها 3153يف تشرين الثاين/نوفمرب 
أنشطة املشروع سيجعل من الصعب على معظم مشروعات الربنامج حتقيق العديد من  احلايل لتوفري األموال الالزمة لتنفيذ

 .3153دة قبل منتصف عام نتائجها املنشو 

اليونسكو في استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج عمل  إسهام البرنامج المشترك بين القطاعات:
 من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية 9114بربادوس لعام 

سبعة مشروعات مشرتكة بني القطاعات يف إطار تنفيذ على  3153عقب موافقة املديرة العامة يف متوز/يوليو  -36
 كي، بدأ تنفيذ أنشطةدوالر أمري 311 111بتمويل قدره  ،اخلاص بالدول اجلزرية الصغرية النامية املشرتك الربنامج
مع  ختصيص األموال الالزمة يف منتصف أيلول/سبتمرب. وعليه، فإن تنفيذ املشروعات جاٍر حالياً،أن مت بعد  اتاملشروع

االستناد إىل خربة موظفي اليونسكو كلهم يف املقر ويف امليدان وتغطية مجيع مناطق الدول اجلزرية الصغرية النامية وهي 
احمليط اهلادي وحبر الكارييب واحمليط األطلسي واحمليط اهلندي وحبر جنوب الصني. وتشمل املشروعات مبادرة "جزر 

خالل الفرتة السابقة النعقاد  عبئة صوت شباب الدول اجلزرية الصغرية الناميةاملستقبل" وهو مسعى أقاليمي يهدف إىل ت
 . وقد أظهرت وحدة3151املؤمتر الدويل الثالث بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية الذي سيعقد يف ساموا يف عام 

م املتحدة، اهتمامًا بإدراج هذه املبادرة الدول اجلزرية الصغرية النامية إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألم
تنمية تشمل املشروعات فإن . أما على الصعيد اإلقليمي، 3151لعام  املتحدة بأسرها األممضمن حتضريات منظومة 
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الكارييب واحمليط اهلادي. ويف هذا الصدد، اسُتهل العمل على إعداد مواد تعليمية  نطقيتيف م ةاملفتوح يةوارد التعليمامل
وارد التعليمية املفتوحة. وجيري ، بوصفها موردًا من املأن التنقالت والرحالت البحرية التقليدية يف جزر احمليط اهلاديبش

، مبا فيها تقدمي الدعم الالزم لتعزيز 3153إقليمية رئيسية يُزمع تنفيذها حبلول عام  حاليًا لالضطالع بأنشطة التحضري
، ورسم اخلرائط ليشيت -استدامة السياحة يف تيمورو  احمللي الكارييب، وتنمية اجملتمع شبكة معازل احمليط احليوي يف منطقة

القائمة على بيانات السواتل هبدف إعداد موارد تعليمية خاصة بالدول اجلزرية الصغرية النامية، وتعزيز شبكات  اارسي 
املشروع األخري، فإن  هذا وفيما خيص ، مع الرتكيز على النساء من املمارسني.الطب التقليدي يف احمليط اهلندي

 .3153التحضريات جارية لتنظيم اجتماع ملمارِسات الطب التقليدي يف شهر شباط/فرباير 

الدول اجلزرية الصغرية النامية، املشرتك املعين بربنامج الباإلضافة إىل املشروعات السبعة املوافق عليها يف إطار و  -33
تنفيذها واليت تركز بوجه خاص على الدول اجلزرية الصغرية النامية، نشر دليل "مراقبة رمال تشمل األنشطة األخرى اليت مّت 

الدول اجلزرية الصغرية النامية باتفاقيات اليونسكو الثقافية نطاق التزام  والربتغالية وتوسيع اإلسبانيةالشواطئ" باللغتني 
مع إدارة  3153قد ظّل احلوار املتواصل قائمًا طوال عام جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات. و بعمل و 

إبراز  أتاح ،  اااألوسعنطاق المنظومة األمم املتحدة على مع الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة و 
 األمم املتحدة.االعرتاف هبا ضمن منظومة للعيان وكفل الدول اجلزرية الصغرية النامية أنشطة اليونسكو املتعلقة ب

 اأفريقي المتمثّلة في العامة األولوية

ومجهورية وتوغو سياسات العلوم )يف بوروندي فيما خيص العلوم الطبيعية، كان تعزيز القدرات الوطنية املعنية ب -38
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، جزءاً من  فريقية كاملرصد األفريقياملؤسسات األ (، وتعزيز قدراتا الوسطى والسنغالأفريقي

ة املوحدة للعلوم والتكنولوجيا. وساعد منتدى نريويب بشأن فريقيعمل اليونسكو املتواصل متاشيًا مع تنفيذ خطة العمل األ
بتكار يف ، على وضع العلوم والتكنولوجيا واال3153يف نريويب يف نيسان/أبريل  الذي ُعقد العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

ني املسؤولني عن العلم فريقيصلب عملية التنمية املستدامة. وشاركت اليونسكو يف الدورة العادية اخلامسة جمللس الوزراء األ
ة املوحدة فريقييف تشرين الثاين/نوفمرب يف برازافيل بالكونغو حيث استعرضت خطة العمل األ ، اليت ُعقدتوالتكنولوجيا

املركز الدويل للفيزياء النظرية بتطوير وتدريس  ني املسؤولني عن العلم والتكنولوجيا. والتزمفريقيوقرارات جملس الوزراء األ
ة للعلوم فريقياحلاسويب الرفيع املستوى جلميع الطلبة املتخرجني من كليات العلوم الفيزيائية واهلندسة للجامعة األ األداء

ا أفريقيتب اإلقليمي للجنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات باملك وجرى تدشني والتكنولوجيا يف أبوجا بنيجرييا.
ا التابعة للجنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم فريقي، لِيعقد الحقا اجتماعاً وندوة لّلجنة الفرعية أل3153يف آذار/مارس 

 اليت ُعقدت ة، فيما عاجلت االجتماعاتفريقياحمليطات. ومّت تعزيز املنهج الدراسي اخلاص باملياه يف العديد من الدول األ
يف دار السالم يف نيسان/أبريل ويف نريويب يف أيار/مايو وتشرين األول/أكتوبر، مسائل اإلدارة املستدامة للموارد املائية يف 

. ونُقل ا. وتلقت ست نساء التدريب املخصص ملهندسي الطاقة الشمسية يف معازل احمليط احليوي برواندا وبننيأفريقي
املركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد ا مثل أفريقيا إىل املراكز اإلقليمية املالئمة يف غرب وشرق أفريقيرصد اجلفاف يف 
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اجلوية الزراعية واهليدرولوجيا التشغيلية وتطبيقاهتما يف نيامي بالنيجر، ومركز اهليئة الدولية احلكومية للتنمية املعين بالتنبؤات 
 رع يف تدريب اخلرباء لضمان تزويد متخذي القرار باملعلومات الالزمة بشأن اجلفاف. نريويب بكينيا، كما شُ املناخية يف

 المساواة بين الجنسينالمتمثّلة في  العامة األولوية

اليونسكو السنوية للنساء يف جمال العلوم ِلما ُقمن به من حبوث يف  -ال ـلوريعلى جائزة مخس ِعلمّيات حازت  -39
شابة على منح دولية ِلما اتسمت به مشروعات البحث اليت اقرتحنها من امتياز  51جمال علوم احلياة، كما حصلت 

وجدوى وأثرها احملتمل يف حياة الناس والبيئة. وكان اليوم الدويل للمرأة حافاًل بتظاهرات بشأن املرأة يف جماالت اهلندسة 
، شجع 3153يف حزيران/يونيو  الذي ُعقد ر األمم املتحدة للتنمية املستدامة. وإبان مؤمتبوجه أعم وعلوم البحار والعلوم

حدث جانيب موضوعه "النساء يف جمال العلوم من أجل التنمية املستدامة" النقاش بشأن دور العلوم والتكنولوجيا 
ساهم يف تشجيع الشابات كما ماعي واالستدامة البيئية،  واالبتكار يف تيسري حلول مستدامة للرفاه البشري والدمج االجت

للنساء يف جمال  شبكات قوية وجرى تقدمي الدعم إىل على اختيار وظائف علمية تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة،
بياوندي يف ة للعلوم اجليولوجية فريقياملؤمتر السادس للرابطة النسائية األعقد على سبيل املثال فتم ، العلوم واهلندسة

بواغادوغو يف بوركينا فاسو، يف يف نيسان/أبريل لتشجيع مشاركة النساء يف جمال العلوم اجليولوجية، كما نُظمت الكامرون 
ات يف جمال الرياضيات. وتصّدر فريقيحلقة عمل بدعم من اليونسكو بشأن النساء األ، 3153تشرين األول/أكتوبر 

املتحدة فيما خيص تعميم املساواة بني اجلنسني من خالل تعميم مراعاة  الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية منظومَة األمم
هذه املساواة يف الطبعة الرابعة للتقرير اخلاص بتنمية املوارد املائية يف العامل، الذي يضم كذلك فصاًل خمصصاً للمساواة بني 

املساواة بني اجلنسني، حدثًا جانبيًا إبان املنتدى بالتعاون مع قسم  ،اجلنسني. ونظم الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية
املتعلقة بقضايا املساواة بني اجلنسني يف إكار نشطة األوشارك يف  3153العاملي السادس للمياه مبرسيليا يف آذار/مارس 

يوم الدويل بال 3153تشرين األول/أكتوبر  53األسبوع العاملي للمياه يف ستوكهومل. واحتفلت اليونسكو يف االحتفال ب
بغية التشجيع على الرتويج الكوارث الذي ركّز على دور النساء والفتيات يف احلد من خماطر الكوارث. و آثار للحد من 

قد تقتدي هبا العلمّيات الشابات، نظمت جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم لألدوار النموذجية للنساء، اليت ميكن أن 
أخصائيات بارزات يف علوم البحار من الواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا وموريشيوس احمليطات سلسة مقابالت مع 

وكندا وفرنسا، مّت حتميلها على املوقع اإللكرتوين للجنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، كما خصصت اللجنة 
 كارسن وكتاهبا املؤسس "الربيع الصامت". شيل  ايوماً كاماًل لإلشادة بأخصائية البيولوجيا البحرية والكاتبة ر 

 االستجابة للوضع المالي - ثانياً 

لقد تبىن الربنامج الرئيسي الثاين، قدر املستطاع، جمموعة من التدابري املتكاملة مثل: الرتكيز على األولويات  -11
باستخدام فيها أدواراً قيادية واضحة؛ وضمان تنفيذ اخلدمات اخلاصة بااللتزامات النظامية  اليونسكوواجملاالت اليت تتوىل 

باتباع هنج أكثر مشواًل؛ وحتسني التآزر بني الربنامج العادي واألنشطة إضافية شراكات ميزانية خمفضة؛ وتعبئة موارد و 
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تعبئة املوارد  إقامة شراكات جديدة وتعزيز خرباتنشاط و املمولة من خارج امليزانية؛ واستخدام خربة املوظفني مبزيد من ال
( واملؤسسات والشبكات املنتسبة إىل 3و 5 الفئتنياملعاهد واملراكز )من  تنفيذ من خاللعمليات البشأن ستقصاء االو 

 اليونسكو.

 تنفيذ الربنامج (5)

واألنشطة ا أفريقي نفذت لصاحل األنشطة اليتيف متويل الربنامج الرئيسي الثاين التمويل يف إطار متثلت أهم أولويات   -15
الدولية الدولية و  للربامج العلميةاالجتماعات النظامية  وذلك باإلضافة إىل اليت تضطلع املكاتب امليدانية بتنفيذها،

يدرولوجي الدويل، احلكومية مثل: الربنامج الدويل للعلوم األساسية، والربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية، والربنامج اهل
ا لتنظيم أفريقيوبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي وجلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات. وأعطيت األولوية يف 

بشأن العلوم والتكنولوجيا والسياسات واإلدارة  فريقيللعلوم والتكنولوجيا واالبتكار واملؤمتر الوزاري األ فريقياملنتدى األ
، وترتيب أولوية الطلبات واملخصصات املتعلقة بصندوق الطوارئ فريقيالقرن األمنطقة باملياه، ومعاجلة اجلفاف يف املتعلقة 

 3153من هذه املنطقة وإليها. وأقر اجمللس التنفيذي للجنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات يف حزيران/يونيو 
تركز على األنشطة الرئيسية بغية ضمان استدامة  ليت تضم خيارات برجمية، ا3153-3153التمويل للفرتة أولويات خطة 

، األوقيانوغرافية احمليطات واخلدمات والعلوم املبكر بأمواج التسونامي، وعمليات مراقبةالربنامج األساسي لنظم اإلنذار 
اهليئات الفرعية اإلقليمية. وتلقى  إىل مستوى معقول من الدعمبتقدمي  مع االحتفاظ واإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية،

بفضله، وبفضل األنشطة اليت  يكي من صندوق الطوارئ الذي َتواصلمليون دوالر أمر  1.5الربنامج الرئيسي الثاين 
 33و 51الرئيسية. ومل حتظ أربع نتائج منشودة )وهي النتائج رقم األداء جماالت العمل يف ينفذها املوظفون بشكل كلي، 

)وهي النتيجة املنشودة رقم  بأي متويل من الربنامج العادي كما مل تستقطب إحدى هذه النتائج املنشودة (31و 33و
 متويالً خارجاً عن امليزانية. ونتيجة لذلك، كان التقدم احملرز صوب حتقيقها بطيئاً.  (51

 ض التكاليف اإلداريةفخفعالية التكاليف و  (3)

وجلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات  الدويل للربامج العلميةلقد تسىن تنظيم االجتماعات النظامية  -13
بفضل ختصيص املوارد الالزمة من صندوق الطوارئ وبفضل اجلهود املتواصلة اليت بذلت لتخفيض تكاليف هذه 

يف عمليات  جتماعات وأتاحت إدماج نتائجهااالجتماعات. وقد ساعدت هذه اجلهود أيضًا على ضمان جناح اال
 الربامج العلميةالتخطيط الراهنة واملقبلة للربنامج الرئيسي الثاين. وتشمل التدابري الرامية إىل ختفيض التكاليف واليت اختذهتا 

لربنامج الدويل اما يلي: ختفيض عدد أعضاء جمالس اإلدارة )جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات الدولية و 
للعلوم األساسية، الربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية(؛ وتقليل األسفار اليت متّوهلا اليونسكو )الربنامج اهليدرولوجي الدويل، 

برنامج اإلنسان واحمليط احليوي(؛ وختفيض عدد أيام االجتماعات كومية لعلوم احمليطات، و وجلنة اليونسكو الدولية احل
(؛ وجتنب عملية تقدمي مشروعات القرارات خالل اجللسة الدولية  العلميةربامج الجدول األعمال )مجيع وزيادة تركيز 
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)جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات(؛ وتقييد عدد اللغات الرمسية املستخدمة )برنامج اإلنسان واحمليط 
هليدرولوجي احليوي(؛ وختفيض عدد الوثائق وطوهلا والتخلص من النسخ الورقية لصاحل الوثائق اإللكرتونية )الربنامج ا

الدويل، وجلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، وبرنامج اإلنسان واحمليط احليوي(؛ وحتميل الدول األعضاء 
ومتت يف معظم الربامج زيادة عدد البعثات اليت ال ترتتب تكاليف االجتماعات جزئيًا )برنامج اإلنسان واحمليط احليوي(. 

 وهلا الشركاء اخلارجيون، زيادة ال يستهان هبا.أي تكاليف واليت مي عليها

 تعبئة األموال والشراكات (3)

مليون دوالر  16اقرتاحًا يف إطار الربنامج اإلضايف التكميلي وقام بتعبئة أكثر من  533أعد القطاع أكثر من  -13
احتفااًل بالذكرى السنوية ، زياء النظريةملركز الدويل للفيوأنشأ ا. 3153أمريكي من املوارد اخلارجة عن امليزانية خالل عام 

وال للنهوض باملركز سيضطلع حبملة كبرية حلشد األم اً مكتب ،3151يف عام  ستحل وهي ذكرى اخلمسني لتأسيسه
اتفاقات جديدة مع اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف يف حني جيري التفاوض إلبرام اتفاقات  اهلبات. وأُبرمتو 

مليون دوالر أمريكي. ومن بني الشركاء  5.6أخرى. ويف إطار االعتمادات اإلضافية، قام القطاع بتعبئة ما يزيد عن 
املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني، واملؤسسة  ، ومعهداحملدودة الروش-اجلدد: شركة آربس، وشركة لـ. هوفمان

العلمية  " ومؤسسة نشر البحوثBarefoot College األمريكية للمهندسني امليكانيكيني، ومنظمة "بريفوت كوليج
"Nature Publishing." 

 التحديات والدروس المستفادة -ثالثاً 

متثلت التحديات الرئيسية يف االخنفاض احلاد الذي شهده متويل الربنامج العادي واخنفاض عدد املوظفني جراء  -11
نظرًا إىل أن  سيما على الصعيد القطري،تواجهها عملية تعبئة املوارد، الجتميد التوظيف بعد التقاعد والصعوبات اليت 

ليونسكو مؤهلة للتدخل يف هذا السياق. ومثة حتٍد آخر يتمثل يف األموال خُتصص غالبًا على مستوى ثنائي وال تكون ا
ضرورة املشاركة ألجل طويل وعلى حنو مستمر يف إسداء املشورة بشأن السياسات يف جمال العلوم وصياغة هذه 

اق بني أنشطة السياسات، وهو ما مل يكن هّينًا يف ظل القيود املالية الراهنة. ومن بني الدروس املستفادة أن حتقيق االتس
يظّل أمرًا ضروريًا من أجل حتديد أنشطة الرئيسية اليونسكو واألولويات االسرتاتيجية للجهات املعنية واجلهات املاحنة 

 مشرتكة ومن مث حتسني الظروف املهيئة لتعبئة األموال بنجاح. 

 نسانيةي الثالث: العلوم االجتماعية واإلالبرنامج الرئيس

 اإلنجازات الرئيسية - أوالً 

، ظّل بناء القدرات لدعم تطوير اهليئات واملؤسسات والسياسات على املستوى أخلقيات البيولوجيايف جمال  -11
أولوية للسنة األوىل من فرتة العامني احلالية، بغية متكني ميثل الوطين وتعزيز الصكوك القانونية املعيارية القائمة يف هذا اجملال 
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قدمت اليونسكو الدعم التقين بوجه خاص قد لنامية من التصدي للتحديات األخالقية للعلوم والتكنولوجيا. و البلدان ا
يف قضايا أخالقيات البيولوجيا  ل التفكريوَتواصَ  ا.أفريقيإىل عشر جلان وطنية ألخالقيات البيولوجيا تقع سبع منها يف 

خالقية ومبدأ "مناهضة التمييز والوصم" إبان الدورة التاسعة عشرة املطروحة كالطب التقليدي وما يرتتب عليه من آثار أ
اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا واللجنة الدولية والدورة املشرتكة بني  (IBC)للجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا 

مبقر  ت البيولوجيا اليت ُعقدتية ألخالقيااللجنة الدولية احلكوموخالل دورة  (IGBC)احلكومية ألخالقيات البيولوجيا 
 . 3153أيلول/سبتمرب  51إىل  51اليونسكو يف باريس من 

يف االتفاقية الدولية ملكافحة  ، ارتفع عدد الدول األطرافمكافحة المنشطات في مجال الرياضةوفيما خيص  -16
االتفاقية هذه يف السنة األوىل من فرتة العامني، األمر الذي جعل دولة  533إىل  561من  املنشطات يف جمال الرياضة

ثاين أكثر اتفاقية مت التصديق عليها من بني مجيع اتفاقيات اليونسكو. ووافق مؤمتر األطراف على القائمة اجلديدة اليت 
ت عملية بناء القدرات يف وتواصلَ  .3153كانون الثاين/يناير   5حتدد العقاقري احملظورة واليت دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 

متت املوافقة عليها و دوالر أمريكي  311 111الدول األعضاء بفضل املشروعات السبعة عشر اجلديدة اليت تبلغ كلفتها 
وُعقدت اجللسة العامة للجنة الدولية احلكومية للرتبية  يف إطار صندوق القضاء على تعاطي املنشطات يف جمال الرياضة.

وذلك يف لوزان، يف واجتماع هيئتها االستشارية املرتبط هبا، أي اجمللس االستشاري الدائم،  3153الرياضية لعام البدنية و 
بدعم ومتويل كامل من اللجنة األوملبية الدولية. وأيد املؤمتر العاملي الثامن  ،3153أبريل /نيسان 59إىل  53من الفرتة 

 33إىل  31أمسرتدام من الذي ُعقد يف بني اللجنة األوملبية الدولية واليونسكو )بشأن الرياضة والثقافة والتعليم، املشرتك 
تعليم ال(، ضرورة اختاذ قرارات سياسية بشأن قضايا إدارة الرياضة ونزاهتها ودعا إىل ترسيخ 3153تشرين الثاين/نوفمرب 

 يف املقررات الدراسية.القائمني على القيم بدنية الرتبية الو 

تنفيذها على قدم وساق، إذ عكف اليت يتم  فريقيالستراتيجية الشباب األ، جيري الرتويج الشباب وفيما خيص -13
. وسامهت على إعداد مثل هذه السياساتة على مراجعة سياساهتا املؤثرة يف الشباب أو فريقيعدد من الدول األعضاء األ

إنشاء املشروعات قدراهتم على قدراهتم القيادية و تنمية مشاركتهم املدنية و  يضًا يف بناء قدرات الشباب لتيسرياليونسكو أ
االجتماعية وقدراهتم االبتكارية يف زامبيا وكينيا وبوروندي وسيرياليون والسنغال وغانا. واسُتهلت يف أمريكا الوسطى ثالث 

سلفادور الاراغوا و تقوم على برامج املدارس املفتوحة/الفضاءات املفتوحة يف نيكدرء العنف  اسرتاتيجيات جديدة بشأن
 وذلك خالل حلقة تدارسوكوستاريكا فيما جرت معاينة األسباب اجلذرية حلركات الشباب األخرية يف أمريكا الالتينية 

إقليمية بشأن حركات الشباب )يف ليما، بريو( ستصب نتائجها يف إطار منتدى وزراء التنمية االجتماعية يف أمريكا 
يف منطقة الكارييب أربع مبادرات جديدة تدخل يف إطار مشروع "مسار الشباب" الذي يُعىن الالتينية املقبل. واسُتكملت 

 ،ببناء قدرات الشباب إلكساهبم املهارات اليت تتيح هلم احلصول على عمل، ومت ذلك يف أربعة بلدان هي سانت لوسيا
التعاونية  أسفرت اجلهودفقد يبريية األمريكية، مايكا. أما يف املنطقة األاوج ،وترينيداد وتوباغو ،وسانت فنسنت وغرينادين

عن نشر  ،السياسات تعزيز رسميبريية األمريكية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل منظمة الشباب اإلاليت بذلتها 
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العمل  بعنوان "عشرون  اارسة جيدة يف إطار السياسات العامة اخلاصة بالشباب". ويف الدول العربية، جيري تركيز مصنف
سيما من ية واملشاركة املدنية للشباب، العلى إعداد سياسات تؤثر يف الشباب يف لبنان واملغرب، وعلى بناء الدميقراط

خالل بناء قدرات الشباب إناثًا وذكورًا يف تونس ومصر واملغرب. أما يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي، تتلقى احلكومات 
وطنية القائمة اخلاصة بالشباب وتعزيز مشاركتهم املدنية واملساعدة على إعداد سياسات الدعم الالزم ملراجعة سياساهتا ال

جديد يف اهلند بشأن اهلجرة الداخلية  يوجيري إعداد مشروع حبث وطنية جديدة للشباب يف إندونيسيا وميامنار .
ًا أفضل يف يني الشباب دجمالسياسات ترمي إىل دمج املهاجريني الداخل بشأن حتديد توصيات معينة مع والشباب،

 سيما الفتيات منهم. اجملتمع، وال

باالستناد السياسات العامة  ه على املستوى القطري لتقييم البعد اجلامع يفالثالث عمل الرئيسي ويواصل الربنامج -18
من خالل الربامج اهلادفة املعدة متاشياً مع نتائج إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وذلك أفضل املمارسات  إىل

هم، حيثما أمكن، يف متابعة تنفيذ توصيات املنتديات الوزارية للتنمية اليت تس الدمج االجتماعياملرتبطة بسياسات 
( وترينيداد وتوباغو 3155وكولومبو )(، 3155(، والسلفادور )3151االجتماعية اليت عقدت يف كينغستون )

دعم دمج  دعمها فريق األمم املتحدة القطري، بغيةاليت يو اهلجرة الداخلية يف اهلند املعنية ببادرة امل(. واستهلت 3153)
ئز جيمع ركااجتماعيًا يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية للبلد استنادًا إىل هنج ثالثي الدجمًا املهاجرين 

ومنظمات غري  نيباحثعضواً من  311. ومتثل هذه املبادرة اليوم شبكة غري رمسية تضم بني البحوث والسياسات والرتويج
حكومية ومتخذي القرار ووكاالت األمم املتحدة وشركاء رئيسيني. ويف إطار هذه املبادرة، أصدرت اليونسكو واليونسيف 

: من أجل دمج املهاجرين الداخليني يف اهلند دجماً ملخصات توجيهيةعنوانه " 3153مطبوعًا يف كانون األول/ديسمرب 
 أفضل". 

ونظمت اليونسكو مع جملس أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية املؤمتر السادس ألمريكا الالتينية والكارييب بشأن  -19
تناول موضوع "وضع العلوم و  3153ين/نوفمرب تشرين الثا 9إىل  6العلوم االجتماعية الذي عقد يف مدينة مكسيكو من 

االجتماعية يف أمريكا الالتينية والكارييب". وحتت رعاية برنامج إدارة التحوالت االجتماعية، أتاح املؤمتر الفرصة ملئات 
إىل مشاركني من مناطق أخرى ملناقشة املواضيع الرئيسية يف العلوم باإلضافة األخصائيني من أمريكا الالتينية والكارييب 

االجتماعية املعاصرة مع الرتكيز بوجه خاص على االقتصاد السياسي للعوملة وإعداد منظورات إقليمية  ايزة لفهم 
العاملي للعلوم التقرير التحوالت االجتماعية املعاصرة. وال يزال التقدم متواصاًل صوب إعداد الطبعة القادمة من 

بالعلوم االجتماعية بشأن التغريات البيئية العاملية،   اخلاصة الذي ميثل اإلسهام األساسي لتعزيز قاعدة املعارف االجتماعية
واحمليط اهلادي.  ،والساحل ،كما جيري تنفيذ أنشطة ملموسة لتقدمي الدعم الالزم لسياسات التكيف يف منطقة الكارييب

  رئيسي الثالث أيضا يف إعداد جدول أعمال شامل ومشرتك بني القطاعات خيص علوم االستدامة.ويساهم الربنامج ال

ليكون ضماناً  ،3153تشرين الثاين/نوفمرب  51 يفباليوم العالمي للفلسفة ر االحتفال ااختيوجرى عمدًا  -11
 موضوع "أجيال املستقبل"ة وذلك باختيار ملسامهة الفلسفة يف إعداد جداول أعمال عاملية بشأن التغريات البيئية العاملي
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اخلامسة عشرة العتماد اليونسكو اإلعالن بشأن مسؤوليات األجيال احلاضرة  السنوية الذكرى عن حلول من أجل التعبري
 ذي ُعقدة بشأن التنمية املستدامة الاآلثار األخالقية والفلسفية ملؤمتر األمم املتحدعن ، وكذلك للتعبري جتاه األجيال املقبلة

مبقر اليونسكو )بشأن املسؤوليات جتاه األجيال املقبلة وبشأن  . ونُظم اجتماعا مائدة مستديرة3153يف حزيران/متوز 
عن فلسفية وحلقات عمل  تنظيم نوادالشباب والفلسفة واملستقبل(، إىل جانب سلسة من التظاهرات اجلانبية اليت مشلت 

ومعرض كتب فلسفية ومعرضني فنيني وحفاًل  ،ودورات تدريبية لتدريس الفلسفة لألطفال ، اارسات فلسفية مبتكرة
"كبسولة خاصة جرت بعنوان تظاهرة  3153. ومن بني األحداث اليت ميّزت اليوم العاملي للفلسفة لعام اً موسيقي

" أسطوانتني معدنيتني دفن"بِ تالميذ إحدى مدارس ضواحي باريس من اليونسكو لألجيال املقبلة" قامت خالهلا جمموعة 
 إىل أشياء شىت متثل أدواة االتصال املستخدمة ، باإلضافةرسالة أرسلها أطفال من مجيع أرجاء العامل 381حتتويان على 

 ظمت جمموعة واسعة من األنشطة يف العامل. ونُ 3163عام نفس اليوم يف األسطوانتان قبل حلول  اليوم. ولن تفتح هاتان
األجيال املقبلة. أما الدول اليت أعلمت  التفكري على حنو جدّي بصدد ل بالفلسفة والتأمل بشأن مغزىبأسره لالحتفا

وأوروغواي وأوزبكستان وأفغانستان  إسبانيا وأسرتاليااألردن و  املناسبة فهيذه اليونسكو باالحتفاالت اليت أقامتها هب
وكمبوديا وكندا ومالطة واملغرب سود وصربيا وغواتيماال وفنلندا واجلبل األوتركيا وبلجيكا والربتغال رلندا وإيطاليا وآي

 .والواليات املتحدة األمريكيةواهلند واململكة املتحدة 

، تقود اليونسكو باالشرتاك مع فريق األمم املتحدة القطري اأفريقيالمتمثلة في العامة باألولوية وفيما يتعلق  -15
عملية استعراض السياسات احلالية املتعلقة بالشباب. وتدعم اليونسكو كذلك عمليات  ،بدعوة من حكومة زامبياو 

، مبشاركة السلطات الوطنية واألطراف املعنية وغانا وسرياليون وكوت ديفوار وليبرييا مراجعة السياسات يف بوروندي
يات البيولوجيا بفضل تنظيم حلقات أخالق جمال الرئيسية األخرى. وعالوة على ذلك، ُأحرز تقدم يف بناء القدرات يف

وكوت غابون وغانا وغينيا توغو وتشاد و عمل تدريبية لصاحل اللجان الوطنية ألخالقيات البيولوجيا املؤلفة حديثًا يف 
 وناميبيا )حلقات تدريبية ملعلمّي األخالقيات(. ديفوار ومالوي

يف خطط عمل الربنامج الرئيسي الثالث   اواة بين الجنسينالمساملتمثلة يف العامة األولوية ب وجرى تعميم االهتمام -13
وأولويات برنامج إدارة  ،أخالقيات البيولوجيا، وبرنامج الشبابجمال أنشطة بناء القدرات يف يف كلها، مبا يف ذلك 

اخلاصة  أطر العمل املناسبةمراعاة  ت على النحو الواجبالتحوالت االجتماعية. وفيما خيص أخالقيات البيولوجيا، مت
وأُدرجت عناصر حمددة خاصة باألولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني، مبا فيها  ،املساواة بني اجلنسنيباإلنسان و حبقوق 

ضمان مراعاة التوازن بني اجلنسني يف تشكيل اللجان الوطنية ألخالقيات البيولوجيا. وعاجلت اللجان الوطنية ألخالقيات 
خالل حلقات وذلك مواضيع متعددة تناولت على حنو صريح قضايا املساواة بني اجلنسني  ،3153، يف عام البيولوجيا

العمل التدريبية اليت نظمتها اليونسكو. وواصلت املنظمة تعاوهنا مع املركز اإلقليمي للبحوث والتوثيق بشأن املرأة وقضايا 
سيما بشأن مواضيع  وال ،ورية الكونغو الدميقراطية(اجلنسني وبناء السالم يف منطقة البحريات الكربى )كنشاسا، مجه

. وتقود القائم على نوع اجلنس كمشاركة النساء يف بناء السالم وإعادة البناء يف أوضاع ما بعد النزاع والوقاية من العنف
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رأة، مشروعاً اليونسكو بفضل أموال خارجة عن امليزانية مصدرها هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني امل
بشأن "حتليل احلركة االجتماعية  ،اأفريقيمشرتكًا مع هيئة األمم املتحدة للمرأة وجملس تطوير حبوث العلوم االجتماعية يف 

النسوية وأسس مظاهر العنف القائمة على نوع اجلنس بغية تشجيع الدمج االجتماعي وحقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة يف 
بتقييم اآلخر يعىن العنف القائم على نوع اجلنس و بأحدمها يتعلق هذا املشروع عن إصدارين منطقة الساحل". وسُيسفر 

عنوان "املساواة بني ب ووضع املنتدى اإلقليمي الذي ُعقد و.ابيساحلركة االجتماعية النسوية يف السنغال وغامبيا وغينيا 
ناجمًا إلقامة ( بر 3153كانون األول/ديسمرب   3إىل  1من يف الفرتة يف موسكو ها قيمة من قيم األلفية" )اجلنسني بوصف

لعمل ملا بعد والسياسات بشأن املساواة بني اجلنسني يف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية وإطار ا حوار يف جمال البحوث
 جمال . وقد أتاح املنتدى الفرصة لتقدمي العمل الذي اضطلعت به اليونسكو يفةوإقليمي ةعاملي من منظورات 3151عام 

 إىل الشركاء من بلدان االحتاد السوفيييت سابقاً. النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 االستجابة للوضع المالي -ثانياً 

، أثّر تقليص ميزانية خطة العمل للربنامج الرئيسي الثالث بنسبة  -13 % تأثرياً  35خالل السنة األوىل من فرتة العامنين
، يويل القطاع اهتمامًا أكرب للنهوج اجلامعة 1م/36فعالية الربنامج الكلية. وفيما خيص تنفيذ الوثيقة كبريًا على 

للتخصصات للتعبري عن مدى تعقيد القضايا اليت يعاجلها قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية. وسيسعى القطاع بصورة 
ّصلة وخارطة الطريق اليت حددهتا املديرة العامة يف االستعراض رئيسية إىل تطبيق توصيات التقييم اخلارجي املستقل ذات ال

الفصلي خلطط العمل اليت ستأخذ باحلسبان أيضًا التخطيط والتنفيذ املشرتكني ألفرقة العمل املواضيعية التابعة لقطاع 
 العلوم االجتماعية واإلنسانية.

لقطاعات وفيما بينها، إذ أنه يعمل على دمج النهوج ويتبع الربنامج الرئيسي الثالث أساليب عمل مشرتكة داخل ا -11
املستعرضة فضال عن األهداف والطرائق احملّددة حملاور العمل الرئيسية الثالثة. ويوّفر برنامج إدارة التحوالت االجتماعية 

تعلق بالدمج الدويل احلكومي آلّية تُعىَن بالعمل اجلامع للتخّصصات وتعزيز قدرات العلوم االجتماعية وبالعمل امل
االجتماعي واألبعاد االجتماعية للتغرّي البيئي العاملي، والشباب والدميقراطية. وترّكز مساعي التطبيق اجلامعة خاصًة على 

 احتياجات أفريقيا واملساواة بني اجلنسني.

 تنفيذ الربنامج (5)

ربعة للربنامج )أخالقيات البيولوجيا، فيما ترّكز خطط عمل الربنامج الرئيسي الثالث على جماالت األولوية األ -11
والدمج االجتماعي، والشباب، واألبعاد االجتماعية للتغرّي البيئي العاملي(، فقد ُوحَِّدت حول ضمان تنفيذ أنشطة 
نظامي. ومول صندوق الطوارئ بصفة رئيسية أولويات أخرى تتواءم مع قرارات اهليئتني الرئاسيتني وأنشطة بناء القدرات 

 ملستوى القطري.على ا
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وقام الربنامج الرئيسي الثالث برتشيد األنشطة خلفض عدد خطط العمل، حمققًا بذلك األهداف ذات الّصلة  -16
احملّددة يف خارطة الطريق اليت وضعتها املديرة العامة. وقد أُبِقَيت األنشطة ذات امليزانية احملددة على األساس الصفري فقط 

صندوق الطوارئ أو إذا كان باإلمكان أن تعتمد على املسامهات العينّية اليت جرى تأمينها  إذا كانت مرتبطة مبخّصصات
من الشركاء )من قبيل اللجنة األوملبية الدولية، وجملس أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية، وكلية أمريكا الالتينية للعلوم 

و( وتُظهر هذه الشراكات القيمة املتصّورة لعمل القطاع واسرتاتيجية االجتماعية، ومجهورية كوريا، وأملانيا، وترينيداد وتوباغ
قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية لتحسني تعبئة األموال واليت هتدف لبناء تآزر أكرب مع الشبكات القائمة يف تنفيذ 

 الربنامج بصورة مباشرة مشرتكة.

وظيفة شاغرة، األمر  51ومّجد  5-ثالث وظيفة من درجة مديرويف ضوء قيود امليزانية، ألغى الربنامج الرئيسي ال -13
مليون دوالر أمريكي. وبغية استكمال متويل  3.6الذي أّدى إىل تقليص ميزانية األنشطة إىل احلّد األدىن إذ بلغت 

أنشطة تشمل دوالراً أمريكيًا من صندوق الطوارئ لصاحل  5 633 136الربنامج العادي، تلّقى الربنامج الرئيسي الثالث 
جماالت رئيسية من قبيل بناء القدرات يف أخالقيات البيولوجيا ودعم سياسات التكيف البيئي على الصعيد الوطين، 

 والشباب، واليت كانت بصفة أساسية أنشطة غري مركزية تنفذ على املستوى القطري.

اليت  1م/36ملنشودة اليت أقرت يف الوثيقة إذا بقي مستوى التمويل كما هو، لن يتمكن القطاع من حتقيق النتائج ا -18
 اعتمدت قبل حدوث النقص يف السيولة، حتقيقاً كاماًل، وال سيما:

  لن يلىب طلب جلان أخالقيات البيولوجيا الوطنية املتنامي على بناء القدرات والتدريب تلبية كاملة، األمر الذي
أخالقيات البيولوجيا، وال سيما فعاليتها يف الفئات  من شأنه أن يؤثّر على امتداد أعمال اليونسكو وعمقها يف

 احملتاجة.

  لن يطور الربنامج الرئيسي الثالث مؤشرات خاصة باليونسكو تُعىن بتقييم الدمج االجتماعي للسياسات
 العامة.

 .مت إرجاء عمليات االستعراض الوطنية لنظم حبوث العلوم االجتماعية 

 ييز والعنصريّة اعتماداً كلّياً على أموال خارجة عن امليزانية.سيعتمد ائتالف املدن املناهضة للتم 

  ضمانًا للرتكيز على اإلجنازات الرئيسية يف التغرّي البيئي العاملي مُجَِّد عدٌد من األنشطة يف أخالقيات بيولوجيا
 البيئة وأخالقيات التكنولوجيات الناشئة.

  لشباب الذي يعد جزءًا ال يتجزأ من الدورة ل ملنتدى الثامنايتم النظر يف خيارات خمتلفة لتقليص تكاليف
حات تقصري مدة املنتدى إىل ثالثة أيام، وتقليص عدد اتضمن االقرت تالسابعة والثالثني للمؤمتر العام. و 
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اجللسات العامة، واستحداث، كلما كان ذلك مناسباً، املزيد من العمل اجلماعي دون اللجوء إىل الرتمجة 
 إىل اللغات الست، وتعزيز التكنولوجيات ووسائل اإلعالم اإللكرتونية.الفورية 

  سفراء  إعداد"النظر إىل ما بعد الكوارث" وبرنامج  عقد حتت شعاريعتمد منتدى اليونسكو للشباب الذي
ويلقي السالم املبعوثني إىل آسيا واحمليط اهلادي، التابع كذلك لليونسكو، على األموال اخلارجة عن امليزانية، 

 تكاليف على عاتق الشباب،  اا يؤدي إىل اخنفاض مشاركة أقل البلدان منواً.الب

 التنظيم الداخلي (3)

وّحد قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية تصميمه التنظيمي استنادًا إىل عمل مجاعي مستعرض يهدف إىل رفع  -19
  تتوىل تنفيذ الربامج ذات األولوية. مستوى املرونة يف ختصيص املوارد البشرية ألفرقة العمل اليت

 الفعالية يف التكاليف وختفيض التكاليف اإلدارية (3)

ّتخذة بغية تعزيز الفعالية يف التكاليف وختفيض التكاليف اإلدارية ترشيَد خطة املنشورات ترشيداً   -61
ُ
تضّم التدابري امل

املؤقّتني جتميدًا عاماً، مبا يف ذلك اخلرباء االستشاريني. وقد  كبرياً، وخفض املهام الرمسية، وجتميد االستعانة باملوظفني
طُرِحت تعديالت على االلتزامات النظامية بالتشاور مع الدول األعضاء، من قبيل التدابري التقّشفية لتنظيم اجتماعات 

لعاملية ألخالقيات املعارف اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا، األمر الذي أّدى إىل خفض التكاليف ومتويل اللجنة ا
 العلمية والتكنولوجية من خالل موارد خارجة عن امليزانية.

 تعبئة األموال والشراكات (1)

واصل القطاع مساعيه الرامية إىل تعبئة موارد من مصادر خارجة عن امليزانية العادية من أجل تنفيذ الربنامج وعمل  -65
دوالرات أمريكية من  311 311قطاع على مسامهات عينية بلغت قيمتها األوىل، حصل ال السنةعلى تعزيزها. ويف 

خالل شركاء من قبيل اللجنة األوملبية الدولية، وجملس أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية، وكلية أمريكا الالتينية للعلوم 
 136 131اعتمادات إضافية بلغت  االجتماعية، ومجهورية كوريا، وأملانيا، وترينيداد وتوباغو. كما استفاد القطاع من

دوالرًا أمريكيًا غالبيتها يف  13 618 331دوالرًا أمريكياً. ومبوجب الربنامج اإلضايف التكميلي، مت تأمني احلصول على 
مليون دوالر أمريكي. ويعكف قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية  39الربازيل. وبلغت املشاريع ذاتية النفع يف الربازيل 

ى تعزيز اخلربة املمتازة جدًا اليت اكتسبها مكتب برازيليا يف مجع األموال من خالل استطالع فرص التعاون فيما بني عل
 بلدان اجلنوب انطالقاً من البلدان األفريقية الناطقة بالربتغالية.
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 التحّديات والدروس المستفادة -ثالثاً 

اليت أجريت يف امليزانية واليت أثّرت على امتداد أنشطة اليونسكو  يعزى أحد التحّديات الرئيسية إىل التخفيضات -63
( يف جمال أخالقيات البيولوجيا، وال سيما الكفاءة من أجل "فتح آفاق جديدة" يف التعامل مع الفئات 5وعمقها: )

( على مستوى التغرّي البيئي 3املعنية احملتاجة وبناء قدرات جلان أخالقيات البيولوجيا الوطنية اليت يتنامى الطلب عليها، و)
( على صعيد برنامج الرياضية. وقد بُِذَلت 3العاملي حيث برهنت إعادة الرتكيز على أهنا ضارة بأخالقيات البيئة، و)

جهود ال ُيستهان هبا لتحقيق الكفاءات، وال سّيما من خالل التفاوض من أجل ميزانية للتدريب، والتعاون مع املنّظمني 
قطري بغية مجع األموال من مصادر حملّية، واستخدام بدائل عينية، وبناء شراكات على املستويني الدويل على الصعيد ال

 والوطين.

ويتعنّي معاجلة مسألة الوعي بقضايا الشباب على مستوى السياسات الوطنية معاجلًة شاملة وُمنس قة، ُتشرك كل  -63
 اب.الوزارات حول إطار متكامل للسياسات اخلاصة بالشب

 البرنامج الرئيسي الرابع: الثقافة

 اإلنجازات الرئيسية -أواًل 

شملها هذا التقرير بالقيام بأنشطة مكثفة يف جمال بناء القدرات على الصعيد القطري يف إطار ياتسمت الفرتة اليت  -61
اعتمادات من دمي الدعم اخلارج عن امليزانية وختصيص عدد من االتفاقيات الثقافية اليت تشمل كل املناطق وذلك بتق

واليت استفاد منها  3113إطار اتفاقية عام  يف فذتاليت نُ  لبناء القدراتصندوق الطوارئ. وبفضل االسرتاتيجية العاملية 
ت( يف إطار اآلليات املختلفة لدورة عام من إمجايل الطلبا ٪33الطلبات ) د منأكرب عدا أفريقي بلداً، قدمت 66

بلدًا باستعراض سياساهتا العامة وتشريعاهتا وقد عززت بناها املؤسسية األساسية للحفاظ بصورة  15. ويقوم 3153
ا وأمريكا أفريقيبناء القدرات يف ، نُفذ برنامج طموح ل5931أفضل على تراثها الثقايف غري املادي. ويف إطار اتفاقية عام 

بلداً. وقد دعم هذا الربنامج إقامة شبكات مهنية بني  63الالتينية والكارييب وجنوب شرق أوروبا، استفاد منه باجململ 
 ،العامة متخصصًا يف جمال السياسات 33د مت تدريب مديري املواقع وأصحاب القرار والشرطيني وموظفي اجلمارك. وق

،  اا زاد من قدرات 3111اتفاقية عام  ا يف سياق تنفيذأفريقينامج الرائد لبناء القدرات الذي بدأ تطبيقه يف يف إطار الرب 
الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، عرب مثانية وأربعني عمل ا على تطبيق هذا الصك األساسي للتنمية، يف حني يفضي أفريقي

إىل اعتماد سياسات عامة جديدة وتدابري داعمة للتنمية احمللية للصناعات  مشروعًا ميوهلا يف ستة وثالثني بلدًا نامياً،
ا أفريقيمشروع صون يف البلدان ذات األولوية، ويف  55، بدأ تنفيذ 5933يف إطار اتفاقية عام و  الثقافية واإلبداعية.

يف الدول العربية  أحدمها تنفيذجيري العمل على  برناجمان إقليميان لبناء القدرات، ل اجلزرية الصغرية النامية، ويوجدالدو و 
شخص عن طريق  111ا، وقد مت تدريب أكثر من أفريقي، وتنفيذ اآلخر يف يف البحرينالقائم  3عرب املركز من الفئة 

هذه عقد ل بالذكرى السنوية األربعني لاحتفالامت عملية تقدمي التقارير الدورية وبرنامج الدول اجلزرية الصغرية النامية. و 

http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=en&pg=00326
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تم بلدًا واختُ  61خبري يف جمال الرتاث الدويل قدموا من  111أكثر من  وذلك من خالل أنشطة شارك فيها االتفاقية
 االحتفال باعتماد "رؤية كيوتو" اليت حتدد مستقبل االتفاقية.

األنشطة يف مصر وليبيا،  جرت مواصلة تنفيذفقد ، اعيف أوضاع ما بعد النز يف جمال الثقافة العمل أما بالنسبة إىل  -61
ومت حتضري مبادرات لتنفيذها يف سوريا حاملا يسمح الوضع بذلك. أما فيما خيص مايل، فقد اختذت تدابري حلماية 

1Fاملمتلكات الثقافية بدعم من صندوق الطوارئ

على يف مايل و العسكرية ركان األهيئة  .  اا تطلب توزيع مواد إعالمية على1
يف حال حدوث تدخل عسكري، كما  تيسري محاية هذه املمتلكاتمن أجل  اأفريقياجلماعة االقتصادية لدول غرب 

يف امليدان  مات اجملتمع املدين. ونُفذتوزعت على قوات الشرطة، والعاملني يف جمال تقدمي املساعدات اإلنسانية ومنظ
. يف هذا الصدد ، مع تعبئة البلدان اجملاورةباملمتلكات املشروعاالجتار غري  مكافحة علىاملسلحة لتدريب القوات برامج 

1Fلشروعموازاة ذلك، ايف جرى و 

من صندوق الرتاث دعم دم قُ كما  ،لمخطوطات يف تومبوكتوالعاجل لصون لل برنامجيف  6
6Fالعاملي

صون  اتلكات تومبوكتو وضريح أسكيا الذي أدرجته جلنة الرتاث الرامية إىل اجلهود  يسهم يف إىل حكومة مايل 3
 وقدمت االحتاد الروسي( يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر.بالعاملي يف دورهتا السادسة والثالثني )سان بيرتسبورغ، 

3Fجلنة محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح مساعدة مالية

 جلة لصاحل جمموعات املتاحفعاتدابري من أجل اختاذ  8
سق املقيم لألمم هذه األنشطة امللموسة بالتعاون الكامل مع املن املواقع األثرية املرتبطة به. وجيري تنفيذوضريح أسكيا و 

اليت اعتمدها جملس األمن  3181، و3116، و3135دعم تنفيذ قرارات األمم املتحدة ت املتحدة يف مايل، وهي أنشطة
، واليت أدانت بشدة تدمري املواقع الثقافية والدينية ول/أكتوبر، وكانون األول/ديسمربمتوز/يوليو، وتشرين األ يفعلى التوايل 

، وحثت مجيع األطراف على اختاذ التدابري املالئمة لضمان محاية  اتلكات الرتاث العاملي يف مايل. وإن عمليات النهبو 
اعتماد هذه القرارات وتقرير األمني العام لألمم السيما  ظل األزمة يف مايل، و اعرتاف اجملتمع الدويل بأمهية محاية الرتاث يف

معاجلة بضرورة  ابقة مشجعة على االعرتافل سالرتاث الثقايف، ميث تحدة عن مايل، الذي يشري إىل عمليات تدمريامل
 باإلضافة إىل ،تبقى األمانةو جهود اليونسكو.  ألزمات، وهي سابقة ُحققت بفضليف أنشطة االستجابة لالثقافية القضايا 

على اتصال باملبعوث اخلاص لألمم املتحدة إىل منطقة الساحل لتوعيته بشأن أمهية احلفاظ على الرتاث الثقايف،   ذلك،
اد ا، واالحتأفريقيكما تبقى على اتصال بالشركاء املؤسسيني اهلامني )األمم املتحدة، واجلماعة االقتصادية لدول غرب 

الرتاث ب اليت حلقتهناك حاجة إىل تقييم األضرار (. ف)إيسيسكو( مية للرتبية والعلوم والثقافة، واملنظمة اإلسالفريقياأل
بناء قدرات مديري املواقع واجلماعات لأنشطة ب واالضطالع تأهيلها،إعادة املمتلكات املتضررة و  بناء دعم إعادةالثقايف، و 

                                                
 من صندوق الطوارئ. ُقدمتدوالر أمريكي من اعتمادات  511111 1
 دوالر أمريكي وفرهتا النرويج. 531111 6
 صندوق الرتاث العاملي. قدمها دوالر أمريكي من اعتمادات 31111 3
 محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح )الربوتوكول الثاين(.دوالر أمريكي من اعتمادات صندوق  11111 8
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8Fمن املأمول أن تدعم الدول األعضاء الصندوق اخلاص ، فإنجمال صون الرتاث. وبالتايل احمللية يف تومبوكتو وغاو يف

9 
 .اً(ثاني) 1م ت/591ما ورد يف القرار الذي أنشأته املديرة العامة استجابة لطلب جلنة الرتاث العاملي يف هذا الصدد، وفق 

األمم املتحدة، أنشأ قطاع الثقافة قاعدة بيانات هي األوىل من نوعها عمل وفيما يتعلق بعمل اليونسكو يف سياق  -66
ية. كما مت استكمال األداة اخلاصة بإدارة املعارف ائمنللمساعدة اإللتحليل مدخالت وثائق إطار عمل األمم املتحدة 

اللتزام جبدول أعمال األمم املتحدة صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. وتتم متابعة اوالتابعة ل اإلنرتنتاملتاحة على و 
نقاشاً  حزيران/يونيو القادم، 53، يف متابعة حثيثة. وسيستضيف رئيس اجلمعية العامة 3151العاملي لفرتة ما بعد عام 

الداعي إىل إنشاء فريق عمل خاص  حظي اقرتاح املديرة العامةو مواضيعيًا عن الثقافة من أجل حتقيق التنمية املستدامة. 
تشجيع التفكري على نطاق األمم املتحدة بشأن دور ، من أجل بالثقافة والتنمية ويعىنجملموعة األمم املتحدة اإلمنائية  تابع

. وعلى سبيل التحضري لالستعراض الوزاري السنوي جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، مبوافقة رئيسة الثقافة يف التنمية
، فريقي، شارك قطاع الثقافة يف منتديات إقليمية )اجتماع وزراء االحتاد األ3153للمجلس االقتصادي واالجتماعي لعام 

إىل اعتماد توصيات بشأن إدراج الثقافة يف تقارير اجمللس االقتصادي  أفضت ومؤمتر وزراء جنوب شرق أوروبا(،
  واالجتماعي ويف دورات االستعراض الوزاري السنوي.

 اأفريقياألولوية العامة المتمثلة في 

لألنشطة الداعمة  3153عام يف  الطوارئ اليت متت املوافقة عليها صندوق من اعتمادات ٪11ُخصص أكثر من  -63
. 3111وعام  5933اتفاقييت عام بناء القدرات يف إطار ب اخلاصة لألنشطة  سيماا، والأفريقيلألولوية العامة املتمثلة يف 

 أما فيما خيص .3111التصديق على اتفاقية عام  لعمليات نسبةأعلى ا أفريقيسجلت  ،قيد االستعراضفرتة ال وخالل
، وذلك نتيجة تنفيذ 3153أكرب عدد من الرتشيحات املقرتحة لدورة عام با أفريقي فقد حظيتالرتاث الثقايف غري املادي، 

نع االجتار غري املشروع باملمتلكات ذت تدابري حلماية الرتاث الثقايف يف مايل، وملاالسرتاتيجية العاملية لبناء القدرات. واختُ 
تعبئة املوارد وأنشئت آليات للتعاون هلذا الغرض. وانضمت مايل إىل الربوتوكول الثاين التابع ل عمليات متتو الثقافية؛ 

قيق األهداف سامهت الربامج املشرتكة لصندوق حتهامًا يف ظل النزاع الدائر. و  اً تطور  أمر ميثل التفاقية الهاي، وهو
طلقت مبادرات أُ  كما  .والسنغال وموزمبيق وناميبيا الوطنية يف إثيوبياالتنمية سياسات منائية لأللفية يف إدراج الثقافة يف اإل

ل بذل اجلهود لتعبئة موارد وتواصَ  (،3133-3153) أفريقيخبطة عمل عقد األمم املتحدة للمنحدرين من أصل  تتعلق
 ا ألغراض تربوية، وهو برنامج رائد من برامج هذه األولوية العامة.ريقيفبديلة لتمويل استخدام التاريخ العام أل

 األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

                                                
دوالراً أمريكياً )كرواتيا وموريشيوس ومسامهات حمدودة عن  51533مجع  3153كانون الثاين/يناير   51حىت مت خالل الفرتة  9

 طريق اإلنرتنت(.
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املساواة بني اجلنسني يف إطار الربنامج الرئيسي الرابع، وال سيما يف االهتمام بالعمل منهجيًا على تعميم استمر  -68
األهداف اإلمنائية لأللفية، واالتفاقيات الثقافية الرئيسية، أي اتفاقية الرتاث العاملي لعام إطار تنفيذ برامج صندوق حتقيق 

بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري  3111، واتفاقية عام 3113، واتفاقية صون الرتاث غري املادي لعام 5933
مل، وإلشراك الع ات يف االجتماعات وحلقاتات/اخلبري لنساء املشاركل د لبلوغ نسبة أعلىو اجله كل  تذلبُ . و الثقايف

خرى. وإن جماالت أ ويف واإلبداع النساء املستفيدات من أنشطة يف جماالت الرتاث والسياحة الثقافية والصناعات الثقافية
على  3153يف عام رجال(  3امرأة )مقابل  55حصلت فقد على سبيل املثال، اآلن مشجعة. و حد إىل  النتائج احملرزة

 أشربغ للفنانني. - زة برنامج منح اليونسكوجائ

التحدي الرئيسي يف هذا اجملال. وهلذا  ني يظل ميثلاجلنسقضايا املسائل املتعلقة ب عن لكن غياب بيانات كمية -69
كون أحد األبعاد السبعة جملموعة مؤشرات تسخري الثقافة ألغراض موضوع "املساواة بني اجلنسني" لي السبب، مت اختيار

 فإن ضافة إىل ذلك،وباإل. 3111اتفاقية عام تنفيذية لتطبيق  يف طور اإلعداد حاليًا بوصفها أداة مؤشرات نمية وهيالت
صورة شاملة عن وضع النساء  بغية تكوين حبسب اجلنس ومتغريات اجتماعية رئيسية أخرى،مصنفة مجيع املؤشرات 

يف صفوف العاملني يف قطاع الثقافة بشأن مستوى الوعي والرجال يف اجملتمعات، واالقتصادات واحلياة الثقافية. وبغية رفع 
يف جمال حكومة السويد خبريًا  مراعاة هذه القضايا بصورة أكفأ ضمن القطاع، أعارتتأمني تعميم ني، و قضايا اجلنس

 .3153قطاع الثقافة لفرتة اخلمسة أشهر األوىل من عام جلنسني إىل مراعاة قضايا ا

 لوضع المالياالستجابة ل - ثانياً 

 تنفيذ الربنامج (5)

. واكتفت اعتمادات صناديق الطوارئ لعام 1إىل  5كز تنفيذ الربنامج العادي على حماور العمل التقنينية من ر  -31
لتقنيين، سواء ما يتعلق وهي: العمل ا ،1م/ 36 األساسي الوارد يف الوثيقة بالرتكيز على أولويات الربنامج 3153

ا، اليت شددت عليها أفريقي؛ واألولوية املتمثلة يف يف هذا اجملال ة لبناء القدراتأو بالربامج التنفيذي مات القانونية،االلتزاب
املتحدة، وال سيما عرب األمم  ونسكو يف إطار منظومةوالدور القيادي للي برامج بناء القدرات املنفذة يف إطار االتفاقيات؛

اليت الطوارئ  % من اعتمادات صندوق31فإن  من تقرير االقتصاد اإلبداعي. وعموماً، 3153عام  حتضري نسخة
مباشرة بالعمل التقنيين للقطاع. وقد أتاح  صصت لدعم أنشطة تتعلقخُ  ،التقريرهذا الفرتة اليت يشملها منحت خالل 

االجتماعات النظامية  َعقد كل بكل مهامه القانونية امللزمة مبوجب االتفاقيات، مبا يف ذلك النهوضدعم للقطاع هذا ال
مع الدول املضيفة بغية احلصول على دعم  أمانات االتفاقيات مناقشات بصورة حيوية ، وبينما ختوضذلكمع و املقررة. 

ك خبصوص قدرة القطاع املالية على الوفاء بالتزاماته حيال األمانات، تسود حالة من الش مصروفات هذه مايل يغطي
اللجنة العلمية الدولية حيال اجتماع مبوجب االتفاقيات و  3153عام ين عشر اجتماعًا نظاميًا املفرتض عقدها يف االث

 ملشروع طريق الرقيق.
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 ض التكاليف اإلداريةفعالية التكاليف وخف (3)

إجياد تدابري خلفض السعي إىل  األمانة تواصل، 1م/ 36الطريق لتنفيذ الوثيقة  خارطةمن  56متاشيًا مع اهلدف  -35
من البلد املضيف  األمانة من تأمني دعم مايل هام متكنتإدارة اليونسكو لالتفاقيات. و  تكاليف النفقات املرتتبة على

مت خفض نفقات اإلقامة والطباعة الروسي(. و  )االحتاد للدورة السادسة والثالثني للجنة الرتاث العاملي يف سان برتسبورغ
ير. كما مت التقر  هذا الفرتة اليت يشملها د وذلك جلميع االجتماعات اليت عقدهتا اللجنة خاللوالرتمجة الفورية إىل حد بعي

مبقدار ، 3111، والدورة السادسة للجنة اتفاقية عام 3113كل من الدورة السابعة للجنة اتفاقية عام اختصار مديت  
 .يومني ونصف

 تعبئة األموال والشراكات (3)

تعبئة ما يقارب خالل الفرتة قيد االستعراض ، متت 1م/ 36من خارطة الطريق لتنفيذ الوثيقة  9متاشياً مع اهلدف  -33
اخلاص  شراكات جديدة مع القطاع كما جرى التوقيع على  .الرابع لتعزيز تنفيذ الربنامج الرئيسي مليون دوالر أمريكي 63

الشركة القابضة واندا غروب، و شركة مليون دوالر أمريكي مع  3مبيلغ  فأبرمت على سبيل املثال اتفاقات يف الصني.
من تقرير االقتصاد اإلبداعي، وبرنامج شبكة  3153، وذلك لتوفري دعم لنسخة عام التلفزيونيةفينيكس صاحبة قناة 

، 3153الذي سيعقد يف أيار/مايو إسهام الثقافة يف التنمية املستدامة  أناملدن اإلبداعية، ومؤمتر هانغ زهو الدويل بش
 سيما يف البلدان املتضررة من النزاعات.وال الوعي خبصوص محاية الرتاث الثقايف، ولتعزيز

 التحديات والدروس المستفادة - ثالثاً 

قيات رؤية قيمة عن فعالية تنفيذها على الصعيد توفر آليات إعداد التقارير والتقييم املوضوعة يف إطار خمتلف االتفا -33
نوعان ا األنشطة التنفيذية ليست ركيزتني منفصلتني، بل أهنة و ة ألهنا تثبت أن األنشطة النظاميأمهية خاصب الوطين، وتتسم

بناء  مثل ،نظامًا متكاماًل يلزم الدول األطراف بتطبيق اآلليات املختلفة على الصعيد الوطينمن األنشطة يشكالن 
، وذلك استناداً إىل جدول أعمال عاملي املشورة بشأن السياساتالقدرات، ودعم املؤسسات، وإسداء املشورة القانونية و 

 قدرة القطاعادي املخصصة لتنفيذ االتفاقيات، و وضع أثناء االجتماعات النظامية. إال أن استمرارية موارد الربنامج العي
سيشكل . و على مواجهة التحديات الناشئة تشكالن مصدراً للقلقالتقنينية و  ًا لقواعدهوفقيف األجل الطويل على التنفيذ 

بإنشاء جلنة دولية حكومية ضغوطًا إضافية على امليزانية. فالوضع يستدعي  5931قرار الدول األطراف يف اتفاقية عام 
مالية تأمني موارد خطيط القادمة، وذلك لورة التدز يف الربنامج وحتديد األولويات بصورة أوضح خالل املزيد من الرتكي

وعلى لليونسكو النسبية يزة املوللحفاظ على وموارد بشرية من املوظفني ختصص لتنفيذ برامج أعيد تركيزها بالفعل، 
 مصداقيتها.
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 البرنامج الرئيسي الخامس: االتصال والمعلومات

 اإلنجازات الرئيسية: -أواًل 

سعياً القيود املفروضة على امليزانية،  إطارويف  العامني االثين عشر األوىل من فرتة خالل األشهرلقد سعى القطاع  -31
 .ساعدة على حتقيق النتائج املنشودةالستكمال الربنامج العادي وامل موارد خارجة عن امليزانيةحثيثا إىل تعبئة 

 ه يفمن خالل عمل قسميوذلك  تقلواصل القطاع الرتكيز على أولويات حمددة وفقا للتقييم اخلارجي املسوقد  -31
املساواة يف ا و أفريقيمع ضمان التآزر مع املكاتب امليدانية واالهتمام بوجه خاص باألولويتني العامتني املتمثلتني يف  املقرّ 

مع ما تنص عليه الوثيقة  اشياً فقد ظّل الرتكيز الربجمي للقطاع متم ،بني اجلنسني. أّما فيما خيص الربنامج العادي
 اجلزء األول ضميمة. 51/ت م589

لتحّول تحقيق ال اً ضروري اً مسبق اً شرط، باعتبارها حرية التعبير ملمارسة موضوع توفري بيئة مالئمة وقد احتلّ  -36
مركز الصدارة يف املناقشات خالل  والدميقراطية والتنمية االقتصادية واحلوار من أجل ثقافة السالم والالعنف، االجتماعي

. ويدعو إعالن قرطاج الذي اعتمده املندوبون 3153مايو أيار/قد يف تونس يف عُ وم العاملي حلرية الصحافة الذي مؤمتر الي
املعرتف هبا دوليا كما يؤكد على أمهية األخالقيات إىل احرتام املعايري القانونية ومعايري السالمة واملعايري األخالقية واملهنية 

باعتبارها عنصرا أساسيا يف  اإلنرتنتعلى حرية التعبري وحرية الصحافة وحرية االنتفاع باملعلومات واستخدام و يف الصحافة 
وضعت وكاالت األمم املتحدة خالل اجتماعها املشرتك وقد الدميقراطية املعاصرة والتنمية والنمو االقتصادي املستدام. 

، اسرتاتيجية 3153نوفمرب /تشرين الثاين 33و 33يومي ا يف يف فيينقد عُ ين خبصوص سالمة الصحفيني، الذي الثا
لتنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب يف مجيع أحناء العامل بعد أن أقّرها 

  .3153أبريل /نيسان جملس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة يف

، اإلنرتنتالسيما فيما يتعلق حبرية التعبري على شبكة و  ،اإلنرتنتائل إدارة تعزيز دور اليونسكو يف مسوجرى  -33
صوصية حرمة اخل عن الدراسة االستقصائية العامليةنشر قيام املنظمة بيف  تثلمسامهة ملموسة مت وذلك عن طريق

يف باكو بأذربيجان، باإلضافة إىل حتليل  اإلنرتنتمنتدى إدارة يف  ، وذلكعلى شبكة اإلنرتنتوحرية التعبري الشخصية 
 .اإلنرتنتوحرية التعبري على  الشخصية اخلصوصيةحرمة الرتابط بني 

واالتصال المراعي المدنية  المشاركة الحرة والمستقلة والتعددية وتشجيعوسائل اإلعلم تعزيز  وبغية مواصلة -38
 جلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتاإىل ا، قدمت توصيات التنمية المستدامةتحقيق من أجل لقضايا الجنسين 

لوكاالت اجتماع املائدة املستديرة املشرتك بني ايف  مشاركني من وكاالت األمم املتحدة 51بدعم من  السابعة والستني
يداين من تعزيز التدخالت على املستوى امل بشأن االتصاالت من أجل التنمية. وهي توصيات تشدد على احلاجة إىل

 وضع بذأ العمل يفاألمم املتحدة القطرية وذلك ضمن أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. و  ةفرقأخالل 



191 EX/4 Part I (A) – page 34 

 

 اا سّلط الضوء  اً بلد 11يف  تنظيمية وتشريعية واستعراضات جملتمعات احمللية ورسم خرائطبشأن وسائل إعالم اسياسات 
لتنوع على حد سواء.  التنمية واتعزيز تشغيل اإلذاعات احمللية من أجل  اليونسكو يفعمل إسهام على أمهية بقدر أكرب 

أمة اجلامعات بلدان. ومت دعم تسع جامعات ضمن برنامج تو  51يف لدراية اإلعالمية واملعلوماتية ا مناهج كما بدأ تطويع
 اجلامعية دعما للمبادراتأنشطتها ة و ضمن براجمها األكادمييلدراية اإلعالمية ا والكراسي اجلامعية من أجل تشجيع

م مع ملؤشرات تنمية وسائل اإلعال ذت خطوات للدمج املنهجي، على مستوى التنفيذ،اختُ التعليمية يف جمال الصحافة. و 
جلنسني وذلك لضمان قضايا ااملراعية ل مؤشرات وسائل اإلعالمحديثا يف اليونسكو واملسماة  كرتتُ األداة املختصة اليت اب

  السياسات. ات وسائل اإلعالم الوطنية ويف رسممراعاة املنظور اجلنساين يف تقييم

والحفاظ على تعميم االنتفاع بالمعارف واصلت اليونسكو دعم الدول األعضاء لتمكني املواطنني عرب و  -39
يف العاملي اخلاص هبا  فقد مت تنظيم املؤمتر املوارد التعليمية املفتوحةمبا يف ذلك الرتاث الوثائقي. أما يف جمال  المعلومات

العشرين لبدء استخدام اليونسكو  السنوية الذكرىيف مناسبة املؤمتر  . وجاء انعقاد هذا3153يونيو /حزيرانيف باريس 
ملوارد التعليمية املفتوحة الذي يدعو الدول األعضاء إىل دمج هذه بشأن ااعتمد إعالن باريس كما " OER"ملصطلح 

أعضاء شرعت عدة دول وعلى إثر املؤمتر  .ارفاالنتفاع باملعلومات واملع تعميم وارد يف سياساهتا التعليمية وبالتايل تعزيزامل
كما نظمت اليونسكو  ملوارد التعليمية املفتوحة أو تطوير املوارد التعليمية املفتوحة القائمة.يف إعداد سياسات بشأن ا

ذاكرة ومية وصناعيني، املؤمتر الدويل "الربيطانية وغريها من الشركاء من منظمات غري حكبالتعاون مع جامعة كولومبيا 
حبث بغية  3153أيلول  38إىل  36يف الفرتة من  ،نكوفر يف كنداافالصون" وذلك يف العامل يف العصر الرقمي: الرقمنة و 

نكوفر الذي اإعالن ف إصدار وقد أفضى املؤمتر إىلالرئيسية اليت تؤثر يف رقمنة الرتاث الوثائقي الرقمي وصونه.  املسائل
اخلاص، هتدف إىل ضمان  يقرتح توصيات حمددة على اليونسكو والدول األعضاء فيها واجلمعيات املهنية والقطاع

كما حيث  وإىل صوهنما صونا جديرا بالثقة. ،من الرتاث الرقمي والرتاث املرقمن حديثا االستفادة على املدى البعيد
 األطرافالضرورية بني شراكات الخارطة طريق حتدد السياسات واحللول التقنية والتنظيمية فضال عن  على إعداد ناإلعال

نكوفر التوجيه لربنامج "ذاكرة العامل" للعمل على صون اوسيوفر إعالن ف الرقمنة والصون الرقمي.حتقيق املعنية من أجل 
 الرتاث الرقمي العاملي.

 اأفريقيلوية العامة المتمثلة في األو 

 ا، يواصل قطاع االتصال واملعلومات تعزيز حرية التعبري وحرية تداول املعلوماتفريقيلربنامج األولوية أل دعماً  -81

 ةفريقياألاألعضاء. كما يستمر تعزيز الشراكات مع مقرر اللجنة  ةفريقياألاحلر واملستقل والتعددي يف الدول  واإلعالم
حاالت نزاع  ة اليت تعيشفريقيدعم البلدان األوجرى املعين حبرية التعبري واالنتفاع باملعلومات.  والشعوب اإلنسانحلقوق 

كثف القطاع دعم و  استعادة وتوطيد الدميقراطية والسالم املستدام.من أجل تطوير وسائل اإلعالم بغية  أو ما بعد النزاع
ة مبا يف ذلك الدعوة إىل عدم جترمي التشهري لصاحل بدائل السجن بتهمة فريقيالعمل على سالمة الصحفيني يف البلدان األ

ا عرب بناء قدرات التعليم واملؤسسات التدريبية أفريقيالقذف. ويواصل القطاع معاجلة احلاجة إىل حتسني نوعية الصحافة يف 
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عملية انتقاء  يف املنطقة ذات األولوية االتصاللربنامج الدويل لتنمية بالنسبة إىل امتثل ا أفريقييف هذا اجملال. وقد ظلت 
  املشاريع.

 األنشطة العمل على متكني املواطن يف املنطقة من خالل ، عالوة على ذلك،يواصل قطاع االتصال واملعلوماتو  -85
إطار املشروع  وذلك يف ،سيما فيما خيص الشباب واملرأةوال ،لإلذاعات احملليةو  للدراية اإلعالمية واملعلوماتيةالداعمة 

. ونظرا لألثر البالغ لثورة تكنولوجيا اأفريقيأكثر من ثالثني حمطة إذاعية يف منطقة اخلارج عن امليزانية والذي سيتيح إنشاء 
املعلومات واالتصاالت ولقدرهتا على املسامهة يف عمليات التنمية، تظل اليونسكو ملتزمة بتعزيز عملها يف هذا اجملال يف 

استخدام السياسات لدعم اسرتاتيجيات االنتفاع املفتوح وبناء القدرات من أجل برسم  سيما فيما يتعلقوال ،اأفريقي
مشروع يف بشكل كبري يف حتقيق التقدم اليونسكو  أسهمت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم. وقد

ملكتبة إنشاء شبكة إقليمية الرامي إىل  اأفريقيتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب 
للموارد  املناسبات العاملية اهلامة، مثل املؤمتر العاملي . وتسرتعييف هذا االحتاداملنخرطة  الثمانية األعضاء الدول افرتاضية يف

فيما خيص لليونسكو دة الفرياملفاهيم ، انتباه صانعي السياسات وأصحاب القرار األفارقة إىل 3153التعليمية املفتوحة 
 التعليم.جمال واملوارد التعليمية املفتوحة يف  تمكانة تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

 األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

 من خالل احملافظة على هنج ذي شقني يف املتمثلة يف املساواة بني اجلنسنيواصل القطاع دعم األولوية العامة  -83
تواصل اليونسكو املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي و . ه وبرامج عملهتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع سياسات

الثالث لأللفية واألهداف االمنائية األخرى من خالل التدخالت اليت تعاجل األبعاد الثالثة للمساواة بني اجلنسني ومتكني 
تطبيق مؤشرات تراعي املنظور  باملوارد والفرص، واألمن. وقد اضطلعإتاحة االنتفاع و ، القدراتتعزيز املتمثلة يف و  ،املرأة

الثامنة عليها رمسيا خالل دورته  الربنامج الدويل لتنمية االتصالجملس  اجلنساين يف وسائل اإلعالم، عقب مصادقة
ملنظور تراعي ا، دورا أساسيا يف دعم الدول األعضاء للمضي قدما يف وضع سياسات 3153 مارس/يف آذاروالعشرين 
وبغض النظر عن  ن املرأة يف وسائل اإلعالم ومن خالهلا باختالف أشكاهلاتضمن املساواة بني اجلنسني ومتكّ و اجلنساين 

لتنمية ساواة بني اجلنسني أونىل الربنامج الدويل املاألولوية العامة املتمثلة يف دعم  وبغية زيادةالتكنولوجيا املستخدمة. 
باملنظور اجلنساين. أما فيما خيص السياسات الوطنية  ا للمشاريع اليت تتضمن عناصر تعىناهتماما خاص االتصال

عامل يف والندوة العاملية "ذاكرة ال للموارد التعليمية املفتوحةفقد ضمنت األنشطة الرئيسية كاملؤمتر العاملي  ،للمعلومات
خارطيت إعداد نكوفر إىل اكما أفضى إعالن باريس وإعالن ف العصر الرقمي: الرقمنة والصون"، املشاركة العادلة للمرأة.

ويف الصون الرقمي.  املوارد التعليمية املفتوحةطريق توليان املزيد من االهتمام للعناصر اليت ختص املساواة بني اجلنسني يف 
إدماج عنصر املساواة بني علومات باستخدام معيار جنساين، ومت خلطط قطاع االتصال واملمؤخرا تقييم أجري وقد 

 اجلنسني منهجيا يف الربجمة العادية والربجمة اخلارجة عن امليزانية.
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 لوضع الماليلاالستجابة  - ثانياً 

 التكاليففعالية تدابري  (5)

 لضمان املشاركة على املستوى العاملي بأقل التكاليف، اإلنرتنتإجراء املشاورات عرب عند اإلمكان إجياد املوارد و مت  -83
طريق  عناجلماعية حملادثة جراء ااضي املفتوح الذي استخدم برنامج غوغل إلمثال يف االجتماع االفرت  وهذا ما حدث

اع مكتب برنامج املعلومات للجميع يف دورته اجتمالصحافة الذي نُّظم يف تونس، ويف يف بداية اليوم العاملي حلرية الفيديو 
فيه على  مت يف كثري من األحيان إيفاد البعثات على حنو مل ترتتب ،. وملواجهة القيود املفروضة على امليزانيةالتاسعة عشرة

  .املنشودة وقد سامهت هبات القطاع اخلاص العينية يف حتقيق النتائج .املنظمة أي تكاليف

 تعبئة املوارد (3)

وصل يف شهر كانون  من خارج امليزانية مببلغ إمجايل جيري العمل فيها ومتو ل مشروعاً  395 القطاع حالياً  ينفذ -81
خاصًا بالربنامج الدويل لتنمية االتصال تبلغ   مشروعا 336، منها مليون دوالر أمريكي 38.3إىل  3153الثاين/يناير 

لبعض األنشطة تقدر حبوايل  عاجلة القطاع على متويالت حصل. كما اً أمريكي اً دوالر  3 531 191 كلفتها
امليزانية للرتويج  ارجخماليني دوالر أمريكي من  51 . وجرت خالل السنة تعبئة ما يزيد علىاً أمريكي اً دوالر  5558581
اليت تشهد بلدان التقدمي املساعدة والرتويج لتنمية اإلعالم يف ومت إحراز جناح كبري يف تعبئة األموال من أجل حلرية التعبري. 

يدل على اعرتاف واضح بسمعة اليونسكو وميزهتا النسبية  ماوهو  ما بعد النزاع والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، أوضاع
 اع.ما بعد النز اليت تشهد أوضاع بلدان اليف التعددي احلر واملستقل  اإلعالمفيما خيص تنمية 

استعارة موظفني، امليزانية و  شرية، عمل القطاع جاهدا إلجياد متويالت من خارجيف املوارد البالنقص احلايل ملواجهة و  -81
يف قسم حرية التعبري وتنمية اإلعالم، مسؤول عن إدارة مشروعات كي يعمل  1-موظف كبري بدرجة مهين مثل استعارة

يف مكتب ويندهوك،  3مهين /5-بدرجة مهين وموظف ،يف تونسلفرعي ايف مكتب اليونسكو  1-بدرجة مهين وموظف
 مكتيب اليونسكو يف منروفيا ويف ميامنار.لصاحل  لالجئنيالنروجيي اجمللس من  إعاراتباإلضافة إىل 

 إنشاء وتعزيز الشراكات (3)

أولوية يف قطاع االتصال واملعلومات. وقد  متثل تعزيزها ت مع القطاعني العام واخلاص وزيادةظلت تنمية الشراكا -86
ووكاالت األمم املتحدة والشبكات،  أدت الشراكة يف التنفيذ مع القطاع اخلاص واللجان الوطنية واملنظمات غري احلكومية

الء اهتمام ، إىل تسهيل بلوغ املعايري املربجمة. وقد مت إي3الفئة اليونسكو من ليونسكو ومراكز جلامعية لكراسي امبا فيها ال
. كما ُقدمت مسامهات عينية عديدة وكبرية من القدرات خاص بتأمني أثر مضاعف فيما خيص أنشطة التدريب وبناء

بعد  اإلعالمعامل وسائل "اليوم العاملي حلرية الصحافة وإىل مؤمتر االحتفال بمندوبني إىل  أوفدوا شريكا 11أكثر من 
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املعين و  األمم املتحدة االتوك، واملؤمتر املشرتك بني مؤمتر الصون الرقميو  ،"ويكيليكس، ونيوز أوف ذا ورلدحادثيت 
 بسالمة الصحفيني.

 التحديات والدروس المستفادة - ثالثاً 

 انؤثر االقتصادات القائمة على املعرفة يتطور و  تإن االنتشار الواسع الستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال -83
أحناء العامل وهو ما يستدعي إعادة النظر يف السياسات القائمة منذ زمن وطرح مقرتحات  مجيع بشكل متزايد يف الناس يف

األنشطة اليت  من عديدال. وعلى الرغم من أن تستوعب اجلميعلمعرفة غية املضي قدما يف بناء جمتمعات لملناهج جديدة ب
قد صممت لالستجابة رنامج املعلومات للجميع يف إطار ب االثين عشر األوىل من فرتة العامنياألشهر  خالل استهلت

  زيد من الدعم.املتقدمي  من الضروري أن يتم ، فإنجات الدول األعضاء يف هذا الصددحتياال

يف بعض املناطق بسبب نقص امليزانية وجتميد الوظائف ذات الصلة.  لتقدم حنو حتقيق النتائج املنشودةميكن ا ومل -88
 3153 عام حبلول هنايةعلى النحو املزمع حتقيقه بقوة أكرب ميدانيًا بيد أن حضور موظفي قطاع االتصال واملعلومات 

فيني ومسألة اإلفالت حرئيسية كالتنسيق خلطة عمل األمم املتحدة املعنية بسالمة الصاساسيًا لتنفيذ أنشطة  اً أمر يشكل 
 من العقاب.

 معهد اليونسكو لإلحصاء

 اإلنجازات الرئيسية: -أواًل 

وفقا للجدول الزمين احملدد وأدخل  بالتعليمقاعدة بياناته الدولية اخلاصة استيفاء معهد اليونسكو لإلحصاء أجرى  -89
عليها عدة حتسينات نوعية. وعلى وجه اخلصوص، كانت معدالت االستجابة عالية جدا جملموعات البيانات اإلقليمية 

ة البيانات كما جرى حتسني نوعي  الكارييب.كبار يف أمريكا الالتينية و ا وتعليم الأفريقياجلديدة بشأن ظروف التعليم يف 
ة الناطقة باللغة الفرنسية فريقيبفضل مشروع بناء القدرات الذي يشمل اليوم البلدان األ ، وذلكبتمويل التعليم تعلقةامل

يساعد معهد اليونسكو لإلحصاء و بعض البلدان املختارة يف آسيا وأمريكا الالتينية. و  اإلجنليزيةمنها والناطقة باللغة 
أنشأ معهد  ،باإلضافة إىل ذلكو البلدان والشركاء على تطبيق التصنيف الدويل املقنن للتعليم املنقح حديثا )اسكد(. 

يهدف إىل و  التحصيل الدراسينتائج بفريقا دوليا خاصا يعىن  (Brookingsإلحصاء ومؤسسة بروكينغز )اليونسكو ل
 .3151ول األعمال اخلاص بتطوير التعليم يف فرتة ما بعد عام دعم املناقشات بشأن جد

األطلس العاملي  ،الرتبية، بالتعاون مع قطاع لمرأة، أصدر معهد اليونسكو لإلحصاءالدويل ليوم الب احتفاالً و  -91
املؤشرات تساعد على  جمموعة واسعة من 3153لعام املوجز التعليمي العاملي . ويقدم للمساواة بني اجلنسني يف التعليم

دون أن  دارس غالباً يرتكون املبسبب نقائص نظم التعليم و  ماليني األطفال الذين يتسربونتحديد القيام بشكل أفضل ب

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=143&IF_Language=eng
http://www.uis.unesco.org/education/pages/global-education-digest.aspx?SPSLanguage=EN
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معدالت  على باالطالعتسمح للمستخدمني  اإلنرتنتأداة متاحة على يتعلموا القراءة والكتابة. وتكّمل هذا التقرير 
 .املنطقة أو البلد الذي خيتارونه يفمستويات السنوات الدراسية الرسوب والتسرب حسب 

لوصول إىل بغية ااألطالس اإللكرتونية ة جديدة من سلسل ، باإلضافة إىل ذلك،استهل معهد اليونسكو لإلحصاءو  -95
أربع طبعات تتضمن بيانات بشان  خفض تكلفة املطبوعات املنشورة ورقيا. وتتوفر حالياً  ، وعمل علىمجهور أوسع

ذلك ما يتعلق مبشاركة النساء يف مبا يف ) ت العاملية يف جمال البحث والتطويرغري امللتحقني باملدارس، واالجتاهااألطفال 
إعداد  طلب على املدرسني. كما يتواصل العمل على(، وأوجه التفاوت بني اجلنسني يف التعليم، والعرض والجمال العلوم

 ت ومسامهة الثقافة يف االقتصاد.استقصاءات جديدة بشأن االبتكار واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

 التحديات -ثانياً 

 من خالل تطبيق جمموعة من التدابري 3153و 3153خفض معهد اليونسكو لإلحصاء إنفاقه املتوقع لعامي  -93
إىل العثور على مصادر متويل جديدة، وإىل توطيد العالقات مع اجلهات  الفعالة من حيث التكلفة. ويسعى املعهد جاهداً 

لكن املعهد ال يستطيع تفعني. املاحنة احلالية. وجيدر التأكيد على أن "رأمسال املعهد" يعتمد كليا على ثقة وطمأنينة املن
باملائة من موارده. وبالتايل فقد يضطر إىل تقليص  81أن بات ال ميلك سوى  احلفاظ على كامل جودة معلوماته بعد

 وارد الكافية خلدماته األساسية.بعض األنشطة من أجل تأمني امل

 اأفريقيتنسيق ورصد األنشطة المضطلع بها لصالح 

 تقييم عام -أواًل 

ا سلسلة من املشاورات أفريقي، أجرت إدارة 3135-3151للفرتة ألفريقيا يف إطار صياغة االسرتاتيجية التنفيذية  -93
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، واللجنة االقتصادية  ا،أفريقيالشراكة اجلديدة لتنمية  ووكالة ،فريقيمع مفوضية االحتاد األ

أبابا، واخلرباء واملؤسسات ا التابعة لألمم املتحدة، باإلضافة إىل وكاالت من منظومة األمم املتحدة يف أديس فريقيأل
ة. وضمت هذه املشاورات أيضًا جمموعات اليونسكو اإلقليمية أو فريقيالشركاء يف التنمية األو ة املختصة، فريقياأل

هذه العملية مطابقة مشروع االسرتاتيجية مع  أتاحت وقد االنتخابية أو كليهما، إىل جانب األمانة، يف املقر وخارجه.
، وحتديد التحديات الراهنة والناشئة اليت يتعني على القارة مواجهتها، وحتديد األهداف االسرتاتيجية ريقيفرؤية االحتاد األ

ا يف الفرتة اليت تغطيها االسرتاتيجية أفريقيصاحل ووضعها يف سياق األهداف الرئيسية للمنظمة وجماالت العمل الرئيسية ل
 املتوسطة األجل.

إيالء اهتمام  ، خالل األشهر الستة املنصرمة، جممل الربامج الرئيسية واصلت ،ا امليزانيةرغم الصعوبات اليت تواجههو  -91
 " عند تنفيذ أنشطتها ومشاريعها. اأفريقياملتمثّلة يف  العامة ألولويةل"كبري 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/ged-2012-visualization.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/unesco-e-atlas-launch.aspx
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فقد كرست هذه الربامج، من باب األولوية، جزءًا ال يستهان به من متويل صندوق الطوارئ الذي خصص هلا،  -91
 ا.أفريقيباإلضافة إىل املوارد اخلارجة عن امليزانية اليت متت تعبئتها، لتنفيذ األنشطة يف 

وأطر عمله ومع االلتزامات  فريقيكانت األنشطة املنفذة متماشية مع قرارات االحتاد األوعالوة على ذلك، فقد   -96
فقد عكفت معظم األنشطة على  ،اليت تعهدت هبا املنظمة يف هذا اإلطار ويف جماالت اختصاصها. وأيّا كان القطاع

  تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية.

سياسات علمية،  ( املساعدة على تصميم ووضع5ومن هذا املنطلق، مشل عمل اليونسكو إمجاال احملاور التالية: ) -93
( تنفيذ توصيات مؤمتر نريويب الدويل للعلوم 3ة املوحدة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، )فريقي( تنفيذ خطة العمل األ3)

تنفيذ األطر التقنينية  (1بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ) مؤمتر الوزراء األفارقة املعنيني وتوصيات، والتكنولوجيا واالبتكار
( اإلدارة املستدامة للبيئة والتنوع 6الثقايف والطبيعي وتكوين اخلربات، ) فريقيالنهوض بالرتاث األ( 1ل الثقافة، )يف جما

اجتماعيًا ومهنيًا وتعزيز مشاركته يف حفظ السالم ويف عملية  فريقيدمج الشباب األ (3البيولوجي واملوارد الطبيعية، )
خالل تدريب املعلمني وتشجيع اجلودة يف التعليم والتعليم عن بعد بفضل  ( تعزيز النظم التعليمية من8التنمية، )

 .استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 وختاماً، فقد متت معاجلة املواضيع والقضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني على نطاق جممل الربامج. -98

 الدروس المستفادة والصعوبات واآلفاق -ثانياً 

وعليه ُيستحسن  ،الصعوبة األساسية خالل األشهر الستة املنصرمةمتثل القيود املفروضة على امليزانية  ظلت -99
على غرار تعاوننا مع االحتاد االقتصادي وذلك ا ولصاحلها، أفريقيلألنشطة املستقبلية أن حتشد مزيدًا من الشركاء يف 

 ا، ونيجرييا وأنغوال. أفريقيوالنقدي لغرب 

تكفل اإلعداد ة أمّيا تطلع، وضع اسرتاتيجية اتصال مالئمة فريقيتضي هذا املسعى الذي تتطلع إليه الوفود األيقو  -511
( آلية العمل خارج 5: )يف وضع أطر عمل جديدة تتمثلب سياق خاص هذه األنشطة يفكما ينبغي إدراج ودعمه.   له

 .جمةالدورة اجلديدة للرب  (3و) ا"،أفريقياملتمثّلة يف  العامة ولوية( االسرتاتيجية التنفيذية لربنامج "األ3ا، )أفريقياملقر يف 

 

 ا وتنفيذ اليونسكو لهذا البرنامجأفريقية المتمثلة في ين القطاعات بشأن األولوية العامالبرنامج المشترك ب

مشروعًا صممته وأعّدته أفرقة مشرتكة بني القطاعات شاركت فيها جممل  35ا أفريقييضم الربنامج اخلاص ب -515
ا. وبعد إجراء عملية تقييم مشرتكة أيضاً بني القطاعات، وافقت جلنة إدارة الربنامج أفريقيمكاتب اليونسكو ومعاهدها يف 

ة وُكلف مساعد املديرة العام ريكياً.دوالراً أم 5 596 666مشروعاً حظيت بتمويل إمجايل قدره  55واملديرة العامة على 
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اإلدارة اليت حترص بوجه خاص على اتساق هذه ، بالتنسيق االسرتاتيجي الذي ستضطلع به "اأفريقيإدارة "املسؤول عن 
ضمان  ا. وحرصًا علىأفريقياملتمثلة يف  العامة والتنفيذ اإلمجايل لألولوية 1م/36الوثيقة املبادرات واألنشطة مع أولويات 

وفق حماور عمل تالئم مواضع االهتمام يف هذه فقد مّت العمل يف تنفيذ املشروعات اتساق املشروعات وتيسري متابعتها، 
يشكلون جهات  يضطلع مبتابعتها وتنسيقها بني القطاعات أخصائيو الربنامج الذينو ، التكامل بينهاوأوجه  املشروعات

األنشطة التنفيذية يف امليدان على قدم وساٍق حتت إشراف وإدارة رؤساء ب على مستوى املقر. وجيري االضطالع تنسيق
 األفرقة، كما تستفيد هذه األنشطة من شراكات تقنية ومالية ال يستهان هبا.

 اجلاري تنفيذها إىل حتقيق األهداف احملددة التالية: األنشطةترمي و  -513

تعزيز مضمون نظم التعليم والقدرات التعليمية املرتبطة بالتعليم من أجل السالم ودرء النزاعات، مع  (5)
 ا جنوب الصحراء الكربى.أفريقيالتشديد بشكل خاص على التدخالت يف 

 ا بفضل إدارة املوارد الطبيعية احلدودية املتجددة إدارة مشرتكة ومستدامةأفريقيتعزيز التكامل اإلقليمي يف  (3)
وبفضل التعاون الثقايف والعلمي يف معازل احمليط احليوي ومواقع اليونسكو اليت حتميها اتفاقية الرتاث 

 العاملي.

 أداة تشغيلية للرصد شبه اآلين ارصد اجلفاف بوصفهآلية ة على استخدام فريقيتعزيز قدرات البلدان األ (3)
 املومسية. والتنبؤات

 وإعداد أدوات تتيح التعلم ،إدارة املوارد املائيةويعىن بمفتوح املصدر لليونسكو يكون  إلكرتوينإعداد برنامج  (1)
 .اإلنرتنت عن طريق

 تعزيز مناهج اليونسكو النموذجية لتعليم الصحافة. (1)

ترمجة املواد املنتجة ونشرها عرب  ، وذلك من خاللة اليت تتجاوز احلدود الوطنيةفريقيالنهوض باللغات األ (6)
 ة اليت تتجاوز احلدود الوطنية.فريقيتدريس اللغات األو  ،ووسائل اإلعالمالوسائل السمعية والبصرية 

تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعلم باألجهزة احملمولة واالنتفاع بالرتاث غري املادي  (3)
 لتعزيز الروابط بني الثقافة والتعليم والتكنولوجيا والتنمية املستدامة.

افة السالم يف إناثًا وذكورًا إلتاحة مشاركتهم يف املشروعات االجتماعية وتعزيز ثقبناء مهارات الشباب  (8)
 ا.أفريقي
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 ت والدروس المستفادة واآلفاقالصعوبا

، إذ ساهم ومفيدة للغايةخدمات املقر واملكاتب امليدانية عن نتائج إجيابية مرافق بني القطاعات و  التعاونأسفر  -513
، ويف تعزيز روح العمل اجلماعي. غري أن (بشأن التجارب )الناجحة منها والفاشلةبوجه خاص يف تبادل اخلربات 

حتسني حتديد اجلهات املستهدفة ، ال تزال تستدعي يف أفريقياسيما والاملوارد اخلارجة عن امليزانية،  األنشطة اخلاصة بتعبئة
 مستقباًل.فيها 

 األنشطة المضطلع بها لصالح أولوية المساواة بين الجنسينتنسيق ورصد 

 التقييم االستراتيجي العام -أواًل 

واصلت اليونسكو يف الفرتة اليت يشملها هذا التقرير تنفيذ األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني من خالل  -511
وى؛ وتنمية القدرات؛ والتنسيق وإقامة الشبكات؛ وعقد يلي: إسداء املشورة وإقامة احلوار؛ والرتويج الرفيع املست ما

باملساواة بني اجلنسني وبتعميم مراعاة هذه املساواة  اخلاصةالشراكات وضمان استمرارها بعدة وسائل منها تنفيذ املبادرات 
9Fعلى الصعيد امليداين

وأساليب عملها وتطوّع . ويف إطار هذه اجلهود، ما برحت املنظمة تستخلص الدروس من آلياهتا 51
 وتعتمد جمموعة من املبادرات واالسرتاتيجيات اجلديدة، اليت تأخذ هبا وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة وتطبقها لديها.

عملية تقييم خارجية مستقلة لألولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني،  3153نوفمرب /وبدأت يف تشرين الثاين -511
( مراجعة ملسألة مشاركة 5اإلشراف الداخلي بتنسيقها وإدارهتا. وتتضمن عملية التقييم هذه ثالثة عناصر: )قام مرفق 

املرأة أجرهتا منظمة العمل الدولية ومل تتحمل فيها اليونسكو أية تكاليف. واستكمل فريق منظمة العمل الدولية عمله يف 
( جيري اآلن تقييم خارجي 3ليقدمه إىل مرفق اإلشراف الداخلي؛ ) اليونسكو وهو يف طور وضع الصيغة النهائية للتقرير

)ال يشمل العناصر اليت سبق أن تناولتها املراجعة اخلاصة مبشاركة املرأة ومت متويله من موارد خارجة عن امليزانية قدمتها 
خاضع إلدارة هذا املرفق؛  السويد(، ويتوىل هذا التقييم خبري استشاري سويدي استعان به مرفق اإلشراف الداخلي وهو

( تقييم شامل لعمليات التقييم السابقة اليت أجراها مرفق اإلشراف الداخلي يف هذا اجملال. ويعرض مرفق اإلشراف 3)
 الداخلي على اجمللس التنفيذي يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة تقريراً جامعاً لعمليات التقييم.

بني اجلنسني يشري إىل أن تنفيذ األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني   املساواةقسم ومثة تقييم داخلي أجراه  -516
( تعميم اعتبارات املساواة بني اجلنسني يف السياسات العامة واألطر والوثائق 5كانت أكثر فاعلية يف املسائل التالية: )

وذلك بإسهام كبري ملموس من قسم املساواة بني  – املتوسطة األجل املقبلة االسرتاتيجيةمبا فيها  –االسرتاتيجية 
( أنشطة الرتويج واحلوار اخلاص بالسياسات على مجيع املستويات من خالل إدراج املساواة بني اجلنسني يف 3اجلنسني؛ )

                                                
املتاحة على اجلزء األول )باء( من أمثلة بارزة عن تنفيذ الربنامج وعن املنجزات  1م ت/595انظر أيضًا ما يرد يف الوثيقة  51

 .اإلنرتنت
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ملوظفني ( تعزيز قدرات ا3أهم األحداث اليت تنظمها اليونسكو وكذلك من خالل املبادرات الربناجمية اخلاصة باجلنسني؛ )
 واملنظمة من خالل دورات تدريبية خمصصة للمساواة بني اجلنسني وعمليات استعراض إلجراءات املنظمة يف هذا الشأن.

أما أنشطة اليونسكو اليت تدعم متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني على الصعيد امليداين، فتتسم بتعدد األوجه  -513
 زال إنتاج الوثائق والتقارير بشأهنا أقل  اا ينبغي.، ولكن ال يإجيابيةوتؤدي إىل نتائج 

وواصلت اليونسكو على الصعيد اخلارجي العمل بنشاط وفعالية مع منظومة األمم املتحدة، وال سيما من خالل  -518
امليادين توضح  3153التعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة الذي توج بتوقيع رئيسي الوكالتني مذكرة تعاون يف أيار/مايو 

احملددة للتآزر بينهما. كما أن الشراكات مع الشبكات األكادميية وشبكات رسم السياسات واجملتمع املدين يواصل 
 تطويرها وتعزيزها من خالل التعاون يف مجيع جماالت اليونسكو.

 االستجابة للوضع المالي -ثانياً 

قيق التقدم يف تنفيذ األولوية املتمثلة يف املساواة بني يف ظل الوضع املايل للمنظمة، مت حت -تنفيذ الربنامج  -519
تعبئة موارد من خارج امليزانية للمبادرات اخلاصة بقضايا اجلنسني. ومت بذل جهود  خاللاجلنسني إىل حد كبري من 

 -سواء فيما خيص امليزانية العادية أو املوارد اخلارجة عن امليزانية  -لضمان تركيز استخدام املوارد يف قطاعات الربنامج 
انة على إنشاء بىن وقدرات مستدامة للنهوض على حتقيق أعظم األثر املمكن، وضمان تركيز استخدام املوارد يف األم

وهو الوحدة املركزية املسؤولة عن تنسيق ورصد هذه  -باملساواة بني اجلنسني. ومبا أن عمل قسم املساواة بني اجلنسني 
عادية من يقوم أساساً على خربات موظفيه، فقد تسىن ختفيف أثر نقصان املوارد الكبري يف امليزانية ال -األولوية يف األمانة 

خالل تدريب وتشغيل متدربني لفرتات قصية أو طويلة وتفادي االستعانة باملوظفني املؤقتني واخلرباء االستشاريني. كما أن 
خدام املشاركة االفرتاضية يف االجتماعات املشرتكة بني الوكاالت ويف غريها من تقسم املساواة بني اجلنسني واصل اس

 أدىن حد  اكن، وأوقف مجيع اإلصدارات حىت إشعار آخر. االجتماعات، وخفض األسفار إىل

تصدت اليونسكو للتحديات اليت فرضها الوضع املايل احلايل للمنظمة من خالل السعي إىل  -تعبئة األموال  -551
اصة احلصول على متويل خارجي من عدد أكرب من املصادر. ويف حني تواصلت اجلهود الرامية إىل مجع األموال للربامج اخل

ال ـبقضايا اجلنسني مثل الشراكة العاملية لتعليم الفتيات والنساء وبرنامج النساء يف العلوم املشرتك بني شركة لوري
واليونسكو، واملؤشرات اإلعالمية املراعية لقضايا اجلنسني، وحققت هذه اجلهود جناحاً متواصاًل، مت تأمني موارد من أموال 

صك األورويب للدميقراطية وحقوق اإلنسان، التابع للمفوضية األوروبية، من أجل مبادرات الودائع اليابانية ومن آلية ال
 املستوى القطري اليت ينسقها قسم املساواة بني اجلنسني وتنفذ بالتعاون مع املكاتب امليدانية والشركاء احملليني.

 

 



191 EX/4 Part I (A) – page 43 

 

 التحديات والدروس المستخلصة -ثالثاً 

، وجيري حاليًا تنفيذ خطة العمل 3118سني أولوية عامة يف اليونسكو إال منذ عام مل تصبح املساواة بني اجلن -555
. وكما يرد يف امللحق باء، حتدث جهود اليونسكو أثرًا وحترز 3153-3118األوىل بشأن املساواة بني اجلنسني للفرتة 

 نتائج ملموسة وواضحة على الصعيد القطري وداخل األمانة.

وعي، برز تعميم منظور املساواة بني اجلنسني باعتباره االسرتاتيجية الواعدة فيما يتعلق بتعزيز وعلى الصعيد املوض -553
املساواة بني اجلنسني يف أعمال اليونسكو. ولكن ليس هناك دائمًا إدراك تام هلذه االسرتاتيجية. فإن املبادرات اخلاصة 

ت أو السياسات اليت تسود فيها أوجه تفاوت كبرية بني بقضايا اجلنسني، اليت ترمي إىل معاجلة الفجوات يف اجملاال
من خالل الرتكيز على متكني النساء والرجال على الصعيد االجتماعي والسياسي واالقتصادي وعلى تغيري  –اجلنسني 

 فينظر إليها أحياناً وكأهنا كافية لتنفيذ األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني يف اليونسكو. –قواعد الرجولة واألنوثة 

القوية بتحقيق املساواة بني اجلنسني من حيث املبدأ ال ترتجم دائمًا على  تااللتزاماوفضاًل عن ذلك، فإن  -553
طيط وختصيص امليزانية والتنفيذ والرصد وتقدمي التقارير النحو األمثل إىل عمل فعال يف سائر مراحل الربجمة، أي التخ

والتقييم. كما أن مستوى االلتزام باملساواة بني اجلنسني يتفاوت بني الدول األعضاء واجلهات املاحنة لألموال اخلارجة عن 
ل اليت ينبغي اتباعها لتنفيذ هذه امليزانية، اليت هلا تفسريات خمتلفة ملا ميثله التمكني واملساواة بني اجلنسني، وبالتايل السب

 األولوية.

وإن ختصيص األموال الكافية يف إطار امليزانية العادية ميثل بطبيعة احلال شرطًا حامسًا لتحقيق نتائج فعالة  -551
ًا يف إطار ومستدامة. ومع أن تتبع املوارد املالية املخصصة لدعم تنفيذ األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني ليس  اكن

نظم امليزنة القائمة حاليًا يف اليونسكو، فإن حتليالت خطط العمل والتقديرات اخلاصة مبخصصات امليزانية اليت أجراها 
قسم املساواة بني اجلنسني تشري إىل أن قطاعات الربنامج ختصص يف ميزانياهتا حداً أدىن للمساواة بني اجلنسني، ميتد من 

 يف املائة. 31إىل  1

ومثة قضية ترتبط بالتحدي املتمثل يف نقص املوارد املالية، وهي قضية اخلربة املتوافرة يف اليونسكو فيما خيص  -551
املساواة بني اجلنسني. فعلى الرغم من أن قسم املساواة بني اجلنسني قد حصل على العدد الكامل من موظفيه ملدة عشرة 

إذ إنه يضم مخسة موظفني مهنيني يقودهم  - 3153مارس تباراً من آذار/ا هذا التقرير اعأشهر خالل الفرتة اليت يشمله
فإن هذه الوحدة املركزية املسؤولة عن املساواة بني اجلنسني ال تزال واحدة  -مدير ويدعمهم موظف من فئة اخلدمة العامة 

نسني يف املقر ويف املكاتب من أصغر اجملموعات يف منظومة األمم املتحدة. وتواصل الشبكة احملسنة ملنسقي قضايا اجل
امليدانية واملعاهد، تقدمي الدعم جلهود قسم املساواة بني اجلنسني. ولكن بالنظر إىل أن أعضاء هذه الشبكة ليسوا 
متخصصني يف املساواة بني اجلنسني يف حد ذاهتا، وإمنا هم موظفون مهنيون من ذوي اخلربة يف جماالت أخرى وهلم 

اجلنسني، فإن ذلك حيد من مسامهتهم وفعاليتهم. وإضافة إىل ذلك، من املستحسن جدًا أن يكون اهتمام باملساواة بني 
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هناك مستشارون مفرغون متخصصون يف شؤون املساواة بني اجلنسني يف املكاتب اإلقليمية يف إطار العملية الالمركزية 
 اة بني اجلنسني على الصعيد امليداين.الرامية إىل تعزيز أنشطة اليونسكو لصاحل متكني املرأة وحتقيق املساو 

وأخرياً وليس آخراً، مثة حتد كبري يواجه العمل على تعزيز مسألة متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني ويتمثل  -556
 يف نقص البيانات املوثوق هبا واملرتابطة واملنهجية املوزعة حبسب اجلنسني يف خمتلف جماالت اليونسكو.

 الداخلياإلشراف 

املاضية، برنامج عمل شامل يغطي عمليات  اإلشراف الداخلي، على مدار فرتة االثين عشر شهراً  نفذ مرفق -553
املراجعة الداخلية والتقييم والتحقيق الداخليني. كما قدم مرفق اإلشراف الداخلي مجلة من خدمات الدعم اإلداري 
واالستشاري إىل املنظمة منها تيسري متابعة التقييم اخلارجي املستقل لليونسكو. وركز برنامج العمل كذلك على مساعدة 

بتحديد اجملاالت اليت حتتاج إىل زيادة الفعالية والكفاءة، والتوفري يف التكاليف،  املايلسكو يف االستجابة لوضعها اليون
 ضمان القيمة مقابل املال املنفق. وحتسني

لقة بلوغ هذه الغاية، متثلت اجلوانب الرئيسية لربنامج عمل مرفق اإلشراف الداخلي يف االلتزامات املتع إىلوسعياً  -558
، واحلسابات اخلاصة، واسرتداد 3و 5بكراسي اليونسكو اجلامعية وجوائز اليونسكو، واملعاهد واملراكز من الفئتني 

 .م ت/اجلزء األول )باء(595الوثيقة  رد املزيد من التفاصيل يفويا. فريقيالتكاليف، واألولوية أل

 :التنفيذ ما يلي التحديات الرئيسية والدروس املستخلصة خالل فرتة وتضمنت -559

 والقيام بعمليات تقييم ها مع الربنامجاتساقمدى الشراكات و   إجراء عمليات تقييم دورية لغاياتاحلاجة إىل ،
أكثر انتظامًا للمشروعات الواسعة النطاق اخلارجة عن امليزانية بغية استخالص الدروس واإلبالغ عن النتائج، 

إدماجًا أفضل يف إطار اليونسكو املتعلق باإلدارة املستندة إىل  5الفئة وإدماج اإلبالغ عن نتائج املعاهد من 
النتائج. ويتمثل أحد املشروعات اجلارية اليت تتناول هذه التحديات يف إعداد قائمة جرد للمشروعات اخلارجة 

املشروعات  عمليات تقييمة عامة عن حتليلي إعداد حملة عن امليزانية وضمان جودهتا. ويرمي هذا املشروع إىل
 .املواد اإلرشاديةتحسني العناصر املتعلقة بو اخلارجة عن امليزانية 

 املتبعة يف  املتحدة بأكملها بالصعوبة الرئيسية الكامنة يف تطبيق النهوج الصارمة كما اعرتفت منظومة األمم
ريق األمم املتحدة تقييم العمل املعياري والتقنيين. ويتعاون مرفق اإلشراف الداخلي، يف هذا الصدد، مع ف

املعين بالتقييم إلعداد كّتيب عن تقييم العمل املعياري، وذلك من أجل الرتكيز على املشكالت املنهجية. 
 وفضالً عن ذلك، شرع مرفق اإلشراف الداخلي مؤخراً يف تقييم عمله املعياري يف قطاع الثقافة؛
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 ته ميزانية مرفق اإلشراف الداخلي املخصصة التخفيف جزئيًا من آثار االخنفاض امللحوظ الذي سجل وجيري
 ب موارد خارجة عن امليزانية مثل متويلمن أجل استجذا بفضل اجلهود الناجحة اليت بُذلت ، وذلكلألنشطة

 .املساواة بني اجلنسني، والعمل املعياري يف قطاع الثقافةعمليات تقييم األولوية العامة املتمثلة يف 

 القانونيةالمعايير الدولية والشؤون 

-3153 املالية عشر شهراً األوىل من الفرتة االثينواصل مكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية الرتكيز، خالل  -531
، على محاية مصاحل اليونسكو وعلى تنسيق تطبيق الوثائق التقنينية للمنظمة. ودافع املكتب بالفعل عن مصاحل 3153

املنظمة )مثل محايتها ضد أي استخدام غري مرخص به المسها وشعارها وضد مجيع االدعاءات اليت ال تستند إىل أسس 
إىل  قانونيةالساعدة املوغريها من املصاحل(، وحرص على مواصلة تقدمي قانونية، والتذكري باملزايا واحلصانات اليت تتمتع هبا، 

سيما بشأن فحص وحتسني طائفة واسعة من مشروعات االتفاقات/العقود اليت أبرمتها القطاعات واملكاتب امليدانية، وال
وارد البشرية فيما يتعلق بتحرير املنظمة. كما قدم املكتب دعمًا قانونيًا إىل املرافق الداخلية وخباصة إىل مكتب إدارة امل

 .املنشورات اإلدارية وإبداء آرائه بشأن اعرتاضات املوظفني

وإضافة إىل ذلك، شارك املكتب بفعالية يف أعمال اهليئات الدولية احلكومية املعنية بتنفيذ االتفاقيات اليت  -535
، وذلك من خالل إسداء املشورة 3111و 3113و 5933و 5931وهي اتفاقيات أعوام  ،دخلت حيز التنفيذ مؤخراً 

القانونية إىل أمانة االتفاقيات األخرى. وفيما يتعلق بتنسيق العمل املعياري، واصل املكتب حرصه، يف إطار املهمة األوىل 
للجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفيذي، على تنفيذ إجراءات املتابعة اجلديدة اليت اعتمدها 

اليت  ةوعلى التوصيات اإلحدى عشر  5989و 5931و 5961)املطبقة على اتفاقيات أعوام  3113جمللس يف عام ا
 (.3113أعلن املؤمتر العام أولويتها يف عام 

جمللس التنفيذي يف دورتيه التاسعة والثمانني بعد إسداء املشورة القانونية إىل اعن ذلك،  فضالً واصل املكتب، و  -533
املائة والتسعني بعد املائة، وقام بإعداد العديد من الوثائق املقدمة إليه يف إطار أعمال جلنته املختصة باالتفاقيات 

يف ظل عدم  والتوصيات. وجتدر اإلشارة يف اخلتام إىل أن املكتب اضطر إىل تلبية العديد من طلبات املشورة القانونية 
  .مشورته وخدماته القانونيةيف ودة مستوى مرض من اجلكفاية املوارد البشرية مع احلفاظ، يف الوقت ذاته، على 
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 تنفيذ البرامج اللمركزية في المكاتب الميدانية

 :التقرير، نتائج يف اجملاالت التاليةهذا حقق مكتب التنسيق امليداين، خالل الفرتة اليت يشملها 

 إصالح الالمركزية (5)

حضور اليونسكو يف امليدان، إذ قام بضمان توافر طرائق واصل مكتب التنسيق امليداين تنسيق اإلصالح الشامل ل -533
، ومرافق اخلدمات، وخباصة يف جمايل التخطيط والتنفيذ. اخلدمات املتعلقة بالربامجأفضل سبل التواصل مع قطاعات املقر و 

إىل حد بعيد تعويض الا جنوب الصحراء الكربى. ومت أفريقيالتنفيذ على  لتنفيذي، ركزت عملياتارات اجمللس اوعماًل بقر 
القيود املالية بفضل األموال املخصصة لإلصالح امليداين من صندوق الطوارئ، وجيري تنفيذ اإلصالح وفقاً عن آثار 

 .للقرارات اليت اختذها اجمللس التنفيذي

بالتعاون الوثيق بني إدارة أفريقيا ومكتب التخطيط االسرتاتيجي ومكتب اإلدارة املالية ومكتب إدارة املوارد و  -531
تعزيز مجيع املكاتب باملوظفني )املكاتب ل اً ا تضم خططأفريقيُرمست خطة كاملة لتنفيذ اإلصالح الشامل يف البشرية 

ا بإنشاء مكتب أفريقياكتملت عملية التنفيذ يف منطقة الساحل بغرب (. و تعددة القطاعات واملكاتب القطريةاإلقليمية امل
ا بإنشاء أفريقياكتملت يف شرق اماكو من مكتب جامع إىل مكتب قطري، كما إقليمي يف داكار وبتحويل مكتب ب

أنشئ ا. و يف تنزاني لسالم من مكتب جامع إىل مكتب قطرياملكتب اإلقليمي يف نريويب وحتويل املكتب الواقع يف دار ا
 .جديد يف جنوب السودان )جوبا( يعمل بصورة تامة قطري ضافة إىل ذلك، مكتبباإل

عدت خطط جديد يف كوت ديفوار )أبيدجان(. وأُ  قطري ومت التفاوض مع السلطات احمللية بشأن إنشاء مكتب -531
جلاري صالح اإلل نظراً  3153ام تنفيذها إىل أوائل عتتعلق بربنامج الدعم اإلداري يف أديس أبابا، ولكن مت تأجيل 

 .لمكاتب اإلدارية يف مقر املنظمةل

التبعية اإلدارية القائمة وزيادة تفويض السلطات تسلسل ومت التشاور مع مجيع األطراف املعنية بشأن تبسيط  -536
 .واملساءلة إىل املديرين ورؤساء املكاتب اإلدارية مبا يتفق مع قرارات اجمللس التنفيذي

وسعياً إىل ضمان أفضل نسبة بني التكاليف والفوائد وبني الفعالية يف املكاتب امليدانية الفردية، مت حتليل اتفاقات  -533
 .البلدان املضيفة وإعادة التفاوض بشأهنا عند االقتضاء

 دعم املكاتب امليدانية (3)

. فيما بني هذه املكاتبواملكاتب امليدانية و املقر مليداين وسيلة االتصال األساسية بني ميثل مكتب التنسيق ا -538
وعلى الرغم من أن مهمة رصد امليزانيات التنفيذية للمكاتب امليدانية أصبحت من اختصاص مكتب التنسيق امليداين 
باعتبارها جزءًا من اإلصالح الشامل للخدمات املالية، فقد ساهم مكتب التنسيق امليداين يف حتسني إدارة هذه األموال 
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نظيمها بالتعاون الوثيق مع مكتب اإلدارة املالية. وسعى مكتب التنسيق امليداين، بالتعاون مع قطاع العالقات اخلارجية وت
وإعالم اجلمهور، ومكتب إدارة املعارف ونظم املعلومات، أيضًا إىل حتسني برامج املعلومات واهليئات املختصة 

نشطة اليونسكو يف هذا اجملال مبزيد من الوضوح. ويف العديد من باالتصاالت، وذلك إلتاحة اتصال أفضل، وإبراز أ
احلاالت، أدى مكتب التنسيق امليداين دورًا أساسيًا يف تأمني القدر الكايف من االتصال بني املقر واملكتب امليداين بغية 

 .ضمان تقدمي الدعم الكايف

على يظل ع املديرين ورؤساء املكاتب امليدانية، فهو ومبا أن مكتب التنسيق امليداين مسؤول عن تقييم أداء مجي -539
 .اتصال وثيق هبؤالء الزمالء ويقود عملية تعيني مديرين ورؤساء جدد عند االقتضاء

 حتسني سالمة وأمن املوظفني واملباين (3)

من األمن، ارتباطاً  يرتبط حتقيق النتائج املتعلقة باألمن امليداين وخباصة النتائج املتعلقة بتحقيق مستوى مقبول -531
مباشراً مبدى توفر املوارد املالية إذ يتم استيفاء مقتضيات األمن من خالل تطبيق تدابري أو توفري معدات أو خدمات تتيح 

، يف الرتويج الفعال 3153ن خالل عام ثل التحدي واإلجناز الرئيسياإقامة ظروف عمل ومعيشة آمنة. ومن مث، متَ 
واالستجابة الفعالة  التمويل يتيح احلفاظ على وضع يتسم مبستوى دائم من األمن نللحفاظ على مستوى كاف م

للطوارئ األمنية. وجيدر التشديد جمددًا على أن الوجود يف امليدان ينطوي على تكاليف أمنية غري قابلة للضغط. ويبقى 
يظل فيها متويل االحتياجات  أساسية عوبةصيشكل متويل التكاليف األمنية من خالل املشروعات اخلارجة عن امليزانية 

مكتب اليونسكو يف مشروع  األمنية من خالل ميزانية الربنامج العادي التوجه السائد. ويعد مثاال مكتب كابول و
سد االحتياجات األمنية )ويتم طرابلس مثالني نادرين تسهم، يف إطارمها، األموال اخلارجة عن امليزانية إسهاماً ملحوظاً يف 

 (.بالكامل يف حالة طرابلس يل على هذا النحوالتمو 

 تنسيق أنشطة االستجابة ألوضاع ما بعد األزمات (1)

واصل مكتب التنسيق امليداين مهمته يف تنسيق استجابة اليونسكو الحتياجات البلدان اليت تعرضت ألزمات.  -535
ت ملعين بدور اليونسكو يف أوضاع ما بعد النزاعااآلية الربنامج املشرتك بني القطاعات وُقدم معظم هذا الدعم من خالل 

إجنازاته يف جزء منفرد أدناه. وإضافة بيان رد وي مكتب التنسيق امليداين بدور األمانة، وما بعد الكوارث، الذي يضطلع فيه
ط ومشال ، على منطقيت الشرق األوسخالل الفرتة اليت قيد االستعراض إىل هذه اإلجنازات، ركزت اليونسكو بوجه خاص،

هذا  تعزيز دعم مكتيب اليونسكو يف طرابلس )ليبيا( وتونس العاصمة )تونس( يف مواصلةمشروعي ا. وأسهم افتتاح أفريقي
ومساعدة إىل عدد من  اً اسرتاتيجي اً البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية. كما قدم مكتب التنسيق امليداين إرشادالنوع من 

 .املكاتب امليدانية لدعم مشاركتها الفعالة يف االستجابات املشرتكة مع منظومة األمم املتحدة



191 EX/4 Part I (A) – page 48 

 

العالقات املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة، ظل مكتب التنسيق امليداين يضطلع بعمله كجهة وفيما خيص  -533
تب االتصال، وتنسق مشاركة اليونسكو يف اللجنة التنفيذية للشؤون دعم املكاتب امليدانية ومكال تعىن بالتنسيق اتصال

اإلنسانية؛ ويف إدارة عمليات حفظ السالم؛ ويف عمليات تقييم االحتياجات يف أوضاع ما بعد النزاعات وما بعد 
ستئمانية املتعددة بانتظام يف الصناديق اال اليونسكو الكوارث، اليت تضطلع هبا جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية. وتساهم

انتقالية، منها الصندوق اإلنساين  ةحلمتر مبر و/أو خاصة إنسانية تشهد أوضاعًا اجلهات املاحنة اخلاصة بالبلدان اليت 
 ،لصندوق األهداف اإلمنائية لأللفية احملور املواضيعياملشرتك جلنوب السودان، والصناديق االستئمانية للعراق، فضاًل عن 

مليون دوالر أمريكي يف  1.6اعتمادات قدرها  واليت وظفت اليونسكو يف إطارهاة النزاعات وبناء السالم" "بتسوي املتعلق
 ولبنان، واملكسيك، وهايييت.وكوستاريكا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وشيلي، وغواتيماال،  وبنما، الربازيل،

 أوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث للبلدان التي تعيش البرنامج المشترك بين القطاعات: دعم اليونسكو

نزاعات وما بعد الكوارث، يدعم الربنامج املشرتك بني القطاعات املعين بالبلدان اليت تعيش أوضاع ما بعد ال -533
الكوارث،  لتخفيف من خماطرتقدمي استجابة اسرتاتيجية ومتجانسة للجوانب اإلنسانية يف أوضاع ما بعد النزاعات، ول

 .وبناء السالم، ودعم التحوالت السياسية

عقد الربنامج املشرتك بني القطاعات املعين بأوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث،  ومت يف إطار هذا -531
على التحوالت السياسية واالستجابات لألزمات الطارئة  3153، وركز بصورة أساسية يف عام تقريباً  اجتماعات شهرية

ا؛ والقدرة على ختفيف خماطر الكوارث املتعلقة بالفيضانات واجلفاف؛ ودعم أفريقييف منطقيت الشرق األوسط ومشال 
 جديدة؛ فضاًل عن قطرية و إنشاء مكاتب مشروعات املكاتب الفرعية املعنية بأوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث

 .بني القطاعاتإعداد مشروعات مشرتكة 

الربنامج املشرتك بني القطاعات املعين  أخذ مكتبًا ميدانياً، 33 مقرتحًا قدمهامشروع  13ستعراض وبعد ا -531
)وحدات إسالم آباد،  دات ميدانيةتنسيق مشروعات مع مثاين وحيتوىل بأوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث، 

متت املوافقة وويندهوك( من خالل ختصيص اعتمادات وهانوي، ونريويب، ونيودهلي، وأكرا، وتونس العاصمة، وجوبا، 
كما   الطوارئ.دوالر أمريكي من صندوق  131 111ج العادي ولربنامدوالر أمريكي من ا 111 111عليها مبقدار 

إلنشاء صندوق احتياطي خمصص للطوارئ اجلديدة أمريكي دوالر  511 111مبلغ إضايف قدره  متت املوافقة على
 .املتعلقة بأوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث. واسُتخدم هذا الصندوق حىت اآلن يف غزة والصومال

من  -ات وما بعد الكوارث ، قدم الربنامج املشرتك بني القطاعات املعين بأوضاع ما بعد النزاع3153ويف عام  -536
املكاتب الفرعية املعنية  ات إقامةدعمًا ماليًا ولوجستيًا أساسيًا إىل مشروع -خالل أمانته يف مكتب التنسيق امليداين 

، وميامنار، غزةوالصومال، وطرابلس، و تونس العاصمة، يف  املزمع إنشاؤها ،بعد النزاعات وما بعد الكوارث بأوضاع ما
يف  ني قطريني جديدينتباعات وما بعد الكوارث، وإنشاء مكر املشروعات املتعلقة بأوضاع ما بعد النز فضاًل عن تطوي
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جنوب السودان وكوت ديفوار. كما نسقت أمانة الربنامج املشرتك بني القطاعات املعين بأوضاع ما بعد النزاعات وما بعد 
-والكونغو ن، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وكوت ديفوار،، وباكستاالكوارث، الدعم املقدم إىل املكاتب يف أفغانستان

 .فريقيا ومنطقة القرن األأفريقيفضالً عن منطقيت الشرق األوسط ومشال وهايييت، فيل، والعراق، ابراز 

ويبدو أن تعزيز دور اليونسكو املتخصص يف االستجابة ألوضاع ما بعد األزمات يلقى دعمًا واسعًا من الدول  -533
الطوارئ من أجل  االعتمادات العادية واعتمادات احلد األدىن منتستمر يف استخدام األعضاء، إال أنه ينبغي لألمانة أن 

فيما بني اجلهات املاحنة ويف إطار يف الوقت ذاته ء مصداقية أكرب بنا مع خارج امليزانية،من استقطاب دعم مايل إضايف 
 .أفرقة األمم املتحدة القطرية

صون التراث الثقافي، بما في ذلك المكتبات ومجموعات المخطوطات القديمة والحفاظ على المؤسسات 
 )ثانياً(( 4م ت/911قرار ال)متابعة االجتماعية التعليمية في شمال مالي 

وزيع االضطالع بأنشطة حلماية املمتلكات الثقافية يف مايل، بدعم من صندوق الطوارئ. وأدى ذلك إىل تمت  -538
ا من أجل تيسري محاية هذه أفريقياألركان العسكرية يف مايل وعلى اجلماعة االقتصادية لدول غرب هيئة عالمية على مواد ا

 ةاإلنسانيتقدمي املساعدات جمال لشرطة، والعاملني يف على أجهزة اتدخل عسكري، وكذلك حالة حدوث املمتلكات يف 
بناء القدرات لتدريب القوات املسلحة على مكافحة االجّتار غري لبرامج يف امليدان فذت ومنظمات اجملتمع املدين. ونُ 

صون للرنامج الشروع يف تنفيذ ب يف موازاة ذلك، جرىو  .هذا الصدديف  تعبئة البلدان اجملاورةباملمتلكات، مع  املشروع
لرامية يسهم يف اجلهود ا إىل حكومة مايل دم دعم من صندوق الرتاث العامليقُ تومبوكتو، كما  لمخطوطات يفالعاجل ل

جلنة الرتاث العاملي يف دورهتا السادسة والثالثني )اليت عقدت يف  وضريح أسكيا الذي أدرجته إىل صون  اتلكات تومبوكتو
اللجنة املعنية حبماية املمتلكات  رتاث العاملي املعرض للخطر. وقدمتباالحتاد الروسي( يف قائمة ال ،سان بيرتسبورغ

واملواقع  جمموعات املتاحف وضريح أسكيالصاحل  يف حالة نزاع مسلح مساعدة مالية من أجل اختاذ تدابري عاجلةالثقافية 
، وهي أنشطة يف مايل لألمم املتحدة ن الكامل مع املنسق املقيمهذه األنشطة امللموسة بالتعاو املرتبطة به. وجيري تنفيذ 

على  اليت اعتمدها جملس األمن 3181و 3116و 3135وتساعد هذه األنشطة يف تنفيذ قرارات األمم املتحدة  تدعم
قع الثقافية ، واليت أدانت بشدة تدمري املوا3153يف متوز/يوليو، وتشرين األول/أكتوبر، وكانون األول/ديسمرب  التوايل

والدينية وعمليات النهب، وحثت مجيع األطراف على اختاذ التدابري املالئمة لضمان محاية  اتلكات الرتاث العاملي يف 
مايل. وإن اعرتاف اجملتمع الدويل بأمهية محاية الرتاث يف ظل األزمة اليت متر هبا مايل، وال سيما اعتماد هذه القرارات 

 إىل تدمري الرتاث الثقايف، ميثل سابقة مشجعة لالعرتاف مم املتحدة بشأن مايل، الذي يشريوتقرير األمني العام لأل
تبقى الثقافية يف أنشطة االستجابة لألزمات، وهي سابقة ُحققت بفضل جهود اليونسكو. و  بضرورة معاجلة القضايا

أمهية صون شأن نطقة الساحل، لتوعيته بباملبعوث اخلاص لألمم املتحدة إىل م على اتصال إىل ذلك،األمانة، باإلضافة 
)مثل األمم املتحدة، واجلماعة االقتصادية لدول غرب  اّمنياهلؤسسيني املشركاء الب ، كما تبقى على اتصالالرتاث الثقايف

إجراء تقييم لألضرار  فهناك حاجة إىلة والعلوم والثقافة )إيسيسكو((. ، واملنظمة اإلسالمية للرتبيفريقيا، واالحتاد األأفريقي
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اليت حلقت بالرتاث الثقايف، ودعم إعادة بناء املمتلكات املتضررة وإعادة تأهيلها، واالضطالع بأنشطة لبناء قدرات 
أن تدعم الدول  يف جمال صون الرتاث. وبالتايل، فإن من املأمول مديري املواقع واجلماعات احمللية يف تومبوكتو وغاو

ما ورد يف وفق ، يف هذا الصددطلب جلنة الرتاث العاملي ل استجابة ص الذي أنشأته املديرة العامةاألعضاء الصندوق اخلا
 .()ثانياً  1م ت/591القرار 

 التخطيط االستراتيجي ورصد البرنامج وإعداد الميزانية

 تنفيذ البرنامج

باملذكرة العاجية اليت وجهتها املديرة االستعراض الدوري خلطط العمل: استجابة للقيود املالية املفروضة وعماًل  -539
، وطلبت فيها من مجيع القطاعات واملكاتب إعداد خطط العمل لعامي 3155ديسمرب /كانون األول  8العامة يف 

يف امليزانية املعتمدة، قام مكتب التخطيط االسرتاتيجي بتقدمي  ٪39حبيث تبني ختفيضًا وسطيًا بنسبة  3153-3153
مجيع القطاعات والوحدات من أجل مراجعة خطط عملها وحتسينها. ويف هناية شهر كانون اإلرشاد والدعم إىل 

، قام مكتب التخطيط االسرتاتيجي بإجراء استعراض شامل خلطط العمل وبتقدمي توصيات إىل املديرة 3153الثاين/يناير 
خمصصات امليزانية على فرتات مدة كل العامة بشأن املوافقة على اخلطط وحترير األموال بصورة مؤقتة. وقد جرى توزيع 

، مث على أساس فصلي انطالقًا من هذا التاريخ، وذلك لتحقيق 3153يونيو /منها ثالثة أشهر حىت شهر حزيران
االستفادة القصوى من موارد اليونسكو والرتكيز على أولويات الربامج األساسية. وعلى مدار السنة بأكملها، واصل 

يجي رصده عن كثب الستعراض خطط العمل، والعمل مع القطاعات واملرافق لضمان تطبيق مكتب التخطيط االسرتات
 املبادئ الربناجمية التالية:

 تعزيز الرتكيز وزيادة الفعالية يف تنفيذ الربنامج لتحقيق النتائج املنشودة؛ 

 ني، والحتياجات الفئات ذات االستجابة الكاملة لألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا واملساواة بني اجلنس
 األولوية؛

 إعطاء األولوية للتنفيذ امليداين وتلبية املتطلبات النظامية؛ 

 ضمان املواءمة الكاملة مع اإلدارة املستندة إىل النتائج؛ 

 .تعزيز تكامل املوارد اخلارجة عن امليزانية ومواءمتها مع أولويات الربنامج العادي 

وأتاحت عملية االستعراض الدوري خلطط العمل حتقيق نتائج واعدة، كما هو مبني يف التقارير اليت أعدها  -511
واملرافق املعنية بشأن التدابري املتخذة وتأثريها )على سبيل املثال  القطاعاتمكتب التخطيط االسرتاتيجي بالتعاون مع 

(، وبشأن التقدم احملرز يف حتقيق األهداف الثمانية عشر خلارطة الطريق )على 1م ت/591و 1م ت/589الوثيقتان 
 (.31م ت/591سبيل املثال الوثيقة 
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وام بدور هام يف تعزيز أثر برامج اليونسكو ونطاق على الد تعبئة الموارد الخارجة عن الميزانيةوقد اضطلعت  -515
انتشارها. وأصبحت تلك التعبئة أمراً أكثر إحلاحًا يف هذا الوقت الذي جيري فيه ختفيض كبري يف متويل الربنامج العادي. 

شد وقد ضاعف مكتب التخطيط االسرتاتيجي جهوده لتوسيع نطاق قاعدة اجلهات املاحنة لليونسكو واملساعدة على ح
. وأصدر 3155نوفمرب الذي أنشئ يف شهر تشرين الثاين/ لصندوق الطوارئ المتعدد الجهات المانحةاملوارد اإلضافية 

" 3153-3153برامج اليونسكو املواضيعية وأهدافها يف تعبئة املوارد لعامي مكتب التخطيط االسرتاتيجي كتيباً بعنوان "
فرتة العامني. وقد جرى تعزيز إطار اليونسكو االسرتاتيجي الشامل بشأن يقدم حملة عامة مواضيعية عن أهداف تعبئة ل

الشراكات، وُعرض على أعضاء اجمللس التنفيذي بوصفه أول اسرتاتيجية شاملة لليونسكو بشأن الشراكات )الوثيقة 
ز برنامج مليون دوالر أمريكي لتعزي 361، متت تعبئة 3153كانون األول/ديسمرب   35(. وحىت تاريخ 35م ت/591

 مليون دوالر من املسامهات اليت ُقدمت إىل صندوق الطوارئ أو مت التعهد بتقدميها. 68اليونسكو العادي، مبا يف ذلك 

وواصلت كذلك اليونسكو استكشاف فرص تعزيز التعاون مع القطاع اخلاص. وقد جرى توسيع نطاق  -513
مليون دوالر أمريكي.  31العام املاضي بتعبئة مبلغ يقارب  واالرتقاء هبا خالل الشراكات القائمة مع القطاع الخاص

حبيث مشلت شركة بروكرت  3155وجرى توسيع جمموعة من الشراكات الكربى مع القطاع اخلاص اليت بدأت يف عام 
ات العربية وغامبل املعنية بتعليم الفتيات والنساء، وإجياد فرص متويل جديدة مع شركاء من الربازيل والصني وكوريا واإلمار 

بتعزيز شراكة اليونسكو مع االحتاد األورويب من خالل توقيع مذكرة تفاهم، واملشاركة  3153املتحدة. كما متيز عام 
البنك الدويل. أما الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة  يستضيفهاالوثيقة يف الشراكة العاملية من أجل التعليم اليت 

 51يف جمايل التنمية واملساعدة اإلنسانية، فقد استمر على حنو منتظم نسبياً،  اا أتاح تعبئة ألنشطة اليونسكو التنفيذية 
 مليون دوالر أمريكي.

( ومشروع البرنامج والميزانية 4م/63) 2191 -2194إعداد مشروع االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة 
 (5م/63) 2195-2194للفترة 

الصادرين عن املؤمتر العام، بدأ مكتب التخطيط االسرتاتيجي بإعداد  553/م36و 5م/36وفقًا للقرارين  -513
: ومت إرسال االستبيانات يف 3153اعتبارًا من كانون الثاين/يناير  1م/33و 1م/33املقرتحات األولية بشأن الوثيقتني 

آن األول باء واألول جيم(؛ اجلز  59م ت/591ووضع ملخص جامع هلا )الوثيقة  الردودوقتها احملدد كما مت حتليل مجيع 
وقد أجرت املديرة العامة مخس مشاورات إقليمية مع الدول األعضاء واللجان الوطنية، بالتعاون مع قطاع العالقات 

اجلزء األول، ألف(. وبناء على ذلك، قام مكتب التخطيط  59م ت/591اخلارجية وإعالم اجلمهور )الوثيقة 
، 59م ت/591، والوثيقة 1م/33و 1م/33ولية للمديرة العامة بشأن الوثيقتني االسرتاتيجي بإعداد املقرتحات األ

، شرع مكتب 59م ت/591وعرضها على اجمللس التنفيذي للنظر فيها يف دورته التسعني بعد املائة. ومتاشيًا مع القرار 
ن االجتماعات وساعد يف تنظيم سلسلة م 1م/33و 1م/33التخطيط االسرتاتيجي يف إعداد مشروعي الوثيقتني 

التشاورية مع الدول األعضاء بشأن الدور الذي من املمكن أن تضطلع به اليونسكو يف عدد من اجملاالت املواضيعية 
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الرئيسة: "متكني الشباب من أجل السالم والتنمية املستدامة"؛ و"االندماج االجتماعي، والتحوالت االجتماعية، 
والتكنولوجيا لبناء جمتمعات املعرفة" و"املياه العذبة". كما تناولت املداوالت واالبتكار االجتماعي"؛ و"تسخري العلوم 

املكتملني اللذين سيعرضان على اجمللس التنفيذي يف دورته احلادية والتسعني بعد  1م/33و 1م/33مشروعي الوثيقتني 
 ( للنظر فيهما.3153املائة )ربيع عام 

 إعادة التموضع االستراتيجي للمنظمة

صالح األمم املتحدة واجلهود املبذولة لتحقيق االتساق على مستوى منظومة األمم املتحدة: يف الفرتة اليت تقوم إ -511
اإلمنائية بتعزيز وتطوير اإلجنازات اليت حتققت يف السنوات األخرية من خالل اجلهود املبذولة يف  املتحدةفيها منظومة األمم 

، واصلت اليونسكو تعزيز مكانتها بوصفها شريكًا نشطًا يف آليات التنسيق تحقيق االتساق على نطاق المنظومةإطار 
التابعة ملنظومة األمم املتحدة على املستوى العاملي أو على املستوى املشرتك بني الوكاالت، مبا يف ذلك جملس الرؤساء 

اللجنة الربناجمية الرفيعة  –ث التابعة له ( واهليئات الفرعية الثالCEBالتنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق )
(. وقادت UNDG(، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية )HLCM(، واللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى )HLCPاملستوى )

 اليونسكو على وجه اخلصوص األنشطة التالية أو شاركت يف قيادهتا:

  االسرتاتيجي، بصفته نائبًا لرئيس جمموعة األمم املتحدة مت برئاسة اليونسكو )مساعد املديرة العامة للتخطيط
اإلمنائية( إجراء استعراض للوكاالت املشرتكة يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن الرتتيبات املستقبلية 
لتقاسم النفقات من أجل متويل شبكة املنسقني املقيمني. وهذا االستعراض، الذي مت نقل توصياته إىل جملس 

(، اسُتخدمًا مرجعًا لالستعراض الشامل CEBؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق )الر 
للسياسات الذي جيرى كل أربع سنوات على صعيد األمم املتحدة، وهو يهدف إىل تأمني متويل كاف وقابل 

حدة على الصعيدين اإلقليمي للتوقع هلذا الركن اهلام من أركان العمل املشرتك داخل منظومة األمم املت
 والقطري. 

  وتشاركت اليونسكو مع اللجنة التوجيهية يف رئاسة "نافذة التمويل املوسع" من أجل توحيد األداء واإلشراف
عليها، ومثلت هذه النافذة اآللية الوحيدة ذات األمهية القصوى لتجميع األموال دعمًا إلنشاء صندوق وحيد 

هذا السياق، شاركت اليونسكو كذلك يف قيادة عملية تفكري على نطاق املنظومة على املستوى القطري. ويف 
 بشأن الطريقة األكثر فعالية حلصول هذا الصندوق الداعم على األموال من اجلهات املاحنة يف املستقبل.

 جراءات وبوصف اليونسكو عضوًا يف فريق جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية الرفيع املستوى املكلف بوضع "اإل
التنفيذية املوحدة" للبلدان اليت اختارت تنفيذ إجراءات توحيد األداء، فقد شاركت يف تطوير إعداد األدوات،  

" اإلجراءات التنفيذية املوحدةكما شاركت يف قيادة األنشطة املتعلقة بعمليات تنسيق األعمال. ويعترب وضع "
الية والكفاءة يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من خالل خطوة هامة يف سبيل تعزيز االتساق واملالءمة والفع
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توحيد األداء. وميكن أن ُتستخدم "اإلجراءات التنفيذية املوحدة" كحجر أساس إلعداد "جيل جديد من 
 إجراءات توحيد األداء"، وفقاً ملا دعا إليه األمني العام لألمم املتحدة يف جدول أعمال السنوات اخلمس.

لصعيدين اإلقليمي والقطري، واصل مكتب التخطيط االسرتاتيجي دعم مشاركة اليونسكو يف األفرقة وعلى ا -511
اإلقليمية التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية ويف األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة، وذلك بعدة وسائل منها توفري 

لبناء قدرات اليونسكو على الصعيد  ٪3املخصصة بنسبة أموال دعم خمصصة هلذا الغرض ومستمدة من االعتمادات 
القطري. كما أن مكتب التخطيط االسرتاتيجي واصل توفري اإلرشاد والدعم للمكاتب امليدانية يف إعداد وثائق اليونسكو 

 من خارطة الطريق. 1للربجمة القطرية، بغية حتقيق اهلدف 

من خالل مجلة أمور  21ريو+حضري ملشاركة املنظمة يف مؤمتر ونسق مكتب التخطيط االسرتاتيجي إجراءات الت -516
منها ضمان التعاون املشرتك بني القطاعات وتقدمي الدعم لقطاعات الربنامج فيما خيص االستعدادات املواضيعية 

ة ، مت إصدار وتوزيع عدد من منشورات اليونسكو، ومنها ما يلي: "سالم31والسياسية واللوجستية. ويف مؤمتر ريو+
احمليطات وسالمة البشر"؛ و"السعي إىل حتقيق اقتصاد أخضر متوازن وجامع"؛ و"من االقتصادات اخلضراء إىل اجملتمعات 
اخلضراء". وحظيت مجيع أحداث اليونسكو حبضور أعداد كبرية من املشاركني وضمنت بروز صورة اليونسكو خالل 

يد من املقرتحات اليت قدمتها اليونسكو بشأن االلتزام العاملي بالتنمية العد 31املؤمتر. وأيدت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+
املستدامة. وإضافة إىل ذلك، قام األمني العام بتكليف اليونسكو باستضافة أمانة اجمللس العلمي االستشاري. وقام مكتب 

واإلنسانية، بتيسري عملية إنشاء التخطيط االسرتاتيجي، بالتشارك مع قطاع العلوم الطبيعية وقطاع العلوم االجتماعية 
 31اجمللس العلمي االستشاري. وقام مكتب التخطيط االسرتاتيجي بتتبع مجيع عمليات املتابعة السياسية ملؤمتر ريو+

"تعميم وتقرير بعنوان  "املنتدى السياسي الرفيع املستوى"وأسهم يف عدة تقارير أعدمها األمني العام، ومنها تقرير بعنوان 
 .ة املستدامة يف منظومة األمم املتحدة"التنمي

ويؤدي مكتب التخطيط االسرتاتيجي دور جهة تنسيق لليونسكو من أجل ضمان املشاركة الفعالة واإلسهام يف  -513
على املستوى  2195في مرحلة ما بعد عام مجيع اآلليات اهلامة واألفرقة اليت تسهم يف عمليات التحضري للتنمية 

وى املشرتك بني الوكاالت، ومنها على سبيل املثال فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين خبطة التنمية العاملي أو املست
؛ وفرقة العمل املعنية باألهداف اإلمنائية لأللفية يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛ وفرقة 3151لألمم املتحدة ملا بعد عام 

عة األمم املتحدة اإلمنائية، وكذلك فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت واملعين العمل املعنية بالثقافة والتنمية يف جممو 
مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية. وتوىل مكتب التخطيط االسرتاتيجي بنجاح تنسيق إسهام اليونسكو يف تقرير فريق 

، وهو بعنوان "حتقيق املستقبل الذي 3151عمل منظومة األمم املتحدة املعين خبطة التنمية لألمم املتحدة ملا بعد عام 
، والذي أصبح منذ ذلك الوقت مبثابة مرجع جلميع املشاورات 3153يونيو /نريده للجميع"، الذي صدر يف حزيران

)انظر الوثيقة  3151واملناقشات على مستوى املنظومة بأكملها بشأن جدول األعمال اإلمنائي ملرحلة ما بعد عام 
 ى مزيد من التفاصيل عن خمتلف العمليات املتعلقة هبذه املسألة(.لالطالع عل 6م ت/595
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قيادة جلنة توجيهية  3153نوفمرب /وإضافة إىل ذلك يتوىل مكتب التخطيط االسرتاتيجي منذ تشرين الثاين -518
. 3151عام داخلية معنية بالتحضريات اخلاصة بإسهام اليونسكو وموقعها يف جدول األعمال اإلمنائي ملرحلة ما بعد 

ومجع بني موظفني من قطاعات الربنامج  3153وعقد االجتماع األول للجنة التوجيهية يف أوائل تشرين الثاين/نوفمرب 
)من املقر ومن املكاتب امليدانية(، ومن املعاهد واملرافق املركزية. وساعدت املبادالت املختلفة على بناء توافق يف اآلراء 

املتوقع من اليونسكو، وأمهية الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات، بوصفها حمركات بشأن اإلسهام االسرتاتيجي 
 حامسة واسرتاتيجية للدفع حنو إعداد جدول أعمال إمنائي شامل.

اليت تضمنت مناقشات هامة بني صانعي  منتديات المستقبل"االستشراف: إن نتائج السلسلة املتطورة املعنونة " -519
. ومت إبراز الدور 1وم/ 1وصياغة الوثيقتني م/ 31ات واألطراف املعنية أدت إىل مسامهات يف عمليات مؤمتر ريو+السياس

القيادي احملتمل لليونسكو يف بناء ثقافة االستشراف وقدرات االستشراف على الصعيد الدويل، يف إطار تنفيذ األنشطة 
طاعات الربنامج واملكاتب امليدانية وخمتلف الشركاء، مبن فيهم التشاركية لربنامج االستشراف مع الدول األعضاء وق

 مؤسسة روكفلر، واالحتاد األورويب، ومراكز الفكر، واملنظمات غري احلكومية. 

 البرنامج المشترك بين القطاعات لثقافة السلم واللعنف

للتخصصات من أجل ثقافة السالم  جيري املضي قدمًا يف تنفيذ برنامج العمل املشرتك بني القطاعات واجلامع -511
مشروعًا اليت مت اختيارها  53والالعنف، وذلك وفقًا ألهدافه. ووافقت املديرة العامة على متويل املشاريع البالغ عددها 

دوالراً  5 316 961مسبقًا يف إطار الربنامج املشرتك بني القطاعات املخصص هلذا الغرض، مبيزانية إمجالية قدرها 
دوالراً  31 961دوالرًا من الربنامج العادي، واعتماد إضايف مببلغ  361 161مؤلفة من العناصر التالية:  أمريكياً،

دوالر من صندوق الطوارئ. وبدأت أفرقة املشروع يف املقر واملكاتب امليدانية بعملية التنفيذ يف أواخر  883 111و
ي يف تعبئة مجيع جماالت اختصاص اليونسكو من أجل . وجنح مكتب التخطيط االسرتاتيج3153تشرين األول/أكتوبر 

حتقيق أهداف برنامج العمل هذا من خالل هنج مشرتك بني القطاعات. ومت تعزيز التعاون بني املكاتب امليدانية وقطاعات 
وما بعد  الربنامج، وكذلك بني الربامج املشرتكة بني القطاعات املتعلقة باألولوية ألفريقيا، وأوضاع ما بعد النزاعات

 الكوارث، وثقافة السالم.

أما األنشطة املنفذة يف إطار املشاريع الطليعية العشرة اخلارجة عن امليزانية، اليت متوهلا اململكة العربية السعودية  -515
ان "بناء دعمًا لـ"برنامج عبداهلل بن عبد العزيز الدويل لثقافة السالم واحلوار"، واملشروع الذي متوله الدمنارك وهو بعنو 

الكفاءات الالزمة لوضع السياسات والربامج اخلاصة باحلوار بني الثقافات املراعي حلقوق اإلنسان"، فقد تواصل تنفيذها 
وأصبحت تتقدم يف مسارها الصحيح. ومتت تعبئة موارد إضافية، وحتديدًا يف إطار فرقة العمل املعنية مبكافحة اإلرهاب 

 هذا اإلطار تنفيذ مشروع لليونسكو بعنوان "التصدي لنداء اإلرهاب يف نيجرييا من خالل التابعة لألمم املتحدة. وبدأ يف
التعليم واحلوار". وبفضل مسامهة مالية من كازخستان، مت تنظيم مناقشة رفيعة املستوى يف موضوع "السالم املستدام 
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 35ك واحتفااًل باليوم الدويل للسالم )ملستقبل مستدام"، وذلك بالتشارك بني الوينسكو واألمم املتحدة يف نيويور 
51F(.3153سبتمرب /أيلول

أما التوصيات اليت ظهرت، إىل جانب األفكار املنبثقة عن منديات أخرى معنية هبذا املوضوع  55
، مقر اليونسكو 315نوفمرب /تشرين الثاين 59مثل اجتماع الفريق الرفيع املستوى املعين بالسالم واحلوار بني الثقافات )

يف باريس(، فيجري النظر فيها لالستفادة منها يف رسم طريق لتعزيز احلوار والتفاهم والتقارب بني الثقافات من أجل بناء 
 .1وم/ 1سالم دائم يف إطار الوثيقتني املقبلتني م/

 ت، وهو بعنوان "إعالن عقد دويل للتقارب بني الثقافا11م/36ومتت متابعة تنفيذ قرار املؤمتر العام  -513
(". وأعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا السابعة والستني العقد املذكور يف قرارها 3153-3133) 

بعنوان "تشجيع احلوار والتفاهم والتعاون بني األديان والثقافات من أجل السالم" وعينت اليونسكو وكالة  63/511
 رائدة هلذا العقد.

 رالعلقات الخارجية وإعلم الجمهو 

يف حتضري زيارة ستة  ، واساعدلمديرة العامة إىل الدول األعضاءلزيارة رمسية  11شارك القطاع مباشرة يف تنظيم  -513
 .رؤساء دول ورئيسي حكومتني واألمني العام لألمم املتحدة إىل املقر

اجتماعًا استشارياً  51تنظيم ، 3153يف عام  ملعلومات مع الدول األعضاء، جرىوسعيًا إىل زيادة تبادل ا -511
. وإضافة إىل ذلك، نظم قطاع العالقات 1م/ و 1وإعالميًا للوفود الدائمة، بشأن األولويات اليت تتناوهلا الوثيقتان م/

سفرياً  31للمندوبني الدائمني املعينني حديثًا عادت بالنفع على  عالم اجلمهور حلقيت تدارس توجيهيتنياخلارجية وإ
 .جديداً 

اع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور، بالتعاون مع مكتب التخطيط االسرتاتيجي، املشاورات ونظم قط -511
اإلقليمية اخلمس اليت دارت بني املديرة العامة وبني الدول األعضاء واللجان الوطنية بشأن إعداد مشروع االسرتاتيجية 

قد (. و 1م/33) 3153-3151لفرتة لزانية ( ومشروع الربنامج واملي1م/33) 3135-3151لفرتة لاملتوسطة األجل 
 .دولة عضواً وجلاهنا الوطنية يف هذه املشاورات 511شاركت 

املفتوح العضوية، املؤلف من الوفود الدائمة واللجان الوطنية وأمانة  وُعقد االجتماع األول لفريق العمل الثالثي -516
 .دولة عضواً  98مشاركاً ينتمون إىل  516اليونسكو حبضور يف مقر  3153تشرين األول/أكتوبر  59اليونسكو، يف 

                                                
 أعمال هذا االجتماع متاحة على اإلنرتنت على العنوان التايل: 55

http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/culture-of-peace-and-non-violence/events/high-
level-debate-on-culture-of-peace/ 

http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/culture-of-peace-and-non-violence/events/high-level-debate-on-culture-of-peace/
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/culture-of-peace-and-non-violence/events/high-level-debate-on-culture-of-peace/
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متعة بصفة التشارك إعادة تصنيف مجيع الشركاء من املنظمات غري احلكومية إىل زيادة عدد املنظمات املت وأدت -513
 للمنظمات تنوع جغرايف أكرب يف هذه اجملموعة األساسية. واجتمع املؤمتر الدويلتوفري ( وإىل 33ن منظمًة عوضًا ع 63)

مشارك. ووفقاً للتوجيهات  311منظمة غري حكومية وحنو  539مبشاركة  3153غري احلكومية يف كانون األول/ديسمرب 
ضمن األعضاء العشرة يف جلنة االتصال رها يف مناطق خمتلفة من العامل، اقع مقيدة، انُتخبت منظمات غري حكومية تاجلد

 .بني املنظمات غري احلكومية واليونسكو

برنامج املسامهة. ووصل  يف إطار طلباً  338كانون األول/ديسمرب، وافقت املديرة العامة على   35وحىت تاريخ  -518
من إمجايل  ٪63ميثل دمي املساعدة يف حاالت الطوارئ، و دوالراً يضم تق 8 195 338املبلغ اإلمجايل هلذه الطلبات إىل 

ا مراعاة جيدة فريقيمراعاة األولوية أل ت. ومت3153-3153ة عامي االعتمادات املخصصة لربنامج املسامهة يف فرت 
منحة  363قطاع املنح الدراسية  من االعتمادات. وقّدم ٪31دوالر أي ماليني  3ة على حنو فريقيوحصلت البلدان األ

العادي واألموال  عن طريق أموال الربنامج 3153خالل الفرتة املمتدة من كانون الثاين/يناير إىل كانون األول/ديسمرب 
 أمريكياً. دوالراً  3 311 193مببلغ إمجايل وصل إىل وذلك اخلارجة عن امليزانية 

للجمع بني  3153وأُطلقت نسخة غري هنائية ملوقع إلكرتوين متكامل جديد يف أوائل تشرين األول/أكتوبر  -519
للدول األعضاء واألطراف املعنية األخرى يف املخصص ) unesco.intاملخصص للجمهور العام(، و unesco.org (مواقع

 .(املخصص ملوظفي اليونسكو) UNESCOMMUNITYاليونسكو( و

األكثر تطوراً يف مجيع الوكاالت املتخصصة  العربية والروسيةاإلسبانية ويعترب إعالم اليونسكو االجتماعي باللغات  -561
 .مة األمم املتحدة بأكملهائل يف منظو االتابعة لألمم املتحدة ومن بني اخلمسة األو 

 ٪11بنحو  3153-3153ومقارنة بفرتة العامني السابقة، اخنفض عدد املطبوعات املقرتح نشرها خالل عامي  -565
. وناقش جملس إدارة 3155-3151مطبوعات كان من املقرتح نشرها يف عامي  811مطبوعًا مقابل  113إذ ُنشر 

املنشورات ختفيض التكاليف بصورة أكرب من خالل اسرتداد تكاليف توزيع املطبوعات، اليت توزع حاليًا باجملان، واتباع 
   اارسات "الطباعة عند الطلب" لتخفيض عدد املطبوعات.
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القرارات واألنشطة الحديثة للمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، ذات األهمية بالنسبة إلى أعمال 
99Fالتنفيذي اليونسكو والتي اعُتمدت أو نُفذت منذ الدورة التاسعة والثمانين بعد المائة للمجلس

53 

 الدورة السابعة والستون للجمعية العامة

شاركت اليونسكو يف االجتماعات الرئيسية للدورة السادسة والسبعني للجمعية العامة اليت عقدت يف نيويورك يف  -563
، برئاسة سعادة السيد فوك جريمييك من 3153كانون األول/ديسمرب   31أيلول/سبتمرب إىل  53من  املمتدةالفرتة 
 صربيا.

اجلمعية العامة هذه السنة، على اجملاالت الرئيسية التالية: التسوية السلمية للنزاعات، وسيادة  اهتمامركز وتَ  -563
القانون، وتعزيز التنمية املستدامة، وتقدمي املساعدات اإلنسانية، ونزع السالح، ومنع اجلرمية ومكافحة اإلرهاب. كما 

 وحول الوضع يف سوريا. متحورت املناقشات حول منح فلسطني صفة دولة غري عضو مراقبة

أيلول/سبتمرب(، ويف عدة  33-31وشاركت املديرة العامة يف اجلزء الرفيع املستوى من اجلمعية العامة ) -561
 والتعليماجتماعات وأحداث تناولت تشكيلة واسعة من القضايا مبا يف ذلك الرتبية يف البلدان اليت تعاين من نزاعات، 

التسامح الديين، وشبكة التنمية املستدامة، وجلنة النطاق العريض املعنية من أجل  اننسوالتثقيف يف جمال حقوق اإل
 بالتنمية الرقمية.

 يف "التعليم أوالً "كما شاركت املديرة العامة يف تدشني مبادرة األمني العام العاملية اجلديدة بشأن  -561
مبشاركة العديد من رؤساء الدول  -تها التوجيهية اليت ُعينت، يف إطارها، أمينة تنفيذية للجن -أيلول/سبتمرب  36

و اثلني رفيعي املستوى من اجملتمع املدين، فضاًل عن السيد غوردن براون  ،واحلكومات، والوزراء، ووكاالت األمم املتحدة
 املبعوث اخلاص لألمم املتحدة املعين بالتعليم العاملي.

خاصة رفيعة املستوى بشأن ثقافة السالم والالعنف مبشاركة  ونظمت اليونسكو، على هامش اجلمعية، مناقشة -566
لسابق للجمهورية الدومينيكية. األمني العام لألمم املتحدة، ورئيس اجلمعية العامة، ووزير الثقافة يف كازاخستان، والرئيس ا

 .بارزين سالمجرت بني مفكرين ودعاة مناقشة  الكلمات االفتتاحية بعتوت

عليه العادة يف السنوات السابقة، قدمت اليونسكو إىل اجلمعية العامة تقارير موضوعية عن بنود  ووفقًا ملا جرت -563
يف هذه الدورة، قدمت و ل اليت تتعلق مبجاالت تندرج حتديدًا يف نطاق اختصاص املنظمة أو مسؤولياهتا. جدول األعما

 ودرست التقارير التالية:

 
                                                

 .1.3م ت/563والقرار  6.5م ت/531والقرار  6.3-6.5م ت/513من القرار  3عماًل بأحكام الفقرة  53
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 ج العمل املتعلقني بثقافة السالم"؛تقرير عن "متابعة تنفيذ اإلعالن وبرنام 

  ّاملمتلكات الثقافية إىل بلداهنا األصلية"؛ تقرير عن "إعادة أو رد 

 ."تقرير عن "االتصال ألغراض برامج التنمية يف منظومة األمم املتحدة 

أو تكلف مبوجبها اجلمعية العامة حىت اآلن القرارات التالية اليت تشري فيها إىل برامج اليونسكو و/ اعتمدتوقد  -568
 املنظمة مبهام حمددة:

تشدد اجلمعية  (.63/331)القرار ( 2193-2114عقـد األمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر ) -
العامة، مبوجب هذا القرار، على أن التثقيف والتدريب مها من العوامل احلامسة لتمكني من يعيشون يف فقر، 

اليونسكو يف أنشطة التنسيق بني مجيع الشركاء يف مبادرة توفري التعليم للجميع، "وتسلم بالدور الذي تقوم به 
ويف تشجيع وضع سياسات التعليم على الصعيد القطاعي بوسائل منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات 

 الشعبية ولواضعي السياسات".

تعيد اجلمعية العامة "تأكيد الدور البالغ األمهية لكل من  (.63/561)القرار  حقوق اإلنسان والفقر المدقع -
النظامي يف حتقيق هدف القضاء على الفقر واألهداف اإلمنائية األخرى على  التعليم النظامي والتعليم غري

سيما التعليم األساسي والتدريب من أجل القضاء على األمية، واجلهود  النحو املتوخى يف إعالن األلفية؛ وال
امية إىل توسيع نطاق التعليم الثانوي والتعليم العايل، وكذلك التعليم املهين والتدريب التقين، وخباصة بالنسبة الر 

)...( ، وتعيد، يف هذا السياق، تأكيد إطار عمل داكار الذي اعتمده املنتدى العاملي  إىل الفتيات والنساء
يجية منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة من ، وتسلم بأمهية اسرتات3111نيسان/أبريل  38للتعليم يف 

أجل القضاء على الفقر، وال سيما الفقر املدقع، يف جمال دعم برامج التعليم للجميع كوسيلة لتحقيق أحد 
 ".3151األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق بتوفري التعليم األساسي حبلول عام 

(. تشجع اجلمعية العامة بقوة "الدول األعضاء على إدماج 63/58لقرار )االتعليم من أجل الديمقراطية  -
التعليم من أجل الدميقراطية، إىل جانب الرتبية املدنية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، يف معايري التعليم 

إىل توفري الوطنية" و"تدعو وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، مبا يف ذلك )...( منظمة اليونسكو، 
 اخلربات واملوارد املالئمة من أجل وضع برامج ومواد تعليمية مناسبة يف جمال الدميقراطية ".

(. تثين اجلمعية العامة على 63/516)القرار متابعة تنفيذ اإلعلن وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلم  -
رتويج لثقافة السالم بالنسبة هلا جتسيدًا ملهامها "منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، اليت يعد ال

األساسية، ملواصلتها تعزيز األنشطة اليت تضطلع هبا للرتويج لثقافة السالم" و"ترحب باملناقشة الرفيعة املستوى 
". كما 3153 أيلول/سبتمرب 35اليت نظمتها اليونسكو يف األمم املتحدة لالحتفال باليوم الدويل للسالم يف 

تعبئة كافة أصحاب املصلحة املعنيني داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها من دور اليونسكو يف على"تشدد 
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 51)...(" و"ترحب بالقرار الذي اختذه يف  أجل دعم التنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات وثقافة السالم
أبريل اليوم الدويل للجاز، وهتيب نيسان/ 31املؤمتر العام لليونسكو بإعالن يوم  3155تشرين الثاين/نوفمرب 

بالدول األعضاء املشاركة بنشاط يف االحتفال باليوم الدويل للجاز بغية تطوير وزيادة عمليات التبادل الثقايف 
والتفاهم بني الثقافات حتقيقًا للفهم والتسامح املتبادلني". وإضافة إىل ذلك، يطلب القرار "من رئيس اجلمعية 

عقد منتدى رفيع املستوى، حسب االقتضاء ويف حدود املوارد املتاحة، يكرس لتنفيذ العامة أن ينظر يف 
أيلول/سبتمرب أو  53برنامج العمل املتعلق بثقافة السالم مبناسبة الذكرى السنوية العتماد برنامج العمل، يف 

 يف موعد قريب من ذلك التاريخ".

(. ترحب 63/511)القرار  والثقافات من أجل السلمتشجيع الحوار والتفاهم والتعاون بين األديان  -
املعنون  11اجلمعية، يف هذا القرار، "باعتماد املؤمتر العام لليونسكو، يف دورته السادسة والثالثني، القرار 

عقداً  3133-3153(" " وتقرر "إعالن الفرتة 3133-3153"إعالن عقد دويل للتقارب بني الثقافات )
الثقافات )...(، وتدعو اليونسكو إىل أن تكون يف هذا السياق هي الوكالة اليت تتوىل زمام دولياً للتقارب بني 

 املبادرة يف منظومة األمم املتحدة".

تشدد اجلمعية على "أمهية مواصلة وتعزيز احلوار جبميع أشكاله،  (.63/539)القرار  حرية الدين أو المعتقد -
تقدات وداخلها، ومبشاركة أوسع نطاقاً، مبا يف ذلك مشاركة املرأة، من مبا يف ذلك احلوار بني األديان أو املع

أجل التشجيع على املزيد من التسامح واالحرتام والتفاهم املتبادل وترحب مبختلف املبادرات املتخذة يف هذا 
 ."الصدد، مبا فيها مبادرة حتالف احلضارات والربامج اليت تديرها اليونسكو

)القرار  ائم تخليدًا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط األطلسيإقامة نصب تذكاري د -
بأن املبادرة املطروحة إلقامة نصب تذكاري دائم هي تكملة (. تذكر اجلمعية، مبوجب هذا القرار، "63/518

ا يف ذلك األنشطة اليت تضطلع مبللعمل اجلاري يف اليونسكو بشأن مشروع الطريق الذي تسلكه جتارة الرقيق، 
و"حتيط علماً، مع التقدير، بالتزام اليونسكو جتاه املبادرة املطروحة إلقامة نصب هبا لالحتفال بالذكرى" 

من الدول األعضاء أن تضع، وفقا لتشريعاهتا الوطنية،  . كما تكرر اجلمعية طلبها )...()...( تذكاري دائم
منها املناهج الدراسية، إىل تثقيف األجيال القادمة وترسيخ فهمها للدروس  برامج تعليمية ترمي، بوسائل عدة

 املستخلصة من الرق وجتارة الرقيق وتارخيهما ونتائجهما )...(".

(. تقر اجلمعية ،مبوجب هذا القرار، 63/81)القرار  إعادة أو رّد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصلية -
مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية، وتشجعها على ع به املنظمة يف جمال "بالدور الريادي الذي تضطل

مواصلة إفادة سائر اهليئات الدولية، مبا فيها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملنظمة الدولية 
ية" و"تثين على اليونسكو للشرطة اجلنائية، من دورها الريادي وتزويدها باخلربة يف جمال محاية املمتلكات الثقاف
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واللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري 
أجنزتاه من عمل، وخباصة من خالل تشجيع املفاوضات الثنائية، من أجل إعادة املمتلكات  املشروع، ملا

االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية ونشر املعلومات واألدوات يف هذا احلد من ، و )...(الثقافية أو ردها 
الشأن على اجلمهور واملؤسسات والدول األعضاء وغريها، وتشجع على مواصلة هذه املساعي". وتالحظ 

علقة اجلمعية مع التقدير "عقد االجتماع األول للجنة اخلاصة من أجل استعراض التطبيق العملي لالتفاقية املت
حزيران/يونيو  59باملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدرة بطرق غري مشروعة، وذلك مبقر اليونسكو، يف 

3153." 

(. حتيط اجلمعية علماً 63/591)القرار  تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية -
أهدافًا ووضعت توصيات بشأن جعل " اليت حددت 3151بـوثيقة "أهداف تقنية االتصال السريع لعام 

سياسة تقنية االتصال السريع عاملية وزيادة توفري هذه التقنية بأسعار ميسورة وزيادة اإلقبال عليها دعماً 
لألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، وتنوه بتقرير اللجنة املعنية بتقنية 

: حتقيق اإلدماج الرقمي للجميع" الذي 3153حالة تقنية االتصال السريع لعام ”ملعنون االتصال السريع ا
يقدم أول تقييم لتلك األهداف على أساس كل بلد على حدة وحالة نشر تقنية االتصال السريع على 

فاظ عليه تعزيز تنوع اهلويات الثقافية واللغات وتأكيده واحل" أن العامل". كما تالحظ اجلمعية العامة نطاق
على النحو املبني يف وثائق األمم املتحدة املتفق عليها ذات الصلة، مبا فيها اإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع 

 سوف يثري جمتمع املعلومات بشكل متزايد". اليونسكو،الثقايف الصادر عن 

مي الدعم الكامل إىل تطلب اجلمعية العامة تقد باء(-ألف 63/531)القرار  المسائل المتصلة باإلعلم -
برنامج اليونسكو الدويل لتنمية االتصال الذي ينبغي له أن يقوم بدعم وسائط اإلعالم التابعة للقطاعني العام 
واخلاص على السواء، "وتشجع على استمرار التعاون بني إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة واليونسكو يف 

التصال، سعيًا إىل سد الفجوة القائمة بني البلدان املتقدمة والبلدان النهوض بالثقافة ويف ميداين التعليم وا
 النامية". 

إن اجلمعية العامة "حتيط علمًا مع التقدير بالتقدم الذي  (.63/38)القرار  المحيطات وقانون البحار -
أحرزته اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات والدول األعضاء يف إقامة نظم إقليمية ووطنية لإلنذار بأمواج 

أمهية زيادة الفهم العلمي للتفاعل بني احمليطات والغالف التسونامي والتخفيف من آثارها )...(" و"تؤكد 
جلوي، بطرق منها املشاركة يف برامج مراقبة احمليطات ونظم املعلومات اجلغرافية، مثل النظام العاملي ملراقبة ا

احمليطات الذي ترعاه اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية 
رًا إىل دورها يف مراقبة تغري املناخ وتقلباته والتنبؤ هبا ويف لألرصاد اجلوية واجمللس الدويل للعلوم، وخباصة نظ

إقامة نظم اإلنذار بأمواج التسونامي وتشغيلها". كما ترحب "بالقرار الذي اختذه اجمللس التنفيذي للجنة 
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 38إىل  36األوقيانوغرافية احلكومية الدولية يف دورته اخلامسة واألربعني، اليت ُعقدت يف باريس، يف الفرتة من 
، بأن تواصل هيئة اخلرباء االستشارية عملها الذي يركز على األولويات اليت كلفتها هبا 3153حزيران/يونيه 

اهليئات اإلدارية للجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية وفقا الختصاصاهتا، مع حشد موارد من خارج امليزانية 
 عند الضرورة".

(. تسلم اجلمعية العامة 63/53)القرار  لتعليم، والصحة، والتنمية والسلمالرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز ا -
بأمهية دور االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة يف تنسيق اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات 

ركة الرياضية اليت تكمل اإلجراءات اليت تتخذها احلو يف جمال مكافحة استعمال املنشطات يف ميدان الرياضة 
مبوجب املدونة العاملية ملكافحة استعمال املنشطات للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات، و"حتث الدول 
األعضاء اليت مل توقع بعد اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية 

 و تنضم إليها على النظر يف القيام بذلك".ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة ومل تصدق عليها أ

(. تالحظ اجلمعية العامة "مع التقدير اإلجراءات احلامسة اليت يتخذها 63/555)القرار  جامعة السلم -
األمني العام، بالتشاور مع املديرة العامة لليونسكو وبتشجيع من حكومة كوستاريكا ودعم منها من أجل 

 تنشيط اجلامعة".

 ضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعيالدورة المو 

برئاسة السيد السفري  3153متوز/يوليو  33إىل  3عقد اجمللس االقتصادي واالجتماعي دورته املوضوعية من  -569
ميلوس كوترييتش، املمثل الدائم لسلوفاكيا لدى األمم املتحدة. وكان االستعراض الوزاري السنوي للجزء الرفيع املستوى 

"تعزيز القدرات املنتجة وتوفري العمالة والعمل الكرمي من أجل ( مكرسًا هذا العام ملوضوع 3153وليو متوز/ي 3-9)
القضاء على الفقر يف سياق منو اقتصادي مستدام منصف يشمل اجلميع على مجيع املستويات لتحقيق األهداف اإلمنائية 

 لأللفية".

التحضري هلا عن طريق املسامهة يف عدة تقارير لألمني العام، كما وكانت اليونسكو  اثلة يف الدورة، وشاركت يف  -531
شاركت يف املناقشات. ونظمت بالتشارك مع منظمة العمل الدولية، اجلزء الرفيع املستوى من اجتماع اإلفطار الوزاري 

قتصادي لس االمتوز/يوليو( مبشاركة رئيس اجمل 9بشأن "بناء املهارات من أجل اقتصادات وجمتمعات خضراء" )
للرتبية، ومديرة قسم املهارات والتوظيف يف منظمة العمل الدولية، وغريهم. وجاء  ةالعام ةمساعد املدير واالجتماعي، و 

اجتماع اإلفطار الوزاري هذا على سبيل املتابعة للمؤمتر الدويل الثالث بشأن التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين، 
معنية خمتلفة سعيًا إىل  اً ضم هذا االجتماع أطراف(. كما 31نمية املستدامة )مؤمتر ريو+عين بالتوملؤمتر األمم املتحدة امل

منخفض  اسرتعاء االنتباه العاملي إىل احلاجة إىل تغيري النظم التعليمية، والتدريب يف اجملال املهين، واملهارات لتحقيق منوٍ 
 الكربون ومقاوم للمناخ.
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جمللس يف هناية اجلزء الرفيع املستوى من اجتماع ا الذي اعُتمد باإلمجاع (E/2012/L.10)ي ويعد اإلعالن الوزار  -535
 االقتصادي واالجتماعي ذا أمهية كربى بالنسبة إىل عمل املنظمة:

 املؤمتر الثالث للتعليم والتدريب يف اجملالني إىل "عقد اليونسكو  ، يف الديباجية،يشري الوزراء ورؤساء الوفودف
 ".3153أيار/مايو  56إىل  53واملهين يف شانغهاي، الصني، يف الفرتة من التقين 

  ويدرك اإلعالن احلاجة إىل تصميم برامج تعليمية وتدريبية تسهم يف حتسني القابلية للتوظيف والقدرات الفردية
 من خالل تطوير املهارات.

  وكذلك  املتحدة، حسب االقتضاء )...(وحيث "الدول، إضافة إىل الكيانات ذات الصلة يف منظومة األمم
اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية ووسائط اإلعالم وغريها من اجلهات 
الفاعلة املعنية، على مواصلة وضع وتعزيز السياسات واالسرتاتيجيات والربامج لتحسني قابلية املرأة والشباب 

ادة الفئتني من العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق، وذلك بطرق منها حتسني للتوظيف، ولكفالة استف
استفادة الفئتني من التعليم النظامي وغري النظامي وتطوير املهارات والتدريب املهين، والتعلم وإعادة التدريب 

الت ومهارات املبادرة يف ذلك يف ميداين تكنولوجيا املعلومات واالتصا مدى احلياة، والتعلم عن بعد، مبا
االقتصادية احلرة، وال سيما يف البلدان النامية، لتحقيق أهداف منها دعم متكني املرأة اقتصاديا عرب خمتلف 

 مراحل حياهتا".

  من جديد أيضًا أمهية إطار عمل داكار املعين بتوفري التعليم للجميع، ويعيد تأكيد االلتزامات اإلعالن ويؤكد
، التعليم االبتدائي اجليد والكامل واجملاين واإللزامي، وأن ُتكفل فرص 3151ل، حبلول عام املتعلقة بأن يُكف

املساواة بني اجلنسني يف التعليم، ويعتزم تعزيز  3151 احلصول على هذا التعليم، وبأن حُتقق حبلول عام
يف مجيع املستويات، من السياسات الرامية إىل كفالة الوصول إىل التعليم بشكل كامل وعلى قدم املساواة و 

خالل التعليم املتواصل مدى احلياة، مبا يف ذلك تعليم الكبار والتعلم والتدرب من بعد، وإىل اعتماد أهداف 
حصول اجلميع، وخصوصًا النساء والفتيات، بشكل منصف على التعليم اجليد، وتشجيع تلك األهداف 

 .وحتقيقها"

االقتصادي واالجتماعي يف اجللسة املوضوعية القرارات التالية ذات األمهية  وإضافة إىل ما تقدم، اعتمد اجمللس -533
 بالنسبة إىل عمل اليونسكو أو اليت أسندت إىل املنظمة أنشطة حمددة:

ور منظومة األمم المتحدة في تنفيذ األهداف وااللتزامات المتفق عليها دوليًا في ما يتعلق بمجال د -
منظومة األمم املتحدة على دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل حتسني لس "ث اجمل(. حي3153/3)القرار  التعليم

سيما يف قدرات  قابلة للقياس على صعيد التعلم، والو نوعية التعليم مبا يتيح للجميع حتقيق نتائج معرتف هبا 
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البلدان للتصدي  دعم اجلهود اليت تبذهلاات احلياة األساسية" ويهيب هبا "القراءة والكتابة واحلساب ومهار 
لقولبة أدوار املرأة والرجل اليت ميكن أن تقيد خيارات التعليم يف مجيع مراحل التعليم". و"حيث كيانات األمم 
املتحدة املعنية العاملة يف قطاعات التعليم والصحة واألغذية على السعي، كل يف إطار واليته، إىل حتقيق 

لتحاق الفتيات والصبيان باملدارس والبقاء واملشاركة فيها والنجاح التآزر فيما بينها من أجل زيادة معدالت ا
يف الدراسة واالضطالع بأقصى قدر  اكن من األنشطة اليت حتقق صاحل األطفال" ويشجعها على تعزيز 
تعاوهنا مع املؤسسات املالية الدولية العاملة يف اجملالني االقتصادي والتعليمي من أجل النهوض، حسب 

بالتدريب التقين واملهين والتعليم العايل للشباب وتعزيز إمكانية التحاقهم بالقوة العاملة واملشاركة  االقتضاء،
فيها وتشجيعهم على مزاولة األعمال احلرة. وإضافة إىل ذلك، يشجع اجمللس على "أن يوىل يف العمليات 

 ".عليم على النحو الواجبللت االعتبار 3151املكرسة لتحديد خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

الدور البالغ األمهية للتعليم النظامي والتعليم غري (. يعيد اجمللس "تأكيد 3153/9)القرار القضاء على الفقر  -
النظامي على حد سواء يف حتقيق هدف القضاء على الفقر وغريه من األهداف اإلمنائية على النحو املتوخى 

لأللفية، ويشري يف هذا السياق إىل إطار عمل داكار الذي اعتمده املنتدى العاملي يف إعالن األمم املتحدة 
 ".3111للتعليم يف عام 

(. 3153/1 )القرار تقييم التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات -
يف جنيف يف الفرتة من  3153ات لعام عقد منتدى القمة العاملية جملتمع ملعلوميالحظ اجمللس مع االرتياح "

االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو ومؤمتر األمم املتحدة الذي نظمه  3153أيار/مايو  58إىل  51
للتجارة والتنمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، باعتباره منربًا لألطراف املعنية املتعددة يستهدف تنفيذ نتائج 

بالدور الذي تؤديه . ويسلم اجمللس كذلك "تنفيذ خطط عمل القمة العاملية"القمة العاملية وتيسري 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف املساعدة على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ويكرر تأكيد أمهية 

 إسهام عملية القمة العاملية يف حتقيق هذه األهداف".

 (.3153/6 لقرار)ا العلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية -

 (.3153/31)القرار  خصوصية البيانات الجينية وعدم التمييز -

 (.3153/36)القرار  2121-2199 برنامج عمل العقد لصالح أقل البلدان نمواً  -
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 إدارة الموارد البشرية

تنفيذ األنشطة ذات األولوية الواردة يف  ، خالل الفرتة املعنية يف هذه الوثيقة،واصل مكتب إدارة املوارد البشرية -533
. وعلى حنو ما ورد يف أول تقرير مرحلي عن تنفيذ 3156-3155خطة عمل اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة 

دد أجل تنفيذ بعض األنشطة املدرجة اجلزء الرابع(، حُ  ،1م ت/591الوثيقة انظر اخلاصة باملوارد البشرية ) االسرتاتيجية
 خطة العمل وفقاً للموارد املالية املتاحة.يف 

وركزت اجلهود خالل هذه الفرتة على ترشيد األدوات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتطويرها، وعلى ما يتعلق هبا  -531
 إدارة املوارد البشرية، وتضّمن ذلك ما يلي:ب اخلاصة وحتديث للسياسات والعمليات استعراضمن 

 اإلعالنات، وحتديد  صيغ ( من أجل توحيد3153)يف متوز/يوليو  اإللكرتويند تطبيق نظام جديد للحش
جمموعات املرشحني املؤهلني، ورصد اخلدمات املقدمة، وخباصة، حتقيق هدف تقليص املدة الالزمة الستكمال 

 يوماً(؛ 581إجراءات التوظيف )إىل 

 لدعم، وإدراجه يف نظام احلشد اإللكرتوين إعداد سجل جلمع السري الذاتية للخرباء واالستشاريني وموظفي ا
 بغرضه األصلي؛ الوفاءأصبح غري فعال يف الذي نفرد" امللنظام "ا  اا يلغي اجلديد،

  ،بفضل األداة أو اآللية وذلك تنفيذ األنشطة ذات األولوية املبّينة يف خطة عمل اسرتاتيجية املوارد البشرية
بأمور، بضمنها التخطيط للتعاقب هذه األنشطة  وتتعلق، نتاإلنرت اليت تعتمد على اجلاري استحداثها و 
وتقييم الكفاءات. وجيرى استعراض هذه املبادرات  ،املسار الوظيفي، وإدارة األداء الوظيفي، والتقدم يف

وتطويرها بالتعاون مع املوظفني واملسؤولني اإلداريني؛ كما هتدف هذه األداة إىل ضمان التكامل بني األنشطة 
 مثل احلراك، والتخطيط، وعمليات التوظيف؛مبا يشمل مسائل 

 مهية تتسم باألصدرت وال تزال ميع املواد التعليمية اليت أً جب االنتفاع شراء برنامج للتعلم اإللكرتوين بغية إتاحة
 بالنسبة إىل املوظفني يف املقر وامليدان.

  دارة املعارف ونظم املعلومات، استعراض عملياته مكتب إمواصلة مكتب إدارة املوارد البشرية، بدعم تقين من
الورق،  استخدام اإلدارية من أجل تبسيط العمليات األكثر تكرارًا اليت تقتضي عماًل مكثفًا وتعتمد على

 ؛هذا قلإلدارة التخلص من استخدام الور  يتسىنكي آلياً   وتنفيذ هذه العمليات

 تند إىل مبادئ وفورات احلجم، وتدعم أهداف اسرتاتيجية املوارد تس تب إدارة املوارد البشرية كيتعديل بنية مك
 البشرية؛



191 EX/4 Part I (A) – page 65 

 

   ،استحداث وافتتاح موقع جديد على اإلنرتنت ملكتب إدارة املوارد البشرية بالتعاون مع قسم إعالم اجلمهور
سرتاتيجية  اا ميثل خطوة أوىل يف اجتاه حتقيق هدف التواصل والشفافية، وذلك وفقًا للتفاصيل الواردة يف ا

 املوارد البشرية؛

  تتماشى مع توجيهات اإلطار التعاقدي للجنة اخلدمة املدنية  التعاقد احملدد األجلاستحداث أداة للعمليات
وتتمثل هذه األداة يف  الدولية، من أجل احلفاظ على املرونة الالزمة لتنفيذ األنشطة اخلارجة عن امليزانية،

 .شروعات"أسلوب "التعيينات املقرتنة بامل

وإضافة إىل ذلك، ومتاشيًا مع أفضل املمارسات يف ظل القيود املالية، اسُتهل برنامج إهناء اخلدمة الطوعي  -531
 موظفاً املنظمة يف إطار هذا الربنامج. 11ترك قد . و 3153كانون الثاين/يناير   35تاريخ  ونُفذ فعلياً اعتباراً منبالرتاضي 

 اإلدارة المالية

مسؤوليات مكتب اإلدارة املالية فيما يلي: تعزيز اإلدارة املالية من خالل إسداء املشورة االسرتاتيجية بشأن تتمثل  -536
املخاطر املالية؛ ومراقبة األداء وإعداد تقارير حتليلية بشأنه؛ وحتسني سبل اإلدارة واملراقبة الداخلية من خالل رسم 

ية؛ وإعداد البيانات املالية وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام سياسات ورصد تنفيذها؛ وتقدمي اخلدمات احملاسب
ألغراض املراجعة اخلارجية وتقدمي تقارير عنها إىل الدول األعضاء. وعلى الرغم من القيود املفروضة على املوارد وتزايد 

والتنبؤ هبا  املؤقتني واألسفار الرمسيةواستخدام املوظفني  عبء العمل املتعلق بتقدمي التقارير عن عمليات التوظيف
 ومراقبتها، اضطلع مكتب اإلدارة املالية مبسؤولياته الرئيسية يف كل جمال على أكمل وجه.

دد يف إطار الوثيقة هو حمما ع ٪33قل بنسبة املخصصة ملكتب اإلدارة املالية ي كان احلد األقصى للميزانيةو  -533
. وتتجاوز التوقعات احلالية ملكتب اإلدارة املالية احلد 1م/31ا ورد يف الوثيقة  ا ٪15املعتمدة وأقل بنسبة  1م/36

سارع مكتب اإلدارة املالية يف تعديل بنيته ويف االستثمار يف قد . و ٪1األقصى الذي وضعته املديرة العامة، بنسبة 
 التكاليف اإلدارية.عمليات االستعراض ويف تنفيذ عملياته آلياً بغية ختفيف العبء اإلداري وتقليص 

وأعاد مكتب اإلدارة املالية تشكيل بنيته إلبراز ثالثة جماالت رئيسية هي: اإلبالغ والرصد؛ واخلدمات املالية  -538
وذلك من خالل ترشيد الوحدات ودمج األفرقة اليت حتتاج إىل العمل سويًا وإلغاء أوجه  –واحملاسبية؛ والسياسات واالمتثال 

 بدرجة واألخرى 3-م بدرجة وظائف. وأدى ذلك إىل جتميد وظيفتني من وظائف الفئة املهنية )إحدامها وظيفةاالزدواجية يف ال
عامة، ونقل الدمة اخل من فئة (، وإلغاء ست وظائف1-وظيفة واحدة من الوظائف املهنية )م مهام (، وإعادة تصميم3-م

( 1-ات الدعم، وموظف خدمة عامة واحد )من الفئة خ ع( إىل وظيفة مناظرة يف قطاع إدارة خدم1-موظف مهين واحد )م
 على األساس نفسه إىل قطاع العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور.
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 التحديات

مصدري قلق للمكتب، وخباصة فيما يتعلق بتقدمي قدر مناسب يشكالن ها واستبقاؤ يظل توفر املوارد البشرية  -539
تعرتي مكاتبها اإلدارية ثغرات كبرية. وتتمثل التحديات فيما يلي: احلفاظ على من الدعم إىل املكاتب امليدانية اليت 

والسيما على آجال االستجابة؛ وحتقيق التوازن بني االستثمار يف استعراض العمليات والسياسات وبني  ،مستويات اخلدمة
 العمل اليومي؛ وتوفري فرص التقدم الوظيفي وتنمية القدرات.

 إدارة خدمات الدعم

املؤمترات، واللغات، بتتمثل مهمة قطاع إدارة خدمات الدعم يف تقدمي اخلدمات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات، و  -581
 إذ إهنا خدمات الزمة لدعم العمليات اليومية اليت تضطلع هبا اليونسكو. واملشرتيات، العامةوإدارة املنافع 

يف إطار أهداف وذلك ، 3153لشاغرة، على مدار عام % من وظائفه ا91د القطاع ما يزيد على مجّ قد و  -585
على استعراض إجراءاته  ، فضاًل عن ذلك،. ودأب القطاع1م/36خارطة الطريق اليت رمستها املديرة العامة لتنفيذ الوثيقة 

 ا وحتديثها ولزيادة الفعالية وختفيض التكاليف. الداخلية لرتشيده

املوظفني املؤقتني  اخلاصة باستخدام النفقات تكاليف املوظفني، مت ختفيضوإىل جانب التخفيض الذي جرى يف  -583
أسعارها. ومت حتديد املزيد من  بغية خفض وبعدد الساعات اإلضافية، وأعيد التفاوض بشأن عدد من عقود اخلدمات

وتعزيز التوجه حنو الزبون" أوجه الفعالية وُشرع يف حتقيقها يف ظل مبادرة اإلصالح اإلداري الرامية إىل "حتويل اإلدارة 
 هلت اتفاقات إدارية جديدة خاصة باملكاتب يف املقر، ومبرافق املطاعم.واستُ 

، ونُفذت طريقة للحوكمة واختاذ ة بشأن إدارة املعارف واملعلوماترؤية اسرتاتيجي 3153يف عام ووضعت  -583
من املشروعات املتعلقة بتكنولوجيا  اً ، عدد3153ام باالستثمارات يف هذا اجملال. ونفذ القطاع، يف عاخلاصة القرارات 

الرامية إىل ختفيض تكاليف املعامالت وتعزيز الفعالية الشاملة، ومت تأمني األموال الالزمة لتنفيذها من خالل و املعلومات 
 صندوق الطوارئ.

وما  3153ا يف فرتة عام وسعيًا إىل تصحيح آجال تنفيذ املشروعات اليت مل متتثل للجدول الزمين احملدد هل -581
الرئيسية واالضطالع  هإجنازاتيف حتقيق قطاع إدارة خدمات الدعم ،على املدى البعيد، تأمني استمرار بعدها، وإىل 

 بنيته، ُقِدم إىل املديرة العامة للموافقة عليه. اً إلعادة تنظيمبرناجم 3153استهل القطاع يف أواخر عام  باملبادرات،

*** 
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 ارمشروع القر 

 نصه على النحو التايل: ريجيقد يرغب اجمللس التنفيذي يف اعتماد قرار  -581

 إن اجمللس التنفيذي،

اللذين طلب فيهما املؤمتر العام من  38م/33وبالقرار  93م/33الواردة يف القرار  53بالتوصية  إذ يذّكر - 5
( وعن 1)م/ فيذ الربنامج وامليزانية اجلارينياجمللس التنفيذي أن يقدم إليه يف كل دورة من دوراته تقريراً عن تن

 (،3النتائج احملرزة يف فرتة العامني السابقة )م/

الذي يدعو اجمللس التنفيذي إىل تقييم أداء الربامج من منظور أوسع نطاقاً  89م/31بالقرار  ويذّكر أيضاً  - 3
، عن طريق إبداء آرائه تدرجييًا طوال 1وأكثر تركيزًا على اجلوانب االسرتاتيجية، مبا يف ذلك الوثيقة م ت/

 ستوى حماور العمل،فرتة العامني يف شكل قرارات صرحية بشأن أداء كل برنامج من الربامج على م

 ،1م ت/591بالقرار  ر كذلكيذكّ و  - 3

 اجلزء األول، 1م ت/595الوثيقة  قد درسو  - 1

املديرة العامة على عرضها ألهم اإلجنازات والتحديات والدروس املستفادة، وطريقة االستجابة يف  يشكر - 1
 إطار كل برنامج من الربامج الرئيسية اخلمسة للوضع املايل؛

تقدم احملرز يف تنفيذ ، والحتوائه على تقييم موجز ل1نية التقرير م/لتحسن وانسجام ب ويعرب عن ارتياحه - 6
 األولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا واملساواة بني اجلنسني؛

امللحوظة فض اخلمان تنفيذ الربنامج على الرغم من عمليات تياح بالتدابري املتخذة لضمع االر  وحييط علماً  - 3
 لميزانية ؛ل

 إىل مواصلة بذل جهودها لضمان تنفيذ الربنامج بصورة فعالة؛ املديرة العامة ويدعو - 8

من املديرة العامة أن تقدم إليه يف دورته الثانية والتسعني بعد املائة تقريراً عن التقدم احملرز يف حتقيق  ويطلب - 9
 .1م/36األهداف املنشودة يف الوثيقة 
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 الجزء الثاني ٤م ت/١٩١ 
  
 ١٥/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٤البند 

 تقرير المديرة العامة عن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام
 الثانيالجزء 

 ٢٠١٣-٢٠١٢ات المالية لعامي عتمادالتسويات المالية المرخص بها في إطار قرار فتح اال
 و
 المعتمدة) ٥م/٣٦( ٢٠١٣-٢٠١٢جدول متابعة تنفيذ البرنامج في عامي 

 (غير مراجع) ٢٠١٢ ديسمبر/كانون األول ٣١الوضع في 
 )٥٠(رقم 

 الملخص

 ما يلي: ٤م ت/١٩١يتضمن اجلزء الثاين من الوثيقة 

-٢٠١٢ات املالية لعامي عتمادعن التسويات املالية املرص  با يف إطار قرار فتح اال ةالعام ةتقرير املدير  -ألف 
٢٠١٣. 

 يلي: ، تقدم املديرة العامة إا اللس التنفيذي ما١١١م/٣٦ووفقاً للفقرتني (ب) و(هـ) من القرار 

نتيجة  ٢٠١٣-٢٠١٢ات املالية املوافق عليها لعامي عتمادعلى اال أدصلتالتسويات اليت تقرير عن  )١(
 ديسمرب/كانون األول ٣١إا  يوليومتوز/ ١من فرتة ال صاللللهبات واملسامهات اخلاصة اليت وردت 

 ؛٢٠١٢

ات، النامجة عن التعديالت اليت أجريت يف تصميم اهليكل عتمادتقرير عن التحويالت بني بنود اال )٢(
 (حركة املوظفني). ةالتنظيمي للمنظم

 .٨ارجراءات املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 

 .٢٠١٢ ديسمرب/كانون األول ٣١، احلالة يف ٢٠١٣-٢٠١٢جدول متابعة تنفيذ الربنامج يف عامي  -باء 
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 ألفالجزء 

 عن التسويات المالية المرخص بها ةالعام ةتقرير المدير 
 ٢٠١٣-٢٠١٢ات المالية لعامي عتمادفي إطار قرار فتح اال

. إعالم ٤م ت/١٩١ الوثيقة من والثاين األول لحقنيواملسامهات اخلاصة تظهر يف امل هباتللقائمة مفصلة هناك  - ١
عن تكاليف التشغيل اليت  ةالعام ة) تقرير املدير الرابم لحقامل :صدر(امل بشأن هذا البند أيضاً  ة ارعالميةعرض الوثيقوت

"أن تدرج يف  ة إاالعام ة، الذي يدعو املدير ١١الفقرة م ت/١٨٤ للقرار اً طبق ٢٠١٢ تكبدها اللس التنفيذي يف عام
 من بنود ارنفاق لكل بند مفصالً  بياناً للس التنفيذي صالل السنة السابقة اتكاليف تشغيل ب اخلاصة السنوية هاتقارير 

 ."٥م ت/١٧٤يف الوثيقة  الوارد لجدولمماثل ل يف جدول

 اجلزء ألف ملاصاً للتحليل الذي أجري كي يستفيد منا اللس التنفيذي الختاذ القرار. ويعرض - ٢

نتيجة للهبات  ٢٠١٣-٢٠١٢ات المالية الموافق عليها لعامي عتماداال فيالتسويات التي أجريت  -أوًال 
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر   ٣١إلى  يوليوتموز/ ١خالل الفترة من والمساهمات الخاصة التي وردت 

 اتعتماداليت جيوز للمديرة العامة مبقتضاها أن تقبل وتضيف إا اال ١١١م/٣٦وفقًا للفقرة (ب) من القرار  - ٣
املسامهات الطوعية واهلبات واملنح والوصايا وارعانات، وكذلك املسامهات اليت  ٢٠١٣-٢٠١٢املوافق عليها لعامي 

 علماً وعليها أن طيأ أعضاء اللس التنفيذي ، من النظام املايل ٧,٣تقدمها احلكومات، وذلك مم مراعاة أحكام املادة 
تقدم فيما يلي معلومات عن اهلبات بذلك يف الدورة اليت تعقب اختاذ مثل هذا ارجراء، يسّر املديرة العامة أن 

. ويعرض اجلدول ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١إا  يوليومتوز/ ١من فرتة ال صاللواملسامهات اخلاصة اليت وردت 
 :األولاملكاتب، كما ترد تفاصيل يف امللحق اً هلذه ارجراءات حسب القطاعات/الوارد أدناه ملاص

 النسبة دوالر القطاع/المكتب
 )اردارة (شعبة سفراء املساعي احلميدة والنوايا الطيبة

 الرتبية
٣٨ ٨٦٠ 
٦٢٦ ١١٧ 

١,٣٪ 
٢٠,٦٪ 

 ٪١٩,٧ ٥٩٨ ٣٠٣ العلوم الطبيعية
 ٪٨,٥ ٢٥٩ ٢٥٣ عية وارنسانيةاالعلوم االجتم

 ٪٢٧,٧ ٨٤٣ ٨٩٦ الثقافة
 ٪٣,٨ ١١٤ ٩٨١ االتصال واملعلومات

 بني القطاعات  ةامج املشرتكالرب 
 الالمركزية يف املكاتب امليدانية (مكتب التنسيق امليداين) الربامجتنفيذ 

٢٤ ٩٦٤ 
٥١١ ٨٣٨ 

٠,٨٪ 
١٦,٨٪ 

 اجلنسني) قضايا( اخلدمات املتعلقة بالربامج
 (مكتب التاطيأ االسرتاتيجي) اخلدمات املتعلقة بالربامج

٥٦٦ 
٢٥ ١٤٧ 

٠٪ 
٠,٨٪ 

 ٪١٠٠ ٣ ٠٤٣ ٩٢٥ مجموع الهبات والمساهمات الخاصة
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ت عينية إا املكاتب امليدانية/املعاهد وذلك بإتاحة املكاتب جماناً اوإضافة إا ما تقدم، قدمت احلكومات مسامه - ٤
السابقة  ةوثيقاليف  جرى اربالغ ،٢٠١١إا املعلومات املتاحة يف عام  واستناداً . ٢٠١٣-٢٠١٢فرتة العامني يف 
مليون دوالر للمعاهد  ٢,٨آصر قدره دوالر للمكاتب امليدانية و  مليون ٣,٧مبلغ قدره  عن اجلزء الثاين) ٤م ت/١٩٠(

) ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١قدم يف هذا التقرير (الوضم يف تسو ) أشهر. ٦يعادل القيمة السوقية لستة ( أي ما
مليون  ٥,٦دوالر للمكاتب امليدانية و مليون ٧,٧على النحو التايل:  للعام كلااملعلومات على أساس القيمة السوقية 

عن التربعات العينية لتأجري املكاتب امليدانية/املعاهد على أساس  تقريراً  املقبلةدوالر للمعاهد. وستقدم جداول املتابعة 
لعام. ويف هذا لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع ااملعروضة وفقًا لاملعلومات الواردة يف البيانات املالية  متاشيًا ممسنوي، 

أن بعض ومم صرى. األعينية السامهات املالصدد، تواصل اليونسكو تطوير أدوات وعمليات من أجل تسجيل وتقييم 
ميم هذه األنشطة جبتقدمي قائمة كاملة  تعذر فقدديد وتسجيل مثل هذه املسامهات، القطاعات قد بدأت عملية ط

لمسامهات العينية ل الكلية قيمةاليتم تقدير  ت. وعلى سبيل املثال، ملباستادام طرق تقييم متناسقة عرب مجيم القطاعا
فقأ، تعرض  وعلى سبيل ارعالمذات الصلة. والعمليات النظامية املتعلقة باتفاقية الرتاث العاملي واجتماعات اخلرباء 

 ٤م ت/١٩١، باء من الوثيقة الثاينلحق ) يف املةكن شاملتمج (وإن مل ارب التنفيذ املقدمة لاملسامهات العينية بقائمة 
 .مليون دوالر ٥,٢قيمة إرشادية قدرها ب ،إعالم

 الزيادات النظامية في تكاليف الموظفين -ثانياً 

 ١العامة يف املقر، اليت كان من املفروض أن تصبح نافذة يف ة ملوظفني يف فئة اخلدما ملرتباتاملؤقتة زيادة المت إيقاف  - ٥
 جلنة اخلدمة املدنية الدولية أجرتااليت للمرتبات الشاملة ، يف انتظار نتائج الدراسة االستقصائية ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر 

مم ارجراءات  . ومتشياً ٢٠١٣الدراسة يف دورتا اليت ستعقد يف شباط/فرباير  هذه نتائج وستناقش اللجنة. يف باريس
املعمول با، سيحيل رئيس جلنة اخلدمة املدنية الدولية توصيات اللجنة إا املديرة العامة، اليت بدورها ستحيلها إا اللس 

 يفنفقات لل. وتتضمن التوقعات احلالية ٢٠١٣والتسعني بعد املائة يف أبريل/نيسان  احلاديةالتنفيذي الختاذ قرار يف دورتا 
 .مليون دوالر ٢املاضية مببلغ إا االجتاهات  استناداً لزيادات النظامية يف تكاليف املوظفني ل تقديراً  ٥م/٣٦ الوثيقة

، اليت يتوقم أن تكون أقل تكاليف املوظفنيل يف امليزانية احلاليةوتزمم املديرة العامة استيعاب الزيادات النظامية  - ٦
مستمرة املعتمدة، والعمل على احتواء التكاليف من صالل بذل جهود  ٥م/٣٦ الوثيقةمما كانت عليا يف  ٪١٠ بنسبة

 .عامنية املتبقية من فرتة الدللحد من تعيني املوظفني يف امل

 ات:عتمادتحويل تكاليف الموظفين بين بنود اال - ثالثاً 

يف احلاالت اليت يتجاوز " على أنا ٢٠١٣-٢٠١٢لعامي  ات املاليةعتماد(هـ) من قرار فتح اال ٢تن  الفقرة  - ٧
، يتعني على املديرة العامة احلصول على ات األصليةعتمادمن اال ٪١ات نسبة عتمادفيها مبلغ التحويالت بني بنود اال
التحويالت  تقريرها عن ويف هذا الصدد، تعرض املديرة العامة على اللس التنفيذي ."موافقة مسبقة من اللس التنفيذي
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تعزيز فعاليتها الوظيفية. بغية ات نتيجة رعادة تنظيم بنية املنظمة لتحسني تصميمها التنظيمي عتمادبني بنود اال التالية
ات عتمادمن اال ٪١تبلغ أقل من  اليت أجريت صالل األشهر الستة املاضية التحويالت مجيمالحظة أن ومن اجلدير بامل

صفر دوالر) يف البالغ  صايفالثر األات (عتمادالتحويالت لتكاليف املوظفني حبسب بنود االاألصلية. وتبني تفاصيل هذه 
، ويعرض اجلدول الوارد أدناه إعالم ٤م ت/١٩١من الوثيقة  الثالثات املنقح الذي يتضمنا امللحق عتمادجدول اال

 ملاصاً يف هذا الصدد:

 اتعتمادبنود اال
 التحويالت ألغراض المقارنة

 الموظفين فيما يخص
 دوالر

 )٤٣ ٥٠٠( السياسة العامة واإلدارة - الباب األول
  البرامج والخدمات المتعلقة بالبرامج -الباب الثاني 
 ١٨٤ ٢٠٠ اخلدمات املتعلقة بالربامج -باء 

  
  الخدمات الداخلية -الباب الثالث 
 )١٤٠ ٧٠٠( إدارة صدمات الدعم -جيم 

  
 - اتعتمادمجموع اال

 
 اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها - رابعاً 

 القرار التايل: اعتمادقد ير ب اللس التنفيذي يف  - ٨

 إن اللس التنفيذي،

 ٣١إا  يوليومتوز/ ١ نصالل الفرتة متقرير املديرة العامة عن اهلبات واملسامهات اخلاصة اليت وردت  وقد درس - ١
 اتعتمادالتحويالت اليت أُجريت بني بنود االعن وأُضيفت إا امليزانية العادية و  ٢٠١٢ ديسمرب/كانون األول

  ،األولاجلزء الثاين وامللحق  ٤م ت/١٩١، والوثيقة ١١١م/٣٦وفقا ألحكام الفقرتني (ب) و (هـ) من القرار 

 أوالً 

ات امليزانية العادية، نتيجة لورود هذه اهلبات واملسامهات اعتمادإا  تقد أضاف ةالعام ةبأن املدير  حييأ علماً  - ٢
 دوالراً موزعاً على النحو التايل: ٣ ٠٤٣ ٩٢٥اخلاصة، مبلغاً إمجالياً قدره 
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 دوالر 
 ٣٨ ٨٦٠ اردارة (شعبة سفراء املساعي احلميدية والنوايا الطيبة) – باء - ألولالباب ا

 ٦٢٦ ١١٧ الربنامج الرئيسي األول - ألف -الباب الثاين 
 ٥٩٨ ٣٠٣ الربنامج الرئيسي الثاين -ألف  -الباب الثاين 
 ٢٥٩ ٢٥٣ الربنامج الرئيسي الثالث -ألف  -الباب الثاين 
 ٨٤٣ ٨٩٦ الربنامج الرئيسي الرابم -ألف  -الباب الثاين 
 ١١٤ ٩٨١ الربنامج الرئيسي اخلامس -ألف  -الباب الثاين 
 ٢٤ ٩٦٤ الربامج املشرتكة بني القطاعات -ألف  -الباب الثاين 
 ٥١١ ٨٣٨ تنفيذ الربامج الالمركزية (مكتب التنسيق امليداين) -امليدان  - ألف -الباب الثاين 
  ٥٦٦ )قضايا اجلنسنياخلدمات املتعلقة بالربامج ( - باء -الباب الثاين 
 ٢٥ ١٤٧ بالربامج (مكتب التاطيأ االسرتاتيجي)اخلدمات املتعلقة  - باء -الباب الثاين 

 ٣ ٠٤٣ ٩٢٥ المجموع
 
 ؛إعالم ٤م ت/١٩١ من الوثيقة والثاين األولامللحقني للجهات املاحنة املذكورة يف  ويعرب عن تقديره - ٣

 ثانياً 

جتري طويالت بني بنود ات املالية اليت جيوز للمديرة العامة مبقتضاها أن عتمادبأحكام قرار فتح اال وإذ يذّكر - ٤
تبّلغ أعضاء اللس التنفيذي كتابًة أن ات األصلية، على أن عتمادمن اال ٪١ات مببلغ ال يتجاوز نسبة عتماداال

 التحويالت وأسبابا، يف الدورة اليت تلي اختاذ هذا ارجراء بتفاصيل هذه

اليونسكو يف  مشاركةبدف دعم  اتعتمادبأن املديرة العامة قد أجرت طويالت بني بنود اال حييأ علماً  - ٥
 من الوثيقة؛ ٧، كما ورد يف الفقرة األمم املتحدةاليت تضطلم با  لربجمة القطرية املشرتكةاعمليات 

 إعالم. ٤م ت/١٩١من الوثيقة  الثالثات املالية املنقح كما ورد يف امللحق عتمادجبدول اال وحييأ علماً  - ٦
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 الجزء باء

 العامة عن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام تقرير المديرة

 ٣١/١٢/٢٠١٢حالة تنفيذ البرنامج في  -جدول متابعة تنفيذ البرنامج 

 يبني جدول متابعة تنفيذ الربنامج امليزانية ارمجالية ووضم نفقات امليزانية العادية والنفقات اخلارجة عن امليزانية.

من الوثيقة  ١الجدول  -الموارد بحسب مصدر التمويل  حالة - ٣١/١٢/٢٠١٢الميزانية اإلجمالية في 
 إعالم. ٤م ت/١٩١

مليون  ٥٢٨ )٢٠١٣-٢٠١٢( عامنيال فرتةتوقعات امليزانية لالالزمة استنادًا إا  املوارد إمجايلالربنامج العادي: يبلغ 
 .٪٤٦,٨ يبلغعدل إنفاق مب دوالر،

 مليون دوالر مت ختصيصها ٢٤منها  ،مليون دوالر ٧٠ اليومإا  اليت وردت سامهاتامل إمجايل يبلغالطوارئ:  صندوق
 .٪٣٧,٧ يبلغعدل إنفاق ومب

ل عدمب مليون دوالر، ٣٣٢ ما يساوي ٢٠١٢عام  اليت وردت يف املاصصاتإمجايل يبلغ  اخلارجة عن امليزانية: األموال
 .٪٦١,٨ يبلغإنفاق 

 العادي: البرنامج

تأصذ ل مليون دوالر ٤٦٥للميزانية قدره  أقصى حداً  وضعت املديرة العامة: ٥م/٣٦الوثيقة في البرنامج العادي  قديرت
مليون  ٤٢ مبلغ رد) ضرورة ٢احلالية و( عامنياملقررة لفرتة ال شرتاكاتمن اال ٪٢٢,٤ نسبة عدم تسديد) ١يف االعتبار (

ة ستحقامل اشرتاكاتادفم  عن الواليات املتحدةتوقف  إثر ٢٠١١-٢٠١٠ عامنيالفرتة الذي سجل يف عجز لسد ال دوالر
ختفيضاً ) باتمن اهل مليون دوالر ٦,٥(مبا يف ذلك  مليون دوالر ٥٢٨ البالغلميزانية تقدير لآصر  وميثل. ٢٠١١ لعام
ات عتماداال من مليون دوالر ٦,٥+  مليون دوالر ٥٢٨ - مليون دوالر ٦٥٣( ٪٢٠ يأ مليون دوالر ١٣٣ قدره
 ١٨٨ احملدد البالغ دفاهل) مقابل ٢٠١١ املتعلقة بعامبعد تصفية االلتزامات  املتبقي الرصيد مليون دوالر ١ +ضافية ار

ذي ال التقدير هذا رتكز. وي٥م/٣٦ يف الوثيقة مليون دوالر ٦٥٣ البالغاحلد األقصى  بالنسبة إا ٪٢٩ يأ مليون دوالر
، كما يأصذ ٪١٠٠ تقارببنسبة شا رة اليت ستصبح الشا رة والوظائف  الوظائفجتميد  على احلاالت" أسوأ"يفرتض 

كل ثالثة توقعات  التعديل  وجيرييف امليزانية. إدراجها يتعني  اليتو  مليون دوالر ١٢ يمةققدرة بامل ااطرامل االعتباريف 
(الوضم املايل للمنظمة  ٢٦م ت/١٩١ الوثيقة املبني يفعلى النحو  صفض النفقاتتنفيذ تدابري لتعكس تأثري  أشهر

تعيني املوظفني يف الوظائف  بشأنوالقرارات اردارية  ؛)، والتغريات يف املااطر املقدرة٥م/٣٦ الوثيقة وآثارها على تنفيذ
 .املنظمةألداء مهام  امسةاحل
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 ٥٦قدره  اً متويلي ميثل عجزاً  مليون دوالر ٥٢٨ التقدير احلايل للميزانية البالغ فإن، ٪٢٠ البالغتافيض الالر م من على و 
على تلك اللتزامات ، منها أن يقتصر الوفاء با٢٠١٣يف أوائل عام تدابري إضافية  اختذت. ويف هذا الصدد، مليون دوالر

أتعاب وأعداد اخلرباء يف  ٪٢٠ بنسبة ختفيضاتإجراء و ، ٢٠١٣ديسمرب /األولحبلول كانون كليًا  اليت جيب سدادها
وال يدصل . احلامسة ألداء مهام املنظمةالوظائف تعيني املوظفني يف للجدول الزمين ل آصر استعراضإجراء و  ،االستشاريني

 .صندوق الطوارئ يف هذه احلسابات

مقارنة أقل مما كانت عليا احلالية  عامنياملوظفني واألنشطة يف فرتة ال تكاليف إن دناه،أيف الرسم البياين  بنيكما هو مو 
األنشطة  إضافة عندو على التوايل.  )٪٣٥مليون دوالر ( ٨٦) و٪١٠مليون دوالر ( ٣٩ مببلغ، املعتمدة ٥م/٣٦لوثيقة اب

ي أ مليون دوالر ٦٢ إا نشطةاأل يف تكاليف اخنفاض ليص)، مليون دوالر ٢٤املمولة يف إطار صندوق الطوارئ (
٢٥٪. 

امليزانية و  ٥م/٣٥ مليزانيةيف االنفقات الفعلية بني قارن إذ ي، ألنشطةاتكاليف ملوظفني و تكاليف اتطور اجلدول أدناه  ويبني
 :والتوقعات احلاليةاملعتمدة  ٥م/٣٦

 (ترد مجيم الرسوم البيانية بآالف الدوالرات األمريكية)

 
النفقات ة (نصرمامل عامنيفرتة اليف  بابوكذلك الوزن النسيب لكل امليزانية  سب أبوابحبتطور الاجلدول التايل يبني و 

 ):٥م/٣٦لوثيقة ا بتوقعاتمقارنة  ٥م/٣٥اخلاصة بالوثيقة 
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٢٠١١-٢٠١٠ 
مليون  ٦٢٩,٣(

 دوالر )

٢٠١٣-٢٠١٢ 
مليون  ٥٢٧,٩(

 دوالر)

 الوزن النسبي 
في الفترة 

٢٠١١-٢٠١٠ 

 لوزن النسبي ا
في الفترة 

٢٠١٣-٢٠١٢ 

٢٠١٣-٢٠١٢ 
 زيادة/(خفض)

 مقابل 
٢٠١١-٢٠١٠ 

 ٪٣,١- ٪٨,٢ ٪٧,١ ٤٣ ٤٢٤ ٤٤ ٧٩٣ السياسة العامة واردارة  - الباب األول
 ٪١٨,٠- ٪٥٨,١ ٪٥٩,٥ ٣٠٦ ٩٣٧ ٣٧٤ ٢٢١ الربامج -ألف  -الباب الثاين
 ٪١٠,٥- ٪٨,٥ ٪٧,٩ ٤٤ ٦٢٢ ٤٩ ٨٥٢ اخلدمات املتعلقة بالربامج -باء  -الباب الثاين
 ٪٢٩,٧- ٪٢,٨ ٪٣,٣ ١٤ ٧٨٧ ٢١ ٠٤٠ املسامهة واملنح الدراسية -جيم  -الباب الثاين
 ٪١٨,٠- ٪١٩,٥ ٪٢٠,٠ ١٠٣ ٠٥٤ ١٢٥ ٦٧٢ اخلدمات الداصلية -الباب الثالث

تسديد الديون  -الباب الرابم واخلامس
 ٪٩,٥ ٪٢,٩ ٪٢,٢ ١٥ ٠٩٤ ١٣ ٧٨٤ والزيادات املتوقعة يف التكاليف

 ٪١٦,١- ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٥٢٧ ٩١٨ ٦٢٩ ٣٦٢ المجموع
 

 ) يف التقدير احلايل٪١٦,١مليون دوالر ( ١٠١,٤قدره  ة مببلغامليزانية العام صفض ا يف إطارويبني اجلدول أعاله أن
 ٪١٨الثالث) بنسبة  الباب( داصليةدمات الاخل قلي تبنظمة قامت امل ة،نصرمامل عامنيفرتة اللالنفقات ارمجالية ب مقارنة

 بابوال داصليةدمات الاخل من للتافيض التحرك هامش تأثريو . ارمجالية امليزانية يف مبقدار طفيف النسيب اوز� وختفيض
األجهزة  مبا يف ذلك مستحقات ،/الثابتةللتقلي  ةقابلالتكاليف  ري الارتفاع مستوى ب مبجاالت أصرى رنةاألول مقا

 .العامة نفقاتمم املتحدة والاأل املشرتكة ملنظومة

 إعالم ٤م ت/١٩١من الوثيقة  ١المصدر: الجدول  الطوارئ:صندوق 

مليون دوالر). ووزع  ٧٠من األموال اليت مت تلقيها ( ٪٣٤ مليون دوالر ٢٤ميثل إمجايل األموال املاصصة الذي يبلغ 
دوالر (مبا فيا مليون  ٤,٥٨املبلغ املاص  املذكور أعاله على اجلهات املستفيدة الرئيسية اخلمسة التالية: قطاع الرتبية 

مليون دوالر،  ٤,٢(مبا فيا جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات)  الطبيعية )، وقطاع العلومالرتبية معاهد
دوالر، وقطاع  ماليني ٣دوالر، والربامج املشرتكة بني القطاعات  ينيمال ٣ومكتب التنسيق امليداين وارصالحات 

 ٪٣٧,٧دوالر أي ما ميثل  ماليني ٩بلغ إمجايل النفقات يف إطار هذا الصندوق ما يقارب مليون دوالر. وي ٢,٨الثقافة 
 مليون دوالر): ٢٤صندوق الطوارئ ( يف إطارين أدناه توزيم املوارد املاصصة من إمجايل املاصصات. ويبني الرسم البيا
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) لكل تكاليف الموظفين باستثناءلألنشطة ( مليون دوالر) ١٦٢,٩( يبني الرسم البياين التايل ميزانية الربنامج العاديو 
 :مليون دوالر) ٢٤صندوق الطوارئ ( من صالل مت توفريهااملوارد التكميلية اليت قطاع/مكتب و 

 

 

 

 قطاع التربية
 3 650  

15%  
المعاهد -قطاع التربية   

932,8 
4%  

 قطاع العلوم الطبيعية
 3 082  

13%  

لجنة اليونسكو الدولية الحكومية 
 لعلوم المحيطات

1106 
5%  

قطاع العلوم االجتماعية 
 واالنسانية

 1 632  
7%  

 قطاع الثقافة
 2 815  

12%  قطاع االتصال والمعلومات 
 1 118  

5%  

البرامج المشتركة بين 
 القطاعات

 2 998  
12%  

 عملية إصالح الشبكة الميدانية
 2 250  

9%  

 تنفيذ البرامج
 في المكاتب الميدانية

 816   
3% 

 الباب األول
 488  

2%  

 إدارة أفريقيا
 478  

2%  

قطاع إدارة خدمات الدعم 
ومكتب إدارة الموارد البشرية 

 ومكتب اإلدراة المالية
 2 180   

9% 

قطاع العالقات الخارجية 
 وإعالم الجمهور

 447  
2%  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

البرامج 
المشتركة بين 

القطاعات

قطاع التربية قطاع العلوم 
الطبيعية

قطاع العلوم 
االجتماعية 
واإلنسانية

قطاع الثقافة قطاع 
االتصال 
والمعلومات

معهد 
اليونسكو 
لإلحصاء

تنفيذ البرامج 
في المكاتب 

الميدانية

عملية إصالح 
الشبكة 
الميدانية

الهيئتان 
الرئاسيتان، 
واإلدارة 
واألجهزة 
المشتركة 

لمنظومة األمم 
المتحدة

إدارة أفريقيا، 
وقسم المساواة 
بين الجنسين، 

ومكتب 
التخطيط 

االستراتيجي، 
وقطاع 
العالقات 
الخارجية 
وإعالم 
الجمهور

برنامج 
المساهمة 

وبرنامج المنح 
الدراسية 

قطاع إدارة 
خدمات الدعم، 
مكتب إدارة 

الموارد 
البشرية، 

مكتب اإلدارة 
المالية

تسديد الديون 
والزيادات في 

التكاليف 

2 874 

28 884 

5 606 
3 162 6 394 

5 422 

7 599 19 387 

2 112 

21 372 
4 540 

12 731 
28 761 

14 074 

2 998 

4 583 

4 188 
1 632 2 815 

1 118 

- 816 

2 250 

488 
925 

-
2 180 

-

مليون دوالر 162,9 -البرنامج العادي  مليون دوالر مخصص 24 -صندوق الطوارئ 
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يف الرسم البياين التايل مليون دوالر) لكل قطاع/مكتب  ٥٢٨( المتوقعة للتكاليف اإلجماليةويرد املزيد من التحليل 
 (مباليني الدوالرات األمريكية):

 
األنشطة واملوظفني حبسب عناصر امليزانية  فيما خي ) مليون دوالر ٥٢٨عاله التكاليف ارمجالية (أالرسم البياين ويبني 
رئيسية ال واجلهات املستفيدةن واألنشطة. و املوظف هامبا فيعناصر، الرسم البياين أدناه الوزن النسيب هلذه اليبني و  ،الرئيسية
 مث قطاع العلوم ،)٪١٤( امليدانيةيف املكاتب تنفيذ الربامج -يليا مكتب التنسيق امليداين) و ٪١٦قطاع الرتبية (هي 

ارشارة إا أن  جتدر، ة للتقلي قابلالالتكاليف الثابتة/ ري فيما يتعلق بو  .)٪٧,٩قطاع الثقافة (مث و  ٪)٨,١( طبيعيةال
 واالشرتاكاتدارة ار( الطيب التأمنيصندوق ب تتعلقأصرى  ٪٢ حصة٪ من إمجايل امليزانية و ٣ متثلض و القر حصة تسديد 

 ملتقاعدين) كما هو موضح يف الرسم البياين أدناه:املتعلقة با

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

 80,0

 90,0

قطاع 
 التربية

قطاع 
العلوم 
 الطبيعية

قطاع 
العلوم 

االجتماعية 
 واالنسانية

قطاع 
 الثقافة

قطاع 
االتصال 

 والمعلومات

معهد 
اليونسكو 
 لإلحصاء

البرامج 
المشتركة 

بين 
 القطاعات

تنفيذ 
البرامج في 
المكاتب 
 الميدانية

عملية 
إصالح 
الشبكة 
 الميدانية

الهيئتان  اإلدارة
 الرئاسيتان

األجهزة 
المشتركة 
لمنظومة 

األمم 
المتحدة 

األمن (
 )الميداني

برنامج 
المساهمة 
وبرنامج 
المنح 

 الدراسية 

الخدمات 
المتعلقة 
 بالبرامج 

صندوق 
التأمين 
  -الصحي 

المتقاعدون 
 واإلدارة 

الموارد 
 البشرية 

مكتب 
اإلدارة 
 المالية

وحدة إدارة 
المعلومات 
 والمعارف 

قسم 
المؤتمرات 
واللغات 
 والوثائق

الخدمات 
المشتركة 
والصيانة 

 واألمن

تسديد 
القروض 
والزيادات 
في تكاليف 
 الموظفين

 28,9  

 5,6   3,2   6,4   5,4   7,6  
 2,9  

 19,4  

 2,1   0,9  
 8,3  

 12,2   12,7  
 3,7  

 13,1  

 1,3   0,6   2,6   0,4  

 11,6   14,1  

 55,2  

 37,4  

 18,8  

 35,2  

 18,8  

 -    

 -    

 57,0  

 3,0  

 19,4   2,7  
 -     2,1  

 35,7  

 -    

 14,1  
 10,8  

 16,9  
 17,4  

 19,4  

 1,0  

 الموظفون األنشطة
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 إعالم ٤م ت/١٩١من الوثيقة  ١المصدر: الجدول النفقات الخارجة عن الميزانية: 

دوالر أي  مليون ٢٠٥,٤مليون دوالر أنفق منا  ٣٣٢,٤ ما يساوي ٢٠١٢لعام  املاصصة اتعتمادبلغ إمجايل اال
) مث قطاع العلوم الطبيعية ٪٢٤ات ويليا قطاع الثقافة (عتمادمن هذه اال ٪٤٠,٥. ومتثل حصة قطاع الرتبية ٪٦٢
احلسابات اخلاصة واملسامهات الطوعية بنسبة  وتليها ٪٤٠,٨ أموال الودائمالتمويل، متثل  برتتيبات). وفيما يتعلق ٪١٥(

 معدل ثلميو . )٪١٢ومصادر األمم املتحدة ( (متول أ لبيتها الربازيل)، ٪١٨,٥النفم بنسبة  الصناديق الذاتيةو  ،٪٢٥,٢
ات عتمادوأن اال ُتصمم وتُدار على أساس فرتة تستغرق عدة سنوات، نظرًا إا أن املشاريم إرشادية ةقيم ٪٦٢ ارنفاق

 إعالم. ٤م ت/١٩١من الوثيقة  ١٠إا  ٦ من تقدم يف فرتات خمتلفة على مدار السنة. وترد التفاصيل يف اجلداول

 

 قطاع التربية
84,1 

16%  

 قطاع العلوم الطبيعية
43,0 

8%  

 قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية
22,0 

4% 

 قطاع الثقافة
41,6 

8%  

قطاع االتصال 
 والمعلومات

24,2 
5%  

 معهد اليونسكو لإلحصاء
7,6 

1%  

 البرامج المشتركة بين القطاعات
2,9 

1%  

 تنفيذ البرامج في المكاتب الميدانية
76,4 

14%  

 عملية إصالح 
 الشبكة الميدانية

5,1 
1% 

 اإلدارة
20,3 

4%  

 الهيئتان الرئاسيتان
11,0 

2%  

 األجهزة المشتركة 
 لمنظومة األمم المتحدة 

 )األمن الميداني(
12,2 

2% 

 برنامج المساهمة 
 وبرنامج المنح الدراسية 

14,8 
3% 

 الخدمات المتعلقة بالبرامج 
39,4 

7%  

  -صندوق التأمين الصحي 
 المتقاعدون واإلدارة 

13,1 
2%  

 الموارد البشرية 
15,4 

3%  

 مكتب اإلدارة المالية
11,4 

2%  
 وحدة إدارة المعلومات والمعارف 

19,5 
4%  

 قسم المؤتمرات واللغات والوثائق
17,8 

3%  
 الخدمات المشتركة والصيانة واألمن

31,0 
6%  

تسديد القروض والزيادات في 
 تكاليف الموظفين

15,1 
3%  
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 ٢٠١٢ انون األول/ديسمبرك ٣١نتيجة العمليات حتى تاريخ 

 إعالم ٤م ت/١٩١من الوثيقة  ١المصدر: الجدول : البرنامج العادينفقات 

مليون دوالر، وصرف  ٥٢٨أصل توقعات قدرها  ) من٪٥٠,٦مليون دوالر ( ٢٦٧صص  هلا يف أول عام مبلغ قدره 
مليون  ١٧٥,٨. ومتثل تكاليف املوظفني البالغة ٢٠١٢مليون دوالر يف �اية شهر كانون األول/ديسمرب  ٢٧٤مبلغ قدره 

معدل إنفاق سب . وحب٪٢٩مليون دوالر  ٧١,٣من إمجايل النفقات، بينما متثل تكاليف األنشطة البالغة  ٪٧١دوالر 
. ٪٥٠معدل ارنفاق النظري البالغ يف نفقات املوظفني واألنشطة أدىن من اهلدف املتمثل تعد ، ٪٤٦,٨ا نسبت عام

 مت صفضا عامال املعدل نفإ ٪،٤٧,٢ألف (الربامج) ميثل  -لباب الثاين لوعلى الر م من أن معدل ارنفاق املتوسأ 
 ومسامهة الرئاسيتني اهليئتني مبيزانييت املتصلة النفقات معظم إذ إن األول، الباب يف ٪٣٩,٢ حبيث أصبحت نسبة ارنفاق

 .٢٠١٣ عام يف ستدفم املتحدة االمم ملنظومة املشرتكة األجهزة يف اليونسكو

 مببلغ املوظفني تكاليف صفض مت ،٢٠١٠ بعام مقارنة ٪١٩بنسبة  ٢٠١٢ويف إطار ختفيض إمجايل النفقات يف عام 
 نفقات أن من وبالر م ،)دوالر مليون ١٨٥,٦: ٢٠١٠ دوالر، مليون ١٧٥,٨: ٢٠١٢( ٪٥,٤ أي دوالر مليون ٩,٨
 الفئة ملوظفي العمل مقر بتسوية مرتبطة ٪٥,٤ بنسبة نظامية وزيادة ٢٠١١ لعام نظامية زيادات تتضمن ٢٠١٢ عام

 الوظائف عدد بلغ ،٢٠١٢ ديسمربكانون األول/ ويف. الدولية املدنية اخلدمة جلنة أقرتا كما ،٢٠١٢ عام يف املهنية
 مقارنة ،٥/م٣٦ ميزانية الوثيقة من) وظائفال مقابل جزتتحا ٨ باستثناء( ٪١٨ أي ما ميثل وظيفة ٣٤٤ الشا رة

 . ٢٠١٢متوز/يوليو  يف) ٪١٥( شا رة وظيفة ٢٩٠ـب

املعتمدة. ومتثل الوظائف من  ٥م/٣٦يف امليدان) حىت اآلن مقارنة مبيزانية الوثيقة  ٥يف املقر و  ٣٦( وظيفة ٤١مت إلغاء و 
 ١٢ يبلغ عدد الوظائف امللغاة املكاتب،/القطاعات حسب بالتوزيم يتعلق وفيما. منها ٪٥٩العامة نسبة  ةفئة اخلدم

 ٢٣العمليات امليدانية، و يف ٥قطاع العلوم االجتماعية واالنسانية، و يف وظيفة واحدةو  الثقافة، قطاع يف) ٪٢٩(
 إعادة سياق يف اردارة تكاليف وختفيض لرتشيد كبرية جهودا ارلغاءات هذه ومتثل. الداصلية اخلدمات يف) ٪٥٦(

 .واخلربات املهام وتعزيز هيكلة

مليون دوالر أمريكي، وهذا ما ميثل صفضاً  ٧١,٣قيمتا  بلغت كلفة إمجايل األنشطة يف العام األول من فرتة العامني ما
 ، كما هو مبني يف الرسم البياين التايل:مليون دوالر أمريكي) ١١٩( ٢٠١٠مقارنة بعام  ٪٤٠بنسبة 
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 يون دوالر)لم ١١٩( ٢٠١٠مليون دوالر) مقارنة بعام  ٧١,٣( ٢٠١٢اإلنفاق على األنشطة: عام 

 

هو عبارة عن مجم بني اخلفض يف مستوى النشاط وطقيق مكاسب من حيث الفعالية اخلفض يف تكاليف األنشطة إن 
باختاذ تدابري خلفض التكاليف مثل إلغاء السفر يف درجة رجال األعمال، وتعزيز التاطيأ لألسفار وإدارتا وفرض 

صفض ملحوظ مقارنة بعام  . وقد أدت هذه التدابري إا طقيقاملوظفني املؤقتنيأكثر صرامة يف جمال استادام  ضوابأ
اخلرباء  وتكاليف ،)٪٧٥-(كما هو مبني يف الرسم البياين أعاله) يف ما يلي: تكاليف أسفار املوظفني يف مهام ( ٢٠١٠

 وتكاليف ،)٪٥٥-( املشاركني أسفار وتكاليف ،)٪٦٣-ات (واملعد األثاث وتكاليف ،)٪٦٧-( االستشاريني
 ).٪٤٢-( املؤقتة املساعدة وتكاليف) ٪٥٣-( التعاقدية اخلدمات

السابقة  العامني فرتةو ويرد فيما يلي املزيد من التحليل لالجتاهات حبسب ترتيب ارنفاق بني فرتة العامني احلالية 
 ).٤(مالحظات على اجلدول 

 مالحظات على جداول تنفيذ البرنامج

اردارة يف الوثيقة من جدول  ٩إا  ١هذه الوثيقة، وإا تقلي  حجمها وتكاليفها، ترد اجلداول من  سعيًا إا تبسيأ
وترد شروح بشأن ، وذلك للرتكيز يف القسم باء على امللا  وعلى طليل الوضم املايل للمنظمة. إعالم ٤م ت/١٩١

، وذلك عمًال ٪٣٥أو تقل عن  ٪٦٥اخلاصة با على األنشطة املمولة من امليزانية العادية واليت تزيد معدالت ارنفاق 
اللذين ُدعي املدير العام فيهما إا "طديد األنشطة  ٣,١,١م ت/١٦٤و ٣,١,١م ت/١٦٠بقراري اللس التنفيذي 

 ".مم شرح أسباب ذلك ٪١٥اليت خيتلف ارنفاق عليها عن املصروفات املتوقعة بنسبة تزيد على 
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ات الرئيسية (الميزانية العادية، وصندوق الطوارئ، والموارد عتماداإلجمالي بحسب بنود االالتنفيذ  - ١الجدول 
 الخارجة عن الميزانية)

ات ويشمل كذلك اهلبات واملسامهات اخلاصة عتماديشمل هذا اجلدول التحويالت اليت أجريت على امليزانية بني بنود اال
 ٦٥٣البالغة  املعتمدة ٥م/٣٦الوثيقة  م التحليالت على أساس أرقام ميزانيةتقداليت مت تلقيها منذ بداية فرتة العامني. و 

وامليزانية  مليون دوالر، ٤٦٥ والبالغاملؤقتة  العمل أمليون دوالر، واملبلغ ارمجايل الذي صصصتا املديرة العامة خلط
مليون  ٦,٥تلقيها والبالغ قدرها اهلبات اليت مت  ذلك كما يتضمنمليون دوالر،   ٥٢٨التقديرية خلطأ العمل البالغة 

. وأصرياً، يقدم هذا اجلدول النفقات املندرجة يف إطار كل بند واملقسمة إا ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١دوالر يف 
 فئتني مها تكاليف املوظفني وتكاليف األنشطة.

مليون دوالر)  ٢٤٧( ٪٤٦,٨ليون دوالر م ٥٢٨ إاوفيما يتعلق بامليزانية العادية، بلغ معدل ارنفاق ارمجايل بالنسبة 
. وفيما يتعلق بصندوق الطوارئ واملوارد اخلارجة عن امليزانية، فإن املبالغ متثل ٢٠١٢كانون أألول/ديسمرب   ٣١يف 

فقأ. ويظهر هذان املصدران للتمويل معدالت إنفاق تبلغ  ٢٠١٢املاصصات والنفقات عن عام واحد، أي عام 
التوايل. وينجم معدل ارنفاق املنافض لصندوق الطوارئ عن الصرف التدرجيي للماصصات  على ٪٦١,٨و ٪٣٧,٧

ومبادرات إصالح قد  ل يف خمتلف الربامج ذات األولويةعلى مدار الفرتة املعنية، ألن هناك عمليات تقييم لثغرات التموي
 أجريت.

 لعادي)(أنشطة البرنامج ا تنفيذ البرنامج بحسب محاور العمل - ٢الجدول 

الرئيسية. واستناداً إا املنهجية املعتمدة  حبسب حماور العمل عرضًا حلالة تنفيذ أنشطة الربنامج العادي اجلدولهذا يقدم 
 ، يشمل العمود املتعلق باملتطلبات املتوقعة خلطأ العمل التحويالت املتعلقة باهلبات واملسامهات اخلاصة.١يف اجلدول 

مليون دوالر  ٢٠,٤مليون دوالر من صندوق الطوارئ، ومت ختصي  حنو  ٢٤  مبلغ قدره وجتدر ارشارة إا أنا صص
ألف، مما سيزيد مبلغ األموال املتاحة مليزانية الربامج الرئيسية وأنشطة العمليات امليدانية املتوقم أن تبلغ  -منا للباب الثاين 

 مليون دوالر. ٨١,٤

هذا دائمًا طت املعدالت  عتمادالعام األول، يكون بند اال يف �اية ):٪٢٩,٨( الهيئتان الرئاسيتان •
ن نفقات عقد املؤمتر العام تتم يف العام الثاين من فرتة العامني. فضًال عن ألاملستهدفة اليت انقضى وقتها 

اهليئتني الرئاسيتني مقارنة واملطلوب ضمن  ٪٢٠ اذلك، من أجل طقيق التافيض املستهدف البالغة نسبت
، اختذ اللس التنفيذي يف دورتا التاسعة والثمانني بعد املئة عددًا من املعتمدة ٥م/٣٦الوثيقة  يرد يف مبا

 القرارات وبُذلت جهود مكثفة لتعزيز إدارة إعداد الوثائق وطوهلا وإنتاجها، مما مسح بتحقيق وفورات مهمة. 
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ت مهمة ستتم إعادة تسجيلها يف األقسام معدل ارنفاق املرتفم وجود نفقا يبني ):٪٨٨( اإلدارة العامة •
ألف ١٦٢أن ختفض النفقات من  ٢٠١٣تسوية هذه البنود يف شهر آذار/مارس  ومن شأنالرباجمية املناسبة. 

 .٪٦٥ حوايلألف دوالر مما سيافض معّدل النفقات إا  ١١٩دوالر إا 

على املوارد  ارشراف الداصليمرفق حافظ  ):٪٣٣,٣( اإلشراف الداخلي (مرفق اإلشراف الداخلي) •
مرفق تنفيذها بشكل كامل فريق ب قامدراسات حبيث عدة من صالل إعادة تصميم  ٢٠١٢صالل عام 

. ومت طقيق ختفيضات موظفني تقنيني متاصصني من صارج املنظمةمن دون استادام  ارشراف الداصلي
وتبادل الوثائق الرقمية وأنظمة  ل املرئي املباشرباالتصاإضافية من صالل االستادام املوّسم للمؤمترات عن بعد/

 أنهذه التدابري بشكل جزئي مبثابة أساليب عمل معززة  ري  اعتبارمعلومات داصلية بدًال من السفر. وميكن 
تمويل عدد من أنشطة التقييم اخلاصة ب وقامت اجلهات التالية. ٢٠١٣معّدالت ارنفاق ستتسارع صالل عام 

و ريها: بعثات إا موسكو وكراكاس وكارتاصينا وداكار ومنها ، ٢٠١٢صالل عام داصلي رفق ارشراف المب
اللجنة  (تقييم اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتجلنة ) و ١الفئة  الرتبية منمعاهد  تقييم( قطاع الرتبية

) وقطاع الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتاملتامخة لا، التابعة للجنة اليونسكو لبحر الكارييب واملناطق ل الفرعية
). بارضافة إا ما تقدم، مت متويل بعض التقييمات من صندوق اليونسكو الدويل للتنوع الثقايفالثقافة (تقييم 

املوارد اخلارجة عن امليزانية، كتقييم األولويات اجلنسانية (اهلبة السويدية)، بارضافة إا عقدين مؤقتني 
أنشطة الربنامج  اعتماداتاستهالك  اخنفض). وبناًء على ذلك، للتقييم اخلارجي املستقل(احلساب اخلاص 

صالل عام  ا، بغية استادامهمرفق ارشراف الداصلياملاصصة لعمليات التقييم اليت يضطلم با العادي 
 ٢٠ ٠٠٠ملتحدة املعين بالتقييم (حوايل األنشطة، كاستعراض قواعد ومعايري فريق األمم ا ضلبع ٢٠١٣

ا أفريقييف امليدانية صالحات اردوالر) واستعراض  ٥٠ ٠٠٠ حوايلدوالر)، واستعراض دورة إدارة الربامج (
 دوالر).  ٥٠ ٠٠٠ حوايل(

كانون   ٣١: يعزى مستوى التنفيذ املنافض يف )٪٢٨,٣المعايير الدولية والشؤون القانونية (مكتب  •
االستعانة مبوظفني السابقة، ترتفم من حيث  االجتاهات ملا تثبتاأن النفقات، وفقًا إا  ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

ارعداد  مرحلة اخلدمات التعاقدية صالل العام الثاين بسبب العمل املطلوب يف تقنيني مؤقتني واللجوء إا
 . وصالل فرتة انعقاده لمؤمتر العامل

: يعزى معدل ارنفاق املنافض )٪٣٠,٧( المتحدةألمم منظومة االمشتركة ل األجهزةالمشاركة في  •
، بناًء على الطلب الذي ٢٠١٢إا أنا مت تأجيل جزء مهم من هذه النفقات املاصصة لعام  ٪٣٠,٧البالغ 
يف �اية  بأكملهاالدفعات  تسديدمن املزمم أن يتم و . يف هذا الشأن إا األمم املتحدة ةالعام ةا املدير توجه
 . ٢٠١٣عام 
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معدل ارنفاق  يبني: )٪٤,٧للتربية من أجل السالم والتنمية المستدامة (معهد المهاتما غاندي  •
بعد االنتهاء من املفاوضات مم  ٢٠١٢املعهد بدأ يف العمل فقأ يف شهر كانون الثاين/ديسمرب  أناملنافض 

 السلطات اهلندية. 

بعد إجناز عملية  ٢٠١٢: مت ختصي  امليزانيات يف أواصر عام )٪١١,٤بين القطاعات ( البرنامج المشترك •
اللجان املشرتكة بني  تبعد أن استعرضو تدف إا تصميم واصتيار املشاريم املشرتكة بني القطاعات. 

  .اً مشروع ١٩٨صل أمشروعاً من  ٥٥القطاعات املقرتحات، اصتارت جلنة إدارة الربامج 

ا موزّع أفريقيتنفيذ ارصالح امليداين يف  أن: )٪٠إصالح الشبكة الميدانية (مكتب التنسيق الميداني) ( •
تتضمن املرحلة األوا، اليت شارفت على االنتهاء، إنشاء مكتب جديد يف جوبا، وطويل و على أربعة مراحل. 

يف مايل وتنزانيا إا مكاتب  اجلامعةاملكاتب يف نريويب وداكار إا مكاتب إقليمية والتحويل الالحق ملكاتب 
رحلة الثانية اجلارية إنشاء مكتب أبيدجان وطويل مكتب ياوندي ليصبح املكتب ارقليمي تتضمن املو وطنية. 

السابق يف ليربفيل واملكتب الوطين السابق  اليت متس املكتب اجلامموالتغيريات الالحقة  ،اأفريقيملنطقة وسأ 
دعم إداري يف أديس وستؤدي إا إنشاء منصة  ٢٠١٣سيتم إجناز مرحلة ثالثة صالل صيف و يف بومجبورا. 

اليت متس ا والتغيريات الالحقة أفريقيفضًال عن طويل مكتب أبوجا إا مكتب إقليمي ملنطقة  رب أبابا 
سيتم إجناز املرحلة األصرية يف شهر تشرين و إا مكتب وطين. الذي سيتحول السابق يف أكرا  املكتب اجلامم

إنشاء مكتب املالية واردارة ارقليمي يف منطقة جنوب هذه املرحلة من هذا العام وستشهد  أكتوبرألول/ا
مبا أن طركات و واملكاتب الوطنية يف املنطقة.  اجلامعةملكاتب ا يف ا بارضافة إا التغيريات الضروريةأفريقي

ولعل . ٢٠١٣خبطة التنفيذ هذه، سيتم تكبد اجلزء الكبري من النفقات يف عام  اً وثيق ترتبأ ارتباطاً املوظفني 
الناجم  كان من املفرتض أن ميّول تكاليف التحويل  امليدانيةالتمويل ارضايف للشبكة  ن املفيد التذكري بأنم

ماليني دوالر (مت  ٩ختفيض املبلغ املتوقم يف األساس هلذا الغرض والبالغ  وجرىرصالح امليداين. ا عن
مليون  ٤,٩كاليف التحويل) إا لت ١,٨لتكاليف املوظفني املتكررة و  منها مليون دوالر ٧,٢ختصي  

 اً مبلغ تصصص ةالعام ةمبا أن املدير و مليون دوالر لتكاليف التحويل.  ٢,١دوالر. من هذا املبلغ، مت ختصي  
دوالر من صندوق الطوارئ لإلصالح امليداين، قرر مكتب التنسيق امليداين إنفاق  مليون ٢,٢قدره  اً إضافي

 تدفم مرةمبا يف ذلك إنشاء مكتب جوبا، اليت ُتشكل نفقات  ،هذه األموال أوًال على تكاليف التحويل
 . ٢٠١٣سيستقر معّدل ارنفاق صالل عام و واحدة. 

اجلنسني  املساواة بني ألنشطة اليت تندرج ضمن أنشطة: مت تنفيذ عدد كبري من ا)٪٣٤,٧قضايا الجنسين ( •
من املكاتب امليدانية وهيئة األمم املتحدة متويل ومنها بعثات، مم متويل من منّظمي األحداث، مبا يف ذلك 

كمكتب التاطيأ االسرتاتيجي   –للمرأة. فضًال عن ذلك، مت متويل بعض األنشطة من قطاعات أصرى 
من صندوق  فقد مت متويلها مراكز البحوث ، أماموارد صارجة عن امليزانية منوكذلك  – يةوقطاع الرتب
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من متابعة أنشطتا بتمويل أقل من ميزانية الربنامج  قسم املساواة بني اجلنسنيالطوارئ. وبناًء على ذلك، متّكن 
الوثيقة مبوجب  املقررةمم استمرار األنشطة  ٢٠١٣العادي اليت سيتم استادامها بشكل كامل يف عام 

 .٥م/٣٦

ا مت إنفاق أن: يعزى معدل ارنفاق املنافض الوارد يف هذا البند إا )٪٢٦,٠مكتب التنسيق الميداني ( •
 أن.  ري ٢٠١٢من األموال املاصصة لبند ميزانية التأمني على املستوى الداصلي، يف عام فقأ  ٪٢٠

. سيستقر املبالغ املسرتدةالرصيد من  ويدفم ،من إمجايل تكاليفا اً األموال املاصصة للتأمني تغطي فقأ جزء
 . بأكملهاقساط التأمني االعتمادات املاصصة أل مبا أنا سيتم إنفاق ٢٠١٣معّدل ارنفاق هذا يف عام 

 ات الالمركزية (أنشطة البرنامج العادي)عتماداستخدام اال - ٣الجدول 

إذا مت إدراج األموال املاصصة و الربنامج املنفذ يف الوحدات امليدانية.  حجمات الالمركزية على أساس إحصائيُطتسب 
. وجتدر ارشارة أيضًا إا أن املعّدل يف معّدل الالمركزي، فإن هذا املعدل يرتفم ارتفاعًا كبرياً  مبوجب صندوق الطوارئ

ل العاملية مبوجب برنامج املشاركة والزماالت ارمجايل يستثين: املاصصات املالية لكافة املعاهد ذات النطاق العاملي واألموا
 اليت تتم إدارتا يف املقر الرئيسي. 

مليون دوالر ومتثل معّدل طقيق المركزية بنسبة  ٣٩,٣ألف  -ات الالمركزية املاصصة للباب الثاين عتمادتبلغ اال
أدىن  ٢٠١٢معدل الالمركزية لعام  أنبالنسبة للنصف األول من فرتة العامني.  ٪٤٧,٨فاق بنسبة نعدل إمبو  ٪٤٨,٣

 ري أنا سريتفم ما أن تصبح األموال املاصصة للمنصة  ٪٥٤من معّدل الالمركزية العائدة لفرتة العامني السابقني والبالغ 
 كزية بشكل كامل. ر املشرتكة بني القطاعات، الم

) مث أمريكا ٪١٣,٤ا آسيا واحمليأ اهلادي (من ميزانية الباب الثاين وتليه ٪١٦,٦ة حاليًا فريقيوتستادم املنطقة األ
 ). ٪١,٩) مث أوروبا وأمريكا الشمالية (٪٦,٣) مث الدول العربية (٪١٠,١الالتينية والكارييب (

 النفقات حسب بنود اإلنفاق (أنشطة البرنامج العادي) - ٤الجدول 

املعتمدة) والنفقات  ٥م/٣٦أرقام امليزانية (الوثيقة  ٤، يقدم اجلدول ٣,١,١م ت/١٦٦عمًال بقرار اللس التنفيذي 
 ٪٣٥امليزانية بنسبة  اخنفاضاملتعلقة بتكاليف املوظفني املؤقتني، واألسفار يف مهام، واخلدمات التعاقدية. ونظرًا إا 

 دول على سبيل ارعالم فقأ.املعتمدة، يقدم هذا اجل ٥م/٣٦ مقارناً بأرقاممليون دوالر) يف التوقم احلايل  ٨٦(

 تحليل تكلفة البرنامج العادي 

تكييفها مم البيانات املالية إا تظهر املعلومات أدناه توجهات ارنفاق العامة باستادام فئات التكاليف املنسقة سعيًا 
العاملي عن  رير على الصعيدرعداد التقاامللتزمة باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وسيكون هذا التحليل أساسًا 
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. النتائجإا ميزانية قائمة على  املدصالتيف فرتة العامني املقبلة حبيث تنتقل من ميزانية قائمة على  الفعليةالنفقات 
نتيجة  طقيق، تكلفة ةالقائمة على النتائج يف فرتة العامني املقبل لرصد امليزنةاليت سيتم تطويرها  إعداد التقاريرستوفر آلية و 

 األنشطة واملوظفني على حد سواء.  مبا يشملبرنامج أي 

من إمجايل النفقات. ويعرض الرسم البياين التايل  ٪٢٩مليون دوالر  ٧١,٣البالغة  ٢٠١٢ومتثل نفقات األنشطة لعام 
 نسبة املئوية لوز�ا بالنسبة إا إمجايل النفقات:التوزيم الموع حسب فئات النفقات املاتلفة و 

 مليون دوالر ٧١,٣ - ٢٠١٢

 

مسامهات  ةأساسي بصورةاملالية اليت تتضمن  باملاصصات) ٪٢٤لنفقات (ا اليت متثل أكربكما يتبني أعاله، تتعلق الفئة 
ألمم املتحدة، وتليها نفقات لتوحيد األداء يف ا ، وإا درجة أقل، األنشطة املشرتكةاملسامهةوبرنامج  ١الفئة يف معاهد 
منها بالبىن األساسية للمكاتب امليدانية والتكاليف التشغيلية مثل  ٪٥٠تعلق أكثر من ي) اليت ٪١٧العامة (التشغيل 

) اليت ُخيص  جزء كبري منها لألمن ٪١٥املرافق واالتصاالت والعقود وارصالحات والصيانة، وتليها اخلدمات التعاقدية (
الوثائق. أصرياً، تتعلق فئة  وإنتاجتأمني، وكذلك البحث، والتقييم امليداين، وتنظيم حلقات التدارس واالجتماعات، وال

 ) بسداد القروض.٪١١املرافق والتحسينات (

فيما يتعلق بتطور النسب املئوية لوزن كل فئة نفقات، يعرض الرسم البياين مقارنًة لتكاليف األنشطة والتغري يف النسب و 
 :٢٠١٠وعام  ٢٠١٢ت عام ناملئوية لوز�ا بي

 المرافق والتحسينات
7 886   

11% 
 األثاث والمعدات

1 627 
2% 

 الخبراء االستشاريون
 2 543 

4% 

 الخدمات التعاقدية
 626 10   

15% 

صندوق التأمين الصحي 
 )المتقاعدون(

 992 4   
7% 

المخصصات والمساهمات 
 المالية

 264 17   
24% 

 نفقات التشغيل العامة
 348 12 

17% 

 أسفار المشاركين
 902 2   

4% 

 أسفار الموظفين في مهام
 148 2   

3% 

 اللوازم والمواد
 024 2   

3% 

 الموظفون المؤقتون
 931 6   

10% 
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 ٢٠١٠وعام  ٢٠١٢رنة لتكاليف األنشطة بين عام مقا

 

أن بعض فئات النفقات كاملرافق والتحسينات،  ، يتبنيالرسم البياين أعاله إا أنا لدى االطالع علىجتدر ارشارة 
املالية ونفقات التشغيل العامة، على الر م  واملاصصات، صندوق التأمني الصحي عن املشرتكني املنتسبنييف واملسامهات 

من  وزنًا أثقل من حيث النسبة املئوية ، متّثل٢٠١٢الدوالرات يف عام ب ارمجاليةقيم المن أ�ا كانت أقل من حيث 
وتشري الزيادة  .٢٠١٠مقارنًة بعام  ٢٠١٢يف ميزانية عام  ٪٤٠ االبالغة نسبت خنفاضإمجايل تكاليف األنشطة بسبب اال

من لبىن األساسية للمقر واملكاتب امليدانية (إا االطبيعة الثابتة هلذه التكاليف بالنسبة إا يف وزن هذه الفئات أيضًا 
 ،بسبب زيادة عدد املتقاعدينصندوق التأمني الصحي يف تكاليف التشغيل) وسداد القروض والتكاليف املتزايدة  حيث

 املالية للمعاهد، اليت متّول بدورها التكاليف الثابتة اخلاصة باملعاهد.  اصصاتاملو ياب املرونة يف ختفيض 

من جهة أصرى، جتدر ارشارة إا ما يظهر يف الرسم البياين الوارد أعاله من صفض بالغ، من حيث الوزن واملبلغ، يف 
 التعاقدية ومشرتيات األثاث واملعدات.  وأسفار املشاركني يف مهام، واخلدمات النفقات املتعلقة باخلرباء االستشاريني،

 وضع الوظائف وتكاليف الموظفين (أنشطة البرنامج العادي) - ٥الجدول 

إا كانون  ٢٠١٢التطور الشهري للوظائف املشغولة والشا رة يف الفرتة املمتدة من متوز/يونيو  ٥يبني اجلدول 
من ٪ ١٨ يأ ٣٤٤إمجايل عدد الوظائف الشا رة إا  ، ارتفم٢٠١٢ألول/ديسمرب ا. ويف كانون ٢٠١٢األول/ديسمرب 

سيجري طقيق وفورات ائف، ظمن بني هذه الو و . ٢٠١٢) يف متوز/يوليو ٪١٥( ٢٩٠، مقارنًة بـ ٥م/٣٦وثيقة وظائف ال
أنا نظرًا إا  بيدات خمصصة يف امليزانية"، يف ظل الظروف العادية، وفورات. اعتماد"شا رة ذات  وظائف ٣٠٣ يف
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7,0% 
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4,1% 3,0% 2,8% 

9,7% 

6,1% 
3,7% 

6,6% 

19,1% 

3,0% 

22,6% 

12,9% 

5,4% 
7,3% 

3,1% 
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وظيفة يف املقر الرئيسي  ١٣٥ –من الموع  ٪١١,٥وظيفة شا رة ( ٢١٣، مت جتميد ٥م/٣٦وثيقة لالنق  املايل يف ا
 وظيفة، بوصفها وظائف "ضرورية ألداء املهام اجلوهرية".  ٩٠يف املكاتب امليدانية) ووافق املدير العام على  ٧٨و

وظيفة يف املقر الرئيسي و  ٣٦( املعتمدة ٥م/٣٦وظيفة حىت اآلن بالنسبة إا الوثيقة  ٤١بارضافة إا ما تقّدم، مت إلغاء 
) متعلقة باخلرباء باالستشاريني والعدد ٪٤١منها ( ١٧اليت مت إلغاؤها،  ٤١ ـيف املكاتب امليدانية). من بني الوظائف الـ ٥

) بالقطاع ٪٢٩وظيفة ( ١٢ات/املكاتب، تتعلق املتبقي ميثل وظائف يف املستوى صاء. من حيث التوزيم حسب القطاع
) باخلدمات ٪٥٦وظيفة ( ٢٣وظائف بالعمليات امليدانية و ٥وارنسانية و االجتماعيةالثقايف ووظيفة بقطاع العلوم 

الداصلية. متّثل هذه الوظائف امللغية جهود مهمة ترمي إا إرشاد وختفيض التكاليف اردارية يف سياق إعادة هيكلة 
 د الوظائف واخلربات. وتوحي

من إمجايل املاصصات لتكاليف املوظفني  ٪٤٨,٢مليون دوالر أي ما ميثل  ١٧٥,٨وبلغت تكاليف املوظفني الفعلية 
، علماً بأن معدل ارنفاق ٪٣٢,٩مليون دوالر. وبلغت نسبة تطبيق الالمركزية يف ميزانية تكاليف املوظفني  ٣٦٥البالغة 
 .٪٤٨,٣بلغ 

 الخارجة عن الميزانية تحليل الموارد

على الر م من أن املوارد اخلارجة عن امليزانية متول عادة مشاريم ميتد تنفيذها على عدة سنوات، فإن هذا التحليل يقدم 
 ات والنفقات على أساس سنوي مما يتفق مم دورة إدارة اليونسكو.عتماداال

مة ليتسىن تقدمي معلومات أكثر اتساقًا وشفافية بشأن السابقة، ُعدلت املنهجية املستاد ٤وبعد أن صدرت الوثيقة م/
استادام املوارد املالية اخلارجة عن امليزانية. وذلك باالستعاضة عن كلمة "املاصصات" (اليت تتضمن التزامات  ري 

ك الفرصة ات السنة اجلارية" (وهي أموال متاحة من أجل التنفيذ). ويتيح ذلاعتمادمصفاة من السنوات السابقة) بعبارة "
ملزيد من الرتكيز على األداء باستادام األموال املتاحة ويضم "ارنفاق يف العام احلايل" املصروفات وااللتزامات  ري املصفاة 

  .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١كانون الثاين/يناير إا   ١اليت طرأت صالل الفرتة املمتدة من 
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 األمريكية) (ترد مجيم الرسوم البيانية بآالف الدوالرات

 ١الشكل 

  الممولة من خارج الميزانية موزعة حسب مصادر التمويل وحسب البرامج الرئيسية التشغيليةالبرامج 
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر   ٣١ات (األموال المتاحة لالستخدام) ابتداًء من عتماداال

 مليون دوالر ٣٣٢,٤المبلغ اإلجمالي: 

 
 

 

 مصادر األمم المتحدة
 دوالر 42 521

 البنوك اإلنمائية اإلقليمية (12.8%)
 دوالر 3 584

(1.1%) 

 البنك الدولي
 دوالر 2 260

(0.7%) 

   أموال الودائع الممنوحة
 دوالر 135 539

(40.8%) 

  أموال الودائع الذاتية النفع
 دوالر 61 665

(18.5%) 

 الحسابات الخاصة 
   والمساهمات الطوعية

 دوالر 83 911
(25.2%) 

  الخبراء المنتسبون
 دوالر 2 925

(0.9%) 

 التربية
 دوالر 134 516

(40.5%) 

 العلوم الطبيعية
 دوالر 49 178

(14.8%) 

العلوم االجتماعية 
 واإلنسانية

 دوالر 33 958
(10.2%) 

 الثقافة
 دوالر 80 676

(24.3%) 

 االتصال والمعلومات
 دوالر 16 159

(4.8%) 

 أنشطة أخرى
 دوالر 17 918

(5.4%) 
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حسب كل مصدر متويل وكل برنامج رئيسي.  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١ات يف عتمادمبلغ اال ١الشكل يبني 
 ومنذ عدة سنوات وحىت اآلن، لوحظت التوجهات التالية:

فيما يتعلق مبصدر التمويل، متثل أموال الودائم اجلزء األكرب من األموال اخلارجة عن امليزانية إذ تبلغ نسبتها  •
مليون دوالر)، وتليها  ٣٣٢,٤مليون دوالر من أصل  ١٣٥,٥ية (أي ات السنو عتمادمن إمجايل اال ٪٤٠,٨

مليون دوالر)، مث الصناديق الذاتية النفم  ٨٣,٩( ٪٢٥,٢احلسابات اخلاصة واملسامهات الطوعية بنسبة 
 مليون دوالر). ٦١,٧( ٪١٨,٥بنسبة 

القطاعات، يظل قطاع الرتبية املستفيد األساسي من األنشطة اخلارجة عن امليزانية  وفيما يتعلق بالتوزيم حسب •
مليون دوالر)، ويليا قطاع الثقافة بنسبة  ١٣٤,٥ات (أي عتمادمن إمجايل اال ٪٤٠,٥إذ يستفيد مبا يقارب 

 يزانية.هذان القطاعان معاً حنو ثلثي املسامهات اخلارجة عن امل ويديرمليون دوالر).  ٨٠,٧( ٪٢٤,٣

 ٢الشكل 
 لخدمات الداخليةاات والنفقات موزعة حسب القطاعات و عتماداال

 

 .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١ات السنة اجلارية والنفقات املرتبطة با يف عتمادأعاله ال ٢الشكل يقّدم 

ات عتماددوالر من أصل االمليون  ٢٠٥,٤(بلغت النفقات  ٪٦١,٨ويبلغ معدل استادام املوارد اخلارجة عن امليزانية 
 مليون دوالر).  ٣٣٢,٤للسنة اجلارية البالغة  املالية
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 ٣الشكل 
 لخدمات الداخليةاموزعة حسب القطاعات و  ٢٠١١و عام  ٢٠١٢ات والنفقات بين عام عتمادمقارنة لال

 

 

موزعة حسب القطاعات  ٢٠١١وعام  ٢٠١٢عام يف ات والنفقات عتماداال مبالغمقارنة بني أعاله  ٣الشكل يعرض 
مقارنة  ٢٠١٢ات والنفقات يف عام عتمادبقيت التوجهات ارمجالية لكل من اال تبني املقارنةكما و خلدمات الداصلية. او 

هو نتيجة التحسني يف ف ٢٠١٢يف عام  الذي سجلات عتمادالبسيأ يف اال خنفاضاالأما كما هي.   ٢٠١١بعام 
 . ٢٠١١يف عام  ٪٥٥,٢مقارنة بـ  ٪٦١,٨عن امليزانية  ةاخلارج واردامل يبلغ معّدل تنفيذو ختطيأ املوارد. 

معلومات عن الوضم فيما يتعلق باملوارد اخلارجة عن امليزانية حسب مصادر التمويل، مبا فيها نفقات  ٦الجدول ويقّدم 
األمم املتحدة (مبا فيها  . ويبني هذا اجلدول أن أموال الودائم ومصادر٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١السنة اجلارية يف 

ات عتمادمم األمم املتحدة) متثل أكثر من نصف اال لربجمة املشرتكةاملندرج يف ا الصندوق االستئماين املتعدد الشركاء
 .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١والنفقات اخلارجة عن امليزانية يف 
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النفقات املمولة من صارج امليزانية يف العام اجلاري حسب مصادر التمويل واملناطق املستفيدة. ومثلما   ٧الجدول ويبني 
ال تزال منطقة أمريكا الالتينية والكارييب املنطقة املستفيدة  وباستثناء املشروعات األقاليمية والعاملية، كان احلال يف املاضي،

ية نتيجًة التساع نطاق تعاون اليونسكو مم الربازيل. ولو استثنيت األنشطة اليت متوهلا الرئيسية من املوارد اخلارجة عن امليزان
مليون دوالر)، لبلغت النفقات اخلاصة مبنطقة أمريكا الالتينية والكارييب  ٢٨الربازيل (وهي مصروفات قدرها 

املرتبة األوا من  وأفريقيا اهلاديآسيا واحمليأ  يت. وطتل منطق٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١مليون دوالر يف  ٢٥,٨
 اليت متوهلا الربازيل.  املشروعاتعند استثناء  ٢٠١٢حيث نفقات عام 

ات والنفقات للعام اجلاري حسب قطاعات/وحدات الربنامج واخلدمات عتمادالوضم فيما يتعلق باال ٨الجدول ويعرض 
يزال  . إذ الأعاله ١ورد يف الشكل  العام اجلاري مم ماات اعتمادالداصلية. ويتفق الوزن النسيب لكل قطاع يف إمجايل 

 ات والنفقات.عتمادقطاع الرتبية املستفيد الرئيسي من املوارد اخلارجة عن امليزانية على صعيدي اال

يف جدول موحد صاص بكل معهد، معلومات  . وترد١املبالغ اليت تديرها معاهد اليونسكو من الفئة  ٩الجدول ويبني 
مفصلة عن املسامهات موزعة حسب اجلهات املاحنة، مبا يف ذلك املسامهات املالية اليت قدمتها اليونسكو. وتلقت املعاهد 

مليون دوالر. ومثلما كان احلال يف  ٩٢,٦مسامهات مالية قدرها  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت  ١من الفئة 
ملركز مليون دوالر (نتيجة ألنشطة ا ٢٧,٣اضية، تُعترب إيطاليا اجلهة املسامهة األوا إذ بلغت مسامهتها املالية السنوات امل

عهد مليون دوالر (وتعلقت هذه املسامهة مب ١٣,٨)، وتليها هولندا اليت بلغت مسامهتها املالية الدويل للفيزياء النظرية
 ).اليونسكو للتعليم يف جمال املياه

 

 

 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعا
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