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 من جدول األعمال املؤقت ٢٢البند 

  ٢٠١٢ لعام السنوي التقرير: الداخلي اإلشراف مرفق

 لملخصا

 التنفيذي اللس من متكرر طلب على بناء الداخلي اإلشراف ملرفق السنوي التقرير يقدَّم
 اليت اإلجنازات أهم التقرير هذا ويبني). ٦,١٠/ت م١٦٤ والقرار ٦,٥/ت م١٦٠ القرار(

  .املعنية السنة وخطط العمل اليت وضعها يف الداخلي اإلشراف قمرف حققها

 وخطة املراجعة بعمليات اخلاصة العمل خطة ٢٠١٢ لعام السنوي التقرير ملحقي يف وترد
 التقييم لعملييت ملخصان وكذلك ،٢٠١٤-٢٠١٣ لعامي التقييم بعمليات اخلاصة العمل
ملساواة بني اجلنسني وملعاهد اليونسكو للرتبية من ية املتمثلة يف او مؤخرًا لألول جنزتاأُ اللتني 
إعالم موجزًا عن عملية تقييم معاهد اليونسكو  ٢٢م ت/١٩١. وتتضمن الوثيقة ١ الفئة

  .١للرتبية من الفئة 

 إطار يف التقرير هذا يف املذكورة األنشطة على املرتتبة واإلدارية املالية اآلثار مجيع وتندرج
  .احلالية ٥/م الوثيقة

 الوثيقة يف فريد العامة، املديرة إىل املقدم باإلشراف املعنية االستشارية اللجنة تقرير أما
 علماً  التنفيذي اللس بإحاطة املهام املسندة إىل اللجنة وتقضي. ٢ إعالم ٢٢/ت م١٩١
 .بالتقرير

 .١٦ الفقرة يف املقرتح القرار: اختاذها التنفيذي اللس من املتوقع اإلجراءات
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 المقدمة

 وبربنامج ٢٠١٢يف عام  الرئيسية الداخلي اإلشراف مرفق بأنشطة علماً  التنفيذي السنوي اللس التقرير حييط - ١
يتعني عليها،  اليت باإلشراف املعنية االستشارية تقرير اللجنة ٢ إعالم ٢٢/ت م١٩١ الوثيقة يف ويرد. ٢٠١٣عمله لعام 

  املقدم إىل املديرة العامة. هذا التقرير التنفيذي على اللس إطالع وفقاً للمهام املسندة إليها،

 لمحة عامة

 تُعىن بالوظائف اخلمس الرئيسية اليت يبينها اجلدول التايل: لإلشراف موحدة آلية الداخلي اإلشراف مرفق يوفر - ٢

 : وظائف مرفق اإلشراف الداخلي الرئيسية١الجدول 

 المراجعة الداخلية

ملراجعة تقييم عدد من العمليات املختارة يف املقر واملكاتب امليدانية وعلى صعيد نظم تكنولوجيا تتناول عمليات ا •
 والنهو  رراقبة إدارتا وتنفيذ براجمها. املعلومات وتتمخض عن توصيات ترمي إىل حتسني إدارة املنظمة

 التقييم

 والعمليات وكفاءتا وفعاليتها وأثرها واستدامتها. جيري يف إطار هذه العمليات تقييم مدى مالءمة الربامج واملشاريع •

 التحقيق

(كالغش وإساءة استخدام األصول  بسوء السلوك واملخالفات املتعلقة تقييم االدعاءات تتناول عمليات التحقيق •
 ).حاالت سوء السلوكوالتحرش). ويشكل املرفق الوحدة الوحيدة املخولة بالتحقيق يف 

 عة عمليات اإلصالحومتاب االستشاري الدور

جيري يف إطار هذه الوظيفة تقدمي خدمات استشارية لإلدارة العليا بناء على طلبها، وترتاوح هذه اخلدمات بني  •
 يف العامة املديرة نائب الداخلي مكتب اإلشراف مرفق إسداء املشورة التنظيمية وتوفري التوجيهات التنفيذية. ويساعد

 املستقل. اخلارجي لتقييمالتوصيات املنبثقة عن ا متابعة
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(الدولية املهنية باملعايري الداخلي اإلشراف مرفق ويلتزم - ٣
0F

 والتحقيق والتقييم املراجعة عمليات إجراء حتكم اليت )١
عمًال رشورة اللجنة االستشارية املعنية  به اخلاصة اجلودة ضمان عمليات تعزيز على املرفق ودأب. املنظمة داخل

 واالشرتاط والتقييم، املراجعة وظيفيت جلودة استعرا   عمليات بإجراء خارجية جهات ن خالل تكليفباإلشراف وذلك م
 .األكادميية مؤهالتم جانب إىل عملهم جمال يف املهنية جدارتم يثبتوا أن املوظفني مجيع على

 املشرتكة التفتيش وحدة تشمل اليونسكو واسعة النطاق يف إشراف آلية من جزءاً  الداخلي اإلشراف مرفق ويـُعَّد - ٤
، وآليات املراقبة الداخلية واملراجع اخلارجي للحسابات. www.unjiu.com: التايل اإلنرتنت موقع على تقاريرها تتاح اليت

اجلزء الرابع بينما تورد  ١٦م ت/١٩١شرتكة وتوصياتا يف الوثيقة وترد معلومات مفصلة عن تقارير وحدة التفتيش امل
معلومات مفصلة عن تقارير املراجع اخلارجي للحسابات وتوصياته. وميكن احلصول على  ٢٨م ت/١٩١الوثيقة 

معلومات عن عملية متابعة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة على موقع اإلنرتنت التابع للمرفق وذلك على العنوان التايل: 
ioshttp://www.unesco.org/ 

 الداخلية المراجعة

ومدى االمتثال هلا  الداخلية املراقبة نظم عمل تقييم الداخلي اإلشراف مرفق جيريها اليت املراجعة عمليات تتناول - ٥
 عام خالل املرفق أجراها اليت املراجعة عمليات ومشلت .باإلدارة املتعلقة املعلومات وموثوقية العمليات وفعاليتها وكفاءة
 ٢ اجلدول يف لعمليات املراجعة الرئيسية ملخص وهيئاتا املختلفة. ويرد املنظمة شؤون إدارة عمليات من عةجممو  ٢٠١٢

 العمل برنامج ويرد. عن نتائج عمليات املراجعة هذه املعلومات من للمرفق املزيد التابع اإلنرتنت يف حني يوفر موقع
 .لاألو  امللحق يف ٢٠١٣ اخلاص بعمليات املراجعة يف عام

 الاالت من عدد يف تقدم حتقيق إىل ٢٠١٢يف عام  الداخلي اإلشراف مرفق با قام اليت املراجعة عمليات أدت - ٦
 :يلي ما منها الرئيسية،

: مثة زيادة يف تركيز اليونسكو على إقامة الشراكات ويف التوفيق بينها وبني أولويات املنظمة احلالية الشراكات •
سديدة وحتقق أهداف واضحة ومتبادلة (الشراكات اليت تُعىن بكراسي اليونسكو وذلك كي تكون الشراكات 
 وأموال الودائع مثًال). ٢اجلامعية واملعاهد من الفئة 

 مكاتب بني الواضح وغري املعقد اإلدارية التبعية : ال تزال التحديات املتصلة بتسلسلالبنية الميدانية •
 املنظمة األداء. وتقوم وإدارة األهداف ووضع املراقبة عمليات صدر  تعوق املقر ووحدات امليدانية اليونسكو
 امليدانية. للبنية اجلارية االستعرا  عملية خالل من املسائل هذه رعاجلة

                                                
للتحقيقات" فيما  تُتبع "املعايري الدولية للممارسة املهنية يف املراجعة الداخلية للحسابات" فيما خيص عمليات املراجعة، و"املبادئ التوجيهية املوحدة )١(

 خيص عمليات التقييم. خيص التحقيقات، و"قواعد ومعايري التقييم يف منظومة األمم املتحدة" فيما

http://www.unesco.org/ios
http://www.unesco.org/ios
http://www.unjiu.com


191 EX/22 – page 3 

 

يف  : جيري العمل على إدخال حتسينات يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف اليونسكو راتكنولوجيا المعلومات •
مة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، واعتماد سياسات جديدة على غرار ذلك من خالل إنشاء جملس للحوك

 سياسة أمن تكنولوجيا املعلومات، والبدء بإجراء استعرا  لدور نظام املالية وامليزانية ولتسلسل عمله. 

 عن املعلومات : ما انفكت البيانات عن النتائج احملققة املتاحة يف نظامإعداد التقارير عن النتائج المحققة •
 النتائج تزداد اكتماًال موفرة األساس لعمليات رصد الربنامج وإعداد التقارير عنه. وتقييم واملهام االسرتاتيجيات

: سّرعت القيود املفروضة حالياً على امليزانية من وترية اعتماد التدابري الرامية إىل حتقيق الكفاءة يف بيئة المراقبة •
د أن املخاطر قد ازدادت بدورها يف بعض الاالت. إذ تطلب ملء سري العمل وغريها من اإلجراءات، بي

املناصب األحد عشر الشاغرة حاليًا يف املكاتب امليدانية مثًال اعتماد تدابري رقابية للحد من املخاطر وتعزيز 
 رقابية اليت جتريهاللتدابري ال السنوية الذاتية التقييم عملية الرصد اليت جتريها املرافق املركزية. وما انفكت عملية

امليدانية تتطور بوصفها أداة مفيدة يستعني با املديرون للوقوف على آليات  واملكاتب واملرافق القطاعات مجيع
الرقابة املتاحة هلم ولتعميق فهمهم ملسؤولياتم يف هذا الال. ومن شأن حتسني التوجيهات املقدمة 

 العمليات السنوية.واملنهجيات املستخدمة أن يزيد من قيمة هذه 

 ٢٠١٢ عام في الرئيسية الداخلية المراجعة لعمليات ملخص: ٢ الجدول

 المقر

 الحسابات الخاصة

أو غري مستخدمة.  تبّني يف بعض احلاالت أن أرصدة ضخمة متبقية من املوارد اخلارجة عن امليزانية ظلت خاملة
 ٩،٧ًا خاصًا وإعادة برجمة أرصدتا اليت بلغت قيمتها حساب ١٩) إقفال ١وأوصى مرفق اإلشراف الداخلي را يلي: (

مليون  ٢٤،٩) تسريع وترية عمليات الربجمة والتنفيذ بالنسبة لثالثة عشر حساباً آخر بقيمة ٢مليون دوالر أمريكي، و(
 دوالر. وعمًال بذه التوصية، اُختذت خطوات لتسريع وترية التنفيذ أو إلعادة برجمة هذه األموال.

 استرداد التكاليف سياسة

لكفالة رصد وحتميل تكاليف موظفي الربنامج العادي  ٢٠٠٨بوشر بتطبيق سياسة اسرتداد التكاليف يف عام 
املستخدمة لتنفيذ مشاريع خارجة عن امليزانية يف ميزانية هذه املشاريع. وبّينت عملية املراجعة أن اعتماد هذه السياسة 

زيادة فعالية سياسة اسرتداد التكاليف، حرصًا على دة عن املستوى املطلوب. و وأن اسرتداد التكاليف يقل بش بطيء
 شّكلت إدارة املنظمة فريقي عمل يعنيان بذه السياسة وبإجراءات العمل املتصلة با.
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 مشاريع اليونسكو الممولة من أموال الودائع 

يزانية الستكشاف إمكانية تسريع وترية تنفيذها نظر هذا االستعرا  يف معدل تنفيذ مشاريع اليونسكو اخلارجة عن امل
بدف حتقيق نتائج أسرع واستخدام املوظفني والبىن األساسية على حنو أفضل. وبّينت عملية التحليل الكلي أن معدل 

زيادة معدل تنفيذ  بغيةالتنفيذ خالل العام قّل بشدة عن املعدل املخطط له. وجرى حتسني عمليات التخطيط والرصد 
 شاريع، كما يستمر طرح املبادرات الرامية إىل حتقيق هذا اهلدف. امل

 اإلطار اإلداري لبرنامج كراسي اليونسكو الجامعية

على . و ٢٠١٢كرسي يف عام   ٧٠٠واصل برنامج كراسي اليونسكو اجلامعية منوه ليفوق عدد الكراسي اجلامعية الفردية 
عمًال على بري من الكراسي اجلامعية خامًال أو عفى عليه الزمن. و التوصيات اليت صدرت سابقاً، ظل عدد ك من رغمال

) االنسحاب من مجيع االتفاقات مع الكراسي ١معاجلة هذه املشكلة، أوصى مرفق اإلشراف الداخلي را يلي: (
مجيع الكراسي  ) التحقق من إبرام اتفاقات حمددة املدة مع٢اجلامعية اخلاملة أو قليلة االتساق مع أولويات الربنامج، و(

) احلد من إنشاء كراسي جامعية جديدة حبيث تقتصر الكراسي املنشأة على معاجلة أولويات ٣اجلامعية احلالية، و(
 هاؤ كرسي جامعي خامل يتعني إ�ا  ١٠٠برناجمية حمددة. وتبّني لليونسكو منذ إجراء هذه املراجعة وجود ما يربو على 

ءات الرصد وحتديد مواعيد إل�اء العمل بالكراسي اجلامعية اليت أنشئت وتعكف املنظمة أيضًا على حتسني إجرا
 روجب اتفاقات دائمة.

 مشاريع اليونسكو في مجال تكنولوجيا المعلومات

مشروعًا قيد التنفيذ أو يزمع  ٨٣أظهر جرد للمشاريع اليت تنفذها اليونسكو يف جمال تكنولوجيا املعلومات وجود 
ازدواجية يف جهود بعضها، وبّني احلاجة إىل حتديد األولويات على حنو أفضل. وأنشأت  تنفيذها كما أظهر وجود

اإلدارة العليا جملسًا للحوكمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واعتمدت سياسة داخلية بغية ضبط عمليات شراء 
 تكنولوجيا املعلومات وتطويرها على حنو أكرب. 

 الشراكة مع مؤسسات أخرى

ب تقدمت به إدارة املنظمة، ُأجري استعرا  للشراكة القائمة بني اليونسكو وإحدى املؤسسات. وبّني تلبية لطل
الشراكة واسع النطاق وأوصى بتحديد الغر  من هذه الشراكة بوضوح (أي  ستعرا  أن عدم االمتثال مع اتفاقاال

اليونسكو العمل بنشاط مع هذا الشريك كخطوة  إبراز صورة املنظمة أو مجع األموال و/أو تنفيذ الربامج مثًال). وبدأت
 أوىل يف اجتاه معاجلة الوضع.
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 توحيد األداء في تنزانيا

علماً بأن اليونسكو هي الوكالة الرائدة  ،أبلى مكتب اليونسكو يف دار السالم بالًء حسناً يف إطار مبادرة توحيد األداء
دة اإلمنائية اخلاصة بتنزانيا. وينبغي إيالء عناية خاصة لاللتزامات يف جمال الرتبية يف إطار خطة األمم املتحدة للمساع

البنية امليدانية املعدلة يف أفريقيا، مما يطرح حتديات يف ظل أجواء تقليص  اليت قطعتها قيادة املبادرة عند البدء بتطبيق
 السائدة. امليزانية

 معهد التعليم في مجال المياه

بارز على صعيد التعليم يف جمال املياه كما يتمتع بالقدرة على االعتماد على الذات يتمتع هذا املعهد حبضور دويل 
بفضل التمويل اخلارج عن امليزانية. وختضع عمليات املعهد املالية الداخلية لضوابط فعالة بيد أن هيكله التنفيذي واملايل 

عديل اهليكل املايل والضوابط بغية تبسيط هذا معقد وقابل للتفسري بطرق خمتلفة. وقد أوصى مرفق اإلشراف الداخلي بت
 الوضع وزيادة وضوحه.

 الموظفين التابعة لليونسكو لرابطاتالصفة التمثيلية 

 التمثيل. رعايري تفيان املوظفني رابطيت أن املراجعة عملية أكدت

 النظرية للفيزياء الدولي المركز

. بيد أن اليونسكو مل تقم على حنو فعال جبمع النتائج الربناجمية اليت ينفذ هذا املركز برناجمًا مزدهرًا حيظى بسمعة طيبة
دون مستواه احلقيقي وحيد من بروز  حققها املركز وبإعداد التقارير عنها، مما جيعل أداء اليونسكو الكلي يبدو يف الواقع

ني لالضطالع رهامه على حنو فعال، إال ورغم أن استقاللية املركز الوظيفية متده بالسلطة واملرونة الضروريت صورة املركز.
أن عمليات تفويض الصالحيات واإلجراءات التنفيذية اليت يّتبعها تفتقر إىل الوضوح من نواح عدة. وملعاجلة هذا 
القصور، يتعني توضيح إطار الرقابة الداخلي وتعزيزه يف عدد من الاالت كما ينبغي زيادة التنسيق مع املقر بالنظر إىل 

 اكات اإلقليمية اجلديدة اليت يقيمها املركز.الشر 

 التراخيص المحددة والمحدودة للنفاذ إلى نظام فابس

بّني استعرا  الرتاخيص احملددة واحملدودة للنفاذ إىل نظام فابس أن االنتفاع بذه الرتاخيص أوسع نطاقًا من املطلوب 
املراجعة مكتب إدارة املعارف ونظم املعلومات  . وأوصت عملية٢٠٠٩ومل جير تقليصه سوى بقدر ضئيل منذ عام 

بالنظر يف املخاطر احلالية الواردة يف التقرير واملرتتبة على اتساع نطاق االنتفاع بذه الرتاخيص وباختاذ التدابري الضرورية 
 حيثما اقتضى األمر للحد من هذه الرتاخيص على النحو املطلوب.
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 في المقرالعمليات التي ينفذها قطاع التربية 

نظر مرفق اإلشراف الداخلي يف كل من إدارة الربامج، والعقود، وامليزانية، واملوارد البشرية، واألسفار. وخلصت عملية 
سياسات اليونسكو وإجراءاتا املتصلة باألسفار، وامليزانية، لاملراجعة إىل أن القطاع يطبق الضوابط املناسبة وميتثل 

) تنفيذ ١( :وصيات ترمي إىل حتسني إدارة الربنامج وعمليات التعاقد يف جماالت عدة منهاواملوارد البشرية. وأُعّدت ت
 ) دمج عمليات التقييم على حنو أكرب يف دورة إدارة املشاريع،٢املشاريع اخلارجة عن امليزانية يف أوا�ا، و(

كرب لتحسني عملية اسرتداد ) النهو  بإجراءات التنافس لدى اختيار املتعاقدين. وميكن كذلك بذل جهد أ٣و(
  التكاليف.

 المكاتب الميدانية

يف سان خوسيه، وغواتيماال سييت، ودار السالم   اليونسكو ملكاتب مراجعة أجنزت بعثات املراجعة امليدانية عمليات
خلي من ونظرًا للقيود املالية املفروضة على املنظمة، أجرى مرفق اإلشراف الدا وكذلك ملعهدي اليونسكو للعلوم.

  مكاتبه سلسلة من عمليات املراجعة للعديد من املكاتب امليدانية واملشاريع احملددة بدًال من إرسال بعثات ميدانية.

 
 التقييم

 التنفيذي اللس إىل خمتلفة مناسبات  يف) ٣ اجلدول انظر( ٢٠١٢ عام اليت أجنزت يف عمليات التقييم نتائج تُقدَّم - ٧
 الثاينوترد يف امللحق  اإللكرتوين ملرفق اإلشراف الداخلي. املوقع على للجمهور متاحة املواضيعي يمالتقي تقارير أن كما

معلومات تفصيلية عن عملييت استعرا  أجنزتا مؤخراً وتعلقتا باألولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني ورعاهد الرتبية من 
 .٢٠١٣خلاص بعمليات التقييم لعام برنامج العمل ا امللحق األول. ويرد يف ١الفئة 

 ٢٠١٢: ملخص لعمليات التقييم التي أُنجزت عام ٣الجدول 

 اجلزء الثاين) ٥م ت/١٩٠(ارجع إىل الوثيقة  تقييم أولوية اليونسكو المتمثلة في أفريقيا

أنه مثة ما يربر نوقشت عملية التقييم هذه إبان الدورة التسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي. وخلص التقييم إىل 
مواصلة إيالء األولوية لتوجيه أعمال اليونسكو ومواردها وقدراتا إىل هذه املنطقة. وتوصل التقييم إىل أن مجيع 
قطاعات املنظمة قد قامت بتدخالت ناجحة وأن دور إدارة أفريقيا تعزز مع مرور الوقت. وبالرغم من هذه العناصر 

يم وهي أن هناك اختالفًا يف اآلراء على ما يُقصد بربنامج األولوية ألفريقيا على وجه الواعدة، مثة نتيجة ثابتة يف التقي
التحديد وعلى كيفية تنفيذه. ومع أن نسبة املوارد املالية والبشرية املخصصة ألفريقيا يف إطار الربنامج العادي قد زادت 

 يز القدرات املخصصة ألفريقيا لتحقيق أثر أكرب.وأضحت اآلن النسبة األعلى مقارنة باملناطق األخرى، فال بد من تعز 
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 من هذا التقرير) الثاين(ارجع إىل امللحق استعراض أولوية اليونسكو المتمثلة في المساواة بين الجنسين 

تلبية لطلب تقدم به اللس التنفيذي، شرع مرفق اإلشراف الداخلي يف تنفيذ استعراضني اثنني، إذ أجرى فريق من  
مل الدولية عملية مراجعة تشاركية حلالة املساواة بني اجلنسني يف حني أجرى مرفق اإلشراف الداخلي منظمة الع

استعراضًا لألولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني. وأكد االستعرا  أن النهج املزدوج الذي تعتمده اليونسكو لدعم 
ائم على تعميم مراعاة قضايا اجلنسني من جهة والربجمة اليت تراعي أولويتها العامة املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني والق

 الثاينقضايا اجلنسني من جهة أخرى هو �ج سديد ويتماشى مع املمارسات الدولية يف هذا املضمار. ويورد امللحق 
 من هذا التقرير املزيد من اإلجنازات والتحديات والتوصيات يف هذا الال.

 للتعليم الدولي اليونسكو (مكتب التربية الدولي لليونسكو، ومعهد ١للتربية من الفئة  تقييم معاهد اليونسكو
 اليونسكو أفريقيا، ومعهد في القدرات لبناء الدولي اليونسكو والكاريبي، ومعهد الالتينية أمريكا في العالي
 ة، ومعهد اليونسكو للتربية)التربي مجال في المعلومات لتكنولوجيات اليونسكو التربية، ومعهد لتخطيط الدولي

 إعالم). ٢٢م ت/١٩١من هذا التقرير وإىل الوثيقة  الثاين(ارجع إىل امللحق 

تابعة لقطاع الرتبية وذلك بالتعاون مع هذا القطاع. ومتخضت عملية  ١أُجري استعرا  لستة معاهد من الفئة 
أحيلت إىل جمالس إدارة املعاهد وإىل قطاع الرتبية االستعرا  عن عدد من النتائج والتوصيات املتصلة بكل معهد واليت 

لالستعانة با يف تنفيذ إصالحات اسرتاتيجية مشرتكة. وبّينت النتائج والتوصيات املنهجية احلاجة إىل توضيح وضع 
أوسع  هذه املعاهد ومكانتها ضمن اسرتاتيجية قطاع الرتبية، وإىل إبراز النتائج اليت حتققها واإلبالغ عنها على نطاق

وإىل إدارتا بفعالية أكرب. ومن شأن هذه العناصر أن تساعد على التفكري االسرتاتيجي وعلى اختاذ قرارات اسرتاتيجية 
داخل قطاع الرتبية بدف النهو  بالتوجيهات االسرتاتيجية، وإعادة النظر يف املوارد اليت ختصصها اليونسكو هلذه 

 ا. وتتمثل اخلالصة العامة يف أن الوضع املايل السائد حالياً غري مستدام. املعاهد، وحتسني التنسيق والتعاون معه

 )CE/12/6.IGC/7رجع إىل الوثيقة ا(تقييم المرحلة التجريبية للصندوق الدولي للتنوع الثقافي 

 حلماية يةاحلكوم الدولية ُأجري تقييم للمرحلة التجريبية للصندوق الدويل للتنوع الثقايف بناء على طلب من اللجنة
. وبّني ٢٠١٢اين/ديسمرب الثقايف، وُعر  التقييم على الدورة السادسة للجنة يف كانون الث التعبري أشكال تنوع وتعزيز
. وقد حتقق خالل السنوات الثالث األوىل من ٢٠٠٥أن الصندوق يشكل أداة مناسبة لدعم تنفيذ اتفاقية عام التقييم 

داد اهلياكل اإلدارية وآليات التنفيذ اخلاصة بالصندوق، كما نظم الصندوق عمل الصندوق تقدم كبري على صعيد إع
جتلي اإلمكانيات اليت يكتنزها الصندوق،  من رغمعلى الثالثة استدراجات للعرو  وأقام شراكات اسرتاتيجية هامة. و 

 إال أنه يتعني بذل جهد أكرب لكفالة استدامته من الناحيتني الربناجمية واملالية.

 



191 EX/22 – page 8 

 الدولية اليونسكو للجنة التابعة له، المتاخمة والمناطق الكاريبي للبحر الفرعية أمانة اللجنة مراجعةية عمل
 اجلزء الثاين) ٥م ت/١٩٠(ارجع إىل الوثيقة المحيطات  لعلوم الحكومية

فق اإلشراف نزوًال عند طلب أمانة اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات القائمة يف مقر اليونسكو، أجرى مر 
 احلكومية الدولية اليونسكو للجنة له، التابعة املتامخة واملناطق الكارييب للبحر الفرعية الداخلي استعراضًا ألمانة اللجنة

احمليطات. واستند االستعرا  إىل إجراء دراسة ومقابالت (را يف ذلك زيارات لكنغستون وكارتاخينا) وأظهر  لعلوم
فني التقنيني بوصفه أحد القيود الرئيسية اليت تقو  فعالية أنشطتها واستدامتها. ومن التوصيات افتقار األمانة إىل املوظ

املهمة اليت متخض عنها االستعرا  أن ُمتنح أمانة اللجنة فرتة جتريبية مدتا سنتان لكي تثبت حتسن أدائها وفعاليتها 
لياتا يف املنطقة، را يف ذلك من خالل مساعي مجع ولكي تبين لنفسها أساسًا متينًا يكفل االستدامة املالية لعم

 األموال.

 : العراق، موسكو، سان خوسيهالمكاتب الميدانية

أجريت عمليات استعرا  تقييمية للمكاتب امليدانية يف كل من موسكو (مكتب جامع) وعمان (املكتب الوطين 
وتفاوت نطاق عمليات االستعرا   والتقييم).للعراق) واربيل وسان خوسيه (مكتب جامع؛ بعثة مشرتكة للمراجعة 

وعمقها تفاوتًا طفيفًا بناء على االحتياجات اليت ارتأتا املنظمة وتراوح بني املساءلة (العراق)، واملساءلة والتوجيه 
االسرتاتيجي (سان خوسيه)، واملساءلة واإلصالحات التنظيمية (موسكو). وتشمل التحديات املشرتكة على سبيل 

ال احلصر تقليص التشتت يف األنشطة وزيادة تركيزها االسرتاتيجي، ومعاجلة عدد حمدود من أولويات اليونسكو  املثال
يف البلدان اليت يغطيها مكتب جامع وليس فيها موظف مقيم (من خالل فريق األمم املتحدة القطري وبوسائل أخرى) 

ارسات املتصلة باإلدارة املستندة إىل النتائج را يف ذلك يف ظل توخي فعالية التكلفة، وحتسني تنفيذ الربنامج واملم
 األنشطة التنفيذية اليت يقوم املقر بتنسيقها. 

 
 التوصيات تنفيذ متابعة

كما ترمي إىل  االسرتاتيجية القرارات اختاذ لدى با ُيسرتشد على صياغة توصيات الداخلي اإلشراف مرفق يعكف - ٨
 توصيات تنفيذ على حنو منهجي رتابعة ويقوم املرفق. الكفاءات مستوى ورفع املراقبة وعمليات الربنامج تنفيذ حتسني
 عام يف املرفق وواصل. اليونسكو على  تنطبق اليت املشرتكة التفتيش جلنة وتوصيات الداخلية والتقييم املراجعة عمليات
ل أثناء مرحلة إعداد التقارير ومن ووضع خطط عم مناقشات يف اخلو  خالل من التوصيات تنفيذ على تركيزه ٢٠١٢

، بلغ عدد ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١مث إجراء متابعة دورية حلالة تنفيذ خطط العمل هذه وملدى فعاليتها. ويف 
توصية كانت قيد التنفيذ  ٢١٤توصية مقارنة بنحو  ١٤٠التوصيات قيد التنفيذ اليت انبثقت عن عملية املراجعة الداخلية 

 توصية ١٢٩ تنفيذ توصية جديدة يف إطار عملية املراجعة بينما اختتم ٥٥، رُفعت ٢٠١٢ عام. ويف عاميف مطلع ال
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توصية.  ٦٠صياغة  ٢٠١٢التقييم، جرت يف عام  وفيما يتصل بعمليات. كامًال) منها تنفيذاً  ٪٨٨ تنفيذ أخرى (مت
ة إىل اللس التنفيذي بشأن حالة تنفيذ على رفع تقارير سنوي ٢٠١٢ويعكف مرفق اإلشراف الداخلي منذ خريف عام 

، اجلزء الثاين، امللحق). ويتيح ٥م ت/١٩٠الوثيقة  انظرالتوصيات العالية األثر املنبثقة عن عمليات املراجعة والتقييم (
 موقع مرفق اإلشراف الداخلي على اإلنرتنت بعضًا من خطط العمل اخلاصة بعمليات التقييم وردود اإلدارة على ما يرد

 فيها.

 التحقيق

 استخدام وإساءة والتبذير والغش بالفساد املتعلقة االدعاءات يف التحقيق مسؤولية الداخلي اإلشراف يتوىل مرفق - ٩
 واملتعاقدين االستشاريني كاخلرباء األخرى األطراف أو اليونسكو موظفو يرتكبها اليت األخرى والتجاوزات السلطة
 إذا وما حمدد، غر  وذات باملصداقية، تتسم كانت إذا ما لتحديد والشكاوى دعاءاتاال فرز أوالً  وجيري. واملوّردين
وبالنسبة لقضايا التحرش، يبت مكتب األخالقيات أوًال يف وجود قرينة ظاهرة . منها التحقق وميكن ملموسة كانت

 دارة املوارد البشرية إجراءاتودالة، ويف حال تبّني وجودها حتال القضية إىل مرفق اإلشراف الداخلي. ويقرتح مكتب إ
  .التحقيق انتهاء بعد تأديبية

 بداية يف طويت قد تكن مل اليت واألربعني األربعة القضايا إىل إضافة ٢٠١٢ عام يف جديدة قضية ٤٦فُتحت  -١٠
هود وبُذلت ج. امليدان  يف ٪٤١و املقر يف منها ٪٥٩ قضية، ٦٦ طوى أو/و الداخلي اإلشراف مرفق حل وقد. العام

جبارة للتحقيق يف قضايا متأخرة وطّيها ولتقليص عدد القضايا إىل معدل تسهل إدارته. وبغية معاجلة القضايا املتأخرة، 
  اعتمد مرفق اإلشراف الداخلي على مساعدة تلقاها من متدربني خمتصني بالقانون خضعوا إلشراف صارم.

 ٢٠١٢-٢٠٠٩في الفترة  في شعبة التحقيق : عدد القضايا موضع التحقيق٤الجدول 

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ العام
 ٤٦ ٥٣ ٣٦ ال ينطبق قضايا جديدة
 قضايا طويت

 را يف ذلك تدابري تأديبية
 را يف ذلك الفصل

 ال ينطبق
 ال ينطبق
 ال ينطبق

٣٣ 
 ال ينطبق
 ال ينطبق

٣١ 
٥ 
١ 

٦٦ 
١٠ 
٧ 

 ٢٤ ٤٤ ٢٢ ١٩ كانون األول/ديسمبر  ٣١عدد القضايا بتاريخ 
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أوجه اخللل املدعى با يف جمال االدعاءات الكاذبة وتزوير الوثائق،  ٢٠١٢ عام يف فُتحت اليت القضايا وتناولت -١١
والتحرش املعنوي أو اجلنسي، وتضارب املصاحل، وإساءة استخدام السلطة. ويورد اجلدول التايل معلومات إضافية عن 

 حاالت خضعت للتحقيق مؤخراً.

 )٢٠١٢لقضايا التي خضعت للتحقيق (قضايا فُتحت عام : طبيعة أحدث ا٥الجدول 

 عدد القضايا نوع التجاوزات المرتكبة
 ١١ والتزوير الكاذبة االدعاءات

 إساءة استخدام األصول/املوارد
 السرقة واالختالس ذلكرا يف 

١٠ 
٥ 

 تضارب املصاحل أو احملاباة
 را يف ذلك الفساد

١٠ 
٢ 

 التحرش
 نسيرا يف ذلك التحرش اجل

٨ 
٢ 

 إساءة استخدام السلطة
 را يف ذلك استغالل االمتيازات/احلصانات

٧ 
٢ 

 ٤٦ المجموع

 
 الدور االستشاري ومتابعة عملية اإلصالح

حيثما اقتضى األمر ملساعدة  استشارية خدمات يشمل الدور الذي يضطلع به مرفق اإلشراف الداخلي تقدمي -١٢
مل الدور االستشاري للمرفق خالل العام على إجراء دراسات عن إمكانية إعادة واشت إدارة املنظمة بناء على طلبها.

وقد أظهرت دراسة سابقة ُعنيت  توزيع املهام فيما بني املرافق املركزية بدف زيادة الكفاءة واالتساق يف العمل.
القرارات املهمة بغية إحراز تقدم يف بالتحديات والفرص املتصلة بتطبيق امليزنة املستندة إىل النتائج ضرورة اختاذ عدد من 

 تطبيق هذه املبادرة.

 التدابري اختاذ اخلارجي املستقل لضمان التقييم متابعة يف العامة املديرة نائب الداخلي اإلشراف مرفق يساعد -١٣
ك يف كل من ، رفعت األمانة إىل اللس التنفيذي تقريرين عن التقدم احملرز حىت تارخيه وذل٢٠١٢الالزمة. ويف عام 

اجلزء  ٢١م ت/١٩٠) ويف تشرين األول/أكتوبر (الوثيقتان ٦م ت/إعالم ١٨٩و ١١/ت م١٨٩ الوثيقتان( شباط/فرباير
اجلزء األول  ١٦م ت/١٩١ويرد التقرير األحدث عن التقدم احملرز حىت اآلن يف الوثيقتني  ).١٢إعالم م ت/١٩٠األول و
 ). ١٦إعالم م ت/١٩١و
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 باإلشراف المعنية االستشارية اللجنة

 ويتمثل. العام للمؤمتر والثالثني اخلامسة الدورة يف دائمة جلنة بوصفها باإلشراف املعنية االستشارية اللجنة أُنشئت -١٤
 من با يتصل وما اإلشراف عملية سري حسن بشأن العامة املديرة إىل املشورة إسداء يف اللجنة هلذه الرئيسي اهلدف

 ٢ إعالم ٢٢/ت م١٩١ الوثيقة انظر( إليه السنوي بعملها من خالل إحالة تقريرها التنفيذي لسال أنشطة، ويف إعالم
 منصبهم يشغلون عنها ومستقلني املنظمة خارج من أعضاء أربعة من اللجنة وتتألف ).٢٠١٢ عام تقرير على لالطالع
 يف: التاريخ هذا حىت مرات مخس اللجنة تاجتمع وقد. يقدمو�ا اليت اخلدمات مقابل أجر أي تلقي دون من سنتني ملدة
ويف  ٢٠١٢، ويف حزيران/يونيو ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ويف ،٢٠١١ فرباير/شباط ويف ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول

واالجتماع عن طريق الفيديو. وبينما  بوسائل التداول ٢٠١٢اللجنة يف عام  استعانت، كما ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب 
ظات وتعليقات مفيدة ترمي إىل حتسني مهمة اإلشراف، إال أن اخلالصة العامة اليت قدمتها متثلت يف أبدت اللجنة مالح

 ".ال تزال تُنفذ وفقاً ملعايري رفيعة ]...[مهام املراجعة الداخلية والتقييم والتحقيق اليت تضطلع با اليونسكو أن "

 المقبلة المرحلة

 .تنفيذ برامج وحتقيق نتائج تتسم بالفعالية على ٢٠١٣ عام يف ليالداخ اإلشراف مرفق عمل برنامج يركز -١٥
وسيتواصل تنفيذ عمليات املراجعة والتقييم املشرتكة يف هذا الال حيثما أمكن. وستنظر عمليات التقييم يف اسرتاتيجية 

مج بكفاءة وعلى حتقيق املنظمة ويف تعريف دورة الربنامج بينما سرتكز عمليات املراجعة الداخلية على تنفيذ الربنا
مشفوعتان رعلومات عن حالة تنفيذ برنامج  األول امللحق يف ٢٠١٣ لعام والتقييم املراجعة االستدامة املالية. وترد خطتا

  .٢٠١٢العمل لعام 

 المقترح القرار

 :التايل النحو على نصه يصاغ قرار اعتماد يف التنفيذي اللس يرغب قد -١٦

 التنفيذي، اللس إن

 ،٦,١٠/ت م١٦٤ والقرار ٦,٥/ت م١٦٠ بالقرار يذّكر إذ - ١

 ،٢ إعالم ٢٢/ت م١٩١و ٢٢/ت م١٩١ الوثيقتني درس وقد - ٢

 املستقل؛ اخلارجي التقييم متابعة ويف املنظمة شؤون تسيري يف الداخلي اإلشراف مرفق بدور يرحب - ٣

 العامة املديرة من ويطلب باإلشراف، املعنية يةاالستشار  اللجنة تقرير يف الواردة بالتوصيات أيضاً  ويرحب - ٤
 كامًال؛ تنفيذاً  تنفيذها ضمان
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 تنفيذاً  الداخلي اإلشراف مرفق توصيات مجيع تنفيذ لتأمني جهودها مواصلة العامة املديرة من أيضاً  ويطلب - ٥
 معقول؛ زمين إطار يف كامالً 

 تقارير تقدمي تواصل وأن الفعالة اإلشراف مهمة على احلفاظ تواصل أن العامة املديرة من كذلك ويطلب - ٦
 وعن وتأثريها، املهمة اإلشراف توصيات وعن وأنشطته، الداخلي اإلشراف مرفق اسرتاتيجيات عن سنوية
 .وتنفيذها التوصيات هذه ملعاجلة تتخذها اليت التدابري
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 األولالملحق 
 قائمة إرشادية ببرامج العمل

 ٢٠١٣-٢٠١٢ –خطة المراجعة 
 حالة التنفيذ عمليات المراجعة التي يتعين تنفيذها طاق عملية المراجعةن

  :إدارة البرامج والمشاريع عمليات المراجعة في المقر
 نـُّفذت معدل تنفيذ الربامج واملشاريع اخلارجة عن امليزانية 
 نـُّفذت اسرتداد تكاليف املشاريع اخلارجة عن امليزانية 
 نـُّفذت احلسابات اخلاصة 
 نـُّفذت قطاع الرتبية 
 قيد التنفيذ االجتماعات واملؤمترات الرباجمية 
 ٢٠١٣ الرصد وإعداد التقارير 
(خاضعة لشرط  ٢٠١٣ قطاع العلوم 

 احلصول على موارد إضافية)
(خاضعة لشرط  ٢٠١٣ تعبئة املوارد 

 احلصول على موارد إضافية)
  االتفاقيات: 
 نفيذقيد الت مركز الرتاث العاملي 

 نـُّفذت الصندوق الدويل للتنوع الثقايف 
 ٢٠١٣ االتفاقيات الثقافية (عمليات التنفيذ) 
  الشراكات: 
 نـُّفذت برنامج كراسي اليونسكو اجلامعية 
 نـُّفذت التعليم لصاحل األطفال املعوزين 
  إدارة الموارد البشرية: 
 ٢٠١٣ إدارة األداء 
  اإلدارة والخدمات: 
 قيد التنفيذ د والشراءالتعاق 
 ٢٠١٣ قطاع إدارة خدمات الدعم 
 نـُّفذت ٢٠١٢ -عضوية رابطات املوظفني  
 ٢٠١٣ ٢٠١٣ –عضوية رابطات املوظفني  

عمليات المراجعة في مجال 
 تكنولوجيا المعلومات

 نـُّفذت شراء تكنولوجيا املعلومات وتطويرها
 نـُّفذت فابس الرتاخيص احملددة واحملدودة للنفاذ إىل نظام

 ٢٠١٣ الرتاخيص احملددة واحملدودة للنفاذ إىل نظام حتسني اخلدمات املتعلقة باملوظفني
 ٢٠١٣ وضع مؤشرات قياس لرصد تطبيقات اإلدارة املستندة إىل النتائج

 نـُّفذت أدوار املرافق املركزية وهياكلها األنشطة االستشارية
 نـُّفذت ووضع منوذج هلا حتليل امليزنة املستندة إىل النتائج
 ٢٠١٣ التفويض واملساءلة يف البىن امليدانية

 ٢٠١٣ وسائل اإلعالم االجتماعي
ومشاريع ميدانية.  ١مخس عمليات مراجعة ملكاتب ميدانية ومعاهد من الفئة  ٢٠١٢أجنز مرفق اإلشراف الداخلي يف عام  عمليات المراجعة في الميدان

نفيذ عمليات مراجعة يف ثالثة مكاتب ميدانية أخرى كما تتيح املوارد املتوفرة حاليًا إجراء ثالث وجيري العمل حاليًا على ت
 (ومكتبني إضافيني شرط احلصول على موارد إضافية). ٢٠١٣عمليات مراجعة جديدة ملكاتب ميدانية يف عام 

نسكو وفرق عملها اليت تعىن بتبسيط إجراءات العمل، تسهم عمليات املراجعة الداخلية كذلك يف طائفة من مبادرات اليو  أنشطة أخرى
وحتسني إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتعزيز األدوات واإلجراءات املستخدمة السرتداد التكاليف، 

 وحتديد تسلسل التبعية اإلدارية يف البنية امليدانية اجلديدة. وتطبيق امليزنة املستندة إىل النتائج
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 ٢٠١٣-٢٠١٢ –التقييم  خطة
 حالة التنفيذ عمليات التقييم التي يتعين تنفيذها موضوع التقييم

متابعة التقييم 
 الخارجي المستقل

  عمليات ممولة من البرنامج العادي:
 قيد التنفيذ متابعة خطة العمل اخلاصة بالتقييم اخلارجي املستقل بشكل عام

ا يتعلق بالربجمة واإلدارة املستندة إىل النتائج (بنود العمل استعرا  إطار وممارسات اليونسكو فيم
(و) و(ط) و(ل) و(م) و(ن) اخلاصة رتابعة التقييم اخلارجي املستقل فيما خيص التوجه 

 ).٢٨م/٣٦الوثيقة  -االسرتاتيجي األول 

٢٠١٣ 

ابعة التقييم تقييم طريقة تنفيذ اإلصالحات يف املكاتب امليدانية (بند العمل (هـ) اخلاص رت
 ).٢٨م/٣٦الوثيقة  -اخلارجي املستقل فيما خيص التوجه االسرتاتيجي الثاين 

٢٠١٣ 

 عمليات خاضعة لشرط الحصول على أموال إضافية:
استعرا  مشاركة اليونسكو يف أنشطة األمم املتحدة املشرتكة (متابعة التقييم اخلارجي املستقل 

 .فيما خيص التوجه االسرتاتيجي الثالث)
 أُلغي

 اخلارجي التقييم استعرا  سياسات التقييم الذايت (بندا العمل (ف) و(ص) اخلاصان رتابعة
 ).٢٨م/٣٦الثاين، الوثيقة  التوجه االسرتاتيجي املستقل فيما خيص

 أُلغي

  :العادي البرنامج عمليات ممولة من مواضيعي
 نـُّفذ تقييم األولوية املتمثلة يف أفريقيا

 نـُّفذ تعاون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية لليونسكو استعرا 
 نـُّفذ تقييم جوائز اليونسكو

   :إضافية أموال خاضعة لشرط الحصول على عمليات
 نـُّفذ تقييم األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني 

   :العادي البرنامج عمليات ممولة من خاص بالقطاع
 لليونسكو، معهد الدويل الرتبية (مكتب ١يم معاهد اليونسكو للرتبية من الفئة تقي -قطاع الرتبية 
 يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو والكارييب، معهد الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو

 جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد الرتبية، لتخطيط الدويل اليونسكو أفريقيا، معهد
  الرتبية، معهد اليونسكو للرتبية)

 نـُّفذ

 نـُّفذ البنك الدويل) من (بتمويل اجلودة ضمان قدرات لبناء العاملية تقييم املبادرة -قطاع الرتبية 
 ٢٠١٤تأجل حىت عام  تقييم برنامج اإلنسان واحمليط احليوي -قطاع العلوم الطبيعية 

 تأجل نامج الدويل للعلوم األساسيةتقييم الرب  -قطاع العلوم الطبيعية 
 الدولية تقييم الربنامج اإلقليمي للجنة -قطاع العلوم/اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات 

 احمليطات لعلوم احلكومية
 نـُّفذ

 نـُّفذ الثقايف للتنوع الدويل تقييم املرحلة التجريبية للصندوق -قطاع الثقافة 
  :حصول على أموال إضافيةخاضعة لشرط ال عمليات

 ٢٠١٣ تقييم األنشطة التقنينية اليت يضطلع با القطاع  -قطاع الثقافة 
 أُلغي اإليدز/البشرية املناعة نقص وفريوس بالتعليم املعنية العاملية تقييم املبادرة -قطاع الرتبية 

 أُلغي اإلنسان تقييم برنامج اليونسكو حلقوق -قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية 
 أُلغي تقييم برنامج اليونسكو للفلسفة -قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية 
 أُلغي تقييم برنامج اليونسكو للدراية اإلعالمية واملعلوماتية -قطاع االتصاالت واملعلومات 
 أُلغي تقييم برنامج اليونسكو للصحافة والتعليم  -قطاع االتصاالت واملعلومات 

 اهليئات الالمركزية: تقييم عدد من املكاتب امليدانية ظامين
  ٣إقرار النتائج الواردة يف الوثيقة م/ -مرفق اإلشراف الداخلي 

 قيد التنفيذ
٢٠١٣ 

 ٢٠١٣ إعداد قائمة حصر لعمليات التقييم اخلارجة عن امليزانية عمليات تقييم أخرى
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 الثانيالملحق 
 خراً عمليات التقييم التي أُنجزت مؤ 

 استعراض أولوية اليونسكو المتمثلة في المساواة بين الجنسين

 :التوصيات الرئيسية

تضمني النتائج املنشودة والنتائج اليت حتققت واملؤشرات اخلاصة باألولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني يف  - ١
 سبيل على الجنسين بين واةالمسا لتحقيق العمل خطة الكامل بين والتوفيق ٥م/٣٧و ٤م/٣٧الوثيقتني 
 وهاتني الوثيقتني، وإظهار الصلة بني األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني واألولوية املتمثلة يف أفريقيا.األولوية 

 .البرمجة التي تراعي قضايا الجنسينالتحديد الواضح لتخصص كل قطاع ولدوره الطليعي يف جمال  - ٢

يف السياسات والربامج املختلفة،  تعميم مراعاة قضايا الجنسينن التدابري الرامية إىل زيادة حتديد جمموعة متسقة م - ٣
على أن تشمل تلك التدابري إجراء مسح للخربات املتوافرة يف القطاعات واالستعانة با على حنو أفضل، واعتماد 

لية اليت أُنفقت على األولوية املتمثلة يف خطة لبناء قدرات املوظفني، واعتماد آلية للمساءلة، وتتبع املوارد املا
 املساواة بني اجلنسني.

واستخدامها على حنو أفضل بغية اإلسهام يف  شبكة جهات التنسيق المعنية بقضايا الجنسينتعزيز قدرات  - ٤
إدراج موضوع املساواة بني اجلنسني يف عمل سائر القطاعات، على أن يضطلع املكتب التنفيذي للمديرة 

مة/قسم املساواة بني اجلنسني بدور استشاري وأن يقدم الدعم يف هذا املضمار؛ وضم األشخاص ذوي اخلربة العا
(أصحاب الدرجات اجلامعية والتجارب املهنية الواسعة) يف جمال قضايا اجلنسني العاملني يف القطاعات املختلفة 

لى عاتق جهات التنسيق سُتعترب جزءاً ال يتجزأ من والتأكد من أن املسؤوليات اإلضافية امللقاة ع إىل هذه الشبكة؛
 وظيفة كل منها وليس كمهام إضافية تناط با.

(بالنسبة جلميع النتائج على اختالف  المؤشرات المالئمة والمحددة والقابلة للقياسإعداد جمموعة متسقة من  - ٥
 ساواة بني اجلنسني.مستوياتا) لقياس إسهام القطاعات يف حتقيق األولوية املتمثلة يف امل

(كراسي اليونسكو اجلامعية، واللجان  شبكة اليونسكو األوسع نطاقاً دمج الكفاءات والقدرات اليت تتمتع با  - ٦
الوطنية، والنوادي، إخل) وشركاؤها ضمن اجلهود الكلية اليت تبذهلا املنظمة لتنفيذ األولوية املتمثلة يف املساواة بني 

 اجلنسني.
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 المقدمة

اللس التنفيذي يف دورته التسعني بعد املائة إىل تقييم األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني وقرر أن "ينتظر نتائج  دعا
عملية التقييم اليت ستجرى عما قريب ألنشطة املساواة بني اجلنسني، واليت ستحدد االسرتاتيجية التنفيذية للفرتة املتوسطة 

ذا الطلب، استهل مرفق اإلشراف الداخلي النشاطني التاليني هل ). وتلبيةً ١٢، الفقرة ١٩ت/ م١٩٠القرار  انظراألجل" (
 يف ظل شحة موارد امليزانية:

"مراجعة اجتماعية" لألولوية املتمثلة يف املساواة ، وهي عبارة عن اجلنسني بني املساواة عملية مراجعة تشاركية حلالة •
انكبوا على هذه املهمة يف الفرتة  الدولية العمل ق ضم أربعة ميسرين من منظمةوأجرى هذه املراجعة فري .بني اجلنسني

وأمضوا أسبوعني يف مقر اليونسكو. ومل ترتتب على هذه  ٢٠١٣وشباط/فرباير  ٢٠١٢بني تشرين الثاين/نوفمرب 
 املراجعة أية تكاليف مالية بالنسبة لليونسكو.

أجرى هذا االستعرا  مرفق اإلشراف الداخلي بالتعاون مع  اجلنسني.استعرا  لألولوية املتمثلة يف املساواة بني  •
مستشار خارجي، ويعكس هذا االستعرا  النتائج اليت أفضت إليها عمليات تقييم سابقة أجراها املرفق لتقييم هذه 

لى هذا االستعرا . األولوية. وقام مرفق اإلشراف الداخلي بتعبئة موارد من خارج امليزانية لتغطية التكاليف املرتتبة ع
 وسيجري تعميم التقرير على اخلرباء يف جمال املساواة بني اجلنسني رن فيهم خرباء ميثلون األوساط األكادميية.

 ويستند هذا امللخص إىل هاتني املبادرتني بيد أنه ال يعكس بالضرورة النتائج والتوصيات اليت خلصت إليها املراجعة
 اجلنسني اليت أجرتا منظمة العمل الدولية واليت خيتلف بعضها عما يرد يف هذا امللخص. بني املساواة حلالة التشاركية

 الغرض

متثل الغر  من عملية االستعرا  يف تقييم التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ أولوية اليونسكو املتمثلة يف املساواة بني 
لة مما من شأنه أن يساعد يف إعداد االسرتاتيجية املتوسطة اجلنسني ويف إعداد اخلالصات والتوصيات بشأن املرحلة املقب

. ٢٠١٣) اليت تغطي مثاين سنوات واليت من املزمع عرضها على املؤمتر العام يف خريف عام ٤األجل اجلديدة (م/
 الرئيسية التالية املتصلة بعملية التقييم: ةاألسئلة الثالث نإلجابة عاعملية االستعرا   وتستهدف

الربجمة اليت  يف واملتمثل اجلنسني للرتويج للمساواة بني اليونسكو تتبعه الذي املزدوج ءمة النهجما مدى مال ≠ ±
 ثانية؟ جهة من اجلنسني قضايا مراعاة  من جهة وتعميم اجلنسني تراعي قضايا

 ت دونه؟ما هي النتائج اليت حتققت حىت اآلن وما هي العوامل اليت أسهمت يف حتقيقها أو حال ≠ ≥
زايا النسبية اليت تتمتع با اليونسكو على صعيد الرتويج للمساواة بني اجلنسني، وعلى أي حنو ما هي امل ≠ ≤

 ينبغي للمنظمة تركيز أنشطتها يف املستقبل؟



191 EX/22 
Annex II – page 3 

 

 المنهجيات المّتبعة والعمليات المنفذة 

رة، وإجراء تضمنت منهجيات العمل املّتبعة كًال من إجراء الدراسات األولية، وعقد مناقشات يف جمموعات مصغ
مقابالت مع املوظفني يف املقر ويف امليدان، وإجراء مقابالت مع شركاء خارجيني، وتنظيم حلقات عمل. وجرت 
االستعانة كذلك بعمليات تقييم سابقة أدارها مرفق اإلشراف الداخلي و/أو أجراها بنفسه. وقّدم أحد كراسي اليونسكو 

 جلنسني معلومات قّيمة يف هذا الصدد أيضاً.اجلامعية املتخصص بالبحوث يف جمال قضايا ا

(واستلهمت عملية االستعرا  كذلك من دراسة أجراها بنك التنمية األفريقي
1F

عملية تقييم  ٢٦بدف استعرا   )٢
عاماً. وتعترب  ٢٠مواضيعي ُعنيت بقضايا اجلنسني وأجرتا منظمات ثنائية األطراف ومتعددة األطراف على مدار 

مة اليت خلصت إليها الدراسة مفيدة بالنسبة لليونسكو أيضاً، إذ بّينت أن الرتويج للمساواة بني اجلنسني االستنتاجات العا
ال يشكل حىت اآلن جزءًا من األنشطة العامة اليت تنفذها املنظمات التنموية أو من ثقافتها التنظيمية وأن إدراج مفاهيم 

ديل الثقافة السائدة تعديًال كبرياً واختاذ تدابري متفق عليها ومتسقة وممارسات جديدة يف تقاليد هذه املنظمات يتطلب تع
 يف امليادين الستة التالية:

يتعني على قيادة املنظمة أن تقود اجلهود الرامية إىل تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني والسياسات املتصلة  ≠ ±
 أ هذه اجلهود من أعلى هرم املنظمة.با وأن تدعم عملية التعميم هذه على حنو منهجي. وينبغي أن تبد

ينبغي أن يكون ألنظمة املساءلة واحلوافز "الثقل" الكايف للحيلولة دون ترب املوظفني من مسؤولياتم  ≠ ≥
 املتمثلة يف حتقيق النتائج يف جمال املساواة بني اجلنسني.

كما يتعني وجود العدد الكايف ينبغي مد األنشطة املنفذة يف جمال املساواة بني اجلنسني بالتمويل املناسب   ≠ ≤
 من كبار املوظفني اللذين تلقوا التدريب لكي حتظى هذه األنشطة بالرواج داخل املنظمة.

يتعني تصميم اإلجراءات واملمارسات اجلديدة تصميمًا جيدًا وإعطاؤها دفعة قوية من املراحل األوىل  ≠ ¥
 واإلبقاء على هذا الزخم.

µ ≠ تائج وتعميم الدروس املستفادة.يتعني اتباع �ج متسق لتسجيل الن 
وملعرفة ما إذا باتت املساواة بني اجلنسني راسخة فعًال يف أنشطة املنظمة عموماً، يتعني أن نعرف مدى  ≠ ∂

 إسهامها يف زيادة فعالية املعونة ويف حتقيق األولويات األخرى بدًال من التنافس معها. 
 

                                                
 نظر:ا )٢(

Evaluation Insights, Number 3, November 2011, Operations Evaluation Department, African 
Development Bank : Mainstreaming Gender Equality. Emerging Evaluation Lessons; and the full 
working paper titled Mainstreaming Gender  Equality: A Road to Results or a Road to Nowhere? An 
Evaluation Synthesis, ADG Group, OPEV 2011  
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 اإلنجازات والتحديات الرئيسية

 ةاإلنجازات الرئيسي

 املساواة يف املتمثلة العامة أولويتها لدعم اليونسكو تعتمده الذي املزدوج النهج أكدت عملية االستعرا  أن ≠
من جهة  اجلنسني والربجمة اليت تراعي قضايا جهة من اجلنسني مراعاة قضايا والقائم على تعميم اجلنسني  بني

 . املضمار اهذ يف الدولية املمارسات مع ويتماشى مالئم �ج  أخرى هو

نّفذ معظم القطاعات عدداً من األنشطة البارزة واملالئمة واملتصلة بقضايا اجلنسني حتديداً، ومنها األنشطة اليت  ≠
نفذها قطاع العلوم بالتعاون مع نساء مهندسات وعاملات يف أفريقيا؛ واجلهود اليت بذهلا قطاع االتصال 

 وتستهدف وسائل اإلعالم والعتماد سياسات وممارسات واملعلومات إلعداد مؤشرات تراعي قضايا اجلنسني
إعالمية تراعي قضايا اجلنسني؛ واألنشطة اليت نفذها قطاع الرتبية بعنوان 'التعليم، وفريوس/مر  اإليدز 

 واملساواة بني اجلنسني'.

املركزية  اجلنسني تضم موظفني من املرافق بقضايا املعنية التنسيق عاملية جلهات أقامت اليونسكو شبكة  ≠
. وأُعيد إحياء هذه الشبكة اليت ١والقطاعات كافة (يف املقر وامليدان) إىل جانب معاهد اليونسكو من الفئة 

. ورقدور هذه الشبكة ٢٠١١موظف وجرى تعزيز طابعها املؤسسي يف بداية عام  ١٠٠تضم ما يربو على 
والربجمة اليت تراعي  اجلنسني مراعاة قضايا مأن متد مجيع أقسام املنظمة بقدر كبري من الدعم يف جمال تعمي

 اجلنسني. قضايا

أنشطة لبناء القدرات يف جمال املساواة بني  اجلنسني بني املساواة قسم/العامة للمديرة التنفيذي نّفذ املكتب ≠
 ، كما نظم مبادرات٢٠٠٥اجلنسني اتسمت بالفعالية وباتت املشاركة فيها إلزامية جلميع املوظفني منذ عام 

للرتويج للتعلم يف املنظمة على غرار "عيادات املساواة بني اجلنسني" تأيت لتكّمل حلقات العمل التدريبية 
التقليدية وأنشطة التعلم اإللكرتوين. ويتعني تطوير هذه األنشطة على حنو أكرب استناداً إىل التجارب واخلربات 

ىل اليونسكو إطالعها على بعض من منهجيات املكتسبة. وقد طلبت وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة إ
 التدريب اليت تطبقها وتعكف هذه الوكاالت حالياً على تكييف تلك املنهجيات مع احتياجاتا اخلاصة.

وعلى املستوى الدويل، تتعاون اليونسكو تعاونًا نشطًا مع عدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة يف إطار كل من  ≠
كاالت والشبكات املعنية باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وكذلك يف إطار بعض فرق العمل املشرتكة بني الو 

من برامج اليونسكو اليت تستهدف قضايا اجلنسني حتديداً. ومن بني هؤالء الشركاء هيئة األمم املتحدة للمرأة، 
 بفريوس املعين املشرتك ملتحدةا األمم ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج

وغريهم. وشاركت اليونسكو كذلك وسامهت  ،)اإليدز( املكتسب املناعة نقص متالزمة/البشرية املناعة نقص
)، ٢٠يف العديد من املناسبات الرفيعة املستوى على غرار مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو +
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املرأة وعن اللس  ضد التمييز على بالقضاء املعنية املتحدة مماأل والتقارير السنوية الصادرة عن جلنة
 االقتصادي واالجتماعي وغريمها.

تطبق اليونسكو العديد من سياسات املوارد البشرية اليت تراعي قضايا اجلنسني ويرفع مكتب إدارة املوارد  ≠
 نسني يف أمانة املنظمة.البشرية تقارير دورية إىل اللس التنفيذي بشأن حتقيق املساواة بني اجل

 التحديات الرئيسية

 اإلطار االستراتيجي

-٢٠٠٨جتلي الرتكيز على هذه األولوية يف اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل احلالية للفرتة من رغم على ال -
) ٥م/٣٦(الوثيقة  ٢٠١٣-٢٠١٢) ويف برنامج اليونسكو وميزانيتها لفرتة العامني ٤م/٣٤(الوثيقة  ٢٠١٣

هذه  فإن)، ٢٠١٣-٢٠٠٨األولوية ( سبيل على اجلنسني بني املساواة كذلك يف خطة العمل اخلاصة بتحقيقو 
األولوية مل تعاجل بالطريقة نفسها يف الوثيقتني كما مل حتظ فيهما بشرح واضح. إذ ال يّتضح ال من االسرتاتيجية 

وجود اتساق يف تعميم مراعاة قضايا اجلنسني. ) ٥من الوثائق املعنية بالتخطيط (م/ ) وال٤املتوسطة األجل (م/
درجة تعميم  فإنمتكررة إىل التزام اليونسكو بتحقيق املساواة بني اجلنسني، يشري بصورة  ٤نص الوثيقة م/ ومع أن

ّني مراعاة قضايا اجلنسني يف األهداف االسرتاتيجية للربنامج ويف النتائج املنشودة الواردة يف الوثيقة متدنية جداً. وتب
أن جهوداً حثيثة قد بُذلت يف إطار بعض الربامج، ومنها برامج قطاع الرتبية، لدمج قضايا املساواة بني  ٥الوثيقة م/

اجلنسني يف حماور عملها الرئيسية ويف نتائجها املنشودة ومؤشراتا، بيد أن هذا األمر ال يسري على مجيع الربامج. 
عدداً من النتائج احملددة اخلاصة بكل قطاع واملتصلة باألولوية املتمثلة يف وتتضمن خطة العمل اآلنفة الذكر بالفعل 

أو اإلجنازات املنشودة يف  ٥أن الرابط بني هذه النتائج والنتائج املنشودة يف الوثيقة م/ غرياملساواة بني اجلنسني، 
تامًا يف بعض احلاالت بينما تتباين  ال يظهر دائمًا بوضوح، إذ تتشابه هذه النتائج واإلجنازات تشاباً  ٤الوثيقة م/

 تبايناً كامًال يف حاالت أخرى.

 السماتمن بعض القيود بالنظر إىل افتقارها إىل  اجلنسني بني املساواة بتحقيق اخلاصة العمل تعاين خطة -
 وعلىأهداف حمددة، وآجال زمنية للتنفيذ،  تنص علىاألساسية الواجب توفرها يف خطط العمل ومنها أن 

سبل التعاون والتنفيذ، وأن حتدد املبادئ  وعلىواملؤشرات املرجعية القابلة للقياس  املعايريموعة حمدودة من جم
واملسؤوليات املتصلة بإعداد التقارير بشأن األولوية ورصدها وتقييمها، وأن توضح الصالت القائمة مع أهداف 

إدراج اإلجنازات والنتائج واملؤشرات املتصلة باألولوية على حنو ). ويتعني يف املستقبل ٥الربنامج وامليزانية عموماً (م/
كما يتعني التوفيق التام بني خطة العمل وهاتني الوثيقتني. وباإلمكان إن اقتضى   ٥وم/ ٤أكرب يف الوثيقتني م/

 األمر إعداد وثيقة إضافية خمتصرة ملناصرة هذه األولوية تستهدف اجلمهور اخلارجي.



191 EX/22 
Annex II – page 6 

مؤشراً هي خليط من املؤشرات املتصلة بوقع  ٨٠تصل باحتواء خطة العمل هذه على ما يربو على ومثة حتد آخر ي -
اخلطة وبإجنازاتا وخمرجاتا، حبيث ميكن قياس التقدم احملرز بالنسبة للبعض منها بينما يستحيل ذلك تقريباً بالنسبة 

دف قياس التقدم احملرز يف بلوغ هذه للبعض اآلخر. ومن جهة ثانية، ال وجود لنظام يتيح مجع البيانات ب
املؤشرات. ومن جهة ثالثة، فإن عدد املؤشرات مرتفع لدرجة جتعل حماولة مجع البيانات املتصلة بكل منها أمراً غري 

 ذي جدوى على األرجح.

م مراعاة شرحًا واضحًا للصالت بني األولويتني العامتني، أي كيفية تعمي ٥أو م/ ٤ال تقدم أي من الوثيقتني م/ -
يف أفريقيا اإلسهام يف  اجلنسني قضايا اجلنسني يف األنشطة املنفذة يف أفريقيا، وكيف ميكن للربجمة اليت تراعي قضايا

 بلوغ النتائج اليت تنشدها األولوية املتمثلة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني.

 اجلنسني وتعميم مراعاة قضايا اجلنسني الربجمة اليت تراعي قضايا

يف حني حددت بعض القطاعات وبوضوح دورها يف إطار مسامهة اليونسكو احملددة يف حتقيق املساواة بني  -
 اجلنسني، إال أن ذلك ليس حال مجيع القطاعات. 

تُعزى إىل جمموعة من  كثرية  وبصفة عامة، يطرح تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني يف برامج اليونسكو حتديات -
 ل ما يلي:العوامل اليت تشم

املنظمة ال تضطلع بدور بارز  فإنأن اإلدارة العليا يف اليونسكو تدعم هذه األولوية العامة،  من رغمعلى ال •
على صعيد قيادة عملية تنفيذها، را يف ذلك مساءلة املوظفني بشأن تعميم مراعاة قضايا اجلنسني يف مجيع  ال

التنسيق املعنية بعملية التعميم. فضًال عن ذلك، فإن السياسات والربامج، وال على صعيد دعم شبكة جهات 
 نظام إدارة األداء املطبق حالياً ال ُيستخدم على حنو منهجي لتحقيق هذا الغر .

يفتقر العديد من أخصائيي الربنامج إىل الوسائل واإلمكانيات الكافية لتعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني.  •
د من املوظفني مل يتلقوا قط أي تدريب عملي توفره املنظمة يف هذا الال. ويُعزى ذلك جزئيًا إىل أن العدي

وبينما ال جيري دائمًا الرتويج بفعالية لفرص التدريب املتاحة، إال أن بعض املوظفني ال يبادرون حىت إىل سد 
اجة إىل ثغرات املعرفة القائمة لديهم وإىل البحث عن مصادر معلومات مفيدة على اإلنرتنت. وتدعو احل

االرتقاء على حنو منهجي باجلهود الرامية إىل بناء القدرات يف جمال تعميم مراعاة قضايا اجلنسني داخل 
وحدات املنظمة حىت حتدث األثر األكرب. ومثة حاجة هنا أيضًا إىل توفري احلوافز املناسبة واعتماد آلية 

كيز على إجراء التغيريات البريوقراطية السهلة،  للمساءلة. بيد أن احلذر واجب، إذ "يتمثل خطأ شائع يف الرت 
كتدريب املوظفني واعتماد استمارات ال يتطلب ملؤها سوى وضع عالمة يف بعض اخلانات، وجتنب معاجلة 
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القضايا األكثر صعوبة كنوعية القيادة املتوافرة والربط بني األجر والرتقيات من جهة واألداء يف جمال املساواة 
(جهة أخرى". بني اجلنسني من

2F

٣( 

اجلنسني على حنو كامل بعد كما ال حتظى باإلقرار بوصفها  بقضايا املعنية التنسيق جهات ال تعمل شبكة •
لتعميم مراعاة قضايا اجلنسني على املستوى القطاعي. ويُعزى ذلك إىل قلة القدرات  التقينأحد مصادر الدعم 

مح هلم بتكريسه لألنشطة املتصلة بدورهم كجهات لدى بعض أعضاء الشبكة وقلة الوقت الذي ُيس التقنية
 من أصحاب( اجلنسني قضايا جمال تنسيق. وفضًال عما تقدم، فإن الشبكة ال تضم كافة ذوي اخلربة يف

 املختلفة. القطاعات يف العاملني) الواسعة املهنية والتجارب اجلامعية الدرجات

لتحديد أوجه القصور على صعيد املساواة بني  قلما تضطلع القطاعات بعمليات حتليل لقضايا اجلنسني •
اجلنسني مما يؤدي إىل تفويت فرصة إطالع القائمني على التخطيط االسرتاتيجي على األنشطة املمكنة يف 
هذا املضمار. ويف الكثري من األحيان، ال تبذل اجلهود لتعميم مراعاة قضايا اجلنسني إال بعد االنتهاء من 

أو إعداد منشورات معينة، بدًال من جعل هذه اجلهود جزءًا أساسيًا منها بدءاً  تصميم سياسات أو برامج
 رراحلها األوىل.

متتلك اليونسكو شبكة واسعة النطاق تضم اللجان الوطنية، وكراسي اليونسكو اجلامعية، وسفراء املساعي  •
جه عمليات التعاون مع هذه احلميدة، والنوادي، واملدارس املنتسبة، إخل. وتنص السياسات العامة اليت تو 

األطراف املختلفة على ضرورة أن تسرتشد هذه األطراف بأهداف اليونسكو وأولوياتا. ويف حني يتعاون 
مع بعض كراسي اليونسكو اجلامعية بشأن قضايا   اجلنسني بني املساواة قسم/العامة للمديرة التنفيذي املكتب

 يف اً منهجي اً عمومًا أسلوب تتبعة بني اجلنسني، إال أن اليونسكو مل تتصل باألولوية املتمثلة يف حتقيق املساوا
 استكشاف الصالت املمكنة مع هؤالء الشركاء على اختالفهم بغية حتقيق األهداف اليت تنشدها األولوية.

ريقة أنه قد يتعني إعادة النظر يف ط إال تراعي قضايا اجلنسني البشرية تطبق املنظمة سياسات يف جمال املوارد •
اجلنسني. فحىت الفريق العامل يف  بني املساواة عن حالة التشاركية تنفيذ بعضها يف ضوء نتائج عملية املراجعة

مكتب األخالقيات والذي يُعىن بالكثري من االلتماسات املتصلة بوضوح بقضايا اجلنسني ال حيظى بتمثيل 
 متوازن بني اجلنسني.

 الرصد والتقييم

تخدمة لتقييم التقدم احملرز على صعيد حتقيق األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني غري كافية. تعترب اآلليات املس -
النتائج (نظام سيسرت) تقارير عن التقدم  وتقييم واملهام االسرتاتيجيات عن املعلومات إذ حتيل القطاعات إىل نظام

                                                
 املرجع نفسه. )٣(
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. ويف حني جرى خالل السنتني األخريتني حتسني ٥م/بلوغ النتائج املنشودة يف الوثيقة  يفالذي حترزه أنشطتها 
عملية رفع التقارير يف إطار نظام سيسرت، إال أن هذه التقارير ال توفر معلومات عن التقدم احملرز يف حتقيق 
اإلجنازات املنشودة من الشبكة وذلك بالنظر إىل عدم وضوح الصالت بني اإلجنازات املنشودة من الشبكة من 

إمجاًال من جهة ثانية. وال تتضمن التقارير سوى فقرة  ٥لعمل الرئيسية والنتائج املنشودة يف الوثيقة م/جهة وحماور ا
) اليت يسهم نشاط معّني يف حتقيقها، ٥واحدة عن تلك النتائج املنشودة يف إطار األولويتني العامتني (الوثيقة م/

فال توجد كذلك آلية عامة تتيح على حنو منهجي  من دون التماس معلومات تفصيلية عن التقدم احملرز. وعليه،
 تتبع امليزانية املنفقة على األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني.

يتعني على عمليات التقييم أن تدمج موضوع املساواة بني اجلنسني على حنو أكرب يف أنشطتها كافة، را يف ذلك  -
ييم، ويف عمليات مجع البيانات وحتليلها وإعداد التقارير لدى حتديد اختصاصات وصالحيات عمليات التق

 ومتابعة التوصيات املنبثقة عن عمليات التقييم.

 إعالم)  ٢٢م ت/١٩١(ارجع كذلك إىل الوثيقة  ١تقييم معاهد اليونسكو للتربية من الفئة 

بتفويض اليونسكو وصالحياتا يف آليات هامة لتنفيذ األنشطة يف كربى الاالت املتصلة  ١تشكل املعاهد من الفئة  
. بيد أن غالبية ٢٠١٥جمال الرتبية، ومن املرجح أن تظل جماالت عمل هذه املعاهد جزءًا من صميم مرحلة ما بعد عام 

الرتبية وإىل حد ما معهد اليونسكو  لتخطيط الدويل اليونسكو املعاهد الستة قيد االستعرا  تفتقر حاليًا (باستثناء معهد
دى احلياة) إىل أرضية مالية متينة وإىل القدر الضروري من اخلربات لكي تصبح مراكز امتياز ولكي تنفذ مهامها للتعلم م

العاملية أو اإلقليمية بأسلوب يراعي فعالية التكاليف. وتتضمن التوصيات على األمد القصري احلاجة إىل تعزيز الرتكيز 
تتلقاه من اجلهات املاحنة والبلد املضيف واليونسكو، فضًال عن تنفيذ عدد االسرتاتيجي هلذه املعاهد، وزيادة الدعم الذي 

من اإلصالحات املؤسسية داخلها. أما على األمد املتوسط، فينبغي أن يكون تعاون اليونسكو مع بعض املعاهد الصغرية 
 نشطتها ومداها.يف املستقبل مشروطاً بسجل أدائها وبقدرتا على تسخري الدعم الدويل بغية توسيع نطاق أ

 الغرض المنشود والنهج المتبع

 الدويل اليونسكو (معهد هلذا القطاع تابعة ١ الفئة من معاهد لستة بالتعاون مع قطاع الرتبية استعرا  أُجري ≠ ±
 اليونسكو احلياة، ومكتب الرتبية الدويل لليونسكو، ومعهد مدى للتعّلم اليونسكو الرتبية، ومعهد لتخطيط

والكارييب،  الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو الرتبية، ومعهد جمال يف علوماتامل لتكنولوجيات
أفريقيا). ومتثل الغر  من عملية االستعرا  يف تقييم عدد من العناصر  يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو ومعهد

اليت حققتها والتحديات اليت واجهتها يف سياق الرئيسية احملددة املتصلة بأداء هذه املعاهد، وكذلك اإلجنازات 
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ونظرت عملية االستعرا  أيضًا يف إطار  )3F٤(.١تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة ملعاهد اليونسكو ومراكزها من الفئة 
النتائج والتوصيات اليت خلصت إليها يف التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات اليت انبثقت عن عمليات تقييم سابقة 

وقد صمم االستعرا  لتوجيه عملية صنع القرار يف قطاع الرتبية حنو تعزيز  )4F٥(.٢٠٠٥/٢٠٠٦ الفرتة أجريت يف
إطار التعاون الشامل مع املعاهد (وفيما بينها) وحنو ختصيص املوارد وتوفري القدرات بأسلوب اسرتاتيجي. أما من 

عطى للمعاهد ومدى فائدت
ُ
ا، والنتائج اليت حققتها، وتعاو�ا حيث نطاق االستعرا  فقد مشل التفويض امل

وتفاعلها مع الشركاء ضمن منظومة األمم املتحدة وخارجها، وآليات اإلدارة واحلوكمة اليت تّتبعها، وكذلك مدى 
استدامتها (را يف ذلك املسائل املتصلة بالتوظيف وبامليزانية وبالدعم املقدم من البلد املضيف). واستندت عمليات 

وحتليلها إىل استعرا  متعمق للوثائق وإىل عمليات تقييم ذايت ومقابالت مع املوظفني (رن فيهم  مجع البيانات
موظفون من اإلدارة) ومع ممثلي جمالس إدارة هذه املعاهد وكبار مديري قطاع الرتبية وكذلك مع ممثلني من املكاتب 

لنتائج إىل املقارنة بني البيانات املتأتية من امليدانية ومن معاهد الرتبية واألطراف الفاعلة األخرى. وتستند ا
 املقابالت واألدلة اليت تثبتها الوثائق. 

 النتائج الرئيسية

للمعاهد وأنشطتها من جهة والاالت ذات األولوية حبسب التفويض املعطى  املسندمثة توافق عام بني التفويض  ≠ ≥
بيد أن . ٢٠١٥ عام بعد ما مرحلة صميم من زءاً املعاهد ج تظل أن املرجح لقطاع الرتبية من جهة أخرى، ومن

هذه املعاهد (باستثناء معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية) مل تنجح يف أن تتبوأ مكانة مرموقة ضمن جماالت 
. فضًال عن ذلك، مل ميّد قطاع الرتبية هذه املعاهد سوى مسعتهااختصاصها، مما أثّر سلبًا على بروز صورتا وعلى 

ضئيل من التوجيهات االسرتاتيجية كما مل يوضح متامًا اإلسهامات املنشودة منها كل يف جمال عمله. ومن بقدر 
هذا املنظور، مل تنجح ال املعاهد وال قطاع الرتبية (را يف ذلك املكاتب امليدانية) حىت اآلن يف تقاسم األدوار 

شطة متوازية ومل ختضع للتنسيق، وإىل تباين واملسؤوليات بوضوح، مما أفضى يف بعض احلاالت إىل تنفيذ أن
 املعلومات املقدمة، وإىل انعدام الوضوح لدى شركاء اليونسكو وسائر األطراف الفاعلة.

تتمثل الوظائف الثالث الرئيسية هلذه املعاهد يف تنمية القدرات، وإجراء البحوث (املنصبة على السياسات)،  ≠ ≤
ث، حققت املعاهد جناحًا نسبيًا يف جمايل تنمية القدرات وتقاسم املعرفة. وتقاسم املعرفة. ومن هذه الوظائف الثال

 اليونسكو ويف املقابل، ظلت الوظيفة املتمثلة يف إجراء البحوث ضعيفة فعليًا لدى هذه املعاهد باستثناء معهد
يد تنمية القدرات، الرتبية. وما انفك كل من هذه الاالت الثالثة يواجه حتديات مجة. فعلى صع لتخطيط الدويل

تتصل التحديات الرئيسية بسبل تنفيذ األنشطة ومداها وباجلمهور املستهدف. فضًال عن ذلك، كثريًا ما تفتقر 

                                                
 .١٨م ت/١٧١و ١٩م/ ٣٣الوثيقتان  )٤(
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦التابعة لقطاع الرتبية،  ١نظر التقارير اخلاصة بعمليات تقييم املعاهد من الفئة ا )٥(
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هذه األنشطة إىل آفاق مؤسسية واضحة يف جمال تنمية القدرات، وذلك مثًال عرب اتباع �ج لتنمية القدرات يقوم 
كّون لدى العديد من املعاهد خمزون قّيم من املعرفة وجنحت عرفة، فقد تَ على الشراكات. أما فيما يتصل بتقاسم امل

إىل حد كبري يف توفريه لسائر األطراف الفاعلة. بيد أن هذه املعاهد حتتاج إىل �ج إلدارة املعرفة يتضمن تطوير 
ئمة واليت تسعى بصراحة وسائل تواصل أكثر فعالية والرتكيز على عمليات التحليل املقارنة والتلخيصية للبحوث القا

للتأثري على السياسات. ويشكل معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية املعهد الوحيد الذي ميتلك فعليًا قدرات 
من غري املنطقي أن نتوقع من مجيع املعاهد تطوير مثل هذه القدرات، إال أنه  أنه حبثية ذات مصداقية. ويف حني
جمال البحوث عرب النهو  بالتعاون وزيادته مع شركاء يتمتعون بسمعة طيبة يف  ميكن حتقيق األهداف املنشودة يف

 هذا الال.

واّتضح أن وظيفة اإلدارة تشكل يف مجيع املعاهد عامًال رئيسيًا حيدد مدى جناح هذه املعاهد عموماً. ففي بعض  ≠ ¥
ات مساءلة املدير تأثريًا سلبيًا على احلاالت، أثّرت الثغرات اإلدارية، وعدم حتديد األداء املستهدف، وغياب آلي

أما يف حاالت أخرى فقد أدى توافر املهارات القيادية واإلدارية الرئيسية على مستوى (نائب)  ،أداء املعهد ومسعته
املدير دوراً رئيسياً يف حتقيق النجاح. وتتألف جمالس إدارة املعاهد عموماً من خرباء رفيعي املستوى يتمتعون بسمعة 

ولطاملا وفرت توجيهات جوهرية يف جماالت عملها. إال أن حجم جمالس اإلدارة احلايل وتشكيلتها وطرق  دولية
األمثل لكفالة حوكمة تتسم بالكفاءة والفعالية. أما فيما يتصل بالتعلم واملساءلة، فإن باملستوى عملها ليست 

فتقر إىل إطار عمل مستند إىل النتائج يّتسم معظم املعاهد (باستثناء معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية) ي
ومدى حتقيق بالوضوح واالتساق (اإلطار املنطقي لتنفيذ األنشطة) لتوجيه عمليات رصد أنشطتها وخمرجاتا 

  نتائجها املنشودة وإعداد التقارير عنها على حنو منتظم.

µ ≠  ذي توفره اليونسكو هلذه املعاهد، فقد باتت بالنظر إىل الرتاجع العام الذي طرأ مؤخرًا على التمويل األساسي الو
االستدامة املالية للمعاهد مجيعها عرضة خلطر يتهددها بدرجات متفاوتة. ويعترب الوضع صعبًا للغاية بالنسبة 

 أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو لليونسكو، ومعهد الدويل الرتبية للمعاهد األصغر حجمًا (مكتب
 لبناء الدويل اليونسكو الرتبية، ومعهد جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو رييب، ومعهدوالكا الالتينية
اليونسكو إذ إ�ا مل تنجح يف  الذي ختصصها هلاأفريقيا) اليت تعتمد اعتمادًا ماليًا كبريًا على التمويل  يف القدرات

لتحديات اليت تواجهها املعاهد تدين قدراتا يف جمال تعبئة قدر كبري من املوارد اخلارجة عن امليزانية. ومن أكرب ا
تعبئة األموال، وغياب اسرتاتيجيات واضحة اهلدف لتعبئة األموال، وغياب التنسيق مع أنشطة تعبئة األموال 
 املنّفذة يف مقر اليونسكو. وقد تبّني أن درجة الدعم اليت يوفرها البلد املضيف تشكل عنصراً حامساً بالنسبة لتحقيق

، فلم جتر حىت وقت قريب سوى بضعة حماوالت إلقامة حوار اسرتاتيجي ومع ذلكاالستدامة املالية يف املعاهد. 
بني املعاهد وقطاع الرتبية وحكومات البلدان املضيفة وسائر اجلهات املاحنة احملتملة بدف تعزيز االستدامة املالية 

 للمعاهد.
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 مالحظات ختامية وتوصيات

عن عمليات االستعرا  اليت استهدفت كًال من املعاهد الستة توصيات خاصة بكل معهد، يتضمن كل تقرير  ≠ ∂
إعالم النتائج  ٢٢م ت/١٩١وترد هذه التقارير على املوقع اإللكرتوين ملرفق اإلشراف الداخلي. وتعر  الوثيقة 

 تعزيز إىل احلاجة صريالق األمد على التوصيات والتوصيات املنهجية املنبثقة عن عمليات االستعرا . وتتضمن
 فضالً   واليونسكو، املضيف والبلد املاحنة اجلهات من تتلقاه الذي الدعم وزيادة املعاهد، هلذه االسرتاتيجي الرتكيز
 مع اليونسكو تعاون يكون أن فينبغي املتوسط، األمد على أما. داخلها املؤسسية اإلصالحات من عدد تنفيذ عن

 الدويل اليونسكو الرتبية، ومعهد جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو هد(أي مع الصغرية املعاهد بعض 
 أدائها بسجل مشروطاً  املستقبل والكارييب، ومكتب الرتبية الدويل لليونسكو) يف الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم
 . ومداها أنشطتها نطاق توسيعل الدويل الدعم تسخري على وبقدرتا

الرتبية عملية االستعرا  بنشاط وبدأ فعًال بإعداد وتنفيذ اإلصالحات الرامية إىل معاجلة  وقد واكب قطاع ≠ ∑
ي اعتمده قطاع ذاملنهجي املتسم بالنقد الذايت ال األسلوبعكس يالتحديات اليت كشفتها عملية االستعرا . و 

نها تعزيز التوجيه االسرتاتيجي الرتبية جممل احتياجات املنظمة وأولوياتا املتصلة باإلصالح يف جماالت عدة م
اخلاصة بقطاع الرتبية) وحتسني احلوكمة. وأثنت عملية االستعرا  بشدة  ٢٠٢٠(الذي سيتجلى يف اسرتاتيجية 

على مبادرة القطاع هذه ودعت جمالس إدارة املعاهد وكذلك هيئيت اليونسكو الرئاسيني لتأييد االقرتاحات املتصلة 
 ود املبذولة حالياً لتحسني الوضع القائم.بعملية اإلصالح ولدعم اجله

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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