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 5م/41

9/6 /2021 
 إجنليزي .األصل:  

  من جدول األعمال املؤقت   2-4و  1-4  ان البند 

 ( 5م/ 41الوثيقة  )  2025-2022مشروع الربانمج وامليزانية للفرتة  

 التقدي 
 . 22م ت/   210و  103م/40و   102م/ 40 عمالً ابلقراراتقدم هذه الوثيقة : ت  اخللفية

الوثيقة الربانمج وامليزانية )مشروع  ،  آنفاً املذكورة  القرارات  ألحكام    وفقاً هذه الوثيقة،    تتضمن:  الغرض
 . ليعتمده  املؤمتر العام واملعروض على    2025-2022  الفرتة   ( الذي ستنفذه املنظمة ف 5م/41
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Annex 

 امللحق

  EX/18.II 211 اجمللس التنفيذي 

  اثنيا  -18م ت/211 
 

 

  

 3/2021/ 19ابريس،   

 إجنليزي األصل:  

  
 من جدول األعمال املؤقت  18البند  

 ( 4م/41األجل )الوثيقة  مشروع االسرتاتيجية املتوسطة  
 ( 5م/41ومشروع الربانمج وامليزانية )الوثيقة  

 (5م/41مشروع الربانمج وامليزانية )الوثيقة    -اجلزء الثاين  

 امللخص 

القرارين   العام ف  املؤمتر  اليت وافق عليها  الطريق  خلريطة  الوثيقة وفقاً  أ عدت هذه 
 .  22م ت/ 210، وت قدَّم عماًل بقرار اجمللس التنفيذي  103م/ 40و   102م/ 40

وتشمل الرابط الشبكي   5م/ 41وتتضمن هذه الوثيقة مشروع اجمللد األول للوثيقة  
 . لالطالع على اجمللد الثان 

 . 3القرار املطلوب: الفقرة  

 

 املائتنيالدورة احلادية عشرة بعد  



(i) 

 

 احملتوايت 

 املقدمة 

 مشروعات القرارات  - اجمللد األول

 2023- 2022مشروع قرار فتح االعتمادات املالية للفرتة 

 السياسة العامة واإلدارة 

 الربامج 

 الرتبية  -الربانمج الرئيسي األول 

 العلوم الطبيعية   - الربانمج الرئيسي الثان  

 اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات

 العلوم االجتماعية واإلنسانية  -الرئيسي الثالث الربانمج  

 الثقافة  -الربانمج الرئيسي الرابع 

 االتصال واملعلومات   - الربانمج الرئيسي اخلامس  

 معهد اليونسكو لإلحصاء 

 لقة ابلربامج اخلدمات املتع 

 قطاع العالقات اخلارجية واألولوية ألفريقيا 

 تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني 

 التخطيط االسرتاتيجي

 التواصل واإلعالم واملشاركة العامة 

 إدارة الربانمج وتوفري خدمات الدعم  –املكاتب امليدانية  

 برانمج املسامهة وبرانمج املنح الدراسية 

 دمات الداخلية اخل

 مشروع الربانمج وامليزانية   - اجمللد الثاين  
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 املقدمة 

، وت قدَّم 103م/40و  102م/40خلريطة الطريق اليت وافق عليها املؤمتر العام ف القرارين  أ عدت هذه الوثيقة وفقاً   -  1
كاماًل. وميكن االطالع على   5م/ 41. وتعرض مشروع اجمللد األول للوثيقة  22م ت/ 210عمالً بقرار اجمللس التنفيذي  

التايل:   القطاع/اخلدمات عرب الرابط الشبكي  اجمللد الثان الذي يتضمن النصوص السردية املفصلة وجداول امليزانية حبسب
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756 . 

 . 3ويرد القرار املقرتح بشأن هذه الوثيقة ف هناية الفقرة   -  2

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756
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 5م/ 41الوثيقة 

 اجمللد األول 
 مشروعات القرارات 
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 2023- 2022مشروع قرار فتح االعتمادات املالية للفرتة  

 ، ؤمتر العامإن امل

 : ف دورته احلادية واألربعني ما يلي يقرر

طرح املبالغ املخصومة بعد    اً،دوالر   1447757820ميزانية موحدة قدرها    2023- 2022ت عتمد للفرتة املالية   -  1
صص كمامنها  يلي:  ، تشمل مجيع مصادر التمويل وُت 

 اعتمادات  اليت تضم  امليزانية املوحدةفيما خيص 
 دوالر 534647000ميزانية الربانمج العادي البالغة 

 ات بند االعتماد
 

    
 )دوالر(

 واإلدارةالسياسة العامة  -الباب األول 
 

 10584600 اهليئتان الرائسيتان - ألف 
  23948200 اإلدارة   -ابء 

  العامة، ومرفق اإلشراف الداخلي، ومكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية، اإلدارةتضم )
 ومكتب األخالقيات( 

 

     15141500 اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة  -جيم 
  

 49674300 اجملموع، الباب األول 
 الربامج واخلدمات املتعلقة ابلربامج  -الباب الثاين 

 

 الربامج  - ألف 
 

 
  526267000 الرتبية  -الربانمج الرئيسي األول 
  167824730 العلوم الطبيعية  -الربانمج الرئيسي الثان 

  31815240 اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات
  59100000 العلوم االجتماعية واإلنسانية  -الربانمج الرئيسي الثالث 
  244933236 الثقافة  -الربانمج الرئيسي الرابع 

  61203429 االتصال واملعلومات  -الربانمج الرئيسي اخلامس 
   28200000 معهد اليونسكو لإلحصاء 

 1119343635 ألف  –اجملموع، الباب الثاين 
 اخلدمات املتعلقة ابلربامج    -ابء 

 
 

  16207100 العالقات اخلارجية واألولوية ألفريقياقطاع 
  1948400 تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني 

  13325900 التخطيط االسرتاتيجي 
 12972200 واملشاركة العامة عالم التواصل واإل

   103960965 الربانمج وتوفري خدمات الدعم إدارة  -املكاتب امليدانية  
 148414565 ابء -اجملموع، الباب الثاين 

   13466000 برانمج املسامهة وبرانمج املنح الدراسية  -جيم 
     1281224200 اجملموع، الباب الثاين 

 اخلدمات الداخلية  -الباب الثالث 
 

- ألف    151191410 قطاع اإلدارة والتنظيم  
لقطاع اإلدارة والتنظيم، وإدارة املوارد البشرية، واإلدارة  لليونسكوة العام ةمكتب مساعد املدير يضم )

واحللول الرقمية  ، أمور اللغات والواثئق إدارةعلى تنظيم املؤمترات و  املساعدةو  نفيذيالدعم الت املالية، و 
 ، وإدارة األمن والسالمة( لتنظيم األعمال
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- ابء   9411600 التكاليف العامة ملباين املقر  
  

   160603010 اجملموع، الباب الثالث 
 1491501510 اجملموع، األبواب من األول إىل الثالث 

   3971910 لتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة لاللتزامات الطويلة األجل ا 
 1495473420 اجملموع، امليزانية التشغيلية 

   املتعلقة ابلنفقات الرأمساليةقروض السداد 
 

  
 22000 سداد قرض مكتب الرتبية الدويل 

 5042200 مبىن ميوليس سداد قرض جتديد   
   5064200 املتعلقة ابلنفقات الرأمسالية قروض ال سداد اجملموع، 

   1500537620 امليزانية املوحدة ، العام  اجملموع
   ( 41681300) اإلدارية اخلصم املتعلق ابسرتداد التكاليف 

   ( 11098500) اخلصم املتعلق ابلنفقات الداخلية املقدَّرة الراجعة إىل الصناديق املدرة للدخل 
 1447757820 الصايف  املوحدة جمموع امليزانية

 
وَّل امليزانية املوحدة املذكورة آنفاً كما -  2  يلي: ومت 

 دوالر؛   534647000العادي البالغة من اعتمادات ميزانية الربانمج   )أ(

دوالر، وت ستمد من الصناديق املدرة للدخل ومن املسامهات   913110820ومن أموال أخرى يبلغ مقدارها   )ب(
الطوعية، ويشمل ذلك التكاليف اإلدارية احملّملة عليها، علماً أبن مبالغ هذه األموال مؤقتة وتقديرية للنفقات 

ها من املوارد املتاحة لإلنفاق ومن املوارد اليت جيب مجعها أو تعبئتها مبا يتوافق مع املتوقعة، وأنه جيب متويل
 . 5م/ 41الوثيقة  

 اشرتاكات الدول األعضاء

وَّل االعتمادات املالية املأذون   2والفقرة الفرعية )أ( من الفقرة    1وفقاً للفقرة   -  3 هبا مليزانية الربانمج  الواردَتني آنفاً، مت 
 دوالر.   534647000اشرتاكات الدول األعضاء البالغة العادي من  

 املسامهات املالية اإلضافية يف امليزانية املوحَّدة 

 :أعاله  2يؤذن للمديرة العامة بقبول وإضافة ما يلي إىل اعتمادات امليزانية املوحَّدة املوافق عليها ف إطار الفقرة   -  4
 أحكام   مراعاة   مع  وذلك  ،تاحلكوما  تقدمها  اليت  واملسامهات  ،واإلعاانت  والوصاي   واملنح  واهلبات  الطوعية  املسامهات

. وجيب على املديرة العامة تقدمي 5م/ 41  الوثيقة   مضمون  مع  يتوافق  ومبا   املايل   النظام   من  7من املادة    7.3  الفقرة 
التنفيذي ف  اجمللس  إىل  الصدد  هذا  املتخذة ف  اإلجراءات  عن  مكتوبة  املالية معلومات  اخلاص ابإلدارة  التقرير   

غري رصيد  أي  برتحيل  أيضاً  العامة  للمديرة  ويؤذن  املالية  لليونسكو.  الفرتة  إىل  املالية  املسامهات  هذه  من  منَفق 
 الالحقة. 
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 االلتزامات املالية والتسوايت املالية والتحويالت املمولة من اعتمادات امليزانية العادية

 فيما خيص اعتمادات ميزانية الربانمج العادي،  -  5

إىل   2022كانون الثان/يناير  1يؤذن للمديرة العامة أبن ترتبط ابلتزامات خالل الفرتة املالية املمتدة من   )أ(
 يلي: وفقاً ملا  2023كانون األول/ديسمرب  31

ف حال بلوغ اإليرادات املتوقعة   2  )أ( من الفقرة الفرعيةهبا آنفاً ف الفقرة   ف حدود املبالغ املأذون  ( 1)
 دوالر؛   534647000

( واملربمة 2023- 2022)   5م/41تظل االلتزامات املالية املتعلقة ابمليزانية العادية الواردة ف الوثيقة   ( 2)
قائمة (  2024واملستحقة األداء ف السنة التقوميية الالحقة )   2023كانون األول/ديسمرب    31قبل  

 من النظام املايل.  4 ( وفقاً ألحكام املادة2024وصاحلة طوال تلك السنة التقوميية )

ري حتويالت فيما بني بنود االعتمادات مببلغ ال )ب( ٪ من االعتمادات 5يزيد على   وجيوز للمديرة العامة أن جت 
منها، وذلك من غري  ل األموالاألصلية املخصصة لبنود اعتمادات ميزانية الربانمج العادي اليت جيري حتوي

اإلضرار أبي برانمج من الربامج الرئيسية. وجيب على املديرة العامة إطالع اجمللس التنفيذي على تفاصيل 
التحويالت وأسباهبا عن طريق تقدمي معلومات مكتوبة عن اإلجراءات املتخذة ف هذا الصدد إىل اجمللس 

رى التحويالت هبذه الطريقة من أجل إاتحة املرونة التنفيذي إاّبن الدورة اليت تلي اُتاذ ه  ذه اإلجراءات. وجت 
الكافية لتنفيذ األنشطة ذات الطابع املشرتك بني القطاعات بوجه خاص. وجيب على املديرة العامة احلصول 

٪ 5على موافقة مسبقة من اجمللس التنفيذي عندما يزيد مبلغ التحويالت فيما بني بنود االعتمادات على  
 ن االعتمادات األصلية للميزانية العادية. م

 احلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية 

  : فيما يتعلق ابحلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية، فإن املؤمتر العام -  6

حييط علماً ابلتوزيع اجلديد للنسب املخصصة لتمويل احلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية حبيث ُتصص له نسبة   )أ(
مَّل على النفقات املمولة من املسامهات    ٪ 44امليزانية العادية ونسبة  من    ٪ 56 من تكاليف الدعم اإلداري اليت حت 

لت خالل الفرتة   ص إىل حص   التوزيع  ا ستند هذ ي الطوعية. و   ، 2020- 2018  مصادر النفقات الفعلية اليت س جِّّ
 ؛ مبا ينسجم مع سياسة املنظمة السرتداد التكاليفو 

تكنولوجيا املعلومات ف مرفق واحد )احللول الرقمية لتنظيم  املتعلقة بوظائف  الوحييط علماً أيضاً إبدماج مجيع   )ب(
األعمال( ف إطار قطاع اإلدارة والتنظيم، وأبنه استناداً إىل ذلك مت تصنيف هذه الوظائف بوصفها تكاليف 

ف اإلدارية. وال ينطوي هذا التغيري على إجراء إدارية. ومن ََث، سيجري متويلها من احلساب اخلاص للتكالي 
 ؛ أي تعديل على أي مبدأ من مبادئ اسرتداد التكاليف اليت وافق عليها اجمللس التنفيذي 



211 EX/18.II – page 6 

 

اإلدارية من ميزانية   ( ـ)ج التكاليف  العام من أجل  املؤمتر  يوافق عليها  اليت  املبالغ  بتحويل  العامة  للمديرة  وأيذن 
 إىل احلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية؛ الربانمج العادي للمنظمة  

٪ من جمموع االعتمادات األصلية 2تتجاوز   للمديرة العامة بزيدة االعتمادات املالية بنسبة ال   أيضاً   وأيذن  )د(
املخصصة للتكاليف اإلدارية ف إطار امليزانية املعتمدة من األموال االحتياطية املتاحة ف احلساب اخلاص 

اإلداري توافرها مبقتضى للتكاليف  املطلوب  األموال  االحتياطية مستوى  األموال  تتجاوز هذه  أن  ة، شريطة 
النظام املايل هلذا احلساب اخلاص، مع إطالع اجمللس التنفيذي على تفاصيل هذه الزيدة وأسباهبا كتابًة من 

ة مسبقة من اجمللس التنفيذي خالل التقرير اخلاص ابإلدارة املالية. وجيب على املديرة العامة احلصول على موافق
 ٪ من جمموع االعتمادات األصلية.2عندما تتجاوز نسبة الزيدة  

 املوظفون 

 . 2023- 2022ملخص للوظائف الثابتة احملتملة حبسب الدرجات لفرتة العامني  5م/ 41يرد ف امللحق الرابع للوثيقة  -   7
 1- خيص جمموع الوظائف بدرجة مدير وجيب على املديرة العامة عرض أي تغيري ي عتزم إجراؤه ف هذا امللحق، فيما

 فوقها، على اجمللس التنفيذي للحصول على موافقته املسبقة على التغيري املنشود.  وما

هبا: مكتب الرتبية الدويل لليونسكو،  اخلاصةوجيوز إنشاء وظائف لدى الكياانت التالية وفقاً للن ظم األساسية واللوائح   -  8
لتكنولوجيات  اليونسكو  احلياة، ومعهد  للتعّلم مدى  اليونسكو  الرتبية، ومعهد  لتخطيط  الدويل  اليونسكو  ومعهد 
املعلومات ف جمال الرتبية، ومعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات ف أفريقيا، ومعهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل 

أمريكا الالتينية والكارييب، ومعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة، واملركز الدويل للفيزيء   ف
 هذه الوظائف.   5م/ 41يضم اجلدول الوارد ف امللحق الرابع للوثيقة  النظرية، ومعهد اليونسكو لإلحصاء. وال

لتمويل تعويضات إهناء اخلدمة ومنح اإلعادة إىل الوطن املستحقة للموظفني ٪  1تتضمن تكاليف املوظفني رمساً بنسبة   -  9
الذين يغادرون املنظمة. وي طبق هذا الرسم على تكاليف املوظفني ف إطار العمليات اليت تتضمنها كشوف املرتبات 

وَّل إىل احلساب اخلاص لصندوق تعويضات إهناء اخلدمة الذي سيموِّل بدوره هذه التكال يف شريطة توافر األموال وحي 
 زمة لذلك من هذه التحويالت. الال

]ووفقاً للسياسة املتعلقة ابستخدام احلساب اخلاص لالستثمارات الرأمسالية واالسرتاتيجية، تتضمن امليزانية املوحَّدة املذكورة   - 10
وَّل إىل  ، م درجاً ف التكاليف املعيارية   ٪ 1آنفاً رمساً بنسبة   احلساب اخلاص  هذا ي ستخدم لتمويل تكاليف املوظفني، وحي 

 لتمويل هذه االستثمارات الرأمسالية واالسرتاتيجية مبوجب ما يوافق عليه املؤمتر العام بني احلني واآلخر.[ 

سب هبا االشرتاكات  العملة اليت ُتح

سب بدوالر ال  - 11 دد النسبة املئوية من االشرتاكات اليت حت  املؤمتر العام ف القرار   هواليت املتحدة أو اليورو وفقاً ملا قرر حت 
البالغ  72م/40 سب االشرتاكات املقررة ابليورو على أساس سعر الصرف  يورو للدوالر األمريكي   0.869. وحت 

  الواحد. 
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00100 

 مشروع القرار اخلاص ابلسياسة العامة واإلدارة 

 إنَّ املؤمتر العام، 

 للمديرة العامة مبا يلي:   أيذن  -  1

، على تنفيذ خطة العمل التالية اخلاصة ابلسياسة العامة واإلدارة 2025- 2022مواصلة العمل، خالل الفرتة   )أ(
 من أجل ما يلي: 

الدور  ( 1) األول/أكتوبر    تنيتنظيم  )تشرين  العام  للمؤمتر  واألربعني  والثالثة  واألربعني  تشرين   -الثانية 
( ومثان إىل عشر دورات عادية للمجلس التنفيذي بطريقة تضمن 2025و  2023  لعامي   الثان/نوفمرب 

 حتقيق الفعالية القصوى من حيث التكاليف؛ 

 ؛ للمنظمة  ضمان سري العمل ف اإلدارة العامة  ( 2)

 ملسامهة ف تكاليف تشغيل األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة؛ ا ( 3)

من امليزانية املوحدة   2023- 2022دوالر هلذا الغرض للفرتة    49674300ُتصيص اعتمادات مالية قدرها   )ب(
 اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛ 

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج   ويطلب  -  2
 الذي اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق الناتج واملخرجات التالية:

  اإلدارة القائمة على املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل ُتقيق النتائج املنشودة للمنظمة   :11الناتج التمكيين  

 اهليئتان الرائسيتان

 حتسني سري العمل على حنو رشيد وفعال من حيث التكاليف ف اهليئتني الرائسيتني؛  GBS1.11املحخَرج  

 اإلدارة العامة واملكتب التنفيذي 

املتحدة ف حتقيق  CAB1.11  املحخَرج القيادي داخل منظومة األمم  اليونسكو االسرتاتيجية ودورها  تعزيز مكانة 
 أهداف التنمية املستدامة؛ 
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 اإلشراف الداخلي 
األهداف   ممارسات تعزيز   IOS1.11املحخَرج   املخاطر إلاتحة حتقيق  وإدارة  واملراقبة  اخلاصة ابحلوكمة  اليونسكو 

املعتمدة حتقيقاً منهجياً، وحتسني التنفيذ وزيدة الثقة ابملنظمة، عن طريق األخذ مبا خيص هذا األمر من التوصيات 
 اليت تتمخض عنها عمليات املراجعة واألنشطة االستشارية؛

لتعّلم على صعيد املنظمة واملساءلة اب  والنهوض تعزيز عملية اُتاذ القرارات القائمة على البّينات،   IOS2.11  املحخَرج
عمليات التقييم وتنفيذ التوصيات اليت تتمخض استنتاجات  عن النتائج وفعالية الربامج، عن طريق االستفادة من  

 ؛ هذه العمليات  عنها

 ؛ هاائح اليونسكو ون ظمو لتعزيز املساءلة والتقيد ب IOS3.11  املحخَرج

 املعايري الدولية والشؤون القانونية 

 إدارة املنظمة وتنفيذ الربانمج؛  فاالمتثال للوائح والن ظم  LA1.11املحخَرج  

 األخالقيات 

 ترسيخ ثقافة وبيئة عمل أخالقيتني ف املنظمة.  ETH1.11املحخَرج  
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 الرتبية   - األول  مشروع القرار اخلاص ابلربانمج الرئيسي  

  إنَّ املؤمتر العام، 

  :للمديرة العامة مبا يلي  أيذن  -  1

على تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلربانمج الرئيسي األول اليت تساهم ف   2025-2022العمل خالل الفرتة   )أ(
املتوسطة األجل )الوثيقة   االسرتاتيجيةحتقيق األهداف االسرتاتيجية األربعة للمنظمة ونواجتها التسعة احملددة ف  

اخلاص ابلتعليم   4ما هدف التنمية املستدامة  سيّ  (؛ واليت تستند إىل أهداف التنمية املستدامة، وال4م/41
واملتمثل ف "ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة   2030حىت عام  

اخلاص   4بلوغ هدف التنمية املستدامة  لالسنوات املتبقية احلامسة    خاللمساعدة البلدان  على  للجميع"؛ و 
؛ واالضطالع ابملهمة اليت أسندها اجملتمع الدويل إىل املنظمة  حتقيق هذا اهلدفف 2030ابلتعليم حىت عام 

 4ف هذا الصدد، وهي املهمة املتمثلة ف ريدة وتنسيق املساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة  
 املتفق عليه دولياً بشأن التعليم ورصد التقدم احملرز ف هذا اجملال؛ 

 األولويتني العامتني للمنظمة املتمثلتني ف تعزيز املساواة بني اجلنسني وتلبية احتياجات أفريقيا، اإلسهام ف  )ب(
وإيالء اهتمام خاص ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وتلبية احتياجات الشباب، وذلك إقراراً 

اش اجملتمعات واالنتقال إىل جمتمعات أكثر استدامة ابلدور األساسي للتعليم اجليد واملنصف مدى احلياة ف إنع
 وإنصافاً، من أجل حتقيق ما يلي:

لتنمية  ( 1) أنشطة  التعّلم مدى احلياة للجميع من خالل توفري  النهوض ابلتعليم اجليد واملنصف وفرص 
 : القدرات، وإسداء املشورة بشأن السياسات، وتقدمي الدعم التقين إىل الدول األعضاء، وذلك عرب

اهتمام  إيالء  التعلم، مع  التعليم بغية ضمان املساواة بني اجلميع من حيث فرص  تعزيز مرونة نظم 
األزمات من  واملتضررة  املستضعفة  للفئات  اجليدة و   ؛خاص  والتشريعات  والسياسات  البياانت  دعم 

فضالً عن ممارسات التدريس والتعّلم ف بيئات التعّلم احملّسنة، اليت تنطوي أيضاً على النهوض ابملساواة 
تعزيز التعليم املفضي إىل التحول و بني اجلنسني ف التعليم ومن خالله وعلى دمج الثقافة واإلبداع؛  

امل تزويد  العامل بوصفهم مواطنني عامليني املنشود من أجل  احلياة ف  للمشاركة ف  يلزمهم  تعلمني مبا 
متكني األطفال والشباب والكبار و مسؤولني واملسامهة ف بناء جمتمعات سلمية وصحية ومستدامة؛  

العمل  سوق  ومتطلبات  األفراد  احتياجات  لتلبية  الالزمة  واملهارات  ابملعارف  انتفاعهم  خالل  من 
وضع سياسات لتعزيز تدريب املعلمني، ودعم تنمية قدراهتم املهنية، واحلد من النقص ف و واجملتمع؛  
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تتيح التعلم مدى احلياة من   حبيث  تعليمالن ظم    تطويرمواصلة األخذ بنهج شامل لو املعلمني املؤهلني؛  
 خالل فتح س بل شاملة ومرنة جتمع بني فرص التعلم النظامي وغري النظامي وغري الرمسي؛ 

من خالل تعبئة الشركاء  4توجيه التقدم العاملي حنو حتقيق الغايت الطموحة هلدف التنمية املستدامة   ( 2)
جهود منسقة، ورسم مالمح برانمج العمل العاملي اخلاص ابلتعليم، وضمان بقاء التعليم ضمن ف إطار  

 تعزيز  تكارات الرقمية لضمانأولويت السياسات والربامج اإلمنائية، واالستفادة من التكنولوجيات واالب
. والسعي إىل إجياد حلول عادلة وشاملة ومبتكرة من خالل البحث الئمالتعلم الشامل والفعال وامل

 واالستشراف والرصد والرتويج وإقامة الشبكات؛ 

قدرها   ( ـ)ج مالية  اعتمادات  للفرتة    526267000ُتصيص  الغرض  هلذا  امليزانية   2023-2022دوالر  من 
دوالر منها على معاهد   114506000اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل، وتوزيع    املوحدة 

 السبعة املعنية ابلرتبية؛  1الفئة  

  : من املديرة العامة القيام مبا يلي ويطلب -  2

التعاون بني القطاعات، بغية حتقيق النواتج   تشملبسبل    تنفيذ خمتلف األنشطة اليت أيذن هبا هذا القرار،  )أ(
 واملخرجات اخلاصة ابلربانمج الرئيسي األول؛ 

موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج الذي اعتمده املؤمتر  )ب(
 العام وعن حتقيق النواتج واملخرجات التالية:

  التعليم اجليد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع  ضمان   -   1الناتج  

تزويد نظم التعليم مبا يلزم لتعزيز اإلدماج والتصدي للتهميش والنهوض ابحلقوق، ويشمل  ED1.1  املحخَرج
 ذلك نظم التعليم يف األوضاع املتأثرة ابألزمات؛ 

اتسام نظم التعليم الكفيلة إبحداث التحول املنشود على الصعيد اجلنسان ابلقدرة على متكني  ED2.1املحخَرج  
تعّلم آمنة، وإزالة احلواجز التعليمية اليت تعرتض سبيل الفتيات والنساء بوجه خاص،   املتعلمني، وضمان وجود بيئات

 واليت تفاقمت بسبب أزمة التعلم؛  

تزويد املتعلمني ابملهارات املناسبة لتلبية متطلبات األفراد وسوق العمل واجملتمع من خالل حمو  ED4.1املحخَرج  
 ين واملهين والعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والريضيات والتعليم العايل؛ األمية والتعليم والتدريب ف اجملال التق

أزمة كوفيد ED5.1املحخَرج   أحدثتها  اليت  التغرّيات  ملواجهة  ودعمهم  املعلمني  نتائج   19-تدريب  ولتحسني 
 التعلم؛ 
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تعزيز نظم التعليم من حيث القدرة على الصمود واجلودة واإلنصاف من أجل االستجابة مبرونة   ED6.1املحخَرج  
 ؛4دف التنمية املستدامة  لبيئات التعلم املتطورة والوفاء على حنو أفضل اباللتزامات املتعلقة هب 

، ووضع برانمج العمل العاملي اخلاص 4تعزيز التنسيق الدويل لتحقيق هدف التنمية املستدامة    -  2الناتج  
  ابلتعليم استنادا  إىل البحث واالستشراف واالبتكار 

بتحسني   4اسرتشاد سياسات التعليم والقرارات املالية الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة   ED7.2املحخَرج  
 التنسيق والبياانت والرصد واملعارف والشراكات املبتكرة؛ 

وضع تصور جديد للتعليم والتعلم من خالل البحوث اجلامعة للتخصصات، واالستشراف،  ED9.2املحخَرج  
 مة؛ ومناقشة السياسات العا 

  تعزيز اإلدماج ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية والقوالب النمطية   -   7الناتج  

متكني املتعلمني من خالل التعليم الكفيل إبحداث التحول املنشود من أجل التمتع حبياة صحية   ED3.7املحخَرج  
 مواطنني عامليني مبدعني ومسؤولني؛ كوتعزيز التنمية املستدامة والتفاعل مع العامل  

 تعزيز تبادل املعارف وتنمية املهارات يف العصر الرقمي   -   8الناتج  

 االستفادة من التكنولوجيات واالبتكارات الرقمية لضمان تعلم أمشل وأكثر فعالية ومالءمة.  ED8.8املحخَرج  
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 مشروع القرار اخلاص مبكتب الرتبية الدويل لليونسكو 

  إنَّ املؤمتر العام، 
 ، 2021-2020بتقرير مكتب الرتبية الدويل لليونسكو لفرتة العامني  إذ حييط علماً  

أبمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملكتب الرتبية الدويل لضمان قدرته على تقدمي اخلدمات إىل الدول األعضاء   ويقر
 ف الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم ابملرونة والفعالية والكفاءة واالستدامة، 

للجهود اليت بذهلا جملس مكتب الرتبية الدويل واجمللس التنفيذي واملديرة العامة لليونسكو لتنفيذ التدابري  رب عن تقديرهويع
األسس ووضع  الدويل  الرتبية  مكتب  تنظيم  إلعادة  للقرارين    الالزمة   االنتقالية  وفقاً  اجلديدة،  مهمته   15م/40لتنفيذ 

 ، 12ت/ م209و

ابملسامهة املتخصصة ملكتب الرتبية الدويل ف حتقيق ما يرتبط بعمله من األهداف االسرتاتيجية للمنظمة والنواتج   ينوه -  1
 سّيما فيما يتعلق ابملناهج الدراسية، وإانطته مبا يلي:  واملخرجات اخلاصة ابلربانمج الرئيسي األول، وال

ه، وتعزيز الرؤية االستشرافية من أجل اإلسهام ف توفري توحيد عمل اليونسكو بشأن املناهج الدراسية وتوطيد  )أ(
 التعليم املنصف والشامل للجميع وحتقيق التنمية املستدامة للجميع؛ 

بناء قاعدة معرفية بشأن املناهج الدراسية، وإجراء أحدث البحوث والدراسات املقارنة األكثر تقدماً، وإاتحة  )ب(
 دراسية واملمارسات اجليدة؛ األدوات املنهجية ومناذج املناهج ال

وضع قواعد وأدوات تقنينية فيما يتعلق ابملناهج الدراسية ميكنها توجيه الدول األعضاء ودعمها ف حتديد  ( ـ)ج
 سياساهتا واسرتاتيجياهتا العامة؛ 

سّيما البلدان النامية، فيما يتعلق إبعداد املناهج الدراسية وإصالحها  تلبية احتياجات الدول األعضاء، وال )د(
من خالل تنمية القدرات وتوفري املساعدة التقنية، وتعزيز احلوار بشأن السياسات وتبادل اخلربات ف جمال 

 ء؛ إعداد املناهج الدراسية واملمارسات اجليدة بني الدول األعضا

للقرن احلادي والعشرين بني املالئمة  بشأن املناهج الدراسية    العمل بصفة منرب للربط الشبكي وللحوار الشامل )هـ(
بوجه خاص على دور  الرتكيز  املعنية، مع  الدولية واملؤسسات األكادميية  املنظمات  املعنية، ومنها  اجلهات 

لتنمية املستدامة والتغيري االجتماعي والتصدي للتحديت التعليم ف إحداث التحول املنشود سعياً إىل حتقيق ا
 العاملية؛ 

 وضع برامج تدريبية، ابلتعاون مع اجلامعات وسائر اجلهات املعنية من خمتلف مناطق العامل؛  )و(
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األعضاء وعامة  )ز( للدول  وإاتحتها  الدويل،  الرتبية  اخلاصة مبكتب  التارخيية  والواثئق  احملفوظات  احلفاظ على 
 لناس؛ ا

من جملس مكتب الرتبية الدويل احلرص لدى اعتماد ميزانية املكتب، وفقاً للنظام األساسي للمكتب وهلذا   ويطلب -  2
  :القرار، على ما يلي

ضمان استدامة انسجام أهداف مكتب الرتبية الدويل وأنشطته مع أهداف اليونسكو االسرتاتيجية والنواتج   )أ(
 ج الرئيسي األول؛واملخرجات اخلاصة ابلربانم 

دعم املبادرات األساسية للمكتب من أجل اإلسهام ف حتقيق الـم خرَجني اخلاصني ابلربانمج الرئيسي األول  )ب(
 الحقاً؛  6الواردين ف الفقرة  

تعزيز التعاون مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني املكتب من مواصلة حتقيق هدفه  ( ـ)ج
املتمثل ف أداء دور جهة التنسيق العاملية لليونسكو ومنربها للمعارف واحلوار والتعاون بشأن املناهج الدراسية، 

لتعليم من خالل األخذ برؤية شاملة واستشرافية ومشرتكة بني واإلسهام ف عمل اليونسكو ف جمال الرتبية وا
 القطاعات؛ 

دوالر ملكتب الرتبية الدويل من امليزانية املوحدة للفرتة   19048100بتخصيص اعتمادات مالية قدرها  وحييط علماً   -  3
اعتمادات مالية قدرها    وأيذن؛  2023- 2022 املكتب عن طريق ُتصيص  العامة بدعم   4048100للمديرة 

 دوالر هلذا الغرض من امليزانية العادية للربانمج الرئيسي األول؛ 

حلكومة فرنسا وسويسرا ولسائر املؤسسات اليت سامهت ف أنشطة مكتب الرتبية الدويل مسامهة   ويعرب عن عرفانه -  4
 وما بعدها؛   2023-2022إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة   ويدعوها فكرية أو مالية،  

الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية والوكاالت املاحنة واملؤسسات  د ويناش -  5
والقطاع اخلاص املسامهة ابملال وبوسائل أخرى مناسبة ف تنفيذ أنشطة مكتب الرتبية الدويل وتنميتها بصورة فعالة 

امل إىل  املسندة  للمهمة  وفقاً  األعضاء،  الدول  الدراسية، خلدمة  املناهج  جمال  ف  متخصصاً  معهداً  بوصفه  كتب 
 ؛ 2029- 2022وألهداف اليونسكو االسرتاتيجية للفرتة 

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن إسهام مكتب   ويطلب -  6
  : للربانمج الرئيسي األولخرَجني التاليني م  ـالرتبية الدويل ف حتقيق ال

تعزيز نظم التعليم من حيث القدرة على الصمود واجلودة واإلنصاف من أجل االستجابة مبرونة   ED6.1املحخَرج  
 ؛4لبيئات التعلم املتطورة والوفاء على حنو أفضل اباللتزامات املتعلقة هبدف التنمية املستدامة  

للتعليم والتعلم من خالل البحوث اجلامعة للتخصصات، واالستشراف، وضع تصور جديد   ED9.2  املحخَرج
  ومناقشة السياسات العامة. 
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01200 

 مشروع القرار اخلاص مبعهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية 

 إنَّ املؤمتر العام، 

 ، 2021- 2020بتقرير معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية لفرتة العامني إذ حييط علماً  

أبمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملعهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية لضمان قدرته على تقدمي اخلدمات   ويقر
 والفعالية والكفاءة واالستدامة،نة  ابملرو   تتسم  استباقية  بطريقة   املناسب  الوقت   ف   األعضاء   الدول   إىل

 لرتبيـة ف تنفيذ الربانمج الرئيسي األول، أبمهية الدور الذي يؤديه معهد اليونسكـو الدويل لتخطيط اويقر أيضاً  

،  2023- 2022من جملس إدارة معهد اليونسكـو الدويل لتخطيط الرتبيـة احلرص لدى اعتماد ميزانية املعهد للفرتة    يطلب  -   1
  :وفقاً للنظام األساسي للمعهد وهلذا القرار، على ما يلي

اخلاصة  )أ( واملخرجات  والنواتج  االسرتاتيجية  اليونسكو  أهداف  مع  وأنشطته  املعهد  أهداف  انسجام  ضمان 
 ابلربانمج الرئيسي األول؛ 

 تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما خيص ُتطيط النظم التعليمية وإدارهتا وتنظيمها؛  )ب(

من أجل   ، ف ابريس وبوينس آيريس وداكارإذ ميلك مكاتب    ،االستفادة من وجود املعهد ف ثالث قارات ( ـ)ج
وتقييمها  وإدارهتا  الرتبية  برامج  ُتطيط  جمال  ف  واألقاليمية  اإلقليمية  ودون  الوطنية  التدريب  برامج  تعزيز 

املعنية ابلرتبية والتابعة لليونسكو، وكذلك مع معهد اليونسكو   1ورصدها، ابلتعاون مع سائر معاهد الفئة  
 يدانية لليونسكو؛  لإلحصاء واملكاتب امل

إجراء أنشطة للبحث والتطوير ترمي إىل النهوض ابملعارف ف جمال ُتطيط برامج الرتبية وإدارهتا، وإىل إعداد  )د(
 املنهجيات واألدوات ملساعدة الدول األعضاء ف ُتطيط نظمها التعليمية وإدارهتا؛ 

وينشرها على نطاق واسع، وميّكن من تبادل اخلربات   العمل بوصفه مركزاً جيمع املعارف واملعلومات واملوارد )هـ(
 فيما يتعلق بتخطيط برامج الرتبية وإدارهتا فيما بني الدول األعضاء؛ 

تنفيذ مشاريع املساعدة التقنية ف جمال اختصاص املعهد لتقدمي املساعدة العملية للدول األعضاء ابلتزامن مع  )و(
 املستدامة على املستوى الوطين؛ تعزيز بناء القدرات التقنية والقيادة  

دوالر ملعهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية من   55000200بتخصيص اعتمادات مالية قدرها    وحييط علماً  -  2
عن طريق ُتصيص اعتمادات مالية قدرها   املعهدللمديرة العامة بدعم    وأيذن ؛  2023- 2022امليزانية املوحدة للفرتة  

 دوالر هلذا الغرض من امليزانية العادية للربانمج الرئيسي األول؛   4280200
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للدول األعضاء واملنظمات اليت دعمت أنشطة معهد اليونسكـو الدويل لتخطيط الرتبيـة عن طريق   ويعرب عن عرفانه -  3
املسامهات الطوعية والرتتيبات التعاقدية، وكذلك للحكومتني األرجنتينية والفرنسية لتوفريمها مبان املعهد جماانً ومتويل 

 وما بعدها؛   2023-2022ل الفرتة  مجيعاً إىل مواصلة دعمه خال   ويدعوهاصيانتها بصورة دورية، 

الدول األعضاء منح أو جتديد أو زيدة مسامهاهتا الطوعية الرامية إىل تعزيز أنشطة معهد اليونسكـو الدويل   ويناشد  -  4
لتخطيط الرتبيـة وفقاً للمادة الثامنة من نظامه األساسي، لكي يتسىن للمعهد، بفضل هذه املوارد اإلضافية واملبان 

توفرها له احلكومتان الفرنسية واألرجنتينية، حتسني تلبيته الحتياجات الدول األعضاء من أجل حتقيق أولويت اليت  
 ؛ 2029-2022الربانمج الرئيسي األول وأهداف اليونسكو االسرتاتيجية للفرتة  

التقارير النظا  ويطلب -  5 مية، مبعلومات عن إسهام معهد من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار 
  : رجات التالية للربانمج الرئيسي األولـم خاليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية ف حتقيق ال

تزويد نظم التعليم مبا يلزم لتعزيز اإلدماج والتصدي للتهميش والنهوض ابحلقوق، ويشمل ذلك  ED1.1املحخَرج  
 ابألزمات؛ نظم التعليم ف األوضاع املتأثرة  

تعزيز نظم التعليم من حيث القدرة على الصمود واجلودة واإلنصاف من أجل االستجابة مبرونة   ED6.1املحخَرج  
 ؛4لبيئات التعلم املتطورة والوفاء على حنو أفضل اباللتزامات املتعلقة هبدف التنمية املستدامة  

حوث اجلامعة للتخصصات، واالستشراف، وضع تصور جديد للتعليم والتعلم من خالل الب ED9.2املحخَرج  
 ومناقشة السياسات العامة. 
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01300 

  مشروع القرار اخلاص مبعهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة

  إنَّ املؤمتر العام، 

 ، 2021- 2020بتقرير معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة لفرتة العامني إذ حييط علماً  

احلياة لضمان قدرته على تقدمي اخلدمات إىل  أبمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملعهد اليونسكو للتعّلم مدى  ويقر
 واالستدامة،   الدول األعضاء ف الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم ابملرونة والفعالية والكفاءة 

أبمهية الدور الذي يؤديه معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة بوصفه أحد معاهد اليونسكو الرئيسية املعنية ابلرتبية،   ويقر أيضاً 
وإبسهامه ف وظائف املنظمة )بوصفها خمترباً لألفكار، وهيئة تقنينية، ومركزاً لتبادل املعلومات، وجهة لبناء القدرات، وعاماًل 

للتعّلم مدى احلياة على   اً مركز امتياز عاملي  يصبح زاً للتعاون الدويل( ف جماالت اختصاصها، وأبمهية اجلهود اليت يبذهلا لحفا 
 الصعيد الرتبوي العاملي، 

 التحضري   ف سياقأبمهية املفهوم الشامل املتمثل ف التعّلم مدى احلياة لربانمج اليونسكو الرئيسي األول    ويقر فضالً عن ذلك 
 ، ف هذا اجملال ( الذي سيتمخض عن إطار عمل عاملي جديد 2022للمؤمتر الدويل السابع لتعليم الكبار )

ويثين -  1 األهداف   يشدد  من  بعمله  يرتبط  ما  حتقيق  ف  احلياة  مدى  للتعّلم  اليونسكو  ملعهد  املهمة  املسامهة  على 
سّيما فيما يتعلق بتعزيز التعّلم مدى  الرئيسي األول، والاالسرتاتيجية للمنظمة والنواتج واملخرجات اخلاصة ابلربانمج  

احلياة للجميع عن طريق الرتويج وتنمية القدرات والبحث والربط الشبكي، مع الرتكيز على سياسات واسرتاتيجيات 
 التعّلم مدى احلياة، وعلى حمو األمية واكتساب املهارات األساسية وتعّلم الكبار وتعليمهم؛ 

 ، 2023- 2022من جملس إدارة معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة احلرص لدى اعتماد ميزانية املعهد للفرتة  ويطلب  -   2
  :وفقاً للنظام األساسي للمعهد وهلذا القرار، على ما يلي

اخلاصة  )أ( واملخرجات  والنواتج  االسرتاتيجية  اليونسكو  أهداف  مع  وأنشطته  املعهد  أهداف  انسجام  ضمان 
 ابلربانمج الرئيسي األول؛ 

 6 تعزيز وتطوير برامج املعهد من أجل اإلسهام ف حتقيق خمرجات الربانمج الرئيسي األول الواردة ف الفقرة )ب(
 الحقاً؛ 

عاملي ف جمال التعّلم مدى احلياة، وعلى االضطالع المتياز الاملعهد على االضطالع بدور مركز اتعزيز قدرة  ( ـ)ج
احلياة وحمو األمية   ى مبسؤولياته احملددة فيما يتعلق بتعزيز السياسات واالسرتاتيجيات اخلاصة مبجال التعلم مد 

 وتعّلم الكبار وتعليمهم؛ 

 يذ إطار عمل بيليم ورصد تنفيذه؛ اُتاذ التدابري الالزمة ملتابعة تنف )د(
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( وإطار العمل اجلديد بشأن تعّلم الكبار 2022تنسيق عملية التحضري للمؤمتر الدويل السابع لتعليم الكبار ) )هـ(
 وتعليمهم ف سياق التعّلم مدى احلياة؛ 

املعهد من االضطالع ابملهمة   مواصلة العمل مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني  )و(
 املسندة إليه؛ 

 تنفيذ مشاريع املساعدة التقنية ف جمال اختصاص املعهد ف الدول األعضاء؛  )ز(

دوالر ملعهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة من امليزانية    12955400 قدرها بتخصيص اعتمادات مالية    وحييط علماً  -  3
اعتمادات مالية قدرها   وأيذن ؛  2023- 2022املوحدة للفرتة   العامة بدعم املكتب عن طريق ُتصيص  للمديرة 

 دوالر هلذا الغرض من امليزانية العادية للربانمج الرئيسي األول؛   1567400

هامبورغ لدعمها املتواصل ملعهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة عن طريق   وبلدية للحكومة األملانية  ويعرب عن عرفانه -  4
سّيما الوكالة  مالية كبرية وتوفري مبان املعهد جماانً، وكذلك للدول األعضاء األخرى واملنظمات، والتقدمي مسامهة  

السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية وحكومة النرويج، اليت سامهت ف أنشطة املعهد مسامهة فكرية ومالية، 
 وما بعدها؛   2023-2022إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة    ويدعوها 

احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية والوكاالت املاحنة واملؤسسات   الدولية الدول األعضاء واملنظمات    ويناشد  -  5
والقطاع اخلاص املسامهة أو جتديد املسامهة ابملال وبوسائل أخرى مناسبة لتمكني معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة 

 ؛ 2029-2022للفرتة    من اإلسهام ف حتقيق أولويت الربانمج الرئيسي األول وأهداف اليونسكو االسرتاتيجية

العامة موافاة    ويطلب  -  6 النظامية، مبعلومات عن إسهام معهد   اهليئتني من املديرة  التقارير  الرائسيتني دوريً، ف إطار 
  :رجات التالية للربانمج الرئيسي األولـم خ اليونسكو للتعّلم مدى احلياة ف حتقيق ال

تزويد املتعلمني ابملهارات املناسبة لتلبية متطلبات األفراد وسوق العمل واجملتمع من خالل حمو  ED4.1املحخَرج  
 األمية والتعليم والتدريب ف اجملال التقين واملهين والعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والريضيات والتعليم العايل؛ 

د واجلودة واإلنصاف من أجل االستجابة مبرونة  تعزيز نظم التعليم من حيث القدرة على الصمو    ED6.1املحخَرج  
 ؛4لبيئات التعلم املتطورة والوفاء على حنو أفضل اباللتزامات املتعلقة هبدف التنمية املستدامة  

وضع تصور جديد للتعليم والتعلم من خالل البحوث اجلامعة للتخصصات، واالستشراف،  ED9.2املحخَرج  
 ومناقشة السياسات العامة. 
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01400 

 مشروع القرار اخلاص مبعهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية 

  إنَّ املؤمتر العام، 

 ، 2021- 2020بتقرير معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات ف جمال الرتبية لفرتة العامني إذ حييط علماً  

ولوجيات املعلومات ف جمال الرتبية إىل مركز إلجراء البحوث ابلتطور اإلجيايب املتمثل ف حتويل معهد اليونسكو لتكن  ويرحب 
 الطليعية والرتويج للسياسات ف جمال استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ف التعليم،

أبمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملعهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات ف جمال الرتبية لضمان قدرته على   ويقر
 تقدمي اخلدمات إىل الدول األعضاء ف الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم ابملرونة والفعالية والكفاءة واالستدامة، 

على املسامهة املهمة ملعهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات ف جمال الرتبية ف حتقيق ما يرتبط بعمله   يشدد ويثين -  1
سّيما فيما خيص ترويج  من أهداف اليونسكو االسرتاتيجية والنواتج واملخرجات اخلاصة ابلربانمج الرئيسي األول، وال

اخلاص اخلدمات  وتقدمي  القدرات  وتنمية  العامة  املعلومات السياسات  تكنولوجيات  استخدام  ابملعارف ف جمال  ة 
 واالتصاالت ف التعليم، عن طريق ما يلي:

إجراء حبوث قائمة على البّينات بشأن السياسات، وإجراء دراسات حتليلية، ومجع ونشر املعلومات اخلاصة  )أ(
 ال التعليم؛ أبفضل املمارسات املتعلقة ابستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ف جم 

تقدمي املساعدة التقنية، وتزويد الدول األعضاء ابملعارف واملعلومات اخلاصة ابستخدام تكنولوجيات املعلومات  )ب(
واالتصاالت ف جمال التعليم، مع الرتكيز بوجه خاص على املعلمني واملتعلمني واملضامني الرقمية للمناهج 

 بطريقة صحية وسليمة ف التعليم النظامي وغري النظامي؛ الدراسية وعلى استخدام الوسائل الرقمية  

من جملس إدارة معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات ف جمال الرتبية احلرص لدى اعتماد ميزانية املعهد   ويطلب -  2
  : ، وفقاً للنظام األساسي للمعهد وهلذا القرار، على ما يلي2023-2022للفرتة  

أهداف معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات ف جمال الرتبية وأنشطته مع أهداف   ضمان استدامة انسجام  )أ(
 اليونسكو االسرتاتيجية والنواتج واملخرجات اخلاصة ابلربانمج الرئيسي األول؛ 

مة مواصلة العمل مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني املعهد من االضطالع ابمله )ب(
 املسندة إليه؛ 

دوالر ملعهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات ف جمال   2554600بتخصيص اعتمادات مالية قدرها  وحييط علماً   -  3
للمديرة العامة بدعم املعهد عن طريق ُتصيص اعتمادات   وأيذن؛  2023- 2022الرتبية من امليزانية املوحدة للفرتة  

 غرض من امليزانية العادية للربانمج الرئيسي األول؛ دوالر هلذا ال  717600مالية قدرها 
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حلكومة االحتاد الروسي ملسامهتها املالية ف أنشطة معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات ف ويعرب عن عرفانه   -  4
عماً فكريً جمال الرتبية ولتوفريها مبان املعهد جماانً، وكذلك للدول األعضاء واملنظمات اليت دعمت أنشطة املعهد د

 وما بعدها؛  2023- 2022إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة   ويدعوها ومالياً،  

الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية والوكاالت املاحنة واملؤسسات والقطاع    ويناشد  -   5
اخلاص املسامهة أو جتديد املسامهة ابملال وبوسائل أخرى مناسبة لتمكني معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات ف جمال  

 ؛  2029- 2022الربانمج الرئيسي األول وأهداف اليونسكو االسرتاتيجية للفرتة  الرتبية من اإلسهام ف حتقيق أولويت  

التقارير النظامية، مبعلومات عن إسهام معهد   ويطلب -  6 من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار 
  : اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات ف جمال الرتبية ف حتقيق الـم خرَجني التاليني للربانمج الرئيسي األول

والتعلم من خالل البحوث اجلامعة للتخصصات، واالستشراف، وضع تصور جديد للتعليم   ED9.2  املحخَرج
 ؛ ومناقشة السياسات العامة

 االستفادة من التكنولوجيات واالبتكارات الرقمية لضمان تعلم أمشل وأكثر فعالية ومالءمة.  ED8.8املحخَرج  
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01500 

 مشروع القرار اخلاص مبعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا 

  إنَّ املؤمتر العام، 

 ، 2021- 2020بتقرير معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات ف أفريقيا لفرتة العامني  إذ حييط علماً  

أبمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات ف أفريقيا لضمان قدرته على تقدمي   ويقر
 واالستدامة،  والكفاءة   والفعالية  ابملرونة   تتسم  استباقية  بطريقة   املناسب  الوقت  ف األعضاء  الدول   اخلدمات إىل

سّيما ف  أبمهية الدور الذي يضطلع به املعلمون ف توفري التعليم اجليد وتلبية احتياجات الدول األعضاء، وال  ويقر أيضاً 
 م، أفريقيا، لتنمية القدرات الوطنية الالزمة إلعداد املعلمني األكفاء واستبقائهم وإدارة شؤوهن

ابلدور الرئيسي الذي يضطلع به معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات ف أفريقيا ف تنفيذ أنشطة   ويقر فضالً عن ذلك 
 الربانمج الرئيسي األول املوضوعة لصاحل األولوية العامة املتمثلة ف أفريقيا؛ 

أفريقيا ف حتقيق ما يرتبط بعمله من   يشدد ويثين -  1 القدرات ف  لبناء  الدويل  اليونسكو  املهمة ملعهد  على املسامهة 
سّيما فيما خيص حتسني  أهداف اليونسكو االسرتاتيجية والنواتج واملخرجات اخلاصة ابلربانمج الرئيسي األول، وال

  :ريق ما يليإعداد املعلمني وتنمية قدراهتم املهنية، عن ط جودة التعليم و 

سرتاتيجية اليونسكو  ، ابالستعانة ابتقدمي الدعم مع الرتكيز على وضع وتنفيذ سياسات فعالة خاصة ابملعلمني )أ(
اخلاصة ابملعلمني ومبادرة اليونسكو بشأن املعلمني، وبسائر األدوات اليت توفرها اليونسكو لتحسني جودة 

املعلمني،  إلعداد  املستخدمة  الدراسية  املعلمني  املناهج  أتهيل  أ طر  لقضاي   ،وجودة  التحليلية  والدراسات 
وتدريب املسؤولني عن إعداد املعلمني على كل املستويت على استخدام أساليب مبتكرة لتنمية   ،اجلنسني

 قدرات املعلمني؛ 

يما يتعلق ابملعايري سّيما ف بناء قدرات املؤسسات املعنية إبعداد املعلمني ف جمايل اإلدارة وضمان اجلودة، وال )ب(
إلدراج  والتخطيط  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيات  استخدام  على  القائمة  ابملعلمني  اخلاصة  املهنية 

املعلومات واالتصاالت ف االسرتاتيجيات التعليمية، ووضع برامج إلعداد املعلمني تستند إىل   ت تكنولوجيا
توح والتعّلم عن ب عد، وتنمية قدرات املعلمني عن طريق برامج تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والتعّلم املف

 تدريبية متاحة على اإلنرتنت تفضي إىل منح شهادات؛

من جملس إدارة معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات ف أفريقيا احلرص لدى اعتماد ميزانية املعهد للفرتة   ويطلب -  2
  :ذا القرار، على ما يلي، وفقاً للنظام األساسي للمعهد وهل2023- 2022
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اخلاصة  )أ( واملخرجات  والنواتج  االسرتاتيجية  اليونسكو  أهداف  مع  وأنشطته  املعهد  أهداف  انسجام  ضمان 
 ابلربانمج الرئيسي األول؛ 

مواصلة العمل مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني املعهد من االضطالع ابملهمة  )ب(
 املسندة إليه؛ 

دوالر ملعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات ف أفريقيا   14321900بتخصيص اعتمادات مالية قدرها  وحييط علماً   -  3
للمديرة العامة بدعم املعهد عن طريق ُتصيص اعتمادات مالية  وأيذن ؛ 2023-2022من امليزانية املوحدة للفرتة  

 يسي األول؛ دوالر هلذا الغرض من امليزانية العادية للربانمج الرئ  1980900قدرها 

القدرات ف   ويعرب عن عرفانه -  4 لبناء  الدويل  اليونسكو  للدول األعضاء واملنظمات اليت سامهت ف أنشطة معهد 
 وما بعدها؛   2023-2022إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة   ويدعوهاأفريقيا مسامهة فكرية أو مالية،  

املنظمات الدولية غري احلكومية والوكاالت املاحنة واملؤسسات الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية و  ويناشد  -  5
املسامهة  اخلاص  املسامهة   والقطاع  لبناء   أو جتديد  الدويل  اليونسكو  لتمكني معهد  مناسبة  وبوسائل أخرى  ابملال 

جية للفرتة القدرات ف أفريقيا من املسامهة ف حتقيق أولويت الربانمج الرئيسي األول وأهداف اليونسكو االسرتاتي
 ؛ 2029- 2022

التقارير النظامية، مبعلومات عن إسهام معهد   ويطلب -  6 من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار 
  :اليونسكو الدويل لبناء القدرات ف أفريقيا ف حتقيق الـم خرَجني التاليني للربانمج الرئيسي األول

أزمة كوفيد ED5.1املحخَرج   أحدثتها  اليت  التغرّيات  ملواجهة  ودعمهم  املعلمني  نتائج   19-تدريب  ولتحسني 
 التعلم؛ 

وضع تصور جديد للتعليم والتعلم من خالل البحوث اجلامعة للتخصصات، واالستشراف،  ED9.2املحخَرج  
 ومناقشة السياسات العامة. 
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 تعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييبمشروع القرار اخلاص مبعهد اليونسكو الدويل لل 

  إنَّ املؤمتر العام، 

 ، 2021- 2020بتقرير معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل ف أمريكا الالتينية والكارييب لفرتة العامني   إذ حييط علماً 

أبمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملعهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل ف أمريكا الالتينية والكارييب لضمان   ويقر
األعضا الدول  إىل  اخلدمات  تقدمي  على  املناسب  ءقدرته  الوقت  والكفاءة   ف  والفعالية  ابملرونة  تتسم  استباقية  بطريقة 

 واالستدامة،

ابلدور االسرتاتيجي الذي يضطلع به معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل ف أمريكا الالتينية والكارييب فيما   ويقر أيضاً 
 ف الدول األعضاء الواقعة ف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، خيص جتديد التعليم العايل وتعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية  

الالتينية والكارييب إىل إيالء األولوية للهدفني   يدعو -  1 العايل ف أمريكا  للتعليم  الدويل  اليونسكو  إدارة معهد  جملس 
  :التاليني ف برانمج املعهد 

التعاون فيما بني اجلامعات، وكذلك التعاون بني سائر مؤسسات التعليم العايل،  )أ( توفري منرب إقليمي لتعزيز 
سّيما عن طريق تيسري مشاركة كراسي اليونسكو اجلامعية املعنية ابلتعليم العايل مشاركة نشيطة ف هذا  وال

 التعاون وتيسري إقامة شراكات فكرية فيما بينها؛  

ل )ب( تطبيق التصدي  طريق رصد  عن  املنطقة  العايل ف  التعليم  على  الدويل  الطابع  إبضفاء  املتعلقة  لتحديت 
االتفاقية اإلقليمية اخلاصة ابالعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية ف أمريكا الالتينية 

 عرتاف ابملؤهالت املتعلقة ابلتعليم العايل؛ ، واملسامهة ف رصد تطبيق االتفاقية العاملية لال2019والكارييب لعام  

على الصعيد العاملي، ابعتباره معهد اليونسكو الوحيد املتخصص ف  للمعهد توسيع نطاق املسامهات اجملدية   ( ـ)ج
جمال التعليم العايل، وذلك من خالل توفري فرص تنمية القدرات، وتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب، واملسامهة 

دمي املعهد ف توسيع قاعدة املعارف املتعلقة بسياسات التعليم العايل ف مجيع أحناء العامل، ومن ََث ضمان تق 
 الدعم التقين املناسب ألولويت الدول األعضاء ف هذا اجملال.

اعتماد   ويطلب -  2 الالتينية والكارييب احلرص لدى  العايل ف أمريكا  للتعليم  الدويل  اليونسكو  من جملس إدارة معهد 
   :ما يلي، وفقاً للنظام األساسي للمعهد وهلذا القرار، على  2023- 2022ميزانية املعهد للفرتة  

اخلاصة  )أ( واملخرجات  والنواتج  االسرتاتيجية  اليونسكو  أهداف  مع  وأنشطته  املعهد  أهداف  انسجام  ضمان 
 ابلربانمج الرئيسي األول؛ 
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مواصلة العمل مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني املعهد من االضطالع ابملهمة  )ب(
 املسندة إليه؛ 

دوالر ملعهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل ف أمريكا   2732800بتخصيص اعتمادات مالية قدرها    وحييط علماً  -  3
للمديرة العامة بدعم املعهد عن طريق ُتصيص   وأيذن؛  2023-2022الالتينية والكارييب من امليزانية املوحدة للفرتة  

 امليزانية العادية للربانمج الرئيسي األول؛   دوالر هلذا الغرض من  1732800اعتمادات مالية قدرها  

حلكومة مجهورية فنزويال البوليفارية لتوفريها مبان معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل ف أمريكا   ويعرب عن عرفانه -  4
 ويدعوها الياً،  الالتينية والكارييب جماانً، وكذلك للدول األعضاء واملنظمات اليت دعمت أنشطة املعهد دعماً فكريً وم 

 وما بعدها؛  2023-2022إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة  

الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية والوكاالت املاحنة واملؤسسات  ويناشد  -  5
والقطاع اخلاص املسامهة أو جتديد املسامهة ابملال وبوسائل أخرى مناسبة لتمكني معهد اليونسكو الدويل للتعليم 

ف   اإلسهام  من  والكارييب  الالتينية  أمريكا  ف  اليونسكو العايل  وأهداف  األول  الرئيسي  الربانمج  أولويت  حتقيق 
 ؛ 2029-2022االسرتاتيجية للفرتة  

التقارير النظامية، مبعلومات عن إسهام معهد   ويطلب -  6 من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار 
  :يب ف حتقيق الـم خرَجني التاليني للربانمج الرئيسي األولاليونسكو الدويل للتعليم العايل ف أمريكا الالتينية والكاري

تزويد املتعلمني ابملهارات املناسبة لتلبية متطلبات األفراد وسوق العمل واجملتمع من خالل حمو  ED4.1املحخَرج  
 لتعليم العايل؛ األمية والتعليم والتدريب ف اجملال التقين واملهين والعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والريضيات وا 

وضع تصور جديد للتعليم والتعلم من خالل البحوث اجلامعة للتخصصات، واالستشراف،  ED9.2املحخَرج  
 ومناقشة السياسات العامة. 
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 مشروع القرار اخلاص مبعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة التابع لليونسكو 

  العام، إنَّ املؤمتر  

علماً   حييط  العامني إذ  لفرتة  لليونسكو،  التابع  املستدامة،  والتنمية  السالم  أجل  من  للرتبية  غاندي  املهامتا  معهد  بتقرير 
2020 -2021 ، 

أبمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة لضمان قدرته   ويقر
  والكفاءة،  والفعالية   ابملرونة  تتسم  استباقية  بطريقة   األعضاء  الدول   على تقدمي اخلدمات إىل

بية من أجل السالم والتنمية املستدامة ف تنفيذ الربانمج الرئيسي ابإلسهامات املهمة ملعهد املهامتا غاندي للرت   ويقر أيضاً 
سّيما ف تنفيذ أنشطته اخلاصة بتعليم املواطَنة العاملية والتعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسان والتعليم من أجل  األول، وال

 التنمية املستدامة، 

على املسامهة املتخصصة ملعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة ف حتقيق ما   يشدد ويثين  -  1
سّيما  يرتبط بعمله من األهداف االسرتاتيجية للمنظمة والنواتج واملخرجات اخلاصة ابلربانمج الرئيسي األول، وال

تعليم فيما خيص  األعضاء  الدول  قدرات  بتعزيز  املتعلقة  السالم وحقوق   تلك  من أجل  والتعليم  العاملية،  املواطَنة 
 اإلنسان، والتعليم من أجل التنمية املستدامة، والبحوث والدراسات االستشرافية، عن طريق ما يلي: 

إدراج الكفاءات االجتماعية والعاطفية واملهارات واملعارف واملواقف الالزمة لتحقيق السالم والتنمية املستدامة  )أ(
 طَنة العاملية ف املناهج الدراسية املوجودة؛ واملوا

املعرفية، والقدرة   دعم االبتكارات املتعلقة ابألساليب الرتبوية وس بل التعّلم عن طريق إجراء حبوث بشأن العلوم )ب(
 التحويلية للتعليم، واألدوات التعليمية الرقمية، والتعّلم التجرييب؛ 

لسياسات واملمارسات التعليمية املستندة إىل العلم والبّينات، وكذلك القدرات تدعيم قاعدة البحوث اخلاصة اب ( ـ)ج
السالم حتقيق  املتعلقة إبدارة املعارف ونشرها وبناء القدرات، فيما خيص القدرة التحويلية للتعليم من أجل  

 والتنمية املستدامة؛ 

بشأن السياسات التعليمية، وتيسري االضطالع تيسري إجراء حوارات دولية شاملة وقائمة على العلم والبّينات   )د(
على تعزيز    تركزبربامج تعليمية للشباب على شبكة اإلنرتنت بشأن السالم والتنمية املستدامة واملواطَنة العاملية،  

 قدرات الشباب وكفاءاهتم ف ميدان املشاركة املدنية واالجتماعية النشيطة واملستدامة؛ 

د املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة احلرص لدى اعتماد ميزانية  من جملس إدارة معه  يطلب -  2
  :، وفقاً للنظام األساسي للمعهد وهلذا القرار، على ما يلي2023- 2022املعهد للفرتة 
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أهداف   ضمان انسجام أهداف معهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة وأنشطته مع  )أ(
 اليونسكو االسرتاتيجية والنواتج واملخرجات اخلاصة ابلربانمج الرئيسي األول؛ 

مواصلة العمل مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني املعهد من مواصلة االضطالع  )ب(
 ستدامة لتيسري إعداد مواطنني عامليني؛ مبهمته بوصفه مركز امتياز ف جمال التعليم من أجل السالم والتنمية امل

دوالر ملعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم   7893000بتخصيص اعتمادات مالية قدرها  وحييط علماً   -  3
للمديرة العامة بدعم املعهد عن طريق ُتصيص   وأيذن ؛  2023- 2022والتنمية املستدامة من امليزانية املوحدة للفرتة  

 دوالر هلذا الغرض من امليزانية العادية للربانمج الرئيسي األول؛   493000ية قدرها  اعتمادات مال

للحكومة اهلندية وللدول األعضاء وسائر اهليئات واملؤسسات اليت سامهت ف أنشطة معهد املهامتا    ويعرب عن عرفانه  -   4
للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة مسامهة فكرية أو مالية،   الفرتة    ويدعوها غاندي  إىل مواصلة دعمه خالل 

 وما بعدها؛    2023- 2022

الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية والوكاالت املاحنة واملؤسسات  ويناشد  -  5
والقطاع اخلاص املسامهة أو جتديد املسامهة ابملال وبوسائل أخرى مناسبة لتمكني معهد املهامتا غاندي للرتبية من 

أولويت الربانمج الرئيسي األول وأهداف اليونسكو االسرتاتيجية   أجل السالم والتنمية املستدامة من اإلسهام ف حتقيق 
 ؛ 2029-2022للفرتة  

التقارير النظامية، مبعلومات عن إسهام معهد   ويطلب -  6 من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار 
  : ق الـم خرَجني التاليني للربانمج الرئيسي األولاملهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة ف حتقي

وضع تصور جديد للتعليم والتعلم من خالل البحوث اجلامعة للتخصصات، واالستشراف،  ED9.2املحخَرج  
  ؛ومناقشة السياسات العامة

متكني املتعلمني من خالل التعليم الكفيل إبحداث التحول املنشود من أجل التمتع حبياة صحية   ED3.7املحخَرج  
  .مواطنني عامليني مبدعني ومسؤولنيكوتعزيز التنمية املستدامة والتفاعل مع العامل  
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02000 

 العلوم الطبيعية   -مشروع القرار اخلاص ابلربانمج الرئيسي الثاين  

 العام، إنَّ املؤمتر  

 للمديرة العامة مبا يلي:   أيذن  -  1

، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلربانمج الرئيسي الثان، ف اإلطار 2025- 2022العمل، خالل الفرتة   )أ(
(، واستناداً إىل أهداف التنمية املستدامة، من 4م/ 41العام لالسرتاتيجية املتوسطة األجل للمنظمة )الوثيقة  

الدول األعضاء   بناء جمتمعات مستدامة وقادرة على الصمود ودعم  النهوض ابلعلم والتكنولوجيا أجل  ف 
 واالبتكار والبحث واهلندسة لكي تتصدى للتحديت البيئية واالجتماعية املعاصرة؛ 

الثان، على تعزيز املساواة بني  )ب( أثناء تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلربانمج الرئيسي  الرتكيز بوجه خاص، ف 
واً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك على الشباب اجلنسني وتلبية احتياجات أفريقيا، وأقل البلدان من

 والشرائح االجتماعية األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية، من أجل حتقيق ما يلي: 

تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والريضيات، مبا يسهم أيضاً ف حتقيق غاية التنمية املستدامة  ( 1)
 ؛اكتساب مجيع املتعلمني املعارف واملهارات الالزمة لتعزيز التنمية املستدامةبشأن ضمان   1- 4

املساعدة ف عكس اجتاه تدهور البيئة الطبيعية ومحاية النظم اإليكولوجية الطبيعية من خالل تعبئة  ( 2)
آاثر اجملتمع العلمي الدويل وتعزيز املعارف من أجل إجياد حلول متكاملة ونظمية للتخفيف من وطأة  

تغري املناخ والتصدي لغري ذلك من التحديت العاملية املتمثلة ف زيدة الفقر، وأوجه عدم املساواة 
االجتماعية، واهلجرة اجلماعية، واجلائحات الصحية العاملية، وعواقب ذلك على الرفاه. وي توخى بلوغ 

النظمية ف   التحوالت  املتعلقني إبحداث  الناجتني  حتقيق  خالل  من  ابلطبيعة ذلك  الناس  عالقات 
وببيئتهم املادية، إذ يرمي الناتج األول إىل عكس اجتاه تدهور البيئة الطبيعية من خالل تعزيز املعارف 

سّيما اإلجراءات الشاملة واملتكاملة املتخذة  الُتاذ إجراءات متضافرة بشأن املسائل املتعلقة ابملناخ، وال
ا للمواقع  العاملية  اليونسكو  تعزيز مع شبكات  إىل  الثان  الناتج  اليونسكو؛ ويرمي  بتسميات  ملتمتعة 

قاعدة املعارف املتعددة التخصصات فيما يتعلق ابلروابط بني العلوم والسياسات من خالل التعاون 
 ؛ الدويل ف ميادين العلم والتكنولوجيا واالبتكار

قدرها   ( ـ)ج مالية  اعتمادات  ومنها    167824730ُتصيص  السالم   53622000دوالر،  عبد  ملركز  دوالر 
من امليزانية املوحدة اليت تضم األموال الواردة من  2023- 2022الدويل للفيزيء النظرية، هلذا الغرض للفرتة 

 مجيع مصادر التمويل؛ 
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 من املديرة العامة القيام مبا يلي:  ويطلب -  2

ها التعاون بني القطاعات، بغية حتقيق تنفيذ خمتلف األنشطة اليت أيذن هبا هذا القرار، وذلك بعدة سبل من )أ(
 النواتج واملخرجات اخلاصة ابلربانمج الرئيسي الثان؛ 

موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج الذي اعتمده املؤمتر  )ب(
 العام وعن حتقيق النواتج واملخرجات التالية:

  ضمان التعليم اجليد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع  -   1الناتج  

تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية ف جمال تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والريضيات بطريقة  SC6.1  املحخَرج
 حتقيق التنمية املستدامة؛تفضي إىل التحول املنشود على صعيد املساواة بني اجلنسني من أجل 

تعزيز املعارف من أجل النهوض ابلعمل املناخي والتنوع البيولوجي وإدارة شؤون املياه واحمليطات   -  3الناتج  
 واحلد من خماطر الكوارث

تعزيز املعارف الشاملة للدول األعضاء وقدراهتا من أجل النهوض ابلعلم وتطبيقه ف اإلدارة  SC1.3املحخَرج  
ضمان القدرة ، و إصالح ما تضرر منهمااملستدامة للموارد الطبيعية، وصون النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي و 

 مواجهة خماطر الكوارث؛على  

تعزيز علوم املياه واالبتكار والتعليم واإلدارة والتعاون واحلوكمة من أجل حتقيق األمن املائي ف  SC2.3  املحخَرج
  البيئي؛العامل ف ظل التغري 

متكني الدول اجلزرية الصغرية النامية من خالل تعزيز قدراهتا ف جماالت اختصاص اليونسكو   SC3.3  املحخَرج
 من أجل التصدي بطريقة أفضل للتحديت احملددة اليت تواجهها؛

 تعزيز التعاون الدويل يف ميادين العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  -   4الناتج  

م والتكنولوجيا واالبتكار، و تعزيز قدرات الدول األعضاء بغية حتسني السياسات اخلاصة ابلعل  SC4.4  املحخَرج
 العلم املفتوح؛   تشملواالنتفاع أبوجه التقدم العلمي والتكنولوجي، وتعزيز تبادل املعارف بسبل  

والتكنولوجيا والبحث واالبتكار  SC5.4  املحخَرج العلوم األساسية  املؤسسية والبشرية ف جمال  القدرات  تعزيز 
 بتحقيق التنمية املستدامة.واهلندسة من أجل النهوض ابملعارف الكفيلة  
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02100 

 مشروع القرار اخلاص مبركز عبد السالم الدويل للفيزايء النظرية

 إنَّ املؤمتر العام، 

ابلدور املهم الذي يضطلع به مركز عبد السالم الدويل للفيزيء النظرية )املركز الدويل للفيزيء النظرية(، بوصفه مركزاً   إذ يقر
(، ف تعزيز القدرات واملعارف ف جمال الفيزيء النظرية والتطبيقية والريضيات البحتة والتطبيقية، 1اتبعاً لليونسكو )الفئة  

تغرّي املناخ واحلد من خماطر الكوارث، وكذلك الطاقة املتجددة والبيولوجيا الكمية  شمل صات توف جماالت جامعة للتخص 
 واحلوسبة العالية األداء، مع الرتكيز بوجه خاص على البلدان النامية ف إطار الربانمج الرئيسي الثان، 

لعلمي، وفقاً ملا ينص عليه االتفاق الثالثي من اللجنة التوجيهية للمركز الدويل للفيزيء النظرية ومن جملسه ا  يطلب -  1
األطراف اخلاص ابملركز واالتفاقات املربمة مع البلد املضيف وهذا القرار، احلرص على ما يلي لدى اعتماد ميزانية 

 : 2023-2022املركز للفرتة 

للفيزيء النظرية ، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابملركز الدويل  2025- 2022مواصلة العمل، خالل الفرتة   )أ(
اليت تنتظم بنيتها حول ثالثة حماور عمل، مع الرتكيز بوجه خاص على أفريقيا واملساواة بني اجلنسني وأقل 

 البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك على الشباب؛

بلدان اجلنوب والتعاون بني بلدان اللجوء أيضاً، أثناء تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابملركز، إىل التعاون فيما بني   )ب(
الشمال وبلدان اجلنوب بوصفه طريقة لتنفيذ الربانمج، ومواصلة إقامة وتطوير الشراكات مع اجملتمع املدن 
والقطاع اخلاص واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية ف مجيع مراحل إعداد 

 الحقاً؛  3هام املنوطة ابملركز املذكورة ف الفقرة الربانمج، من أجل حتقيق امل

والريضيات، وف  ( ـ)ج الفيزيء  علوم  الشبكي ف ميادين  والتعليم والربط  البحث  ميادين  املركز ف  تعزيز قدرات 
اجملاالت اجلامعة للتخصصات، لصاحل علماء البلدان النامية، مع احلرص على احتفاظ موظفي املركز العلميني 

 الصدارة ف جماالت ُتصصهم؛  مبوقع 

دوالر للمركز الدويل للفيزيء النظرية من امليزانية املوحدة   53622000بتخصيص اعتمادات مالية قدرها    وحييط علماً  -  2
 402000للمديرة العامة بدعم املركز عن طريق ُتصيص اعتمادات مالية قدرها    وأيذن؛  2023- 2022للفرتة  

 انية العادية للربانمج الرئيسي الثان للفرتة ذاهتا؛ دوالر هلذا الغرض من امليز 

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية وضمن املعلومات املتعلقة ابلـم خرّج   ويطلب -  3
4.SC5  :للربانمج الرئيسي الثان، مبعلومات عن تنفيذ املهام التالية 
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اخلربة العلمية للبلدان النامية، وتعزيز البحث العلمي اجلامع للتخصصات ف البلدان النامية، ف جماالت تعزيز   (أ)
 الذكاء االصطناعي وعلوم احلياة الكمية واملعلومات الكمومية؛

 سّيما ف الفيزيء والريضيات؛  تعزيز قدرات البلدان النامية ف ميادين العلوم األساسية، وال (ب)

سّيما عن طريق تكنولوجيات  بل انتفاع البلدان النامية بوسائل تعليم العلوم وابملعارف العلمية، والزيدة س   )ب(
 املعلومات واالتصاالت والتعاون اإلقليمي؛ 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية واحلكومة اإليطالية والدول األعضاء والكياانت األخرى اليت دعمت   ويعرب عن عرفانه -  4
 2023- 2022إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة    ويدعوهااملركز الدويل للفيزيء النظرية عن طريق املسامهات الطوعية؛  

 وما بعدها؛ 

الت املاحنة واملؤسسات والقطاع اخلاص تقدمي أو جتديد دعمها الدول األعضاء واملنظمات الدولية والوكا   ويناشد  -  5
 للمركز الدويل للفيزيء النظرية لتمكينه من تنفيذ أنشطته وتوسيع نطاقها. 
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03000 

 مشروع القرار اخلاص ابللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات

 إنَّ املؤمتر العام، 

أبمهية الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، اليت أ نشئت بوصفها هيئة تتمتع ابالستقالل   إذ يقر
لتعزيز التعاون الدويل وتنسيق الربامج ف جمال البحث وتقدمي اخلدمات وبناء القدرات من أجل  ،الوظيفي داخل اليونسكو

ا املعارف بشأن طبيعة  املزيد من  لتحسني اإلدارة اكتساب  املعارف  الساحلية ومواردها، وتسخري هذه  حمليطات واملناطق 
 والتنمية املستدامة ومحاية البيئة البحرية وإجراءات اُتاذ القرارات لدى الدول األعضاء ف اللجنة،

 حتقيق اهلدف تساهم ف  2025-2022أبن خطة العمل اخلاصة ابللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات للفرتة    ويذّكر
املرتبطني به، وفقاً ملا ينص  4و  3والناجتني   2029- 2022السرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة  2االسرتاتيجي 

 ، 2029-2022عليه مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل لّلجنة للفرتة  

، 2029-2022لدولية احلكومية لعلوم احمليطات للفرتة  السرتاتيجية املتوسطة األجل لّلجنة اشروع ا أبنه، وفقاً مل  ويذّكر أيضاً 
ترّكز خطة العمل اخلاصة ابللجنة على اجملاالت املواضيعية الربانجمية اخلمسة التالية )األهداف السامية(، مع إيالء عناية 

 خاصة لضمان متتع مجيع الدول األعضاء فيها ابلقدرة على حتقيق هذه األهداف: 

 ولوجية السليمة للمحيطات واستدامة خدمات الن ظم اإليكولوجية الن ظم اإليكضمان   ( 1)

النظم الفعالة لإلنذار املبكر مبخاطر أمواج التسوانمي وغريها من املخاطر املرتبطة ابحمليطات، والتأهب وضع   ( 2)
 ملواجهة هذه املخاطر 

 كيف معها والقدرة على الت  هتعزيز القدرة على الصمود أمام تغريات املناخ وتقلبات ( 3)

 اخلدمات القائمة على أسس علمية لتنمية االقتصاد البحري املستدام توفري   ( 4)

 املتعلقة بعلوم احمليطات   املستجدة تعميق املعارف بشأن املسائل   ( 5)

 وتستند خطة العمل اخلاصة ابللجنة إىل اإلطار املفاهيمي التايل لوظائفها: 

ابحمليطات لتحسني املعرفة أبمور احمليطات واملناطق الساحلية وبعواقب األنشطة البشرية تعزيز البحوث اخلاصة   - ألف 
 عليها )حبوث احمليطات(، 

احملافظة على الن ظم العاملية املستخدمة لرصد احمليطات ومجع ونشر البياانت واملعلومات املتعلقة هبا، وتعزيز  - ابء
 ة البياانت(، هذه الن ظم وضمان تكاملها )ن ظم الرصد وإدار 



211 EX/18.II – page 31 

 

إنشاء وتطوير ن ظم لإلنذار املبكر مبخاطر أمواج التسوانمي وغريها من املخاطر املرتبطة ابحمليطات، وحتسني  -جيم
 هذه املخاطر )اإلنذار املبكر واخلدمات(،   للحد منالتأهب  

يم واإلعالم من أجل املساعدة على التقييم واإلعالم من أجل توثيق الروابط بني العلوم والسياسات )التقي -دال
 السياسات(،

حتسني إدارة شؤون احمليطات عن طريق إنشاء قاعدة مشرتكة للمعارف وحتسني التعاون اإلقليمي )اإلدارة  - هاء
 الرشيدة املستدامة(، 

مشرتكاً العمل على تنمية القدرات املؤسسية ف اجملاالت املتعلقة بكل الوظائف املذكورة آنفاً بوصفه عمالً   -واو
 )تنمية القدرات(، 

من اهليئتني الرائسيتني لّلجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، وفقاً ملا ينص عليه النظام األساسي لّلجنة،   يطلب -  1
، ووفقاً ملا ينص عليه هذا 1999تشرين الثان/نوفمرب    16الذي اعت مد ف    22م/ 30الذي دخل حّيز النفاذ مبوجب القرار  

 : 2023-2022احلرص على ما يلي لدى اعتماد برانمج اللجنة وميزانيتها للفرتة  القرار،  

 تشمل على تنفيذ خمتلف األنشطة اليت أيذن هبا هذا القرار وذلك بسبل    2025-2022العمل خالل الفرتة   )أ(
التنفيذي لّلجنة   التعاون بني القطاعات، بغية حتقيق الناتج والـم خرَج الواردين الحقاً اللذين اعتمدمها اجمللس

، مع الرتكيز بوجه خاص على أفريقيا واملساواة بني اجلنسني وأقل البلدان منواً والدول EC-53/[5.2].2ف قراره  
 اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك على الشباب والشرائح االجتماعية األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية؛ 

العمل اخلاصة ابللجنة، إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون بني اللجوء أيضاً، ف أثناء تنفيذ خطة   )ب(
بلدان الشمال وبلدان اجلنوب بوصفه طريقة لتنفيذ الربانمج، ومواصلة إقامة وتطوير الشراكات مع اجملتمع 

مجيع مراحل  املدن والقطاع اخلاص واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية ف
إعداد الربانمج، من أجل حتقيق األهداف السامية لّلجنة، وذلك مبا يتوافق مع أحكام نظام اللجنة األساسي 

 املتعلقة ابلغرض من إنشاء اللجنة وابملهام املسندة إليها؛

مج الذي اعتمده املؤمتر موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربان ( ـ)ج
 العام وعن حتقيق الناتج والـم خرَج الواردين الحقاً؛ 

 2023-2022دوالر هلذا الغرض للفرتة    31815240للمديرة العامة بتخصيص اعتمادات مالية قدرها    وأيذن  -  2
 من امليزانية املوحدة اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛ 

الناتج من امل   ويطلب  -  3 التقارير النظامية، مبعلومات عن حتقيق  ديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار 
 والـم خرج التاليني: 
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تعزيز املعارف من أجل النهوض ابلعمل املناخي والتنوع البيولوجي وإدارة شؤون املياه واحمليطات   -  3الناتج  
  واحلد من خماطر الكوارث

لدول األعضاء ف تعزيز قدرهتا على إجراء حبوث علمية حبرية وتوليد إىل اتقدمي دعم حموري   IOC1.3املحخَرج  
العلوم من أجل عكس   الاملعارف ووضع وتنفيذ أدوات وخدمات وسياسات قائمة على  سالمة   ف  تدهورحركة 

 ابحمليطات؛   املرتبطةاحمليطات وتسريع االنتقال حنو اإلدارة املستدامة للمخاطر والفرص  

أو جتديد   دعمها  الدول األعضاء واملنظمات الدولية والوكاالت املاحنة واملؤسسات والقطاع اخلاص تقدمي  ويناشد  -  4
تنفي لتمكينها من  احمليطات  لعلوم  احلكومية  الدولية  لّلجنة  أنشطتهادعمها  القرار  ذ  إليها ف هذا  وتوسيع   املشار 

نطاقها، ويشمل ذلك االضطالع بدورها التنسيقي لعقد األمم املتحدة لعلوم احمليطات من أجل التنمية املستدامة 
(2021 -2030 .) 

 

  



211 EX/18.II – page 33 

 

04000 

 العلوم االجتماعية واإلنسانية  - مشروع القرار اخلاص ابلربانمج الرئيسي الثالث  

 املؤمتر العام، إنَّ  

 للمديرة العامة مبا يلي:   أيذن  -  1

، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلربانمج الرئيسي الثالث، ف اإلطار 2025- 2022العمل، خالل الفرتة  )أ(
)الوثيقة   للمنظمة  األجل  املتوسطة  لالسرتاتيجية  املستدامة، 4م/41العام  التنمية  أهداف  إىل  واستناداً   ،)

مسامهات العلوم االجتماعية واإلنسانية لدعم الدول األعضاء ف رسم السياسات املستندة إىل لالستفادة من  
البّينات من أجل بناء جمتمعات سلمية وشاملة للجميع، والتصدي للتحديت الرئيسية املتعلقة أبوجه عدم 

والع اجلنسني،  بني  املساواة  ذلك  ويشمل  املتاحة،  والفرص  الدخل  صعيد  على  االجتماعية املساواة  واقب 
 واجلوانب األخالقية للعملية االنتقالية املرتبطة ابملناخ والتحوالت السريعة ف اجملال الرقمي؛

األولوي )ب( حتقيق  إىل  الرامية  والربامج  للعمل  األولوية  بني تنيإيالء  املساواة  وف  أفريقيا  ف  املتمثلتني  العامتني   
املتمثلتني ف الدول اجلزرية الصغرية النامية والشباب، والرتكيز بوجه   اجلنسني، ولصاحل الفئتني ذوايت األولوية

خاص على أقل البلدان منواً، ودعم أكثر الفئات استضعافاً ف جمتمعاتنا، ومنها الشعوب األصلية، واألشخاص 
 ذوو اإلعاقة، والشباب والنساء ذوو الدخل املنخفض، وكبار السن، واملهاجرون؛ 

اللجوء أيضاً، أثناء تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلربانمج الرئيسي الثالث، إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  ( ـ)ج
والتعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب بوصفه طريقة تكميلية لتنفيذ الربانمج، ومواصلة إقامة وتطوير 

سّيما مع كراسي  ثية واألوساط األكادميية، والالشراكات مع اجملتمع املدن والقطاع اخلاص واملؤسسات البح 
التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية، ف  اليونسكو اجلامعية، وكذلك مع املنظمات 

 مجيع مراحل إعداد الربانمج، من أجل حتقيق ما يلي: 

ال  ( 1) املعقدة وبناء  النظم  املتطورة لفهم  التحليلية  قدرة على الصمود، ويشمل ذلك النهوض ابلقدرات 
التفاعل بني النظم االجتماعية والبيئية واالقتصادية، واملفاضلة وإجياد أوجه التآزر بني أهداف الكفاءة 

 واإلنصاف واالستدامة اليت تنطوي عليها السياسات العامة؛ 

ل إنتاج خطاابت إضفاء األمهية على العلوم اإلنسانية على صعيد اخلطاب واحلوار العامني، من أج ( 2)
التعبري الفين   ستعانة أبشكال االو سردية اجتماعية متماسكة تركز على احرتام حقوق اإلنسان وكرامته؛  

 واألنشطة الفنية لتحقيق العدالة االجتماعية؛ 

تعزيز النمو والرفاه الشاملني للجميع، واالستعانة ابملعارف من جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية إلسداء   ( 3) 
املشورة التمهيدية ف جمال السياسات سعياً إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وذلك من خالل برانمج  
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إدارة التحوالت االجتماعية وبرانمج اإلحاطة بكيفية استشراف املستقبل وتعزيز نظم العلم والتكنولوجيا  
 واحلرية العلمية؛ واالبتكار، على سبيل املثال ال احلصر؛ وضمان إعمال احلق ف العلوم  

تعزيز الدور الريدي لليونسكو فيما يتعلق ابلتفكر ف املسائل األخالقية على الصعيد العاملي، وف  ( 4)
العلوم  جمال  ف  اإلنسان  حول  املتمحور  التقدم  لضمان  التحليلية،  القدرات  وبناء  التقنيين،  اجملال 

ت املتقاربة مثل الذكاء االصطناعي، والتعديل والتكنولوجيات، ويشمل ذلك االبتكارات الرقمية واجملاال
العصبية؛   والتكنولوجيات  هذه و اجليين،  من  املستطاع  قدر  االستفادة  لزيدة  الوطنية  القدرات  بناء 

 التكنولوجيات والتصدي للمخاطر املرتبطة هبا؛ 

ولوجيات على حتقيق أكرب أثر للتوصية بشأن أخالقيات الذكاء االصطناعي لضمان تطوير هذه التكن ( 5)
للجميع ومتنوعة وحترتم اخلصوصية؛  كحنو مسؤول وشفاف، وضمان   ضمان و وهنا مسؤولة وشاملة 

أمان دورة حياة منظومة الذكاء االصطناعي أبكملها، وعدم تكريس جمموعات البياانت واخلوارزميات 
 اجلنسني؛التحيز وعدم املساواة والفجوات بني  أوجه  املستخدمة فيها للتمييز واالستبعاد و 

تعزيز النهج القائم على حقوق اإلنسان للتصدي جلميع أوجه التمييز والعنصرية، وتعزيز التفاهم بني  ( 6)
الثقافات وكفاءات التفاعل بني الثقافات، ووضع قواعد معيارية ومعارف وقدرات للنهوض ابلسياسات 

رية وإطار احلوار واملؤسسات واملمارسات الفعالة، وذلك من خالل تنفيذ خريطة الطريق ملناهضة العنص
 بني الثقافات، على سبيل املثال ال احلصر؛ 

تطبيق النهوج املراعية لالعتبارات اجلنسانية ف مجيع جماالت عمل قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية،   ( 7)
ودعم وضع السياسات املفضية إىل التحول املنشود، واُتاذ إجراءات مؤسسية وتشريعية لتعزيز املساواة 

الضارة مبشاركة مرشدين وشخصيات بني   النمطية واملعايري االجتماعية  القوالب  اجلنسني ومكافحة 
النهوض ابملساواة بني اجلنسني ف جمال الذكاء االصطناعي، والريضة،  و يقتدى هبا مشاركة نشطة؛  

 والربامج االجتماعية واالقتصادية، ومكافحة العنف ضد املرأة؛ 

االستفادة من قدرة الريضة على حتقيق التنمية والتماسك االجتماعي والسالم واملساواة بني اجلنسني،  ( 8)
ووضع برامج مثل برانمج الرتبية البدنية اجليدة وبرانمج اللياقة مدى احلياة، تعزز األخذ بنهج متكامل 

ولية احلكومية لتنفيذها ترويج خطة عمل قازان والنهوض ابلعمليات الدو وفعال ف جمال السياسات؛  
وضمان التنفيذ الفعال لالتفاقية الدولية ملكافحة تعاطي املنشطات ف جمال الريضة من خالل وضع 

 األدوات املناسبة للسلطات العامة؛ 

الراهنة   ( 9) الظروف  ف  الشباب  يواجهها  اليت  للتحديت  التصدي  إىل  الرامية  لألنشطة  األولوية  إيالء 
الش القرارات، والوضمان مشاركة  سّيما من خالل وضع  باب ف اإلنتاج املشرتك للمعارف واُتاذ 

حلول يقودها الشباب ووضع سياسات فعالة خاصة ابلشباب على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين 
  ؛واحمللي، تتناول مجيع اجملاالت اليت تشملها مهمة اليونسكو
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من امليزانية املوحدة   2023- 2022دوالر هلذا الغرض للفرتة    59100000ُتصيص اعتمادات مالية قدرها   )د(
 اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛ 

 من املديرة العامة القيام مبا يلي:  ويطلب -  2

تنفيذ خمتلف األنشطة اليت أيذن هبا هذا القرار، وذلك بعدة سبل منها التعاون بني القطاعات، بغية حتقيق  )أ(
 واملخرجات اخلاصة ابلربانمج الرئيسي الثالث؛   النواتج

موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج الذي اعتمده املؤمتر  )ب(
 العام وعن حتقيق النواتج واملخرجات التالية:

 عزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع ضمان التعليم اجليد واملنصف والشامل للجميع وت  -   1الناتج  

( 1) :حتسني قدرة الدول األعضاء على وضع سياسات حمكمة ف جمال الريضة حتقق ما يلي SHS6.1  املحخَرج
( اجتذاب املزيد من االستثمارات ف جمال الريضة 2االستفادة من القدرة الكامنة ف الريضة على حتقيق التنمية، )

اجلميع من االنتفاع ابلريضة والرتبية البدنية اجليدة وممارستهما بنزاهة، ووضع سياسات متعددة اجلهات بغية متكني  
 املعنية ملكافحة املنشطات؛ 

 تعزيز اإلدماج ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية والقوالب النمطية   -   7الناتج  

ابلسياسات واملمارسات الفعالة لتحقيق التنمية  تعزيز قدرات الدول األعضاء على النهوض   SHS1.7  املحخَرج
الشاملة للجميع من خالل تعزيز حقوق اإلنسان واحلرية العلمية والتفاهم بني الثقافات، ومن خالل التصدي جلميع 

 أوجه التمييز والعنصرية؛ 

العلوم االجتماعية  تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يتعلق بتطبيق أحدث املعارف ف جمال   SHS2.7  املحخَرج
واإلنسانية من أجل وضع حلول فعالة ف جمال السياسات ف سبيل النهوض خبطة إمنائية شاملة سعياً إىل حتسني 

 ؛ 19- سّيما أشد الفئات استضعافاً، ومعاجلة عواقب األزمة النامجة عن جائحة كوفيد  رفاه الناس، وال

بغية  SHS3.7  املحخَرج األعضاء  الدول  قدرات  السياسات   تعزيز  صعيد  على  تتخذها  اليت  اإلجراءات  زيدة 
والتحيزات   اجلنسانيني،  والتمييز  العنف  على  والقضاء  اجلنسني،  بني  املساواة  لتحقيق  والتشريعات  واملؤسسات 

 اجلنسانية، والقوالب النمطية، وذلك ف العامل الرقمي أيضاً؛ 

على وضع س  SHS4.7  املحخَرج األعضاء  الدول  قدرات  وإيالئها تعزيز  الشباب  فعالة لشؤون  وأنشطة  ياسات 
األولوية لتمكني الشباب من املشاركة اجملدية ف رسم السياسات وتوسيع نطاق احللول اليت يقودها الشباب على 

 املستوى العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي؛
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يت تطرحها االبتكارات وضع معايري أخالقية وقواعد وأطر عمل من أجل التصدي للتحدايت ال  -   9الناتج  
 التكنولوجية والتحول الرقمي 

والتعديل   SHS5.9  املحخَرج الذكاء االصطناعي،  الدول األعضاء وسياساهتا لالستفادة من جمال  تعزيز قدرات 
اجليين، والتكنولوجيا العصبية، وغريها من التكنولوجيات الرائدة، والتصدي للمخاطر املرتبطة بذلك، ومنها أوجه 

 املساواة والتمييز، مبا يتماشى مع املعايري األخالقية والتوصيات واألطر الدولية. عدم  
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 الثقافة   - مشروع القرار اخلاص ابلربانمج الرئيسي الرابع  

 إنَّ املؤمتر العام، 

 للمديرة العامة مبا يلي:   أيذن  -  1

، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلربانمج الرئيسي الرابع، ف اإلطار 2025- 2022العمل، خالل الفرتة   )أ(
(، واستناداً إىل أهداف التنمية املستدامة حبيث 4م/ 41العام لالسرتاتيجية املتوسطة األجل للمنظمة )الوثيقة  

 تبنّي املسامهة الشاملة للثقافة ف حتقيق التنمية املستدامة؛ 

اإلسهام ف األولويتني العامتني للمنظمة لتلبية احتياجات أفريقيا وتعزيز املساواة بني اجلنسني، وإيالء اهتمام  ()ب
الشباب، والشرائح االجتماعية  احتياجات  وتلبية  النامية،  الصغرية  اجلزرية  والدول  البلدان منواً  خاص ألقل 

 ة؛ األضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية والفئات املهمش

اللجوء أيضاً، أثناء تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلربانمج الرئيسي الرابع، إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  ( ـ)ج
والتعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب، ومواصلة إقامة الشراكات مع سائر املنظمات التابعة ملنظومة 

مية، وشبكات املدن، واجملتمع املدن، واألوساط األكادميية، األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقلي
 والقطاع اخلاص، ف مجيع مراحل إعداد الربانمج، من أجل حتقيق ما يلي: 

تعزيز الثقافة واالقتصاد اإلبداعي وصون الرتاث الثقاف والطبيعي ف سبيل التصدي للتحديت العاملية  ( 1)
، فضاًل عن عواقب األزمة العاملية النامجة عن جائحة 2030ة لعام  اليت تتناوهلا خطة التنمية املستدام

، من خالل تنفيذ اتفاقيات اليونسكو الثقافية الست والتوصيات املرتبطة هبا، ودعم الدول 19- كوفيد 
 األعضاء ف حتويل أحكام هذه الواثئق التقنينية إىل سياسات واسرتاتيجيات وطنية؛

ء على التأهب ملواجهة حاالت الطوارئ اليت تتعرض هلا الثقافة واليت تشمل تعزيز قدرات الدول األعضا ( 2)
على  الوخيمة  وعواقبها  الضارة  آاثرها  ومعاجلة  املدنية،  واالضطراابت  والكوارث  املسلحة  النزاعات 
بشأن  املشورة  إسداء  خالل  من  الثقافية  ابملمتلكات  املشروع  غري  االجتار  مكافحة  وتعزيز  الثقافة، 

 ت وبناء القدرات وتقدمي الدعم التقين؛ السياسا

تسخري إمكاانت الرتاث واالقتصاد اإلبداعي لبناء جمتمعات أكثر مشواًل وعدالة وسالماً من خالل  ( 3)
توفري الدعم لتعزيز مسامهة الثقافة ف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ورصد هذه املسامهة وقياسها، 

الثقافية وتكييفها، من خالل توطيد الشبكات على املستوى    واستعراض السياسات واالسرتاتيجيات
 اإلقليمي والوطين واحمللي وتعزيز احلوار والتعاون على الصعيد الدويل احلكومي؛ 
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دعم جهود الدول األعضاء، من خالل التعاون بني القطاعات على سبيل املثال ال احلصر، لتعزيز  ( 4)
سّيما للنهوض ابلتعليم اجليد الشامل  ت السياسة العامة، والاملسامهة الشاملة للثقافة ف سائر جماال

واألدوات املستخدمة ف نظام التعليم؛  الدراسية من خالل دمج الثقافة ف األساليب الرتبوية واملناهج
معاجلة عواقب تغري املناخ على الثقافة مع تعزيز إدماج صون الرتاث الثقاف والطبيعي ف سياسات و 

األعضا معه؛  الدول  والتكيف  املناخ  تغري  وطأة  من  احلّد  إىل  الرامية  واسرتاتيجياهتا  تعزيز حقوق و ء 
اإلنسان واحلريت األساسية لبناء جمتمعات منفتحة وشاملة وتعددية، بوصف هذه احلقوق واحلريت  

 ؛ة الرقميةسّيما ف البيئ التعبري الثقاف على تنوعها واالنتفاع هبا، وال  أشكال شرطاً أساسياً البتداع  

قدرها   )د( مالية  اعتمادات  للفرتة    244933236ُتصيص  الغرض  هلذا  امليزانية   2023-2022دوالر  من 
 املوحدة اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛ 

 من املديرة العامة القيام مبا يلي:  ويطلب -  2

دة سبل منها التعاون بني القطاعات، بغية حتقيق تنفيذ خمتلف األنشطة اليت أيذن هبا هذا القرار، وذلك بع  )أ(
 الناتج واملخرجات اخلاصة ابلربانمج الرئيسي الرابع؛ 

موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج الذي اعتمده املؤمتر  )ب(
 التالية:العام وعن حتقيق الناتج واملخرجات  

 إحكام تدابري محاية وتعزيز تنوع الرتاث وأشكال التعبري الثقايف   -   5الناتج  

 تعزيز قدرات الدول األعضاء ف جمال حتديد الرتاث املادي ومحايته وإدارته؛ CLT1.5  املحخَرج

ابملمتلكات الثقافية وتشجيع تعزيز قدرات الدول األعضاء ف جمال مكافحة االجّتار غري املشروع   CLT2.5  املحخَرج
 إعادهتا وردها، ومحاية الرتاث الثقاف املغمور ابملياه، وتعزيز دور املتاحف ف اجملتمعات؛ 

تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل التأهب حلاالت الطوارئ اليت تؤثر ف الثقافة والتخفيف  CLT3.5  املحخَرج
 أفضل، مبا يشمل حاالت النزاع املسلح والكوارث؛من حدهتا واالستجابة هلا على حنو  

 تعزيز قدرات الدول األعضاء واجملتمعات احمللية ف جمال حتديد الرتاث احلي وصونه وتعزيزه؛  CLT4.5  املحخَرج

تعزيز قدرات الدول األعضاء واجملتمع املدن من أجل محاية تنوع أشكال التعبري الثقاف والنهوض  CLT5.5  املحخَرج
 عن طريق صناعات ثقافية وإبداعية دينامية وشاملة للجميع؛ به  

تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل زيدة مسامهة الثقافة ف تنفيذ خطة التنمية املستدامة  CLT6.5  املحخَرج
 ورصد تلك املسامهة وقياسها على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي.   2030لعام 

  



211 EX/18.II – page 39 

 

06000 

 االتصال واملعلومات   -اخلاص ابلربانمج الرئيسي اخلامس  مشروع القرار  

 إنَّ املؤمتر العام، 

 للمديرة العامة مبا يلي:   أيذن  -  1

، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلربانمج الرئيسي اخلامس، ف اإلطار 2025- 2022العمل، خالل الفرتة   )أ(
)الوثيقة   للمنظمة  األجل  املتوسطة  لالسرتاتيجية  املستدامة، 4م/41العام  التنمية  أهداف  إىل  واستناداً   ،)

مهور إىل املعلومات ومحاية احلريت الرامية إىل كفالة وصول اجل  10-16سّيما غاية التنمية املستدامة   وال
 ؛ املرتبطني هبا  2-10-16و   1-10- 16األساسية، ومؤشري أهداف التنمية املستدامة 

اإلسهام ف األولويتني العامتني للمنظمة لتعزيز املساواة بني اجلنسني وتلبية احتياجات أفريقيا، وإيالء اهتمام  )ب(
ا اجلزرية  والدول  البلدان منواً  الشباب، والشرائح االجتماعية خاص ألقل  احتياجات  النامية، وتلبية  لصغرية 

 اإلعاقة والفئات املهمشة؛   واألضعف حاالً، ومنها الشعوب األصلية واألشخاص ذو 

اللجوء أيضاً، أثناء تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلربانمج الرئيسي اخلامس، إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب   ( ـ)ج
والتعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب بوصفه طريقة تكميلية لتنفيذ الربانمج، ومواصلة إقامة وتطوير الشراكات  
مع اجملتمع املدن واألوساط األكادميية واملنظمات املهنية والقطاع اخلاص واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة  

  مجيع مراحل إعداد وتنفيذ الربانمج، من أجل حتقيق ما يلي: وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية ف 

تعزيز حرية التعبري، وسالمة الصحفيني، واحلق ف االنتفاع ابملعلومات، سواء على اإلنرتنت أو خارج  (1)
اإلنرتنت، وقيادة املساعي الرامية إىل تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة 

قاب، مع الرتكيز على الصحفيات بوجه خاص؛ وتعزيز تنمية وسائل اإلعالم احلرة اإلفالت من الع
واملستقلة والتعددية، مع الرتكيز على دميومة وسائل اإلعالم وتعزيز املساواة بني اجلنسني ف وسائل 

 ؛ اإلعالم ومن خالهلا

والكفاءات   (2) واملعلوماتية  اإلعالمية  ابلدراية  اجلميع  انتفاع  متكني  تعزيز  منها  عدة  بسبل  وذلك  الرقمية، 
وال  املعلومات   املواطنني،  تكنولوجيات  استخدام  عند  نقدية  بنظرة  التحلي  من  الشباب،  سّيما 

 والتكنولوجيات الرقمية، وبناء قدرهتم على مواجهة التضليل اإلعالمي وخطاب الكراهية والتطرف العنيف؛ 

إىل انتفاع اجلميع ابملعلومات، من خالل تعزيز احللول   تعزيز بناء جمتمعات املعرفة الشاملة املستندة  (3)
املفتوحة(؛   والبياانت  احلر،  واالنتفاع  املفتوحة،  التعليمية  )املوارد  الواثئقي و املفتوحة  الرتاث  صون 

العقد دويل للغات الشعوب و واالنتفاع به؛   اللغوي، وذلك ف إطار  اللغوي والتنوع  التعدد  تعزيز 
 أيضاً؛ (  2032-2022األصلية )
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، من قبيل الذكاء املتقدمة تعزيز عملية التحول الرقمي الشاملة للجميع، واستحداث التكنولوجيات (4)
مبا يتوافق مع مبادئ عاملية اإلنرتنت  و االصطناعي، واستخدامها بصورة أخالقية مستندة إىل احلقوق،  

املت واحلوكمة  واالنتفاع،  واالنفتاح،  اإلنسان،  حقوق  احرتام  سد املتمثلة ف  بغية  األطراف،  عددة 
الفجوات الرقمية واملعرفية، ومتكني اجلهات املعنية من املشاركة النشطة ف االبتكار والتكنولوجيات 

  ؛الرقمية واالستفادة منها

من امليزانية املوحدة   2023- 2022دوالر هلذا الغرض للفرتة    61203429ُتصيص اعتمادات مالية قدرها   )د(
 واردة من مجيع مصادر التمويل؛ اليت تضم األموال ال

 من املديرة العامة القيام مبا يلي:  ويطلب -  2

تنفيذ خمتلف األنشطة اليت أيذن هبا هذا القرار، وذلك بعدة سبل منها التعاون بني القطاعات، بغية حتقيق  )أ(
 النواتج واملخرجات اخلاصة ابلربانمج الرئيسي اخلامس؛ 

دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج الذي اعتمده املؤمتر   موافاة اهليئتني الرائسيتني )ب(
 العام وعن حتقيق النواتج واملخرجات التالية:

 إحكام تدابري محاية وتعزيز تنوع الرتاث وأشكال التعبري الثقايف   -   5الناتج  

تعزيز ومحاية التنوع اللغوي وتعدد اللغات، ف أطر  هنوض الدول األعضاء بقدراهتا من أجل   CI1.5  املحخَرج
 2032-2022منها العقد الدويل للغات الشعوب األصلية  

 تعزيز حرية التعبري واحلق يف االنتفاع ابملعلومات   -   6الناتج  

اضطالع الدول األعضاء بتعزيز القدرات وإزكاء الوعي من أجل النهوض ابلقواعد والسياسات  CI2.6  املحخَرج
تعلقة حبرية التعبري وحرية الصحافة وسالمة الصحفيني، ومنهم الصحفيات، واحلق ف االنتفاع ابملعلومات على امل

 شبكة اإلنرتنت وخارجها 

تنمية وسائل اإلعالم وتعددية هذه  CI3.6  املحخَرج تعزيز  الدول األعضاء واملؤسسات اإلعالمية من  متكني 
 لتنمية االتصال، على سبيل املثال ال احلصر الوسائل، من خالل الربانمج الدويل  

 تعزيز تبادل املعارف وتنمية املهارات يف العصر الرقمي   -   8الناتج  

متكني الدول األعضاء من النهوض بتعميم االنتفاع ابملعلومات واملعارف بوسائل تشمل برانمج  CI4.8  املحخَرج
 الرتاث الواثئقي وصونه وإاتحة االنتفاع به املعلومات للجميع، واحللول املفتوحة، وحتديد  
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اضطالع الدول األعضاء بتعزيز القدرات املؤسسية والبشرية من أجل إدماج الدراية اإلعالمية   CI5.8  املحخَرج
واملعلوماتية ف السياسات واالسرتاتيجيات، وسد الفجوات الرقمية واملعرفية، من خالل تنمية املهارات والكفاءات 

 سّيما ف صفوف النساء والفتيات والفئات املهمشة الرقمية، وال

وضع معايري أخالقية وقواعد وأطر عمل من أجل التصدي للتحدايت اليت تطرحها االبتكارات   -   9الناتج  
 التكنولوجية والتحول الرقمي 

للج CI6.9  املحخَرج الشامل  الرقمي  ابلتحول  املتعلقة  بسياساهتا  األعضاء  الدول  الذكاء هنوض  وتنمية  ميع 
 االصطناعي، ومتكُّنها من معاجلة الفجوات الرقمية واملعرفية، مبا ف ذلك الفجوات بني اجلنسني.
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 مشروع القرار اخلاص مبعهد اليونسكو لإلحصاء 

 إنَّ املؤمتر العام، 

 ، 2021- 2020بتقرير جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء للفرتة إذ حييط علماً  

خطة   يتمحور حول من جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء ضمان تركيز برانمج املعهد، الذي جيب أن    يطلب -  1
وأهدافها، على األولويت التالية، مع مواصلة االهتمام ابحتياجات أفريقيا وابملساواة   2030التنمية املستدامة لعام 

اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك ابلشرائح االجتماعية األضعف حاالً، من   بني اجلنسني وأبقل البلدان منواً وابلدول
 يلي:  أجل ما

وضع منهجيات مالئمة تراعي احتياجات خمتلف البلدان وما تواجهه من مصاعب ف مجيع مراحل التنمية،  )أ(
 وإدخال التعديالت الالزمة عليها لكي تظل مالئمة؛ 

املهنية املستندة إىل املبادئ اليت جيب االلتزام هبا ف األنشطة اإلحصائية الدولية، ومنها األخذ أبفضل املعايري   )ب(
 الشفافية واملساءلة واستخدام املوارد على أفضل وجه ممكن؛ 

والثقافة  ( ـ)ج والعلوم  والتعليم  الرتبية  بشأن  البلدان  للمقارنة ف خمتلف  وقابلة  اجلودة  عالية  بياانت مالئمة  مجع 
 منها وحتليلها ونشرها؛  صل واإلعالم، وحتصيل هذه البياانت من الشركاء ومعاجلتها والتحققوالتوا

 على وضع أطر واالضطالع بتيسري الشراكات بغية تعزيز قدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية والوزارات املختصة   )د(
 إنتاج بياانت عالية اجلودة واستخدامها؛ 

اانت املوجودة لدى املعهد، وكذلك على املواد األخرى اليت ينتجها املعهد، إاتحة االّطالع حبرية على البي )هـ(
غري واملنظمات  الدولية  واملنظمات  احلكومات  ومنها  ومنتجاته،  ببياانته  املنتفعني  فئات  احلكومية  ملختلف 

 واملؤسسات والباحثون والصحفيون وعامة الناس؛ 

دوالر ملعهد اليونسكو لإلحصاء من امليزانية املوحدة  28200000بتخصيص اعتمادات مالية قدرها  وحييط علماً  -  2
 8449600للمديرة العامة بدعم املعهد عن طريق ُتصيص اعتمادات مالية قدرها    وأيذن؛  2023-2022للفرتة  

 دوالر هلذا الغرض من امليزانية العادية للفرتة ذاهتا؛ 

ا  ويدعو -  3 والوكاالت  الدولية  واملنظمات  األعضاء  إىل الدول  اخلاص  والقطاع  واملؤسسات  املاحنة  والوكاالت  إلمنائية 
 املسامهة مبوارد مالية أو بوسائل أخرى مناسبة ف تنفيذ أنشطة معهد اليونسكو لإلحصاء وتوسيع نطاقها؛ 

يق املخرجات من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن حتق  ويطلب  -  4
 : املالئمة   ليونسكوا  برانمج  واتجحتقيق ن  سعياً إىل التالية  
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، ووضع برانمج العمل العاملي اخلاص 4تعزيز التنسيق الدويل لتحقيق هدف التنمية املستدامة    -  2الناتج  
 ابلتعليم استنادا  إىل البحث واالستشراف واالبتكار 

اخلاص   4رصد هدف التنمية املستدامة  ما يتعلق بالعاملي في  الصعيد ي على  الريدالدور  تعزيز   UIS1.2املحخَرج  
ف الوقت   ابلتعليم من خالل وضع قواعد ومعايري متفق عليها دولياً ومجع بياانت عالية اجلودة وإنتاجها وتوزيعها

 املناسب

 4 اخلاص هبدف التنمية املستدامة  برانمج العملوتنفيذ    وضع   علىدعم قدرات الدول األعضاء   UIS2.2املحخَرج  
 4  هدف التنمية املستدامة  غايت   من خالل تعزيز القدرة على الرصد وإعداد التقارير عن حتقيق 

العاملي اخلاص ابلتعليم    برانمج العمل السياسات بغية وضع  برسم    املتعلقةتلبية االحتياجات   UIS3.2املحخَرج  
 استناداً إىل البحث واالستشراف واالبتكار 

 تعزيز التعاون الدويل يف ميادين العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  -   4الناتج  

ورصد التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية    بّيناتتيسري صياغة السياسات القائمة على ال   UIS4.4املحخَرج  
  قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي تكون    ف الوقت املناسب بشأن العلوماملستدامة من خالل توفري بياانت  

 إحكام تدابري محاية وتعزيز تنوع الرتاث وأشكال التعبري الثقايف   -   5الناتج  

ورصد التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية    بّيناتالسياسات القائمة على التيسري صياغة   UIS5.5املحخَرج  
 تكون قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي   ف الوقت املناسببشأن الثقافة   املستدامة من خالل توفري بياانت
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09100 

 مشروع القرار اخلاص بقطاع العالقات اخلارجية واألولوية ألفريقيا 

 املؤمتر العام، إنَّ  

 للمديرة العامة مبا يلي:   أيذن  -  1

، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة بقطاع العالقات اخلارجية واألولوية 2025- 2022العمل، خالل الفرتة   - ألف 
 ألفريقيا من أجل ما يلي:

ا وضمان قطاع العالقات اخلارجية واألولوية ألفريقي  هبا على صعيد  ضطلع املتنسيق األنشطة واألعمال   )أ(
 ها مع رؤية املنظمة وتوجهاهتا االسرتاتيجية وأولويهتا الربانجمية؛ انسجاموتكاملها و   اتساقها

 األولوية ألفريقيا 

(، وضمان االتساق 2029- 2022تنفيذ االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة ف أفريقيا )  )ب(
هبا لصاحل أفريقيا، واليت جيري إعدادها وفقاً لقرارات اهليئتني   االضطالعوالتكامل بني الربامج اليت جيري  

 وخطة االحتاد األفريقي لعام   2030طار خطة التنمية املستدامة لعامإل الرائسيتني ف هذا الصدد، و 
 يلي: املعنونة "أفريقيا اليت نريدها"، من أجل ما  2063

املضطلع هبا لصاحل دول االحتاد األفريقي األعضاء ف اليونسكو  تعزيز عمليات تنسيق ورصد األنشطة   ( 1) 
 (؛ 2029- 2022وحتسينها وفقاً لالسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة ف أفريقيا ) 

فيما ( 2) االستشراف  ومبادرات  االستشراف  التفكري  دول  تعزيز  تواجهها  اليت  التحديت  خيص 
املتاحةاالحتاد األفريقي األعضاء ف التنمية، وكذلك الفرص  اليونسكو ف جمال  هلا ف هذا   

املستدامة  التنمية  إطار خطة  وحتليلها ف  والفرص  التحديت  هذه  طريق حتديد  اجملال، عن 
 املعنونة "أفريقيا اليت نريدها"؛   2063  وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030لعام

مجيع الدول األعضاء األفريقية، ومنها الدول األعضاء  تعزيز الشراكات االسرتاتيجية القائمة مع   ( 3)
واخلامسة )أ(  اخلامسة  االنتخابيتني  اجملموعتني  دول  عِّداد  املندرجة ف  ومع  األفريقية  )ب(، 

مفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، وذلك من خالل اللجنة املشرتكة 
األفري االحتاد  ومفوضية  اليونسكو  الشراكات بني  احلصر؛ وكذلك  املثال ال  سبيل  على  قي، 

سّيما من خالل منرب التنسيق اإلقليمي  االسرتاتيجية القائمة مع وكاالت األمم املتحدة، وال
ألفريقيا؛ عن طريق زيدة املشاركة واملسامهة ف تنفيذ خطة التنمية اخلاصة أبفريقيا، مع أخذ 

؛ واالستعانة ابلشبكة امليدانية ف أفريقيا وقطاعات الربانمج امليزة النسبية لليونسكو بعني االعتبار
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منرب التنسيق اإلقليمي ألفريقيا، عمل  لضمان مسامهة اليونسكو االسرتاتيجية ف خمتلف جماالت  
يض  أن  املساعي على  بتنسيق  أفريقيا  وإدارة  أاباب  أديس  لالتصال ف  اليونسكو  طلع مكتب 

 املبذولة ف هذا الصدد؛ 

سّيما  حشد وتعزيز الشراكات والشبكات اليت تساعد على نشر ثقافة السالم ف أفريقيا، وال ( 4)
تنظيم املنتدى الثان   على اليونسكو واالحتاد األفريقي وحكومة أنغوال    التعاون بني عن طريق  

املعتزم عقده ف عام   ي عقد مرة كل )"  2021لثقافة السالم ف أفريقيا  الذي  لواندا"  منتدى 
ني(، وكذلك عن طريق إنشاء "مدرسة السالم األفريقية" ف كوت ديفوار، وقيام اجلهات عام

 املعنية احمللية واإلقليمية ابُتاذ مبادرات حمددة ف هذا الصدد؛

العمل، استناداً إىل املزاي النسبية، على توسيع وتعزيز التكامل بني أنشطة املنظمة وأنشطة سائر   ( 5)
 ج منظومة األمم املتحدة العاملة ف أفريقيا؛وكاالت وصناديق وبرام

التشجيع على التعبئة االجتماعية والتواصل االجتماعي لتعزيز األولوية العامة املتمثلة ف أفريقيا،  ( 6)
سّيما عن طريق تعزيز الشراكات مع اجلهات املاحنة غري التقليدية وتعزيز العمل على إبراز  وال

 أنشطة املنظمة هلذه اجلهات؛ 

ضمان وضع األولوية العامة املتمثلة ف أفريقيا موضع التنفيذ بوصفها جزءاً ال يتجزأ من الربامج  ( 7)
 الرئيسية، وضمان إدماجها ف عمليات التخطيط القطاعي؛ 

 رصد التزام قطاعات الربانمج ابألولوية العامة املتمثلة ف أفريقيا ف مجيع مراحل الربجمة والتنفيذ؛ ( 8)
تعزيز عملية إعداد وتقدمي التقارير بشأن األولوية العامة املتمثلة ف أفريقيا واالسرتاتيجية التنفيذية  ( 9)

استناداً إىل التدابري   بشأهنا ( من أجل إظهار جدواها والتقدم احملرز  2029-2022هبا ) اخلاصة
ومات عن رصد هبا قطاعات الربانمج، على أن تشمل هذه التقارير معل التنفيذية اليت تضطلع 

مجيع األموال املخصصة لألولوية العامة املتمثلة ف أفريقيا من خالل آلية واضحة وشفافة للتتبع 
 املايل؛ 

تعبئة موارد خارجة عن امليزانية لوضع األولوية العامة املتمثلة ف أفريقيا موضع التنفيذ، مع إيالء  ( 10)
مبشاركة املكاتب امليدانية ف أفريقيا   اهتمام خاص حلشد الشراكات مع القطاع اخلاص، وذلك 

 أيضاً؛ 
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 العالقات اخلارجية 

 توطيد العالقات مع الدول األعضاء عن طريق ما يلي: ( ـ)ج

 تنمية العالقات مع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني واملراقبني واألقاليم؛  (1)

املراسم ألعضاء السلك رصد العالقات مع البلد املضيف، وتقدمي املساعدة الالزمة فيما خيص   (2)
 الدبلوماسي املعتمدين لدى اليونسكو وملوظفي األمانة؛ 

مواصلة تقدمي الدعم إىل الدول غري األعضاء وتشجيعها على االنضمام إىل املنظمة من أجل  (3)
 حتقيق أكرب انتشار ممكن للمنظمة على الصعيد العاملي؛ 

املندوبني   (4) مع  الوثيق  التعاون  ف مواصلة  املؤلفة  األعضاء  الدول  جمموعات  ومع  الدائمني، 
اليونسكو؛ وستتلقى هذه اجملموعات الدعم من أجل عقد اجتماعاهتا العامة، وستوىل عناية  
البلدان املوجودة على املستوى دون اإلقليمي واإلقليمي اليت لديها  خاصة لبعض جمموعات 

اليت والبلدان  البلدان منواً،  )أقل  بعد   احتياجات خاصة  ما  أو  النزاعات  بعد  متر أبوضاع ما 
 الكوارث، والدول اجلزرية الصغرية النامية، على سبيل املثال(؛ 

عقد اجتماعات إعالمية دورية مع املندوبني الدائمني بشأن املسائل ذات األمهية واألنشطة  (5)
ية  ذات األولوية. وستعقد اجتماعات تشاورية مع الدول األعضاء بشأن املسائل ذات األمه 

 االسرتاتيجية؛

مواصلة إاتحة االطالع بطريقة سهلة وشفافة على التحليالت واملعلومات والبياانت املتعلقة  (6)
ابلتعاون مع كل دولة من الدول األعضاء، وذلك بسبل عدة منها وضع موقع شبكي خاص 

 هلذا الغرض جيري حتديثه ابنتظام؛ 

 يلي:  تعزيز التعاون مع اللجان الوطنية عن طريق ما )د(

تعزيز كفاءات اللجان الوطنية من خالل عقد ندوات وحلقات تدريبية خمصصة لألمناء العامني  (1)
 واملسؤولني اآلخرين اجلدد؛ 

تعزيز الشراكات القائمة بني اللجان الوطنية وشبكات اجملتمع املدن، ومنها الشراكات القائمة  (2)
 احلكومية وأندية اليونسكو؛ مع املنظمات غري

 الت مع اللجان الوطنية وفيما بينها؛ تعزيز االتصا (3)

 تعزيز العالقات مع منظومة األمم املتحدة، من خالل ما يلي: )هـ(
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تعزيز اندماج اليونسكو ودورها ف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، وتوطيد تعاوهنا مع سائر   (1)
 الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة؛

منظومة األمم املتحدة، وخباصة األنشطة   مشاركة اليونسكو ومسامهتها ف أنشطة  قيادة وتنسيق (2)
واإلقليمي والق طري، وال   الرامية إىل تعزيز االتساق على مستوى املنظومة وعلى الصعيد العاملي 
 سّيما ف إطار عملية إصالح األمم املتحدة ونظام املنسقني املقيمني؛ 

اقشات اخلاصة إبصالح منظومة األمم املتحدة لضمان مراعاة تنسيق مشاركة اليونسكو ف املن (3)
أولويت املنظمة ابلتنسيق الوثيق مع قطاعات الربانمج وقطاع اإلدارة والتنظيم ومكتب التخطيط 

 االسرتاتيجي واملكاتب امليدانية/مكاتب االتصال؛ 

الوكاالت التابعة لألمم   املشاركة بنشاط ف عمل اهليئات الدولية احلكومية واآلليات املشرتكة بني  (4)
 املتحدة، وال سّيما اجلمعية العامة لألمم املتحدة واجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ 

لغرض  (5) املتحدة  األمم  تقدمها  اليت  املتكاملة  املساعدة  أنشطة  ف  اليونسكو  مشاركة  تنسيق 
ا للنداءات  االستجابة  ف  املشاركة  ذلك  ويشمل  اإلعمار،  وإعادة  املبكر  ملوحدة اإلنعاش 

تقييم  لعمليات املشرتكة  الوالنداءات السريعة الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، و 
الدويل، واللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت/اللجنة   االحتياجات بني األمم املتحدة والبنك

 آليات الربجمة والتمويل املشرتكة؛   غري ذلك منالتنفيذية للشؤون اإلنسانية، و 

بعة تنفيذ مذكرات التفاهم املربمة مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية متا (6)
 متابعة منتظمة، وإبرام مذكرات تفاهم جديدة حمتملة؛ 

 التنسيق امليداين 

تعزيز القدرة على تلبية احتياجات الدول األعضاء على الصعيد امليدان بكفاءة وفعالية من خالل  )و(
 املكاتب امليدانية املستدامة، وذلك من خالل ما يلي: شبكة  

 تنسيق اإلدارة العامة للشبكة امليدانية؛  (1)

التوجيه أنشطة  تقدمي الدعم والتوجيه االسرتاتيجي والسياسي إىل املكاتب امليدانية من خالل   (2)
 والتنسيق واالتصال والدعم؛ 

 ملكاتب امليدانية؛تعزيز التفاعل بني املقر واملكاتب امليدانية وفيما بني ا (3)

ضمان املشاركة االسرتاتيجية ف تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة اخلاصة حبضور اليونسكو ف العامل،  (4)
 ؛وفقاً لقرارات اهليئتني الرائسيتني
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من امليزانية املوحدة   2023- 2022دوالر هلذا الغرض للفرتة    16207100ُتصيص اعتمادات مالية قدرها   - ابء
 الواردة من مجيع مصادر التمويل؛   اليت تضم األموال

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج   ويطلب  -  2
 الذي اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق الناتج واملخرجات التالية:

تعزيز الشراكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملناصرة من أجل دعم عمل   -   10الناتج التمكيين  
 اليونسكو  

إسداء مشورة منسقة وشاملة واسرتاتيجية ف جمال السياسات إىل املديرة العامة وفريق اإلدارة   PAX1.10  املحخَرج
ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات   العليا ابستمرار فيما خيص العالقات مع الدول األعضاء واهليئات التابعة 

 الدولية احلكومية واللجان الوطنية واملكاتب امليدانية؛

 تعزيز استدامة الشبكة امليدانية لالستجابة بكفاءة وفعالية الحتياجات الدول األعضاء؛  PAX2.10املحخَرج  

خرَج  
 
تعزيز أتثري برامج اليونسكو ف أفريقيا وإبرازها من خالل االرتقاء ابلتنسيق والرصد فيما خيص  PAX3.10امل

(، وحتسني فهم الفرص واملصاعب املتعلقة 2029-2022االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة ف أفريقيا ) 
 ابلتنمية ف أفريقيا؛ 

من أجل األولوية املتمثلة ف أفريقيا من خالل إقامة املزيد من الشراكات تعزيز الدعم املقّدم   PAX4.10املحخَرج  
 ؛ االسرتاتيجية مع اجلهات املعنية من القطاعني العام واخلاص وزيدة فعالية هذه الشراكات

اليونسكو   PAX5.10املحخَرج   لدى  الدائمة  وفودها  طريق  عن  سيما  وال  األعضاء،  الدول  مع  التعاون  زيدة 
 الدول األعضاء املؤلفة ف إطار اليونسكو، واللجان الوطنية، واملنظمات الدولية احلكومية اإلقليمية املعنية؛ وجمموعات  

إبراز وتعزيز إسهام اليونسكو ف أعمال منظومة األمم املتحدة على الصعيد العاملي واإلقليمي  PAX6.10  املحخَرج
 والق طري ف إطار إصالح األمم املتحدة. 
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09200 

 مشروع القرار بشأن تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل ُتقيق املساواة بني اجلنسني 

 إنَّ املؤمتر العام، 

 للمديرة العامة مبا يلي:   أيذن  -  1

 على النحو الوارد  ،، على وضع األولوية املتمثلة ف املساواة بني اجلنسني2025- 2022العمل، خالل الفرتة   )أ(
موضع التطبيق وضمان أن   ،(5م/ 41( والربانمج وامليزانية )4م/ 41ف االسرتاتيجية املتوسطة األجل )الوثيقة  

 تصبح األولوية املتمثلة ف املساواة بني اجلنسني "شأن اجلميع"، من خالل ما يلي: 

املتمثلة ف تعزيز دعم اإلدارة العليا واهليئتني الرائسيتني من خالل االضطالع ابلوظيفة االسرتاتيجية   (1)
املتعلقة  الشاملة  املواضيع  ووضع  ابلسياسات،  واملتعلقة  التقنينية  وأدواهتا  وإجراءاهتا  اليونسكو  أطر 

 ابألولوية املتمثلة ف املساواة بني اجلنسني موضع التنفيذ ف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو؛  

بني اجلنسني من خالل االضطالع بوظيفة   تعزيز هيكل اليونسكو وبرجمة املنظمة املتعلقني ابملساواة  (2)
تنسيقية تتيح استحداث فرص جديدة لتنفيذ اإلجراءات املشرتكة بني القطاعات املفضية إىل حتقيق 
التحول املنشود على صعيد املساواة بني اجلنسني، ف املقر واملكاتب امليدانية، وابلتعاون مع اخلدمات 

 الداخلية؛ 

ات رائدة وإجراء حبوث وإنتاج معارف جديدة بشأن املساواة بني اجلنسني توفري الدعم إلعداد مبادر  (3)
ف كل اجملاالت املشمولة ف مهمة اليونسكو، من خالل االضطالع بوظيفة االبتكار اليت ميكن أن 
الرتويج  وأنشطة  املناقشات  إفادة  ميكنها  واليت  جديدة،  وبرامج  سياسات  لوضع  إهلام  مصدر  متثل 

 ية اليت جترى على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين؛ واحلمالت اإلعالم

تزويد املوظفني ابلكفاءات واملهارات الالزمة لتحقيق األولوية العامة املتمثلة ف املساواة بني اجلنسني  (4)
 فيما يتعلق على أكمل وجه، من خالل االضطالع بوظيفة تنمية القدرات املفضية إىل اُتاذ مبادرات  

أساليب جديدة للتعلم   بتقدمي املساعدة التقنية ف جمال السياسات العامة والتشريعات، واستحداث
 من األقران، وآليات وأدوات لتبادل املعارف؛ 

تقدمي التقارير واملعلومات عن أثر األولوية العامة املتمثلة ف املساواة بني اجلنسني، من خالل االضطالع  (5)
 بوظيفة الرصد استناداً إىل نتائج عمليات تقييم االحتياجات، والدراسات التحليلية لقضاي اجلنسني، 

ومجع البياانت املصنفة حبسب اجلنس والدروس املستفادة من تبادل أفضل املمارسات لدى قطاعات 
 معهد اليونسكو لإلحصاء؛ لدى الربانمج، ف املقر واملكاتب امليدانية، و 
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الثنائية   (6) املنظمات  من  وغريها  املتحدة  األمم  أعمال  ف  اليونسكو  وإقامة و متثيل  األطراف  املتعددة 
الوطنية  واللجان  اجلامعية  اليونسكو  مع كراسي  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  أجل  من  شراكات 

 ؛ومنظمات اجملتمع املدن واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص

من امليزانية املوحدة   2023- 2022دوالر هلذا الغرض للفرتة   1948400ُتصيص اعتمادات مالية قدرها   )ب(
 اردة من مجيع مصادر التمويل؛ اليت تضم األموال الو 

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج   ويطلب  -  2
  : الذي اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق الناتج واملخرج التاليني

التمكيين   املساءلة  -  11الناتج  على  القائمة  املنشودة   اإلدارة  النتائج  ُتقيق  أجل  من  والفعالية  والكفاءة 
 للمنظمة 

املضي قدماً ف حتقيق األولوية العامة املتمثلة ف املساواة بني اجلنسني ف جمال الرتبية والتعليم   GE1.11املحخَرج  
 .والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات ومن خالل هذه اجملاالت
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09300 

 اخلاص ابلتخطيط االسرتاتيجي مشروع القرار  

 إنَّ املؤمتر العام، 

 للمديرة العامة مبا يلي:   أيذن  -  1

الفرتة   )أ( العمل اخلاصة ابلتخطيط االسرتاتيجي من أجل 2025- 2022العمل، خالل  تنفيذ خطة  ، على 
للمنظمة حبيث يتم تسخري مهمتها ومواطن قوهتا وميزهتا النسبية على  ةتوجهات االسرتاتيجيالو  احملاورحتديد 

واملديرة العامة، مبا يضمن االمتثال   أفضل حنو ممكن سعياً إىل حتقيق األولويت اليت حددهتا اهليئتان الرائسيتان 
وأهداف   2030لألطر اإلمنائية العاملية املالئمة وإجياد أوجه التآزر معها، وال سّيما خطة التنمية املستدامة لعام  

 وتنسيقي للمساعي الرامية إىل حتقيقها؛يدي  التنمية املستدامة اليت تضطلع اليونسكو بدور ر 

 خالل ما يلي:  السعي إىل حتقيق ذلك من )ب(

االضطالع ابلتخطيط االسرتاتيجي والرصد وإعداد التقارير لتحسني وضع الربامج وتنفيذها، ويشمل  (1)
 ذلك تنسيق إعداد برانمج املنظمة وميزانيتها والتقارير النظامية اخلاصة بتنفيذ الربانمج؛ 

وزها، واملسامهة ف هتيئة وحتسني االستفادة من الشراكات وتعبئة املوارد بغية تعزيز أثر برامج املنظمة وبر  (2)
ء مشاورات مع اجلهات يلي: تعزيز قدرات املوظفني؛ وإجرا الظروف املؤاتية لتعبئة املوارد عن طريق ما

املاحنة عن طريق احلوار املنظَّم بشأن التمويل وس بل التشاور األخرى مع اجلهات املاحنة؛ وإعداد املوارد  
 م واإلجراءات؛املعرفية الالزمة؛ وحتسني الن ظ

لعام   (3) التنمية املستدامة  اليونسكو الربانجمية وتنظيمها ف إطار خطة  والربجمة   2030تنسيق مسامهة 
 ؛ العاملية على صعيد منظومة األمم املتحدة

من امليزانية املوحدة   2023- 2022دوالر هلذا الغرض للفرتة    13325900ُتصيص اعتمادات مالية قدرها   ( ـ)ج
 ل الواردة من مجيع مصادر التمويل؛ اليت تضم األموا

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج   ويطلب  -  2
 الذي اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق الناجتني واملخرجات التالية:

التواصل واإلعالم والدعوة واملناصرة من أجل دعم عمل   تعزيز الشراكات وأنشطة  -   10الناتج التمكيين  
 اليونسكو

برامج  BSP2.10  املحخَرج أثر  لتعزيز  وجه  أمثل  على  منها  واالستفادة  املوارد  وتعبئة  اليونسكو  شراكات  حتسني 
 ؛ املنظمة وبروزها
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وتعزيز املسامهة   2030املستدامة لعام  تنسيق األولويت الربانجمية لليونسكو مع خطة التنمية   BSP3.10  املحخَرج
 ؛ ف العمل املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة

التمكيين  املنشودة   -  11  الناتج  النتائج  ُتقيق  أجل  من  والفعالية  والكفاءة  املساءلة  على  القائمة  اإلدارة 
 للمنظمة 

ضمان التخطيط االسرتاتيجي والرصد وإعداد التقارير والتنسيق بفعالية فيما يتعلق ابملسائل   BSP1.11  املحخَرج
 املشرتكة بني القطاعات دعماً لتحسني وضع الربامج وتنفيذها 
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09400 

 مشروع القرار اخلاص ابلتواصل واإلعالم واملشاركة العامة 

 إنَّ املؤمتر العام، 

 للمديرة العامة مبا يلي:   أيذن  -  1

، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلتواصل واإلعالم واملشاركة العامة، 2025- 2022العمل، خالل الفرتة   - ألف 
 يلي: وذلك من خالل ما

 اإلحياء هلم ابألفكار بشأهناالناس والصحفيني والشركاء بشأن برامج اليونسكو وأنشطتها، و إعالم عامة   )أ(
 وحثهم على املشاركة فيها؛ 

إنتاج مواد مكتوبة تبنّي أثر برانمج املنظمة وأنشطتها، ونشرها عرب خمتلف القنوات اإلعالمية للمنظمة،  )ب(
 راكات ف جمال التواصل واإلعالم؛ وتروجيها عرب غريها من القنوات ابالستعانة ابلش

املسؤولني  ( ـ)ج اليونسكو وكبار  لتواصل خرباء  املتاحة  الفرص  وزيدة  اإلعالم،  وسائل  التعاون مع  تعزيز 
 القائمني على إدارهتا مع وسائل اإلعالم؛ 

 إقامة شراكات إعالمية تتيح مضاعفة التأثري وتعزز صورة اليونسكو وتواصلها مع الناس؛  )د(

 تطوير س بل إعالم اجلمهور ف املقّر، وال سّيما من خالل مرفق الزوار؛  )هـ(

 توفري الدعم ألنشطة التواصل واإلعالم املتعلقة بفعاليات اليونسكو وتروجيها؛  )و(

العمل، عن طريق جملس املطبوعات، على ضمان جودة ومالءمة املطبوعات واملنشورات واملصنفات  )ز(
 مة؛ الفكرية الصادرة عن املنظ

تطوير س بل نشر املطبوعات واملنشورات عن طريق إقامة شراكات للنشر املشرتك، وحتسني نظام البيع  )ح( 
 على اإلنرتنت؛ 

مواصلة األخذ بسياسة االنتفاع احلر ابملعلومات إلاتحة االطالع على املضامني احلالية واملقبلة والسابقة  )ط(
 ابملعلومات؛   بصيغة يسرية تتوافق مع مفهوم االنتفاع احلر

إصدار جملة "رسالة اليونسكو" الفصلية ابللغات الست بنسختيها الورقية والرقمية بفضل أموال خارجة  )ي(
 عن امليزانية خمصصة هلذا الغرض؛ 

 مواصلة تقدمي خدمات متجر الكتب واهلداي مع احلرص على تلبية هذه اخلدمات الحتياجات الزابئن؛ )ك(
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ستوى التصميم الغرافيكي والتحرير واجلوانب التقنية للمنصة اإللكرتونية املتكاملة تعزيز االتساق على م )ل(
 (، سعياً إىل تلبية احتياجات املنتفعني خبدماهتا؛unesco.orgللمنظمة على شبكة اإلنرتنت )

من امليزانية املوحدة   2023- 2022دوالر هلذا الغرض للفرتة    12972200ُتصيص اعتمادات مالية قدرها   - ابء
 اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛ 

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج   ويطلب  -  2
  : الذي اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق الناتج واملخرج التاليني

عم عمل تعزيز الشراكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملناصرة من أجل د   -   10الناتج التمكيين  
 اليونسكو

اليونسكو واالعرتاف بدور   إبراز CPE1.10املحخَرج    جهة لتقدمي احللول ف جماالت اختصاص   ها بوصفهاصورة 
 . 2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام   املنظمة ألغراض
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09500 

 إدارة الربانمج وتوفري خدمات الدعم   –مشروع القرار اخلاص ابملكاتب امليدانية  

 املؤمتر العام، إنَّ  

 للمديرة العامة مبا يلي:   أيذن  -  1

، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة إبدارة املكاتب امليدانية من 2025- 2022مواصلة العمل، خالل الفرتة   )أ(
 أجل ما يلي: 

االسرتاتيجية   (1) التوجهات  يتوافق مع  مبا  لليونسكو  امليدانية  الشبكة  السعي إىل حتسني عمل  مواصلة 
الرئيسيةالوأساليب  املتعلقة ابلسياسات   منظومة األمم املتحدة بشأن   املعمول هبا على صعيد  عمل 

املؤمتر العام ف   التعاون ف جمال التنمية، وكذلك مع ما يتعلق هبذا األمر من القرارات اليت اعتمدها 
 دورته احلادية واألربعني؛ 

ضمان املشاركة االسرتاتيجية ف تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة اخلاصة حبضور اليونسكو ف العامل، وفقاً  (2)
 ؛ لقرارات اهليئتني الرائسيتني

 ضمان تعزيز مساءلة املكاتب امليدانية؛ (3)

ابملوظفني فيما خيص مناصب املديرين/الرؤساء وموظفي الدعم إدارة عملية إمداد املكاتب امليدانية   (4)
 األساسيني؛

 رصد األداء العام للشبكة امليدانية ابنتظام؛ (5)

املكاتب ف  ألمن  التشغيلية والنفقات املتعلقة اب   نفقات للتنظيم استخدام االعتمادات املالية املخصصة   (6)
نية عن طريق الدعم والتدريب وتقييم االحتياجات ، وتعزيز قدرات املكاتب امليداهورصد   تهامليدانية وإدار 

 اخلاصة ابلتوظيف؛ 

 تعزيز قدرة املكاتب امليدانية على تعبئة املوارد وإقامة الشراكات؛ (7)

نظام األمم املتحدة إلدارة  الصادرة عن   املتعلقة ابألمن امليدان والسياسات األوامرو  توجيه اإلجراءات (8)
 ؛ هلذا النظاموتنفيذها والتحقق من امتثاهلا   ،األمن

قدرها   )ب( مالية  اعتمادات  للفرتة    103960965ُتصيص  الغرض  هلذا  امليزانية    2023-2022دوالراً  من 
 املوحدة اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛ 

ة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج من املديرة العامة موافا  ويطلب  -  2
 الذي اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق الناجتني واملخرجات التالية:
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تعزيز الشراكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملناصرة من أجل دعم عمل   -   10الناتج التمكيين  
 اليونسكو

 ؛ وف الدعوة واملناصرةنشطة  ف األمكاتب امليدانية الفعالة لل   شاركة ضمان امل FLD1.10  جاملحخرَ 

 تعزيز تعبئة املوارد على املستوى الالمركزي؛ غرض  متكني املكاتب امليدانية لليونسكو ل  FLD4.10  املحخَرج

التمكيين  املنشودة   -  11  الناتج  النتائج  ُتقيق  أجل  من  والفعالية  والكفاءة  املساءلة  على  القائمة  اإلدارة 
 للمنظمة 

 ؛قدرة الشبكة امليدانية على االستجابة وتعزيز استدامتهااالرتقاء ب   FLD2.11  املحخَرج

 ؛الناشئةالقائمة و تعزيز الدعم اإلداري والتشغيلي من خالل تلبية االحتياجات    FLD3.11  املحخَرج

 تعزيز أحكام األمن اليت اعتمدهتا اليونسكو للموظفني واملعالني واألصول ف امليدان.   FLD5.11  املحخَرج
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10100 

 مشروع القرار اخلاص بربانمج املسامهة وبرانمج املنح الدراسية 

 إنَّ املؤمتر العام، 

 برانمج املسامهة  -ألف

، على تنفيذ برانمج املسامهة ف أنشطة الدول األعضاء 2025- 2022ابلعمل، خالل الفرتة  للمديرة العامة    أيذن  -  1
 عليها املؤمتر العام ف دورته احلادية واألربعني؛  وفقاً للمبادئ والشروط اليت وافق

 املديرة العامة إىل القيام مبا يلي:   ويدعو -  2

نية لليونسكو، أو القناة الرمسية اليت حتددها احلكومة املعنية ف حال عدم املسارعة إىل إحاطة اللجان الوط  )أ(
وجود جلنة وطنية، علماً ابألسباب اليت دعت إىل تعديل املبالغ املطلوبة أو رفض منحها، من أجل حتسني 

 كيفية عرض املشاريع اليت ت قدَّم ف إطار برانمج املسامهة وحتسني متابعتها وتقييمها؛ 

م اللجان الوطنية، أو القناة الرمسية اليت حتددها احلكومة املعنية ف حال عدم وجود جلنة وطنية، جبميع إعال )ب(
املشاريع واألنشطة اليت تضطلع هبا املنظمات الدولية غري احلكومية ف بلداهنا، واليت تتلقى دعماً ف إطار 

 برانمج املسامهة؛ 

الدورة اليت يعقدها مباشرة قبل انعقاد دورة املؤمتر العام بتقرير عن تنفيذ برانمج موافاة اجمللس التنفيذي إاّبن   ( ـ)ج
( الذي ي قدَّم 4ت/ املسامهة واملساعدة ف حاالت الطوارئ لفرتة العامني ف إطار التقرير النظامي )الوثيقة م

 إىل اجمللس التنفيذي عن تنفيذ الربانمج الذي اعتمده املؤمتر العام؛ 

على أال تتعدى النسب املئوية العتمادات برانمج املسامهة اليت ُتصص للمساعدة العاجلة ف حاالت   احلرص )د(
اإلقليمية   ولألنشطة  احلكومية  غري  الدولية  وللمنظمات  و 7الطوارئ  و٪5  املبلغ ٪3  من  التوايل  على   ٪

 املخصص لربانمج املسامهة لفرتة العامني املعنية؛ 

  2023- 2022  امليزانية لتكميل متويل برانمج املساعدة العاجلة ف حاالت الطوارئ للفرتة التماس أموال خارجة عن   )هـ( 
 عندما يقتضي األمر ذلك؛ 

حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز برانمج املسامهة خالل فرتة العامني املقبلة لصاحل أقل البلدان منواً والبلدان  )و(
عد النزاعات أو ما بعد الكوارث والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان وضاع ما بأب  رالنامية والبلدان اليت مت

 اليت متر مبرحلة انتقالية؛

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج   ويطلب  -  3
 واملخرج التاليني: الذي اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق الناتج  
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تعزيز الشراكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملناصرة من أجل دعم عمل   -   10الناتج التمكيين  
 اليونسكو  

حتسني إدارة برانمج املسامهة حتسيناً كبرياً لتعزيز الشفافية وزيدة عدد املشاريع املعتمدة للنهوض    PPF1.10املحخَرج  
ابملساواة بني اجلنسني ولصاحل البلدان احملتاجة، وال سّيما البلدان األفريقية والبلدان النامية وأقل البلدان منواً والدول 

 اجلزرية الصغرية النامية. 

 املنح الدراسية برانمج   -ابء

، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة بربانمج املنح الدراسية 2025- 2022ابلعمل، خالل الفرتة  للمديرة العامة  أيذن  -  1
 من أجل ما يلي: 

املسامهة ف تعزيز املوارد البشرية وبناء القدرات الوطنية ف جماالت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ابألهداف االسرتاتيجية  )أ(
لويت الربانجمية لليونسكو، وال سّيما ابألولويَتني املتمثلَتني ف أفريقيا وف املساواة بني اجلنسني، عن طريق واألو 

 تقدمي املنح الدراسية وإدارة شؤوهنا؛

التفاوض بشأن ترتيبات لتقاسم التكاليف مع اجلهات املاحنة املهتمة، سواء أكان ذلك بصورة مسامهات  )ب(
 ن أجل متويل املنح الدراسية عن طريق برامج الرعاية املشرتكة للمنح الدراسية؛نقدية أم عينية، م

استكشاف إمكانيات تعزيز برانمج املنح الدراسية عن طريق إقامة شراكات مع اجملتمع املدن واملنظمات غري  )ج( 
 احلكومية؛

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربانمج   ويطلب  -  2
 الذي اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق الناتج واملخرج التاليني: 

م عمل تعزيز الشراكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملناصرة من أجل دع   -   10الناتج التمكيين  
 اليونسكو  

 تعزيز إدارة برانمج املنح الدراسية ملواءمة اجملاالت املواضيعية مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة. PPF2.10املحخَرج  

 االعتمادات املالية املخصصة لربانمج املسامهة وبرانمج املنح الدراسية  - جيم

 للمديرة العامة مبا يلي:   أيذن 

من امليزانية    2023- 2022دوالر لربانمج املسامهة للفرتة    10992900مالية قدرها  ُتصيص اعتمادات   )أ(
 املوحدة اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛ 
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من امليزانية    2023- 2022دوالر لربانمج املنح الدراسية للفرتة    754000ُتصيص اعتمادات مالية قدرها   )ب(
ردة من مجيع مصادر التمويل، من أجل الوفاء ابلتزامات اليونسكو النامجة عن املوحدة اليت تضم األموال الوا

 الرتتيبات املوضوعة لتقاسم التكاليف مع اجلهات املاحنة ف إطار برامج الرعاية املشرتكة للمنح الدراسية؛

اعتمادات مالية قدرها   ( ـ)ج التشغيل    1719100ُتصيص  وتكاليف  املوظفني  لتغطية تكاليف  اخلاصة دوالر 
من امليزانية املوحدة اليت تضم  2023- 2022للفرتة   ابلوحدة املعنية بربانمج املسامهة وبرانمج املنح الدراسية

 األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل. 
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11000 

 مشروع القرار اخلاص ابخلدمات الداخلية 

 إنَّ املؤمتر العام، 

  :للمديرة العامة مبا يلي  أيذن  -  1

الفرتة   - ألف  والتنظيم من أجل 2025-2022العمل، خالل  اإلدارة  بقطاع  اخلاصة  العمل  تنفيذ خطة  ، على 
  :يلي ما

النتائج  )أ( الكفاءة والفعالية من أجل حتقيق  القائمة على  تويل املسؤولية والتمكني من األخذ ابإلدارة 
حتسني اخلدمات املقدمة لدعم تنفيذ الربامج ف مجيع املواقع.   وسيواصل القطاع  . املنشودة للمنظمة

الوقت  ف  اخلدمات  وتقدمي  واجلودة  الكفاءة  صعيد  على  حتسينات  إدخال  أمكن  أينما  وسيجري 
 املناسب، وذلك من خالل األخذ بنهج قائم على تقييم املخاطر؛ 

  إدارة املوارد البشرية

تقييماً دوريً، وإعداد   2022-2017تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة  تقييم التقدم احملرز ف   )ب(
للفرتة   جديدة  مبا2028-2023اسرتاتيجية  والبشرية   ،  املالية  واملوارد  املنظمة  أولويت  مع  يتوافق 

  ؛ املخصصة هلذا الغرض

  اإلدارة املالية

عمل ( ـ)ج وحتسني  حصيفة  إدارة  املالية  الشؤون  املالية إدارة  للضوابط  واالمتثال  املالية  التقارير  إعداد  ية 
 ؛الداخلية

 احللول الرقمية لتنظيم األعمال

ضمان مرونة العمليات الرقمية الشاملة وتوفري خدمات عالية اجلودة، ف إطار بيئة إلكرتونية معززة من  )د(
 ؛رجيةالناحية األمنية، تتوافق مع احتياجات اجلهات املعنية الداخلية واخلا

  تنظيم املؤمترات وإدارة أمور اللغات والواثئق

وتوزيعها،  )هـ( واملنشورات  الواثئق  إصدار  أمور  والفورية، وكذلك  التحريرية  والرتمجة  املؤمترات  أمور  إدارة 
 بصورة مراعية الحتياجات املتلقني؛ 

 دعم العمليات 

 ؛ تقدمي الدعم لتنفيذ الربانمج واملشرتيت وإدارة املبان )و(
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  إدارة األمن والسالمة

 تعزيز الرتتيبات األمنية ف املقر واملكاتب امليدانية؛ )ز(

 التكاليف العامة ملباين املقر 

بتكنولوجيا  )ح(  املتعلقة  العامة  والتكاليف  واملرافق،  املقر  مبان  صيانة  لتكاليف  الفعالة  اإلدارة  ضمان 
 املعلومات؛ 

من امليزانية    2023- 2022دوالرات هلذا الغرض للفرتة    160603010ُتصيص اعتمادات مالية قدرها   - ابء
 املوحدة اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛ 

مج من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الربان   ويطلب  -  2
  :الذي اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق الناتج واملخرجات التالية

التمكيين  املنشودة   -  11  الناتج  النتائج  ُتقيق  أجل  من  والفعالية  والكفاءة  املساءلة  على  القائمة  اإلدارة 
 للمنظمة 

حتسني النماذج واملمارسات التشغيلية لليونسكو بغية ضمان االستدامة البيئية وإاتحة االنتفاع  ADM1.11املحخَرج  
 ابلعمليات واستمرارية األعمال 

بيئة عمل وضع   HRM1.11املحخَرج   لتهيئة  سياسات للتوظيف والتعلم والتطور ورفاهية املوظفني وتنفيذها دعماً 
 أكثر تنوعاً وكفاءة ومرونة

وإعداد   BFM1.11  املحخَرج اإلداري  للتنظيم  التوقيت  وجيدة  مالئمة  بتدابري  معززة  مالية حكيمة،  إبدارة  األخذ 
 دفاع الثان التقارير املالية، مع تعزيز الضوابط الداخلية وخط ال 

 إدارة املشاريع واملعارف بطريقة أكثر تكاماًل واعتماداً على التدوين السليم دعماً لتنفيذ الربانمج  DBS1.11املحخَرج  

توفري هياكل أساسية مرنة لتكنولوجيا املعلومات، وإدارة عملية تقدمي أفضل اخلدمات إلاتحة  DBS2.11املحخَرج  
 تنفيذ الربانمج بفعالية 

 توفري األمن السيربن املعزز وإدارة املخاطر الرقمية DBS3.11ج  املحخرَ 

 تعزيز الدعم الذي يركز على األعمال لضمان تنفيذ الربانمج بكفاءة  CLD1.11املحخَرج  

 حتسني ُتطيط املشرتيت وإدارهتا، وضمان فعالية إدارة املرافق ومتويلها على حنو مستدام  OPS1.11املحخَرج  

 تعزيز األمن والسالمة ف بيئة العمل.  MSS1.11املحخَرج  
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 اجمللد الثاين 
 مشروع الربانمج وامليزانية

 الرابط التايل:  رب ميكن االطالع على مشروع الربانمج وامليزانية ع 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756
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 مشروع القرار املقرتح 

 لعّل اجمللس التنفيذي يرغب، بناًء على ما تقدَّم، ف اعتماد قرار ينص على ما يلي:  -  3

 التنفيذي، إّن اجمللس  

 ، 22ت/ م210و  32ت/ م209و  103م/ 40ابلقرارات   إذ يذّكر  -  1

 (، 5م/ 41اثنياً )مشروع اجمللد األول والثان للوثيقة -18ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

أمهية خربة اليونسكو وجتربتها املتعددة التخصصات ف جماالت اختصاصها ملساعدة الدول األعضاء   وإذ يؤكد  -  3
 ف املنظمة ف التصدي للتحديت الشائكة املعاصرة واملقبلة ف جمال التنمية، 

تقديره  -  4 الوثيقة    يعرب عن  إعداد مشروع  أجل  من  العامة  املديرة  بذلتها  اليت  إىل استناداً   5م/ 41للجهود   
املناقشات اليت دارت ف الدورتني التاسعة بعد املائتني والعاشرة بعد املائتني للمجلس التنفيذي والتوجيهات 

 والقرارات املنبثقة منهما؛ 

وغريها من خطط   2030برتكيز برانمج املنظمة ومواردها على تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام    ويرحب  -  5
 ها دولياً، ومواءمة برانمج املنظمة ومواردها مع هذه اخلطط؛ التنمية املهمة املتفق علي

وحييط   ؛الرتكيز على األولويتني العامتني املتمثلتني ف أفريقيا وف املساواة بني اجلنسنيواصلة  مب  ويرحب أيضاً  -  6
الرتكيز  بتعزيز    ويرحب فضالً عن ذلك؛  5م/41إبدماجهما ف مجيع أقسام مشروع الوثيقة    علماً مع التقدير

 ؛ 5م/41على الشباب والدول اجلزرية الصغرية النامية بوصفهما فئتني ذوايت أولوية ف مشروع الوثيقة 

اليت تعرّب عن النهج التحويلي املعتمد لوضع   5م/ 41ابلتغيريات اهليكلية املقرتحة ف مشروع الوثيقة   ويرحب  -  7
مع للتخصصات واملشرتك بني القطاعات، حبسب برامج املنظمة وتنفيذها، الذي يشمل تعزيز التعاون اجلا

 االقتضاء؛ 

ابلتحسينات اليت أ جريت من أجل وضع إطار نتائج متكامل ومؤثر للمنظمة؛   وحييط علماً مع التقدير أيضاً  -  8
 ابجلهود املبذولة ملواءمة إطار النتائج مع معايري األمم املتحدة؛   ويرحب أيضاً 

التقدير فضالً  -  9 مع  القائمة واملقرر إقامتها على    عن ذلكوحييط علماً  العام املقدم عن الشراكات  ابلعرض 
 صعيد املؤسسات؛ 

ابلتوزيع اجلديد للنسب املخصصة لتمويل احلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية حبيث ُتصص له  وحييط علماً  - 10
مَّ   ٪ 44من امليزانية العادية ونسبة   ٪ 56نسبة   ل على النفقات املمولة من من تكاليف الدعم اإلداري اليت حت 

 املسامهات الطوعية؛ 
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إبدماج مجيع وظائف تكنولوجيا املعلومات ف مرفق واحد )احللول الرقمية لتنظيم األعمال(   وحييط علماً أيضاً  - 11
 ف إطار قطاع اإلدارة والتنظيم، وأبنه استناداً إىل ذلك مت تصنيف هذه الوظائف بوصفها تكاليف إدارية؛

تعويضات إهناء اخلدمة   ٪ ف تكاليف املوظفني لتمويل 1ابقرتاح إدراج رسم بنسبة    فضاًل عن ذلك ويرحب   - 12
مع   نسجمهذا االقرتاح ابعتباره ي  ويؤيدومنح اإلعادة إىل الوطن املستحقة للموظفني الذين يغادرون املنظمة،  

 مبادئ التخطيط املايل احلصيف ف األجل الطويل؛ 

 من أجل تقدير تخدمة  ف التكاليف املعيارية املس  ٪ 1، من حيث املبدأ، إدراج الرسم املقرتح بنسبة  ويؤيد أيضاً  - 13
املوظفني   امليزانية،  تكاليف  اخلاص ف  احلساب  إىل  الرسم  هذا  تطبيق  من  املتأتية  املبالغ  حتويل  لغرض 

 وحييط علماً فضالً عن ذلك لالستثمارات الرأمسالية واالسرتاتيجية، شريطة اعتماد قرار منفصل هبذا الشأن؛  
، ٪1فتح االعتمادات املالية فيما يتعلق إبدراج رسم بنسبة  ابلنص الوارد بني قوسني مربعني ف مشروع قرار  

 شريطة املوافقة على هذه السياسة وإنشاء احلساب اخلاص املعد هلذا الغرض؛ 

 . 5م/ 41توصية املؤمتر العام ابملوافقة على مشروع الوثيقة   ويقرر  - 14
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 2021/ 4/ 9ابريس،   

 األصل: إجنليزي 
  
 

 من جدول األعمال املؤقت  18البند  

 ( 4م/41مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل )الوثيقة  
 ( 5م/41ومشروع الربانمج وامليزانية )الوثيقة  

 (5م/41مشروع الربانمج وامليزانية )الوثيقة    -اجلزء الثاين  

 3تصويب  

 اجمللد األول 

)ب(  اخلاص ابلربانمج الرئيسي الثان: تعديل الفقرة الفرعية  02000ت دخل التعديالت التالية على مشروع القرار   -  1
 ، كما يلي:1الفقرة ، وتعديل الفقرة الفرعية )د( من  1، وإدراج فقرة فرعية جديدة )جـ( ف الفقرة 1من الفقرة 

تعزيز املساواة بني اجلنسني وتلبية احتياجات أفريقيا، املسامهة ف األولويتني العامتني للمنظمة املتمثلتني ف   )ب(
والشرائح االجتماعية   ، الشعوب األصليةو والدول اجلزرية الصغرية النامية،    ،قل البلدان منواً إيالء عناية خاصة ألو 

 ؛ الشباب  ملشاركةوكذلك   ،األضعف حاالً 

اللجوء أيضاً، أثناء تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلربانمج الرئيسي الثان، إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  )جـ( 
وتطوير والتعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب بوصفه طريقة تكميلية لتنفيذ الربانمج، ومواصلة إقامة  

واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة   ،واألوساط األكادميية  ، الشراكات مع مؤسسات العلوم والبحوث
ف مجيع مراحل إعداد   ،والقطاع اخلاص ،واجملتمع املدن ،وغريها من املنظمات والشبكات الدولية واإلقليمية

 الربانمج وتنفيذه، من أجل حتقيق ما يلي:

 املائتنيالدورة احلادية عشرة بعد  
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اعتم  (د) قدرها  ُتصيص  مالية  ومنها    167824730ادات  السالم   54129000دوالر،  عبد  ملركز  دوالر 
من امليزانية املوحدة اليت تضم األموال الواردة من  2023- 2022الدويل للفيزيء النظرية، هلذا الغرض للفرتة 

 مجيع مصادر التمويل؛ 

 على النحو التايل:   د السالم الدويل للفيزيء النظريةمبركز عباخلاص    02100من مشروع القرار    3و  2ت عدَّل الفقراتن   -  2

دوالر للمركز الدويل للفيزيء النظرية من امليزانية    54129000بتخصيص اعتمادات مالية قدرها    وحييط علماً  -  2
للمديرة العامة بدعم املركز عن طريق ُتصيص اعتمادات مالية قدرها   وأيذن؛  2023- 2022املوحدة للفرتة  

 دوالر هلذا الغرض من امليزانية العادية للربانمج الرئيسي الثان للفرتة ذاهتا؛   909200

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دوريً، ف إطار التقارير النظامية وضمن املعلومات املتعلقة   ويطلب -  3
 للربانمج الرئيسي الثان، مبعلومات عن تنفيذ املهام التالية:   SC5.4و  SC4.4  ني ابلـم خرج

 اجمللد الثاين 

 الربانمج الرئيسي الثان: املوارد"، على النحو التايل:   -"اثلثاً ي عدَّل اجلدول والشكل الواردين ف القسم   -  3
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 مرشوع 

الربنامج وامليزانية
فرتة العامني األوىل 2023-2022

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة



٢٠٢١ عام  يف  نرش 
والثقافة والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة 
7, Place de Fontenoy, 75352 PARIS 07 SP

اليونسكو ورش  يف  وطبع  نضد 

٢٠٢١ اليونسكو   ©

فرنسا يف  طبع 



٤1 م/٥ مرشوع- املجلد الثاني

جدول املحتويات

الصفحةالفقرة

١امللخص التنفيذي

١9السياسة العامة واإلدارةالباب األول

٠٠١٠١٢٠ - ٠٠١٠9الهيئتان الرئاسيتان ألف -

٠٠٢٠١٢3 - ٠٠5٠9 اإلدارةباء -

٠٠٢٠١٢3 - ٠٠٢٠6الفصل ١  •  اإلدارة العامة

٠٠3٠١٢4 - ٠٠3٠5الفصل ٢  •  اإلرشاف الداخيل

٠٠4٠١٢6 - ٠٠4٠5الفصل 3 • املعايري الدولية والشؤون القانونية

٠٠5٠١٢8 - ٠٠5٠9الفصل 4  •  األخالقيات

٠٠6٠١3٠ - ٠٠6٠3اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدةجيم-

33 الربامج والخدمات املتعلقة بالربامجالباب الثاني

٠١٠٠١33 - ٠8٠58الربامج ألف -

٠١٠٠١33 - ٠١٠67الربنامج الرئييس األول - الرتبية

٠٢٠٠١6١ - ٠٢١١١الربنامج الرئييس الثاني - العلوم الطبيعية

٠3٠٠١95 - ٠3٠٢٠اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

٠4٠٠١١٠9 - ٠4٠9١الربنامج الرئييس الثالث - العلوم االجتماعية واإلنسانية

٠5٠٠١١37 - ٠5٠63الربنامج الرئييس الرابع - الثقافة

٠6٠٠١١55 - ٠6٠9٠الربنامج الرئييس الخامس - االتصال واملعلومات

٠7٠٠١١77 - ٠7٠١6معهد اليونسكو لإلحصاء

٠8٠٠١١86 - ٠8٠58الربامج املشرتكة

٠9١٠١١98 - ٠95٠9الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

٠9١٠١١94 - ٠9١3٠الفصل ١ - باء • تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا

٠9٢٠١٢٠7 - ٠9٢٠5الفصل ٢ •  تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني

٠93٠١٢٠9 - ٠93٠7الفصل الثالث • التخطيط االسرتاتيجي

٠94٠١٢١7 - ٠94١5الفصل 4  •  التواصل واإلعالم واملشاركة العامة

٠95٠١٢٢٢ - ٠95٠9الفصل 5  •  املكاتب امليدانية – إدارة الربنامج وتوفري خدمات الدعم



الصفحةالفقرة

١٠١٠١٢٢8 - ١٠١٠6برنامج املساهمة  واملنح الدراسيةجيم -

١٠١٠١٢٢8 - ١٠١٠3الفصل ١ - برنامج املساهمة

١٠١٠4٢٢9 - ١٠١٠6الفصل ٢ - برنامج املنح الدراسية

١١٠٠١٢3١ - ١٢٠٠٢الباب الثالث - الخدمات الداخلية

١١٠٠١٢3٢ - ١١7٠9قطاع اإلدارة والتنظيم ألف -

١١١٠١٢33 - ١١١٠3الفصل ١ • مكتب مساعد املديرة العامة لقطاع اإلدارة والتنظيم

١١٢٠١٢34 - ١١٢٠3الفصل ٢ • إدارة املوارد البرشية

١١3٠١٢35 - ١١3٠3الفصل 3 • اإلدارة املالية

١١4٠١٢36 - ١١4٠3الفصل 4 • الحلول الرقمية لتنظيم األعمال

١١5٠١٢38 - ١١5٠5الفصل 5 • تنظيم املؤتمرات واللغات والوثائق

١١6٠١٢39 - ١١6٠5الفصل 6 • دعم العمليات

١١7٠١٢4٠ - ١١7٠3الفصل 7 • إدارة السالمة واألمن

١٢٠٠١٢4٠ - ١٢٠٠٢التكاليف العامة للمقرباء -

٢46األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة

٢47سداد القروض الخاصة بالنفقات الرأسمالية

٢49املالحق والذيول



الملخص التنفيذي



أوالً-ألف •  ظروف عمل اليونسكو والمخاطر الرئيسية 
المرتبطة بعمل المنظمة

مقدمة مخترصة عن الوثيقة ٤1م/٥

اليونسكو املتجدد والكبري يف ظل - ١ يحمل مرشوع الربنامج وامليزانية للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5 )الوثيقة 4١م/5( يف طياته طموح 
ظروف تتطلب تعبئة منظومة األمم املتحدة برمتها عىل كل املستويات طوال »عقد العمل واإلنجاز« من أجل تنفيذ خطة التنمية 

املستدامة لعام ٢٠3٠.

وإذ أُعد مرشوع الوثيقة هذا يف ظل حالة الطوارئ الصحية عىل الصعيد العاملي التي ترتتب عليها عواقب كثرية يف األجل الطويل، - ٢
فإنه ينطوي عىل رسالة الوحدة والتعبئة والتعايف يف مجاالت اختصاص املنظمة سعياً إىل توفري حلول مبتكرة ومناسبة للتصدي 

للتحديات املعارصة. 

وقد بات الفقر املدقع، الذي لم يسجل أي ارتفاع منذ تسعينات القرن العرشين، يزداد مجدداً وفقاً للتقديرات التي تشري إىل وقوع - 3
7١ مليون شخص آخر يف براثن الفقر املدقع يف عام ٢٠٢٠ وحده. فضالً عن ذلك، تقّدر اليونسكو أن زهاء ١.6 مليار متعلم 
ترضر أو يترضر من إغالق املدارس والجامعات بسبب األزمة الصحية التي أسفرت عن أخطر اضطراب يطرأ عىل التعليم يف 

تاريخ البرشية.

باملعلومات والبيانات - 4 الشامل  الجيد، واالنتفاع  للتعليم  الحاسمة  األهمية  له،  املاضية، عل نحو ال سابق  السنة  األزمة يف  وبيّنت 
العلمية، وتعزيز اإلدماج ومكافحة التمييز، وزيادة الدعم للقطاع الثقايف واإلبداعي واملهن الثقافية ووسائل اإلعالم، والصحافة 

الحرة واملستقلة. 

عملية التشاور الشاملة

يعد مرشوع الوثيقة هذا نتاج عملية تشاور غري معهودة أُجريت عىل نطاق واسع وبصورة شاملة من أجل تحديد التوجهات - 5
االسرتاتيجية املقبلة واملحاور الربنامجية ذات األولوية للمنظمة. 

وأفسحت هذه العملية املجال بوجه خاص إلجراء حوارات مواضيعية مع الدول األعضاء، ومناقشات إبّان الدورة األربعني للمؤتمر - 6
العام١، ومشاورات إقليمية ودون إقليمية عرب اإلنرتنت مع اللجان الوطنية لليونسكو، تالها وضع استبيان عرب اإلنرتنت موّجه إىل 
الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني واملنظمات غري الحكومية واملنظمات الدولية الحكومية، كان معدل الردود عليه مرتفعاً جداً عىل 
استمرار األزمة الصحية٢. وتواصلت املشاورات يف شهر شباط/فرباير ٢٠٢١، خالل االجتماع األقاليمي للجان الوطنية لليونسكو.

وأجريت أيضاً مشاورات ومبادرات أخرى من أجل املساهمة يف عملية التفكر الداخلية يف الربنامج، ومنها املشاورات مع أعضاء - 7
هيئات اليونسكو الدولية الحكومية والدولية، وأعمال الفريق الرفيع املستوى املعني بالتفكري االسرتاتيجي، واستنتاجات التقرير 
االسرتاتيجي الخاص بالنتائج لعام ٢٠٢٠ 3، والدراسات االستقصائية التي أجريت يف صفوف املوظفني ولدى عامة الناس املعنونة 

»اليونسكو يف عام ٢٠3٠«. 

انظر الوثيقتني 4٠م/إعالم-١8 و4٠م/إعالم-3٠.  ١

وردت الردود عىل االستبيان من ١3٠ دولة عضواً وعضواً منتسباً، ومن ١٠١ منظمة غري حكومية ومؤسسة، ومن ١3 منظمة دولية حكومية، وتتضمن   ٢
الوثيقة ٢١٠م ت/٢٢-إعالم امللخص التحلييل للردود التي تسلمتها اليونسكو عىل االستبيان، والتقارير عن املشاورات اإلقليمية ودون اإلقليمية التي 

ُعقدت مع اللجان الوطنية لليونسكو.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372853_ara .انظر التقرير االسرتاتيجي الخاص بالنتائج لعام ٢٠٢٠  3

الملخص التنفيذي

٤12م/٥ مشروع  الملخص التنفيذي

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372853_ara


اإلطار االسرتاتيجي الشامل

الجديدة - 8 املتوسطة األجل  تنفيذ االسرتاتيجية  املرحلة األوىل من  الذي يمثل  األربعة،  للربنامج وامليزانية لألعوام  يتضمن هذا املرشوع 
للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢9 )الوثيقة 4١م/4(، إجراءات تنتظم حول تلبية أولويات الدول األعضاء واحتياجاتها، مع الرتكيز عىل تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠، وعىل أطر العمل الدولية من قبيل اتفاق باريس بشأن تغري 

املناخ، وخطة االتحاد األفريقي لعام ٢٠63، وخطة عمل أديس أبابا، ومسار ساموا. 

وتستند االسرتاتيجية املتوسطة األجل الجديدة للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢9 إىل أربعة أهداف اسرتاتيجية من أجل التصدي لبعض التحديات - 9
الرقمي.  العرص  يف  والتكنولوجيا  االجتماعي  والتماسك  والبيئة  التعليم  وذلك يف مجال  الراهنة،  العاملية  التحديات  أهم  من  تعد  التي 
وتقرتن هذه األهداف االسرتاتيجية بهدف تمكيني واحد يمثل اإلطار لوضع اإلجراءات الرامية إىل تحسني املساءلة واإلدارة والرشاكات 

والربوز عىل مستوى املنظمة.

ويستند العمل خالل األعوام األربعة األوىل إىل هذا اإلطار االسرتاتيجي، إذ نُقل كل هدف من األهداف االسرتاتيجية إىل الوثيقة 4١م/5 - ١٠
عرب صياغة عدد محدد من »النواتج« )9 نواتج(، تفّصل مجاالت العمل ذات األولوية للمنظمة، استناداً إىل مزاياها النسبية، وتعتمدها 
الدول األعضاء لكل فرتة من فرتات األعوام األربعة. وترتبط هذه النواتج بعدد محدد من »امُلخَرجات«، عىل مستوى القطاعات )39 

ُمخَرجاً( وعىل املستوى املشرتك بني القطاعات )5 ُمخَرجات(، التي يمكن قياسها من خالل مؤرشات نوعية وكمية. 

إىل تعزيز فعالية أنشطة - ١١ التآزر بينها سعياً  الربنامج وتيسري إيجاد أوجه  التعاون بني قطاعات  البنيوي تحسني  النظام  ويتيح هذا 
الطابع  املنظمة. ويتجىل هذا  الشامل لعمل  الطابع  القطاعات يف تحقيق عدة نواتج يف آن معاً، يف إطار تعزيز  اليونسكو. وستسهم 
والقوالب  الكراهية  وخطاب  التمييز  ومكافحة  اإلدماج  )تعزيز   7 الناتج  تحقيق  يف  الرتبية  قطاع  مساهمة  يف  خاص  بوجه  الشامل 
العلوم  وقطاع  الطبيعية  العلوم  قطاع  ومساهمة  الرقمي(؛  العرص  يف  املهارات  وتنمية  املعارف  تبادل  )تعزيز   8 والناتج  النمطية( 
االجتماعية واإلنسانية يف تحقيق الناتج ١ )ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع(، 
ومساهمة قطاع االتصال واملعلومات يف الناتج 9 )وضع معايري أخالقية وقواعد وأطر عمل من أجل التصدي للتحديات التي تطرحها 

االبتكارات التكنولوجية والتحول الرقمي(.

وإذ يرمي إطار العمل الجديد هذا إىل تمكني املنظمة من توفري ردود متكاملة ملعالجة املسائل املعقدة، فسيجري تنفيذه خالل فرتة - ١٢
اإلعالمية  والدراية  البيئية؛  الرتبية  مثل   - الشاملة  املواضيعية  املجاالت  يف  واملوارد  للخربات  الجامع  العمل  خالل  من  األربعة  األعوام 
واملعلوماتية واملهارات الرقمية؛ والذكاء االصطناعي؛ والثقافة يف مجال التعليم؛ ومعارف الشعوب األصلية وثقافاتها ولغاتها - من أجل 

ق. تعزيز أوجه التآزر والربمجة املشرتكة، لصالح العمل املوحد واملعمَّ

ويتيح هذا اإلطار أيضاً تحسني إدماج األولويتني العامتني للمنظمة يف قطاعات الربنامج، ويوفر نهجاً أوضح لألنشطة املضطلع بها - ١3
لصالح املجموعات ذات األولوية لليونسكو وعمل املنظمة يف حاالت األزمات. 

املنظمة - ١4 عمل  عن  ستنجم  والتي  املالية،  العامني  فرتة  خالل  اليونسكو  ستقدمها  التي  املبارشة  املساهمة  »املخرجات«  هذه  وستبنيِّ 
وأنشطتها عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني. وسيتواصل وضع املخرجات الخاصة بربنامج فرتة األعوام األربعة، مع تنقيحها 

وتعديلها كل عامني بحسب االقتضاء، ووفقاً لالحتياجات والتوقعات املالية للمنظمة. 

ويستند هذا النظام البنيوي إىل بعض املبادئ التوجيهية الرئيسية التي تتمثل فيما ييل: تعزيز أثر عمل اليونسكو يف امليدان، بمراعاة - ١5
عملية اإلصالح الخاصة بإعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلنمائية، وزيادة تركيز مساهمة املنظمة يف تحقيق عدد محدد من أهداف 

التنمية املستدامة املرتبطة بمهمة املنظمة.

»املنافع - ١6 الطويل يف  األجل  االستثمار يف  تحالفات جديدة وضمان  بناء  اليونسكو  أفضل« من  البناء عىل نحو  »إعادة  وسيتطلب 
العامة« املتمثلة يف التعليم والعلم والثقافة واملعلومات. وستفيض الرشاكات والتحالفات املتعددة الجهات املعنية، التي ستيرسها 
وتدعمها شبكات اليونسكو املتعددة، واللجان الوطنية لليونسكو عرب العمل الذي ستضطلع به عىل الصعيد الُقطري، إىل إيجاد 

أوجه تآزر تكاملية. 

وإذ استهلت اليونسكو يف عام ٢٠١8 عملية تحول اسرتاتيجي عميق من أجل تكييف برامجها وأساليب إدارتها وتحديثهما، فإنها تقدم - ١7
مرشوعاً مبتكراً للوثيقة 4١م/5، استناداً إىل نظرية تغيري حقيقية، يمّكن من إقامة عالقة عضوية بني الوثيقتني 4١م/4 و4١م/5، 

ويوفر إطار عمل واضح وموّحد يعرّب تعبرياً ملموساً عن طموح املنظمة إىل العمل املتضافر.
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إدارة املوارد

ثمة تحديات كبرية تعرتض اإلدارة املالية الحصيفة يف الظروف االقتصادية واملالية العاملية الراهنة. وتضع األزمة الناجمة عن - ١8
تفيش جائحة كوفيد-١9 قدرة الحكومات والجهات املانحة يف جميع أنحاء العالم عىل توفري التمويل الالزم لتحقيق االنتعاش 
عىل  األطراف،  املتعددة  واملبادرات  واملنظمات  الدولية  واملساعدة  للتنمية  الدعم  توفري  ومواصلة  املحيل  الصعيد  عىل  االقتصادي 
املحك. ومع ذلك، تواصل اليونسكو التعويل عىل التزام الدول األعضاء بدفع اشرتاكاتها املقررة لكي تحافظ املنظمة عىل مستوى 
أنشطتها الحايل، بل ورفعه، من أجل أداء مهمتها بفعالية واالستثمار يف اآلفاق الجديدة املحددة يف مرشوع االسرتاتيجية املتوسطة 

األجل للمنظمة للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢9 )الوثيقة 4١م/4(. وسيتطلب ذلك أيضاً تعبئة املساهمات الطوعية.

الداخلية - ١9 الخدمات  ولتوفري  الربنامجية  األنشطة  لتنفيذ  الطوعية  واملساهمات  العادي  الربنامج  ميزانية  بني  الدمج  من  وال بد 
والخدمات اإلدارية لدعم البنى األساسية للمنظمة ونظام املراقبة الداخلية وغريهما من الخدمات األساسية يف املنظمة. وترد يف 
الفقرات التالية معلومات عن املخاطر وإجراءات التخفيف املرتبطة بها التي ترتتب عليها عواقب كبرية عىل نموذج التمويل والعمل 
املعتمد يف اليونسكو يف األعوام الثمانية املقبلة. وستُوىل العناية الواجبة لدى االعتماد عىل األموال الواردة من املساهمات الطوعية 
وآلية اسرتداد التكاليف التي أنشئت يف إطار طريقة التمويل هذه، لضمان استمرار عمل املنظمة بفعالية. ويجب أن تقرتن قدرة 
املنظمة عىل تعبئة األموال بقدرتها عىل إنفاق هذه األموال بفعالية بالتزامن مع تنفيذ الربامج وتحقيق النتائج املتوخاة، من أجل 

تحقيق األثر املنشود لعمل املنظمة يف األجل الطويل وفقاً ملا حددته الدول األعضاء.

ويتضمن مرشوع الوثيقة 4١م/5 عنارص مهمة للتغيري والتمتني، تدعم تعزيز اإلدارة املالية املستدامة، ويواصل عملية التقدم نحو - ٢٠
التحقيق التام لنموذج امليزانية املوحدة للمنظمة، بالتزامن مع مواصلة تحسني طريقة عرض امليزانية من أجل بيان االقرتاحات 

والخيارات التي تنطوي عليها القرارات املتعلقة بهذه االقرتاحات بصورة أكثر وضوحاً وشفافية. 

املخاطر الرئيسية املرتبطة بعمل املنظمة

تعمل اليونسكو يف ظروف دولية معقدة ورسيعة التغري وينبغي لها يف هذه الظروف أن تدعم دولها األعضاء يف التصدي للتحديات - ٢١
املعارصة املعقدة. وأسفرت األزمة الناجمة عن تفيش جائحة كوفيد-١9 عن زيادة الغموض عىل الصعيدين السيايس واالقتصادي، 
ينفك  ولم  الرقمية.  الفجوات  ووّسعت  والثقافة،  بالتعليم  االنتفاع  يف  التفاوت  وعمقت  االجتماعية،  املساواة  عدم  أوجه  وفاقمت 

الحفاظ عىل البيئة يمثّل أيضاً مجاالً من املجاالت املثرية للقلق. 

ونظراً إىل الطابع العاملي لهذه التحديات، فإن التعاون املتعدد األطراف وتبادل املعلومات والتنسيق هي أفضل السبل للتصدي - ٢٢
لها. ومن ثَم، تظل اليونسكو مهمًة لتيسري التعاون الدويل، وتعزيز تعاونها مع سائر وكاالت األمم املتحدة والجهات الفاعلة يف 
املجتمع املدني والرشكاء من القطاع الخاص، سعياً إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠ عىل أكمل وجه، واملساهمة يف 
التعايف املستدام والشامل من األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-١9. وتتمحور اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل حول أربعة 
أهداف اسرتاتيجية يربط بينها هدف تمكيني رفيع املستوى وذو طابع شامل، عىل النحو املحدد يف مرشوع الوثيقة 4١م/4، 
مع الرتكيز عىل أهداف التنمية املستدامة وطموحات خطة االتحاد األفريقي لعام ٢٠63، وغريها من األهداف الدولية التي تعد 

اليونسكو جهة معنية بها.

اليونسكو بضعة مخاطر كبرية عىل صعيد عملها يمكن أن تضعف قدرتها عىل تحقيق أهدافها االسرتاتيجية وهدفها - ٢3 وتواجه 
تنفيذ  ذات طابع شامل وتنشأ عند  االسرتاتيجية  املخاطر  ما تكون هذه  الوثيقة 4١م/4. وعادًة  الواردة يف مرشوع  التمكيني 
إدارة  الداخلية. ويعد إطار  الدعم  الفئة ١ وخدمات  امليدانية ومعاهد  املنظمة ومكاتبها  الربامج واملشاريع عىل صعيد قطاعات 
أن يسهما يف  املخاطر وإطار املراقبة الداخلية عاملني تمكينيني رئيسيني لخفض مستوى املخاطر التشغيلية، ويمكنهما أيضاً 
التخفيف من املخاطر االسرتاتيجية. ويسهم كال اإلطارين أيضاً يف إدارة العالقات داخل األمانة ومع الجهات املعنية الخارجية من 

أجل الحد من التعرض ألعمال الغش والفساد والسلوك غري األخالقي.
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وتواجه املنظمة نوعني من املخاطر عىل مستوى التمويل، وهما:- ٢4

الغموض الناجم عن آليات التمويل التي يتعذر التنبؤ بها، وعدم التمكن دائماً من تأمني املزيج املناسب من املوارد لدعم  )أ( 
تنفيذ الربنامج، وال سيما يف هذه الفرتة التي تحتاج فيها اليونسكو إىل التكيف لتلبية االحتياجات املستجدة ومواجهة حاالت 
الخطر من خالل توفري  لهذا  املنظمة  الناجمة عن جائحة كوفيد-١9. وتتصدى  األزمة  أفرزتها  كالتي  الناشئة،  الغموض 
املوارد املناسبة واملتابعة الدقيقة لدفع االشرتاكات املقررة ووضع اسرتاتيجيات مالئمة لتعبئة املوارد من املساهمات الطوعية؛ 

االحتياجات املالية الهيكلية الطويلة األجل غري املمولة التي قد تتجىل يف زيادة التكاليف الرأسمالية، ويف نقص االستثمار  )ب( 
يف صون املباني عىل سبيل املثال، وهو ما سيسفر عن ارتفاع التكاليف يف األجل الطويل. وال بد أيضاً من اتخاذ إجراءات 
لتلبية الحاجة إىل تمكني املنظمة من الوفاء بالتزاماتها الطويلة األجل إزاء املوظفني فيما يتعلق بالتأمني الصحي بعد انتهاء 
الخدمة. وتتمثل إجراءات التخفيف التي تتخذها املنظمة يف هذا الصدد يف تنفيذ اسرتاتيجية مالية طويلة األجل، تشمل إنشاء 
املتعلقة  الرأسمالية  النفقات  الذي سيُستخدم بوجه خاص لسد  الرأسمالية واالسرتاتيجية  الخاص لالستثمارات  الحساب 

باملباني، ويف مواصلة املناقشات بشأن جوانب أخرى تتعلق بالوفاء بااللتزامات إزاء املوظفني يف األجل الطويل.

وتستطيع الدول األعضاء أن تسهم يف التخفيف من املخاطر املرتبطة بالتمويل من خالل توفري األموال الالزمة للبنود الواردة يف - ٢5
الوثيقة م/5 املقرتح تمويلها من االشرتاكات املقررة، ومن خالل ضمان التمويل الكايف واملستدام، فضالً عن تقديم مساهمات 

ة من أجل تسهيل تنفيذ املشاريع. طوعية مخصصة ألغراض محددة برشوط ميرسَّ

املتنوع - ٢6 الطابع  إىل  املشاريع يف مجاالت االهتمام املشرتك. ونظراً  املنظمة مع شبكة كبرية من الرشكاء من أجل تنفيذ  وتتفاعل 
لرشاكات اليونسكو، قد يسفر عدم التزام الجهات الرشيكة بمبادئ األمم املتحدة أو تعارض ممارساتها مع هذه املبادئ )وال سيما 
رشاكات  عن  الناس  عامة  لدى  سلبي  تصور  بناء  عن  الفساد(  ومكافحة  والبيئة،  والعمالة،  اإلنسان،  بحقوق  املرتبطة  املبادئ 
املنظمة، فيعّرض سمعتها للخطر. ويجري الحد من هذا الخطر من خالل وضع االسرتاتيجية الشاملة الخاصة بالرشاكات الرامية 
الواجبة  العناية  بالتزامن مع تطبيق إجراءات  التغرّي،  الظروف الرسيعة  الرشاكات بمراعاة  أنواع جديدة ومعززة من  إقامة  إىل 

لتحديد الرشاكات التي تنطوي عىل مخاطر كبرية.

وقد تتعرض املنظمة خالل أداء مهمتها املتمثلة يف دعم الدول األعضاء لبيئات شديدة الخطورة تنطوي عىل مخاطر محتملة عىل - ٢7
صحة موظفيها وجميع األفراد املوجودين يف مبانيها وسالمتهم وأمنهم، وعىل مخاطر أمنية مادية تلحق الرضر بممتلكات املنظمة 
ومبانيها. وتتصدى املنظمة لهذه املخاطر من خالل وضع اسرتاتيجيات أمنية مناسبة تتماىش مع أنظمة البلد املضيف ونظام 
األمم املتحدة إلدارة األمن. وتلتزم اليونسكو أيضاً بالقيام بمسؤولياتها يف إطار العناية الواجبة تجاه املوظفني العاملني يف جميع 
عمليات اليونسكو، وتشمل هذه املسؤوليات تنفيذ التدابري الوقائية املناسبة املتعلقة بأزمة كوفيد-١9 لحماية املوظفني واألفراد 

املوجودين يف مبانيها.

إذ - ٢8 لتخفيفها.  تدابري مناسبة  اتخاذ  العالم، تستوجب  أنحاء  بها يف كل  السيربني مخاطر معرتفاً  باألمن  املتعلقة  املخاطر  وتعد 
تستطيع الهجمات اإللكرتونية أن تعطل العمليات التنفيذية وتلحق خسائر مالية وتشّوه سمعة املنظمة. ويجري تخفيف هذا 
الخطر من خالل تعزيز إدارة األمن السيربني والسياسة الخاصة به، وتحسني عمليات االختبار والرصد، وإزكاء وعي املستخدمني.

وتعتزم املنظمة تعزيز رصد املخاطر وتخفيفها من خالل وضع نظام شامل إلدارة املرونة يف املنظمة، يوفر نهجاً شامالً وجامعاً - ٢9
للتخصصات ملنع وقوع حوادث تعطِّل النظام، وللتأهب والتصدي لهذه الحوادث، والتعايف منها. ويتضمن هذا النظام الشامل 
املعلومات واالتصاالت،  األمنية، والتأهب عىل صعيد تكنولوجيا  األعمال، والتدابري  لتأمني استمرارية  املخاطر، والتخطيط  إدارة 
وتوفري الخدمات الطبية والدعم للموظفني، وتأمني االتصاالت خالل األزمات. وينبغي للنظام الشامل إلدارة املرونة يف املنظمة 
أن يأخذ يف االعتبار الدروس املستفادة من األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-١9. ويتوخى هذا النهج أن يحسن التأهب لألزمات 

والتصدي لها، بما يتماىش مع مجال العمل املشرتك بني القطاعات املنصوص عليه يف مرشوع الوثيقة 4١م/4.

٤1م/٥ مشروع  الملخص التنفيذي5



أوالً-باء • مشروع الوثيقة ٤1م/٥

مستوى امليزانية وتمويل الربنامج وامليزانية

عمالً بما ورد يف الوثيقة 4٠م/7 بشأن إعداد مرشوع الربنامج وامليزانية للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5 )الوثيقة 4١م/5(، سيتمثل أحد - 3٠
مجاالت تركيز مرشوع الوثيقة 4١م/5 يف التحقق من أن نموذج اإلدارة املالية للمنظمة يوفر آلية متينة ومستدامة لدعم تحقيق 
األهداف االسرتاتيجية التي حددتها الدول األعضاء. وسيجري تحقيق ذلك بعدة سبل تشمل تعزيز إطار امليزانية املوحدة وتبسيط 
اإلدارة الشفافة للموارد واستعراض سياسة اسرتداد التكاليف وسائر األدوات املالية. وقد استُهلت عدة مبادرات بالفعل يف هذا 
الصدد خالل عام ٢٠٢٠، ما زالت املباحثات بشأنها متواصلة مع الدول األعضاء. وأُدخلت تحسينات أيضاً عىل طريقة عرض 

وثيقة الربنامج وامليزانية يتضمن هذا امللخص التنفيذي تفاصيل بشأنها. 

امليزانية املوحدة املقرتحة للفرتة 2022-2023 )مرشوع الوثيقة ٤1م/٥(امللخص التنفيذي
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

أبواب الميزانية في إطار الوثيقة ٤1م/٥
الميزانية الموحدة في إطار 
الوثيقة ٤0م/٥ المعتمدة 

)الصيغة المعدلة(1

الميزانية الموحدة في إطار 
مشروع الوثيقة ٤1م/٥

التغير

الباب األول - السياسة العامة واإلدارة

١,١%585 ١٠ 473 ١٠ الهيئتان الرئاسيتانألف -

5,6%948 ٢3 683 ٢٢  اإلدارةباء -

٢,6%486 9 ٢5٠ 9 اإلدارة العامة

8,3%637 7 ٠5٢ 7 اإلشراف الداخلي

6,7%633 5 ٢8٢ 5 المعايير الدولية والشؤون القانونية

8,5%١9٢ ١ ٠99 ١ األخالقيات

-١,3%١4٢ ١5 346 ١5 اإلسهام في األجهزة المشتركة لمنظومة األمم المتحدةجيم -

2,٤%67٤ ٤9 ٥02 ٤8  المجموع، الباب األول

الباب الثاني - البرامج والخدمات المتعلقة بالبرامج

البرامجألف -

١8,١%٢67 5٢6 7٠5 445 التربية

7,3%8٢5 ١67 478 ١56 العلوم الطبيعية

١9,5%8١5 3١ 634 ٢6 اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

-١4,١%)٢(١٠٠ 59 776 68 العلوم االجتماعية واإلنسانية

١١,٠%933 ٢44 578 ٢٢٠ الثقافة

١8,4%٢٠3 6١ 69٠ 5١ االتصال والمعلومات

-4,7%)3(٢٠٠ ٢8 578 ٢9 معهد اليونسكو لإلحصاء

12,0%3٤٤ 119 1 ٤38 999  المجموع، الباب الثاني – ألف

الخدمات المتعلقة بالبرامج باء -

-٢,٢%٢٠7 ١6 579 ١6 قطاع العالقات الخارجية واألولوية ألفريقيا

٢,9%948 ١ 893 ١ تنسيق ورصد األنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين

١8,5%3٢6 ١3 ٢5٠ ١١ التخطيط االستراتيجي

-٢,5%97٢ ١٢ 3١٢ ١3 التواصل واإلعالم والمشاركة العامة

١,4%96١ ١٠3 563 ١٠٢ المكاتب الميدانية - إدارة البرنامج وتوفير خدمات الدعم

1,9%٤1٥ 1٤8 ٥97 1٤٥  المجموع، الباب الثاني - باء

-٠,١%466 ١3 474 ١3 برنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسية جيم-

10,6%22٤ 281 1 ٥09 1٥8 1  المجموع، الباب الثاني

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

8,١%١9١ ١5١  879 ١39  قطاع اإلدارة والتنظيمألف -

-5,4%6٠٠ 6 976 6 مكتب مساعد المديرة العامة لقطاع اإلدارة والتنظيم

-٠,3%777 3١ 874 3١ إدارة الموارد البشرية

٢,١%9٢6 ١٠ 698 ١٠ اإلدارة المالية

7١,5%564 3٠ 8١6 ١7 الحلول الرقمية لتنظيم األعمال

-٠,8%٠55 3٠ 3٠4 3٠ تنظيم المؤتمرات واللغات والوثائق

-٢,٢%383 ٢8 ٠١5 ٢9 دعم العمليات

-٢,3%888 ١٢ ١96 ١3 إدارة السالمة واألمن

٤16م/٥ مشروع  الملخص التنفيذي



أبواب الميزانية في إطار الوثيقة ٤1م/٥
الميزانية الموحدة في إطار 
الوثيقة ٤0م/٥ المعتمدة 

)الصيغة المعدلة(1

الميزانية الموحدة في إطار 
مشروع الوثيقة ٤1م/٥

التغير

5,8%4١٢ 9 896 8 التكاليف العامة لمباني المقرباء -

8,0%603 160  77٤ 1٤8  المجموع، الباب الثالث

10,0%٥02 ٤91 1  78٥ 3٥٥ 1  المجموع، األبواب من األول إلى الثالث

١9,4%97٢ 3 3٢5 3 االلتزامات الطويلة األجل للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 

-١٠٠,٠%-  99١ 5 األموال االحتياطية المخصصة للزيادات المتوقعة في التكاليف واحتياطي التسويات المتعلقة بالموظفين 

9,6%٤73 ٤9٥ 1  102 36٥ 1  المجموع، الميزانية التشغيلية

سداد القروض المتعلقة بالنفقات الرأسمالية 

-١٠٠,٠%-  ٠96 3 سداد قروض تجديد مباني المقر في إطار »خطة بيلمون«

-9١,9%٢٢ ٢7١ سداد القرض الخاص بمكتب التربية الدولي

٢65,١%٠4٢ 5 38١ ١ سداد القرض الخاص بمبنى ميوليس

6,7%06٤ ٥  7٤7 ٤  المجموع، سداد القروض المتعلقة بالنفقات الرأسمالية

9,٥%٥38 ٥00 1  8٤9 369 1  المجموع العام، الميزانية الموحدة

46,9%)68١ 4١( )374 ٢8( الخصم المتعلق باسترداد التكاليف اإلدارية

-١٠,٢%)٠99 ١١( )359 ١٢( الخصم المتعلق بالنفقات الداخلية المقدَّرة الراجعة إلى الصناديق المدرة للدخل
8,9%7٥8 ٤٤7 1  11٥ 329 1  مجموع الميزانية الموحدة الصافي

)١( أعيدت صياغة الميزانية األصلية المعتمدة في إطار الوثيقة 4٠م/5 استناداً إلى هيكل الميزانية الواردة في مشروع الوثيقة 4١م/5 .
)٢( يعزى االتخفاض في ميزانية قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية في مشروع الوثيقة 4١م/5 إلى تعديل الميزانية الذي أُجري استناداً إلى تقديرات المساهمات الطوعية.

)3( يعزى االنخفاض في ميزانية معهد اليونسكو لإلحصاء في مشروع الوثيقة 4١م/5 إلى إتمام بعض المشاريع الجاري تنفيذها والممولة من المساهمات الطوعية في الفترة المشمولة في الوثيقة 4٠م/5.

للمادة 3 من النظام املايل. وتبلغ - 3١ م امليزانية املوحدة اإلجمالية للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢3 إىل الدول األعضاء للنظر فيها وفقاً  وتُقدَّ
التسويات  خصم  بعد  دوالراً،   ١ 447 757 8٢٠ قدره  مبلغاً  عليها  للموافقة  األعضاء  الدول  عىل  املعروضة  املوحدة  امليزانية 

١ دوالراً قبل الخصم(، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9% مقارنة بامليزانية املوحدة للفرتة ٢٠٢٠-٢٠٢١. 5٠٠ 537 6٢٠(

امللخص التنفيذي
امليزانية املوحدة املقرتحة للفرتة 2022-2023 )مرشوع الوثيقة ٤1م/٥(

بحسب مصدر التمويل
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

مصدر التمويل
الوثيقة ٤0م/٥ 

المعتمدة 
مشروع الوثيقة 

٤1م/٥
التغير

0%6٤7 ٥3٤ 6٤7 ٥3٤ الميزانية العادية

-3%226 38 221 39 الصناديق المدرة للدخل

17%66٤ 927 981 79٥ المساهمات الطوعية

47%68١ 4١ 374 ٢8 الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية )الحصة من المساهمات الطوعية(

١٠%6٢6 344 736 3١3 المساهمات الطوعية الحاضرة

١9%357 54١ 87١ 453 العجز
10%٥38 ٥00 1 8٤9 369 1 مجموع الميزانية الموحدة1

)١( قبل خصم التسويات

وتتكون مصادر تمويل امليزانية املوحدة املقرتحة للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢3 مما ييل:- 3٢

ميزانية الربنامج العادي التي تم اإلبقاء عليها عند مستوى 534.6 مليون دوالر، وهو ما يمثل نمواً اسمياً صفرياً مقارنة  )أ( 
بمستوى ميزانية الربنامج العادي املعتمدة يف الوثيقة 4٠م/5؛

الحسابات املدرة للدخل، التي تمثل انخفاضاً قدره مليون دوالر، أي ما يعادل ٢.5%، مقارنة باألموال املتأتية من هذه  )ب( 
الحسابات يف الوثيقة 4٠م/5؛ 

واملساهمات  اإلدارية،  للتكاليف  الخاص  الحساب  يف  الطوعية  املساهمات  إسهام  من  تتألف  التي  الطوعية،  )جـ( املساهمات 
لة من الفرتة ٢٠٢٠-٢٠٢١، واملساهمات الطوعية املتوقع إنفاقها من األموال التي  الطوعية املتوقع إنفاقها من األموال امُلرحَّ

سيجري تعبئتها خالل فرتة العامني ٢٠٢٢-٢٠٢3.

٤1م/٥ مشروع  الملخص التنفيذي7



يُتوقع فيما يخص املساهمات الطوعية أن يزداد مستوى األموال املتاحة يف الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية بفعل   )١(
زيادة اإلنفاق من األموال الواردة من املساهمات الطوعية. ويُتوقع أن تبلغ الزيادة اإلجمالية يف النفقات من املساهمات 
الطوعية نسبة ١5% يف إطار مرشوع الوثيقة 4١م/5، وأن تمثل إيرادات الصندوق الخاص للتكاليف اإلدارية نسبة 
5% من هذا املبلغ، مقارنة بمستوى هذه اإليرادات يف الوثيقة 4٠م/5 حيث مثّلت اإليرادات املتوقعة للصندوق 3% من 

النفقات املمولة من املساهمات الطوعية؛ 

امللخص التنفيذي
 أموال الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية للفرتة 2023-2022

)مرشوع الوثيقة ٤1م/٥(
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

الوثيقة ٤0م/٥ 
المعتمدة )الصيغة 

المعدلة(1

إسهام ميزانية 
البرنامج العادي في 

الحساب الخاص 
للتكاليف اإلدارية

إسهام المساهمات 
الطوعية في الحساب 

الخاص للتكاليف 
اإلدارية

مشروع الوثيقة 
٤1م/٥

التغير

الباب األول - السياسة العامة واإلدارة

اإلدارةألف -

3%486 9  ١53 4  334 5  ٢5٠ 9  اإلدارة العامة

8%637 7  343 3  ٢94 4  ٠5٢ 7  اإلشراف الداخلي

7%633 5  465 ٢  ١68 3  ٢8٢ 5  المعايير الدولية والشؤون القانونية

8%١9٢ ١  5٢٢  67٠  ٠99 ١  األخالقيات

6%9٤8 23  ٤83 10  ٤6٥ 13  683 22  المجموع، الباب األول

الباب الثاني - البرامج والخدمات المتعلقة بالبرامج

الخدمات المتعلقة بالبرامج باء -

١5%9١6 ١٢  653 5  ٢63 7  ٢5٠ ١١  التخطيط االستراتيجي

1٥%916 12  6٥3 ٥  263 7  2٥0 11  المجموع، الباب الثاني

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

قطاع اإلدارة والتنظيمألف -

-4%6٠٠ 6  89٠ ٢  7١٠ 3  84١ 6  مكتب مساعد المديرة العامة لقطاع اإلدارة والتنظيم

6%677 ١9  6٢٢ 8  ٠55 ١١  6٠4 ١8  إدارة الموارد البشرية

١%666 ١٠  667 4  998 5  588 ١٠  اإلدارة المالية

١8%564 ٢٠  ٠٠6 9  558 ١١  366 ١7  الحلول الرقمية لتنظيم األعمال

8%٥06 ٥7  18٥ 2٥  321 32  ٤00 ٥3  المجموع، الباب الثالث

830  360  ٤70  -  االلتزامات الطويلة األجل للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  

9%201 9٥  681 ٤1  ٥19 ٥3  333 87  مجموع أموال الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية

أعيدت صياغة امليزانية األصلية املعتمدة يف إطار الوثيقة 4٠م/5 استناداً إىل هيكل امليزانية الواردة يف مرشوع الوثيقة 4١م/5، ويشمل ذلك مجموع    )١(
التكاليف الخاصة بالحلول الرقمية لتنظيم األعمال

تستند األرقام املبيّنة آنفاً إىل زيادة األنشطة املمولة من املساهمات الطوعية يف إطار امليزانية املوحدة، إذ يسجل مجموع   )٢(
هذه املساهمات يف امليزانية املوحدة ارتفاعاً بنسبة ١5.4%، ويشمل هذا االرتفاع الزيادة يف املساهمات الطوعية املتعهد 
بها واملتاحة من مبلغ قدره 3١3.7 مليون دوالر يف فرتة العامني ٢٠٢٠-٢٠٢١ إىل مبلغ قدره 344.6 مليون دوالر 
يف فرتة العامني ٢٠٢٢-٢٠٢3 )زيادة بنسبة 9.8%(، والنفقات اإلضافية املقدرة بمبلغ 54١.4 مليون دوالر يف إطار 
ل من املوارد التي سيجري تعبئتها يف فرتة العامني التالية )زيادة بنسبة ١9.3%  مرشوع الوثيقة 4١م/5 التي ستُموَّ

مقارنة بالعجز يف امليزانية يف إطار الوثيقة 4٠م/5(.

٤18م/٥ مشروع  الملخص التنفيذي



املساهمات الطوعية للفرتة 2022-2023 )مرشوع الوثيقة ٤1م/٥()1(امللخص التنفيذي
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

الوثيقة ٤0م/٥ 
المعتمدة، تشمل 
العجز )الصيغة 

المعدلة(

مشروع الوثيقة ٤1م/٥ 

التغير المساهمات الطوعية 
الحاضرة

المجموعالعجز

الباب الثاني - البرامج والخدمات المتعلقة بالبرامج

البرامجألف -

٢١,8%63١ 44٠  7٢5 ٢98  9٠6 ١4١  7٠٠ 36١  التربية

8,5%7٢3 ١٢7  396 3٢  3٢7 95  7١6 ١١7  العلوم الطبيعية

3٠,6%579 ٢٠  ١93 ١6  386 4  76٠ ١5  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

-٢5,٠%875 3١  4٢7 ١9  448 ١٢  5٠٠ 4٢  العلوم االجتماعية واإلنسانية

١3,٠%6١٠ ١96  4١3 ١٢٠  ١97 76  ٠١٢ ١74  الثقافة

3١,١%884 35  8١9 ٢5  ٠65 ١٠  364 ٢7  االتصال والمعلومات

-6,8%75٠ ١9  3٢4 ١7  4٢6 ٢  ١99 ٢١  معهد اليونسكو لإلحصاء

1٤,8%0٥3 873  297 ٥30  7٥6 3٤2  2٥0 760  المجموع، الباب الثاني – ألف

الخدمات المتعلقة بالبرامج باء -

-44,3%46٠  -  46٠  8٢6  قطاع العالقات الخارجية واألولوية ألفريقيا

-  -  -  -  تنسيق ورصد األنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين

4١٠  -  4١٠  -  التخطيط االستراتيجي

-١٠٠,٠%-  -  -  ٢٠٠ ١  التواصل واإلعالم والمشاركة العامة

-54,4%٠٠٠ ١  -  ٠٠٠ ١  ١95 ٢  المكاتب الميدانية - إدارة البرنامج وتوفير خدمات الدعم

-٥٥,7%870 1  -  870 1  221 ٤  المجموع، الباب الثاني - باء

-١٠٠,٠%-  -  -  ١٢٠   برنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسيةجيم -

1٤,٤%923 87٤  297 ٥30  626 3٤٤  ٥92 76٤  المجموع، الباب الثاني

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

٢66,8%٠6٠ ١١  ٠6٠ ١١  -  ٠١5 3  قطاع اإلدارة والتنظيمألف -

-١٠٠,٠%-  -  -  ١35  مكتب مساعد المديرة العامة لقطاع اإلدارة والتنظيم

-59,4%8٠٠  8٠٠  -  97٠ ١  إدارة الموارد البشرية

١36,4%٢6٠  ٢6٠  -  ١١٠  اإلدارة المالية

٢١٢٢,٢%٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠  -  45٠  الحلول الرقمية لتنظيم األعمال

٠,٠%-  -  -  -  تنظيم المؤتمرات واللغات والوثائق

-١٠٠,٠%-  -  -  35٠  دعم العمليات

-  -  -  -  إدارة السالمة واألمن

-  -  -  -  التكاليف العامة لمباني المقرباء -

266,8%060 11  060 11  -  01٥ 3  المجموع، الباب الثالث

1٥,٤%983 88٥  3٥7 ٥٤1  626 3٤٤  607 767  مجموع المساهمات الطوعية

4١ مليون دوالر. انظر الجدول الوارد آنفاً لالطالع عىل  باستثناء إسهام املساهمات الطوعية يف الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية بمبلغ قدره 68١   )١(
املعلومات املتعلقة بالحساب الخاص للتكاليف اإلدارية.

٤1م/٥ مشروع  الملخص التنفيذي9



إطار النتائج للربنامج وامليزانية يف الوثيقة ٤1م/٥ 

القطاعات( ستحققها - 33 )منها خمسة مخرجات للربامج املشرتكة بني  الوثيقة 4١م/5 ما مجموعه 44 ُمخَرجاً  يتضمن مرشوع 
الربامج الرئيسية الخمسة، واللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات، ومعهد اليونسكو لإلحصاء، يف إطار تسعة نواتج.

ويتضمن أيضاً 34 ُمخَرجاً يف إطار الناتجني التمكينيني الباقيني. ويقدم الجدول التايل ملحة عامة عن توزيع امليزانية املوحدة - 34
اإلجمالية بحسب النواتج والقطاعات وسائر الخدمات التي ستسهم يف تحقيقها. 

توزيع امليزانية بحسب النواتج يف إطار مرشوع الوثيقة ٤1م/٥امللخص التنفيذي
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

التربية
 العلوم

الطبيعية

 اللجنة
 الدولية

 الحكومية
 لعلوم

المحيطات

 العلوم
 االجتماعية
واإلنسانية

الثقافة
 االتصال

والمعلومات

 معهد
 اليونسكو
لإلحصاء

الباب األول
 الباب

الثاني-باء
المجموعالباب الثالث

الناتج 1 : ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع 

  369 799  3 9٢8  -  6 3٠٢  -  -  -  -  -  -  380 029

الناتج 2 : تعزيز التنسيق الدولي لتحقيق هدف 
التنمية المستدامة 4، ووضع برنامج العمل العالمي 

الخاص بالتعليم استناداً إلى البحث واالستشراف 
واالبتكار 

  58 6٢  -  -  -  -  -  ١١5 ١٢5  -  -  -  83 736

الناتج 3 : تعزيز المعارف من أجل النهوض بالعمل 
المناخي والتنوع البيولوجي وإدارة شؤون المياه 

والمحيطات والحد من مخاطر الكوارث

  -  73 97١  3١ 8١5  -  -  -  -  -  -  -  10٥ 787

الناتج ٤ : تعزيز التعاون الدولي في ميادين العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار

  -  89 9٢5  -  -  -  -  ١ 389  -  -  -  91 31٤

الناتج ٥ : إحكام تدابير حماية وتعزيز تنوع التراث 
وأشكال التعبير الثقافي

  -  -  -  - ٢44 933  4 587  ١ 686  -  -  -  2٥1 206

الناتج 6 : تعزيز حرية التعبير والحق في االنتفاع 
بالمعلومات

  -  -  -  -  -  3٠ 48٠  -  -  -  -  30 ٤80

الناتج 7 : تعزيز اإلدماج ومكافحة التمييز وخطاب 
الكراهية والقوالب النمطية 

  74 787  -  -  43 3٢5  -  -  -  -  -  -  118 111

الناتج 8 : تعزيز تبادل المعارف وتنمية المهارات في 
العصر الرقمي

  ٢3 ٠7٢٠  -  -  -  -  ١ 868  -  -  -  -  ٤3 939

الناتج 9 : وضع معايير أخالقية وقواعد وأطر عمل 
من أجل التصدي للتحديات التي تطرحها االبتكارات 

التكنولوجية والتحول الرقمي

  -  -  -  9 474  -  5 ٢68  -  -  -  -  1٤ 7٤2

الناتج التمكيني 10 : تعزيز الشراكات وأنشطة 
التواصل واإلعالم والدعوة والمناصرة من أجل دعم 

عمل اليونسكو 

  -  -  -  -  -  -  -  ١5 ١4٢  69 97١  -  8٥ 112

الناتج التمكيني 11: اإلدارة القائمة على المساءلة 
والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج المنشودة 

للمنظمة 

  -  -  -  -  -  -  -  34 533  9١ 9١  ١٠6٠ 6٠3  287 0٤6

٥02 ٤91 1  603 160  881 161  67٤ ٤9  200 28  203 61  933 2٤٤ 100 ٥9 81٥ 31 82٥ 167 267 ٥26 المجموع للنواتج

االلتزامات الطويلة األجل للتأمين الصحي بعد انتهاء 
الخدمة

  3 972

06٤ ٥  سداد القروض المتعلقة بالنفقات الرأسمالية 

٥38 ٥00 1  مجموع الميزانية الموحدة

٤110م/٥ مشروع  الملخص التنفيذي



توزيع امليزانية املوحدة بحسب النواتجامللخص التنفيذي
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

الناتج 
 التمكيني ١١ 
 ٪٠٤٦ ١٩/٢٨٧

الناتج 
 التمكيني ١٠
٪١١٢ ٦/٨٥

الناتج ٦
٪٤٨٠ ٢/٣٠

الناتج ٧
٪١١١ ٨/١١٨ 

الناتج ٨
٪٩٣٩ ٣/٤٣

الناتج ٩
٪١/١٤ ٧٤٢

الناتج ١
 ٪٠٢٩ ٢٥/٣٨٠ 

الناتج ٢
 ٪٧٣٦ ٦/٨٣

الناتج ٣
 ٪٧٨٧ ٧/١٠٥

الناتج ٤
 ٪٣١٤ ٦/٩١

الناتج ٥
٪٢٠٦ ١٧/٢٥١

وتمثل الحصة اإلجمالية املخصصة للنواتج من ١ إىل 9 نسبة 75% من مجموع موارد امليزانية املوحدة املقرتحة، ويبلغ مجموعها - 35
امليزانية  املتبقية من مجموع موارد  فتمثل نسبة ٢5%  التمكينيني ١٠ و١١  الناتجني  أما حصة  مليار دوالر،  قدره ١.١  مبلغاً 

املوحدة املقرتحة، ويبلغ مجموعها مبلغاً قدره 37٢ مليون دوالر.

ووفقاً ملا هو مبنّي يف جدول توزيع امليزانية بحسب النواتج الوارد آنفاً، تسهم الربامج الرئيسية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم - 36
املحيطات إسهاماً مشرتكاً يف تحقيق جميع النواتج. وال بد من اإلشارة إىل أن االعتمادات املالية املخصصة للربامج الرئيسية تشمل 

مساهمات هذه الربامج يف الربامج املشرتكة بني القطاعات وامُلخَرجات املرتبطة بها.

وسجل مجموع نصيب الربامج الرئيسية، واللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات، ومعهد اليونسكو لإلحصاء، من االعتمادات - 37
املالية املخصصة للباب الثاني-ألف يف امليزانية املوحدة املقرتحة ارتفاعاً من مبلغ قدره 999.4 مليون دوالر يف الوثيقة 4٠م/5، 
١ مليون دوالر، أي ما يمثل 75% من امليزانية املوحدة  وهو ما يمثل 73% من امليزانية املوحدة اإلجمالية، إىل مبلغ قدره ١١9
اإلجمالية يف إطار مرشوع الوثيقة 4١م/5. وتجدر اإلشارة أيضاً إىل ارتفاع مبلغ االعتمادات املالية اإلجمالية املخصصة للباب 
الثالث املتعلق بالخدمات الداخلية من ١49 مليون دوالر يف إطار الوثيقة 4٠م/5 إىل ١6١ مليون دوالر يف إطار مرشوع الوثيقة 

4١م/5، بيد أن حصة هذا الباب من امليزانية املوحدة اإلجمالية سجل انخفاضاً طفيفاً من نسبة ١٠.9% إىل نسبة 7.١٠%.

٤1م/٥ مشروع  الملخص التنفيذي11



امليزانية املوحدة اإلجمالية - مقارنة بني الوثيقة ٤0م/٥ املعتمدة ومرشوع الوثيقة ٤1م/٥امللخص التنفيذي

 بآالف الدوالرات
األمريكية

الوثيقة ٤0م/٥ 
المعتمدة

مشروع الوثيقة 
٤1م/٥ 

الوثيقة ٤0م/٥ 
المعتمدة

مشروع الوثيقة 
٤1م/٥ 

3.3%3.٥%الباب األول67٤ ٥02٤9 ٤8الباب األول

8٥.٤%8٤.6%الباب الثاني22٤ 281 ٥091 1٥8 1الباب الثاني

74.6%73.٠%الباب الثاني-ألف344 ١١9 438١ 999الباب الثاني-ألف

9.9%١٠.6%الباب الثاني-باء4١5 597١48 ١45الباب الثاني-باء

٠.9%١.٠%الباب الثاني-جيم466 474١3 ١3الباب الثاني-جيم

10.7%10.9%الباب الثالث603 77٤160 1٤8الباب الثالث

٠.3%٠.7%البنود األخرى97٢ 3١63 9البنود األخرى

99.7%99.7%المجموع، الميزانية التشغيلية٤73 ٤9٥ 1021 36٥ 1المجموع، الميزانية التشغيلية

٠.3%٠.3%البنود الخاصة بالنفقات الرأسمالية٠64 7475 4البنود الخاصة بالنفقات الرأسمالية

100.0%100.0%المجموع العام، الميزانية الموحدة٥38 ٥00 8٤91 369 1المجموع العام، الميزانية الموحدة

األولويتان العامتان املتمثلتان يف أفريقيا ويف املساواة بني الجنسني

أفريقيا ويف املساواة بني - 38 املتمثلتني يف  العامتني للمنظمة  املوارد املقرتح تخصيصها لألولويتني  القسم ملحة عامة عن  يقدم هذا 
الجنسني. ويقدم الجدوالن الواردان فيما ييل عرضاً عاماً لنصيب كل أولوية من هاتني األولويتني من امليزانية العامة.

وال يمكن مقارنة االعتمادات املالية املخصصة لهاتني األولويتني بفرتة العامني السابقة ألن االعتمادات املخصصة لهما يف إطار - 39
الوثيقة 4٠م/5 املعتمدة ال تشمل سوى األموال املخصصة للتكاليف غري تكاليف املوظفني، أما مرشوع الوثيقة 4١م/5 فيتضمن 
تقديرات ملجموع األموال املخصصة لتحقيق امُلخَرجات، وكذلك لألولويتني العامتني. ومن ثَم، ال يمكن إجراء مقارنة مبارشة بني 

االعتمادات املالية املخصصة لألولويتني العامتني يف فرتتي العامني. 

الدول األعضاء، - 4٠ بالتشاور مع  العامة،  املديرة  القرار ٢٠9م ت/3٢، جملة من األمور منها قيام  التنفيذي، يف  وقد قرر املجلس 
بتخصيص ما يكفي من موارد اليونسكو وقدراتها لوضع األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا موضع التطبيق من خالل االسرتاتيجية 
الغرض من  املوارد لهذا  أفريقيا )٢٠١4-٢٠٢١(، وعن طريق تخصيص ما يكفي من  املتمثلة يف  الخاصة باألولوية  التنفيذية 

ميزانية الربنامج العادي بنسب واضحة تتيح للهيئتني الرئاسيتني واألمانة رصد حجم املوارد املخصصة للمنطقة.

األولوية العامة المتمثلة في أفريقيا

بآالف الدوالرات
األمريكية

ميزانية البرنامج العاديالميزانية الموحدة

الوثيثة ٤0م/٥ 
المعتمدة، غير 

تكاليف الموظفين 
)%(

مشروع الوثيقة 
٤1م/٥ تكاليف 
الموظفين وغير 

تكاليف الموظفين 
)%(

مشروع الوثيقة 
٤1م/٥ تكاليف 
الموظفين وغير 

تكاليف الموظفين 
)بالدوالر(

الوثيثة ٤0م/٥ 
المعتمدة، غير 

تكاليف الموظفين 
)%(

مشروع الوثيقة 
٤1م/٥ تكاليف 
الموظفين وغير 

تكاليف الموظفين 
)%(

مشروع الوثيقة 
٤1م/٥ تكاليف 
الموظفين وغير 

تكاليف الموظفين 
)بالدوالر(

58٠ ٢3١9%١5%996 ١45 ٢8%٢١%التربية

١3١ ١87%35%76٢ 36 ٢٢%34%العلوم الطبيعية

5٢4 ٢٢٢%١8%٠5١ 7 ٢٢%٢3%اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

769 ١43%١8%769 9 ١7%١7%العلوم االجتماعية واإلنسانية

7٢4 ١88%١٢%٠3١ 45 ١8%١٢%الثقافة

5٠5 ١43%١4%٢3١ ١4 ٢3%٢١%االتصال والمعلومات

8١7 ١٠٠٢%١٠٠%٢77 3 ١٠٠%١٠٠%تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا

0٥0 ٤8  20%18%117 262  2٤%21%المجموع

9%6%18%17%النسبة المئوية من مجموع الميزانية الموحدة

الباب األول
الباب الثاني

الباب الثاني-ألف
الباب الثاني-باء

الباب الثاني-جيم
الباب الثالث
البنود األخرى

المجموع، الميزانية التشغيلية
البنود الخاصة بالنفقات الرأسمالية

المجموع العام، الميزانية الموحدة

٤112م/٥ مشروع  الملخص التنفيذي



األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

 بآالف الدوالرات
األمريكية

ميزانية البرنامج العاديالميزانية الموحدة

الوثيثة ٤0م/٥ 
المعتمدة، غير 

تكاليف الموظفين 
)%(

مشروع الوثيقة 
٤1م/٥ تكاليف 
الموظفين وغير 

تكاليف الموظفين 
)%(

مشروع الوثيقة 
٤1م/٥ تكاليف 
الموظفين وغير 

تكاليف الموظفين 
)بالدوالر(

الوثيثة ٤0م/٥ 
المعتمدة، غير 

تكاليف الموظفين 
)%(

مشروع الوثيقة 
٤1م/٥ تكاليف 
الموظفين وغير 

تكاليف الموظفين 
)%(

مشروع الوثيقة 
٤1م/٥ تكاليف 
الموظفين وغير 

تكاليف الموظفين 
)بالدوالر(

88١ 97%9%١75 77 ١5%١6%التربية

778 7٢%٢٢%77٠ ٢٢ ١4%٢3%العلوم الطبيعية

334 ١٢١%٠%8٠3 3 ١٢%١٠%اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

٠85 ٢67%١8%6١٠ ١4 ٢5%٢٠%العلوم االجتماعية واإلنسانية

739 4١%3%364 ١7 7%4%الثقافة

٠9٢ 75١9%٢9%9٠5 3٢ 54%33%االتصال والمعلومات

948 ١٠٠١%١٠٠%948 ١ ١٠٠%١٠٠%تنسيق ورصد األنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين

8٥6 ٤1  17%12%٥76 170  16%1٥%المجموع

8%٤%12%12%النسبة المئوية من مجموع الميزانية الموحدة

وتمثل املوارد املخصصة لألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا زهاء ربع موارد املنظمة يف إطار مرشوع الوثيقة 4١م/5. ويخصص - 4١
قطاع الرتبية وقطاع العلوم الطبيعية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات وقطاع االتصال واملعلومات ما يزيد عىل ٢٠% من 
مواردها لألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا. ويبذل قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية وقطاع االتصال واملعلومات جهوداً ملموسة 

فيما يتعلق باألولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني. 

الالمركزية

تمثل امليزانية املوحدة البالغ مجموعها ١.5 مليار دوالر يف إطار مرشوع الوثيقة 4١م/5 ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة باملستوى - 4٢
العام للميزانية الواردة يف الوثيقة 4٠م/5. ويتمثل هذا االرتفاع أيضاً يف زيادة نسبة املوارد املخصصة عىل املستوى الالمركزي 

للمكاتب امليدانية، والرتكيز امللحوظ عىل منطقة أفريقيا، مع زيادة تخصيص املوارد لسائر املناطق أيضاً. 

التوزيع الالمركزي للميزانية بحسب املناطق يف إطار مرشوع الوثيقة ٤1م/٥امللخص التنفيذي
بآالف الدوالرات 

األمريكية

المنطقة
الميزانية في إطار الوثيقة 

٤0م/٥ المعتمدة
 الميزانية في إطار مشروع 

الوثيقة ٤1م/٥ 
التغير التغير 

6.7% 39.١  6٢4.9  585.8 المقر

38.٢% 64.١  ٢3١.9  ١67.9 أفريقيا

١.5% ٢.7  ١8١.٢  ١78.5 الدول العربية

3.١% 5.٠  ١67.7  ١6٢.7 آسيا والمحيط الهادي

3٢.٢% ١٢.٠  49.٢  37.٢ أوروبا وأمريكا الشمالية

9.9% ١٠.4  ١١5.4  ١٠5.٠ أمريكا الالتينية والكاريبي

-٢.٠% )٢.6( ١3٠.٢  ١3٢.8 الصعيد العالمي/األقاليمي

9.٥%٥00.٥130.7 369.81 1المجموع

الزيادة الكبرية يف املوارد املخصصة ملنطقة آسيا - 43 أما  ل أكرب زيادة يف املوارد املخصصة ملنطقة أفريقيا يف قطاع الرتبية،  وتُسجَّ
ل يف قطاع العلوم الطبيعية وقطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية، فضالً عن الزيادة الكبرية املتوقعة يف  واملحيط الهادي فتُسجَّ

املساهمات ومن ثم يف موارد اليونسكو املتاحة ملنطقة أفريقيا ومنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي من املساهمات الطوعية.
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التوزيع الالمركزي للميزانية بحسب املنطقةامللخص التنفيذي
)بآالف الدوالرات 

األمريكية( 

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

امليزانية يف إطار
الوثيقة ٤٠م/٥ املعتمدة

امليزانية يف إطار مرشوع
 الوثيقة ٤١   م/٥   

٪٤٢,٨

٪١٢,٣

٪١٣,٠

٪١١,٩

٪٢,٧
٪٧,٧

٪٩,٧

٪٤١,٦

٪١٥,٥

٪١٢,١

٪١١,٢

٪٣,٣
٪٧,٧

٪٨,٧

أمريكا   الالتينية   والكاريبي

الصعيد   العاملي / األقاليمي

أوروبا   وأمريكا   الشمالية

آسيا   واملحيط   الهادي

الدول   العربية

أفريقيا

املقر

ومن ثَم، سّجل مجموع حصة املوارد الالمركزية املخصصة للمكاتب امليدانية ارتفاعاً من مبلغ 65١ مليون دوالر يف إطار الوثيقة - 44
4٠م/5 إىل مبلغ 746 مليون دوالر يف مرشوع الوثيقة 4١م/5. ومع أن املوارد املتوقع إنفاقها يف املقر ستسجل ارتفاعاً أيضاً، 

فإن وزنها بالنسبة املئوية سينخفض من 43% إىل %4٢. 

وقد أسفرت الجهود املبذولة لتحسني تهيئة الظروف املؤاتية لتعبئة املوارد، ومنها الجهود التي بذلتها املكاتب امليدانية لليونسكو، - 45
عن زيادة حجم املساهمات الطوعية املخصصة لالستخدام يف املناطق الجغرافية يف الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢3 بمبلغ يناهز ٢٠ مليون 
باملسؤولية امللقاة عىل عاتق املكاتب امليدانية لليونسكو فيما يتعلق بتقييم إمكانيات تعبئة املوارد  التنويه أيضاً  دوالر. ويجدر 
املالية  للموارد  الكبري  الحجم  ويدل  املكاتب.  تلك  تشملها  التي  البلدان  أو  البلد  يف  4١م/5  الوثيقة  مرشوع  إطار  يف  وإنفاقها 
املخصصة عىل املستوى الالمركزي للمناطق عىل تمكني املكاتب امليدانية لليونسكو وتعزيز مسؤوليتها فيما يخص تعبئة املوارد. 
وتجدر املالحظة أن الفجوة التمويلية يف املناطق الجغرافية تبلغ 355 مليون دوالر، أي نسبة 66% من إجمايل الفجوة التمويلية 

املقدرة للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢3. 

وتحافظ الربامج الرئيسية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات بوجه عام عىل املستوى نفسه لالعتمادات املالية املخصصة - 46
للتكاليف غري تكاليف املوظفني يف املناطق يف إطار ميزانية الربنامج العادي )زيادة قدرها ٠.٢%(، يف حني أنه من املقرر زيادة 
املساهمات الطوعية بنسبة ١7%. وترد تفاصيل توزيع املوارد اإلجمالية بحسب املناطق لكل برنامج من الربامج الرئيسية واللجنة 

الدولية الحكومية لعلوم املحيطات يف إطار الفصل املخصص لكل قطاع يف هذه الوثيقة.
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ويشار أيضاً إىل أنه فضالً عن املوارد التي تخصصها املنظمة عىل املستوى الالمركزي للعمليات امليدانية، تخصص املنظمة موارد - 47
امليدانية  للمكاتب  املبارش  للدعم  الدعم،  الربنامج وتوفري خدمات  إدارة  امليدانية -  باملكاتب  الخاص  امليزانية  بند  كبرية يف إطار 
الوثيقة 4٠م/5،  ولتسيري شؤونها. وُخصص مبلغ قدره ١٠٢.6 مليون دوالر لتمويل مجموع تكاليف هذه األنشطة يف إطار 
ما يمثل  الوثيقة 4١م/5، وهو  الواردة يف مرشوع  امليزانية  الغرض من  لهذا  قدره ١٠4 ماليني دوالر  مبلغ  وجرى تخصيص 
ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ١.4%. بيد أنه تجدر اإلشارة إىل أن هذه الزيادة يف تكاليف الدعم املبارش تستند إىل زيادة بنسبة ١4.5% 
يف موارد الربنامج املخصصة عىل املستوى الالمركزي للمناطق )ال يشمل ذلك املوارد املخصصة عىل الصعيد العاملي/األقاليمي(، 
وهو ما يمثل ١٢% من مجموع املوارد املخصصة عىل املستوى الالمركزي يف إطار مرشوع الوثيقة 4١م/5، مقارنة بنسبة ١4% 

يف إطار الوثيقة 4٠م/5.

ويمثل الحجم اإلجمايل للموارد املخصصة لتنفيذ الربنامج عىل املستوى الالمركزي، مع املوارد املخصصة لدعم املكاتب امليدانية، - 48
زهاء 57% من مجموع امليزانية املوحدة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة ٢% تقريباً مقارنة بنسبة هذه املوارد من امليزانية الواردة 

يف الوثيقة 4٠م/5. 

الفرضيات املستخدمة للتخطيط واملسائل املهمة عىل مستوى التخطيط

استُخدمت الفرضيات الرئيسية التالية للتخطيط يف إطار إعداد مرشوع الوثيقة 4١م/5.- 49

معالجة بعض املخاطر الرئيسية املحددة التي تعرتض عمل املنظمة من خالل امليزانية املوحدة

األمن السيربني - أشري آنفاً إىل أن املخاطر املتعلقة باألمن السيربني هي من املخاطر الرئيسية العرشة التي قد تواجهها  )أ( 
املنظمة، والتي يعد اتخاذ تدابري مناسبة لتخفيفها أمراً حاسماً. ويجري تخفيف هذا الخطر من خالل تعزيز إدارة األمن 
السيربني والسياسة الخاصة به، باالعتماد عىل الربمجيات وغريها من األدوات املالئمة، وتحسني عمليات االختبار والرصد. 
أخرى  مبادرات  واتخاذ  التدريب  ما يتطلب  وهو  الصدد،  هذا  يف  أيضاً  حاسماً  أمراً  املستخدمني  لدى  الوعي  إزكاء  ويعد 
لزيادة الوعي. وقد تم زيادة املوارد املالية املخصصة لنفقات تكنولوجيا املعلومات زيادة كبرية لتمكني املنظمة من التصدي 
لهذا الخطر، وهو ما يبنّي حقيقة إهمال هذه االحتياجات خالل فرتة طويلة بفعل سياسة التقشف املايل التي كانت متبعة 
السيربني  التمويل لألمن  احتياجات  تلبية  املخاطر ضئيل جداً، وباتت  املنظمة عىل هذه  إقدام  املنظمة. ومع ذلك، فإن  يف 

واالسرتاتيجية الرقمية عىل وجه الرسعة أمراً حاسماً. 

استدامة التمويل - تتضمن املخاطر الرئيسية العرشة التي تم تحديدها للمنظمة االحتياجات املالية الهيكلية الطويلة األجل  )ب( 
غري املمولة، التي تشمل األموال الالزمة لالستثمارات الرأسمالية واالسرتاتيجية، فضالً عن االلتزامات الطويلة األجل للمنظمة. 
وُطرحت خالل املناقشات الجارية مع الدول األعضاء بشأن إنشاء حساب خاص لالستثمارات الرأسمالية واالسرتاتيجية 
الخاص من خالل فرض رسم بنسبة ١% عىل تكاليف املوظفني، من أجل  الحساب  اقرتاحات بشأن استدامة تمويل هذا 
ضمان تلبية احتياجات التمويل الرأسمايل يف املستقبل. ونظراً إىل أنه ال توجد موارد مخصصة لتلبية هذه االحتياجات حالياً، 
ل سداد القروض الطويلة األجل من ميزانية املنظمة لفرتة العامني. وتم حساب الرسم املقرتح بنسبة ١% يف امليزانية  يموَّ
الدول  الرسم املقرتح موافقة  املعيارية املطبقة عىل تكاليف املوظفني. ويتطلب تطبيق هذا  التكاليف  إىل  املقرتحة استناداً 
األعضاء عىل إنشاء الحساب الخاص لالستثمارات الرأسمالية واالسرتاتيجية وعىل السياسة الخاصة باستخدام األموال من 

هذا الصندوق. 

)جـ( نظراً إىل رضورة تعزيز اإلدارة املالية الحصيفة، تم أيضاً إدراج رسم بنسبة ١% يف تكاليف املوظفني لتمويل تعويضات إنهاء 
الخدمة ومنح اإلعادة إىل الوطن املستحقة للموظفني الذين يغادرون املنظمة. وكان يتعني يف فرتات العامني السابقة توفري 
هذه التكاليف، التي تمثل جزءاً من النظام املوحد للجنة الخدمة املدنية الدولية املتعلق بمرتبات املوظفني املدنيني الدوليني 
إطار  يف  املوظفني  تكاليف  عىل  الرسم  هذا  تطبيق  ويُتوخى  املوظفني.  تكاليف  يف  املحققة  الوفورات  من  واستحقاقاتهم، 
ل  العمليات التي تتضمنها كشوف املرتبات وتحويله إىل الحساب الخاص لصندوق تعويضات إنهاء الخدمة، الذي سيموِّ

بدوره هذه التكاليف رشيطة توافر األموال الالزمة لذلك من هذه التحويالت.

٤1م/٥ مشروع  الملخص التنفيذي15



الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية

إىل أنه من املتوقع أن يزداد إسهام املساهمات الطوعية يف الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية  أشري يف القسم الوارد آنفاً  )د( 
زيادة كبرية يف فرتة العامني املقبلة. ويجدر التذكري بأن اليونسكو اعتمدت سياسة معّدلة السرتداد التكاليف اعتباراً من 
دورة امليزانية املعتمدة يف إطار الوثيقة 39م/5 )٢٠١8-٢٠١9(، تَقرَّر بموجبها تمويل »التكاليف اإلدارية« للمنظمة من 
الحساب الخاص الذي أنشئ حديثاً لهذا الغرض، أي الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية، عىل أن يجري تمويل جزء من 
ل عىل النفقات املمولة  هذا الحساب من ميزانية الربنامج العادي وتمويل الجزء اآلخر من تكاليف الدعم اإلداري التي تُحمَّ
من املساهمات الطوعية، وفقاً لتوزيع محدد سلفاً. وتم يف إطار الوثيقة 4٠م/5 توزيع اإليرادات لتمويل الحساب الخاص 
العادي، وتُستمد نسبة 37% منها من املساهمات  الربنامج  للتكاليف اإلدارية بحيث تُستمد نسبة 63% منها من ميزانية 
الطوعية، وذلك استناداً إىل تحليل النفقات العامة الفعلية للفرتة ٢٠١4-٢٠١5 من ميزانية الربنامج العادي واملساهمات 
الطوعية، وتحدَّد هذا التوزيع مع األخذ يف االعتبار أيضاً احتمال نقصان اإليرادات املتأتية من تكاليف الدعم اإلداري بسبب 

االستثناءات من تطبيق معدالت التكاليف اإلدارية. 

)هـ( سعياً إىل مواءمة التناسب بني اإليرادات املستمدة من ميزانية الربنامج العادي وتلك املستمدة من املساهمات الطوعية لتمويل 
الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية مع النفقات الفعلية يف ذلك الحني، تم تعديل هذا التناسب وبات توزيع األموال املخصصة 
ل عىل  لهذا الحساب يجري عىل أساس نسبة 56% من امليزانية العادية ونسبة 44% من تكاليف الدعم اإلداري التي تُحمَّ
لت خالل الفرتة  النفقات املمولة من املساهمات الطوعية. ويستند هذا التوزيع إىل حصص مصادر النفقات الفعلية التي ُسجِّ
٢٠١8-٢٠٢٠، وينسجم مع املبادئ املنصوص عليها يف سياسة املنظمة السرتداد التكاليف. وأسفر هذا التوزيع الجديد عن 
خفض اإليرادات املستمدة من ميزانية الربنامج العادي لتمويل الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية بمبلغ يناهز 6 ماليني 

دوالر، أعيد توزيعه عىل قطاعات الربنامج يف امليزانية املخصصة لكل قطاع.

إىل إدماج جميع الوظائف املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات يف مرفق واحد )الحلول الرقمية لتنظيم األعمال( يف إطار  نظراً  )و( 
قطاع اإلدارة والتنظيم، تم تصنيف هذه الوظائف بوصفها تكاليف إدارية، ومن ثَم، سيجري تمويلها أيضاً من الحساب 
الخاص للتكاليف اإلدارية يف الفرتة املشمولة يف مرشوع الوثيقة 4١م/5. وأسفر هذا التغيري عن ارتفاع إضايف يف مستوى 
التمويل املتوقع للحساب الخاص للتكاليف اإلدارية من املساهمات الطوعية بمبلغ قدره 4 ماليني دوالر، وهو ما ترتب عليه 

خفض اإليرادات املستمدة من ميزانية الربنامج العادي لتمويل الخدمات اإلدارية. 

تفيض هذه التغيريات إىل األخذ بنهج ينطوي عىل مستوى أعىل قليالً من املخاطر فيما يتعلق باإليرادات املتوخى تحصيلها يف  )ز( 
إطار تكاليف الدعم اإلداري من النفقات املمولة من املساهمات الطوعية. وال تنطوي هذه املخاطر عىل زيادة نسبة التكاليف 
اإليرادات  لزيادة  رضورياً  يعد  الذي  التنفيذ  معدل  ارتفاع  إمكانية  تفرتض  أنها  بيد  النفقات،  هذه  عىل  لة  املحمَّ اإلدارية 
املتأتية من التكاليف اإلدارية. ويف حال عدم تحقق هذه الفرضيات، فسيتسنى يف األجل القصري سد الزيادة يف التكاليف من 
احتياطيات التشغيل املتاحة يف الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية. بيد أنه من الواضح أن االسرتاتيجية املستدامة الوحيدة 
للتخفيف من املخاطر تتمثل يف تحسني الكفاءة والفعالية، التي تتجىل يف الحفاظ عىل معدل تنفيذ مرتفع للمشاريع املمولة 

من املساهمات الطوعية، يف املقر واملكاتب امليدانية عىل حد السواء. 
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التحسينات التي أُدخلت عىل طريقة عرض مرشوع الوثيقة ٤1م/٥ ومالمحها الرئيسية

التغيريات املتعلقة بهيكل امليزانية

تم تعديل هيكل جداول امليزانية املوحدة تعديالً طفيفاً إلبراز رضورة الفصل بني التكاليف الربنامجية والتكاليف التشغيلية - 5٠
»امليزانية  عنوان  تحت  الفرعي  املجموع  يف  اآلن  تُعرض  املتكررة  التكاليف  هذه  وباتت  العامني.  لفرتة  للمنظمة  املتكررة 
يتعلق  فيما  إدراجها،  يتوقع  والتي  الرأسمالية  التكاليف  ميزانية  من  جزءاً  تكون  أن  ينبغي  التي  البنود  وترد  التشغيلية«. 
باالستثمارات الرأسمالية واالسرتاتيجية، يف الحساب الخاص لالستثمارات الرأسمالية واالسرتاتيجية، تحت امليزانية التشغيلية. 
وتشمل هذه البنود حالياً الدفعة النهائية املتبقية لسداد القرض الخاص برشاء مبنى مكتب الرتبية الدويل، واألقساط املستحقة 
بصورة  للمنظمة  التشغيلية  امليزانية  مقارنة  هذه  العرض  طريقة  وتتيح  ميوليس.  مبنى  بتجديد  الخاصة  القروض  لسداد 
املوارد  من  تمويلها  ينبغي  التي  اآلنية  الكبرية  الرأسمالية  النفقات  عن  الناجمة  االنحرافات  وتجنب  الزمن،  مر  عىل  منهجية 

الطويلة األجل عوضاً عن تمويلها من امليزانية التشغيلية لفرتة العامني.

العام - 5١ املستوى  التقديرات عىل  التي شملت  4١م/5،  الوثيقة  الواردة يف مرشوع  للُمخَرجات  الكاملة  التكاليف  تقدير  تم  وقد 
لتكاليف  املخصصة  امليزانية  توزيع  تفاصيل  وترد  املوظفني.  تكاليف  غري  للتكاليف  املخصصة  وللموارد  املوظفني  لتكاليف 
الجدول  يف  السابقة،  العامني  فرتات  غرار  عىل  القطاعات/املكاتب،  مستوى  عىل  املوظفني  تكاليف  غري  وللتكاليف  املوظفني 

املفصل الوارد يف امللحق األول.

امليزانية باعتبارها أداة للمساءلة

يوفر الربنامج وامليزانية اإلطار الذي يحدد عنارص املساءلة عن األداء وإدارة املوارد، والذي يتم بموجبه إسناد املسؤوليات يف - 5٢
املديرين والدول األعضاء  إىل  املقدمة  التقارير  إعداد  إليها  التي يستند  الرئيسية  العنارص والهياكل  أيضاً  الصدد. ويحدد  هذا 
وسائر الجهات املعنية. وأُدخلت التغيريات التالية عىل طريقة عرض مرشوع الوثيقة 4١م/5 لضمان مراعاة هيكل الربنامج 
وامليزانية لهذه االعتبارات. وأعيدت صياغة امليزانية املعتمدة يف إطار الوثيقة 4٠م/5 وفقاً لهيكل امليزانية الوارد يف مرشوع 
الوثيقة 4١م/5 لضمان إمكانية املقارنة الكاملة بني فرتات العامني. ويتضمن الذيل دال معلومات مفصلة عن التعديالت التي 

أُدخلت لهذا الغرض. 

أدرجت تكاليف إدارة وتسيري شؤون املكاتب امليدانية لليونسكو يف عدة أبواب وبنود مختلفة يف امليزانيات السابقة. وقد  )أ( 
تم تجميع جميع التكاليف املتعلقة بتسيري شؤون املكاتب امليدانية تحت عنوان فرعي واحد هو »املكاتب امليدانية – إدارة 
وذلك  بالربامج«،  املتعلقة  »بالخدمات  الخاص  امليزانية  من  الثاني-باء  الباب  يف  الوارد  الدعم«،  خدمات  وتوفري  الربنامج 
من أجل بيان التكلفة اإلجمالية إلدارة شبكة املكاتب امليدانية لليونسكو بوضوح. وتجدر اإلشارة إىل أن تكاليف املوظفني 
املوفدين من القطاعات واملكاتب إىل املكاتب امليدانية ال تزال مدرجة يف ميزانيات هذه القطاعات واملكاتب. وباتت التكاليف 

التالية مدرجة يف إطار البند الخاص باملكاتب امليدانية - إدارة الربنامج وتوفري خدمات الدعم:

املكاتب  بإدارة  الخاص  الثاني-ألف  الباب  يف  سابقاً  مدرجة  )كانت  امليدانية  املكاتب  رؤساء/مديري  تكاليف   )١( 
امليدانية(؛ 

الخاص  الثاني-ألف  الباب  يف  مدرجة سابقاً  )كانت  امليدانية  للمكاتب  العامة  املعلومات  تكنولوجيا  تكاليف شبكة   )٢(
بإدارة املكاتب امليدانية(؛ 

الثاني-ألف  الباب  يف  سابقاً  مدرجة  )كانت  اإلداري  الدعم  تكاليف  ومنها  امليدانية،  للمكاتب  التشغيلية  التكاليف   )3(
الخاص بإدارة املكاتب امليدانية(؛

األموال املرصودة لتعبئة املوارد للمكاتب امليدانية )كانت مدرجة سابقاً يف الباب الثاني-ألف الخاص بإدارة املكاتب   )4(
امليدانية(؛ 

الباب األول-جيم الخاص باإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة  امليدان )كانت مدرجة سابقاً يف  تكاليف األمن يف   )5(
األمم املتحدة(. 
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كانت بعض التكاليف التشغيلية املشرتكة بني جميع الربامج يف املقر توزع عىل الربامج ألغراض عرض امليزانية. وتشمل  )ب( 
ص  التي كانت تُخصَّ التنظيف وبعض تكاليف الرتخيص الخاصة بتكنولوجيا املعلومات  التكاليف املرافق وخدمات  هذه 
عىل أساس عدد املوظفني أو املساحة املشغولة. بيد أن وحدات قطاع اإلدارة والتنظيم واصلت إدارة هذه التكاليف بصورة 
مركزية، من غري مشاركة الربامج أو تدخلها. وأسفر ذلك عن تعقيد األمور، وانعدام الشفافية يف تقدير التكاليف، وانعدام 
املساءلة الحقيقية عن التكاليف املعنية، وإنشاء أدوات محاسبية لدعم إدارة هذه الهياكل، وقد دعا فريق مراجع الحسابات 
الخارجي إىل معالجة هذا الوضع. ومن ثَم، تم استخراج هذه »التكاليف املشرتكة« من ميزانيات الربامج، وبيانها بوضوح 

بوصفها نفقات تدار يف إطار الخدمات الداخلية لصالح جميع الربامج يف املقر. 

التخطيط  يف  املستخدمة  التكاليف  متوسط  أو  »املعيارية«  التكاليف  عن  امليزانية  يف  املدرجة  املوظفني«  »تكاليف  تعرّب  )جـ( 
للوظائف. ولم تكن تكاليف املوظفني املدرجة يف ميزانيات الربامج يف عروض امليزانية سابقاً تشمل هذه العنارص التي كان 
يتوجب إدراجها يف معرض فرتة العامني عمالً بقرارات لجنة الخدمة املدنية الدولية )الزيادات يف األجور الداخلة يف حساب 
املعاش التقاعدي أو جداول املرتبات(. وأفىض النهج الشامل الذي تم األخذ به فيما يتعلق بعرض تكاليف املوظفني إىل إدراج 
تكاليف املوظفني املتوقعة الكاملة يف إطار ميزانيات القطاعات/املكاتب التي يعملون فيها ويُقّدمون فيها نتائج. ويتوخى 
هذا النهج تعزيز املرونة التي تتمتع بها القطاعات/املكاتب إلدارة تكاليف موظفيها بحسب الرضورة طوال فرتة العامني. 
وتجدر اإلشارة إىل رضورة أن تستوعب امليزانية املخصصة لتكاليف املوظفني عمليات إعادة تصنيف الوظائف عىل أساس 
محايد ومستدام من حيث األثر يف امليزانية. ولم تخصص أموال بصورة منفصلة لهذا الغرض. ويمكن االطالع عىل مزيد من 

التفاصيل عن منهجية تقدير التكاليف املطبقة عىل تكاليف املوظفني يف الذيل باء.

تقلب أسعار رصف العمالت

تُعرض ميزانية املنظمة بدوالرات الواليات املتحدة. وتم يف شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ وقف العمل »بآلية سعر الرصف - 53
الدوالر  مقابل  ثابت  رصف  بسعر  بموجبها  تسجل  باليورو  النفقات  كانت  والتي  سابقاً  تطبق  كانت  التي  للدوالر«  الثابت 
األمريكي. وباتت النفقات الفعلية املتكبدة باليورو منذ ذلك الحني تُحسب يف امليزانية من خالل تحويلها إىل دوالرات أمريكية 
باستخدام سعر الرصف املعمول به يف األمم املتحدة. وينطوي هذا التغيري عىل خطر حدوث تغيري كبري يف قيمة إحدى العملتني 
ومن ثم خفض اإلنفاق من امليزانية أو زيادته، ما لم تجر إدارته بإحكام. ووفقاً لالحتياجات املالية املقدرة باليورو يف ميزانية 
الربنامج العادي، تُحدد اشرتاكات الدول األعضاء باليورو والدوالر األمريكي )47% و53% عىل التوايل(، وهو ما يضمن امتالك 

املنظمة أمواالً متاحة بالدوالر األمريكي واليورو لتنفيذ أنشطتها املخططة. 

 وتضطلع األمانة بإدارة الخطر املذكور آنفاً عن كثب وبنشاط طوال فرتة العامني، من خالل الرصد الدقيق للنفقات باليورو - 54
للدوالر  يورو   ٠.869 البالغ  الرصف  سعر  يتغري  ولم  واليورو.  األمريكي  الدوالر  بني  العمالت  رصف  أسعار  تقلب  ولتأثري 
األمريكي الواحد عن سعر الرصف املطبّق يف الوثيقة 4٠م/5 وكذلك يف امليزانيات السابقة، وسيجري رصد أي تغيري يطرأ عىل 

سعر الرصف هذا بعناية، وإطالع املجلس التنفيذي عليه يف التقرير الخاص باإلدارة املالية. 
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الباب األول

الباب األول -  ألف • الهيئتان الرئاسيتان
السياسات  00101 العام  املؤتمر  العام. ويرسم  املؤتمر  التأسييس مهام  امليثاق  الرابعة - باء من  املادة  العام: تحدد  املؤتمر 

العامة للمنظمة ويحدد محاور عملها، ويتخذ القرارات بشأن الربامج التي يعرضها عليه املجلس التنفيذي، ويعتمد 
التي  التقارير  ويدرس  ويتلقى  األعضاء،  الدول  عىل  تُعرض  لكي  اليونسكو  اختصاص  مجاالت  يف  التقنينية  الوثائق 
تقدمها الدول األعضاء بشأن هذه الوثائق. وينتخب املؤتمر العام أعضاء املجلس التنفيذي وأعضاء عدد من الهيئات 
األخرى الدولية والدولية الحكومية، وينتخب املدير العام/املديرة العامة. ويبني النظام الداخيل للمؤتمر العام أساليب 

سري عمله وبنيته التنظيمية.

ترشين  00102 يف  واألربعني  الثانية  دورته  العام  املؤتمر  وسيعقد  سنتني.  كل  مرة  عادية  دورة  يف  العام  املؤتمر  ويجتمع 
الثاني/ األول/أكتوبر-ترشين  ترشين  يف  واألربعني  الثالثة  ودورته   ٢٠٢3 الثاني/نوفمرب  ترشين  األول/أكتوبر- 

نوفمرب ٢٠٢5. ولن يتجاوز مجموع مدتي هاتني الدورتني ٢8 يوم عمل، موّزعة عىل نحو يراعي التغريات التي تطرأ 
إىل  عىل طول جدول أعمال كل دورة نتيجة التباع دورة الربمجة عىل أساس أربع سنوات. وستُنّظم األعمال استناداً 
القرارات  العام سابقاً، وبخاصٍة  املؤتمر  اعتمدها  التي  القرارات  بناًء عىل  التنفيذي  املجلس  يقدمها  التي  االقرتاحات 
الرئاسيتني  الهيئتني  بالحوكمة وإجراءات وأساليب عمل  املعني  العضوية  املفتوح  العمل  املنبثقة من توصيات فريق 

لليونسكو، التي وافق عليها املؤتمر العام يف قراره 38م/87، ووفقاً لالعتبارات املتعلقة بامليزانية والبيئة.

أساساً  00103 )وتتعلق  العام  املؤتمر  دورات  عقد  ترتتب عىل  التي  التنظيمية  التكاليف  لسد  امليزانية يُخصص  أن جل  ومع 
األجور  )١( تسديد  ييل:  ما  أيضاً  تشمل  هذه  امليزانية  اعتمادات  فإن  الفورية(،  الرتجمة  وخدمات  الوثائق  بتوفري 
املستحقة ملراجع الحسابات الخارجي املسؤول أمام املؤتمر العام عن مراجعة حسابات املنظمة؛ )٢( املساعدة التي 
تقدمها املنظمة إىل بعض الفئات املحددة من الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني لسد تكاليف السفر الرسمي لعضو 

واحد من أعضاء وفودها لحضور دورات املؤتمر العام، وذلك لتأمني املشاركة الكاملة يف أعماله.

املجلس التنفيذي: تنبثق مهام املجلس التنفيذي ومسؤولياته أساساً من امليثاق التأسييس ومن القواعد أو التوجيهات  0010٤
التي  املناظرة  امليزانية  وتقديرات  املنظمة  عمل  برنامج  دراسة  جهة،  من  يتوىل،  وهو  العام.  املؤتمر  يحددها  التي 
عن  أخرى،  جهة  من  مسؤول،  وهو  بتوصياته؛  مشفوعًة  العام  املؤتمر  إىل  يحيلها  ثم  العام،  املدير  عليه  يعرضها 
تنفيذ الربنامج الذي يعتمده املؤتمر العام، مع مراعاة الظروف التي تستجد يف الفرتة الفاصلة بني دورتني عاديتني 

العام. للمؤتمر 

وخالل الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5، سيعقد ممثلو الدول األعضاء يف املجلس التنفيذي البالغ عددها 58 دولة ما ال يقل عن  0010٥
أوالهما  وتُعقد  واحداً  إىل عرش دورات، ومنها دورتان تدوم كل واحدة منهما يوماً  ثماني دورات، وقد يصل عددها 

عقب الدورة الثانية واألربعني وثانيتهما عقب الدورة الثالثة واألربعني للمؤتمر العام. 

وفضالً عن ذلك ووفقاً ملا جرى يف فرتة العامني السابقة، يقوم املجلس التنفيذي، عمالً بالقرار ٢٠9م ت/3٠ بشأن  00106
توصيات فريق العمل غري الرسمي امُلنشأ بموجب القرار 6دا/م ت/2 بشأن أساليب عمل املجلس التنفيذي 
ظروف  هناك  تكون  عندما  أو  فقط،  الطوارئ  فرتات  خالل  افرتاضية  دورات  بعقد  االفرتاضية،  الدورات  خالل 
استثنائية تحول دون عقد اجتماعات أو جلسات »حضورية«. ويُطبَّق النظام الداخيل عىل الدورات االفرتاضية بال أي 
تعديل. ويجب ضمان تمكني جميع أعضاء املجلس التنفيذي، وكذلك ممثيل األمم املتحدة، واملراقبني املوفدين من الدول 
الحكومية،  الدولية غري  الحكومية واملنظمات  الدولية  املنظمات  املوفدين من  األعضاء والدول غري األعضاء، واملراقبني 
املتاحة لهذا الغرض عىل قدم املساواة وفقاً  الدورات االفرتاضية ومن استخدام املنصات اإللكرتونية  من املشاركة يف 
إىل فروق التوقيت  ألحكام النظام الداخيل، ويجب يف الوقت ذاته ضمان أمن املنصات اإللكرتونية املستخدمة. ونظراً 

السياسة العامة واإلدارة
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ألحكام  وفقاً  كاملة  مشاركة  االفرتاضية  الدورة  يف  الجميع  مشاركة  لتيسري  جهود  بذل  يجب  املناطق،  مختلف  بني 
خالل  رسي  اقرتاع  إجراء  تتيح  ال  حالياً  األمانة  لدى  املوجودة  التكنولوجية  الوسائل  أن  إىل  ونظراً  الداخيل.  النظام 
دورة افرتاضية، يجوز للمجلس التنفيذي البت يف الرتتيبات العملية للتصويت إذا بات إجراء اقرتاع رسي خالل دورة 
افرتاضية أمراً رضورياً. ونظراً إىل احتمال أن يكون التفاوض عىل أي نص خالل دورة افرتاضية أمراً معقداً يستغرق 
التي  التوصيات  47 من  إىل   44 التوصيات  إىل تطبيق  األعضاء  الدول  تُدعى  التكنولوجية،  القيود  بسبب  وقتاً طويالً 
قدمها فريق العمل املفتوح العضوية املعني بالحوكمة وإجراءات وأساليب عمل الهيئتني الرئاسيتني لليونسكو، والتي 
اعتمدها املؤتمر العام يف القرار 39م/87، وإىل عقد اجتماعات وإجراء مشاورات غري رسمية بحسب االقتضاء بشأن 
مشاريع القرارات والتعديالت قبل انعقاد دورة املجلس التنفيذي. وينبغي، طبقاً للممارسة الحالية يف اليونسكو، بذل 

كل الجهود املمكنة العتماد القرارات بتوافق اآلراء خالل الدورات االفرتاضية.

العام واملجلس  00107 املؤتمر  رئيسيّاً يضمن سري عمل  فاعالً  املركزية وطرفاً  التنسيق  الرئاسيتني جهة  الهيئتني  أمانة  تُعّد 
الدول األعضاء ورئيس  الدعم الشامل والجيد إىل  التنفيذي وتنسيقه عىل نحو سلس. وتسدي األمانة املشورة وتقدم 
املؤتمر العام، ورئيس املجلس التنفيذي واملدير العام/املديرة العامة وأمانة اليونسكو، وكذلك إىل الهيئات الخارجية. 
وتُشارك األمانة يف عملية اتخاذ القرارات ويف عملية متابعة القرارات املتخذة؛ وتضمن التواصل عىل نحو فعال ومجٍد؛ 
بهذين  وااللتزام  للمنظمة  األساسية  والنصوص  الرئاسيتني  اليونسكو  لهيئتي  الداخليني  النظامني  احرتام  وتضمن 

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

ويتوىل مدير أمانة الهيئتني الرئاسيتني إدارة األمانة بأكملها، إذ يضطلع بمهاّم أمني كل هيئة من الهيئتني الرئاسيتني.  00108
ويحظى املدير بدوره بمساعدة نائب أمني لكّل من الهيئتني الرئاسيتني. ويتمثل دور األمانة يف تيسري تنظيم اجتماعات 
الدول األعضاء واملناقشات التي تدور فيما بينها؛ وهو دور حيادي. ولذا فإن األمانة ال تضطلع بدور جهة مشاركة يف 
املناقشات. وتضطلع أمانة الهيئتني الرئاسيتني بدور محوري يف تقديم سبل الدعم فيما يخص السياسات والتشغيل 
بغية تيسري عملية اتخاذ القرارات، ويف ضمان اتباع أنجع السبل لتحقيق أقىص قدر ممكن من توافق اآلراء والتواصل.

»تهيئة  00109 وهو  املتوسط  األجل  يف  تحقيقه  اليونسكو  تتوخى  الذي  التمكيني  الهدف  تحقيق  يف  التايل  امُلخرج  ويساهم 
ظروف مؤاتية لوضع أولويات اليونسكو موضع التطبيق بكفاءة وفعالية« وناتجه التمكيني ٢ »إدارة خدمات الدعم 

إدارة تقوم عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق نتائج املنظمة«.

 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج GBS1.11: تحسين سير العمل على نحو رشيد وفعال من حيث التكاليف في الهيئتين الرئاسيتين

أهداف عام ٢٠٢3مؤشرات األداء

ضبط إنفاق الميزانية إحراز المزيد من التقدم في خفض استهالك الورق من خالل إتاحة  	١ - 
مصادر معلومات إلكترونية بديلة للدول األعضاء )تيسير إمكانية 
االطالع على الوثائق عبر اإلنترنت عن طريق الروابط اإللكترونية(

مواصلة ترشيد جدول األعمال وتخطيط الدورات وأساليب العمل 	

تعزيز األدوات الالزمة لتحسين المعلومات المقدمة إلى المندوبين 	
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االستمرار في تغيير أساليب العمل سعياً إلى زيادة الفعالية تنظيم االجتماعات المواضيعية واإلعالمية على النحو األمثل، عن  	٢ - 
طريق تحسين عمليتي التحضير والتخطيط

تقديم اقتراحات تتيح للدول األعضاء التوقف عن تلقي نسخ  	
ورقية للوثائق إذا كانت ترغب في ذلك، مع االكتفاء بطبع الوثائق 

التكميلية عند الضرورة

مواصلة ترشيد توزيع البنود في تقارير متابعة قرارات المجلس  	
التنفيذي وقرارات المؤتمر العام )الوثيقة م ت/5( من خالل عملية 

إعادة تجميع مالئمة بحسب الموضوع

إنشاء آليات تساعد على تجنب الطلبات غير المتوقعة وغير  	
المخطط لها
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الباب األول - باء • اإلدارة
الفصل 1  •  اإلدارة العامة

التنفيذية للمنظمة. وتقيم حواراً معمقاً  00201 تحدد اإلدارة العامة لليونسكو التوجه االسرتاتيجي للمنظمة. وتتوىل اإلدارة 
مع الدول األعضاء والجهات املعنية لتحديد األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وتنفيذها.

عىل  00202 وقدرتها  خرباتها  تعزيز  يف  اليونسكو  ستستمر  واملختلفة،  املتعددة  واألزمات  املتغرية  العاملية  الظروف  ظل  ويف 
العمل من أجل االستجابة لتوقعات الدول األعضاء واحتياجاتها.

وتعمل اإلدارة العامة عىل ضمان تمايش أعمال املنظمة مع األهداف االسرتاتيجية املحددة يف إطار اسرتاتيجيتها املتوسطة  00203
األجل للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢9 بغية املساهمة يف تنفيذ ما يتصل بمجاالت اختصاصها من خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠ 

التي اعتمدتها األمم املتحدة وغريها من األهداف الدولية التي تساهم اليونسكو يف تحقيقها.

وتشجع اإلدارة العامة وضع مبادرات برنامجية وتقنينية رئيسية من أجل مواجهة التحديات العاملية الكربى مواجهًة شاملة  0020٤
ووجيهة يف مجاالت اختصاصها.

وتضمن أن تتمتع املنظمة بموارد مالية وبرشية كافية لتنفيذ برامجها ومبادراتها. وتحرص عىل استمرار مبادرات التحول  0020٥
الداخيل الرامية إىل إقامة إدارة أكثر فعالية ومرونة وتوجهاً نحو النتائج ومراعاًة لألخالقيات.

»تهيئة ظروف  00206 املتوسط وهو  األجل  اليونسكو تحقيقه يف  تتوخى  الذي  التمكيني  الهدف  التايل يف تحقيق  امُلخرج  ويساهم 
مؤاتية لوضع أولويات اليونسكو موضع التطبيق بكفاءة وفعالية« وناتجه التمكيني ٢ »إدارة خدمات الدعم إدارة تقوم عىل 

املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق نتائج املنظمة«.

 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج CAB1.11: تعزيز مكانة اليونسكو االستراتيجية ودورها القيادي داخل منظومة األمم المتحدة في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة

أهداف عام ٢٠٢3مؤشرات األداء

ضمان اتساق األنشطة مع االستراتيجية المتوسطة األجل للمنظمة    - ١
ومع توقعات الدول األعضاء واحتياجاتها

استجابة برامج اليونسكو وأنشطتها استجابًة مالئمة لمتطلبات  	
الدول األعضاء بما يتماشى مع األهداف المحددة في االستراتيجية 

المتوسطة األجل للمنظمة عن طريق إقامة حوار معمق مع 
الدول األعضاء

مبادرات رئيسية تقدِّم استجابات عالمية وتؤكد دور المنظمة    - ٢
القيادي في مجاالت اختصاصها داخل منظومة األمم المتحدة

وضع وتنفيذ مبادرات باالستناد إلى عملية تفكر شاملة ومتعددة  	
التخصصات تجريها اليونسكو بشأن القضايا المعاصرة التي تؤثر 

في مجاالت اختصاصها

متابعة الجهود المبذولة إلجراء تحّول في المنظمة تحسين سير عمل المنظمة حتى تكون أنشطتها وأساليب عملها  	3 -  
أكثر فعالية ومرونة وتوجهاً نحو النتائج
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الفصل 2  •  اإلرشاف الداخيل

يوفر مرفق اإلرشاف الداخيل آلية موحدة لإلرشاف تُعنى بعمليات املراجعة الداخلية، والتقييم، والتحقيق، وغري ذلك  00301
من أنشطة الدعم اإلداري الرامية إىل تحسني عمل املنظمة. واملرفق مكلَّف بضمان أن تنفذ الربامج والخطط بكفاءة 
األساليب  ن  تُحسَّ وأن  املناسب،  الوقت  يف  ومقدمة  بها  موثوقاً  االسرتاتيجية  اإلدارية  املعلومات  تكون  وأن  وفعالية، 

واإلجراءات واملساءلة باستمرار من أجل االرتقاء بجودة أنشطة اليونسكو وتأثريها.

ويستند النهج االسرتاتيجي ملرفق اإلرشاف الداخيل وبرنامج عمله إىل تطبيق نموذج لتحديد األولويات يقوم عىل تقدير  00302
املخاطر، ويتضمن اإلرشاف بصورة منهجية عىل الربنامج. وينطوي برنامج العمل أيضاً عىل جانب اسرتاتيجي من 

خالل الرتكيز عىل جوانب رئيسية ملبادرات اإلصالح الجارية عىل صعيد املنظمة.

وتتمثل األهداف الوظيفية يف إطار آلية اإلرشاف املوحدة فيما ييل: 00303

تحقيق  	 يف  واملساءلة  والرتشيد  واملراقبة  املخاطر  وإدارة  الحوكمة  وتعزز  ضمانات  توفر  التي  الداخلية  املراجعة 
ونظم  امليدانية  واملكاتب  باملقر  ترتبط  مختارة  أنشطة  تقييم  إىل  املراجعة  عمليات  وترمي  اليونسكو.  أهداف 

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

وتعزيز  	 وفعاليتها،  الربامج  كفاءة  وتحسني  السياسات،  ورسم  القرارات  باتخاذ  االرتقاء  إىل  يرمي  الذي  التقييم 
التعلم عىل الصعيد التنظيمي، وتعزيز املساءلة من أجل تحقيق النتائج. وترمي عمليات التقييم إىل قياس جدوى 

الربامج واملرشوعات والسياسات، وتقييم كفاءتها واتساقها وفعاليتها وتأثريها واستدامتها.

السلوك  	 بإساءة  املتعلقة  االدعاءات  تقييم  خالل  من  اليونسكو  نطاق  عىل  املساءلة  تعزز  التي  التحقيق  عمليات 
واملخالفات )مثل الغش والهدر والتجاوزات وإساءة استخدام السلطة(.

فضالً عن ذلك، يقدم مرفق اإلرشاف الداخيل خدمات استشارية إىل اإلدارة العليا عند الطلب، بدءاً باملشورة املتعلقة  0030٤
النتائج املنشودة، يدير املرفق عمليات ضمان  إىل تحقيق  التنفيذية. وسعياً  التنظيمية وانتهاًء بالتوجيهات  بالشؤون 
الجودة ويحسنها عىل نحو متواصل بحيث تتماىش مع أفضل املمارسات، ويرصد أيضاً تنفيذ توصياته ويدعمه ويقدم 
التقارير بشأنه. وتخضع أنشطة مرفق اإلرشاف الداخيل الستعراض تجريه اللجنة االستشارية املعنية باإلرشاف التي 
هذا  يف  تقريراً  وتقدم  إليها،  املسندة  اإلرشاف  بمسؤولية  االضطالع  عىل  ملساعدتها  العامة  املديرة  إىل  املشورة  تسدي 

الشأن إىل املجلس التنفيذي مرة كل عام.

وتساهم املخرجات التالية يف تحقيق الهدف التمكيني الذي تتوخى اليونسكو تحقيقه يف األجل املتوسط وهو »تهيئة  0030٥
ظروف مؤاتية لوضع أولويات اليونسكو موضع التطبيق بكفاءة وفعالية« وناتجه التمكيني ٢ »إدارة خدمات الدعم 

إدارة تقوم عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق نتائج املنظمة«.

 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج IOS1.11: تعزيز ممارسات اليونسكو الخاصة بالحوكمة والمراقبة وإدارة المخاطر إلتاحة تحقيق األهداف المعتمدة 
تحقيقاً منهجياً، وتحسين التنفيذ وزيادة الثقة بالمنظمة، عن طريق األخذ بما يخص هذا األمر من التوصيات التي تتمخض عنها 

عمليات المراجعة واألنشطة االستشارية

أهداف عام ٢٠٢3مؤشرات األداء

مستوى تغطية المراجعة للمخاطر تغطية معقولة لمراجعة المخاطر ذات األولوية في المقر وعمليات  	١ - 
المراجعة في المكاتب الميدانية
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النسبة المئوية للتوصيات المقبولة التي تنفذها اإلدارة ضمن األطر   - ٢
الزمنية المتفق عليها

تنفيذ 8٠% من التوصيات في غضون عامين 	

المخرج IOS2.11: تعزيز عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيّنات، والنهوض بالتعّلم على صعيد المنظمة والمساءلة عن النتائج 
وفعالية البرامج، عن طريق االستفادة من استنتاجات عمليات التقييم وتنفيذ التوصيات التي تتمخض عنها هذه العمليات

أهداف عام ٢٠٢3مؤشرات األداء

النسبة المئوية لتنفيذ توصيات التقييم المقبولة على مستوى   - ١
المنظمة ضمن األطر الزمنية المتفق عليها

	 ً تنفيذ 8٠% من التوصيات المتفق عليها في أقل من ٢4 شهرا

النسبة المئوية لتقارير التقييم التي تفي بمعايير الجودة الدنيا 9٠% من التقارير 	٢ - 

النسبة المئوية لتقارير التقييم الالمركزية التي تفي بمعايير   – 3
الجودة الدنيا

6٠% من التقارير 	

النسبة المئوية إلنفاق الميزانية التشغيلية على التقييم )ميزانية   - 4
البرنامج العادي والموارد الخارجة عن الميزانية(

	 %3

المخرج IOS3.11: تعزيز المساءلة والتقيد بلوائح اليونسكو ونُظمها

أهداف عام ٢٠٢3مؤشرات األداء

النسبة المئوية لالدعاءات التي تُدّون في السجالت ويُستهل   - ١
فحصها في غضون عشرة أيام عمل

تلقي ١٠٠% من االدعاءات وتدوينها في السجالت واستهالل  	
فحصها في غضون ١٠ أيام عمل

النسبة المئوية لعمليات التحقيق المستكملة ضمن إطار زمني   - ٢
فعال

استكمال 9٠% من عمليات التحقيق على األقل في فترة تقل عن  	
ستة أشهر بعد تلقي االدعاء
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الفصل 3 • املعايري الدولية والشؤون القانونية

إن مكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية )LA( مرفق داخيل يخضع للسلطة املبارشة للمديرة العامة. 00٤01

الدولية  00٤02 والهيئات  التنفيذي  واملجلس  العام  املؤتمر  إىل  ومستقلة  مركزية  قانونية  خدمات  تقديم  هي  املكتب  ومهمة 
الحكومية األخرى )بما يف ذلك الهيئات املنشأة بموجب اتفاقيات اليونسكو( وأمانة اليونسكو يف كل من املقر واملكاتب 
امليدانية. ومن ثَم، فإن املكتب يساهم يف املهام التقنينية للمنظمة ويف سيادة القانون من خالل تفسري اإلطار القانوني 

للمنظمة ومساعدة األمانة، عن طريق خدماته القانونية، يف اإلدارة اليومية ملهامها وبرامجها.

ويضطلع املكتب باملسؤوليات التالية: 00٤03

اليونسكو،  تعقدها  التي  االجتماعات  ومختلف  التنفيذي  واملجلس  العام  املؤتمر  إىل  القانونية  املشورة  إسداء   )١(
التنفيذي والهيئات املنشأة من  وكذلك إىل جميع الهيئات الدولية الحكومية التي ينشئها املؤتمر العام واملجلس 

أجل تنفيذ االتفاقيات؛

األساسية  ونصوصها  التأسييس،  ميثاقها  بموجب  املنظمة  عىل  تُطرح  التي  املسائل  يف  القانونية  املشورة  توفري   )٢(
منظمات  مع  أو  األعضاء  الدول  مع  االتفاقات  إبرام  بشأن  املشورة  وإسداء  وحصاناتها؛  وامتيازاتها  ونظمها، 

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

تمثيل اإلدارة أمام مجلس االستئناف؛ وتمثيل املنظمة أمام املحكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية وأمام   )3(
املحاكم الدولية األخرى أو أمام املجالس املعنية بتسوية املنازعات؛

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

التابعة  القانونية  وللجنة  والتوصيات،  باالتفاقيات  املختصة  التنفيذي  املجلس  للجنة  األمانة  خدمات  توفري   )5(
للمؤتمر العام والتي تؤدي أيضاً دور لجنة فحص وثائق االعتماد.

وسيواصل املكتب حماية مصالح املنظمة والرتكيز يف جهوده عىل املحورين الرئيسيني التاليني: 00٤0٤

الحرص عىل التقيد بلوائح املنظمة ونظمها وإجراءاتها؛  )١(

مواصلة تحسني السالمة القانونية لألنشطة التي تضطلع بها املنظمة.  )٢(

ويساهم ُمخرج مكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية يف تحقيق الهدف التمكيني الذي تتوخى اليونسكو تحقيقه  00٤0٥
وناتجه  وفعالية«  بكفاءة  التطبيق  موضع  اليونسكو  أولويات  لوضع  مؤاتية  ظروف  »تهيئة  وهو  املتوسط  األجل  يف 

التمكيني ٢ »إدارة خدمات الدعم إدارة تقوم عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق نتائج املنظمة«.
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 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج LA1.11: االمتثال للوائح والنُظم في إدارة المنظمة وتنفيذ البرنامج

أهداف عام ٢٠٢3مؤشرات األداء

إسداء مشورة قانونية جيدة إلى المنظمة وإلى هيئتيها الرئاسيتين التحقق من أن الوثائق المحررة لهيئتَي المنظمة الرئاسيتين  	 ١ - 
مطابقة للمعايير

االضطالع بدور األمانة للجنة المجلس التنفيذي المختصة  	
باالتفاقيات والتوصيات

االضطالع بدور األمانة للجنة القانونية التابعة للمؤتمر العام والتي  	
تؤدي أيضاً دور لجنة فحص وثائق االعتماد

مشاركة مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية في اجتماعات  	
هيئتَي المنظمة الرئاسيتين وهيئاتها الفرعية )اللجان الدائمة 

والمؤقتة( إلسداء المشورة القانونية عند االقتضاء

حماية حقوق المنظمة على نحو فعال التذكير باالمتيازات والحصانات رّداً على اإلجراءات القانونية 	 ٢ - 

حماية اسم اليونسكو عند إبرام االتفاقات 	

مساعدة المنظمة في عمليات الشراء وشروط التعاقد 	

تمثيل اليونسكو في إطار المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص 	

التدقيق في االمتثال للقواعد المتعلقة باألنشطة والموظفين 	

تمثيل اليونسكو في مجلس االستئناف والمحكمة اإلدارية لمنظمة  	
العمل الدولية

مراجعة وتحسين القواعد الداخلية لليونسكو فيما يتعلق بأنشطة   - 3 
المنظمة وشؤونها المالية وممتلكاتها لحماية مصالحها على نحو 

أفضل

التدقيق في عمليات مراجعة المرجع اإلداري 	

التدقيق في عمليات مراجعة دليل الموارد البشرية  	

تقديم المساعدة إلى مكتب إدارة الموارد البشرية لتحسين صياغة  	
السياسات والمنشورات اإلدارية المتعلقة بالموظفين، وتحسين 

مراعاة الجوانب القانونية في إدارة الموارد البشرية

اإلسهام بنشاط في تحسين إدارة معاهد الفئة ١ 	

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

التحقق من أن وثائق العمل الخاصة باالتفاقيات الرئيسية مطابقة  	
للمعايير القانونية

 تقديم المشورة القانونية في االجتماعات الخاصة باتفاقيات  	
اليونسكو عند االقتضاء

تنسيق عملية رصد تطبيق الوثائق التقنينية للمنظمة تحسين عملية التحقق من االمتثال لإلجراءات التي اعتمدها  	5 - 
المجلس التنفيذي بشأن أنشطة الرصد

تحسين االتساق في المشورة القانونية المقدمة خالل إعداد  	
الوثائق الخاصة بدورات الهيئات المؤسسية المكلفة برصد تطبيق 

االتفاقيات

٤1م/٥ مشروع  السياسة العامة واإلدارة27



C
om

m
un

ic
at

io
n 

an
d 

الفصل ٤ • األخالقيات

اليونسكو كي توّفر بيئة عمل أخالقية وتحافظ عليها، عن  00٥01 إىل  الالزم  الدعم  يتمثل هدف مكتب األخالقيات يف تقديم 
لليونسكو - أي  الجوهرية  القيم  إىل  للمنظمة باالستناد  الوعي وترسيخ ثقافة أخالقية  املشورة وإزكاء  طريق إسداء 

النزاهة والروح املهنية واحرتام التنوع - ونرشها والنهوض بها.

الرئييس  00٥02 الدور  األخرية الختصاصاته  التحديثات  إنشائه، وعززت  منذ  كبرياً  األخالقيات تطوراً  ولقد شهد دور مكتب 
فإن  ذلك،  عن  وفضالً  املصالح.  بتضارب  املتعلقة  املسائل  بكل  املعنية  املنظمة  يف  التنسيق  جهة  بوصفه  للمكتب 
يف  الجنيس  االنتهاك  أو  واالعتداء  الجنيس  االستغالل  من  بالحماية  املعنية  التنسيق  جهة  أيضاً  هو  األخالقيات  مكتب 
تخىل  التحرش،  مكافحة  لسياسة  الكاملة  املراجعة  وعقب  املجال.  هذا  يف  املنظمة  سياسة  بتنفيذ  واملكلفة  اليونسكو 
مكتب األخالقيات عن دوره يف عملية الشكاوى الرسمية من أجل الرتكيز حرصاً عىل التسوية غري الرسمية لشكاوى 
التحرش ومن ثم تعزيز دوره كمكتب مركزي لتوفري نصائح أخالقية تحت طي الكتمان. وعقب تنقيح سياسة حماية 
األخالقيات  مكتب  املتحدة، سيواصل  لألمم  التابعة  املشرتكة  التفتيش  توصيات وحدة  بإدراج  املخالفات  عن  املبلغني 
تنفيذ السياسة من خالل توفري أنشطة للتوعية والتدريب وتقديم املشورة تحت طي الكتمان، وسيكون مسؤوالً عن 

تلقي طلبات الحماية من االنتقام وتقييمها.

ويتوىل مكتب األخالقيات مسؤولية ضمان أن تعزز جميع سياسات اليونسكو وإجراءاتها املعايري األخالقية وتروجها،  00٥03
املعايري  ومكتب  البرشية  املوارد  إدارة  مثل  الداخلية  املعنية  الجهات  مع  الغرض  لهذا  تعاونه  توطيد  املكتب  ويعتزم 

الدولية والشؤون القانونية ومرفق اإلرشاف الداخيل، بحسب االقتضاء.

ويستمر مكتب األخالقيات يف أداء دور استشاري مهم عن طريق توفري التوجيه الحيادي وإسداء املشورة تحت طي  00٥0٤
أياً كانت رتبتهم أو مقر عملهم أو وضعهم التعاقدي وإىل املنظمة ككل بشأن  الكتمان إىل جميع موظفي اليونسكو 

الشواغل املتعلقة باألخالقيات، من أجل إبراز قيم املنظمة ومبادئها ومعايري السلوك التي تتّبعها.

وفضالً عن ذلك، سيستمر مكتب األخالقيات يف إعداد وتوفري دورات تدريبية لكل موظفي اليونسكو من أجل توعيتهم  00٥0٥
بشأن املعايري األخالقية ومنها تضارب املصالح، واملضايقات، والتحرش، واالنتقام، واستغالل السلطة، والتمييز. وقام 
مكتب األخالقيات، عقب تحديث اختصاصاته، بإدراج عنرص الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني يف أنشطته 
املناصب  العاملني يف  أجل دعم وإرشاد  األخالقية من  الريادة  برنامج  توفري  والتوعية. وسيواصل  بالتدريب  الخاصة 
املقر  التدريب يف  للحفاظ عىل مكانتهم بصفتهم قدوة عليا. وسيكفل مكتب األخالقيات معالجة كل طلبات  القيادية 
وامليدان. وسيعمل أيضاً عىل ضمان استخدام أداة التعلم اإللكرتونية اإللزامية الخاصة باألخالقيات عىل نطاق واسع 

يف إطار الدورة التمهيدية للموظفني الجدد.

حاالت  00٥06 عن  الكشف  من  املنظمة  تمكني  بغية  املايل  الوضع  عن  اإلفصاح  برنامج  إدارة  األخالقيات  مكتب  وسيواصل 
تضارب املصالح الظاهرة والفعلية واملحتملة ومعالجتها. وسيستمر مكتب األخالقيات، بوصفه جهة التنسيق املعنية 
اإلرشاد واملشورة يف هذا  تقديم سبل  واملكافآت، يف  والهدايا  والخدمات  بالتكريم واألوسمة  الخاصة  السياسة  بتنفيذ 

الصدد وإدارة سجل الهدايا والخدمات.

وأخرياً، سيستمر مكتب األخالقيات يف تبادل أفضل املمارسات والدروس املستفادة مع الجهات االستشارية األخالقية  00٥07
األخرى، وال سيما عن طريق شبكة أخالقيات املنظمات املتعددة األطراف، ومع نظرائه يف إطار الفريق العامل املعني 

باالستغالل واالنتهاك الجنسيني.

وإن مكتب األخالقيات مستقٌل عن جميع قطاعات الربنامج وقطاعات الدعم وغري ذلك من املرافق املركزية، ويخضع  00٥08
لسلطة املديرة العامة مبارشًة.

ويساهم ُمخرج مكتب األخالقيات يف تحقيق الهدف التمكيني الذي تتوخى اليونسكو تحقيقه يف األجل املتوسط وهو  00٥09
»تهيئة ظروف مؤاتية لوضع أولويات اليونسكو موضع التطبيق بكفاءة وفعالية« وناتجه التمكيني ٢ »إدارة خدمات 

الدعم إدارة تقوم عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق نتائج املنظمة«.
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 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج ETH1.11: ترسيخ ثقافة وبيئة عمل أخالقيتين في المنظمة

أهداف عام ٢٠٢3مؤشرات األداء

توفير تدريب إلزامي على األخالقيات لكل موظفي اليونسكو إعالم كل الموظفين في المقر وفي المكاتب الميدانية لليونسكو  	١ - 
ومراكز الفئة ١ بمتطلبات التدريب المرتبط باألخالقيات

توفير التدريب لكل موظفي اليونسكو أياً كانت رتبتهم أو وضعهم  	
التعاقدي أو مقر عملهم

معالجة المسائل األخالقية المحالة إلى مكتب األخالقيات بسرية   - ٢
وفي غضون مهلة مناسبة

رّد مكتب األخالقيات على كل المسائل األخالقيات المحالة إليه في  	
غضون مهلة معقولة

الحفاظ على السرية في جميع الحاالت ما لم يُعط المشتكون إذناً  	
مسبقاً ومحدداً باإلفصاح عنها

قيام كل الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط اإلفصاح،   - 3 
بالتصريح عن مصالحهم من خالل تقديم إفصاح مالي إلى مكتب 

األخالقيات فيما يخص الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير 
إلى 3١ كانون األول/ديسمبر

جمع التصاريح السنوية من جميع األشخاص المدرجين في فئة  	
الذين يتعين عليهم تقديم إفصاح على أساس سنوي، وذلك مع 

نهاية الفصل األول من السنة التالية، ما لم تُمنح استثناءات محددة 
في هذا الشأن. وتُستعرض جميع تصاريح اإلفصاح، وتُجرى 

مناقشات استشارية للمتابعة مع كل موظف اتضح أن حالته قد 
تنطوي على تضارب في المصالح

إزكاء وعي الموظفين بشأن سياسات اليونسكو الخاصة بمكافحة   - 4
أعمال التحرش والمضايقة والحماية من االنتقام

تنظيم حلقات عمل متخصصة في المقر )لكل قطاع على حدة(  	
وفي الميدان

٤1م/٥ مشروع  السياسة العامة واإلدارة29



الباب األول - جيم • اإلسهام في 
األجهزة المشتركة لمنظومة 

األمم المتحدة
تسهم اليونسكو يف تكاليف تشغيل منظومة األمم املتحدة طبقاً التفاقات تحدد الرتتيبات الخاصة بالتمويل وامليزانية.  00601

ويمثل االعتماد املدرج يف الباب األول - جيم من امليزانية العادية مبلغاً تقديرياً لهذا اإلسهام يف فرتة العامني املقبلة. 
أما املبلغ الفعيل ملختلف أوجه إسهام اليونسكو يف هذه التكاليف، فلن يُعرف إال بعد أن تعتمد مختلف الهيئات املعنية 
ميزانياتها وتطلب من وكاالت منظومة األمم املتحدة املشاركة أن تدفع ما يستحق عليها. ويجدر التشديد عىل أنه عقب 
القائم عىل  التصور  االنتقال من  التكاليف بسبب  السنوية، تدنى وضوح هذه  امليزانية  املتحدة إىل نظام  انتقال األمم 
فرتة عامني، عىل غرار ميزانية اليونسكو، إىل التصور الذي يشمل عاماً واحداً، مما يسهم يف زيادة أوجه عدم اليقني 

التكاليف. املرتبطة بالتخطيط لهذه 

وما يزيد تعقيد األمور هو أن نظام امليزنة يف األمم املتحدة ال يزال يعتمد عىل بعض املمارسات البالية يف إعادة تقدير  00602
التكاليف، وقد يؤدي ذلك إىل تغيريات يف امليزانيات ال تتحكم فيها املنظمات املشاركة. وانطالقاً من هذه الخلفية، تقدم 
املتحدة، حجًة  النظام املوحد لألمم  الوكاالت املتخصصة األخرى يف  العديد من  اليونسكو عىل نحو متكرر، إىل جانب 
قادرة عىل  لن تكون  فإنها  نمو اسمي صفري،  قائمة عىل  األعضاء ميزانيات  الدول  عليها  أنه عندما تفرض  مفادها 
تحمل مستويات من التكاليف املشرتكة تتجاوز ذلك املستوى، بقطع النظر عن إعادة تقدير التكاليف أو أي اعتبارات 
االنخفاض  هذا  ويعزى  اإلسهام.  هذا  انخفاض طفيف يف  4١م/5 عىل  الوثيقة  يف  الواردة  امليزانية  وتنطوي  أخرى. 
منهجية  تتغري  أن  املتوقع  ومن  املقيم.  باملنسق  الخاصة  التكاليف  تقاسم  ترتيبات  يف  اليونسكو  مساهمة  إىل  أساساً 

حساب هذه التكاليف يف الوثيقة 4١م/5، مما قد يؤدي إىل خفض امليزانية.

ويف فرتة العامني السابقة )4٠م/5(، أدرجت األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة يف امليزانية تكلفة “املقتضيات  00603
مالية يف  أي مساهمة  ذاتها  تمثل يف حد  ال  التكاليف  هذه  أن  إىل  نظراً  ولكن  امليدان”.  يف  باملوظفني  الخاصة  األمنية 
الخاصة  ترتيباتها  جّراء  من  اليونسكو  تكبدتها  التي  التكاليف  تمثل  وإنما  املتحدة،  األمم  ملنظومة  املشرتكة  األجهزة 
وتوفري خدمات  الربنامج  إدارة   – امليدانية  “املكاتب  بند  تحت  اآلن  يُعرض  البند  هذا  فإن  امليدان،  يف  الداخيل  باألمن 

الدعم” يف الباب الثاني - باء.
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الباب األول
 امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

٥3٤.6 مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

املخرج

التوزيع بحسب مصدر التمويل

املجموع الربنامج 
العادي1

الصناديق 
املدرة للدخل

المساهمات الطوعية
مجموع 

املساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 

املساهمات 
الطوعية

املساهمات 
الطوعية املتسلمة

الفجوة 
التمويلية

 الهيئتان الرئاسيتانألف -
11.GBS1 تحسين سير العمل على نحو رشيد وفعال من حيث التكاليف

في الهيئتين الرئاسيتين
  ١٠ 585    -    -    -    -    -  10 ٥8٥

٥8٥ 10  -    -    -    -    -    ٥8٥ 10  المجموع، الباب األول-ألف

اإلدارةباء -

الفصل 1 – اإلدارة العامة
11.CAB1 تعزيز مكانة اليونسكو االستراتيجية ودورها القيادي داخل

منظومة األمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  5 334    -  4 ١53    -    -  4 ١53  9 ٤86

٤86 9  1٥3 ٤  -    -    1٥3 ٤  -    33٤ ٥  المجموع، الفصل 1

الفصل 2 - اإلشراف الداخلي
11.IOS1 تعزيز ممارسات اليونسكو الخاصة بالحوكمة والمراقبة

وإدارة المخاطر إلتاحة تحقيق األهداف المعتمدة تحقيقاً 
منهجياً، وتحسين التنفيذ وزيادة الثقة بالمنظمة، عن طريق 
األخذ بما يخص هذا األمر من التوصيات التي تتمخض عنها 

عمليات المراجعة واألنشطة االستشارية

  ٠ ٢99    -  ١ 63١  -    -    ٢ 63٢  3 730

11.IOS2 تعزيز عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيّنات، والنهوض
بالتعّلم على صعيد المنظمة والمساءلة عن النتائج وفعالية 

البرامج، عن طريق االستفادة من استنتاجات عمليات التقييم 
وتنفيذ التوصيات التي تتمخض عنها هذه العمليات

  ١ 435    -  ١٢٠ ١  -    -    ١٢٠ ١  2 ٥٥٥

11.IOS33٥2 1  59٢  -    -    59٢  -    76٠  تعزيز المساءلة والتقيد بلوائح اليونسكو ونُظمها

637 7  3٤3 3  -    -    3٤3 3  -    29٤ ٤  المجموع، الفصل 2

-    الفصل 3 - المعايير الدولية والشؤون القانونية

LA633 ٥  465 ٢  -    -    465 ٢  -    ١68 3  االمتثال للوائح والنُظم في إدارة المنظمة وتنفيذ البرنامج١.١١

633 ٥  ٤6٥ 2  -    -    ٤6٥ 2  -    168 3  المجموع، الفصل 3

الفصل ٤ - األخالقيات
11.ETH1192 1  5٢٢  -    -    5٢٢  -    67٠  ترسيخ ثقافة وبيئة عمل أخالقيتين في المنظمة

192 1  ٥22  -    -    ٥22  -    670  المجموع، الفصل ٤

9٤8 23  ٤83 10  -    -    ٤83 10  -    ٤6٥ 13  المجموع، الباب األول-باء

 اإلسهام في األجهزة المشتركة لمنظومة األمم المتحدةجيم -

700  -    -    -    -    -    7٠٠   لجنة الخدمة المدنية الدولية١- 

٥٥  -    -    -    -    -    55  كلية موظفي منظومة األمم المتحدة٢-

10  -    -    -    -    -    ١٠  شبكة أطباء األمم المتحدة3-

اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى لمنظومة األمم المتحدة4- 

110  -    -    -    -    -    ١١٠  - شبكة إدارة الموارد البشرية

70  -    -    -    -    -    7٠  - شبكة المالية والميزانية

- أنشطة التنسيق المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

  7٠    -    -    -    -    -  70

600 8  -    -    -    -    -    6٠٠ 8  ترتيبات تقاسم التكاليف لنظام المنسقين المقيمين5- 

اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج في منظومة األمم 6- 
المتحدة

  44    -    -    -    -    -  ٤٤

٤00  -    -    -    -    -    4٠٠  وحدة التفتيش المشتركة التابعة لألمم المتحدة7- 

12  -    -    -    -    -    ١٢  فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم8-

361 ٤  -    -    -    -    -    36١ 4  المساهمة النظامية في إدارة األمم المتحدة للسالمة واألمن9-

٤٥0  -    -    -    -    -    45٠  المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية١٠- 

260  -    -    -    -    -    ٢6٠  بوليصة التأمين ضد األفعال الكيدية١١-

1٤2 1٥  -    -    -    -    -    1٤2 1٥  المجموع، الباب األول-جيم

67٤ ٤9 ٤83 10  -    -    ٤83 10  -    191 39  المجموع، الباب األول

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ   ١

وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  
ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية. ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ    ٢
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التربية  البرنامج الرئيسي األول

أحدثت جائحة كوفيد-١9 أكرب تعطل يف التعليم عىل مدى التاريخ، فقد ترضر بها نحو ١.6 مليار متعلم حينما بلغت  01001
ذروتها، وأضعفت املسار الهش أصالً نحو تحقيق هدف التنمية املستدامة 4 بحلول عام ٢٠3٠. وتفيض هذه األزمة 
إىل تفاقم أوجه التفاوت والتهميش واالستبعاد القائمة وتُنذر بوقوع »كارثة لألجيال« من حيث فقدان التعلم وخطر 
الطالب، وال سيما أضعفهم، من  الجائحة إىل حرمان ثلث  أدت هذه  الدراسة. وقد  توقف نحو ٢4 مليون متعلم عن 
الفقر عىل  االبتدائية إىل حالة من  الدراسة  التعلم عن بُعد، ويُخىش أن تدفع 7٢ مليون طفل ممن هم يف سن  فرص 
مستوى التعلم. وتُضاف هذه العواقب، التي يمكن أن تمتد عىل مدى عقود، إىل أزمة التعلم التي كان العالم يواجهها 
بالفعل، إذ لم يحصل أكثر من 5٠% من الطالب عىل املهارات األساسية يف القراءة والكتابة والحساب، وكان هناك عجز 
يف املعلمني بلغ 69 مليون معلم، وكان ٢58 مليون طفل وشاب غري ملتحقني باملدارس، وكانت نسبة الفتيات اللواتي 

يتممن املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أقل من %4٠.

مرحلة  01002 من  ينتقل  أن  العالم  عىل  يجب  عام ٢٠3٠،  لبلوغ  املتبقية  التسع  السنوات  اليقني، ويف ظل  عدم  خلفية  وإزاء 
اإلنعاش إىل مرحلة القدرة عىل الصمود ووضع تصور جديد لنماذج التنمية الحالية. ويعني ذلك، يف مجال التعليم، عدم 
ترك أحد خلف الركب، واالستعداد المتصاص الصدمات التي تحدث يف املستقبل، وتهيئة قطاع التدريس والتعلم ملواجهة 
التحديات العاملية التي يشهدها عرصنا. وبينما نحن بصدد كتابة هذه الصفحات، ال تزال األولوية الرئيسية تتمثل يف 
الفتيات،  وال سيما  الترسب،  لخطر  املعرضني  ودعم  التفاوت،  للتصدي ألوجه  بأمان  املدارس  فتح  إعادة  أي  اإلنعاش، 
أيضاً. ومع  التعليم  ميزانيات  االستدراكية، مع حماية  والفصول  العالجي  التعلم  الدراسة وضمان  إىل  لتيسري عودتهم 
ذلك، آن األوان أيضاً للرشوع يف بناء قدرة نظم التعليم عىل مواجهة الصدمات التي تحدث يف املستقبل، بدءاً بالشؤون 
الصحية وانتهاًء بالشؤون البيئية. وال يتعلق األمر بالتحول الرقمي وتعميم التكنولوجيا فحسب، بل بتمكني مستخدمي 
هذه التكنولوجيا أيضاً. ويجب عىل الحكومات والجهات الرشيكة من القطاعني العام والخاص تعزيز اإلجراءات الالزمة 
لتوسيع نطاق إتاحة إمكانية االتصال اإللكرتوني وتوفري الكهرباء، وتطوير مضامني التعلم الرقمي ذات الجودة العالية، 
ودعم املعلمني إلتقان التدريس عن بُعد والتدريس الهجني. وأخرياً، يجب أن نركز أيضاً عىل وضع تصور جديد لنظم 
التعليم وتحويلها لتزويد املتعلمني باملعارف واملهارات والقيم الالزمة لتهيئة مستقبل أكثر استدامة وعدالً وعافية وسالماً، 

بدءاً بالتصدي لتغري املناخ ومخاطر االقتصاد األخرض والرقمي وانتهاًء بمكافحة التضليل اإلعالمي وخطاب الكراهية.

ولذلك، ستوجه ركائز اإلنعاش، والقدرة عىل الصمود، ووضع تصور جديد، الربنامج الرئييس األول خالل األعوام األربعة  01003
القادمة، بما يتوافق تماماً مع هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام ٢٠3٠، إذ إن مهمته تنصب عىل 
ترسيع التقدم وعدم ترك أي متعلم خلف الركب ضمن منظور التعلم مدى الحياة. وسيسرتشد الربنامج أيضاً بنهج قائم 
عىل حقوق اإلنسان، مع االعرتاف بالتعليم بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان ومنفعة من املنافع العامة العاملية. ويشمل 
ذلك تكافؤ الفرص واالنتفاع بالتعليم الجيد، ولكنه يعالج أيضاً األسباب الجذرية للحواجز التي تحول دون االلتحاق 
والتنمر،  العنف  من  الخالية  املؤاتية،  التعلم  بيئات  عن  فضالً  واملسؤولية،  واالحرتام  الكرامة  ثقافة  ويكرس  بالتعليم، 

واملتكيفة مع احتياجات مختلف املتعلمني.

يف  0100٤ املدرجة  االسرتاتيجية  األهداف  جميع  يف  األول  الرئييس  الربنامج  يساهم   ،٢٠٢5-٢٠٢٢ للفرتة  الزمني  اإلطار  ويف 
يف  الربنامج  يرتكز   ،4 املستدامة  التنمية  هدف  مع  وتماشياً   .)٢٠٢9-٢٠٢٢( األجل  املتوسطة  اليونسكو  اسرتاتيجية 
املقام األول عىل الهدف االسرتاتيجي األول بشأن »ضمان التعليم الجيـد املنصـف والشـامل للجميـع وتعزيـز فـرص 
التعّلم واإلبداع،  التفاوت وتعزيز مجتمعات  أوجه  الحد من  أمور منها  أجل تحقيق  للجميع من  الحياة  الـتعّلم مـدى 
وال سيما يف العرص الرقمي«، وسيهدف إىل تحقيق الناتجني املتصلني به، وهما: )١( » ضمان التعليم الجيد واملنصف 
التنمية  هدف  لتحقيق  الدويل  التنسيق  »تعزيز   )٢( و  للجميع«،  الحياة  مدى  التعّلم  فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل 
املستدامة 4، ووضع برنامج العمل العاملي الخاص بالتعليم استناداً إىل البحث واالسترشاف واالبتكار«. ويرتبط برنامج 
بصورة  املساهمة  الخصوص  وجه  عىل  منها  بسبل  األخرى  االسرتاتيجية  باألهداف  أيضاً  وثيقاً  ارتباطاً  الرتبية  قطاع 
مبارشة يف الناتج 7 من الهدف االسرتاتيجي الثالث بشأن »تعزيز اإلدماج ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية والقوالب 
النمطية«، والناتج 8 من الهدف االسرتاتيجي الرابع بشأن »تعزيز تبادل املعارف وتنمية املهارات يف العرص الرقمي«. وقد 
ُحّددت تسعة مخرجات للربنامج الرئييس األول لتنفيذ اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل بسبل منها الربامج املشرتكة 

بني القطاعات )انظر إطار النتائج أدناه(.
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ED1.1 تزويد نظم التعليم بما يلزم 
لتعزيز اإلدماج والتصدي للتهميش 

والنهوض بالحقوق، ويشمل ذلك نظم 
التعليم يف األوضاع املتأثرة باألزمات

ED2.1 اتسام نظم التعليم الكفيلة 
بإحداث التحول املنشود عىل الصعيد 

الجنساني بالقدرة عىل تمكني 
املتعلمني، وضمان وجود بيئات تعّلم 
آمنة، وإزالة الحواجز التعليمية التي 

تعرتض سبيل الفتيات والنساء بوجه 
خاص، والتي تفاقمت بسبب أزمة 

التعلم

ED4.1 تزويد املتعلمني باملهارات 
املناسبة لتلبية متطلبات األفراد وسوق 

العمل واملجتمع من خالل محو 
األمية والتعليم والتدريب يف املجال 

التقني واملهني والعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات والتعليم العايل

ED5.1 تدريب املعلمني ودعمهم 
ملواجهة التغريات التي أحدثتها أزمة 

كوفيد-١٩ ولتحسني نتائج التعلم

ED6.1 تعزيز نظم التعليم من 
حيث القدرة عىل الصمود والجودة 

واإلنصاف من أجل االستجابة 
بمرونة لبيئات التعلم املتطورة 

والوفاء عىل نحو أفضل بااللتزامات 
املتعلقة بهدف التنمية املستدامة ٤

ED7.2 اسرتشاد 
سياسات التعليم 

والقرارات املالية الرامية 
إىل تحقيق هدف التنمية 

املستدامة ٤ بتحسني 
التنسيق والبيانات 
والرصد واملعارف 
والرشاكات املبتكرة

ED9.2 وضع تصور 
جديد للتعليم والتعلم 

من خالل البحوث 
الجامعة للتخصصات، 

واالسترشاف، ومناقشة 
السياسات العامة

ED3.7 تمكني
املتعلمني من خالل 

التعليم الكفيل بإحداث 
التحول املنشود من 

أجل التمتع بحياة 
صحية وتعزيز التنمية 

املستدامة والتفاعل 
مع العالم كمواطنني 

عامليني مبدعني 
ومسؤولني

ED8.8 االستفادة
من التكنولوجيات 

واالبتكارات الرقمية 
لضمان تعلم أشمل وأكثر 

فعالية ومالءمة

 IP1.1تعزيز قدرات 
الدول األعضاء من أجل 
االرتقاء بجودة الرتبية 
والتعليم وحفز اإلبداع 
وترويج احرتام التنوع 

الثقايف

 IP2.3 تعزيز
التعليم البيئي لتزويد 

املتعلمني بوسائل 
التصدي للتحديات 

البيئية العاملية

IP5.9 تعزيز القدرات
املؤسسية من أجل االستفادة 
من مزايا الذكاء االصطناعي 
يف جميع مجاالت اختصاص 

اليونسكو، والتصدي يف الوقت 
نفسه للتحديات األخالقية وضمان 

استخدام التقنيات الرقمية 
لتعزيز حقوق اإلنسان والحريات 

األساسية وحمايتها
والوفاء بها

 IP4.8 تعزيز القدرات 
الوطنية لتمكني املتعلمني 

بكل أعمارهم، نساًء 
ورجاالً، من خالل تزويدهم 

بالكفاءات الرقمية 
ومهارات الدراية اإلعالمية 

واملعلوماتية

IP3.5 تعزيز قدرات 
الدول األعضاء وإزكاء 
الوعي لحماية معارف 

السكان األصليني 
وثقافاتهم ولغاتهم 

وصونها وتعزيزها من 
خالل سياسات شاملة 

وإجراءات هادفة

الهدف االسرتاتيجي الرابعالهدف االسرتاتيجي الثانيالهدف االسرتاتيجي األول الهدف االسرتاتيجي الثالث

٤/
٤م

١
٥/

٤م
١ 

ت
جا

خر
امل

الناتج ١
ضمان التعليم الجيد 

واملنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص 

التعلم مدى الحياة 
للجميع

الناتج ٢
تعزيز التنسيق الدويل 
لتحقيق هدف التنمية 

املستدامة٤،
ووضع برنامج 

العمل العاملي الخاص 
بالتعليم استناداً إىل 

البحث واالسترشاف 
واالبتكار

الناتج ٣  
تعزيز املعارف 

من أجل النهوض 
بالعمل املناخي 

والتنوع البيولوجي 
وإدارة شؤون املياه 

واملحيطات والحد من 
مخاطر الكوارث

الناتج ٤
تعزيز التعاون 

الدويل يف ميادين 
العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار

الناتج ٥
إحكام تدابري حماية 

وتعزيز تنوع الرتاث 
وأشكال التعبري 

الثقايف

الناتج ٦
تعزيز حرية التعبري 

والحق يف االنتفاع 
باملعلومات

الناتج ٧
تعزيز اإلدماج 

ومكافحة التمييز 
وخطاب الكراهية 
والقوالب النمطية

الناتج ٨
تعزيز تبادل املعارف 

وتنمية املهارات يف 
العرص الرقمي

الناتج ٩
وضع معايري أخالقية 

وقواعد وأطر عمل 
من أجل التصدي 

للتحديات التي 
تطرحها االبتكارات 

التكنولوجية والتحول 
الرقمي

ج
ائ

نت
 ال

ار
ط

: إ
ول

أل
يس ا

ئي
لر

ج ا
ام

ربن
ال

37
ية

رب
لت

 ا
ع 

رو
ش

 م
٥/

٤م
1 



برنامج  0100٥ رؤية  عن  للتعبري  املخرجات  هذه  ُحّددت  وقد  األول.  الرئييس  للربنامج  التسعة  املخرجات  بني  ترابط  وهناك 
التعليم ككل، ووضع املتعلمني يف الصدارة ويف جوهر الربنامج، والعمل عرب عدد من مسارات العمل عىل النحو املبني يف 

الشكل أدناه.

توجيه التنسيق والرصد 
والرشاكات يف إطار هدف 

التنمية املستدامة ٤

بناء نظم تعليم/تعلم قادرة 
عىل الصمود

وضع تصور جديد ملستقبل 
التعليم والتعلم

تعميم االنتفاع 
بالتعليم الجيد 

والشامل

 إعمال الحق
يف التعليم

 املتعلمون
يف الصدارة

املساواة بني 
الجنسني يف التعليم 

ومن خالله

 تمكني الفتيات
والنساء

حصول 
املعلمني 

والعاملني يف التعليم عىل 
التدريب الجيد والدعم

املعلمون يف الخطوط 
األمامية

املهارات الالزمة 
للتنمية وعالم العمل

االستثمار يف اإلمكانيات 
البرشية

التعليم 
الكفيل بإحداث 

التحول املنشود من أجل 
 عالم مستدام

ينعم بالسالم والصحة

املهمة 4-7

االستفادة 
من التكنولوجيا 

واالبتكار لضمان عدم 
ً توقف التعلم أبدا

 سد الفجوة
الرقمية

يف  01006 الجنسني  بني  واملساواة  والشامل  الجيد  بالتعليم  االنتفاع  تعميم  التي تضمن  البلدان  لدعم  األول  العمل  ويُكّرس مسار 
التعليم ومن خالله. ويركز املخرج األول عىل اإلدماج والحق يف التعليم، يف جميع الظروف بما فيها ظروف الترضر باألزمات. 
ويرتبط ذلك ارتباطاً مبارشاً باملخرج الثاني الذي يعطي األولوية لنظم التعليم الكفيلة بإحداث التحول املنشود عىل الصعيد 

الجنساني، بما يف ذلك تمكني النساء والفتيات اللواتي تفاقم حرمانهن املزمن بسبب جائحة كوفيد -١9.

يف  01007 األول  الرئييس  الربنامج  وسيكون  املستدامة.  واملجتمعات  والعمل  الحياتية  باملهارات  الثاني  العمل  مسار  ويتعلق 
صدارة الربامج التي تعمل عىل تعزيز التعليم الكفيل بإحداث التحول املنشود، والذي يتجسد يف الغاية 4-7 من أهداف 
التنمية املستدامة بشأن تزويد املتعلمني باملعارف واملهارات والقيم واملواقف الالزمة لعالم مستدام ينعم بالسلم والصحة 
والعدالة. وسيستفيد مما تتمتع به املنظمة من ميزة نسبية لدعم البلدان التي تكفل محو األمية للشباب والكبار، وتوفر 
التعليم والتدريب املناسبني يف املجال التقني واملهني، ال سيما لألعداد املتزايدة من الشباب العاطلني عن العمل، فضالً 
عن تعزيز نظم التعليم العايل من أجل تكريس اإلنصاف وتكافؤ الفرص. وسينصب الرتكيز بمزيد من الزخم عىل تطوير 

تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهو تعليم ال غنى عنه للتنمية املستدامة واالبتكار.

ويقّر مسار العمل الثالث بأن إنعاش التعليم عىل نحو يضمن القدرة عىل الصمود يتحقق باالشرتاك مع املعلمني وأنه  01008
يمكن االستفادة من التكنولوجيا واالبتكار عىل نحو أفضل لضمان عدم توقف التعلم أبداً. وستعطي اليونسكو األولوية 
لضمان حصول املعلمني والعاملني يف التعليم عىل التدريب الجيد والدعم، بما يف ذلك ما يتعلق باملهارات الرقمية، ملعالجة 
مشكلة فقدان التعلم وتحسني نتائج التعلم. واستناداً إىل الدروس املستخلصة من أزمة جائحة كوفيد-١9، سيضاعف 
الربنامج الرئييس األول جهوده الرامية إىل دعم االستفادة من التكنولوجيا ألغراض التعلم مع الرتكيز عىل أضعف الفئات، 

سعياً إىل تضييق الفجوة الرقمية وضمان السالمة عىل شبكة اإلنرتنت.
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وأخرياً، سرتكز ثالثة نتائج رئيسية واردة يف الدائرة الخارجية من الرسم البياني عىل تعزيز نظام التعليم، والتنسيق  01009
العاملي، وعىل وضع تصور جديد للتعليم. وستستفيد اليونسكو من القيمة االجتماعية املتزايدة للتعليم خالل فرتة الجائحة 
ومن تعزز موقعها كمرجع رئييس بشأن األدلة التعليمية واإلرشاد والتنسيق واالجتماعات والرشاكات. وسيوىل االهتمام 
آلية عاملية  أن تؤدي  املتوقع  البيانات وجمعها واستخدامها. ومن  التعليم وتحسني نوعية  القرار يف مجال  لدعم أصحاب 
منشطة للتعاون يف مجال التعليم بقيادة اليونسكو إىل تحسني ربط البيانات والتحليالت بالقرارات الخاصة بالسياسات 
وتمويلها وتنفيذها. وتكتيس هذا املسألة أهمية بالغة بوجه خاص يف ضوء الركود الذي يلوح يف األفق ويهدد بخفض حجم 
املعونة املحلية والدولية املقدمة للتعليم وإضاعة ما أحرز من تقدم عىل مدى عقود من الزمن. وستستند املنظمة أيضاً إىل 
الوظيفة املعززة للمرصد العاملي التابع لها لوضع تصور جديد ملستقبل التعليم والتعلم وإثارة النقاش بشأن السياسات 
العامة، مع االستمرار يف الوقت ذاته يف تعبئة الرشكاء من أجل تحقيق هدف التنمية املستدامة 4، من خالل التحالف العاملي 

للتعليم، عىل سبيل املثال ال الحرص، مع االضطالع بمهام محددة لتلبية احتياجات البلدان.

ويتسق الربنامج الرئييس األول مع خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠ اتساقاً تاماً، إذ إن مخرجاته تساهم يف تحقيق  01010
تسع من الغايات العرشة لهدف التنمية املستدامة 4. ويساهم أيضاً يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى، ال سيما 
املستدامة 5(،  التنمية  )هدف  الجنسني  بني  واملساواة   ،)3 املستدامة  التنمية  )هدف  والرفاه  بالصحة  املتعلقة  األهداف 
واإلنتاج  واالستهالك   ،)١١ املستدامة  التنمية  )هدف  املستدامة  واملدن   ،)8 املستدامة  التنمية  )هدف  الالئق  والعمل 
التنمية املستدامة ١3(، والسالم والعدل واملؤسسات  التنمية املستدامة ١٢(، والعمل املناخي )هدف  املسؤولني )هدف 
القوية )هدف التنمية املستدامة ١6(، وعقد الرشاكات )هدف التنمية املستدامة ١7(. وفضالً عن ذلك، سيذّكر الربنامج 
السكانية  الفئات  إيالء االهتمام الحتياجات  الفقر مع  التعليم يف كرس حلقة  الذي يؤديه  الحاسم  بالدور  الرئييس األول 
الضعيفة، وسيدعم من هذا املنطلق القضاء عىل الفقر )هدف التنمية املستدامة ١( والحد من أوجه عدم املساواة )هدف 
التنمية املستدامة ١٠( يف جميع برامجه. ويبني امللحق األول مساهمة مخرجات الربنامج األول الرئييس يف أهداف التنمية 

املستدامة وغاياتها.

وسيتواصل تنفيذ الربنامج الرئييس األول من خالل إطار تعاوني بني املقر واملكاتب اإلقليمية للتعليم واملكاتب امليدانية  01011
القطاعات  بني  االشرتاك  حيث  من  أقوى  نهج  اعتماد  خالل  ومن  والتعليم،  بالرتبية  املعنية  السبعة   ١ الفئة  ومعاهد 
بالتعاون الوثيق مع الربامج الرئيسية األخرى عىل الصعيد الثنائي ومن خالل منصات مخصصة مشرتكة بني القطاعات. 
وسيواصل الربنامج أيضاً العمل بالتعاون الوثيق مع معهد اليونسكو لإلحصاء بشأن البيانات املتعلقة بالتعليم. وسوف 
يتواصل الحفاظ عىل املعدل املرتفع لالمركزية من حيث املوارد البرشية واملالية عىل مدى فرتة األعوام األربعة من أجل 
ضمان تعزيز التنفيذ الربنامجي عىل الصعيد القطري. وسيستمر تطبيق املنهجية املرنة لترسيع تحقيق النتائج والتغلب 

عىل قيود املوارد البرشية والقيود املتعلقة بامليزانية. 

ومثلما حدث يف فرتات األعوام األربعة السابقة، سيساهم الربنامج الرئييس األول بقدر كبري يف تنفيذ األولويتني العامتني  01012
النامية  الصغرية  الجزرية  والدول  للشباب  الرتكيز  من  املزيد  الجنسني، وسيُوىل  بني  املساواة  ويف  أفريقيا  يف  املتمثلتني 

بوصفهما فئتني من الفئات ذات األولوية.

األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

ال تسري أفريقيا، وهي القارة التي تضم أصغر سكان العالم سناً، عىل الطريق الصحيح لبلوغ هدف التنمية املستدامة 4.  01013
ومن املتوقع أن تمثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وحدها ٢5% من السكان الذين هم يف سن الدراسة بحلول عام ٢٠3٠، 
مقارنة بنسبة ١٢% يف عام ١99٠، ومع ذلك فهي املنطقة التي ال تزال تشهد حتى اآلن أعىل معدالت عدم االلتحاق باملدارس. 
والفتيات يف هذه املنطقة أكثر عرضة من الفتيان لالستبعاد  الدائم من التعليم. وينجم عن جائحة كوفيد-١9 تفاقم يف 
أوجه التفاوت، إذ ال يتمكن 89% من املتعلمني من االنتفاع بالحواسيب، ويفتقر 8٢% منهم إىل إمكانية االنتفاع باإلنرتنت 
لالستفادة من التعلم عن بُعد. ويؤدي نقص املعلمني املدربني أيضاً إىل عرقلة إحراز املزيد من التقدم نحو تحقيق هدف 
التنمية املستدامة 4، إذ لم يتسن تدريب سوى 64% منهم للتدريس يف مرحلة التعليم االبتدائي و58% للتدريس يف املرحلة 

الدنيا من التعليم الثانوي قبل بداية األزمة.
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وسيواصل الربنامج الرئييس األول منح األولوية ألفريقيا يف الوقت الذي تميض فيه املنظمة نحو وضع اسرتاتيجية تنفيذية  0101٤
خاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢9. وسيُسرتشد بالخطوات املتمثلة يف تحقيق القدرة عىل الصمود 
واإلنعاش ووضع تصور جديد للمستقبل من أجل وضع رسالة اليونسكو للتعليم يف القارة األفريقية يف فرتة األعوام األربعة 
٢٠٢٢-٢٠٢5 وتساهم يف خطة االتحاد األفريقي لعام ٢٠63. ومن أجل مواجهة حجم التحديات بفعالية أكرب وتوسيع 
نطاق الرشاكات، ستوىل األهمية لتعزيز التنسيق اإلقليمي بشأن تحقيق هدف التنمية املستدامة 4، فضالً عن رصد مدى 

تنفيذ هذا الهدف واسرتاتيجية التعليم القارية ألفريقيا )٢٠١6-٢٠٢5( وتقييمه وتقديم التقارير بشأنه. 

يبذلها  0101٥ التي  الجهود  األول  الرئييس  الربنامج  سيضاعف  واملقبلة،  الحالية  األجيال  يُمكِّن  الذي  الجيد  التعليم  ولضمان 
لالستجابة للشواغل ذات األولوية للدول األفريقية األعضاء من أجل تعزيز قدرة نظم التعليم فيها عىل الصمود وتحقيق 
األمامية؛  الخطوط  يف  عاملني  باعتبارهم  املعلمني  ودعم  األدلة؛  عىل  القائمة  والخطط  السياسات  ذلك  ويشمل  اإلنصاف. 
املجال  والتدريب يف  والتعليم  األمية،  ذلك محو  بما يف  العمل،  التنمية وعالم  الالزمة ألغراض  باملهارات  املتعلمني  وتزويد 
التقني واملهني، والتعليم العايل، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ واالستفادة من التكنولوجيا لضمان عدم 
توقف التعلم؛ وتشجيع تعليم الفتيات والنساء. وسيضطلع املعهد الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا بدور رئييس يف الجهود 

الرامية إىل تدريب املعلمني ودعمهم لتدارك فقدان التعلم الناجم عن أزمة كوفيد-١9 وتحسني نتائج التعلم.

وسيواصل الربنامج الرئييس األول تخصيص أكرب حصة من املوارد البرشية وامليزانية ألفريقيا وتعبئة الرشكاء، من خالل  01016
التحالف العاملي للتعليم، عىل سبيل املثال ال الحرص، لتلبية احتياجات البلدان. وسيدعو أيضاً إىل حماية ميزانيات التعليم 

– املعونة املحلية واملالية عىل حد سواء – لضمان اإلنعاش والقدرة عىل الصمود عىل الطريق صوب عام ٢٠3٠.

األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

ال تزال هناك فجوات كبرية بني الجنسني فيما يتعلق بااللتحاق بالتعليم، والتحصيل الدرايس، وإتمام التعليم. ولم يحقق  01017
التكافؤ بني الجنسني سوى بلدين من كل ثالثة بلدان يف مرحلة التعليم االبتدائي، وبلٍد واحٍد من كل بلدين يف املرحلة الدنيا 
من التعليم الثانوي، وبلٍد واحٍد من كل أربعة بلدان يف املرحلة العليا من التعليم الثانوي. ويف العديد من البلدان، الفقرية 
الفتيان يف بلدان أخرى، ثرية يف  الفتيات بالتعليم واملشاركة فيه وإتمامه، بينما يكون  التحاق  يف معظمها، يقل احتمال 
الذين هم يف سن  األطفال  أرباع  ثالثة  الفتيات  تمثل  العاملي،  الصعيد  التعليم. وعىل  لالنقطاع عن  أشد عرضة  معظمها، 
التعليم االبتدائي والذين لن تطأ أقدامهم قاعات املدرسة أبداً. وال تزال النساء يشكلن ما يقرب من ثلثي مجموع الكبار غري 
القادرين عىل القراءة، إذ يفتقر 5١5 مليون منهن إىل مهارات القراءة األساسية. وال يكمل التعليم الثانوي سوى ٢% من 
اإلناث الريفيات األشد فقراً يف البلدان املنخفضة الدخل. وقد أدت جائحة كوفيد-١9 إىل تفاقم هذه التحديات، مع ما يرتتب 

عىل ذلك من آثار اقتصادية ستكون إحدى السمات املميزة لجيل من األطفال والشباب.

وسيواصل الربنامج الرئييس األول منح األولوية للمساواة بني الجنسني يف التعليم ومن خالله، وسيسرتشد باسرتاتيجية  01018
اليونسكو للمساواة بني الجنسني يف التعليم ومن خالله )٢٠١9-٢٠٢5( مع الرتكيز عىل التحول املنهجي لصالح جميع 
املتعلمني، واإلجراءات املحددة الهدف لتمكني الفتيات والنساء من خالل التعليم. وعىل الرغم من أن املساواة بني الجنسني 
تمثل موضوعاً شامالً يف جميع أعمال قطاع التعليم، فهي تعد أيضاً ُمخرجاً مستقالً. ويدعم ذلك التنسيق واالتساق وأوجه 
التآزر، فضالً عن دعم الدول األعضاء، من أجل تحقيق غايات أهداف التنمية املستدامة التي ترمي إىل تعزيز املساواة بني 

الجنسني يف التعليم ومن خالله.

وسيدعم نهج اليونسكو لتشجيع املساواة بني الجنسني يف التعليم ومن خالله تعميم مراعاة املنظور الجنساني وتعزيز  01019
بأنشطة  الجهود  هذه  الربنامج. وستُستكمل  وأنشطة  اسرتاتيجيات  الجنسني يف جميع  بني  باملساواة  املتعلقة  االعتبارات 
محددة األهداف للتغلب عىل مشكلة الحرمان املزمن للفتيات والنساء بما يتوافق مع مبادرة »تعليمها مستقبلنا«، ضمن 
بني  املساواة  أجل  من  العمل  لتوجيه  البيانات  تحسني  وهي  دعائم،  ثالث  عىل  العمل  ويركز  لالسرتاتيجية.  العام  اإلطار 
الجنسني يف التعليم ومن خالله؛ وتحسني األطر القانونية وأطر السياسات والتخطيط للتقدم بالحقوق؛ وتحسني ممارسات 
وتحسني  املعلمني،  كفاءة  زيادة  لضمان  خاص  اهتمام  املبادرة  إطار  يف  وسيوىل  التمكني.  ألغراض  والتعلم  التدريس 
املضمون، وتحسني عمليات التعلم للقضاء عىل التحيز وتزويد املتعلمني بالقيم واملهارات املفيدة، بما يف ذلك التكنولوجيا 
الرقمية. وستنطوي املبادرة عىل سعي حثيث إىل سد الفجوات بني الجنسني يف املسارات التعليمية، مثل العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، وضمان إقامة بيئات تعّلم مأمونة وشاملة وصحية، بوسائل منها الرتبية الجنسية الشاملة وتعليم 

املواَطنة العاملية.
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أوالً • الربنامج الرئييس األول: مجاالت الرتكيز يف الفرتة 2022-202٥

املخرج ED1.1: تزويد نظم التعليم بما يلزم لتعزيز اإلدماج والتصدي للتهميش والنهوض بالحقوق، ويشمل ذلك نظم 
التعليم يف األوضاع املتأثرة باألزمات

التعليم،  01020 يف  الناس محرومني من حقهم  من  املاليني  يزال  ال  املايض،  العقد  يف  أُحرز  الذي  الكبري  التقدم  من  الرغم  عىل 
وال تزال فرص التعلم موزعة توزيعاً غري متكافئ. وعىل الصعيد العاملي، يُستبعد شخص واحد من كل خمسة أطفال 
ومراهقني وشباب استبعاداً تاماً من التعليم. ومن بني العوامل التي ال تزال تحدد الفرص وتحد منها يُذكر الفقر أو املوقع 
أو االنتماء الجنساني أو اللغة أو اإلعاقة أو األصل اإلثني أو الدين أو الحالة من حيث الهجرة أو النزوح. وال يُتاح التعليم 
لنحو 4٠% من األطفال بلغة يفهمونها، وال يزال األطفال ذوو اإلعاقة مستبعدين بقدر غري متناسب من الدراسة. وفضالً 
عن ذلك، فقد أدى تصاعد ظاهرة الهجرة والنزوح، منذ عام ٢٠٠٠، إىل زيادة عدد األطفال املهاجرين والالجئني بنسبة 
٢6% عىل الصعيد العاملي، مما جعل إدماجهم يف النظم التعليمية الوطنية أمراً رضورياً. وقد زادت جائحة كوفيد-١9 
من ترسيخ استبعاد أكثر الفئات حرماناً. ولم يتمكن نحو 4٠% من أفقر البلدان من دعم املتعلمني املعرضني للخطر 
خالل أزمة كوفيد-١9، مما يدل عىل هشاشة الحق يف التعليم. وملواجهة الحواجز املستمرة التي تعرتض فرص التعليم 
التعليم. ويُقصد بدعم نظم  التعليم والحق يف  والتعلم، ستبذل اليونسكو جهوداً متجددة لضمان االتساق بني سياسة 
التعليم القائمة عىل الحقوق والشاملة واملنصفة أيضاً استهداف األشخاص األكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب، وذلك 
يف  ظروف تشمل أوضاع التأثر باألزمات. وسيتحقق ذلك بتعزيز االلتزام بصكوك حقوق اإلنسان وتنفيذها، فضالً عن 
املساهمة يف االتفاق العاملي بشأن الالجئني واالتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية. وسيوىل االهتمام 

الالزم ملجاالت العمل الواردة أدناه، مع بذل كل جهد ممكن لتنفيذها بطريقة متكاملة. 

الحق يف التعليم: ستدعم اليونسكو البلدان يف إدماج الحق يف التعليم يف ترشيعاتها وسياساتها بما يتماىش مع األطر  01021
وااللتزامات الدولية، وال سيما اتفاقية وتوصية عام ١96٠ الخاصتني بمكافحة التمييز يف مجال التعليم. وسيشمل ذلك 
إجراء استعراضات تقنية، فضالً عن تفعيل األدوات ذات الصلة باملوضوع من أجل إنفاذ الحق يف التعليم عىل املستوى 
القطري والتقدم به عىل نحو فعال، مثل املبادئ التوجيهية املتعلقة بتعزيز الحق يف التعليم يف األطر الوطنية. وستُوّجه 
التعليم، واالستفادة من أدوات مثل  التقني من خالل تعزيز رصد إعمال الحق يف  املناقشات بشأن السياسات والدعم 
مرصد اليونسكو بشأن الحق يف التعليم وأطلسه، فضالً عن إجراء مشاورات مع الدول األعضاء، والتعاون مع آليات األمم 
املتحدة لحقوق اإلنسان. وتصدياً للتحديات الناشئة والدروس املستفادة من جائحة كوفيد-١9، ستوضع خطة شاملة 
التعليم، بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان، ضمن  التعليم، مما يوسع نطاق  الخاص بالحق يف  اليونسكو  لتطوير إطار 

منظور التعلم مدى الحياة.

التعليم الشامل للجميع: ستوسع اليونسكو نطاق عملها من أجل إدماج أشد الفئات ضعفاً وتهميشاً، مع الرتكيز عىل  01022
تحويل أطر السياسات إىل مناهج دراسية وطرق تربية وتدريس شاملة، فضالً عن تعميم اإلدماج يف التعليم يف عمليات 
والتعليم،  اإلدماج  بشأن  الداخيل  اإلرشاف  مرفق  تقييم  توصيات  إىل  العمل  هذا  وسيستند  وتنفيذها.  الربامج  تصميم 
التعليم. وسيوىل اهتمام خاص  التعليم لعام ٢٠٢٠، والتزام كايل بشأن اإلدماج واإلنصاف يف  العاملي لرصد  والتقرير 
أيضاً لتعزيز تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. وسيُدّعم التعاون بني القطاعات من أجل التصدي للتحديات التي 
األصليني  السكان  معارف  »تعزيز  يتناول  الذي  القطاعات  بني  املشرتك  الربنامج  األصلية، يف سياق  الشعوب  تواجهها 
وثقافتهم ولغاتهم بوصفها سبيالً إىل اإلدماج« والعقد الدويل للغات الشعوب األصلية، نظراً إىل تمثيل أفرادها تمثيالً غري 
متناسب بني األشخاص الذين ال يستفيدون من التعليم. وستُبذل أيضاً الجهود الالزمة لتعزيز التعدد اللغوي والتعلم 

باللغات األم واللغات الوطنية من أجل النهوض بالحقوق واإلدماج، ال سيما يف أفريقيا.

التعليم يف حاالت الطوارئ: سوف تدعم اليونسكو، مسرتشدًة يف ذلك باسرتاتيجية التعليم الخاصة باألشخاص املتنقلني  01023
املترضرين من األزمات )٢٠٢٠-٢٠٢5( وما يرتبط بهم من اسرتاتيجيات إقليمية ، إدماج هذه الفئات يف نظم التعليم، 
وذلك باالستفادة أيضاً من خربات معاهدها من الفئة ١. وستويل اهتماماً خاصاً لتعزيز بيانات التعليم يف حاالت األزمات، 
والتخطيط التعليمي املراعي لحساسية األزمات، واالعرتاف باإلنجازات التعليمية السابقة ومؤهالت الالجئني، فضالً عن 
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حماية التعليم من الهجمات أثناء النزاعات املسلحة. وسيستمر تجريب جواز اليونسكو ملؤهالت الالجئني واملهاجرين 
املستضعفني، مع توقع تنفيذ مبادرات شاملة يف ١٠ بلدان عىل األقل، ودعم إنعاش التعليم يف إطار املبادرتني الطليعيتني 
الرئيسية، مثل مبادرة  التنسيق  آليات  التعاون مع  اليونسكو، من خالل  املوصل«. وستسعى  »لبريوت« و«إحياء روح 
»التعليم ال يمكن أن ينتظر«، والشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، والتحالف العاملي لحماية التعليم من 
الهجمات، ومجموعة التعليم العاملية، واملركز العاملي، إىل تعزيز االتساق بني االستجابة الطارئة يف مجال الرتبية والتعليم 
وتطوير النظم واستكمال الجهود التي يبذلها الرشكاء الرئيسيون مثل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

ومنظمة إنقاذ الطفولة.

املخرج ED2.1: اتسام نظم التعليم الكفيلة بإحداث التحول املنشود عىل الصعيد الجنساني بالقدرة عىل تمكني 
املتعلمني، وضمان وجود بيئات تعّلم آمنة، وإزالة الحواجز التعليمية التي تعرتض سبيل الفتيات والنساء بوجه 

خاص، والتي تفاقمت بسبب أزمة التعلم

عىل مدى السنوات الخمس والعرشين املاضية، تقلصت الفجوات بني الجنسني يف مجال االلتحاق بالتعليم تقلصاً شديداً،  0102٤
ويرجع جّل الفضل يف ذلك إىل الزيادات الكبرية يف التحاق الفتيات بالتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي )١8٠ مليون( 
وتضاعف أعداد امللتحقات بالتعليم العايل ثالث مرات. وعىل الصعيد العاملي، تتحسن أيضاً نتائج تعلم الفتيات بوترية 
الجنسني يف مهارات محو األمية  الجديدة بني  الفجوات  اتساع  الرغم من  الفتيان، عىل  أرسع من تحسن مثيالتها لدى 
الرقمية، ويشكل ترك الفتيان للتعليم، يف بعض السياقات، أحد الشواغل الناشئة. وعىل الرغم من التقدم املحرز، ال يزال 
االستبعاد والتمييز والعنف حقيقة قائمة فيما يخص عدداً كبرياً للغاية من املتعلمني، وال سيما الفتيات، وقد زادت أيضاً 
جائحة كوفيد-١9 من تفاقم أوجه عدم املساواة يف التعليم. وتواجه أكثر من ١١ مليون فتاة خطر عدم العودة إىل التعليم. 
ومن املتوقع أيضاً أن تفيض الجائحة إىل تسجيل ١3 مليون حالة زواج إضافية لألطفال بحلول عام ٢٠3٠، وأن تُعّرض 

ما ال يقل عن 85 مليون من الفتيان والفتيات لخطر إضايف من العنف بسبب توسيع نطاق الحجر الصحي.

التعليم ومن خالله، وضمان املساواة بني  0102٥ اليونسكو يف إيجاد عالم تتحقق فيه املساواة بني الجنسني يف  وتتمثل رؤية 
الفتيات والفتيان، والنساء والرجال، وتكافؤ الحقوق والفرص بينهم يف التعليم والتمكني، والقدرة واالستطاعة عىل رسم 
مالمح حياتهم ومستقبلهم. وتتجىل هذه الرؤية يف اسرتاتيجية اليونسكو للمساواة بني الجنسني يف التعليم ومن خالله 
)٢٠١9-٢٠٢5(، ويف هدفيها االسرتاتيجيني اللذين يركزان عىل التحول عىل نطاق املنظومة بما يعود بالنفع عىل جميع 
املتعلمني، ويف ابتكارات محددة الهدف من أجل تمكني الفتيات والنساء من خالل التعليم. وهي توجه العمل نحو تحقيق 
هدف التنمية املستدامة 4 املتعلق بالتعليم والهدف 5 املتعلق باملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة، مع الرتكيز بوجه 

خاص عىل البلدان التي تشهد أكرب قدر من التفاوت بني الجنسني يف التعليم.

التعاون والرشاكات  01026 التنفيذ، ويحفز  املستويات وطرائق  التعليمية برمتها، عىل جميع  العملية  اليونسكو  ويراعي عمل 
العملية  اعتبارها  يف  اليونسكو  وتضع  كوفيد-١9.  جائحة  سياق  يف  والنساء  الفتيات  تعليم  يف  املحرز  التقدم  لَصون 

التعليمية برمتها، عىل جميع املستويات ومن خالل جميع طرائق التنفيذ، وتسعى إىل ضمان املساواة فيما ييل:

إمكانية االلتحاق بالتعليم، مع الرتكيز عىل أضعف الفئات واالعرتاف بأن املنظور الجنساني يتقاطع مع خصائص  	
أخرى مثل العمر، واألصل اإلثني، والثروة، والقدرة، واملوقع، وامليل الجنيس.

الجنساني،  	 الصعيد  عىل  املنشود  التحول  بإحداث  الكفيلة  والتعلم  التعليم  مضامني  خالل  من  التعليمية  الخربة 
والعمليات والبيئات، والسياسات والخطط واملوارد التي تدعم املساواة؛

النتائج التعليمية، بما يف ذلك تحويل التعلم إىل مزايا مدى الحياة وعىل صعيد العمل والقيادة. 	

وستدعم اليونسكو، مسرتشدة بهذه الرؤية وتماشياً مع مهامها، الدول األعضاء يف إعادة بناء نظم تعليم تكفل املساواة  01027
وإحداث التحول املنشود، وتعزيز القدرة عىل الصمود، والتصدي للحواجز التي تعرتض سبيل تعليم الفتيات والنساء، 
ال سيما يف أفريقيا التي تواجه أشد التحديات حدة. وستعزز اليونسكو، من خالل مبادرات مثل »تعليمها، مستقبلنا«، 
ستتحسن  املتعلمات  والنساء  الفتيات  حياة  بأن  التسليم  مع  املشرتك،  والعمل  والتعاون  واملالية  السياسية  االلتزامات 

وتتحسن معها حياة أطفالهن وأرُسهن ومجتمعاتهن املحلية وبلدانهن.
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وهناك ثالثة مجاالت للعمل تحظى باألولوية، وهي التالية: 01028

تحسني البيانات من أجل االسرتشاد بها يف العمل الرامي إىل تحقيق املساواة بني الجنسني يف التعليم ومن   -1
خالله: باالستناد إىل مهامنا وخربتنا ومعاهدنا املتخصصة عىل نطاق القطاع برمته، ستبني اليونسكو القدرات 
وجمعها  نوعيتها  وتحسن  الجنساني،  االنتماء  بحسب  املصنفة  واألدلة  والبحوث  البيانات  توافر  وتعزز  الوطنية 

واستخدامها، من أجل االسرتشاد بها يف العمل االسرتاتيجي.

تحسني األطر القانونية والسياساتية والتخطيطية من أجل التقدم بالحقوق: ستدعم اليونسكو، من خالل   -2
شبكتنا العاملية، وضع سياسات التعليم عىل املستوى القطري، وتحليالت السياسات اإلقليمية والعاملية، والتخطيط 
التي تعوق تحقيق املنظور  الرئيسية  الذي يعزز املساواة بني الجنسني ويتصدى للحواجز  الوطني  االسرتاتيجي 
الجنساني والتي تحول دون االنتفاع بفرص التعلم الجيد. ويشمل ذلك العمل كمركز عاملي لتبادل املعلومات عن 
البيانات القابلة للمقارنة دولياً واملتعلقة بالترشيعات الرامية إىل تعزيز املساواة بني الجنسني يف التعليم ومن خالله، 

عن طريق أطلس املنظمة.

تحسني ممارسات التعليم والتعلم لتمكني املتعلمني: ستدعم اليونسكو البلدان يف تعميم املنظور الجنساني   -3
املوارد واإلرشاد يف مجال  الرتبوية من خالل تخصيص قدر أكرب من  التعلم والنهوج  الدراسية ومواد  املناهج  يف 
السياسات وتنمية القدرات. وسرُتّكز بوجه خاص عىل سد الفجوات بني الجنسني يف مسارات التعليم، مثل العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويف املهارات الرقمية، فضالً عن ضمان بيئة تعلم آمنة ومنصفة للجنسني 

وخالية من العنف الجنساني.

املخرج ED3.7: تمكني املتعلمني من خالل التعليم الكفيل بإحداث التحول املنشود من أجل التمتع بحياة صحية 
وتعزيز التنمية املستدامة والتفاعل مع العالم كمواطنني عامليني مبدعني ومسؤولني 

ترتتب عىل تسارع وترية تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتزايد التعصب، والتمييز، والعنف، وانتهاكات حقوق  01029
اإلنسان، والتحديات التي تواجه صحة املتعلمني ورفاههم، تداعيات كبرية عىل التعليم. وبينما يتحول العالم نحو إعادة 
البناء بعد جائحة كوفيد-١9، من املهم للغاية أن يوفر التعلم االستعداد للمستقبل الذي نريده وأن يتضمن تعبرياً عن هذا 
املستقبل. ويعني ذلك توفري فرص للتعليم والتعلم مدى الحياة بحيث يتسنى تثقيف األفراد من جميع األعمار والخلفيات 
وإحداث تحّول لديهم، وتزويدهم باملعارف واملهارات والقيم واملواقف الالزمة لالضطالع بعمل إبداعي وبنّاء من أجل 

بناء مجتمعات ومؤسسات أكثر إنصافاً وسالماً وعافية واستدامة.

وستتصدر اليونسكو يف الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5 العمل الرامي إىل تعزيز التعليم الكفيل بإحداث التحول املنشود، والذي  01030
يتجسد يف إطار املهمة 4-7 املسندة إىل اليونسكو. ويقتيض ذلك دعم الدول األعضاء من أجل وضع غاية التنمية املستدامة 
4-7 والغايات األخرى املرتبطة بالهدف 4 )وبخاصة الغايات 4أ و١٢-8 و١3-3( يف صميم نظمها التعليمية، وتعبئة 
كل الجهود لضمان إسهام التعليم يف تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة، مع إيالء اهتمام مماثل لألبعاد املعرفية 
التقنينية والدعم يف مجال  التوجيهات  املهمة من خالل توفري  للتعلم. وستنفذ هذه  واالجتماعية والعاطفية والسلوكية 
السياسات، والرتويج، والدعم التقني وتنمية القدرات، والبحوث، والحوار، والرصد. وستدعم اليونسكو، بوصفها الوكالة 
منها  الالزمة لرصده، بوسائل  البيانات  البلدان يف جمع  به،  الصلة  ذات  والغايات  العاملي 7-4-١  املؤرش  املؤتمنة عىل 
عملية التشاور بشأن التوصية الصادرة عام ١974 بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم عىل الصعيد الدويل 
والرتبية يف مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية. ومن خالل االستفادة من تعزيز التعاون بني القطاعات، سيسهم 
هذا املخرج يف تحقيق الناتج 7 والهدف االسرتاتيجي الثالث املتصل به، وكذلك الناتج ١ من الهدف االسرتاتيجي األول. 
وستنفذ، حيثما أمكن، نهوج التعليم الكفيل بإحداث التحول املنشود بطريقة متكاملة من خالل املجاالت الواردة أدناه.

التعليم من أجل التنمية املستدامة: ستضطلع اليونسكو بتنسيق وتنفيذ اإلطار العاملي الجديد املعنون »إطار التعليم  01031
من  أساسياً  املستدامة بوصفه عنرصاً  التنمية  أجل  التعليم من  إطار  لعام ٢٠3٠« وتعزيز  املستدامة  التنمية  أجل  من 
عنارص التعليم الجيد وعامل تمكني رئيسياً لتحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة. وسرتكز األنشطة عىل خمسة مجاالت 
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املربني؛  قدرات  بأكملها؛ وتنمية  املؤسسة  نهج  التعلم من خالل  بيئات  السياسات؛ وإجراء تحّول يف  تعزيز  عمل هي: 
وتمكني الشباب وتعبئتهم؛ وترسيع اإلجراءات عىل املستوى املحيل. وسينصب الرتكيز بوجه خاص عىل أهداف التنمية 
املستدامة املتعلقة بالبيئة وأوجه ترابطها مع األبعاد االجتماعية واالقتصادية للتنمية املستدامة يف سياق الربنامج املشرتك 
بني القطاعات الذي يتناول »النهوض بالتعليم العلمي والبيئي من أجل إقامة مجتمعات مستدامة وقادرة عىل الصمود«. 
وسيكون العمل املناخي، يف مناطق تشمل الدول الجزرية الصغرية النامية وأفريقيا، أولوية مواضيعية رئيسية، بالتعاون 
مع قطاع العلوم الطبيعية، ومساهمة يف الناتج 3. وستعزز اليونسكو دعمها للدول األعضاء لتنفيذ املكون التعليمي يف 
أساسياً من  املناخي مكوناً  العمل  املناخ واتفاق باريس لعام ٢٠١5، لجعل  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

مكونات املناهج الدراسية.

آثار  01032 ومعالجة  القانون،  وسيادة  الديمقراطية  املشاركة  تعزيز  عىل  املبذولة  الجهود  سرتكز  العاملية:  املواطنة  تعليم 
األيديولوجيات  انتشار  منع  عن  فضالً  السامية،  ومعاداة  والعنرصية،  الكراهية،  لخطاب  والتصدي  العنيف،  املايض 
املتطرفة العنيفة. وعىل وجه الخصوص، سيهدف املكون التعليمي يف برنامج اليونسكو املشرتك بني القطاعات بشأن 
منع التطرف العنيف إىل بناء قدرة الشباب عىل مواجهة الخطابات العنيفة واملثرية لالنقسام. وستسعى اليونسكو أيضاً 
غاندي  املهاتما  معهد  والعاطفي، من خالل  االجتماعي  التعلم  وتوفري  التعليم  منظومة  نطاق  التكامل عىل  إىل تحسني 
للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة، عىل سبيل املثال ال الحرص، وإعطاء األولوية الشاملة لتعزيز حقوق اإلنسان 
مجال  يف  للتثقيف  العاملي  الربنامج  من  الرابعة  للمرحلة  وفقاً  ومن خالله،  أجله  ومن  العاملية  املواَطنة  تعليم  إطار  يف 
حقوق اإلنسان )٢٠٢٠-٢٠٢4( وكذلك أهداف العقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي )٢٠١5-٢٠٢4(. وستواصل 
اليونسكو الحفاظ عىل ريادتها العاملية يف تعليم املواَطنة العاملية من خالل توجيهاتها التقنينية وتكثيف الجهود التي 
تبذلها لدعم نظم التعليم الوطنية التي تُشّغل هذه األدوات. وسيسهم ذلك أيضاً يف الربنامج املشرتك بني القطاعات الذي 

يتناول “الدراية اإلعالمية واملعلوماتية والكفاءات الرقمية”.

عمليتني  01033 عىل  ينطوي  و3   4 املستدامة  التنمية  هديف  تحقيق  بأن  منها  إدراكاً  اليونسكو،  ستواصل  الصحية:  الرتبية 
مرتابطتني تعزز إحداهما األخرى، االستفادة من القيمة املضافة الفريدة التي تتميز بها يف الجمع بني قطاعي التعليم 
والصحة لتلبية احتياجات املتعلمني واالستجابة لواقعهم عىل نحو أفضل، ومساعدتهم عىل اكتساب املعارف واملهارات 
والقيم واملواقف وأوجه السلوك التي يحتاجون إليها للعيش حياة مفعمة بالصحة والرضا. وسيشمل ذلك توسيع نطاق 
الجهود الرامية إىل مساعدة البلدان عىل مواجهة التحديات الناشئة، مثل األمراض املعدية وغري املعدية، والصحة النفسية 
والرفاهية، وتعزيز الدعم الالزم لتنفيذ أنشطة الصحة املدرسية والتغذية، والرتبية الصحية، والنشاط البدني والرياضة؛ 
قطاعات  دعم  أيضاً  اليونسكو  واإلنسانية. وستواصل  االجتماعية  العلوم  قطاع  مع  األخري  النشاط  هذا  تناول  ويجري 
للحياة  املنقذة  املعارف  بما يف ذلك  النوعية والشاملة،  الجيدة  الجنسية  الرتبية  أجل توسيع نطاق  الوطنية من  التعليم 
للوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية، والعدوى املنقولة جنسياً، والحمل املبكر وغري املقصود الذي ال يزال يمثل عائقاً 
رئيسياً أمام التحاق الفتيات بالتعليم. وستكون هناك أولوية رئيسية أخرى تتمثل يف العمل عىل تعزيز بيئات تعلم آمنة 
وشاملة للجميع، ومنع ومعالجة جميع أشكال العنف املدريس، والتنمر، والوصم والتمييز، بما يف ذلك ما يقوم منها عىل 

االنتماء الجنساني، واإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية، واإلعاقة.

يف  0103٤ الثقافة  إدماج  اليونسكو  ستدعم  أهميته،  وتعزيز  التعليم  جودة  لتحسني  البلدان  دعم  ضوء  يف  والثقافة:  التعليم 
سياسات التعليم وبرامجه، يف سياق الربنامج املشرتك بني القطاعات الذي يتناول »التعلم من أجل التنوع: تعزيز أوجه 
التآزر بني الثقافة والتعليم بغية إقامة مجتمعات شاملة للجميع ومستدامة وقادرة عىل الصمود«. وسيُنّفذ ذلك من خالل 
تعزيز التعاون مع قطاع الثقافة، ويشمل االستفادة الكاملة من الرتاث املادي وغري املادي والفنون لتشجيع التعددية 
إبداع املتعلمني وقدرتهم عىل الصمود والشعور باالنتماء إىل مجتمع  التعليم، وكذلك  الثقايف من خالل  التنوع  واحرتام 
إنساني عاملي. ويشمل ذلك أيضاً مساهمة مهارات مجال تنظيم املشاريع ومهارات العمل ذات الصلة بهذا املجال يف نمو 

قطاع الثقافة، بما يف ذلك االقتصادات اإلبداعية والصناعات الناشئة املرتبطة بها وأنشطة تنظيم املشاريع.

ستواصل شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو إرشاك املجتمعات املدرسية، من مستوى ما قبل املرحلة االبتدائية إىل  0103٥
مستوى التعليم املهني، وكذلك املعلمني ومدربي املعلمني يف تغيري بيئات التعلم. ويتضمن ذلك العمل بطريقة مشرتكة 
بني القطاعات عىل صعيد اليونسكو ومع رشكاء خارجيني إلرشاك املؤسسات األعضاء فيها يف املشاريع التجريبية املبتكرة 
والحمالت واملسابقات واملناسبات، وإسماع أصوات املعلمني والطالب يف املناقشات املحلية والعاملية التي تدور حول إعادة 

تصور نظم التعليم للقرن الحادي والعرشين.
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املخرج ED4.1: تزويد املتعلمني باملهارات املناسبة لتلبية متطلبات األفراد وسوق العمل واملجتمع من خالل محو 
األمية والتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتعليم العايل

تمثل املهارات الالزمة ألغراض التنمية وعالم العمل عنرصاً أساسياً ملواجهة طائفة من التحديات العاملية، بدءاً بالفقر  01036
وانتهاًء بالديموغرافيا وتغري املناخ، ودعم اإلنعاش والقدرة عىل الصمود ملواجهة جائحة كوفيد-١9. وكان التقدم املحرز 
غري كاف ومتفاوتاً بني املناطق والبلدان والفئات السكانية عىل مدى العقود املاضية. وال يزال نحو 773 مليون شاب 
معظم  ويعمل  النساء؛  من  العدد  هذا  وثلثا  والكتابة،  القراءة  بمعرفة  املتعلقة  األساسية  املهارات  إىل  يفتقرون  وراشد 
منظمي املشاريع يف أفريقيا والدول العربية وآسيا يف القطاع غري الرسمي وأمامهم آفاق محدودة للتطوير املهني. وتشهد 
أسواق العمل تغريات رسيعة، مع زيادة رقمنة االقتصاد وتخضريه، ولكن أيضاً مع تنامي الطابع الدويل للتعليم العايل. 
ولنئ كانت أزمة كوفيد-١9 قد ضخمت التحديات القائمة، فقد أبرزت أيضاً الدور البالغ األهمية لتمكني املتعلمني ذوي 

املهارات املناسبة، وال سيما أضعفهم.

وستعزز اليونسكو خالل الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5 تنمية مهارات الشباب والكبار، وال سيما ما يتعلق منها باإلملام بالقراءة  01037
والكتابة، والتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتعليم العايل/

البلدان من أجل تحسني مالءمة نظمها  إىل  الدعم  العمل واملجتمع. ويشمل ذلك تقديم  األفراد وسوق  لتلبية متطلبات 
من خالل دعم السياسات والحوار، وتنمية القدرات، واملساعدة التقنية، فضالً عن تحسني األدلة واملعارف. وستسعى 
اليونسكو إىل تعزيز التعلم مدى الحياة، بحيث يتسنى للمتعلمني االستفادة من مسارات التعلم املتنوعة، وآليات االعرتاف 
وبمؤهالتها.  العليا  بالدراسات  االعرتاف  عن  فضالً  بشهاداته،  واالعرتاف  واعتماده  املنظم  وغري  النظامي  غري  بالتعلم 
الناشئة عن جائحة كوفيد-١9، وال سيما لرضورة صقل  وسيوىل االهتمام الواجب للمساواة بني الجنسني والتحديات 
املهارات وتحسينها لتعزيز الرفاهية والقابلية للتوظيف، فضالً عن تلبية االحتياجات الخاصة ألفريقيا والدول الجزرية 

الصغرية النامية.

والكبار 01038 الشباب  أمية  ملحو  اسرتاتيجيتها  تفعيل  اليونسكو  ستواصل  وتعليمهم:  الكبار  وتعلم  األمية   محو 
 %5٠ عن  والكتابة  بالقراءة  الكبار  إملام  معدل  فيها  يقل  التي  البلدان  من  بلداً   ٢٠ تستهدف  التي   ،)٢٠٢5-٢٠٢٠(
محو  تعزيز  عىل  الرتكيز  وسينصب  أفريقيا.  يف  بلداً   ١7 ومنها  السكان،  من  الضخمة  األعداد  ذات  التسعة  والبلدان 
الوطنية  االسرتاتيجيات  تعزيز  أولوية هي:  ذات  أربعة مجاالت  النظامية من خالل  النظامية وغري  السياقات  األمية يف 
ووضع السياسات املتعلقة بمحو األمية؛ وتلبية احتياجات الفئات املحرومة، وال سيما النساء والفتيات؛ واالستفادة من 
بالقراءة  اإلملام  مهارات  وتقييم  املحرز  التقدم  ورصد  وتحسينها؛  التعلم  نتائج  نطاق  لتوسيع  الرقمية  التكنولوجيات 
والكتابة. وستعمل اليونسكو أيضاً عىل تعزيز تعلم الكبار وتعليمهم من خالل معهدها للتعلم مدى الحياة، بما يف ذلك 
تنفيذ التوصية الصادرة عام ٢٠١5 بشأن تعليم الكبار وتعليمهم ورصدها من خالل التقرير العاملي عن تعليم الكبار 
وتعليمهم. ومن املقرر عقد املؤتمر الدويل السابع لتعليم الكبار يف عام ٢٠٢٢، مما يوفر منتدى للتبادل العاملي بشأن 

السياسات واملمارسات املبتكرة.

التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني: ستواصل اليونسكو تشجيع تنمية املهارات ألغراض التمكني والقابلية  01039
والخرضاء  الرقمية  االقتصادات  إىل  االنتقال  تيسري  وكذلك  الجنسني،  بني  واملساواة  باإلدماج  االهتمام  مع  للتوظيف 
واملجتمعات املستدامة من خالل وضع األدوات واملبادئ التوجيهية املناسبة، وتوفري الدعم لتنمية القدرات بما يتماىش 
مع توصية عام ٢٠١5 بشأن التعليم والتدريب يف املجال املهني والتقني. وستُعّزز مجاالت الحوكمة والتمويل واملعلمني 
التعليم بقدر أكرب مع  العمل يف  أرباب  الرقمية، وإرشاك  املهارات  املهارات واالعرتاف بها، وتنمية  والتدريس، وارتقاب 
رشوع اليونسكو يف وضع اسرتاتيجية جديدة بشأن التعليم والتدريب يف املجال املهني والتقني ابتداًء من عام ٢٠٢٢. 
وستواصل  للشباب،  الرقمية  واملهارات  التوظيف  إمكانية  لتوفري  للمهارات  العاملية  األكاديمية  من  املنظمة  وستستفيد 

االستفادة من املراكز التابعة ملركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني لتنفيذ الربنامج.

تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات: ستدعم اليونسكو الدول األعضاء، مع الرتكيز بوجه خاص عىل  010٤0
التعليم  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عىل جميع مستويات  أفريقيا، يف وضع برامج محددة يف مجاالت 
ويف بيئات التعلم النظامية وغري النظامية واملجتمعية، بهدف تحفيز اهتمام املتعلمني ومشاركتهم يف مواضيع العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز أطر الحوكمة واملضامني وقدرات املعلمني، وسد الفجوات بني الجنسني 
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يف الدراسات والوظائف يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وستدعم اليونسكو، من خالل التعاون 
بني قطاعي الرتبية والعلوم الطبيعية، النهوض بثقافة العلوم وبقوة عاملة علمية قوية، مما يساهم يف إقامة مجتمعات 
الثاني والناتج 4. وسيؤدي  الهدف االسرتاتيجي  العمل يف تحقيق  تنعم بالسلم واإلنصاف واالستدامة. وسيساهم هذا 
العلوم  بتعليم  املتعلقة  الجديدة  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والنهوج  إىل تحسني مناهج  التعاون  هذا 
املعلمني، ووضع  التكنولوجيا، وقدرات  والقائمة عىل  املبتكرة  التدريس  والرياضيات، وأصول  والهندسة  والتكنولوجيا 

النظم واألدوات الالزمة لدعم االعرتاف باملهارات واملؤهالت يف ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

التعليم العايل: ستساهم اليونسكو، من خالل إنتاج املعارف واملعلومات القائمة عىل األدلة، وتقديم املساعدة التقنية، يف  010٤1
تعزيز نظم التعليم العايل خدمة لإلنصاف والتوزيع العادل للفرص بني جميع الطالب الذين لديهم القدرة عىل النجاح، 
بقطع النظر عن نوع الجنس أو األصل اإلثني أو اللغة أو الخلفيات االجتماعية واالقتصادية. وسيُدعم ضمان الجودة من 
الناحية التقنية مع تعزيز الرشاكات الالزمة لحشد االلتزام واإلرادة السياسية وتنويع آليات التمويل. وستُصدر توصيات 
كرايس  خربة  من  أيضاً  واالستفادة  املستدامة،  التنمية  بأهداف  الطالب  العايل والتزام  التعليم  بحوث  مواءمة  لتحسني 
اليونسكو الجامعية. ويف ضوء تزايد إضفاء الطابع الدويل عىل التعليم العايل، سيُوّسع نطاق دعم االنضمام إىل االتفاقية 
العاملية لالعرتاف باملؤهالت املتعلقة بالتعليم العايل ونظرياتها اإلقليمية وتنفيذها. وستستفيد اليونسكو أيضاً من خربة 
معهدها الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكاريبي من أجل تلك املنطقة املحددة وستشجع عىل مواصلة تنفيذ 

توصية عام ١993 بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته.

املخرج ED5.1: تدريب املعلمني ودعمهم ملواجهة التغرّيات التي أحدثتها أزمة كوفيد-19 ولتحسني نتائج التعلم 

يعتمد تحقيق هدف التنمية املستدامة 4 اعتماداً كبرياً عىل املعلمني، ومع ذلك فالتقدم مقيّد أشد التقييد بثالثة تحديات  010٤2
رئيسية تتمثل يف نقص املعلمني؛ واملؤهالت واالحتياجات الناشئة يف مجال التطوير املهني؛ ووضع املعلمني والعاملني يف 
التعليم وظروف عملهم. وتشري التقديرات إىل أن ثمة حاجة إىل 69 مليون معلم عىل الصعيد العاملي لتحقيق هدف التنمية 
املستدامة 4. ويفتقر املعلمون يف العديد من البلدان، ال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا، إىل املؤهالت 
األساسية والتدريب. وقد رّسعت الجائحة العاملية الحاجة إىل تغيري التعليم، وإىل زيادة دعم املعلمني والعاملني يف التعليم 
ملواجهة طائفة متنوعة من األوضاع والنماذج واالحتياجات التعليمية. ولم تكن معظم نظم التعليم مهيأة لتقديم التعليم 
إمدادهم  جانب  إىل  والرتبوية،  الرقمية  باملهارات  املعلمني  تزويد  إىل  املاّسة  الحاجة  كوفيد-١9  أزمة  وأبرزت  بُعد،  عن 

بالدعم االجتماعي والعاطفي لضمان رفاهيتهم.

الخطوط  010٤3 يف  يقفون  الذين  املعلمني  مع  باالشرتاك  استحداثها  يمكن  عملية  الصمود  عىل  القادر  التعليم  إنعاش  ويمثل 
األمامية. وستواصل اليونسكو استكشاف السبل التي يمكن بها للحكومات ومؤسسات إعداد املعلمني والجهات املعنية 
التقدم  وتوجيه  الجائحة  عن  الناجمة  التحديات  ملواجهة  أفضل  بطريقة  ودعمهم  املعلمني  بإعداد  أن تضطلع  األخرى 
الشاملني  والتعلم  للتعليم  الالزمة  القدرات  وتعزيز  التعلم  فقدان  لتدارك  املبتكرة  التدريس  أصول  منها  بسبل  املحرز 
للجميع واملراعيني لالعتبارات الجنسانية واملختلطني. وستُنتهج اسرتاتيجية تنفيذ يف ثالثة محاور تركز عىل توفري إعداد 
السياقات  املعلمني يف مختلف  أدناه. وهي تشمل  املبني  النحو  التدريس، عىل  وابتكارات  املعلمني،  املعلمني، وسياسات 
وجميع مستويات التعليم، من منظور التعلم مدى الحياة، بما يف ذلك محو األمية وتعليم الكبار، والتعليم والتدريب يف 
املجال التقني واملهني، والعاملني يف التعليم املعنيني بالرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة. وسيساهم ذلك يف تعزيز 
الربامج واالسرتاتيجيات الرئيسية لليونسكو، بما يف ذلك اسرتاتيجية الرشكاء العامليني يف مجال الرعاية يف مرحلة الطفولة 
املبكرة، واسرتاتيجية التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني، والتحالف العاملي ملحو األمية. وسيوىل اهتمام خاص 
أيضاً لجمع البيانات عن املعلمني بسبل منها الجهود يبذلها معهد اليونسكو لإلحصاء يف مجال جمع البيانات، بالتعاون 
د لربامج إعداد وتدريب املعلمني(. مع منظمات أخرى، فضالً عن تصنيف برامج تدريب املعلمني )التصنيف الدويل املوحَّ

إعداد املعلمني: ستُدعم البلدان لتوفري التدريب للمعلمني يف مجاالت رئيسية، بما فيها التكنولوجيات الرقمية والتعليم عن  010٤٤
بُعد، وأصول التدريس املبتكرة واملراعية لالعتبارات الجنسانية، بما يف ذلك التعلم االجتماعي والعاطفي وتنمية قدرات 
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مؤسساتها املعنية بتدريب املعلمني. وسيُنّفذ ذلك من خالل دعم الدول األعضاء يف وضع وتحديث معايري وأطر الكفاءة، 
ومن خالل دمج املوارد التعليمية التي تنتجها اليونسكو ورشكاء التحالف العاملي للتعليم يف الربامج التعليمية الخاصة 
بمؤسسات تدريب املعلمني. وسيجري السعي إىل تعبئة مؤسسات تدريب املعلمني وبناء قدراتها داخل البلدان واملناطق 
وفيما بينها، وسيؤدي املجمع العاملي للمعلمني دور الوسيط يف نقل هذه املوارد وسيتوىل تكييفها، وستُعطى األولوية 
بدور  لليونسكو  التابع  أفريقيا  القدرات يف  لبناء  الدويل  املعهد  النامية. وسيضطلع  الصغرية  الجزرية  والدول  ألفريقيا 

رئييس يف تدريب املعلمني ودعمهم لتدارك فقدان التعلم الناجم عن جائحة كوفيد-١9 وتحسني نتائج التعلم. 

السياسات الخاصة باملعلمني: ستدعم اليونسكو البلدان يف وضع وتنفيذ سياسات شاملة خاصة باملعلمني وتتماىش  010٤٥
مع سياسات قطاع التعليم وخططه. وستستخدم التوصيتان الصادرتان عامي ١966 و١997 بشأن أوضاع العاملني 
يف التعليم مع الدليل الذي ُوضع مؤخراً بشأن إعداد السياسات الخاصة باملعلمني، وهو دورة وخطة متاحة عرب اإلنرتنت، 
الخرباء  لجنة  أعضاء  وسيُحشد  والتعلم.  التدريس  وتقييم  الدراسية،  املناهج  مواءمة  وتعزيز  التقنية  املساعدة  لتقديم 
املشرتكة بني منظمة العمل الدولية واليونسكو واملعنية بتطبيق التوصيتني الخاصتني بأوضاع العاملني يف التعليم إلصدار 

توصيات يف هذا االتجاه.

االبتكارات التعليمية: سوف تعزز اليونسكو، تماشياً مع وظيفتها كمخترب لألفكار، االبتكارات الرتبوية الفعالة وتحددها  010٤6
التجارب  إىل  واستناداً  وممارساتهم.  باملعلمني  الخاصة  السياسة  لتحسني  وتتقاسمها  عليها  املنهجي  الطابع  وتضفي 
الحائزة عىل جوائز واملبادرات البارزة التي نُّفذت مع الرشكاء والشبكات واملنابر القائمة، مثل فريق العمل الدويل الخاص 
املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام ٢٠3٠، ستحدد اليونسكو الظروف املؤاتية لتوسيع نطاق املمارسات الجيدة 
واالبتكارات وتكرارها عرب املناطق الجغرافية ونظم السياسات. وستدعو اليونسكو، تماشياً مع وظيفتها التقنينية، ووفقاً 
للتوصيتني الخاصتني بأوضاع العاملني يف التعليم، إىل االستفادة من اإلمكانيات الكاملة للمعلمني، وإىل مشاركتهم يف 
الحوار االجتماعي ويف اتخاذ القرارات يف مجال التعليم لتعزيز وضعهم وحوافزهم والتزامهم، وستضطلع أيضاً بتقييم 

مساهماتهم يف وضع تصور جديد ملهنة التدريس.

املخرج ED6.1: تعزيز نظم التعليم من حيث القدرة عىل الصمود والجودة واإلنصاف من أجل االستجابة بمرونة 
لبيئات التعلم املتطورة والوفاء عىل نحو أفضل بااللتزامات املتعلقة بهدف التنمية املستدامة ٤

لم يحدث من قبُل أن كانت الدعوة إىل اإلنصاف يف التعليم وتعزيز جودته وأهميته عىل هذه الدرجة من القوة. فقد كشفت  010٤7
أزمة كوفيد-١9 هشاشة نظم التعليم التي لم يكن أي منها مستعداً ملعالجة آثار هذه األزمة وعواقبها. وقد تأثر أكثر من 
9٠% من املتعلمني بإغالق املؤسسات التعليمية، إىل جانب تزايد الفجوات التعليمية داخل البلدان وفيما بينها، وتعرض 
٢4 مليون شخص عىل األقل لخطر ترك الدراسة، مما زاد من األعداد الهائلة أصالً يف هذا الشأن. وعىل الرغم من أن 
أعداداً متزايدة من األطفال مقبلة عىل االلتحاق بالدراسة، فإن واحداً من كل ستة متعلمني تمتد أعمارهم من 6 إىل ١7 
عاماً سيكون مستبعداً من التعليم بحلول عام ٢٠3٠، ولن يكمل أربعة من كل عرشة شباب تعليمهم الثانوي. وكشفت 
األزمة أيضاً عن الرضورة امللحة لتعزيز جاهزية نظم التعليم ملواجهة الصدمات يف املستقبل، واحتمال انخفاض التمويل 

املخصص للتعليم.

وخالل الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5، ستضاعف اليونسكو جهودها الرامية إىل تعزيز قدرة نظم التعليم عىل الصمود وفعاليتها  010٤8
بالتزاماتها  أفضل  نحو  عىل  والوفاء  املتطورة  التعلم  لبيئات  بمرونة  االستجابة  أجل  من  التعليم  مستويات  عىل جميع 
إيالء اهتمام خاص ألفريقيا. وسيتحقق ذلك من خالل دعم إحداث تغيري يف  املستدامة 4، مع  التنمية  املتعلقة بهدف 
السياسات والخطط، ونظم اإلدارة والحوكمة، والرصد والتقييم، فضالً عن وضع املناهج الدراسية وإصالحها. وستُبذل 
الجهود الالزمة لتحسني مواءمة مختلف مجاالت السياسات وتعزيز قدرات التقييم الوطنية من أجل دعم تحسني نتائج 
التعلم، يف جميع مراحل العمر بدءاً من الطفولة املبكرة. وستؤدي معاهد الفئة ١ دوراً هاماً يف تنفيذ هذا امُلخرج، وال سيما 
ومكتب  الحياة،  مدى  للتعلم  اليونسكو  ومعهد  الرتبية،  لتخطيط  الدويل  اليونسكو  ومعهد  لإلحصاء،  اليونسكو  معهد 
الرتبية الدويل لليونسكو. وسيجري أيضاً، يف هذا املسعى، تعزيز الرشاكات، من خالل التحالف العاملي للتعليم، عىل سبيل 

املثال ال الحرص.
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السياسات والتخطيط والتمويل: ستدعم اليونسكو الهيئات الوطنية املعنية بالتعليم يف وضع وتنفيذ سياسات وخطط  010٤9
قائمة عىل األدلة من شأنها إدماج هدف التنمية املستدامة 4 وتعزيز التعلم مدى الحياة، مع ربط التعليم أيضاً بقطاعات 
السياسات ودعم  الحوارات بشأن  تحفيز  باملناخ. وسيشمل ذلك أيضاً  املتعلقة  العمالة الصحية والقضايا  أخرى، مثل 
النظم اإليكولوجية من أجل تحقيق ودعم املؤرشات املرجعية الدولية للنفقات العامة املتعلقة بالتعليم. وستُشّجع النهوج 
التشاركية والتصاعدية يف صياغة السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات يف مجال التمويل لضمان تبنّي هذه السياسات 
والقرارات. وسوف يؤدي معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية ومعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة دوراً رئيسياً يف 
هذه العملية، حيث يساهم معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية يف تقديم الدعم املتخصص لتنمية القدرات يف إطار 
تخطيط القطاع وإدارته، ويساهم معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة يف تحويل التعلم مدى الحياة إىل اسرتاتيجيات 

وسياسات وفرص تعلم.

نظم اإلدارة والرصد والتقييم: سينصب الرتكيز عىل تحسني إدارة القطاع وحوكمته، فضالً عن نظم الرصد والتقييم  010٥0
نهجي  اعتماد  من  والحد  املدني  واملجتمع  املحلية  واملجتمعات  واملدارس  بالتعليم  املعنية  املحلية  الهيئات  تمكني  بغية 
التجزئة والتقوقع يف تصميم السياسات وتنفيذها. وسيُقّدم الدعم الالزم لضمان توافر بيانات قوية ومصنفة يف الوقت 
املناسب، فضالً عن أدوات لرصد األداء من أجل توجيه عملية اتخاذ القرارات عىل جميع املستويات. وستوىل أيضاً األهمية 
لتعزيز وتوسيع النظم الوطنية املتكاملة للبيانات واملعلومات، بما يف ذلك نظم معلومات إدارة التعليم واستخدام مصادر 

البيانات غري العامة.

املناهج  010٥1 تطوير  يف  األعضاء  الدول  لليونسكو،  الدويل  الرتبية  مكتب  خالل  من  اليونسكو،  ستدعم  الدراسية:  املناهج 
الدراسية وإصالحها من زاوية منهجية. وسيُنّفذ ذلك من خالل التوجيه املنهجي، والدعم التقني، وتنمية القدرات، بما يف 
ذلك التعاون مع الجامعات، فضالً عن تعزيز الحوار بشأن السياسات وتبادل املمارسات الجيدة. واستناداً إىل الدروس 
املستفادة من أزمة كوفيد-١9، سيوىل االهتمام أيضاً للمناهج الدراسية الرقمية الهجينة لتعزيز التعليم عن بُعد والدراية 
الرقمية والقيام عىل نطاق أوسع بتعزيز أهمية تقديم التعليم وقدرته عىل الصمود وجودته، مع الرتكيز بوجه خاص عىل 
البلدان النامية. وسيجري أيضاً تعزيز التعاون مع قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية من أجل تعزيز إدراج التاريخ 

العام ألفريقيا يف املناهج الدراسية.

نتائج التعلم: ستُمنح األولوية مجدداً لضمان تحسني املواءمة بني السياسات، وأصول التدريس، وبيئات التعلم، وعمليات  010٥2
التقييم، بغية املساهمة يف تحسني نتائج التعلم. وسيُستفاد من »بيت التعلم العاملي« يف دعم تصميم وتنفيذ برامج مجدية 
وحلول مبتكرة، وتجميع موارد وخربات مختلف أعضاء التحالف العاملي للتعليم. وستدعم اليونسكو الدول األعضاء يف 
استخدام عمليات التقييم والشبكات اإلقليمية القائمة، وال سيما مخترب أمريكا الالتينية لتقييم جودة التعليم، وشبكة 
رصد جودة التعليم يف منطقة آسيا واملحيط الهادي، وشبكة التعليم والتعلم: شبكة املعلمني من أجل التحول يف أفريقيا.

لتوفري  010٥3 مقارنة،  وتحليالت  توجيهية،  ومبادئ  تقنية،  وأدوات  مستودعات،  إعداد  سيجري  ونرشها:  املعارف  توليد 
الدراسية،  واملناهج  وإدارته،  القطاع  بتخطيط  الخاصة  السياسات  بشأن  الحوار  وتعزيز  األدلة  عىل  قائمة  توجيهات 
شامل  نهج  اتباع  لضمان  االقتضاء  عند  الرشكاء  خربة  من  وسيُستفاد  والتعلم.  والتقييم  الرصد  عن  فضالً  والتقييم، 

للمنظومة، وستُدعم الجهود الرامية إىل نرش هذه املنافع العامة العاملية وتعزيز التعاون فيما بني البلدان.

املخرج ED7.2: اسرتشاد سياسات التعليم والقرارات املالية الرامية إىل تحقيق هدف التنمية املستدامة ٤ بتحسني 
التنسيق والبيانات والرصد واملعارف والرشاكات املبتكرة

لم يكن العالم، قبل ظهور جائحة كوفيد-١9، عىل املسار الصحيح املفيض إىل تحقيق هدف التنمية املستدامة 4. ويتعثر  010٥٤
عاملية  تعاون  آلية  وجود  وسيشكل  والدويل.  املحيل  التمويل  خفض  واحتمال  االقتصادي  الركود  بسبب  حالياً  التقدم 
معززة ومؤثرة يف مجال التعليم عنرصاً بالغ األهمية يف توجيه عملية إنعاش تعليمية شاملة ومرنة، ومسرتشدة ببيانات 
صحيحة ورصد سليم، ومدعومة برشاكات مبتكرة. وتمثل فرتة األعوام األربعة ٢٠٢٢-٢٠٢5 فرتة حاسمة يُستند إليها 
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يف التعبئة والتنسيق املعزز الذي تيرسه اليونسكو يف جميع مراحل التصدي لجائحة كوفيد-١9 من أجل تعبئة املزيد من 
املوارد السياسية والتقنية واملالية الالزمة لترسيع وترية التقدم. وقد وافق االجتماع العاملي للتعليم )ترشين األول/أكتوبر 
٢٠٢٠( عىل إجراءات ذات أولوية ألغراض اإلنعاش، وكلف اليونسكو بقيادة عملية تجديد آلية التعاون العاملية. ويتمثل 
بالسياسات وتمويلها وتنفيذها.  الخاصة  البيانات والتحليالت والقرارات  الربط بني  املنشودة يف تحسني  األهداف  أحد 
وستُستهل يف عام ٢٠٢١ اآللية امُلنَّشطة، التي تضم لجنة توجيهية ُمعّدلة معنية بهدف التنمية املستدامة الخاص بالتعليم 

حتى عام ٢٠3٠ وذات مهام محددة، وذلك بعد إجراء عملية تشاور واسعة النطاق.

واإلقليمي  010٥٥ العاملي  املستوى  عىل  الروابط  وتعزيز  التعليم،  مجال  يف  املعونة  فعالية  تحسني  الفعال  التنسيق  ويستلزم 
والقطري، فضالً عن مساءلة الحكومات واملجتمع الدويل. وستواصل اليونسكو أيضاً قيادة آليات التعاون اإلقليمية ودون 
اإلقليمية واملجموعات الرشيكة، مع إيالء اهتمام خاص لوضع آلية معززة للتنسيق وتبادل الخربات يف املناطق الفرعية 

الخمس يف أفريقيا، بالتعاون مع االتحاد األفريقي. 

وستُنّفذ أيضاً مهام اليونسكو، بوصفها املنسق العاملي لهدف التنمية املستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام ٢٠3٠،  010٥6
من خالل تعزيز البيانات والرصد. وسيظل التقرير العاملي لرصد التعليم - وهو املنشور الرئييس لليونسكو- وتقاريره 
أدلة  توفري  طريق  عن  املحرز  التقدم  لرصد  الرئيسية  العاملية  العامة  املنافع  من  الجنسانية  واستعراضاته  اإلقليمية 
وتحليالت موثوق بها لدعم صنع السياسات وتبادل املمارسات الجيدة. وعىل الصعيد اإلقليمي، الذي يربط بني اإلجراءات 
العاملية واإلجراءات القطرية، سرتكز املنظمة مجدداً عىل رصد التقدم املحرز وتقييمه وتقديم التقارير بشأنه، بوسائل 
تشمل التعاون مع املنظمات اإلقليمية، مثل االتحاد األفريقي بشأن اسرتاتيجية التعليم القارية ألفريقيا )٢٠١6-٢٠٢5(. 
وسيُدعم قدر أكرب من املساءلة ببيانات وأدلة أكثر إحكاماً، فضالً عن وضع مؤرشات مرجعية عىل الصعيد اإلقليمي، 

استناداً إىل خربة معهد اليونسكو لإلحصاء. 

القرارات  010٥7 لتوجيه  واملرّسعات  االبتكارات  تطوير  عن  فضالً  والرشاكات،  الرتويج  تعزيز  عىل  أيضاً  الرتكيز  وسينصب 
الخاصة بالسياسات. وستُواءم اجتماعات »اللجنة التوجيهية« الجديدة واللجان التوجيهية اإلقليمية مع املنتدى السيايس 
السياسات  بشأن  املناقشات  واملعارف  واألدلة  الرصد  بيانات  توجه  بحيث  املستدامة،  بالتنمية  املعني  املستوى  الرفيع 
عام ٢٠3٠،  إىل  املؤدي  املسار  يف  املبتكرة  الرشاكات  من  السياسية. وسيُستفاد  والنتائج  القرارات  عن  املساءلة  وتدعم 
وال سيما لتنفيذ املهام، بوسائل تشمل التحالف العاملي للتعليم الذي تقوده اليونسكو، واملنتدى املتعدد األطراف املعني 
بالتعليم، واملشاورة الجماعية للمنظمات غري الحكومية بشأن التعليم حتى عام ٢٠3٠، والجهات املانحة الرئيسية يف 
التنمية  بهدف  املتعلقة  وابتكاراتها  الجيدة  وممارساتها  معارفها  بتوحيد  أيضاً  اليونسكو  وستضطلع  التعليم.  مجال 

املستدامة 4 وإدارتها ونرشها عرب شبكاتها الواسعة النطاق ورشكائها.

املخرج ED8.8: االستفادة من التكنولوجيات واالبتكارات الرقمية لضمان تعلم أشمل وأكثر فعالية ومالءمة. 

أبرز تعطل التعليم العاملي الناجم عن جائحة كوفيد-١9 التحديات التي يواجهها التعليم والفرص املتاحة له عىل حد  010٥8
لدعم  التلفزيونية/اإلذاعية  والربامج  اإلنرتنت  الدورات عىل  بني  بلداً  أكثر من ١7٠  العاملي، جمع  الصعيد  سواء. وعىل 
االبتكار  باعتماد  التعجيل  إىل  مثيل  لها  يسبق  لم  التي  النطاق  الواسعة  االستجابة  هذه  أدت  وقد  التعلم.  استمرارية 
والتكنولوجيا عىل نطاق املنظومة، ومضاعفة الجهود الرامية إىل سد الفجوة الرقمية ببعديها التقني واإلنساني عىل حد 
سواء. ومع ذلك، وعىل الرغم من الجهود املبذولة يف هذا الشأن، ال يزال ثلث الطالب محرومني من فرص االستفادة من 
التعلم عن بُعد. وتشري التقارير إىل أن 8٢6 مليون طالب ال يمتلكون حاسوباً منزلياً وليس لدى 7٠6 ماليني طالب خدمة 
إنرتنت منزلية. وباإلضافة إىل االحتياجات الفورية املتعلقة بضمان استمرارية التعلم، أبرزت الجائحة أهمية التكنولوجيا 

واالبتكارات الرقمية يف تعزيز قدرة نظم التعلم عىل الصمود ويف وضع تصور جديد ملستقبل التعليم والتعلم.

وستُعّزز اليونسكو، يف سياق دورها كمخترب لألفكار، وظيفة الرصد التي تضطلع بها من خالل دعم البحوث املتعلقة  010٥9
بالتكنولوجيات الحديثة وآثارها عىل التعليم، وتتبادل سبل االسترشاف بشأن االبتكار الرقمي ومستقبل التعلم. واستناداً 
بني  املشرتكة  واالسرتاتيجيات   )٢٠٢5-٢٠٢١( التعليم  مجال  يف  التكنولوجي  باالبتكار  الخاصة  االسرتاتيجية  إىل 
القطاعات، سوف تشجع املنظمة التكنولوجيا املفتوحة وإتاحة موارد التعلم مجاناً بوصفها منافع عامة، وذلك لصالح 
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مناطق منها أفريقيا والدول الجزرية الصغرية النامية. وسيساهم ذلك مساهمة مبارشة يف تحقيق الناتج 8 من الهدف 
االسرتاتيجي الرابع، وكذلك الناتج ٢ من الهدف االسرتاتيجي األول. وستستفيد اليونسكو أيضاً من خربة معهدها الدويل 
لتكنولوجيات املعلومات لتعزيز القدرات الوطنية يف استخدام التكنولوجيا وتطوير التعلم عن بُعد، وستسعى أيضاً إىل 
أفضل. وستدعم  التعلم والتخفيف من حدتها عىل نحو  أزمة  لفهم  البيانات والذكاء االصطناعي  أدوات  االستفادة من 
اليونسكو االستخدام املبتكر للتكنولوجيا التي تعزز اإلنصاف واإلدماج وتسد الفجوة الرقمية، بما يف ذلك الفجوة الرقمية 

بني الجنسني.

لتوجيه  01060 إطاراً  اليونسكو  ستضع  بالتكنولوجيا:  واملعززة  الصمود  عىل  والقادرة  للجميع  الشاملة  التعلم  نظم 
تخطيط وبناء نظم تعليمية شاملة وقادرة عىل الصمود ومعززة بالتكنولوجيا. وعىل الصعيد القطري، سيعزز هذا اإلطار 
القدرات الوطنية يف مجال تخطيط هذه النظم، بما يف ذلك تطوير الكفاءات الرقمية للمعلمني والطالب، وتعزيز أصول 
التدريس املعززة بالتكنولوجيا، ودعم آليات التمويل والرشاكات املبتكرة. وسيُوّسع نطاق الدعم لتطوير التعليم عن بُعد 

واملنصات املختلطة مع تخطيط الحكومات للمستقبل عىل أساس الخطوط املختلطة.

املنافع العامة الرقمية ألغراض التعليم: سوف تبذل الجهود الالزمة لدعم مستودعات املنافع العامة الرقمية للتعليم  01061
وتوسيع نطاقها من خالل تنظيم منصات تعلم رقمية مفتوحة، وتوفري األدوات الرقمية، وإتاحة املضمون مجاناً بغية 
تعزيز اإلنصاف واإلدماج وسد الفجوة الرقمية. وسيُعّزز التعاون مع قطاع االتصال واملعلومات لتشجيع تطوير املوارد 
التعليمية املفتوحة وتنويعها، بما يتماىش مع توصية عام ٢٠١9 بشأن املوارد التعليمية املفتوحة. وعىل الصعيد القطري، 
سيوىل االهتمام لبناء القدرات املؤسسية لتطوير موارد التعلم الرقمي املالئمة محلياً، مع إعطاء األولوية للمتعلمني من 

األقليات والجماعات اللغوية والثقافية املنتمية إىل الشعوب األصلية.

االستفادة من البيانات وأدوات الذكاء االصطناعي ألغراض التعلم: ستدعم اليونسكو وضع نظام مشاعات عاملية  01062
للبيانات بغية رصد حاالت الترسب/االنقطاع عن الدراسة وفقدان التعلم وقياسها وتوقعها. وسيستعرض هذا النظام 
آثار الذكاء االصطناعي واالبتكارات الرقمية الناشئة األخرى عىل مستقبل التعلم. وسيدعم أيضاً تطوير القدرات يف مجال 
استخراج البيانات لتعزيز تخطيط وإدارة نظم التعليم وتبادل املمارسات الواعدة يف إطار االستفادة من البيانات الالزمة 
إلدارة التعلم. وسيتواصل تطوير وتعزيز تنفيذ املبادئ األخالقية املتعلقة باستخدام بيانات املتعلمني والذكاء االصطناعي 
الذي  القطاعات  بني  املشرتك  الربنامج  واإلنسانية ويف سياق  االجتماعية  العلوم  بالتعاون مع قطاع  والتعلم  التعليم  يف 

يتناول »الذكاء االصطناعي: األخالقيات واالبتكار الرقمي«.

تطوير الكفاءات يف مجال الذكاء االصطناعي: سيوضع إطار مرجعي بشأن الكفاءات يف مجال الذكاء االصطناعي  01063
من أجل إزكاء الوعي وبناء القدرات املتعلقة بتطوير املعارف واملهارات والقيم الالزمة للعيش والعمل يف عرص الذكاء 
االصطناعي. وسييرس هذا اإلطار كذلك تخطيط مناهج الذكاء االصطناعي الوطنية أو املؤسسية لفائدة التعليم املدريس، 
مسرتشداً يف ذلك بمبدأ تعزيز مصالح وكفاءات الفتيات والفتيان عىل حد سواء. وسيسهم ذلك أيضاً يف الربنامج املشرتك 

بني القطاعات الذي يتناول »الدراية اإلعالمية واملعلوماتية والكفاءات الرقمية«.

املخرج ED9.2: وضع تصور جديد للتعليم والتعلم من خالل البحوث الجامعة للتخصصات، واالسترشاف، ومناقشة 
السياسات العامة

نحن اآلن يف منعطف حاسم من تاريخ البرشية، حيث تجعل اتجاهات التنمية املتناقضة طريقنا نحو تحقيق مستقبلنا  0106٤
املشرتك محفوفاً باملصاعب. فعىل مدى العقود الثالثة املاضية، تراجعت مستويات الفقر يف العالم بينما ازدادت أوجه 
التفاوت. وقد استفاد املاليني من الناس من النمو االقتصادي، ومع ذلك، تسارعت وترية تغري املناخ وتدهور البيئة عىل 
التوترات  اآلن مقارنة بأي وقت مىض، ولكن  نحو لم يسبق لها مثيل. وأصبح األفراد واملجتمعات املحلية أشد ترابطاً 
العلمي  التقدم  الضغوط. ويبرش  االجتماعي من  التماسك  االزدياد، ويعاني  آخذة يف  الثقة  انعدام  االجتماعية ومشاعر 
بالخري، مثله يف ذلك مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء االصطناعي، ولكنه ال يتصدى للمخاطر املصاحبة للتحوالت التي 

نمثل جزءاً منها. وقد أتاح التوسع التعليمي فرصاً للكثريين، ولكنه خّلف أعداداً كبرية من املستبعدين.
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وتثري االتجاهات الحالية تساؤالت عن آفاق املستقبل املستدام، ولكن يمكن تحويل املستقبل إىل فضاءات للتغيري اإليجابي  0106٥
لفائدة األفراد واملجتمعات وكوكب األرض. ويمثل التعليم واملعرفة موردين من املوارد الحيوية لتحقيق ذلك. بيد أن طرق 
تنظيم التعليم وهيكلة فرص التعلم يف جميع أنحاء العالم ليست كافية لضمان املساواة بني الجنسني وتكافؤ الفرص 
بينهما، وازدهار املجتمع البرشي، والسالم الدائم، وجعل كوكب األرض صالحاً للعيش، وتحقيق التقدم املشرتك الذي 
يعود بالفائدة عىل الجميع. وال تنجم املصاعب عن نقص الوسائل فحسب، بل إنها متجذرة أيضاً يف عدم قدرتنا عىل 
التفكري بطريقة مختلفة يف مسائل املعارف والتعلم والتعليم. وعلينا أن نضع تصوراً جديداً للتعليم والتعلم، يف تنوعهما، 
وقد  العامة.  السياسات  ومناقشة  األدلة،  عىل  القائم  واالسترشاف  والعلوم،  للتخصصات،  الجامعة  البحوث  خالل  من 
أصبحت رضورة التحول هذه واضحة بقدر متزايد يف أعقاب االضطرابات االقتصادية واالجتماعية والتعليمية الناجمة 

عن جائحة كوفيد-١9.

مركز البحوث املعني باملعارف والتعلم والتعليم: ستعزز اليونسكو دورها كمنظمة تُعنى باملعرفة من خالل تعزيز  01066
أوجه التآزر وتقوية عملها التحلييل، والبحوث، والبيانات، وتوليد املعارف يف مجايل التعليم والتعلم. وسيِعد مركز البحوث 
الجامع للتخصصات مقاالت تحليلية ودراسات ومقاالت بحثية وتقارير خرباء بشأن القضايا املتعلقة بإحداث تحّول يف 
التعليم والتعلم، والتعلم االجتماعي واملدني يف العرص الرقمي، والتكنولوجيا ونظم التعلم، وحوكمة التعليم واملعارف. 
وسيعزز املركز املعارف التي يولدها الربنامج الرئييس األول، بما يف ذلك معاهد الفئة ١ واملكاتب امليدانية، ويستفيد من 
برنامج توأمة الجامعات وكرايس اليونسكو الجامعية، ويدمج البحوث ذات الصلة باملوضوع التي تصدرها قطاعات أخرى 
العلمية واألخالقيات. وسيوىل  الشعوب األصلية والثقافة والسياسات  التكنولوجيا والذكاء االصطناعي ومعارف  بشأن 

اهتمام خاص السرتاتيجيات النرش ورصد أثر/تأثري هذه األنشطة املعرفية عىل سياسات التعليم وبحوثه وممارساته.

مستقبل التعليم والتعلم: استناداً إىل األعمال التي اضطلعت بها اللجنة الدولية املعنية بمستقبل الرتبية والتعليم يف  01067
الفرتة ٢٠٢٠-٢٠٢١، ستدعم اليونسكو مشاركة العديد من الجماعات يف مجاالت الرؤية والتأطري واملسارات املقرتحة 
بشأن  والحوار  العاملي  للحوار  منرب  بمثابة  التقرير  وسيكون  والتعلم.  للتعليم  جديد  تصور  لوضع  اللجنة  تقرير  يف 
السياسات، يف املنتديات العاملية والوطنية واملحلية، وجدول أعمال للبحوث االسترشافية، وسيكون كذلك مصدر إلهام 
واملقاالت  الفكرية،  واملقاالت  املدونات،  إصدار  وسيكون  التعليمية.  واملشاعات  املعارف  مجال  يف  املبتكرة  للممارسات 
البحثية االسترشافية، وموارد الوسائط املتعددة، بمثابة دعم لوظيفة مخترب األفكار التي تضطلع بها اليونسكو يف مجال 
رسم مستقبل التعليم. ويرمي مركز بحوث التعليم ومبادرة مستقبل التعليم كالهما يف نهاية املطاف إىل تعزيز القيادة 

الفكرية التي تضطلع بها اليونسكو يف إطار دورها الرائد يف مجال التعليم يف خطة عام ٢٠3٠ وما بعدها.
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ثانياً •  الربنامج الرئييس األول: مصفوفة النتائج

الناتج 1: تعزيز التعليم الجيد والشامل للجميع وفرص التعّلم مدى الحياة للجميع

المخرج ED1.1: تزويد نظم التعليم بما يلزم لتعزيز اإلدماج والتصدي للتهميش والنهوض بالحقوق، ويشمل ذلك نظم التعليم في 
األوضاع المتأثرة باألزمات

هدف عام ٢٠٢3خط األساس لعام ٢٠٢٠مؤشرات األداء

عدد البلدان التي تلقت الدعم إلدماج الحق في التعليم في   -١
تشريعاتها وسياساتها بما يتماشى مع األطر وااللتزامات 

الدولية

٢8 )١4 في أفريقيا وواحدة من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية(

3٠ )١6 في أفريقيا و4 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

وضع إطار لتطوير الحق في التعليم واحدغير متاح٢- 

عدد البلدان التي تلقت الدعم لتلبية احتياجات التعلم للفئات   -3
المهمشة من خالل سياسات وممارسات شاملة للجميع*

٢7 )٢ في أفريقيا و5 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

3٠ )3 في أفريقيا و5 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

عدد البلدان التي تلقت الدعم لتعزيز السياسات والبيانات   -4
واآلليات المتعلقة باالعتراف بالتعلم المسبق لألشخاص 

المتضررين من األزمات وبمؤهالتهم، مما يسهم في االتفاق 
العالمي بشأن الالجئين

١٠ )4 في أفريقيا(4 )٢ في أفريقيا(

ينطبق هذا املؤرش أيضاً عىل املخرج IP3.5 للربامج املشرتكة بني القطاعات: »تعزيز القدرات من أجل حماية معارف السكان األصليني وثقافاتهم ولغاتهم   *

وصونها وتعزيزها«.

المخرج ED2.1: اتسام نظم التعليم الكفيلة بإحداث التحول المنشود على الصعيد الجنساني بالقدرة على تمكين المتعلمين، وضمان 
وجود بيئات تعّلم آمنة، وإزالة الحواجز التعليمية التي تعترض سبيل الفتيات والنساء بوجه خاص، والتي تفاقمت بسبب أزمة التعلم

هدف عام ٢٠٢3خط األساس لعام ٢٠٢٠مؤشرات األداء

عدد البلدان التي تلقت الدعم لتحسين البيانات وتوليد   -١
المعارف وإجراء حوار بشأن السياسات لضمان المساواة بين 

الجنسين في التعليم ومن خالله  

١3 )7 في أفريقيا و٢ من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

١8 )9 في أفريقيا و٢ من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

عدد البلدان التي جرى فيها استعراض قوانين وسياسات   -٢
وخطط واستراتيجيات وتمخضت عنها توصيات، من أجل 

تنفيذ وإنفاذ المساواة بين الجنسين في التعليم ومن خالله

٢3 )١١ أفريقيا(١9 )9 في أفريقيا(

عدد المتعلمين )الذكور/اإلناث( الذين بإمكانهم االلتحاق   -3
بتعليم وتعلم جيدين وكفيلين بتحقيق تحّول من المنظور 

الجنساني

١٠ ماليين )إناث: 6 ماليين؛ ذكور: 
4 ماليين(

١4 مليون )إناث: 8 ماليين؛ ذكور: 
6 ماليين(

عدد البلدان التي عززت فرص استفادة الفتيات والنساء من   -4
المهارات الرقمية الموسعة المنصفة للجنسين وفرص التعليم 

في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

١8 )١١ في أفريقيا وواحدة من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية(

٢5 )١5 في أفريقيا و٢ من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(
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المخرج ED4.1: تزويد المتعلمين بالمهارات المناسبة لتلبية متطلبات األفراد وسوق العمل والمجتمع من خالل محو األمية والتعليم 
والتدريب في المجال التقني والمهني والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتعليم العالي

هدف عام ٢٠٢3خط األساس لعام ٢٠٢٠مؤشرات األداء

عدد البلدان التي تلقت الدعم لوضع أو تنفيذ سياسات   -١
واستراتيجيات بشأن تنمية المهارات من أجل العمل والحياة 

ضمن سياسات التعلم مدى الحياة وخططه ومساراته

١٢ )8 في أفريقيا وواحدة من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية(

٢٠ )9 في أفريقيا و٢ من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

عدد البلدان، وال سيما البلدان التي يقل فيها معدل اإللمام   -٢
بالقراءة والكتابة عن 5٠% والبلدان التسعة ذات األعداد 

الضخمة من السكان، التي تلقت الدعم لتحسين محو أمية 
الشباب والكبار بوسائل منها استخدام التكنولوجيات الرقمية

٢3 )8 في أفريقيا وواحدة من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية(

35 )١5 في أفريقيا وواحدة من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية(

عدد البلدان التي تلقت الدعم لتوسيع نطاق تعليم العلوم   -3
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

٢٠ )9 في أفريقيا و٢ من الدول ١5 )5 في أفريقيا(
الجزرية الصغيرة النامية(

عدد الشباب )الذكور/اإلناث( الملتحقين بالتعليم والتدريب   -4
في المجال التقني والمهني والمزودين بالمهارات الرقمية 

7٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠١ ٠

عدد البلدان التي تدعمها اليونسكو لتوسيع نطاق توفير   -5
االنتفاع بالتعليم العالي المنصف والمراعي لالعتبارات 

الجنسانية والمضمون الجودة

٢5 )5 في أفريقيا وواحدة من ٢٠
الدول الجزرية الصغيرة النامية(

عدد البلدان المنضمة إلى االتفاقيات اإلقليمية والعالمية   -6
المتعلقة باالعتراف بالدراسات والمؤهالت. 

١5 )5 في أفريقيا وواحدة من ١5
الدول الجزرية الصغيرة النامية(

المخرج ED5.1: تدريب المعلمين ودعمهم لمواجهة التغيّرات التي أحدثتها أزمة كوفيد-19 ولتحسين نتائج التعلم

هدف عام ٢٠٢3خط األساس لعام ٢٠٢٠مؤشرات األداء

عدد المعلمين )الذكور/اإلناث( المدربين على أصول التدريس   -١
االبتكارية والشاملة للجميع والمراعية لالعتبارات الجنسانية، 

في مجاالت منها مجال التكنولوجيات الرقمية والتعلم عن بُعد 
والتعليم المختلط، وتمثل نسبة مئوية منهم معلمين ومربين 

في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، 
والتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وتعّلم الكبار 

وتعليمهم، ومحو األمية 

٠٠٠ ٠٠٠ ١ )٠٠٠ 3٠٠ في غير متاح
أفريقيا(

عدد البلدان التي تلقت الدعم لوضع وتعزيز السياسات   -٢
الخاصة بالمعلمين، ومواءمة أصول التدريس مع احتياجات 

المتعلمين، والمناهج الدراسية والتقييم من منظور التعلم 
مدى الحياة 

5٠ )١5 في أفريقيا(44 )7 في أفريقيا(

عدد مؤسسات تدريب المعلمين التي تلقت الدعم إلدماج   -3
التعليم من أجل التنمية المستدامة والمواطنة العالمية والتعلم 

االجتماعي والعاطفي في مناهجها الدراسية وبرامجها المعنية 
بالتطوير المهني المستمر 

٢٠ )5 في أفريقيا(غير متاح

عدد االبتكارات التي تسنى تحديدها وإضفاء الطابع المنهجي   -4
عليها، بوسائل منها التعاون مع الشركاء ومنح الجوائز 

للمعلمين، وإتاحتها على نطاق واسع لتحسين السياسات 
الخاصة بالمعلمين وبممارساتهم 

توسيع نطاق ١٠ برامج ابتكاريةغير متاح
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المخرج ED6.1: تعزيز نظم التعليم من حيث القدرة على الصمود والجودة واإلنصاف من أجل االستجابة بمرونة لبيئات التعلم 
المتطورة والوفاء على نحو أفضل بااللتزامات المتعلقة بهدف التنمية المستدامة ٤

هدف عام ٢٠٢3خط األساس لعام ٢٠٢٠مؤشرات األداء

عدد البلدان التي تلقت الدعم الستعراض األطر القطاعية   -١
الخاصة بالسياسات والتخطيط والتمويل ومواءمتها مع هدف 

التنمية المستدامة 4 

3٠ )١3 في أفريقيا و3 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

35 )٢٠ في أفريقيا و3 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

عدد البلدان التي تلقت الدعم لتحسين اإلدارة، ونظم الحوكمة،   -٢
والمعلومات اإلدارية، والرصد والتقييم على مستوى القطاع

١8 )9 في أفريقيا و5 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

3٠ )١5 في أفريقيا و6 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

عدد البلدان التي تلقت الدعم لالضطالع بتطوير وإصالح   -3
المناهج الدراسية التي تنطوي أيضاً على منظور جنساني

٢٠ )8 في أفريقيا و3 من الدول ١5 )7 في أفريقيا(
الجزرية الصغيرة النامية(

عدد البلدان التي تلقت الدعم لتحسين نتائج التعلم، بما في   -4
ذلك التحفيز المبكر من خالل تحسين مواءمة السياسات 

وأصول التدريس والبيئات وعمليات التقييم، واالستفادة من 
مهمة "بيت التعلم العالمي"

35 )7 في أفريقيا و5 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

45 )8 في أفريقيا و6 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

عدد المستودعات، واألدوات التقنية، والمبادئ التوجيهية،   -5
والتحليالت المقارنة المتاحة لدعم تخطيط التعليم، 

وإدارة القطاع، والمناهج الدراسية، واالختبار والرصد  
والتقييم والتعلم

٢٠ 45

الناتج 2: تعزيز التنسيق الدويل لتحقيق هدف التنمية املستدامة ٤، ووضع برنامج العمل العاملي الخاص بالتعليم 
استناداً إىل البحث واالسترشاف واالبتكار

المخرج ED7.2: استرشاد سياسات التعليم والقرارات المالية الرامية إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة ٤ بتحسين التنسيق 
والبيانات والرصد والمعارف والشراكات المبتكرة

هدف عام ٢٠٢3خط األساس لعام ٢٠٢٠مؤشرات األداء

األخذ ببرنامج سياسي عالمي معدل بشأن هدف التنمية   -١
المستدامة 4 وما يرتبط بهذا البرنامج من آليات تنسيق 

إقليمية، ألغراض رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 4، 
وإخضاع أعضائه للمساءلة، وتحديد أولويات التعليم ومهامه 

العالمية 

اللجنة التوجيهية المعنية بهدف 
التنمية المستدامة الخاص بالتعليم 

حتى عام ٢٠3٠

وضع برنامج سياسي عالمي معدل 
بشأن هدف التنمية المستدامة 4 

وآليات تنسيق إقليمية تعمل باتساق 
ضمن إطار للرصد والمساءلة

عدد األنشطة/المشاريع/اتفاقات التمويل المشتركة التي   -٢
جرى حشدها، بوسائل منها التحالف العالمي للتعليم الذي 
تقوده اليونسكو، مما يساهم في تبادل المعارف والخبرات 
والموارد من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق هدف التنمية 

المستدامة 4

5 مهام بقيادة اليونسكو مرتبطة غير متاح
بمؤشرات القياس المرجعي 

الخاصة بهدف التنمية المستدامة 4

عدد التقارير العالمية واإلقليمية عن رصد هدف التنمية   -3
المستدامة 4، وتحليل أثر السياسات، واالبتكارات، والمسّرعات 
التي تُنتج وتُنشر )بما في ذلك التقرير العالمي لرصد التعليم 

والتقرير العالمي بشأن تعّلم الكبار وتعليمهم(

إصدار تقرير عالمي واحد لرصد 
التعليم وتقريرين إقليميين لرصد 

ً التعليم سنويا

إصدار تقرير عالمي واحد لرصد 
التعليم وتقريرين إقليميين لرصد 

التعليم سنوياً؛ وإصدار تقرير رصد 
إقليمي واحد على األقل في كل 

منطقة، بمشاركة الدول األعضاء 
والجهات المعنية، وتقرير توليفي 
عالمي واحد؛ وتقرير عالمي واحد 

بشأن تعّلم الكبار وتعليمهم
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المخرج ED9.2: وضع تصور جديد للتعليم والتعلم من خالل البحوث الجامعة للتخصصات، واالستشراف، ومناقشة 
السياسات العامة

هدف عام ٢٠٢3خط األساس لعام ٢٠٢٠مؤشرات األداء

عدد المنتجات البحثية والمعرفية المتاحة بشأن قضايا التعليم   -١
الرئيسية)١-١( مع أدلة على األثر/التأثير )١-٢(

خط األساس ١-١: 35 )١5 دراسة 
بحثية عالمية/إقليمية؛ و١٢ مقالة 

فكرية قصيرة؛ و8 وثائق لمرافق 
إدارة المعارف نُشرت في الفترة 

)٢٠٢٠-٢٠٢١

خط األساس ١-٢: غير معروف

الغاية ١-١: 43 )نشر ١5 دراسة 
بحثية عالمية/إقليمية؛ و٢٠ مقالة 

فكرية قصيرة بشأن مستقبل 
التعليم؛ و8 أبحاث تعليمية ووثائق 

عمل استشرافية(

الغاية ١-٢: زيادة سنوية بنسبة 
5% في نسبة بروز المنتجات 

المعرفية وتأثيرها في السياسات 
العامة والبحوث

عدد منتديات البحوث العالمية واإلقليمية التي نُّظمت بشأن   -٢
مستقبل التعلم والتعليم، بوسائل منها التعاون مع كراسي 

اليونسكو الجامعية

6 على األقل في الفترة 
٢٠٢٠-٢٠٢١

١٠ على األقل على الصعيدين 
العالمي واإلقليمي

أدلة على أثر تقرير اللجنة الدولية المعنية بمستقبل التربية   -3
والتعليم على السياسات والبحوث واإلجراءات

نشر تقرير عن مستقبل التعليم 
بلغتين من لغات األمم المتحدة 
)٢٠٢١(؛ وتنظيم 3٠ إصداراً/

منتديات بشأن السياسات في فترة 
العامين عقب إصدار منشور "إعادة 

التفكير في التربية والتعليم" 
)٢٠١5(

نشر تقرير عن مستقبل التعليم بما 
مجموعه ١5 لغة؛

 + ٠٠٠ ٢5٠ تنزيل لتقرير 
مستقبل التعليم و5٠ مقالة إعالمية؛ 

وتنظيم ما ال يقل عن 3٠ إصداراً 
أو منتدى للسياسات على الصعيد 

العالمي أو اإلقليمي أو الوطني 
بشأن تقرير مستقبل التعليم؛ ونشر 

6 أمثلة سنوياً تبين األثر الذي 
تحدثه السياسات

الناتج 7: تعزيز اإلدماج ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية والقوالب النمطية

المخرج ED3.7: تمكين المتعلمين من خالل التعليم الكفيل بإحداث التحول المنشود من أجل التمتع بحياة صحية وتعزيز التنمية 
المستدامة والتفاعل مع العالم كمواطنين عالميين مبدعين ومسؤولين 

هدف عام ٢٠٢3خط األساس لعام ٢٠٢٠مؤشرات األداء

عدد البلدان التي تلقت الدعم إلدماج اإلجراءات البيئية   -١
والمناخية كعنصر أساسي من عناصر المناهج الدراسية*

١٠ )3 في أفريقيا و3 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

3٠ )١٠ في أفريقيا و١٠ من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

عدد المتعلمين )الذكور/اإلناث( الذين استفادوا من التعليم   -٢
من أجل الصحة والمواطنة العالمية على أساس المهارات 
الحياتية ومن التربية الجنسية، في الحاالت التي استفادت 

فيها الوزارات والشركاء اآلخرون من دعم اليونسكو

٠٠٠ 98٠ 4١ )ذكور/إناث – 
سيجري تأكيده(

٠٠٠ 7٠٠ 45 )ذكور/إناث – 
سيجري تأكيده(

عدد المهنيين في مجال التعليم وراسمي السياسات )الذكور/  -3
اإلناث( الذين تلقوا الدعم لتعزيز المشاركة النشطة للمتعلمين 

في العالم كمواطنين عالميين مسؤولين ومبدعين

7٠٠ مهني وراسم سياسات

)375 ذكراً/3٢5 أنثى(

٠٠٠ ١5 )5٠٠ 6 ذكر و5٠٠ 8 
أنثى(

عدد البلدان التي تلقت الدعم إلدماج الثقافة في سياساتها   -4
وبرامجها التعليمية، بغية تحسين نوعيتها وجدواها**

7٠٠ مهني وراسم سياسات )375 
ذكراً/3٢5 أنثى(

٢٠ )4 في أفريقيا و٢ من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(
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عدد الشباب )الذكور/اإلناث( الذين يتلقون التعليم   -5
والمعلومات لمقاومة أيديولوجيات العنف والكراهية وتعزيز 

مبادئ حقوق اإلنسان واحترام التنوع الثقافي والمساواة بين 
الجنسين وسيادة القانون

٠٠٠ 3٠غير متاح

عدد البلدان التي تدعمها اليونسكو إلدماج عناصر مبتكرة   -6
نتيجة لالختبارات التجريبية في شبكة المدارس المنتسبة

4٢ )١٠ في أفريقيا و٢ من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

9٠ )٢٠ في أفريقيا و١١ من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

عدد البلدان التي تشارك بنشاط في أنشطة اليونسكو وتتلقى   -7
الدعم من المنظمة في المسائل المتصلة بالتنمية المستدامة، 

والمواطنة العالمية، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، 
والصحة والرفاهية

95 )3٠ في أفريقيا و١٠ من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

١6٠ )45 في أفريقيا و٢٠ من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية(

ينطبق هذا املؤرش أيضاً عىل املخرج IP2.3 للربامج املشرتكة بني القطاعات: »تعزيز التعليم البيئي لتزويد املتعلمني بوسائل التصدي للتحديات البيئية العاملية«.   *

ينطبق هذا املؤرش أيضاً عىل املخرج IP1.1 للربامج املشرتكة بني القطاعات: »تعزيز القدرات من أجل االرتقاء بجودة التعليم وحفز اإلبداع وترويج احرتام التنوع    **

الثقايف«.

الناتج 8: تعزيز تبادل املعارف وتنمية املهارات يف العرص الرقمي

المخرج ED8.8: االستفادة من التكنولوجيات واالبتكارات الرقمية لضمان تعلم أشمل وأكثر فعالية ومالءمة. 

هدف عام ٢٠٢3خط األساس لعام ٢٠٢٠مؤشرات األداء

عدد البلدان التي تلقت الدعم لتطوير نظم تعلم شاملة   -١
للجميع وقادرة على الصمود ومعززة بالتكنولوجيا )١-١( و/

أو لالستفادة من التكنولوجيات الناشئة في تعزيز عمليات 
التعليم/التعلم وإدارة التعليم )١-٢(*

خط األساس ١-١: ١٠ )5 في 
أفريقيا و٢ من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية(

خط األساس ١-٢: 3 )واحد في 
أفريقيا وواحدة من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية(

الغاية ١-١: ٢٠ )١٢ في أفريقيا 
و٢ من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(

الغاية ١-٢: ١٠ )3 في أفريقيا 
و٢ من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(

تعزيز وتوسيع مستودعات منصات التعلم اإللكتروني   -٢
المفتوحة المصدر، واألدوات الرقمية، وموارد التعليم المفتوح 

المالئمة محلياً )٢-١( وتوسيع قاعدة المستخدمين )٢-٢( 

خط األساس ٢-١: صفر

خط األساس ٢-٢: غير معروف

الغاية ٢-١: ١

الغاية ٢-٢: زيادة بنسبة ٢٠% في 
قاعدة المستخدمين

عدد ونوعية الموارد الالزمة لتنمية الكفاءات في مجال الذكاء   -3
االصطناعي مع التركيز على طالب المراحل التعليمية من 
رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر، وال سيما الفتيات 

)3-١(، واألطر التوجيهية لالستخدام األخالقي للذكاء 
االصطناعي في التعليم، الخالية من التحيز الجنساني 

والقوالب النمطية )3-٢(**

خط األساس 3-١: إنشاء مستودع 
واحد في الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١

خط األساس 3-٢: إعداد مشروع 
إطار واحد في الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١

الغاية 3-١: مستودع شامل واحد 
للموارد 

الغاية 3-٢: وضع إطار توجيهي 
واحد ونشره

ينطبق هذا املؤرش أيضاً عىل املخرج IP4.8 للربامج املشرتكة بني القطاعات: »تعزيز القدرات لتمكني املتعلمني من خالل تزويدهم بالكفاءات الرقمية ومهارات    *

الدراية اإلعالمية واملعلوماتية«.
ينطبق هذا املؤرش أيضاً عىل املخرج IP5.9 للربامج املشرتكة بني القطاعات: »تعزيز القدرات املؤسسية يف مجال الذكاء االصطناعي يف جميع مجاالت اختصاص    **

اليونسكو، والتصدي يف الوقت نفسه للتحديات األخالقية وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية«.
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ثالثاً  •  الربنامج الرئييس األول: املوارد

الرتبية
 امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

٥3٤.6 مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

المخرج

التوزيع بحسب مصدر األموال

املجموع3 الربنامج 
العادي1

الصناديق 
املدرة للدخل

املساهمات الطوعية
مجموع 

املساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 

املساهمات 
الطوعية

املساهمات 
الطوعية 
املتسلمة

الفجوة 
التمويلية

1.ED1 تزويد نظم التعليم بما يلزم لتعزيز اإلدماج والتصدي للتهميش
والنهوض بالحقوق، ويشمل ذلك نظم التعليم في األوضاع المتأثرة 

باألزمات

  6 946    -    -  4 875  35 ٠٠٠  39 87٤  ٥6 821

1.ED2 اتسام نظم التعليم الكفيلة بإحداث التحول المنشود على الصعيد
الجنساني بالقدرة على تمكين المتعلمين، وضمان وجود بيئات تعّلم 
آمنة، وإزالة الحواجز التعليمية التي تعترض سبيل الفتيات والنساء 

بوجه خاص، والتي تفاقمت بسبب أزمة التعلم

  6 ٠33    -    -  7 785  ١5 ٠٠٠  22 78٥  28 818

1.ED4 تزويد المتعلمين بالمهارات المناسبة لتلبية متطلبات األفراد وسوق
العمل والمجتمع من خالل محو األمية والتعليم والتدريب في المجال 

التقني والمهني والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
والتعليم العالي 

  ١١ 378    -    -  35 ١88  4٠٠٠ ٠  7٥ 188  86 ٥66

1.ED5 تدريب المعلمين ودعمهم لمواجهة التغيّرات التي أحدثتها أزمة
كوفيد-١9 ولتحسين نتائج التعلم

  9 ١4١٢  -    -    ٠ 559  4٥  ٠٠٠ ٠2 ٥٥9  61 699

1.ED6 تعزيز نظم التعليم من حيث القدرة على الصمود والجودة واإلنصاف
من أجل االستجابة بمرونة لبيئات التعلم المتطورة والوفاء على نحو 

أفضل بااللتزامات المتعلقة بهدف التنمية المستدامة 4 

  8 465    -    -  ١7 4٠٢  3٤  ٠٠٠ ١8 ٤02  ٥6 867

2.ED7 استرشاد سياسات التعليم والقرارات المالية الرامية إلى تحقيق هدف
التنمية المستدامة 4 بتحسين التنسيق والبيانات والرصد والمعارف 

والشراكات المبتكرة 

  8 935    -    -  7 33١١  ٢ 999  19 331  28 266

2.ED9 وضع تصور جديد للتعليم والتعلم من خالل البحوث الجامعة
للتخصصات، واالستشراف، ومناقشة السياسات العامة

  3 86٢٠٠  -    -    ٠  8 ٠٠٠  8 200  12 060

7.ED3 تمكين المتعلمين من خالل التعليم الكفيل بإحداث التحول المنشود من
أجل التمتع بحياة صحية وتعزيز التنمية المستدامة والتفاعل مع العالم 

كمواطنين عالميين مبدعين ومسؤولين

  ١٢ ١١8    -    -  ٢3 766  35 ٥  ٠٠٠8 766  69 89٤

8.ED8 االستفادة من التكنولوجيات واالبتكارات الرقمية لضمان تعلم أشمل
وأكثر فعالية ومالءمة

  4 933    -    -  3 839  ٠٠٠ ١٢  1٥ 839  20 772

761 ٤11  9٤٥ 3٤0  999 227 9٤6 112  -    -    816 70  المجموع الفرعي

معاهد اليونسكو للتربية 

)IBE( 0٤8 19  000 1٥  ٠٠٠ ١5  -    -    -    ٠48 4  مكتب التربية الدولي لليونسكو

)IIEP( 000 ٥٥  720 ٥0  7٢٠ ٢6  ٠٠٠ ٢4  -    -    ٢8٠ 4  معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية

)UIL( 9٥٥ 12  388 11  6٠6 8  78٢ ٢  -    -    567 ١  معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة

)IITE( ٥٥٥ 2  837 1  ٠٠٠ ١  837  -    -    7١8  معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية

)IICBA( 322 1٤  3٤1 12  ٠٠٠ ١١  34١ ١  -    -    98١ ١  معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا

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

  ١ 733    -    -    -  ٠٠٠ ١  1 000  2 733

معهد المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية المستدامة التابع 
)MGIEP( لليونسكو

  493    -    -    -  7 4٠٠  7 ٤00  7 893

٥06 11٤  686 99  726 70  960 28  -    -    820 1٤  المجموع الفرعي، معاهد اليونسكو للتربية
267 ٥26  631 ٤٤0  72٥ 298 906 1٤1  -    -    636 8٥  المجموع، البرنامج الرئيسي األول

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ  ١ 
وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية. ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ  ٢
امليزانية تشمل مساهمة الربنامج الرئييس األول يف الربامج املشرتكة بني القطاعات واملخرجات املرتبطة بها، كما هو مبنيَّ يف اسرتاتيجية التنفيذ.  3
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إسهام معاهد اليونسكو للرتبية يف تحقيق مخرجات الربنامج الرئييس األولالرتبية
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

المخرج

مكتب التربية 
الدولي 

لليونسكو 
)IBE(

معهد 
اليونسكو 

الدولي 
لتخطيط 
التربية 
)IIEP(

معهد 
اليونسكو 

للتعّلم مدى 
)UIL( الحياة

معهد 
اليونسكو 

لتكنولوجيات 
المعلومات 
في مجال 

التربية 
)IITE(

معهد 
اليونسكو 

الدولي لبناء 
القدرات 

في أفريقيا 
)IICBA(

معهد 
اليونسكو 

الدولي 
للتعليم 

العالي في 
أمريكا 

الالتينية 
والكاريبي 
)IESALC(

معهد 
المهاتما 
غاندي 

للتربية من 
أجل السالم 

والتنمية 
المستدامة 

التابع 
لليونسكو 
)MGIEP(

 المجموع 

1.ED1 تزويد نظم التعليم بما يلزم لتعزيز اإلدماج والتصدي
للتهميش والنهوض بالحقوق، ويشمل ذلك نظم التعليم 

في األوضاع المتأثرة باألزمات

    -  ٢ 75٠    -    -    -    -    -  2 7٥0

1.ED2 اتسام نظم التعليم الكفيلة بإحداث التحول المنشود
على الصعيد الجنساني بالقدرة على تمكين المتعلمين، 

وضمان وجود بيئات تعّلم آمنة، وإزالة الحواجز التعليمية 
التي تعترض سبيل الفتيات والنساء بوجه خاص، والتي 

تفاقمت بسبب أزمة التعلم

    -    -    -    -    -    -    -    -

1.ED4 تزويد المتعلمين بالمهارات المناسبة لتلبية متطلبات
األفراد وسوق العمل والمجتمع من خالل محو األمية 

والتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني والعلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتعليم العالي 

    -    -  5 83١ ٢  -    -    ٠86    -  8 016

1.ED5 تدريب المعلمين ودعمهم لمواجهة التغيّرات التي أحدثتها
أزمة كوفيد-١9 ولتحسين نتائج التعلم

    -    -    -    -  ١٢ 89٠    -    -  12 890

1.ED6 تعزيز نظم التعليم من حيث القدرة على الصمود والجودة
واإلنصاف من أجل االستجابة بمرونة لبيئات التعلم 

المتطورة والوفاء على نحو أفضل بااللتزامات المتعلقة 
بهدف التنمية المستدامة 4 

  ١6 ١9١  44 ٠٠٠  5 ١8٢    -    -    -    -  6٥ 373

2.ED7 استرشاد سياسات التعليم والقرارات المالية الرامية إلى
تحقيق هدف التنمية المستدامة 4 بتحسين التنسيق 

والبيانات والرصد والمعارف والشراكات المبتكرة 

    -    -    -    -    -    -    -    -

2.ED9 وضع تصور جديد للتعليم والتعلم من خالل البحوث
الجامعة للتخصصات، واالستشراف، ومناقشة السياسات 

العامة

  ٢ 857  8 ٢5١  ٠ 943  ٢56  ١ 43٢  547  3 ٠٠٠  18 28٥

7.ED3 تمكين المتعلمين من خالل التعليم الكفيل بإحداث
التحول المنشود من أجل التمتع بحياة صحية وتعزيز 

التنمية المستدامة والتفاعل مع العالم كمواطنين عالميين 
مبدعين ومسؤولين

    -    -    -    -    -    -  4 893  ٤ 893

8.ED8 االستفادة من التكنولوجيات واالبتكارات الرقمية لضمان
تعلم أشمل وأكثر فعالية ومالءمة

    -    -    -  ٢ ٢99    -    -    -  2 299

٥06 89311٤ 7337 3222 ٥٥٥1٤ 9٥٥2 00012 0٤8٥٥ 19المجموع
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)بآالف الدوالرات األمريكية(امليزانية املوحدة اإلجمالية بحسب املخرج ومصدر التمويل )بما يشمل املعاهد(

صفر

٠٠٠ ٣٠

٠٠٠ ٦٠

٠٠٠ ٩٠

٠٠٠ ١٥٠

٠٠٠ ١٢٠

الربنامج العادي

املساهمات الطوعية

الفجوة التمويلية

املعهد

املقر
٪٢٠/١٠٥ ٧٠٤

أفريقيا
٪٢٥/١٢٨ ٥٩١

أمريكا   الالتينية 
 والكاريبي

 ٪٩/٤٧ ٧٠٦

ً عاملياً / أقاليميا
 ٪١٧/٨٩ ٥٥٧

أوروبا 
 وأمريكا   الشمالية

٪٠/١ ٥٧٨

الدول   العربية
٪١٣/٧٠١٨٢

آسيا   واملحيط   الهادي
٪١٦/٨٢ ٩٥٠

 
 

8.ED8 7.ED3 2.ED9 2.ED7 1.ED6 1.ED5 1.ED4 1.ED2 1.ED1

٩٤٦ ٦
٧٨٥ ٨٧٥٧ ٤

٣٥١٨٨

٤٠٢ ٥٥٩١٧ ١٢
٣٣٢ ٧

٢٠٠

٧٦٦ ٢٣

٨٣٩ ٣

٠٠٠ ٣٥

٧٥٠ ٢

٠١٦ ٨

٨٩٠ ١٢

٣٧٣ ٦٥

٢٩٩ ٢

٨٩٣ ٤

٠٠٠ ١٥

٠٠٠ ٤٠

٠٠٠ ٠٠٠٣١ ٤٠

٩٩٩ ١١
٠٠٠ ٨

٢٨٥ ١٨

٠٠٠ ٣٥

٠٠٠ ١٢

٩٣٣ ١٢٨٤ ٨٦٠١١ ٩٣٥٣ ٤٦٥٨ ١٤٠٨ ٣٧٨٩ ٠٣٣١١ ٦

 اإلسهام يف األولويتني العامتني)بآالف الدوالرات األمريكية(التوزيع الالمركزي للموارد بحسب املنطقة

صفر

٠٠٠ ٣٠

٠٠٠ ٦٠

٠٠٠ ٩٠

٠٠٠ ١٥٠

٠٠٠ ١٢٠

الربنامج العادي

املساهمات الطوعية

الفجوة التمويلية

املعهد

املقر
٪٢٠/١٠٥ ٧٠٤

أفريقيا
٪٢٥/١٢٨ ٥٩١

أمريكا   الالتينية 
 والكاريبي

 ٪٩/٤٧ ٧٠٦

ً عاملياً / أقاليميا
 ٪١٧/٨٩ ٥٥٧

أوروبا 
 وأمريكا   الشمالية

٪٠/١ ٥٧٨

الدول   العربية
٪١٣/٧٠١٨٢

آسيا   واملحيط   الهادي
٪١٦/٨٢ ٩٥٠

 
 

8.ED8 7.ED3 2.ED9 2.ED7 1.ED6 1.ED5 1.ED4 1.ED2 1.ED1

٩٤٦ ٦
٧٨٥ ٨٧٥٧ ٤

٣٥١٨٨

٤٠٢ ٥٥٩١٧ ١٢
٣٣٢ ٧

٢٠٠

٧٦٦ ٢٣

٨٣٩ ٣

٠٠٠ ٣٥

٧٥٠ ٢

٠١٦ ٨

٨٩٠ ١٢

٣٧٣ ٦٥

٢٩٩ ٢

٨٩٣ ٤

٠٠٠ ١٥

٠٠٠ ٤٠

٠٠٠ ٠٠٠٣١ ٤٠

٩٩٩ ١١
٠٠٠ ٨

٢٨٥ ١٨

٠٠٠ ٣٥

٠٠٠ ١٢

٩٣٣ ١٢٨٤ ٨٦٠١١ ٩٣٥٣ ٤٦٥٨ ١٤٠٨ ٣٧٨٩ ٠٣٣١١ ٦

الميزانية الموحدة المقترحة للفترة 2022 - 2023

أفريقيا
المساواة بين 

الجنسين

إجمالي 
المساهمة

 ١45 996 77 ١75

% الميزانية 
الموحدة للقطاع

%٢8%١5
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أفريقيا
٢٠ مهنية 
١3 وطنية مهنية 
خدمات عامة    ٢

الدول العربية
١ مدير 
١4 مهنية  
3 وطنية مهنية  
١ خدمات عامة  

مكتب الرتبية الدويل 
 ،)IBE( لليونسكو 

جنيف، سويرسا

١ مدير 
٢ مهنية  
٢ خدمات عامة  

معهد اليونسكو الدويل 
 ،)IIEP( لتخطيط الرتبية 

باريس، فرنسا

٢ مدير 
١٢ مهنية 
١٠ خدمات عامة  

معهد اليونسكو لتكنولوجيات 
 ،)IITE( املعلومات يف مجال الرتبية

موسكو، االتحاد الرويس

١ مدير 
١ خدمات عامة  

معهد اليونسكو للتعّلم مدى 
 ،)UIL( الحياة 

هامبورغ، أملانيا

١ مدير 
3 مهنية 
٢ خدمات عامة  

أوروبا وأمريكا الشمالية
4 مهنية  

آسيا واملحيط الهادي
١7 مهنية  
١١ وطنية مهنية  
4 خدمات عامة  

أمريكا الالتينية والكاريبي
9 مهنية  
١٠ وطنية مهنية  
٢ خدمات عامة  

معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا 
الالتينية والكاريبي )IESALC(، كاراكاس، فنزويال

١ مدير  
١ وطنية مهنية  
٢ خدمات عامة  

معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا 
)IICBA(، أديس أبابا، إثيوبيا

١ مدير  
١ وطنية مهنية  
5 خدمات عامة  

معهد املهاتما غاندي للرتبية من أجل السالم 
والتنمية املستدامة )MGIEP(، نيودلهي، الهند
١ مدير  

املكاتب امليدانية ومعاهد التعليم اإلقليمية 

معاهد التعليم العاملية

 الفريق املعني بمستقبل التعلم واالبتكار
)ED/FLI(

١ مدير 
٢ مهنية  
4 خدمات عامة  

وحدة استخدام التكنولوجيا والذكاء 
 االصطناعي يف مجال التعليم 

)ED/FLI/ICT(
١ مهنية 
١ خدمات عامة   

 فريق التواصل واإلعالم 
)ED/COM(

٢ مهنية  

 وحدة مرافق إدارة املعارف
)ED/COM/KMS( 

٢ مهنية  
3 خدمات عامة   

 قسم السياسات ونظم التعلم مدى الحياة
))ED/PLS(

١ مدير  
١ خدمات عامة  

 شعبة السياسات التعليمية 
)ED/PLS/EDP(

8 مهنية 
١ خدمات عامة  

 شعبة التعليم من أجل التنمية املستدامة
)ED/PSD/ESD(

4 مهنية 
١ خدمات عامة  

شعبة ريادة املساعي الرامية إىل تحقيق هدف 
)ED/E2030/SDG( التنمية املستدامة ٤

4 مهنية 
١ وحدة التخطيط االسرتاتيجي والرصد خدمات عامة  

 وتنسيق املعاهد والوحدات امليدانية
)ED/EO/SPM(

4 مهنية 
١ خدمات عامة  

شعبة الشباب ومحو األمية وتنمية املهارات 
)ED/PLS/YLS(

4 مهنية 
١ خدمات عامة  

شعبة املواطنة العاملية والتعليم من أجل السالم 
)ED/PSD/GCP(

5 مهنية 
١ خدمات عامة  

 شعبة التعليم من أجل اإلدماج واملساواة
)ED/E2030/IGE(  بني الجنسني

4 مهنية 
١ خدمات عامة  

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

٢ مهنية 
5 خدمات عامة  

 شعبة تنمية مهارات املعلمني
)ED/PSD/TED(

4 مهنية 
١ خدمات عامة  

 شعبة الصحة والتعليم 
)ED/PSD/HAE(

١ مهنية 
١ خدمات عامة  

 وحدة شبكة املدارس املنتسبة 
)ED/PSD/ASP(

3 مهنية 
١ خدمات عامة  

 شعبة التعليم العايل
)ED/E2030/HED( 

6 مهنية 
١ خدمات عامة  

 شعبة التعليم املعنية بالهجرة والنزوح
)ED/E2030/EME( وحاالت الطوارئ

3 مهنية 
١ خدمات عامة  

 وحدة املوارد البرشية 
)ED/EO/HR(

٢ مهنية 
٢ خدمات عامة  

 قسم التعليم  حتى عام 2030
)ED/E2030(

١ مدير  
١   املكتب التنفيذيخدمات عامة  

)ED/EO(

١ مهنية 
١ خدمات عامة  

 قسم التعليم من أجل السالم والتنمية املستدامة
)ED/PSD(

١ مدير  
١ خدمات عامة  

)ADG/ED( مكتب مساعد املدير العام
١ مساعد املدير العام 
١ مهنية 
٢ خدمات عامة  
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 البرنامج الرئيسي الثاني
العلوم الطبيعية 



Communication and 
Information Sector

Communication and 
Information Sector

العلوم الطبيعية

العلم  02001 العاملي لعام ٢٠١9، “املستقبل يبدأ اآلن: تسخري  التنمية املستدامة عىل الصعيد  يؤكد تقرير األمم املتحدة عن 
من أجل تحقيق التنمية املستدامة”، أن نموذج التنمية الحايل ليس مستداماً، وأن التقدم املحرز يف العقدين املاضيني 
البيئة  يف  إصالحها  يمكن  ال  قد  التي  التدهور  وأوجه  االجتماعية،  التفاوت  أوجه  تفاقم  بفعل  الرتاجع  خطر  يواجه 
الطبيعية التي تمدنا بأسباب الحياة. ويدعو تقرير األمم املتحدة عن أهداف التنمية املستدامة لعام ٢٠٢٠، الذي يشري 
املسار  ليس عىل  العالم  أن  املستدامة، عىل  التنمية  أهداف  الطريق يف رحلتنا نحو  ثلث  اآلن  أننا “قد قطعنا حتى  إىل 
تنفيذ  أعمال  فجأة  عطلت  “قد  كوفيد-١9  جائحة  وأن   ”٢٠3٠ عام  بحلول  العاملية  األهداف  تلك  لتحقيق  الصحيح 
كثري من أهداف التنمية املستدامة، بل إنها يف بعض الحاالت قد أبطلت فعل عقود من التقدم”، إىل توفري “استجابة 
بأهداف  وتسرتشد  السليم  والعلم  املتينة  البيانات  إىل  تستند  الدويل،  املستوى  عىل  وشاملة  منسقة  لالنتعاش  وجهود 

املستدامة”. التنمية 

آثار تغري  02002 التخفيف من  الفشل يف  القادمة يف  السنوات  العلم يف  التي تهدد عاملنا عىل صعيد  الكربى  وتتمثل األخطار 
املناخ والتكيف معها؛ والظواهر الجوية القصوى؛ واملخاطر الطبيعية، واألخطار البيئية الناجمة عن النشاط البرشي؛ 
الكوارث  تسببت   ،٢٠١5-٢٠٠5 الفرتة  ففي  املياه.  وأزمات  اإليكولوجية،  النظم  وانهيار  البيولوجي  التنوع  وفقدان 
مليار شخص يف كل   ١.7 بما عدده  الرضر  وألحقت  أمريكي،  تريليون دوالر   ١.4 قيمتها  بلغت  الطبيعية يف أرضار 
أنحاء العالم. ومع تزايد تواتر وحجم تلك الكوارث بسبب تغري املناخ، تتصاعد الخسائر املرتبطة باملخاطر الطبيعية. 
وتمثل نسبة الكوارث املتصلة باملياه واملناخ أكثر من 9٠% من الكوارث الناجمة عن املخاطر الطبيعية. وسوف تؤدي 
أو  الكمية  حيث  من  سواء  املياه،  موارد  تقلب  حدة  ازدياد  إىل  واالقتصادية  والديمغرافية  والبيئية  املناخية  التغريات 
النوعية، وتزايد الطلب عىل املياه يف جميع القطاعات. والخطوات املتخذة لتنفيذ الهدف 6 من أهداف التنمية املستدامة 
إىل سبل  يفتقرون  ملياري شخص  أكثر من  أن  إىل  التقديرات  إذ تشري  القلق،  يثري  بقدر  الصحيح  املسار  بعيدة عن 
مليار شخص )36% من   ٢.5 دقيقة. وهناك نحو  إىل وفاة طفل كل  يؤدي  مما  املأمونة،  الرشب  مياه  الحصول عىل 

سكان العالم( يعيشون يف مناطق تعاني ندرة املياه. 

األنواع  02003 مليار شخص، وجعل بعض   3.٢ نحو  أثر يف  مما  األرض،  األرايض عىل كوكب  مليارا هكتار من  تدهور  وقد 
تتجه نحو إىل االنقراض وأدى إىل تكثيف تغري املناخ )تقرير األمم املتحدة عن أهداف التنمية املستدامة لعام ٢٠٢٠(. 
إن خمسة  اإليكولوجية  النظم  البيولوجي وخدمات  بالتنوع  املعني  للعلوم والسياسات  الدويل  الحكومي  املنرب  ويقول 
تراكمية  آثاراً  تشهد  املحيطات  من مساحة   %66 تبلغ  نسبة  وأن  كبرياً،  تغرياً  تغري  قد  اليابسة  من سطح  وسبعني% 
متزايدة، وأن أكثر من 85% من األرايض الرطبة قد ُفقد، ويواجه بالفعل نحو مليون نوع من األنواع خطر االنقراض. 

والعلم.  0200٤ املعرفة  نموذج  يف  النظر  إعادة  إىل  الحيوية  املاّسة  الحاجة  هذه  تفاقم  إىل  إال  كوفيد-١9  جائحة  تؤد  ولم 
بمسرية  باإلرضار   ٢٠٢٠ عام  منذ  تهدد   ،٢٠٢١ لعام  العلوم  عن  اليونسكو  تقرير  يف  إليه  املشار  حسب  فالجائحة، 
البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وقد وجدت بعض البلدان النامية نفسها مضطرة لالختيار بني تحويل 
املوارد الشحيحة نحو الرعاية الصحية الطارئة وسداد مدفوعات ديونها. وقد أغرى هذا الوضع بعضها اآلخر بالرتاجع 
فرضتها  التي  القيود  عن  الناجمة  االقتصادية  األزمة  من حدة  للتخفيف  محاولة  يف  واالجتماعية  البيئية  الحماية  عن 

الجائحة، رغم أن ذلك قد يعيد هذه البلدان سنوات إىل الوراء عىل صعيد برنامجها الخاص بالتنمية املستدامة.

واملجتمعات  0200٥ التعلم  تعزيز  عىل   ٢٠٢5-٢٠٢٢ الفرتة  خالل  الثاني  الرئييس  الربنامج  سيعمل  الخلفية،  هذه  وإزاء 
التصدي  أجل  من  والهندسة  والبحوث  واالبتكار  والتكنولوجيا  بالعلوم  للنهوض  األعضاء  الدول  ودعم  املستدامة 
للتحديات البيئية واملجتمعية املعارصة وإعادة البناء بشكل أفضل بعد الجائحة. ويمثل النهج املتعدد األبعاد واملرتابط 
والشامل الذي يدعو إليه تقرير التنمية املستدامة جوهر املهام املسندة إىل اليونسكو، وقطاع العلوم الطبيعية عىل وجه 
التحديد. وسيعمل الربنامج الرئييس الثاني إىل إعادة النظر يف نموذج املعرفة والعلم من خالل امليض يف تعزيز الدعم 
املقدم إىل الدول األعضاء من أجل فهم الروابط املشرتكة بني النظم البرشية واالجتماعية والبيئية عىل جميع املستويات. 
وسيعمل عىل إرساء التعاون العلمي اإلقليمي والدويل، فضالً عن تكييف املعارف والتكنولوجيات القائمة مع سياقات 

 البرنامج الرئيسي الثاني
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محلية وإقليمية محددة بغية إيجاد أقىص قدر من التآزر لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وغريها من األطر اإلنمائية 
املتفق عليها دولياً وإقليمياً. 

وسيواصل الربنامج الرئييس الثاني االسرتشاد يف ذلك بااللتزامات واألطر املتفق عليها دولياً يف هذا الشأن، وال سيما  02006
ِسنداي  وإطار  املناخ،  تغري  بشأن  باريس  واتفاق   ،٢٠63 لعام  األفريقي  االتحاد  أعمال  وجدول   ،٢٠3٠ عام  خطة 
الحرضية  البيولوجي، والخطة  التنوع  املتحدة، واتفاقية  باألمم  الخاص  الكوارث )٢٠١5-٢٠3٠(  للحد من مخاطر 
ل للدول الجزرية الصغرية النامية )مسار ساموا(، وخطة عمل اسطنبول ألقل البلدان  الجديدة، وإجراءات العمل املعجَّ
نمواً، وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل املياه )٢٠١8 - ٢٠٢8(، وإطار األمم املتحدة للتعجيل بتحقيق الهدف 6 من 
أهداف التنمية املستدامة، وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية )٢٠٢١-٢٠3٠(، وعقد األمم املتحدة إلصالح 
النظم اإليكولوجية )٢٠٢١-٢٠3٠(، وعقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة )٢٠٢١-٢٠3٠(، 

واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام ٢٠٢٠.

وسيساهم الربنامج الرئييس الثاني يف تحقيق الهدف االسرتاتيجي األول من االسرتاتيجية املتوسطة األجل، وهو “الحد  02007
من أوجه عدم املساواة وتعزيز مجتمعات التعّلم واإلبداع يف العرص الرقمي عرب توفري التعليم الجيد للجميع”، وعىل 
وجه الخصوص الناتج ١، وهو “ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة 
تحقيق  يف  أيضاً  يسهم  مما  والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تعليم  تعزيز  طريق  عن  للجميع”، 
لدعم  الالزمة  واملهارات  املعارف  الدارسني  اكتساب جميع  بكفالة  املتعلقة  املستدامة  التنمية  أهداف  من   ١-4 الغاية 

املستدامة. التنمية 

تحقيق  02008 نحو  بالتوجه  األربعة  األعوام  فرتة  خالل  جهود  من  عليه  يركز  فيما  الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيسرتشد 
الهدف االسرتاتيجي الثاني من االسرتاتيجية املتوسطة األجل، وهو “السعي إىل بناء مجتمعات مستدامة وحماية البيئة 
التي سيجري وضعها  املبادرات  تؤدي  الطبيعي”. وسوف  والرتاث  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  تعزيز  عن طريق 
بناء  املساهمة يف  إىل  ال   )4 )الناتج  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  ميادين  الدويل يف  التعاون  تعزيز  بهدف  وتنفيذها 
مجتمعات مستدامة من خالل النهوض بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار فحسب، بل أيضاً إىل املساهمة يف تعزيز بيئة 
تكنولوجية تخدم البرشية من خالل تطوير املعارف واملهارات ونرشها ووضع املعايري األخالقية، ومن ثَم املساهمة يف 
تحقيق الهدف االسرتاتيجي الرابع )الناتجان 8 و 9( من مرشوع االسرتاتيجية املتوسطة األجل. وسرتوج اليونسكو يف 
هذا السياق ملجال العلم املفتوح الناشئ، مع االعرتاف أيضاً بالدور األسايس الذي تؤديه املعارف املرتاكمة عىل مدى 

أجيال عديدة عىل أيدي الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية.

كذلك ستقدم اليونسكو املشورة يف مجال السياسات إىل الدول األعضاء فيها وتدعو الحكومات إىل رضورة االستثمار  02009
قوية  فعالة ونظم  سياسات علمية وطنية  والتكنولوجيا واالبتكار عن طريق  بالعلوم  إنشاء مجتمعات مسلحة  يف 
إلدارة العلوم. وستدعم وضع نُهوج جديدة لصياغة سياسات علمية تركز عىل توثيق الروابط بني األوساط األكاديمية 
والصناعة ونظم إدارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار القائمة عىل املشاركة التي تعزز ثقافة العلم واالبتكار، مع تعزيز 

الروابط بني العلم والسياسة واملجتمع بغية إنشاء مجتمعات املعرفة.

ببناء  02010 وتعزيزها  الواجب،  النحو  عىل  تبادلها  يجري  وأن  للبرشية،  مشرتكة  منفعة  العلمية  املعارف  تعترب  أن  بد  وال 
القدرات املؤسسية والبرشية يف مجاالت العلوم األساسية والتكنولوجيا والبحث واالبتكار والهندسة. وسيعزز الربنامج 
الرئييس الثاني التعاون الدويل والرشاكات العاملية من أجل تنمية وتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية يف مجال العلوم 
الجامعة  األساسية  البحوث  عن  العايل، فضالً  العلمي والتعليم  البحث  الروابط بني  الرتكيز عىل تعزيز  األساسية، مع 

للتخصصات يف مجاالت العلوم الناشئة.

املعلومات  02011 وخدمات  العلمية،  البيانات  والدولية،  الحكومية  الدولية  العلمية  برامجها  خالل  من  اليونسكو،  وستوفر 
وستعزز  واملحيطات.  البيولوجي،  والتنوع  األرض،  وعلوم  املائي،  باألمن  واملتعلقة  األرض  وكوكب  باملناخ  الخاصة 
أيضاً مبادرات اإلنتاج املشرتك للمعارف التي تشمل معارف الشعوب األصلية واملعارف العلمية، بغية وقف املسار 
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ويف  اتجاهه.  وعكس  وإصالحه  املناخ،  وتغري  الطبيعية  اإليكولوجية  النظم  وتدمري  البيولوجي  التنوع  لفقدان  الحايل 

املياه  شؤون  وإدارة  البيولوجي  والتنوع  املناخي  بالعمل  النهوض  أجل  من  املعارف  تعزيز  وهو:   ،3 الناتج  إطار 

واملحيطات والحد من مخاطر الكوارث، وسرتكز اليونسكو مجدداً يف إطار الدور املنوط بها عىل التشجيع عىل إرساء 
ثقافة وتحالف جديدين بني الناس والطبيعة، يدعمان تنوع الحياة، ويسرتجعان الصلة بني البرش والطبيعة، ويعيدان 

بني  واإلنصاف  التضامن  ويعززان  اإليكولوجية  النظم  بني  االنسجام  عىل  ويحافظان  الطبيعة،  مع  العالقات  تنظيم 

األجيال. 

فالرتابط بني الطبيعة واملجتمع والتنمية هو حجر الزاوية يف قوة اليونسكو الناعمة. وستواصل املنظمة تعزيز وتدعيم  02012

الفرص الفريدة التي تتيحها املواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو )محميات املحيط الحيوي، والحدائق الجيولوجية 

بغية  التشاركية  واإلدارة  واملحلية  العلمية  املعارف  بني  للجمع  الطبيعية(  العاملي  الرتاث  ومواقع  لليونسكو،  العاملية 

املحلية،  املجتمعات  معيشة  سبل  وتحسني  الجيولوجي،  التنوع  عىل  والحفاظ  البيولوجي،  التنوع  فقدان  من  الحد 

وتحسني الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية، بما يف ذلك إتاحة فرص العمل للشباب )الغايات 8-9 و١3-3 

و١5-١ و١5-٢ و١5-9 من أهداف التنمية املستدامة(. 

الحيوي  02013 واملحيط  اإلنسان  برنامج  سيعمل  املاضية،  الخمسني  السنوات  مدى  عىل  املكتسبة  الخربات  إىل  واستناداً 

اجتماعية  إيكولوجية  مناطق  يف  بالطبيعة  البرش  عالقة  استكشاف  وسيواصل  دوره،  تعزيز  عىل  لليونسكو  التابع 

محددة، وتوسيع نطاق شبكته العاملية الفريدة املؤلفة من نماذج للتنمية املستدامة تخص كل موقع بعينه يف الشبكة 

الدويل يف مجال  اليونسكو تعزيز دورها يف صياغة جدول األعمال  العاملية ملحميات املحيط الحيوي. وسوف تواصل 

عام  بحلول  إىل %3٠  األرض  املحمية عىل كوكب  املناطق  زيادة  املتمثل يف  الرئييس  البيولوجي وتحقيق هدفه  التنوع 

الدويل  الحكومي  املنرب  يف  املنظمة  مشاركة  خالل  من  البيولوجي  التنوع  علوم  دفع  يف  اليونسكو  وستساهم   .٢٠3٠

البيولوجي، ومبادرة  التنوع  اتفاقية  النظم اإليكولوجية، ويف  البيولوجي وخدمات  للعلوم والسياسات املعني بالتنوع 

النظم اإليكولوجية )٢٠٢١-٢٠3٠(، مرتكزة يف ذلك عىل املهام املسندة  أرض املستقبل، وعقد األمم املتحدة إلصالح 

إليها يف مجاالت العلوم والرتبية والثقافة واالتصال واملعلومات ومسرتشدة بهذه املهام. وسرتكز اليونسكو يف أنشطتها 

والنهوض  األرض  كوكب  معالجة مشكالت  أجل  من  القدرات  تنمية  إىل  املحمية ساعيًة  املناطق  نهج  يتجاوز  ما  عىل 

بإصالح النظم اإليكولوجية، بما يف ذلك النظم اإليكولوجية البحرية، بالتآزر أيضاً مع العمل املنجز يف إطار عقد األمم 

ويف   )٢٠3٢٠٢١-٠( شؤونه  قيادة  املحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  تتوىل  الذي  املحيطات  لعلوم  املتحدة 

و١5-٢  و١5-١   3-١3 والغايات  و١4   4 )الهدفان  البيئي  بالتعليم  املتعلق  القطاعات  بني  املشرتك  الربنامج  إطار 

و١5-9 من أهداف التنمية املستدامة(. 

ويمثل التعاون الدويل الستحداث مسارات مشرتكة إلدارة موارد األرض محوراً أساسياً يف املهام املسندة إىل اليونسكو  0201٤

وسيسخر  والحوار.  السالم  ثقافة  بناء  يف  أيضاً  بل  فحسب،  املستدامة  التنمية  يف  يسهم  ال  وهو  العلوم،  مجال  يف 

والعمليات  الجيولوجية  العلوم  دراسة  لتعزيز  خربته  الجيولوجية  والحدائق  األرض  لعلوم  الدويل  الربنامج 

الجيولوجية. وستواصل الشبكة العاملية للحدائق الجيولوجية التي تدعمها اليونسكو التشجيع عىل إنشاء مواقع ذات 

قيمة جيولوجية فائقة )أهداف التنمية املستدامة ١3 و١4 و١5(. وسيجري يف إطار ركيزتي الربنامج الدويل تعزيز 

التعاون واإلثراء املتبادل، مع الرتكيز بوجه خاص عىل الرتاث الجيولوجي. 

الرتابط  0201٥ كوفيد-١9 عالقة  أظهرت جائحة  وقد  األرض.  كوكب  القائمة عىل  املائية  املوارد  عىل  البرشية  وتعتمد صحة 

القائمة بيننا وبني املياه والعواقب الوخيمة املرتتبة عىل انعدام سبل الحصول عىل املياه. وسيسعى الربنامج الرئييس 

الثاني إىل جعل أرسة اليونسكو املعنية باملياه أداة للتغلب عىل التفاوت املعريف من أجل عالم يتمتع باألمن املائي. وقد 

أسندت أرسة األمم املتحدة املعنية باملياه دوراً فريداً إىل اليونسكو، وهو إصدار التقرير العاملي عن تنمية املوارد املائية 

باسم أعضائها الـبالغ عددهم 3٢ عضواً. وستقوم اليونسكو، من خالل برامجها املعنية باملياه، بما يف ذلك الربنامج 

الهيدرولوجي الدويل الحكومي، ومرحلته التاسعة )٢٠٢٢-٢٠٢9(، والربنامج العاملي لتقييم املياه، وأكثر من 

36 مركزاً متخصصاً من مراكز املياه من الفئة ٢، برتكيز عملها عىل املساهمة يف تحقيق الهدف 6 وغريه من أهداف 

اتفاق باريس وإطار سنداي للحد  الدولية واإلقليمية، بما يف ذلك  التنمية املستدامة املتصلة باملياه، وجداول األعمال 

من مخاطر الكوارث، والخطة الحرضية الجديدة، وخطة االتحاد األفريقي لعام ٢٠63، من خالل علوم املياه واالبتكار 

والتعليم واإلدارة والتعاون والحوكمة. 
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الطبيعية واالجتماعية والتعليم والثقافة  02016 العلوم  التفاعل بني  التي تشغل عملياتها واجهة  اليونسكو،   وسوف تستمر 
للحد من  إجراءات مكرسة  اتخاذ  للصمود من خالل  عاملية  ثقافة  بناء  أداء دور حيوي يف  العمل عىل  واالتصال، يف 

مخاطر الكوارث والتأهب لها.

األولوية العاملية املتمثلة يف أفريقيا

تعرتف خطة االتحاد األفريقي لعام ٢٠63 بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار كأدوات متعددة الوظائف وعنارص رئيسية  02017
لتحقيق التنمية املستدامة يف القارة، مع الرتكيز عىل اتخاذ تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أساساً 
انخفاض  وتتفاقم يف ظل  القلق،  تثري  العلوم مسألة  بدراسة  الشباب  التحاق  يف  املطرد  االنخفاض  أصبح  وقد  لذلك. 
عدد الفتيات والنساء يف مجال العلوم. تسلط خطة االتحاد األفريقي لعام ٢٠63 الضوء أيضاً عىل الحاجة املاّسة إىل 
القدرات يف مجال تطبيق  بها، وتطوير  واالرتقاء  أفريقيا  واالبتكار يف  والتكنولوجيا  العلوم  القدرات يف مجال  تعزيز 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية، وال سيما تطبيقها يف مختلف التخصصات عىل النحو املبني يف خطة 

عام ٢٠63 )بحوث املياه، والحوكمة وبناء القدرات، والهندسة، وحماية التنوع البيولوجي، والعلوم الجيولوجية(. 

وخالل الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5، ستواصل اليونسكو استكشاف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتعزيزها من أجل تحقيق  02018
بالعلوم  املعنيني  األفارقة  والوزراء  األفريقي  االتحاد  مفوضية  مع  وبالرشاكة  أفريقيا.  يف  املستدامة  التنمية  أهداف 
الشقيقة  الوكاالت  مع  وبالتعاون  والتكنولوجيا(،  والعلوم  بالرتبية  املعنية  املتخصصة  التقنية  )اللجنة  والتكنولوجيا 
واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  بشأن  األفريقية  االسرتاتيجية  مع  وتماشياً  ورشكائها،  املتحدة  لألمم  التابعة  األخرى 
والرياضيات يف  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تعليم  لتعزيز  نهج مزدوج  تنفيذ  الثاني  الرئييس  الربنامج  سيواصل 
أفريقيا من خالل ما ييل: )أ( تقديم الدعم التقني إىل الدول األعضاء يف تكييف مناهجها الدراسية الوطنية مع النهوج 
الجديدة لتدريب معلمي العلوم وإثراء تلك املناهج؛ )ب( وضع طرائق مبتكرة لتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات وتعزيز االهتمام بالعلوم بني الشباب. وسيكرس الربنامج الرئييس الثاني جهوداً خاصة لتعزيز الربامج 

املتعلقة بالعلوم األساسية عن طريق تعزيز استيعاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطبيقها.

العلمية املوثوق بها يؤدي دوراً  02019 البيانات واملعلومات  وقد أظهرت جائحة كوفيد-١9 أن توافر إمكانية الحصول عىل 
الجائحة  أوجدتها  التي  الطوارئ  حالة  عىل  والسيطرة  البينات  عىل  القائمة  القرارات  اتخاذ  عملية  دعم  يف  حاسماً 
والتكنولوجيا  العلوم  بمجال  املتعلقة  واملؤرشات  اإلحصاءات  جمع  عىل  خاص  بوجه  اليونسكو  وستشدد  القارة.  يف 
القدرات  تعزيز  عىل  الرتكيز  مع  املجال  ذلك  يف  مستنرية  سياسات  صياغة  أجل  من  وتحليلها  وتخزينها  واالبتكار 
والتعجيل  املعرفية،  الفجوة  وتقليص  القارة،  يف  لالمتياز  أقطاب  إليجاد  الدعم  وتقديم  باالبتكار،  املتصلة  األفريقية 
املفتوحة  للعلوم  األفريقي  املنتدى  يتبناه  الذي  املفتوح  العلم  مفهوم  وسيغري  العلمية.  والبيانات  املعلومات  بتوليد 

مجريات األمور بالنسبة إىل القارة، باعتباره وسيلة للحصول عىل املعرفة العلمية. 

وتواجه التنمية املستدامة يف أفريقيا تحديات بسبب تزايد اإلجهاد املائي والتدهور البيئي وتغري املناخ. ولبلوغ أهداف  02020
البلدان  تحتاج  املستدامة،  والتنمية  الشامل  والنمو  االزدهار  تحقيق  إىل  الرامية   ٢٠63 لعام  األفريقي  االتحاد  خطة 
والطويلة  املستدامة  السيطرة  أساس  عىل  لديها  التنمية  عجلة  لدفع  الالزمة  واألدوات  القدرات  امتالك  إىل  األفريقية 
النظم  إدارة  تحسني  إىل  وسعياً  منصف.  نحو  عىل  وإدارتها  املائية  املوارد  واستخدام  الطبيعية؛  مواردها  عىل  األجل 
اهتمام خاص  إيالء  للحدود مع  العابرة  املواقع  اليونسكو  اإلقليمي، ستعزز  التكامل  املشرتكة من خالل  اإليكولوجية 
لألجسام املائية، بما يف ذلك املياه الجوفية. وستُحشد أرسة اليونسكو املعنية باملياه وأرسة األمم املتحدة املعنية باملياه 
إجراءات  وسرتكز  املائية.  املوارد  إدارة  يف  التحسينات  بخطى  اإلرساع  أجل  من  األفريقية  القارة  يف  العمل  لتنسيق 
أفريقيا،  يف  الجوفية  باملياه  املتعلقة  وال سيما  املائية،  باملوارد  املتعلقة  املعارف  تحسني  عىل  الثاني  الرئييس  الربنامج 

وعىل زيادة عدد االختصاصيني املهرة يف مجال املياه يف القارة زيادة كبرية.

وسريكز الربنامج الرئييس الثاني جهوده عىل بناء القدرات املؤسسية والبرشية للدول األفريقية األعضاء يف مجال حفظ  02021
النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي واستعادتها واستخدامها وإدارتها عىل نحو مستدام. وستسعى اليونسكو إىل 
لعام ٢٠63  األفريقي  االتحاد  تنفيذ خطة  الجيولوجية يف  الحيوي والحدائق  املحيط  زيادة تعزيز مساهمة محميات 
وبناء قدرة السكان عىل الصمود. وعمالً عىل حماية النظم اإليكولوجية الطبيعية من أجل تحسني سبل كسب العيش 
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املتاحة للناس يف محميات املحيط الحيوي املوجودة يف أفريقيا والبالغ عددها 85 محمية، سيشجع الربنامج الرئييس 
بني  وسيجمع  بيئياً،  ومستدامة  وثقافياً  اجتماعياً  مالئمة  تكون  االقتصادية  للتنمية  مبتكرة  نهوج  اتّباع  عىل  الثاني 
الخربات املكتسبة يف إطار الربنامج الهيدرولوجي الدويل الحكومي )الهدف 6 من أهداف التنمية املستدامة(، وبرنامج 
اليونسكو  املستدامة(، واتفاقيات  التنمية  أهداف  )الهدفان ١5 و ١3 من  لليونسكو  التابع  الحيوي  اإلنسان واملحيط 
املناخ  تغري  آثار  من  التخفيف  املستدامة،( يف سياق  التنمية  أهداف  من   ١5 و   ١١ )الهدفان  الثقايف  بالرتاث  املتعلقة 

)الهدف ١3 من أهداف التنمية املستدامة( من أجل التصدي لألزمات األمنية واإلنسانية والبيئية يف أفريقيا. 

األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

الرابعة،  02022 الصناعية  للثورة  الدافعة  القوة  تمثل  التي  التكنولوجية  امليادين  معظم  يف  املهارات  نقص  من  الرغم  عىل 
ال تزال النساء يمثلن ٢8 % فقط من خريجي الهندسة و4٠% من خريجي علوم الحاسوب واملعلوماتية، وفقاً لتقرير 
اليونسكو القادم عن العلوم لعام ٢٠٢١. وال تستفيد النساء استفادة كاملة من فرص العمل املتاحة أمام الخرباء ذوي 
التعليم العايل واملهارات الرفيعة يف مجاالت متطورة مثل الذكاء االصطناعي الذي ال تعمل به سوى امرأة واحدة من 

بني كل خمسة اختصاصيني )٢٢%(. 

يف  02023 والفتيات  للنساء  الحاسم  الدور  كوفيد–١9  جائحة  عن  الناجمة  الراهنة  الصحية  األزمة  أخرى  مرة  أظهرت  وقد 
مجال العلوم. فالعاملات يقفن يف طليعة عمليات مكافحة هذه الجائحة. 

بالقضاء  0202٤ ال  الجنسني،  بني  العالقات  تغري  أن  حقيقياً،  تحويالً  تحدث  حتى  الجنسانية،  والربامج  للسياسات  وينبغي 
عىل القوالب النمطية الجنسانية عن طريق التعليم فحسب، وإنما أيضاً بالتوعية عىل أعىل مستويات اتخاذ القرارات 
بشأن الحاجة إىل إتاحة فرص متكافئة يف أماكن العمل لضمان تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء واملساواة بينهم 

يف األجور.

يف  0202٥ األسايس  التعليم  بتعزيز  بدءاً  عملها،  جوانب  جميع  يف  الجنسني  بني  للمساواة  أولوية  بإعطاء  ملتزمة  واليونسكو 
العالم ودعمه،  أنحاء  العاملات يف جميع  باالعرتاف بعمل  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وانتهاًء  مجال 
العلوم  مجال  يف  العامالت  ومنظمة  العلوم”  مجال  يف  “للمرأة  لوريال-اليونسكو  برنامج  مثل  مبادرات  خالل  من 
إلهام  يمثلن مصدر  بإنجازاتهن  الجنسانية  النمطية  القوالب  اللواتي يحطمن  اليوم  فعاملات  النامي.  العالم  أجل  من 

لتشجيع الفتيات الصغريات يف جميع أنحاء العالم عىل دخول امليادين العلمية. 

وسيجري يف إطار الربنامج الرئييس الثاني أيضاً التصدي لعدم املساواة بني الجنسني، من خالل ضمان مبدأ حوكمة  02026
الالئق  العمل  عىل  والفتيات  النساء  حصول  يف  املساواة  يكفل  أن  شأنه  من  الذي  الحيوي  املحيط  محميات  وإدارة 
)ال سيما يف سياق أنشطة االقتصاد األخرض( وتمثيلهن يف عمليات اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية التي ستدعم 
املؤرشات  مجموعة  نرش  واسع  نطاق  عىل  وسيجري  جمعاء.  البرشية  منها  وستستفيد  مستدامة  اقتصادات  إيجاد 
تعميم  يف  األعضاء  الدول  لدعم  املياه،  لتقييم  العاملي  اليونسكو  برنامج  وضعها  التي  الجنسانية  لالعتبارات  املراعية 

مراعاة املنظور الجنساني عىل نحو أفضل يف مجال إدارة املياه.
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أوالً • الربنامج الرئييس الثاني: مجاالت الرتكيز يف الفرتة 2021-202٥

الناتج 3: تعزيز املعارف من أجل النهوض بالعمل املناخي والتنوع البيولوجي وإدارة شؤون املياه واملحيطات والحد 
من مخاطر الكوارث

املخرج SC1.3: تعزيز معارف الدول األعضاء وقدراتها الشاملة للنهوض بالعلوم وتطبيقها من أجل تحقيق اإلدارة 
املستدامة للموارد الطبيعية، وحفظ وإصالح النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، وضمان القدرة عىل الصمود أمام 

مخاطر الكوارث

املصاعب 

الحية،  02027 الكائنات  القائمة يف عالقتنا مع  األزمة  األول من  املقام  البيولوجي يف  التنوع  تدمري  العاملي نحو  االتجاه  ينبع 
ومع األنواع األخرى يف العالم الحي، ألننا ندمر العالقات التي تربطنا بها. والبرش مسؤولون من خالل األنشطة التي 
املعني  والسياسات  للعلوم  الدويل  الحكومي  )املنرب  اإليكولوجية  النظم  تدمري  أعمال  من   %75 عن  بها  يضطلعون 
خطة  لتنفيذ  اإليكولوجي  التحول  يتحقق  أن  يمكن  وال   .)٢٠١9 اإليكولوجية،  النظم  وخدمات  البيولوجي  بالتنوع 
إنسانيتنا ونسكن بها األرض. وقد  التي نمارس بها  التفكري بعمق يف قيمنا والطرق  إعادة  إال من خالل  عام ٢٠3٠ 
حان الوقت ال إلصالح الطبيعة وتجديدها فقط، بل أيضاً لتجديد مبادئ حياتنا عىل األرض وظروفها والطريقة التي 

نستخدم بها مواردها. 

الربكانية،  02028 واالنفجارات  الزالزل،  ذلك  يف  بما  واملخاطر،  والكوارث  املناخ  تغري  عن  الناجمة  املتزايدة  الخسائر  وتمثل 
واالنهيارات األرضية، واألعاصري والعواصف، والجفاف الناجم عن موجات الحر، والحرائق، والتصحر، والفيضانات، 
يف  البلدان  أضعف  سيما  وال  اليونسكو،  يف  األعضاء  الدول  تواجهها  كبرية  مصاعب  البحر،  سطح  مستوى  وارتفاع 
العالم النامي. ومع استمرار املستويات غري املستدامة النبعاثات غازات الدفيئة التي يتسبب فيها اإلنسان وما يعقبها 
من زيادات يف درجات الحرارة، تستلزم أزمة املناخ تعزيز جهود التخفيف والتكيف عىل وجه الرسعة من أجل الحد 
من آثارها السلبية عىل أمن البرش ورفاههم. وتتطلب الكوارث أيضاً، مثل الزالزل التي تتسبب يف 56% من مجموع 
مواطنني  باالعتماد عىل  الصمود  عىل  قادرة  محلية  تقوم عىل مجتمعات  ثقافة  بناء  يف  االستثمارات  زيادة  اإلصابات، 

نشطني مسلحني باملعرفة وأصحاب قرار مستنريين.

ارتفاع  02029 الذي تسبب بحلول عام ٢٠٢٠ يف  البرشية،  األنشطة  الناجم عن  املناخ  بتغري  يتعلق  فيما  أيضاً  وهذا صحيح 
متوسط درجة الحرارة العاملية بمقدار ١.٢ درجة مئوية مقارنة بعرص ما قبل الثورة الصناعية. ولذلك، يلزم اتخاذ 
إجراءات أقوى للسعي، بما يتماىش مع اتفاق باريس، إىل الحد من هذه الزيادة إىل أقل بكثري من درجتني مئويتني، 
ويفضل تخفيضها إىل ١.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. فإذا لم يحدث ذلك، وإذا أتيح 
ألزمة املناخ أن تزداد حدة، فإن العالم سيشهد زيادة يف وترية وحجم الفيضانات والحرائق وموجات الحر والجفاف 
التنمية لألجيال الحالية  واألعاصري والعواصف، مما يخلف آثاراً مدمرة عىل التنوع البيولوجي ورفاه اإلنسان وآفاق 
إنتاج  أنماط  إىل مجتمعات ذات  االنتقال  متضافرة من أجل دعم  املناخية جهوداً  األزمات  واملقبلة. وسيتطلب تفادي 

واستهالك أكثر مراعاة للبيئة.

األمور التي يجب تغيريها 

تتصدر اليونسكو جهود تحقيق الرتابط بني األقاليم من خالل شبكة مواقعها الفريدة والصالت التي تربط بني املعارف  02030
اإلجراءات  عىل  واقعية  أمثلة  خالل  من  التغيري  بإحداث  يلهم  عنرصاً  اليونسكو  وتشكل  والضمري.  والقيم  والثقافات 
من  اإليكولوجية  النظم  وتجديد  والطبيعة  البرش  بني  العالقة  استعادة   )١( ركائز:  ثالث  عىل  تقوم  للتحول  العملية 
خالل التعليم والعلوم واملعارف املحلية ومعارف الشعوب األصلية، عىل أساس القيم املشرتكة، وهي: الثقة والتضامن 
واحرتام التنوع؛ )٢( الحفاظ عىل انسجام نظمنا اإليكولوجية من خالل حشد املعارف واملمارسات الجيدة واملنهجيات 
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والحدائق  العاملي  الرتاث  ومواقع  الحيوي  املحيط  محميات  مثل  الفريدة  املواقع  شبكة  من  الفنية  والدراية  واألدوات 
نحو  عىل  واستخدامها  للكوكب  الرئيسية  اإليكولوجية  النظم  عىل  الحفاظ  أجل  من  لليونسكو  العاملية  الجيولوجية 
الشباب  وتمكني  املتنوعة،  املعارف  هذه  عىل  الجميع  حصول  ضمان  خالل  من  الشباب  قوة  تعظيم   )3( مستدام؛ 

واألجيال القادمة من خالل شبكاتنا من املواقع والخرباء والكرايس الجامعية لليونسكو واملدارس املنتسبة إليها.

وتكمن الحلول التي تتيح التصدي بنجاح للتحديات البيئية يف العلوم والرتبية واالتصال، وذلك باستخدام نهج محّسن  02031
متعدد التخصصات ومشرتك بني القطاعات. ولذا، ستساعد اليونسكو يف بناء القدرات وتعزيز الرشاكات بحيث يمكن 
للعلم والتكنولوجيا أن يسهما يف التخفيف من آثار التهديدات والحد من الضعف املتصل باألزمات والكوارث واألخطار 
املناخية. وستعمل اليونسكو عىل زيادة ميزتها النسبية إىل أقىص حد من خالل الجمع بني خربتها يف مجاالت العلوم 
والتعليم،  الرتبية  مجاالت  يف  إليها  املسندة  واملهام  اإليكولوجية  والعلوم  واملياه  واملحيطات  األرض  وعلوم  الطبيعية 
املحلية  املجتمعات  إىل  الوصول  أجل  الرتاث من  والحفاظ عىل  واملعلومات،  واالتصال  واإلنسانية،  االجتماعية  والعلوم 
املناخ  تغري  مكافحة  أجل  من  املبذولة  الجهود  لتوحيد  األخرى  املتحدة  األمم  ووكاالت  والحكومات  الخاص  والقطاع 
العالم  أنحاء  جميع  يف  الشباب  ويطالب  الصمود.  عىل  قادرة  مجتمعات  إرساء  لصالح  الطبيعية،  املخاطر  واستباق 
بالحصول عىل تعليم بيئي جيد النوعية يعالج أزمات التنوع البيولوجي واملناخ. ومع أن عدداً من املؤسسات التعليمية 
النظامي  التعليم  القيام به من أجل تعزيز  الذي يتعني  الكثري  التعليمية والتدريبية، ال يزال هناك  يوفر هذه الفرص 
ذات  تكون  لكي  الجهود،  لهذه  وينبغي  سواء.  حد  عىل  املناخ  تغري  بشأن  العامة  والتوعية  والتدريب  النظامي  وغري 

مصداقية، أن تستند إىل أفضل ما هو متاح من علوم املناخ، والعلوم اإليكولوجية، وعلوم األرض.

الفاعلة  02032 األطراف  وهي  البيئية،  التغريات  لهذه  األمامية  الخطوط  يف  املحلية  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  وتقف 
األصلية  الشعوب  معارف  نظم  وتمثل  الطبيعة.  من  املستمدة  الحلول  وضمان  الطبيعية  املوارد  حماية  يف  الرئيسية 
واملعارف املحلية مجموعات كلية من املعارف واملمارسات الثقافية وسبل العيش وطرق إدارة املوارد واملهارات التقنية 
واملناظر  الطبيعية  للنظم  االستيعابية  والقدرة  اإلنتاجية  عىل  للحفاظ  االجتماعية  والقواعد  األجيال  بني  واملبادالت 
الطبيعية واملناظر البحرية. ويمكن، من خالل الجمع بني العلم ومعارف الشعوب األصلية واملعارف املحلية، التوصل 
إىل إضاءات جديدة للظواهر القائمة، بما يشمل النهوض بفهم العالقات السببية، والصالت التي تربط بني املؤرشات 
ويمكن  والسيناريوهات.  النماذج  ووضع  التنبؤية،  والقدرات  اإليكولوجية،  النظم  ومقاييس  واألحيائية،  الالأحيائية 
للقدرة املشرتكة ملختلف نظم املعارف معاً أن تحفز عىل إيجاد حلول أقوى، ووضع إجراءات استجابة مالئمة يف مجال 
باملناخ  تُعنى  التي  املتحدة  األمم  أدركت وكاالت  الجميع. وقد  السالم واالحرتام وشمول  ثقافة  تعزيز  السياسات، مع 
التآزر يف تعبئة  والبيئة أهمية معارف الشعوب األصلية واملعارف املحلية، غري أن هناك فجوة كبرية يف سبل تحقيق 
املعارف وتطبيقها وتيسري تلك السبل. ولدى اليونسكو قدرة فريدة ضمن منظومة األمم املتحدة عىل املساعدة يف سد 
مع  بالتكيف  املرتبطة  للتخصصات  الجامعة  الجديدة  املعارف  لعمليات  الوطني  االستيعاب  وتيسري  الفجوات  هذه 

املناخ والتنوع البيولوجي وحفظ النظم اإليكولوجية.

اسرتاتيجية التنفيذ

املحلية  02033 املعارف  تعبئة  يشمل  بما  للتخصصات،  وجامع  التخصصات  بني  مشرتك  نحو  عىل  والتعاون  البحث  يمثل 
ومعارف الشعوب األصلية وعلوم االستدامة، أمراً أساسياً لزيادة الجهود الرامية إىل حفظ التنوع البيولوجي والنظم 
املائية  واألحواض  اإليكولوجية  النظم  إلصالح  ملزمة  أهداف  وتنفيذ  مستدام،  نحو  عىل  واستخدامها  الهيدرولوجية 
الذي تضطلع  الرائد  العمل  إىل جانب  الهيدرولوجية،  بالعلوم  النهوض  ولليونسكو سجل حافل يف مجال  املتدهورة. 
به يف مجال العلوم اإليكولوجية وعلوم األرض فيما يتعلق بالنظم اإليكولوجية واستخدام املوارد الطبيعية، ومحميات 
املحيط الحيوي، والحدائق الجيولوجية العاملية لليونسكو، والتنوع البيولوجي، والتنوع الجيولوجي، وعمليات التقييم 
العلمية، وبناء القدرات يف املوقع، بما يشمل توفري موجزات عن السياسات ملساعدة أصحاب القرار. وسوف تواصل 
والنظم  الرطبة  واألرايض  والجبال  القاحلة  واملناطق  املحيطات  يف  البيولوجي ورصده  التنوع  دراسة  دعم  اليونسكو 
الزراعية، باإلضافة إىل االستشعار عن بعد دعماً ملواقع الرتاث العاملي ومحميات املحيط الحيوي والحدائق الجيولوجية 

العاملية لليونسكو، وستعمل يف مجال التكنولوجيا الحيوية وما يرتبط بها من بناء للقدرات. 
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وستعزز اليونسكو الشبكات اإلقليمية لتبادل املعارف وبناء القدرات يف مجال تغري املناخ والتأهب للكوارث، والتخفيف  0203٤
من آثارها، والتكيف معها، وإعادة التأهيل، وإعادة البناء. وسيقوم الربنامج الرئييس الثاني، من خالل برامجه الدولية 
الحكومية والدولية، بتعزيز نوعية الوعي البيئي واإلملام بشؤون البيئة والتثقيف بها، وتوسيع نطاق هذه األمور، بما يتفق 
أيضاً مع الناتج ١ والربنامج املشرتك بني القطاعات املعني بالنهوض بالتعليم العلمي والبيئي من أجل إقامة مجتمعات 
أن  اليونسكو،  بتسميات  املتمتعة  املواقع  املنظمة، من خالل  ذلك، ستكفل  إىل  الصمود. وباإلضافة  مستدامة وقادرة عىل 

تكون برامج التعليم البيئي والعلمي والتوعية يف هذين املجالني مجدية ومكيفة مع سياقها اإلقليمي واملحيل. 

عمل  0203٥ وخطة   )٢٠٢5-٢٠١5( الحيوي  واملحيط  اإلنسان  برنامج  اسرتاتيجية  أهداف  تحقيق  إىل  اليونسكو  وستسعى 
الرتكيز عىل  تاماً، مع  الحيوي )٢٠١6-٢٠٢5( تحقيقاً  املحيط  العاملية ملحميات  الربنامج وشبكته  الخاصة بهذا  ليما 
املستدامة، وخطة  التنمية  أهداف  تنفيذ  األعضاء من  الدول  لتمكني  العاملية  الربنامج وشبكته  يقدمها  التي  املساهمات 
 ،٢٠٢٠ عام  بعد  ملا  البيولوجي  للتنوع  العاملي  واإلطار  البيولوجي،  التنوع  واتفاقية   ،٢٠63 لعام  األفريقي  االتحاد 
النظم  إلصالح  املتحدة  األمم  وعقد  املناخ،  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  إطار  يف  املربم  باريس  واتفاق 
اإليكولوجية، و“إعادة البناء بشكل أفضل” يف أعقاب جائحة كوفيد-١9. وتهدف برامج اليونسكو ومواقعها املحددة 
إىل وقف فقدان التنوع البيولوجي ومعالجة دوافعه الرئيسية من خالل إجراء البحوث والتعاون عىل صعيد مشرتك بني 
االستدامة؛  وعلوم  األصلية  الشعوب  ومعارف  املحلية  املعارف  تعبئة  منها  بوسائل  للتخصصات،  التخصصات وجامع 
النظم  ملزمة إلصالح  أهداف  وبلوغ  املستدام،  واستخدامه  البيولوجي  التنوع  أجل حفظ  من  املبذولة  الجهود  وزيادة 
املتمتعة  املواقع  من  وغريها  الحيوي  املحيط  ملحميات  العاملية  الشبكة  عىل  واالعتماد  املتدهورة،  واألنهار  اإليكولوجية 

بتسميات اليونسكو للعيش يف وئام مع الطبيعة وبناء مجتمعات مزدهرة وقادرة عىل الصمود عىل نحو مسؤول.

ولدى  02036 املحيل  الصعيد  عىل  املتوافرة  والقدرات  والخربات  املعارف  تعبئة  الوطني  الصعيد  عىل  اليونسكو  وستواصل 
اليونسكو،  وستسعى  اإليكولوجية.  للنظم  وطنية  تقييم  عمليات  إجراء  يف  البلدان  دعم  أجل  من  األصلية،  الشعوب 
للمنرب  والتابعة  املحلية  واملعارف  األصلية  الشعوب  بمعارف  املعنية  التقني  الدعم  لوحدة  املضيفة  الجهة  بصفتها 
تشمل  أن  ضمان  إىل  اإليكولوجية،  النظم  وخدمات  البيولوجي  بالتنوع  املعني  والسياسات  للعلوم  الدويل  الحكومي 
الشعوب  معارف  أصحاب  ومساهمات  التخصصات  عرب  التعاون  أشكال  املنرب  يجريها  التي  التقييم  عمليات  جميع 
األصلية واملعارف املحلية. وتتضمن اآلن معظم اآلليات الدولية املعنية بالبيئة والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية 
أنها  املحلية، كما  واملعارف  األصلية  الشعوب  تقدمها معارف  التي  باملساهمات  يتعلق  واملناخ، عنرصاً  واملياه  والرتبة 
االعرتاف  إىل  األصلية  الشعوب  مع  العمل  أشكال  وستستند  املحلية.  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  مشاركة  تعزز 
بالدور املحوري لتدفقات املعارف املحلية ومعارف الشعوب األصلية، جنباً إىل جنب مع العلوم الطبيعية، يف تحقيق 
التنوع  بشأن  املتحدة  األمم  واتفاقية  املناخ،  بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  منها  أدوات  إطار  يف  االستدامة، 
األمم  وعقد  الرطبة،  األرايض  بشأن  رامسار  واتفاقية  املناخ،  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  واتفاقية  البيولوجي، 
املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية، وعقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات، وصك األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي 
التنفيذ يف  اسرتاتيجية  املستقبل. وستوضع  أرض  الوطنية، ومبادرة  الوالية  الواقعة خارج نطاق  املناطق  البحري يف 
إىل  سياق الربنامج املشرتك بني القطاعات املعني بتعزيز معارف الشعوب األصلية وثقافتها ولغاتها بوصفها سبيالً 
اليونسكو الخاصة بالتعاون مع الشعوب األصلية )٢٠١8(، وكذلك بإعالن األمم  اإلدماج، وسيُسرتشد فيها بسياسة 
يتعلق  فيما  رائدة  باعتبارها وكالة  اليونسكو  الذي تؤديه  األصلية )٢٠٠7(، وبالدور  الشعوب  املتحدة بشأن حقوق 

بالعقد الدويل للغات الشعوب األصلية )٢٠٢٢-٢٠3٢(. 

وستواصل اليونسكو، بصفتها الوكالة الوحيدة التابعة لألمم املتحدة التي أُسندت إليها مهام يف مجال علوم األرض،  02037
تعزيز بناء القدرات وتبادل املعارف والتعاون الدويل يف مجال البحوث، يف إطار برنامجها الطليعي املسمى “الربنامج 
االتحاد  لها، وهما  الرشيكتني  النظاميتني  الجهتني  مع  إىل جنب  الجيولوجية”، وجنباً  والحدائق  األرض  لعلوم  الدويل 
بتعزيز  الخاص،  القطاع  مع  القيام  ذلك  ويشمل  الجيولوجية.  للحدائق  العاملية  والشبكة  الجيولوجية  للعلوم  الدويل 
املمارسات املستدامة، واملساعدة يف بناء القدرة عىل الصمود يف مواجهة األخطار الجيولوجية، وتمكني العلماء يف بداية 
حياتهم املهنية يف العالم النامي واملجتمعات املحلية من استكشاف مواردهم الطبيعية واستخراجها وإدارتها بكفاءة 
التي  لليونسكو،  العاملية  الجيولوجية  للحدائق  الجيولوجية  السجالت  تستخدم  وسوف  ومستدامة.  آمنة  وبطريقة 
تعطي دروساً هامة عن التحديات البيئية الراهنة وسبل التخفيف من األرضار البيئية وإدارتها، يف مواصلة املشاركة 

يف اإلجراءات املتعلقة باملناخ والتنوع البيولوجي، من خالل برامج تعليمية مخصصة، عىل سبيل املثال ال الحرص.
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وباإلضافة إىل النهج املتعدد التخصصات املتبع من خالل التعاون بني القطاعات وبني األقسام، سوف تعمل اليونسكو  02038
املخاطر  آثار  من  التخفيف  تحديات  مواجهة  يف  املتعددة  املعنية  الجهات  إرشاك  عىل  يقوم  املخاطر  متعدد  بنهج 
الطبيعية  األخطار  أحد  املخاطر ألن وقوع  اتباع نهج متعدد  الرضوري  والتكيف معها. ومن  املناخ  والكوارث وتغري 
من شأنه أن يحدث تأثرياً متتابعاً، فوقوع زلزال مثالً يمكن أن يؤدي إىل حدوث موجة تسونامي، ويمكن أن تتسبب 
الجليدية. واليونسكو يف موقع يؤهلها جيداً  املناخ إىل ذوبان األنهار  العواصف يف حدوث فيضانات، وأن يؤدي تغري 
للعمل ألنها تغطي املخاطر املتصلة بالطقس واملتصلة بالظواهر الجيولوجية. ويتيح النهج القائم عىل تعّدد الجهات 

املعنية لألكاديميني واملجتمع املدني والقطاع الخاص والقطاع العام التعاون لوضع خطة واسرتاتيجية وقائيتني. 

األمم  02039 منظمات  ومع  القطاعات  بني  التعاون  اليونسكو  ستواصل  الكوارث،  مخاطر  من  الحد  بأنشطة  يتعلق  وفيما 
املتحدة األخرى امللتزمة بالحد من مخاطر الكوارث لدعم البلدان يف وضع وتنفيذ خطط عمل ملموسة لضمان مزيد 
بإدارة مخاطر  املتعلقة  القدرات  بناء  يف  البلدان  إىل  الدعم  تقديم  أيضاً  اليونسكو  للمدارس. وستواصل  السالمة  من 
الكوارث واملناخ، وال سيما فيما يتعلق بنظم اإلنذار املبكر؛ ووقاية املواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو من املخاطر؛ 
واستخدام العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، مثل الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة )فيما يتعلق بالناتج 9(؛ والبيئة 
املعمارية؛ وإدارة املخاطر؛ والحلول املستمدة من الطبيعة وإجراءات االستجابة بعد الكوارث. وستبذل جهود يف هذا 
بالتزاماتها وتطلعاتها  يتعلق  فيما  األعضاء  الدول  لدعم  املتحدة عموماً،  األمم  الوثيق مع منظومة  بالتعاون  السياق، 
األمم  اتفاقية  إطار  يف  املربم  باريس  اتفاق  بموجب  منها  بكل  الخاصة  وطنياً  املحددة  املساهمات  وثائق  يف  الواردة 

املتحدة بشأن تغري املناخ. 

األولويتان العامتان والفئات ذات األولوية 

األفريقي،  020٤0 االتحاد  داخل  له  التابعة  الحيوي  املحيط  ومحميات  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  لربنامج  الرتويج  سيجري 
ال سيما لجنته التقنية املتخصصة املعنية بالرتبية والعلوم والتكنولوجيا التي أقرت بأهمية الربنامج بالنسبة إىل رؤية 
االتحاد األفريقي لعام ٢٠63 يف أثناء دورتها العادية الثالثة املعقودة يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١9. وسوف يجري 
يف املستقبل القريب تعزيز الرشاكة مع مرصف التنمية األفريقي التي أنشئت يف إطار مرشوع املحيط الحيوي والرتاث 
يف حوض بحرية تشاد. وستتخذ إجراءات لتحسني نوعية إدارة محميات املحيط الحيوي يف املنطقة. وسيجري تعزيز 
البلدان  إىل  الفعالة  املشورة  تقدم  لكي  أفريقيا  يف  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  لربنامج  التابعة  الوطنية  اللجان  قدرة 
فيما يتعلق بإدارة النظم اإليكولوجية االجتماعية وحوكمتها عىل نحو مستنري. وسيجري التشجيع عىل إنشاء حدائق 
تغري  حالة  يف  متناسب  غري  بقدر  الضعيفة  والفئات  الضعيفة  البلدان  بشدة  وتترضر  املنطقة.  يف  جديدة  جيولوجية 
يف  بما  البيئية،  الظروف  بتغري  ترتبط  رسيعة  تغريات  أفريقيا  يف  املخاطر  طبيعة  وتشهد  الطبيعية.  واألخطار  املناخ 
إىل  اإلقليمي والقاري،  الحراك  إىل جنب مع رسعة نمو  العوامل، جنباً  أدت هذه  املناخ وتغريه. وقد  ذلك زيادة تقلب 
إيجاد تشكيالت جديدة للمخاطر تتطلب اسرتاتيجيات مبتكرة للتنمية وإدارة املخاطر. وستويل اليونسكو املزيد من 
األولوية لدعم االتصاالت املتبادلة عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي بشأن معارف الشعوب األصلية الخاصة بالرعاة 
يف أفريقيا، مع إيالء االهتمام لتغري املناخ، بما يتماىش مع الهدف 7 من خطة عام ٢٠63 املتعلق بإيجاد اقتصادات 

ومجتمعات محلية مستدامة بيئياً وقادرة عىل الصمود أمام تغري املناخ. 

ستواصل  020٤1 النامية،  الصغرية  الجزرية  الدول  بقاء  الستمرار  وجودياً  تهديداً  املناخ  تغري  فيه  يشكل  الذي  الوقت  ويف 
بقائها  الستمرار  وجودياً  تهديداً  يشكل  الذي  املناخ  لتغري  للتصدي  املناطق  هذه  بلدان  عىل  عملها  تركيز  اليونسكو 
الطبيعية خسائر )١7%  املخاطر  تتكبد بسبب  الدول  تلك  فإن  البحر. وعموماً،  ارتفاع مستوى سطح  بسبب  جميعاً 
من إجمايل الناتج املحيل( أكرب من خسائر البلدان املرتفعة الدخل )3% من إجمايل الناتج املحيل(. ويجري من خالل 
االستفادة من العلم واملعرفة تعزيز التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، وتعزيز الحد من مخاطر الكوارث 
الجزرية.  والبحرية  الساحلية  اإليكولوجية  للنظم  املستدامة  اإلدارة  نطاق  وتوسيع  الطوارئ،  لحاالت  واالستجابة 
دعم  خالل  من  سيما  وال  النامية،  الصغرية  الجزرية  والدول  أفريقيا  بلدان  عىل  عملها  تركيز  اليونسكو  وستواصل 
لطموحات  الواجب  االعتبار  إيالء  مع  أمامه،  والصمود  معه  والتكيف  املناخ  تغري  بمسألة  بالتثقيف  املتعلقة  جهودها 

الدول األعضاء وتطلعاتها الواردة يف املساهمات املحددة وطنياً لكل منها.
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الجنساني  020٤2 الصعيد  التحول عىل  إىل  التي تفيض  الجنساني  للمنظور  املراعية  النهوج  دعم  أيضاً  اليونسكو  وستواصل 
التنوع  النساء يف مجال حفظ  املتوافرة لدى  املعارف  الجيولوجي وتعزيز  التنوع  البيولوجي وحفظ  التنوع  يف مجال 
البيولوجي. ومن شأن تعزيز اإلدارة السليمة ملحميات املحيط الحيوي أيضاً أن تزيد من ضمان تمكني املرأة. وستعزز 
اليونسكو، من خالل الربنامج الدويل لعلوم األرض والحدائق الجيولوجية، التعاون يف مجال العلوم الجيولوجية بما 
يحقق صالح املجتمع وبناء القدرات وتبادل املعارف، مع الرتكيز بوجه خاص عىل العلماء والنساء يف املراحل املبكرة 
من حياتهم املهنية. ولذلك، ستتعاون اليونسكو تعاوناً وثيقاً مع الرابطة األفريقية للمرأة يف مجال العلوم الجيولوجية 
من أجل تعزيز مشاركة املرأة يف مجال العلوم الجيولوجية يف القارة. وسيجري استكشاف سبل تكثيف التعاون مع 
بني  وثيقة  عالقة  وثمة  للجامعيات.  الدولية  املنظمة  ومع  النامي  العالم  أجل  من  العلوم  مجال  يف  العامالت  منظمة 
تغري  آلثار  ضحايا  يقعن  النساء  فإن  ثَم  ومن  أخرى،  ناحية  من  الجنسني  بني  واملساواة  ناحية  من  والفقر  الضعف 
املناخ واألخطار الطبيعية أكثر من الرجال. ويساهم تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية يف عمليات التأهب للكوارث 
والتثقيف بشأنها مساهمة كبرية يف الحد من آثار الكوارث والنهوض بالتنمية املستدامة. ولذا، سيشتمل الربنامج عىل 
عنرص جنساني قوي سيساهم يف بناء ثقافة القدرة عىل الصمود أمام الكوارث بالتعاون مع كريس اليونسكو الجامعي 

املعني بالشؤون الجنسانية والحد من مخاطر الكوارث.

يف  020٤3 بوضوح  للمساهمة  فرصة  وسيُمنحون  الحيوي  واملحيط  اإلنسان  برنامج  أوساط  من  مهما  جزءاً  الشباب  ويمثل 
الجيولوجية  الحدائق  إطار  يف  للشباب  منتديات  تنظم  أن  أيضاً  اليونسكو  وتعتزم  الربنامج.  ضمن  القرارات  اتخاذ 
العاملية لليونسكو، ضمن األنشطة التي تجري كل سنتني، وأن تعزز تعاونها مع شبكة املهنيني الشباب املعنية بالحد 
من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ من أجل نقل معارف الخرباء الشباب وتجاربهم إىل واضعي السياسات 
واملجتمع املحيل، عىل السواء، بغية بناء مجتمعات قادرة عىل الصمود. وستوسع اليونسكو شبكات الشباب التابعة لها 
عىل الصعيد العاملي، من خالل شبكة العمل املناخي املشرتكة بني الشباب واليونسكو وشبكة الشباب التابعة لربنامج 

اإلنسان واملحيط الحيوي.

الرشاكات

النظم  020٤٤ املتحدة إلصالح  األمم  لعقد  اليونسكو  تنسيق  مركز  باعتباره  الحيوي،  واملحيط  اإلنسان  برنامج  يؤدي  سوف 
إحدى  بصفتها  اليونسكو  مساهمة  لضمان  حاسماً  دوراً  عاملني،  فريقني  يف  وعضواً   )٢٠3٢٠٢١-٠( اإليكولوجية 
الوكاالت املتعاونة الخمس يف عقد األمم املتحدة الذي يتوىل قيادة شؤونه برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية 
تأثري كبري يف دولها األعضاء من خالل توفري فرص جديدة  إىل تحقيق  اليونسكو  املتحدة. وستسعى  والزراعة لألمم 
إلظهار قيمة املواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو، من خالل مشاريع اإلصالح امللموسة وبناء القدرات والتنمية، فضالً 
التنمية  أجل  من  املحيطات  لعلوم  املتحدة  األمم  عقد  مع  قوية  صلة  إرساء  وسيجري  الشباب.  مشاركة  ضمان  عن 

املستدامة الذي تقود شؤونه اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات. 

وسيتواصل بذل جهود كبرية لتوسيع نطاق الرشاكات االسرتاتيجية واملالية مع طائفة واسعة من الجهات املعنية لبناء  020٤٥
شبكة من الخرباء لليونسكو وتطوير الحدائق الجيولوجية العاملية لليونسكو يف أفريقيا والدول العربية. 

األنشطة  020٤6 عىل  خاص  بوجه  الرتكيز  مع  الجامعية،  اليونسكو  وكرايس   ٢ الفئة  مراكز  مع  الرشاكة  متابعة  وستجري 
البحثية من أجل تحقيق أهداف خطة عمل ليما، وكذلك ملساعدة املمارسني يف مجال الحد من مخاطر الكوارث، ال عىل 

تطوير األفكار املبتكرة فحسب، بل أيضاً عىل تبادل معارفهم وخرباتهم. 

وستعزز اليونسكو تعاونها املشرتك بني الوكاالت من أجل توحيد األداء داخل األمم املتحدة، من خالل تجنب االزدواجية  020٤7
وكاالت  مع  الكوارث  مخاطر  من  والحد  املناخ  تغري  بشأن  التعاون  وسيكون  الوكاالت.  أنشطة  بني  التآزر  وإقامة 
املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية  والهيئة  املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  وأمانة  املتحدة  األمم 
اليونسكو مع مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث واملنظمة  بمثابة تكملة ملا لدينا من خربات. وستتعاون 
العاملية لألرصاد الجوية وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، من خالل املنابر 
والتحالف  الكوارث،  مخاطر  من  والحد  بالبيئة  النهوض  أجل  من  الرشاكة  وهي  الوكاالت،  بني  املشرتكة  املواضيعية 
العاملي للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة عىل مواجهتها يف قطاع التعليم، والشبكة الدولية لنظم اإلنذار املبكر 
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الكوارث.  آثار  للتعايف من  الدويل  والربنامج  الكوارث،  للحد من مخاطر  القدرات  تعزيز  املتعددة، ومبادرة  باألخطار 
الوكاالت عىل نطاق مختلف. وسوف  فيما بني  تعاون  إقامة  التكيف  مع صندوق  أقيمت مؤخراً  التي  الرشاكة  وتتيح 
تواصل اليونسكو استكشاف إمكانيات إقامة رشاكات من أجل توفري الدعم املايل ألنشطتها املتعلقة بالحد من مخاطر 

الكوارث والتكيف مع تغري املناخ. 

البلدان يف إعداد عمليات  020٤8 وسيواصل برنامج نظم املعارف املحلية ومعارف الشعوب األصلية تقديم الدعم التقني إىل 
تقييم وطنية للنظم اإليكولوجية، وسيتعاون مع وكاالت األرصاد الجوية الدولية واإلقليمية والوطنية. وسريعى أيضاً 

مجموعة من الرشاكات مع منظمات الشعوب األصلية، وال سيما مع املنظمات التي لها عالقة رسمية مع اليونسكو. 

املخرج SC2.3: تعزيز علوم املياه واالبتكار والتعليم والتعاون واإلدارة والحوكمة من أجل عالم يتمتع باألمن املائي يف 
بيئة متغرية

املصاعب

نادراً ما يجري االعرتاف باآلثار التي تحدثها التغريات العاملية، مثل النمو السكاني والتوسع الحرضي وتغري املناخ،  020٤9
عىل الكيفية التي يجب أن ندير بها مياهنا، وكثرياً ما يُساء فهم تلك اآلثار. أما فهم الرتابط بني النظم البرشية ونظم 
املياه، بما يف ذلك الظواهر الهيدرولوجية املتطرفة )الفيضانات والجفاف( عند إدارة مواردنا املائية فهو فهم محدود، 
املائي،  اإلجهاد  عن ذلك، ستستلزم زيادة  املناخ. وفضالً  البرشية وتغري  للتفاعالت  الصعبة  الظروف  ال سيما يف ظل 
وتقاسم شبكات املياه العابرة للحدود، وأشكال التنافس بني مستعميل املياه، قرارات متزايدة التعقيد لتلبية الطلبات 
أوجه  تزايد  بكفاءة وعىل نحو مستدام ومنصف. ومع  أدير  إذا  إال  يتعذر تجديده  فاملياه مورد محدود  املستقبل.  يف 
عدم اليقني املتعلقة بالتغري العاملي واألثر الطويل األجل لإلجراءات اإلدارية، ستزداد صعوبة اتخاذ قرارات سليمة من 

دون توافر معلومات علمية موثوق بها. 

األمور التي يجب تغيريها

البينات  020٥0 عىل  قائمة  قرارات  التخاذ  األهمية  بالغ  أمر  املائية  باملوارد  املتعلقة  العلمية  والقدرات  املعارف  تحسني  إن 
للتصدي عىل نحو مستدام لتزايد التحديات املعقدة املتعلقة باملياه. وال غنى عن البحوث العلمية التي تتناول التفاعالت 
البرشية مع الطبيعة من أجل النهوض بفهم دورة املياه والعمليات الهيدرولوجية، بما يف ذلك الظواهر املتطرفة ذات 
الصلة باملوضوع )الفيضانات والجفاف( عند إدارة مواردنا املائية، وال سيما يف ظل الظروف الصعبة التي يفرضها 
التغري العاملي. وينبغي تنفيذ جهود إدارة املياه وحوكمتها من خالل نهوج شاملة تكفل إرشاك جميع الجهات املعنية 
يف العملية، وعن طريق تعميم مراعاة املنظور الجنساني واآلثار املرتتبة عىل التغريات العاملية يف السياسات والخطط 
املتعلقة باملياه. وتشكل التوعية والتثقيف بشأن الدور الذي تؤديه املياه يف حياتنا اليومية، فيما يتعلق بسبل عيشنا، 
إىل  املياه. وباإلضافة  بثقافة  االرتقاء  يف  أساسياً  أمراً  البيئة وحفظها،  أنماط حياتنا، وحماية  وتنميتنا، والحفاظ عىل 

ذلك، يلزم تدريب االختصاصيني وتوعية أصحاب القرار. 

اسرتاتيجية التنفيذ

يف مواجهة هذه التحديات املعقدة املرتابطة التي تكتنف مجال املياه، سيبدأ الربنامج الهيدرولوجي الدويل الحكومي  020٥1
مرحلته التاسعة )٢٠٢٢-٢٠٢9(، مع الرتكيز عىل تسخري العلم إليجاد عالم يتمتع باألمن املائي يف ظل بيئة متغرية. 
العلوم  )أ(  اآلخر، وهي:  منها  كل  ويعزز  أولوية مرتابطة  ذات  التاسعة يف خمسة مجاالت  املرحلة  أنشطة  وستجرى 
البيانات  يف  الفجوة  )جـ( سد  الرابعة؛  الصناعية  الثورة  املياه يف سياق  مجال  التثقيف يف  )ب(  واالبتكار؛  والبحوث 
واملعلومات؛ )د( اإلدارة الشاملة للمياه يف ظل ظروف التغري العاملي؛ )هـ( إدارة/حوكمة املياه عىل أساس العلم بما 
يحقق التخفيف والتكيف والقدرة عىل الصمود. وستعزز اليونسكو التعاون الدويل واإلقليمي يف مجال املياه عن طريق 
من  التشغيلية  الرشاكات  وإقامة  املعارف  تبادل  وتعزيزها، ومن خالل تشجيع  العلمية  واملبادالت  التحالفات  توطيد 
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التعاون فيما بني  املائي. وسيجري تحقيق ذلك من خالل وضع إطار شامل جديد لزيادة تعزيز  أجل تحقيق األمن 
أعضاء أرسة اليونسكو املعنية باملياه بهدف تعميم املساهمات التي تقدمها األوساط العلمية عىل املحور االسرتاتيجي 

املتصل بتعزيز املعارف والقدرات والسياسات املتعلقة بتحقيق األمن املائي.

020٥2  ٢ الفئة  ومراكز  املياه،  لتقييم  العاملي  والربنامج  لليونسكو،  التابع  الحكومي  الدويل  الهيدرولوجي  الربنامج  ويتمتع 
لتعزيز  يؤهلها  فريد  بوضع  الطليعية،  واملشاريع  املبادرات  ومختلف  باملياه،  املعنية  الجامعية  اليونسكو  وكرايس 
العذبة.  باملياه  املتعلقة  املعقدة  التحديات  بمواجهة  املتعلقة  العلمية  والرباهني  املعارف  تحسني  مجال  يف  التعاون 
وتماشياً مع املرحلة التاسعة للربنامج الهيدرولوجي، ستُدعم الدول األعضاء للنهوض بالقرارات القائمة عىل البينات 
التي تتخذ بشأن إدارة املياه وحوكمتها من أجل إيجاد مجتمعات قادرة عىل الصمود واإلرساع بخطى تنفيذ الهدف 
6 من أهداف التنمية املستدامة وغريه من الغايات املتعلقة باملياه املنصوص عليها يف صكوك منها خطة عام ٢٠3٠، 
والتكنولوجيات  باملعارف  األعضاء  الدول  وستزوَّد  الجديدة.  الحرضية  والخطة  سنداي،  وإطار  باريس،  واتفاق 
توازن  عىل  والحفاظ  البرشي  لالستهالك  املائية  املوارد  تأمني  لها  تتيح  التي  اإلدارية  واملهارات  واملحسنة  الجديدة 
م الدعم إىل الدول األعضاء يف إدارة آثار الكوارث والفيضانات  النظم اإليكولوجية يف سياق التنمية املستدامة. وسيقدَّ
والجفاف، واآلثار التي يخلفها التغري العاملي عىل أحواض األنهار، وشبكات املياه الجوفية، والرواسب وتآكل الغالف 
التقليدية، فضالً  الناشئة(، واملوارد غري  الجليدي، واملستوطنات البرشية، ونوعية املياه والتلوث )بما يف ذلك امللوثات 

عن إدماج العلم التشاركي يف علوم املياه.

العلمي واملعرفة وتبادلها يف إطار معالجة ما ييل:  020٥3 البحث  وسيجري وضع و/أو تعزيز منتجات ومنهجيات وأدوات 
)١( الكوارث املتصلة باملياه مثل الفيضانات والجفاف من أجل التنبؤ بها يف الوقت املناسب دعماً للجهود التي تبذلها 
إطار  يف  املحددة  األهداف  تحقيق  إىل  الرامية  وجهودها  املتطرفة  املناخية  الظواهر  إدارة  تحسني  يف  األعضاء  الدول 
سنداي للحد من مخاطر الكوارث، والغايات ١١-5 و١3-١ و١3-3 من غايات أهداف التنمية املستدامة؛ )٢( اآلثار 
والغالف  الجوفية،  املياه  وشبكات  والرواسب،  التحات  ذلك  يف  بما  األنهار،  أحواض  عىل  العاملي  التغري  يخلفها  التي 
البيئة الحرضية والريفية عىل  الجليدي، واملستوطنات البرشية، مما يسهم يف إدارة الدول األعضاء ملواردها املائية يف 
نحو مستدام؛ )3( طرق التعجيل بانتقال قطاع املياه إىل االقتصاد الدائري. وستساعد هذه األمور يف جهود تلك الدول 
الرامية إىل رصد الغايات 6-١ و 6-٢ و 6-3 و 6-5 و ١١-5 و ١3-3؛ )4( نوعية املياه، وكذلك املياه غري التقليدية 
)إعادة استخدام مياه الرصف الصحي وتحلية املياه( ملساعدة الدول األعضاء يف رصد الغايتني 6-١ و6-3 من غايات 

أهداف التنمية املستدامة وكذلك الغاية 3-3؛ )5( إدماج العلم التشاركي )البيانات التشاركية( يف علوم املياه. 

وسيجري دعم املواقع اإليضاحية للهيدرولوجيا اإليكولوجية وتوسيعها، وإحياء األحواض التجريبية ودعمها للمساهمة  020٥٤
الغايات 6-5 و6-6 و6 ب و١5-١ من غايات  املياه عىل مستوى األحواض مما سيساعد يف رصد  إدارة  يف تحسني 
أهداف التنمية املستدامة. وسيجري تعزيز التآزر مع املواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو، بما يف ذلك محميات املحيط 
الحيوي، والحدائق الجيولوجية ومواقع الرتاث الطبيعي يف إطار تنفيذ نهوج متكاملة وشاملة تقوم عىل الهيدرولوجية 

اإليكولوجية من أجل تحسني إدارة املياه. 

وتمثل اليونسكو، جنباً إىل جنب مع لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، الجهة املؤتمنة عىل شؤون املؤرش 5-6-٢  020٥٥
من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة، وهو: “نسبة مناطق أحواض املياه العابرة للحدود التي لها ترتيبات تنفيذية 
تتعلق بالتعاون يف مجال املياه”. وسوف يدعم الربنامج الهيدرولوجي الدويل الحكومي التابع لليونسكو الدول األعضاء 
يف تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه عىل جميع املستويات، بوسائل منها التعاون عرب الحدود، حسب االقتضاء، مع 

الرتكيز بوجه خاص عىل املياه الجوفية العابرة للحدود.

الجهات  020٥6 إىل هذه  الدعم  املعنية، سيقدم  الجهات  التدريب يف مجال سياسات  الحوارات وعمليات  تنظيم  من  وانطالقاً 
املائية وما تمخض  املوارد  بتنمية  املتعلق  العاملي  التقرير  إليها  التي خلص  النتائج  استخدام  األعضاء يف  الدول  وإىل 

عنه من توصيات بالغة األهمية. 

جميع  020٥7 عىل  املياه  مجال  يف  النظامي  وغري  والنظامي  الرسمي  غري  تعليمها  لتعزيز  الدعم  األعضاء  الدول  وستتلقى 
املستويات )التعليم العايل، والتعليم التقني واملهني، والتعليم املدريس بجميع سنواته، وما إىل ذلك( من خالل مناهج 
تعليمية  منصة  إنشاء  باملياه. وسيجري  املتعلقة  املعقدة  التحديات  تعالج  أن  يمكن  مكيفة  تدريبية  دراسية/دورات 
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مفتوحة عىل اإلنرتنت للتثقيف يف مجال املياه. وتهدف اليونسكو، عن طريق زيادة الوعي واملساهمة يف نظم التعليم 
ثقافة جديدة بشأن  إرساء  والعمل عىل  باملياه  املتعلقة  بالقضايا  يتصل  فيما  والنظامية  النظامية  الرسمية وغري  غري 
املياه، إىل ضمان وجود عدد كاف من االختصاصيني يف مجال املياه واملجتمعات املحلية املطلعة، بما يف ذلك الشباب 
إليها فيما يخص  املسندة  املهام  املياه، وذلك من خالل  إدارة موارد  القطاعات يف مجال  القرار يف مختلف  وأصحاب 
التعليم البيئي وبالتنسيق الوثيق مع جهود قطاع التعليم الرامية إىل تحقيق الناتج ١، وأيضاً يف إطار الربنامج املشرتك 
بني القطاعات “النهوض بالتعليم العلمي والبيئي من أجل إقامة مجتمعات مستدامة وقادرة عىل الصمود”. وسيجري 
األعضاء يف  الدول  إىل  املشورة  تقديم  أجل  الحكومي من  الدويل  الهيدرولوجي  للربنامج  التابعة  الوطنية  اللجان  دعم 

إدارة املوارد املائية عىل نحو مستدام ويف استخدام نظام شبكة معلومات املياه املوسع. 

األولويتان العامتان والفئات ذات األولوية 

يف  020٥8 للمياه  املركزي  الدور  أبرزت  التي   ٢٠63 لعام  األفريقي  االتحاد  مع خطة  تماشياً  اهتمام خاص ألفريقيا  سيوىل 
تحقيق رؤية أفريقيا التي نصبو إليها. وسيجري تعزيز رشاكتنا الحالية مع املجلس الوزاري األفريقي املعني باملياه 
املجلس  اسرتاتيجية  مع  تتماىش  ملموسة  إجراءات  خالل  من  املياه  مجال  يف  األخرى  الرئيسية  املعنية  الجهات  ومع 
لتحسني معرفتنا  إجراءات  للتعاون والسالم. وستتخذ  املياه كعامل محفز  باملياه )٢٠١8-٢٠3٠(، وتعزيز  املتعلقة 
باملوارد املائية، وال سيما املياه الجوفية يف أفريقيا، وزيادة عدد االختصاصيني املهرة يف مجال املياه يف أفريقيا زيادة 
أفريقيا لكي تقدم  الدويل الحكومي يف  الهيدرولوجي  التابعة للربنامج  الوطنية  اللجان  كبرية. وسيجري تعزيز قدرة 

املشورة الفعالة إىل البلدان فيما يتعلق بإدارة نظم املياه وحوكمتها عىل نحو مستنري. 

ويمثل الحصول عىل مياه الرشب املأمونة وخدمات الرصف الصحي املالئمة أمراً أساسياً للنساء والفتيات لكي يتمتعن  020٥9
املياه  عىل  الحصول  عىل  بقدرتهما  يتعلق  فيما  واملرأة  الرجل  بني  واضحة  فجوة  وثمة  وكريمة.  وصحية  آمنة  بحياة 
التفاوت،  ألوجه  الجذرية  األسباب  فهم  بمكان  األهمية  ومن  منها.  واالستفادة  وإدارتها  الصحي  الرصف  وخدمات 
وتحديدها كمياً من خالل جمع واستخدام البيانات املتعلقة باملياه املصنفة بحسب االنتماء الجنساني بحيث يتم تنفيذ 
اإلجراءات العالجية املناسبة يف إدارة املوارد املائية وحوكمتها من خالل وضع سياسات وإصالحات وخطط تفيض إىل 
التحول يف املجال الجنساني. وسيجري عىل نطاق واسع نرش مجموعة املؤرشات املراعية لالعتبارات الجنسانية، البالغ 
عددها ١٠5 مؤرشات، التي وضعها برنامج اليونسكو العاملي لتقييم املياه، لدعم الدول األعضاء يف التصدي بفعالية 
للتحديات الجنسانية املتعلقة باملياه. وسيقدم الدعم إىل الدول األعضاء من أجل تطبيق املؤرشات املراعية لالعتبارات 
اإلدارة  تعزيز  العاملية عىل  التغريات  تخلفه  الذي  األثر  تعمم مراعاة  التي  آلياتها وسياساتها وخططها  الجنسانية يف 

للمياه وحوكمتها.  الشاملة 

وضمان  02060 معهم  والتواصل  الشباب  تعبئة  الشبابية،  املياه  شبكات  مع  املستمرة  مشاركتنا  خالل  من  وسيجري، 
مشاركتهم وتمكينهم، باعتبارهم عنرصاً من عنارص التغيري، يف إطار املساهمة يف مواجهة التحديات العاملية القائمة 

يف مجال املياه.

وسيجري وضع وتنفيذ برنامج قادر عىل الصمود يف مجال املياه يف الدول الجزرية الصغرية النامية من أجل التصدي  02061
للتحديات الحرجة التي تواجهها تلك الدول فيما يتعلق باملياه، بما يشمل االعتبارات املتعلقة باملساواة بني الجنسني. 
املائي وقدرة الجزر عىل الصمود  املتكاملة للمياه لضمان األمن  وسيجري بناء قدرة مائية مستدامة، وتعزيز اإلدارة 

فيما يتعلق باملياه العذبة.

الرشاكات

الرشاكات وإقامة رشاكات جديدة مع  02062 إىل تعزيز  السعي  باملياه، سيجري  املعنية  اليونسكو  تعبئة أرسة  إىل  باإلضافة 
لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية وأعضائها، وال سيما مع املنظمة العاملية لألرصاد الجوية، ومنظمة األغذية 
ضمن  سيما  وال  ألوروبا،  االقتصادية  املتحدة  األمم  ولجنة  للبيئة،  املتحدة  األمم  وبرنامج  املتحدة،  لألمم  والزراعة 
اإلطار العاملي للتعجيل يف تحقيق هدف التنمية املستدامة 6 والعقد الدويل للعمل، “املاء من أجل التنمية املستدامة”، 
واملنظمات والرابطات األكاديمية والعلمية املعنية باملياه، واملنظمات الدولية الحكومية، واملنظمات اإلقليمية والوطنية، 

واملنظمات غري الحكومية، والصناديق العاملية، والقطاع الخاص.
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املخَرج SC3.3: تمكني الدول الجزرية الصغرية النامية بتعزيز قدراتها يف مجاالت خربة اليونسكو من أجل التصدي 
عىل نحو أفضل للتحديات املحددة التي تواجهها 

املصاعب 

تعّد الدول الجزرية الصغرية النامية، التي تمثل ٢٠% من الدول األعضاء يف اليونسكو، من بني أكثر الدول ضعفاً يف  02063
العالم. 

وبالنظر إىل أن الدول الجزرية الصغرية النامية موزعة عىل نطاق واسع يف أنحاء كوكب األرض، وال سيما يف املحيط  0206٤
مجتمعات  تشكل  فهي  الهادي،  واملحيط  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الجنوبي  الصني  وبحر  الهندي  واملحيط  األطليس 
شديدة التنوع وتشرتك يف هوية وطابع متميزين. وباعتبارها من أكثر بلدان العالم تنوعاً عىل الصعيدين البيولوجي 
والثقايف، فهي تجد نفسها يف مواجهة مصاعب جديدة، تجعل بعضها عرضة ملخاطر بالغة. ومن املصاعب املتعددة 
عن  واملسؤولية  واالنعزال،  املساحة  الحرص، صغر  ال  املثال  الحارض، عىل سبيل  الوقت  يف  البلدان  تلك  تواجهها  التي 
واالعتماد  الطبيعية،  املوارد  وقلة  الطبيعية،  والكوارث  للمخاطر  والتعرض  كبرية،  خالصة  بحرية  اقتصادية  مناطق 
املتسارع  النمط  تفاقمها  من  يزيد  التي  املتزايدة،  السياحية  والضغوط  األسواق،  عن  والعزلة  الواردات،  عىل  الشديد 
النظم  هشاشة  من  القضايا  تتباين  البيئية،  باملشكالت  يتعلق  وفيما  كوفيد-١9.  وجائحة  القصوى  الجوية  للظواهر 
التي تتعرض  البيولوجي، واألخطار  التهديدات للتنوع  د  اإليكولوجية، والتعرض للمخاطر والكوارث الطبيعية، وتعدُّ
لها موارد املياه العذبة، وتدهور البيئات الساحلية، والضغوط الواقعة عىل الرتبة واملياه من جّراء التلوث بالبالستيك 
وغريه من امللوثات، وآثار تغري املناخ الواقعة عىل النظام اإليكولوجي للمحيطات. وهناك سبع دول من الدول الجزرية 
الدفيئة ال يكاد  انبعاثات غازات  الدول يف  أن إسهام هذه  نمواً. ورغم  البلدان  أقل  قائمة  النامية مدرجة يف  الصغرية 
بناء  املتحدة بمساعدتها يف  األمم  التزمت  السياق،  املناخ. ويف هذا  آثار  ملواجهة  األمامي  الخط  فإنها تقف عىل  يُذكر، 
قدرتها عىل الصمود وتنمية قدرتها عىل التصدي ملجموعة املصاعب الواسعة التي تواجهها. وتصنف اليونسكو الدول 

الجزرية الصغرية النامية بوصفها فئة ذات أولوية، وتتماىش يف برنامجها مع أولويات مسار ساموا. 

ومع أن الدول الجزرية الصغرية النامية تواجه كثرياً من املصاعب، فإن سكانها يواصلون وضع اسرتاتيجيات تكسبهم  0206٥
سعة الحيلة والقابلية للتكيف والقدرة عىل الصمود. وتوجد يف هذه الجزر أيضاً ثروة من التنوع البيولوجي والنظم 
أن  ومع  املحيطات.  من  كبرية  ملساحات  راعية  أراٍض  املتوطنة، وهي  األنواع  إىل جانب  والبحرية،  الربية  اإليكولوجية 
العوملة وأوجه التقدم التكنولوجي قد أوجدت فرصاً جديدة لربط البلدان الجزرية الصغرية النامية بالطريق الرسيع 
للمعلومات، وجعلها جزءاً من مجتمع عاملي حقيقي، فمن املهم لتلك البلدان أن تتخذ مكانها يف اتخاذ القرارات ضمن 
العاملي وحرصها عىل ضمان  املعرفة  من مجتمع  التوازن بني كونها جزءاً  األطراف، وأن تحافظ عىل  عملية متعددة 

استدامة الثقافات املحلية ومنظومات املعارف الجزرية. 

األمور التي يجب تغيريها 

عىل  02066 القائمة  والعلمية  االقتصادية  الفرص  عن  فضالً  البيولوجي،  التنوع  وتآكل  املناخ  تغري  يف  التسارع  مواجهة  يف 
اإلدارة  فعالية  من  مزيد  تحقيق  أجل  من  النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  الوطنية  األطر  تعزيز  يلزم  اإلنرتنت، 
والتخطيط لغرض تحسني قدرتها عىل الصمود أمام آثار تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي واألخطار الطبيعية، 
التي  والبحثية  والتكنولوجية  العلمية  القدرات  تعزيز  أيضاً  املهم  الخاصة. ومن  تنمية مهاراتها وقاعدة معارفها  مع 

ستشكل األساس القتصاد ومجتمع يتسمان باملرونة ورسعة االستجابة يف السنوات املقبلة.

اسرتاتيجية التنفيذ

النحو  02067 عىل  النامية،  الصغرية  الجزرية  الدول  يف  املتمثلة  األولوية  ذات  الفئة  الثاني شؤون  الرئييس  الربنامج  سينسق 
املنفذة  اليونسكو  لربامج  االسرتاتيجي  التنسيق  ذلك  وسيشمل  املخصصة:  األنشطة  مع  برنامجه،  قطاع  يف  املقرر 
لصالح الدول الجزرية الصغرية النامية وإبراز هذه الربامج؛ واالتصال بالكيانات املتعددة األطراف واإلقليمية ورصد 
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ذلك؛  عن  التقارير  وتقديم  النامية،  الصغرية  الجزرية  بالدول  الخاصة  برامجها  وتنفيذ  اليونسكو  موارد  استخدام 
الدعوة  وحمالت  العاملية  املناقشات  يف  بها  يُسرتشد  أن  يمكن  التي  البينات  عىل  القائمة  والتحليالت  املعارف  وتوليد 

واملنارصة وأنشطة التوعية املتعددة األطراف، والجامعة للتخصصات، واملشرتكة بني األجيال.

وسريكز الربنامج الرئييس الثاني عىل العمل مع الدول الجزرية الصغرية النامية من أجل تحسني قدرتها عىل الصمود  02068
من  والتخفيف  املناخ  تغري  مع  التكيف  لتعزيز  واملعرفة  العلم  إنتاج  تسخري  طريق  عن  البيئية،  استدامتها  وتعزيز 
آثاره، وزيادة الحد من مخاطر الكوارث وتحسني االستجابة لحاالت الطوارئ، وتوسيع نطاق اإلدارة املستدامة للنظم 

اإليكولوجية الساحلية والبحرية للجزر. 

وستشجع اليونسكو العلم املفتوح واالنتفاع بالبيانات ونقل التكنولوجيا والسياسات املحددة األهداف يف مجال العلوم  02069
والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تحقيق التنمية املستدامة للدول الجزرية الصغرية النامية. وستسعى اليونسكو أيضاً 
إىل النهوض بالتنمية املستدامة والتماسك االجتماعي يف هذه الدول عن طريق تعزيز املعارف وأشكال التعبري الثقايف 

األصلية والتقليدية فيما يتعلق بالبيئة الطبيعية.

املساواة بني الجنسني 

تأثري  02070 بفعل  تفاقمت  التي  النامية،  الصغرية  الجزرية  الدول  يف  باملناخ  واملرتبطة  الجغرافية  الضعف  أوجه  أدَّت  لقد 
الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيسهم  تمكينها.  أمام  جديدة  عوائق  وإيجاد  املرأة  ضعف  زيادة  إىل  كوفيد-١9،  جائحة 
الجنسانية  املراعية لالعتبارات  املبادرات  البناء بشكل أفضل عن طريق مواصلة تطوير  إعادة  إىل  الرامية  الجهود  يف 
واملشاريع  الكوارث،  مخاطر  من  والحد  باملناخ،  املتصل  والعمل  وإصالحها،  اإليكولوجية  النظم  بحفظ  يتعلق  فيما 
املساواة بني  املحددة. وسيجري تعميم  املجاالت  باملرأة يف هذه  الخاصة  للتحديات  التصدي  باملياه، وضمان  املرتبطة 
العلوم  القدرات يف مجاالت  بناء  أنشطة  النساء والرجال، والفتيات والفتيان، يف جميع  الفرص بني  الجنسني وتكافؤ 
األساسية والبحوث والهندسة وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يف الدول الجزرية الصغرية النامية. 
تكفل  التي  املشاركة  عىل  القائمة  والنهوج  املستوى،  الرفيعة  العمليات  يف  املرأة  مشاركة  كذلك  اليونسكو  وستعزز 
مراعاة أولويات املرأة والرجل واحتياجاتهما وشواغلهما وقدراتهما عىل حد سواء. وسيسعى الربنامج الرئييس الثاني 
النامية،  الدول الجزرية الصغرية  النهوض باملساواة بني الجنسني يف  إقامة رشاكات جديدة من أجل زيادة  إىل  أيضاً 
وسيعمل بالتعاون مع قسم املساواة بني الجنسني عىل كفالة زيادة إدماج املنظور الجنساني يف جميع اإلجراءات التي 

تتخذها اليونسكو لصالح تلك الدول.

الرشاكات 

ستدعم اليونسكو الدول الجزرية الصغرية النامية يف التصدي للمصاعب التي تواجهها وتعزيز قدرتها عىل الصمود  02071
الهدف،  هذا  ولتحقيق  املالئمة.  السياسات  ووضع  التكنولوجيا،  ونقل  الدول،  تلك  بني  التعاون  تعزيز  خالل  من 
سوف تستفيد اليونسكو من املعارف والخربات واملمارسات املستمدة من جميع رشائح املجتمعات يف الدول الجزرية 
واإلقليمية  العاملية  الشبكات  تعبئة  خالل  من  تعزيزها  يجري  التي  والشباب،  النساء  يشمل  بما  النامية،  الصغرية 
للعلوم، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة العاملة يف تلك الدول، فضالً عن مجموعة ممثيل الدول الجزرية الصغرية 
النامية لدى اليونسكو. وستعزز املنظمة أيضاً جهودها املبذولة لتوسيع نطاق رشاكاتها مع الجهات املانحة الثنائية 
للخرباء  تبادل  عمليات  تنظيم  أيضاً  املحددة  األنشطة  النامية. وستشمل  الصغرية  الجزرية  الدول  لصالح  واإلقليمية، 
الدول  عىل  القائمة  للمعارف  عاملية  بيانات  وقواعد  شبكات  إنشاء  عن  فضالً  واألقاليمي،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل 
الجزرية الصغرية النامية من أجل دعم تبادل الخربات املحلية. وسيتيح ذلك أيضاً لألوساط العلمية وملتخذي القرار 

تعزيز النهوج والوسائل التي يتبعونها للتعاون بشأن العلوم يف الدول الجزرية الصغرية النامية.

الصغرية  02072 الجزرية  الدول  يف  اليونسكو  خربة  مجاالت  مختلف  بني  التآزر  أوجه  تعزيز  سيجري  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
النامية من أجل تحسني األداء واستكماله عىل أرض الواقع. 
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الناتج ٤: تعزيز التعاون الدويل يف ميادين العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

املخَرج SC4.4: تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل تحسني السياسات املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 
واالنتفاع بأوجه التقدم العلمي والتكنولوجي، وتعزيز تبادل املعارف، بوسائل منها العلم املفتوح

املصاعب الرئيسية 

التنمية  02073 أهداف  بجميع  املرتبطة  الغايات  من  العديد  تحقيق  يف  محورياً  دوراً  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  تؤدي 
تلبية االحتياجات  للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل  الكاملة  اإلمكانات  السبعة عرش. ويتطلب إطالق  املستدامة 
اتباع  جانب  إىل  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  يف  قوية  نظم  وجود  البيئية  التحديات  ومواجهة  املجتمعية 
سياسات شاملة للجميع وحافظة متوازنة من أدوات السياسات العامة يف هذا املجال. والسياسات الشاملة واملفضية 
تستهدف  التي  اإلجراءات  عن  فضالً  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  يف  الجنساني  الصعيد  عىل  التحول  إىل 
املساواة بني الجنسني يف هذا املجال، هي أيضاً أمور ال غنى عنها يف دعم البحث العلمي واالبتكار التكنولوجي الالزمني 
املستدامة. وفضالً  التنمية  أهداف  أجل تحقيق  البينات واالبتكار من  القائمة عىل  القرارات  واتخاذ  بالعلوم  للنهوض 
املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار  القدرات يف مجال رسم السياسات  عن ذلك، تفتقر مناطق وبلدان كثرية إىل 
والتكنولوجيا واالبتكار يف سبيل  العلوم  لرعاية  املجال وبالتايل  النظم يف هذا  لتعزيز  أساسية  أمور  وحوكمتها، وهي 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة. ووفقاً لطبعة عام ٢٠٢١ من تقرير اليونسكو للعلوم، أصبح لدى عدد متزايد من 
البلدان سياسات يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، كما أن بلداناً كثرية قد واءمت بني خططها اإلنمائية الوطنية 
لتطوير  طموح  أعمال  جدول  اتباع  عىل  املستويات  جميع  من  بلدان  وتعمل   .٢٠3٠ لعام  املستدامة  التنمية  وخطة 
من  كبرياً  قدراً  يتطلب  ألنه  ينطوي عىل مصاعب،  التحول  هذا  أن  ثبت  وقد  بالتوازي.  والرقمية  الخرضاء  املجتمعات 

االستثمار، وإذا ما عولج بطريقة خاطئة، فيمكن أن يؤدي إىل تفاقم أوجه التفاوت االجتماعية. 

املعقدة  0207٤ للتحديات  للتصدي  خصيصاً  املصممة  واملبتكرة  املستدامة  الحلول  بأن  االعرتاف  يتزايد  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
التي تواجه هذا الكوكب والتحديات االجتماعية - االقتصادية تتطلب جهوداً علمية تتسم بالكفاءة والشفافية وتنبض 
عىل  بالفائدة  حقاً  العلم  يعود  أن  ولضمان  بأرسه.  املجتمع  من  بل  فحسب،  العلمية  األوساط  من  تنبع  ال  بالحيوية، 
الناس وعىل كوكب األرض وال يرتك أحداً خلف الركب، من الرضوري جعله أكثر انفتاحاً وأيرس تناوالً وأعظم كفاءة 
مبادئ  من  املتنامية  املجموعة  تتيح  الرقمي،  عاملنا  يف  املسبوق  غري  التقدم  أشكال  وبفضل  وشفافية.  وديمقراطية 
بموثوقية  وتسخريها  أوسع  نطاق  عىل  العلمية  واملخرجات  والبيانات  باملعلومات  االنتفاع  املفتوح  العلم  وممارسات 
أكرب من خالل املشاركة النشطة لجميع الجهات املعنية بهذه األمور. ومن خالل التشجيع عىل توثيق ارتباط العلوم 
يف  الفعيل  التغيري  عوامل  من  املفتوح  العلم  يكون  أن  يمكن  للجميع،  الفرص  تكافؤ  وتعزيز  املجتمعية  باالحتياجات 

إعمال حق اإلنسان يف العلم وسد الفجوات القائمة يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بني البلدان وداخلها. 

األمور التي يجب تغيريها 

يف الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إىل النهوض بخططها الخرضاء بالتوازي مع خططها الرقمية، سيتعني عليها أن  0207٥
تضمن التقارب واالتساق بني سياساتها الرصيحة والضمنية يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، إذا أريَد لها أن 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  املواءمة بني سياسات  التنمية املستدامة. وسيتعني  تحرز تقدماً صوب تحقيق أهداف 
اإلنمائية  الغايات  تحقيق  عىل  السياسات  جميع  عمل  يكفل  الذي  االسرتاتيجي،  التوجه  لضمان  والضمنية  الرصيحة 
الشاملة ذاتها ووجود حافظة متوازنة من أدوات السياسة العامة لضمان التنفيذ الفعال. وتميل السياسات يف الوقت 
املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  يجعل  مما  بعضاً،  بعضها  تقوض  أن  إىل  بل  بينها  فيما  تتعارض  أن  إىل  الحارض 

أصعب عىل البلدان. 

جمع  02076 بانتظام  يجري  فال  للبيانات.  وتحليلها  جمعها  طرائق  البلدان  تحّسن  أن  األخرى  الحتمية  الرضورات  ومن 
)املؤرش  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  والتطوير  للبحث  املخصصة  والحصة  العلمي،  البحث  عمليات  كثافة  البيانات عن 
9-5-١ من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة(، وكثافة العاملني يف مجال البحث )املؤرش 9-5-٢ من مؤرشات أهداف 
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التنمية املستدامة: فقد  البيانات منذ اعتماد أهداف  التنمية املستدامة ٢(. بل لقد طرأ انخفاض عىل اإلبالغ عن هذه 
بيانات عن هذه األمور يف عام ٢٠١5، ولكن عدد تلك البيانات اقترص عىل 69 بلداً يف عام  قدم ما مجموعه 99 بلداً 
للقلق، إذ يلزم أن يُهتدى يف وضع السياسات وتنقيحها ببيانات شاملة موثوق  ٢٠١8. وينبغي أن يكون ذلك مثاراً 
بها يجري جمعها عىل أساس منتظم. وال يمكن وضع سياسات مستنرية وقياس التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف 
د النظم الوطنية  الوطنية من دون توافر بيانات لتقييم مواطن القوة والضعف والفرص السانحة واألخطار التي تتهدَّ

للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. 

العدد،  02077 الكبرية  التحديات  ملواجهة  الدويل  الصعيد  عىل  العلمي  التعاون  تعزيز  إىل  البلدان  فيه  تدعو  الذي  الوقت  ويف 
باتت رضورة االنتقال العاجل إىل العلم املفتوح أوضح مما كانت عليه يف أي وقت مىض. غري أن الفهم الشامل ملعنى 
زال  ما  املجزَّأة،  والسياساتية  العلمية  البيئة  هذه  يف  يطرحها،  التي  والتحديات  يتيحها  التي  والفرص  املفتوح  العلم 
معدوماً. وقد ثبت أن العمل التقنيني والتنفيذي فيما يتعلق بالعلم املفتوح يتسم بأهمية بالغة يف التصدي للتحديات 
العاملية، إذ إن االنتفاع الحر بالبيانات العلمية، وتبادل املعلومات العلمية، وفتح مجال العلم أمام املجتمع من خالل 
االتصاالت العلمية، والعلم التشاركي، وثقافة العلوم، أمور تكتيس أهمية بالغة لفهم املخاطر العاملية، من قبيل جائحة 

كوفيد-١9، والتصدي لها والتخفيف من وطأتها ومنعها يف جميع الدول. 

اسرتاتيجية التنفيذ

سرتكز اليونسكو، ضماناً لتعزيز قدرة الدول األعضاء عىل تحسني سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واالنتفاع  02078
مشاركة  وحشد  الدويل  العلمي  التعاون  تعزيز  عىل  املعارف،  تبادل  وتعزيز  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  بمنجزات 
الغايات املنصوص  العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بما يتماىش مع  النهوض بمجال  املتعددة من أجل  املعنية  الجهات 
عليها يف إطار أهداف التنمية املستدامة فيما يتعلق تحديداً بهذا املجال، ومع خطط التنمية والتنفيذ عىل الصعيدين 

اإلقليمي والوطني.

وستعمل اليونسكو، مع رشكاء األمم املتحدة املعنيني، ومراكز الفئة ٢ وكرايس اليونسكو الجامعية، عىل وضع أدوات  02079
تحديد املعايري لغرض رسم خرائط الطريق ووضع السياسات يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل بلوغ 
أهداف التنمية املستدامة، ولدعم وضع وتنفيذ أطر وسياسات جديدة موجهة نحو إنجاز املهام تسهم عىل نحو أفضل 
يف تحقيق تلك األهداف، وتحسني الحوكمة يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وإقامة البنى األساسية والقدرات 
واملوارد الوطنية واإلقليمية املناسبة يف هذا املجال. وستحشد اليونسكو الرشكاء الدوليني واألطراف الفاعلة الرئيسية 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار للتفكري وبناء نهوج جديدة للسياسات يف هذا املجال لغرض تحقيق أهداف  يف مجال 
الطابع  مع  يتماىش  بما  املتعددة،  املعنية  الجهات  ومشاركة  االسرتاتيجي  التوجه  عىل  الرتكيز  مع  املستدامة،  التنمية 

النُُظمي لهذه األهداف. 

لوضع  02080 اليونسكو  داخل  املوجودة  واألدوات  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  لسياسات  املنهجية  األطر  إىل  واستناداً 
السياسات وإجراء عمليات االستعراض واالضطالع بالرصد والتقييم، ستقوم املنظمة، بالرشاكة مع األطراف الفاعلة 
ومنظمة  التنمية،  ومصارف  املتحدة،  األمم  وكاالت  )مثل  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  مجال  يف  املعنية، 
التقنية  املساعدة  بتقديم  املتخصصة(،  التنمية  ووكاالت  اإلقليمية  واللجان  االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 
إىل الدول األعضاء بشأن السياسات واالبتكارات وريادة األعمال املتعلقة بهذا املجال، مع الرتكيز عىل أفريقيا والدول 
الجزرية الصغرية النامية وأقل البلدان نمواً. وستدعم اليونسكو الدول األعضاء يف بناء نظم إيكولوجية قوية للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار وفقاً لوثائق اليونسكو التقنينية يف هذا املجال، مثل توصية عام ٢٠١7 بشأن العلوم والبحث 
واألخالقيات  املفتوح  العلم  بشأن  املقبلة  التوصيات  وكذلك  املفتوحة،  التعليمية  باملوارد  الخاصة  والتوصية  العلمي، 
بياناتها ومنصاتها  أدواتها وقواعد  عىل تطوير  أيضاً  اليونسكو  إقرارها. وستعمل  بعد  الذكاء االصطناعي،  يف مجال 
األعضاء  الدول  تزويد  أجل  من  وتحسينها  فيها  ع  والتوسُّ واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  بنظم  املتعلقة  اإللكرتونية 
باألدوات الالزمة لتحليل ورصد وقياس وتقييم التطور يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، مثل منصة اإلنرتنت 

للمرصد العاملي املعني بوثائق سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. 
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وسيكون تعزيز العلم بوصفه منفعة عامة، استناداً إىل مبادئ العلم املفتوح ونهج حقوق اإلنسان، يف صميم اإلجراءات  02081
التقنينية وأطر السياسات املتعلقة بالعلم  النهوض بالوثائق  املتخذة يف املستقبل. وعىل مستوى السياسات، سيجري 
املفتوح، وذلك بغية التعجيل بإحراز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وسيمثل مسح السياسات ووثائق 
والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  أدوات  ملجموعة  األوسع  السياق  يف  وتحليلها  املفتوح  العلم  بشأن  القائمة  السياسات 
املمارسات بني  أفضل  تبادل  األولويات يف ضوء  املستدامة إحدى  التنمية  املوضوعة لغرض تحقيق  الشاملة  واالبتكار 

البلدان والجهات املعنية وتعلم بعضها من بعض. 

وستُعطى أولوية لتنفيذ توصية اليونسكو بشأن العلم املفتوح لعام ٢٠٢١، وهي حالياً قيد اإلعداد، من خالل مبادرات  02082
لتبادل  وموضوعية  وإقليمية  عاملية  منابر  خالل  ومن  الرئيسية  املعنية  والجهات  األعضاء  الدول  وضعها  يف  تشرتك 
الخربات وأفضل املمارسات بني البلدان. وستعمل قطاعات العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واإلنسانية واالتصال 
واملعلومات والرتبية معاً لضمان أوجه التآزر وتقديم املساعدة املشرتكة إىل الدول األعضاء يف تنفيذ ورصد توصيات 
اليونسكو بشأن العلم  التكميلية املذكورة آنفاً. وسيجري الرتكيز عىل مجاالت العمل التي تحددها توصية  اليونسكو 
التقدير  نظم  وتنقيح  الدويل،  التعاون  وتعزيز  القدرات،  وبناء  التوعية،  وهي:  إقرارها،  بعد   ،٢٠٢١ لعام  املفتوح 
والتقييم، وتقديم املساعدة بشأن سبل االنتفاع الحر، والبيانات املفتوحة، والهياكل األساسية املفتوحة، ورصد التقدم 
املحرز. وسيجري تعزيز التعاون مع قطاع االتصال واملعلومات يف سياق العمل املتعلق بالحلول املفتوحة وتهيئة بيئة 

تكنولوجية لخدمة البرشية من خالل تطوير ونرش املعارف واملهارات ووضع املعايري األخالقية.

اكتسب  02083 الذي  لعام ٢٠٢١،  للعلوم  اليونسكو  تقرير  الثامنة من  الطبعة  إعداد  العمل عىل  أيضاً  اليونسكو  وستواصل 
دوره الخاص بالرصد مزيداً من األهمية. وتتتبع هذه الطبعة من التقرير التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة الرئيسية القائمة عىل العلوم عىل مدى الفرتة ٢٠١6-٢٠٢٠ من منظور السياسات العلمية. وخالل الفرتة 
أجل  من  البلدان  إىل  التقني  الدعم  تقديم  وعىل   ٢٠٢١ عام  طبعة  نتائج  نرش  عىل  اليونسكو  سرتكز   ،٢٠٢3-٢٠٢٢
معالجة أوجه القصور يف رسم سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار التي يربزها التقرير. وستخصص فرتة العامني 
٢٠٢4-٢٠٢5 إلعداد الطبعة التاسعة من هذه السلسلة. ويخصص تقرير اليونسكو للعلوم لعام ٢٠٢١ قسماً كبرياً 
التجاهات السياسات العلمية يف أفريقيا، كما أنه يحلل، عىل الصعيد العاملي، املدى الذي تمكن به السياسات الحالية 

املرأة من املشاركة الكاملة يف الثورة الصناعية الرابعة. 

األولويتان العامتان والفئات ذات األولوية 

واالبتكار.  0208٤ والتكنولوجيا  العلوم  اسرتاتيجيتها يف مجال سياسات  تنفيذ  لدى  ألفريقيا  تركيزاً خاصاً  اليونسكو  ستُويل 
وسيخصص ألفريقيا، عىل كال الصعيدين اإلقليمي والوطني، ما يقرب من نصف األهداف املقرتحة لتنفيذ األنشطة. 
والسياسات  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  نظم  تعزيز  أجل  من  العادية  الربنامجية  األنشطة  تنفيذ  إىل  وباإلضافة 
والحوكمة يف هذا املجال، ستبذل اليونسكو جهوداً خاصة لتعبئة األموال للمشاريع والرشاكات يف أفريقيا، من خالل 
اإلقليمية  املنتديات  يف  واملساهمة  القطرية،  املتحدة  األمم  أفرقة  يف  النشطة  واملشاركة  املشاريع،  مقرتحات  وضع 
 ،٢٠٢١ عام  يف  اليونسكو  بدأت  وقد  واالبتكار.  والتكنولوجيا  بالعلوم  الصلة  ذات  املستوى  الرفيعة  واملناسبات 
وستواصل يف عام ٢٠٢٢، تنفيذ مرشوع مشرتك بني القطاعات مع قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية بشأن تعزيز 
نظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف أفريقيا، بالتعاون عن كثب مع الجهات املعنية والرشكاء الرئيسيني يف هذا املجال 
يف أفريقيا. وستواصل اليونسكو، من خالل مكتب االتصال التابع لها يف أديس أبابا، تقديم الدعم التقني إىل مفوضية 
االتحاد األفريقي ومؤسساته ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، مثل املرصد األفريقي للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار، والجماعة األفريقية لالبتكار العلمي والتكنولوجي، ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية- الرشاكة الجديدة من 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا لعام ٢٠٢4، ووضع  الفعال السرتاتيجية  التنفيذ  أفريقيا، لغرض  أجل تنمية 
الجماعات  مع  أفريقيا  يف  اليونسكو  وستتعاون   .٢٠٢4 عام  بعد  الشأن  هذا  يف  األفريقية  لالسرتاتيجية  جديد  إطار 
األفريقي،  للجنوب  اإلنمائية  أفريقيا، والجماعة  لدول غرب  االقتصادية  الجماعة  األفريقية، مثل  اإلقليمية  االقتصادية 
العلوم  إقليمية يف مجال  وتنفيذ سياسات دون  أجل وضع  أخرى، من  االقتصادية ألفريقيا، ضمن جماعات  واللجنة 
والتكنولوجيا واالبتكار وأنشطة لبناء القدرات فيما يتعلق بهذه السياسات. وستواصل املنظمة تشجيع ودعم الدول 
األعضاء األفريقية يف رصد وتقييم سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار عىل نحو فعال، وذلك بتعزيز قدراتها يف 
مجال جمع البيانات وتحليلها من أجل وضع السياسات القائمة عىل البينات يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 
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تماشياً مع املتطلبات التي من شأنها أن تؤدي إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وكذلك ستعمل اليونسكو مع الدول 
واالقتصادية،  االجتماعية  والتنمية  التنمية  علوم  بني  روابط  إقامة  خالل  من  االبتكار  تشجيع  عىل  األفريقية  األعضاء 
العمل  االصطناعي. ويف رشاكة وثيقة مع فريق  والذكاء  املفتوح  العلم  بنشاط يف مجايل  املشاركة  القارة يف  وستدعم 
وتنفيذ  بوضع  اليونسكو  ستقوم  التكنولوجيا،  تيسري  آلية  إطار  يف  املنشأ  املتحدة  لألمم  التابع  الوكاالت  بني  املشرتك 
برامج تدريبية يف مجال سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار عىل الصعيد الدويل واإلقليمي والوطني، من أجل بناء 
القدرات املالئمة يف مجال وضع تلك السياسات وحوكمتها ورصدها وتقييمها. وستواصل اليونسكو أيضاً املشاركة يف 
التنمية  العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض تحقيق أهداف  املتحدة لتعزيز  قيادة مبادرات مهمة عىل نطاق األمم 
املستدامة، من قبيل مسارات فريق العمل املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة فيما يتعلق بوضع خرائط الطريق الخاصة 

بتسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وبناء القدرات يف هذا الصدد. 

وسوف تقدم اليونسكو الدعم إلقامة وتشغيل منصات عادلة ومنصفة للعلم املفتوح عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي،  0208٥
كالسحابة العاملية للعلم املفتوح، واملنتدى األفريقي للعلوم املفتوحة، واملنصة العربية للعلم املفتوح، عىل سبيل املثال. 
ناحية  املستفادة من  املمارسات والدروس  ناحية وتبادل أفضل  العلمية من  باملعلومات  االنتفاع  املنابر  وستتيح هذه 
أخرى. وسيقام مستودع لسياسات واسرتاتيجيات وصكوك العلم املفتوح ويُدمج يف منابر اليونسكو الحالية لسياسات 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وسيجري تعزيز التعاون العلمي فيما بني بلدان الجنوب، وبني بلدان الشمال والجنوب، 
بالعلوم.  املتصلة  ومراكزها  الجامعية  اليونسكو  كرايس  تعبئة  منها  بطرق  املفتوح،  العلم  بشأن  الثالثي  والتعاون 
العلوم  بنرش  املتعلقة  األنشطة  تشمل  بوسائل  العلوم،  ثقافة  تعزيز  من خالل  املفتوح  بالعلم  النهوض  أيضاً  وسيتم 

والتعاون مع الصحفيني العاملني يف مجال العلوم، وتعميم املعارف العلمية عن طريق املتاحف واملراكز العلمية.

ويف السياق املحدد الخاص بالدول الجزرية الصغرية النامية، ستكون األولوية للعلم املفتوح ووضع سياسات محددة  02086
بغية  النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  املستدامة  التنمية  أجل  من  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  يف  األهداف 

ضمان زيادة املرونة ونظم اإلنذار املبكر والقدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات.

املستوى  02087 عىل  تحول  إحداث  إىل  واملفضية  للجميع  الشاملة  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  تعزيز  وسيجري 
واالبتكار، يف  والتكنولوجيا  العلوم  الجنسني يف مجاالت  بني  املساواة  التي تستهدف  اإلجراءات  عن  الجنساني، فضالً 
البينات  عىل  القائمة  القرارات  واتخاذ  بالعلوم  للنهوض  الالزمني  التكنولوجي  واالبتكار  العلمي  البحث  دعم  سبيل 
واضطالعها  بالعلوم،  االشتغال  عىل  املرأة  تشجيع  وسيكتيس  املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من  واالبتكار 
بأدوار قيادية يف هذا املجال وتعزيز أنشطة التوجيه للباحثات الشابات أهمية خاصة، بوسائل منها برنامج لوريال 

- اليونسكو للمرأة يف مجال العلوم. 

وتدعم األكاديمية العاملية للعلوم من أجل النهوض بالعلوم يف البلدان النامية عدداً من برامج بناء القدرات التي تسهم  02088
بطرق شتى يف سياسات ونظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وقد تم، عىل وجه الخصوص، من خالل األنشطة التي 
أتاح  للمناقشات، مما  منابر  إنشاء  الرشكاء  بالتعاون مع  العلمية  الدبلوماسية  األكاديمية يف مجال  بها هذه  تضطلع 
إقامة الروابط وزيادتها بني العلوم والسياسات. وقد تكونت نواة ضمت مجموعة من خريجي الدبلوماسية العلمية، 
من  كثري  يف  للحدود  والعابرة  الوطنية  عرب  الرئيسية  القضايا  بشأن  الجديدة  املحادثات  تواتر  زيادة  إىل  ذلك  فأدى 

النامية. البلدان 

الرشاكات

وستنفذ اليونسكو اسرتاتيجيتها عن طريق تعبئة نهوج التشارك مع الجهات املعنية املتعددة يف جميع مراحل دورات  02089
السياسات املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وسيجري إرشاك الحكومات واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص 
واملجتمع املدني يف مختلف العمليات املرتبطة بالسياقات ذات األولوية يف رسم سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
يف  الناشطة  املتحدة  األمم  كيانات  مع  كذلك  االسرتاتيجية  الرشاكات  تعزيز  وسيجري  وتقييمها.  ورصدها  وتنفيذها 
ع نطاق الربامج  مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، من خالل آليات مختلفة، مثل آليات تيسري التكنولوجيا. وسيوسَّ
للتجارة  املتحدة  األمم  مؤتمر  مع  رشاكة  يف  القدرات  ببناء  واملتعلقة  املجال  بهذا  الخاصة  الطريق  بخرائط  املتعلقة 
واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  وإدارة  )اليونيدو(  الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم  ومنظمة  )األونكتاد(  والتنمية 
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اللجنة  مثل  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلقليمية  االقتصادية  واللجان  الفكرية  للملكية  العاملية  واملنظمة  املتحدة  باألمم 
االتحاد  ومركز  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة  ألفريقيا،  االقتصادية  واللجنة  ألوروبا  االقتصادية 
يف  الدولية  الفاعلة  الجهات  مع  التآزر  أوجه  وبناء  بتعزيز  أيضاً  اليونسكو  وستضطلع  املشرتكة.  للبحوث  األوروبي 
التابع لألمم املتحدة ومصارف التنمية  مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ومرصف التكنولوجيا ألقل البلدان نمواً 
اإلقليمية، وكرايس اليونسكو الجامعية ومراكز الفئة ٢ العاملة يف هذا املجال، وكذلك مع مؤسسات التعليم العايل يف 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، لكي تشارك مشاركة فعلية يف  التي توجد فيها برامج لسياسات  العالم  أنحاء  جميع 
تنفيذ الربنامج املتعلق بهذه السياسات. وسيُسعى يف أفريقيا إىل إقامة رشاكات خاصة مع االتحاد األفريقي ومؤسساته 
من قبيل املرصد األفريقي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية- الرشاكة الجديدة من أجل 

أفريقيا.  تنمية 

املفتوح  02090 للعلم  النطاق  الواسعة  اليونسكو  رشاكة  عىل  املخرج  بهذا  املتصلة  األنشطة  تنفيذ  يف  اليونسكو  وستعتمد 
وجماعة املمارسني املعنية بالعلم املفتوح، فضالً عن الرشكاء املشاركني يف تعميم العلوم وبناء ثقافة العلوم. 

املخَرج SC5.4: تعزيز القدرات املؤسسية والبرشية يف مجال العلوم األساسية والتكنولوجيا والبحث واالبتكار 
والهندسة من أجل النهوض باملعارف الكفيلة بتحقيق التنمية املستدامة

املصاعب الرئيسية

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ونعلم منه  02091 السائدة يف حوكمة  للعلوم لعام ٢٠٢١ االتجاهات  اليونسكو  يتتبع تقرير 
املحيل  الناتج  من   %١.7٢ نسبة  عند  مكانه  يراوح  العاملي  الصعيد  عىل  العلمي  والتطوير  البحث  يف  االستثمار  أن 
اإلجمايل. وتمثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وآسيا الوسطى أكثر املناطق احتياجاً إىل االستثمارات يف العلوم، إذ 
وتصل  التوايل.  عىل  و٠.١5%،   %٠.38 فيهما  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  العلمي  للبحث  املخصصة  النسبة  ال تتجاوز 
اإلجمايل.  املحيل  الناتج  من   %١.٠١ إىل  النامية  الصغرية  الجزرية  بالدول  العلمي  البحث  يف  العام  االستثمار  نسبة 
وتؤثر هذه األرقام يف اإلنتاج العلمي ورأس املال البرشي يف مجال العلوم: فأفريقيا جنوب الصحراء، عىل سبيل املثال، 
ال تنتج سوى ١.7% من البحوث يف العالم )املنشورات العلمية( وال يتجاوز عدد الباحثني فيها 99 باحثاً لكل مليون 
من السكان مقارنًة بما عدده 5١5 لكل مليون نسمة يف أمريكا الالتينية. ويوجد يف الدول الجزرية الصغرية النامية 

زهاء 9٠٠ باحث لكل مليون من السكان.

مثل  02092 الرابعة،  الصناعية  للثورة  الدافعة  امليادين  يف  املهارات  يف  نقص  هناك  تقدماً،  الصناعية  البلدان  أكثر  يف  وحتى 
العلمي  لالبتكار  الرئيسية  املحفزات  أحد  هي  والتطبيقية  األساسية  والعلوم  والهندسة.  والفيزياء  الحاسوب  علوم 
الفنيني  من  املزيد  تدريب  إىل  الدخل  مستويات  جميع  من  البلدان  تحتاج  وسوف  املستدامة.  التنمية  إىل  يفيض  الذي 
التي  للصناعات  املناسبة  املهارات  مجموعة  العاملة  قوتها  لدى  تتوافر  أن  لضمان  والباحثني  املهندسني  من  واملزيد 
تعتمد بقدر متزايد عىل االبتكار. وقد ذكَّرت جائحة كوفيد-١9 بالطابع العاجل لهذا التحول وبالقيمة التي يكتسيها 
التعاون العلمي، ال بني البلدان فقط، وإنما أيضاً بني مختلف الجهات املعنية )ومنها مثالً قطاع الصناعة، واألوساط 
األكاديمية، والحكومة، والهيئات التنظيمية العامة(، يف معالجة أزمات عرصنا التي ال يتوقف انتشارها عند أي حدود: 

كأزمة املناخ، وأزمة املياه، وأزمة التنوع البيولوجي، وغريها.

األمور التي يجب تغيريها

لكي تقوم البلدان بدورها كامالً يف عالم اليوم املتسم بالعوملة، ال بد من أن تكون لديها القدرة العلمية والتكنولوجية  02093
من  السالم  بناء  تعزيز  األمر  سيقتيض  ذلك،  عن  وفضالً  ومستدامة.  للبيئة  مراعية  حلول  لتوفري  الالزمة  والهندسية 
الحر،  االنتفاع  الدويل، وسبل  التعاون  أجل تشجيع  من  العلماء  أوساط  يف  الثقافات  بني  الحوار  وتعزيز  العلم  خالل 

واستعادة الثقة بقيمة البحث العلمي.
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قطاع  0209٤ أو  تخصص  عىل  يقترص  نهج  باستخدام  حلها  يمكن  ال  أنه  كوفيد-١9  جائحة  من  املستفادة  الدروس  ومن 
بذاته، وأنه يجب عىل القادة السياسيني ومتخذي القرار اتباع نهوج شاملة جديدة بسبب التحديات املعقدة املرتابطة 
باستخدام  بغية وضع حلول شاملة مستدامة  للتخصصات  اعتماد منظور جامع  ذلك  واملستمرة. وسيتطلب 
كامل نطاق العلوم االجتماعية والطبيعية، فضالً عن معارف الشعوب األصلية، ومجاالتها التطبيقية بما فيها الهندسة. 
ويستلزم االبتكار الهنديس والتكنولوجي مثل هذه النهوج الجامعة للتخصصات، كما أن له أهمية حيوية يف القضاء 
مطلوب  وهو  أعقابها.  يف  البناء  وإعادة  آثارها  من  والتخفيف  والكوارث،  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  ويف  الفقر  عىل 
أيضاً يف سعينا إىل إيجاد حلول للمشكالت املجتمعية، والتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه، فضالً عن الحد 

من فقدان التنوع البيولوجي.

اسرتاتيجية التنفيذ

تمثل العلوم األساسية والهندسية جوهر العلوم الحديثة، وهي األساس، وستظل كذلك، يف أي استجابة علمية مبتكرة  0209٥
لتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية والتغلب عىل التحديات امللحة للتنمية املستدامة. وعمل اليونسكو يف مجال تنمية 
تعزيز  إىل  املؤسسية،  البحثية  القدرات  بناء  إىل  األكاديمية،  املستويات  للعلوم عىل جميع  الجيد  التعليم  من  القدرات، 
العلمية، وال سيما من خالل  الدولية، إىل تيسري االنتفاع باملعلومات  العلمية  الدويل والشبكات  العلمي  التعاون  وحفز 
اليونسكو  العلوم. ولذلك، ستواصل  العلمية، هو يف صميم مهامها يف مجال  العلم املفتوح واالنتفاع الحر باملعلومات 
واملراكز  البحوث  معاهد  شبكة  دعم  خالل  من  العلوم  مجال  يف  القدرات  بناء  يخص  فيما  بها  املنوطة  املهام  تنفيذ 
الفرعية التابعة لها وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وال سيما من خالل مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية، الذي 
التعليم  برامج  تشمل  بوسائل  النامية،  البلدان  يف  العلمية  بالخربات  للنهوض  الالزمة  القدرات  وبناء  البحث  يشجع 
التي  النامية،  البلدان  يف  بالعلوم  النهوض  أجل  من  للعلوم  العاملية  واألكاديمية  األجل،  والطويلة  القصرية  والتدريب 
تعزز القدرات العلمية واالمتياز العلمي يف بلدان الجنوب من خالل توفري املنح للبحوث والزماالت وبرامج التبادل/

من  العلوم  مجال  يف  العامالت  ومنظمة  للعلوم،  العاملية  لألكاديمية  التابعة  الشباب  وشبكة  الجوائز،  وتقديم  التنقل 
النامي، التي تستثمر عىل وجه التحديد يف دعم العاملات يف بلدان الجنوب. وستواصل األكاديمية العاملية  أجل العالم 
للعلوم توفري أماكن ومحافل متعددة للربط بني العلماء، ويشمل ذلك مراحل البحث، وستستند إىل أنشطتها يف مجال 
الدبلوماسية العلمية إلقامة روابط جديدة بني العلوم والسياسة. ومن خالل الربنامج الدويل للعلوم األساسية، ستعزز 
الرتكيز  مع  األساسية،  العلوم  يف  العلمي  االمتياز  ذات  والتدريب  البحث  مراكز  وترعى  األقاليمي  التعاون  اليونسكو 
بوجه خاص عىل أفريقيا. وقد ثبت أن هذه الربامج واملراكز العلمية وسيلة فعالة لتعزيز القدرات املؤسسية والبرشية 
جديدة  فرص  وإيجاد  القائمة  الفرص  إلتاحة  حشدها  وسيجري  األعضاء،  الدول  يف  والهندسة  األساسية  العلوم  يف 

للبحث والتدريب للعلماء الشباب، مع الرتكيز عىل الفتيات والنساء. 

تقديم  02096 عىل  عملها  اليونسكو  وسرتكز  املجتمعية.  للمشكالت  حلول  لتوفري  بالغة  أهمية  الهندسة  مجال  يف  وللقدرات 
أجل  من  األعضاء  الدول  ودعم  املستدامة  التنمية  لتحديات  التصدي  تتضمن  بحيث  الهندسية  املناهج  إلصالح  الدعم 
تعزيز التعليم والبحث يف مجال الهندسة واجتذاب املزيد من الشابات والشبان لاللتحاق باملهن يف هذا املجال. وستزيد 
السواء من زيادة  النامية عىل  املتقدمة والبلدان  البلدان  لتمكني  املعلومات  الرتكيز عىل دور تكنولوجيا  اليونسكو من 

فرص االنتفاع بفوائد العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

األولويتان العامتان والفئات ذات األولوية 

ثمة حاجة ماّسة إىل تمكني األوساط العلمية األفريقية من قيادة الجهود الرامية إىل وضع الخطط العلمية العاملية يف هذا  02097
املجال وخطة االتحاد األفريقي لعام ٢٠63 يف سياقهما. وستقوم اليونسكو، يف سياق اسرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار ألفريقيا لعام ٢٠٢4 وعدد من إعالنات االتحاد األفريقي وقراراته املرتبطة بها، بتقديم الدعم التقني لتعزيز 
مواد  تعزيز  عىل  العلوم  معلمي  تدريب  عن  فضالً  أفريقيا،  يف  واالبتكار  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بما يراعي االعتبارات الجنسانية عىل جميع مستويات القيادة الكفيلة 

بإحداث التحول املنشود عىل صعيد املساواة بني الجنسني يف تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 
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وستظل الرشاكة بني اليونسكو ورشكة لوريال “للمرأة يف مجال العلوم” أداة متميزة لالحتفاء بالنماذج التي يُحتذى  02098
بها ولدعم النساء والفتيات وحفزهن لالشتغال باملهن العلمية وتطويرها، أما الشبكات مثل منظمة العامالت يف مجال 
العلوم من أجل العالم النامي، التي تستضيفها األكاديمية العاملية للعلوم من أجل النهوض بالعلوم يف البلدان النامية، 

فستواصل تعزيز الحوار والدروس املستفادة يف أوساط النساء العامالت يف مجال العلم.

السياسات  02099 لوضع  الدعم  تقديم  اليونسكو  النامية، ستواصل  الصغرية  الجزرية  الدول  من  األعضاء  للدول  واستجابة 
العلمية  املؤسسات  مع  الحايل  التعاون  إىل  استناداً  واالبتكار،  والتكنولوجيا  بالعلوم  املتعلقة  التقييم  عمليات  وإجراء 
اإلقليمية. ويف إطار عمل اليونسكو بشأن العلم املفتوح، ستواصل املنظمة إدراج املنظورات اإلقليمية املختلفة املستمدة 

من الدول الجزرية الصغرية النامية.

الرشاكات 

ستعزز اليونسكو الرشاكة القائمة مع هيئات البحوث العلمية واملؤسسات الهندسية واالتحادات العلمية، مثل االتحاد  02100
واملركز  النووية،  للبحوث  األوروبية  واملنظمة  العلم،  لتقدم  األمريكية  والرابطة  والتطبيقية،  البحتة  للكيمياء  الدويل 
الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف مجال العلوم التجريبية وتطبيقاتها يف الرشق األوسط )سيزامي(، واألكاديمية 
األفريقية للعلوم، واالتحاد العاملي للمنظمات الهندسية، واملؤسسات العلمية اإلقليمية التابعة للدول الجزرية الصغرية 
واملنظمات  األفريقي  االتحاد  ومع  الهادي،  املحيط  لجنوب  اإلقليمي  البيئي  والربنامج  الكاريبية،  والجماعة  النامية، 

املانحة، بغية تعزيز تنفيذ برنامج العلوم والهندسة. 

الناتج 1 - ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع 

املخَرج SC6.1: تعزيز القدرات املؤسسية والبرشية يف مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
بطريقة تفيض إىل التحول املنشود عىل صعيد املساواة بني الجنسني من أجل تحقيق التنمية املستدامة

التحديات الرئيسية

املستدامة  02101 التنمية  وتقرير  املستدامة،  التنمية  هندسة  وتقرير  للعلوم  اليونسكو  تقرير  من   ٢٠٢١ عام  لطبعات  وفقاً 
عىل الصعيد العاملي لعام ٢٠١9 الذي نرشته األمم املتحدة، ليس العالم عىل املسار الصحيح املؤدي إىل تحقيق معظم 
الغايات البالغ عددها ١69 غاية التي تندرج يف أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش. وتشمل ثالثة من أهداف التنمية 
املستدامة أهدافاً تندرج يف نطاق املهمة املسندة إىل اليونسكو فيما يتعلق بتصحيح الخلل، وهي تتعلق بما ييل: ارتفاع 
أوجه التفاوت االجتماعية الناجمة عن االستثمارات غري املتناسبة يف بناء القدرات البرشية واملؤسسية يف مجال العلوم 
والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  يف  بالتعليم  االلتحاق  وانخفاض  والتطبيقية،  األساسية  الطبيعية 
يف املرحلتني الثانوية والعالية، وتفاقم التحديات التي تؤثر يف البيئة الطبيعية من جراء تغري املناخ، والصلة بني املياه 
مرة  العاملية  الصحة  عىل  وانعكاساتها  األخرية  كوفيد-١9  جائحة  أبرزت  وقد  البيولوجي.  التنوع  وفقدان  والطاقة، 
أخرى مدى هشاشة منظومات القدرة الوطنية عىل الصمود ورضورة إيجاد حلول جامعة للتخصصات، مراعية للبيئة 

ومستدامة عىل املدى الطويل، وإيجاد العدد الالزم من علماء الطبيعة واملهندسني ملواجهة هذه التهديدات العاملية. 

األمور التي يجب تغيريها

ينبغي بذل جهود كبرية من أجل تعزيز التعليم النظامي وغري النظامي يف مجايل العلوم األساسية والهندسية، فضالً  02102
عن إمكانية االنتفاع بأدوات االتصال واملعلومات القائمة عىل الحاسوب )الدراية الرقمية(، وال سيما للفتيات والشابات. 

لضمان  02103 التعليمية  نظمها  بإصالح  البلدان  تقوم  أن  بد  ال  والتكنولوجيا،  للعلوم  الرسيعة  الوترية  مواكبة  أجل  ومن 
هه  وتوجُّ التكنولوجيا  عىل  اعتماده  يتزايد  الذي  العمل  لعالم  الالزمة  واملهارات  التدريب  عىل  العاملة  القوى  حصول 
نحو االبتكار. وسيستتبع ذلك تزويد املواطنني بفرص التعلم مدى الحياة لضمان قدرة العمال عىل التكيف مع أسواق 

العمل الرسيعة التطور. 
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اسرتاتيجية التنفيذ

إن التعليم يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أمر بالغ األهمية لتحقيق التنمية املستدامة الطويلة  0210٤
الجيد  التعليم  توفري  عرب  الرقمي  العرص  يف  واإلبداع  التعلم  مجتمعات  وتعزيز  املساواة  عدم  أوجه  من  والحّد  األجل 
للجميع )الهدف االسرتاتيجي األول(. وهذا نهج متعدد التخصصات ينبغي أن تقرتن فيه املفاهيم األكاديمية بدروس 
الحياة الفعلية لتمكني الطالب من تطبيق ما يتعلمون من العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات داخل الصفوف 
والهندسة  والتكنولوجيا  بالعلوم  املرتبطة  الوظائف  وتمثل  العالم من حولهم.  يف  القائمة  القضايا  الدراسية عىل حل 
والرياضيات جزءاً بالغ األهمية من اقتصاد أي بلد، وال يزال هذا األمر يزداد وضوحاً مع استمرار املشكالت العاملية يف 
الظهور، من قبيل تغري املناخ واألمن الغذائي وندرة املياه وفقدان التنوع البيولوجي والجوائح مثل جائحة كوفيد-١9.

املعارف  0210٥ يوفر  الذي  التعليم  يف  الزاوية  حجر  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  يف  التعليم  ويمثل 
الناشئ  املجتمع  املشاركة بطريقة مجدية يف  أجل  إليها كل مواطن من  التي يحتاج  والتكنولوجية  العلمية  واملهارات 
القائم عىل املعرفة. وكذلك توجد معظم فرص العمل اليوم، وال سيما فيما يخص الشباب والشابات، يف القطاعات التي 
تتطلب املستويات املناسبة من مهارات التعليم يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومن أجل بناء 
القدرات التعليمية يف هذا املجال، ستواصل اليونسكو تعزيز تعليم العلوم من خالل إتاحة الفرص للطالب للحصول 
عىل مجموعات التجارب العملية، وال سيما يف البلدان النامية، ومن خالل إقامة رشاكات لتعليم العلوم مع القطاعني 
العام والخاص عىل السواء. ونظراً إىل أن تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يشتمل عىل أنشطة عملية 
العلوم  لتعليم  األخذ بطرائق جديدة  للتشجيع عىل  الرتبية  بالتنسيق مع قطاع  إبداعياً، ستُبذل جهود  تفكرياً  تستلزم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من أجل إتاحة اكتساب املعارف والتعلم من خالل التطبيق واإلبداع واالبتكار، 
مما يجعل مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ميسورة الفهم ويزيد جاذبيتها لدى الطالب من جميع 

األعمار وعىل كل مستويات التعليم. 

وستزيد اليونسكو أيضاً من جهودها الرامية إىل توفري التعليم يف مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  02106
من خالل التنسيق بني القطاعات ومع الرشكاء مثل املنظمة األوروبية للبحوث النووية، وأكاديميات العلوم، وكرايس 
األكاديميات،  لرشاكة  التابع  العلوم  تعليم  لربامج  العاملي  واملجلس  املعنية،  اليونسكو  ومراكز  الجامعية  اليونسكو 

بوصفها منصات للتشاور. 

ويمكن تحقيق أوجه التآزر هذه من خالل الرتابط بني الناتج ١ والناتج 4. وسوف تسهم اليونسكو يف تطوير ثقافة  02107
العلوم وإيجاد قوة عاملة علمية قوية داخل البلدان، بالتعاون الوثيق مع مراكز ومتاحف العلوم، وبخاصة يف أفريقيا 

وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغرية النامية. 

األولويتان العامتان والفئات ذات األولوية 

أفريقيا،  02108 العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يف  القدرات يف مجال  لبناء  الحالية  املبادرات  اليونسكو  ستعزز 
الدول  مع  كثب  عن  بالتشاور  املناطق،  يف  الدقيقة  للعلوم  العاملي  املرشوع  نطاق  توسيع  مواصلة  خالل  من  وذلك 
األعضاء املهتمة. وستقدم اليونسكو أيضاً الدعم التقني إىل الدول األعضاء يف األخذ بالنهوج الجديدة لتدريب معلمي 
يف  بالعلوم  االهتمام  وتعزيز  والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  لتدريس  مبتكرة  طرائق  ووضع  العلوم، 
أوساط الشباب )مع الرتكيز بوجه خاص عىل الفتيات والشابات(. ومن شأن هذا أن يساعد عىل تنمية وتعزيز التفكري 
اإلبداع  تعزيز  وسيجري  العلمية.  بالتخصصات  واهتمامهم  فضولهم  إثارة  ثَم  ومن  الشباب،  الطالب  لدى  العلمي 
واالبتكار يف صفوف الشباب من خالل التكنولوجيا والذكاء االصطناعي، وباستخدام علم التحكم اآليل، ووضع النماذج 

األولية، والطباعة الثالثية األبعاد.

االنخفاض  02109 عىل  الضوء   ٢٠٢١ لعام  الهندسة  عن  اليونسكو  وتقرير   ٢٠٢١ لعام  للعلوم  اليونسكو  تقرير  سلط  وقد 
وهناك  والجامعات.  املدارس  يف  والهندسة  الطبيعية  العلوم  بدورات  الفتيات،  سيما  وال  الشباب،  التحاق  يف  املستمر 
عدد أقل من الطالب الذين يدرسون الرياضيات يف املدارس الثانوية، بل وعدد أقل من طالبات الهندسة يف الجامعات. 
وضع  وعىل  الرضورية  األمور  هذه  عىل  التحديات  هذه  مواجهة  يف  األعضاء  الدول  ملساعدة  اليونسكو  جهود  وتركز 
الطبيعية  العلوم  بلد عىل حدة. وسيتوىل قطاع  الخاص بكل  الطابع  الحفاظ عىل  والتعلم مع  للتعليم  طرائق مبتكرة 
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يف اليونسكو، بالتعاون مع قطاع الرتبية وقطاع االتصال واملعلومات، قيادة تنفيذ برامج وأنشطة لتعزيز القدرات يف 
مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإيجاد الحد األدنى الالزم من معلمي العلوم لتدريس املواد 

املتعلقة بهذا املجال بطريقة تراعي االعتبارات الجنسانية. 

البيانات  02110 لجمع  املستخدمة  األدوات  تحسني  خالل  من  العلوم  برامج  يف  الجنسني  بني  الفجوة  لسد  األمور  وستعاَلج 
اإلدماج  وتيسري  أفضل  نحو  عىل  العقبات  فهم  بغية  البينات  عىل  القائمة  الجنسانية  السياسات  لصالح  وتحليلها 
املرأة  مشاركة  لتحسني  ضمنية  سياسات  اعتباره  يمكن  ما  وهو  املهنية،  األصعدة  جميع  عىل  العادلة  واملشاركة 
والحفاظ عىل حضورها يف مجال العلوم يف البلدان النامية. وسيسهم ذلك أيضاً يف تعزيز الحوار والدروس املستفادة 
يف أوساط النساء املشتغالت بالعلوم. وسيواصل الربنامج الرئييس الثاني أيضاً وضع املعايري من خالل اإلجراءات التي 
يتخذها لدعم جدول األعمال العاملي الخاص بالعلوم، مما يكفل إدراج املنظورات الفريدة للنساء العاملات والحائزات 
بها  يؤخذ  التي  الحلول  يف  التقليدية،  واملعارف  األصلية  الشعوب  بمعارف  الخاصة  املنظورات  ذلك  بما يف  للمعارف، 

ملواجهة مختلف التحديات.

الرشاكات 

الجزرية  02111 للدول  اإلقليمية  العلمية اإلقليمية، واملنتديات  التعاون مع االتحاد األفريقي واملؤسسات  اليونسكو  ستواصل 
نطاق  توسيع  يف  وستميض  الخاص،  والقطاع  الهادي(  املحيط  جزر  ومنتدى  الكاريبية،  )الجماعة  النامية  الصغرية 
الرشاكات معها. ومن خالل املبادرات املشرتكة مع قطاع الرتبية وقطاع االتصال واملعلومات، سيتواصل قطاع العلوم 

الطبيعية مع املؤسسات التعليمية التي تستفيد من خدمات املنظمة. 

٤186م/٥ مشروع  العلوم الطبيعية



ثانياً • الربنامج الرئييس الثاني: مصفوفة النتائج

الناتج 1 - ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع 

المخرج 1SC.6: تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطريقة تفضي إلى 
التحول المنشود على صعيد المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية المستدامة 

أهداف عام ٢٠٢3خطوط األساس مؤشرات األداء

عدد الدول األعضاء التي جرى تمكينها من استعراض نظمها    -١
الوطنية لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، 

مع إيالء االهتمام لالعتبارات الجنسانية

5٠ دولة، منها ٢٠ في أفريقيا و١٠ صفر
من الدول الجزرية الصغيرة النامية

عدد خطط التدريب الواسعة النطاق الموجهة إلى العلماء،    -٢
والنهوج الخاصة بالبحوث المشتركة في العلوم والهندسة 

الجيولوجية األساسية والتعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات

35٠ برنامجاً للدكتوراه، تنتفع ١٠٠
بها الشابات العالمات بنسبة %5٠، 
ومنها 5٠ برنامجاً في أفريقيا و5 

في الدول الجزرية الصغيرة النامية 

الناتج 3: تعزيز املعارف من أجل النهوض بالعمل املناخي والتنوع البيولوجي وإدارة شؤون املياه واملحيطات والحد 
من مخاطر الكوارث 

المخَرج SC1.3: تعزيز المعارف الشاملة للدول األعضاء وقدراتها من أجل النهوض بالعلم وتطبيقه في اإلدارة المستدامة للموارد 
الطبيعية، وصون النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي وإصالح ما تضرر منهما، وضمان القدرة على مواجهة مخاطر الكوارث

أهداف عام ٢٠٢3خطوط األساس مؤشرات األداء

عدد الدول األعضاء التي جرى تمكينها من تقديم طلبات    -١
لترشيح محميات جديدة من محميات المحيط الحيوي، بما 

في ذلك مواقع عابرة للحدود، وحدائق جيولوجية عالمية 
جديدة، وبخاصة الدول األعضاء التي ال يوجد فيها حالياً 

حدائق جيولوجية

)١( ١٢9 دولة عضواً لديها ما 
مجموعه 7١4 محمية من محميات 

المحيط الحيوي، منها 3١ في 
أفريقيا و١٢ من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

)٢( 44 دولة عضواً لديها حدائق 
جيولوجية عالمية لليونسكو

)١( تقديم 7 دول أعضاء إضافية 
طلبات، منها 3 دول في أفريقيا 

واثنتان من الدول الجزرية الصغيرة 
النامية

- محميتان جديدتان عابرتان 
للحدود من محميات المحيط 

الحيوي

)٢( 5 دول أعضاء جديدة، وطلبان 
فعليان من أفريقيا وطلب واحد من 

الدول العربية

عدد الدول األعضاء التي جرى تمكينها من تحسين إدارة    -٢
المواقع المتمتعة بتسميات اليونسكو والمواقع المنتسبة إليها 
لغرض إيجاد حلول لتحقيق التنمية المستدامة )االقتصادات 

الخضراء والشاملة للجميع(

قيام 7٠ دولة عضواً بتنفيذ 
استراتيجيات لتحسين االقتصادات 

الخضراء والشاملة للجميع 

4٠ دولة عضواً إضافية، منها 5 في 
أفريقيا ودولتان من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء المتلقية للدعم التي ُزّودت بما يلزم    -3
لتطبيق البحوث واالبتكارات العلمية من أجل تحسين 

اإلدارة المتكاملة والشاملة للموارد الطبيعية وإصالح النظم 
اإليكولوجية؛ وعدد الدول األعضاء التي جرى تمكينها لكي 

تنفذ في محميات المحيط الحيوي والمواقع الطبيعية برامج 
للبحوث تعزز علوم االستدامة وتستهدف الشباب والنساء*

)١( 8٠ دولة عضواً 

)٢( 3٠ دولة عضواً 

)3( سعي 3٠ دولة عضواً/موقعاً 
طبيعياً إلى تمكين الشباب والنساء 

مراعاة ٢٠ دولة عضواً إضافية، 
منها 5 دول في أفريقيا، و5 من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية، 
االعتبارات الجنسانية في جميع 

األنشطة 
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عدد المواقع المتمتعة بتسميات اليونسكو والتي ُجمعت فيها    -4
البيانات اإليكولوجية والبيولوجية وُدمجت في منصات وقواعد 

بيانات اليونسكو المخصصة 

6٠٠ موقع، منها 7٠ في أفريقيا 
و9 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية

١٠٠ موقع إضافي منها ١5 في 
أفريقيا واثنان من الدول الجزرية 
الصغيرة النامية؛ ومحمية واحدة 

جديدة على األقل عابرة للحدود من 
محميات المحيط الحيوي 

عدد الدول األعضاء التي تستخدم مواد وأدوات ومنهجيات    -5
التدريس والتعلم الموضوعة لتحسين الوعي بشأن تغير 

المناخ واإللمام به والتثقيف بشأنه، مع االستناد أيضاً إلى 
المعارف المحلية ومعارف الشعوب األصلية، وضمان مشاركة 

الشباب وتمكينهم**

5 دول )4 فيما يخص الشباب 
وواحدة فيما يخص نظم المعارف 
المحلية ومعارف الشعوب األصلية(

١٠ دول أعضاء إضافية )7 بالنسبة 
للشباب و 3 بالنسبة لنظم المعارف 
المحلية ومعارف الشعوب األصلية(

عدد الدول األعضاء التي عززت قدرتها العامة على الصمود    -6
أمام آثار تغير المناخ، بوسائل منها الحلول الموضوعة 

والمطبقة في المواقع المتمتعة بتسميات اليونسكو، وتنسيق 
عمل اليونسكو بشأن تغير المناخ على نطاق المنظمة 

85 دولة تستخدم إما محميات 
المحيط الحيوي أو الحدائق 

الجيولوجية العالمية لليونسكو، 
أو مواقع التراث العالمي بمثابة 

مراصد لتغير المناخ

١٠ دول إضافية، منها 3 في 
أفريقيا واثنتان من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي عززت قدراتها من أجل تحسين    -7
قدرتها على الصمود في وجه التحديات التي تواجهها النساء 

والفتيات فيما يتعلق باألخطار الطبيعية وتغير المناخ، 
والتصدي لهذه التحديات 

6٠ دولة، منها 4 في أفريقيا و7 من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية

7٠ دولة، منها 6 في أفريقيا و8 من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية

عدد عمليات التقييم العلمية المراعية لالعتبارات الجنسانية    -8
التي أجريت وشبكات المعارف المتلقية للدعم التي 

تقوم بتعبئة المعارف المحلية ومعارف الشعوب األصلية 
وتحسينها وتعزيز نقلها، وال سيما ما تنقله النساء اللواتي 

يساهمن في قضايا تغير المناخ، والنظم اإليكولوجية، ورصد 
التنوع البيولوجي، في أماكن مختلفة منها المواقع المتمتعة 

بتسميات اليونسكو***

8 عمليات تقييم في إطار المنبر 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات 
المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات 

النظم اإليكولوجية

لم يُجر أي تقييم للنظم اإليكولوجية 
الوطنية

6 شركاء أفريقيون

شبكتان عالميَّتان

شريكان في منطقة البحر الكاريبي

عمليَّتان خاصتان بالمعارف 
اإلقليميّة

١٢ تقييماً في إطار المنبر 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات 
المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات 

النظم اإليكولوجية

3 عمليات تقييم للنظم اإليكولوجية 
الوطنية

١٠ شركاء أفريقيون

4 شبكات عالميَّة

4 شركاء في منطقة البحر 
الكاريبي/الدول الجزرية الصغيرة 

النامية

4 عمليَّات خاصة بالمعارف 
اإلقليميّة 

ينطبق مؤرش األداء هذا أيضاً عىل املخرج IP2.3 املشرتك بني القطاعات: »تعزيز التعليم البيئي لتزويد املتعلمني بوسائل التصدي للتحديات البيئية    *

العاملية«.
ينطبق مؤرش األداء هذا أيضاً عىل املخرج IP2.3 املشرتك بني القطاعات: »تعزيز التعليم البيئي لتزويد املتعلمني بوسائل التصدي للتحديات البيئية    **

العاملية«.
ينطبق مؤرش األداء هذا أيضاً عىل املخرج IP3.5 املشرتك بني القطاعات: »تعزيز قدرات الدول األعضاء ووعيها لحماية معارف الشعوب األصلية    ***

وثقافاتها ولغاتها وصونها وتعزيزها من خالل سياسات شاملة وإجراءات محددة الهدف«.
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المخَرج SC2.3: تعزيز علوم المياه واالبتكار والتعليم واإلدارة والتعاون والحوكمة من أجل تحقيق األمن المائي في العالم في ظل 
التغير البيئي

عدد الدول األعضاء ومنظمات أحواض األنهار التي تستفيد    -١
من منتجات اليونسكو على صعيد البحث العلمي والمعارف، 

والنُهوج والمنهجيات واألدوات االبتكارية، وتطبقها في 
التصدي للتحديات المتصلة بالمياه 

)١( 3 دول أعضاء تطبق نظم 
اليونسكو ومنهجياتها في الرصد

)٢( قيام ٢٠ دولة عضواً، منها 7 
دول في أفريقيا، بممارسة اإلدارة 
والحوكمة الشاملة للمياه استناداً 

إلى بيانات وبحوث ومعارف علمية 
نة بشأن المياه محسَّ

)3( استخدام ١٠ منظمات معنية 
باألحواض )المياه السطحية 

والجوفية( عمليات التقييم العلمية 
لليونسكو

)١( 3 دول أعضاء إضافية على 
األقل )واحدة في أفريقيا وواحدة 

من الدول الجزرية الصغيرة 
النامية(

)٢( ٢٠ دولة عضواً إضافية، منها 
١٠ دول في أفريقيا و3 من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية
)3( ١٠ أحواض إضافية على األقل، 
وما ال يقل عن حوضين في أفريقيا، 
نت فيها حوكمة الموارد المائية  تحسَّ

عدد المواقع المتمتعة بتسميات اليونسكو )مواقع التراث    -٢
العالمي الطبيعي، ومحميات المحيط الحيوي، والحدائق 

الجيولوجية(، والمواقع التجريبية للهيدرولوجيا اإليكولوجية 
واألحواض التجريبية المتلقية للدعم من أجل تطبيق نُهوج 

متكاملة وكّلية ونهوج للهيدرولوجيا اإليكولوجية لغرض 
تحسين إدارة المياه

)١( ٢6 موقعاً تجريبياً 
للهيدرولوجيا اإليكولوجية في ١9 

ً دولة عضوا

)٢( ال توجد أحواض تجريبية 

)3( 3 مواقع متمتعة بتسميات 
اليونسكو

)١( 3 مواقع )إضافية(، منها اثنان 
في أفريقيا

)٢( 4 أحواض، منها اثنان )٢( في 
أفريقيا

)3( 7 مواقع )إضافية( منها 3 في 
أفريقيا وواحد في الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي تلقت دعماً لتحسين إدارة وحوكمة    -3
نظم مياهها العابرة للحدود )المياه السطحية والمياه 

الجوفية( من أجل تحقيق المؤشر 6-5-٢ من مؤشرات 
أهداف التنمية المستدامة بشأن التعاون عبر الحدود ورصده

)١( ١٢ دولة عضواً، 3 منها في 
أفريقيا، فيما يخص المياه الجوفية 

العابرة للحدود الوارد ذكرها في 
الوثيقة 4٠ م/5

)٢( تلّقي ١3٠ تقريراً من أصل 
تقارير ١53 بلداً فيما يتعلق 

بالمؤشر 6-5-٢ من مؤشرات 
أهداف التنمية المستدامة

)١( ٢4 دولة عضواً، 4 منها في 
أفريقيا، فيما يخص المياه الجوفية 

العابرة للحدود

)٢( قيام ١4٠ بلداً بتقديم تقارير 

)١( عدد الدول األعضاء التي تتلقى الدعم الستخدام وتطبيق    -4
نتائج وتوصيات التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية 

من أجل تعزيز اإلدارة والحوكمة الشاملتين للمياه 

)٢( عدد الدول األعضاء التي جرى تمكينها لتطبيق   
المؤشرات المراعية للمنظور الجنساني في آلياتها وسياساتها

)١( 4 دول أعضاء في سنتين؛ 
وال توجد حوارات في مجال 

السياسات

)٢( 5 دول أعضاء في السنة

)١( 8 دول أعضاء و4 شركاء على 
األقل، بما في ذلك 3 في أفريقيا 

واثنان في الدول الجزرية الصغيرة 
النامية 

)٢( ٢٠ دولة عضواً منها 6 في 
أفريقيا و3 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية 

)١( عدد الدول األعضاء التي تتلقى الدعم لتعزيز نُهوج    -5
التثقيف في مجال المياه على جميع المستويات

)٢( عدد االختصاصيين المدربين على شؤون المياه من   
أصحاب المهارات في هذا المجال لمواجهة التحديات المعقدة 

في مجال المياه مع التركيز على النساء والشباب
عدد اللجان الوطنية التابعة للبرنامج الهيدرولوجي    )3(  

الدولي الحكومي التي تم تدريبها ودعمها إلسداء المشورة 
إلى الدول األعضاء فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية على 

نحو مستدام وباستخدام شبكة المعلومات الخاصة بالمياه

)١( صفر

)٢( 95٠٠ شخص و٢٠٠ شاب

)3( 3٠ لجنة وطنية تابعة للبرنامج 
الهيدرولوجي الدولي لديها إمكانية 
االنتفاع بشبكة المعلومات الخاصة 

بالمياه

)١( ١5، منها 4 في أفريقيا و3 من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية

)٢( ٠٠٠ ١٠ شخص إضافي 
)4٠% منهم نساء(، وما ال يقل عن 

٠٠٠ ١ شاب إضافي

)3( يمكن لعدد يصل إلى 5٠ لجنة 
وطنية إضافية، منها ٢5 في أفريقيا 

و5 في الدول الجزرية الصغيرة 
النامية، االنتفاع بشبكة المعلومات 

الخاصة بالمياه 

* ينطبق مؤرش األداء هذا أيضاً عىل املخرج IP2.3 املشرتك بني القطاعات: »تعزيز التعليم البيئي لتزويد املتعلمني بوسائل التصدي للتحديات البيئية العاملية«.
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المخرج SC3.3: تمكين الدول الجزرية الصغيرة النامية من خالل تعزيز قدراتها في مجاالت اختصاص اليونسكو من أجل التصدي 
بطريقة أفضل للتحديات المحددة التي تواجهها

عدد اآلليات الداخلية التي تم تعزيزها لتحسين تنفيذ    -١
البرنامج ورصد األثر الذي تحدثه أنشطة اليونسكو في الدول 

الجزرية الصغيرة النامية وتقديم التقارير بشأنه 

١5

عدد الدول الجزرية الصغيرة النامية التي جرى تمكينها    -٢
من خالل مبادرات خاصة بالقدرة على الصمود ومراعية 

لالعتبارات الجنسانية ُوضعت في مجال صون النظم 
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي وإصالح ما تضرر منهما، 

والعمل المتعلق بالمناخ، والحد من مخاطر الكوارث، وحوكمة 
المياه وإدارتها

5١5

عدد القدرات المؤسسية والبشرية في مجال العلوم األساسية    -3
والبحوث والهندسة التي جرى تعزيزها في الدول األعضاء من 

الدول الجزرية الصغيرة النامية 

%٢٠%75

عدد الدول األعضاء من الدول الجزرية الصغيرة النامية التي    -4
ُزودت بأنواع متعددة من مجموعات المعارف عن طريق 

سّد الفجوة بين المعارف المحلية ومعارف الشعوب األصلية 
والمعارف القائمة على العلوم

4١٠

الناتج ٤: تعزيز التعاون الدويل يف ميادين العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

المخرج SC4.4: تعزيز قدرات الدول األعضاء بغية تحسين السياسات الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، واالنتفاع بأوجه 
التقدم العلمي والتكنولوجي، وتعزيز تبادل المعارف بسبل تشمل العلم المفتوح 

أهداف عام ٢٠٢3خطوط األساسمؤشرات األداء

عدد آليات التعاون والتبادل المتعلقة بالسياسات والحوكمة    -١
في ميادين العلوم والتكنولوجيا واالبتكار المتلقية للدعم 

على الصعيدين الدولي واإلقليمي، بما في ذلك آليات التعاون 
والشراكات العالمية واإلقليمية في مجال العلم المفتوح

آليتان معنيتان بالسياسات 
والحوكمة في ميادين العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار

آلية واحدة بشأن العلم المفتوح

3 آليات، منها واحدة في أفريقيا 
وواحدة من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

4 آليات إضافية، منها واحدة في 
أفريقيا وواحدة في الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

عدد المبادرات المتلقية للدعم في برامج بناء القدرات    -٢
ل المنشود  والتدريب على السياسات المفضية إلى التحوُّ
على صعيد المساواة بين الجنسين في سياسات العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار، بما في ذلك السياسات والممارسات 
الخاصة بالعلم المفتوح 

١4 مبادرة إضافية، منها 6 في ١5
أفريقيا، و 3 في الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

عدد البلدان المتلقية للدعم من أجل وضع نظم شاملة للجميع    -3
ومفضية إلى التحول المنشود على صعيد المساواة بين 

الجنسين في مجال السياسات والحوكمة المتعلقة بالعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار، ومنابر لالبتكار من أجل حفز ريادة 

األعمال

7 بلدان إضافية، منها 4 في أفريقيا 4٢
وواحد من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية

االضطالع بتقييم عالمي لسياسات العلم المفتوح ومنصاته    -4
)المياه، والتنوع البيولوجي والمحيطات، والتراث الطبيعي(، 
وتجميع أفضل الممارسات وتبادلها، مع استخدام المؤشرات 

الجنسانية، وتبادل وتجميع أفضل الممارسات من جميع 
أنحاء العالم

تقييم واحد غير متاح

4 منصات
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املخَرج SC5.4: تعزيز القدرات املؤسسية والبرشية يف مجال العلوم األساسية والتكنولوجيا والبحث واالبتكار 
والهندسة من أجل النهوض باملعارف الكفيلة بتحقيق التنمية املستدامة

عدد الدول األعضاء التي عزَّزت قدراتها بشأن تعليم العلوم    -١
األساسية والهندسية الجديدة في مجاالت التصدي للتحديات 

العالمية، في السياقات الحضرية والريفية

٢٢ دولة عضواً، منها ١4 دولة 
في أفريقيا و5 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية، مع مشاركة %4٠ 
من النساء

4٠ دولة عضواً، منها ١4 دولة 
في أفريقيا و3 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية، مع مشاركة %5٠ 
من النساء

ذة للنهوض بالمهن العلمية للعالمات  عدد المبادرات المنفَّ   -٢
الشابات، التي تبرز االبتكارات العلمية للعالمات وبحوثهن 

التكنولوجية

٢١٠

عدد الدول األعضاء المستفيدة من تعزيز فرص إقامة    -3
الشبكات فيما بين بلدان الجنوب وبين بلدان الشمال وبلدان 
الجنوب من خالل مراكز علمية متخصصة وشبكات للبحوث 

في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

45 دولة عضواً، منها ١5 دولة 
في أفريقيا و3 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

١٠ دول أعضاء إضافية، منها 4 
دول في أفريقيا ودولتان من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية
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ثالثاً  •  الربنامج الرئييس الثاني: املوارد

العلوم الطبيعية
 امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

٥3٤.6 مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل
)بآالف الدوالرات 

األمريكية( 

المخرج

التوزيع بحسب مصدر التمويل

المجموع3 البرنامج 
العادي1

الصناديق 
المدرة للدخل

المساهمات الطوعية
مجموع 

المساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 

المساهمات 
الطوعية

المساهمات 
الطوعية المتسلمة

الفجوة 
التمويلية

1.SC6 تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في مجال تعليم العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطريقة تفضي إلى التحول 

المنشود على صعيد المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية 
المستدامة

  ١ 748  -  -  ٢٠٠ ١  98٠  2 180  3 928

3.SC1 تعزيز معارف الدول األعضاء وقدراتها الشاملة للنهوض بالعلوم
وتطبيقها من أجل تحقيق اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحفظ 

وإصالح النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، وضمان القدرة على 
الصمود أمام مخاطر الكوارث

  ٠ ١٢66  -  -  7 596  3 8١5  11 ٤11  23 ٤77

3.SC2 تعزيز علوم المياه واالبتكار والتعليم واإلدارة والتعاون والحوكمة من
أجل تحقيق األمن المائي في العالم في ظل التغير البيئي

  ١3 ٢٢9  -  -  ١6 ٢58  ١3 84٠  30 098  ٤3 327

3.SC3 تمكين الدول الجزرية الصغيرة النامية من خالل تعزيز قدراتها
في مجاالت اختصاص اليونسكو من أجل التصدي بطريقة أفضل 

للتحديات المحددة التي تواجهها

  3 9١6  -  -  ١٠٠  3 ١5١  3 2٥1  7 167

4.SC4 تعزيز قدرات الدول األعضاء بغية تحسين السياسات الخاصة بالعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار، واالنتفاع بأوجه التقدم العلمي والتكنولوجي، 

وتعزيز تبادل المعارف بسبل تشمل العلم المفتوح

  5 383  -  -  ٠ ٢84  785  2 869  8 2٥3

4.SC5 تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في مجال العلوم األساسية
والتكنولوجيا والبحث واالبتكار والهندسة من أجل النهوض بالمعارف 

الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة

  3 357  -  -  ١4 869  9 8٢5  2٤ 69٤  28 0٥0

203 11٤  ٥03 7٤  396 32  107 ٤2  -  -  700 39  المجموع الفرعي

معاهد اليونسكو للعلوم 

)ICTP( 622 ٥3  220 ٥3  -  ٢٢٠ 53  -  -  4٠٢  مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية

622 ٥3  220 ٥3  -  220 ٥3  -  -  ٤02  المجموع الفرعي، معاهد اليونسكو للعلوم

82٥ 167  723 127  396 32  327 9٥  -  -  102 ٤0  المجموع، البرنامج الرئيسي الثاني

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ   ١

وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات  ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ  ٢
الطوعية.

امليزانية تشمل مساهمة الربنامج الرئييس الثالث يف الربامج املشرتكة بني القطاعات واملخرجات املرتبطة بها، كما هو مبنيَّ يف اسرتاتيجية التنفيذ.  3
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)بآالف الدوالرات امليزانية املوحدة اإلجمالية بحسب املخرج ومصدر التمويل )بما يشمل املعاهد(
األمريكية(

صفر

٠٠٠ ٢٠

٠٠٠ ٤٠

٠٠٠ ٦٠

٠٠٠ ٨٠

الربنامج العادي٠٠٠ ١٠٠

املساهمات الطوعية

الفجوة التمويلية

املعهد

املقر
٪٢٨/٤٦ ٣١٤

أفريقيا
٪١٨/٢٩ ٩٣٧

أمريكا الالتينية
والكاريبي 
 ٪٧/١١ ٠٢٣

ً عاملياً / أقاليميا
 ٪٢١/٣٥ ٨٢٤

أوروبا
وأمريكا الشمالية
٪٥/٩ ٢٥٣

الدول العربية
٪٧/١٢ ٥٦٥

آسيا واملحيط الهادي
٪١٤/٢٢ ٩٠٩

١٧٤٨
٢٠٠ ١

٩٨٠

٣٥٧ ٣٨٣٣ ٩١٦٥ ٢٢٩٣ ٠٦٦١٣ ١٢

٥٩٦ ٧
٢٥٨ ٨١٥١٦ ٣

٨٤٠ ١٣

١٠٠
١٥١ ٣

٠٨٤ ٢

٧٨٥

٨٦٩ ١٤

٨٢٥ ٩

٦٢٢ ٥٣

4.SC5 4.SC4 3.SC3 3.SC2 3.SC1 1.SC6

اإلسهام يف األولويتني العامتني)بآالف الدوالرات األمريكية(التوزيع الالمركزي للموارد بحسب املنطقة

صفر

٠٠٠ ٢٠

٠٠٠ ٤٠

٠٠٠ ٦٠

٠٠٠ ٨٠

الربنامج العادي٠٠٠ ١٠٠

املساهمات الطوعية

الفجوة التمويلية

املعهد

املقر
٪٢٨/٤٦ ٣١٤

أفريقيا
٪١٨/٢٩ ٩٣٧

أمريكا الالتينية
والكاريبي 
 ٪٧/١١ ٠٢٣

ً عاملياً / أقاليميا
 ٪٢١/٣٥ ٨٢٤

أوروبا
وأمريكا الشمالية
٪٥/٩ ٢٥٣

الدول العربية
٪٧/١٢ ٥٦٥

آسيا واملحيط الهادي
٪١٤/٢٢ ٩٠٩

١٧٤٨
٢٠٠ ١

٩٨٠

٣٥٧ ٣٨٣٣ ٩١٦٥ ٢٢٩٣ ٠٦٦١٣ ١٢

٥٩٦ ٧
٢٥٨ ٨١٥١٦ ٣

٨٤٠ ١٣

١٠٠
١٥١ ٣

٠٨٤ ٢

٧٨٥

٨٦٩ ١٤

٨٢٥ ٩

٦٢٢ ٥٣

4.SC5 4.SC4 3.SC3 3.SC2 3.SC1 1.SC6

الميزانية الموحدة المقترحة للفترة 2022 - 2023

أفريقيا
المساواة بين 

الجنسين

إجمالي 
المساهمة

 36 76٢٢ ٢ 77٠

% الميزانية 
الموحدة للقطاع

%١%٢٢4
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أفريقيا
١٠ مهنية  
6 وطنية مهنية  

الدول العربية
3 مهنية  
3 وطنية مهنية  
١ خدمات عامة 

األكاديمية العالمية للعلوم 
)TWAS(

١ مدير 

أوروبا وأمريكا الشمالية
١ مهنية  

آسيا والمحيط الهادي
6 مهنية  

*4.5 وطنية مهنية  
١ خدمات عامة 

* التكاليف مشتركة مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات(

البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية 
)WWAP(

١ مدير 
٢ مهنية  

أمريكا الالتينية والكاريبي
5 مهنية  
4 وطنية مهنية  

مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية
)ICTP(

١ مساعد المدير العام 

المكاتب الميدانية

البرامج والمعاهد العالمية للعلوم  

الشعبة المعنية بالدول الجزرية الصغيرة النامية 
)SC/SIDS(

3 مهنية  
١ خدمات عامة 

)SC/EO( املكتب التنفيذي 
١ مهنية  
١ خدمات عامة 

 )PCE( تنسيق الربنامج وتقييمه
١ مهنية  
١ خدمات عامة 

 )IKM( إدارة املعلومات واملعارف
3 خدمات عامة 
١ خدمات عامة 

)SC/AO( الوحدة اإلدارية
١ مهنية  

)B&F( امليزانية والشؤون املالية
١ مهنية  
3 خدمات عامة 

)HR( املوارد البرشية
١ مهنية 

١ خدمات عامة 

)SC/HYD( قسم علوم المياه
مكتب المدير

)IHP( أمانة البرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي

١ مدير 
١ خدمات عامة 

النُظم الهيدرولوجية
 )HA( وتغيّر المناخ والتكيّف معه

3 مهنية  
١ خدمات عامة 

شعبة بحوث وسياسات برنامج اإلنسان واملحيط 
 الحيوي: اإليكولوجيا والتنوع البيولوجي

)SC/EES/ESP(
3 مهنية  
١ خدمات عامة 

 )SC/PCB( قسم سياسات العلوم والعلوم األساسية
مكتب المدير

)IBSP( أمانة البرنامج الدولي للعلوم األساسية
5 مهنية  
١ خدمات عامة 

استد امة المياه الجوفية
)GSW( والتعاون في مجال المياه

3 مهنية  
١ خدمات عامة 

شعبة الربط الشبكي لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي: 
)SC/EES/NBC( محميات المحيط الحيوي وبناء القدرات

3 مهنية  
١ خدمات عامة 

 العلوم األساسية والبحوث واالبتكار والهندسة
)SC/PCB/ROE(

4 مهنية  
١ خدمات عامة 

وحدة العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات
١ مهنية  
١ خدمات عامة  

 تنمية القدرات وتنسيق األسرة المعنية بالمياه
)CDW(
4 مهنية  
١ خدمات عامة 

 علوم األرض والحدائق الجيولوجية
)SC/EES/EG(

3 مهنية  
١ خدمات عامة 

 المعارف المحلية ومعارف الشعوب األصلية
)SC/PCB/ILK(

٢ مهنية  
١ خدمات عامة 

 الوحدة المعنية بالحد من مخاطر الكوارث
)SC/DRR(

٢ مهنية  

 )SC/PCB( قسم سياسات العلوم والعلوم األساسية
مكتب المدير

)IBSP( أمانة البرنامج الدولي للعلوم األساسية
١ مدير 
١ خدمات عامة 

)SC/EES( قسم العلوم اإليكولوجية
مكتب المدير

)MAB( أمانة برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي
)IGGP( أمانة البرنامج الدولي لعلوم األرض والحدائق الجيولوجية

١ مدير 
١ خدمات عامة 

 مكتب مساعد املدير العام 
)ADG/SC(

١ مساعد المدير العام   
١ خدمات عامة  
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  اللجنة الدولية الحكومية
لعلوم المحيطات
IOC



Communication and 
Information Sector

Communication and 
Information Sector

اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

قد تشهد الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5 انتقاالً متسارعاً نحو اإلدارة املتكاملة واملستدامة للمحيطات، مما قد يؤدي إىل انعكاس  03001
جزئي عىل األقل يف تدهور سالمة املحيطات. وكان للجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات دور محوري يف استهالل 
اللجنة للفرتة ٢٠١4-٢٠٢١. وقامت  السامية السرتاتيجية  باألهداف  الناشئ ورؤيته اسرتشاداً  التغيري األسايس  هذا 
املستوى  عىل  املتطورة  والبحوث  البيانات  تبادل  وتيسري   ،)GOOS( املحيط  لرصد  العاملي  النظام  بتنسيق  اللجنة 
واملجتمع،  والسياسات  العلوم  بني  الصلة  وتعزيز  التقييم،  عمليات  يف  واملساهمة  املحيطات،  خدمات  وقيادة  الدويل، 
ودعم أنشطة بناء القدرات يف ١5٠ دولة عضواً، واالضطالع بجهود غري مسبوقة من حيث الشمول والطموح والحجم 
والكثافة يف التحضري لعقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من أجل التنمية املستدامة )٢٠٢١-٢٠3٠( )عقد املحيطات(. 
التنمية  لدعم  الالزم  العاملي  املحيطات  علم  توليد  عىل  تتعاون  كي  للدول  استثنائية  فرصة  املحيطات  عقد  وسيتيح 
 ،٢٠٢١ عام  من  وابتداًء  وبرامجها.  للجنة  املجتمعية  الفوائد  عىل  الضوء  وسيسلط  املشرتكة،  ملحيطاتنا  املستدامة 
أصبحت إحدى املسؤوليات الرئيسية للجنة هي دعم وتيسري تنفيذ عقد املحيطات وتقديم تقارير مرحلية منتظمة إىل 

الدول األعضاء واألمم املتحدة، مما يوفر حافزاً قوياً لتنفيذ األولويات العاملية املتفق عليها جماعياً.

لت أعمالها من أجل التخفيف من تلك  03002 وأرضت جائحة كوفيد-١9 بأنشطة اللجنة يف مجال املحيطات ولكن اللجنة عدَّ
آثار سلبية عىل عمليات رصد املحيطات. وكانت دوائر الرصد قادرة عىل  األرضار. وكانت إلجراءات الحجر الصحي 
الصمود ووجدت حلوالً ليستمر النظام يف العمل قدر اإلمكان، بما يف ذلك من خالل توطيد التعاون الدويل. وقد غريت 
ثة  متطلبات التباعد الجسدي طرائق االستجابة لإلنذارات بأمواج التسونامي. وأصدرت اللجنة مبادئ توجيهية محدَّ
الضئيلة  اإلجمالية  امليزانية  إىل زيادة خفض  األزمة  الصحي. وقد تؤدي عواقب  الحجر  اإلجالء يف ظل ظروف  بشأن 
املحيطات،  لعلوم  العاملي  تقريرها  خالل  من  اللجنة،  وستواصل  املحيطات.  بحوث  يف  الدول  تستثمرها  التي  أصالً 
رصد االتجاهات التي يمكن أن تؤثر سلباً يف قدرتنا الجماعية عىل التخفيف من آثار تغري املحيطات والتكيف معه يف 
املستقبل وعىل »إعادة البناء عىل نحو أفضل«. ومع استمرار الزيادة السكانية العاملية، تتجه املجتمعات نحو املحيطات 
يف  بما  االجتماعي،  والرفاه  االقتصادية  التنمية  لدعم  والخدمات  واملوارد  األغذية  من  متزايدة  كميات  توفري  أجل  من 
بالعلوم والبيانات واملعلومات  اقتصاد مستدام للمحيطات وإدارته االستعانة  إقامة  البرشية. وستتطلب  ذلك الصحة 
اإليكولوجي  النظام  مرونة  مع ضمان  واملقبلة  الحالية  االستثمارات  لتوجيه  القرارات  اتخاذ  دعم  وأدوات  والخدمات 

للمحيطات وسالمته يف األجل الطويل.

وستساهم اللجنة، يف الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5، يف تحقيق الهدف االسرتاتيجي ٢ من مرشوع االسرتاتيجية املتوسطة األجل  03003
الطبيعي«  والرتاث  والتكنولوجيا  بالعلوم  النهوض  البيئة من خالل  بناء مجتمعات مستدامة عرب صون  إىل  »السعي 
واملحيطات  املياه  شؤون  وإدارة  البيولوجي  والتنوع  املناخي  بالعمل  النهوض  أجل  من  املعارف  »تعزيز   3 وناتجه 
والحد من مخاطر الكوارث«. وستواصل اللجنة توطيد التعاون مع عدد من برامج اليونسكو وتحقيق أقىص استفادة 
اللجنة  الرئيسية. وستساهم  القضايا االجتماعية  التخصصات فيما يخص  املتعدد  اليونسكو  لنهج  النسبية  امليزة  من 
أيضاً، من خالل تعاونها مع قطاع الرتبية عىل تعميم الدراية بأمور املحيطات يف املناهج الدراسية، يف تحقيق الناتج 
١ »ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع« ويف الربنامج املشرتك 
بني القطاعات املعني بالتعليم البيئي. وستواصل اللجنة التعاون مع الربنامج الهيدرولوجي الدويل الحكومي املعني 
بإدارة املياه العابرة للحدود والتفاعالت بني املياه العذبة واملياه البحرية. وستواصل اللجنة أيضاً املساهمة يف أنشطة 
املتعلق  بعدها  عىل  الرتكيز  مع  البيولوجي،  التنوع  وفقدان  املناخ  تغري  مجال  يف  القطاعات  بني  املشرتكة  اليونسكو 
مساهمة  املحيطات،  علوم  مجال  يف  والدويل  اإلقليمي  للتعاون  محفزاً  بوصفه  اللجنة،  عمل  وسيساهم  باملحيطات. 
غري مبارشة يف تحقيق الناتج 4 »تعزيز التعاون الدويل يف ميادين العلوم والتكنولوجيا واالبتكار«. وسيساهم تعاون 
يف  تعزيزه  سيجري  الذي  البحرية(،  )املواقع  العاملي  الرتاث  ومركز  باملياه  املغمور  الثقايف  الرتاث  اتفاقية  مع  اللجنة 
سياق عقد املحيطات، وعملها املتعلق باملدن الساحلية الضخمة - وهي القطاع األرسع نمواً يف جميع املدن الضخمة 
البيئي  بالتعليم  املعني  القطاعات  املشرتك بني  الربنامج  اللجنة يف  عن ذلك، ستشارك  5. وفضالً  الناتج  - يف تحقيق 
للنظم  املستدامة  اإلدارة  املناخ وتعزيز  لتغري  التصدي  املستخدمة يف  املعرفة  املحيطات من نظم  بُعد  الذي يساهم يف 

للمحيطات. اإليكولوجية 
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املحيطات.  0300٤ علوم  لتطوير  كلياً  املكرسة  املتحدة  األمم  الوحيدة يف منظومة  الحكومية  الدولية  اآللية  اللجنة هي  وأمانة 
وأظهرت كل عمليات التقييم ومراجعة الحسابات التي أجرتها اللجنة مؤخراً أن اللجنة تمثل أفضل استثمار من حيث 
هذا  ولكّن  املستقبل  يف  املعرفة  عىل  القائمة  املستدامة  املحيطات  يف خدمات  األعضاء  الدول  توظفه  والعائد  اإلنتاجية 

االستثمار غري كاٍف عىل اإلطالق، وأن اللجنة ال تملك ما يكفي من املوظفني واملوارد لتحقيق مهمتها املوسعة.

وعىل الرغم من ميزانية الربنامج العادي املحدودة، فإن نطاق عمل اللجنة يتوسع باستمرار. ويجب إجراء تطويرات  0300٥
اسرتاتيجية حتى تقود اللجنة تنسيق البحوث املتعلقة باملحيطات فيما يخص موضوعات مهمة مثل تحمض املحيطات 
إىل  الرامية  مواصلة جهودها  مع  البحري،  البيولوجي  التنوع  عىل  املتعددة  اإلجهاد  عوامل  وآثار  األكسجني  وتناقص 
النظام  إطار  يف  املجتمعية  والرضورة  األهمية  ذات  البيانات  وجمع  العاملية  الرصد  عمليات  وزيادة  استدامة  ضمان 
قانوناً  ملزم  دويل  صك  بوضع  واملعني  املتحدة  لألمم  التابع  الدويل  الحكومي  املؤتمر  وينظر  املحيط.  لرصد  العاملي 
يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق 
القدرات يف هذا  آلية تنسيق أنشطة تنمية  اللجنة بدور  أمانة  الوطنية واستغالله عىل نحو مستدام يف تكليف  الوالية 
للمعارف املتعلقة باملحيطات إىل اتفاقية األمم املتحدة  اللجنة بوصفها موّرداً رئيسياً  املجال. ويتزايد االعرتاف بدور 
اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومساهماً يف تحقيق أهداف التنوع البيولوجي البحري يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي.

وتنسيق  03006 وحفز  بتسخري  اللجنة  تنسقه  الذي  املحيطات  عقد  وسيقوم  املحيطات.  علوم  عىل   ٢٠3٠ عام  خطة  وتركز 
الالزمة  والحلول  األنشطة  وتنفيذ  املعلومات  تقديم  دعم  أجل  من  املستويات  كل  عىل  املعارف  وتوليد  البحث  جهود 
لتحقيق أهدافه. وستحظى البرشية بفوائد مبارشة وغري مبارشة ناجمة عن سالمة املحيطات وأنشطة اللجنة، وسيعود 
املستدامة  التنمية  أهداف  يف  اللجنة  مساهمة  تحليل  )انظر  املستدامة  التنمية  جوانب  من  العديد  عىل  بالنفع  ذلك 
وتحقيق  الكربون،  فجوة  تقليص  إمكانية  املحيطات  بشؤون  الكمية  املعرفة  تتيح  قد  املثال،  سبيل  فعىل  وغاياتها(. 
األهداف الطموحة التفاق باريس بشأن املناخ )هدف التنمية املستدامة ١3(، وإنتاج املزيد من األغذية من املحيطات 
بطريقة مستدامة )الهدف ٢(، وتوليد املزيد من الطاقة املتجددة )الهدف 7(، وتحفيز التطورات االقتصادية الجديدة 
للبرشية.  الحيوية  اإلمكانية  هذه  من  االستفادة  يف  األقىص  الحد  لبلوغ  املحيطات  عقد  ُصمم  وقد  و9(.   ١ )الهدفان 
الدور  أداء  اللجنة  وستواصل  وغاياته.   ١4 املستدامة  التنمية  هدف  تحقيق  يف  أساسية  أهمية  اللجنة  عمل  ويكتيس 
الذي أسندته إليها األمم املتحدة فيما يخص تقديم التقارير عن غايتي التنمية املستدامة ١4-3 و١4-أ ودعم برنامج 
أيضاً  الغايتني ١4-١ و١4-٢. وستواصل  التقارير عن  تقديم  العلمية من  الجوانب  فيما يخص  للبيئة  املتحدة  األمم 
بشأن  الرائد  عملها  وتعزيز  فيها،  األكسجني  وتناقص  املحيطات  بتحمض  املتعلقة  للبحوث  العاملي  التنسيق  قيادة 
العلوم.  عىل  القائمة  اإليكولوجية  النظم  إدارة  لطريق  تمهيداً   - للمحيطات  املتعددة  اإلجهاد  عوامل  بني  التفاعالت 
للكربون،  بالوعة  بوصفها  املحيطات  مستقبل  بشأن  الجديدة  املنسقة  بالبحوث  املعنية  الرائدة  الجهة  هي  واللجنة 
الخرباء  أفرقة  إىل  التقنية  املساعدة  ُسبل  تقديم  األزرق«. وستواصل  »الكربون  مبادرة  يف  نشطة  وهي جهة مشاركة 
املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة يف إيجاد حلول مرتبطة باملحيطات من أجل التخفيف من آثار تغري املناخ عن طريق 
واملعلومات  للبيانات  الدويل  التبادل  وبرنامج   )GOOS( املحيط  لرصد  العاملي  النظام  تنسيق  ويف  الكربون،  احتجاز 
مثل  البيانات  قواعد  من  متنوعة  ومجموعة  الوطنية  البيانات  ووحدات  ملراكز  عاملي  نظام  من  بدعم  األوقيانوغرافية، 

نظام املعلومات عن التنوع البيولوجي للمحيطات وقاعدة البيانات العاملية للمحيطات.

البيانات واملعلومات  03007 تبادل  الذي سييرس كثرياً  املحيطات  العاملي ملعلومات وبيانات  النظام  اللجنة تطوير  وستواصل 
اللجنة  وستواصل  املحيطات.  عقد  أهداف  مع  تماشياً  املعنية،  الجهات  من  كبرية  مجموعة  مع  باملحيطات  املتعلقة 
أيضاً املساهمة مبارشًة يف تنفيذ إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث عن طريق تنسيق الشبكة الدولية الحكومية 
لوضع  عاملية  بوصفها جهة  والعمل  آثارها؛  من  والتخفيف  تسونامي  بأمواج  لإلنذار  إقليمية  نُظم  أربعة  من  املكونة 
ثالثة  وتنسيق  العاملي؛  املستوى  عىل  آثارها  من  والتخفيف  تسونامي  بأمواج  اإلنذار  يخص  فيما  واملعايري  القواعد 
م خدمات تشغيلية عىل مدار الساعة. وستضع اللجنة يف  عرش مركزاً لتوفري الخدمات املتعلقة بأمواج التسونامي يقدِّ
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م اللجنة  املستقبل خطة عرشية للبحث والتطوير ألغراض برنامج أمواج التسونامي املرتبط بعقد األمم املتحدة. وتقدِّ
وستواصل  الضارة.  الطحالب  بتكاثر  الخاصة  اإلنذارات  مثل  باملحيطات  املتعلقة  الجديدة  الخدمات  من  مجموعة 
اللجنة، استناداً إىل برنامجها املتعلق بتخطيط الحيز البحري واإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية والرشاكات العاملية 
للنظم اإليكولوجية البحرية الكبرية، الرتويج لوسائل جديدة إلدارة املحيطات تؤدي إىل تعزيز قدرة املجتمعات املحلية 
يف  للمحيطات  اإليكولوجية  النظم  وإدماج خدمات  املناخ،  مع  للتكيف  الطبيعة  قائمة عىل  الصمود، ونرش حلول  عىل 
أطر التقييم الوطني، وحفظ النظم اإليكولوجية واملوارد الحيوية من خالل مناطق بحرية محمية. ومع تعدد األنشطة 
املساهمة يف عقد املحيطات، ستكون اللجنة يف وضع يمكنها من تزويد الدول األعضاء فيها والجهات املعنية األوسع 
جديد  رائد  منشور  خالل  من  العقد  أهداف  تحقيق  يف  املحرز  التقدم  ورصد  املحيطات  حالة  عن  بمعلومات  نطاقاً 

بعنوان »التقرير الخاص بحالة املحيطات«.

اإلقليمي،  03008 الصعيد  عىل  أما  واملحيل.  والوطني  اإلقليمي  املستوى  عىل  تأثريها  لتعزيز  خاصاً  اهتماماً  اللجنة  وستويل 
ومصادر  املحيطات  بعلوم  للنهوض  فعالة  جهات  إىل  وتحويلها  اإلقليمية  الفرعية  هيئاتها  بناء  اللجنة  فستواصل 
الحلول من أجل ضمان االستدامة. وسيتيح العمل مع الرشكاء ومن خاللهم توسيع نطاق عمل اللجنة عىل املستوى 
الفرعية  والهيئات  اإلقليمية  املنظمات  مع  النشط  التعاون  وسيساعد  املحيطات.  أحواض  كل  يشمل  بحيث  اإلقليمي 
للمنظمات الرشيكة عىل جعل البيانات واملعلومات املتعلقة باملحيطات أكثر انفتاحاً وزيادة إمكانية االطالع عليها يف 

دعم احتياجات الدول واملجتمعات املحلية املتعلقة باملحيطات.

وستظل تنمية القدرات نشاطاً رئيسياً للجنة. وسعياً إىل تهيئة الظروف املالئمة إلقامة عالقات إنسانية أكثر انسجاماً  03009
مع املحيطات، ستواصل اللجنة قيادة أنشطة الدراية بأمور املحيطات، وتوسيع نطاق أنشطة التواصل االبتكارية التي 
تستهدف فئات عريضة من الجهات املعنية، وتعزيز الحوار مع أصحاب معارف الشعوب األصلية، وتعزيز مشاركة 

الشباب والتعاون معهم.

وسيواصل السعي الحثيث إىل تعبئة موارد خارجة عن امليزانية )موارد مالية وموظفني( وسيوسع نطاق هذا السعي.  03010
وتتيح املكانة والدور القيادي، اللذان اكتسبتهما اللجنة يف الجوانب املتعلقة بعلوم املحيطات من خطة التنمية املستدامة 
أنه  من  الرغم  األموال. وعىل  إمكانيات جمع  زيادة  للجنة وحيوية موظفيها،  املهنية  الكفاءة  بفضل  واللذان تضاعفا 
ذا  الدول األعضاء  الذي تقدمه  الدعم  التواصل وإقامة الرشاكات، سيظل  أنشطة  املمكنة لتوسيع  الجهود  ستُبذل كل 
أهمية محورية يف ضمان املستويات الرضورية من املوارد لتوفري الحلول الالزمة القائمة عىل علوم املحيطات من أجل 
أنواع متنوعة من األنشطة تركز عىل اآلثار االقتصادية  اللجنة، من خالل وضع  التنمية املستدامة. وستسعى  تحقيق 
وتتيح زيادة قيمة عملها، إىل تهيئة الظروف الالزمة ملواصلة تعزيز دورها وتنفيذ أنشطتها لصالح تحقيق االستدامة 

العاملية )يعرض الشكل ١ صورة مبسطة لسلسلة قيمة علوم املحيطات(.

فائدة اجتماعية

عمليات تقييمخدمات

تحليل علميأنظمة تنبؤ

نُظم إدارة بيانات

عمليات رصد مستمرة للمحيطات

بحث وابتكار

 الشكل 1: سلسلة قيمة علوم املحيطات التي
تطبقها اللجنة
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IOC1-3 تقديم دعم 
محوري إىل الدول 

األعضاء يف تعزيز قدرتها 
عىل إجراء بحوث علمية 
بحرية وتوليد املعارف 
ووضع وتنفيذ أدوات 

وخدمات وسياسات 
قائمة عىل العلوم من أجل 

عكس حركة التدهور يف 
سالمة املحيطات وترسيع 

االنتقال نحو اإلدارة 
املستدامة للمخاطر 
والفرص املرتبطة 

باملحيطات

 

IP2.3 تعزيز التعليم البيئي لتزويد 

املتعلمني بوسائل التصدي للتحديات
البيئية العاملية

الهدف االسرتاتيجي الرابعالهدف االسرتاتيجي الثانيالهدف االسرتاتيجي األول الهدف االسرتاتيجي الثالث
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١
٥/

٤م
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ت
جا

خر
امل

الناتج ١
ضمان التعليم الجيد 

واملنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص 

التعلم مدى الحياة 
للجميع

الناتج ٢
تعزيز التنسيق الدويل 
لتحقيق هدف التنمية 

املستدامة٤،
ووضع برنامج 

العمل العاملي الخاص 
بالتعليم استناداً إىل 

البحث واالسترشاف 
واالبتكار

الناتج ٣  
تعزيز املعارف 

من أجل النهوض 
بالعمل املناخي 

والتنوع البيولوجي 
وإدارة شؤون املياه 

واملحيطات والحد من 
مخاطر الكوارث

الناتج ٤
تعزيز التعاون 

الدويل يف ميادين 
العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار

الناتج ٥
إحكام تدابري حماية 

وتعزيز تنوع الرتاث 
وأشكال التعبري 

الثقايف

الناتج ٦
تعزيز حرية التعبري 

والحق يف االنتفاع 
باملعلومات

الناتج ٧
تعزيز اإلدماج 

ومكافحة التمييز 
وخطاب الكراهية 
والقوالب النمطية

الناتج ٨
تعزيز تبادل املعارف 

وتنمية املهارات يف 
العرص الرقمي

الناتج ٩
وضع معايري أخالقية 

وقواعد وأطر عمل 
من أجل التصدي 

للتحديات التي 
تطرحها االبتكارات 

التكنولوجية والتحول 
الرقمي

ج
ائ

نت
 ال

ار
ط

  إ
•  

ت
طا

حي
امل

م 
لو

لع
ة 

مي
كو

ح
 ال

ية
ول

لد
ة ا

جن
لل

ا

99
ت

طا
حي

لم
م ا

لو
لع

ة 
مي

كو
ح

 ال
ية

ول
لد

ة ا
جن

الل
  

ع
رو

ش
 م

٥/
٤م

1



األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

إىل تحقيق فوائد اقتصادية كبرية يف أفريقيا، سيبدأ  03011 باقتصاد املحيطات املستدامة. وسعياً  ألفريقيا اهتمام كبري جداً 
عمل اللجنة يف إطار األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا بوضع نظام أفريقي فعال لرصد املحيطات، وتوسيع أنشطة 
املناطق  إدارة  توسيع  يف  املمارسات  وأفضل  املعارف  واستخدام  البيانات،  إلدارة  الحديثة  الوسائل  وتيسري  التدريب، 
الساحلية، وتخطيط الحيز البحري، وإدارة النظم اإليكولوجية البحرية، من أجل توليد املزيد من الثروة واملساعدة يف 
التعامل مع مختلف مظاهر تغري املناخ. وتحقيقاً لتلك األهداف الطموحة، سيتعني تعبئة موارد كبرية والتنسيق بني 
الجهود الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف. وسيواصل عقد املحيطات، الذي تنسقه اللجنة، الزخم الذي حققه العقد 

األفريقي للبحار واملحيطات )٢٠١5-٢٠٢5(، وسيبني أوجه تآزر مع مبادرات االتحاد األفريقي.

األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

التعاون  03012 ينهض  أن  ضمان  عىل  الجنسني  بني  املساواة  يف  املتمثلة  العامة  األولوية  تحقيق  يف  اللجنة  مساهمة  سرتكز 
ظروف  تُيرسَّ  وأن  والصوت،  التمثيل  يف  والنساء  الرجال  بني  باملساواة  واالستدامة  السالم  أجل  من  الدويل  العلمي 
متساوية للمرأة والرجل كي يساهم كالهما يف التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والصمود أمامه وتحقيق 
العاملي  التقرير  اللجنة مراقبة حالة املساواة بني الجنسني يف علوم املحيطات. وستتلقى بوابة  االستدامة. وستواصل 
لعلوم املحيطات بيانات مهمة مصنفة بحسب الجنسني تتيحها للمستخدمني لكي يُسرتشد بها يف االستثمارات وجهود 
املهنية،  مسريتهم  من  األوىل  املراحل  يف  هم  الذين  املهنيني  من  شبكات  إنشاء  أيضاً  اللجنة  وستدعم  القدرات.  تنمية 

وستهدف إىل دعم تنميتهم املهنية ومشاركتهم املتساوية واملتوازنة جنسانياً يف شؤون املحيطات.

الفئات ذات األولوية

لصالح  03013 اليونسكو  عمل  وخطة  ساموا(  )مسار  النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  ل  املعجَّ العمل  بإجراءات  اسرتشاداً 
الدراسة  نتائج  ومراعاة  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  مع  الحوار  زيادة  إىل  وسعياً  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول 
القدرات والتي كشفت املصالح املحددة للدول الجزرية،  اللجنة مؤخراً بشأن متطلبات تنمية  التي أجرتها  االستقصائية 
ستدعم اللجنة الدول الجزرية الصغرية النامية دعماً كبرياً. وستواصل تقديم خدماتها يف مجال اإلنذار بأمواج تسونامي، 
مع الرتكيز بخاصٍة عىل تأهب البلدان عن طريق الربنامج الرائد للجنة بشأن التأهب ملواجهة أمواج التسونامي. وسيساعد 
عواقب  مواجهة  يف  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  رعايته،  يف  اللجنة  تشارك  الذي  املناخية،  للبحوث  العاملي  الربنامج 
ألول  ر  يوفَّ بحيث  املحيطات  مجال شؤون  التدريب يف  نطاق  ع  اإلقليمية. وسيوسَّ والفروق  البحر  ارتفاع مستوى سطح 
الصغرية  الجزرية  للدول  البحرية  والتكنولوجية  العلمية  القدرات  تنمية  عىل  الرتكيز  مع  الهادي،  املحيط  منطقة  يف  مرة 
النامية وعىل توطيد التعاون يف مجال إدارة كل جوانب سالمة املحيطات، بما فيها آثار تحمض املحيطات واألنواع الدخيلة 
م املساعدة إىل الدول الجزرية الصغرية النامية يف منطقة البحر الكاريبي من خالل تطوير نظام مراقبة  التوسعية. وستُقدَّ
طحالب رسغاسوم وخدماته. وسيلزم إيالء اهتمام خاص لتحديد مجموعة متنوعة من جهات االتصال/التنسيق يف الدول 

الجزرية الصغرية النامية لضمان وتيسري مشاركتها النشطة يف برنامج اللجنة وأنشطتها الخاصة بتنمية القدرات.

املعنية  0301٤ الجهات  من  متزايدة  طائفة  مع  التواصل  خالل  من  االجتماعات  عقد  عىل  قدرتها  تعزيز  اللجنة  وستواصل 
الوطنية واإلقليمية والدولية، مع إرشاك األوساط العلمية والحكومات واملؤسسات الصناعية ومنظمات املجتمع املدني 
والتكنولوجيا  واملجتمع،  والسياسات  العلوم  بني  والصلة  التشغيلية،  والخدمات  املحيطات،  بحوث  مجال  يف  العاملة 
واالبتكار، والتعليم، وتمويل العلوم، بغية امليض قدماً يف توليد املعارف والبيانات واملعلومات من أجل وضع إجراءات 
العقد ركيزة إضافية لتحقيق هذه األهداف من خالل رشاكات مبتكرة جديدة. وستساهم الرشاكات  فعالة. وسيوفر 
الرامية إىل تنمية القدرات، وأدوات التخطيط لشؤون املحيطات، واملبادرات املتعددة التخصصات واملتعددة األطراف 
وأصحاب  املمارسني  مشاركة  لضمان  مؤاتية  بيئة  تهيئة  يف  واملعلومات  والبيانات  والرصد  املحيطات  علوم  مجال  يف 
القرار والقطاع الخاص يف وضع واستخدام الحلول القائمة عىل العلوم. وسيتواصل حث الدول األعضاء عىل االستمرار 
التقنية  االختصاصات  نطاق  توسيع  مع  املحيطات،  وعقد  للجنة  القائمة  التنسيقية  األطر  خالل  من  املشاركة،  يف 
الوطنية  الجهات  إىل  بالنسبة  اللجنة  لعمل  واالقتصادية  االجتماعية  القيمة  عىل  الضوء  وتسليط  التقليدية  والعلمية 
املعنية باملحيطات. وسيُنظر يف وضع أشكال جديدة من التعاون وروابط رسمية أقوى بني اللجنة والهيئات التابعة 

ملنظومة األمم املتحدة عىل أساس أن علوم املحيطات تمثل رضورة شاملة وأساسية لتنفيذ مهام الوكاالت الشقيقة.
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 أوالً  •   اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات: مجاالت الرتكيز
يف الفرتة 2022-202٥

الناتج 3: تعزيز املعارف من أجل النهوض بالعمل املناخي والتنوع البيولوجي وإدارة شؤون املياه واملحيطات والحد 
من مخاطر الكوارث

املخرج IOC1.3 تقديم دعم محوري إىل الدول األعضاء يف تعزيز قدرتها عىل إجراء بحوث علمية بحرية وتوليد املعارف 
ووضع وتنفيذ أدوات وخدمات وسياسات قائمة عىل العلوم من أجل عكس حركة التدهور يف سالمة املحيطات 

وترسيع االنتقال نحو اإلدارة املستدامة للمخاطر والفرص املرتبطة باملحيطات1

واألوساط  0301٥ الحكومات  »جمع  رؤية  عىل   ٢٠٢9-٢٠٢٢ للفرتة  للجنة  األجل  املتوسطة  االسرتاتيجية  مرشوع  ينطوي 
العلمية إليجاد املحيطات التي نحتاجها من أجل املستقبل الذي ننشده«. وتطمح اللجنة، من خالل التعاون بني الدول 
أن  اهتمام خاص لضمان  إيالء  التالية، مع  األولوية  األهداف ذات  العلمية لتحقيق  املعرفة  بناء وتطبيق  إىل  األعضاء، 

تكون لدى كل الدول األعضاء القدرة عىل تحقيقها:

خدمات لضمان سالمة املحيطات وإقامة نُظم إيكولوجية مستدامة للمحيطات؛  - ١

نُظم فعالة لإلنذار بأمواج التسونامي وغريها من املخاطر املتعلقة باملحيطات والتأهب للتصدي لها؛  - ٢

القدرة عىل الصمود أمام تغري املناخ واملساهمة يف الحد من آثار تغري املناخ؛  - 3

خدمات قائمة عىل العلوم من أجل تحقيق اقتصاد املحيطات املستدام؛   - 4

استرشاف املسائل املستجدة يف مجال علوم املحيطات.  - 5

خدمات لضمان سالمة املحيطات وإقامة نُظم إيكولوجية مستدامة للمحيطات الهدف 1 

يكتيس تحسني الفهم العلمي للنظم اإليكولوجية للمحيطات، وتحديد مؤرشات محكمة بشأن سالمة املحيطات وفهم  03016
ضعف النظم اإليكولوجية، من حيث عوامل اإلجهاد املتعددة مثالً، أهمية محورية يف رصد سالمة النظم اإليكولوجية 
املحيطات  اقتصاد  ودعم  اإليكولوجية،  النظم  عىل  قائمة  إدارة  نهوج  ووضع  بهما  والتنبؤ  الصمود  عىل  وقدرتها 
املستدام، وتحسني إدارة شؤون املحيطات. ويتطلب ما هو قائم حالياً من بحوث وإدارة خاصة بالنظم اإليكولوجية 

تعزيز التنسيق والتعاون بني الجهات املعنية الرئيسية.

نُظم فعالة لإلنذار بأمواج التسونامي وغريها من املخاطر املتعلقة باملحيطات والتأهب للتصدي لها الهدف 2 

التسونامي  03017 أمواج  مثل  الساحلية  للمخاطر  عرضة  أكثر  املجتمع  يصبح  البيئة،  وتغرّي  السواحل  تنمية  تسارع  مع 
علم  عىل  الدول  تكون  أن  وينبغي  وغريها.  الضارة  الطحالب  وتكاثر  الساحلية  والفيضانات  املدارية  واألعاصري 
املناطق  تكييف  لتخطيط  الالزمة  املعلومات  عىل  الحصول  إمكانية  لها  تتاح  وأن  لها  مستعدة  تكون  وأن  باملخاطر 
الساحلية، والتخفيف من حدة املخاطر، واالضطالع بعمليات آمنة يف البحار. ويتطلب ذلك مواصلة تنفيذ نظم الرصد 
والتنبؤ املتعلقة باملحيطات والسواحل، واستحداث مجموعة من األدوات املحلية لدعم اتخاذ القرارات، بما يف ذلك نظم 

اإلنذار املبكر.
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القدرة عىل الصمود أمام تغري املناخ واملساهمة يف الحد من آثار تغري املناخ الهدف 3 

ينطوي تغري املناخ وتقلبه عىل حدوث تغريات يف درجات الحرارة وتغري يف شدة وأنماط األعاصري املدارية والعواصف  03018
وهطول األمطار وظواهر الجفاف وارتفاع سطح البحر وغريها. وتؤدي انبعاثات الكربون أيضاً إىل تحمض املحيطات. 
وتتجىل اآلثار املجتمعة لتلك الظواهر يف تناقص األكسجني يف املحيطات وتآكل السواحل وغريهما. ويهدد تغرّي املناخ 
العديد من أهداف التنمية البرشية مثل األمن الغذائي والصحة، واالنتفاع باملوارد املائية، والتأهب للكوارث. واملحيط 
هو املنظِّم الرئييس للمناخ. ومن ثَم، ال بد من بذل جهود عاملية منسقة إلدراج بُعد املحيطات عىل نحو شامل يف قدرتنا 
املحسنة عىل فهم تغري املناخ والتنبؤ به، وفهم آثاره عىل املحيطات والتنبؤ بها، مع تقديم اإلرشاد فيما يخص وضع 

اسرتاتيجيات فعالة يف مجال التكيف والتخفيف من اآلثار والتعجيل بتنفيذها.

خدمات قائمة عىل العلوم من أجل تحقيق اقتصاد املحيطات املستدام الهدف ٤ 

للمحيطات  03019 اإليكولوجية  النُظم  قدرة  مع  بانسجام  األنشطة  تنفيذ  يجري  عندما  مستداماً  املحيطات  اقتصاد  يكون 
منتجات  وتوفري  املحيطات،  لرصد  بعمليات  االضطالع  التوازن  هذا  تحقيق  ويتطلب  الطويل.  األجل  يف  دعمها  عىل 
وخدمات بيانات مناسبة لهذا الغرض، وتنفيذ تقييمات علمية وعمليات لرصد سالمة النظم اإليكولوجية للمحيطات 
وإدارة  البحري،  الحيز  تخطيط  مثل  املعرفة  عىل  قائمة  املحيطات  إلدارة  أدوات  وضع  إىل  حاجة  وثمة  بها.  والتنبؤ 
املناطق الساحلية، واملناطق البحرية املحمية، وإدارة النظم اإليكولوجية البحرية الكبرية، حتى يتسنى للجهات املعنية 
توجيهية  ومبادئ  آمنة  تنفيذية، ورسم حدود  اقتصادية، ووضع خطط  واجتماعية  بيئية  أهداف  تحديد  باملحيطات 

للعمليات فضالً عن الحد من تضارب االستخدامات املتعددة لحيز املحيطات.

استرشاف املسائل املستجدة يف مجال علوم املحيطات الهدف ٥ 

اكتشافات  03020 إىل  التوصل  املمكن  البيئية دراسًة يف إطار نظام األرض. وال يزال من  املجاالت  أقل  املحيطات من  ال تزال 
اإليكولوجية  النظم  يف سالمة  تؤثر سلباً  قد  باستمرار قضايا جديدة  املحيطات  املحيطات. وتظهر يف مجال  علوم  يف 
للمحيطات ويف رفاه اإلنسان أيضاً. وقد تجتمع عوامل اإلجهاد الجديدة، مثل امللوثات الجديدة أو الضغوط الناشئة عن 
صناعات جديدة، مع عوامل اإلجهاد املعروفة، مثل تحمض املحيطات واألنماط املتغرية لدورة الكربون يف املحيطات 
وتناقص األكسجني وتغرّي املناخ، فتؤدي إىل آثار معقدة عىل النُظم اإليكولوجية. وينبغي أن تعزز البحوث واالبتكارات 
الصعيد  عىل  واملعلومات«  للبيانات  »منظومة  ووضع  الرصد  مجال  يشمل  بما  الحديثة،  التكنولوجية  والتطورات 
العاملي، قدرتنا عىل استباق تلك القضايا الناشئة، وتقديم اإلرشاد يف مجال رسم السياسات، بما يف ذلك ما يندرج يف 
سياق االتفاقيات اإلقليمية والعاملية ذات الصلة باملوضوع، واقرتاح حلول مناسبة تشمل الجهات املعنية بهذه املسائل.
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ثانياً  •  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات: مصفوفة النتائج

الناتج 3: تعزيز املعارف من أجل النهوض بالعمل املناخي والتنوع البيولوجي وإدارة شؤون املياه واملحيطات والحد 
من مخاطر الكوارث

املخرج IOC1.3 تقديم دعم محوري إىل الدول األعضاء يف تعزيز قدرتها عىل إجراء بحوث علمية بحرية وتوليد 
املعارف ووضع وتنفيذ أدوات وخدمات وسياسات قائمة عىل العلوم من أجل عكس حركة التدهور يف سالمة 

املحيطات وترسيع االنتقال نحو اإلدارة املستدامة للمخاطر والفرص املرتبطة باملحيطات

أهداف عام ٢٠٢3أساس المقارنةمؤشرات األداء

عدد الدول األعضاء التي يؤدي خبراؤها    - ١
دوراً نشطاً في تصميم البحوث المتعلقة 

بالمحيطات وتطبيقها، بما يؤدي إلى 
توليد المعارف الالزمة لمعالجة أهم 

قضايا االستدامة

)١( خبراء من 5١ دولة عضواً، منهم ١3 
من أفريقيا و5 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية )37% نساء(

)٢( ١4-3-١ )تحمض المحيطات(: ٢5 دولة 
عضواً، منها 5 في أفريقيا وواحدة من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية

)١( خبراء من 6٠ دولة عضواً، منهم ١5 من 
أفريقيا و١٠ من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية )45% نساء(

)٢( 4٠ دولة عضواً، منها 8 في أفريقيا و3 
من الدول الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي تشارك في    - ٢
النهوض برصد المحيطات وإدارة 
البيانات من خالل النظام العالمي 

لرصد المحيط )GOOS( ونظام 
 )ODIS( معلومات وبيانات المحيطات

التابع للجنة الدولية الحكومية لعلوم 
المحيطات، والتي توفر معلومات 

رئيسية بشأن الحلول القائمة على 
العلوم

)١( ODIS: ال يوجد خط أساس )نشاط 
جديد(

)٢( GOOS: 66 دولة عضواً، منها ١١ في 
أفريقيا و8 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية

)١( ٢5 دولة عضواً، منها 5 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية )منها ٢ من أفريقيا( 

)4٠% من الخبراء نساء(

)٢( 7٠ دولة عضواً، منها ١3 في أفريقيا و١٠ 
من الدول الجزرية الصغيرة النامية )4٠% من 

الخبراء المستعان بهم نساء(

عدد الدول األعضاء التي ُعززت قدرتها    - 3
على وضع وتنفيذ أنظمة لإلنذار المبكر، 

وازداد استعدادها لمواجهة مخاطر 
أمواج التسونامي وغيرها من المخاطر 

المتعلقة بالمحيطات وُعززت قدرتها 
على الصمود أمام تلك المخاطر

١39 دولة عضواً، منها 9 في أفريقيا و٢8 من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية

١4٢ دولة عضواً، منها ١٢ في أفريقيا و٢9 
من الدول الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي تلقت دعماً    - 4
والتي تساهم ببيانات ومعلومات في 

عمليات التقييم والمستودعات العالمية 
والصلة بين العلوم والسياسات التي 

تقوم عليها اإلدارة المستدامة للمحيطات 
وعملية اتخاذ القرارات

5٠ دولة عضواً، منها 8 في أفريقيا و5 من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية، تساهم 

بمدخالت في الخريطة العامة ألعماق 
المحيطات )GEBCO( وأهداف التنمية 

)WOA( المستدامة وأطلس محيطات العالم

7٠ دولة عضواً، منها ١٠ في أفريقيا و8 من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي تلقت دعماً في    - 5
تنفيذ خطط إدارة المحيطات باالستناد 

إلى العلوم والحلول الكفيلة بإحداث 
تحّول في تحقيق التنمية المستدامة

)١( 53 دولة عضواً، منها ١١ في أفريقيا و7 
من الدول الجزرية الصغيرة النامية، تتعاون 

من خالل آلية العقد

)٢( 8٠ دولة عضواً، منها ١3 في أفريقيا و١٠ 
من الدول الجزرية الصغيرة النامية، تشارك 
في تنفيذ خريطة الطريق المتعلقة بتخطيط 

الحيز البحري

)١( 8٠ دولة عضواً، منها ١5 في أفريقيا و١٠ 
من الدول الجزرية الصغيرة النامية

)٢( ١٠٠ دولة عضو، منها ١6 في أفريقيا 
و١4 من الدول الجزرية الصغيرة النامية

٤1م/٥ مشروع  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات103



عدد الدول األعضاء التي تلقت دعماً    - 6
في تعزيز قدراتها في مجال البحوث 
العلمية البحرية والتنوع البيولوجي، 

والرصد والخدمات، من خالل أنشطة 
تنمية القدرات للجنة الدولية الحكومية 

لعلوم المحيطات

)١( ١4-أ-١ )التقرير العالمي لعلوم 
المحيطات(: 53 دولة عضواً، منها ١3 في 

أفريقيا و4 من الدول الجزرية الصغيرة 
النامية

)٢( 38 دولة عضواً في أفريقيا، و3٠ في 
منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، و٢٢ في 

منطقة غرب المحيط الهادي، و١6 في منطقة 
الخليج/المحيط الهندي؛ و١٠ من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية )5 في أفريقيا(

المساواة بين الجنسين: ال يوجد خط أساس 

)١( 58 دولة عضواً، منها ١5 في أفريقيا و5 
من الدول الجزرية الصغيرة النامية

)٢( 38 في أفريقيا، و3٠ في منطقة أمريكا 
الالتينية والكاريبي، و٢٢ في منطقة غرب 
المحيط الهادي، و١6 في منطقة الخليج/
المحيط الهندي؛ و١5 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية )5 في أفريقيا(

هدف المساواة بين الجنسين: نسبة التوازن 
بين الجنسين %4٠

7 -  عدد الدول األعضاء التي ُزودت بإمكانية 
االنتفاع بموارد وبرامج تدريب متعددة 

اللغات بشأن المحيطات٢

8٠ دولة عضواً، منها 8 في أفريقيا و١٠ من ال يوجد خط أساس
الدول الجزرية الصغيرة النامية

ملحوظة: ينطبق هذا املؤرش أيضاً عىل املخرج IP2.3 املشرتك بني القطاعات "تعزيز التعليم البيئي لتزويد املتعلمني بوسائل التصدي للتحديات  ٢ 
 البيئية العاملية".
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ثالثاً  •  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات: املوارد

اللجنة الدولية الحكومية 
لعلوم املحيطات

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 
٥3٤.6 مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل

)بآالف الدوالرات 
األمريكية(

املخرج

التوزيع بحسب مصدر األموال

املجموع3 الربنامج 
العادي1

الصناديق 
املدرة للدخل

املساهمات الطوعية
مجموع 

املساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 

املساهمات 
الطوعية

املساهمات 
 الطوعية
املتسلمة

الفجوة

3.IOC1 تقديم دعم محوري إلى الدول األعضاء في تعزيز قدرتها على
إجراء بحوث علمية بحرية وتوليد المعارف ووضع وتنفيذ أدوات 

وخدمات وسياسات قائمة على العلوم من أجل عكس حركة 
التدهور في سالمة المحيطات وتسريع االنتقال نحو اإلدارة 

المستدامة للمخاطر والفرص المرتبطة بالمحيطات

  ٢ ١١36    -    -  4 386  ١6 ١93  20 ٥79  31 81٥

81٥ 31  ٥79 20  193 16  386 ٤  -    -    236 11  املجموع، اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ   ١

وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات  ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ  ٢
الطوعية.

امليزانية تشمل مساهمة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات يف الربامج املشرتكة بني القطاعات واملخرجات املرتبطة بها، كما هو مبنيَّ يف   3
اسرتاتيجية التنفيذ.
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)بآالف الدوالرات األمريكية( امليزانية املوحدة اإلجمالية بحسب املخرج ومصدر التمويل

صفر

٠٠٠ ١٠

٠٠٠ ٥

٠٠٠ ١٥٠

٠٠٠ ٢٥

٠٠٠ ٢٠

٠٠٠ ٣٠

٠٠٠ ٣٥

الربنامج العادي

املساهمات الطوعية

الفجوة التمويلية

3.IOC1

 
 

املقر
٪٨٢/٢٦ ٠٣٢

أفريقيا
٪٥/١ ٥٤٥

أمريكا الالتينية
والكاريبي
 ٪٢/٥٨٤

أوروبا
وأمريكا الشمالية
٪٥/١ ٧٢٠

الدول العربية
٪٤/١ ٢٦٤

آسيا واملحيط الهادي
٪٢/٦٧١

١٩٣ ١٦

٤٣٨٦

٢٣٦ ١١

اإلسهام يف األولويتني العامتني)بآالف الدوالرات األمريكية(التوزيع الالمركزي للموارد بحسب املنطقة

صفر

٠٠٠ ١٠

٠٠٠ ٥

٠٠٠ ١٥٠

٠٠٠ ٢٥

٠٠٠ ٢٠

٠٠٠ ٣٠

٠٠٠ ٣٥

الربنامج العادي

املساهمات الطوعية

الفجوة التمويلية

3.IOC1

 
 

املقر
٪٨٢/٢٦ ٠٣٢

أفريقيا
٪٥/١ ٥٤٥

أمريكا الالتينية
والكاريبي
 ٪٢/٥٨٤

أوروبا
وأمريكا الشمالية
٪٥/١ ٧٢٠

الدول العربية
٪٤/١ ٢٦٤

آسيا واملحيط الهادي
٪٢/٦٧١

١٩٣ ١٦

٤٣٨٦

٢٣٦ ١١

الميزانية الموحدة المقترحة للفترة 2022 - 2023

أفريقيا
المساواة بين 

الجنسين

إجمالي 
المساهمة

 7 ٠5١ 3 8٠3

% الميزانية 
الموحدة للقطاع

%١٢%٢٢

اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات
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أفريقيا

١ مهنية  

الدول العربية

١ مهنية  
*١.5 وطنية مهنية  

* وظيفة مشرتكة مع قطاع العلوم الطبيعية

أمريكا الالتينية والكاريبي

١ مهنية  
١ وطنية مهنية  

أوروبا وأمريكا الشمالية

3 مهنية  

المكاتب الميدانية

وحدة تنسيق عقد األمم المتحدة للمحيطات 
)IOC/DCU(

)قيد اإلنشاء(

 وحدة الدعم التشغييل 
)IOC/EO/AO(

 ٢ مهنية  
١ خدمات عامة  

 شعبة علوم املحيطات 
)IOC/OSS(

٢ مهنية  
١ خدمات عامة 

شعبة الرصد والخدمات الخاصة 
)IOC/OOS(  باملحيطات

٢ مهنية  
١ خدمات عامة 

 الوحدة املعنية بأمواج التسونامي 
)IOC/TSU(

3 مهنية  
١ خدمات عامة 

شعبة السياسات البحرية والتنسيق 
)IOC/MPR(  اإلقليمي

3 مهنية  
١ خدمات عامة 

 مكتب مساعد املدير العام واألمني التنفيذي
)IOC/EXS( 

١ مساعد المدير العام   
٢ مهنية  
١ خدمات عامة  
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 البرنامج الرئيسي الثالث
العلوم االجتماعية واإلنسانية



Communication and 
Information Sector

Communication and 
Information Sector

كشفت جائحة »كوفيد-١9« النقاب عن التصدعات القائمة يف املجتمع أو عمقتها علماً بأن هذه التصدعات ناجمة عن  0٤001
استمرار أوجه عدم املساواة وتزايدها بني الناس واألماكن واألعمال التجارية. وتتباين آثار األزمة تبايناً كبرياً بسبب 
الناس إىل العمل عن بعد يف فرتات العزل االجتماعي، وربما  لية غري املتكافئة، وبينما تحّول بعض  هذه األوضاع األوَّ

حّسنوا جودة حياتهم، فإن آخرين فقدوا فرصة تحقيق مستقبل أفضل. 

ترك  0٤002 عدم  وإىل ضمان  اإلنسان  إىل حقوق  النظر  ال ينبغي  أنه  يف  الراهنة  الحالة  من  املستفاد  الرئييس  الدرس  ويتمثل 
أحد خلف الركب باعتبارها مبادئ مجردة أو مجرد أهداف منشودة. فهي تمثل األساس العميل الذي يستند إليه بناء 

املجتمعات املزدهرة واملستدامة والسلمية. 

وسيتمحور يف هذا السياق عمل قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اليونسكو يف السنوات املقبلة حول تعزيز النمو  0٤003
الدنيا،  الدخول  ذوي  األشخاص  تفيد  التي  للسياسات  األولوية  إيالء  خالل  من  للجميع،  الشاملة  واملجتمعات  الشامل 
خالل  من  سواء  املحور،  هذا  حول  القطاع  هذا  يف  العمل  مسارات  كل  وستلتف  األزمة.  من  ترضراً  األشد  واألشخاص 
وإقامة  التمييز  ومكافحة  العنرصية،  مناهضة  عىل  العمل  أو  واإلدماج،  االجتماعي  بالتحول  املتعلقة  السياسات  رسم 
الجنسانية، وأخالقيات  واملسائل  والشباب  بالرياضة  املتعلقة  السياسات  الثقافات، وكذلك من خالل رسم  الحوار بني 
العلوم، التي تشمل الذكاء االصطناعي. وسيعزز قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية قدراته من أجل فهم النظم املرتابطة 
املعقدة )االجتماعية - االقتصادية - البيئية - الرقمية( فهماً أفضل، وبناء مجتمعات قادرة عىل الصمود وشاملة للجميع. 

وسيفعل ذلك من خالل تعزيز النهج املتمحور حول البرش الذي يعزز الكرامة اإلنسانية والتعاطف اإلنساني.

وسرتكز اليونسكو أيضاً، بوصفها منظمة متعددة األطراف، من خالل قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية، عىل االبتكار  0٤00٤
تحليلها  لتحسني  التحليلية  أدواتها  بتطوير  أيضاً  وستضطلع  الخطة.  هذه  لتنفيذ  الالزمة  الحوكمة  ونظم  املؤسيس 

للسياسات. 

وفضالً عن أن األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-١9 ضّخمت أوضاع عدم املساواة واالستبعاد التي كانت قائمة أصالً،  0٤00٥
أسفرت عن زيادة أوجه التعبري عن العنرصية والتمييز. وقد تفاقم هذا األمر بسبب عدم كفاية مستوى توفري املنافع 
املساواة يف توزيعها، وذلك يف عدة مجاالت منها مجال الصحة والتعليم والحماية االجتماعية واالتصال  العامة، وعدم 
باإلنرتنت. وكانت األزمة أشد وطأة عىل الفئات األدنى دخالً، ومنها الفئات الضعيفة الحال، مثل العاملني الفقراء، واألقليات 
اإلثنية، والشعوب األصلية، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملهاجرين، والالجئني. وكذلك ترضرت النساء واألطفال والشباب 
بصفة خاصة. فالنساء يتصدَّرن جهود مكافحة األزمة الصحية، إذ يمثلن 7٠% من العاملني يف النظام الصحي؛ ويتحملن 
مسؤولية التعليم عن بعد، وهن ممثالت تمثيالً مفرطاً يف صفوف »العاملني األساسيني« ويف القطاعـات االقتصاديــة 

املترضرة من الجائحة. واألدهى من ذلك، أن األزمة أسفرت عن تنامي تعرض النساء للعنف الذي يرتكبه العشري. 

وسيزيد عدد األشخاص الذين يعيشون يف الفقر، وتتعرض املكاسب التي تحققت بفعل التنمية للتاليش. وزادت يف الوقت  0٤006
نفسه ثروة الفئات املوجودة يف أعىل سلم توزيع الدخل زيادة كبرية. ويسّجل تخصيص األموال للتصدي لألزمة تبايناً 
كبرياً أيضاً عىل الصعيد الدويل، إذ استفاد 36 بلداً غنياً من 83% من املبلغ اإلضايف الذي أنفق يف عام ٢٠٢٠ عىل مكافحة 
آثار الجائحة وقدره ١١.7 تريليون دوالر، مقارنًة بإنفاق مبلغ ال يتجاوز 4٢ مليار دوالر )٠.4%( يف 59 بلداً من البلدان 

املنخفضة الدخل. وتنذر هذه حالة باالنفجار عىل صعيد االقتصاد واملجتمع وديمقراطياتنا. 

وسيبحث قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية كيف أغىش االعتماد الواسع النطاق عىل نمو الناتج املحيل اإلجمايل بوصفه  0٤007
ذلك كيف  الثروات، واألهم من  توزيع  االقتصادية واالجتماعية يف  للسياسات  السلبية  اآلثار  االجتماعي  للتقدم  مقياساً 
حال دون الرتكيز عىل حقوق اإلنسان ورفاهه، التي تعد أموراً متعددة الجوانب. وسيوسع القطاع أيضاً تعريف أهداف 
السياسات االقتصادية بحيث تمتد من نواتج الكفاءة وتشمل املساواة واالستدامة والقدرة عىل الصمود. فضالً عن ذلك، 
سينظر القطاع يف أوجه املفاضلة بني هذه النواتج، بغية تقديم حلول أكثر فعالية، وسيدعو إىل اتباع نهج متعدد الجوانب 
ومتعدد التخصصات يف ميدان التنمية. ومن ثَم سيسعى إىل إيجاد حلول مالئمة ومبتكرة وقابلة للتنفيذ عىل مستوى 
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العلوم االجتماعية واإلنسانية

آثار  ملواجهة  ليس  واألخالقيات(  االقتصاد  ذلك  )يشمل  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  من  مستمدة  العامة  السياسات 
األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-١9 فحسب، وإنما أيضاً للتصدي لالتجاهات والتحديات الرئيسية )السكانية والرقمية 
الجنسني. وسيقوم  األكثر ضعفاً، والشباب، واملساواة بني  الفئات  الرتكيز عىل  املساواة(، مع  واملناخية واملتعلقة بعدم 
قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية، من خالل دوره يف وضع املعايري وأخالقيات العلوم، بتقديم اقرتاحات لزيادة فوائد 
الذكاء االصطناعي والتحول الرقمي إىل أقىص حد، والتقليل إىل أدنى حد من مخاطر التطورات السلبية، ومنها املشاكل 

املتعلقة بالخصوصية، واملسائل الجنسانية، والبيئة. 

ويتطلب بناء القدرة عىل الصمود أمام تغري املناخ وعىل االستدامة الطويلة األجل أيضاً وضع التحوالت املجتمعية يف صميم  0٤008
عىل ضمان مساهمته يف  أيضاً  الرقمي  التحول  نجاح عملية  وباملثل، سيتوقف  العادل.  االنتقال  لعملية  األمور، ضماناً 
الجمع بني الناس، وتمحوره حول اإلنسان. وسيعزز قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية قدراته عىل فهم النظم املرتابطة 
املعقدة )االجتماعية - االقتصادية - البيئية - الرقمية( فهماً أفضل، من أجل بناء مجتمعات قادرة عىل الصمود وشاملة 

للجميع. وسيفعل ذلك من خالل ترويج النهج املتمحور حول البرش الذي يعزز الكرامة اإلنسانية والتعاطف اإلنساني.

وسيكثف القطاع الدعم املقدم يف مجال رسم السياسات وبناء القدرات، من خالل إسداء املشورة القائمة عىل البيّنات،  0٤009
والعمل مع شبكة واسعة من الرشكاء يف مجال املعرفة، واآلليات الدولية الحكومية، والحكومات، والجهات الفاعلة عىل 

الصعيد االجتماعي. سيعزز القطاع أيضاً الروابط مع واضعي السياسات. 

وسيقوم الربنامج الرئييس الثالث، يف جميع عنارصه، بتعزيز أساليب العمل داخل القطاعات وفيما بني القطاعات، واألخذ  0٤010
بنهوج اليونسكو الشاملة لعدة قطاعات. فضالً عن ذلك، سيعزز الربنامج الرئييس الثالث التنفيذ املتكامل للربامج من 
خالل تعزيز أوجه التآزر بني املقر واملكاتب امليدانية. وسيشمل ذلك تصميم األنشطة والتخطيط لها ومراقبة جودتها 
املثىل،  النتائج واآلثار  لتحقيق  امليدانية  الرشكاء  تعبئة شبكات  إىل  الرامية  الجهود  عن تنسيق  بصورة مشرتكة، فضالً 

وال سيّما من خالل توسيع نطاق املشاريع التجريبية الناجحة وتكرار املمارسات الجيدة. 

األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

ستعبئ اليونسكو العلوم االجتماعية واإلنسانية لدعم الجهود التي تبذلها الدول األفريقية األعضاء لتنفيذ خطة التنمية  0٤011
املستدامة لعام ٢٠3٠ وخطة االتحاد األفريقي لعام ٢٠63. وإذ يضطلع قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية بتعزيز 
مجال  يف  الدعم  االسرتاتيجيني،  رشكائه  مع  بالتعاون  فسيقدم،  القطاعات،  صعيد  عىل  عامة  منفعة  باعتباره  العلم 
البناء يف أعقاب جائحة كوفيد-١9،  الرفاه، إلعادة  التي تركز عىل  الوطنية  الربامج  القدرات لتعزيز  السياسات وتنمية 
وعىل نظم العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض وضع سياسات تشاركية قائمة عىل املعرفة يف أفريقيا، وذلك بتعزيز 
أفضل املمارسات والتعاون اإلقليمي فيما بني البلدان األفريقية وبني أفريقيا واملناطق األخرى. فضالً عن ذلك، سيواصل 
القطاع تعزيز أخالقيات البيولوجيا وأخالقيات البنى األساسية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يف البلدان األفريقية، ومنها 
ما يتعلق بالذكاء االصطناعي، من أجل توفري نظم سليمة ومستنرية ومالئمة يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. 
وسيسهم القطاع، من خالل العمل مع طائفة واسعة من الرشكاء الرئيسيني يف مجال املعرفة ومن املستفيدين املبارشين، 
يف بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية فيما يتعلق باملشاركة يف الحوار بني الثقافات واألديان القائم عىل احرتام 
الرقيق، بهدف إرساء ثقافة  الرق وتاريخ تجارة  التمييز، ومكافحة الجهل بمسألة  حقوق اإلنسان، من أجل مناهضة 
السالم واملصالحة. وسيواصل القطاع أيضاً، يف معرض التصدي للتحديات االجتماعية واالقتصادية الناشئة يف املنطقة، 
املتعلقة  املعارف  وإدارة  وتوليد  املؤسسية،  قدراتها  تعزيز  يف  األعضاء  األفريقية  الدول  لدعم  اإلنسانية  العلوم  تعبئة 
بمرشوع  األخذ  يف  األعضاء  الدول  القطاع  سيدعم  وكذلك  القارة.  ووحدة  املشرتك  الثقايف  الرتاث  وتعزيز  بالسياسات، 
تاريخ أفريقيا العام واستخدامه يف املجال الرتبوي من خالل التعاون املشرتك بني القطاعات. وسيسدي قطاع العلوم 
االجتماعية واإلنسانية املشورة التقنية ويف مجال السياسات إىل الحكومات الوطنية يف أفريقيا يف سبيل تصميم وتنفيذ 
سياسات خاصة بالشباب شاملة لعدة قطاعات، تستند إىل البيّنات وال تغفل أحداً، وتعالج تأثري جائحة كوفيد-١9 يف 
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الشباب، وال سيّما الجوانب املتعلقة باالبتكار االجتماعي. وستقوم اليونسكو بموازاة ذلك ببناء القدرات وتزويد واضعي 
الحلول  التغيري من أجل توسيع نطاق  الشباب وصناع  الالزمة لدعم منظمات  الوصول  باملنابر وإمكانيات  السياسات 
يف  والسالم  الصمود  والقدرة عىل  بالديمقراطية  تنعم  بناء مجتمعات  بهدف  الشباب  يقودها  التي  املبتكرة  االجتماعية 
أفريقيا. وسيقدم قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية الدعم إىل الدول األعضاء يف أفريقيا ويشجعها عىل اعتماد سياسات 
ل املنشود يقودها ويدفعها الشباب األفريقي، من أجل زيادة  وبرامج وممارسات متعددة التخصصات تفيض إىل التحوُّ
االبتكار وتعزيز الحوار بني الثقافات وإرساء ثقافة السالم. وأخرياً، سيعمل القطاع، من خالل مساعيه الرامية إىل تحقيق 
رسالته املتمثلة يف »بناء السالم يف عقول البرش« رجاالً ونساًء، عىل تعزيز القيم اإلنسانية واألخالقية، ومنها النزاهة والقيم 

التعليمية، استناداً إىل أنشطة الرياضة والرتبية البدنية التي تجمع بني الرفاه البدني والعقيل واالجتماعي. 

األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

ستحشد اليونسكو العلوم االجتماعية واإلنسانية لدعم املساواة بني الجنسني والتصدي لجميع أوجه التحيز الجنساني،  0٤012
والقوالب النمطية، والتمييز، والعنف، التي تحول دون تمكني النساء والفتيات ودون تحقيق رفاه األفراد واملجتمعات. 
الرجال  وحشد  بها،  يُحتذى  نماذج  تمثل  شخصيات  تعبئة  املساعي  هذه  إطار  يف  الثالث  الرئييس  الربنامج  وسيكثف 
تعميم  يف:  املتمثلة  الشقني  ذات  اسرتاتيجيته  اتباع  القطاع  والفتيات. وسيواصل  النساء  جانب  إىل  للمشاركة  والفتيان 
يف  املنشود  التحول  إىل  تُفيض  محددة  مبادرات  ووضع  برنامج،  كل  يف  جنساني  منظور  وإدراج  الجنساني  املنظور 
املجال الجنساني. وتشمل هذه املبادرات النهوض باملعارف الجديدة واملمارسات االبتكارية، وتحسني البيانات املصنفة 
بحسب الجنس، وتحليل األُطر املؤسسية والقانونية، ويشمل ذلك خطط وإجراءات اإلنعاش االجتماعي املرتبطة بجائحة 
كوفيد-١9، وتعزيز أدوات بناء القدرات من أجل إثراء عملية رسم السياسات الشاملة واملستدامة والتشجيع عىل إحداث 
التغيري املفيض إىل التحول املنشود يف مختلف املجاالت يف املجتمعات وبيئات العمل، فضالً عن النهوض بأنشطة الرتويج 

اإليجابية. وسيجري مواءمة جميع الربامج مع التطلعات والغايات املنشودة يف إطار هدف التنمية املستدامة 5.

التنمية  0٤013 أهداف  من  ثالثة  تحقيق  يف  األعضاء  الدول  دعم  يف  مبارشة  مساهمة  الثالث  الرئييس  الربنامج  عمل  ويساهم 
املستدامة، وهي الهدف ١6 و١٠ و١١. وكذلك يقدم الربنامج الرئييس الثالث مساهمات غري مبارشة لدعم الدول األعضاء 

يف تنفيذ غريها من أهداف التنمية املستدامة وبعض الغايات املرتبطة بها، وهي الهدف 3 و4 و١3 و5 و١.
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 الناتج 7
تعزيز اإلدماج ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية والقوالب النمطية

امُلخَرج SHS1.7: تعزيز قدرات الدول األعضاء عىل النهوض بالسياسات واملمارسات الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة 
للجميع من خالل تعزيز حقوق اإلنسان والحرية العلمية والتفاهم بني الثقافات، ومن خالل التصدي لجميع أوجه 

التمييز والعنرصية 

املصاعب الرئيسية

أيضاً  0٤01٤ أوجه عدم مساواة وأسفرت  التمييز واالستبعاد وما يرتبط بهما من  النقاب عن  لقد كشفت جائحة كوفيد-١9 
عن تفاقمها، وهو ما يدل عىل الهشاشة النُُظمية التي تميز كثرياً من املجتمعات املعارصة، ويؤكد التأثري غري املتناظر 
لهذه الظواهر يف الفئات السكانية الضعيفة، ومنها جماعات األقليات. وتتشابك أيضاً البنى االجتماعية لألصل العرقي 
واالنتماء اإلثني مع جوانب أخرى للهوية مثل الهوية الجنسانية والدين وحالة اإلعاقة، فتوِجد حلقات ال متناهية للتأثري 
املتبادل تكرس أوجه عدم املساواة وتؤدي لتفاقمها، فالجائحة، عىل سبيل املثال، تؤثر بوجه خاص يف النساء والفتيات 
الضعيفات الحال. وقد ثبت أن التفاعل بني عوامل الخطر ومواطن الضعف املتعددة هذه ال يرّض برفاه األفراد فحسب، 
التماسك االجتماعي والثقة االجتماعية - وهما عنرصان  بتآكل  تنذر  املجتمع بوجه عام؛ فهي  برفاه  أيضاً  وإنما يرّض 
ال غنى عنهما لتحقيق االستقرار والنمو والتنمية الشاملة للجميع - ومن ثَم تعرض أسس التقدم صوب تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة للخطر. 

املتعلق  0٤01٥ املنظمة  برنامج  لتوجيه تصميم  االسرتاتيجية  املحاور  من  الديناميات، ستضع عدداً  اليونسكو هذه  تدرك  وإذ 
باإلدماج والحقوق والحوار وتنفيذه. وسيكون أول هذه املحاور بذل الجهود لتوسيع عمل اليونسكو الرامي إىل مكافحة 
العنرصية والتمييز والتعجيل به من خالل وضع »خريطة طريق اليونسكو«، بموجب »النداء العاملي ملناهضة العنرصية« 
)القرار ٢١٠م ت/5-أوالً-باء(، تقر بالحاجة املاسة إىل إيجاد حلول مؤثرة ملعالجة هذه املشكلة. وثانياً، ستكون البيانات 
الجديدة املستمدة من عمل اليونسكو لتعزيز قاعدة البيّنات الالزمة إلجراء حوار فعال بني الثقافات بمثابة إطار شامل 
م  لتوجيه الربامج وتحديد االحتياجات وتوفري بوصلة يُهتدى بها لتعزيز اإلجراءات القائمة عىل البيّنات. وأخرياً، ستُعمَّ
مراعاة حقوق اإلنسان عىل جميع األنشطة واإلجراءات، مع إيالء أولوية خاصة للمساواة بني الجنسني والرتكيز عىل الحق 
يف العلم والحرية العلمية؛ وسينصب الرتكيز بوجه خاص عىل تعزيز مشاركة الفئات املتخلفة عن الركب، أو املستضعفة 
أو املستبعدة، ويشمل ذلك الشباب والسكان الذين تعرضوا ملظالم تاريخية. وتشمل أهم املصادر لتوجيه العمل يف هذا 
الربنامج مجموعة األولويات الخاصة بعقدين دوليني تتوىل اليونسكو ريادتهما، وهما العقد الدويل للتقارب بني الثقافات 

)٢٠١3-٢٠٢٢( والعقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي )٢٠١5-٢٠٢4(.

وسيعمل الربنامج عىل إحراز تقدم صوب ثالثة أهداف وظيفية رئيسية هي النهوض باملعارف والبيّنات؛ وتنمية القدرات  0٤016
املؤسسية والفردية؛ والدعوة املشرتكة من أجل القضايا ذات األولوية والقيم املشرتكة، من خالل عدد من مسارات العمل 

املواضيعي املرتابطة، واالستفادة من مجموعة واسعة من الرشكاء والشبكات لدعم تنفيذه.
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اسرتاتيجية التنفيذ

تغيري أنماط التفكري السائدة بغية بناء مجتمعات أكثر شموالً وإنصافاً. تستهل اليونسكو، انسجاماً مع »النداء العاملي  0٤017
ملناهضة العنرصية« وضمن إطار »خريطة الطريق«، مبادرة عاملية رئيسية ملكافحة العنرصية والتمييز، وذلك من أجل 
دائم يف  إيجابي  تغيري  إحداث  والعمل عىل  والسلوك،  التفكري  أنماط  التغيري يف  واملمارسات، وتعزيز  السياسات  توجيه 
املجتمعات، ويشمل ذلك مجال املساواة بني الجنسني. وتتضمن خريطة الطريق، التي تستند إىل التوصيات الصادرة عن 
ست مشاورات للخرباء اإلقليميني، دراسة مسحية وتحليالً قائماً عىل البينات يرميان إىل فهم األطر املؤسسية والقانونية 
وغري الرسمية القائمة، وال سيّما أفضل املمارسات، وتقييم مدى فعاليتها يف التصدي للعنرصية وجميع أوجه التمييز، 
السياسات يف  واضعي  لدعم  بالسياسات  متعلقة  أدوات  والفتيات؛ ومجموعة  النساء  والتمييز ضد  العنف  تشمل  التي 
مكافحة العنرصية والتمييز، ودعم اتخاذ اإلجراءات اإليجابية يف القطاعني العام والخاص، واقرتاح أنشطة للتدريب عىل 

مكافحة أوجه التحيز.

خالل  0٤018 من  الشباب،  وال سيّما  األفراد،  وتمكني  واملؤسسات  الحوكمة  نظم  لتعزيز  الفعالة  األدوات  اليونسكو  وسرتوج 
السائدة  التفكري  أنماط  يف  عميق  تغيري  إحداث  بهدف  العنرصية  ومكافحة  الثقافات  بني  التواصل  بكفاءات  تزويدهم 
واحرتام التنوع الثقايف بوصفه أساساً لتحقيق السالم. ويشمل ذلك منهجية حلقات حكاية التجارب الشخصية إلجراء 
تجديد مرشوع  والتمييز. وسيساهم  العنرصية  مناهضة  الخرباء يف مجال  يقدمها  التي  والدروس  الثقافات  بني  حوار 
طريق الرقيق: املقاومة والحرية والرتاث، ومخرجات مرشوع تاريخ أفريقيا العام يف فهم اإلرث الذي تنطوي عليه األعمال 
العنرصية املعارصة. وسعياً إىل تعلم تاريخ أفريقيا الذي كتبه األفارقة، يجري بذل الجهود إلدماج التحليل الذي ينسقه 
قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية يف املناهج الدراسية لبلدان أفريقيا وأوروبا، بدءاً بفرنسا. وسيجري تشجيع الدول 
األعضاء عىل اعتماد األدوات الرتبوية التي يتم إعدادها يف إطار القطاع يف مناهجها الدراسية. وسيجري أيضاً إقامة صلة 

بني هذه املبادرات والربنامج العاملي للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان )املستمر منذ عام ٢٠٠5(.

بالشؤون  0٤019 املتعلقة  الخطة  يف  كوفيد-١9  جائحة  عن  الناجمة  األزمة  عواقب  ومعالجة  الجنسني  بني  املساواة  ضمان 
الجنسانية. ستشمل خريطة الطريق ملناهضة العنرصية عنرصاً يتعلق باملساواة بني الجنسني من شأنه أن يعالج التزايد 
الحاد جداً يف أوجه عدم املساواة والعنف التي تواجهها املرأة يف أثناء جائحة كوفيد-١9، وربما فيما بعدها )انظر املخَرج 

املتعلق باملساواة بني الجنسني(.

تعزيز قدرة الفنون عىل إحداث تحول يفيض إىل النهوض بحقوق اإلنسان، مع الرتكيز عىل الحقوق الثقافية،  0٤020
لدى األشخاص الذين تُِركوا خلف الركب. يجري من خالل مخترب الفنون من أجل حقوق اإلنسان والحوار تعميم 
ممارسة الفنون يف الربامج اإلنسانية واإلنمائية. ويرمي املخترب، من خالل الفنون، إىل دعم األشخاص الذين يعيشون يف 
ظروف شاقة، يف »إطار العدالة الثقافية«. وسيجري تنظيم مجموعة من املشاريع الُقطرية التجريبية بالتعاون الوثيق 
مع قطاع الثقافة ومفوَّضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان. وسيجري إعداد مجموعة من أنشطة بناء القدرات، واملنشورات 
املتعلقة باملمارسات الجيدة، واملعارض االفرتاضية، ومراكز مخترب الفنون، واملنتديات البارزة، فضالً عن أدوات أخرى، 

للميض قدماً يف املرشوع.

تمكني الفئات الرئيسية من تطبيق نهج قائم عىل حقوق اإلنسان والنهوض بخطة اإلدماج. سيجري الرتكيز  0٤021
عىل بناء قدرات السلطات املحلية والجهات الفاعلة، وال سيّما من خالل منصة مدن اليونسكو والتحالف الدويل للمدن 
املستدامة الشاملة للجميع. وسيساهم القطاع يف رسم السياسات التي تعزز التنمية الحرضية الشاملة للجميع البعيدة 

عن جميع أوجه التمييز، وتدعم من يرُتكون خلف الركب. 
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يشمل املخَرج SHS4.7 املتعلق بالفئة ذات األولوية املتمثلة بالشباب جميع مجاالت العمل املندرجة يف نطاق النواتج التسعة

الهدف االسرتاتيجي الرابعالهدف االسرتاتيجي الثانيالهدف االسرتاتيجي األول الهدف االسرتاتيجي الثالث
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الناتج ١
ضمان التعليم الجيد 

واملنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص 

التعلم مدى الحياة 
للجميع

الناتج ٢
تعزيز التنسيق الدويل 
لتحقيق هدف التنمية 

املستدامة٤،
ووضع برنامج 

العمل العاملي الخاص 
بالتعليم استناداً إىل 

البحث واالسترشاف 
واالبتكار

الناتج ٣  
تعزيز املعارف 

من أجل النهوض 
بالعمل املناخي 

والتنوع البيولوجي 
وإدارة شؤون املياه 

واملحيطات والحد من 
مخاطر الكوارث

الناتج ٤
تعزيز التعاون 

الدويل يف ميادين 
العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار

الناتج ٥
إحكام تدابري حماية 

وتعزيز تنوع الرتاث 
وأشكال التعبري 

الثقايف

الناتج ٦
تعزيز حرية التعبري 

والحق يف االنتفاع 
باملعلومات

الناتج ٧
تعزيز اإلدماج 

ومكافحة التمييز 
وخطاب الكراهية 
والقوالب النمطية

الناتج ٨
تعزيز تبادل املعارف 

وتنمية املهارات يف 
العرص الرقمي

الناتج ٩
وضع معايري أخالقية 

وقواعد وأطر عمل 
من أجل التصدي 

للتحديات التي 
تطرحها االبتكارات 

التكنولوجية والتحول 
الرقمي

 

 SHS6.1 تحسني قدرة الدول األعضاء عىل 
وضع سياسات محكمة يف مجال الرياضة 

تحقق ما ييل: (١) االستفادة من القدرة 
الكامنة يف الرياضة عىل تحقيق التنمية، (٢) 

اجتذاب املزيد من االستثمارات يف مجال 
الرياضة بغية تمكني الجميع من االنتفاع 

بالرياضة والرتبية البدنية الجيدة وممارستهما 
بنزاهة، ووضع سياسات متعددة الجهات 

املعنية ملكافحة املنشطات

SHS5.9 تعزيز قدرات الدول 
األعضاء وسياساتها لالستفادة 

من مجال الذكاء االصطناعي، 
والتعديل الجيني، والتكنولوجيا 

العصبية، وغريها من 
التكنولوجيات الرائدة، والتصدي 

للمخاطر املرتبطة بذلك،
ومنها أوجه عدم املساواة 

والتمييز، بما يتماىش مع املعايري 
األخالقية والتوصيات واألطر 

الدولية

SHS1.7 تعزيز قدرات الدول األعضاء عىل النهوض 
بالسياسات واملمارسات الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة 

للجميع من خالل تعزيز حقوق اإلنسان والحرية العلمية 
والتفاهم بني الثقافات، ومن خالل التصدي لجميع أوجه 

التمييز والعنرصية 

 SHS2.7 تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يتعلق بتطبيق 
أحدث املعارف يف مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية 

من أجل وضع حلول فعالة يف مجال السياسات يف سبيل 
النهوض بخطة إنمائية شاملة سعياً إىل تحسني رفاه الناس، 

وال سيّما أشد الفئات استضعافاً، ومعالجة عواقب األزمة 
الناجمة عن جائحة كوفيد-١٩

 SHS3.7 تعزيز قدرات الدول األعضاء بغية زيادة 
اإلجراءات التي تتخذها عىل صعيد السياسات واملؤسسات 

والترشيعات لتحقيق املساواة بني الجنسني، والقضاء 
عىل العنف والتمييز الجنسانيني، والتحيزات الجنسانية، 

ً والقوالب النمطية، وذلك يف العالم الرقمي أيضا

SHS4.7 تعزيز قدرات الدول األعضاء عىل وضع سياسات 
وأنشطة فعالة لشؤون الشباب وإيالئها األولوية لتمكني 
الشباب من املشاركة املجدية يف رسم السياسات وتوسيع 

نطاق الحلول التي يقودها الشباب عىل املستوى العاملي 
واإلقليمي والوطني واملحيل

IP5.9 تعزيز القدرات
املؤسسية من أجل االستفادة من

مزايا الذكاء االصطناعي يف جميع 
مجاالت اختصاص اليونسكو،

والتصدي يف الوقت نفسه للتحديات 
األخالقية وضمان استخدام 
التكنولوجيات الرقمية لتعزيز

حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية وحمايتها

وإعمالها 

 IP2.3 تعزيز التعليم
البيئي لتزويد املتعلمني بوسائل 

التصدي للتحديات البيئية 

العاملية 
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تعزيز الحق يف العلم والحرية العلمية. تعد االستفادة من قدرة العلوم عىل إحداث التحول املنشود أمراً بالغ األهمية  0٤022
االنتفاع  توافر سبل  منها  كبرية  ثغرات  تعرتيها  مجاالت  عن  كوفيد-١9  جائحة  فقد كشفت  اإلدماج.  بخطة  للنهوض 
املنصف باملعارف والبيانات ومنافع تطبيقاتها وتبادلها؛ وتقوية الصلة بني األدلة العلمية ووضع السياسات؛ وتهيئة 
بيئة مؤاتية ملمارسة الحرية العلمية عىل أكمل وجه. وسعياً إىل تعزيز اتخاذ القرارات املستندة إىل العلم من أجل إيجاد 
حلول أفضل ملن تُِركوا خلف الركب، ستعزز اإلجراءات املتخذة يف هذا امليدان املساواة بني الجنسني وتركز عىل ما ييل: 
وضع توجيهات عملية ومؤرشات مالئمة وتبادل املمارسات الجيدة لالسرتشاد بها يف وضع السياسات والربامج؛ ودعم 
املعنية، مع  التقنينية  الوثائق  التنمية املستدامة ومتابعة تطبيق  الرصد وآلياته، وال سيّما فيما يتعلق بأهداف  عمليات 
الرتكيز عىل توصية اليونسكو الخاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي لعام ٢٠١7؛ وتعزيز الدعوة إىل زيادة استفادة 

جميع الجهات املعنية من الحق يف العلم. 

تعزيز قاعدة األدلة الالزمة للحوار الفعال بني الثقافات: ستقوم اليونسكو، من خالل جمع وتعبئة البيانات عن كل  0٤023
من البيئة املواتية للحوار بني الثقافات وعن تأثريه، بتعزيز األدلة املتاحة لتدعيم السياسات واملمارسات املتعلقة باتخاذ 
الحوار بني الثقافات نهجاً ملنع النزاعات وحلها وتعزيز التعاون بشأن التحديات املشرتكة. وسيجري، من خالل العمل مع 
جهات اتخاذ القرار والرشكاء التنفيذيني، إيجاد مجموعة من املنتجات - من التقارير إىل منصة شاملة لبناء القدرات - 
الستخدام الرؤى املستقاة من البيانات لدعم االسرتاتيجيات والعمليات املتكاملة الخاصة بالسياسات، وتعزيز اإلمكانات 

التي يتيحها الحوار ملعالجة مسائل محددة تشكل تحدياً للتماسك االجتماعي والسالم داخل املجتمعات املحلية.

باالستعانة بمنصة  0٤02٤ العمل  الثقافات: سيجري توسيع نطاق  الحوار بني  الرتويج والتوعية بشأن  تعزيز مساعي 
اليونسكو اإللكرتونية املخصصة للحوار بني الثقافات من أجل دعم توسيع نطاق مشاركة جميع الجهات املعنية وتعاونها 

وزيادتهما. 

امُلخَرج SHS2.7: تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يتعلق بتطبيق أحدث املعارف يف مجال العلوم االجتماعية 
واإلنسانية من أجل وضع حلول فعالة يف مجال السياسات يف سبيل النهوض بخطة إنمائية شاملة سعياً إىل تحسني 

رفاه الناس، وال سيّما أشد الفئات استضعافاً، ومعالجة عواقب األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19

املصاعب الرئيسية

تعد املجتمعات األكثر مساواة أكثر رخاًء أيضاً، يف حني أن أوجه التفاوت والظلم يعزز بعضها البعض اآلخر. وقد كان  0٤02٥
بالفعل، ولكنه تفاقم كثرياً بسبب جائحة كوفيد-١9. فقد أوقع املاليني مجدداً يف  التفاوت يف الدخل والفرص مرتفعاً 
براثن الفقر وكشف النقاب عن انعدام الحماية االجتماعية الفعالة ألغلبية كبرية من الناس. واسترشت الفجوات الرقمية، 

التي تم تحديدها بالفعل قبل انتشار الجائحة، مع نقل العالم أنشطته إىل اإلنرتنت. 

إىل  0٤026 املستدامة ١6  التنمية  التي يسعى هدف  والشمول  والعدالة  السالم  بناء مجتمع  املتمثلة يف  الرؤية  ويعتمد تحقيق 
تحقيقها اعتماداً حاسماً عىل مكافحة أوجه التفاوت املذكورة وما يرتبط بها من مشاعر الظلم واإلقصاء، التي تؤثر يف 
رفاه الناس وجودة نظم الحوكمة والثقة يف الحكومات. وهو يتطلب أيضاً فهم أوجه الرتابط بني التحديات الحالية من 
أجل التصدي لها بفعالية. ويُشار عىل وجه الخصوص إىل أن الرتكيز املهيمن يف السياسات العامة عىل مسألة الكفاءة قد 
قلل من أهمية الحاجة إىل توقع الصدمات وزيادة القدرة عىل الصمود واإلنصاف واالستدامة، مما أسفر عن ضعف تجهيز 
الحكومات أو سوء استعدادها ملواجهة التحديات الكثرية التي أفرزتها الجائحة أو فاقمتها. وتشمل األمثلة الهامة عىل 
ذلك عدم فعالية تعاملنا مع تغري املناخ ما لم ندمج فيه الجانب االجتماعي. وهذا يعني تعزيز مساهمة العلوم االجتماعية 

)التي تشمل االقتصاد( والعلوم اإلنسانية يف تحقيق هذا الهدف. 
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اسرتاتيجية التنفيذ

املوارد  0٤027 إىل  املخَرج  هذا  لتحقيق  التنفيذ  اسرتاتيجية  الثالث. ستستند  االجتماعية وركائزه  التحوالت  إدارة  برنامج 
الحالية لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية، باالستفادة من كل ركيزة من ركائزه االسرتاتيجية الثالث وتعزيزها.

وسينصّب الرتكيز يف ركيزة الربنامج الخاصة بالبحوث عىل حشد التعاون مع أوساط العلوم االجتماعية واإلنسانية  0٤028
الكرايس  مثل  القائمة،  الطرائق  كل  باستخدام  اليونسكو،  بربامج  املتعلقة  املجاالت  يف  املبتكرة  املعارف  إنتاج  لتعزيز 

الجامعية واملراكز، والرشاكات الجديدة. 

وسرتكز مبادرات البحوث عىل املفاهيم واألساليب الالزمة لوصف أساليب التوزيع املتغرية للمنافع ذات القيمة االجتماعية  0٤029
وللمركز االجتماعي، إىل جانب الثروة والدخل، بطرق جديدة ومرتبطة بالسياسات. وسيجري يف هذا الصدد الرتكيز عىل 

ربط أوجه التفاوت بالسبل املستجدة لفهم الرفاه وجوانبه املتعددة، من أجل معالجتها بصورة فعالة. 

وسيصدر تقرير رئييس عن الوضع فيما يخص أوجه عدم املساواة عىل الصعيد العاملي بالتعاون مع مؤسسة  0٤030
ال كايخا يف إسبانيا. وسيحلل التقرير أسباب أوجه عدم املساواة وطبيعتها وتطورها ويقيّم تفاعلها مع األزمة الناجمة 
عن تفيش جائحة كوفيد-١9، مع التفكري يف التغيريات الالزمة يف األسس الفكرية لتفكري الدول األعضاء يف السياسات 
االقتصادية واالجتماعية من أجل تحقيق نتائج أفضل للناس، وال سيّما أكثرهم ضعفاً، مع الرتكيز بقوة عىل تصنيف أوجه 
عدم املساواة املعارصة بحسب الجنس. وسيُضاف التقرير واألنشطة املرتبطة به إىل الجهود املبذولة عىل املستوى الدويل 
للتفكر يف أفضل طريقة إلعادة بناء العقد االجتماعي، وضمان كون نظم الحماية االجتماعية، املندرجة يف إطار مهمة 
اليونسكو، قوية بما يكفي لحماية الناس من الصدمات من النوع الذي يمكن أن تسببه أحداث من قبيل جائحةكوفيد-١9. 
وسيُسرتشد يف املناقشات الوزارية التي تشارك فيها الجهات املعنية املتعددة األطراف، والتي تُعقد يف إطار برنامج إدارة 
التحوالت االجتماعية من أجل النهوض بالتوصيات واإلجراءات املتعلقة بالسياسات، باملذكرات التوجيهية املستندة إىل 

التقرير واملتعلقة بمختلف املجاالت التي تتطلب التفكري االبتكاري واتخاذ إجراءات يف مجال السياسات.

وسيتوىل برنامج إدارة التحوالت االجتماعية أيضاً قيادة العمل الذي تضطلع به اليونسكو، استناداً إىل عملية تفكري نظمي  0٤031
مجاالت  يف  أفضل  نواتج  ودمج  والبيئية،  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  بني  التداخل  بفهم  للنهوض  متطور، 
الكفاءة واملساواة والقدرة عىل الصمود واالستدامة، مع وجود جانب جنساني قوي، من أجل وضع إطار تحلييل لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة، واالبتعاد عن النهج االنعزايل بهدف إيجاد أطر أفضل للحوكمة يف سبيل تحقيق نتائج أفضل 

بشأن السياسات املتكاملة. 

النظامية  0٤032 اآلليات  وتعزيز  استكمال  االجتماعية،  التحوالت  إدارة  لربنامج  الحكومية  الدولية  الركيزة  إطار  وسيجري يف 
للربنامج، التي تشمل املجلس الدويل الحكومي واللجنة االستشارية العلمية كليهما، من خالل تنظيم منتديات إقليمية 
تقييم  أجل  من  البحوث  أحدث  حول  األعضاء  الدول  تجمع  الوزاري،  املستوى  عىل  منتظمة  فرتات  عىل  إقليمية  ودون 

التحديات الراهنة يف مجال السياسات، والتعاون عىل استطالع إجراءات التصدي املستندة إىل البيّنات.

وسيُسهم الربنامج أيضاً يف رصد التوصية الخاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي لدعم إجراء التغيري الالزم يف  0٤033
السياسات وتعزيز القدرات الوطنية يف مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار عىل أساس املعايري املستمدة من التوصية. 
وسيجري من خالل حشد الرشاكات وتعبئة املوارد توسيع نطاق الخطة الرائدة املسماة »تعزيز نظم العلم والتكنولوجيا 
واالبتكار يف أفريقيا«، التي ستُنفذ يف الفرتة ٢٠٢١-٢٠٢٢ بالتعاون مع قطاع العلوم الطبيعية، بحيث تشمل املزيد من 

الدول األعضاء والقارات األخرى، وذلك بالتنسيق الوثيق مع األنشطة املنفذة يف إطار الناتج 4 للهدف االسرتاتيجي ٢.

وسرتكز ركيزة برنامج إدارة التحوالت االجتماعية املتعلقة بالوساطة املعرفية عىل دعم يف مجال السياسات وبناء القدرات  0٤03٤
الوطنية، ومنها  املؤسسات دون  الوطني، بطرق منها إرشاك  املستوى دون  االقتضاء، عىل  الوطني، وعند  الصعيد  عىل 
الجامعات. وسيجري تعزيز اإلدارة الفعالة لشبكات كرايس اليونسكو الجامعية نظراً إىل أهميتها الخاصة يف هذا الصدد. 

وستشمل طرائق التنفيذ االستمرار يف الربنامج الراسخ والناجح للدورات الدراسية التابعة للربنامج.
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وسيواصل برنامج إدارة التحوالت االجتماعية إيالء اهتمام خاص للعلوم اإلنسانية نظراً إىل مساهماتها الفكرية والعملية  0٤03٥
األساسية يف فهم العالم املعارص، من خالل املساهمات املقدمة يف مجال التاريخ والفلسفة واللغات واألدب والتخصصات 
للعلوم  املنتظمة  اإلقليمية  املؤتمرات  وستوطد  القرارات.  اتخاذ  عمليات  إىل  سواء،  حد  عىل  واإلبداعية  النقدية  الفنية، 
اإلنسانية التعاون وتسهم يف وضع برامج فكرية، تدعم إثراء مجموعة البيّنات املتاحة لالسرتشاد بها يف رسم السياسات. 
وستشمل املبادرات املحددة يف هذا الصدد مواصلة تطوير الشبكة الدولية للفيلسوفات، وتطوير األنثروبولوجيا الرقمية، 
الجهود  ومواصلة  اإلنسانية؛  والحياة  املجتمع  يف  الرقمية  التحوالت  إلحداث  التخصصات  بني  مشرتكاً  نهجاً  بوصفها 
الرامية إىل تعزيز اللغة العربية؛ وتوسيع شبكة »جسور« لتعزيز علوم االستدامة وتطبيقها من خالل مساهمة العلوم 
آثار مبارشة عىل صعيد السياسات وستسهم أيضاً بطرق هامة يف  البيئية. وستكون لهذه املبادرات البحثية  اإلنسانية 
قطاع  االسرتاتيجية. وسيعزز  األهداف  الرقمية، وسائر  والتحوالت  املناخ  بتغري  املتعلقة  األمور  األخرى، ويف  املخرجات 
الناجمة عن عملية التحول  العلوم االجتماعية واإلنسانية بوجه خاص مساهمته يف فهم الديناميات واآلثار االجتماعية 

الرامية إىل التكيف مع آثار تغري املناخ، وفهم السياسات الالزمة لتحقيق عملية التحّول بصورة عادلة.

وسيزود تعزيز اإلحاطة بكيفية تعزيز استرشاف املستقبل، بوصفها كفاءة من الكفاءات األساسية الالزمة يف القرن  0٤036
الحادي والعرشين، واضعي السياسات بقدرات معززة للنظر يف الجانب الخاص باملستقبل للمسائل التي يتعني عليهم 
الرقمية،  والثورة  االجتماعية،  والتحوالت  املساواة،  عدم  أوجه  يف  املتمثلة  التحديات  فهم  معالجتها، وال سيّما من حيث 
الجماعي  التعلم  التحوالت االجتماعية، فضالً عن  إدارة  التحديات. وسيقوم برنامج  املناخي، والتصدي لهذه  والتحدي 
شبكة  عىل  املؤسيس  الطابع  إضفاء  وتعزيز  املستقبل،  استرشاف  بكيفية  اإلحاطة  مختربات  خالل  من  القدرات  وبناء 
الرشكاء املعنيني باإلحاطة بكيفية استرشاف املستقبل من خالل املراكز اإلقليمية وكرايس اليونسكو الجامعية، باالضطالع 
بريادة املساعي الرامية إىل تنمية اإلحاطة بكيفية استرشاف املستقبل واستخدامها يف جميع برامج اليونسكو ويف منظومة 

األمم املتحدة، استناداً إىل التنسيق املشرتك بني الوكاالت.

وسيقوم برنامج إدارة التحوالت االجتماعية، فضالً عن الحفاظ عىل تركيزه االسرتاتيجي عىل الغايتني 6 و7 لهدف التنمية  0٤037
املستدامة ١6، بتعزيز تحليل السياسات الشاملة ونظم الحوكمة الشاملة وتوسيع نطاقه، ودعم تلك السياسات والنظم. 
لتبادل  منتظم  عن ٢٠٠٠ مستخدم  يزيد  وما  الخرباء  مئات  تضم  إلكرتونية  منصة  الشاملة  السياسات  مخترب  ويمثل 
املعلومات وتيسري التعاون بشأن تقييم السياسات الشاملة، ويرتبط املخترب ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ املشاريع الوطنية لدعم 

وضع السياسات وبناء القدرات. 

ونظراً إىل مدى تجذر أنماط عدم املساواة املعارصة يف الديناميات التاريخية للسيطرة، سيجري تعميم األدوات الرتبوية  0٤038
املستمدة من تاريخ أفريقيا العام عىل نحو طموح، يف جميع أنحاء أفريقيا وسائر القارات عىل حد سواء، لتهيئة الظروف 
املؤاتية لتويل املتخصصني األفارقة يف تاريخ أفريقيا كتابة هذا التاريخ بحيث يفيض ذلك إىل بناء فهم جديد لدى األفارقة 
ألنفسهم وملاضيهم ومستقبلهم، سواء أكانوا يف أفريقيا أم يف الشتات. ويسهم هذا النشاط إسهاماً بارزاً يف تنفيذ خريطة 

الطريق ملكافحة العنرصية املحددة يف إطار املخَرج ١.

وسيقدم برنامج طُرق الحرير نهجاً شامالً إلنتاج املعارف وتعزيز القدرات البحثية. وسيضمن نرش املحتوى األكاديمي  0٤039
يف مجموعة واسعة من املجاالت املواضيعية تحسني تبادل املعارف بشأن الرتاث الغني للتبادل والحوار عىل طول طرق 

الحرير، ويشمل ذلك إعداد أطلس تفاعيل وإرشاك الشباب. 

وتمثل استخدامات التاريخ عىل هذا النحو لبلورة الحارض واملستقبل مثاالً نموذجياً لقدرة العلوم اإلنسانية عىل تعزيز  0٤0٤0
صلتها بالواقع يف عالم يعزِّز فيه اضمحالل معاني األشياء التآكل املدّمر للثقافة العامة.
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امُلخَرج SHS3.7: تعزيز قدرات الدول األعضاء بغية زيادة اإلجراءات التي تتخذها عىل صعيد السياسات واملؤسسات 
والترشيعات لتحقيق املساواة بني الجنسني، والقضاء عىل العنف والتمييز الجنسانيني، والتحيزات الجنسانية، 

والقوالب النمطية، وذلك يف العالم الرقمي أيضاً

املصاعب الرئيسية

فاقمت جائحة كوفيد-١9 بصورة سافرة الرتكات القديمة املتمثلة يف التحيز والظلم وتزايد أوجه عدم املساواة، فأسفرت  0٤0٤1
عن تقليص فرص االنتفاع بالخدمات الصحية الجيدة والتعليم والحماية االجتماعية والتكنولوجيات الرقمية، وعن زيادة 
كم األعمال املنزلية والرعاية املنزلية غري املدفوعة األجر التي تضطلع بها النساء والفتيات. فالجائحة تمثل خطراً عىل 
توظيف النساء وسبل عيشهن واستقاللهن وصحتهن وحياتهن، وتضعهن عىل الخطوط األمامية: يف البيت مع األطفال 
الذين يتلقون التعليم عرب اإلنرتنت ومع األقارب املرىض؛ ويف مجال الرعاية الصحية؛ ويف محالت البقالة وغري ذلك من 

الوظائف األساسية. واشتد يف الوقت نفسه العنف املنزيل والتنمر واملضايقة عرب اإلنرتنت.

وتقهقرت  0٤0٤2 كوفيد-١9.  جائحة  عن  الناجمة  األزمة  اندالع  قبل  بطيئاً  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  نحو  التقدم  وكان 
املساواة بني الجنسني بفعل تفيش الوباء وعواقبه االقتصادية. وازداد العنف الذي يرتكبه الرجال ضد املرأة يف كثري من 
الدخل  يف  التقليدية  الفجوات  كذلك  وتفاقمت  االقتصادية؛  وأنشطتهن  أعمالهن  تنامي ترضر  النساء  البلدان؛ وشهدت 
ودور القيادة والتمثيل والفرص بسبب الفجوات املتزايدة يف العالم الرقمي. والواقع أن املرأة ممثلة تمثيالً دون املستوى 
املطلوب يف تخصصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويف التطورات يف 

مجال الذكاء االصطناعي. إذ تضطلع أفرقة ال تضم إال الذكور بنسبة 8٠% من عمليات تطوير الربمجيات. 

وتنترش الفجوات أيضاً يف مجال الرياضة، إذ ال يوجد سوى امرأة واحدة بني كل ١٠٠ ريايض يف قائمة »فوربس ١٠٠«،  0٤0٤3
االستثمار  من  أقل  قدراً  تلقى  فيها  يشاركن  التي  الرياضية  واملناسبات  الرياضيات  هؤالء  رواتب  أن  عن  فضالً 

والتغطية اإلعالمية.

اسرتاتيجية التنفيذ

ستتماىش جميع الربامج مع تطلعات هدف التنمية املستدامة 5 وغاياته. وسيجري تعزيز اإلجراءات الرامية إىل تعزيز  0٤0٤٤
املساواة بني الجنسني وتحقيقها يف إطار مبادرة »الرجال من أجل املساواة بني الجنسني«، عىل سبيل املثال ال الحرص، 
الرجال والفتيان بوصفهم  إيجابي وإرشاك  الجنسانية عىل نحو  املعايري  إعادة تعريف  التي تسعى إىل تعزيز عمليات 
عنارص استباقية يف إحداث التغيري؛ والربنامج الرئييس ملكافحة القوالب النمطية الجنسانية وتقديم القدوة، الذي يرمي 
تغيري  إىل  والذكور،  الشباب  والناشطون  القادة  ومنها  به،  يحتذى  التي  النموذجية  الشخصيات  من  بدعم  القيام،  إىل 
ضد  والتمييز  العنف  جذور  تكّون  التي  الجنسانية  املسبقة  واألفكار  التحيزات  عىل  والقضاء  السائدة  التفكري  طرائق 
النساء والفتيات. وستصدر اليونسكو، بالتعاون مع مبادرة هيئة األمم املتحدة للمرأة »الرياضة من أجل جيل املساواة«، 
بالرياضة  املتعلقة  االستقصائية  الدراسات  أدوات  تصنيف  وستدعم  والرياضة،  الجنسانية  املسائل  عن  منشورات 
بحسب الجنس، وخاصة بالتعاون مع املرصد العاملي للمرأة والرتبية البدنية والنشاط البدني والرياضة، وذلك للتصدي 
للتحديات املتعلقة بمشاركة النساء والفتيات، والتمييز ضدهن، وتمكينهن يف األلعاب الرياضية ومن خاللها. وسيجري 
إعداد برنامج رائد جديد بشأن املرأة والذكاء االصطناعي، استناداً إىل التوصية املتعلقة بأخالقيات الذكاء االصطناعي، 
التي تمثل وثيقة تقنينية تفيض إىل التحول املنشود لتعزيز الذكاء االصطناعي الخايل من التحيز الجنساني واملساواة 
بني الجنسني يف التكنولوجيات الرقمية. وسيجري من خالل برنامج إدارة التحوالت االجتماعية تحقيق األهداف املرتبطة 
باملسائل املتعلقة بالتمكني االقتصادي )تأمني الدخل، والعمل الالئق، والحماية االجتماعية( وضمان وجود نظم للحوكمة 
ومؤسسات شاملة للجنسني ومراعية لالعتبارات الجنسانية، وذلك من خالل العمل يف مختلف ميادين السياسات العامة، 

وإدماجها يف العمل املتعلق بمكافحة أوجه عدم املساواة. 
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بحسب  0٤0٤٥ املصنفة  البيانات  وتحسني  االبتكارية،  واملمارسات  الجديدة  باملعارف  النهوض  عن  املبادرات  هذه  وستسفر 
الجنس، وتحليل األُطر املؤسسية والقانونية، وتعزيز األدوات العملية لبناء القدرات من أجل إثراء عملية وضع السياسات 
الشاملة للجميع واملستدامة، والتشجيع عىل إحداث التغيري املفيض إىل التحول املنشود يف املسائل الجنسانية يف مختلف 

املجاالت يف املجتمعات وبيئات العمل، فضالً عن النهوض بأنشطة الرتويج اإليجابية. 

امُلخَرج SHS4.7: تعزيز قدرات الدول األعضاء عىل وضع سياسات وأنشطة فعالة لشؤون الشباب وإيالئها األولوية 
لتمكني الشباب من املشاركة املجدية يف رسم السياسات وتوسيع نطاق الحلول التي يقودها الشباب عىل املستوى 

العاملي واإلقليمي والوطني واملحيل

املصاعب الرئيسية

كل  0٤0٤6 يف  الشباب  ويعد  أشخاص١.  ستة  كل  من  واحداً  يمثلون  فهم  شخص  مليار   ١.٢ العالم  يف  الشباب  عدد  يبلغ  إذ 
املجتمعات أصحاب حقوق وجهات فاعلة لهم قيمتهم الخاصة وجديرين بالتقدير واإلدماج. وتوّلد جائحة كوفيد-١9 
الشباب،  يواجهها  التي  والنُظمية  الوجودية  التحديات  وتفاقم  العالم.  أنحاء  جميع  يف  للشباب  الجوانب  متعددة  أزمة 
بهذه األزمة  التي تتأثر تأثراً خطرياً  وال سيّما الشابات واألفراد األكثر ضعفاً. وتشمل العوامل املحدِّدة لتنمية الشباب 
التوظيف والدخل، واإلدماج االجتماعي واالقتصادي، والرفاه العقيل والبدني. بيد أن األزمة تكشف  التعليم، وإمكانية 
أيضاً عن فرصة سانحة تعزى إىل عمل )رد فعل( الشباب الهام واإليجابي إزاء هذا الوضع الذي لم يسبق له مثيل. وما لم 
تتخذ الحكومات اآلن إجراءات حاسمة وجماعية يف هذا الصدد، بالرشاكة مع الشباب٢، فإن آفاق أجيال الشباب الحالية 

واملقبلة ستتعّرض للخطر. 

اسرتاتيجية التنفيذ

تقتيض األزمنة العصيبة اتخاذ إجراءات تصٍد جريئة وشاملة للجميع عىل كل املستويات. وال يمكن وضع اإلجراءات من  0٤0٤7
العلوم االجتماعية واإلنسانية، باالستفادة من مهمته  الشباب والتواصل معهم. وسيتعاون قطاع  آراء  غري اإلصغاء إىل 
املواضيعية الثرية وما يزيد عىل ٢٠ عاماً من الخربة يف تمكني الشباب من املشاركة والعمل القيادي، مع الدول األعضاء 
عىل وضع سياسات وأنشطة شبابية فعالة وشاملة لعدة قطاعات وشاملة للجميع ومراعية لالعتبارات الجنسانية، توفر 
للشباب ومنظمات الشباب الحقوق واملنابر والقدرات والفرص الالزمة للمشاركة املجدية يف وضع السياسات التي تؤثر 
األثر  ذات  املبادرات  تحديد  أيضاً  القطاع  وسيواصل  الشباب.  يقودها  التي  اإلبداعية  والحلول  االبتكار  ولزيادة  فيهم، 
االجتماعي التي يقودها الشباب، وجمع الدعم املبارش لها، عىل غرار ما قام به حتى اآلن خالل مبادرات من قبيل »نحن 

ملتزمون« )Estamos Comprometidos(، عىل سبيل املثال.

التجارب  0٤0٤8 عن  فضالً  القائمة،  الخربات  من  املهام  بهذه  اضطالعه  عرب  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  قطاع  وسيستفيد 
ويوائم  للفرتة ٢٠١4-٢٠٢١،  الشباب  بشأن  التنفيذية  اليونسكو  اسرتاتيجية  تنفيذ  من  املستفادة  والدروس  الناجحة 
الشباب ملا بعد عام ٢٠٢١، والشباب لعام ٢٠3٠: اسرتاتيجية  لليونسكو بشأن  الجديد  علمه مع اإلطار االسرتاتيجي 
األمم املتحدة للشباب، وخطة االتحاد األفريقي لعام ٢٠63. وسيجري االسرتشاد أيضاً يف عمل القطاع بنتائج أكرب بحث 
عاملي يضطلع به الشباب ويُجرى بالتعاون معهم ومن أجلهم يف اليونسكو، بعنوان »الشباب بوصفهم باحثني بشأن 
البيانات وتوليد املعارف وإجراء التحليالت  جائحة كوفيد-١9«. وتبني هذه املبادرة العاملية قدرات الشباب عىل جمع 
النوعية املراعية لالعتبارات الجنسانية فيما يتعلق بتأثري جائحة كوفيد-١9 يف خمسة مجاالت رئيسية لتنمية الشباب 
)الرفاه؛ والتعلم؛ والعمل املدني؛ وحقوق اإلنسان؛ واستخدام التكنولوجيا(. وستُعطى األولوية لنتائج هذا البحث من أجل 
بناء قاعدة بيّنات مستكملة ووثيقة الصلة بالواقع يُسرتشد بها يف األنشطة املتعلقة بالسياسات العامة وإجراءاتها، وهو 

ما سيعزز النظم اإليكولوجية للبحوث التي يقودها الشباب والتي تركز عىل الشباب، يف جميع أنحاء العالم. 
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واستناداً إىل هذه املبادرات، سيعمل قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية مع الدول األعضاء عىل وضع أو تكييف سياساتها  0٤0٤9

إطاره  املساعي  القطاع يف هذه  الناجمة عن جائحة كوفيد-١9. وسيطبّق  اآلثار  ملعالجة  بالشباب  املتعلقة  ومبادراتها 

التوجيهي الشامل لرسم سياسات شاملة للشباب وأدواته التدريبية املتعلقة بالتنمية الشاملة للشباب واملشاركة املدنية 

ع القطاع عىل إقامة الحوار والتعاون املفيدين واملراعيني  للشباب التي طبقت بنجاح يف مختلف املناطق. وكذلك سيشجِّ

العاملية، وال سيّما من  الساحة  الشباب والدول األعضاء عىل  العامة بني  بالسياسات  الجنسانية فيما يتعلق  لالعتبارات 

خالل عقد منتدى لشباب اليونسكو يضمن تمثيل واقع الشباب وأنشطتهم. 

وسيواصل قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية، إىل جانب هذا الدعم التمهيدي للسياسات، حفز املشاركة املجدية للشباب  0٤0٥0

التصدي  بغية  الشباب  يقوده  الذي  واإلبداع   - االجتماعي  املجال  يف  لألعمال  الشباب  ريادة  ذلك  ويشمل   - واالبتكار 

للتحديات املعارصة عىل أرض الواقع. وسييرس القطاع التعاون بني الشباب من املستوى العاملي إىل املستوى املحيل بشأن 

التحديات الرئيسية الراهنة )من خالل شبكات مثل مجموعة شباب اليونسكو العاملية، والشبكة األفريقية للشباب من 

أجل ثقافة السالم يف أفريقيا، وشبكة اليونسكو للشباب من أجل العمل املناخي(؛ وسيعزز االبتكار واإلبداع الشبابي من 

خالل وضع خطط منح خاصة بالشباب بالرشاكة مع الحكومات الوطنية والجهات املانحة اإلنمائية ومنظمات املجتمع 

الالتينية  أمريكا  الحرير، ومبادرة »نحن ملتزمون« يف منطقة  الشباب بشأن طرق  املنح لبحوث  املدني )مثل مرشوع 

والكاريبي، وغريهما(؛ وسيبني قدرات املسؤولني عن السياسات والربامج )داخل األمم املتحدة وخارجها عىل حد سواء( 

من أجل إقامة االتصال املجدي مع محدثي التغيري من الشباب. 

وسيضع القطاع، يف إطار األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا، برامج لدعم االبتكار الذي يقوده الشباب، وريادة الشباب  0٤0٥1

املهارات، لعواقب جائحة كوفيد-١9  الرقمية وتنمية  الحلول  الشباب، تتصدى، من خالل  لألعمال االجتماعية، وإبداع 

عىل الشباب، وتعالجها، وتستفيد بذلك من مساهمتهم يف تحقيق التحول املنشود عىل الصعيد االجتماعي - االقتصادي 

العلوم االجتماعية واإلنسانية من  والسيايس. فضالً عن ذلك، ستجري االستفادة يف جميع األنشطة املواضيعية لقطاع 

دور الشباب وإسهامهم بوصفهم عنارص إلحداث التغيري االجتماعي، وتحديداً فيما يتعلق بتعزيز الحوار بني الثقافات، 

وستوىل  ومكافحته.  العنيف  التطرف  درء  ذلك  ويشمل  السالم،  ثقافة  ونرش  التمييز،  ومكافحة  العنرصية،  ومناهضة 

أولوية كبرية لألنشطة التي يضطلع بها الشباب يف الدول الجزرية الصغرية النامية وتجري معهم ومن أجلهم، وال سيّما 

من حيث اإلجراءات املتعلقة باملناخ.

ويمثل العمل مع الشباب ومن أجلهم مجاالً واسعاً، يتطلب اتخاذ إجراءات متعددة التخصصات تعد اليونسكو مهيَّأة جيداً  0٤0٥2

التخاذها بفعل مختلف مواطن القوة التي تنطوي عليه مهمتها. ومن ثم سيقوم القطاع، فضالً عن تنفيذ برامجه التي 

تركز عىل الشباب، باملساعدة يف االستفادة من مهمة اليونسكو يف مجال التعليم والثقافة والعلوم واالتصال واملعلومات، 

وذلك من خالل تنسيق عمل اليونسكو داخل القطاعات وفيما بينها بشأن الشباب بوصفهم مجموعة ذات أولوية. 

وسينسق الربنامج الرئييس الثالث أعمال املنظمة فيما يتعلق بالفئة ذات األولوية املتمثلة يف الشباب املحددة يف كل قطاع  0٤0٥3

من قطاعات الربنامج من خالل األنشطة املخصصة لهذا الغرض، وسيشمل ذلك التنسيق االسرتاتيجي لربامج اليونسكو 

املتعلقة بالشباب وإبرازها؛ واالتصال بالكيانات املتعددة األطراف واإلقليمية؛ ورصد التنفيذ فيما يتعلق بموارد اليونسكو 

وبرامجها للشباب وإعداد التقارير عنه، فضالً عن توليد املعارف وإعداد التحليالت القائمة عىل البيّنات التي يمكن أن 

يُسرتشد بها يف ما يجري عىل الصعيد العاملي من املناقشات، وحمالت الرتويج، وأنشطة التوعية التي تضطلع بها الجهات 

املعنية املتعددة األطراف، والجامعة للتخصصات، واملشرتكة بني األجيال.

٤1م/٥ مشروع  العلوم االجتماعية واإلنسانية121



ويتطلب كذلك العمل مع الشباب ومن أجلهم تحسني أوجه التآزر بني املؤسسات. وستقوم اليونسكو، بوصفها وسيطاً  0٤0٥٤
نزيهاً، بتيسري الرشاكات والتحالفات املتعددة األطراف مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية الحكومية ووكاالت 
التعاون اإلنمائي ومنظمات املجتمع املدني، وستقود صنوف التعاون الواسع النطاق التي تسمح باإلثراء املتبادل بني 

األطراف، وتحقيق الفعالية من حيث التكلفة، ومضاعفة األثر.

 الناتج 9
وضع معايري أخالقية وقواعد وأطر عمل من أجل التصدي للتحديات التي تطرحها االبتكارات التكنولوجية والتحول 

الرقمي

امُلخَرج SHS5.9: تعزيز قدرات الدول األعضاء وسياساتها لالستفادة من مجال الذكاء االصطناعي، والتعديل الجيني، 
والتكنولوجيا العصبية، وغريها من التكنولوجيات الرائدة، والتصدي للمخاطر املرتبطة بذلك، ومنها أوجه عدم 

املساواة والتمييز، بما يتماىش مع املعايري األخالقية والتوصيات واألطر الدولية

التحديات الرئيسية

الناجمة  0٤0٥٥ الجديدة  التكنولوجية  النماذج  تحفزها  مطردة  بوترية  للتغري  واالقتصادات  واملجتمعات  البرش  حياة  تتعرض 
عن أحدث اإلنجازات العلمية، مثل الذكاء االصطناعي وتطبيقاته وآثاره الواسعة االنتشار يف االقتصادات واملجتمعات؛ 
والتعديل الجيني بما له من تأثري عميق يف الصحة والطب؛ أو التكنولوجيات العصبية التي توسع برسعة حدود اإلدراك 
البرشي؛ أو التقنيات الرقمية من قبيل املنصات وإنرتنت األشياء، والطريقة التي يمكن أن تبلور بها عالم العمل فضالً 
عن حياتنا اليومية. وسيكون التأثري االقتصادي لهذه التكنولوجيات عميقاً - فتشري التقديرات إىل أنه بحلول عام ٢٠3٠، 
سيعزز الذكاء االصطناعي وحده االقتصاد العاملي بنسبة تبلغ ١4% - أي ما يعادل ١5.7 تريليون دوالر أمريكي إضافية. 

ومع أن هذه التكنولوجيات تتيح فرصاً غري مسبوقة لتمكني اإلنسان من أجل تحقيق مستقبل منصف وعادل ومستدام،  0٤0٥6
فإنها تطرح أيضاً تحديات كبرية. فنظراً إىل الرسعة التي تتطور بها هذه التكنولوجيات، وتأثريها االجتماعي واالقتصادي 
العميق واملنترش، وصعوبة الفصل بني األسباب والنتائج، وما يرتبط بذلك من وضع سياسات مناسبة، فإنها تعمل عىل 
الجنس، وتوِجد  أو  الدخل  أو  االنتفاع  إىل فرص  املستندة  املوجودة  التفاوت  أوجه  القائمة، وتفاقم  االنقسامات  تعميق 
مخاطر فريدة من نوعها عىل كرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان. وتفاقم كذلك أوجه عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها. 
فيُشار إىل أنه يف مجال الذكاء االصطناعي، تهيمن الرشكات )الكبرية بصفة رئيسية( من الواليات املتحدة والصني واليابان 
عىل نشاط تسجيل الرباءات. ويرجح أن تستفيد أمريكا الشمالية والصني من 7٠% من األثر االقتصادي العاملي الذي 
يحدثه الذكاء االصطناعي، مع استحواذ البلدان املتقدمة األخرى يف أوروبا وآسيا عىل جانب كبري مما يتبقى، تاركة العالم 

النامي بأكمله وراء الركب. 

ويمكن للذكاء االصطناعي أن يعزز القوالب النمطية الضارة وينرشها، وذلك بسبب التحيزات املتأصلة يف البيانات التي  0٤0٥7
الخوارزميات. ويتجىل هذا بوجه خاص يف املسائل  املنتجة لها، أو يف تصميم  التنوع يف األفرقة  أو لعدم  يدرَّب عليها، 
الجنسانية. إذ إن النقص يف تمثيل املرأة مذهل يف قطاع الذكاء االصطناعي، ويف الصناعة الرقمية األوسع نطاقاً، حيث 
ال تمثل النساء سوى ٢8% من خريجي الهندسة و4٠% من الخريجني يف مجال علوم الحاسوب واملعلوماتية. وال تمثل 
النساء سوى ١4% من مؤلفي املقاالت البحثية الخاصة بالذكاء االصطناعي وال تتجاوز نسبتهن ١8% من املؤلفني يف 
الخرباء ذوي  أمام  املتاحة  العمل  النساء استفادة كاملة من فرص  الرئيسية. وال تستفيد  الذكاء االصطناعي  مؤتمرات 
التعليم العايل واملهارة يف مجاالت متطورة مثل الذكاء االصطناعي، إذ ال يوجد يف هذا املجال سوى امرأة واحدة من بني 
ثَم،  الربمجيات. ومن  بنسبة 8٠% من عمليات تطوير  إال الذكور  ال تضم  أفرقة  كل خمسة مهنيني )٢٢%(. وتضطلع 
الذكور وعىل تحيزاتهم،  ما يفضله  الذكور عىل  يهيمن عليها  أفرقة  التي تضعها  الذكاء االصطناعي  تنطوي تطبيقات 
وال تدمج وجهات نظر املرأة واحتياجاتها واهتماماتها، وهو ما يؤدي إىل استنساخ املعايري الثقافية والسلوكية التمييزية 

وتضخيمها، ومنها التحرش والعنف ضد املرأة.
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املنشود  0٤0٥8 التحول  إىل  املفضية  التكنولوجيات  هذه  قابلية  زيادة  فتمثل  األوسع،  التقنية  االجتماعية  النظر  من وجهة  أما 
لبناء املجتمعات السلمية والعادلة والشاملة للجميع، مثلما يتضح من الخوارزميات  أساسياً  للرشح وشفافيتها رشطاً 
واملؤسسات  باملعايري  كبرياً  مما يرض إرضاراً  االجتماعي  التواصل  واالنقسام يف وسائل  املضللة  املعلومات  التي تضخم 
الديمقراطية. وينبغي بذل جهود خاصة لزيادة وعي املواطنني بشأن سبل استغالل الذكاء االصطناعي لتعديل السلوك 
الفردي واالجتماعي عىل نطاق واسع، وتعزيز االنقسامات االجتماعية وإنشاء غرف الرتديد عرب اإلنرتنت. وتتيح القابلية 
للرشح والشفافية التدقيق العام الذي قد يقلل من الفساد والتمييز ويساعد يف كشف اآلثار السلبية يف حقوق اإلنسان 

ومنعها. وسيسهم تحقيق هذه املبادئ يف زيادة ثقة البرش يف نظم الذكاء االصطناعي يف نهاية املطاف. 

ومع أنه تم تسجيل انخفاض حاد يف انبعاثات الكربون يف عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة كوفيد-١9، فإن تغري املناخ استمر  0٤0٥9
بال هوادة، مما جعل الفرتة ٢٠١١-٢٠٢٠ أحّر عقد عىل اإلطالق، وكانت أشد سنواته حرارة السنوات الست املنرصمة 
منذ عام ٢٠١5. وكانت أوجه عدم املساواة النظمية يف الدخل وإمكانيات االنتفاع والفرص املتاحة – وما زالت - تمثل 
ة.  عقبة رئيسية أمام الجهود العاملية الرامية إىل التخفيف من وطأة تغري املناخ ورضورة التكيف مع آثاره املتزايدة الشدَّ
وتشري البيّنات مؤخراً إىل أن السكان األغنى البالغة نسبتهم ١% من سكان العالم مسؤولون عن أكثر من ضعفي التلوث 
الناجم عن انبعاثات الكربون الذي يحدثه 3.١ مليارات نسمة يمثلون النصف األفقر من سكان العالم خالل فرتة حرجة 

استمرت ٢5 عاماً من نمو االنبعاثات عىل نحو لم يسبق له مثيل. 

اسرتاتيجية التنفيذ

يف  0٤060 املتمثلة  األساسية  مهمته  أداء  خالل  من  التحديات  لهذه  التصدي  إىل  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  قطاع  سيسعى 
إىل  استناداً  بها،  املرتبطة  املخاطر  تخفيف  مع  بالتزامن  البرشية،  لصالح  والتكنولوجيا  العلم  منجزات  فوائد  تسخري 

املعايري واألطر األخالقية الشاملة.

املعايري  0٤061 وضع  حيث  من  االصطناعي  الذكاء  مجال  يف  املتحدة  األمم  منظومة  داخل  املبادرة  زمام  اليونسكو  وستتوىل 
ببناء  اإلعداد(، واالضطالع  الذكاء االصطناعي )قيد  املتعلقة بأخالقيات  التوصية  العاملية، بسبل منها إصدار  والقواعد 
القدرات، يف إطار عمل منسق مع جميع الربامج الرئيسية من أجل تعزيز اتساق مهمة اليونسكو وتأثريها يف هذا املجال. 
وسيواصل القطاع رصد املخاطر األخالقية الناشئة يف مجال التكنولوجيات الرقمية وتحديدها، وذلك فيما يتعلق بأمور 
منها استنساخ التحيزات الجنسانية والتمييز بني الجنسني أو تعزيزها يف خوارزميات الذكاء االصطناعي، والعقبات التي 

تواجهها املرأة يف االنتفاع بالذكاء االصطناعي وغريه من التكنولوجيات، واملساهمة يف تطويرها.

النهوض باألفكار  0٤062 املتقاربة والرائدة األخرى عىل  التكنولوجيات  العلوم االجتماعية واإلنسانية يف مجال  وسيعمل قطاع 
يف  التكنولوجيات  تلك  لتأثري  أفضل  فهم  إىل  التوصل  عىل  للتشجيع  والوطني  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  عىل  األخالقية 
البحث  خالل  من  ذلك  تحقيق  وسيجري  وتطبيقها.  بتطويرها  فيما يتعلق  تنشأ  التي  األخالقية  واملسائل  املجتمعات، 
والحوار، استناداً إىل خربة اليونسكو الريادية الطويلة األمد يف مجال أخالقيات البيولوجيا وأخالقيات العلوم والتكنولوجيا، 
وآلياتها الرئيسية من قبيل اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا واللجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا واللجنة 
العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجية. وسيحقق القطاع نتائج أفضل من خالل توسيع شبكاته والتواصل 

مع واضعي السياسات املعنيني. 

وسيؤدي القطاع دوراً هاماً يف وضع خطة عاملية وتقديم املشورة بشأن اإلجراءات التي يمكن اتخاذها يف املجال التقنيني  0٤063
ومجال والسياسات. ويتمثل الهدف من هذا العمل يف ضمان تطبيق التكنولوجيات الناشئة، وكذلك التكنولوجيات األكثر 
نضجاً اآلخذة يف بلورة نسيج املجتمعات بحد ذاته، ضمن أطر أخالقية تصون كرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان، وتعزز 
يشمل  بحيث  باملرونة  اليونسكو  نهج  وسيتسم  واملساءلة.  والشفافية  واالستدامة  والشمول  والتنوع  املساواة  مبادئ 

ن بعد فيما يخص العالم الرقمي عىل حد سواء.  الحقوق القائمة منذ أمد طويل والحقوق التي لم تُدوَّ

وسيساعد قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية الدول األعضاء يف تطبيق األطر األخالقية املقبولة دولياً عرب اتخاذ إجراءات  0٤06٤
عملية عىل املستوى املحيل، وذلك من خالل برامج متعددة الجوانب لبناء القدرات من أجل ما ييل: )١( تقديم الدعم لوضع 
أدوات يف مجال السياسات ملواجهة التحديات األخالقية؛ )٢( تعزيز البنية األساسية الوطنية لألخالقيات التي تركز عىل 
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مع  بما يتماىش  واملستقلة،  والشاملة  بالتعددية  واملتسمة  التخصصات  املتعددة  البيولوجيا  ألخالقيات  الوطنية  اللجان 
األطر التقنينية لليونسكو وخربتها الطويلة األمد يف هذا املجال؛ )3( تعزيز التعليم الجيد ألخالقيات البيولوجيا وأخالقيات 
العلوم والتكنولوجيا؛ )4( الرتكيز عىل املجموعات والفئات الرئيسية التي تضطلع بدور حاسم يف اتخاذ القرارات املتعلقة 
باألخالقيات، مثل الباحثني وموظفي الرعاية الصحية والصحفيني والقضاة واملرشعني. أما يف مجال الذكاء االصطناعي، 
فسيساعد قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية يف معالجة املسائل املتعلقة بإدارة البيانات وتحقيق الخوارزميات ملبادئ 

الشفافية، والقابلية للرشح، والخصوصية، مع مراعاة الشواغل الجنسانية والبيئية، وضمان االبتداع املشرتك.

بالعمل عن  0٤06٥ الذكاء االصطناعي،  املتعلقة بأخالقيات  التوصية  لتنفيذ مبادئ  املبذولة  الجهود  القطاع، يف إطار  وسيقوم 
لنظم  األخالقية  العواقب  تقييم  وإجراء عمليات  تنظيمية  أطر  أجل وضع  من  قدراتها  لبناء  الحكومات  مع  كثب 
الذكاء االصطناعي للتنبؤ بعواقب هذه النظم، وتخفيف املخاطر الناجمة عنها، وتجنب آثارها الضارة، وتيسري مشاركة 
التكنولوجيات  هذه  جراء  من  يترضرون  ملن  واالنتصاف  االحتواء  آليات  مختلف  ونرش  بشأنها،  وتوعيتهم  املواطنني 
للتخصصات،  جامعة  للرشح  والقابلية  الشفافية  عىل  تركز  التي  األخالقية  العواقب  تقييم  أدوات  وستكون  الجديدة. 

ومتعددة الجهات املعنية، ومتعددة الثقافات، ومتسمة بالتعددية، وشاملة للجميع. 

نهوجاً  0٤066 القطاعات،  املشرتك بني  الرقمي«  واالبتكار  األخالقيات  االصطناعي:  »الذكاء  برنامج  إطار  القطاع، يف  وسيضع 
بالخصوصية.  املتعلقة  الشواغل  بمراعاة  وإدارتها،  واقتنائها  بالبيانات  االنتفاع  مسائل  تعالج  ومنهجية  نُظمية 
وسيدعم القطاع أيضاً الدول األعضاء يف الكشف عن أوجه التحيز الواردة يف البيانات والنهوض بسبل معالجتها. 
وسيوىل اهتمام خاص القتناء البيانات وتبادلها فيما بني األفراد والوكالء االقتصاديني، لصالح االقتصادات واملجتمعات، 
وكذلك الستخدام املعلومات واملعلومات غري املتناظرة عىل وجه الخصوص )أي املعلومات التي يمكن للبعض الوصول 
منرباً  القطاع  وسيوفر  املهيمنة.  واملراكز  املساومة  عىل  القدرة  لزيادة  استخدامها  وإساءة  اآلخر(  البعض  دون  إليها 
لتعزيز التنسيق الدويل يف هذا املجال ويضع مدخالت تحليلية لتحسني حوكمة البيانات. وسيتخذ كذلك مبادرات 

ملموسة للتصدي النعدام التنوع واإلدماج يف العالم الرقمي، الذي يشمل الذكاء االصطناعي. 

وسيضع قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية خريطة طريق لتقديم التوجيه القائم عىل البيّنات إىل مطّوري الربامج يف  0٤067
التنوع من خالل اإلدماج واالبتداع املشرتك، مع الرتكيز بوجه  الذكاء االصطناعي ومنظميه فيما يتعلق بتعزيز  مجال 
التي  العواقب األخالقية  رئيسياً ألدوات تقييم  التنوع هدفاً  الجنسانية. وسيكون تعزيز  التحيزات  خاص عىل مكافحة 
ستساعد مستخدميها يف تجنب التحيز والتمييز من خالل الرتكيز عىل دورة حياة منظومة الذكاء االصطناعي بأكملها، 

ويشمل ذلك مجموعات البيانات املستخدمة يف تطوير تطبيقات الذكاء االصطناعي والتدريب عليها. 

)الوكاالت  0٤068 والوطني  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  عىل  املعنية  الجهات  مع  التعاون  خالل  من  كذلك،  القطاع  وسيقوم 
الحكومية، ومنظمات املجتمع املدني، والرشكات الخاصة(، برفع مستوى اإلملام والوعي العام بالذكاء االصطناعي 
الوعي بشأن  لتعزيز  عاملية  ذا صالحية  أساساً  للمبادئ  األخالقي  اإلطار  التي يثريها. وسيمثل  والقضايا األخالقية 
الذكاء االصطناعي، يكون مرناً بما يكفي لتطبيقه يف جميع الدول األعضاء، مع مراعاة الخصائص االجتماعية والثقافية 

والتنظيمية لكل دولة منها. 

لليونسكو،  0٤069 الحاسم  الهدف  الذكاء االصطناعي  التوعية بشأن  واللغوي يف جهود  الثقايف  التنوع  تعزيز  وسيمثل 
وذلك وفاًء باملهمة التي أناطتها بها الدول األعضاء. وسيعمل قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية بصورة وثيقة مع الدول 
األعضاء لضمان تعبري أدوات بناء القدرات واملواد التعليمية يف هذا املجال عن التنوع البرشي وإتاحتها بلغات متعددة. 

هذا  0٤070 يف  البحوث  إجراء  عىل  التشجيع  أجل  من  االصطناعي  الذكاء  ألخالقيات  مرصد  العاملي  الصعيد  عىل  وسيُنشأ 
املجال، وجمع ما تم إحرازه من التقدم واالبتكارات وتقارير البحوث واملنشورات العلمية والبيانات واإلحصاءات املتعلقة 
بسياسات أخالقيات الذكاء االصطناعي ونرشها، ودعم تبادل أفضل املمارسات والتعلم املتبادل طوال دورة حياة الذكاء 
االصطناعي، التي تمتد من لحظة الحصول عىل البيانات وإجراء البحوث والتصميم والتطوير، إىل النرش، فاالستخدام، 

والتخيل عن الناتج أو االستعاضة عنه يف نهاية املطاف. 

من  0٤071 استعدادها  حالة  تحديد  يف  األعضاء  الدول  ملساعدة  أخرى  تقييم  للتأهب ومنهجيات  مؤرشاً  القطاع  وسيضع 
حيث الذكاء االصطناعي يف لحظات محددة من مسارها عىل امتداد سلسلة الجوانب املتعلقة بابتداع الذكاء االصطناعي 

واعتماده ونرشه. 
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باملرأة  0٤072 معنياً  برنامجاً  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  قطاع  فسينشئ  الجنسني،  بني  املساواة  مجال  يف  أما 
االصطناعي  والذكاء  الرقمية  التكنولوجيات  إسهام  لضمان  بالسياسات،  معنية  شبكة  يشمل  االصطناعي،  والذكاء 
إسهاماً كامالً يف تحقيق املساواة بني الجنسني، وذلك بعد سبل منها عىل سبيل املثال التشجيع عىل إدراج خطة عمل 
خاصة باملسائل الجنسانية يف السياسات الرقمية الوطنية، وتعزيز فرص مشاركة الفتيات والنساء يف برامج تعليم الذكاء 
االصطناعي، ودعم إقبال اإلناث عىل ريادة األعمال ومشاركتهن وعملهن يف جميع مراحل دورة حياة الذكاء االصطناعي، 

وذلك من خالل عدة أنشطة، ومنها العمل اإليجابي ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية.

املناقشات  0٤073 صميم  يف  املناخ  بتغري  املتعلقة  األخالقية  املسائل  بشأن  العاملية  التفكر  عمليات  وضع  وينبغي 
والقرارات املتعلقة بالسياسات من أجل التصدي لهذا التحدي الذي يهدد وجود البرشية يف حد ذاتها. وسيواصل 
الدفع نحو  للخطط من أجل  لألفكار وواضعاً  باعتباره مخترباً  العلوم االجتماعية واإلنسانية االضطالع بمهمته  قطاع 
اعتماد املبادئ األخالقية املتعلقة بتغري املناخ، التي تشمل منع الرضر، واتباع نهج تحوطي، وتوخي اإلنصاف والعدالة، 
وتحقيق التنمية املستدامة، وإرساء التضامن واملعارف العلمية، والتقيد بالنزاهة يف اتخاذ القرارات، والتي ينص عليها 

إعالن املبادئ األخالقية املتعلقة بتغري املناخ )2017(. 

وسيواصل القطاع العمل، داخل منظومة األمم املتحدة، عىل تعزيز أخالقيات تغري املناخ، وسيعتمد عىل اإلعالن ومبادئه  0٤07٤
األخالقية لدعم الجهود العاملية والوطنية التي يبذلها األعضاء من أجل تعزيز التزاماتهم يف إطار اتفاق باريس بشأن تغري 
املناخ لعام ٢٠١5، ودعم وتعزيز العمل املشرتك املنسق بني الحكومات ومنظمات املجتمع املدني واملؤسسات األكاديمية. 
وسيعزز القطاع الجهود التي يبذلها يف هذا املجال من خالل تنفيذ التوصية املتعلقة بأخالقيات الذكاء االصطناعي )قيد 
االصطناعي يف  الذكاء  تكنولوجيات  أثر  من  الحد  االصطناعي عىل  بالذكاء  املعنية  الفاعلة  الجهات  اإلعداد(، وسيساعد 
انبعاثات الكربون، والعمل عىل تطوير قدرة الذكاء االصطناعي عىل حل املشكالت وتفعيل تلك القوة عىل نحو أخالقي 

من أجل التصدي للتحديات املعقدة املرتبطة بتغري املناخ واإلدارة البيئية. 

وسيجري وضع وحدات تعليمية خاصة لبناء قدرات الدول األعضاء فيما يتعلق بتطبيق املبادئ األخالقية املتعلقة بتغري  0٤07٥
املناخ، وتعزيز وضع السياسات املستندة إىل البيّنات فيما يتعلق بالتخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه، وتمكني 
الناس من خالل أنشطة الدعوة إىل اتخاذ قرارات أخالقية، وتعزيز الوعي العام بمختلف الجوانب األخالقية لتغري املناخ. 
وسيشمل ذلك مبادرات لتعزيز العمل املناخي يف إطار جدول أعمال اللجان الوطنية املعنية بأخالقيات البيولوجيا وغريها 

من املؤسسات الوطنية املعنية، وتيسري األخذ بأخالقيات تغري املناخ ضمن املناهج الدراسية الجامعية.

 الناتج 1 
ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع

 املخرج SHS6.1: تحسني قدرة الدول األعضاء عىل وضع سياسات محكمة يف مجال الرياضة تحقق ما ييل:
)1( االستفادة من القدرة الكامنة يف الرياضة عىل تحقيق التنمية، )2( اجتذاب املزيد من االستثمارات يف مجال 

الرياضة بغية تمكني الجميع من االنتفاع بالرياضة والرتبية البدنية الجيدة وممارستهما بنزاهة، ووضع سياسات 
متعددة الجهات املعنية ملكافحة املنشطات

املصاعب الرئيسية

سلطت جائحة كوفيد-١9 الضوء عىل قيمة التمتع بصحة جيدة، وبالقدرة عىل الصمود من النواحي البدنية والعقلية  0٤076
أمام  ضعفهم  من  مما يزيد  كامنة،  صحية  مشكلة  من  يعانون  تقريباً  العالم  سكان  فربع  واالقتصادية.  واالجتماعية 
الفريوس. وقد ازدادت مشاكل الصحة العقلية زيادة كبرية خالل فرتة الجائحة، وال سيّما لدى الشباب. ويمكن اعتبار 
الخمول البدني يف يومنا هذا جائحة موازية، إذ يساهم يف حدوث خمسة ماليني حالة وفاة مبكرة سنوياً، وإذ يعيش %8٠ 
من الشباب حياة تتسم بقلة الحركة إىل حد مثري للقلق. ومع ذلك، فإن الرتبية الرياضية والنشاط البدني ال يزاالن يمثالن 

عنرصين هامشيني يف سياسات التعليم والصحة والشباب والتعايف، مع أنه ينبغي وضعهما يف صميم هذه السياسات. 
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وتسببت جائحة كوفيد-١9 من ناحية أخرى يف حدوث اضطرابات شديدة يف النظام اإليكولوجي للرياضة، ويشمل ذلك  0٤077
رياضات النخبة والهواة، فضالً عن تعطيل توفري الرتبية البدنية. وقد أرضت هذه االضطرابات بشدة باألنشطة املدرة 
للدخل، ومن ثم تتطلب مواجهتها توفري الدعم الحكومي. ويمكن لليونسكو أن تؤدي دوراً يف هذا الصدد من خالل إظهار 
االجتماعية واإلنسانية  العلوم  استثماراتها. وسيجمع قطاع  ينفق يف  الذي  املال  الرياضة مقابل  بها  تتسم  التي  القيمة 
البيّنات عن تأثري الرتبية البدنية والرياضة يف برامج التنمية من أجل بيان جدوى االستثمار فيهما. وقد أسفرت الجائحة، 
الرياضة،  النظمية وحقوق اإلنسان يف عالم  املتعلقة بعدم املساواة  فيما يتعلق بالقطاعات األخرى، عن تفاقم املسائل 
ومنها عدم املساواة بني الجنسني عىل جميع مستويات املشاركة واتخاذ القرار، والتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة 
وغريهم من الفئات املهمشة، والعنف ضد الرياضيني، وال سيّما الفتيات والشباب وغريهم من الفئات املستضعفة. وتظل 

هذه املسائل املرتبطة بالنزاهة يف مجال الرياضة مهَملة إىل حد بعيد.

ونظراً إىل عدم وجود استثمارات مستدامة يف مكافحة تعاطي املنشطات، وخاصًة فيما يتعلق بأنشطة التعليم الوقائية  0٤078
واالختبارات، فال تزال هناك أوجه تفاوت كبرية بني قدرات الدول األعضاء عىل تنفيذ االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات 

يف مجال الرياضة. وتبلغ نسبة الدول األطراف التي لم تحقق االمتثال بعد لالتفاقية ٢٢%.

اسرتاتيجية التنفيذ

تمكينياً  0٤079 التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠ بالرياضة بوصفها عامالً  إذ تعرتف خطة  وال بد من تغيري هذا الوضع برمته، 
هاماً لتحقيق التنمية املستدامة. وتحدد خطة عمل قازان، التي اعتمدها املؤتمر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني 
املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة، وصدَّق عليها املؤتمر العام لليونسكو3 والجمعية العامة لألمم املتحدة4، أحد عرش 
هدفاً من أهداف التنمية املستدامة يمكن للرياضة، وفقاً لبيّنات علمية، أن تساهم يف تحقيقها مساهمة كبرية5. وتساهم 
االقتصادية واالجتماعية، واإلدماج  والتنمية  البدني والعقيل،  الرفاه  الخصوص يف  الرياضة مساهمة رئيسية عىل وجه 
والتمكني، والسالم والتسامح، واحرتام اآلخرين، وسيادة القانون. واستناداً إىل الكفاءات التي تتسم بها اليونسكو عىل 
وجه التحديد، سريكز برنامج الرياضة عىل املساهمات الكبرية التي يمكن قياسها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 3 و4 
و5 و١٠ و١6 و١7، مع إيالء اهتمام خاص للمساواة بني الجنسني وأفريقيا والدول الجزرية الصغرية النامية والشباب. 

ويمثل االرتقاء بكفاءة التعاون بني مختلف الجهات املعنية يف النظام اإليكولوجي للرياضة وبناء تحالفات جديدة مع  0٤080
رشكاء آخرين أمرين ال غنى عنهما لتفعيل القوة الحافزة للرياضة باعتبارها وسيلة للتصدي لجائحة كوفيد-١9 وعنرصاً 
تمكينياً لتحقيق التنمية املستدامة. وسيتطلب ذلك إحداث نقلة نوعية يف وضع السياسات الرياضية عىل الصعيدين الدويل 
والوطني، من أجل تعزيز عائد االستثمار يف العديد من امليادين. واستناداً إىل خطة عمل قازان وبرنامجه الخاص بالرتبية 
البدنية الجيدة وتعزيز الحوكمة يف إطار اتفاقية مكافحة املنشطات، سريكز برنامج اليونسكو للرياضة عىل مساعدة 
نطاق  لتوسيع  الرشاكات  وبناء  الرياضية،  والرتبية  للرياضة  املتعددة  الفوائد  بشأن  البيّنات  العامة يف جمع  السلطات 

الحلول ذات التأثري الكبري. 

وسيدعم قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية الدول األعضاء يف تنفيذ املبادرة الطليعية »اللياقة مدى الحياة«، استناداً إىل  0٤081
األدوات املوضوعة والدروس املستفادة يف إطار الرتبية البدنية الجيدة وتعليم القيم من خالل الربامج الرياضية. وسعياً 
إىل تمكني الشباب وتجهيزهم للتعامل مع التحوالت الحياتية الحساسة، وتنمية التفكري النقدي وبناء القدرة عىل الصمود 
من النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية والعاطفية، ستساعد هذه املبادرة الحكومات يف وضع اسرتاتيجيات وعمليات 
متكاملة للسياسات العامة تتماىش مع النواتج املتعلقة بالرياضة والتعليم والصحة والشباب واملساواة وتعززها. وستأخذ 
املتعلمون واملعلمون  النظام املدريس برمته والحكومة برمتها، لكي يشارك  الحياة بنهج مشاركة  اللياقة مدى  مبادرة 
ومجتمعاتهم املحلية يف وضع الحلول بصورة مشرتكة وضمان التأثري عىل الصعيد املحيل. وستجمع املبادرة بني مختلف 
الوزارات من أجل إجراء مشاورات، وتقديم التدريب لدعم املمارسات املتكاملة، ونرش املبادئ التوجيهية التقنية بهدف 
دعم املشاركة النظمية يف األجل الطويل. وستستفيد األنشطة الُقطرية من الدعم الناجم عن القوة الكامنة يف الرشاكات 
الحياة االقرتاح  اللياقة مدى  الدويل، فستمثل مبادرة  أما عىل الصعيد  العام والخاص.  القطاعني  القائمة بني  التنفيذية 
الرئييس إلنشاء تحالف واسع النطاق للرتبية البدنية والرياضة بني الحكومات والحركة الرياضية واملؤسسات التعليمية 
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ورشكاء التنمية واملنظمات األهلية واألعمال التجارية. وستكون عنرصاً أساسياً يف الدور الذي تضطلع به اليونسكو يف 
ائتالف الرياضة املستدامة من أجل التنمية. 

وسيقوم قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية، استناداً إىل مكتسبات العمل الجماعي الذي يجري يف إطار اللجنة الدولية  0٤082
البدنية والرياضة،  الرتبية  املسؤولني عن  املوظفني  للوزراء وكبار  الدويل  البدنية والرياضة، واملؤتمر  للرتبية  الحكومية 
بتعزيز الدور الريادي الذي يضطلع به يف تعزيز سياسات الرتبية البدنية والرياضة القائمة عىل القيم والبيّنات والنتائج. 
وسعياً إىل تحقيق هذه الغاية، سيشمل تحديث خطة عمل قازان وضع أدوات وتوجيهات عملية للدول األعضاء، تشمل 
التدريب عىل قيم التعليم والنزاهة الرياضية، وتنفيذ الربامج وتقديم الخدمات يف املجال الرقمي. وستشارك اليونسكو، 
املنح  آليات وأدوات تيرس تقديم  العامة، يف وضع  الرياضة املستدامة« للمصارف اإلنمائية  بوصفها عضواً يف »ائتالف 
الحياة،  اللياقة مدى  بمبادرة  بدءاً  بالرياضة،  املتعلقة  الحكومية  الربامج  إىل  الدولية  التمويل  والقروض من مؤسسات 
وتنهض بأطر العمل التي تدعم برامج دعم الشباب. وسيقوم قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية أيضاً بتقديم املساعدة 
التقنية يف إعداد برامج االئتالف املتعلقة بالرياضة وتنفيذها. وسريوج القطاع فكرة الرياضة باعتبارها أداة إلرساء السالم 
والتعاون الدويل والحوار بني الثقافات، بالتعاضد مع التحالف الدويل للمدن املستدامة الشاملة للجميع التابع لليونسكو، 

وبالتعاون الوثيق مع مبادرات الدبلوماسية الرياضية التي تتخذها البلدان واملدن املضيفة لألحداث الرياضية الكبرية. 

قازان،  0٤083 عمل  خطة  تنفيذ  ومواصلة  الحياة،  مدى  اللياقة  بمبادرة  املرتبطني  واألثر  التعلم  عن  البيانات  جمع  وسيؤدي 
والدراسة االستقصائية العاملية للرتبية البدنية، ومسار العمل املكرَّس يف إطار اللجنة الدولية الحكومية للرتبية البدنية 
والرياضة، فضالً عن تحسني أدوات اإلبالغ عن تنفيذ اتفاقية مكافحة املنشطات، إىل إفساح املجال أمام قطاع العلوم 
االجتماعية واإلنسانية ليؤدي دوراً رئيسياً يف تعزيز قاعدة البيّنات القائمة يف مجال الرتبية البدنية والرياضة بوصفه 
رشطاً أساسياً لحشد الرشكاء، وتعبئة املوارد، وتوسيع نطاق الربامج، وتضخيم األثر املتحقق. وسيجري إعداد تقارير 
عاملية تتضمن بيانات نوعية وكمية عن الرتبية البدنية والرياضة الستخدام هذه البيّنات ألغراض الرتويج وتوجيه واضعي 
البدنية  السياسات واملمارسني واملستثمرين. وسيجري تعزيز شبكة كرايس اليونسكو الجامعية املتخصصة يف الرتبية 

والرياضة ومكافحة املنشطات، بوصفها جهات ضليعة قادرة عىل املنافسة يف مجال إنتاج أحدث املعارف.

العنف واالعتداء، من  0٤08٤ الرياضة ومن خاللها، وحمايتهن من  الفتيات والنساء يف  الجنسني، وتمكني  املساواة بني  وتظل 
العنارص الرئيسية لربنامج الرياضة التي يتواصل تعزيزها. 

وسيواصل برنامج الرياضة تعزيز تعاونه مع االتحاد األفريقي، وال سيّما يف مجايل اإلحصاءات الرياضية والرتبية البدنية.  0٤08٥
وستوىل الدول األعضاء األفريقية األولوية فيما يتعلق باستهالل تنفيذ مبادرة اللياقة مدى الحياة. وستقوم اليونسكو، 
بالرشاكة مع مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واللجنة الدولية لأللعاب 
األوملبية لألشخاص ذوي اإلعاقة، واأللعاب األوملبية الخاصة، وكريس اليونسكو يف جامعة مونسرت التكنولوجية يف آيرلندا، 
يتعلق  فيما  وال سيّما  الرياضة،  خالل  من  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  الرياضة  مجال  يف  اإلنسان  حقوق  احرتام  بتعزيز 

باألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية أو الذهنية والنازحني.

وسيظل تعزيز قدرات الدول األطراف محور الرتكيز لربنامج مكافحة املنشطات، وسيجري تنفيذه بعدة سبل من بينها  0٤086
املعلومات عىل  التعاون وتبادل  لتعزيز  املعنية  الجهات  إنشاء منابر وطنية لالمتثال تضم جميع  التوجيه بشأن  توفري 
الصعيد الوطني. وسيدعم الربنامج تنفيذ االتفاقية عىل الصعيد الوطني، من خالل املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية، 

وإطار عواقب عدم االمتثال لالتفاقية، ونموذج اإلطار الترشيعي لالتفاقية. 

أدوات  0٤087 تطبيق  أجل  من  النامية  الصغرية  الجزرية  والدول  األفريقية  الدول  إىل  خصيصاً  ومكيف  محدد  دعم  وسيُقدَّم 
الرصد املنصوص عليها يف االتفاقية. وسيساعد برنامج مكافحة املنشطات الدول األطراف يف سد الثغرات يف التنفيذ من 
خالل صندوق القضاء عىل تعاطي املنشطات يف مجال الرياضة، من خالل دعم مشاريع التعليم التي تركز عىل منظمات 
الشباب والرياضة، ومشاريع إسداء املشورة يف مجال السياسات، ومشاريع التوجيه وبناء القدرات. وستنظم مناسبات 
رفيعة املستوى للنهوض بدور االتفاقية يف تعزيز القيم الرياضية واألخالقيات والنزاهة. وسيتعاون الربنامج مع الجهات 
املعنية الرئيسية عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي من أجل تعزيز البحوث املتعلقة بالعلوم االجتماعية وتبادلها، واستطالع 
لدى  احتياجات  ينشأ من  أن  تغيريات وما يمكن  أن يحدث من  ما يمكن  استباق  الجديدة بهدف  التحديات واملواضيع 
السلطات العامة. وسيدعم قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية الرشاكة مع النظام اإليكولوجي للنزاهة يف مجال الرياضة. 
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وسيسهم هذا العمل يف تحقيق الناتج ١. 0٤088

الرشاكات االسرتاتيجية

سعياً إىل تحقيق مخرجات قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية املذكورة آنفاً خالل الفرتة املشمولة يف الوثيقة 4١م/5،  0٤089
سيجري تعميم الرشاكات االسرتاتيجية وأنشطة التوعية بصورة كاملة يف جميع جوانب عمل القطاع. وسيعمل القطاع 
عىل تعظيم أهمية عمله وأثره، باعتبار ذلك من األولويات االسرتاتيجية، من خالل السعي إىل إقامة رشاكات اسرتاتيجية 
مع كبار املؤسسات األكاديمية ومؤسسات املجتمع املدني، والرشكاء يف مجال املعرفة والرشكاء يف الشبكات من القطاعني 
الخاص والعام، ويشمل ذلك الرشكاء من داخل شبكة اليونسكو نفسها )مراكز الفئتني ١ و ٢، واللجان الوطنية، وكرايس 
اليونسكو الجامعية، وسفراء النوايا الحسنة، وشبكات املدن والشباب، والهيئات النظامية، وما إىل ذلك(، من أجل املشاركة 
يف وضع مبادرات شاملة وذات تأثري كبري تكون وثيقة الصلة بالدول األعضاء وكذلك بالجهات املانحة الرئيسية الرشيكة 
يف مجال التنمية وموضع اهتمام كبري لديها )مما يضمن املوارد الالزمة(، واملشاركة، عند اإلمكان، يف تنفيذ تلك املبادرات. 
وسيجري التعاون مع الجهات املانحة الرشيكة، من القطاعني العام والخاص، يف مرحلة مبكرة من عملية إعداد املنتجات 

لتعزيز التويل املشرتك لزمام األمور والثقة وااللتزام الطويل األجل، من أجل حشد مساهمات كبرية أقل تخصيصاً. 

إىل تنفيذ مبادرات مشرتكة بني القطاعات وداخل األمم املتحدة، وذلك بعدة سبل منها برامج  0٤090 وسيسعى القطاع أيضاً 
األمم املتحدة املشرتكة، واالقرتاحات املشرتكة للصناديق االستئمانية املتعددة الرشكاء، واملبادرات العاملية/املواضيعية. 
وسيعمل القطاع مع مؤسسات دولية أخرى مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف املجاالت ذات االهتمام 

املشرتك. 

وسيجري الرتكيز يف اختيار الرشكاء يف مجال املعرفة والرشكاء يف الشبكات عىل أوجه التآزر والقيمة املضافة من حيث  0٤091
لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف  توليد املعارف العلمية االجتماعية والبرشية والقدرة عىل االتصال/الرتويج دعماً 
الوثيقة م/5. وسيجري ضمان ما يلزم لربوز عمل القطاع وقدرته عىل االضطالع بأنشطة وحمالت ترويج مؤثرة من 
خالل إقامة رشاكة أكثر تركيزاً ونشاطاً مع الرشكاء يف مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية واالتصال واإلعالم والرتويج 
والعلوم املنفتحة عىل املواطنني، بما يشمل وسائل اإلعالم املتخصصة، بالتعاون الوثيق مع قطاع العلوم الطبيعية وقسم 
إعالم الجمهور. وسيواصل القطاع تكثيف الجهود الرامية إىل تعزيز أنشطة التوعية والرتويج املبتكرة والعمل املشرتك 

من خالل إجراءاته وشبكاته النظامية، وكذلك الشبكات القائمة عىل نطاق األمم املتحدة، وبالتعاون معها.
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ثانياً  •  الربنامج الرئييس الثالث: مصفوفة النتائج

الناتج 1: ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

الُمخَرج SHS6.1: تحسين قدرة الدول األعضاء على وضع سياسات محكمة في مجال الرياضة تحقق ما يلي: )1( االستفادة من 
القدرة الكامنة في الرياضة على تحقيق التنمية، )2( اجتذاب المزيد من االستثمارات في مجال الرياضة بغية تمكين الجميع من 

االنتفاع بالرياضة والتربية البدنية الجيدة وممارستهما بنزاهة، ووضع سياسات متعددة الجهات المعنية لمكافحة المنشطات

خطوط األساسمؤشرات األداء
)في 3٠ كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠(

األهداف لعام ٢٠٢3

عدد البلدان التي استفادت من برنامج اليونسكو "اللياقة مدى    -١
الحياة" المشترك بين مجال الرياضة والتعليم، ومن ثَم طبقت 

منهجية اليونسكو وأدواتها للتربية البدنية الجيدة والتعليم 
القائم على القيم من خالل الرياضة

3٠ بلداً )منها بلدان اثنان 6
على األقل في أفريقيا ودولتان 

من الدول الجزرية الصغيرة 
النامية(

عدد البلدان التي لديها سياسات رياضية متقدمة بوصفها أداة    -٢
للتنمية من خالل أمور من بينها ائتالف الرياضة المستدامة 

من أجل التنمية وتولي اهتماماً خاصاً الحتياجات النساء 
والفتيات والفئات المستضعفة واألشخاص ذوي اإلعاقة 

3٠ بلداً )منها 4 بلدان على صفر
األقل في أفريقيا ودولتان 

من الدول الجزرية الصغيرة 
النامية(

الناتج 7: تعزيز اإلدماج ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية والقوالب النمطية

امُلخَرج SHS1.7: تعزيز قدرات الدول األعضاء عىل النهوض بالسياسات واملمارسات الفعالة لتحقيق التنمية 
الشاملة للجميع من خالل تعزيز حقوق اإلنسان والحرية العلمية والتفاهم بني الثقافات، ومن خالل التصدي 

لجميع أوجه التمييز والعنرصية

خطوط األساسمؤشرات األداء
)في 3٠ كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠(

األهداف لعام ٢٠٢3

عدد الدول األعضاء التي اعتمدت خريطة الطريق لمكافحة    -١
العنصرية والتمييز ومجموعة أدواتها المتعلقة بالسياسات، 

والتي اعتمدت أيضاً عملية إصالح ملموسة على الصعيد 
التشريعي والمؤسسي لتحقيق المساواة بين الجنسين 

والتصدي للقوالب النمطية من أجل تعزيز المساواة بين 
الجنسين 

45 دولة )منها 9 في أفريقيا صفر
و٢ من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(

عدد الدول األعضاء التي تستعين بالبيّنات والبيانات التي    -٢
تعدها اليونسكو فيما يتعلق بالحوار بين الثقافات، والكفاءات 

المتعددة الثقافات، وأدوات مختبر الفنون، لرسم السياسات 
الوطنية واتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني من أجل بناء 

ثقافة السالم 

3٠ دولة )منها ١٠ في أفريقيا 5 دول )منها ٢ في أفريقيا(
و5 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(

عدد الدول األعضاء التي أحرزت تقدماً في سياساتها    -3
وإجراءاتها المتَّخذة لحماية الحرية العلمية وحق المشاركة 

في التقدم العلمي واالنتفاع بفوائده

4٠ دولة )منها 3 في أفريقيا صفر
ودولة جزرية صغيرة نامية 

واحدة(
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امُلخَرج SHS2.7: تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يتعلق بتطبيق أحدث املعارف يف مجال العلوم االجتماعية 
واإلنسانية من أجل وضع حلول فعالة يف مجال السياسات يف سبيل النهوض بخطة إنمائية شاملة سعياً إىل 

تحسني رفاه الناس، وال سيّما أشد الفئات استضعافاً، ومعالجة عواقب األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19

عدد الدول األعضاء التي وضعت سياسات فعالة لتعزيز    -١
النواتج االجتماعية واالقتصادية الشاملة للجميع بفعل 

األنشطة التي نفذتها اليونسكو/برنامج إدارة التحوالت 
االجتماعية، مع التركيز على النواتج المتمحورة حول 

رفاه الناس )المنتديات الوزارية لبرنامج إدارة التحوالت 
االجتماعية، والدورات الدراسية لبرنامج إدارة التحوالت 

االجتماعية، ومختبر السياسات الشاملة، ومختبرات اإلحاطة 
بكيفية استشراف المستقبل، وعلوم االستدامة، وعمليات تقييم 

السياسات الشاملة، ومؤشرات الرفاه، والتقرير العالمي عن 
أوجه عدم المساواة، وغير ذلك من المنتجات المعرفية(

5٠ دولة )منها ٢٠ في أفريقيا ٢٠ دولة )منها 6 في أفريقيا(
و8 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(

عدد النظم الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار التي تعزَّزت    -٢
بفعل دعم اليونسكو للدول األعضاء في تنفيذ التوصية 

الخاصة بالعلم والمشتغلين بالبحث العلمي لعام ٢٠١7 
وتقديم التقارير عنها

٢٠ نظاماً )منها 6 في أفريقيا و٢ من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية(

6٠ نظاماً )منها ٢٠ في أفريقيا 
و5 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(

عدد الدول األعضاء التي عززت قدراتها من أجل االستفادة    -3
الفعالة من قاعدة معارف العلوم اإلنسانية في رسم السياسات 

وتنفيذها بفعل الدعم الذي قدمته اليونسكو )المنتديات/
المنشورات في مجال العلوم اإلنسانية، وشبكة »جسور« 

BRIDGES، ومسار العمل في مجال الفلسفة، والتاريخ العام 
ألفريقيا، وبرنامج طرق الحرير(*

٢٠ )منها ١٠ في أفريقيا و٢ من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

5٠ )منها ٢٠ في أفريقيا و5 
من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(

ملحوظة: ينطبق هذا املؤرش أيضاً عىل املخرج IP2.3 املشرتك بني القطاعات: "تعزيز التعليم البيئي لتزويد املتعلمني بوسائل التصدي للتحديات البيئية   *

العاملية"

امُلخَرج SHS3.7: تعزيز قدرات الدول األعضاء بغية زيادة اإلجراءات التي تتخذها عىل صعيد السياسات 
واملؤسسات والترشيعات لتحقيق املساواة بني الجنسني، والقضاء عىل العنف والتمييز الجنسانيني، والتحيزات 

الجنسانية، والقوالب النمطية، وذلك يف العالم الرقمي أيضاً

عدد الدول األعضاء المشاركة في برامج اليونسكو الرئيسية    -١
لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية وجميع أوجه التمييز 

والعنف ضد النساء والفتيات، مع المشاركة النشطة للرجال 
والفتيان ولشبكة من الشخصيات التي تمثل قدوة إيجابية 

٢٠ دولة )منها بلد أفريقي دولة واحدة
ودولة جزرية صغيرة نامية(

عدد الدول األعضاء المستفيدة مما توفره اليونسكو من    -٢
تحليالت للسياسات، وأدوات للدراسات االستقصائية، 

وإجراءات للترويج والمشاركة الملتزمة في مجالي المساواة 
بين الجنسين والذكاء االصطناعي، وال سيّما من خالل 

البرنامج الرائد المعني بالمرأة والذكاء االصطناعي وشبكتها 
المتعلقة بالسياسات العامة من أجل ضمان خلو الذكاء 

االصطناعي وغيره من التكنولوجيات من التحيز الجنساني

٢٠ دولة )منها بلدان اثنان صفر
أفريقيان ودولة جزرية صغيرة 

نامية(

عدد الدول األعضاء المستفيدة من اإلجراءات التي تتخذها    -3
اليونسكو لترويج الشخصيات التي تمثل قدوة إيجابية 

ومكافحة العنف الجنساني والقوالب النمطية في مجال 
الرياضة والتربية البدنية، وال سيّما بالتعاون مع المرصد 

العالمي للمرأة والرياضة

٢٠ دولة )منها 4 بلدان أفريقية دولة واحدة
ودولة جزرية صغيرة نامية(
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عدد الدول األعضاء التي عززت قدراتها على سد الفجوات    -4
بين الجنسين من خالل تنفيذ خطط للتعافي من جائحة 

كوفيد-١9 وسياسات اجتماعية تفضي إلى التحول المنشود 
في المجال الجنساني لضمان توفير العمل الالئق والحماية 

االجتماعية للنساء والفتيات

٢٠ دولة )منها ١٠ في أفريقيا صفر
ودولة جزرية صغيرة نامية(

امُلخَرج SHS4.7: تعزيز قدرات الدول األعضاء عىل وضع سياسات وأنشطة فعالة لشؤون الشباب وإيالئها األولوية 
لتمكني الشباب من املشاركة املجدية يف رسم السياسات وتوسيع نطاق الحلول التي يقودها الشباب عىل املستوى 

العاملي واإلقليمي والوطني واملحيل

عدد الدول األعضاء المستفيدة من تحليل السياسات الذي    -١
تقوم به اليونسكو، ويشمل ذلك مبادرة »الشباب بوصفهم 
باحثين«، من أجل وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات شاملة 

للجميع ومشتركة بين القطاعات للتصدي للتحديات التي 
يواجهها الشباب، وال سيّما فيما يتعلق بالتعافي في مرحلة ما 

بعد جائحة كوفيد-١9

4٠ دولة )منها ١٠ في أفريقيا ٢٠ دولة
و3 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(

عدد الدول األعضاء المستفيدة من المشورة التقنية وأدوات   -٢
التدريب التي تقدمها اليونسكو في وضع وتنفيذ خطط عمل 

للتنمية الشاملة للشباب ومشاركتهم المدنية الشاملة، مع 
الشباب وبقيادة الشباب ومن أجلهم، على الصعيد الوطني أو 

المحلي

٢٠ دولة )منها 5 في أفريقيا صفر
و3 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(

عدد الدول األعضاء المستفيدة من الدعم التقني الذي تقدمه    -3
اليونسكو، ومن الشراكات والتحالفات التي تقيمها من أجل 

وضع مبادرات ذات أثر اجتماعي، يقودها الشباب ومنظماتهم 
وشبكاتهم و/أو يشاركون فيها، وتوسيع نطاق تلك 

المبادرات- بغرض معالجة المشاكل االجتماعية، ويشمل ذلك 
درء التطرف العنيف، أو مبادرات الشباب في مجال االبتكار 

االجتماعي والرقمي

4٠ دولة )منها ١5 في أفريقيا ١٠
و5 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(

الناتج 9: وضع معايري أخالقية وقواعد وأطر عمل من أجل التصدي للتحديات التي تطرحها االبتكارات 
التكنولوجية والتحول الرقمي

امُلخَرج SHS5.9: تعزيز قدرات الدول األعضاء وسياساتها لالستفادة من مجال الذكاء االصطناعي، والتعديل 
الجيني، والتكنولوجيا العصبية، وغريها من التكنولوجيات الرائدة، والتصدي للمخاطر املرتبطة بذلك، ومنها أوجه 

عدم املساواة والتمييز، بما يتماىش مع املعايري األخالقية والتوصيات واألطر الدولية

خطوط األساسمؤشرات األداء
)في 3٠ كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠(

األهداف لعام ٢٠٢3

عدد الدول األعضاء التي تنفذ النُهوج المتعلقة بأخالقيات    -١
الذكاء االصطناعي من خالل السياسات واألطر التنظيمية 

الوطنية، مع التركيز بوجه خاص على التنوع والمساواة بين 
الجنسين )البحث والتحليل، وحوكمة البيانات، وتقييم األثر 

األخالقي، وتقييم مدى االستعداد، وبناء المؤسسات، وغيرها(*

4٠ دولة )منها ١٠ في أفريقيا صفر
و5 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(

عدد الدول األعضاء التي تستفيد من المساعدة التي يوفرها    -٢
قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية على الصعيد العالمي في 

مجال التفكر والترويج والتوعية وبناء القدرات في مجال 
أخالقيات البيولوجيا وأخالقيات العلوم والتكنولوجيا )يشمل 

ذلك التكنولوجيات المتقاربة والرائدة مثل الذكاء االصطناعي، 
وإنترنت األشياء، وتكنولوجيات األعصاب، والهندسة 

الجيولوجية(

3٠ دولة )منها ١٠ في أفريقيا صفر
و4 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(
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عدد الدول األعضاء التي تعمل على رفع مستوى إجراءاتها    -3
وسياساتها المتعلقة بتغير المناخ لضمان عملية االنتقال 

العادلة استناداً إلى إعالن المبادئ األخالقية المتعلقة بتغير 
المناخ، وعمل الهيئات االستشارية العالمية لليونسكو، 

ومبادرات بناء القدرات**

3٠ دولة )منها ١٠ في أفريقيا صفر
و5 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(

النسبة المئوية للدول األطراف في االتفاقية الدولية لمكافحة    -4
المنشطات في مجال الرياضة التي طبقت أدوات الرصد 

ذت التزاماتها بموجب االتفاقية ونفَّ

9٠% )7٠% على األقل من الدول %6٠
األفريقية و7٠% من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية(

ملحوظة: ينطبق هذا املؤرش أيضاً عىل املخرج IP5.9 املشرتك بني القطاعات: "تعزيز القدرات املؤسسية من أجل االستفادة من مزايا الذكاء االصطناعي يف   *

جميع مجاالت اختصاص اليونسكو، والتصدي يف الوقت نفسه للتحديات األخالقية وضمان استخدام التكنولوجيات الرقمية لتعزيز حقوق اإلنسان والحريات 
وإعمالها" وحمايتها  األساسية 

البيئية  للتحديات  التصدي  بوسائل  املتعلمني  لتزويد  البيئي  التعليم  "تعزيز  القطاعات:  بني  املشرتك   3.IP2 املخرج  عىل  أيضاً  املؤرش  هذا  ينطبق  ملحوظة:   **

العاملية"
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ثالثاً  •  الربنامج الرئييس الثالث: املوارد 

العلوم االجتماعية 
واإلنسانية

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 6.٥3٤ 
مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل

)بآالف الدوالرات 
األمريكية(

المخرج

التوزيع بحسب مصدر التمويل

المجموع3 البرنامج 
العادي1

الصناديق 
المدرة للدخل

مجموع المساهمات الطوعية
مجموع 

المساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 
المساهمات 

الطوعية

المساهمات 
الطوعية المتسلمة

الفجوة 
التمويلية

1.SHS6 تحسين قدرة الدول األعضاء على وضع سياسات محكمة في مجال
الرياضة تحقق ما يلي: )١( االستفادة من القدرة الكامنة في الرياضة 

على تحقيق التنمية، )٢( اجتذاب المزيد من االستثمارات في مجال 
الرياضة بغية تمكين الجميع من االنتفاع بالرياضة والتربية البدنية 

الجيدة وممارستهما بنزاهة، ووضع سياسات متعددة الجهات المعنية 
لمكافحة المنشطات

  3 55٢  -    -    -    ٢ 75٠  2 7٥0  6 302

7.SHS1 تعزيز قدرات الدول األعضاء على النهوض بالسياسات والممارسات
الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة للجميع من خالل تعزيز حقوق 

اإلنسان والحرية العلمية والتفاهم بين الثقافات، ومن خالل التصدي 
لجميع أوجه التمييز والعنصرية

  5 5٢8    -    -  8 4٠7  4 ٠93  12 ٥00  18 028

7.SHS2 تعزيز قدرات الدول األعضاء فيما يتعلق بتطبيق أحدث المعارف
في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية من أجل وضع حلول فعالة 

في مجال السياسات في سبيل النهوض بخطة إنمائية شاملة سعياً 
إلى تحسين رفاه الناس، وال سيّما أشد الفئات استضعافاً، ومعالجة 

عواقب األزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-١9

  5 ١96    -    -  ١ 793  3 ٢٠7  ٥ 000  10 196

7.SHS3 تعزيز قدرات الدول األعضاء بغية زيادة اإلجراءات التي تتخذها على
صعيد السياسات والمؤسسات والتشريعات لتحقيق المساواة بين 
الجنسين، والقضاء على العنف والتمييز الجنسانيين، والتحيزات 

ً الجنسانية، والقوالب النمطية، وذلك في العالم الرقمي أيضا

  ٢ 895    -    -    -  ١ 5٠٠  1 ٥00  ٤ 39٥

7.SHS4 تعزيز قدرات الدول األعضاء على وضع سياسات وأنشطة فعالة
لشؤون الشباب وإيالئها األولوية لتمكين الشباب من المشاركة 

المجدية في رسم السياسات وتوسيع نطاق الحلول التي يقودها 
الشباب على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي

  4 7٠5    -    -  ٠٠٠ ٢  4 ٠٠١  6 000  10 70٥

9.SHS5 تعزيز قدرات الدول األعضاء وسياساتها لالستفادة من مجال الذكاء
االصطناعي، والتعديل الجيني، والتكنولوجيا العصبية، وغيرها من 

التكنولوجيات الرائدة، والتصدي للمخاطر المرتبطة بذلك، ومنها 
أوجه عدم المساواة والتمييز، بما يتماشى مع المعايير األخالقية 

والتوصيات واألطر الدولية

  5 349    -    -  ٢48  3 877  ٤ 12٥  9 ٤7٤

100 ٥9  87٥ 31  ٤27 19  ٤٤8 12  -    -    22٥ 27  المجموع، البرنامج الرئيسي الثالث

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ   ١

وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية. ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ  ٢

امليزانية تشمل مساهمة الربنامج الرئييس الثالث يف الربامج املشرتكة بني القطاعات واملخرجات املرتبطة بها، كما هو مبنيَّ يف اسرتاتيجية التنفيذ.    3
     

يعزى االنخفاض يف ميزانية قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية يف مرشوع الوثيقة 4١م/5 إىل تعديل أساس تقديرات املساهمات 
الطوعية، مما أدى إىل انخفاض يف نفقات املساهمات الطوعية بنحو ١٠.6 مليون دوالر.
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)بآالف الدوالرات األمريكية( امليزانية املوحدة اإلجمالية بحسب املخرج ومصدر التمويل

صفر

٠٠٠ ٥

٠٠٠ ١٠

٠٠٠ ١٥

٠٠٠ ٢٠

الربنامج العادي

املساهمات الطوعية

الفجوة التمويلية

7.SHS49.SHS5 1.SHS67.SHS3 7.SHS2 7.SHS1

 
 

املقر
٪٥٠/٢٩ ٣٤٢

أفريقيا
٪١٥/٩ ٠٠٦

أمريكا الالتينية
والكاريبي 
 ٪١٦/٩ ٢٥٠

الدول العربية
٪٧/٤ ٠٦٠

آسيا واملحيط الهادي
٪١٢/٧ ٤٤١

٣٤٩ ٧٠٥٥ ٨٩٥٤ ١٩٦٢ ٥٢٨٥ ٥٥٢٥ ٣

٧٥٠ ٢

٤٠٧ ٨

٠٩٣ ٤

٧٩٣ ١

٢٠٧ ٣

٥٠٠ ١

٠٠٠ ٢

٠٠١ ٤

٢٤٨

٨٧٧ ٣

اإلسهام يف األولويتني العامتني)بآالف الدوالرات األمريكية(التوزيع الالمركزي للموارد بحسب املنطقة

صفر

٠٠٠ ٥

٠٠٠ ١٠

٠٠٠ ١٥

٠٠٠ ٢٠

الربنامج العادي

املساهمات الطوعية

الفجوة التمويلية

7.SHS49.SHS5 1.SHS67.SHS3 7.SHS2 7.SHS1

 
 

املقر
٪٥٠/٢٩ ٣٤٢

أفريقيا
٪١٥/٩ ٠٠٦

أمريكا الالتينية
والكاريبي 
 ٪١٦/٩ ٢٥٠

الدول العربية
٪٧/٤ ٠٦٠

آسيا واملحيط الهادي
٪١٢/٧ ٤٤١

٣٤٩ ٧٠٥٥ ٨٩٥٤ ١٩٦٢ ٥٢٨٥ ٥٥٢٥ ٣

٧٥٠ ٢

٤٠٧ ٨

٠٩٣ ٤

٧٩٣ ١

٢٠٧ ٣

٥٠٠ ١

٠٠٠ ٢

٠٠١ ٤

٢٤٨

٨٧٧ ٣

الميزانية الموحدة المقترحة للفترة 2022 - 2023

أفريقيا
المساواة بين 

الجنسين

إجمالي 
المساهمة

 9 769 ١4 6١٠

% الميزانية 
الموحدة للقطاع

%١7%٢5
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 البرنامج الرئيسي الرابع
الثقافة



Communication and 
Information Sector

Communication and 
Information Sector

الثقافة البرنامج الرئيسي الرابع

عمالً باألهداف االسرتاتيجية األربعة لالسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢9 )الوثيقة 4١م/4(، سيواصل   0٥001
الربنامج الرئييس الرابع )الثقافة(، خالل فرتة األعوام األربعة ٢٠٢٢-٢٠٢5، دعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية 
لخطة  وتنفيذاً  العاملية  للتحديات  تصدياً  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  وصون  اإلبداعي  واالقتصاد  بالثقافة  النهوض  إىل 

التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠.

حماية  تدابري  “إحكام   5 الناتج  تحقيق  يف  الستة  مخرجاته  خالل  من  مبارشًة  الرابع  الرئييس  الربنامج  وسيساهم   0٥002
ومساملة  عادلة  مجتمعات  “بناء  الثالث  االسرتاتيجي  الهدف  إطار  يف  الثقايف”  التعبري  وأشكال  الرتاث  تنوع  وتعزيز 
الرتاث”.  العاملية وحماية  املواطنة  أجل  والتعليم من  الثقايف  والتنوع  التعبري  للجميع من خالل تعزيز حرية  وشاملة 

وسيساهم أيضاً يف النواتج األخرى عن طريق التعاون بني القطاعات، كما هو مبنيَّ يف إطار النتائج.

0٥003  كشفت جائحة فريوس كورونا )كوفيد-١9( عن الضعف الذي يتسم به أصالً القطاع الثقايف، فضالً عن مساهمته يف 
االقتصاد العاملي. إذ أرضت األزمة العاملية بكامل سلسلة القيمة اإلبداعية وأدت إىل إضعاف أوضاع الفنانني واملهنيني 
ومواقع  املتاحف  فيها  بما  الثقافية،  املؤسسات  وترضرت  كبرياً.  إضعافاً  واالقتصادية  واالجتماعية  املهنية  الثقافيني 
املجتمعات  يف  سلباً  أثر  مما  السفر،  عىل  املفروضة  والقيود  اإلغالق  إجراءات  جّراء  من  بالغاً  ترضراً  العاملي،  الرتاث 
املحلية التي تعتمد عىل هذه األماكن لكسب العيش والصمود. وتوقفت العديد من ممارسات الرتاث الثقايف غري املادي، 
ومتابعًة  العالم.  أنحاء  جميع  يف  املحلية  للمجتمعات  والثقافية  االجتماعية  الحياة  عىل  وخيمة  عواقب  له  كان  مما 
لجهود قطاع الثقافة الرامية إىل مجابهة جائحة كوفيد-١9، ستواصل اليونسكو تعبئة املجتمع الدويل واملجتمع املدني 
السياسات واالسرتاتيجيات من أجل  الثقافة ودعم وضع  الجائحة عىل قطاع  آثار  الرئيسية ملواجهة  املعنية  والجهات 
الوطنية  اإلنعاش  الثقافة يف خطط  الصمود ودعم دور  بناء قطاعات ثقافية وإبداعية مستدامة وشاملة وقادرة عىل 

والعاملية. واإلقليمية 

التي ستستخدم كمنصات  املرتبطة بها  الثقافية الست والتوصيات  الثقافة تعزيز تنفيذ االتفاقيات  وسيواصل قطاع   0٥00٤
للتعاون العاملي، ودعم الدول األعضاء يف إدراج أحكامها يف السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية من أجل املساهمة يف 
تنفيذ خطة عام ٢٠3٠ ومجابهة األزمة العاملية الناجمة عن جائحة كوفيد-١9. وسعياً إىل النهوض بوضع سياسات 
الثقافة  مساهمة  ورصد  قياس  دعم  إىل  الرامية  جهوده  الثقافة  قطاع  سيعزز  متكاملة،  ثقافية  وسياسات  مستنرية 
وتحليل   ٢٠3٠ لعام  الثقافة  مؤرشات  إطار  خالل  من  واملحيل  الوطني  الصعيدين  عىل   ٢٠3٠ عام  خطة  تنفيذ  يف 
املستدامة والتابع  بالتنمية  املعني  املستوى  الرفيع  السيايس  املنتدى  املقدمة يف  الطوعية  الوطنية  عمليات االستعراض 

لألمم املتحدة.

للجميع وآمنة وقادرة عىل  البرشية شاملة  املدن واملستوطنات  املستدامة ١١ “جْعل  التنمية  إىل تحقيق هدف  وسعياً   0٥00٥
الدول  قدرات  وتعزيز  السياسات  مجال  يف  الدعم  تقديم  الرابع  الرئييس  الربنامج  سيواصل  ومستدامة”،  الصمود 
الثقافة  قطاع  ينسقها  التي  اليونسكو  مدن  إطار منصة  الحرص، ويف  ال  املثال  مدنها، عىل سبيل  األعضاء، من خالل 
يف  واملعلومات، وسيساهم  واالتصال  واإلنسانية  االجتماعية  والعلوم  الطبيعية  والعلوم  الرتبية  قطاعات  مع  بالتعاون 
سيدعم  ذلك،  عن  وفضالً  لإلحصاء.  اليونسكو  معهد  يقوده  الذي  العاملي   ١-4-١١ املستدامة  التنمية  مؤرش  رصد 
الشامل  بالدور  املرتبطة  املستدامة األخرى  التنمية  أهداف  تنفيذ عدد من  األعضاء يف  الدول  الرابع  الرئييس  الربنامج 

للثقافة يف التنمية املستدامة عىل مستوى مختلف مجاالت السياسات، كما هو مبنيَّ يف الجدول التايل.

وستساهم اإلجراءات التي يتخذها قطاع الثقافة أيضاً يف تحقيق األهداف اإلنمائية املتفق عليها دولياً، بما يف ذلك خطة   0٥006
االتحاد األفريقي لعام ٢٠63 “أفريقيا التي نصبو إليها” وال سيما الطموح 5 “أن تكون ألفريقيا هوية ثقافية قوية 
وتراث مشرتك وقيم وأخالقيات مشرتكة”، والوثيقة الختامية ملسار ساموا للدول الجزرية الصغرية النامية، وبرنامج 
واتفاق   ،٢٠3٢٠١-٠5 للفرتة  الكوارث  مخاطر  من  للحد  ِسنداي  وإطار  نمواً،  البلدان  أقل  لصالح  اسطنبول  عمل 

باريس لعام ٢٠١5 بشأن تغري املناخ، والخطة الحرضية الجديدة لعام ٢٠١6.
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وزيادة  املسلحة  النزاعات  تعقيد  تزايد  بسبب  الالجئني  وأزمات  الناشئة  األمنية  للتحديات  املتوقع  التصاعد  ظل  ويف   0٥007
املتعلق باتفاقية الهاي لعام  الثقافة عمله  املناخ، سيعزز قطاع  املدنية نتيجة لتغرّي  الطبيعية واالضطرابات  الكوارث 
أجل  من  لها  واالستجابة  الطوارئ  لحاالت  بالتأهب  يتعلق  فيما  وكذلك  الرتاث،  حماية  بشأن  وبروتوكوليها   ١954
م  النزاعات والكوارث. ويف هذا الصدد، ستُقدَّ التدخل الفوري يف أعقاب  الدول األعضاء وقدرتها عىل  تعزيز استعداد 
يف  بما  للمنظمة،  التقنينية  الوثائق  مجموعة  إىل  استناداً  التقني  والدعم  القدرات  وبناء  السياسات  مجال  يف  املشورة 
ذلك االتفاقيات الثقافية فضالً عن اسرتاتيجية عام ٢٠١5 الخاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل حماية 
الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح وضميمتها بشأن الكوارث الطبيعية وخطة العمل املرتبطة 
بها. وفضالً عن ذلك، سيوضع صندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ وآلية االستجابة الرسيعة يف خدمة الدول األعضاء، 
اإلنساني  العمل  الثقافة يف  إدماج  للتمكني من  القطاع  الفاعلة خارج  الرشاكات االسرتاتيجية مع األطراف  مع تعزيز 

واالسرتاتيجيات األمنية وعمليات بناء السالم.

املناخ  تغري  آثار  من  التخفيف  يف  الثقافة  دور  وتعزيز  الثقافة  يف  املناخية  الطوارئ  حالة  لتأثري  التصدي  سيجري   0٥008
الدول األعضاء  الثقايف والطبيعي يف سياسات واسرتاتيجيات  والتكيف معه، وال سيما من خالل إدماج صون الرتاث 
الطبيعية  العلوم  قطاع  مع  وبالتعاون  التقنينية  وسياساتها  اليونسكو  أدوات  من  باالستفادة  املناخ،  بتغري  املتعلقة 
واللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة ١3 و١4 و١5. وستكون مواقع 
البحث والتعاون  إىل تعزيز  الرامية  الجهود  اليونسكو يف صميم  املتمتعة بتسميات  املواقع  العاملي وغريها من  الرتاث 
يف مجال تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي. وفضالً عن ذلك، سيعزَّز نقل ممارسات ومعارف الرتاث الثقايف غري 
املادي، بما يف ذلك ممارسات الشعوب األصلية الخاصة بإدارة األرايض واملياه، للتكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ 
للغات  الدويل  العقد  إطار  يف  ولغاتها  وثقافاتها  األصلية  الشعوب  معارف  تعزيز  بشأن  الثقافة  قطاع  عمل  يف سياق 

الشعوب األصلية )٢٠٢٢-٢٠3٢( وبالتنسيق مع برنامج نظم املعارف املحلية ومعارف الشعوب األصلية.

املجتمعات  بشيخوخة  املرتبطة  االختالل  أوجه  وتزايد  العالم  أنحاء  جميع  يف  املتسارع  الحرضي  التوسع  إىل  ونظراً   0٥009
أصبحت  االجتماعية،  املساواة  عدم  أوجه  تفاقم  عن  فضالً  أخرى  مناطق  يف  الديمغرايف  واالنفجار  املناطق  بعض  يف 
اليوم أمّس  الحاجة إىل حماية الرتاث وتسخري إمكانات االقتصاد اإلبداعي لبناء مجتمعات أكثر شموالً وعدالً وسالماً 
عن  املشرتكة  والذاكرة  واملصالحة  االجتماعي  التالحم  يف  املساهمة  أيضاً  وستُدعم  وقت مىض.  أي  يف  عليه  كانت  مما 
طريق إدراج مواقع متعددة الجنسيات يف قوائم االتفاقيات. ويف إطار الجهود الرامية إىل تنفيذ االتفاقيات والتوصيات 
الدول األعضاء  القدرات بغية دعم  السياسات وبناء  لتقديم املشورة يف مجال  بالثقافة، سيُضطلع بمبادرات  املتعلقة 
يف وضع وتنفيذ ورصد السياسات العامة لحماية الرتاث ونقله وتعزيز مشاركة املجتمعات املحلية بوصفها العوامل 
املولدة للتالحم االجتماعي والتنمية االقتصادية املستدامة. وسيسلَّط مزيد من الضوء عىل صون الرتاث الثقايف وتعزيزه 

وحفظه ونقله يف سياق اتفاقيتي عامي ١97٢ و٢٠٠3.

التعاون  الثقافية. وسيجري توطيد  للسلع والخدمات  العاملية  التجارة  االختالل يف  تقنية ملعالجة  م مساعدات  وستُقدَّ  0٥010
مع قطاعي االتصال واملعلومات والعلوم االجتماعية واإلنسانية لدعم قدرة الدول األعضاء عىل رصد ووضع السياسات 
أشكال  تنوع  إلنشاء وتوزيع  مسبقاً  األساسية بوصفه رشطاً  والحريات  اإلنسان  النهوض بحقوق  الثقافية يف سياق 

التعبري الثقايف من أجل املساهمة يف تحقيق هدف التنمية املستدامة ١6.

بما  الثقافية،  باملمتلكات  املرشوع  غري  االتّجار  مكافحة  إىل  الرامية  أنشطته  الثقافة  قطاع  سيعزز  ذلك،  عن  وفضالً   0٥011
تماشياً  والتدابري  السياسات  تنفيذ  السالم من خالل تشجيع  بناء  عمليات  وآثاره عىل  باملياه،  املغمور  الرتاث  ذلك  يف 
مع اتفاقيتي عامي ١97٠ و٢٠٠١، ودعم إعادة املمتلكات الثقافية وردها يف إطار اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز 
إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املرشوع، وتوعية الجهات املعنية الرئيسية 
وسيعزَّز  األخالقية.  املعايري  وضع  يشمل  بما  الفن،  سوق  يف  الفاعلة  األطراف  مع  التعاون  وتوطيد  قدراتها،  وبناء 
دور املتاحف ومجموعات التحف يف تحقيق التنمية والسالم واإلدماج االجتماعي بما يتماىش مع توصية عام ٢٠١5 

الخاصة باملتاحف ومجموعات التحف.
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أشكال  إنتاج  سبل  يغريان  اللذين  االصطناعي،  للذكاء  املذهل  والتطور  الرقمية  التكنولوجيات  أن  بالفعل  ويالحظ   0٥012
التعبري الثقايف ونرشها واالنتفاع بها وسبل صون الرتاث ونقله، يحتالن مكانة مركزية يف االقتصاد اإلبداعي. وسيكثف 
املدن  فيها  تؤدي  وشاملة  دينامية  محلية  إبداعية  اقتصادات  إقامة  إىل  الرامية  جهوده  الصدد  هذا  يف  الثقافة  قطاع 
واملؤسسات الثقافية الرئيسية دور مراكز للتجريب والتحول االجتماعي عن طريق إسداء املشورة يف مجال السياسات 
وتقديم الدعم التقني، وال سيما من أجل التصدي للتحديات الناشئة املرتبطة بتنوع وسائل اإلعالم، وأوضاع الفنانني 
يف  للتغريات  واستجابًة  الرقمية.  البيئة  يف  الثقافية  والخدمات  بالسلع  واالنتفاع  الثقافة،  مجال  يف  العاملني  واملهنيني 
احتياجات جديدة، سيعزز قطاع  املمارسات وظهور  اآلالت وتقادم بعض  األتمتة واستخدام  زيادة  العمل مع  سوق 
نتائج  نطاق  توسيع  بغية  ونهوجه  التعليم  اسرتاتيجيات  صميم  يف  الثقافة  لوضع  الرتبية  قطاع  مع  تعاونه  الثقافة 
ريادة  مجال  يف  واالبتكار  الئق  عمل  لشغل  املطلوبة  املهارات  وتنمية  الشباب  لدى  النقدي  التفكري  وتشجيع  التعلم 
ع تعليم الفنون والثقافة، والتعليم والتدريب يف املجال التقني  األعمال والوصول إىل األسواق. وفضالً عن ذلك، سيشجَّ
واملهني يف الصناعات الثقافية واإلبداعية، وإدماج الرتاث الحي يف التعليم بغية دعم تقديم تعليم جيد وشامل ومتكيف 
ونقل  للتعلم  أماكن  بوصفها  الثقافية  واملؤسسات  املتاحف  إمكانات  تسخري  تشمل  بوسائل  املحلية،  السياقات  مع 

املعرفة، دعماً لتحقيق هدف التنمية املستدامة 4 بشأن “التعليم الشامل والجيد”.

األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

األربعة ٢٠٢٢-٢٠٢5. وسيعزز قطاع  األعوام  الرابع خالل فرتة  الرئييس  الربنامج  أولويات  أفريقيا من بني  ستظل   0٥013
الثقافة دعمه للدول األعضاء األفريقية يف تنفيذ الوثائق التقنينية للمنظمة وبرامج محددة األهداف يف مجال الثقافة 
بغية تعزيز التنوع الثقايف واالقتصاد اإلبداعي، فضالً عن صون الرتاث من أجل تنفيذ خطة عام ٢٠3٠ وخطة االتحاد 
عمليات  تعزيز  مع   ،)٢٠٢3-٢٠١4( للتنفيذ  العرشية  وخطتها  إليها”  نصبو  التي  “أفريقيا   ٢٠63 لعام  األفريقي 

التكامل اإلقليمي وآلياته من خالل الثقافة.

عمله  الثقافة  قطاع  سيواصل   ،)٢٠٢4-٢٠١5( أفريقي  أصل  من  للمنحدرين  الدويل  العقد  يف  املساهمة  إطار  ويف   0٥01٤
عىل تشجيع التصديق عىل االتفاقيات الثقافية، وال سيما االتفاقيات التي سجلت معدالت انضمام منخفضة، وإدماج 
العالقات  قطاع  مع  بالتعاون  تنفيذها  يف  األفارقة  الخرباء  مشاركة  تعزيز  مع  الوطنية،  القانونية  األطر  يف  أحكامها 
غري  االتّجار  منع  عىل  األفريقية  األعضاء  الدول  قدرة  لتعزيز  خاص  اهتمام  وسيوىل  ألفريقيا.  واألولوية  الخارجية 
التوعية  ومبادرات  القدرات  بناء  برامج  منها  بوسائل  املتاحف،  تنمية  ودعم  ومكافحته  الثقافية  باملمتلكات  املرشوع 
الرامية إىل النهوض بتنفيذ اتفاقية عام ١97٠ وتوصية عام ٢٠١5 بشأن املتاحف ومجموعات التحف، وتعزيز إعادة 
أو  األصلية  بالدها  إىل  الثقافية  املمتلكات  إعادة  لتعزيز  الحكومية  الدولية  اللجنة  إطار  يف  وردها  الثقافية  املمتلكات 

ردها يف حالة االستيالء غري املرشوع من أجل إقامة مجتمعات مساملة وشاملة للجميع.

تعزيز  من خالل  وال سيما  إدارًة مستدامة،  وإدارته  األفريقي  والثقايف  الطبيعي  الرتاث  لدعم حماية  وستُبذل جهود   0٥01٥
قدرة الدول األعضاء األفريقية عىل تنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي لعام ١97٢، بغية تلبية الحاجة املتزايدة إىل ضمان 
صون الرتاث مع تعزيز التنمية املستدامة، واملساهمة يف إدراج املواقع األفريقية يف قائمة الرتاث العاملي، وحذف مواقع 
التنمية االجتماعية  إىل تسخري إمكانات االقتصاد اإلبداعي ألغراض  العاملي املعرض للخطر. وسعياً  من قائمة الرتاث 
مجال  والبرشية يف  املؤسسية  القدرات  الثقافة  قطاع  األفريقي، سيعزز  الشباب  تمكني  ودعم  املستدامة  واالقتصادية 
السينما  قطاعات  ذلك  يف  بما  األفريقية،  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  تنمية  إىل  الرامية  السياسات  وتنفيذ  تصميم 

واملوسيقى وفنون األداء والفنون البرصية والتصميم والكتب.
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األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

اإلبداعية  اآلفاق  األعضاء يف توسيع  الدول  األربعة ٢٠٢٢-٢٠٢5، دعم  األعوام  الثقافة، خالل فرتة  وسيواصل قطاع   0٥016
للنساء والفتيات وتمكني النساء بوصفهن األطراف الفاعلة الرئيسية يف الحفاظ عىل الرتاث وصونه وكذلك يف االقتصاد 
النساء  الجنسني وتمكني كل  املساواة بني  5 “تحقيق  املستدامة  التنمية  املساهمة يف تحقيق هدف  أجل  اإلبداعي من 
ذ أنشطة الربنامج الرئييس الرابع الرامية إىل دعم األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني  والفتيات”. وستُنفَّ
يف إطار تنفيذ االتفاقيات والربامج الثقافية واملبادرات املراعية للمنظور الجنساني والرامية إىل إحداث التغيري املنشود 

يف مجال املساواة بني الجنسني.

وباالستناد إىل نتائج خطة العمل الخاصة باملساواة بني الجنسني )٢٠١4-٢٠٢١( وبالتعاون مع قسم املساواة بني   0٥017
الجنسني، ستُتخذ إجراءات لزيادة عدد النساء يف عمليات وضع السياسات، واملناصب القيادية يف االقتصاد اإلبداعي، 
وصون الرتاث، وإدارة املمارسات ونقلها. ويف إطار جهود الدول األعضاء الرامية إىل وقف فقدان التنوع البيولوجي 
وإعادة تأهيل النظم اإليكولوجية الربية والبحرية، سيعزَّز إدماج معارف الشعوب األصلية وممارسات الرتاث الثقايف 
الصمود. وسعياً  املحلية عىل  املجتمعات  قدرة  تعزيز  بغية  اإلدارة  نظم  النساء، يف  تنقلها  التي  املادي، وال سيّما  غري 
الثقافة  الفنانات والعامالت يف مجال  إىل املساهمة يف إقامة قطاعات إبداعية أكثر شموالً واستدامة، ستُدعم مشاركة 
مساعدة  برامج  تصميم  منها  بوسائل  والرقمية،  الثقافية  للمحتويات  ومستخدمات  ومنتجات  مبتكرات  بوصفهن 
السياسات  األعضاء يف وضع وتنفيذ ورصد  الدول  الثقافة  اقتصادية واجتماعية وتنفيذها ورصدها. وسيدعم قطاع 
والتدابري الرامية إىل التصدي لخطاب الكراهية والرقابة والتمييز ضد الفنانات واملبدعات، وسيشجع املؤلفات الرامية 
القوالب  التي تعزز  املجحفة  التصورات  القضاء عىل  الجنسني بغية  املساواة بني  املنشود يف مجال  التغيري  إىل إحداث 

النمطية الجنسانية واألدوار االجتماعية املحددة سلفاً.

الفئات ذات األولوية

وستشجع  الثقافة.  قطاع  لدى  أولوية  ذات  رئيسية  مجموعة  ورشكاء،  التغيري  صانعي  بوصفهم  الشباب،  سيكون   0٥018
للشبان  النشطة  املشاركة   ،)٢٠١-٢٠٢١4( الشباب  بشأن  التنفيذية  االسرتاتيجية  نتائج  إىل  استناداً  اليونسكو، 
والشابات يف تصميم الربامج وتنفيذها من أجل تسخري إمكانات الثقافة والرتاث ملواجهة التحديات العاملية املعارصة. 
العالم، فإن قطاع  أنحاء  أي قطاع آخر يف جميع  أكرب من  الشباب  من  اإلبداعي يوظف عدداً  االقتصاد  أن  إىل  ونظراً 
الصناعات، وسيعرتف  املرتبطة بهذه  الثقافية واإلبداعية ومشاريعهم  الصناعات  الشباب يف  الثقافة سيعزز مشاركة 
بمساهمتهم من خالل جائزة اليونسكو الدولية للشباب واالقتصاد اإلبداعي التي أنشئت مؤخراً من أجل تشجيع فرص 
احتياجات  ملعالجة  عناية خاصة  الذات. وستوىل  الرفاه وتقدير  تعزيز  عن  العمل فضالً  وإيجاد فرص  الدخل  توليد 
الشابات من أفريقيا والدول الجزرية الصغرية النامية. وسيشارك الشباب يف عمليات وضع السياسات وسيساهمون 
يف وضع سياسات ثقافية أكثر استنارة وإنصافاً، ويف تعزيز الشفافية واإلحساس بامتالك األنشطة. وتماشياً مع غاية 
التنمية املستدامة 4-7 ومساهمًة يف منع التطرف العنيف، سيشارك الشباب يف مبادرات حماية الرتاث ونقله لتوسيع 
التفاهم، وتعزيز قدرتهم عىل حل  التاريخ املشرتك والخربات املشرتكة، وتعزيز  آفاقهم من خالل تسليط الضوء عىل 

النزاعات سلمياً.

املتناسب  غري  وتأثرها  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  من  العديد  تعيشها  التي  الخاصة  الضعف  لحالة  وإدراكاً   0٥019
الجهود  الرابع  الرئييس  الربنامج  سيعزز  كوفيد-١9،  وجائحة  املناخ  تغري  سيما  وال  عرصنا،  يف  العاملية  بالتحديات 
الرامية إىل حماية الثقافة وتعزيزها يف الدول الجزرية الصغرية النامية من أجل بناء قدرتها عىل الصمود والنهوض 
الجزرية  الدول  قدرة  عن  اليونسكو  تقرير  سياق  يف  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  وذلك،  فيها،  املستدامة  بالتنمية 
ر إمكانات مواقع الرتاث العاملي بوصفها مختربات للتنمية املستدامة والتكيف  الصغرية النامية عىل الصمود. وستسخَّ
مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، وسيجري النهوض باملعارف األصلية والتقليدية تماشياً مع املجال ذي األولوية 
الصناعات  ع  وستشجَّ اآلمنة”.  املحلية  واملجتمعات  السلمية  املجتمعات  “تعزيز  يف  واملتمثل  ساموا  مسار  يف  املحدد 
الثقافية واإلبداعية واملمارسات السياحية املستدامة من أجل إرساء األسس للتعايف من آثار جائحة كوفيد-١9 وتعزيز 

قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود.
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تركيز الربنامج الرئييس الرابع يف الفرتة 2022-202٥ أوالً    

الناتج ٥: إحكام تدابير حماية وتعزيز تنوع التراث وأشكال التعبير الثقافي 

تعزيز قدرات الدول األعضاء في مجال تحديد التراث المادي وحمايته وإدارته  5.CLT1 المخرج

الحرضي  التوسع  وضغوط  املناخ  تغري  آثار  ذلك  يف  بما  والطبيعي،  الثقايف  الرتاث  عىل  املتزايدة  للتهديدات  تصدياً   0٥020
الثقايف  الرتاث  املتعمدة عىل  الهجمات  السياحية غري املستدامة فضالً عن  املنظمة واملمارسات  والتنمية الحرضية غري 
الخاصة   ٢٠١١ عام  وتوصية   ١97٢ لعام  العاملي  الرتاث  اتفاقية  تنفيذ  عىل  العمل  سيجري  املسلحة،  والنزاعات 
القدرات  وتطوير  املبتكرة  االسرتاتيجيات  ووضع  الدويل  للتعاون  منصتني  بوصفهما  التاريخية  الحرضية  باملناظر 
املؤسسية والبرشية يف مجال حفظ الرتاث املادي والحفاظ عليه وإدارته إدارة مستدامة. وسيجري إزكاء الوعي بشأن 
مساهمة الرتاث الثقايف والطبيعي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف عام ٢٠٢٢ بمناسبة االحتفال بمرور 5٠ عاماً 

عىل اعتماد اتفاقية عام ١97٢.

الرتاث  تنوع  وتعزيز  حماية  تدابري  “إحكام   5 الناتج  تحقيق  يف  الرابع  الرئييس  الربنامج  سيساهم  املجال،  هذا  ويف   0٥021
وإدارة  البيولوجي  والتنوع  املناخي  بالعمل  النهوض  أجل  من  املعارف  “تعزيز   3 والناتج  الثقايف”  التعبري  وأشكال 
الرتاث  التفاقية  الرئاسية  الهيئات  عمل  اليونسكو  وستدعم  الكوارث”.  مخاطر  من  والحد  واملحيطات  املياه  شؤون 
العاملي لعام ١97٢ عن طريق التنفيذ الفعال للقرارات االسرتاتيجية املعتمدة. وسريكز هذا الدعم عىل تحسني أساليب 
تمثيلية  عاملي  تراث  قائمة  وضع  لضمان  الرتشيح  عملية  وإصالح  العاملي،  الرتاث  صندوق  استدامة  وتعزيز  العمل، 
وتعزيز  املقدمة،  الرتشيحات  نوعية  وتحسني  القوائم،  تسييس  مسألة  معالجة  طريق  عن  مصداقية  وذات  ومتوازنة 

التعاون والحوار بني الدول األطراف والهيئات االستشارية.

وسعياً إىل تعزيز الحفظ املستدام ملواقع الرتاث املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي، ستقدم مساعدات دولية، وذلك، عىل   0٥022
ع هياكل  سبيل املثال ال الحرص، من خالل صندوق الرتاث العاملي واالسرتاتيجيات املشرتكة للحفظ واإلدارة، وستشجَّ
م  اإلدارة القائمة عىل املشاركة من خالل إدراج املواقع العابرة للحدود وعرب الوطنية يف قائمة الرتاث العاملي. وسيُقدَّ
باملناظر  الخاصة   ٢٠١١ عام  وتوصية   ١97٢ لعام  العاملي  الرتاث  اتفاقية  تنفيذ  رصد  يف  األعضاء  الدول  إىل  الدعم 
دراسة  إجراء  ومن خالل  الدورية  التقارير  لتقديم  الثالثة  الدورة  يف سياق  وال سيما  وآثارهما،  التاريخية  الحرضية 

استقصائية عاملية ثالثة.

العاملي والتنمية املستدامة  التقني لتعزيز إدماج أحكام سياسة الرتاث  وستقدم املشورة يف مجال السياسات والدعم   0٥023
يف السياسات والربامج الوطنية، ودعم إدارة ممتلكات الرتاث العاملي من أجل تحقيق توازن مناسب بني صون الرتاث 

واألولويات اإلنمائية.

ستوضع  العاملي،  الرتاث  مواقع  عىل  املناخ  تغري  بآثار  الخاصة  السياسات  وثيقة  من  املحدثة  النسخة  مع  وتماشياً   0٥02٤
وتعزيز  معها،  والتكيف  املناخ  تغري  آثار  من  التخفيف  يف  األعضاء  الدول  دعم  بغية  القدرات  لبناء  وأدوات  مبادرات 
قدرة مواقع الرتاث العاملي عىل الصمود، وال سيما يف أفريقيا والدول الجزرية الصغرية النامية. وستُتخذ إجراءات لدعم 
حفظ التنوع البيولوجي من خالل صون الرتاث الطبيعي والبحري واملعلومات املجمعة من خالل عمليات تقييم األثر 
بغية املساعدة يف الحد من التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي، بما يف ذلك بالتعاون مع قطاع العلوم الطبيعية 
مواقع  حفظ  عىل  األعضاء  الدول  قدرة  لتعزيز  جهود  ستُبذل  وباملثل،  املحيطات.  لعلوم  الحكومية  الدولية  واللجنة 
الرتاث، ووضع  املستدامة ملوارد  الكوارث، واإلدارة  بالحد من مخاطر  يتعلق  العاملي وإدارتها، وال سيما فيما  الرتاث 

ممارسات السياحة املستدامة من خالل تعبئة مديري املواقع والخرباء واملجتمعات املحلية.
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الرتشيح لإلدراج يف  املؤقتة وملفات  القوائم  إعداد  األفريقية يف  الدول األعضاء  لتعزيز قدرات  اهتمام خاص  وسيوىل   0٥02٥
قائمة الرتاث العاملي، بوسائل منها التعاون مع مركز “صندوق الرتاث العاملي األفريقي” - وهو مركز من الفئة ٢، 
املتمثلة  العامة  األولوية  يف  واملساهمة   ١97٢ لعام  العاملي  الرتاث  اتفاقية  تنفيذ  دعم  بغية  األفريقيني  الخرباء  وحشد 

يف أفريقيا.

ذ برامج  القدرات. وستُنفَّ وسيعزَّز دور املرأة يف حفظ الرتاث وإدارته من خالل وضع اسرتاتيجيات ومبادرات لبناء   0٥026
تعليمية وتطوعية بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني لتشجيع مشاركة الشبان والشابات، بوصفهم رشكاء رئيسيني 

يف حماية الرتاث، من أجل تعزيز املساواة بني الجنسني فضالً عن تعزيز الشعور باالنتماء وروح التفاهم.

وستنفذ اليونسكو أنشطتها وتحقق هذا املخرج بالتعاون مع مجموعة من الرشكاء والشبكات. وسوف يتواصل تعزيز   0٥027
املشاركة النشطة للمجتمعات املحلية، بما يف ذلك النساء والشباب واملجتمع املدني والشعوب األصلية ومراكز الفئة ٢ 
وكرايس اليونسكو الجامعية، يف تنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي لعام ١97٢ من خالل إقامة رشاكات. وإضافًة إىل ذلك، 
التهديدات  من  العاملي  الرتاث  مواقع  لحماية  اسرتاتيجيات  أو  سياسات  اعتماد  تحفيز  إىل  الرامية  الجهود  ستستمر 

واألنشطة الضارة، بما يشمل الجهات املعنية من القطاع الخاص.

تعزيز قدرات الدول األعضاء في مجال مكافحة االتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية   5.CLT2 المخرج
وتشجيع إعادتها وردها، وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز دور المتاحف في المجتمعات

توفر اتفاقية عام ١97٠ واتفاقية عام ٢٠٠١ إطارين دوليني محوريني ملنع ومكافحة االتّجار غري املرشوع باملمتلكات   0٥028
أعمال  زيادة  إىل  يؤدي  حالياً  املسلحة  النزاعات  انتشار  أن  إىل  ونظراً  باملياه.  املغمور  الثقايف  الرتاث  ونهب  الثقافية 
التنقيب غري القانونية يف املواقع األثرية واالتّجار غري املرشوع بالقطع األثرية، وإىل أن جائحة كوفيد-١9 قد أحدثت 
اتفاقيتي عامي ١97٠ و٢٠٠١ من أجل تحقيق  تنفيذ  التشجيع بوجه خاص عىل  األوضاع، سيجري  تلك  يف  تفاقماً 
التكامل مع توصية عام ٢٠١5 بشأن املتاحف ومجموعات التحف ودعم عمل اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة 

املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املرشوع.

إعادة  لتعزيز  الحكومية  الدولية  اللجنة  وعمل  و٢٠٠١   ١97٠ عامي  التفاقيتي  الرئاسية  الهيئات  عمل  وسيُدعم   0٥029
اسرتاتيجية  قرارات  اعتماد  املرشوع من خالل  االستيالء غري  أو ردها يف حالة  األصلية  إىل بالدها  الثقافية  املمتلكات 
الثقايف” والناتج ١ “ضمان  التعبري  الرتاث وأشكال  الناتج 5 “إحكام تدابري حماية وتعزيز تنوع  تساهم يف تحقيق 
املعارف  “تعزيز  والناتج 3  للجميع”  الحياة  مدى  التعلم  فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل  واملنصف  الجيد  التعليم 
من أجل النهوض بالعمل املناخي والتنوع البيولوجي وإدارة شؤون املياه واملحيطات والحد من مخاطر الكوارث”. 
إىل بالدها  الثقافية  املمتلكات  إعادة  لتعزيز  الحكومية  الدولية  للجنة  الداخيل  النظام  ذلك مواءمة وتحديث  وسيشمل 
تبسيط  أجل  من   ١97٠ عام  اتفاقية  يف  األطراف  الدول  والجتماع  املرشوع  غري  االستيالء  حالة  يف  ردها  أو  األصلية 

وتعزيز قدرتهما عىل تيسري تسوية املنازعات املتعلقة بالرتاث الثقايف.

وسيوىل اهتمام خاص لتعزيز التصديق عىل اتفاقيتي عامي ١97٠ و٢٠٠١، وعمل اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز   0٥030
 ٢٠١5 عام  توصية  وتنفيذ  املرشوع،  غري  االستيالء  حالة  يف  ردها  أو  األصلية  بالدها  إىل  الثقافية  املمتلكات  إعادة 
يف  سيما  وال  السياسات،  مجال  يف  املشورة  وتقديم  القدرات  بناء  خالل  من  التحف  ومجموعات  باملتاحف  الخاصة 
الفعالة  الحفظ  سبل  لتوفري  عنها  غنى  ال  خطوة  ذلك  باعتبار  النامية،  الصغرية  الجزرية  والدول  األفريقية  البلدان 
والحماية القانونية الالزمة ضد االتّجار غري املرشوع واالستغالل التجاري للممتلكات الثقافية املنقولة والقطع األثرية 

املغمورة باملياه.
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وستعزز اليونسكو القدرات املؤسسية والقانونية والتقنية للدول األعضاء، وال سيما يف أفريقيا، لتعزيز مواءمة أطرها   0٥031
التقنينية مع اتفاقية عام ١97٠ وعمل اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية 
أو ردها يف حالة االستيالء غري املرشوع. وتحقيقاً لهذه الغاية، سيُضطلع بمبادرات لبناء القدرات من أجل دعم الدول 
األعضاء يف تحسني قوائم الجرد الوطنية، وتعزيز العناية الواجبة لسوق الفن، وزيادة تدابري الحفظ الوقائية الشاملة 
ق هذا العمل الذي  للممتلكات الثقافية، فضالً عن إعداد طلبات إعادة املمتلكات وردها وتقديم تلك الطلبات. وسينسَّ
سيساهم يف تحقيق غاية التنمية املستدامة ١6-4. وسيجري تحديد الخرباء األفريقيني وحشدهم للمساهمة يف تنفيذ 
اتفاقية عام ١97٠ ويف عمل اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف 

حالة االستيالء غري املرشوع، فضالً عن إتاحة تبادل الخربات فيما بني البلدان األفريقية.

باملياه  املغمور  الثقايف  الرتاث  القدرات من أجل حماية  لتنمية  بمبادرات  اتفاقية عام ٢٠٠١، سيُضطلع  مع  وتماشياً   0٥032
والتصدي الستخراجه غري األخالقي مع تعزيز انتفاع الجمهور به عىل نحو مسؤول. وسيعزَّز دور املؤسسات الثقافية 
مراعية  تعليمية  برامج  وضع  منها  بوسائل  الحياة،  مدى  والتعلم  النظامي  غري  للتعليم  أماكن  بوصفها  واملتاحف 

لالعتبارات الجنسانية بما يتماىش مع توصية عام ٢٠١5.

وسوف تُعزَّز الرشاكات مع الرشكاء املؤسسيني لليونسكو، بما يف ذلك املعهد الدويل لتوحيد القانون الخاص، واملنظمة   0٥033
العاملية للجمارك، ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة،  الجنائية )اإلنرتبول(، واملنظمة  الدولية للرشطة 
وشبكات   ،٢ الفئة  ومراكز  وترميمها،  الثقافية  املمتلكات  صون  لدراسة  الدويل  واملركز  للمتاحف،  الدويل  واملجلس 
االتحاد  مع  التعاون  توطيد  وسيتواصل  الجامعية.  اليونسكو  وكرايس  الشبكي،  وربطها  الجامعات  توأمة  برنامج 
األفريقي واملنظمات اإلقليمية األفريقية فضالً عن الهيئات الوطنية إلنفاذ القانون، وجهاز القضاء، واملؤسسات الثقافية 
الرئيسية، واملتاحف. وسيجري السعي إىل إقامة رشاكات جديدة مع األطراف الفاعلة يف سوق الفن ومنصات اإلنرتنت 

التي تبيع اآلثار بغية النهوض باملعايري األخالقية مثل املدونة الدولية لألخالقيات املهنية لتجار املمتلكات الثقافية.

التعاون  التنمية املستدامة )٢٠٢١-٢٠3٠(، سيجري توطيد  املتحدة لعلوم املحيطات من أجل  ويف سياق عقد األمم   0٥03٤
مع شبكة املحيطات التابعة لألمم املتحدة باالشرتاك مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات. وفضالً عن ذلك، 
م التعاون الدويل لتعزيز حماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه يف املياه الدولية، تماشياً مع اتفاقية األمم املتحدة  سيدعَّ

البحار. لقانون 

تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل التأهب لحاالت الطوارئ التي تؤثر في الثقافة والتخفيف من   5.CLT3 المخرج
حدتها واالستجابة لها على نحو أفضل، بما يشمل حاالت النزاع المسلح والكوارث

إن تأثري حاالت الطوارئ، بما يف ذلك النزاعات املسلحة والكوارث واالضطرابات املدنية، عىل الثقافة كبري ألن حاالت   0٥03٥
املجتمعات  وتمنع  معيشتها  سبل  من  الثقافيون،  واملهنيون  الفنانون  فيها  بما  بأكملها،  مجتمعات  تحرم  الطوارئ 
التقنينية يف  الوثائق  من  املتينة  املجموعة  وبناًء عىل  بها.  والتمتع  الثقافية  برتاثها وممارساتها  االنتفاع  املترضرة من 
مجال الثقافة، وال سيما اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح )١954( وبروتوكوليها )١954 
الثقافة  حماية  إىل  الرامية  اليونسكو  أنشطة  تعزيز  بُسبل  الخاصة   ٢٠١5 عام  باسرتاتيجية  واسرتشاداً  و١999(، 
وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح وضميمتها املتعلقة بالكوارث وخطط العمل املرتبطة بها، ستدعم 
األمانة الدول األعضاء يف تعزيز قدرتها عىل االستعداد والتصدي للعواقب واآلثار السلبية لحاالت الطوارئ عىل الثقافة.

وستساهم األنشطة يف تحقيق الناتج 5 “إحكام تدابري حماية وتعزيز تنوع الرتاث وأشكال التعبري الثقايف” والناتج 3   0٥036
من  والحد  واملحيطات  املياه  شؤون  وإدارة  البيولوجي  والتنوع  املناخي  بالعمل  النهوض  أجل  من  املعارف  “تعزيز 

مخاطر الكوارث” والناتج 7 “تعزيز اإلدماج ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية والقوالب النمطية”.
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الرئاسية التفاقية الهاي  الهيئات  اعتمدتها  التي  االسرتاتيجية  القرارات  تنفيذ  األنشطة عىل دعم  ناحية، سرتكز  فمن   0٥037
الثقافية  للممتلكات  الدولية  القائمة  يف  املمتلكات  إدراج  ذلك  يف  بما   ،١999 لعام  الثاني  وبروتوكولها   ١954 لعام 
املشمولة بالحماية املعززة، وتقديم املشورة يف مجال السياسات إىل الدول األعضاء فيما يتعلق بوضع وتنقيح واعتماد 
سياسات وطنية تتضمن أحكام الوثيقتني التقنينيتني املذكورين آنفاً وتفعيل آليات الرصد واملراقبة الخاصة بحماية 
م الدعم يف مجال السياسات والدعم التقني إىل الدول األعضاء فيما يخص  املمتلكات الثقافية. ومن ناحية أخرى، سيقدَّ
تنفيذ وثائق اليونسكو التقنينية، وال سيما فيما يتعلق بالتأهب ملواجهة املخاطر وحاالت الطوارئ واالستجابة لها يف 
العاجلة بما يتماىش مع أولويات  الكوارث، والتدخالت  املدنية والكوارث وما بعد  فرتات السلم والنزاع واالضطرابات 

إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة ٢٠١5-٢٠3٠.

بإنفاذ  املعنيني  واملهنيني  العسكريني  قدرات  ذلك  يف  بما  األعضاء،  الدول  قدرات  تعزيز  سيستمر  ذلك،  عن  وفضالً   0٥038
الثقافية من خالل تنظيم حلقات عمل إقليمية ووطنية، ودورات عرب اإلنرتنت، وتبادل  القوانني، يف حماية املمتلكات 
املمارسات الجيدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر واللجنة الدولية للدرع األزرق. وستستجيب اليونسكو 
لطلبات املساعدة الدولية التي تقدمها الدول األعضاء املترضرة من النزاعات أو االضطرابات املدنية أو الكوارث، وال 
سيما يف أفريقيا والدول الجزرية الصغرية النامية، من خالل صندوق حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح 
وصندوق الرتاث يف حاالت الطوارئ فضالً عن تفعيل آلية االستجابة الرسيعة. وستعزَّز قدرة اليونسكو عىل التدخل 

يف حاالت الطوارئ بفضل هذه األدوات التشغيلية.

وستظل أفريقيا محور تركيز الجهود الرامية إىل حماية املمتلكات الثقافية يف أوقات السلم والحرب، بما يشمل أوقات   0٥039
الدول  إىل تعزيز قدرة  الرامية  الجهود  التقني، وكذلك  القدرات والدعم  بناء  السياسات وأنشطة  االحتالل، من خالل 
األعضاء واملجتمعات املحلية عىل الصمود يف وجه حاالت الطوارئ، وذلك من خالل املساعدات الدولية، عىل سبيل املثال 

ال الحرص.

من  القدرات،  بناء  مبادرات  سياق  يف  سيما  وال  األنشطة،  جميع  يف  الجنسني  بني  املساواة  اعتبارات  إدراج  وسيظل   0٥0٤0
بني األولويات.

وستعزَّز الرشاكات مع الرشكاء املؤسسيني لليونسكو، وال سيما اللجنة الدولية للدرع األزرق، واللجنة الدولية للصليب   0٥0٤1
الدويل  واالتحاد  الدويل،  املحفوظات  ومجلس  واملواقع،  لآلثار  الدويل  واملجلس  للمتاحف،  الدويل  واملجلس  األحمر، 
الدويل لحماية  الثقافية وترميمها، والتحالف  املمتلكات  الدويل لدراسة صون  املكتبات، واملركز  لجمعيات ومؤسسات 
الرتاث يف مناطق النزاع، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ومعهد التدريب عىل عمليات السالم. وستستمر أيضاً 
الجهود الرامية إىل إدماج الثقافة يف اإلجراءات والعمليات اإلنسانية واألمنية وعمليات بناء السالم بالرشاكة مع الهيئات 

األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة واألطراف الفاعلة من خارج قطاع الثقافة.

تعزيز قدرات الدول األعضاء والمجتمعات المحلية في مجال تحديد التراث الحي وصونه وتعزيزه  5.CLT4 المخرج

سيجري السعي إىل تنفيذ اتفاقية عام ٢٠٠3 بشأن صون الرتاث الثقايف غري املادي بوصفها منرباً فريداً لصون الرتاث   0٥0٤2
الحي من أجل ضمان رفاه اإلنسان وكرامته وإبداعه وتمكني املجتمعات املحلية من التصدي آلثار جائحة كوفيد-١9 

وتزايد أوجه عدم املساواة وتغري املناخ والكوارث الطبيعية والنزاعات التي تؤدي إىل تفتيت مجتمعاتنا.

ويف إطار املساهمة يف تحقيق الناتج 5 “إحكام تدابري حماية وتعزيز تنوع الرتاث وأشكال التعبري الثقايف” والناتج ١   0٥0٤3
“تعزيز   3 والناتج  للجميع”  الحياة  مدى  التعلم  فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل  واملنصف  الجيد  التعليم  “ضمان 
مخاطر  من  والحد  واملحيطات  املياه  شؤون  وإدارة  البيولوجي  والتنوع  املناخي  بالعمل  النهوض  أجل  من  املعارف 
اعتماد  طريق  عن   ٢٠٠3 عام  التفاقية  واالستشارية  الرئاسية  للهيئات  السليمة  اإلدارة  األمانة  ستدعم  الكوارث”، 
قرارات اسرتاتيجية وتنفيذها. وستشمل اإلجراءات تحسني آليات التعاون واملساعدة الدولية، بما يف ذلك آليات اإلدراج 

يف القوائم التي تنص عليها االتفاقية، وتعزيز مشاركة املجتمع املدني يف تنفيذ االتفاقية.
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يتعلق  ما  ذلك  يف  بما  املستدامة،  التنمية  واسرتاتيجيات  سياسات  يف  الحي  الرتاث  إدماج  يف  األعضاء  الدول  وستُدعم   0٥0٤٤

يف  الحي. وسيجري  الرتاث  التجارية لصون  األبعاد  عن  والتعليم، فضالً  املناخ،  واملدن، وتغري  العامة،  بالصحة  منها 

األطر  بتعزيز  يتعلق  فيما  التقني  والدعم  العامة  القدرات والسياسات  بناء  األعضاء يف مجال  الدول  الصدد دعم  هذا 

املؤسسية واآلليات االستشارية واستخدام النهوج املجتمعية لصون الرتاث الحي من أجل تعزيز القدرة عىل التكيف 

الدول  وستُدعم  النامية.  الصغرية  الجزرية  والدول  أفريقيا  يف  سيما  وال  االجتماعي،  اإلدماج  ودعم  املناخ  تغري  مع 

األعضاء لالعرتاف بأهمية البعد الجنساني واملساواة بني الجنسني وتعزيزه فيما يخص صون الرتاث الحي. وإضافة 

إىل ذلك ويف إطار الجهود الرامية إىل إدماج الرتاث الحي يف التعليم، سيجري االضطالع بمبادرات إلرشاك الشباب يف 

ذلك  يف  بما  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  املساهمة  أجل  من  تغيري  وصناع  رشكاء  بوصفهم  املبذولة  الجهود 

تقدير التنوع الثقايف ومساهمة الثقافة يف التنمية املستدامة. وفضالً عن ذلك، ستُدعم الدول األعضاء يف إدماج الرتاث 

الحي يف اسرتاتيجيات التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها.

تنفيذ  رصد  لالتفاقية،  العام  النتائج  وإطار  الدورية  التقارير  لتقديم  املعززة  اآللية  إىل  استناداً  األمانة،  وستواصل   0٥0٤٥

اتفاقية عام ٢٠٠3 وآثارها بغية تحسني رصد مساهمة صون الرتاث الحي ونقله يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

الفئة ٢، وكرايس اليونسكو  وسيتواصل تعزيز مشاركة الشبكة اإلقليمية للمنظمات غري الحكومية املعتمدة، ومراكز   0٥0٤6

الجامعية، وغريها من شبكات الرتاث الثقايف غري املادي يف تنفيذ االتفاقية، مع إقامة رشاكات جديدة لتعزيز أنشطة 

بناء القدرات ومشاركة الشعوب األصلية والشباب يف صون الرتاث الحي ونقله.

تعزيز قدرات الدول األعضاء والمجتمع المدني من أجل حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي   5.CLT5 المخرج

والنهوض به عن طريق صناعات ثقافية وإبداعية دينامية وشاملة للجميع

من  الكثري  فقد ترضر  كوفيد-١9.  جائحة  بأزمة  الصناعات ترضراً  أشد  بني  من  هي  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات   0٥0٤7

بسبب  كبرياً  ترضراً  إيراداتهم،  يف  والجماهري  املادية  األماكن  عىل  كثرياً  يعتمدون  الذين  الثقافيني،  واملهنيني  الفنانني 

الدخل. وكان لجائحة كوفيد-١9 تأثري مبارش يف  التي أدت إىل وقف كامل لألنشطة وتدفقات  العامة  تدابري الصحة 

قدرة قطاع الثقافة عىل توليد وتوزيع أشكال تعبري فني جديدة ومضامني ثقافية جديدة تتجاوز البيئة الرقمية، مما 

إىل  املتسعة  الرقمية  الفجوة  تؤدي  قد  نفسه،  الوقت  العالم. ويف  أنحاء  الثقايف يف جميع  التعبري  أشكال  تنوع  حد من 

تفاقم أوجه عدم املساواة القائمة يف االنتفاع بالثقافة وتنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية، بما يشمل حدوث 

اتساع يف الفجوة بني الجنسني. وستُبذل جهود لسد هذه الفجوة وتمكني املجتمعات املحلية للشعوب األصلية يف املجال 

الرقمي إذ كثرياً ما تكون تلك املجتمعات مهمشة من حيث االنتفاع بالتقدم التكنولوجي.

الشمال  بلدان  التنقل بني  التي تعرتض  الثقافية، والحواجز  السلع والخدمات  تبادل  املستمرة يف  وإن أوجه االختالل   0٥0٤8

االجتماعي  والوضع  وداخلها،  البلدان  بني  الرقمية  بالتكنولوجيات  االنتفاع  يف  املساواة  عدم  وأوجه  الجنوب،  وبلدان 

بتعزيز  املتعلقة  اإلبداعي  االقتصاد  إمكانات  للخطر  تعّرض  تزال  ال  الثقافيني،  واملهنيني  للفنانني  الهش  واالقتصادي 

التنمية املستدامة والشاملة للجميع. وتوفر اتفاقية عام ٢٠٠5، بالتآزر مع توصية عام ١98٠ بشأن أوضاع الفنان، 

إطاراً محكماً للتعاون من أجل وضع سياسات وتدابري تدعم تنوع أشكال التعبري الثقايف واستدامة القطاعات الثقافية 

الدينامية والشاملة للجميع. واإلبداعية 

ووستساهم األنشطة يف تحقيق الناتج 5 “إحكام تدابري حماية وتعزيز تنوع الرتاث وأشكال التعبري الثقايف” والناتج ١   0٥0٤9

“تعزيز   8 والناتج  للجميع”  الحياة  مدى  التعلم  فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل  واملنصف  الجيد  التعليم  “ضمان 

أجل  من  عمل  وأطر  وقواعد  أخالقية  معايري  “وضع   9 والناتج  الرقمي”  العرص  يف  املهارات  وتنمية  املعارف  تبادل 

التصدي للتحديات التي تطرحها االبتكارات التكنولوجية والتحول الرقمي”.

يتماىش  بما  ورصدها  وتنفيذها  والتدابري  السياسات  رسم  يف  األعضاء  الدول  قدرات  لتعزيز  خاص  اهتمام  وسيوىل   0٥0٥0

لهذه  وتحقيقاً  للجميع.  وشاملة  وشفافة  تشاركية  عمليات  خالل  من   ١98٠ عام  وتوصية   ٢٠٠5 عام  اتفاقية  مع 

الغاية، ستُحشد الخربات املحلية واإلقليمية، وال سيما من أفريقيا والدول الجزرية الصغرية النامية، من خالل مرفق 
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املعنية  والجهات  الوطنية  للسلطات  التقني  والدعم  السياسات  مجال  يف  الدعم  تقديم  بغية  لالتفاقية  املعزز  الخرباء 
من املجتمع املدني، وال سيما يف مجاالت املعاملة التفضيلية، وتنوع أشكال التعبري الثقايف يف البيئة الرقمية، وتمكني 
النساء بوصفهن فنانات ومهنيات عامالت يف مجال الثقافة، وتنوع وسائل اإلعالم، والحرية الفنية. وسيستمر أيضاً 
الحوار الدويل، بما يف ذلك الحوار مع املجتمع املدني، بشأن هذه املجاالت ذات األولوية من خالل حركة “صمود الفن” 
رئيسية  أداة  يزال  ال  الذي  الثقايف،  للتنوع  الدويل  الصندوق  وسيعزَّز  السياسات.  وضع  إرشاد  بغية   )ResiliArt(

لتنفيذ االتفاقية يف البلدان النامية، من خالل اسرتاتيجية لجمع األموال والتواصل.

اتباع نهج تشاركي وشفاف وقائم  البيانات واملعلومات كأساس لوضع السياسات عن طريق  وسيظل جمع وتحليل   0٥0٥1
اللتني  التقنينيتني  بالوثيقتني  الخاصة  الرصد  آليات  مواءمة  فإن  الصدد،  هذا  ويف  األولويات.  بني  من  األدلة  عىل 
تشكالن أداتني حقيقيتني وتشاركيتني لرصد السياسات ستساهم يف رصد تنفيذ االتفاقية ومساهمتها يف تنفيذ خطة 
عام ٢٠3٠، وستسرتشد بأدوات إدارة املعارف الرئيسية مثل التقرير العاملي الخاص بآثار االتفاقية الذي يصدر كل 
أربع سنوات وغريه من املنشورات. وفضالً عن ذلك، سيجري تعزيز حرية التعبري، بما يف ذلك الحرية الفنية، بوصفها 

رشطاً أساسياً لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف بالتعاون مع قطاع االتصال واملعلومات.

ودعم  النسائية،  القيادة  وتعزيز  الثقافية،  الحوكمة  يف  املرأة  مشاركة  كفالة  عىل  الرتكيز  سينصب  ذلك،  إىل  وإضافًة   0٥0٥2
ومنتجات ومستخدمات  والرقمي  الثقايف  للمحتوى  مبتكرات  بوصفهن  الثقافة  مجال  يف  واملهنيات  الفنانات  مشاركة 

له، بوسائل منها تعزيز جمع البيانات ورصدها.

املدني،  الدولية واإلقليمية وشبكات املجتمع  املتحدة األخرى واملنظمات  التعاون مع وكاالت األمم  اليونسكو  وستعزز   0٥0٥3
القطاعات  يف  كوفيد-١9  جائحة  تأثري  إطار  يف  سيما  وال  الثقافة  مجال  يف  واملهنيني  الفنانني  مع  العمل  وستواصل 

واإلبداعية. الثقافية 

تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل زيادة مساهمة الثقافة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة   5.CLT6 المخرج
لعام 2030 ورصد تلك المساهمة وقياسها على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي

أدت جائحة كوفيد-١9 إىل اضطرابات شديدة يف القطاع الثقايف، مما أدى إىل تفاقم ضعف القطاع وإبراز أوجه الرتابط   0٥0٥٤
الوثيق بينه وبني االقتصاد العاملي. فقد أدت األزمة العاملية إىل تعليق العديد من ممارسات الرتاث الثقايف غري املادي، 
مع ما يرتتب عىل ذلك من عواقب وخيمة عىل الحياة االجتماعية والثقافية للمجتمعات املحلية. وأُغلق العديد من مواقع 
الرتاث العاملي واملؤسسات الثقافية، وأصبح الفنانون واملهنيون الثقافيون يواجهون مصاعب جمة يف تغطية نفقاتهم. 
إذ  املحلية.  واملجتمعات  األفراد  منظور  من  للثقافة  الحيوية  الرضورة  كوفيد-١9  جائحة  أبرزت  نفسه،  الوقت  ويف 
يُعّد الرتاث الثقايف واإلبداع محركني اقتصاديني ناقلني للهوية ومصدرين من مصادر كسب العيش للكثريين. وسعياً 
املناخ  وتغري  والهجرة  الحرضي  التوسع  زيادة  ومنها  الراهنة،  العاملية  التحديات  من  وغريها  الجائحة  مواجهة  إىل 
والتحول الرقمي وتزايد أوجه التفاوت االجتماعي ومخاطر الفقر، سيُدعم الدور التحوييل للثقافة يف السياسات العامة 

باالستفادة من اإلنجازات املحققة يف فرتة العامني املاضية وال سيما عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

وسرتكز األنشطة عىل دعم تكييف السياسات واالسرتاتيجيات الثقافية وتنقيحها يف سياق خطة عام ٢٠3٠، وكذلك   0٥0٥٥
الجزرية  والدول  أفريقيا  الرتكيز بوجه خاص عىل  اإلقليمية، مع  اإلقليمية ودون  السياسات واآلليات  تصميم وتنفيذ 
التنمية مثل  السياسات األخرى، بما يشمل اسرتاتيجيات  للثقافة يف مجاالت  الشامل  الدور  النامية، وتعزيز  الصغرية 
“خطة عام ٢٠63: أفريقيا التي نصبو إليها” وطموحها الخامس بوجه خاص، مع االستناد إىل نتائج تنفيذ موضوع 
االتحاد األفريقي لعام ٢٠٢١ “الفنون والثقافة والرتاث: مقومات بناء أفريقيا التي نصبو إليها”. وستساهم األنشطة 

يف تحقيق نواتج املنظمة ١ و3 و5 و7 و8.

ستعزز  املستدامة،  التنمية  تعزيز  يف  الثقافة  دور  لتقييم  الفعالة  الرصد  وأدوات  الجيدة  البيانات  أهمية  إىل  ونظراً   0٥0٥6
اليونسكو قدرات الدول األعضاء يف رصد البيانات وجمعها وتحليلها من أجل إلهام السياسات الثقافية املتكاملة القائمة 
واإلقليمي  والوطني  املحيل  املستوى  اإلنمائية عىل  والخطط  السياسات  يف  الثقافة  إدماج  ودعم  وإرشادها،  األدلة  عىل 
استناداً إىل الوثائق التقنينية للمنظمة يف مجال الثقافة. وستُستكمل هذه الجهود بتحليل عمليات االستعراض الوطنية 
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الرفيع املستوى املعني  املنتظمة للمنتدى السيايس  الدول األعضاء لتكون أساساً لالستعراضات  التي تعدها  الطوعية 
بالتنمية املستدامة الذي يُعقد تحت رعاية املجلس االقتصادي واالجتماعي بغية تحديد التقدم املحرز يف إدماج الثقافة 
يف السياسات اإلنمائية الوطنية وغريها من آليات السياسات القطرية لألمم املتحدة املتصلة بتنفيذ خطة عام ٢٠3٠.

ذ اإلطار املنهجي للمؤرشات املواضيعية لدور الثقافة يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠ أو مؤرشات  وسيُنفَّ  0٥0٥7
البيانات  وتحليل  جمع  يف  األعضاء  الدول  دعم  بغية  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  مع  بالتعاون   ٢٠3٠ لعام  الثقافة 
واإلحصاءات الثقافية عىل الصعيد القطري وعىل مستوى املدن. وبذلك، سيجري تشجيع اإلجراءات واالستثمارات يف 

مجال الثقافة بوصفها محركاً للتنمية االقتصادية املستدامة ورشطاً ال غنى عنه للتنمية االجتماعية والبيئية.

الثقافة  بني  التآزر  أوجه  تعزيز  التنوع:  أجل  من  “التعلم  القطاعات  بني  املشرتك  الربنامج  إطار  يف  جهود  وستُبذل   0٥0٥8
والتعليم بغية إقامة مجتمعات شاملة للجميع ومستدامة وقادرة عىل الصمود”، وباالشرتاك مع قطاع الرتبية، لتقديم 
إنمائية  اسرتاتيجيات  يف  الثقافة  وإدماج  وتنفيذها  الثقافية  السياسات  أجل رسم  من  األعضاء  الدول  إىل  دعم شامل 
التعليمية  واألدوات  املناهج  يف  الثقافة  وإدماج  للجميع  والشامل  الجيد  بالتعليم  النهوض  ذلك  يف  بما  نطاقاً،  أوسع 
والرتبوية بغية تعزيز فرص العمل يف مجال الثقافة واالبتكار يف مجال ريادة األعمال والوصول إىل األسواق، وتوسيع 
اآلفاق املتاحة للمتعلمني من خالل التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني يف التخصصات املتعلقة بالثقافة فضالً 

عن تعزيز الروابط بني الرتاث والتعليم.

دور  وتعزيز  الثقايف  والرتاث  البيولوجي  والتنوع  الثقايف  التنوع  عىل  املناخ  تغري  آثار  ملعالجة  أيضاً  جهود  وستُبذل   0٥0٥9
وتشجيع  املناخ  أعمال  جدول  يف  الثقافة  إدماج  خالل  من  معه  والتكيف  املناخ  تغري  آثار  من  التخفيف  يف  الثقافة 
الثقافية،  السياسات  بشأن  الحكومي  الدويل  والحوار  الدويل  التعاون  ويُعزَّز  األخرض. وسيواصل  االقتصاد  سياسات 
بوسائل منها االستفادة من إدماج الثقافة يف منتدى مجموعة العرشين ألغراض التعاون االقتصادي الدويل، ويف غريه 
عنرصاً  اإلدماج  هذا  بوصف  األعضاء،  الدول  من  بدعم  نطاقها  توسيع  جرى  التي  الحكومية  الدولية  املنتديات  من 

رئيسياً من عنارص االنتعاش االقتصادي واالجتماعي.

التنمية  تحقيق  بغية  واالبتكار  لإلبداع  دينامية  مراكز  بوصفها  وتعزيزها  التحويلية  املدن  قوة  تسخري  وسيجري   0٥060
املستدامة من خالل شبكة اليونسكو للمدن املبدعة. وستواصل الشبكة توطيد التعاون مع مدن الدول األعضاء وفيما 
بينها، ووضع حلول حرضية مبتكرة وفعالة للتصدي لتغري املناخ، وتحفيز االقتصاد اإلبداعي، واستغالل التكنولوجيا 
واالبتكار، والنهوض بالتعليم الجيد، وتشجيع العمالة، وجعل الثقافة واإلبداع عاملني اسرتاتيجيني وشاملني لتحقيق 

التنمية الحرضية املستدامة.

الطبيعية  والعلوم  والثقافة  الرتبية  مجاالت  يف  اليونسكو  ملدن  وبرامج  شبكات  ثماني  اليونسكو  مدن  منصة  وتضم   0٥061
والعلوم االجتماعية واالتصال واملعلومات، مما يعزز أوجه التآزر لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠ يف السياق 
الحرضي. وسيعتمد قطاع الثقافة عىل هذه اآلليات يف تعزيز التنمية الحرضية التشاركية والشاملة للجميع والنهوض 
باالقتصادات اإلبداعية املحلية من خالل دعم التدريب وتنمية قدرات املبدعني واملهنيني العاملني يف مجال الثقافة يف 

املناطق الحرضية، بمن فيهم النساء والشباب.

وسيجري النهوض بمعارف الشعوب األصلية وثقافتها ولغاتها من خالل فريق عمل اليونسكو املشرتك بني القطاعات   0٥062
املرتبطة  الشاملة  العاملية  العمل  وتنفيذ خطة   ،٢٠3٢٠٢٢-٢ األصلية  الشعوب  للغات  الدويل  العقد  بتنظيم  واملعني 
ولغاتها  وثقافتها  األصلية  الشعوب  معارف  “تعزيز  املعنون  القطاعات  بني  املشرتك  الربنامج  إطار  يف  وذلك  به، 
الشعوب  تمكني  بغية  األصلية  للشعوب  ثقافية  سياسات  وضع  لدعم  جهود  وستُبذل  اإلدماج”.  إىل  سبيالً  بوصفها 
املثال  الخاصة بها، وذلك، عىل سبيل  التقليدية  الثقايف واملعارف  التعبري  الثقايف وأشكال  األصلية ودعم صون تراثها 
ال الحرص، يف سياق التحضري للمؤتمر الدويل الحكومي القادم املعني بالسياسات الثقافية من أجل التنمية املستدامة 

)Mondiacult( لعام ٢٠٢٢.

وسيوىل اهتمام خاص لتعزيز الشبكات عىل املستوى اإلقليمي والوطني واملحيل، بالتعاون مع جهات منها املنظمات   0٥063
بغية  األخرى،  الرشيكة  والجهات  املدن  عن  فضالً  اإلنمائية  واملصارف  اإلقليمية  ودون  اإلقليمية  الحكومية  الدولية 
تعزيز مشاركتها يف رسم السياسات الثقافية وتنفيذها من خالل أنشطة رفيعة املستوى تشمل اجتماعات وحوارات 

دولية حكومية ودراسات مواضيعية وآليات إلسداء املشورة يف مجال السياسات وللتعاون امليداني.
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ثانياً  •  الربنامج الرئييس الرابع - مصفوفة النتائج

الناتج ٥: إحكام تدابير حماية وتعزيز تنوع التراث وأشكال التعبير الثقافي

تعزيز قدرات الدول األعضاء في مجال تحديد التراث المادي وحمايته وإدارته  5.CLT1 المخرج

أهداف عام ٢٠٢3خطوط األساسمؤشرات األداء

عدد الدول األعضاء التي تحمي ممتلكاتها المدرجة في قائمة التراث   - ١
العالمي في إطار تحقيق التنمية المستدامة، من خالل تنفيذ اتفاقية عام 

١97٢ لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وتوصية عام ٢٠١١ 
الخاصة بالمناظر الحضرية التاريخية، ومن خالل ما توفره اليونسكو من 

تعاون ومساعدة دولية

١٠5 دول، منها 3١ دولة في 
أفريقيا و9 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

75 دولة، منها ٢٠ دولة 
في أفريقيا و5 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي تلقت دعماً في مجال تحديد وإعداد المواقع التي   - ٢
يُحتمل ترشيحها لإلدراج في قائمة التراث العالمي 

6٠ دولة، منها ١5 دولة غير متاح
في أفريقيا و5 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

تعزيز قدرات الدول األعضاء في مجال مكافحة االتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتشجيع إعادتها   5.CLT2 المخرج
وردها، وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز دور المتاحف في المجتمعات

عدد الدول األعضاء التي لديها أطر تقنينية وطنية، ومؤسسات علمية أو   - ١
تقنية وطنية، وقوات شرطة متخصصة، وأنشطة وقوائم جرد تتماشى 

مع اتفاقية عام ١97٠ بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد 
وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

١35 دولة، منها 3٠ دولة في 
أفريقيا و٢٠ من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

١44 دولة، منها 35 دولة 
في أفريقيا و٢5 من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي لديها سياسات وتدابير وأنشطة لتعزيز إعادة   - ٢
الممتلكات الثقافية وردها تتماشى مع اتفاقية عام ١97٠ وعمل اللجنة 

الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها األصلية أو 
ردها في حالة االستيالء غير المشروع

١٠٠ دولة، منها ٢٠ دولة في 
أفريقيا ودولتان من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية

١١٠ دولة، منها ٢5 دولة 
في أفريقيا و4 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي لديها سياسات واستراتيجيات لحماية التراث   - 3
الثقافي المغمور بالمياه تتماشى مع اتفاقية عام ٢٠٠١ بشأن حماية 

التراث الثقافي المغمور بالمياه

66 دولة، منها 5 دول في 
أفريقيا و3 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

79 دولة، منها ١٠ دول 
في أفريقيا و6 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي لديها سياسات وتدابير وأنشطة لتعزيز وظائف   - 4
وأدوار المتاحف ومجموعات التحف، بوسائل منها تنفيذ توصية اليونسكو 

لعام ٢٠١5 الخاصة بالمتاحف ومجموعات التحف

5٠ دولة، منها ١٠ دول في 
أفريقيا و5 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

6٠ دولة، منها ١5 دولة 
في أفريقيا و١٠ من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية

المخرج CLT3.5 تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل التأهب لحاالت الطوارئ التي تؤثر في الثقافة والتخفيف من حدتها 
واالستجابة لها على نحو أفضل، بما يشمل حاالت النزاع المسلح والكوارث

عدد الدول األعضاء التي وضعت سياسات وآليات وتدابير أخرى لحماية   - ١
ممتلكاتها الثقافية في أوقات السلم وفي حالة نشوب نزاع مسلح، بوسائل 
منها تنفيذ اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 

)١954( وبروتوكوليها )١954 و١999(

١١ دولة، منها دولة واحدة في 
أفريقيا وليس منها أي دولة من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية

35 دولة، منها ١٠ دول في 
أفريقيا وواحدة من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي اتخذت تدابير ووضعت سياسات من أجل تنفيذ   - ٢
الوثائق التقنينية واالستراتيجيات الخاصة باليونسكو بفعالية فيما يتعلق 

بحاالت الطوارئ والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن مجلس األمن التابع 
لألمم المتحدة

3١ دولة، منها 8 دول في 
أفريقيا و3 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

4٢ دولة، منها ١٠ دول 
في أفريقيا و5 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي تلقت دعماً من صندوق التراث في حاالت الطوارئ   - 3
تلبيًة لطلباتها الخاصة بتعزيز القدرات أو المساعدة التقنية في مجال 

التأهب لحاالت الطوارئ أو االستجابة لها

65 دولة، منها ٢3 دولة في 
أفريقيا و١3 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

75 دولة، منها ٢8 دولة 
في أفريقيا و١5 من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية
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عدد الدول األعضاء التي تتلقى دعماً لتنفيذ أنشطة تعليمية وتدريبية   - 4
مراعية للمنظور الجنساني في مجال الثقافة في أوقات السلم وفي حاالت 

الطوارئ.

4٠ دولة، منها ١5 دولة غير متاح
في أفريقيا و7 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

ينطبق هذا املؤرش أيضاً عىل املخرج IP1.1 املشرتك بني القطاعات: "تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل االرتقاء بجودة التعليم وحفز اإلبداع وترويج    *
احرتام التنوع الثقايف".

تعزيز قدرات الدول األعضاء والمجتمعات المحلية في مجال تحديد التراث الحي وصونه وتعزيزه  5.CLT4 المخرج

عدد الدول األعضاء التي لديها سياسات واستراتيجيات وبرامج جديدة   - ١
أو منقحة لصون التراث الحي، بما في ذلك ما يندرج في خطط التنمية 

المستدامة وأطرها، على أن يتماشى كل ذلك مع اتفاقية عام ٢٠٠3 
الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي

6٠ دولة، منها ٢٠ دولة في 
أفريقيا و١٠ من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

6٠ دولة، منها 3٠ دولة 
في أفريقيا و١٠ من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي تصون التراث الحي صوناً مستداماً من خالل   - ٢
تعزيز آليات التعاون والمساعدة الدولية المندرجة في اتفاقية عام ٢٠٠3 

الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي

8٠ دولة، منها ٢5 دولة في 
أفريقيا و١5 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

9٠ دولة، منها 4٠ دولة 
في أفريقيا و١7 من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية

تعزيز قدرات الدول األعضاء والمجتمع المدني من أجل حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي والنهوض به عن   5.CLT5 المخرج

طريق صناعات ثقافية وإبداعية دينامية وشاملة للجميع

عدد الدول األعضاء التي لديها سياسات أو أطر تنظيمية أو تدابير أو   - ١
مبادرات جديدة أو منقحة لتعزيز صناعاتها الثقافية واإلبداعية، في 

مجاالت تشمل في البيئة الرقمية، بما يتماشى مع اتفاقية حماية وتعزيز 
تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠5

٢٠ دولة، منها 8 دول في 
أفريقيا وواحدة من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

35 دولة، منها ١5 دولة 
في أفريقيا ودولتان من 
الدول الجزرية الصغيرة 

النامية

عدد الدول األعضاء التي لديها سياسات أو أطر تنظيمية أو تدابير أو   - ٢
مبادرات جديدة أو منقحة لتحسين ظروف العمل والحقوق االجتماعية 

واالقتصادية للفنانين والمهنيين العاملين في مجال الثقافة، بوسائل منها 
تنفيذ توصية عام ١98٠ بشأن أوضاع الفنان، مع إيالء اهتمام خاص 

للفنانات ومهنيي الثقافة

١5 دولة، منها 8 دولة في 
أفريقيا وليس منها أي دولة من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية

٢5 دولة، منها ١٠ دول في 
أفريقيا ودولتان من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي نفذت سياسات وتدابير وبرامج لدعم المساواة   -3
بين الجنسين في قطاعي الثقافة واإلبداع، مع إيالء اهتمام خاص لسد 

الفجوة بين الجنسين وتمكين الفنانات من استحداث سلع وخدمات ثقافية 
وإنتاجها وتوزيعها

١8 دولة، منها 6 دول في 
أفريقيا وواحدة من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

3٠ دولة، منها ١٢ دولة 
في أفريقيا و3 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

المخرج CLT6.5 تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل زيادة مساهمة الثقافة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد 
تلك المساهمة وقياسها على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي

عدد اآلليات والصكوك العالمية أو اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو الوطنية   - ١
المعنية بالسياسات والتي تسّخر الثقافة بفعالية للمضي قدماً في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة

3٠ دولة، منها 5 دول في 
أفريقيا ودولتان من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية

4٠ دولة، منها 6 دول 
في أفريقيا و3 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي لديها سياسات وتدابير وأنشطة تقودها اليونسكو   - ٢
لدعم قياس ورصد مساهمة الثقافة في تحقيق أهداف خطة عام ٢٠3٠ 

وغاياتها، بما في ذلك مؤشرات الثقافة لعام ٢٠3٠

١٢5 دولة، منها ١7 دولة في 
أفريقيا و6 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

١35 دولة، منها ١9 دولة 
في أفريقيا و7 من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

عدد المبادرات والسياسات التي اضطلعت بها الدول األعضاء من خالل   - 3
المدن المبدعة والجهات المعنية األخرى والتي عززت اقتصادها اإلبداعي 

وساهمت في أبعاد إنمائية أخرى

٢4١ دولة، منها ١4 دول في 
أفريقيا و5 من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

38٢ دولة، منها ١9 دولة 
في أفريقيا و١3 من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي وضعت أو نفذت سياسات ومبادرات لحماية   - 4
وتعزيز ثقافة الشعوب األصلية، بما في ذلك المعارف والممارسات واللغات

١٠ دول، منها دولتان في 
أفريقيا وواحدة من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

٢٠ دولة، منها 4 دول في 
أفريقيا ودولتان من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية

ينطبق هذا املؤرش أيضاً عىل املخرج IP3.5 املشرتك بني القطاعات: "تعزيز قدرات الدول األعضاء ووعيها لحماية معارف الشعوب األصلية وثقافاتها ولغاتها    *

وصونها وتعزيزها".
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ثالثاً  •  موارد الربنامج الرئييس الرابع

الثقافة
امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 

٥3٤.6 مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

`الناتج / املخرج

التوزيع بحسب مصدر التمويل

املجموع3 الربنامج 
العادي1

الصناديق 
املدرة للدخل

المساهمات الطوعية
مجموع 

املساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 

املساهمات 
الطوعية

المساهمات 
المقررة 

لالتفاقيات

املساهمات 
الطوعية املتسلمة

الفجوة 
التمويلية

5.CLT1تعزيز قدرات الدول األعضاء في مجال تحديد 
التراث المادي وحمايته وإدارته

  ١3 896    -    -  6 45٢  4١ 76١  5١ 5٠١  99 71٤  113 609

5.CLT2تعزيز قدرات الدول األعضاء في مجال مكافحة 
 االتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

 وتشجيع إعادتها وردها، وحماية التراث الثقافي
 المغمور بالمياه، وتعزيز دور المتاحف في

المجتمعات

  7 9٠3    -    -    -  ٠ ٢46  ٢٠ 5٢6  22 ٥72  30 ٤7٤

5.CLT3تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل التأهب 
 لحاالت الطوارئ التي تؤثر في الثقافة والتخفيف

 من حدتها واالستجابة لها على نحو أفضل، بما
يشمل حاالت النزاع المسلح والكوارث

  5 4١٢    -    -    -  4١٠  7 585  7 99٥  13 ٤07

5.CLT4تعزيز قدرات الدول األعضاء والمجتمعات المحلية 
في مجال تحديد التراث الحي وصونه وتعزيزه

  8 673    -    -  4 ٠٠٠  7 758  ١5 9٠8  27 66٥  36 338

5.CLT5تعزيز قدرات الدول األعضاء والمجتمع المدني 
 من أجل حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي

 والنهوض به عن طريق صناعات ثقافية وإبداعية
دينامية وشاملة للجميع

  7 ٢69    -    -    -  ١١ 39١ ٢٠  ٠78  31 ٥68  38 837

5.CLT6تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل زيادة 
 مساهمة الثقافة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة

 لعام ٢٠3٠ ورصد تلك المساهمة وقياسها على
المستوى المحلي والوطني واإلقليمي

  5 ١7٢  -    -    -    ٠ 38١  4 7١6  7 097  12 268

933 2٤٤  610 196  ٤13 120  7٤٥ 6٥  ٤٥2 10  -    -    323 ٤8  المجموع، البرنامج الرئيسي الرابع

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ   ١

وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية. ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ  ٢

امليزانية تشمل مساهمة الربنامج الرئييس الرابع يف الربامج املشرتكة بني القطاعات واملخرجات املرتبطة بها، كما هو مبنيَّ يف اسرتاتيجية التنفيذ.  3
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االتصال والمعلومات البرنامج الرئيسي الخامس

االتصال  06001 وسائل  تسخري  يف  ورائد  أسايس  بدور  العالم،  يشهدها  التي  الرقمية  التحوالت  ظل  يف  اليونسكو،  تضطلع 
واملعلومات لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠ وخطة االتحاد األفريقي لعام ٢٠63. وتحتل اليونسكو مكانة 
الجميع  انتفاع  عىل  والتشجيع  اإلعالم،  وسائل  وتنمية  التعبري  حرية  تعزيز  تخولها  املتحدة  األمم  منظومة  يف  فريدة 
عىل  الرتكيز  مواصلة  مع  املستدامة،  والتنمية  السالم  لبناء  الرقمية  التكنولوجيا  من  واالستفادة  واملعارف،  باملعلومات 

أولويتيها العامتني املتمثلتني يف املساواة بني الجنسني وأفريقيا. 

وتضطلع املنظمة، من خالل برنامجها الرئييس الخامس، بدور محوري يف ترويج املعلومات وحمايتها باعتبارها منفعة  06002
وانتفاع  األساسية  الحريات  عن  الدفاع  خالل  من  الخصوص  وجه  عىل  ذلك  وتحقق  والسالم.  املستدامة  للتنمية  عامة 
الجميع باملعلومات، وهما عنرصان تتمحور حولهما غاية التنمية املستدامة ١6-١٠. ويمثل هذان العنرصان، إىل جانب 
أهداف  تحقيق جميع  نحو  رئيسيني  دفع  عاميَل  الجنسني،  بني  املساواة  تحقيق  إىل  الرامي   5 املستدامة  التنمية  هدف 

التنمية املستدامة والتصدي للتحديات واألزمات العاملية عىل نحو مستنري وشامل. 

وستواصل اليونسكو، بوصفها وكالة معنية باإلرشاف عىل تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة  06003
اإلفالت من العقاب، تعزيَز سالمة اإلعالميني ومكافحة اإلفالت من العقاب، مع إيالء اهتمام خاص للصحفيات. وسيزداد 
الحرية  هذه  بني  تربط  التي  بالصالت  وخارجها،  اإلنرتنت  شبكة  عىل  التعبري  حرية  تعزيز  سياق  يف  املنظمة،  اهتمام 

والحريات األكاديمية والعلمية والفنية. 

وستقّدم اليونسكو، يف إطار تصديها لتنامي التضليل اإلعالمي واملعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية، املشورَة بشأن  0600٤
السياسات املتّبعة يف هذا املجال، من خالل أطر تشمل اسرتاتيجية األمم املتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية، 
وذلك لضمان تقديم حلول تحرتم الحق يف حرية التعبري واالنتفاع باملعلومات، وتعزز يف الوقت نفسه شفافية املنصات 

اإللكرتونية وقدرات الصحافيني عىل تقديم معلومات موثوق بها من أجل معالجة هذه املسائل. 

وستواصل اليونسكو جهودها يف تنمية الصحافة الحرة واملتعددة واملستقلة، والتغلب عىل املصاعب التي تحول دون بقاء  0600٥
املؤسسات اإلعالمية من أجل ضمان استقالليتها. وستضع نصب عينيها مسألة ضمان املساواة بني الجنسني يف وسائل 
اإلعالم وعربها، وتعزيز املهارات الرئيسية لإلعالميني لتمكينهم من تغطية القضايا العاملية من قبيل األزمات الصحية 

وتغري املناخ، بطريقة محرتفة وآمنة. 

الرامية إىل  06006 اليونسكو، يف تصديها للتأثري املتزايد للتحوالت الرقمية يف املشهد اإلعالمي واملعلوماتي، أنشطتَها  وستدعم 
تعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية للجميع، بما يتماىش مع هدف التنمية املستدامة 4 املتعلق بالتعليم الجيد. وتهدف 
اإلجراءات الشاملة التي تقوم بها اليونسكو يف هذا املجال إىل تمكني املواطنني، وال سيما الشباب، من التحيل بالحكمة 
والتعقل عند تلقيهم املعلومات، وكذلك إىل مساعدتهم عىل مجابهة التضليل اإلعالمي وخطاب الكراهية والتطرف العنيف. 

وتعتزم اليونسكو، يف سعيها إىل سد الفجوات الرقمية واملعرفية املستفحلة، تنميَة الكفاءات الرقمية، ال سيما يف صفوف  06007
للروابط  خاصاً  اهتماماً  وستويل  الرقمي.  والتحول  االبتكار  مجايل  يف  الفعالة  املشاركة  من  لتمكينهم  والنساء  الشباب 
القائمة بني الدراية اإلعالمية واملعلوماتية واملهارات الرقيمة، ولبناء قدرة الناس عىل فهم تكنولوجيا االتصاالت وكيفية 
الحادي  القرن  يف  املطلوبة  باملهارات  لتزويدهم  واملتعلمني  واملعلمني  التعليم  نُظم  وستدعم  واستخدامها.  تطويرها 

والعرشين، بوسائل منها التعليم غري الرسمي وغري النظامي.

وستعزز اليونسكو مفهوم عاملية اإلنرتنت وستدعم السياسات التي تتيح للجميع االنتفاع بالتحول الرقمي، مسرتشدًة  06008
التقنيات  استحداث  إىل  وستسعى  املتعددة.  املعنية  الجهات  ومشاركة  واالنتفاع،  واالنفتاح،  اإلنسان،  حقوق  بمبادئ 
الرقمية التي تشمل الذكاء االصطناعي، وسلسلة الكتل، وإنرتنت األشياء، واستخدامها عىل أساس القيم األخالقية وحقوق 
اإلنسان. وستساعد مختلف الجهات املعنية عىل اغتنام الفرص املتاحة يف هذا املجال ومواجهة املصاعب املرتبطة بهذه 

التقنيات الناشئة. 
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وستواصل اليونسكو، بوصفها الوكالة املؤتمنة عىل رصد املؤرش ١6-١٠-٢ ألهداف التنمية املستدامة املتعلق بانتفاع  06009
الجمهور باملعلومات، تعزيَز الحق يف االنتفاع باملعلومات، وال سيما للفئات املهمشة، بغية عدم ترك أحد خلف الركب. 
وسيُعزَّز االنتفاع باملعلومات واملعارف من خالل إتاحة االنتفاع الحر باملعلومات العلمية، والبيانات املفتوحة، واملوارد 
التعليمية املفتوحة. وستواصل اليونسكو أيضاً، من خالل برنامج ذاكرة العالم، تعزيز صون الرتاث الوثائقي وإتاحة 

االنتفاع به، باعتباره مورداً قيّماً للتنمية املستدامة. 

وستثابر اليونسكو، يف إطار أنشطتها الرامية إىل تعزيز تعدد اللغات والتنوع اللغوي، عىل تعزيز لغات الشعوب األصلية،  06010
وحمايتها، وتنشيطها، وال سيما يف إطار العقد الدويل للغات الشعوب األصلية )٢٠٢٢-٢٠3٢( الذي أُسندت إىل املنظمة 

صفة وكالة األمم املتحدة الرائدة لتنفيذه.

وسيعّول الربنامج الرئييس الخامس عىل برنامجيه الدوليني الحكوميني وهما الربنامج الدويل لتنمية االتصال وبرنامج  06011
إىل تحقيق األهداف االسرتاتيجية الشاملة.  املعلومات للجميع، ملتابعة أعماله الشاملة يف مختلف مجاالت خربته، سعياً 
كما أنه سيواصل تعبئة رشيحة واسعة من الرشكاء، بما يتماىش مع هدف التنمية املستدامة ١7، لدعم تحقيق األهداف 

االسرتاتيجية األربعة كافة.

وستوسع اليونسكو، بما يتماىش مع الهدف االسرتاتيجي الثالث، نطاق أنشطتها الرامية إىل تعزيز حرية التعبري والحق يف  06012
االنتفاع باملعلومات )الناتج 6( وإحكام تدابري حماية وتعزيز تنوع الرتاث وأشكال التعبري الثقايف )الناتج 5(. وستعزز، 
والدراية  اإلعالم   وسائل  وتنمية  للجميع،  بها  االنتفاع  وإتاحة  املعلومات  انفتاح  الرابع،  االسرتاتيجي  الهدف  إطار  يف 
اإلعالمية واملعلوماتية، وبناء املهارات يف املجال الرقمي من أجل سد الفجوات الرقمية واملعرفية )الناتج 8(. وستضمن 

أيضاً اتّباع نهج شامل ومتعدد األطراف الستحداث التكنولوجيات الرقمية واستخدامها )الناتج 9(.

األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا

ستضاعف اليونسكو جهودها يف تعزيز حرية التعبري واالنتفاع باملعلومات، لإلسهام يف تنفيذ خطة االتحاد األفريقي لعام  06013
٢٠63 وخطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠، وذلك من خالل بناء القدرات وإسداء املشورة يف مجال السياسات املتبعة 

لسد الفجوات الرقمية واملعرفية املتجذرة. 

ووفقاً ملا هو مقرتح يف القرار ٢١٠م ت/٢٢، ستُبذل جهود ملساعدة أفريقيا عىل املشاركة يف التحول الرقمي وتمكينها من  0601٤
استغالل كامل طاقاتها يف هذا املجال. وستعمل اليونسكو، إضافًة إىل ذلك، عىل التوعية بشأن األهداف الرئيسية لخطة 
عام ٢٠3٠، ورصد تحقيقها، وال سيما غاية التنمية املستدامة ١6-١٠، املتعلقة بالحريات األساسية وانتفاع عامة الناس 

باملعلومات. 

الحقوق  0601٥ القضاء، لضمان  والعاملني يف مجال  املسؤولة  والجهات  الحقوق  قدرات أصحاب  بتعزيز  اليونسكو  وستقوم 
العاملية املتمثلة يف حرية التعبري واالنتفاع باملعلومات والعدالة وسيادة القانون. وستويل اهتماًما خاصاً لإلصالح القانوني 
لوسائل اإلعالم وبناء قدراتها يف فرتة االنتخابات. وستحظى مسألة تعزيز سالمة الصحفيني باألولوية عن طريق تكريس 

آليات وطنية وإقليمية لها. 

وستعزَّز التنمية التشاركية من خالل زيادة الدعم لضمان بقاء وسائل اإلعالم وتنميتها، بما يشمل وسائل إعالم املجتمع  06016
املحيل، وللحث عىل زيادة التنوع اإلعالمي يف القارة. وستعزز املنظمة، تماشياً مع إعالن أديس أبابا، الصحافة املستقلة 
وخطاب  الخاطئة  واملعلومات  اإلعالمي  بالتضليل  املتعلقة  التحديات  ملواجهة  واملعلوماتية،  اإلعالمية  والدراية  والجيدة 

الكراهية عىل شبكة اإلنرتنت. 
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الفاعلة الرئيسية وتقديم الدعم يف مجال السياسات من أجل تنشيط  06017 بناء قدرات األطراف  وستواصل اليونسكو أيضاً 
مشاركة أفريقيا يف عمليات االبتكار والتحول الرقمي الشامل للجميع التي تحرتم الرتاث الثقايف األفريقي وتعززه، بما 
يف ذلك اللغات والرتاث الوثائقي. وستويل عناية خاصة لتطوير الحلول املفتوحة، بما يف ذلك املوارد التعليمية املفتوحة 

والعلوم املفتوحة، لدعم بناء مجتمعات املعرفة الشاملة للجميع. 

وستعمل اليونسكو، يف إطار أنشطتها الرامية إىل دعم األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا والشباب، عىل ضمان مشاركة  06018
الشباب وبناء قدراتهم من خالل تعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم يف املجال الرقمي، ملساعدتهم عىل شق طريقهم يف البيئة 
املتغرية للمعلومات، واإلسهام يف التنمية املستدامة يف العرص الرقمي، والحد من الفجوة الرقمية. وستواصل اليونسكو، 
ترميز وإعداد  والفتيان عىل  الفتيات  تدريب   ،)YouthMobile( املحمولة”  باألجهزة  الشباب  من خالل مبادرة “تعلم 
تطبيقات لألجهزة املحمولة من أجل تحقيق التنمية املستدامة، مما يعزز فيهم روح املبادرة واالبتكار. وباإلضافة إىل ذلك، 
سيؤدي تكثيف الجهود يف القارة األفريقية إىل بناء قدرات الشباب وانخراطهم الحاسم يف وسائل اإلعالم واملعلومات من 

خالل تعزيز مهاراتهم يف مجال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية. 

األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

وستسعى اليونسكو إىل إدماج نهج يرمي إىل إحداث التغيري املنشود يف مجال املساواة بني الجنسني يف جميع األنشطة  06019
املراعية  والربمجة  الجنسني  بني  املساواة  تعميم  خالل  من  وذلك  واملعلومات،  االتصاالت  مجال  يف  بها  تضطلع  التي 

للمنظور الجنساني.

وستقوم اليونسكو، يف إطار املهمة املسندة إليها واملتمثلة يف تعزيز حرية التعبري وسالمة الصحفيني، بمضاعفة جهودها  06020
العاملي عن العنف الذي يتعرضن له عىل شبكة اإلنرتنت  لحماية الصحفيات وتشجيعهن، وإصدار بحث عىل الصعيد 
وخارجها للتوعية بشأن املخاطر املفرطة والتهديدات املحددة التي يواجهنها. وستقود حواراً عاملياً يف هذه املسألة بني 
إجراءات  إىل  األعضاء يف وضع سياسات وتدابري تستند  الدول  الحوار، وستدعم  املعنية وستعزز هذا  الجهات  مختلف 

لحماية الصحفيات. 

وإذ تدرك اليونسكو أن وسائل اإلعالم تعكس صورة املجتمع واألعراف االجتماعية وتؤثر فيهما، ستواصل دعوتها إىل  06021
تحقيق املساواة بني الجنسني يف وسائل اإلعالم وعربها. وستدعم اليونسكو بناء قدرات اإلعالميني وغريهم من الجهات 
املعنية فيما يخص املساواة بني الجنسني عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها، إضافة إىل إعداد ونرش املبادئ التوجيهية واألطر 
الرامية إىل تعزيز املساواة بني الجنسني يف سياسات وسائل اإلعالم ومضامينها، بسبل منها تعليم الصحافة. وتهدف 
هذه التدابري إىل تزويد منظومات وسائل اإلعالم باملعارف واألدوات الالزمة لوضع وتنفيذ سياسات تكفل املساواة بني 
الجنسني والتمثيل املتساوي يف املؤسسات اإلعالمية، وتعزز إدماج النهوج املراعية لقضايا الجنسني واملستجيبة للمطالب 
الجنسانية والكفيلة بإحداث التغيري املنشود يف مجال املساواة بني الجنسني يف جميع أوجه التغطية اإلعالمية. وأخريا، 
ستعمل اليونسكو عىل مكافحة القوالب النمطية القائمة عىل االنتماء الجنساني والتمييز يف املضامني اإلعالمية، وتعزيز 

التمثيل الشامل والخايل من التحيز لجميع االنتماءات الجنسانية.

وستواصل اليونسكو، يف سياق التحول الرقمي، املساعدة يف سد الفجوة الرقمية بني الجنسني، من خالل أنشطة التوعية  06022
والجهود الرامية إىل تطوير املهارات الرقمية لدى الفتيات والنساء. كما ستعمل عىل حشد خرباتها املتعددة التخصصات 
الناشئة والرقمية، وذلك مثالً  التكنولوجيات  الجنسني يف  القطاعات لتعزيز املساواة بني  العمل املشرتك بني  من خالل 
من خالل القضاء عىل التحيز الجنساني يف مجال الذكاء االصطناعي. وستعزز اليونسكو أيضا املساواة بني الجنسني 
الجميع  انتفاع  مجال  يف  الجنسني  بني  املساواة  وتعميم  واملعلوماتية،  اإلعالمية  الدراية  مجال  يف  إجراءاتها  خالل  من 
باملعلومات وتعدد اللغات، مع إيالء اهتمام خاص ألشكال التمييز املتشابكة التي تواجهها الشعوب األصلية وغريها من 

الفئات املهمشة.
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CI1.5 نهوض الدول 
األعضاء بقدراتها من 

أجل تعزيز وحماية 
التنوع اللغوي وتعدد 

اللغات، يف أطر منها 
العقد الدويل للغات 

الشعوب األصلية

CI6.9 نهوض الدول 
األعضاء بسياساتها 

املتعلقة بالتحول 
الرقمي الشامل للجميع 

وتنمية الذكاء 
االصطناعي، وتمكُّنها 
من معالجة الفجوات 

الرقمية واملعرفية، بما 
يف ذلك الفجوات بني 

الجنسني

CI2.6 اضطالع الدول 
األعضاء بتعزيز القدرات 

وإزكاء الوعي من أجل 
النهوض بالقواعد والسياسات 
املتعلقة بحرية التعبري وحرية 
الصحافة وسالمة الصحفيني، 
ومنهم الصحفيات، والحق يف 

االنتفاع باملعلومات عىل شبكة 
اإلنرتنت وخارجها

CI3.6 تمكني الدول األعضاء 
واملؤسسات اإلعالمية من 

تعزيز تنمية وسائل اإلعالم 
وتعددية هذه الوسائل، من 

خالل الربنامج الدويل لتنمية 
االتصال، عىل سبيل املثال ال 

الحرص

CI4.8 تمكني الدول األعضاء 
من النهوض بتعميم االنتفاع 

باملعلومات واملعارف بوسائل 
تشمل برنامج املعلومات 

للجميع، والحلول املفتوحة، 
وتحديد الرتاث الوثائقي 

وصونه وإتاحة االنتفاع به

CI5.8 اضطالع الدول 
األعضاء بتعزيز القدرات 

املؤسسية والبرشية من أجل 
إدماج الدراية اإلعالمية 

واملعلوماتية يف السياسات 
واالسرتاتيجيات، وسد 

الفجوات الرقمية واملعرفية، من 
خالل تنمية املهارات والكفاءات 

الرقمية، وال سيما يف صفوف 
النساء والفتيات والفئات 

املهمشة

 IP3.5 تعزيز قدرات الدول األعضاء 
ووعيها لحماية معارف الشعوب 

األصلية وثقافاتها ولغاتها وصونها 
وتعزيزها من خالل سياسات شاملة 

وإجراءات محددة الهدف 

تسهم املخرجات الستة جميعها يف تحقيق النواتج املدرجة يف الهدف االسرتاتيجي الثالث والهدف االسرتاتيجي الرابع ضمن نهج مشرتك بني القطاعات

IP4.8 تعزيز القدرات الوطنية
لتزويد املتعلمني من جميع األعمار، 
نساًء ورجاالً، بالكفاءات الرقمية 

ومهارات الدراية اإلعالمية 
واملعلوماتية 

 9.IP5 املخرج
 املشرتك بني القطاعات:

تعزيز القدرات املؤسسية من 
أجل االستفادة من مزايا الذكاء 
االصطناعي يف جميع مجاالت 

اختصاص اليونسكو، والتصدي 
يف الوقت نفسه للتحديات 

األخالقية وضمان استخدام 
التكنولوجيات الرقمية لتعزيز 

حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية وحمايتها

وإعمالها

الهدف االسرتاتيجي الرابعالهدف االسرتاتيجي الثانيالهدف االسرتاتيجي األول الهدف االسرتاتيجي الثالث
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الناتج ١
ضمان التعليم الجيد 

واملنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص 

التعلم مدى الحياة 
للجميع

الناتج ٢
تعزيز التنسيق الدويل 
لتحقيق هدف التنمية 

املستدامة٤،
ووضع برنامج 

العمل العاملي الخاص 
بالتعليم استناداً إىل 

البحث واالسترشاف 
واالبتكار

الناتج ٣  
تعزيز املعارف 

من أجل النهوض 
بالعمل املناخي 

والتنوع البيولوجي 
وإدارة شؤون املياه 

واملحيطات والحد من 
مخاطر الكوارث

الناتج ٤
تعزيز التعاون 

الدويل يف ميادين 
العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار

الناتج ٥
إحكام تدابري حماية 

وتعزيز تنوع الرتاث 
وأشكال التعبري 

الثقايف

الناتج ٦
تعزيز حرية التعبري 

والحق يف االنتفاع 
باملعلومات

الناتج ٧
تعزيز اإلدماج 

ومكافحة التمييز 
وخطاب الكراهية 
والقوالب النمطية

الناتج ٨
تعزيز تبادل املعارف 

وتنمية املهارات يف 
العرص الرقمي

الناتج ٩
وضع معايري أخالقية 

وقواعد وأطر عمل 
من أجل التصدي 

للتحديات التي 
تطرحها االبتكارات 

التكنولوجية والتحول 
الرقمي
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أوالً  •  الربنامج الرئييس الخامس: مجاالت الرتكيز يف الفرتة 2022-202٥ 

الناتج ٥: إحكام تدابري حماية وتعزيز تنوع الرتاث وأشكال التعبري الثقايف 

املخرج CI1.5: نهوض الدول األعضاء بقدراتها من أجل تعزيز وحماية التنوع اللغوي وتعدد اللغات، يف أطر منها 
العقد الدويل للغات الشعوب األصلية 2032-2022 

املصاعب

يتعرض أكثر من نصف اللغات املتداولة يف العالم لخطر االندثار وقد تندثر بحلول نهاية هذا القرن، مما سيلحق بالتنوع  06023
لغات  أو  استخداماً  األقل  اللغات  تزال  وال  جسيمة.  أرضاراً  والقيم،  املعارف  ونُظم  التقاليد،  واللغوي، وحماية  الثقايف 
الشعوب األصلية أقل حضوراً يف الخطاب السيايس واإلعالمي، وكذلك يف عملية اتخاذ القرارات. وينطوي ذلك عىل تهميش 
هذه املجتمعات من الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية. كما أنه يستتبع، يف أوقات األزمات، عدم إمكانية االنتفاع 

باملعلومات الحيوية، مما يؤثر بوجه خاص يف سكان املناطق النائية.

وقد أدى التحول الرقمي إىل تفاقم أشكال االستبعاد وإىل ظهور أشكال جديدة منه، وألحق أرضاراً مفرطة باملجتمعات  0602٤
املهمشة أصالً. فيجب اإلقرار، يف هذا الصدد، بأن تعدد اللغات عىل اإلنرتنت يمثل عنرصاً أساسياً من عنارص التنوع الثقايف 
لبناء مجتمعات شاملة للجميع ومساملة وعادلة وخالية من التمييز. وعىل سبيل املثال، ال يُقدَّر دور النساء والفتيات يف 
تعرضهن  يزيد من خطر  مما  الوطنية،  السياسات  يف  كاف  نحو  احتياجاتهن عىل  تراعى  وال  قدره  اللغات حق  حفظ 

للتمييز القائم االنتماء الجنساني كلما أردن الحصول عىل الخدمات العامة.

األمور التي يجب تغيريها

ال بد من بذل جهود إضافية لضمان اتخاذ إجراءات منسقة وشاملة كفيلة بالحفاظ عىل التنوع اللغوي وتعدد اللغات،  0602٥
وتعزيز استخدامهما عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها، سواء عىل الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو الدويل. ويجب أن تستند 
هذه اإلجراءات إىل أدوات وموارد وبيانات مالئمة يُسرتشد بها يف اتخاذ القرارات ووضع السياسات وتعزيز تعدد اللغات 

يف وسائل اإلعالم. كما أنها تستلزم تمثيل لغات األقليات، بما يف ذلك الشعوب األصلية.

التوعية والحوار بني مختلف الجهات  06026 التنمية املستدامة من خالل أنشطة  اللغوي لتحقيق  التنوع  ويجب إدراك أهمية 
املعنية عىل جميع املستويات. ويجب إيجاد حلول مشرتكة بما يتماىش عىل نحو وثيق مع مبادئ حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية، والسعي إىل القضاء عىل التمييز املوجه ضد الناطقني بلغات األقليات واللغات األقل استخداماً ولغات الشعوب 
األصلية. وينبغي لتلك الحلول أن تراعي األبعاد الجنسانية لتعدد اللغات، وخصوصاً فيما بتعلق بحفظ اللغات وتوارثها، 

وأن تضع يف الحسبان تداعيات التمييز القائم عىل االنتماء الجنساني.

اسرتاتيجية التنفيذ

وستعمل اليونسكو عىل التوعية بأهمية التنوع اللغوي يف تحقيق التنمية املستدامة الشاملة للجميع، وتعزيز القدرة عىل  06027
التالحم والصلح االجتماعيني. وستدعم أيضاً وضع سياسات لغوية شاملة وأطر  العاملية، وتحقيق  التحديات  مواجهة 
ترشيعية، وال سيما لتنفيذ توصية عام ٢٠٠3 بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع باملجال السيربني. 
املعلومات  اللغوي بوسائل تشمل برنامج  التعدد  الهادف إىل حماية  الدويل  التعاون  اليونسكو جهودها لدعم  وستعزز 
اللغوي،  التنوع  لحماية  ملموسة  إجراءات  اتخاذ  إىل  والدعوة  بالسياسات  املتعلق  الدويل  الحوار  تعزيز  بغية  للجميع، 

وال سيما يف سياق التحول الرقمي. 

٤1160م/٥ مشروع  االتصال والمعلومات



املنصات  06028 هذه  املجال. وستوفر  لهذا  مكرسة  وتقارير  منصات  إعداد  من خالل  املعارف  تبادل  يف  اليونسكو  وستسهم 
والتقارير بيانات حاسمة عن التنوع اللغوي، بما يف ذلك إجراء مسح للغات العالم ووصف حالتها، وستدعم عمليات 
البحث والتوثيق، وتقدم أدلة يُستنَد إليها يف عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بصون اللغة وحمايتها. وستدعم اليونسكو 
بوجه خاص الجهود الرامية إىل صون اللغات وتنشيطها يف أفريقيا ويف الدول الجزرية الصغرية النامية، باعتماد نهج 
يراعي االعتبارات الجنسانية. وباإلضافة إىل ذلك، ستعطي اليونسكو األولوية الستحداث أدوات لغوية ومجموعات بيانات 
الفضاء  يف  اللغات  املتعددة  باملعلومات  االنتفاع  تعزيز  بغية  األقليات،  ولغات  استخداماً  األقل  باللغات  وتكنولوجيات 

السيربني، وإيالء اهتمام خاص لالحتياجات والقدرات املحددة للنساء والفتيات.

للغات  06029 الدويل  العقد  تنظيم  املتحدة،  لألمم  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة  مع  بالتعاون  اليونسكو،  وستقود 
الشعوب األصلية )٢٠٢٢-٢٠3٢(. وستربز اليونسكو يف هذا اإلطار أهمية التعدد اللغوي يف تحقيق التنمية املستدامة 
والسالم، وستعمل عىل التوعية بشأن األوضاع الحرجة التي تعيشها األقليات اللغوية يف جميع أنحاء العالم، وتحشد الدعم 
واملوارد لحماية التنوع اللغوي وتعزيزه. وستدعم اليونسكو أيضاً تنمية القدرات، وتوطيد التعاون الشامل بني الجهات 
املسؤولة وأصحاب الحقوق، وتيسري تبادل املعارف، وتعزيز الحلول املستدامة من خالل التعاون الدويل واملشرتك بني 
اإلعالمية  السياسات  يف  ولغاتها  األصلية  الشعوب  تمثيل  تحسني  إىل  ذلك،  عن  اليونسكو، فضالً  القطاعات. وستسعى 
والعمليات املرتبطة بها، بسبل منها دعم استدامة وسائل اإلعالم الخاصة بالشعوب األصلية. و كما أن اليونسكو ستعتمد 
 )IP3( عىل خربتها وشبكاتها يف جميع مجاالت اختصاصها لدعم هذا العمل يف سياق الربنامج املشرتك بني القطاعات

بشأن “تعزيز معارف الشعوب األصلية وثقافتها ولغاتها بوصفها سبيالً إىل اإلدماج”.

اللغات؛ وكذلك يف  06030 التعليم الشامل للجميع واملتعدد  الناتج ١ فيما يتعلق بمسائل  ويسهم هذا املخرج أيضاً يف تحقيق 
تحقيق الناتج 3 بفضل الربط بني لغات الشعوب األصلية واملعارف املحلية ومعارف الشعوب األصلية؛ وتحقيق الناتج 7 

الذي يرمي إىل تعزيز اإلدماج ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية والقوالب النمطية.

الرشاكات

املعني  06031 الدائم  املتحدة  األمم  منتدى  مثل  القائمة،  الدولية  واآلليات  األطر  خالل  من  التعاون  أوارص  اليونسكو  ستوطد 
املعني  الوكاالت  بني  املشرتك  الدعم  وفريق  األصلية،  الشعوب  بحقوق  املعنية  الخرباء  وآلية  األصلية،  الشعوب  بقضايا 
بقضايا الشعوب األصلية، وكذلك مع أعضاء األرسة األوسع لألمم املتحدة واليونسكو. وستعزز اليونسكو تعاونها مع 
أفريقيا والدول  املدني يف  الوطنية، واألوساط األكاديمية، ومنظمات املجتمع  اللغوية، والسلطات  املؤسسات والشبكات 
الجزرية الصغرية النامية، وستساعد عىل ترسيخ التحالفات بني عدة قطاعات لدعم التنوع اللغوي وتعزيزه، مع إيالء 

اهتمام خاص لضمان تمثيل نساء الشعوب األصلية وفتياتها وشبابها.

الناتج 6: تعزيز حرية التعبري والحق يف االنتفاع باملعلومات 

املخرج CI2.6: اضطالع الدول األعضاء بتعزيز القدرات وإزكاء الوعي من أجل النهوض بالقواعد والسياسات املتعلقة 
بحرية التعبري وحرية الصحافة وسالمة الصحفيني، ومنهم الصحفيات، والحق يف االنتفاع باملعلومات عىل شبكة 

اإلنرتنت وخارجها

املصاعب

تؤدي وسائل اإلعالم املستقلة والحرة دوراً أساسياً يف تحقيق التنمية املستدامة، من خالل الرتويج للمعلومات باعتبارها  06032
منفعة عامة. وهي، إذ توفر معلومات موثوقاً بها للمواطنني، تمّكن أصحاب الحقوق من املشاركة يف الحياة الديمقراطية 

واملساهمة يف مساءلة الجهات املسؤولة.
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بيد أن الصحفيني يتعرضون العتداءات دائمة تؤدي إىل نشوء بيئة غري آمنة ألداء عملهم، وتعرقل ظهور وسائل إعالم  06033
حرة ومستقلة. وقد سجل مرصد اليونسكو للصحفيني القتىل ١١57 حالة قتل يف صفوف الصحفيني بني عامي ٢٠٠6 
املتابعة  غياب  بفعل  املشكلة  وتتفاقم هذه  املايض.  العقد  أيام خالل  أربعة  كل  يُقتل عموماً صحفي  كان  إذ  و٢٠١9، 
القضائية وارتفاع معدل اإلفالت من العقاب الذي ال يزال سائداً، إذ لم تبّلغ الدول األعضاء إال عن ١3 يف املائة من حاالت 

القتل التي تمكنت من حلها.

التطور  0603٤ ويمثل  الخصوصية.  وحماية  باملعلومات  واالنتفاع  التعبري،  حرية  عىل  متزايداً  تأثرياً  الرقمي  للتحول  أن  كما 
الذين  التنظيمية  والجهات  السياسات  لواضعي  تحدياً  الصدد  هذا  يف  اإللكرتونية  املنصات  ودور  الرسيع  التكنولوجي 
ينبغي لهمالتكيف مع هذه التغريات من خالل تحفيز العوامل الخارجية اإليجابية مثل التعددية واملشاركة، والتصدي 

للعوامل الخارجية السلبية، مثل التضليل اإلعالمي أو خطاب الكراهية.

األمور التي يجب تغيريها

املجال وتتيح نشوء  0603٥ الدولية يف هذا  املعايري  تتماىش مع  قانونية وأطر سياسات  أطر  الظروف من وضع  بد يف هذه  ال 
إيالء  الرقمي. وينبغي  بالتحول  باملعلومات، يف سياق يتسم  الصحفيني، واالنتفاع  التعبري، وسالمة  بيئة مواتية لحرية 
اهتمام خاص لسالمة الصحفيات ولألوقات الحرجة مثل االنتخابات واالحتجاجات، مع الحرص عىل بناء قدرات الجهات 

املسؤولة عىل ضمان حرية التعبري وسالمة الصحفيني.

ويجب أن تكون املنصات اإللكرتونية يف العرص الرقمي أكثر شفافية وأن تخضع ملزيد من املساءلة، وثمة حاجة إىل اتخاذ  06036
تدابري تستند إىل حوار متعدد األطراف ملواجهة التضليل اإلعالمي وخطاب الكراهية، مع التقيد باملعايري الدولية املتعلقة 
بحرية التعبري وحقوق اإلنسان. ويستلزم تحقيق غاية التنمية املستدامة ١6-١٠ أيضاً بذل جهود لتعزيز اعتماد وتنفيذ 

قوانني بشأن االنتفاع باملعلومات، إذ إن أكثر من 6٠ بلداً ال يزال يفتقر إىل مثل هذه األطر القانونية.

اسرتاتيجية التنفيذ

سيواصل الربنامج الرئييس الخامس، يف الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5، دعم الدول األعضاء يف تعزيز املعايري والسياسات املتعلقة  06037
وستنهض  خارجها.  أو  اإلنرتنت  شبكة  عىل  سواء  باملعلومات،  االنتفاع  يف  والحق  الصحفيني،  وسالمة  التعبري،  بحرية 
املستدامة ١6-١٠-٢  التنمية  املؤتمنة عىل مؤرش  الوكالة  املستدامة ١6-١٠، بصفتها  التنمية  بتحقيق غاية  اليونسكو 
املتعلق بانتفاع الجمهور باملعلومات، والوكالة املساهمة يف تنفيذ املؤرش ١6-١٠-١ املتعلق بحماية الحريات األساسية. 
وستُعزَّز هذه الجهود باالعتماد عىل التوعية من خالل فعاليات منها األنشطة الطليعية لليوم العاملي لحرية الصحافة، 

واليوم الدويل إلنهاء اإلفالت من العقاب عىل الجرائم املرتكبة ضد الصحفيني، واليوم الدويل لتعميم االنتفاع باملعلومات.

وستواصل اليونسكو قيادة الجهود الدولية الرامية إىل حماية الصحفيني عن طريق تنسيق تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة  06038
بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب، واملساهمة يف عملية االستعراض العاملي الدوري، ورصد عمليات 
قتل الصحفيني وحاالت اإلفالت من العقاب، وتوعية الحكومات ووسائل اإلعالم بشأن ضمان سالمة الصحفيني. وستعزز 
اليونسكو سيادة القانون عن طريق بناء قدرات األطراف القضائية الفاعلة والجهات املكلفة بإنفاذ القانون عىل تطبيق 
التحديات  مواجهة  وعىل  الصحفيني،  وسالمة  باملعلومات  واالنتفاع  التعبري  بحرية  املتعلقة  واإلقليمية  الدولية  املعايري 
املتصلة بالتكنولوجيات الرقمية واإلنرتنت. وستعزز اليونسكو عىل وجه الخصوص، الجهود التي تبذلها يف هذا املجال يف 

القارة األفريقية، بالتعويل عىل االتفاقات القائمة والتعاون الوثيق مع الجهات املعنية اإلقليمية والوطنية.

ترشيعات  06039 بتنفيذ  املكلفة  املتخصصة  الهيئات  فيها  بما  املسؤولة،  الجهات  مع  لعملها  استكماالً  اليونسكو،  وستسعى 
االنتفاع باملعلومات، إىل بناء قدرات أصحاب الحقوق، بما يف ذلك الجهات املعنية يف وسائل اإلعالم، ونقابات الصحفيني، 
ومنظمات املجتمع املدني التي تعمل عىل تعزيز شفافية املعلومات واالنتفاع بها، واألوساط األكاديمية، وذلك من خالل 

تنمية القدرات وإقامة التحالفات واالضطالع بالرتويج.
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وسيسهم هذا املخرج أيضاً يف تحقيق الناتج 5 ألنه ذو صلة بالروابط القائمة بني حرية التعبري وتنوع أشكال التعبري  060٤0
الثقايف. وسيواَصل البحث يف أوجه التآزر الشاملة بني حرية التعبري والحرية األكاديمية والعلمية والفنية. كما أن تدابري 
التصدي لتحديات التضليل اإلعالمي وخطاب الكراهية ستسهم يف تحقيق الناتج 7، مع صون حرية التعبري يف الوقت 
نفسه. وسيُنظر عىل النحو الواجب يف تبعات التحول الرقمي عىل حرية التعبري والحق يف االنتفاع باملعلومات يف إطار 

الهدف االسرتاتيجي الرابع وما يرتبط به من نواتج.

الرشاكات

ستعمل اليونسكو عىل تعزيز ومؤازرة الرشاكات مع الجهات املعنية الرئيسية، بما يف ذلك كيانات األمم املتحدة، واملجتمع  060٤1
املدني، واملؤسسات اإلعالمية، واألوساط األكاديمية، واملنظمات الحكومية الدولية، والهيئات الوطنية، وال سيما الحكومات، 
والفروع الترشيعية والقضائية، والهيئات التنظيمية والهيئات العامة. وسيجري إنشاء و/أو تعزيز الشبكات املواضيعية 
واإلقليمية املتخصصة بالتعاون مع املكاتب امليدانية. وسيتيح التعاون املؤسيس مع املؤتمر الدويل ملفويض اإلعالم عىل 

وجه الخصوص العمَل مع ما يقرب من 6٠ وكالة متخصصة مكلفة بتنفيذ الترشيعات املتعلقة باالنتفاع باملعلومات.

املخرج CI3.6: تمكني الدول األعضاء واملؤسسات اإلعالمية من تعزيز تنمية وسائل اإلعالم وتعددية هذه الوسائل، من 
خالل الربنامج الدويل لتنمية االتصال، عىل سبيل املثال ال الحرص

املصاعب

تمثل وسائل اإلعالم التعددية واملستقلة عنرصاً رئيسياً يف تحقيق التنمية املستدامة، ألنها تمكن املواطنني من املساهمة  060٤2
بنشاط يف تنمية مجتمعاتهم. ويكتيس دور وسائل اإلعالم، بما يف ذلك وسائل اإلعالم املجتمعية، أهمية حاسمة يف فرتة 
دوراً  أيضاً  وتؤدي  املناخ.  تغري  مثل  العاملية  التحديات  مواجهة  من  املجتمعات  تمكني  ويف  الطوارئ،  وحاالت  األزمات 
رئيسياً يف التصدي النتشار املعلومات املضللة وخطاب الكراهية، ويف النهوض باملساواة بني الجنسني، سواء يف وسائل 

اإلعالم أو عربها.

وكان للتحول الرقمي أثر عميق عىل منظومة وسائل اإلعالم وعىل استدامة املؤسسات اإلعالمية، وأدت جائحة كوفيد-١9  060٤3
إىل تفاقمه. ويمثل هذا األثر، الذي كان وقعه أكرب عىل وسائل اإلعالم الصغرية واملتوسطة، بما يف ذلك وسائل إعالم املجتمع 
املحيل، صعوبة تعرتض سبيل تحقيق التعددية والتنوع يف وسائل اإلعالم. وتربز أوضاع األزمات يف الوقت نفسه الدور 
املهم لوسائل اإلعالم يف توفري معلومات موثوق بها وقائمة عىل الوقائع لجميع فئات املجتمع، بما يف ذلك الجماعات التي 

يصعب الوصول إليها واملهمشة.

األمور التي يجب تغيريها

يجب وضع وتعزيز سياسات ترمي إىل دعم تنمية وسائل اإلعالم وتعدديتها، وتدعيم قدرتها عىل البقاء، مع مراعاة أثر  060٤٤
التحول الرقمي والتحديات التي يواجهها قطاع اإلعالم يف أوقات األزمات. وينبغي أيضا أن تتلقى وسائل اإلعالم الدعم 
الكايف من حيث تنمية القدرات، لضمان التغطية املهنية للمجاالت التي تتسم بأهمية يف تحقيق التنمية املستدامة، بما يف 

ذلك املساواة بني الجنسني والقضايا العاملية مثل تغري املناخ.

ويلزم مضاعفة الجهود لتعزيز املساواة بني الجنسني وتمثيل األقليات أو الفئات املحرومة عىل جميع املستويات، سواء يف  060٤٥
وسائل اإلعالم أو عربها. ويشمل ذلك ضمان التمثيل املتوازن للنساء والفئات املهمشة داخل املؤسسات اإلعالمية. ويجب 
أيضاً اتخاذ تدابري لضمان إدراج املساواة بني الجنسني يف السياسات واملمارسات اإلعالمية، بوسائل منها تحسني التغطية 

املهنية لقضايا املساواة بني الجنسني، واعتماد نهج يراعي االعتبارات الجنسانية لتغطية جميع القضايا.
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اسرتاتيجية التنفيذ

ستعتمد اليونسكو عىل مواطن قوتها الجامعة للتخصصات من خالل اعتماد نهج مشرتك بني القطاعات لتنمية وسائل  060٤6
واملساواة  املستدامة  التنمية  مثل  املستعِرضة،  القضايا  يف  الشاملة  املنظمة  خربة  من  واالستفادة  والتعددية،  اإلعالم 

بني الجنسني.

املعنية يف  060٤7 والجهات  األعضاء  الدول  إىل  الدعم  بتقديم  االتصال،  لتنمية  الدويل  برنامجها  اليونسكو، من خالل  وستقوم 
وسائل اإلعالم لتنفيذ مشاريع ترمي إىل تنمية وسائل اإلعالم وتعزز تعددية وسائل اإلعالم وقدرتها عىل البقاء، وتؤدي إىل 

تحسني التنوع يف املؤسسات اإلعالمية ومضامني اإلعالم.

وستضع اليونسكو مبادئ توجيهية وأطراً عملية ترمي إىل مساعدة اإلعالميني واملؤسسات اإلعالمية يف وضع سياسات  060٤8
التنمية املستدامة.  التي لها أهمية بالغة يف تحقيق  املهنية للقضايا  التغطية  شاملة للجميع وتنفيذها، من أجل تعزيز 
وسريكَّز االهتمام بوجه خاص عىل تدعيم املساواة بني الجنسني يف وسائل اإلعالم، وتعزيز التقارير املهنية والقائمة عىل 

األدلة بشأن تغري املناخ.

وإضافًة إىل ذلك، ستدعم اليونسكو تعليم الصحافة والبحوث من خالل املساعدة التقنية وبناء القدرات، بوسائل منها  060٤9
الشمال  بني  الثالثي  التعاون  وتيسري  بتشجيع  اليونسكو  وستقوم  األخرى.  العملية  واألدوات  التعليمية  املناهج  وضع 
والسياقات،  البلدان  والخربات عرب  املعارف  تبادل  املعنية من خالل  الجهات  قدرات جميع  لتعزيز  والجنوب  والجنوب 

وستشجع الجهات املعنية املتعددة عىل تويل زمام األمور لتعزيز استدامة املبادرات.

وستدعم اليونسكو بوجه خاص تنمية وسائل اإلعالم يف أفريقيا والدول الجزرية الصغرية النامية، بناًء عىل املبادرات  060٥0
السابقة والجارية يف هذه الدول األعضاء، ومن خالل زيادة الرتكيز عىل بناء قدرات وسائل اإلعالم فيما يتعلق بالتصدي 

آلثار الكوارث الطبيعية وتغري املناخ، التي تُلحق بهاتني املنطقتني أرضاراً متزايدة.

وستواصل اليونسكو الدعوة إىل تحقيق املساواة بني الجنسني يف وسائل اإلعالم ومن خاللها ودعم إنشاء بيئات مؤاتية  060٥1
لتعزيز حرية التعبري والتمثيل املتنوع لجميع االنتماءات الجنسانية. وسيوىل اهتمام خاص، يف هذا الصدد، لوضع وتنفيذ 
مؤرشات مراعية لالعتبارات الجنسانية يف وسائل اإلعالم، وتعميم املساواة بني الجنسني يف أطر السياسات األخرى ذات 

الصلة باملوضوع.

وانطالقاً من بناء قدرات الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية يف مجال إعداد التقارير املهنية عن تنمية قدرات الصحفيني  060٥2
واملؤسسات اإلعالمية من أجل تعزيز الجانب املهني يف إعداد التقارير عن تغري املناخ والكوارث وحاالت األزمات، سيسهم 
هذا املخرج أيضاً يف الناتج 3 »تعزيز املعارف من أجل النهوض بالعمل املناخي والتنوع البيولوجي وإدارة شؤون املياه 

واملحيطات والحد من مخاطر الكوارث«.

الرشاكات

ستعمل اليونسكو عىل تعزيز وتوطيد الرشاكات مع الجهات املعنية الرئيسية، بما يف ذلك السلطات والوزارات الوطنية  060٥3
والعاملون يف  واإلقليمية  الدولية  اإلعالمية  واملنظمات  اإلعالم،  لوسائل  املنظمة  والجهات  اإلعالم،  بتنمية وسائل  املعنية 
مجال اإلعالم. وستدعم اليونسكو أيضاً إنشاء الشبكات املواضيعية واإلقليمية املتخصصة وتعزيزها، بالتعاون الوثيق 
مع شبكة املكاتب امليدانية لليونسكو، والرابطات اإلعالمية ووسائل اإلعالم، والجامعات واملؤسسات التعليمية، فضالً عن 

املجتمع املدني واملنظمات غري الحكومية.
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الناتج 8: تعزيز تبادل املعارف وتنمية املهارات يف العرص الرقمي 

املخرج CI4.8: تمكني الدول األعضاء من النهوض بتعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف، بوسائل منها تنفيذ برنامج 
املعلومات للجميع، واستخدام الحلول املفتوحة، وتحديد الرتاث الوثائقي وصونه وإتاحة االنتفاع به

املصاعب

لنئ كانت التكنولوجيات الرقمية تكفل االنتفاع باملعلومات واملعارف عىل نحو عادل وشامل، فإن الجهات املعنية ال تزال  060٥٤
استخدامها وإعادة توزيعها بطريقة  بها وتكييفها وإعادة  املعارف واالنتفاع  استحداث  تواجه عقبات تعرتض سبيل 
مستدامة. وتنبع هذه العقبات من املصاعب املرتبطة بإتاحة االنتفاع باملعلومات، والقدرة عىل استحداث املعلومات املتاحة 
بموجب ترخيص مفتوح وإعادة استخدامها، والقدرة عىل تحّمل تكاليفها، وشفافية املعلومات فيما يتعلق باستعراض 

األقران، والشواغل املتعلقة بالخصوصية، واملسائل املتصلة باالستدامة.

ويمثل الرتاث الوثائقي، بما يف ذلك الرتاث الرقمي، مورداً قيماً لدعم انتفاع الجميع باملعلومات. ولكن يمكن اتخاذ مزيد  060٥٥
من اإلجراءات لالنتفاع باملعلومات عن طريق تحديد الرتاث الوثائقي وصونه وإتاحة االنتفاع به من خالل برنامج ذاكرة 
العالم. وقد بيّنت جائحة كوفيد-١9 مدى أهمية مؤسسات الذاكرة بوصفها هيئات مؤتمنة عىل الرتاث الوثائقي، ومدى 

فائدتها للتنمية املستدامة، وال سيما فيما يتعلق بالتصدي لألزمات والحد من خطر الكوارث وإدارته.

األمور التي يجب تغيريها

ال بد من الحصول عىل دعم لتنفيذ الضمانات التي تتيح للجمهور االنتفاع باملعلومات. ويشمل ذلك بناء القدرات من  060٥6
أجل ضمان حفظ السجالت ورصدها بطريقة مناسبة، فضالً عن تدابري إلتاحة االطالع عىل البيانات الرسمية مع احرتام 

الخصوصية يف الوقت نفسه.

التعليمية املفتوحة، واالنتفاع الحر باملعلومات العلمية، والربمجيات الحرة  060٥7 التي تشمل املوارد  أثبتت الحلول املفتوحة، 
واملفتوحة املصدر، والبيانات املفتوحة، قدرتها عىل دعم التدفق الحر للمعلومات واملعارف، ومن ثَم عىل مواجهة التحديات 
العاملية واإلسهام يف التنمية املستدامة. وثمة حاجة إىل وضع إطار شامل يرمي إىل دعم اعتماد الحلول املفتوحة وتعميمها 
عىل نطاق واسع، وإىل بناء القدرات الكفيلة بإتاحة االنتفاع بها واستخدامها؛ وإسداء املشورة التقنية لرسم السياسات 
املرتبطة بها وتنفيذها؛ ووضع آليات تتيح إنتاجها واستخدامها ونرشها عىل نحو شامل؛ وتوفري الدعم الستحداث نماذج 

تتيح استدامتها واالبتكار يف مجالها. 

وتعد البيانات يف الوقت نفسه رضورية إلحراز تقدم يف البحوث، وتغذية نُظم الذكاء االصطناعي. ويجب تلبية الحاجة  060٥8
البلدان وفيما بينها، والعمل عىل سدها.  الرقمية داخل  الفجوات  بالبيانات ملنع حدوث  املتزايدين عىل االنتفاع  والطلب 
ولذلك، ينبغي تقديم املزيد من الدعم لعملية استحداث البيانات املفتوحة ونرشها، وتحسني إمكانية استعمالها يف التعلم 

اآليل. وينبغي مواكبة ذلك بعمليات الحوكمة املتعددة األطراف، ملعالجة مسألتي الخصوصية والحقوق الرقمية.

املستدامة.  060٥9 للتنمية  الوثائقي  الرتاث  أهمية  بشأن  التوعية  تعزيز  يلزم  بها،  االنتفاع  وإتاحة  املعلومات  صون  ولضمان 
ويجب رسم السياسات املالئمة وتعزيز القدرات لدعم مؤسسات الذاكرة وغريها من األطراف الفاعلة الرئيسية يف صون 
الرتاث الوثائقي وإتاحة االنتفاع به؛ ويجب مواصلة تعزيز االسرتاتيجيات امللموسة الكفيلة بصونه وإتاحة االنتفاع به، 
عن طريق تدابري منها الرقمنة والحد من مخاطر الكوارث. ويمكن يف هذا الصدد استخدام السجل الدويل لربنامج ذاكرة 
العالم قناًة لبناء القدرات فيما يخص تحديد الرتاث الوثائقي ذي األهمية التاريخية والعاملية، وال سيما يف أفريقيا والدول 

الجزرية الصغرية النامية.
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اسرتاتيجية التنفيذ

االنتفاع  06060 تعميم  عىل  تقوم  التي  للجميع  الشاملة  املعرفة  مجتمعات  بناء  تعزيز  عىل  السياق  هذا  يف  اليونسكو  ستعمل 
اليونسكو يف  املثال ال الحرص. وستشجع  باملعلومات واملعارف، وذلك من خالل برنامج املعلومات للجميع، عىل سبيل 
هذا السياق، عىل إدماج الحلول املفتوحة يف السياسات واالسرتاتيجيات، بسبل منها اتباع نهوج مالئمة للنساء والشباب. 
إدماج  وستعزز  املفتوحة،  التعليمية  املوارد  بشأن   ٢٠١9 عام  توصية  تنفيذ  يف  األعضاء  الدول  اليونسكو  وستدعم 
سياق  يف  املنظمة،  وستقوم  واالسرتاتيجيات.  السياسات  يف  املفتوحة  التعليمية  باملوارد  يتعلق  فيما  املتبعة  املمارسات 
الطرائق  املفتوحة، بتقييم مختلف  الحر باملعلومات والبيانات  الحرة واملفتوحة املصدر، واالنتفاع  تعزيزها للربمجيات 
املتّبعة يف عملية استحداث املعارف وتوزيعها، وال سيما الشفافية، واستكشاف مدى توافر املنشورات املفتوحة وغريها 
من البيانات. وسرتكز الجهود املبذولة لتيسري تبادل املعارف والتعاون الدويل والحوار املتعلق بالسياسات املتبعة يف هذه 
املجاالت، تركيزاً خاصاً عىل إقامة تعاون فيما بني بلدان الجنوب وبني بلدان الشمال وبلدان الجنوب. وسرتكز اليونسكو 
أفريقيا  املفتوحة، يف  العلمية  املفتوحة والبيانات  التعليمية  املوارد  املفتوحة، وال سيما  الحلول  بوجه خاص عىل تعزيز 

والدول الجزرية الصغرية النامية.

التطبيقات  06061 دعم  بغية  بها،  واالنتفاع  املفتوحة  البيانات  من  املزيد  إلتاحة  البيانات  إدارة  آلية  أيضاً  اليونسكو  وستدعم 
املبتكرة. وسيسهم ذلك يف النهوض بالعلوم املفتوحة، وال سيما يف إطار توصية اليونسكو بشأن العلوم املفتوحة )التي 
يجري إعدادها حالياً(. وستقوم اليونسكو، فضالً عن ذلك، بحشد الدعم لتنمية قدرات األوساط التقنية من أجل تحسني 

استخدام مجموعات البيانات غري املتحيزة، ولوضع حلول مفتوحة معززة بالذكاء االصطناعي.

وستواصل اليونسكو تعزيز مكانة برنامج ذاكرة العالم وإبرازه بوصفه إطاراً للتعاون يف مجال الرتاث الوثائقي. وستقوم  06062
اليونسكو بالتوعية بشأن أهمية الرتاث الوثائقي، وستدعم وضع السياسات يف هذا الصدد، ألغراض تشمل تنفيذ توصية 

عام ٢٠١5 بشأن صون الرتاث الوثائقي، بما يف ذلك الرتاث الرقمي، وإتاحة االنتفاع به.

وستدعم اليونسكو إنشاء وتعزيز لجان وطنية وإقليمية لذاكرة العالم، وال سيما يف أفريقيا والدول الجزرية الصغرية  06063
النامية. وستسهم يف وضع سياسات وآليات لحماية املحفوظات من أجل صون الرتاث الوثائقي، يف إطار االسرتاتيجيات 
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. وستستفيد البلدان املعرضة للكوارث من هذا اإلجراء عىل وجه الخصوص، بما فيها 
الدول الجزرية الصغرية النامية. وستعزز املنظمة أيضاً إمكانات التكنولوجيات الرقمية يف مجال صون الرتاث الوثائقي 
وإتاحة االنتفاع به، بوسائل منها برنامج تعزيز استدامة مجتمع املعلومات عىل الصعيد العاملي )PERSIST(، وستدعم 

صون رموز مصدر الربمجيات واالنتفاع بها بوصفها تراثاً وثائقياً.

ويسهم هذا املخرج يف تحقيق الناتج 3، فيما يتعلق بإسهام الحلول املفتوحة يف تعزيز املعارف ذات الصلة باإلجراءات  0606٤
املتعلقة باملناخ واإلدارة البيئية، فضالً عن توطيد الروابط بني صون الرتاث الوثائقي والحد من مخاطر الكوارث. ويسهم 
الرتكيز عىل صون الرتاث الوثائقي وإتاحة االنتفاع به أيضاً يف تحقيق الناتج 5 وإضافًة إىل ذلك، يسهم هذا املخرج أيضاً 
التعليمية  القيمة  املفتوحة وتسخري  التعليمية  املوارد  الهدفني االسرتاتيجيني األول والرابع، من خالل تعزيز  يف تحقيق 

للرتاث الوثائقي، وكذلك من خالل الصلة الوثيقة بني االنتفاع باملعلومات وعمليات التحول الرقمي.

الرشاكات

التنمية  0606٥ اليونسكو يف هذا املجال عىل نحو وثيق مع خطة االتحاد األفريقي لعام ٢٠63 وغريها من أطر  يتماىش عمل 
اإلقليمية، فيما يتعلق بصون املعارف وتبادلها من أجل تحقيق التنمية العادلة واملستدامة. وستتحاور املنظمة مع مجموعة 
واسعة من الجهات املعنية، وال سيما الحكومات واملنظمات غري الحكومية والرشكاء من القطاع الخاص واألطراف الفاعلة 
الرئيسية املتخصصة يف الحلول املفتوحة والرتاث الوثائقي. وستقوم اليونسكو بتعبئة الشبكات والتحالفات القائمة، بما 
يف ذلك االئتالف النشيط املعني باملوارد التعليمية املفتوحة، ولجان ذاكرة العالم، وشبكات مؤسسات الذاكرة، ومؤسسات 

البحوث، ومنصات التكنولوجيا، فضالً عن كرايس اليونسكو الجامعية ومراكز الفئة ٢. 
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املخرج CI5.8: اضطالع الدول األعضاء بتعزيز القدرات املؤسسية والبرشية من أجل إدماج الدراية اإلعالمية 
واملعلوماتية يف السياسات واالسرتاتيجيات، وسد الفجوات الرقمية واملعرفية، من خالل تنمية املهارات والكفاءات 

الرقمية، وال سيما يف صفوف النساء والفتيات والفئات املهمشة 

املصاعب

يؤدي تأثري التكنولوجيات الرقمية يف املجتمعات إىل تغيري جذري يف الطرائق التي ينتج بها األفراد املعلومات واملعارف،  06066
رأيهم  عن  للتعبري  فرصاً  للمواطنني  اإللكرتونية  واملنصات  الجديدة  التكنولوجيات  وتتيح  بها.  وينتفعون  ويتبادلونها 

بحرية، واالنتفاع بوسائل اإلعالم وإرساء الحوار بني الثقافات، ومشاركتهم بصورة فعالة يف تنمية مجتمعاتهم.

املضللة  06067 املعلومات  انتشار  املثال  سبيل  عىل  يطرحها  التي  املصاعب  من  أيضاً  زاد  التكنولوجيات  هذه  نشوء  أن  بيد 
واملعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية واإلقصاء والتمييز عىل أساس العرق أو الجنس والتطرف العنيف. ويؤدي إضفاء 
التعبري وحماية  الوضع، ويؤثر سلباً يف حرية  التدهور يف  الطابع الشخيص عىل محتواها واإلرشاف عليه إىل مزيد من 
حقوق اإلنسان. كما أن أوجه التفاوت يف الكفاءات الرقمية بني البلدان وداخلها ال تزال قائمة، وتعّرض الذين هم يف أشد 
الحاجة إىل االنتفاع باملعلومات والتعليم لخطر التخلف عن الركب، وال سيما الشباب والنساء والفتيات والفئات املهمشة.

األمور التي يجب تغيريها

ال بد يف هذا السياق من تزويد جميع املواطنني باملهارات الرئيسية الالزمة للدراية اإلعالمية واملعلوماتية، وتمكينهم من  06068
بالتحول  ويتسم  التغري  إعالمي ومعلوماتي رسيع  مع مشهد  والتعامل  والتكنولوجيات،  املضامني  يف  بحكمة  املشاركة 
الرقمي، وبناء قدرتهم عىل الصمود يف وجه املصاعب املرتبطة بهذه األمور. ويتطلب ذلك أيضاً تعزيز معارفهم بالحقوق 
الرقمية، وتحسني فهمهم للثقافات األخرى، وتشجيعهم عىل املواَطنة العاملية، وترتبط كل هذه املقتضيات ارتباطاً متزايداً 

باملهارات الرقمية وإتقان كيفية عمل التكنولوجيات.

وينبغي أيضاً أن تُدرج بصورة منهجية، وال سيما يف مؤسسات إعداد املعلمني، برامج لبناء القدرات ودعم السياسات  06069
الرامية إىل تعزيز الكفاءات الرقمية، أي القدرة عىل االنتفاع باملعلومات وفهمها وتبادلها واستحداثها بحكمة، باستخدام 
تمكني  يف  الرقمية  والكفاءات  املهارات  أهمية  وتتزايد  العمل.  وفرص  التعلم  تشمل  ألغراض  الرقمية،  التكنولوجيات 
املواطنني من املشاركة عىل نحو فعال يف التحول الرقمي سعياً إىل تحقيق التنمية املستدامة، واالستفادة من فرص التعلم 

مدى الحياة وفرص الحصول عىل عمل، والتصدي للتحديات العاملية.

ولذا فإن اتّباع نهج شامل ومتكامل لتعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، وتحسني مهارات الرتميز والكفاءات الرقمية  06070
أمر رضوري لسد الفجوات الرقمية واملعرفية، وال سيما الفجوة الرقمية بني الجنسني، والحد من أوجه عدم املساواة، 
بما يتماىش مع هدف التنمية املستدامة ١٠. وتكتيس هذه املهارات أيضاً أهمية حاسمة يف تعزيز املشاركة يف املضامني 
اإلعالمية، عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها، مشاركًة مستنرية، وهو أمر رضوري لبناء مجتمعات عادلة ومساملة وشاملة 

للجميع )هدف التنمية املستدامة ١6(.

اسرتاتيجية التنفيذ

ستدعم اليونسكو يف إطار نهج مشرتك وشامل، إدراج الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف التعليم النظامي وغري النظامي  06071
التقنية  اإلرشادات  اليونسكو  الرقمي. وستوفر  التحول  آثار  الرتكيز عىل  زيادة  بمختلف مستوياته، مع  الرسمي  وغري 
للدول األعضاء لوضع وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات وطنية شاملة يف مجال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، بالتنسيق 

الوثيق مع الوزارات املعنية واملؤسسات التعليمية.
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إعداد  06072 منها  بسبل  واملعلوماتية،  اإلعالمية  بالدراية  املتعلقة  والتوصيات  املعايري  وتحديث  وضع  اليونسكو  وستواصل 
املناهج الدراسية واملبادئ التوجيهية التعليمية للمنظمات الشبابية ووسائل اإلعالم والجهات املعنية األخرى، مع إيالء 
اهتمام خاص لتعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف أوساط منظمات املرأة والشباب، ويف أفريقيا. وسيكفل التعاون 
بني القطاعات تحقيق التآزر بني مجاالت اختصاص اليونسكو الرامية إىل تعزيز قدرات املعلمني وواضعي السياسات 
والجهات املسؤولة األخرى فيما يخص تدريس الدراية اإلعالمية واملعلوماتية ودمجها يف جميع مراحل عملهم، وذلك يف 
إطار الربنامج املشرتك بني القطاعات )IP4( بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية والكفاءات الرقمية. وستعمد اليونسكو 
التعبري يف  من خالل أنشطتها املتعلقة بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية إىل بناء املواطنة الرقمية وحماية الحق يف حرية 

الوقت نفسه، بما يتماىش مع اسرتاتيجية األمم املتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية.

للدراية  06073 العاملي  األسبوع  تشمل  أطر  يف  واملعلوماتية،  اإلعالمية  الدراية  مجال  يف  بالتوعية  أيضاً  اليونسكو  وستضطلع 
التواصل  األلعاب ووسائل  الدراية عن طريق  الجديدة لنرش هذه  السبل  النقاش بشأن  اإلعالمية واملعلوماتية، وتعزيز 
إىل  ترمي  إرشادات  املنظمة  ستقدم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  أخالقية.  بصورة  االصطناعي  الذكاء  واستخدام  االجتماعي 
تكييف أنشطة الدراية اإلعالمية واملعلوماتية مع احتياجات وحقوق النساء والفتيات، والشعوب األصلية، واملهاجرين، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملسنني. وستقدم اليونسكو، من خالل املفهوم الجديد ملدن الدراية اإلعالمية، الدعم إىل الدول 
األعضاء يف بناء قدرة األطراف الفاعلة غري التقليدية يف القطاع العام عىل تعزيز تعلم الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف 

األماكن املجتمعية.

وستقوم اليونسكو بالتوعية وبناء القدرات من أجل تنمية الكفاءات والدراية الرقمية، ومهارات الرتميز، مع الرتكيز بوجه  0607٤
خاص عىل األشخاص ذوي اإلعاقة والشباب والنساء والفتيات وسكان املناطق الريفية يف أفريقيا، بغية ضمان تكافؤ 
الفرص للجميع بحيث تتاح لهم املشاركة يف االقتصاد الرقمي واالستفادة منه. وستؤدي هذه الجهود إىل تزويد املواطنني 

األفارقة عىل نحو أفضل باألدوات الالزمة لتنظيم املشاريع، وتمكينهم من املساهمة يف التنمية املستدامة. 

وإضافًة إىل ذلك، ستسهم اليونسكو، من خالل مبادرتها “تعلم الشباب باألجهزة املحمولة” )YouthMobile(، يف تمكني  0607٥
املبادرة.  تعزيز روح  املستدامة، ويف  التنمية  لتحقيق  املبتكرة ونرشها  الرقمية  الحلول  استغالل  من  والفتيان  الفتيات 
وسيستفيد املعلمون واملنظمات الشبابية أيضاً من مبادرات لبناء القدرات بغية توسيع عدد املستفيدين واملتعلمني بفضل 

دورات تدريب املدربني.

وستحث اليونسكو أيضاً عىل تنمية املهارات والكفاءات الرقمية للمعلمني، والتكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب  06076
والنساء. وستدعم برامج إعداد املعلمني وتطوير كفاءاتهم الرقمية، والتعليم الشامل عن بعد يف املؤسسات الرسمية وغري 
الرسمية. وسرتكز أنشطة اليونسكو عىل تسهيل تبادل املعارف، وتيسري الحوار املتعلق بالسياسات وبناء القدرات، فضالً 
عن تنفيذ أطر معرتف بها لتعليم املعلمني، مثل إطار كفاءات املعلمني يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملبادئ 

التوجيهية لليونسكو بشأن إدماج املتعلمني ذوي اإلعاقة يف التعليم املفتوح والتعلم عن بعد.

وسيدعم هذا املخرج أيضاً تحقيق الناتج ١، إذ إن تنمية الدراية اإلعالمية واملعلوماتية والكفاءات الرقمية تسهم يف تحقيق  06077
الهدف املتمثل يف توفري التعليم الجيد والشامل للجميع. كما أنه سيسهم يف تحقيق الناتج 6 املتصل بإدراك املواطنني 
لحقوقهم يف حرية التعبري واالنتفاع باملعلومات يف العرص الرقمي. وفضالً عن ذلك، تشكل الدراية اإلعالمية واملعلوماتية 

أداة هامة للتصدي لخطاب الكراهية والتمييز، مما سيسهم يف تحقيق الناتج 7.

الرشاكات

ستتيح اليونسكو لعدة جهات معنية وقطاعات فرص عقد اجتماعات واستحداث شبكات وتعزيزها، بوسائل تشمل اإلرشاف  06078
واملعلوماتية  اإلعالمية  للدراية  اليونسكو  تحالف  وتوسيع  واملعلوماتية،  اإلعالمية  للدراية  العاملي  األسبوع  احتفاالت  عىل 
وشبكة التثقيف يف مجايل اإلعالم واملعلوماتية والحوار بني الثقافات. وباإلضافة إىل ذلك، ستقوم املنظمة بتعزيز الرشاكات 
املتعددة التخصصات والشاملة من خالل جمع األطراف الفاعلة التي تعزز املعارف واملعلومات والكفاءات الرقمية، بما 
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األخرى،  االجتماعية  بالكفاءات  تنهض  التي  الفاعلة  واألطراف  املعلمني،  تدريب  ومؤسسات  الشبابية  املنظمات  ذلك  يف 
أجل  والتعليم من  العاملية  املواطنة  الثقافات وتعليم  املشرتكة بني  املالية والكفاءات  الصحة والعلوم واملعارف  وال سيما 
التنمية املستدامة. وستعزز أيضاً الرشاكات مع القطاع الخاص املتعلقة بأبرز املبادرات الرامية إىل بناء مهارات الرتميز يف 

صفوف الشباب، مع مواصلة الرتكيز عىل تعزيز القدرات الرقمية للنساء والفتيات، وعىل أفريقيا.

 الناتج 9: وضع معايري أخالقية وقواعد وأطر عمل من أجل التصدي للتحديات التي تطرحها االبتكارات التكنولوجية
والتحول الرقمي

املخرج CI6.9: نهوض الدول األعضاء بسياساتها املتعلقة بالتحول الرقمي الشامل للجميع وتنمية الذكاء 
االصطناعي، وتمكُّنها من معالجة الفجوات الرقمية واملعرفية، بما يف ذلك الفجوات بني الجنسني

املصاعب

كان لتطور التكنولوجيات الرقمية وانتشارها عىل نحو رسيع، مثل الذكاء االصطناعي وسلسلة الكتل وإنرتنت األشياء،  06079
تأثري عميق يف املجتمعات بمختلف جوانبها. وتتيح هذه التكنولوجيات الرائدة فرصاً كربى لتحقيق التقدم البرشي وبناء 

مجتمعات املعرفة الشاملة وتحقيق التنمية املستدامة.

بيد أن العديد من البلدان تواجه مصاعب يف ضمان التنمية التكنولوجية للجميع، بما يتماىش مع مبادئ عاملية اإلنرتنت،  06080
ما يتعلق منها بحقوق اإلنسان، واالنفتاح، وإتاحة االنتفاع، واملشاركة املتعددة، واملساواة بني الجنسني. ويف  وتحديداً 
البيئات الفقرية باملوارد، التي تتأصل فيها الفجوات الرقمية واملعرفية والجنسانية، قد تتفاقم أوجه عدم املساواة بسبب 
م برامج البحوث املتطورة واستخدام النماذج والتكنولوجيا ملا فيه  التأثري غري املتكافئ للتحول الرقمي، إذ نادرا ما تُصمَّ
مصلحة هذه السياقات. ويمثل تركيز التطور التكنولوجي داخل رشكات اإلنرتنت تحديًا يدعو إىل الشفافية بشأن وضع 

تطبيقات الذكاء االصطناعي واستخدامها، وتعزيز االنفتاح لتوسيع نطاق الفرص املتاحة للمشاركة الرقمية واالبتكار.

األمور التي يجب تغيريها

واآلثار  06081 املخاطر  مواجهة  مع  األخرى،  الرقمية  والتقنيات  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  توفرها  التي  الفرص  الغتنام 
السلبية التي قد تنجم عنها، ينبغي أن يجري تطويرها واستخدامها بما يتماىش مع املعايري الدولية التي تحرتم حقوق 
الناشئة  والتقنيات  الرقمي  بالتحول  املرتبطة  والترشيعية  التنظيمية  األطر  تكون  أن  من ضمان  أيضاً  بد  اإلنسان. وال 

مواكبة للتطور وقادرة عىل االستجابة للمخاطر املحتملة. 

الناشئة واستخدامها وإدارتها، عىل جميع املستويات، أمراً  06082 ويمثل بناء القدرات الشامل يف مجال إعداد التكنولوجيات 
من  برمتها  املجتمعات  وتمكني  الجنسني،  بني  الرقمية  الفجوة  ذلك  يف  بما  الرقمية،  الفجوة  سد  يف  للمساعدة  حاسماً 
املقدم لرسم  الدعم  التحول عىل نحو فعال. ويجب تعزيز  التمهيد لهذا  الرقمي، مع اإلسهام يف  التحول  االستفادة من 
السياسات الشاملة للجميع لضمان تطوير التكنولوجيات الرقمية واإلنرتنت بنهج شامل وقائم عىل تعدد الجهات املعنية، 

بما يتماىش مع مبادئ عاملية اإلنرتنت.

ويجب أيضاً بذل املزيد من الجهود لضمان أال تؤدي التكنولوجيات الناشئة إىل تفاقم أوجه عدم املساواة القائمة أو عرقلة  06083
ممارسة الحقوق والحريات األساسية، وال سيما فيما يتعلق باالنتفاع باملعلومات واملساواة بني الجنسني وحرية التعبري. 
ويستلزم ذلك وضع وتنفيذ ورصد أطر ووثائق تقنينية ومعايري متفق عليها دولياً، لالسرتشاد بها يف وضع سياسات 

قائمة عىل الحقوق عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني. 
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اسرتاتيجية التنفيذ

التي يتيحها  0608٤ الفرص  الدول األعضاء من االستفادة من  اليونسكو عىل اعتماد وتعزيز سياسات شاملة تمكن  ستشجع 
التحول الرقمي، وتتصدى يف الوقت نفسه للتحديات الرئيسية الكامنة يف تطوير التكنولوجيات الرقمية، بما يف ذلك الذكاء 
االصطناعي. وسعياً إىل تعزيز استخدام الذكاء االصطناعي لسد الفجوات الرقمية واملعارف داخل البلدان وفيما بينها، 
بما يف ذلك الفجوات بني الجنسني ويف أفريقيا، ستيرس اليونسكو إقامة حوار عاملي بشأن السياسات املستنرية املتعلقة 

بالذكاء االصطناعي وتطبيقاته، يف إطار مهامها، بوسائل منها إجراء بحوث استرشافية. 

وستيرس اليونسكو تبادل املعارف وإقامة الشبكات والرشاكات، وال سيما تعزيز التعاون والحوار فيما بني بلدان الجنوب  0608٥
الرتكيز  وسينصب  الفعالة.  الرقمية  بالحلول  النهوض  بغية  الثالثي،  والتعاون  الجنوب  وبلدان  الشمال  بلدان  وبني 
بوجه خاص عىل تحفيز التحول الرقمي يف أفريقيا من خالل تنمية القدرات. وسيشمل ذلك جمع ونرش املعلومات عن 
البحوث الطليعية وأفضل املمارسات املتبعة يف مجال الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات الرائدة، ومساهمتهما يف التنمية 
املستدامة. وستدعو اليونسكو أيضا إىل تعزيز املساواة بني الجنسني يف مجال تطوير التكنولوجيات الرقمية واستخدامها، 

بوسائل منها تعزيز مجموعات البيانات الخالية من التحيز واملستخدمة يف تنمية الذكاء االصطناعي.

وستدعم اليونسكو مشاركة عدة أطراف يف إدارة اإلنرتنت وتعزيز التكنولوجيات الطليعية، من خالل منتديات وطنية  06086
للجميع.  الشاملة  التكنولوجية  للتنمية  املؤاتية  البيئات  تعزيز  بغية  وذلك  الغرض،  لهذا  مخصصة  ودولية  وإقليمية 
م الدعم التقني إىل الدول األعضاء لتطبيق إطار اليونسكو العاملي لإلنرتنت، وال سيما يف البلدان األفريقية. وستقوم  وسيقدَّ
املنظمة، سعياً منها إىل تعزيز التطبيق العميل للسياسات التكنولوجية القائمة عىل حقوق اإلنسان والسياسات األخالقية، 
بدعم تنفيذ املعايري العاملية يف هذا املجال، بما يف ذلك توصية اليونسكو بشأن أخالقيات الذكاء االصطناعي )التي يجري 
إطار  يف  العمل  هذا  لدعم  اختصاصها  مجاالت  جميع  يف  وشبكاتها  خربتها  عىل  اليونسكو  وستعتمد  حالياً(.  إعدادها 

الربنامج املشرتك بني القطاعات )IP5( بشأن “الذكاء االصطناعي: األخالقيات واالبتكار الرقمي”.

وسيصار إىل بناء قدرات واضعي السياسات وغريهم من الجهات املعنية الرئيسية لتيسري عملية اتخاذ القرارات والربامج  06087
القائمة عىل األدلة فيما يتعلق بالتكنولوجيات واملنظومات الرقمية. وستضع املنظمة مجموعة أدوات للتكنولوجيا الرقمية 
اختصاص  مجاالت  يف  االصطناعي،  الذكاء  سيما  وال  املبتكرة،  التكنولوجيات  استغالل  عىل  األعضاء  الدول  ملساعدة 
املعلومات  تكنولوجيات  واستخدام  تطوير  وتيسريه يف مجال  الدويل  التعاون  قيادة  أيضاً  املنظمة  اليونسكو. وستتوىل 

واالتصاالت بما يتماىش مع نتائج مؤتمر القمة العاملي ملجتمع املعلومات.

باملعلومات، وال سيما يف مجال  06088 الجميع  انتفاع  تعزيز  إىل  الرامية  اليونسكو  أنشطة  مع  التآزر  أوجه  تحديد  وسيجري 
ملا فيه مصلحة  املفتوحة  العلوم  الشفافية ودعم  البيانات واملعلومات، وتعزيز  لتبادل  الرقمية  التكنولوجيات  استخدام 

التنمية املستدامة. 

ويسهم هذا املخرج أيضاً يف تحقيق الناتج 8 الذي يرمي إىل تعزيز تبادل املعارف من خالل الحلول املفتوحة وتنمية  06089
التعاون الدويل يف ميادين العلوم والتكنولوجيا  الناتج 4 الذي يسعى إىل تعزيز  املهارات يف العرص الرقمي، وكذلك يف 
واالبتكار، عن طريق التعاون الدويل وبني الجهات املعنية املتعددة يف مجال الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.

الرشاكات

ستيرس اليونسكو التعاون بني الهيئات الدولية واإلقليمية يف ميدان التنمية الرقمية والتكنولوجية، وال سيما فيما يتعلق  06090
بدعم السياسات عىل الصعيد الوطني من خالل شبكة املكاتب امليدانية التابعة لليونسكو، مع الرتكيز بوجه خاص عىل 
أفريقيا والدول الجزرية الصغرية النامية، وتعزيز املساواة بني الجنسني. وستحرص اليونسكو أيضاً عىل التعاون الوثيق 
مع األطراف املعنية من القطاعني العام والخاص وتيسري املشاورات، بما يف ذلك الرشكات املعنية بالتكنولوجيا والرشكات 

العاملة عىل شبكة اإلنرتنت، وكذلك مع وسائل اإلعالم واألوساط األكاديمية واملجتمع املدني واملنظمات الدولية.
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ثانياً  •  الربنامج الرئييس الخامس: مصفوفة النتائج

الناتج ٥: إحكام تدابري حماية وتعزيز تنوع الرتاث وأشكال التعبري الثقايف

المخرج CI1.5: نهوض الدول األعضاء بقدراتها من أجل تعزيز وحماية التنوع اللغوي وتعدد اللغات، في أطر منها العقد الدولي للغات 
الشعوب األصلية 2032-2022

األهداف لعام ٢٠٢3خطوط األساس مؤشرات األداء 

١ - عدد الدول األعضاء التي تلقت الدعم لتنفيذ خطة العمل العالمية للعقد 
الدولي للغات الشعوب األصلية*

ً صفر ١8 دولة عضوا

٢ - عدد الدول األعضاء التي اتخذت تدابير لتحسين االنتفاع بالمعلومات 
المتعددة اللغات على اإلنترنت، تماشياً مع توصية عام ٢٠٠3 الخاصة 
بتعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع بالمجال السيبرني، 

والتي تتّبع نهجاً يراعي االعتبارات الجنسانية

ً 8 دول أعضاء١7 دولة عضوا

ملحوظة: ينطبق هذا املؤرش أيضاً عىل املخرج املشرتك بني القطاعات IP3.5  بشأن تعزيز القدرات لحماية معارف الشعوب األصلية وثقافاتها ولغاتها    *

وصونها وتعزيزها

الناتج 6: تعزيز حرية التعبري والحق يف االنتفاع باملعلومات 

المخرج CI2.6: اضطالع الدول األعضاء بتعزيز القدرات وإزكاء الوعي من أجل النهوض بالقواعد والسياسات المتعلقة بحرية التعبير 
وحرية الصحافة وسالمة الصحفيين، ومنهم الصحفيات، والحق في االنتفاع بالمعلومات على شبكة اإلنترنت وخارجها 

األهداف لعام ٢٠٢3خطوط األساس مؤشرات األداء 

١ - عدد الدول األعضاء والمؤسسات اإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني 
التي نفذت مبادرات للتوعية بشأن حرية التعبير والحق في االنتفاع 
 ،)WPFD( بالمعلومات )االحتفاالت باليوم العالمي لحرية الصحافة
واليوم الدولي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد 

الصحفيين )IDEI(، واليوم الدولي لتعميم االنتفاع بالمعلومات 
))IDUAI(

 :WPFD :خط األساس ١
١3٠ دولة عضواً )35 في 

أفريقيا(

 44 :IDEI :خط األساس ٢
دولة عضواً )١4 في أفريقيا(

 ٢5 :IDUAI :3 خط األساس
دولة عضواً )7 في أفريقيا(

الهدف ١: ١٠٠ دولة عضو كل 
عام )١٠ في أفريقيا(

الهدف ٢: 33 دولة عضواً كل 
عام )١٠ في أفريقيا(

الهدف 3: ٢5 دولة عضواً كل 
عام )5 في أفريقيا(

٢ - عدد الدول األعضاء والمؤسسات اإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني 
التي تتخذ خطوات لتنفيذ خطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة 

الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب، مع إيالء اهتمام خاص لسالمة 
الصحفيات

46 دولة عضواً )٢6 على 
األقل في أفريقيا(

3٠ دولة عضواً )١5 على األقل 
في أفريقيا(

3 - عدد الدول األعضاء التي استفاد فيها أصحاب الحقوق من المشورة 
في مجال السياسات واستراتيجيات تنمية القدرات لتحسين األطر 

التشريعية والمؤسسية المتعلقة بحرية التعبير واالنتفاع بالمعلومات 
على شبكة اإلنترنت وخارجها، مع تعميم نهج يراعي االعتبارات 

الجنسانية

١5 دولة عضواً )منها 5 في 
 أفريقيا(

 

 

٢3 دولة عضواً )منها 5 في 
أفريقيا(
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المخرج CI3.6: تمكين الدول األعضاء والمؤسسات اإلعالمية من تعزيز تنمية وسائل اإلعالم وتعددية هذه الوسائل، من خالل 
البرنامج الدولي لتنمية االتصال، على سبيل المثال ال الحصر

عدد الدول األعضاء التي تنفذ مشروعات لتنمية وسائل اإلعالم وتدعم    - ١
التعددية، بسبل منها اليوم العالمي لإلذاعة )WRD(؛ وعدد المؤسسات 

اإلعالمية التي تعزز استقاللها وتعدديتها

خط األساس ١: 4٠ دولة 
عضواً )تنمية وسائل اإلعالم(

خط األساس ٢: ١٠٠ دولة 
)WRD( عضو

خط األساس 3: 5٠ مؤسسة 
إعالمية

 الهدف ١: 35 دولة عضواً )١7 
في أفريقيا( )تنمية وسائل 

اإلعالم(

الهدف ٢: ١١٠ دول أعضاء كل 
)WRD( عام

الهدف 3: ١٠٠ مؤسسة إعالمية 
)6٠ في أفريقيا(

عدد الدول األعضاء التي تجري عمليات تقييم وطنية استناداً إلى أطر    - ٢
مؤشرات اليونسكو لكي يُسترشد بها عند وضع السياسات المرتبطة بذلك

ً ٢5 دولة عضواً )١٠ في أفريقيا ١5 دولة عضوا
والدول الجزرية الصغيرة النامية(

عدد مؤسسات تعليم الصحافة التي جرى تمكينها من خالل برامج   - 3
تدريبية في مجال الصحافة تتسم بالجودة العالية وتراعي االعتبارات 

الجنسانية

5٠ مؤسسة من مؤسسات 
تعليم الصحافة )٢٠ في 

أفريقيا(

١٠٠ مؤسسة من مؤسسات 
تعليم الصحافة )3٠ في أفريقيا(

الناتج 8: تعزيز تبادل املعارف وتنمية املهارات يف العرص الرقمي

المخرج CI4.8: تمكين الدول األعضاء من النهوض بتعميم االنتفاع بالمعلومات والمعارف بوسائل تشمل برنامج المعلومات للجميع، 
والحلول المفتوحة، وتحديد التراث الوثائقي وصونه وإتاحة االنتفاع به

األهداف لعام ٢٠٢3خطوط األساس مؤشرات األداء 

عدد الدول األعضاء والمنظمات المهنية التي جرى تعزيز قدراتها من   - ١
أجل وضع سياسات في مجالي االنتفاع المفتوح والبيانات المفتوحة

 ١٠ دول أعضاء5 دول أعضاء
)5 في أفريقيا(

عدد الدول األعضاء التي تلقت الدعم في تنفيذ توصية عام ٢٠١9   - ٢
بشأن الموارد التعليمية المفتوحة

ً 3٠ً دولة عضوا  ١5 دولة عضوا
)6 في أفريقيا و3 في الدول 

الجزرية الصغيرة النامية(

عدد الدول األعضاء التي تلقت الدعم في تنفيذ توصية عام ٢٠١5   - 3
بشأن صون التراث الوثائقي، بما في ذلك التراث الرقمي، وإتاحة 

االنتفاع به، بما يشمل اضطالعها بتحديد التراث الوثائقي إلدراجه في 
السجل الدولي لذاكرة العالم

ً  ما ال يقل عن 6 دول أعضاء١٢ دولة عضوا
)واحدة في أفريقيا(

المخرج CI5.8: اضطالع الدول األعضاء بتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية من أجل إدماج الدراية اإلعالمية والمعلوماتية في 
السياسات واالستراتيجيات، وسد الفجوات الرقمية والمعرفية، من خالل تنمية المهارات والكفاءات الرقمية، وال سيما في صفوف 

النساء والفتيات والفئات المهمشة

عدد الدول األعضاء التي تلقت الدعم في وضع وتنفيذ سياسات الدراية   - ١
اإلعالمية والمعلوماتية واستراتيجيات بناء القدرات

3٠ دولة عضواً )الدراية 
اإلعالمية والمعلوماتية(

4٠ دولة عضواً )3 في أفريقيا( 
)الدراية اإلعالمية والمعلوماتية(

عدد المنظمات الشبابية ووسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي   - ٢
التي عززت قدراتها على تطوير وإدراج الدراية اإلعالمية والمعلوماتية 

في أنشطتها*

١٠٠ منظمة شبابية ووسيلة 
إعالم ومنصة

5٠ منظمة شبابية ووسيلة 
إعالم ومنصة ٢٠ في أفريقيا(

عدد المؤسسات التي تلقت الدعم لتعزيز المهارات والكفاءات الرقمية،   - 3
بما في ذلك وضع إطار كفاءات المعلمين في تكنولوجيات المعلومات 
واالتصاالت، مع التركيز على تعزيز قدرات النساء والفتيات والشباب 

والفئات المهمشة

١5 مؤسسة ودولة عضواً )4 ١٠ مؤسسات ودول أعضاء
في أفريقيا وواحدة من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية(

ملحوظة: ينطبق هذا املؤرش أيضاً عىل املخرج املشرتك بني القطاعات IP4.8 بشأن تعزيز القدرات لتزويد املتعلمني بالكفاءات الرقمية ومهارات الدراية   *

واملعلوماتية. اإلعالمية 
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 الناتج 9: وضع معايري أخالقية وقواعد وأطر عمل من أجل التصدي للتحديات التي تطرحها االبتكارات التكنولوجية
والتحول الرقمي

المخرج CI6.9: نهوض الدول األعضاء بسياساتها المتعلقة بالتحول الرقمي الشامل للجميع وتنمية الذكاء االصطناعي، وتمكُّنها من 
معالجة الفجوات الرقمية والمعرفية، بما في ذلك الفجوات بين الجنسين

عدد الدول األعضاء التي تلقت الدعم في تعزيز الحوكمة المتعدة   - ١
األطراف لإلنترنت والتكنولوجيات الناشئة

ً  ١٠ دول أعضاء ٢٠ دولة عضوا
)4 في أفريقيا(

عدد الدول األعضاء والجهات المعنية التي جرى تقييم وتعزيز سياسات   - ٢
اإلنترنت والمنظومات الرقمية الخاصة بها، بتنفيذ إطار مؤشرات عالمية 

اإلنترنت

ً  ١٠ دول أعضاء ٢١ دولة عضوا
)4 في أفريقيا(

عدد الدول األعضاء التي عززت قدراتها التشريعية والمؤسسية   - 3
بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، من أجل تحقيق 

التنمية الشاملة للجميع واستخدام التكنولوجيات الرقمية مثل الذكاء 
االصطناعي، والتي تدعم المساواة بين الجنسين*

ً  ١٠ دول أعضاء  ٢٠ دولة عضوا
)6 في أفريقيا وواحدة من 

الدول الجزرية الصغيرة 
النامية(

االصطناعي،  الذكاء  مزايا  من  االستفادة  أجل  من  القدرات  تعزيز  بشأن   9.IP5 القطاعات   بني  املشرتك  املخرج  عىل  أيضاً  املؤرش  هذا  ينطبق  ملحوظة:   *

والتصدي يف الوقت نفسه للتحديات األخالقية وضمان استخدام التكنولوجيات الرقمية لتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها وإعمالها.
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ثالثاً  •  الربنامج الرئييس الخامس: املوارد

االتصال واملعلومات
 امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

٥3٤.6 مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

الناتج / املخرج

التوزيع بحسب مصدر األموال

املجموع3 الربنامج 
العادي1

الصناديق 
املدرة للدخل

املساهمات الطوعية
مجموع 

املساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 

املساهمات 
الطوعية

املساهمات 
الطوعية املتسلمة

الفجوة

5.CI1نهوض الدول األعضاء بقدراتها من أجل تعزيز وحماية التنوع 
 اللغوي وتعدد اللغات، في أطر منها العقد الدولي للغات الشعوب

األصلية ٢٠٢٢-٢٠3٢

 ١ ٢76  -    -    756  ١ 655  2 ٤11  ٥ ٤87 

6.CI2اضطالع الدول األعضاء بتعزيز القدرات وإزكاء الوعي من أجل 
 النهوض بالقواعد والسياسات المتعلقة بحرية التعبير وحرية

 الصحافة وسالمة الصحفيين، ومنهم الصحفيات، والحق في االنتفاع
بالمعلومات على شبكة اإلنترنت وخارجها

 6 766  -    -    5 967  7 ٠45  13 012  19 779 

6.CI3تمكين الدول األعضاء والمؤسسات اإلعالمية من تعزيز تنمية وسائل 
 اإلعالم وتعددية هذه الوسائل، من خالل البرنامج الدولي لتنمية

 االتصال، على سبيل المثال ال الحصر

 4 33١  -    -    5١٠  5 86٠  6 370  10 701 

8.CI4تمكين الدول األعضاء من النهوض بتعميم االنتفاع بالمعلومات 
 والمعارف، بوسائل منها تنفيذ برنامج المعلومات للجميع، واستخدام
  الحلول المفتوحة، وتحديد التراث الوثائقي وصونه وإتاحة االنتفاع به

 5 539  -    -    ٢ ١73  4 6٢5  ٥ 898  11 ٤37 

8.CI5اضطالع الدول األعضاء بتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية من أجل 
 إدماج الدراية اإلعالمية والمعلوماتية في السياسات واالستراتيجيات،

 وسد الفجوات الرقمية والمعرفية، من خالل تنمية المهارات
 والكفاءات الرقمية، وال سيما في صفوف النساء والفتيات والفئات

المهمشة

 3 984  -    -    35٠  5 ٠97  ٤٤ ٥7  9 ٤31 

9.CI6نهوض الدول األعضاء بسياساتها المتعلقة بالتحول الرقمي الشامل 
 للجميع وتنمية الذكاء االصطناعي، وتمكُّنها من معالجة الفجوات

الرقمية والمعرفية، بما في ذلك الفجوات بين الجنسين

 ٢ 5٢٠ ١    -    -  ٢٢9  ١ 537  2 7٤6  ٥ 268 

 203 61  88٤ 3٥  819 2٥  06٥ 10    -    -  319 2٥ المجموع، البرنامج الرئيسي الخامس

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء تُموَّ  ١ 
وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية. ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ   ٢

امليزانية تشمل مساهمة الربنامج الرئييس الخامس يف الربامج املشرتكة بني القطاعات واملخرجات املرتبطة بها، كما هو مبنيَّ يف اسرتاتيجية التنفيذ.   3
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معهد اليونسكو لإلحصاء

يف  07001 للمقارنة  القابلة  لإلحصاءات  املتحدة  األمم  ومستودع  اإلحصائي  اليونسكو  مكتب  هو  لإلحصاء  اليونسكو  معهد 
ميادين الرتبية والعلم والثقافة واالتصال.

البيانات  07002 تغطية  نطاق  توسيع  بهدف  البيانات  ملسألة  جديدة  حلول  إيجاد  إىل  املتحدة  األمم  منظومة  ُدعيت  وقد 
من  وإدراكاً  توقيتها.  وحسن  وأهميتها  تفاصيلها  وزيادة  املنظومة  وتعممها  وتنرشها  تصدرها  التي  واإلحصاءات 
فهي  املتحدة،  األمم  ملنظومة  االسرتاتيجية  األصول  أحد  هي  البيانات  بأن  للبيانات  الشاملة  العام  األمني  اسرتاتيجية 
تضع رؤية “لنظام إيكولوجي للبيانات يزيد إىل أقىص حد من قيمة أصول بياناتنا بالنسبة ملنظماتنا والجهات املعنية 
عىل  للبيانات  امللموسة  واملبادرات  األساسية١  العمل  ومسارات  العليا  واملبادئ  األهداف  ذلك  يف  بما  نخدمها”،  التي 

نطاق املنظومة.

وقد أُسندت إىل اليونسكو، وال سيما إىل معهد اليونسكو لإلحصاء، مهمة واسعة النطاق تتمثل يف إنتاج مؤرشات رصد  07003
مؤرشات  لوضع  الرشكاء  مع  الوثيق  بالتعاون  العمل  املهمة  هذه  وتتطلب  وإقليم.  بلد   ٢٠٠ من  ألكثر  دولياً  مقبولة 
ونهوج إحصائية وأدوات رصد جديدة من أجل تحسني تقييم التقدم املحرز نحو تحقيق األهداف املعرتف بها دولياً.

ومع اعتماد أهداف التنمية املستدامة، يضطلع معهد اليونسكو لإلحصاء، بوصفه املكتب اإلحصائي لليونسكو، بدور  0700٤
املتعلقة  والغايات   4 املستدامة  التنمية  بهدف  يتعلق  فيما  ال سيما   ،٢٠3٠ عام  خطة  وغايات  أهداف  رصد  يف  مهم 
8، والهدف ١٢، والهدف ١3 من  ١، والهدف 3، والهدف 5، والهدف  الهدف  األهداف األخرى )مثل  بالتعليم ضمن 
القابلة  التعليم  لبيانات  الرسمي  أنه “املصدر  اليونسكو لإلحصاء عىل  املستدامة(. وقد اعرُتف بمعهد  التنمية  أهداف 
للتأكيد الوارد يف إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام ٢،٢٠3٠ وأُسندت إىل  للمقارنة عرب الحدود الوطنية”، وفقاً 
املعهد مهمة »العمل مع الرشكاء لوضع مؤرشات ونُهوج إحصائية وأدوات رصد جديدة من أجل تحسني تقييم التقدم 
التوجيهية  اللجنة  العمل بالتنسيق مع  اليونسكو، وذلك من خالل  الغايات ذات الصلة بتفويض  املحرز نحو تحقيق 
البيانات  إنتاج  بمسؤولية  أيضاً  املعهد  ويضطلع   .»٢٠3٠ عام  بحلول  التعليم   - املستدامة 4  التنمية  بهدف  املعنية 
ذات الصلة بهدف التنمية املستدامة 9، ووضع منهجيات جديدة لرصد هدف التنمية املستدامة ١١ املتعلق بالثقافة، 

وهدف التنمية املستدامة ١6 املتعلق بإتاحة االنتفاع باملعلومات.

وتتضمن مساهمات معهد اليونسكو لإلحصاء يف املنفعة العامة العاملية املتعلقة بالبيانات ما ييل: 0700٥

من  	 عاملياً  احتياجات نحو 3٠ رشيكاً  تلبية  أيضاً  يدعم  ما  له، وهو  التابعة  املنصة  عاملية من خالل  بيانات  توفري 
البيانات، وال سيما التقرير العاملي لرصد التعليم وقاعدة بيانات البنك الدويل املتعلقة بمؤرشات التنمية العاملية؛

عىل  	 العمل  وزيادة  بناءة  بصورة  النامية  البلدان  منارصة  مع  العاملية  البيانات  قضايا  بشأن  الدائر  النقاش  إثراء 
املستوى اإلقليمي من خالل وضع معايري مرجعية لتحقيق هدف التنمية املستدامة 4، واستخدام البيانات وتحليلها؛

الرتكيز عىل اإلنصاف، بما يف ذلك التكافؤ بني الجنسني، بوصفه املبدأ الرئييس يف خطة التنمية املستدامة؛ 	

تحديد البيانات الوصفية واملعايري واملبادئ التوجيهية ونرشها؛ 	

العمل عىل بناء القدرات املؤسسية يف مجال إحصاءات التعليم داخل البلدان؛ 	

املشاركة يف الرشاكات العاملية واإلقليمية التي تكّمل قواعده ومعايريه، ووضع املؤرشات املرجعية، والعمل يف مجال  	
بناء القدرات؛

الدفع إىل عقد اتفاقات عىل أساس مشاورة الخرباء بشأن املعايري الجديدة واألساليب املستحدثة يف جمع البيانات،  	
ال سيما فيما يتعلق بإطار رصد هدف التنمية املستدامة 4. 

تشجع اسرتاتيجية البيانات التي وضعها األمني العام العمل يف خمسة مسارات عمل أساسية هي عىل النحو التايل: الناس والثقافة، وبيئات البيانات   ١
وهياكلها األساسية، وأصول البيانات واستخدامها، وخصوصية البيانات وحمايتها، فضالً عن إدارة البيانات.

.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_ara ٢ التعليم حتى عام ٢٠3٠، إطار العمل، الفقرة ١٠٠
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النهج  07006 يف  ومبتِكراً  مرناً  يكون  أن  له  ال بد  املعنية،  الجهات  ملطالب  بفعالية  االستجابة  عىل  قادراً  املعهد  يكون  وحتى 
الذي يتبعه يف تنفيذ املهمة الحالية املسندة إليه، وأن يكون قادراً عىل التصدي برسعة لألزمات القائمة والقادمة )مثل 

جائحة كوفيد-١9(.

أوالً  •  معهد اليونسكو لإلحصاء: مجاالت الرتكيز يف الفرتة 2022-202٥ 

السياسات  07007 لتوجيه  أساسياً  عنرصاً  التوقيت  والجيدة  بها  واملوثوق  واملصنفة  املنال  والسهلة  الجيدة  البيانات  تمثل 
واإلجراءات والرأي العام عىل وجه العموم.

ويتمثل الهدف العام ملعهد اليونسكو لإلحصاء فيما يتعلق ببيانات التعليم يف تحسني عملية اتخاذ القرارات القائمة  07008
عىل األدلة لدعم التنمية املستدامة واألطر الدولية ذات الصلة بهذا املجال.

وتماشياً مع الهدف االسرتاتيجي األول السرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل، ويف إطار املساهمة يف الناتج ٢ »تعزيز  07009
التنسيق الدويل لتحقيق هدف التنمية املستدامة 4، ووضع برنامج العمل العاملي الخاص بالتعليم استناداً إىل البحث 
التنسيق  تحسني  أجل  من  التعليم  قطاع  عمل  ويكمل  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  سيدعم  واالبتكار«،  واالسترشاف 
املتعلق  عمله  يف  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  وسريكز  )املخرج 7(.  املبتكرة  والرشاكات  واملعارف  والرصد  والبيانات 

بإحصاءات التعليم عىل ما ييل:

ضمان الريادة العاملية يف الرصد الفعال لهدف التنمية املستدامة 4 الخاص بجدول أعمال التعليم من خالل وضع   )١(
القواعد واملعايري املتفق عليها دولياً وجمع البيانات الجيدة التوقيت والشفافة والعالية الجودة وإنتاجها وتوزيعها؛

دعم قدرات الدول األعضاء من أجل تصميم وتنفيذ هدف التنمية املستدامة 4 الخاص بجدول أعمال التعليم من   )٢(
خالل تعزيز القدرة عىل الرصد وإعداد التقارير عن مدى تحقيق غايات هدف التنمية املستدامة 4؛ 

تلبية االحتياجات فيما يخص رسم السياسات ذات الصلة بوضع برنامج العمل العاملي الخاص بالتعليم استناداً   )3(
إىل البحث واالسترشاف واالبتكار.

موثوقاً  07010 ومنتجاً  الخربة  جهات  من  جهة  بوصفه  لإلحصاء  اليونسكو  لـمعهد  املضافة  القيمة  عىل  الحفاظ  أجل  ومن 
به للبيانات القابلة للمقارنة دولياً، سوف تكون هناك حاجة إىل االبتكار والتحديث يف وضع منهجيات لنتائج التعلم 
آليات  بما ييل:  التحديث  التي تستلزم  الخاصة  األهمية  املجاالت ذات  باملعهد. وتتعلق  الخاصة  البيانات  وآليات جمع 
معهد اليونسكو لإلحصاء املتعلقة بجمع البيانات وإنتاجها؛ وإطار ضمان الجودة؛ ونهج النرش. فينبغي، عىل سبيل 
املثال، تنقيح النهوج اإلحصائية ونهوج املشاركة الجديدة وتطبيقها للجمع بني البيانات املستقاة من مصادر مختلفة 
والحصول عىل تقديرات موثوقة بها لسد الثغرات يف البيانات من أجل رصد أهداف التنمية املستدامة، ال سيما لصالح 
أقل البلدان نمواً. وينبغي أن تكون النهوج شفافة وجيدة التوثيق ومعتمدة من خالل آليات الحوكمة املناسبة لضمان 

قبول الدول األعضاء لعملية رصد أهداف التنمية املستدامة.

ويخطط معهد اليونسكو لإلحصاء، يف الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5، إلنشاء وصيانة منصة بيانات عاملية بشأن هدف التنمية  07011
املستدامة 4، ودعم اآلليات اإلقليمية املتعلقة برصد التقدم املحرز نحو تحقيق هذا الهدف. وسيستمر جمع البيانات 
املواءمة بني  التعلم، وستُطبّق أساليب جديدة/مبتكرة، مثل  بنتائج  املتعلقة  املؤرشات  وإنتاجها ونرشها، بما يف ذلك 
عملية وضع  استكمال  وزيادة جودتها. وسيكون  البيانات  تغطية  نطاق  توسيع  أجل  من  البيانات،  مختلف مصادر 
بشأن  الناجح  التقارير  تقديم  وإتاحة  املستدامة 4،  التنمية  بهدف  املتعلقة  االلتزامات  أحد  بوصفها  إقليمية،  معايري 
اليونسكو لإلحصاء. وباإلضافة إىل ذلك، سيضطلع  آخر من مجاالت عمل معهد  الوفاء بهذه االلتزامات، مجاالً  مدى 
فريق معهد اليونسكو لإلحصاء بإنتاج األدوات واملبادئ التوجيهية وموارد التدريب، وسيعمل أيضاً بصورة مبارشة 
املشاريع  نطاق  توسيع  وسيجري  املستدامة 4،  التنمية  هدف  غايات  بشأن  تقاريرها  إعداد  لتحسني  البلدان  مع 
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4٠ بلداً.  يف  لتُنّفذ  اإلحصائي  والربط  السياسات  بني  الربط  مجايل  يف  التعلم  نواتج  منهجيات  لتجريب  بها  املضطلع 
املتعلقة بالتصدي لجائحة كوفيد-١9، ومنهجيات وأدوات ومبادئ توجيهية  وستوضع مؤرشات، بما فيها املؤرشات 
ملعالجة ما يرتبط بذلك من قضايا السياسات الحالية والناشئة يف مجال التعليم. واستناداً إىل حجم املوارد التي يمكن 
اسرتاتيجية  الالزم لوضع وتنفيذ  بالدعم  باليونسكو  الرتبية  الربامج يف قطاع  تنفيذ  تعبئتها مستقبالً، سوف يحظى 
تدعم  التي  واألطر  التوجيهية  واملبادئ  األدوات  القدرات وضع  بناء  مجال  وإنتاجها. وسيشمل  البيانات  بشأن جمع 
بإدارة  الخاص  املعلومات  نظام  من  واملستقاة  املستدامة 4  التنمية  بهدف  املتعلقة  البيانات  جودة  تعزيز  يف  البلدان 

شؤون التعليم وتعزيز وتقديم التقارير بشأنها.

من  07012 عليه  والحصول  به  التنبؤ  يمكن  السنوات  ومتعدد  مستداماً  تمويالً  أعاله  املذكورة  الطموحة  الخطط  وستتطلب 
خالل الجمع بني دعم اليونسكو للعمل األسايس املحدد ملعهد اليونسكو لإلحصاء والرشاكات القائمة مع جهات مانحة 

مختارة. وسيشكل إرشاك الحكومات والجهات املانحة الخاصة عنرصاً أساسياً لتحقيق األهداف املحددة.

وفيما يخص اإلحصاءات املتعلقة بالعلم والثقافة واالتصال واملعلومات، سيُنّفذ العمل املتعلق بهذه املجاالت بما يتماىش  07013
مع الهدفني االسرتاتيجيني الثاني والثالث السرتاتيجية املنظمة املتوسطة األجل، مما يساهم يف تحقيق الناتجني 4 و5 
تحقيق  نحو  املحرز  التقدم  ورصد  األدلة  عىل  القائمة  السياسات  صياغة  تيسري  عىل  الرتكيز  وسينصب  التوايل.  عىل 
أهداف التنمية املستدامة من خالل توفري بيانات جيدة التوقيت وقابلة للمقارنة عاملياً عن العلم والثقافة واالتصال، 

استناداً إىل القواعد واملعايري واملنهجيات املتفق عليها. 

املعنية،  0701٤ اليونسكو  قطاعات  مع  التعاون  تعزيز  خالل  من  املجاالت  هذه  يف  لإلحصاء  اليونسكو  معهد  عمل  وسيُعّزز 
بسبل منها بذل الجهود املشرتكة لتعبئة املوارد الالزمة للعمل اإلحصائي املستدام.

املستدامة  0701٥ التنمية  أهداف  املتعلقة بثالثة مؤرشات لرصد  البيانات  اليونسكو لإلحصاء بجمع وإنتاج  ويضطلع معهد 
)9-5-١ و9-5-٢ و١١-4-١( ويساهم يف وضع املؤرشات املواضيعية لليونسكو، املندرجة يف إطار مؤرشات الثقافة 
لعام ٢٠3٠. وسيواصل معهد اليونسكو لإلحصاء، يف الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5، جمع وإنتاج ونرش البيانات التي تتيح 
املوارد  لتعبئة  اسرتاتيجية مشرتكة  إىل  واستناداً  ذلك،  إىل  وباإلضافة  أعاله.  املذكورة  املستدامة  التنمية  أهداف  رصد 
للقطاعات املعنية، سيساهم املعهد يف إصدار منشورات رئيسية مثل تقرير اليونسكو عن العلوم يف العالم، وتهيئة أو 
إعادة تهيئة التقرير املتعلق بالسياسات الثقافية، والتقرير املتعلق باالتجاهات العاملية يف مجال حرية التعبري وتنمية 

وسائل اإلعالم. وسيوىل اهتمام خاص لتصنيف البيانات تصنيفاً جنسانياً.

وآليات  07016 املنهجية  واملعلومات بشأن وضع  االتصال  إىل قطاع  الدعم  اليونسكو لإلحصاء  يقدم معهد  ذلك،  عن  وفضالً 
دور  وينصب  عليه.  املؤتمنة  الجهة  القطاع  هذا  يمثل  الذي   ١6-١٠ املستدامة  التنمية  بهدف  املتعلقة  البيانات  جمع 
الدولية  الحوكمة  التقنية آللية  املشورة  من عام ٢٠٢١، عىل تقديم  اعتباراً  الصدد،  اليونسكو لإلحصاء يف هذا  معهد 

ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة وتوفري خدمات االتصال بها. 
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ثانياً ••  معهد اليونسكو لإلحصاء: مصفوفة النتائج

الناتج 2: تعزيز التنسيق الدويل لتحقيق هدف التنمية املستدامة ٤، ووضع برنامج العمل العاملي الخاص بالتعليم 
استناداً إىل البحث واالسترشاف واالبتكار

الُمخَرج UIS1.2 تعزيز الدور الريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلق برصد هدف التنمية المستدامة ٤ الخاص بالتعليم من خالل 
وضع قواعد ومعايير متفق عليها دولياً وجمع بيانات عالية الجودة وإنتاجها وتوزيعها في الوقت المناسب

أهداف عام ٢٠٢3خطوط األساس لعام ٢٠٢٠مؤشرات األداء

إنشاء وصيانة منصة بيانات عالمية   -١
بشأن هدف التنمية المستدامة 4 ودعم 
عدد محدد من اآلليات اإلقليمية لرصد 

التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف.

إنشاء مركز للبيانات المتعلقة بهدف التنمية 
المستدامة 4.

اعتماد مفهوم أفرقة التعاون التقني اإلقليمية 
والشروع في إنشائها 

تعهد مركز عالمي للبيانات المتعلقة بهدف 
التنمية المستدامة 4 وتشغيل آليات للرصد في 

3 مناطق 

في إطار البيانات الصادرة عن معهد   -٢
اليونسكو لإلحصاء، زيادة النسبة المئوية 

للتغطية من خالل تقديم التقارير عن 
مدى تحقيق ما يلي: )١( المؤشرات 

 العالمية لهدف التنمية المستدامة 4، 
)٢( المؤشرات المواضيعية لهذا الهدف 
مع تحقيق جميع المناطق لنسبة مئوية 

دنيا محددة.3 

خط األساس ١: معدل تغطية قدره %45 
للمؤشرات العالمية لهدف التنمية المستدامة 4 

خط األساس ٢: معدل تغطية قدره %4١ 
للمؤشرات المواضيعية لهدف التنمية 

المستدامة 4

 

الهدف ١: معدل تغطية قدره 46% للمؤشرات 
العالمية لهدف التنمية المستدامة 4، مع معدل 

لكل منطقة ال يقل عن %4٠. 

الهدف ٢: معدل تغطية قدره 43% للمؤشرات 
المواضيعية لهدف التنمية المستدامة 4، 

بمعدل ال يقل عن 35% لكل منطقة. 

عدد المؤشرات العالمية لهدف التنمية   -3
المستدامة 4 المصنفة تصنيفاً جنسانياً 
لدى ما ال يقل عن س% من البلدان التي 

تقدم التقارير؛ والعدد الذي يتضمن 
بيانات مصنفة حسب بُعد آخر لدى ما 

ال يقل عن ع% من البلدان التي تقدم 
التقارير

خط األساس ١: عدد المؤشرات العالمية 
لهدف التنمية المستدامة 4 المصنفة تصنيفاً 

جنسانياً لدى 9٠% من البلدان التي تقدم 
التقارير: 5 مؤشرات من أصل 7 مؤشرات ذات 

صلة بهذا الهدف 

خط األساس ٢: عدد المؤشرات العالمية لهدف 
التنمية المستدامة 4 مع بيانات مصنفة حسب 

بُعد آخر على األقل لدى 6٠% من البلدان 
التي تقدم التقارير: 3 مؤشرات من أصل 4 

مؤشرات ذات صلة بهذا الهدف

الهدف ١: عدد المؤشرات العالمية لهدف 
التنمية المستدامة 4 المصنفة تصنيفاً 

جنسانياً لدى 9٠% من جميع البلدان التي 
تقدم التقارير: 5 مؤشرات من أصل 7 

مؤشرات ذات صلة بهذا الهدف 

الهدف ٢: عدد المؤشرات العالمية لهدف 
التنمية المستدامة 4 التي تتضمن بيانات 

مصنفة حسب بُعد آخر على األقل لدى %6٠ 
من جميع البلدان التي تقدم التقارير: 3 

مؤشرات من أصل 4 مؤشرات ذات صلة بهذا 
الهدف

عدد المناطق التي اعتمدت فيها معايير   -4
مرجعية

المؤشرات التي أقرها فريق التعاون التقني 
المعني بمؤشرات هدف التنمية المستدامة 4 

الخاص بالتعليم حتى عام ٢٠3٠ فيما يخص 
وضع المعايير المرجعية. والشروع في 

عملية وضع المعايير في جميع المناطق من 
خالل اجتماعات الجهات المعنية والمعايير 

المرجعية المعتمدة في منطقة واحدة 
)الجماعة األوروبية(

اعتماد معايير مرجعية في 4 مناطق 

املنهجية قيد التنقيح لعام ٢٠٢٢: متوسط مرجح بحسب فئة السكان يف السن املدرسية خالل فرتة 5 سنوات  3
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الُمخَرج UIS2.2 دعم قدرات الدول األعضاء على وضع وتنفيذ برنامج العمل الخاص بهدف التنمية المستدامة ٤ من خالل تعزيز 
القدرة على الرصد وإعداد التقارير عن تحقيق غايات هدف التنمية المستدامة ٤ 

عدد األدوات والمبادئ التوجيهية وموارد   -5
التدريب المقدمة لتلبية احتياجات البلدان 

في مجال بناء القدرات

)١( استكمال ونشر منهجيتين جديدتين 
)إطار المضمون العالمي للمؤشر 4-7-4 

وإطار المضمون العالمي للمؤشر 5-7-4( 
وعرض 4 مالحظات بشأن المنهجيات على 

فريق التعاون التقني للموافقة عليها

 )٢( نشر أداة جديدة:
CLA 3.0 - Online CLA - )فهرس معهد 
اليونسكو لإلحصاء اإللكتروني لتقييم التعلم(

)3( إصدار نظام المعلومات الخاص بإدارة 
شؤون التعليم لثالث منشورات واستحداث 

موقع مصغر 

)4( إنتاج صور بيانية في مجال التصنيف 
الدولي الموحد للتعليم لفائدة ١٠8 بلدان، 

وتحديث ١٢ خريطة ووضع 3٠ خريطة 
جديدة.

الهدف ١: وضع مجموعات أدوات 
الستقصاءات األسر المعيشية والبيانات 
اإلدارية ونتائج التعلم، بما يتناسب مع 

االحتياجات اإلنمائية للبلدان

الهدف ٢: تحسين ١٠ بلدان لديها ضعف في 
إعداد التقارير في إطار الدراسة االستقصائية 
الرسمية للتعليم التي أجراها معهد اليونسكو 

لإلحصاء، لجودة إعداد التقارير من خالل 
اعتماد المبادئ التوجيهية الصادرة عن معهد 

اليونسكو لإلحصاء إلنتاج البيانات المتعلقة 
بهدف التنمية المستدامة 4 والمستقاة من 

نظام المعلومات الخاص بإدارة شؤون التعليم

عدد البلدان التي تحظى بالدعم   -6
لتحسين إعداد التقارير عن مدى تحقيق 

جدول األعمال الخاص بهدف التنمية 
المستدامة 4

١٠ بلدان تُجرب فيها المنهجيات في مجالي 
الربط بين السياسات والربط اإلحصائي

ً ٢5 بلدا

عدد تقارير البيانات الصادرة لرصد   -7
التقدم المحرز في اإلطار اإلقليمي 

واإلطار المتعلق بهدف التنمية 
المستدامة 4

إصدار تقرير/منشور بشأن أفريقيا

استحداث جداول قطرية 

إنشاء صفحة صغيرة لفريق التعاون التقني 
على المستوى اإلقليمي

تعهد جداول بيانات عالمية وإقليمية وقطرية 
مع كل إصدار للبيانات

تعهد صفحة صغيرة لفريق التعاون التقني 
على المستوى اإلقليم لكل منطقة من المناطق

وضع أطر إقليمية كل 3 سنوات لجميع 
المناطق األخرى غير أوروبا وأمريكا الشمالية.

الُمخَرج UIS3.2 تلبية االحتياجات المتعلقة برسم السياسات بغية وضع برنامج العمل العالمي الخاص بالتعليم استناداً إلى البحث 
واالستشراف واالبتكار

وضع المؤشرات والمنهجيات واألدوات   -8
والمبادئ التوجيهية الالزمة لمعالجة 

قضايا السياسات الحالية والناشئة ذات 
الصلة بالتعليم

الهدف ١: إقامة شبكة من الشراكات مع تنفيذ عمليات التصدي لجائحة كوفيد-١9
األوساط األكاديمية والمنظمات األخرى لتعزيز 

قدرات البحث واالستشراف

الهدف ٢: وضع إطار للمؤشرات ذات الصلة 
بتقديم األدلة على قدرة النظام التعليمي على 

الصمود إّبان التصدي لجائحة كوفيد-١9

الهدف 3: دعم تنفيذ برنامج اليونسكو 
باستراتيجية لجمع البيانات وإنتاج المؤشرات 
خارج إطار هدف التنمية المستدامة 4، توضع 

وتنفذ وتدعم بتعبئة الموارد 
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الناتج ٤: تعزيز التعاون الدويل يف ميادين العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

الُمخَرج UIS4.4 تيسير صياغة السياسات القائمة على البيّنات ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من 
خالل توفير بيانات بشأن العلوم في الوقت المناسب تكون قابلة للمقارنة على الصعيد العالمي

أهداف عام ٢٠٢3خطوط األساس لعام ٢٠٢٠مؤشرات األداء

وضع وتنفيذ استراتيجية مستدامة   -١
بالتعاون مع قطاعات اليونسكو، من أجل 

تحقيق ما يلي:
- تحسين تغطية مؤشرات أهداف التنمية   

المستدامة 
- تعبئة الموارد إلنشاء وإنتاج العلوم   

والبيانات والتحليالت الالزمة لدعم 
المنشورات الرئيسية )١( تقرير 

اليونسكو عن العلوم في العالم

ال توجد استراتيجية

وضع مفهوم في إطار مشروع االستراتيجية 
المتوسطة األجل لمعهد اليونسكو لإلحصاء

وضع وثيقة االستراتيجية مع القطاعات 
 وتمويل األنشطة المخطط لها

للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢3 وتنفيذها بنجاح

عدد البلدان التي تتوافر بشأنها المؤشرات   -٢
العالمية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار 

المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 

ً ١3٠ً بلدا ١45 بلدا

عدد البلدان التي تتوافر بشأنها مؤشرات   -3
العلم والتكنولوجيا واالبتكار المتعلقة 
بأهداف التنمية المستدامة والمصنفة 

تصنيفاً جنسانياً في قاعدة بيانات معهد 
اليونسكو لإلحصاء

١١٠ً بلدان ١٢5 بلدا

الناتج ٥: إحكام تدابري حماية وتعزيز تنوع الرتاث وأشكال التعبري الثقايف

الُمخَرج UIS5.5 تيسير صياغة السياسات القائمة على البيّنات ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من 
خالل توفير بيانات بشأن الثقافة في الوقت المناسب تكون قابلة للمقارنة على الصعيد العالمي

غاية عام ٢٠٢3خط األساس لعام ٢٠٢٠مؤشرات األداء

وضع وتنفيذ استراتيجية مستدامة   -١
بالتعاون مع قطاعات اليونسكو، من أجل 

تحقيق ما يلي:
-  تحسين تغطية مؤشرات أهداف التنمية   

المستدامة 
-  دعم الرصد العالمي إلطار اليونسكو   

المواضيعي المعتمد للثقافة|مؤشرات 
عام ٢٠3٠ .

-  تعبئة الموارد لوضع وإنتاج مؤشرات   
أساسية بشأن الثقافة من غير مؤشرات 

أهداف التنمية المستدامة؛ والبيانات 
والتحليالت الالزمة لدعم المنشورات 

الرئيسية )١( تهيئة أو إعادة تهيئة 
التقرير المتعلق بالسياسات الثقافية

ال توجد استراتيجية

وضع مفهوم في إطار مشروع االستراتيجية 
المتوسطة األجل لمعهد اليونسكو لإلحصاء

وضع وثيقة االستراتيجية مع القطاعات 
واألنشطة المخطط لها للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢3 

والتي تسنى تمويلها وتنفيذها بنجاح

 ٢- عدد البلدان التي يتوافر بشأنها المؤشر 
العالمي للثقافة أو أحد تصنيفاته ضمن 

أهداف التنمية المستدامة

ً ً 4٠ بلدا 7٠ بلدا

عدد البلدان التي يتوافر بشأنها مؤشر   -3
واحد على األقل من مؤشرات الثقافة 

لعام ٢٠3٠ضمن أهداف التنمية 
المستدامة )باستثناء أهداف التنمية 

المستدامة على الصعيد العالمي(.

ً 6٠ً بلدا 7٠ بلدا
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ثالثاً  •   معهد اليونسكو لإلحصاء: املوارد

معهد اليونسكو 
لإلحصاء

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 6.٥3٤ 
مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل

)بآالف الدوالرات 
األمريكية(

المخرج

التوزيع بحسب مصدر التمويل

المجموع3 البرنامج 
العادي1

الصناديق 
المدرة للدخل

المساهمات الطوعية
مجموع 

المساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 
المساهمات 

الطوعية

المساهمات 
الطوعية المتسلمة

الفجوة 
التمويلية

2.UIS1 تعزيز الدور الريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلق برصد هدف
التنمية المستدامة 4 الخاص بالتعليم من خالل وضع قواعد ومعايير 
متفق عليها دولياً وجمع بيانات عالية الجودة وإنتاجها وتوزيعها في 

الوقت المناسب

  3 6٠9    -    -  9٢9  5 9٢3  6 8٥2  10 ٤62

2.UIS2 دعم قدرات الدول األعضاء على وضع وتنفيذ برنامج العمل الخاص
بهدف التنمية المستدامة 4 من خالل تعزيز القدرة على الرصد وإعداد 

التقارير عن تحقيق غايات هدف التنمية المستدامة 4

  ٢ 647    -    -  843  7 64٢  8 ٤8٥  11 132

2.UIS3 تلبية االحتياجات المتعلقة برسم السياسات بغية وضع برنامج العمل
العالمي الخاص بالتعليم استناداً إلى البحث واالستشراف واالبتكار

  7٠9    -    -  36٢  ٢ 46١  2 823  3 ٥32

4.UIS4 تيسير صياغة السياسات القائمة على البيّنات ورصد التقدم المحرز نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل توفير بيانات بشأن العلوم في 

الوقت المناسب تكون قابلة للمقارنة على الصعيد العالمي

  673    -    -  ١33  583  716  1 389

5.UIS5 تيسير صياغة السياسات القائمة على البيّنات ورصد التقدم المحرز نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل توفير بيانات بشأن الثقافة 

في الوقت المناسب تكون قابلة للمقارنة على الصعيد العالمي

  8١  -    -    ١١6٠  7١5  87٥  1 686

200 28  7٥0 19  32٤ 17  ٤26 2  -    -    ٤٥0 8  المجموع، معهد اليونسكو لإلحصاء

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ  ١
وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات  ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ  ٢
الطوعية.

امليزانية تشمل مساهمة معهد اليونسكو لإلحصاء يف الربامج املشرتكة بني القطاعات واملخرجات املرتبطة بها، كما هو مبنيَّ يف اسرتاتيجية التنفيذ.  3
قد ال تتطابق املجاميع بسبب تقريب األرقام.  *

فيما يخص مرشوعات معهد اليونسكو لإلحصاء الواردة يف الوثيقة 4١م/5، ثمة فجوة تمويلية تبلغ ١7.4 مليون دوالر أمريكي 
وتمثل 6١% من إجمايل ميزانية املعهد. ويشمل ذلك 8 ماليني دوالر أمريكي يتعني حشدها لتغطية أنشطة املعهد األساسية. وكان 
اإلجمالية  امليزانية  انخفاض  وسبب  األموال،  من  بكثري  أعىل  مستوى  4٠م/5  الوثيقة  يف  الواردة  للميزانية  التخطيط  عند  يتوافر 
املخصصة ملعهد اليونسكو لإلحصاء يف اإلطار املوحد للميزانية الواردة يف الوثيقة 4١م/5 هو أن جميع اتفاقات ومشاريع املساهمة 

الطوعية الحالية تقريبًا سيجري استكمالها يف عام ٢٠٢١.
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)بآالف الدوالرات األمريكية(امليزانية املوحدة اإلجمالية بحسب املخرج ومصدر التمويل

صفر

٠٠٠ ٢

٠٠٠ ٤

٠٠٠ ٦

٠٠٠ ٨

٠٠٠ ١٠

٠٠٠ ١٢٠

الربنامج العادي

املساهمات الطوعية

الفجوة التمويلية

 
 

مقر معهد اليونسكو لإلحصاء 
(أوروبا وأمريكا الشمالية)

٪٩٠/٢٥ ٣٠٦

أفريقيا
٪٤/١ ١٥٨

أمريكا   الالتينية 
 والكاريبي
 ٪٢٩/٥٧٩

الدول   العربية
٪١/٢٨٩

آسيا   واملحيط   الهادي
٪٣/٨٦٨

٦٠٩ ٣

٩٢٩

٩٢٣ ٥

٦٤٧٧٠٩ ٢
٣٦٢

٤٦١ ٢

٦٧٣
١٣٣
٥٨٣

٨١١
١٦٠

٧١٥

٨٤٣

٦٤٢ ٧

5.UIS5 4.UIS4 2.UIS3 2.UIS2 2.UIS1

)بآالف الدوالرات األمريكية(توزيع املوارد بحسب املنطقة

صفر

٠٠٠ ٢

٠٠٠ ٤

٠٠٠ ٦

٠٠٠ ٨

٠٠٠ ١٠

٠٠٠ ١٢٠

الربنامج العادي

املساهمات الطوعية

الفجوة التمويلية

 
 

مقر معهد اليونسكو لإلحصاء 
(أوروبا وأمريكا الشمالية)

٪٩٠/٢٥ ٣٠٦

أفريقيا
٪٤/١ ١٥٨

أمريكا   الالتينية 
 والكاريبي
 ٪٢٩/٥٧٩

الدول   العربية
٪١/٢٨٩

آسيا   واملحيط   الهادي
٪٣/٨٦٨

٦٠٩ ٣

٩٢٩

٩٢٣ ٥

٦٤٧٧٠٩ ٢
٣٦٢

٤٦١ ٢

٦٧٣
١٣٣
٥٨٣

٨١١
١٦٠

٧١٥

٨٤٣

٦٤٢ ٧

5.UIS5 4.UIS4 2.UIS3 2.UIS2 2.UIS1
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Communication and 
Information Sector البرامج المشتركة بين القطاعات

الذي  08001 للتخصصات  الجامع  للنهج  ليقدم صورة دقيقة  الوثيقة 4١م/5  القطاعات يف  املشرتك بني  العمل  إطار  ُصّمم 
األعضاء  الدول  احتياجات  لتلبية  متكاملة  استجابة  وتقديم  تعقيداً  املسائل  أشد  بعض  معالجة  يف  املنظمة  تتّبعه 
وأولوياتها. ويجمع هذا اإلطار بني املعارف والخربات الثرية املتاحة من مختلف قطاعات املنظمة ومن اللجنة الدولية 
والتأثري، وتعزيز مساهمة  التآزر  أوجه  املزيد من  بلوغ هدف مشرتك، وتحقيق  أجل  املحيطات من  لعلوم  الحكومية 
اليونسكو يف بلوغ أهدافها االسرتاتيجية الواردة يف وثيقة االسرتاتيجية املتوسطة األجل وتحقيق النواتج املرتبطة بها.

ويستجيب هذا اإلطار لطلبات الدول األعضاء لليونسكو »بمواصلة تسخري طابعها املتعدد التخصصات، وكذلك خربتها  08002
وتجربتها يف مجاالت اختصاصها، مع التشديد عند االقتضاء عىل أهمية النهوج الربنامجية والربامجية املشرتكة، من 
أجل تعزيز مكانتها يف منظومة األمم املتحدة اإلنمائية وإيجاد أوجه للتآزر وزيادة تأثري عملها« )القرار 4٠م/١٠٢(.

مجاالت الرتكيز يف الفرتة 2022-202٥

يتضمن هذا الفصل خمسة برامج مشرتكة بني القطاعات. وهذه الربامج مقرتحة يف املجاالت التي ُحّددت فيها أوجه  08003
منها  برنامج  كل  ُصّمم  وقد  لليونسكو.  الربنامجية  باألولويات  الصلة  ذات  الناشئة  املسائل  بمعالجة  الكفيلة  التآزر 
وسيُنّفذ من خالل التعاون املشرتك بني القطاعات والعمل الجماعي، يف املقر ويف امليدان ومع معاهد الفئة ١. ويُصّمم 
كل برنامج من الربامج املشرتكة بني القطاعات واملحدد لفرتة األعوام األربعة من خالل العمل التعاوني املشرتك بني 

القطاعات، ويهدف إىل تحقيق ُمخرج واحد سيسهم يف تحقيق أحد النواتج التسعة.

ويُخّطط مليزانية عمل القطاعات املساِهمة يف الربنامج املشرتك بني القطاعات يف إطار حافظة امليزانية املخصصة لكل  0800٤
الفصول  يف  املبني  النحو  وعىل  املحيطات.  لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  أو  املساِهمة  الربنامج  قطاعات  من  قطاع 
ضمن  التنفيذ  اسرتاتيجية  يف  القطاعات  بني  املشرتكة  الربامج  يف  قطاع  كل  مساَهمة  تنعكس  املختلفة،  القطاعية 

املخرجات ذات الصلة ويف إطار النتائج.

عند  0800٥ املساِهمة  القطاعات  وستقوم  تكاليفها.  وتُحّدد  العمل  وخطط  املشاريع  ستُعّد   ،٢٠٢5-٢٠٢٢ الفرتة  وخالل 
شبكاتها  مع  وستتواصل  الطوعية،  املساهمات  تشمل  مصادر  من  املوارد،  لحشد  الالزمة  الجهود  بتوحيد  االقتضاء، 

ورشكائها لضمان التنفيذ الفعال.

مساهمة الربامج الرئيسية واللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات يف الربامج املشرتكة بني القطاعات

الربامج املشرتكة بني القطاعات

الربنامج األول 
املشرتك بني 

القطاعات

الربنامج الثاني 
املشرتك بني 

القطاعات

الربنامج الثالث 
املشرتك بني 

القطاعات

الربنامج الرابع 
املشرتك بني 

القطاعات

الربنامج الخامس 
املشرتك بني 

القطاعات

الناتج 9الناتج 8الناتج ٥الناتج 3الناتج 1

الربنامج الرئييس األول - الرتبية

الربنامج الرئييس الثاني – العلوم الطبيعية

اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

الربنامج الرئييس الثالث – العلوم االجتماعية واإلنسانية

الربنامج الرئييس الرابع - الثقافة

الربنامج الرئييس الخامس – االتصال واملعلومات
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)IP1( الربنامج األول املشرتك بني القطاعات 
التعلم من أجل التنوع: تعزيز أوجه التآزر بني الثقافة والتعليم بغية إقامة مجتمعات شاملة للجميع ومستدامة 

وقادرة عىل الصمود

املصاعب

تشكل الثقافة والتعليم عنرصين من العنارص األساسية للتنمية البرشية ورفاهية املجتمعات املحلية وبناء مجتمعات  08006
التعليمية،  املسارات  القدرة عىل توسيع  العنرصين معاً  التكيف وابتكارية وتعددية ومساملة. ولدى هذين  قادرة عىل 
يف سالم، وحفز  معاً  للعيش  الالزمة  واألدوات  باملهارات  تزويدهم  من خالل  واألشخاص  املحلية  املجتمعات  وتمكني 

اإليجابي. التغيري 

من  08007 املستدامة،  التنمية  أهداف  بجميع  والنهوض  أبعاده،  بجميع   ٢٠3٠ عام  حتى  التعليم  أعمال  جدول  ولتحقيق 
باملعارف  املتعلمني  التعليم  نظم  تزويد  لضمان  القطاعات  بني  ومشرتك  للتخصصات  جامع  نهج  اعتماد  الرضوري 
واملهارات واملواقف والقيم وأوجه السلوك التي يحتاجون إليها لنمائهم كأفراد وإلسهامهم يف بناء مجتمعات أكثر عدالً 
وسالماً واستدامة. ويف املجتمعات املعارصة التي تنحو أكثر فأكثر إىل أن تكون متعددة الثقافات، يقتيض ذلك ضمناً 
وضع املضامني التعليمية وأساليب التعليم يف سياقها، وبذل جهود متضافرة لضمان مساهمة التعليم يف القضاء عىل 
التمييز والتحيز والعنف، وتعزيز الحوار والسالم واالستقرار من خالل استكمال النهوج التعليمية وأصول التدريس 

التقليدية وتجديدها، والربط بني التعلم النظامي وغري النظامي وغري الرسمي، وتعزيز شعور املتعلمني باالنتماء.

التعلم ويف  08008 التحّول، فهي ال تُحشد بقدر كاٍف يف عمليات  الثقافة من قدرة عىل إحداث  الرغم مما تنطوي عليه  وعىل 
املضامني وأصول التدريس، وال تتسنى يف نهاية املطاف االستفادة من املهارات الالزمة لتحقيق جميع أهداف التنمية 
الجيد  التعليم  سبل  تعرتض  التي  الحواجز  من  الكثري  وتخّطي  التعلم،  إثراء  موارد  من  مورداً  باعتبارها  املستدامة 

الشامل للجميع واملالئم واملنصف وفرص التعلم مدى الحياة للجميع.

بالفنون  08009 وانتهاًء  بالرتاث  بدءاً  للثقافة،  املتنوعة  األبعاد  املعارف عرب  لنقل  قوية  أداة  أخرى  ناحية  التعليم من  ويمثل 
التحديات  مع  التكيف  يف  املستنريين  واملواطنني  القادمة  األجيال  ودعم  املجتمعي،  التحول  يف  يساهم  مما  واإلبداع، 
النقدي، وال سيما يف  املعارصة وبناء القدرات الالزمة الستغالل الفرص الجديدة املتاحة من خالل االبتكار والتفكري 

االقتصاد اإلبداعي، من أجل تعزيز إنشاء فرص العمل، وتنمية املهارات، وصون الرتاث الثقايف، والتنوع الثقايف.

استجابة اليونسكو 

والرتبية،  08010 الثقافة  مجايل  يف  أساسية  مهام  إليها  أسندت  التي  الوحيدة  املتحدة  األمم  وكالة  بصفتها  اليونسكو،  توفر 
إطاراً فريداً لدعم الدول األعضاء يف االستفادة من أوجه التآزر هذه من خالل اتباع نهج متعدد التخصصات قائم عىل 
حقوق اإلنسان لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠. وسيبذل قطاعا الثقافة والرتبية جهوداً منسقة لتطوير 
اإلمكانات الكاملة للمتعلمني كمواطنني عامليني قادرين عىل التكيف ومبدعني وذوي اطالع نقدي ومقبلني عىل املشاركة 
بما يتماىش مع هدف التنمية املستدامة 4، وال سيما الغاية 4-7 وغريها من الغايات، فضالً عن الطموحني ١ و5 من 
بوصفهم  ومجدية  نشطة  بصورة  الشباب  مشاركة  تضمن  مبادرات  وستُتّخذ   .٢٠63 لعام  األفريقي  االتحاد  خطة 
عىل  وذلك  الثقايف؛  التنوع  واحرتام  والتعددية  الثقافات  بني  والتفاعل  العاملية  املواطنة  لتعزيز  تغيري  وصناع  رشكاء 
سبيل املثال من خالل تعزيز التثقيف يف مجايل السالم وحقوق اإلنسان، وصون الرتاث غري املادي، ووضع مبادرات 
تدعم تعايف املجتمعات املحلية عقب النزاعات وحاالت الطوارئ. وستهدف األنشطة املحددة إىل ضمان مشاركة الشباب 
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وتمكينهم من أداء أدوارهم الحاسمة كمواطنني عامليني من أجل منع التطرف العنيف وبناء السالم، وذلك من خالل 
القدرات العسكرية فيما  الدراسية وتعزيز  املناهج  الثقافة يف  العاملي والحفاظ عليه وتعزيزه، وإدماج  الرتاث  حماية 

يخص حماية الثقافة يف أوقات النزاعات املسلحة.

األعضاء  08011 الدول  إىل  التقني  والدعم  السياسات  بشأن  املشورة  لتقديم  والرتبية  الثقافة  قطاعي  بني  التعاون  وسيُعّزز 
التعليم وبرامجه بغية تحسني نوعيتها ومالءمتها بسبل منها توسيع  الثقافة يف سياسات  إدماج  فيما يخص طريقة 
سواء،  حد  عىل  النظامي  وغري  النظامي  التعليم  يف   - بهم  املتعلقة  التدريس  وأصول  النهوج  واعتماد  املتعلمني  آفاق 
الثقافية  دور املؤسسات  أيضاً  الحياة. وسيُعّزز  التقني واملهني والتعلم مدى  املجال  التعليم والتدريب يف  بما يف ذلك 
واملتاحف بوصفها مساحات للتعليم غري النظامي والتعلم مدى الحياة بسبل منها وضع برامج تعليمية تتماىش مع 
اتفاقيات اليونسكو وتوصياتها املتعلقة بالثقافة. وسيشمل هذا النهج ذو الشقني أيضاً إدماج تعليم الفنون والرتاث 
الثقايف - بما يف ذلك نقل الرتاث الحي - بأشكال وأوجه تعاون متنوعة. وستُدعم الدول األعضاء أيضاً لتوسيع نطاق 
الرشاكات بني مؤسسات التعلم ومجتمعاتها املحلية، وتنفيذ مشاريع وبحوث تجريبية بشأن النهوج الرتبوية الجديدة 
وتعزيز  التعلم،  نتائج  عىل  ستعود  التي  الفوائد  وتُظهر  والتعليم،  الثقافة  بني  القائمة  التآزر  أوجه  إىل  تستند  التي 

الثقايف. التنوع 

وستنّفذ برامج التعليم والتطوع بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني لتشجيع مشاركة الشباب والشابات بوصفهم  08012
توطيد  سبل  أيضاً  وستُعّزز  التفاهم.  وتعزيز  باالنتماء،  الشعور  وتنمية  الثقايف،  الرتاث  صون  يف  رئيسيني  رشكاء 
عىل  املتغري  الطلب  لفهم  وممثليهم  العمل  وأرباب  التوظيف  وخدمات  والثقافية  التعليمية  املؤسسات  بني  التعاون 
الكفاءات  الثقافة، وتوجيه الربامج واالعتمادات الجديدة بغية تعزيز  املهارات واملعارف والنهوج، وال سيما يف قطاع 

واملهارات املطلوبة ألغراض التوظيف والسبل الجديدة الكفيلة بضمان رفاهية الشباب ومجتمعاتهم املحلية.

التعليم  08013 »ضمان   1 الناتج  تحقيق  يف  القطاعات  بني  املشرتك  الربنامج  هذا  إطار  يف  املتخذة  اإلجراءات  وستساهم 
الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع«.

بحماية  0801٤ املتعلق   5 الناتج  باملوضوع، وال سيما  الصلة  ذات  األخرى  النواتج  يف  أيضاً  العمل  ذلك، سيؤثر  إىل  وإضافة 
وتعزيز تنوع الرتاث وأشكال التعبري الثقايف، والناتج 7 املتعلق بالتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.

المخرج IP1.1 المشترك بين القطاعات : تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل االرتقاء بنوعية التعليم وحفز اإلبداع وترويج احترام 
التنوع الثقافي 

أهداف عام ٢٠٢3خطوط األساسمؤشرات األداء

عدد الدول األعضاء التي تلقت الدعم إلدماج الثقافة    -١
في سياساتها وبرامجها التعليمية بغية تحسين 

نوعيتها وأهميتها 

١٠ دول أعضاء، بما فيها دولتان في 
أفريقيا ودولة واحدة من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

٢٠ دولة عضو، بما فيها 4 دول في 
أفريقيا ودولتان من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية 

عدد الدول األعضاء التي وضعت سياسات وبرامج    -٢
لتعزيز إدماج النهوج التربوية في المؤسسات 

الثقافية، بما فيها المتاحف

١٠ دول أعضاء، بما فيها دولتان في 
أفريقيا ودولة واحدة من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية

٢٠ دولة عضو، بما فيها 4 دول في 
أفريقيا ودولتان من الدول الجزرية 

الصغيرة النامية 

عدد الدول األعضاء التي تلقت الدعم لتنفيذ أنشطة    -3
تعليمية وتدريبية مراعية للمنظور الجنساني في 

مجال الثقافة في أوقات السلم وفي حاالت الطوارئ.

45، منها ١8 في أفريقيا و7 من الدول  غير متاح
الجزرية الصغيرة النامية 
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)IP2( الربنامج الثاني املشرتك بني القطاعات 
النهوض بالتعليم العلمي والبيئي من أجل إقامة مجتمعات مستدامة وقادرة عىل الصمود 

املصاعب

الشديدة،  0801٥ الطقس  وأحوال  البرشية،  األنشطة  عن  الناجمة  والكوارث  الطبيعية  والكوارث  املناخي،  العمل  فشل  يعد 
نجمت  وقد  كوكبنا.  تهدد  التي  املخاطر  أشد  من  املياه  وأزمة  املحيطات،  وتدهور صحة  البيولوجي،  التنوع  وفقدان 
حالة الطوارئ املناخية الحالية وغريها من أزمات االستدامة البيئية عن السلوك البرشي. فقد أحدثت األنشطة البرشية 
البيئة  من  و%4٠  األرض،  بيئة  من   %75 أصبحت  حيث  الكوكب  أنحاء  معظم  يف  الطبيعة  يف  عميقة  تغريات  بالفعل 
للبرش  الجماعية  األنشطة  وغرّيت  باالنقراض.  مهددة  األنواع  من  نوع  ومليون  املائية،  املجاري  من  و%5٠  البحرية، 
النظم اإليكولوجية لألرض بحيث بات بقاؤنا ذاته معرضاً للخطر. وأصبح التغري أرسع وأكثر حدة ووضوحاً وبات 
من الصعب عكس مساره مع مرور األيام. ونحن بحاجة إىل إحداث تغيريات رسيعة وبعيدة املدى وغري مسبوقة يف 
جميع جوانب املجتمع. ومن األهمية بمكان إحداث تحّول عىل صعيد أدوار األشخاص وأفعالهم وعالقاتهم مع الطبيعة 

لوقف هذا التدهور أو عكس اتجاهه.

استجابة اليونسكو

التدبر يف قيمهم، واملشاركة بنشاط أكرب يف  08016 الناس عىل  يتطلب العيش املستدام تحوالً كبرياً يف العقليات، مع تشجيع 
التحول نحو سبل العيش املستدام. ويتطلب عكس مسار تغري املناخ أيضاً نهجاً متكامالً للتعلم.

ويمثل التعليم الجيد الشامل للجميع والتعلم مدى الحياة عنرصين أساسيني من عنارص الربط بني األبعاد االجتماعية  08017
واالقتصادية والثقافية والبيئية للتنمية املستدامة، وباإلضافة إىل دورهما يف الحفاظ عىل البيئة، فهما يساهمان يف بناء 
مجتمعات مستدامة ويف الحد من أوجه عدم املساواة. ولتحقيق هذه التحوالت الجوهرية يف السلوك البرشي والعالقات 
مع الطبيعة، ستضع اليونسكو يف الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5، من خالل العمل املتضافر لربامجها الرئيسية يف مجايل الرتبية 
الشامل  الجيد  للتعليم  رئيسياً  بعداً  باعتباره  البيئي  بالتعليم  للنهوض  للتخصصات  جامعاً  متكامالً  نهجاً  والعلوم، 
عىل  تقوم  مبتكرة  نهوج شاملة  وتعزيز  البيئي عىل وضع  التعليم  للجميع. وسيشتمل  الحياة  مدى  والتعليم  للجميع 

أساس علمي سليم لبناء معارف املتعلمني ومهاراتهم وقيمهم ومواقفهم.

من  08018 التعليم  ميادين  يف  املنظمة  خربة  إىل  البيئي  التعليم  بشأن  القطاعات  بني  املشرتك  اليونسكو  برنامج  وسيستند 
املناخ، والتعليم  املياه، والدراية بأمور املحيطات، والتثقيف يف مجال تغري  التنمية املستدامة، والتعليم يف مجال  أجل 
التعليم  نظم  تهيئة  إلعادة  مبتكرة  رؤية  وضع  أجل  من  االستدامة،  علوم  مجال  يف  وكذلك  العلم،  عىل  القائم  البيئي 
والتعلم واملعارف للميض يف سبيل إقامة كوكب أكثر أمناً ومراعاة للبيئة وإنصافاً للجميع. وبذلك، ستلبي اليونسكو 
بني  املساواة  وتعميم  للشباب  األولوية  إعطاء  مع  النامية،  الصغرية  الجزرية  والدول  ألفريقيا  الخاصة  االحتياجات 

الجنسني واالستفادة من املعارف واملمارسات الثقافية املحلية ومن مثيالتها لدى الشعوب األصلية.

هذا  08019 تعزيز  املستدامة،  التنمية  أجل  من  التعليم  مجال  يف  الرائدة  املتحدة  األمم  وكالة  بصفتها  اليونسكو،  وستواصل 
اليونسكو  أنشطة  وسرتتكز  عرش.  السبعة  املستدامة  التنمية  أهداف  لجميع  رئيسياً  تمكني  عامل  بوصفه  التعليم 
املتعلقة بالتعليم عىل مجال التعليم من أجل التنمية املستدامة لتنفيذ إطار عام ٢٠3٠ وخريطة الطريق الخاصة به، 
والتي تتمحور حول خمسة مجاالت عمل ذات أولوية هي: )١( تعزيز السياسات؛ )٢( إحداث تحّول يف بيئة التعلم؛ 
)3( بناء قدرات املربني؛ )4( تمكني الشباب وحشدهم؛ )5( ترسيع األنشطة عىل الصعيد املحيل. وستساعد اليونسكو 
الدول األعضاء عىل حشد الجهات املعنية حول هذه املجاالت الخمسة وتقدم الدعم التقني الستعراض التقدم املحرز، 
إىل نتائج املؤتمر العاملي للتعليم من  من أجل النهوض باملبادرات واملعارف والقدرات والشبكات القطرية. واستناداً 
أجل التنمية املستدامة املعقود بربلني يف أيار/مايو ٢٠٢١ ومؤتمر األطراف السادس والعرشين املعقود بغالسكو يف 
ترشين الثاني/نوفمرب ٢٠٢١، ستواصل اليونسكو الدعوة إىل تجديد االلتزام بالتعليم يف سياق تغري املناخ، وإىل تعبئة 

قطاع البيئة أيضاً.
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وستدعم اليونسكو البلدان يف إدماج املسائل املتعلقة بتغري املناخ يف نظمها التعليمية من خالل مسارين. ويشمل ذلك  08020
ما ييل: )أ( تنفيذ مكونات التعليم الواردة يف اتفاقية تغري املناخ واتفاق باريس وجعل العمل املناخي مكوناً أساسياً من 
مكونات املناهج الدراسية؛ )ب( دعم السياسات، وتقديم املشورة التقنية، وتنمية القدرات دعماً إلطار التعجيل العاملي 
الذي  املناخي  التثقيف  وسيُعّزز   .6 املستدامة  التنمية  هدف  تحقيق  أجل  من  للمياه  املتحدة  األمم  آلية  الذي وضعته 
يتضمن رصد األحداث املناخية املائية والتنبؤ بها، وذلك باستخدام مصادر املعارف مثل الحلول القائمة عىل الطبيعة، 
الذكاء االصطناعي،  الجديدة، مثل  التكنولوجيات  دور  أيضاً  االعتبار  املؤسيس. وسيُؤخذ يف  والدعم  البيانات،  وتبادل 

سواء من حيث آثارها عىل البيئة أو من حيث الحلول التي تقدمها.

املحيطات  08021 لعلوم  الحكومية  الدولية  اللجنة  عن  والصادرة  املحيطات  بأمور  بالدراية  املتعلقة  العمل  خطة  وستُنّفذ 
عىل  املعنية  والجهات  املواطنني  وتشجيع  باملحيطات  املعرفة  لتعزيز  أساسية  كأداة  وستستخدم  لليونسكو  التابعة 
االضطالع بدور نشط يف تنفيذ اإلجراءات املستدامة عىل املستويني الفردي والجماعي. وستواصل اللجنة دعم الدول 
األعضاء يف وضع نهج متسق يف تصميم األنشطة املتعلقة بالدراية بأمور املحيطات وتنفيذها يف املستقبل، مما يساهم 
يف تحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠، ويف عقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات. وسيتيح التعاون مع 
الدراسية عىل  املناهج  البيئي، يف  التعليم  أبعاد  من  هاماً  الدراية بأمور املحيطات، بوصفها بعداً  الرتبية تعميم  قطاع 

نحو فعال عىل جميع املستويات. 

وفيما يتعلق بالقدرة عىل التكيف مع تغري املناخ والحد من مخاطر الكوارث، ستتعاون اليونسكو مع املهنيني الشباب  08022
املخاطر وتحديد  لتحليل  العلم والتكنولوجيا واالبتكار لوضع إجراءات ملموسة وتنفيذها عىل نحو مشرتك  يف مجال 
وضع  لغرض  باملدارس  املتعلقة  املخاطر  تقييم  منهجية  مثل  الناجحة،  التجارب  إىل  باالستناد  التخفيف،  تدابري 
اسرتاتيجيات لتعزيز السالمة، من أجل تقييم مخاطر املباني املدرسية مع طالب متخصصني يف الهندسة. ويف إطار 
املراحل  يف  العلماء  وتمكني  األرض،  علوم  بتعليم  النهوض  اليونسكو  ستواصل  الجيولوجية،  للعلوم  الدويل  الربنامج 

املبكرة من حياتهم املهنية، وتعزيز الدراية بالجغرافيا. 

ويف إطار برنامج إدارة التحوالت االجتماعية، وال سيما مبادرته املسماة »الجسور« )BRIDGES(، ستعمل اليونسكو  08023
تعليم  يف  وتساهم  االستدامة  لعلم  وأساليب  مفاهيم  املعقدة، وستضع  اإليكولوجية  االجتماعية  النظم  فهم  زيادة  عىل 
علم االستدامة وسياساته. وسيتعاون تحالف »الجسور« تعاوناً وثيقاً مع برامج اليونسكو العلمية األخرى، وال سيما 
برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي، للمساهمة يف الفهم والعمل املقرتحني القائمني عىل أساس املوقع يف سياق التصدي 
املتعلقة  املبادئ األخالقية  امليدان مثل إعالن  القائمة يف هذا  اليونسكو  البيئية. وسيستفيد أيضاً من معايري  للضغوط 
بتغرّي املناخ، والفصل الخاص بالبيئة من التوصية املتعلقة بأخالقيات الذكاء االصطناعي )وهي معروضة عىل املؤتمر 

العام للموافقة عليها(.

وسيُستفاد من املواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو استفادة أكرب لتحسني فهم العالقات املعقدة والدينامية بني الناس  0802٤
املخصصة  املبادرات  وستنقل  ابتكارية.  تعلم  وأنشطة  تعليمية  مضامني  وتعزيز  وضع  أجل  من  الطبيعية،  وبيئتهم 
التي ستوضع يف هذا اإلطار التعليم من أجل التنمية املستدامة ونهوج الحّد من مخاطر الكوارث والعلم التشاركي إىل 
املجتمعات املحلية من خالل نهج النظام اإليكولوجي، مثل النهج املطبق يف املدرسة اإلقليمية للدراسات العليا يف مجال 
التخطيط واإلدارة املتكاملني للغابات واألرايض املدارية أو من خالل مرشوع املحيط الحيوي والرتاث يف حوض بحرية 

تشاد، الذي يستند إىل خربة الربنامج الهيدرولوجي الدويل الحكومي وبرنامج اإلنسان واملحيط الحيوي.

وسريمي هذا الربنامج املشرتك بني القطاعات إىل دعم تحقيق هدف التنمية املستدامة 4، وال سيما الغاية 4-7، وكذلك  0802٥
أهداف التنمية املستدامة 6 و9 و١3 و١4 و١5. وسيساهم أيضاً يف تحقيق الهدف 6 )الطموح ١( من خطة االتحاد 
النساء  تمكني  إىل  الرامية  اإلجراءات  جميع  يف  الجنسني  بني  املساواة  وستعّمم  ساموا.  ومسار   ٢٠63 لعام  األفريقي 
املستدام  االستخدام  يف  ومساهمتهن  معارفهن  وتعزيز  املناخي  العدل  تحقيق  إىل  الرامي  العمل  قيادة  من  والفتيات 

الطبيعية. للموارد 

بالعمل  08026 النهوض  أجل  املعارف من  تعزيز   «  3 الناتج  القطاعات يف تحقيق  بني  املشرتك  الربنامج  هذا  وسيساهم 
املناخي والتنوع البيولوجي وإدارة شؤون املياه واملحيطات والحد من مخاطر الكوارث«.
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وستدعم األنشطة أيضاً تحقيق الناتجني ١ و4. 08027

المخرج IP2.3 المشترك بين القطاعات: تعزيز التعليم البيئي لتزويد المتعلمين بوسائل التصدي للتحديات البيئية العالمية

أهداف عام ٢٠٢3خطوط األساسمؤشرات األداء

عدد البلدان التي تلقت الدعم إلدماج العمل البيئي    -١
والمناخي كمكون أساسي من مكونات المناهج 

الدراسية

١٠ دول أعضاء )3 في أفريقيا و3 من 
الدول الجزرية الصغيرة النامية(

3٠ دولة عضواً )١٠ في أفريقيا و١٠ 
من الدول الجزرية الصغيرة النامية(

عدد الدول األعضاء التي تلقت دعماً والتي تطبق    -٢
البحث العلمي واالبتكار من أجل تحسين اإلدارة 
المتكاملة والشاملة للموارد الطبيعية واستعادة 

النظم اإليكولوجية؛ وعدد برامج البحوث المنفذة في 
محميات المحيط الحيوي والمواقع الطبيعية التي 

تعزز علوم االستدامة التي تستهدف الشباب والنساء

اضطالع 8٠ دولة عضواً ببحوث في 
محميات المحيط الحيوي والمواقع 

الطبيعية

٢٠ دولة عضواً إضافية منها 5 في 
أفريقيا و5 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية، وجميعها أنشطة تراعي 
االعتبارات الجنسانية

عدد الدول األعضاء التي تستخدم مواد وأدوات    -3
ومنهجيات التدريس والتعلم التي وضعت لتحسين 
الوعي بشأن تغير المناخ والدراية بأموره وتعليمه، 

باالستناد أيضاً إلى المعارف المحلية ومعارف 
الشعوب األصلية، وضمان مشاركة الشباب وتمكينهم

5 دول أعضاء )4 مبادرات بشأن الشباب 
وواحدة بشأن نظم المعارف المحلية 

ومعارف الشعوب األصلية( 

١٠ دول أعضاء )7 مبادرات بشأن 
الشباب و3 بشأن نظم المعارف المحلية 

ومعارف الشعوب األصلية( 

)١( عدد الدول األعضاء التي تلقت الدعم لتعزيز   -4
نهج التعليم في مجال المياه على جميع المستويات 

)٢( عدد المهنيين المدربين في مجال المياه من    
ذوي المهارات المالئمة لمواجهة التحديات المعقدة 

في مجال المياه مع التركيز على النساء والشباب

خط األساس ١: صفر

خط األساس ٢: 5٠٠ 9 و٢٠٠ شاب

الهدف ١: ١5 دولة عضواً منها 4 في 
أفريقيا و3 من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية

الهدف ٢: ٠٠٠ ١٠ شخص إضافي 
)4٠% من النساء(، وما ال يقل عن 

٠٠٠ ١ من الشباب اإلضافيين

عدد الدول األعضاء التي أتيحت لها إمكانية االنتفاع    -5
بموارد الدراية المتعددة اللغات بأمور المحيطات 

وبرامج التدريب المتعلقة بذلك

8٠ دولة عضواً منها 8 في أفريقيا و١٠  غير متاح
من الدول الجزرية الصغيرة النامية

عدد الدول األعضاء التي تعزز إجراءاتها وسياساتها    -6
المتعلقة بتغير المناخ لضمان انتقال عادل من 

الناحية االجتماعية

3٠ دولة عضواً )١٠ في أفريقيا، و5 من  غير متاح
الدول الجزرية الصغيرة النامية( 

)IP3( الربنامج الثالث املشرتك بني القطاعات 
تعزيز معارف الشعوب األصلية وثقافتها ولغاتها بوصفها سبيالً إىل اإلدماج

املصاعب

تضطلع الشعوب األصلية بدور محوري يف تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة، بوصفها جهات وصية عىل نظم  08028
األصلية  املحلية  واملجتمعات  الشعوب  تزال  ال  ذلك،  ومع  اللغوي.  والتنوع  الثري،  الحي  والرتاث  الفريدة،  املعارف 
تتقاطع  التي  والنظمية،  الهيكلية  الحواجز  تزال  وال  العالم.  أنحاء  جميع  يف  شديداً  وتمييزاً  كبرية  تحديات  تواجه 
بلغات  باملعلومات  االنتفاع  إمكانية  وعدم  والجنساني،  العنرصي  التمييز  فيها  بما  األخرى،  التمييزية  املمارسات  مع 
الشعوب األصلية، تؤثر يف تمتع الشعوب األصلية بحقوقها األساسية، مما يؤدي إىل استبعادها من العديد من جوانب 
الرصاع  تزايد  القضايا  هذه  وتشمل  مبارشة.  تهمها  التي  القضايا  بشأن  القرارات  اتخاذ  عمليات  يشمل  بما  الحياة، 
داخلياً  باملناخ  املتصل  والنزوح  الغذائية،  السيادة  وفقدان  البيولوجي؛  التنوع  الطبيعية وحفظ  املوارد  والتنازع عىل 
وعرب الحدود، واألثر املتزايد للتحول الرقمي، والتحديات التي تعرتض الحفاظ عىل تراثها الثقايف ومعارفها ولغاتها 

ونقل ذلك، والتهميش واالستبعاد يف التعليم.
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استجابة اليونسكو

الشعوب األصلية وثقافاتها ولغاتها، مع تعميم  08029 اليونسكو استجابة مستعِرضة لدعم تعزيز وصون معارف  ستكفل 

الشعوب  تمكني  إىل  اإلجراءات  هذه  اإلنسان. وستهدف  قائم عىل حقوق  نهج  واعتماد  الجنسني  بني  املساواة  مراعاة 

األصلية من ممارسة حقوقها وتعزيز املنظمات التي تمثلها وتُسمع صوتها للمشاركة بصورة مجدية يف عمليات اتخاذ 

املناخ  لتغري  املعرضة بصفة خاصة  البلدان  يف  األصلية  الشعوب  تواجهها  التي  املحددة  املخاطر  القرارات. ويف ضوء 

وآثاره، سريكز عمل اليونسكو بوجه خاص عىل الشعوب األصلية يف أفريقيا والدول الجزرية الصغرية النامية.

وسيتحقق ذلك من خالل اعتماد نهج شامل للجميع، مع االعرتاف بأهمية حماية مختلف أشكال التعبري الثقايف للشعوب  08030
األصلية وصون تراثها؛ وبدور لغات الشعوب األصلية يف التنمية والسالم واملصالحة؛ وأهمية نظم معارف الشعوب األصلية 
وتراثها الحي يف تعزيز التنمية املستدامة ورفاهية املجتمع املحيل وتكيفه وقدرته عىل الصمود يف وجه التحديات البيئية.

للجميع  08031 عادلة وشاملة  تعلم  بيئات  لتعزيز  التخصصات  مبادرات متعددة  وتُنّفذ  اليونسكو  ذلك، ستُصّمم  وبناًء عىل 
الثقايف،  والتنوع  الفني،  التعبري  ذلك  يف  بما  التعبري،  وتعزيز حرية  ومن خاللها،  األصلية  الشعوب  بلغات  وتشاركية 
والتعددية يف وسائل اإلعالم، والتمكني الرقمي، بغية مكافحة العنرصية والتمييز والتهميش، وإيجاد فرص متكافئة. 
وستُبذل هذه الجهود بما يتماىش مع اتفاقيات اليونسكو الثقافية، وتوصية اليونسكو املتعلقة بتعزيز التعدد اللغوي 
للغات  الدولية  للسنة  االسرتاتيجية  الختامية  والوثيقة   ،)٢٠٠3( السيربني  باملجال  االنتفاع  وتعميم  واستخدامه 

الشعوب األصلية لعام ٢٠١9، وإعالن لوس بينوس ]شابولتبك[ )٢٠٢٠(.

وستحشد اليونسكو الدعم الالزم لبناء القدرات لدى حاميل معارف الشعوب األصلية لتطبيق لغاتهم ونظم معارفهم  08032
ملواجهة مجموعة من التحديات اإلنمائية، مما يحسن إمكانية نقل لغات الشعوب األصلية، وإزكاء الوعي بشأن رضورة 
إتاحة إمكانية إجراء تغيريات يف السياسات، طوال العقد الدويل للغات األصلية )٢٠٢٢-٢٠3٢( الذي ُعيِّنت املنظمة 
إدماج  أجل  من  األصلية  والشعوب  البلدان  مع  اليونسكو  وستتعاون  املتحدة.  األمم  وكاالت  بني  من  له  رائدة  وكالة 
مسألة صون لغات الشعوب األصلية وتراثها الحي يف التعليم النظامي وغري النظامي، والتصدي بذلك للتحديات التي 
تواجه التعليم وتعزيز الفرص املتاحة لشباب الشعوب األصلية ومجتمعاتهم املحلية وقدرتهم عىل الصمود. وستقدم 
الدعم التقني لوضع وصياغة سياسات لغوية وأطر ترشيعية شاملة، بما يف ذلك دعم تنفيذ توصية  اليونسكو أيضاً 
سياسات  وضع  عن  فضالً  السيربني،  باملجال  االنتفاع  وتعميم  واستخدامه  اللغوي  التعدد  تعزيز  بشأن   ٢٠٠3 عام 
ثقافية للشعوب األصلية عىل الصعيد املحيل بغية تسخري معارف الشعوب األصلية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 
ومن أجل مواصلة تعزيز صون معارف الشعوب األصلية وتعميم االنتفاع بها، ستدعم اليونسكو تنفيذ توصية عام 

٢٠١5 املتعلقة بصون الرتاث الوثائقي، بما يف ذلك الرتاث الرقمي، وإتاحة االنتفاع به.

وستُتَّخذ أيضاً اإلجراءات الالزمة لتعزيز صون ونقل الرتاث الثقايف وأشكال التعبري الثقايف للشعوب األصلية، وسيُقّدم  08033
الشعوب  لصالح  وتنفيذها  تشاركية  ثقافية  سياسات  تصميم  أجل  من  السياسات  مجال  يف  دعم  األعضاء  الدول  إىل 
األصلية، بما يتماىش مع أطر األمم املتحدة القائمة، مثل منتدى األمم املتحدة الدائم املعني بقضايا الشعوب األصلية، 
استضافة  يف  دورها  أداء  أيضاً  اليونسكو  وستواصل   .٢٠3٠ لعام  املستدامة  التنمية  لخطة  األوسع  السياق  وضمن 
التقني املعنية باملعارف املحلية ومعارف الشعوب األصلية لجميع عمليات تقييم املنرب الحكومي الدويل  وحدة الدعم 
املعنية  التقنية  االستشارية  الهيئة  وهي  اإليكولوجية،  النظم  البيولوجي وخدمات  بالتنوع  املعني  والسياسات  للعلوم 

باملعارف املحلية ومعارف الشعوب األصلية يف إطار عمليات التقييم الوطنية للنظم اإليكولوجية. 

إنتاج  0803٤ يف  وفعالة  كاملة  بصورة  لغاتها  ومستخدمي  األصلية  الشعوب  معارف  مشاركة حاميل  اليونسكو  وستُعّزز 
آثار  للتخفيف من  املناسب  الدعم  إنتاجها، وستقدم  املستدامة واملشاركة يف  التنمية  أهداف  لتحقيق  الالزمة  املعارف 
تغري املناخ والتكيف معه عىل الصعيد الوطني، وعىل الصعيدين االجتماعي واإليكولوجي. وتتيح هذه اإلجراءات، التي 
تتماىش مع سياسات األمم املتحدة وعملياتها الرئيسية املتعلقة باملعارف )بما يف ذلك الهيئة الحكومية الدولية املعنية 
اإليكولوجية،  النظم  وخدمات  البيولوجي  بالتنوع  املعني  والسياسات  للعلوم  الدويل  الحكومي  واملنرب  املناخ،  بتغري 
واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية رامسار(، إمكانية زيادة القدرة املعرفية الوطنية وتعزيز أوجه التآزر بني التنوع 
البيولوجي والتنوع الثقايف. وسيساهم اإلدراج الفعال لنظم معارف الشعوب األصلية أيضاً يف تنفيذ عقد األمم املتحدة 
للعلوم املفتوحة من أجل التنمية املستدامة، ٢٠٢١-٢٠3٠، وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية، مما يؤدي 

إىل إقامة عالقات أكثر انسجاماً بني الناس والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية والنهرية واألرضية.
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إىل تعزيز اإلدماج الكامل للشعوب األصلية وإمكانية انتفاعها بالتعليم الجيد، ستدعم اليونسكو توفري تعليم  0803٥ وسعياً 
جيد يراعي ثقافات الشعوب األصلية، وذلك برتجمة أطر السياسات إىل مناهج دراسية وأصول تدريس وممارسات 
األم  اللغة  القائم عىل  اللغات  املتعدد  التعليم  نهوج  تعزيز  الرتكيز عىل  والتدريس. وسينصب  التعليم  إطار  شاملة يف 

والتعليم املشرتك بني الثقافات. 

الرتاث  08036 تنوع  تدابري حماية وتعزيز  ٥ »إحكام  الناتج  القطاعات يف تحقيق  املشرتك بني  الربنامج  وسيساهم هذا 
وأشكال التعبري الثقايف«.

وباإلضافة إىل ذلك، وكما ورد يف اسرتاتيجية التنفيذ أعاله، يستند هذا الربنامج املشرتك بني القطاعات إىل خربة اليونسكو  08037
يف جميع مجاالت اختصاصها. ومن ثَم، فهو يدعم تحقيق نواتج املنظمة األخرى، وال سيما النواتج ١ و3 و7 و9.

المخرج IP3.5 المشترك بين القطاعات: تعزيز قدرات الدول األعضاء ووعيها لحماية معارف الشعوب األصلية وثقافاتها ولغاتها 
وصونها وتعزيزها من خالل سياسات شاملة وإجراءات محددة الهدف

أهداف عام ٢٠٢3خطوط األساسمؤشرات األداء

عدد الدول األعضاء التي تلقت الدعم لتنفيذ خطة    -١
العمل العالمية للعقد الدولي للغات الشعوب األصلية

١8 دولة عضواًصفر

عدد الدول األعضاء التي وضعت أو نفذت سياسات    -٢
ومبادرات لحماية وتعزيز ثقافة الشعوب األصلية، 

بما في ذلك المعارف والممارسات واللغات

١٠، منها دولتان في أفريقيا ودولة 
واحدة من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية

٢٠، منها 4 في أفريقيا ودولتان من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

عدد التقييمات العلمية المراعية للمنظور الجنساني    -3
التي أُجريت، وشبكات المعارف التي تلقت دعماً 
والتي تقوم بحشد وتعزيز وتدعيم نقل معارف 

المجتمعات المحلية والشعوب األصلية وممارسات 
تراثها الثقافي غير المادي، وهي المعارف 

والممارسات التي تنقلها المرأة بوجه خاص وتساهم 
في معالجة مسائل تغير المناخ، والنظم اإليكولوجية، 

ورصد التنوع البيولوجي، بما يشمل المواقع 
المتمتعة بتسميات اليونسكو

 - 8 تقييمات في إطار 
المنبر الحكومي الدولي 

- ال يوجد تقييم للنظم اإليكولوجية 
الوطنية

- 6 شركاء أفارقة 

- شبكتان عالميتان

- شريكان من منطقة الكاريبي

- عمليتان إقليميتان من العمليات 
المتعلقة بالمعارف )أفريقيا والدول 

الجزرية الصغيرة النامية(

- ١٢ تقييماً في إطار المنبر الحكومي 
الدولي 

- 3 عمليات تقييم للنظم اإليكولوجية 
الوطنية

- ١٠ شركاء أفارقة

- 4 شبكات عالمية

- 4 شركاء من منطقة الكاريبي/الدول 
الجزرية الصغيرة النامية

- 4 عمليات إقليمية متعلقة بالمعارف 
)األولوية ألفريقيا، والدول الجزرية 

الصغيرة النامية، والمساواة بين الجنسين(

)IP4( الربنامج الرابع املشرتك بني القطاعات 
الدراية اإلعالمية واملعلوماتية والكفاءات الرقمية: تزويد املتعلمني من جميع األعمار باملهارات الالزمة للتمكن من 

مواكبة التطور املتواصل للمعلومات واملعارف يف العرص الرقمي

املصاعب

يتزايد االعرتاف بأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية تمثل مجموعة أساسية من الكفاءات التي تُمّكن املواطنني، وال سيما  08038
واستخدامها  املعلومات  إنتاج  خالل  من  العاملية  التحديات  ومواجهة  الرسيع،  املعلومات  تطور  مواكبة  من  الشباب، 
قدرات  تعزيز  تواصلنا  الرقمية يف سبل  للتكنولوجيات  املتزايد  التأثري  ويستلزم  وإبداعي.  ومتنوع  مستنري  نحو  عىل 
واستخدامها واملساهمة  نقدياً  املعلوماتية واإلعالمية والبحث عنها وتقييمها تقييماً  باملضامني  االنتفاع  املواطنني عىل 
الدراية اإلعالمية واملعلوماتية دوراً رئيسياً يف  فيها، سواء عىل شبكة اإلنرتنت أو خارجها. وباإلضافة إىل ذلك، تؤدي 
ر وتُستخدم،  تعزيز فهم تكنولوجيات االتصاالت اآلخذة يف التطور، والطرائق التي تدار بها هذه التكنولوجيات وتُطوَّ

فضالً عن الحقوق الرقمية.
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استجابة اليونسكو 

بحشد  08039 القطاعات،  عرب  املشرتكة  وإمكاناتها  واملعلوماتية  اإلعالمية  ألهمية الدراية  منها  إدراكاً  اليونسكو،  ستضطلع 
خربتها املستعِرضة لتعزيز التعاون، يف الوقت الذي ستواصل فيه ريادتها العاملية يف مجال تعزيز اكتساب املهارات 
بالدراية  املعنية  برامجها  بني  التآزر  أوجه  اليونسكو  ستُطّور  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  للجميع.  وكفاءاتها  الرقمية 
اإلعالمية واملعلوماتية فيما يتعلق بالتعليم من أجل التنمية املستدامة، وتعليم املواطنة العاملية، ومنع التطرف العنيف، 

واالبتكار التكنولوجي يف مجال التعليم.

وستواصل اليونسكو تسخري إمكانات الدراية اإلعالمية واملعلوماتية لدعم تنفيذ خطة عام ٢٠3٠، ومواجهة تحديات  080٤0
التضليل اإلعالمي ونظريات املؤامرة وخطاب الكراهية، ال سيما من خالل التعليم وبما يتماىش مع اسرتاتيجية األمم 
الخطابات  الصمود يف وجه  القدرة عىل  لتعزيز  اهتمام خاص  الكراهية. وسيوىل  املتحدة وخطة عملها بشأن خطاب 
ذات الصلة باملوضوع وتطوير كفاءات املواطنة الرقمية باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من تعليم املواطنة العاملية. وسينصب 
الرتكيز يف املقام األول عىل ضمان مشاركة الشباب وتمكينهم، وال سيما وكالة األخالقيات الخاصة بهم لدى مشاركتهم 
يف األنشطة عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها. وسيكون دعم وضع اسرتاتيجيات وطنية ومناهج دراسية مؤسسية بشأن 
إطار  يف  للرتكيز  مجاالً  االصطناعي،  الذكاء  عىل  خاص  بوجه  الرتكيز  مع  املواطنني،  لجميع  الرقمية  الكفاءات  إتاحة 
الجهود الرامية إىل زيادة الوعي وبناء القدرات املتعلقة بتطوير القيم واملعارف واملهارات الالزمة للعيش والعمل يف 

عرص الذكاء االصطناعي.

اليونسكو  080٤1 ستدعم  والعرشين،  الحادي  القرن  مهارات  لتطوير  ملموسة  إرشادات  وتوفري  النقدي  التفكري  ولتعزيز 
نرش وتكييف املناهج واملوارد التعليمية الجامعة للتخصصات،١ وال سيما تلك التي تركز عىل تعليم املواطنة العاملية، 
املتاحة  الرقمية  والكفاءات  واملعلوماتية  اإلعالمية  بـالدراية  املتعلقة  األخرى  واملوارد  األدوات  وتوزيع  وتطوير 

واملتعلمني. للمعلمني 

املدني،  080٤2 واملجتمع  واملعلمني،  والخاص،  العام  القطاعني  يف  الفاعلة  لألطراف  املؤسسية  القدرات  بناء  عملية  وستُعّزز 
بما يف ذلك منظمات الشباب، وستدعم اليونسكو الدول األعضاء يف وضع وتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة 
من  النامية،  الصغرية  الجزرية  والدول  أفريقيا  عىل  خاص  بوجه  الرتكيز  وسينصب  واملعلوماتية.  اإلعالمية  بالدراية 
أجل سد الفجوات الرقمية املستمرة، وتمكني املواطنني، وال سيما الشباب، من املشاركة بنشاط يف وضع حلول رقمية 
اإلعالمية  الدراية  بشأن  الوعي  رفع مستوى  اليونسكو  العاملية. وستواصل  واملواطنة  املستدامة  التنمية  لدعم  مبتكرة 
من  لالستفادة  املواطنني  يحتاجها جميع  التي  الرقمية  الكفاءات  مكونات  من  رئييس  كمكون  وإدراجها  واملعلوماتية 
وأسبوع  واملعلوماتية،  اإلعالمية  العاملي للدراية  باألسبوع  االحتفال  خالل  من  الحياة  مدى  التعلم  لدعم  التكنولوجيا 
والشبكات،  الرشاكات  تعزيز  خالل  من  وكذلك  القطري،  املستوى  عىل  والدعم  املحمولة،  باألجهزة  للتعّلم  اليونسكو 
ومنها تحالف اليونسكو يف مجال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، والشبكة الجامعية الدولية املعنية بالدراية اإلعالمية 
اليونسكو  اليونسكو املشرتكة بني القطاعات، وشبكات وتحالفات  الثقافات، ومنصة مدن  واملعلوماتية وبالحوار بني 

األخرى املعنية باملوضوع التي تشمل املؤسسات التعليمية النظامية وغري النظامية.

وسيشمل ذلك دعم تطوير الكفاءات الرقمية لضمان أن يكون جميع املواطنني مزودين باملهارات الالزمة إلجراء تعلم  080٤3
بنشاط يف  نقدية واملشاركة  املضامني بطريقة  تقييم  عن  الرقمي، فضالً  التطوير  رقمي فعال واالستفادة من فرص 

إحداث تغيريات إيجابية عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها.

تشمل منهج اليونسكو النموذجي يف مجال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية للمعلمني واملتعلمني، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالسياسات واالسرتاتيجية   ١
اإلعالمية واملعلوماتية، والدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف الصحافة: دليل للصحفيني والعاملني يف مجال التعليم الصحفي، وإطار اليونسكو لكفاءات 

املعلمني يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واإلطار التوجيهي بشأن كفاءات الذكاء االصطناعي. 
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ويف إطار تعزيز الحق يف املعلومات والحق يف التعليم، ستُعّمم املساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان يف جميع اإلجراءات  080٤٤
منها  تستفيد  بحيث  األنشطة  م  وستُصمَّ الجنسني،  بني  الفجوات  ذلك  يف  بما  والتعليمية،  الرقمية  الفجوات  سد  بغية 

الفئات السكانية املحرومة أو املهمشة، بما يف ذلك الشعوب األصلية واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة.

وسيدعم هذا الربنامج املشرتك بني القطاعات الناتج 8 »تعزيز تبادل املعارف وتنمية املهارات يف العرص الرقمي«  080٤٥
التنمية  هدف  تحقيق  يف  واملعلوماتية  اإلعالمية  الدراية  مساهمة  إىل  وبالنظر  ذلك،  إىل  وإضافة  تحقيقه.  يف  ويساهم 
املتعلق   5 والهدف  والرفاه،  الصحية  الحياة  بضمان  املتعلق   3 والهدف  للجميع،  الجيد  بالتعليم  املتعلق   4 املستدامة 
األساسية،  والحريات  باملعلومات  باالنتفاع  املتعلقة   ١-١٠6 الغاية  عن  فضالً  املرأة،  وتمكني  الجنسني  بني  باملساواة 
سيؤثر العمل أيضاً يف النواتج األخرى ذات الصلة باملوضوع، وال سيما الناتج ١ املتعلق بالتعليم الجيد وفرص التعلم 
مدى الحياة للجميع، والناتج 6 من حيث صلته بفهم املواطنني لحقوقهم يف مجال حرية التعبري واالنتفاع باملعلومات عىل 
شبكة اإلنرتنت وخارجها، والناتج 7 املتعلق بمكافحة خطاب الكراهية والتمييز. وستُستكشف أوجه الرتابط بني الدراية 

اإلعالمية واملعلوماتية والتحديات األوسع نطاقاً للتكنولوجيات املبتكرة والتحول الرقمي، بما يتماىش مع الناتج 9.

المخرج IP4.8 المشترك بين القطاعات: تعزيز القدرات الوطنية لتزويد المتعلمين من جميع األعمار، نساًء ورجاالً، بالكفاءات 
الرقمية ومهارات الدراية اإلعالمية والمعلوماتية

أهداف عام ٢٠٢3خطوط األساسمؤشرات األداء

عدد المنظمات ووسائل اإلعالم ومنصات التواصل   -١
االجتماعي الشبابية التي عززت قدراتها في مجال تطوير 

الدراية اإلعالمية والمعلوماتية ودمجها في عملياتها

١٠٠ منظمة ووسيلة إعالم ومنصة 
شبابية

5٠ منظمة ووسيلة إعالم ومنصة شبابية 
)٢٠ في أفريقيا(

عدد البلدان التي وضعت ونفذت استراتيجيات أو برامج   -٢
بشأن إدماج الدراية اإلعالمية والمعلوماتية الشاملة 

والمنصفة والكفاءات الرقمية في برامج التعليم

١٠ بلدان غير متاح

)IP5( الربنامج الخامس املشرتك بني القطاعات 
الذكاء االصطناعي: األخالقيات واالبتكار الرقمي

املصاعب

يف الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة كوفيد-١9، يساعد استخدام الذكاء االصطناعي يف التصدي للفريوس، وتعزيز  080٤6
قدرة النظم التعليمية املتعثرة عىل الصمود، ودعم االقتصادات، والحفاظ عىل اتصال الناس بعضهم ببعض واطالعهم 
الذكاء  خوارزميات  بتشغيل  اإلنرتنت  عىل  الفاعلة  الجهات  من  العديد  يقوم  ذاته،  الوقت  ويف  حولهم.  يدور  ما  عىل 
ضابط  دون  االصطناعي  الذكاء  تطبيق  وأتاح  الخطرية،  املضللة  املعلومات  انتشار  من  ضاعفت  التي  االصطناعي 
املؤسسات  وأضعف  االجتماعي،  التماسك  وقوض  والعنرصية،  األجانب  وكراهية  التمييز  وغذى  الجماعية،  املراقبة 
الديمقراطية. ويعزز هذا الذكاء أيضاً االنقسامات القائمة ويضخم أوجه عدم املساواة. ولذلك، فإن للذكاء االصطناعي 
األخالقيات  وتمثل  كبرية.  مخاطر  عىل  نفسه  الوقت  يف  ينطوي  ولكنه  إيجابي  اجتماعي  تحول  إحداث  عىل  القدرة 
العنارص  الشأن،  هذا  يف  الكفاءات  وتعزيز  الرقمي  التعاون  جانب  إىل  املتعددة،  املعنية  للجهات  الرقمية  والحوكمة 
التي تساعد عىل تحديد املسار املقبل لهذه التكنولوجيا التي تحدث تغيرياً يف قواعد اللعبة. وستؤثر هذه العنارص يف 
مدى قدرة البرشية عىل تسخري منافع الذكاء االصطناعي والتحكم يف مخاطره عىل صعيد حقوق اإلنسان والحريات 

األساسية، فضالً عن التنمية املستدامة.
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االصطناعي  080٤7 الذكاء  بأخالقيات  املتعلقة  التوصية  لوضع  اليونسكو  إىل  األعضاء  الدول  أسندتها  التي  املهمة  تزال  ال 
وستقود  التحديات.  لهذه  التصدي  يف  املساعدة  يف  ماضية  واملهارات  املعارف  ونرش  تطوير  بشأن  الجاري  والعمل 
اليونسكو الجهود العاملية الرامية إىل وضع معايري شاملة للتطوير األخالقي للذكاء االصطناعي وتطبيقه. وستتصدر 
اليونسكو، فضالً عن ذلك، جهود التنفيذ الفعال لهذه املعايري من خالل تطوير قدرات الدول األعضاء واملجتمع املدني 
والجهات املعنية األخرى لتحقيق أقىص قدر من فوائد الذكاء االصطناعي للناس وللكوكب يف جميع مجاالت اختصاص 
املنظمة. وسيشمل عمل اليونسكو يف هذا املجال أيضاً تقديم املشورة بشأن السياسات وتعزيز الرشاكات بني الجهات 
املعنية املتعددة لضمان الحوكمة الرقمية والتعاون الرقمي يف إطار االستخدام األخالقي للذكاء االصطناعي وتطويره 

يف خدمة التنمية املستدامة، وتمكني الجهات املسؤولة وأصحاب الحقوق من فهم األمور واملشاركة فيها بنشاط.

الناشئة  080٤8 األخالقية  للمخاطر  حلوالً  اليونسكو  سرتصد  االصطناعي،  الذكاء  بأخالقيات  املتعلقة  التوصية  إىل  واستناداً 
وتحددها وتعرضها، وستعزز القدرات املؤسسية املتعلقة بالحوكمة القائمة عىل جهات معنية متعددة للتكنولوجيات 
الرقمية واستخدامها لها، بما يف ذلك ما يتعلق بشفافية الخوارزميات، وحوكمة البيانات الضخمة، ومساءلة الجهات 
والتمييز  التحيز  أشكال  من  وغريها  الجنساني  التحيز  بأوجه  يتعلق  فيما  وكذلك  املستخدمني،  وخصوصية  الفاعلة، 
التي تُستنسخ يف خوارزميات الذكاء االصطناعي. وسيمتد نطاق هذا العمل من البيئة إىل وسائل اإلعالم واآلثار األخرى 
املرتتبة عىل تطوير الذكاء االصطناعي ونرشه، وتناول الطرق التي تؤدي بها هذه اآلثار إىل إحداث تحول اجتماعي 
عميق. وإىل جانب دعم هدف تعزيز مجتمعات أشمل للجميع، سيكفل هذا العمل املزيد من التنوع، بما يف ذلك التنوع 
والفئات  النساء  تواجهها  التي  للعقبات  التصدي  سيما  وال  الصدارة،  يف  املشرتك  اإلبداع  ووضع  امليدان،  يف  اللغوي، 
األخرى ذات التمثيل املنخفض من حيث االنتفاع بالذكاء االصطناعي والتكنولوجيات الرقمية األخرى واملشاركة فيها. 
التعبري  واإلعالم، من خالل حرية  االتصال  تعزيز  القطاعات يف  بني  املشرتك  املخرج  هذا  ذلك، سيساهم  إىل  وإضافًة 

واالنتفاع باملعلومات، مع مكافحة التضليل اإلعالمي واملعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية.

التخصصات،  080٤9 واملتعددة  والشفافة،  للجميع،  الشاملة  النهوج  تعزيز  عىل  اليونسكو  ستعمل  بالحوكمة،  يتعلق  وفيما 
التي  البيانات  حوكمة  اسرتاتيجيات  تطوير  تشجيع  ذلك  وسيشمل  املعنية.  الجهات  واملتعددة  األطراف،  واملتعددة 
الذكاء االصطناعي، فيما يتعلق بمدى مالءمة عمليات  التدريب الخاصة بنظم  التقييم املستمر لجودة بيانات  تضمن 
وستعزز  االنتصاف.  وفرص  الشفافية  توفري  عن  فضالً  البيانات،  وحماية  األمن  وتدابري  واختيارها،  البيانات  جمع 
اليونسكو كذلك آليات الحصول عىل التعقيبات للتعلم من األخطاء وتبادل أفضل املمارسات بني جميع الجهات الفاعلة 

يف مجال الذكاء االصطناعي.

الذكاء االصطناعي وتعزيز  080٥0 القدرات يف ميدان أخالقيات  اليونسكو إىل تنفيذ إجراءات وضع املعايري وبناء  وستسعى 
القدرات الالزمة لتطوير التكنولوجيات الرقمية واستخدامها. وستدعم اليونسكو الدول األعضاء يف اعتماد نهج شامل 
األفريقية  الدول  قدرات  تعزيز  عىل  خاص  بوجه  الرتكيز  وسينصب  االصطناعي.  بالذكاء  املتعلقة  التوصية  لتنفيذ 

األعضاء عىل التنظيم الفعال لتكنولوجيات الذكاء االصطناعي وتعزيز تطويرها وتطبيقها أخالقياً لصالح سكانها.

وستسعى اليونسكو عىل وجه الخصوص إىل تحقيق تطوير شامل لهذه التكنولوجيات لضمان أال تتسبب يف تضخيم  080٥1
أوجه عدم املساواة يف الدخل والفرص وبني الجنسني، أو تعميق الفجوات الرقمية وفجوات البيانات، أو تكون أساساً 
واألطفال عىل شبكة  النساء  عىل حماية  أيضاً  الجهود  هذه  التمييزية. وسرُتّكز  النواتج  أو  العنرصية  التعبري  ألشكال 
اإلطار  مع  متماشياً  التكنولوجيات  تطوير  يكون  أن  االصطناعي، وضمان  الذكاء  يسببها  التي  األرضار  من  اإلنرتنت 
العاملي لحقوق اإلنسان، ومع أهداف التنمية املستدامة، بما يف ذلك نواتج االستدامة. وسيوضع تقييم لألثر األخالقي 

ومؤرش الجاهزية الشبكية ألغراض بناء القدرات.

وستميض اليونسكو أيضاً قدماً يف عملها الذي يركز عىل تأثري الذكاء االصطناعي يف حرية التعبري واالنتفاع باملعلومات.  080٥2
وسيغطي الربنامج مسائل الذكاء االصطناعي املتعلقة بالتضليل اإلعالمي وخطاب الكراهية، فضالً عن تطوير أوجه 
اإلعالم  ووسائل  املعلومات  واستخدام  إنتاج  أجل  من  واملعلوماتية  اإلعالمية  والدراية  االصطناعي  الذكاء  بني  الرتابط 
املعرفية  الفجوات  لسد  نطاقاً  األوسع  اليونسكو  عمل  مع  التآزر  أوجه  وتُعّزز  وستُحّدد  ومستنرية.  إبداعية  بطريقة 

والرقمية داخل البلدان وفيما بينها بسبل منها تطبيق إطار اليونسكو بشأن عاملية اإلنرتنت.
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والعلوم  080٥3 الرتبية  مثل  أخرى،  مجاالت  يف  اليونسكو  عمل  أيضاً  االصطناعي  للذكاء  العاملي  األخالقي  املعيار  وسيعزز 
بالتعلم من أجل االستجابة  املتعلقة  الذكاء االصطناعي  اليونسكو من بيانات وأدوات  الطبيعية والثقافة. وستستفيد 
مجال  يف  القدرات  تنمية  ذلك  ويشمل  املهارات.  متطلبات  وتلبية  االصطناعي  الذكاء  يحدثها  التي  الرقمية  للتحوالت 
املتعلمني. وستعزز  لبيانات  األخالقي  االستخدام  وتعزيز  وإدارتها،  التعليم  نظم  تخطيط  لتعزيز  البيانات  استخراج 
اليونسكو وظيفة الرصد التي تضطلع بها يف سياق استعراض آثار الذكاء االصطناعي عىل تشكيل مستقبل التعلم، 

وستنهض بدعمها لتطوير كفاءات الذكاء االصطناعي لدى الطالب.

املبادئ األخالقية املتعلقة بالذكاء االصطناعي وإتاحة  080٥٤ الدول األعضاء عىل تحقيق  التعاون الالزم ملساعدة  وسيُضمن 
ما يوفره الذكاء االصطناعي من قدرات بحثية جديدة وأساس جديد التخاذ القرارات، بما يف ذلك االستفادة من فرص 

الذكاء االصطناعي يف الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة عىل التكيف مع تغري املناخ.

النهوض  080٥٥ لتعزيز  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيات  إمكانات  تحقيق  إىل  ترمي  أنشطة  وتُنّفذ  اليونسكو  وستُصّمم 
بالصناعات الثقافية واإلبداعية وتنوع أشكال التعبري الثقايف بسبل منها ضمان املساواة يف االنتفاع باملوارد الثقافية 
ذلك،  إىل  وإضافًة  االصطناعي.  الذكاء  إطار  أخالقيات  مع  يتماىش  بما  الرقمية،  البيئة  يف  متوازناً  توزيعاً  وتوزيعها 
ستُتّخذ اإلجراءات الالزمة لدعم الحفاظ عىل الرتاث الثقايف والتصدي لألزمات من خالل رقمنة نظم الذكاء االصطناعي 

واستخداماتها، وكذلك للتصدي لالتّجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية وتدمري املمتلكات الثقافية.

بالذكاء االصطناعي، بما يف  080٥6 القطاعات واملتعلق  الربنامج املشرتك بني  الجنسني عىل نطاق هذا  املساواة بني  وستُعّمم 
ذلك مكافحة أوجه التحيز الجنساني الضارة الكامنة يف املنتجات التي تستخدم الذكاء االصطناعي وترسخ القوالب 
النحو  الرقمية، عىل  الذكاء االصطناعي واالقتصادات  املرأة يف صناعات  إدماج  السلبية، وسيعزَّز  الجنسانية  النمطية 

املبني يف مجال السياسات الجنسانية املتعلق بالتوصية الجاري إعدادها.

وسيساهم هذا الربنامج املشرتك بني القطاعات يف الناتج 9 »وضع معايري أخالقية وقواعد وأطر عمل من أجل  080٥7
التصدي للتحديات التي تطرحها االبتكارات التكنولوجية والتحول الرقمي«.

وإضافًة إىل ذلك، وكما ورد يف اسرتاتيجية التنفيذ أعاله، يستند هذا الربنامج املشرتك بني القطاعات إىل خربة اليونسكو  080٥8
يف جميع مجاالت اختصاصها. ومن ثَم، فهو يدعم تحقيق نواتج املنظمة األخرى، وال سيما النواتج ٢ و3 و5 و8.

المخرج IP5.9 المشترك بين القطاعات: تعزيز القدرات المؤسسية من أجل االستفادة من مزايا الذكاء االصطناعي في جميع مجاالت 
اختصاص اليونسكو، والتصدي في الوقت نفسه للتحديات األخالقية وضمان استخدام التكنولوجيات الرقمية لتعزيز حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية وحمايتها وإعمالها

أهداف عام ٢٠٢3خطوط األساسمؤشرات األداء

عدد الدول األعضاء التي تلقت الدعم لتنفيذ التوصية    -١
المتعلقة بأخالقيات الذكاء االصطناعي من خالل 

تعزيز قدراتها في مجال الحوكمة، من أجل تحقيق 
تحول رقمي عادل وشامل للجميع - بما في ذلك 
التحول الرقمي المتنوع الذي يركز على المنظور 

الجنساني واإلنسان 

4٠ )منها ١5 في أفريقيا و5 من الدول صفر
الجزرية الصغيرة النامية(

عدد الدول األعضاء التي عززت قدراتها التشريعية    -٢
والمؤسسية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان 

من أجل التنمية الشاملة للجميع واستخدام 
التكنولوجيات الرقمية، مثل الذكاء االصطناعي، وتلك 

التي تدعم المساواة بين الجنسين

٢٠ دولة عضوا )6 في أفريقيا ودولة ١٠ دول أعضاء
واحدة من الدول الجزرية الصغيرة 

النامية(
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الفصل 1 • قطاع العالقات الخارجية واألولوية ألفريقيا

الفصل 1- ألف • مكتب مساعد املديرة العامة والتنسيق امليداني

الجهات  09101 مجموعات  مع  ورشاكاتها  املنظمة  تعاون  ودعم  تعزيز  ألفريقيا  واألولوية  الخارجية  العالقات  قطاع  يتوىل 
األنشطة  تنسيق  ويتوىل  الوطنية(.  لجانها  يشمل  بما  األعضاء،  الدول  )وهي  معها  تتعامل  التي  الرئيسية  املعنية 
االسرتاتيجية  املنظمة وتوجهاتها  اتساقها وتكاملها وتوافقها مع رؤية  برمته وضمان  القطاع  ينفذها  التي  واألعمال 

الربنامجية. وأولوياتها 

والدول  09102 املنظمة  كيانات  كل  إىل  السياسات  مجال  يف  الدعم  م  ويقدِّ التنسيق  بأعمال  الصدد  هذا  يف  القطاع  ويضطلع 
الحكومية األخرى، واللجان  الدولية  املتحدة، واملنظمات  األمم  التابعة ملنظومة  )الهيئات  الرسميني  األعضاء والرشكاء 

الوطنية(. ويوفر التوجيه االسرتاتيجي للمكاتب امليدانية.

املستويني  09103 عىل  والريادي  التنظيمي  الدعم  ُسبل  م  ويقدِّ اليونسكو  لدى  الدائمة  الوفود  مع  الفعال  التفاعل  ويضمن 
املتحدة  األمم  ملنظومة  التابعة  والهيئات  األعضاء  الدول  مع  القائمة  العالقات  يخص  فيما  واالسرتاتيجي  السيايس 

واملنظمات الدولية الحكومية األخرى فضالً عن اللجان الوطنية واملكاتب امليدانية.

املزيد  0910٤ تسليط  بغية  املتحدة  لألمم  التوجيهية  املبادئ  مع  ليتماىش  الحسنة  النوايا  سفراء  برنامج  تعديل  جرى  وقد 
من الضوء عىل برامج اليونسكو. وستُيرسَّ أعمال املشاهري عىل مدى فرتات والية أقرص من خالل خطط عمل توضع 

بالتعاون مع القطاعات الربنامجية وتكون مصحوبة بعمليات تقييم وبتبادل للمعلومات.

الدبلوماسية املعتمدة لدى  0910٥ الدولة املضيفة وتزويد األمانة واألوساط  وستستمر دائرة املراسم يف مراقبة العالقات مع 
اليونسكو بالخدمات املتعلقة باملراسم.

وسريكز القطاع عىل تعزيز دوره االسرتاتيجي والسيايس واالستشاري والرصدي يف دعم تشغيل شبكة املكاتب امليدانية  09106
تنفيذ  يف  األمثل  الحد  بلوغ  اليونسكو وعمقه عن طريق  باستمرار لضمان جدوى عمل  وتكييفها  بفعالية  لليونسكو 
االسرتاتيجية  اليونسكو  مكانة  استقرار  ضمان  مع  األعضاء،  الدول  احتياجات  وتلبية  امليداني  الصعيد  عىل  الربامج 
االسرتاتيجية  تنفيذ  تنسيق  القطاع  وسيكفل  والوطني.  واإلقليمي  العاملي  املستوى  عىل  املتحدة  األمم  منظومة  داخل 
واألولوية  الخارجية  العالقات  قطاع  ويؤدي  الرئاسيتان.  الهيئتان  تقرره  الذي  النحو  عىل  امليدانية،  للشبكة  العامة 
التي  األولوية  ذات  الفئات  عىل  بخاصٍة  والتشديد  أفريقيا  يف  املتمثلة  العامة  األولوية  عىل  بالرتكيز  مهامه  ألفريقيا 

حددتها املنظمة مثل الدول الجزرية الصغرية النامية.

ويساهم املخرجان التاليان يف تحقيق الهدف التمكيني الذي تتوخى اليونسكو تحقيقه يف األجل املتوسط وهو »تهيئة  09107
الرشاكات  التمكيني ١٠ »تعزيز  التطبيق بكفاءة وفعالية« وناتجه  اليونسكو موضع  أولويات  ظروف مؤاتية لوضع 

وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو«.

الخدمات المتعلقة بالبرامج
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 الناتج التمكيني 10:
تعزيز الرشاكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو

المخرج PAX1.10: إسداء مشورة منسقة وشاملة واستراتيجية في مجال السياسات إلى المديرة العامة وفريق اإلدارة العليا 
باستمرار فيما يخص العالقات مع الدول األعضاء والهيئات التابعة لمنظومة األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية 

واللجان الوطنية والمكاتب الميدانية

أهداف عام ٢٠٢3مؤشرات األداء

إصدار وثائق وسياسات استراتيجية؛ وتوفير استجابة استراتيجية    - ١
شاملة باستمرار؛ وتعزيز التواصل مع الشركاء الداخليين 

والخارجيين

تقديم دعم استراتيجي نوعي ومناسب 	

توضيح وتعزيز التكامل في األدوار بين قطاع العالقات الخارجية    - ٢
واألولوية ألفريقيا والقطاعات والمكاتب الميدانية ومعاهد الفئة ١

تحسين تنسيق االستجابة المؤسسية واتساقها 	

المخرج PAX2.10: تعزيز استدامة الشبكة الميدانية لالستجابة بكفاءة وفعالية الحتياجات الدول األعضاء

أهداف عام ٢٠٢3مؤشرات األداء

تنسيق الدعم االستراتيجي والسياسي لمديري/رؤساء المكاتب    - ١
الميدانية

استعراض منتظم ألهمية الشبكة الميدانية 	

إجراء عمليات تواصل استراتيجية وتشغيلية لتعزيز االتساق العام  	
في تنفيذ مهام اليونسكو

االستراتيجية الشاملة لحضور اليونسكو الميداني تنفيذ االستراتيجية الشاملة وفقاً لقرارات الهيئتين الرئاسيتين  	٢ -  
وخريطة الطريق التي وضعتاها
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الفصل 1 - باء • تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا

إدارة  09108 ستواصل  أفريقيا،  يف  املتمثلة  واألولوية  4١م/4(  )الوثيقة  األجل  املتوسطة  اليونسكو  اسرتاتيجية  مع  تماشياً 
وتنسيق  4٠م/5،  الوثيقة  إطار  يف  بدأته  الذي  العمل  ألفريقيا  واألولوية  الخارجية  العالقات  لقطاع  التابعة  أفريقيا 
يف  املتمثلة  باألولوية  الخاصة  التنفيذية  االسرتاتيجية  تنفيذ  طريق  عن  سيما  وال  أفريقيا،  لصالح  األنشطة  ورصد 

أفريقيا )٢٠٢٢-٢٠٢9(.

وستواصل إدارة أفريقيا، فيما يخص الرشاكات، العمل عىل إقامة رشاكات اسرتاتيجية مهمة عن طريق التعاون فيما  09109
والقطاع  اإلقليمية  املؤسسات  مع  التعاون  وكذلك  الجنوب،  وبلدان  الشمال  بلدان  بني  والتعاون  الجنوب  بلدان  بني 
للقارة  اإلنمائية  القضايا  بشأن  واملنارصة  للدعوة  مشرتكة  أنشطة  تنظيم  أيضاً  وسيجري  املدني.  واملجتمع  الخاص 
التنمية،  ألغراض  الثقافة  وتسخري  املناخ  وتغري  السكان  يخص  فيما  تواجهها  التي  الجديدة  والتحديات  األفريقية 
وكذلك فيما يخص الشباب واملساواة بني الجنسني وثقافة السالم. وسرتكز إدارة أفريقيا جهودها عىل تعزيز النتائج 
أفريقيا )٢٠١4-٢٠٢١(  املتمثلة يف  الخاصة باألولوية  التنفيذية  الستة لالسرتاتيجية  الطليعية  الربامج  التي حققتها 
الوثيق مع قطاعات  من خالل اسرتاتيجيتها الجديدة للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢9. وستضطلع بمبادرات طليعية بالتعاون 
الربنامج، بما يف ذلك املكاتب امليدانية ومعاهد ومراكز الفئة ١ يف أفريقيا، من أجل تعزيز التنمية املستدامة والسالم 
واألمن، مع الرتكيز بوجه خاص عىل الشباب والنساء. وستواصل عملها مع االتحاد األفريقي وحكومة أنغوال لتنظيم 
الدورة الثانية ملنتدى عموم أفريقيا الذي يُعقد مرة كل عامني بشأن ثقافة السالم يف أفريقيا، املقرر عقدها يف لواندا 

بأنغوال يف أيلول/سبتمرب ٢٠٢١.

وباالشرتاك  09110 أفريقيا،  يف  والتحديات  والفرص  التنمية  يف  االسترشايف  التفكري  وتعزيز  االسرتاتيجي  الرصد  إطار  ويف 
القارة األفريقية أو املعنية بأفريقيا، وبالتعاون مع رشكاء من مناطق أخرى،  مع املؤسسات االسترشافية العاملة يف 

ستعزز إدارة أفريقيا عملها يف هذا املجال تماشياً مع أهداف خطة االتحاد األفريقي لعام ٢٠63.

يف  09111  ٢٠٢3-٢٠٢٢ الفرتة  خالل  اإلقليمية  االقتصادية  والجماعات  األفريقي  االتحاد  مع  التعاون  توطيد  وسيتواصل 
إطار تنظيم ومتابعة األنشطة الربنامجية بالتعاون مع قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانية ومعاهد ومراكز الفئة ١ 
املعنية وال سيّما عن طريق آلية التعاون املشرتك للجان املشرتكة بني اليونسكو واالتحاد األفريقي وزيادة التعاون مع 
الجماعات االقتصادية اإلقليمية. وستتعاون إدارة أفريقيا تعاوناً وثيقاً مع قطاعات الربنامج )قطاع الثقافة أساساً( 
واملكاتب امليدانية يف تنسيق مساهمة اليونسكو العامة يف تنفيذ أنشطة املتابعة لخريطة طريق االتحاد األفريقي فيما 

يخص »عام ٢٠٢١ للفنون والثقافة والرتاث: مقومات بناء أفريقيا التي نصبو إليها«.

4١م/5  09112 الوثيقة  يف  الواردة  امليزانية  إطار  يف  طفيفاً  انخفاضاً  أفريقيا  إلدارة  التشغيلية  العادية  امليزانية  وسجلت 
مقارنًة بامليزانية الواردة يف الوثيقة 4٠م/5 عىل غرار االنخفاض الذي تشهده املنظمة كلها. ومع ذلك، ستُنفذ أنشطة 
يف  املتمثلة  العامة  لألولوية  املحددة  املخرجات  لتحقيق  الطوعية  املساهمات  من  تكمييل  تمويل  طريق  عن  الربنامج 
التمويل،  امليزانية، بما يف ذلك تنويع مصادر  الرامية إىل تعبئة موارد إضافية من خارج  أفريقيا. وستستمر الجهود 
من أجل زيادة تعزيز الدعم املقدم إىل أنشطة الربامج الخاصة باألولوية ألفريقيا. وستتوىل إدارة أفريقيا رصد تنفيذ 
يتماىش  نحو  عىل  بعملها  أفريقيا  إدارة  وستضطلع  ذلك.  عن  تقارير  وتقديم  ألفريقيا  املوارد  وتخصيص  الربامج 
أولويات  لوضع  مؤاتية  »تهيئة ظروف  املتوسط وهو  األجل  تحقيقه يف  اليونسكو  تتوخى  الذي  التمكيني  الهدف  مع 
واإلعالم  التواصل  وأنشطة  الرشاكات  »تعزيز   ١٠ التمكيني  وناتجه  وفعالية«  بكفاءة  التطبيق  موضع  اليونسكو 

والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو«.

٤1200م/٥ مشروع  الخدمات المتعلقة بالبرامج



 الناتج التمكيني 10:
تعزيز الرشاكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو

المخرج PAX3.10: تعزيز تأثير برامج اليونسكو في أفريقيا وإبرازها من خالل االرتقاء بالتنسيق والرصد فيما يخص االستراتيجية 
التنفيذية الخاصة باألولوية المتمثلة في أفريقيا )2022-2029(، وتحسين فهم الفرص والمصاعب المتعلقة بالتنمية في أفريقيا

أهداف عام ٢٠٢3مؤشرات األداء

تعزيز تنسيق المساعي الرامية إلى تطبيق االستراتيجية التنفيذية    - ١
الخاصة باألولوية المتمثلة في أفريقيا، ورصد تلك المساعي رصداً 

فعاالً

عقد و/أو حضور اجتماعين رفيعي المستوى من أجل حشد دعم  	
الجهات المعنية األفريقية الرئيسية )االتحاد األفريقي والجماعات 
االقتصادية اإلقليمية وغيرها( لوضع األولوية المتمثلة في أفريقيا 

موضع التنفيذ

تعزيز تبادل المعلومات من خالل مبادالت نشطة ومنتظمة بين  	
المكاتب الميدانية والمقر

عقد اجتماعين لمناقشة عملية تقييم االستراتيجية التنفيذية  	
الخاصة باألولوية العامة المتمثلة في أفريقيا واالستراتيجية 

الجديدة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢9

تحسين الربط بين اليونسكو والمؤسسات المتعددة التخصصات    - ٢
)مختبرات األفكار( التي تتصدى في عملها لتحديات تحقيق 

التنمية في أفريقيا

إنشاء شبكتين جديدتين و/أو تعزيز شبكتين قائمتين 	

عقد منتديين/اجتماعي مائدة مستديرة بشأن القضايا المتعلقة  	
بالتنمية في أفريقيا

عقد منتديين دون إقليميين لمتابعة نتائج منتدى عام ٢٠١8 بشأن  	
الذكاء االصطناعي في أفريقيا

إصدار وتوزيع منشور أو منشورين لإلسهام في المناقشة الدائرة  	
بشأن التنمية وعمليات التحول في أفريقيا

حشد األطراف الفاعلة االجتماعية وإسهامها في تعزيز إبراز    - 3
األولوية المتمثلة في أفريقيا

دعم ترشيح شخصية أو شخصيتين أفريقيتين من الممثلين  	
والمطربين والمحسنين والرياضيين المشهورين على الصعيد 

الدولي أو اإلقليمي، لمناصب سفراء النوايا الحسنة

إقامة شراكتين استراتيجيتين مع وسائل إعالم أو قنوات تلفزيونية  	
دولية من أجل ترويج األولوية المتمثلة في أفريقيا

إقامة فعاليتين جانبيتين، في أثناء الفعاليات االستراتيجية المهّمة  	
في أفريقيا من أجل ترويج األولوية المتمثلة في أفريقيا )ومنها على 

سبيل المثال مؤتمر قمة االتحاد األفريقي، والجمعية السنوية لبنك 
التنمية األفريقي، ومنتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا(

المخرج PAX4.10: تعزيز الدعم المقّدم من أجل األولوية المتمثلة في أفريقيا من خالل إقامة المزيد من الشراكات االستراتيجية مع 
الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وزيادة فعالية هذه الشراكات

أهداف عام ٢٠٢3مؤشرات األداء

عدد الشراكات االستراتيجية التي أقيمت مع الدول األعضاء    - ١
ومفوضية االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية 

والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات األمم المتحدة 
المتخصصة، في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبين 
بلدان الشمال والجنوب والجنوب لوضع األولوية المتمثلة في 

أفريقيا موضع التنفيذ

إقامة 3 شراكات استراتيجية مع مختلف فئات الشركاء )على  	
المستوى الثنائي والمتعدد األطراف واإلقليمي ومستوى القطاع 

الخاص وغير ذلك(

إقامة لجنة تنسيق مشتركة واحدة مع االتحاد األفريقي والجماعات  	
االقتصادية اإلقليمية
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عدد الشراكات والشبكات التي تم حشدها لدعم ترويج ثقافة    - ٢
السالم في أفريقيا

حشد جهود حكومة أنغوال واالتحاد األفريقي وغيرهما من الشركاء  	
إلقامة الدورة الثانية لمنتدى ثقافة السالم في أفريقيا الذي يُعقد 

كل عامين، في لواندا بأنغوال في عام ٢٠٢١، ومتابعة إدارة أفريقيا 
لنتائج ذلك المنتدى

حشد جهود حكومة كوت ديفوار وغيرها من الشركاء لتحويل  	
مدرسة السالم األفريقية القائمة في كوت ديفوار إلى مركز من 

الفئة ٢ يعمل تحت رعاية اليونسكو

حشد شريك أو شريكين رئيسيين لدعم تنفيذ عملية السالم في  	
مالي

زيادة مشاركة اليونسكو في االجتماعات السنوية لمنتدى    - 3
التعاون اإلقليمي ألفريقيا بغية اإلسهام في استعراض األعمال 
الخاصة بمنتدى التعاون اإلقليمي ألفريقيا، ومشاركة المنظمة 
في اجتماعات التشاور األخرى التي تعقدها المكاتب الجامعة 

ومكاتبها الفرعية لغرض التشارك في البرمجة والتنفيذ

حضور اجتماع سنوي واحد لمنتدى التعاون اإلقليمي ألفريقيا  	
للمشاركة فيه بفعالية وتقديم معلومات عن أنشطة اليونسكو

تنظيم و/أو حضور االجتماعات التي تعقد كل شهر أو كل شهرين  	
على مستوى المكاتب الجامعة أو مكاتبها الفرعية؛ وإعداد خطط 

األعمال السنوية في إطار منتدى التعاون اإلقليمي ألفريقيا

المشاركة في مؤتمر القمة السنوي لالتحاد األفريقي وغيره من  	
االجتماعات الرفيعة المستوى المرتبطة باالتحاد األفريقي
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الفصل 1- جيم  •  العالقات الخارجية

تعزيز العالقات مع الدول األعضاء واللجان الوطنية ومنظومة األمم املتحدة

الجهات  09113 مجموعات  مع  ورشاكاتها  املنظمة  تعاون  ودعم  تعزيز  ألفريقيا  واألولوية  الخارجية  العالقات  قطاع  يتوىل 
املعنية الرئيسية التي تتعامل معها )وهي الدول األعضاء، بما فيها لجانها الوطنية، واألمم املتحدة، بما فيها الوكاالت 
املتخصصة والصناديق والربامج التابعة لها(. وسيتعاون القطاع، عىل هذا األساس، تعاوناً وثيقاً مع جميع قطاعات 

الربنامج والخدمات املتعلقة بالربامج وغريها من املرافق.

املتحدة،  0911٤ األمم  ومنظومة  الدائمة،  والوفود  املنتسبني،  واألعضاء  الوطنية  واللجان  األعضاء  للدول  اليونسكو  وستوفر 
والرشكاء الدوليني الحكوميني، مجموعة كاملة من الخدمات الكفيلة بتيسري تفاعلها مع األمانة. وسيجري توجيه هذه 

الجهود نحو اتجاهني رئيسيني هما:

1 - توطيد العالقات مع الدول األعضاء وتعزيز التعاون مع اللجان الوطنية

قطاع  0911٥ مهام  من  أساسية  مهمة  واألقاليم  واملراقبني،  املنتسبني،  واألعضاء  األعضاء،  الدول  مع  العالقات  تنمية  تظل 
إعداد  لدى  اليونسكو  أنشطة  يف  األعضاء  الدول  إىل  خاصة  عناية  وستوىل  ألفريقيا.  واألولوية  الخارجية  العالقات 
ومتابعة اجتماعات املديرة العامة وأسفارها يف مهام رسمية، وذلك بالتعاون مع قطاعات الربنامج، واملكاتب امليدانية، 

والوفود الدائمة، واللجان الوطنية.

وسريصد القطاع العالقات مع الدولة املضيفة ويزود األمانة واألوساط الدبلوماسية املعتمدة لدى اليونسكو بالخدمات  09116
باملراسم. املتعلقة 

وسيواصل القطاع دعم الدول غري األعضاء وتشجيعها عىل االنضمام إىل اليونسكو من أجل تحقيق أكرب انتشار ممكن  09117
للمنظمة عىل الصعيد العاملي.

وسيُواصل التعاون الوثيق مع املندوبني الدائمني ومع مجموعات الدول األعضاء املؤلفة يف إطار اليونسكو. وسيجري  09118
املجموعات  مع  منتظمة  بصورة  االتصاالت  تبادل  وسيستمر  العامة.  اجتماعاتها  لتنظيم  الالزم  بالدعم  تزويدها 
الجديدة من الدول األعضاء. وسيوىل اهتمام خاص عىل الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي لبعض مجموعات البلدان 
التي لديها احتياجات خاصة )مثل أقل البلدان نمواً، والبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث، 

والدول الجزرية الصغرية النامية(.

وستُعقد  09119 األولوية.  ذات  واألنشطة  الرئيسية  املسائل  بعض  بشأن  الدائمة  الوفود  إلعالم  دورية  اجتماعات  وستُعقد 
اجتماعات استشارية مع الدول األعضاء بشأن قضايا اسرتاتيجية.

وحرصاً عىل توفري معلومات مفيدة ومهيأة وفقاً الحتياجات كل دولة من الدول األعضاء، سيواصل املوقع املخصص  09120
لها عىل اإلنرتنت إتاحة الحصول بطريقة سهلة وشفافة عىل التحليالت واملعلومات والبيانات املتعلقة بالتعاون مع كل 

دولة منها، وسيجري استيفاء هذه التحليالت واملعلومات والبيانات بصورة منتظمة.

عمل  09121 وحلقات  تدريبية  حلقات  تنظيم  خالل  من  وقدراتها  الوطنية  اللجان  كفاءات  تعزيز  عىل  العمل  وسيتواصل 
لألمناء العامني الجدد وغريهم من املسؤولني الجدد يف اللجان الوطنية. وستُعطى األولوية ألفريقيا، وأقل البلدان نمواً، 

والبلدان التي تعيش أوضاع ما بعد النزاع، والدول الجزرية الصغرية النامية.

وأندية  09122 الحكومية  غري  املنظمات  ذلك  يف  بما  املدني،  املجتمع  شبكات  مع  الوطنية  اللجان  رشاكات  تعزيز  وسيجري 
تنظَّم  وسوف  الدولية.  والسنوات  باأليام  واالحتفال  العمل  وحلقات  واالجتماعات  املنتديات  خالل  من  اليونسكو، 
كي  وتدريبها  الوطنية  اللجان  توجيه  لذلك. وسيجري  امليزانية  عن  موارد خارجة  توافرت  إذا  أخرى  مهمة  فعاليات 

يتسنى لها رصد استخدام الرشكاء الوطنيني السم اليونسكو وشعارها استخداماً سليماً.
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الوطنية،  09123 للجان  السنوي  التقرير  طريق  عن  إليها  املساعدة  وتقديم  الوطنية  اللجان  مع  التواصل  تعزيز  وسيجري 
ورسائل شهرية، ومواقع اليونسكو عىل اإلنرتنت، ومنصة اللجان الوطنية، واملنشورات، وغريها من القنوات واألدوات 
مثل املنتديات اإللكرتونية، وعقد املؤتمرات عن بعد بالصوت والصورة. وسيتواصل تحسني قاعدة البيانات املتاحة عىل 
اإلنرتنت والخاصة باللجان الوطنية والشبكات املرتبطة بها. وستُبذل الجهود الالزمة لتطوير وتعزيز استخدام أدوات 
أفضل لالتصال التفاعيل والتواصل بني األمانة واللجان الوطنية، تستند إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحديثة 

واملنخفضة التكلفة، ومنها شبكات التواصل االجتماعي بحسب الحاجة.

2 - تعزيز العالقات مع منظومة األمم املتحدة

ستواصل اليونسكو جهودها الرامية إىل تعزيز دورها داخل منظومة األمم املتحدة اإلنمائية وتوطيد التعاون معها ومع  0912٤
سائر الوكاالت والصناديق والربامج املتخصصة التابعة لها بغية اإلسهام يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠ 
ضمن مجاالت اختصاصها. وستستمر املنظمة أيضاً يف تأكيد حضورها ورسالتها ضمن املنظومة املتعددة األطراف، 

وستعمل عىل متابعة تنفيذ ما يتعلق بأنشطة اليونسكو يف القرارات الصادرة عن الهيئات الرئاسية لألمم املتحدة.

العام  0912٥ التنسيق  وضمان  االسرتاتيجي  التوجيه  سبل  بتوفري  ألفريقيا  واألولوية  الخارجية  العالقات  قطاع  وسيقوم 
عىل  االتساق  تعزيز  إىل  الرامية  األنشطة  وبخاصة  املتحدة،  األمم  منظومة  أنشطة  يف  ومساهمتها  اليونسكو  ملشاركة 
املتحدة ونظام  العاملي واإلقليمي والُقطري، وال سيّما يف إطار إصالح منظومة األمم  املنظومة وعىل الصعيد  مستوى 
املنسقني املقيمني. وسينسق القطاع مشاركة املديرة العامة يف مجلس الرؤساء التنفيذيني املعني بالتنسيق ومجموعة 
بالتعاون مع  الوجيهة  األفرقة واملناقشات  املنظمة يف  املديرين، وسيمثل  املستدامة عىل مستوى  للتنمية  املتحدة  األمم 

املرافق والقطاعات املعنية.

لضمان  09126 املتحدة  األمم  منظومة  بإصالح  الخاصة  املناقشات  يف  اليونسكو  مشاركة  تنسيق  القطاع مسؤولية  وسيتوىل 
مراعاة أولويات املنظمة بالتنسيق الوثيق مع قطاعات الربنامج وقطاع اإلدارة والتنظيم ومكتب التخطيط االسرتاتيجي 
ومكاتب االتصال واملكاتب امليدانية. وسيوفر القطاع سبل اإلرشاد والدعم لجميع موظفي املقر واملكاتب امليدانية فيما 

يخص كل املسائل الوجيهة املرتبطة بإصالح منظومة األمم املتحدة بالتشاور مع كل القطاعات واملرافق املعنية.

بني  09127 املشرتكة  واآلليات  املتحدة  لألمم  التابعة  الحكومية  الدولية  الهيئات  عمل  بنشاط يف  املشاركة  املنظمة  وستواصل 
الوكاالت، وال سيّما الجمعية العامة لألمم املتحدة واملجلس االقتصادي واالجتماعي.

اإلنعاش  09128 املتحدة لغرض  األمم  التي تقدمها  املتكاملة  املساعدة  أنشطة  اليونسكو يف  القطاع مشاركة  وأخرياً، سينسق 
املبكر وإعادة البناء، بما يف ذلك املشاركة يف االستجابة للنداءات املوحدة والنداءات الرسيعة الصادرة عن مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية، وعمليات تقييم االحتياجات التي تجريها األمم املتحدة بالتشارك مع البنك الدويل، واللجنة الدائمة 

املشرتكة بني الوكاالت/اللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية، وآليات الربمجة والتمويل املشرتكة األخرى.

وسيجرى استعراض مذكرات التفاهم املوقعة مع الوكاالت التابعة لألمم املتحدة واملنظمات الدولية الحكومية بصورة  09129
اتفاقات  وتوقيع  الحاجة،  اقتضت  إذا  ومراجعتها  القائمة  االتفاقات  واستيفاء  املحرزة  النتائج  تقييم  بغية  منتظمة 
مع  تتماىش  بحيث  واملنظمات  املؤسسات  مع  القائمة  الرسمية  الرشاكات  تكييف  يف  سيساعد  مما  محتملة،  جديدة 

لليونسكو. األولويات االسرتاتيجية 

ويساهم املخرجان التاليان يف تحقيق الهدف التمكيني الذي تتوخى اليونسكو تحقيقه يف األجل املتوسط وهو »تهيئة  09130
الرشاكات  التمكيني ١٠ »تعزيز  التطبيق بكفاءة وفعالية« وناتجه  اليونسكو موضع  أولويات  ظروف مؤاتية لوضع 

وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو«.
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 الناتج التمكيني 10 :
تعزيز الرشاكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو

المخرج PAX5.10: زيادة التعاون مع الدول األعضاء، وال سيما عن طريق وفودها الدائمة لدى اليونسكو ومجموعات الدول األعضاء 
المؤلفة في إطار اليونسكو، واللجان الوطنية، والمنظمات الدولية الحكومية اإلقليمية المعنية

أهداف عام ٢٠٢3مؤشرات األداء

تعزيز التنسيق بين األمانة والمكاتب الميدانية، وال سيما مع    - ١
قطاعات البرنامج، في مجال تحضير ومتابعة زيارات المديرة 

العامة إلى الدول األعضاء واجتماعاتها معها

تحسين الجلسات اإلعالمية المتعلقة بزيارات المديرة العامة  	
واجتماعاتها

زيادة االتصاالت المنتظمة بالدول األعضاء ووفودها الدائمة تنظيم اجتماعات عامة، بما في ذلك جلسات إعالمية، مع الوفود  	٢ -  
الدائمة بدعم من األمانة

تعزيز كفاءات اللجان الوطنية وإبراز أعمالها، وتحسين مساهمتها    - 3
في تنفيذ واستعراض برامج اليونسكو على مختلف المستويات

عقد اجتماع أقاليمي سنوي لتعزيز القدرات التشغيلية للجان  	
الوطنية مع ما ال يقل عن ١3٠ لجنة وطنية

تنظيم حلقات تدريبية منتظمة للجان الوطنية 	

نشر تقرير سنوي للجان الوطنية )مع إدراج أكثر من  	
١4٠ مساهمة وطنية( ووضع أدوات تواصل

المخرج PAX6.10: إبراز وتعزيز إسهام اليونسكو في أعمال منظومة األمم المتحدة على الصعيد العالمي واإلقليمي والُقطري في 
إطار إصالح األمم المتحدة

أهداف عام ٢٠٢3 مؤشرات األداء

تحسين المشاركة االستراتيجية في أنشطة منظومة األمم المتحدة   -١
وبرامجها، بما في ذلك تعزيز المشاركة في اآلليات المشتركة بين 

الوكاالت والهيئات الدولية الحكومية التابعة لألمم المتحدة

مراعاة شواغل اليونسكو االستراتيجية والبرنامجية في المبادرات  	
المشتركة الرئيسية لألمم المتحدة على الصعيد العالمي وفي غالبية 

المبادرات المنفذة على الصعيد الُقطري

القيام في الوقت المناسب بإعداد مساهمات اليونسكو في التقارير  	
التي يقدمها األمين العام لألمم المتحدة إلى الجمعية العامة 

والمجلس االقتصادي واالجتماعي واآلليات األخرى المشتركة بين 
الوكاالت على صعيد األمم المتحدة والهيئات الدولية الحكومية 

لمنظومة األمم المتحدة

تعزيز التنسيق الداخلي وتحسين النهج االستراتيجي إزاء اآلليات   -٢
اإلنمائية لمنظومة األمم المتحدة على الصعيد العالمي واإلقليمي 

والقطري

تقديم التوجيه االستراتيجي إلى قطاعات البرنامج والمرافق  	
المركزية والمكاتب الميدانية من أجل االنخراط على الدوام في 

هيئات التخطيط والتنسيق ذات األولوية في األمم المتحدة، بما في 
ذلك المشاركة في خطط االستجابة ألوضاع ما بعد النزاعات وما 

بعد الكوارث، وعمليات تقييم النداءات واالحتياجات
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الباب الثاني-باء • قطاع العالقات الخارجية واألولوية ألفريقيا

الباب الثاني -باء
 امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

٥3٤.6 مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

المخرج

التوزيع بحسب مصدر التمويل

المجموع البرنامج 
العادي1

الصناديق 
المدرة للدخل

المساهمات الطوعية
مجموع 

المساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 
المساهمات 

الطوعية

المساهمات 
الطوعية المتسلمة

الفجوة 
التمويلية

قطاع العالقات الخارجية واألولوية ألفريقياالفصل 1 -

مكتب مساعد المديرة العامة والتنسيق الميدانيالفصل 1 - ألف

10.PAX1 إسداء مشورة منسقة وشاملة واستراتيجية في مجال السياسات
إلى المديرة العامة وفريق اإلدارة العليا باستمرار فيما يخص 
العالقات مع الدول األعضاء والهيئات التابعة لمنظومة األمم 

المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية واللجان الوطنية 
والمكاتب الميدانية

  3 833    -    -    -    -    -  3 833

10.PAX2 تعزيز استدامة الشبكة الميدانية لالستجابة بكفاءة وفعالية
الحتياجات الدول األعضاء

  689    -    -    -    -    -  689

٥22 ٤  -    -    -    -    -    ٥22 ٤  المجموع، الفصل 1-ألف

 تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقياالفصل 1 - باء -

10.PAX3 تعزيز تأثير برامج اليونسكو في أفريقيا وإبرازها من خالل
االرتقاء بالتنسيق والرصد فيما يخص االستراتيجية التنفيذية 

الخاصة باألولوية المتمثلة في أفريقيا )٢٠٢٢-٢٠٢9(، 
وتحسين فهم الفرص والمصاعب المتعلقة بالتنمية في 

أفريقيا

  ١ 4١٠    -    -  46٠    -  46١  ٠ 87٠

10.PAX4 تعزيز الدعم المقّدم من أجل األولوية المتمثلة في أفريقيا من
خالل إقامة المزيد من الشراكات االستراتيجية مع الجهات 

المعنية من القطاعين العام والخاص وزيادة فعالية هذه 
الشراكات

  ١ 4٠6    -    -    -    -    -  ١ 4٠6

277 3  ٤60  -    ٤60  -    -    817 2  المجموع، الفصل 1-باء

 العالقات الخارجيةالفصل 1-جيم -

10.PAX5 زيادة التعاون مع الدول األعضاء، وال سيما عن طريق وفودها
الدائمة لدى اليونسكو ومجموعات الدول األعضاء المؤلفة 
في إطار اليونسكو، واللجان الوطنية، والمنظمات الدولية 

الحكومية اإلقليمية المعنية

  6 ٢8٠    -    -    -    -    -  6 ٢8٠

10.PAX6 إبراز وتعزيز إسهام اليونسكو في أعمال منظومة األمم المتحدة
على الصعيد العالمي واإلقليمي والُقطري في إطار إصالح األمم 

المتحدة

  ١٢ ٢9    -    -    -    -    -  ١٢ ٢9

٤09 8  -    -    -    -    -    ٤09 8  المجموع، الفصل 1-جيم

207 16 ٤60  -    ٤60  -    -    7٤7 1٥  المجموع، الفصل 1

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ  ١ 
وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية. ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ    ٢
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 الفصل 2 •  تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق
املساواة بني الجنسني

تويل اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل األولوية لتحقيق املساواة بني الجنسني يف جميع مجاالت اختصاصها. وإذ  09201
الجنسني، فستُنفذ مجموعة  بني  املساواة  املنشود عىل صعيد  التغيري  إحداث  إىل  الرامي  النهج  بدعم  اليونسكو  تلتزم 
أهداف  عليه  تقوم  الذي  األسايس  املبدأ  بوصفه  الركب«  عن  يتخلف  أحد  ترك  »عدم  إىل  الرامية  التدابري  من  متنوعة 
التنمية املستدامة، فضالً عن تنفيذ أنشطة من أجل بلوغ أهداف حملة هيئة األمم املتحدة للمرأة »جيل املساواة: إعمال 
حقوق املرأة من أجل مستقبل متساو«، سعياً إىل امليض قدماً يف تنفيذ إعالن بيجني بعد مرور ٢5 عاماً عىل اعتماده 
إبّان املؤتمر العاملي الرابع املعني باملرأة. ويف هذا السياق، يتمثل هدف قسم املساواة بني الجنسني التابع ملكتب املديرة 
الجميع«.  »شأن  الجنسني  بني  املساواة  يف  املتمثلة  العامة  األولوية  جعل  عىل  العمل  يف   ٢٠٢5-٢٠٢٢ للفرتة  العامة 
اليونسكو  برنامج  وتطبيقها عىل صعيد  الشاملة  املواضيعية  األولويات  من  من خالل وضع مجموعة  ذلك  وسيُحقق 

وميزانيتها، ورصد تلك األولويات وإعداد التقارير بشأنها.

ن من سبع أولويات مواضيعية من  09202 وتم اختبار اإلطار الشامل لألولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني املكوَّ
خالل االستبيان الذي ردت عليه الدول األعضاء يف ربيع عام ٢٠٢٠، واستعرضه املجلس التنفيذي وأعرب عن ارتياحه 
لنتائجه إبّان دورته العارشة بعد املائتني. وسيفيض تطبيق هذا اإلطار عن األخذ بنهج متسق لتحقيق األولوية العامة 
يتماىش  بما  اليونسكو  أنشطة  آثار  عن  لإلبالغ  وسيُستخدم  املنظمة،  صعيد  عىل  الجنسني  بني  املساواة  يف  املتمثلة 
النتائج  أطر  األجل. وستمثل  املتوسطة  اليونسكو  اسرتاتيجية  يف  املحددة  والنواتج  األربعة  االسرتاتيجية  األهداف  مع 
الخاصة بالربامج الرئيسية، التي تشمل مؤرشات األداء واألهداف املرتبطة بها تقدماً مهماً للمساعدة يف تتبع اإلنفاق 

من امليزانية عىل تحقيق األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني.

ويظل تحقيق املساواة بني الجنسني يف مجال التعليم ومن خالله أولوية رئيسية يف هذا اإلطار، مع تركيز االهتمام عىل  09203
تذليل العقبات التي تعرتض التعليم، وال سيّما تعليم الفتيات والنساء، والتي تفاقمت بسبب أزمة التعّلم. وستسعى 
اليونسكو أيضاً إىل زيادة عدد النساء والفتيات اللواتي يتمتعن باملهارات والكفاءات الرقمية ويدرسن مواضيع العلوم 
أوجه  الحد من  املعلومات. ويُعد  الحاسوب وعلم  الهندسة وعلوم  والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويشمل ذلك 
عدم املساواة وضمان صحة املتعلمني ورفاههم بوصفهم مواطنني عامليني مبدعني ومسؤولني هدفاً رئيسياً، ينطوي 
وذلك  والرقابة،  والتمييز،  املدارس،  يف  والتنمر  الجنساني،  العنف  عىل  القضاء  إىل  ترمي  تدابري  اتخاذ  عىل  تحقيقه 
بمشاركة الرجال والفتيان مشاركًة نشطة يف تنفيذ هذه التدابري. وسيتم دعم النساء والفتيات لقيادة املساعي الرامية 
إدارة  يف  كاملًة  مشاركًة  واملشاركة  الطبيعية،  املوارد  استخدام  يف  بمعارفهن  واملساهمة  املناخي،  العدل  تحقيق  إىل 
الحلول املرتبطة باالقتصادات املراعية للبيئة والشاملة للجميع وتصميم هذه الحلول. وستعمل اليونسكو عىل ضمان 
تمكني النساء اقتصادياً وتأمني دخلهن وحصولهن عىل العمل الالئق والحماية االجتماعية، وال سيّما يف أعقاب تفيش 
الكاملة  ومشاركتهن  وتمثيلهن  قيادتهن  لتأكيد  والفتيات  النساء  بدعم  ملتزمة  املنظمة  وتظل  كوفيد-١9.  جائحة 
وخاصًة  الجنسني،  بني  الفجوة  سد  يكتيس  وأخرياً،  اليونسكو.  مهمة  يف  املشمولة  املجاالت  كل  يف  الحوكمة  أنظمة  يف 
الفجوة الرقمية بني الجنسني، أهمية محورية. وسيجري سد هذه الفجوة من خالل العمل التقنيني لليونسكو فضالً 
تشمل  التي  والتكنولوجي،  العلمي  التقدم  بأوجه  والفتيات  النساء  انتفاع  ضمان  إىل  الرامية  العملية  أنشطتها  عن 
عام  بوجه  اليونسكو  وستساهم  كاملًة.  مشاركًة  فيها  ومشاركتهن  الجنساني،  التحيز  من  الخالية  الرائدة  التقنيات 
تنوع  مراعاة  مع  بالتزامن  الجنساني،  التنوع  عىل  وقائماً  الجوانب  متعدد  نهجاً  وتتبع  اإلنسان  بحقوق  النهوض  يف 

الظروف والقدرات.

لقطاعات  0920٤ الكاملة  املشاركة  لليونسكو  عامة  أولوية  بوصفه  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  بوعد  الوفاء  ويتطلب 
الربنامج يف املقر واملكاتب امليدانية، وللخدمات الداخلية، وحشد الرشاكات االسرتاتيجية، واالستعانة بشبكات الخرباء. 
بوظيفة  االضطالع  األربعة،  األعوام  فرتة  خالل  العامة،  املديرة  ملكتب  التابع  الجنسني  بني  املساواة  قسم  وسيواصل 
تنسيقية واسرتاتيجية لضمان االتساق والتكامل وإيجاد الفرص فيما يتعلق بالنهوج املشرتكة بني القطاعات الرامية 
إىل إحداث التغيري املنشود عىل صعيد املساواة بني الجنسني. وسيضطلع قسم املساواة بني الجنسني بوظيفتَي التمثيل 

الخدمات المتعلقة بالبرامج

٤1م/٥ مشروع  الخدمات المتعلقة بالبرامج207



واإلبالغ إزاء الهيئتني الرئاسيتني لليونسكو، من خالل تقديم تقرير اليونسكو الثاني بشأن الوعد بتحقيق املساواة بني 
الجنسني )٢٠٢٢-٢٠٢3(، وإزاء الوكاالت املتعددة األطراف واإلقليمية املعنية مثل هيئة األمم املتحدة للمرأة، وذلك 
من خالل عملية الرصد وإعداد التقارير السنوية يف إطار خطة العمل عىل نطاق املنظومة بشأن املساواة بني الجنسني 
وتمكني املرأة. وسيدعم قسم املساواة بني الجنسني إنتاج معارف جديدة ذات أهمية محورية يف مجال االبتكار واتخاذ 
قسم  وسيتعاون  جديدة.  رشاكات  وحشد  جديدة  وبرامج  سياسات  لوضع  بها  االسرتشاد  يمكن  طليعية  مبادرات 
وشن  والوطني،  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  عىل  املناقشات  تنشيط  عىل  الربنامج  قطاعات  مع  الجنسني  بني  املساواة 

حمالت الدعوة واملنارصة واالتصال واإلعالم من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني.

اليونسكو  0920٥ اليونسكو بتنمية القدرات تنفيذ أنشطة عىل صعيد املنظمة بغية تزويد موظفي  التزام  وسيجري يف إطار 
أكمل وجه،  التنفيذ عىل  الجنسني موضع  املساواة بني  املتمثلة يف  العامة  األولوية  الالزمة لوضع  بالكفاءات واملهارات 
تعزيز  عن  األنشطة  هذه  وستسفر  والنشاط.  باملرونة  الجنسني  بني  باملساواة  املعني  املنظمة  هيكل  اتسام  وضمان 
قدرات اليونسكو عىل تقديم ُسبل الدعم التقني لوضع السياسات والترشيعات التي تساهم يف إحداث التغيري املؤسيس 
أنشطة  تُستخدم  ولن  املعارف.  لتبادل  وأدوات  وآليات  األقران،  بني  للتعّلم  جديدة  وأساليب  الُقطري،  املستوى  عىل 
االحتياجات،  تقييم  عمليات  يف  أيضاً  بها  بل سيُسرتشد  الربامج فحسب،  تنفيذ  عن  لإلبالغ  التقييم  الرصد ومؤرشات 
وأطر  العامة  التقارير  يف  بانتظام  تُدرج  التي  املمارسات  أفضل  وتبادل  الجنس،  بحسب  املصنفة  البيانات  وجمع 

املؤرشات الخاصة بكل قطاع من القطاعات.

 الناتج التمكيني 11:
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج GE1.11: المضي قدماً في تحقيق األولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين في مجال التربية والتعليم والعلوم 
والثقافة واالتصال والمعلومات ومن خالل هذه المجاالت

األهداف لعام ٢٠٢3خطوط األساس )إرشادية(مؤشرات األداء

إسداء المشورة االستراتيجية بشأن    - ١
السياسات، وتعزيز التنسيق، ورصد 

وضع األولوية العامة المتمثلة في 
المساواة بين الجنسين موضع التنفيذ 

في جميع مجاالت اختصاص اليونسكو 
واإلبالغ عنها بفعالية

خط األساس ١: ال ينطبق

خط األساس ٢: 3٠

الهدف ١: تقديم الدعم النوعي واالستراتيجي 
بشأن السياسات فيما يتعلق بتفعيل إطار 

اليونسكو الشامل لألولوية العامة المتمثلة في 
المساواة بين الجنسين مع قطاعات البرنامج، في 
المقر والمكاتب الميدانية، ومع الخدمات الداخلية

الهدف ٢: وضع 4٠ خطة عمل على مستوى 
القطاعات تفضي إلى إحداث التغيير المنشود 

على صعيد المساواة بين الجنسين

عدد البحوث الرامية إلى إحداث التغيير    - ٢
المنشود على صعيد المساواة بين 

الجنسين، والمنتجات المعرفية، وأدوات 
الدعوة والمناصرة واالتصال واإلعالم 

للنهوض بالمساواة بين الجنسين، التي 
يتم دعمها لزيادة أثر عمل اليونسكو في 

مجاالت اختصاصها وبروزه للعيان

خط األساس ١: صفر

خط األساس ٢: 3

الهدف ١: دعم 4 مبادرات ترمي إلى إحداث 
التغيير المنشود على صعيد المساواة بين 

الجنسين

الهدف ٢: إصدار تقرير كل عامين، وتقريرين 
متعلقين بخطة عمل األمم المتحدة على نطاق 

المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة، تتناول نتائج أنشطة اليونسكو المرتبطة 

باألولوية العامة المتمثلة في المساواة بين 
الجنسين في مجاالت اختصاصها

عدد أنشطة تنمية القدرات الرامية إلى    – 3
تزويد موظفي اليونسكو بالكفاءات 

والمهارات الالزمة لوضع األولوية العامة 
المتمثلة في المساواة بين الجنسين 

موضع التنفيذ على أكمل وجه

خط األساس ١: 3

خط األساس ٢: ١

الهدف ١: تنفيذ 5 أنشطة إقليمية/وطنية في 
مجال تنمية القدرات المتعلقة بتفعيل إطار 

اليونسكو الشامل لألولوية العامة المتمثلة في 
المساواة بين الجنسين

الهدف ٢: إنتاج أداتين اثنتين للتعّلم ونشرهما
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 الباب الثاني - باء •  تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق
املساواة بني الجنسني

الباب الثاني -باء
 امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

٥3٤.6 مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

المخرج

التوزيع بحسب مصدر التمويل

المجموع البرنامج 
العادي1

الصناديق 
المدرة للدخل

المساهمات الطوعية
مجموع 

المساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 
المساهمات 

الطوعية

المساهمات 
الطوعية المتسلمة

الفجوة 
التمويلية

 تنسيق ورصد األنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة الفصل 2
بين الجنسين

11.GE1 المضي قدماً في تحقيق األولوية العامة المتمثلة في المساواة
بين الجنسين في مجال التربية والتعليم والعلوم والثقافة 

واالتصال والمعلومات ومن خالل هذه المجاالت

١ 9481 9٤8

9٤8 9٤81 1المجموع، الفصل 2

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ    ١
وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية. ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ    ٢

الخدمات المتعلقة بالبرامج

٤1م/٥ مشروع  الخدمات المتعلقة بالبرامج209



الفصل3 • التخطيط االسرتاتيجي

املنظمة  09301 قيام  اليونسكو،  اختصاص  مجاالت  جميع  يف  يؤثر  والذي  عاملنا،  به  يتسم  الذي  الرسيع  التغري  يتطلب 
ممكنة  طريقة  بأفضل  النسبية  وميزتها  قوتها  ومواطن  مهمتها  تسخري  عىل  حرصاً  باستمرار  ذاتها  تنظيم  بإعادة 
املسؤول  املركزي  املرفق  االسرتاتيجي  التخطيط  مكتب  ويمثل  احتياجاتها.  وتلبية  األعضاء  الدول  أولويات  لتحقيق 
املنظمة يف تحديد  املكتب  للمنظمة ومجاالت تركيز عملها. ويساعد  االتجاهات االسرتاتيجية  األمانة عن تحديد  داخل 
شافية  صياغة  األولويات  هذه  وصياغة  املوارد،  تخصيص  حيث  من  وأولوياتها  والربنامجية  االسرتاتيجية  أولوياتها 
ووافية يف وثائق االسرتاتيجية والربنامج وامليزانية، ويف رصد تحقيق هذه األولويات، وحشد الرشاكات لضمان توفري 
املوارد الكافية لتحقيق هذه األولويات. ويؤدي مكتب التخطيط االسرتاتيجي أيضاً دور همزة الوصل إلقامة عالقات 
والخاص  العام  القطاعني  من  األطراف  واملتعددي  الثنائيني  الرشكاء  من  واسع  مع طيف  املوارد  وتعبئة  اسرتاتيجية 
ومنظمات املجتمع املدني، ويساهم يف تحديد موقع املنظمة االسرتاتيجي من الناحية الربنامجية يف إطار العمل املشرتك 
بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة وعىل صعيد منظومة األمم املتحدة. ويسدي املكتب املشورة إىل املديرة العامة فيما 

يتعلق بهذه املسائل كافة. 

وينفذ مكتب التخطيط االسرتاتيجي مهمته من خالل ثالثة محاور عمل منفصلة ومرتابطة يف آن معاً، تتمثل فيما ييل:  09302
التخطيط االسرتاتيجي والرصد وإعداد التقارير بفعالية من أجل تحسني عملية وضع الربنامج وتنفيذه )املخرج ١(؛ 
اليونسكو  مساهمة  تنسيق  ٢(؛  )املخرج  وبروزها  املنظمة  برامج  أثر  لتعزيز  املوارد  وتعبئة  الرشاكات  تسخري 
الربنامجية وتنظيمها يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠ والربمجة العاملية عىل صعيد منظومة األمم املتحدة 
)املخرج 3(. وسعياً إىل تحقيق النتائج املتوخاة من مهمة مكتب التخطيط االسرتاتيجي، يسرتشد املكتب يف أداء عمله 
بشأن  العاملي  الصعيد  عىل  العامة  بالسياسات  الخاصة  والحوارات  االسترشايف  التفكر  عمليات  من  ييرسه  ما  بنتائج 
املسائل املستجدة واملسائل الفاصلة يف مجاالت اختصاص اليونسكو. وسيواصل املكتب تكييف نهوج اإلدارة القائمة 

عىل النتائج ومنهجيات العمل وأدواته باستمرار. 

األجل  09303 املتوسطة  لالسرتاتيجية  التمكيني  الهدف  تحقيق  يف  االسرتاتيجي  التخطيط  مكتب  عمل  مخرجات  وستسهم 
والناتج  وفعالية”،  بكفاءة  التطبيق  موضع  اليونسكو  أولويات  لوضع  مؤاتية  ظروف  “تهيئة  يف  املتمثل  للمنظمة 
دعم  أجل  من  واملنارصة  والدعوة  واإلعالم  التواصل  وأنشطة  الرشاكات  “تعزيز  واملتمثل يف  به  املرتبط   ١٠ التمكيني 
عمل اليونسكو”، والناتج التمكيني ١١ املرتبط به أيضاً واملتمثل يف “اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية 

من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة”. 

تخطيط الربامج ورصدها

سيضطلع املكتب بما ييل يف مجال التفكري االسرتاتيجي وتخطيط الربامج والرصد وإعداد التقارير:  0930٤

للفرتة  	 لليونسكو  األجل  املتوسطة  االسرتاتيجية  تنفيذ  بتنسيق  األمانة،  الوثيق مع جميع وحدات  بالتعاون  القيام، 
عىل  4١م/5(  )الوثيقة   ٢٠٢5-٢٠٢٢ للفرتة  املعتمدين  وامليزانية  والربنامج  4١م/4(،  )الوثيقة   ٢٠٢9-٢٠٢٢
والوطنية،  واإلقليمية  العاملية  األولويات  مع  التآزر  أوجه  وإيجاد  واالتساق  التوافق  ضمان  مع  املنظمة،  صعيد 
ريادي  بدور  اليونسكو  تضطلع  التي  املستدامة  التنمية  وأهداف   ٢٠3٠ لعام  املستدامة  التنمية  خطة  وال سيّما 
العامة.  املديرة  لليونسكو وتوجيهات  الرئاسيتني  الهيئتني  تحقيقها، وإلرشادات  إىل  الرامية  للمساعي  تنسيقي  أو 
وسييرس املكتب مناقشات استرشافية عىل الصعيد العاملي بشأن السياسات العامة التي تؤثر يف مهمة اليونسكو، 
لتعزيز  املعنية  والخدمات  القطاعات  مع  بالتعاون  الجهود  املناقشات. وستُبذل  هذه  نتائج  إىل  عمله  يف  وسيستند 
شاملة  رؤية  وضع  من  التمكني  أجل  من  االقتضاء،  بحسب  وتنفيذها،  الربامج  وضع  يف  القطاعات  بني  التعاون 

وإيجاد أوجه تآزر بني النهوج املتبعة عىل صعيد املنظمة. 

الخدمات المتعلقة بالبرامج
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العامني 	 لفرتة  وامليزانية  الربنامج  إعداد  بريادة  األمانة،  وحدات  جميع  مع  الوثيق  بالتعاون   االضطالع، 
)الوثيقة 43م/5(، وفقاً إلرشادات  للفرتة ٢٠٢6-٢٠٢9  )الوثيقة 4٢م/5( والربنامج وامليزانية   ٢٠٢5-٢٠٢4
املديرة  وتوجيهات  دولياً،  عليها  املتفق  اإلنمائية  واألطر  األهداف  مع  وباالنسجام  لليونسكو،  الرئاسيتني  الهيئتني 
العامة، واستناداً إىل مبادئ اإلدارة وامليزنة القائمتنَي عىل النتائج واملساواة بني الجنسني. وسيضمن اضطالع مكتب 
)الوثيقة  األجل  املتوسطة  اليونسكو  السرتاتيجية  العام  اإلطار  مع  االنسجام  املهام  بهذه  االسرتاتيجي  التخطيط 
4١م/4( وأهدافها االسرتاتيجية، واملساهمة فيهما. وسيقوم املكتب، وفقاً لخريطة الطريق الخاصة بإعداد وثيقة 
مع  الشأن  بهذا   ٢٠٢4 عام  العامة خالل  املديرة  التي ستجريها  املشاورات  بتوجيه  43م/5،  وامليزانية  الربنامج 
للمديرة  األولية  إفادة االقرتاحات  الحكومية، من أجل  املنظمات غري  املعنية، ومنها  الجهات  الدول األعضاء وسائر 
التخطيط  مكتب  وسيضمن  43م/5(.  )الوثيقة   ٢٠٢9-٢٠٢6 للفرتة  وامليزانية  الربنامج  مرشوع  بشأن  العامة 
إطاراً  بوصفها  وعرضها  م/5  الوثيقة  إلعداد  املستخدمة  والتقنيات  األساليب  بني  االتساق  تحقيق  االسرتاتيجي 

للميزانية. داً  موحَّ

و4٢م/5(  	 4١م/5  )الوثيقتان  املعتمدين  وامليزانية  الربنامج  تنفيذ  برصد  االسرتاتيجي  املستوى  عىل  االضطالع 
وتوفري معلومات وتحليالت وأفكار رفيعة املستوى بشأن املسائل املتعلقة بهذه األمور، تشمل الدروس املستفادة، 
العامة  املديرة  الالزمة إىل  التوصيات  البيّنات. وقد ينطوي ذلك عىل تقديم  اتخاذ قرارات مستندة إىل  للتمكني من 
بشأن تدابري التكيف لتذليل الصعوبات التي قد تعرتض عملية التنفيذ. وستُستكمل وظيفة الرصد بإعداد التقارير 
عن تنفيذ الربنامج، ويشمل ذلك إعداد التقرير السنوي للمديرة العامة بشأن تنفيذ الربنامج وامليزانية املعتمدين 
ومنها  والوحدات،  القطاعات  بني  املشرتكة  الرئيسية  االسرتاتيجية  التقارير  تنسيق  عن  م ت/4(، فضالً  )الوثيقة 
وسيضطلع  ت/5(.  م  )الوثائق  الرئاسيتان  الهيئتان  اعتمدتها  التي  القرارات  تنفيذ  متابعة  عن  األمانة  تقارير 
عام  يف  إصداره  املراد  األربعة،  لألعوام  بالنتائج  الخاص  االسرتاتيجي  التقرير  إعداد  عملية  بريادة  أيضاً  املكتب 

٢٠٢4، من أجل إرشاد املناقشات بشأن تخطيط الربامج يف املستقبل.

	  )٢ )الفئة  اليونسكو  رعاية  تحت  العاملة  واملراكز  باملعاهد  الخاصة   ٢٠١9 عام  اسرتاتيجية  تنفيذ  عىل  اإلرشاف 
تنفيذها. وتنسيق 

ضمان التنسيق العام لعمل املنظمة لصالح أقل البلدان نمواً وفقاً للوثيقة الختامية التي ستصدر عن املؤتمر الدويل  	
الخامس بشأن أقل البلدان نمواً )الدوحة، قطر، كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢(.

عمليات  	 دعم  بغية  واألدوات  املنهجيات  من  يتالءم  ما  ووضع  الربنامج،  لقطاعات  واإلرشاد  الدعم  ُسبل  توفري 
لنهج  املستمر  التكييف  فيما يخص  وال سيّما  وكفاءة،  بفعالية  واإلبالغ  والرصد  والربمجة  االسرتاتيجي  التخطيط 
اإلدارة وامليزنة القائمتني عىل النتائج وأدواتهما واملواد املتعلقة بهما وفقاً لالحتياجات املستجدة واملتغرية، وإعداد 
نظريات تغيري وجيهة لدعم أنشطة تبادل املعلومات وتعزيز القدرات املوجهة إىل املوظفني والدول األعضاء بحسب 

االقتضاء، وتقديم اإلرشادات االسرتاتيجية لوضع برامج تستند إىل تحقيق النواتج واألثر.
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 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج BSP1.11: ضمان التخطيط االستراتيجي والرصد وإعداد التقارير والتنسيق بفعالية فيما يتعلق بالمسائل المشتركة بين 
القطاعات دعماً لتحسين وضع البرامج وتنفيذها

األهداف لعام ٢٠٢3خطوط األساسمؤشرات األداء

إعداد مشروع الميزانية )الوثيقة   -١
4٢م/5( وقيام المؤتمر العام باعتماده

اعتماد االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة 
٢٠٢٢-٢٠٢9 )الوثيقة4١م/4( والبرنامج 

والميزانية للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢5 )الوثيقة 
4١م/5( في الدورة الحادية واألربعين 

للمؤتمر العام

إعداد مشروع الميزانية لفترة العامين ٢٠٢4-
٢٠٢5 )الوثيقة 4٢م/5( واعتماده في الدورة 

الثانية واألربعين للمؤتمر العام

إعداد تقارير دورية عن تنفيذ البرنامج   -٢
وفقاً للصيغة والجدول الزمني اللذين 

حددهما المؤتمر العام

دورة المجلس التنفيذي في ربيع عام ٢٠٢٠: 
التقرير االستراتيجي الخاص بالنتائج لعام 

٢٠٢٠؛ والتقرير السنوي الخاص بتنفيذ 
البرنامج )لعام ٢٠٢٠ وعام ٢٠٢١(؛

التقرير عن تنفيذ البرنامج المنشور عبر 
اإلنترنت )خريف عام ٢٠٢٠؛ وخريف عام 

)٢٠٢١

التقرير السنوي الخاص بتنفيذ البرنامج لعام 
٢٠٢٢

دورة المجلس التنفيذي في ربيع عام ٢٠٢3: 
التقرير التحليلي الخاص بتنفيذ البرنامج 

للفترة ٢٠١8-٢٠٢١

التقرير عن تنفيذ البرنامج المنشور عبر 
اإلنترنت )خريف عام ٢٠٢٢؛ وخريف عام 

)٢٠٢3

إعداد تقارير دورية عن مساهمة   -3
اليونسكو لصالح أقل البلدان نمواً 

تقريران لليونسكو للمساهمة في إعداد تقرير 
األمين العام لألمم المتحدة عن تنفيذ برنامج 

ً عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموا

تقريران مقدّمان إلى مكتب الممثل السامي 
لألمم المتحدة ألقل البلدان نمواً والبلدان 

النامية غير الساحلية والدول الجزرية 
الصغيرة النامية عن مساعي اليونسكو الرامية 

إلى مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-
١9( في أقل البلدان نمواً 

تقريران للمساهمة في إعداد تقرير األمين 
العام لألمم المتحدة عن تنفيذ الوثيقة 

الختامية للمؤتمر الدولي الخامس بشأن أقل 
ً البلدان نموا
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حشد الرشاكات وتعبئة املوارد 

يعدُّ مكتب التخطيط االسرتاتيجي املرفق املركزي لليونسكو املسؤول عن تنسيق تنفيذ اسرتاتيجية اليونسكو الشاملة  0930٥
الخاصة بالرشاكات، وإعداد أنشطة تعبئة املوارد عىل صعيد املنظمة واإلرشاف عليها وتنسيقها، ووضع اسرتاتيجيات 
املرافق  وجميع   ١ الفئة  ومعاهد  امليدانية  واملكاتب  الربامج  قطاعات  مع  بالتعاون  املكتب،  وسيساهم  املوارد.  لتعبئة 
والخدمات املعنية، يف تهيئة بيئة تمكينية أفضل عىل صعيد املنظمة من أجل تنويع الرشاكات املالية وغري املالية التي 
تعد أساسية إلنجاز مهمة اليونسكو. وسيعمل املكتب يف هذا السياق عىل تمكني اليونسكو من االستفادة عىل أحسن 
والبيانات،  والخربات  واإلعالم،  واالتصال  واالنتفاع  واملنارصة،  الدعوة  ومنها  املالية،  وغري  املالية  مواردها  من  وجه 
للمنظمة. وسيضطلع مكتب  املنشودة  النتائج  إىل تحقيق  العينية، سعياً  التنفيذي، واملساهمات  املايل، والدعم  والدعم 

التخطيط االسرتاتيجي بما ييل بوجه خاص:

املدني  	 املتحدة واملجتمع  والخاص واألمم  العام  القطاعني  األطراف ومع  املتعددة  القائمة  الرشاكات  إدارة وتعزيز 
بغرض توسيع نطاقها وتعزيز إقامة تحالفات اسرتاتيجية طويلة األجل؛

التمويل  	 بشأن  املنظَّم  الحوار  مبادئ  ووضع  والثنائية(  )الجماعية  الرشكاء  مع  االسرتاتيجية  الحوارات  مواصلة 
بني  التعاون  عالقات  صميم  يف  املانحة  الجهات  وتنويع  التنبؤ  وإمكانية  واملرونة  والشفافية  التوافق  يف  املتمثلة 

اليونسكو والجهات املانحة الحالية واملحتملة؛

قاعدة  	 وتنويع  واالبتكار،  املعارف  من  االستفادة  بغية  الخاص  القطاع  ملشاركة  ملموسة  طريق  خريطة  بلورة 
الجهات املانحة لليونسكو، ووضع هذه الخريطة موضع التنفيذ؛

تقديم ما يلزم من معلومات ومساعدة وإرشادات متعلقة بالجهات املانحة إىل قطاعات الربنامج، وكذلك إىل املكاتب  	
امليدانية ومعاهد ومراكز الفئة ١، من أجل دعم جهودها الرامية إىل التعاون مع الرشكاء وتعبئة املوارد؛

سيّما  	 وال  املوظفني،  قدرات  تعزيز  ما ييل:  خالل  من  املوارد  لتعبئة  املؤاتية  الظروف  وتعزيز  تهيئة  يف  املساهمة 
االمتياز يف وضع  والتشجيع عىل  واإلعالم؛  باالتصال  املتعلقة  واملوارد  املعرفية  املوارد  وإنتاج  امليدانية؛  املكاتب  يف 
املشاريع وإعداد التقارير وفقاً لنهج اليونسكو لإلدارة وامليزنة القائمتني عىل النتائج؛ وعقد جوالت الحوار املنظم 
الفعالية يف  لزيادة  النظم والعمليات  املانحة؛ ومواصلة تحسني  الجهات  املشاورات مع  التمويل وغريها من  بشأن 

التعاون مع الرشكاء؛ 

املانحة  	 الخاصة بالجهات  التقارير  املانحة، وإعداد  الجهات  االتفاقات املربمة مع  العامة ألمور  االضطالع باإلدارة 
واإلدارة وتقديمها يف الوقت املناسب؛

ضمان تطبيق سياسة العناية الواجبة فيما يتعلق بالرشكاء من القطاع الخاص بما ينسجم مع أهداف املنظمة. 	

الحكومية  09306 غري  املنظمات  مع  سيّما  وال  ويثريه،  املدني  املجتمع  مع  التعاون  االسرتاتيجي  التخطيط  مكتب  سيعزز 
اإلطار  هذا  يف  املكتب  وسيضطلع  املنظمة.  أولويات  تحقيق  يف  قدماً  وامليض  الربنامج  تنفيذ  دعم  بغية  واملؤسسات، 

بما ييل:

غري  	 املنظمات  شبكات  تضم  التي  للمنظمة  التابعة  املؤسسية  للشبكات  الشاملة  والتعبئة  العام  التنسيق  ضمان 
يبذلها مكتب  التي  الجهود  بالتزامن مع مواصلة  اليونسكو،  التي تقيم عالقات رسمية مع  الحكومية واملؤسسات 

التخطيط االسرتاتيجي سعياً إىل تحسني التمثيل والتوازن الجغرايف يف هذه الشبكات؛

إدارة العالقات املؤسسية للمنظمة مع لجنة االتصال بني املنظمات غري الحكومية واليونسكو، وتقديم الدعم النشط  	
إىل أعمالها وأنشطتها، وذلك بعدة وسائل منها عقد املنتديات الدولية للمنظمات غري الحكومية، مع الحرص عىل 

اتساقها مع أولويات اليونسكو و/أو مساهمتها يف تنفيذ الربامج؛
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املدني  	 املجتمع  منظمات  مع  القائمة  الرشاكات  من  االستفادة  من  األمثل  الحد  لتحقيق  السانحة  الفرص  تحديد 
من  اليونسكو  رشكاء  بها  يتمتع  التي  النسبية  واملزايا  النسبية  القوة  مواطن  من  واالستفادة  نطاقها،  وتوسيع 
املنظمات غري الحكومية وغريها من منظمات املجتمع املدني من أجل استحداث أنشطة الدعوة واملنارصة وتبادل 

املعارف وتنفيذ الربامج؛

واملكاتب  	 الربنامج  قطاعات  دعم  أجل  من  الحكومية  غري  للمنظمات  مواضيعية  جماعية  مشاورات  إجراء  تيسري 
امليدانية املعنية والتعاون معها، بحسب االقتضاء؛

تعزيز بروز عمل اليونسكو مع املنظمات غري الحكومية وتقديم التوجيه عىل املستوى الداخيل للمنظمة فيما يتعلق  	
بأساليب التعاون مع املنظمات غري الحكومية. 

 الناتج التمكيني 10
تعزيز الرشاكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو

المخرج BSP2.10: تحسين شراكات اليونسكو وتعبئة الموارد واالستفادة منها على أمثل وجه لتعزيز أثر برامج المنظمة وبروزها

األهداف لعام ٢٠٢3خطوط األساسمؤشرات األداء

تعبئة الموارد بفعالية وكفاءة لتحقيق   -١
النتائج المنشودة للمنظمة 

سد 93% من الفجوة التمويلية في الميزانية 
الواردة في الوثيقة 4٠م/5 

زيادة تعبئة الموارد بنسبة ١5% 

تعبئة ١١% من الموارد من مصادر التمويل 
الخاصة 

سد الفجوة التمويلية في الميزانية المعتمدة 
في الوثيقة 4١م/5، وزيادة الموارد المعبأة 

من مصادر التمويل الخاصة

زيادة تعبئة الموارد وفقاً لألهداف الواردة في 
الوثيقة م/5

تهيئة بيئة مواتية للشراكات من خالل   -٢
إعداد موارد واستحداث أدوات متعلقة 

بالشراكات موجهة إلى الجهات المعنية 
الداخلية والخارجية، وتنفيذ أنشطة لبناء 

القدرات في هذا المجال

استهالل الدورة التدريبية لنظام إدارة 
العالقات مع الشركاء بشأن تعبئة الموارد

تعيين موظفين إقليميين اثنين لتعبئة الموارد

تقديم أنشطة بناء القدرات المتعلقة 
بالشراكات، التي تشمل التعاون مع القطاع 

الخاص، إلى جميع الموظفين بناًء على الطلب

تعزيز حضور موظفي تعبئة الموارد 
اإلقليميين

إتاحة اطالع الجهات المعنية الداخلية 
والخارجية على القائمة العامة لشركاء 

اليونسكو من المجتمع المدني

تنويع الشبكات المؤسسية لشركاء   -3
اليونسكو من المجتمع المدني وتعزيزها 

واالستفادة منها للتمكين من المشاركة 
المجدية سعياً إلى تحقيق أولويات 

اليونسكو

إقامة 3٠% من عالقات الشراكة الرسمية 
الجديدة مع منظمات من المناطق الممثلة دون 

النصاب 

زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية في 
المؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية 

بنسبة ٢٠% 

اضطالع لجنة االتصال بين المنظمات غير 
الحكومية واليونسكو بإقامة ثالث فعاليات 

ومبادرات 

زيادة عدد عالقات الشراكة الرسمية الجديدة 
مع المنظمات من المناطق الممثلة دون 

النصاب

زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية في 
المؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية

زيادة عدد الفعاليات والمبادرات التي 
تضطلع بها لجنة االتصال بين المنظمات غير 

الحكومية واليونسكو
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تنسيق مساهمة اليونسكو الربنامجية وتنظيمها يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
والربمجة العاملية عىل صعيد منظومة األمم املتحدة

ال بد لليونسكو اآلن أكثر مما كان يف أي وقت مىض من تنظيم أولوياتها الربنامجية باالرتباط بخطة التنمية املستدامة  09307
من  بغريها  وباالرتباط  الخطة،  هذه  بتنفيذ  املرتبط  املستدامة  التنمية  أجل  من  واإلنجاز  العمل  وعقد   ،٢٠3٠ لعام 
املنظمات يف منظومة األمم املتحدة، من أجل تحسني االستفادة من التعاون عىل نطاق منظومة األمم املتحدة وزيادة 
يجري  وإذ  الوكاالت.  بني  املشرتك  العمل  مستوى  وعىل  والقطري،  واإلقليمي  العاملي  الصعيد  عىل  املنظمة  عمل  أثر 
تنفيذ جزء كبري من عمل منظومة األمم املتحدة من خالل آليات العمل املشرتك بني الوكاالت، ونظراً إىل عملية اإلصالح 
إىل  سعياً  أيضاً،  الُقطري  املستوى  عىل  هذه،  العمل  آليات  تسّخر  أن  اليونسكو  عىل  يتعني  املتحدة،  األمم  يف  الجارية 
تمكني الدول األعضاء من االستفادة من املجموعة الكاملة للخربات الكامنة يف منظومة األمم املتحدة. وسيجري تعزيز 
هذا العمل املشرتك أيضاً من خالل استبانة االتجاهات والتحديات الناشئة التي من املحتمل أن تؤثر يف إعداد برامج 
اليونسكو والتحليالت األساسية التي يستند إليها وضع هذه الربامج، وذلك عرب دراسة التقارير الدولية املهمة بشأن 
التنمية ومتابعة املناقشات املتعلقة بالسياسات العامة. وتسرتشد أنشطة اليونسكو املعدة لتنفيذ هذا العمل بالجهود 
الرامية إىل النهوض بامليزة النسبية للمنظمة، سواء من حيث مجاالت خربتها أو وظائفها، وإىل إقامة أوجه تكامل مع 
سائر منظمات األمم املتحدة ومضاعفة تأثري عملها وإيجاد أوجه تآزر بينها، والتمكني من تحقيق االتساق والتعاون 

الشاملني عىل صعيد املنظومة برمتها.

سيواصل مكتب التخطيط االسرتاتيجي تنسيق ورصد مساهمة اليونسكو االسرتاتيجية والربنامجية يف تنفيذ خطة  	
ومؤرشاتها  وغاياتها  املستدامة  التنمية  أهداف  حول  برنامجها  إحكام  خالل  من  لعام٢٠3٠،  املستدامة  التنمية 
العاملي  الصعيد  عىل  املتحدة  األمم  مناقشات  بمتابعة  االسرتاتيجي  التخطيط  مكتب  ويضطلع  االقتضاء.  بحسب 
بشأن خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠ واملسائل املتعلقة بالربامج يف إطار األفرقة املعنية املشرتكة بني الوكاالت.

املعنية  	 املستوى  الرفيعة  اللجنة  يف  املنظمة  بتمثيل  الوكاالت  بني  العاملي/املشرتك  الصعيد  عىل  املكتب  يضطلع 
بالربامج، التي تمثل ركناً من أركان مجلس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعني بالتنسيق، واآللية 
مكتب  ويرعى  الربنامجية.  املجاالت  يف  السياسات  بني  االتساق  وتحقيق  املنظومة  نطاق  عىل  للتنسيق  الرئيسية 
املتوخى  النتائج  يف  إدماجها  حسن  لضمان  والربنامجية  االسرتاتيجية  اليونسكو  مصالح  االسرتاتيجي  التخطيط 

تحقيقها عىل نطاق منظومة األمم املتحدة. 

إىل  	 الرفيعي املستوى  التوجيه والدعم  التخطيط االسرتاتيجي، بحسب االقتضاء، من خالل تقديم  سيساهم مكتب 
املتحدة، يف  لألمم  املشرتكة  الُقطرية  الربمجة  املالئمة وعمليات  اإلقليمية  االسرتاتيجيات  امليدانية، يف وضع  املكاتب 

سياق عملية إصالح منظومة األمم املتحدة. 

إىل  	 سيتوىل املكتب أيضاً ريادة عملية صياغة الوثائق التوجيهية االسرتاتيجية والنتائج املتوخاة وإعدادهما، سعياً 
املنظمة  أداء  الخارجيني، وال سيّما عمليات تقييم  لليونسكو وأثر عملها وأدائها لدى الرشكاء  النسبية  امليزة  إبراز 

التي تضطلع بها جهات ثنائية ومتعددة األطراف.
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 الناتج التمكيني 10 
تعزيز الرشاكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو

المخرج BSP3.10: تنسيق األولويات البرنامجية لليونسكو مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتعزيز المساهمة في العمل 
المشترك بين وكاالت األمم المتحدة

األهداف لعام ٢٠٢3مؤشرات األداء

تنسيق مساهمة اليونسكو في تنفيذ خطة التنمية المستدامة   -١
لعام ٢٠3٠ تنسيقاً فعاالً، وإدماج أولوياتها وخبراتها على أحسن 

وجه في النتائج المتوخى تحقيقها من العمل المشترك بين 
الوكاالت في إطار اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج

مواصلة تنسيق ورصد مساهمة اليونسكو االستراتيجية والبرنامجية في 
تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠

تمثيل المنظمة في جميع اجتماعات اللجنة الرفيعة المستوى المعنية 
بالبرامج، واإلدماج البرنامجي في جميع النتائج المالئمة المتوخى 

تحقيقها في إطار عمل هذه اللجنة

إقرار عمليات تقييم أداء المنظمة بخبرة اليونسكو وميزتها   -٢
النسبية وقدرتها على تحقيق النتائج

تنسيق جميع عمليات تقييم األداء واستكمالها بحسب االقتضاء 
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الباب الثاني-باء • التخطيط االسرتاتيجي

الباب الثاني - باء
 امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

٥3٤.6 مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر األموال
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

المخرج

التوزيع بحسب مصدر األموال

المجموع البرنامج 
العادي1

الصناديق 
المدرة للدخل

المساهمات الطوعية

مجموع 
المساهمات 

الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 
المساهمات 

الطوعية

المساهمات 
الطوعية المتسلمة

الفجوة 
التمويلية

التخطيط االستراتيجيالفصل 3

10.BSP2 تحسين شراكات اليونسكو وتعبئة الموارد واالستفادة منها على أمثل
وجه لتعزيز أثر برامج المنظمة وبروزها

  4 876    -  3 8٢٠٠  ٢٠    -  4 ٠٢٠  8 89٥

10.BSP3 تنسيق األولويات البرنامجية لليونسكو مع خطة التنمية المستدامة
لعام ٢٠3٠ وتعزيز المساهمة في العمل المشترك بين وكاالت األمم 

المتحدة

  768    -  575    -    -  575  1 3٤3

11.BSP1 ضمان التخطيط االستراتيجي والرصد وإعداد التقارير والتنسيق
بفعالية فيما يتعلق بالمسائل المشتركة بين القطاعات دعماً لتحسين 

وضع البرامج وتنفيذها

  ١ 6١9    -  ٢ ١58  ١  -    ٢١٠ 468  3 088

326 13 063 6  -    ٤10  6٥3 ٥  -    263 7  المجموع، الفصل 3

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ  ١ 
وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية. ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ  ٢

إىل  ونظراً  اإلدارية.  للتكاليف  الخاص  الحساب  من  اإلدارية،  الخدمات  نطاق  يف  املندرج  االسرتاتيجي،  التخطيط  تمويل  يجري 
التغيريات التي أجريت يف نسبة تمويل الحساب بني امليزانية العادية واملساهمات الطوعية، سيجري تمويل التخطيط االسرتاتيجي 
بقدر أكرب من املساهمات الطوعية )اإليرادات الخاصة بتكاليف دعم الربامج( وبقدر أقل من امليزانية العادية، مقارنة بما ُطبق يف 

الوثيقة 4٠م/5. وتُظهر امليزانية اإلجمالية، بوجه عام، زيادة عالية نسبيًا بسبب رضورة تعزيز مالك املوظفني.

الخدمات المتعلقة بالبرامج
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الفصل ٤  •  التواصل واإلعالم واملشاركة العامة

االسرتاتيجية  09٤01 يف  املتوخى  التمكيني  االسرتاتيجي  الهدف  تحقيق  يف  العامة  واملشاركة  واإلعالم  التواصل  قسم  يساهم 
بكفاءة وفعالية«.  التطبيق  اليونسكو موضع  أولويات  لوضع  مؤاتية  »تهيئة ظروف  لليونسكو وهو  األجل  املتوسطة 
وقيمها  األساسية  ورسائلها  النسبية  ومزاياها  ونتائجها  اليونسكو  لربامج  والرتويج  التواصل  خدمات  تعزيز  ويُعّد 
الناتج  بوصفه  واملنارصة«  والدعوة  واإلعالم  التواصل  وأنشطة  الرشاكات  »تعزيز  أجل  من  أساسياً  رشطاً  الجوهرية 

التمكيني املتوخى يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل.

عرب  09٤02 واالتصال  اإللكرتونية  املضامني  عىل  اعتماد  من  عنها  نتج  وما  كوفيد-١9،  جائحة  عن  الناجمة  األزمة  وأظهرت 
املنال. وسيُستفاد  العالية الجودة واملتوافرة بسهولة والسهلة  اإلنرتنت، األهمية القصوى للمضامني وقنوات االتصال 
التكنولوجيات  يخص  فيما  كوفيد-١9  جائحة  عن  الناجمة  لألزمة  التصدي  إجراءات  من  املستخلصة  الدروس  من 
واالحتياجات املتعلقة بالتواصل واإلعالم، التي عرّبت عنها مختلف فئات جمهور اليونسكو، من أجل مواصلة تعزيز 

نهج اليونسكو يف مجال التواصل واإلعالم خالل الفرتة املقبلة.

وستواصل اليونسكو من هذا املنطلق تحويل نهجها يف مجال التواصل واإلعالم من أجل تسخري أنشطتها يف هذا املجال  09٤03
عام  خطة  إطار  يف  رئييس  حلول  مزود  املنظمة  وجعل  الجمهور  إرشاك  عىل  الرتكيز  مع  اليونسكو،  برامج  ألغراض 

٢٠3٠ يقف يف طليعة التعاون الفكري الرامي إىل توارث إنسانيتنا املشرتكة والحفاظ عليها.

وبذلك، ستتصدى أنشطة القطاع لتحديات محددة ولالتجاهات الحالية: 09٤0٤

تعزيز خدمات التواصل واإلعالم عىل مستوى املؤسسة بغية زيادة إبراز األهداف االسرتاتيجية الرئيسية واألولويتني  	
العامتني والربامج الطليعية ودعم تعبئة املوارد؛

املنظمة وقطاعاتها  	 برامج  تنوع  عن  تعرّب  التي  املميزة  اليونسكو  لعالمة  والتحسني  التصميم  عمليتي  التعجيل يف 
ومكاتبها؛ وأقسامها 

الرتكيز عىل األهداف االسرتاتيجية للمنظمة والربامج الطليعية واألولويتني العامتني من أجل الحد من تشتت جهود  	
التواصل واإلعالم وتسليط الضوء عىل الوظائف الرئيسية التي تضطلع بها املنظمة لصالح املجتمع الدويل؛

واإلعالم  	 االتصال  وسائل  من  موارد  نقل  خالل  من  سيّما  وال  لليونسكو،  الرقمي  التحول  عملية  نطاق  توسيع 
التقليدية إىل الوسائل الرقمية واملضامني الرقمية، بعدة سبل منها اعتماد سياسة »النرش اإللكرتوني أوالً« وتنظيم 

الفعاليات بطرائق مبتكرة؛

لبناء  	 الرشكاء  املدني وسائر  املتحدة واملنشآت واملجتمع  األمم  الرشاكات مع وسائل اإلعالم وهيئات  االستفادة من 
منظومة رشكاء قادرة عىل نرش رسالة املنظمة.

وسيجري الرتكيز بخاصٍة عىل أولويتي اليونسكو العامتني املتمثلتني يف أفريقيا واملساواة بني الجنسني، بوسائل منها  09٤0٥
إقامة منصات رقمية مخصصة تجمع كل املضامني وقصص الوقائع والرسائل املتعلقة بهاتني األولويتني فضالً عن 

الجهود الخاصة املبذولة لجعل اليونسكو جهة مقدمة للحلول يف تلك املجاالت.

تعديالت  09٤06 ذلك  العامة«. وستعقب  التواصل واإلعالم واملشاركة  الجمهور« بحيث أصبح »قسم  إعالم  اسم »قسم  وُغريِّ 
مع  الجهود  هذه  وتتماىش  الرقمية.  اليونسكو ومحتوياتها  منشورات  بني  التآزر  أوجه  تعزيز  بغية  تنظيمية محددة 
املتحدة  األمم  اسرتاتيجية  عن  فضالً  ت/5-ثالثاً-هاء-إعالم  ٢٠7م  الوثيقة  يف  املبيَّنة  االسرتاتيجي  التحول  رؤية 

العاملي. للتواصل 

وسيعمل القسم عىل ضمان إبراز دور اليونسكو وعملها، بما يشمل كل مجاالت اختصاصها ووظائفها الرئيسية، بل  09٤07
املنطلق، سيُعرتف بوضوح  الواجب. ومن هذا  النحو  املقام األول إىل ضمان االعرتاف بهما وفهمهما عىل  سيسعى يف 
بمكانة اليونسكو ودورها كمقدم حلول يف إطار خطة عام ٢٠3٠ وصوت رائد يقف يف طليعة التعاون الفكري الرامي 
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إىل تناقل أفضل ما يف إنسانيتنا املشرتكة والحفاظ عليه وإبرازه. وسرياعى يف تعزيز الهوية املؤسسية لليونسكو عىل 
استقاللية  مستويات  من  الجهات  هذه  به  تتسم  وما  ورشكائها،  وبرامجها  اليونسكو  كيانات  تعدد  العاملي  الصعيد 

مختلفة عىل الصعيدين اإلقليمي واملحيل.

وستسعى اليونسكو إىل االضطالع بما ال يقل عن حملتي تواصل وإعالم أو ثالث يف السنة واالستفادة من رشكاء األمم  09٤08
املتحدة والرشكاء العاملني يف مجال التواصل واإلعالم بطريقة تتسم بقدر أكرب من الطابع االسرتاتيجي.

وسيستند عمل القسم إىل الوثيقة ٢٠7م ت/5-ثالثاً-هاء-إعالم وسيتماىش تماماً مع املبادئ التوجيهية العاملية لألمم  09٤09
ه جهود اليونسكو يف مجال التواصل واإلعالم نحو ثالث وظائف رئيسية هي  املتحدة بشأن التواصل واإلعالم. وستوجَّ
اإلعالم واإللهام وضمان املشاركة. وستُنظَّم أفرقة القسم ووحداته أساساً استناداً إىل هذه الوظائف الرئيسية الثالث.

وستواصل اليونسكو تعاونها مع وسائل اإلعالم اإلخبارية والعامة. وستعمل عىل نحو استباقي بغية تزويد الصحفيني  09٤10
املنظمة وأنشطتها؛ وتعزيز فرص قادة  أولويات  الهدف بشأن  التحريرية املالئمة واملحددة  املواد  بمجموعة أكرب من 
اليونسكو وخربائها لالستفادة من وسائل اإلعالم؛ وإطالع الصحفيني عىل النتائج واإلنجازات امللموسة التي حققتها 
املنظمة من أجل تشجيع التغطية اإلعالمية. وستقيم رشاكات إعالمية مع رشكائها الرئيسيني لزيادة توعيتها وإعالمها. 
وسينصب الرتكيز بخاصٍة عىل تعدد اللغات. وسينرش القسم مجلة »رسالة اليونسكو« فصلياً بست لغات بغية تعزيز 

مكانة اليونسكو بوصفها مخترباً حيوياً لألفكار وقصص الوقائع املتعلقة بالقضايا الناشئة.

وسيجري استعراض العنارص املرئية لليونسكو واملبادئ التوجيهية الخاصة بهويتها املؤسسية من أجل إبراز صورة  09٤11
اليونسكو وتعزيز اتساقها وإعالء رايتها قدر اإلمكان واالعرتاف بها يف املحافل الدولية والفضاء الرقمي.

بغية  09٤12 للمضامني  كامل  وتجديد  الرقمية  األساسية  البنية  تحديث  عىل  شاملة  ورقمية  شبكية  إصالح  عملية  وسرتكز 
تسليط الضوء عىل الوظائف الرئيسية لليونسكو كمخترب لألفكار وبناء القدرات وتوفري الحلول لخطة عام ٢٠3٠.

ويعترب املضمون أمراً ذا أهمية بالغة وميزة نسبية قوية تتمتع بها اليونسكو. وإن تهيئة رسالتنا بحسب املنرب املعني  09٤13
إىل زيادة عدد األشخاص الجدد الذين يقبلون عىل  تتسم بأهمية مماثلة وهي عنرص أسايس يف اسرتاتيجيتنا. ونظراً 
والرسوم  القوية  والصور  القصرية  الفيديوهات  أهمية  تزداد  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عرب  باليونسكو  االتصال 

الفهم. البيانية السهلة 

وتُعترب سياسة االنتفاع الحر التي اعتمدتها اليونسكو عماداً السرتاتيجيتنا يف مجال النرش، ويمكن قياس مدى نجاح  09٤1٤
هذه السياسة من خالل تزايد انتشار مطبوعات اليونسكو. وإن تتبع االستخدام، باستعمال برنامج مخصص لالنتفاع 

الحر ومعّرفات تقنية، يمّكننا من قياس مدى تأثري هذه السياسية ويضمن أوسع نرش ممكن ملواد اليونسكو.

وسيواصل القسم يف املستقبل إنشاء منظومة من الرشكاء وتعزيزها وإدارتها من أجل استهالل مرشوعاتنا يف مجال  09٤1٥
السمعية  املواد  ومنتجي  اإلعالم  )كوسائل  املدني  املجتمع  من  املنتقاة  املعنية  الجهات  مع  بها  واالضطالع  االتصال، 
البرصية ووكاالت األنباء واملؤسسات اإلعالمية واألطراف الفاعلة يف الصناعة السمعية البرصية وصناعة األفالم وما إىل 
لتنفيذ عمليات تسويقية  املتحدة. وستتيح هذه الرشاكات فرصاً  الشقيقة يف منظومة األمم  الوكاالت  ذلك( فضالً عن 

وإدارة تعبئة املوارد الجماعية بطريقة مالئمة.
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الناتج التمكيني 10: تعزيز الرشاكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو

المخرج CPE1.10 إبراز صورة اليونسكو واالعتراف بدورها بوصفها جهة لتقديم الحلول في مجاالت اختصاص المنظمة ألغراض 
تنفيذ خطة التنمية المستدامة عام 2030

أهداف عام ٢٠٢3خط األساسمؤشرات األداء

عدد المقاالت التي صدرت في وسائل اإلعالم اإلخبارية    - ١
العالمية والتي ذُكرت فيها اليونسكو أو نُقلت محتوياتها 
أو أشير إلى أحد منشوراتها )استناداً إلى قاعدة البيانات 

)Cision الصحفية

ً 75٠٠٠ شهريا6٠٠٠٠ً شهريا

عدد قصص الوقائع والمقاالت بشأن دور اليونسكو في أكثر    - ٢
ً وسائل اإلعالم تأثيرا

١٠أقل من 5

المقاييس الشبكية والمتابعون على وسائل التواصل    - 3
االجتماعي - الزوار الفريدون، وعدد مشاهدات الصفحات، 

ومعدل المغادرة االرتدادية، ومدة التصفح

7 ماليين مشاهدة للصفحة، ومليونا 
زائر فريد، و8 ماليين متابع

١٠ ماليين متابع، وازدياد مدة 
التصفح، وانخفاض معدل المغادرة 

االرتدادية

زيادة عدد عمليات التنزيل ١٠ ماليين١٠ ماليين4 -  

حمالت التوعية وتأثير حمالت اليونسكو في مجال التواصل    - 5
واإلعالم

7 ماليين مشاهدة ألفضل حملة5 ماليين مشاهدة ألفضل حملة

عدد الشراكات اإلعالمية الرفيعة المستوى   - 645
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الباب الثاني - باء  •  التواصل واإلعالم واملشاركة العامة

الباب الثاني - باء
 امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

٥3٤.6 مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر األموال
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

الناتج/املخرج

التوزيع بحسب مصدر األموال

املجموع الربنامج 
العادي1

الصناديق 
املدرة للدخل

املساهمات الطوعية
مجموع 

املساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 

املساهمات 
الطوعية

املساهمات 
الطوعية املتسلمة

الفجوة 
التمويلية

التواصل واإلعالم واملشاركة العامةالفصل ٤

10.CPE1 إبراز صورة اليونسكو واالعرتاف بدورها بوصفها جهة
لتقديم الحلول يف مجاالت اختصاص املنظمة ألغراض تنفيذ 

خطة التنمية املستدامة عام ٢٠3٠

  ٠ ١٠94  ٢ 878 -    -    -    -     12 972

972 12  ----878 2  09٤ 10املجموع، الفصل ٤

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ  ١ 

وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  
ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية. ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ  ٢
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الفصل ٥  •  املكاتب امليدانية – إدارة الربنامج وتوفري خدمات الدعم

الربنامجية للدول  09٥01 اليونسكو عىل حضور ميداني متسق وفعال قادر عىل تلبية االحتياجات  تعتمد أهمية وتأثري عمل 
األمم  ملنظومة  الجاري  اإلصالح  مع  والتكامل   ٢٠3٠ عام  لخطة  الفعال  التنفيذ  منها  أمور  من خالل جملة  األعضاء 

املتحدة اإلنمائية. وسيتاح ذلك من خالل إجراءات منسقة عىل النحو املبنيَّ أدناه. 

للشبكة  09٥02 االسرتاتيجي  التوجيه  عن  املسؤولية  ضمان  ألفريقيا  واألولوية  الخارجية  العالقات  قطاع  سيواصل 
امليدانية، ومهام التنسيق، ودعم مديري ورؤساء املكاتب امليدانية، فضالً عن تنسيق تنفيذ االسرتاتيجية العامة للشبكة 

امليدانية، رهناً بقرارات الهيئتني الرئاسيتني. وسيُضمن االضطالع بهذه املهام من خالل ما ييل:

امليداني  	 اإلصالح  مع  تماشياً  العالم  يف  اليونسكو  لحضور  الشاملة  االسرتاتيجية  تطبيق  االسرتاتيجية يف  املشاركة 
تقرره  الذي  النحو  عىل  امليداني،  اليونسكو  لحضور  املضافة  القيمة  إىل  ونظراً  املتحدة  األمم  منظومة  نطاق  عىل 

الرئاسيتان. الهيئتان 

اإلسهام يف استجابة املقر عىل نحو موحّد ومتّسق لشواغل املكاتب امليدانية وأنشطتها. 	

اإلقليمي  	 ودون  الوطني  املستوى  عىل  األعضاء  الدول  الحتياجات  الفعالة  االستجابة  يف  امليدانية  املكاتب  مشاركة 
واإلقليمي ويف آليات التنسيق املشرتكة لألمم املتحدة.

األمم  	 منظومة  يف  اليونسكو  بمشاركة  يتعلق  فيما  وبخاصة  اإلقليمية،  ودون  اإلقليمية  التنسيق  قدرات  تعزيز 
اإلنمائية. املتحدة 

رصد أوضاع التوظيف والحفاظ عىل مجموعة متماسكة من مديري ورؤساء املكاتب امليدانية. 	

الناتج التمكيني 10: تعزيز الرشاكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو

المخرج FLD1.10: ضمان المشاركة الفعالة للمكاتب الميدانية في األنشطة وفي الدعوة والمناصرة

أهداف عام ٢٠٢3خط األساسمؤشرات األداء

استجابة المكاتب الميدانية بفعالية الحتياجات الدول األعضاء   -١
ومشاركتها في مبادرات التنسيق لألمم المتحدة

رصد مشاركة المكاتب الميدانية ال توجد بيانات
وإسهامها في إطار األمم المتحدة 

للتعاون من أجل التنمية المستدامة

الخدمات المتعلقة بالبرامج
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الناتج التمكيني 11: اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج FLD2.11: االرتقاء بقدرة الشبكة الميدانية على االستجابة وتعزيز استدامتها

أهداف عام ٢٠٢3خط األساسمؤشرات األداء

تقديم دعم استراتيجي منسق لمديري ورؤساء المكاتب    - ١
الميدانية من خالل الدعم والتنسيق واالتصال والرصد

رصد فعالية وكفاءة المكاتب ال توجد بيانات
الميدانية وتعديلها بحسب االقتضاء

االستراتيجية الشاملة للشبكة الميدانية المستدامة تنفيذ االستراتيجية الشاملة وفقاً القرار ٢٠9م ت/5-ثانياً-باء٢ -  
للقرارات وخريطة الطريق التي 

تعتمدها الهيئتان الرئاسيتان

معايير عالية ألداء مديري ورؤساء المكاتب الميدانية رصد وتقييم أداء جميع المديرين تحديد أهداف األداء السنوي3 -  
والرؤساء بناء على أهداف وجيهة 

ً ومحددة جيدا

األسس  09٥03 إرساء  خالل  من  مستداماً  تنفيذاً  برنامجها  تنفيذ  من  اليونسكو  بتمكني  والتنظيم  اإلدارة  قطاع  ويلتزم 
لتقديم خدمات دعم حيوية عىل مستوى مكاتبها امليدانية الثالثة والخمسني.

املصاعب والفرص

عىل الرغم من أن اليونسكو تستأجر مبانَي مجاناً يف ٢8 مقر عمل ولها ١١ مكتباً يف مرافق األمم املتحدة، فإن عدد  	
البلدان التي تختار ترتيبات األمم املتحدة الخاصة باستضافة وكاالتها يزداد. وعىل أي حال، عندما يظهر مرشوع 
استضافة تابع لألمم املتحدة، يُجرى استعراض دقيق لتحليل نسبة الفوائد إىل التكاليف قبل األخذ به. ومن املتوقع 

إضافة مبنيني مشرتكني خالل الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢3 تعتزم اليونسكو االنتقال إليهما.

إتاحة موارد لألحداث غري املتوقعة التي تؤثر يف املرافق أو املعدات. 	

تستفيد اإلدارة امليدانية من املكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة والتعاون عن طريق اسرتاتيجية العمليات التجارية  	
الكيانات   ،7١/٢43 القرار  يف  العامة،  الجمعية  ودعت  املتحدة.  باألمم  الخاصة  اإلصالح  خطة  إطار  يف  املنفذة 
مجال  يف  املمارسات  بأفضل  املتبادل  االعرتاف  ملبدأ  وفقاً  تعمل  »أن  إىل  اإلنمائية  املتحدة  األمم  ملنظومة  التابعة 
تتحملها  التي  املعامالت  تكاليف  وخفض  الوكاالت  بني  الفعال  التعاون  تيسري  بهدف  واإلجراءات،  السياسات 
الحكومات والوكاالت املتعاونة«. وتُعّد اليونسكو من الوكاالت األربعة عرش التي وقعت اعرتافاً متبادالً والتي تتمكن 

بذلك من االستفادة بسهولة من أفضل ما هو متاح من رشوط العقود يف إطار أرسة األمم املتحدة يف مكان معني.

ضمان مراقبة الجودة من خالل توصيات مراجعة الحسابات وعمليات التقييم الذاتي للرقابة. 	

اسرتاتيجية التنفيذ

لتوصيات  	 استجابًة  الربنامج  تنفيذ  تعزيز  بغية  للمشرتيات  إقليميني  بموظفني  تدريجياً  اإلقليمية  املكاتب  تزويد 
مراجعة حسابات املشرتيات.

إىل  	 اإلمكان  قدر  تحويلها  خالل  من  املهمة  األساسية  املهام  تغطي  التي  الخدمات  عقود  عدد  تقليل  عىل  الرتكيز 
وظائف محددة املدة. ويف فرتة العامني هذه، تُعطى األولوية ملهام تكنولوجيا املعلومات واألمن يف املكاتب اإلقليمية.

ضمان وجود مرافق ومعدات كافية للموظفني. 	
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الناتج التمكيني 11: اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج FLD3.11: تعزيز الدعم اإلداري والتشغيلي من خالل تلبية االحتياجات القائمة والناشئة

أهداف عام ٢٠٢3خط األساسمؤشرات األداء

تدريب الموظفين اإلداريين وموظفي الدعم على تعزيز   -١
القدرات

تدريب الموظفين الجدد وتوفير 
تدريب على العمليات واألدوات 

الجديدة

معالجة متطلبات التدريب الناشئة 
عن اتفاق األمم المتحدة للخدمات 

المشتركة أو عمليات مراجعة 
الحسابات

تقديم الدعم إلى المكاتب الميدانية وإسداء اإلرشاد والمشورة   -٢
المنسقين لها

تحسين زمن االستجابة المنسقة في ال توجد بيانات
الميدان بمقدار يومين

ضمان استمرارية األعمال من خالل تحديد المخاطر المتبقية   -3
المتصلة باإلدارة التشغيلية للمكاتب الميدانية والتخفيف من 

آثارها وتقييمها

5% من مكاتب اليونسكو لديها 
خطة الستمرارية األعمال تم التحقق 

من صحتها

كل المكاتب لديها خطة الستمرارية 
األعمال تشمل كل العمليات

وينسق مكتب التخطيط االسرتاتيجي تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة الخاصة بالرشاكات ويتوىل املسؤولية عن تطوير  09٥0٤
تعبئة املوارد عىل مستوى املنظمة واإلرشاف عليها وتنسيقها ووضع اسرتاتيجيات لتعبئة املوارد.

وتؤدي املكاتب امليدانية لليونسكو دوراً محورياً يف جهود املنظمة الرامية إىل تعبئة املوارد، بوسائل منها تعبئة قدر  09٥0٥
الجهات  توزعها  التي  الرسمية  اإلنمائية  املساعدات  نسبة  ارتفاع  إىل  نظراً  الالمركزي،  املستوى  عىل  املوارد  من  أكرب 
البلدان  باعتبارها »معونة قابلة للربمجة القطرية« ويجري التفاوض عليها محلياً، وال سيما يف أقل  املانحة المركزياً 

نمواً ويف الدول الضعيفة، ونظراً إىل تزايد توقعات بعض البلدان املتوسطة الدخل.

لتعبئة مصادر التمويل املحيل والصناديق  09٥06 وتحدد خطط تعبئة املوارد التي أعدتها املكاتب امليدانية لليونسكو فرصاً 
االستئمانية املتعددة املانحني التابعة لألمم املتحدة فضالً عن القطاعني العام والخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي. وتتسم عملية اتخاذ القرارات يف صفوف بعض الجهات املانحة املصنفة 
الرئيسية،  واملؤسسات  التعليم  أجل  من  العاملية  والرشاكة  األوروبي  االتحاد  ومنها  اليونسكو،  لدى  املراتب  أعىل  يف 
أهمية  امليدانية  للمكاتب  املوارد  املناسب ملبادرات تعبئة  الوقت  الدعم يف  أن يكتيس  بالالمركزية إىل حد كبري، ويمكن 

محورية يف تأمني التمويل.

املوارد.  09٥07 تعبئة  يف  لليونسكو  امليدانية  املكاتب  جهود  تعزيز  االسرتاتيجي  التخطيط  مكتب  سيواصل  الصدد،  هذا  ويف 
وسيقدم مكتب التخطيط االسرتاتيجي دعماً اسرتاتيجياً إىل املكاتب امليدانية من أجل االستجابة بفعالية لفرص تعبئة 
ألولويتي  الالزمة  املوارد  تأمني  الجهود عىل  واإلقليمي. وسرتكَّز  اإلقليمي  ودون  الوطني  الصعيد  عىل  الناشئة  املوارد 
وهما  املنظمة  يف  باألولوية  تحظيان  اللتني  وللفئتني  الجنسني  بني  واملساواة  أفريقيا  يف  املتمثلتني  العامتني  اليونسكو 

الشباب والدول الجزرية الصغرية النامية.

ذ ذلك عن طريق دعم املكاتب امليدانية يف وضع خططها لتعبئة املوارد؛ ونرش خربات متخصصة يف مجال تعبئة  09٥08 وسيُنفَّ
املوارد عىل الصعيد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي، بما يف ذلك موظفون إقليميون معنيون بتعبئة املوارد؛ وتوفري 
رأسمال أويل لتوعية جهات مانحة محددة، بما يف ذلك )التشارك يف( إعداد االقرتاحات؛ وإجراء مفاوضات وحوارات 
اسرتاتيجية مع الجهات املانحة؛ واالضطالع بأنشطة اتصال وإعالم مخصصة؛ وتنفيذ أنشطة لبناء القدرات وبحوث 

عملية املنحى مرتبطة بتعبئة موارد املكاتب امليدانية.
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الناتج التمكيني 10: تعزيز الرشاكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو

المخرج FLD4.10: تمكين المكاتب الميدانية لليونسكو لغرض تعزيز تعبئة الموارد على المستوى الالمركزي

أهداف عام ٢٠٢3خط األساسمؤشرات األداء

حشد المكاتب الميدانية الموارد الالزمة بكفاءة وفعالية    - ١
من أجل تحقيق النتائج المنشودة المحددة في الوثيقة 

م/5 

خط األساس ١: تمكُّن المكاتب 
الميدانية لليونسكو من حشد ٢١٠ 

ماليين دوالر

خط األساس ٢: 3٠% من المكاتب 
الميدانية لديها خطط لتعبئة الموارد

الهدف ١: زيادة تعبئة الموارد للمكاتب 
الميدانية بنسبة ١5%، مع زيادة عدد 
المكاتب الميدانية في أفريقيا ضمن 

المكاتب الميدانية المصنفة في أعلى 
عشر مراتب

الهدف ٢: ١٠٠% من المكاتب الميدانية 
لديها خطط لتعبئة الموارد

بيئة فعالة وتمكينية للشراكات موظفان إقليميان معنيان بتعبئة ٢ -  
الموارد يشغالن وظيفة

الهدف ١: 5 موظفين إقليميين لتعبئة 
الموارد يشغلون وظائف

الهدف ٢: تعميم بناء القدرات في 
مجال التعاون مع القطاع الخاص في 

المكاتب الميدانية في مختلف المناطق 
بناء على الطلب

املتطلبات األمنية الخاصة باملوظفني يف امليدان

يُعّد األمن امليداني، يف اليونسكو وسائر وكاالت األمم املتحدة، مفهوماً يتجاوز اإلدارة والربامج؛ وهو وظيفة أساسية  09٥09
أمن  ضمان  مع  امليدان  يف  اليونسكو  بأنشطة  االضطالع  امليداني  األمن  شبكة  وتتيح  امليدان.  يف  املنظمة  وظائف  من 
واألمن  السالمة  تدابري  وتشمل  العالم.  أنحاء  جميع  يف  وأصولها  اليونسكو  مباني  وأمن  واملعالني  املوظفني  وسالمة 
املنفذة يف كل املكاتب امليدانية وفقاً لسياسات نظام األمم املتحدة إلدارة األمن والنظام املايل لليونسكو ما ييل: حراس 
األمن؛ وتدابري إدارة املخاطر األمنية؛ وامليزانية األمنية املحلية املشرتكة التكاليف )مستوصف وعيادة األمم املتحدة(؛ 

والتدابري األمنية يف أماكن اإلقامة. وسيُضمن االضطالع بهذه املهام من خالل ما ييل:

تنفيذ السياسات والتوجيهات واإلجراءات امليدانية إلدارة شؤون السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة واالمتثال لها؛ 	

إدارة ميزانية األمن امليداني وتنظيمها ورصدها؛ 	

تزويد املكاتب امليدانية بالخربة االسرتاتيجية والتقنية واألمنية واملشورة بشأن كل املسائل األمنية؛ 	

إنشاء الهيكل األمني اإلقليمي؛ 	

إيفاد بعثات دعم ميداني، بما يف ذلك تعزيز التدريب عىل األمن امليداني ومن ثم تعزيز قدرات املكاتب امليدانية؛ 	

االضطالع يف حاالت الطوارئ واألزمات بتوفري دعم محوري للمكاتب امليدانية مع ضمان الدعم املنسق والفعال عىل  	
نطاق املنظمة.

الناتج التمكيني 11: اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج FLD5.11: تعزيز أحكام األمن التي اعتمدتها اليونسكو للموظفين والمعالين واألصول في الميدان

أهداف عام ٢٠٢3خط األساسمؤشرات األداء

تهيئة ظروف أمنية مؤاتية لوضع أولويات اليونسكو   -١
موضع التطبيق بكفاءة وفعالية

إنجاز تنفيذها في كل المكاتب غير متاح
الميدانية
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 الباب الثاني - باء  •   املكاتب امليدانية – إدارة الربنامج
وتوفري خدمات الدعم

الباب الثاني - باء
 امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

٥3٤.6 مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر األموال
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

المخرج

التوزيع بحسب مصدر األموال

المجموع البرنامج 
العادي1

الصناديق 
المدرة للدخل

المساهمات الطوعية
مجموع 

المساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 
المساهمات 

الطوعية

المساهمات 
الطوعية المتسلمة

الفجوة 
التمويلية

المكاتب الميدانية – إدارة البرنامج وتوفير خدمات الدعم الفصل ٥

10.FLD1ضمان المشاركة الفعالة للمكاتب الميدانية في األنشطة وفي 
الدعوة والمناصرة

 ١3 ٠٢6  -    -    -    -    -    13 026 

10.FLD4تمكين المكاتب الميدانية لليونسكو لغرض تعزيز تعبئة الموارد 
على المستوى الالمركزي

 4 ٠6٤    -    -    -    -    -  ١ 061 

11.FLD2االرتقاء بقدرة الشبكة الميدانية على االستجابة وتعزيز 
استدامتها

 ١3 376  -    -    -    -    -    13 376 

11.FLD3تعزيز الدعم اإلداري والتشغيلي من خالل تلبية االحتياجات 
القائمة والناشئة

 59 348  769  -    ٠٠٠ ١    -  ٠٠٠ ١  61 118 

11.FLD5تعزيز أحكام األمن التي اعتمدتها اليونسكو للموظفين 
والمعالين واألصول في الميدان

 ١٢ 38١  -    -    -    -    -    12 381 

Total, Chapter ٥ 102 192  769  -    1 000  -    1 000  103 961 

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ  ١
وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية. ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ  ٢

بالربامج”  املتعلقة  “الخدمات  الثاني-باء  الباب  إىل  نُقل  وقد  “الربامج”،  الثاني-ألف  الباب  يف  سابقاً  يرد  هذا  امليزانية  بند  كان 
وإبراز  املساءلة  تعزيز  هو  ذلك  من  الغرض  أن  مفاده  رشح  من  التنفيذي  امللخص  يف  يرد  ما  مع  تماشياً  4١م/5،  الوثيقة  يف 
إجمايل تكاليف الشبكة امليدانية. وتشمل إعادة ترتيب بنية امليزانية جميع التكاليف الالزمة إلدارة شبكة مكاتب اليونسكو امليدانية 
وتشغيلها، دعماً لتنفيذ أنشطة املنظمة، بما يف ذلك تكاليف رؤساء/مديري املكاتب امليدانية، وتكاليف الشبكة العاملية لتكنولوجيا 
الزيادة يف بند  الدعم اإلداري وتعبئة املوارد. وتُعزى  امليدانية، بما يف ذلك  امليدانية، وتكاليف تشغيل املكاتب  املعلومات يف املكاتب 
امليزانية هذا، يف قسم كبري منها، إىل إدراج تكاليف األمن يف امليدان، التي كانت ترد يف فرتات العامني السابقة ضمن الباب األول-جيم. 

وال تزال تكاليف املوظفني امليدانيني التابعني لقطاعات الربنامج تُدرج يف ميزانية كل قطاع من القطاعات املعنية.
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)بآالف الدوالرات األمريكية( امليزانية املوحدة اإلجمالية بحسب املخرج ومصدر التمويل

٠

٠٠٠ ١٠

٠٠٠ ٢٠

٠٠٠ ٣٠

٠٠٠ ٤٠

٠٠٠ ٥٠

٠٠٠ ٦٠

٠٠٠ ٨٠

٠٠٠ ٧٠

الربنامج العادي

املساهمات الطوعية

الصناديق املدرة للدخل

الفجوة التمويلية

املقر
٪١/١ ٣٤١

أفريقيا
٪٣١/٣١ ٦٢١

أمريكا   الالتينية 
 والكاريبي

 ٪١٧/١٧ ٩٧٠

ً عاملياً / أقاليميا
 ٪٥/٤ ٨٤٠

أوروبا 
 وأمريكا   الشمالية

٪٥/٥ ٣١٠

الدول   العربية
٪١٧/١٧ ٥٧٩

آسيا   واملحيط   الهادي
٪٢٤/٢٥ ٣٠٠

٣٨١ ٣٤٨١٢ ٣٧٦٥٩ ٠٦١١٣ ٠٢٦٤ ١٣

٠٠٠ ١
٧٦٩

11.FLD5 11.FLD3 11.FLD2 10.FLD4 10.FLD1

)بآالف الدوالرات األمريكية(التوزيع الالمركزي للموارد بحسب املنطقة

٠

٠٠٠ ١٠

٠٠٠ ٢٠

٠٠٠ ٣٠

٠٠٠ ٤٠

٠٠٠ ٥٠

٠٠٠ ٦٠

٠٠٠ ٨٠

٠٠٠ ٧٠

الربنامج العادي

املساهمات الطوعية

الصناديق املدرة للدخل

الفجوة التمويلية

املقر
٪١/١ ٣٤١

أفريقيا
٪٣١/٣١ ٦٢١

أمريكا   الالتينية 
 والكاريبي

 ٪١٧/١٧ ٩٧٠

ً عاملياً / أقاليميا
 ٪٥/٤ ٨٤٠

أوروبا 
 وأمريكا   الشمالية

٪٥/٥ ٣١٠

الدول   العربية
٪١٧/١٧ ٥٧٩

آسيا   واملحيط   الهادي
٪٢٤/٢٥ ٣٠٠

٣٨١ ٣٤٨١٢ ٣٧٦٥٩ ٠٦١١٣ ٠٢٦٤ ١٣

٠٠٠ ١
٧٦٩

11.FLD5 11.FLD3 11.FLD2 10.FLD4 10.FLD1

مشروع ٤1م/٥  الخدمات المتعلقة بالبرامج227



 Communication andالبرنامج الرئيسي الرابع
Information Sector

 الباب الثاني - جيم •  برنامج المساهمة
وبرنامج المنح الدراسية

الفصل 1 • برنامج املساهمة

سيواصل برنامج املساهمة تقديم املساعدة املبارشة إىل املبادرات التي تقوم بها الدول األعضاء واألعضاء املنتسبون يف  10101
مجاالت اختصاص املنظمة، وفقاً لألولويات التي تحددها هذه الدول وهؤالء األعضاء.  ويجب أن تتسق هذه املساعدة، 
العامتني  األولويتني  مع  اإلقليمي،  أو  األقاليمي  أو  اإلقليمي  دون  أو  الوطني  الطابع  ذات  األنشطة  تعزيز  إىل  الرامية 
ودولها  املنظمة  بني  الرشاكة  يعزز  بحيث  املساهمة  برنامج  وُوضع  لربنامجها.  االسرتاتيجية  األهداف  ومع  للمنظمة 

األعضاء، وكذلك بني املنظمة واملنظمات غري الحكومية التي تربطها باليونسكو عالقات رشاكة رسمية.

وستواصل األمانة بذل الجهود يف سبيل تحسني اإلدارة القائمة عىل النتائج لربنامج املساهمة، وذلك عمالً بتوصيات  10102
لربنامج  الشاملة  التقييم  بعملية  واالرتقاء  املقدمة  املشاريع  جودة  تحسني  إىل  وسعياً  الخارجي  الحسابات  مراجع 
املساهمة إىل الحد األمثل. وستتخذ األمانة التدابري الالزمة لضمان التوزيع املنصف ألموال برنامج املساهمة وترسيع 
وملجموعات  الجنسني  بني  املساواة  وملسألة  ألفريقيا  األولوية  توىل  أن  عىل  األمانة  املعتمدة. وستحرص  املبالغ  تسديد 

البلدان ذات األولوية املعنية.

وستوىل عناية أكرب لتحسني االتصال بالدول األعضاء، واملنظمات غري الحكومية، وجهات التنسيق يف قطاعات الربنامج،  10103
واملكاتب امليدانية، يف جميع مراحل عمليتي تقييم الطلبات واملوافقة عليها. وستواصل شعبة برنامج املساهمة واملنح 
إىل تحسني جودة  الرامية  الجهود  بذل  املعنية،  األعضاء  والدول  املالية  اإلدارة  مكتب  مع  الوثيق  بالتعاون  الدراسية، 

التقارير املقدمة لدى إنجاز كل مرشوع، من أجل ضمان استخدام األموال املعتمدة استخداماً رشيداً.

الفصل 2 • برنامج املنح الدراسية

ستسهم اليونسكو، خالل الفرتة املشمولة يف هذه الوثيقة، يف تعزيز تنمية القدرات املؤسسية، والتفاهم الدويل، وتبادل  1010٤
املعارف، وذلك من خالل تقديم منح دراسية إىل أفريقيا والنساء والدول الجزرية الصغرية النامية وأقل البدان نمواً. 
إطار  املعنية يف  املانحة  الجهات  التكاليف مع  لتقاسم  ترتيبات  أجل وضع  استباقية من  اليونسكو سياسة  وستعتمد 
برنامج املنح الدراسية املشمولة بالرعاية املشرتكة، والتفاوض مع هذه الجهات بشأن هذه الرتتيبات. وستُبذل جهود 

لتعبئة موارد خارجة عن امليزانية عرب الرشاكات الجديدة املحتملة.

بأولويات اليونسكو املحددة يف الوثيقتني م/4 وم/5. وسيتواصل التعاون  1010٥ وسيجري ربط املنح املقدمة ربطاً وثيقاً 
مع منظومة األمم املتحدة بغية تنسيق السياسات واملعايري والقواعد واملدفوعات املتعلقة بإدارة املنح الدراسية وتبادل 

املعلومات بشأن أفضل املمارسات.

ويساهم املخرجان التاليان يف تحقيق الهدف التمكيني الذي تتوخى اليونسكو تحقيقه يف األجل املتوسط واملتمثل يف  10106
املتمثل يف   ١٠ التمكيني  بكفاءة وفعالية” وناتجه  التطبيق  اليونسكو موضع  أولويات  “تهيئة ظروف مؤاتية لوضع 

“تعزيز الرشاكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو”.

الخدمات المتعلقة بالبرامج
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الثقافة Communication and 
Information Sector

 الناتج التمكيني 10
تعزيز الرشاكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو

المخرج PPF1.10: تحسين إدارة برنامج المساهمة تحسيناً كبيراً لتعزيز الشفافية وزيادة عدد المشاريع المعتمدة للنهوض 
بالمساواة بين الجنسين ولصالح البلدان المحتاجة، وال سيّما البلدان األفريقية والبلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية 

الصغيرة النامية

األهداف لعام ٢٠٢3مؤشرات األداء

تحسين التنسيق مع جهات التنسيق المعنية ببرنامج المساهمة    - ١
في قطاعات البرنامج والمكاتب الميدانية.

تعزيز التنسيق لضمان التقييم النهائي بفعالية لتقارير التقييم   -

زيادة مشاركة المكاتب الميدانية في عملية تقييم برنامج المساهمة    -
)بنسبة %5٠(

إقامة دورات تدريبية بشأن قواعد برنامج المساهمة وأنظمته تنظيم 4 دورات تدريبية كل فترة عامين مع المستفيدين من ٢ –     -
برنامج المساهمة من أجل تحسين جودة التقارير المالية

عقد اجتماعات تنسيق نصف شهرية/ربع سنوية/نصف سنوية    -
مع مكتب اإلدارة المالية بشأن تقديم التقارير المالية.

املخرج PPF2.10: تعزيز إدارة برنامج املنح الدراسية ملواءمة املجاالت املواضيعية مع األهداف االسرتاتيجية 
للمنظمة.

وضع معايير موضوعية بالتعاون مع البلدان المانحة الختيار    - ١
المرشحين األكثر كفاءة.

اختيار ١٠٠% من المرشحين وفقاً للمعايير المعمول بها   -

ضمان المساواة بين الجنسين )منح النساء ما ال يقل عن 5٠% من    -
المنح الدراسية(

عدد المنح الدراسية الممنوحة، مع التركيز على البلدان األفريقية    - ٢
والبلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة 

النامية

منح ١65 منحة دراسية سنوياً رهناً باألوضاع الصحية   -

تعزيز التعاون مع البلدان المانحة والمؤسسات المضيفة   -
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الباب الثاني - جيم • برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

الباب الثاني - جيم
 ميزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة

٥3٤.6 مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر األموال
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

املخرج

التوزيع بحسب مصدر األموال

املجموع الربنامج 
العادي1

الصناديق 
املدرة للدخل

املساهمات الطوعية
مجموع 

املساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 

املساهمات 
الطوعية

املساهمات 
الطوعية املتسلمة

الفجوة 
التمويلية

برنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسية

 برنامج المساهمةالفصل 1 

10.PPF1 تحسين إدارة برنامج المساهمة تحسيناً كبيراً لتعزيز الشفافية
وزيادة عدد المشاريع المعتمدة للنهوض بالمساواة بين 

الجنسين ولصالح البلدان المحتاجة، وال سيّما البلدان األفريقية 
والبلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة 

النامية

  ١٢ 47٢    -    -    -    -    - 
 12 ٤72

برنامج المنح الدراسيةالفصل 2 
10.PPF2 تعزيز إدارة برنامج المنح الدراسية لمواءمة المجاالت

المواضيعية مع األهداف االستراتيجية للمنظمة
  995    -    -    -    -    -  99٥

٤66 13 -    -    -    -    -    ٤66 13  المجموع*، برنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسية

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ  ١
وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  

ل عىل املشاريع املمولة من  ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ  ٢
املساهمات الطوعية.

قد ال تتطابق املجاميع بسبب تقريب األرقام.  *
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ثالثاً-ألف •  قطاع اإلدارة والتنظيم

املتوسطة  11001 اليونسكو  اسرتاتيجية  أهداف  من  الرابع  االسرتاتيجي  الهدف  تحقيق  يف  والتنظيم  اإلدارة  قطاع  سيساهم 
النتائج  تحقيق  أجل  من  والفعالية  والكفاءة  املساءلة  قائمة عىل  بإدارة  األخذ  به:  املتصل   ٢ التمكيني  والناتج  األجل 
التي تتوخاها املنظمة. وسيواصل القطاع تحسني الخدمات املقدمة لدعم تنفيذ الربنامج يف جميع املواقع. وستُدخل، 
قائم عىل  نهج  باعتماد  املناسب، وذلك  الوقت  الخدمات يف  توفري  والجودة وعىل  الكفاءة  أمكن، تحسينات عىل  حيثما 

املخاطر. تقييم 

إعداد  11002 النتائج بصورة أفضل، وتحسني  التقارير عن  امليزانية والنفقات وتقديم  إدارة  إىل دمج  املالية  اإلدارة  وتهدف 
التقارير املالية من أجل اتخاذ القرارات، واملساعدة يف تعزيز نهوج القيمة مقابل املال يف عمل اليونسكو. ويتطلب ذلك 
بعض االستثمار يف نظم األعمال، وزيادة الوضوح بشأن املساءلة من أجل تحقيق النتائج، ومن ثَم، يرتبط هذا العمل 

ارتباطاً وثيقاً للغاية باألهداف املحددة ضمن تكنولوجيا املعلومات وإدارة املخاطر وإطار الرقابة.

أن  11003 يجب  والتي  البرشية  باملوارد  املتعلقة  العمليات  يف  مثالً  الحال  هو  كما  مناسبة،  النهوج  هذه  تكون  ال  وحينما 
بدرجة أكرب فيما يقدمه من دعم من خالل تحسني  القواعد، سيسعى القطاع إىل أن يكون استباقياً  تظل قائمة عىل 
الجودة  من  أعىل  مستوى  املخاطر  تقييم  عىل  القائمة  النهوج  وتتطلب  الربنامج.  قطاعات  مع  بالتعاون  التخطيط 
والتواتر يف املعلومات اإلدارية، ووضوح إطار املساءلة. ومن ثم، فهذه املسائل تمثل أيضاً مجاالت ذات أولوية لجميع 

خدمات القطاع. 

الجهود  1100٤ املعلومات؛ وستبذل  إىل نظم تكنولوجيا  الخدمات  املخاطر، تستند جميع عمليات توفري  إدارة  إىل  وباإلضافة 
املتعلق  األمني  وضعنا  تحسني  بغية  أمكن،  حيثما  وتوحيدها  وتجميعها  للنظم،  القائمة  التعددية  لرتشيد  الالزمة 
البيئية مبادرة  بتكنولوجيا املعلومات، والحد من األخطار التي تهدد األمن السيربني يف املستقبل. وستظل االستدامة 

شاملة وهامة، بحيث تواصل اليونسكو »تحويل أقوالها إىل أفعال« من أجل تكريس ممارسات عمل مستدامة.

للعمليات امليدانية، وال سيما لألولوية املتمثلة يف أفريقيا، يف ظل وجود  1100٥ ومن املقرر أن يكون عمل القطاع أكثر دعماً 
فريق معزز معني بالدعم العميل امليداني، ويعمل اآلن تحت اإلرشاف املبارش ملساعد املديرة العامة لإلدارة والتنظيم. 
فيما  كوفيد-١9  أزمة  فرضتها  التي  التحديات  ملواجهة  الرضورة  بدافع  اعتمدت  التي  الجيدة  املمارسات  وستُدمج 
أن  يمكن  اليونسكو حيث  عمل  ممارسات  يف  بُعد،  عن  والتداول  بُعد  عن  الفعال  العمل  مثل  الربنامج،  بتنفيذ  يتعلق 

تؤدي إىل إدخال تحسينات دائمة عىل عملنا.

الهدف  11006 تحقيق  نحو   - األمانة  الجغرايف ملوظفي  التمثيل  األداء، وتحسني  وإدارة  الوظيفي،  السلك  التقدم يف  وسيظل 
املتمثل يف بلوغ نسبة 85% - من األولويات البالغة األهمية للمساعدة يف تحسني األداء العام لليونسكو، والحفاظ عىل 

قوة عاملة متحمسة وتطويرها.

امليزانية  11007 املعلومات( خالل فرتات  املباني ونظم تكنولوجيا  املادية )مثل  الدعم والهياكل األساسية  وقد عانت خدمات 
الكفاءة و«ِقرَص  إىل بروز جوانب عدم  األحيان  أدى يف بعض  االستثمار، مما  التخفيضات ونقص  السابقة من جّراء 
النظر«. ويجري اآلن معالجة أوجه القصور هذه. وتتطلب اإلدارة املالية املستدامة الطويلة األجل مزيداً من التحسني، 
بالتعاون مع الدول األعضاء )ومع البلد املضيف، فيما يخص موقع املقر(، لضمان املحافظة عىل االستثمارات الكافية 

يف املستقبل.

الخدمات الداخلية
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الفصل 1 • مكتب مساعد املديرة العامة لقطاع اإلدارة والتنظيم

الشاملة لعدة  11101 املهام واملسؤوليات  العامة لإلدارة والتنظيم االضطالع بطائفة واسعة من  املديرة  يكفل مكتب مساعد 
قطاعات مع السعي إىل تحقيق هدف رئييس يتمثل يف تحسني الدعم املقدم لتنفيذ الربنامج يف جميع املواقع. وال يزال 
التنسيق بفعالية وكفاءة بني املرافق املركزية األخرى يف املنظمة وبني مرافق القطاع نفسه أولوية رئيسية، مما يؤدي 
يف  القطاع  لعمل  التوجيهية  املبادئ  وتتمثل  والشفافية.  املساءلة  وزيادة  التآزر  أوجه  وإيجاد  االزدواجية  تجنب  إىل 
عىل  القائمة  القرارات  واتخاذ  الخدمات،  بهذه  االنتفاع  وإتاحة  البيئية،  واالستدامة  األداء،  ورسعة  الخدمات،  توجيه 

تقييم املخاطر، مع إدراج املتابعة الدقيقة للتوصيات التي يصدرها مراجعو الحسابات.

تيسرياً  11102 والتنظيم  لإلدارة  العامة  املديرة  مساعد  مكتب  بها  يضطلع  التي  التنسيق  وظيفة  تيرّس  أن  الرضوري  ومن 
استباقياً عمليتي االتصال واتخاذ القرارات لتعزيز مساندة الربنامج. وسيوضع إطار مساءلة جديد لوصف وتحقيق 
التوازن الصحيح بني املركزية والالمركزية، وبني املساءلة الربنامجية واملساءلة اإلدارية، وبني اتخاذ القرارات استناداً 

إىل تقييم املخاطر واإلطار التنظيمي القائم.

املتوسطة  11103 االسرتاتيجية  إىل  والتنظيم  لإلدارة  العامة  املديرة  مساعد  مكتب  يتّبعها  التي  التنفيذ  اسرتاتيجية  وتستند 
أهدافها  بلوغ  من  تتمكن  حتى  القطاع  مكونات  مختلف  تدعم  بذلك  وهي  )4١م/4(،   ٢٠٢9-٢٠٢٢ للفرتة  األجل 
املحددة. وسيوىل اهتمام خاص عىل مستوى املكتب لغرض النهوض بدعم تنفيذ الربنامج عن طريق توفري دعم إداري 
شامل وفعال للمرافق املركزية واملكاتب امليدانية وتحقيقاً لهذه الغاية: )أ( ستدمج االستدامة البيئية وإتاحة االنتفاع 
بالعمليات يف جميع السياسات املعنية ضمن مكونات القطاع؛ )ب( سيتواصل تطوير إدارة املخاطر واملرونة التنظيمية 
اإلدارية  السياسات  تنسيق  ذلك،  عن  فضالً  وسيجري،  القرارات.  اتخاذ  عمليات  يف  ودمجها  األعمال  واستمرارية 
وسياسات املوارد البرشية وتكييفها، مما يجعلها أسهل مناالً، ويتيح اتّباع نهج يتسم بقدر أكرب من الحيوية واملرونة. 

وسيساعد املكتب أيضاً يف وضع وتنفيذ حلول متوسطة األجل وطويلة األجل لتلبية االحتياجات املؤسسية الهيكلية.

 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج ADM1.11: تحسين النماذج والممارسات التشغيلية لليونسكو بغية ضمان االستدامة البيئية وإتاحة االنتفاع بالعمليات 
واستمرارية األعمال

خطوط األساسمؤشرات األداء
)إرشادية في كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠(

أهداف عام ٢٠٢3

األثر الكربوني لليونسكو  7,١ طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المنبعث ١- 
لكل موظف سنوياً أو ما مجموعه ٢9.٠75 طن

تخفيض بنسبة ١5%

النسبة المئوية للعدد اإلجمالي لالجتماعات   -٢
والمناسبات المنظمة التي تطبق المعايير 

المتعلقة بإتاحة االنتفاع

%5%75

النسبة المئوية للمكاتب الميدانية التي لديها    -3
خطة مصدق عليها الستمرارية األعمال 

%5%95
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الفصل 2 • إدارة املوارد البرشية

سيواصل مكتب إدارة املوارد البرشية تنفيذ خطة عمل اسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية للفرتة ٢٠١7-٢٠٢٢، ووضع  11201
وستستند  والربنامجية.  والتشغيلية  االسرتاتيجية  اليونسكو  أهداف  لدعم   ٢٠٢8-٢٠٢3 للفرتة  جديدة  اسرتاتيجية 
بالفعل،  الجاريتني  العمل  البرشية ومستقبل  للموارد  االسرتاتيجي  التحول  إىل عنارص عمليتي  الجديدة  االسرتاتيجية 
وإىل األولويات األخرى التي قد تنشأ عن توصيات أو قرارات تصدر عن مراجعي الحسابات الداخليني/الخارجيني، 
للموظفني  العاملية  االستقصائية  الدراسة  نتائج  أيضاً  وسرتاعى  األخرى.  الرقابة  وآليات  الرئاسيتني،  والهيئتني 
ممثلو  ذلك  يف  بما  الجهات،  هذه  مع  تجرى  التي  واملشاورات  الرئيسية  املعنية  الجهات  إسهامات  وكذلك   ،)٢٠٢١(

الدول األعضاء وكبار املديرين وممثلو رابطتي املوظفني والوكاالت الشقيقة التابعة لألمم املتحدة.

ورفاه  11202 والتنوع  املواهب  إدارة  تعزيز  عىل   ،٢٠٢5-٢٠٢٢ الفرتة  يف  وعملياتها،  البرشية  املوارد  سياسات  وسرتكز 
املوظفني. وستؤدي الفرص املتاحة يف مجاالت التعلم والتطوير املستمرين والحراك إىل تحسني األداء وزيادة مشاركة 
الدول  مع  الوثيق  بالتعاون  املواهب،  بشأن  التوعية  وأنشطة  التوظيف  يف  الجودة  ضمان  مسألة  تزال  وال  املوظفني. 
األعضاء من أجل تحسني معدالت التوزيع الجغرايف العادل والتكافؤ بني الجنسني، تندرج يف عداد األولويات. وينبغي 
أن يساعد إطار رفاه املوظفني، بما يف ذلك سياسة الصحة والسالمة املهنيتني، وترتيبات العمل املرنة املحّدثة، واإلطار 
الجهود  بذل  وسيستمر  وشموالً.  مرونة  أكثر  تكون  بحيث  املنظمة  تطوير  عىل  التعاقدية،  للطرائق  واملرن  املحّسن 

الالزمة لتبسيط السياسات والعمليات وتحسني مستوى توفري الخدمات، واالستفادة من التكنولوجيا قدر اإلمكان.

ولبلوغ هذه األهداف، سيضع املكتب مجموعة من التدابري الخاصة بغية تحقيق ما ييل: )أ( اجتذاب مرشحني مؤهلني  11203
من البلدان غري املمثلة أو املمثلة دون النصاب يف كل فرتة عامني، مع تحقيق التوازن الالزم يف الوقت نفسه لتشجيع 
وتطوير املوظفني الداخليني من خالل التوظيف التنافيس وفرص الحراك الجغرايف والوظيفي، نظراً إىل العدد املحدود 
من الوظائف املتاحة لكل فرتة عامني؛ )ب( بث روح املشاركة لدى املوظفني وتحفيزهم من خالل إرساء ثقافة التعلم 
والتطوير املستمرين ورفاه املوظفني، وذلك بزيادة التدريب وتنمية املهارات، ولكن أيضاً بإدارة األداء عىل نحو سليم؛ 
)جـ( استحداث نظام متكامل تماماً إلدارة املوارد البرشية واملواهب لتحسني عمليات املوارد البرشية وتوفري الخدمات. 

ويتطلب تحديث املنصات واألدوات القائمة استثماراً مالياً وموارد برشية متخصصة، وال سيما خالل فرتة انتقالية.

 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج HRM1.11: وضع سياسات للتوظيف والتعلم والتطور ورفاهية الموظفين وتنفيذها دعماً لتهيئة بيئة عمل أكثر تنوعاً 
وكفاءة ومرونة.

خطوط األساسمؤشرات األداء
)إرشادية في كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠(

أهداف عام ٢٠٢3

التوزيع الجغرافي للموظفين تمثيل 85% من الدول األعضاء تمثيل 78% من الدول األعضاء ١-  

النسبة المئوية للنساء على مستوى اإلدارة    -٢
العليا

5٠% من النساء في مستوى رتبة 48% من النساء في مستوى رتبة مدير فما فوقها
مدير فما فوقها

عدد الموظفين الذين أكملوا المدة االعتيادية    -3
لشغل الوظائف أو تجاوزوها

ً تخفيض العدد بمقدار الثلث على ٢77 موظفا
األقل
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الفصل 3 • اإلدارة املالية

يمثل توافر األدوات املالية املناسبة، بما يف ذلك نظم اإلدارة املالية األساسية املعاد تصميمها، تحدياً بالغ األهمية، وهو  11301
رضوري لبلوغ أهداف مكتب اإلدارة املالية املتمثلة يف ضمان اإلدارة املالية الحكيمة، واإلبالغ املايل، واالمتثال للضوابط 
املالية الداخلية. وترتبط التحديات الرئيسية القائمة يف هذا الصدد بالقدرات وبمدى توافر املوارد. وسيساعد تنسيق 
وتخصيص  القرارات  اتخاذ  عملية  تحسني  تيسري  يف  التكاليف،  قياس  تحسني  ذلك  يف  بما  ورصدها،  امليزانية  إعداد 

املوارد، بالتعاون الوثيق مع مكتب التخطيط االسرتاتيجي.

املتابعة  11302 لوحات  خالل  من  ورصدها،  وتنفيذها  األنشطة  تخطيط  لدعم  املناسب  الوقت  يف  املعلومات  توافر  ويمثل 
املعنية، مسألة  املديرين والدول األعضاء والجهات  الداخلية لفائدة  الشبكة  القائمة عىل  القياسية واألدوات  والتقارير 
مسبقة  رشوطاً  وأدوات،  موارد  من  بذلك  يتصل  وما  النظم،  عىل  تُدخل  التي  التغيريات  بعض  وتمثل  األهمية.  بالغة 

أساسية لتحقيق ذلك.

عن  11303 السياسات وتنفيذها، فضالً  إدخال تحسينات عىل عمليتي استعراض  املالية عىل  اإلدارة  وسينصب تركيز مكتب 
تعزيز الضوابط الداخلية، وذلك من خالل دوره يف أداء جملة مهام منها إعادة التصميم الشامل لنظم اإلدارة املالية 

األساسية لليونسكو، وتحديد التقارير، وتعزيز إطار املساءلة يف املنظمة.

 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج BFM1.11: األخذ بإدارة مالية حكيمة، معززة بتدابير مالئمة وجيدة التوقيت للتنظيم اإلداري وإعداد التقارير المالية، مع 
تعزيز الضوابط الداخلية وخط الدفاع الثاني 

خطوط األساسمؤشرات األداء
)إرشادية في كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠(

أهداف عام ٢٠٢3

إتاحة تقرير فصلي في غضون أسبوعين من نهاية الشهرفي غضون 3 أسابيع من نهاية الشهر١-  

إتاحة تقارير قياسية هامة على اإلنترنت إتاحة تقرير فصلي وجداول تقارير اإلدارة ال توجد تقارير على اإلنترنت٢-  
المالية على اإلنترنت 

رأي غير مشفوع بتحفظات من مراجع    -3
الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية 

الموحدة لليونسكو

رأي غير مشفوع بتحفظات من مراجع 
الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية 

الموحدة لليونسكو

رأي غير مشفوع بتحفظات من مراجع 
الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية 

الموحدة لليونسكو

تعزيز وظيفة خط الدفاع الثاني  تخصيص ١5% من وقت أحد الموارد البشرية 4-  
لهذه المهمة 

تخصيص مورد بشري واحد متفرغ لهذه 
المهمة

تقديم تقارير منتظمة عن الضمان إعداد تقرير سنوي يدوي عن عدم التقيد 5-  
بقواعد المشتريات

تحديد ما يصل إلى 5 تقارير ضمان هامة 
ً ورصدها وعرضها داخليا

الضوابط الداخلية، بما في ذلك عقد جلسات    -6
إعالمية تتعلق بمنع الغش لفائدة الموظفين 

اإلداريين والمديرين

تنظيم حلقتي تدارس شبكيتين سنوياً للتوعية 
بشأن الغش

إتاحة التدريب المستمر للموظفين 
اإلداريين وموظفي االعتماد بشأن التوعية 

بشأن الغش/منعه؛ والحضور اإللزامي 
لجميع هؤالء الموظفين لدورة تدريبية 

على األقل
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الفصل ٤ • الحلول الرقمية لتنظيم األعمال

إطار  11٤01 يف  اليونسكو  لها  تتصدى  التي  الرئيسية  التحديات  من  العديد  برسعة  واملتغرية  املعقدة  العاملية  البيئة  حددت 
الرقمية  »الحلول  مرفق  يضطلع  للمنظمة،  االسرتاتيجية  األهداف  دعم  يف  وللمساعدة  األجل.  املتوسطة  اسرتاتيجيتها 
لتنظيم األعمال«، وهو مرفق يعمل بتعاون وثيق مع رشكاء داخليني آخرين، بصياغة اسرتاتيجية رقمية »لليونسكو 
وإىل  النتائج  بها  املنظمة وتحقق  بها  تعمل  التي  األساليب  إىل تحديث  االسرتاتيجية  واملوحدة«. وترمي هذه  الواحدة 
املناسب  النحو  عىل  التصدي  ضمان  مع  الحديثة،  الرقمية  التكنولوجيات  باستخدام  الشأن  هذا  يف  االبتكار  مواصلة 
للمخاطر التي تواجه عملياتها وملكيتها الفكرية. ومثلما تبني خالل انتشار جائحة كوفيد-١9، غريت التكنولوجيات 
الرقمية سبل تعاون الناس وكيفية إدارة الرشكات لألعمال. وستوفر االسرتاتيجية الرقمية إطاراً يتيح تحقيق نتائج 

ملموسة وإدارة للمخاطر املرتبطة بذلك يف ظل بيئة صعبة تُفرض فيها قيود عىل امليزانية. 

للعمل  11٤02 واستعداداً  داخلياً  وتنسيقاً  إضافية  موارد  تخصيص  مستدامة  بطريقة  رقمياً  اليونسكو  تحول  وسيتطلب 
املنظمة  الرقمية إجراًء رضورياً لضمان تخصيص موارد  املبادرات  الداخيل بشأن  التنسيق  عىل نحو مغاير. ويشكل 
املعلومات/ لتكنولوجيا  حوكمٍة  إطار  يف  الرئيسية  القرارات  واتخاذ  األولويات،  بحسب  مناسباً  تخصيصاً  الشحيحة 

عىل  الرقمية  والتوعية  الرقمي  املجال  يف  العملية  الدراية  مستوى  رفع  وسيلزم  أجزائه.  بكامل  يعمل  رقمية  حوكمة 
نطاق اليونسكو من أجل تجاوز أساليب العمل الورقية القديمة وتبادل املعلومات يف هذا الشأن. ويتعني، بوجه عام، 
تفعيل تحول ثقافة العمل بالتوجه نحو طريقة العمل الجديدة هذه من خالل تقديم كامل الدعم اإلداري الالزم لنجاح 

التحول الرقمي يف اليونسكو.

وتتضمن مساهمة الحلول الرقمية لتنظيم األعمال يف االسرتاتيجية الرقمية لليونسكو الواحدة املوحدة أربعة أهداف/ 11٤03
إجراءات رئيسية، هي التالية:

منصة  وتقديم  لليونسكو،  األساسية  املعلومات  نظم  تصميم  إعادة  متكاملة:  عمل  برامج/مشاريع  إدارة  إتاحة   - ١
رقمية أساسية جديدة بصورة تدريجية – »U N E S C O R E« )يونسكور(- توفر وظائف متكاملة متعلقة 

باملعامالت واملعلومات/املعارف والتعاون ومتاحة للدول األعضاء واألمانة والجهات املعنية األخرى.

ضمان املرونة يف مجمل العمليات ويف توفري الخدمات: توفري شبكة قوية وبيئة تكنولوجيا فعالة يف مكان العمل،   - ٢
ومكتب خدمات متجاوب وموجه نحو الحلول؛ وتعزيز الدعم التشغييل املقدم إىل الشبكة امليدانية.

تعزيز األمن السيربني وإدارة املخاطر الرقمية: رفع مستوى القدرات التكنولوجية والبرشية للمنظمة بقدر كبري   - 3
الرقمية/ املخاطر  اإللكرتونية والتخفيف من  الهجمات  الدفاعات ضد  لتعزيز  املستخِدمني(  )بما يف ذلك قدرات 

املعلوماتية املرتبطة بها.

إثراء عمل اليونسكو من خالل الرؤى واملعارف التي تسنى تجميعها بوسائل منها رقمنة القطع األثرية املادية.   - 4
أجل  من  واحد  مكان  يف  املؤسسية  الذاكرة  لتجميع  واملوحدة«  الواحدة  »لليونسكو  رقمي  معريف  مركز  وإنشاء 

إتاحتها بيرس عرب اإلنرتنت، وإتاحتها مادياً عند اللزوم. 
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 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج DBS1.11: إدارة المشاريع والمعارف بطريقة أكثر تكامالً واعتماداً على التدوين السليم دعماً لتنفيذ البرنامج

خطوط األساسمؤشرات األداء
)إرشادية في كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠(

أهداف عام ٢٠٢3

اإلعداد التدريجي لمنصة رقمية مرنة    -١
تدمج نظم األعمال األساسية لخدمة 

األمانة العامة والدول األعضاء والشركاء 
الرئيسيين/الجهات المانحة الرئيسية 

إنشاء بوابة للشبكة الداخلية/الشبكة 
الخارجية تتيح الدمج األولي للتطبيقات 

المؤسسية ومساحات العمل عبر اإلنترنت في 
إطار مبادرة أماكن العمل الرقمية

 "U N E S C O R E" – دمج منصة
)يونسكور(-اإلصدار " V1.0"– )وتحسينها 

تدريجياً(

زيادة مواءمة ودمج البيانات )والبيانات    -٢
الوصفية( في نظم اليونسكو األساسية 

تنفيذ عملية دمج البيانات على مستوى النظام 
عبر نظم اليونسكو األساسية 

 الشروع في مواءمة البيانات الوصفية بين 
النظم

الهدف ١: إتمام مواءمة البيانات الوصفية عبر 
النظم واالحتفاظ بها بصورة فعالة في مخازن 

البيانات المشتركة

الهدف ٢: ضمان اتساق البيانات عبر النظم 
األساسية

الهدف 3: تحسين إعداد التقارير وعرض 
البيانات بالوسائل البصرية )لوحات المتابعة(

ضمان الحفاظ على الذاكرة المؤسسية    -3
واالنتفاع بها

تحديث مستودع الوثائق والمنشورات الرقمية 

صون مجموعة المحفوظات الرقمية ومنصة 
المحفوظات المتعددة الوسائط

مواصلة رقمنة المحفوظات المادية الجارية- 
بلغت حالياً %5

توفير مركز معرفي موحد للذاكرة المؤسسية 
الرقمية رهناً بالتمويل المتاح

المخرج DBS2.11: توفير هياكل أساسية مرنة لتكنولوجيا المعلومات، وإدارة عملية تقديم أفضل الخدمات إلتاحة تنفيذ 
البرنامج بفعالية

 خطوط األساسمؤشرات األداء
)إرشادية في كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠(

أهداف عام ٢٠٢3

إتاحة االنتفاع بنظم تكنولوجيا   -١
المعلومات والشبكات )حسب المستويات 

المتعاقد عليها في المجال السحابي( 

استدامة بنسبة 95% + وقت التشغيل )وقت %98
التوقف غير المجدول أقل من %5( 

تقديم خدمات المستخِدم النهائي )مثل    -٢
مكتب الخدمات، ومحطة العمل/محطة 

العمل المتنقلة، إدارة االجتماعات/
المناسبات( بفعالية وكفاءة

زيادة تحسين مستويات الخدمة ورضا غير متاحة
المستخدمين على أساس المقاييس المعمول 

بها مثل تكلفة االتصال/التذكرة لكل 
مكتب خدمة والنسبة المئوية للمستخدمين 

"الراضين"

المخرج DBS3.11: توفير األمن السيبرني المعزز وإدارة المخاطر الرقمية

 خطوط األساسمؤشرات األداء
)إرشادية في كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠(

أهداف عام ٢٠٢3

اكتشاف األخطار التي تهدد األمن    -١
السيبرني وإزالتها

اكتشاف الهجمات وإعادة تشغيل أي أصول/غير متاحة
حسابات معرضة للخطر في يوم العمل نفسه

تحسن وعي المستخدمين والنظافة    -٢
السيبرنية

قدرة جميع الموظفين على "النجاح في ملء" غير متاحة
استبيان إلكتروني موجز

تعزيز المعلومات الحساسة وإدارة    -3
الوثائق

إمكانية االنتفاع بالملفات والوثائق الحساسة غير متاحة
التي يمكن للمدير المسؤول استعراضها 
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الفصل ٥ • تنظيم املؤتمرات واللغات والوثائق

والرتجمة  11٥01 والوثائق،  االجتماعات،  بإدارة  املتعلقة  األساسية  الخدمات  والوثائق  واللغات  املؤتمرات  قسم  سيوفر 
الجديدة.  واألنساق  التكنولوجيات  استخدام  من  نفسه،  الوقت  يف  االستفادة،  مع  التحريرية،  والرتجمة  الشفوية، 
التحريرية،  والرتجمة  الشفوية  والرتجمة  والوثائق،  االجتماعات،  إدارة  بشأن  املنظمة  صعيد  عىل  توجيهات  وسيقدم 
وضمان مراقبة الجودة، وال سيما فيما يتعلق بجودة النصوص املرتجمة والوثائق الالمركزية التي يُستعان يف إعدادها 
بمصادر خارجية. ويجب تقديم هذا الدعم يف وقت تواصل فيه األفرقة الداخلية نفسها التكيف مع الظروف الجديدة - 
االجتماعات عرب اإلنرتنت واالجتماعات املراعية للبيئة، وما إىل ذلك. وسيضع القسم تطبيقاً موحداً لإلجراءات اإلدارية 
نهجاً  يضع  وسوف  الكفاءة.  من  قدر  أقىص  وضمان  الجديدة  العمل  أساليب  عىل  الرسمي  الطابع  إلضفاء  املحّدثة 

مؤسسياً جديداً إلدارة مجموعة األعمال الفنية.

وسيضع القسم توجيهات من خالل التعاون مع الرشكاء عىل صعيد املنظمة )املشرتيات، وقطاعات الربنامج، وغريها(  11٥02
ثقافة  باستحداث  عموماً  واالضطالع  والرتجمات،  الوثائق  وإنتاج  ميزانيتها،  وتوفري  للفعاليات  التخطيط  لتحسني 

تخطيط عىل نطاق املنظمة.

وسيستكشف سبل تحسني إمكانية الوصول إىل أماكن انعقاد املؤتمرات واالنتفاع بمحتوياتها، وسيواصل بناء ثقافة  11٥03
االجتماعات املراعية للبيئة داخل املنظمة.

إظهارها  11٥0٤ وذلك لضمان  وتثمينها،  الفنية وعرضها  األعمال  تتناول مسألة حفظ  استباقية ومتكاملة  وسيضع سياسة 
وتعزيز بروز صورة املنظمة ولتبني قيم اليونسكو.

وسينسق القسم مع الجهات املعنية يف املقر ويف امليدان لضمان التخطيط األمثل للعمل، ولضمان فهم جميع الجهات  11٥0٥
إيجاد سبل  إىل  الجودة، حيثما يكون ذلك مناسباً، وسيسعى  ملراقبة  جيداً. وسيضع سياسة  املعنية لإلجراءات فهماً 
مبتكرة لتوفري الخدمات. وسوف يدمج أدوات جديدة مع تطبيقات تكنولوجيا املعلومات القائمة ويُكيّف سري العمل 

الداخيل وفقاً لذلك. وسيبذل الجهود الالزمة لضمان االستدامة املالية للحسابات املدرة للدخل.

 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج CLD1.11: تعزيز الدعم الذي يركز على األعمال لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة

خطوط األساسمؤشرات األداء
)إرشادية في كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠(

أهداف عام ٢٠٢3

إصدار إرشادات للترجمة التحريرية    -١
والترجمة الشفوية وتخطيط الوثائق 

ومراقبة جودتها

االمتثال الكامل لمعايير الجودة في جميع وضع إرشادات جديدة
الترجمات.

تحديث اإلجراءات اإلدارية إلضفاء الطابع    -٢
الرسمي على أساليب العمل الجديدة 

وضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة

وضع طرائق وإجراءات جديدة للعقود وإعداد القواعد واإلجراءات المعمول بها 
أدوات آلية في مختلف العمليات

تحديث اإلجراءات اإلدارية المتعلقة    -3
بتنظيم االجتماعات

تنفيذ اإلجراءات واألطر ذات الصلة بالموضوعاإلجراءات المجزأة المعمول بها

وضع سياسة شاملة وكلية لألخذ بنهج     -4
مؤسسي إلدارة مجموعة األعمال الفنية 

السياسات والممارسات والقواعد المجزأة 
المعمول بها

تنفيذ سياسات جديدة
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الفصل 6 • دعم العمليات

وإدارة  11601 والسفر،  والتعاقد،  واألصول،  املشرتيات  إدارة  عن  املسؤولية  والتنظيم  اإلدارة  قطاع  يف  العمليات  يتوىل قسم 
املرافق، وخدمات املطاعم، ووضع السياسات، واإلرشاف عىل املهام املذكورة أعاله عىل نطاق املنظمة. ويضمن القسم 

أيضاً، من خالل لجنة املقر، الحوار مع الدول األعضاء بشأن املسائل املتصلة بإدارة مباني املقر.

وسيقدم قسم العمليات خدمات مدركة للمخاطر ومركزة عىل الحلول وتدعم التحول االسرتاتيجي لليونسكو. وسيقود  11602
القسم يف هذا الصدد عملية تبسيط العمليات التجارية )املشرتيات والسفر، وإدارة األصول( لتحسني كفاءة املنظمة 

وفعاليتها بوجه عام.

وسيعزز القسم التكامل يف وظيفة الرشاء/التعاقد بني قطاعات الربنامج يف مرحلة تخطيط/تصميم املشاريع كرشط  11603
املنفذين ودعم قطاعات  النظر يف طرائق مشاركة الرشكاء  املخاطر بفعالية. وسيعيد  املشاريع وإدارة  لتنفيذ  مسبق 
الربنامج يف املقر واملكاتب امليدانية، لدى وضع إطار ألنشطة الضمان )أي عمليات تقييم امللكية الفكرية، واملعاينات 

العشوائية، وعمليات مراجعة امللكية الفكرية، وما إىل ذلك( بالتعاون مع وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة.

وتعزيز  1160٤ والسفر،  الرشاء  عمليات  يف  الكفاءة  تحسني  إىل  أيضاً  والتنظيم  اإلدارة  قطاع  يف  العمليات  قسم  وسيسعى 
القرارات الواعية باملخاطر وما يتصل بذلك من تفويض للسلطة، مع الرتكيز بقدر كاف عىل مبدأ »القيمة مقابل املال«.

وفيما يتعلق بإدارة املرافق، سيضمن القسم االتصال الجيد املتبادل مع الدول األعضاء بشأن املرشوع الجاري لتجديد  1160٥
نهج  استكشاف  ذلك  يف  بما  املباني،  لصون  الالزم  التمويل  عن  البحث  وسيواَصل  ميوليس.  شارع  يف  الواقع  املبنى 
األمثل  واالستخدام  املعلومات،  تكنولوجيا  وحلول  األمن،  مسألة  سيعالج  الذي  الطويل  املدى  عىل  املستدامة  اإلدارة 

للمساحة يف موقع ميوليس/بونفان.

 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج OPS1.11: تحسين تخطيط المشتريات وإدارتها، وضمان فعالية إدارة المرافق وتمويلها على نحو مستدام

خطوط األساسمؤشرات األداء
)إرشادية في كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠(

أهداف عام ٢٠٢3

النسبة المئوية للموظفين اإلداريين   -١
وأخصائيي البرامج المدربين على إطار 

اتفاقات الشراكات التنفيذية في المكاتب 
الميدانية

5٠% من موظفي المكاتب الميدانيةغير متاحة

النسبة المئوية للمشاريع العالية    -٢
المخاطر المقترنة بخطط مشتريات 

وتعاقد شاملة

وجود خطة مشتريات لنسبة 75% من غير متاحة
المشاريع العالية المخاطر

إنشاء صندوق لالستثمارات االستراتيجية    -3
أو آلية تمويل محددة لصيانة المباني

تأمين تمويل طويل األجل ووضع إطار جديد غير متاحة
إلدارة موقع ميوليس/بونفان

االضطالع بأعمال صيانة وتجديد فعالة    -4
في مبنى ميوليس/بونفان

التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحددغير متاحة
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الفصل 7 • إدارة السالمة واألمن

وبإتاحة  11701 واألمن،  بالسالمة  تتسم  عمل  بيئة  بضمان  والتنظيم،  اإلدارة  قطاع  من  جزءاً  بوصفها  األمن،  شعبة  تلتزم 
تنفيذ برامج املنظمة يف املقر ويف امليدان. ويؤدي تصاعد االضطرابات السياسية، فضالً عن أوجه عدم اليقني املتصلة 
بالصحة والكوارث الطبيعية، إىل زيادة املخاطر املستمرة والواسعة النطاق التي تهدد األمن والسالمة يف جميع أنحاء 
الخربة  توفري  ويتعني  امليدان.  ويف  املقر  مستوى  عىل  املنظمة  ومباني  اليونسكو  موظفي  للخطر  يُعّرض  مما  العالم، 
الكافية واملعدات التقنية الداعمة، فضالً عن اتخاذ التدابري واإلجراءات املرتبطة بذلك لضمان أمن املوظفني واملندوبني 

واملباني واألصول يف إطار نهج استباقي وفعال من حيث التكلفة.

وتتمثل أولويات شعبة األمن للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢5 فيما ييل: 11702

تعزيز قدرة املنظمة عىل مواجهة الطوارئ، من خالل التشديد عىل النهج القائم عىل تقييم املخاطر فيما يتعلق   -١
والتأهب  األمني  الوعي  وزيادة  األمن،  إلدارة  املتحدة  األمم  نظام  بسياسات  واملدفوع  البدنيني  والسالمة  باألمن 

واالمتثال لدى املديرين واملوظفني يف املقر ويف امليدان؛

باألمن  الخاصة  اليونسكو  أعقاب كل من خطة  استُهلت يف  التي  املقر  املوظفني يف  أمن  إدارة  تنفيذ اسرتاتيجية   -٢
يف  األمن  بشأن   ٢٠١8 عام  يف  أجريت  التي  الداخيل  اإلرشاف  مرفق  ومراجعة حسابات   ،٢٠١6 لعام  والسالمة 

املقر، مع إيالء االهتمام الواجب لالعتبارات الجنسانية ومراعاتها يف جميع جوانب نظام إدارة األمن؛

تعزيز أمن وسالمة النظم واملرافق التقنية من أجل التوصل إىل توازن معقول بني االحتياجات األمنية القائمة عىل   -3
املخاطر والتكنولوجيا الحديثة املتاحة.

عىل  11703 املنظمة  قدرة  إدارة  نظام  سياسة  من  يتجزأ  ال  وجزءاً  هاماً  جانباً  األمن  لشعبة  العامة  االسرتاتيجية  وستشكل 
مواجهة الطوارئ. وسيتضمن تنفيذ االسرتاتيجية ما ييل: )أ( االستعانة الجزئية بمصادر خارجية لتنفيذ بعض املهام 
األمنية يف املناطق املحيطة )الفحص األمني للزوار(؛ )ب( رفع مستوى مهارات موظفي األمن يف كل من املقر وامليدان 
إىل  تؤدي  التي  واإليجابية  السلبية  واألمن  السالمة  تدابري  يف  االستثمار  )جـ(  والتدريب(؛  الداخلية  للوائح  )االمتثال 

تعزيز حماية املباني.

 الناتج التمكيني 11
اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

المخرج MSS1.11: تعزيز األمن والسالمة في بيئة العمل 

خطوط األساسمؤشرات األداء
)إرشادية في كانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠(

أهداف عام ٢٠٢3

زيادة عدد الساعات السنوية المكرسة    -١
لتدريب موظفي األمن

زيادة بنسبة ١5%8٠٠ ساعة

زيادة عدد ساعات التدريب األمني    -٢
السنوية لموظفي اليونسكو 

زيادة بنسبة ١5%ساعتان في السنة لكل موظف 
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الباب الثالث -ألف
امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة ٥3٤ .6

مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

املخرج

التوزيع بحسب مصدر األموال

املجموع الربنامج 
العادي1

الصناديق 
املدرة للدخل

املساهمات الطوعية
مجموع 

املساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة٢ - جزء 

املساهمات 
الطوعية

املساهمات 
الطوعية املتسلمة

الفجوة 
التمويلية

قطاع اإلدارة والتنظيمألف -

الفصل 1 - مكتب مساعد المديرة العامة لقطاع اإلدارة والتنظيم
11.ADM1 تحسين النماذج والممارسات التشغيلية لليونسكو بغية

ضمان االستدامة البيئية وإتاحة االنتفاع بالعمليات 
واستمرارية األعمال

  3 7٢  -    ١٠ 89٢  -    -    ٠ 89٠  6 600

600 6  89٠ ٢  -    -    89٠ ٢  -    7١٠ 3  المجموع، الفصل 1

الفصل 2 - إدارة الموارد البشرية
11.HRM1 وضع سياسات للتوظيف والتعلم والتطور ورفاهية

الموظفين وتنفيذها دعماً لتهيئة بيئة عمل أكثر تنوعاً 
وكفاءة ومرونة

  ١ ٢٢55  ٢٠٠  8 6٢٢    -  8٠٠  9 4٢٢  31 777

777 31  4٢٢ 9  8٠٠  -    6٢٢ 8  ٢٠٠  ١55 ٢٢  المجموع، الفصل 2

الفصل 3 - اإلدارة المالية
11.BFM1 األخذ بإدارة مالية حكيمة، معززة بتدابير مالئمة وجيدة

التوقيت للتنظيم اإلداري وإعداد التقارير المالية، مع 
تعزيز الضوابط الداخلية وخط الدفاع الثاني

  5 998    -  4 667    -  ٢6٠  4 9٢7  10 926

926 10  927 ٤  260  -    667 ٤  -    998 ٥  المجموع، الفصل 3

الفصل ٤ - الحلول الرقمية لتنظيم األعمال
11.DBS1 ًإدارة المشاريع والمعارف بطريقة أكثر تكامالً واعتمادا

على التدوين السليم دعماً لتنفيذ البرنامج
  5 994    -  4 ٢٢8    -  ١  ٠٠٠ ١٠4 ٢٢8  20 222

11.DBS2 ،توفير هياكل أساسية مرنة لتكنولوجيا المعلومات
وإدارة عملية تقديم أفضل الخدمات إلتاحة تنفيذ 

البرنامج بفعالية

  4 ٢94    -  3 5١6    -    -  3 5١6  7 810

11.DBS3٥32 2  ٢6٢ ١  -    -    ٢6٢ ١  -    ٢7٠ ١  توفير األمن السيبرني المعزز وإدارة المخاطر الرقمية

٥6٤ 30  006 19  000 10  -    006 9  -    ٥٥8 11  المجموع، الفصل ٤

الفصل ٥ - تنظيم المؤتمرات واللغات والوثائق
11.CLD1 تعزيز الدعم الذي يركز على األعمال لضمان تنفيذ

البرنامج بكفاءة
  ١4 393  ١5 66١    -    -    -    -  30 0٥٥

0٥٥ 30  -    -    -    -    66١ ١5  393 ١4  المجموع، الفصل ٥

الفصل 6 - دعم العمليات
11.OPS1 تحسين تخطيط المشتريات وإدارتها، وضمان فعالية

إدارة المرافق وتمويلها على نحو مستدام
  ١3 57١  ١4 8١٢    -    -    -    -  28 383

383 28  -    -    -    -    812 1٤  ٥71 13  المجموع، الفصل 6

الفصل 7 - إدارة السالمة واألمن
11.MSS1 888 12  -    -    -    -    755 3  ١33 9  تعزيز األمن والسالمة في بيئة العمل

888 12  -    -    -    -    7٥٥ 3  133 9  المجموع، الفصل 7

191 1٥1  2٤٥ 36  060 11  -    18٥ 2٥  ٤28 3٤  ٥18 80  المجموع، الباب الثالث-ألف

 التكاليف العامة للمقرباء -

11.HCC1171 6  -    ١7١ 6  الصيانة والمرافق
11.HCC22٤1 3  -    ٢4١ 3  تراخيص تكنولوجيا المعلومات

٤12 9  -    -    -    -    -    ٤12 9  المجموع، الباب الثالث-باء

603 160 2٤٥ 36  060 11  -    18٥ 2٥  ٤28 3٤  930 89  المجموع، الباب الثالث

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ  ١
وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  

ل عىل املشاريع املمولة من  ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ  ٢
املساهمات الطوعية.
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العامة لإلدارة  الداخلية، أي مكتب مساعد املديرة  يشمل نشاط قطاع اإلدارة والتنظيم جميع الخدمات املندرجة يف نطاق الخدمات 
والتنظيم، ومكتب إدارة املوارد البرشية، ومكتب اإلدارة املالية، ومكتب التخطيط والدعم، وتنظيم املؤتمرات وخدمات اللغات والوثائق، 

والحلول الرقمية لألعمال، وإدارة األمن والسالمة.

ويجري تمويل كامل تكاليف مكتب مساعد املديرة العامة لإلدارة والتنظيم ومكتب اإلدارة املالية ومكتب إدارة املوارد البرشية )باستثناء 
اإلدارية، للتكاليف  الخاص  الحساب  من  لألعمال  الرقمية  والحلول  املنتسبني(  املشاركني  عن  الصحي  التأمني  صندوق  يف   املساهمة 
من بأكملها  فتمول  والسالمة،  األمن  وإدارة  والوثائق،  اللغات  وخدمات  املؤتمرات  وتنظيم  والدعم،  التخطيط  مكتب  تكاليف   أما 

امليزانية العادية. وتجدر اإلشارة أيضاً إىل أنه نظراً إىل التغيريات التي أجريت يف نسبة تمويل الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية بني 
املالية ومكتب  اإلدارة  العامة لإلدارة والتنظيم ومكتب  املديرة  الطوعية، سيجري تمويل مكتب مساعد  العادية واملساهمات  امليزانية 
إدارة املوارد البرشية والحلول الرقمية لألعمال بقدر أكرب من املساهمات الطوعية وبقدر أقل من امليزانية العادية، مقارنة بما ُطبق يف 

الوثيقة 4٠م/5.

وفضالً عن ذلك، يُقرتح إدخال بعض التغيريات الهيكلية عىل الوثيقة 4١م/5 فيما يخص قطاع اإلدارة والتنظيم، وهي التغيريات التايل 
ذكرها:

سيشتمل مكتب مساعد املديرة العامة لقطاع اإلدارة والتنظيم عىل الوحدات التالية:  )١(

البرشية  	 املوارد  وكذلك  وامليزانية  بالتمويل  يتعلق  فيما  املركزية  املرافق  إىل  مختلفة  خدمات  تقدم  التي  اإلدارية  املنصة 
واملشرتيات واإلدارة. وكانت هذه الوحدة تسمى »مكتب اإلدارة املالية« يف الوثيقة 4٠م/5.

البرشية،  	 باملوارد  يتعلق  فيما  واملعاهد  امليدانية  املكاتب  إىل  مستعِرضة  تقدم خدمات  التي  امليدانية  العمليات  دعم  وحدة 
وشؤون املالية وامليزانية، إضافًة إىل تقديم الدعم وإسداء املشورة إىل مديري/رؤساء املكاتب واملوظفني اإلداريني يف امليدان 

فيما يخص مختلف املسائل اإلدارية.

ويف ضوء التشابه يف الخدمات املقدمة والكفاءات املطلوبة يف هاتني الوحدتني ونطاق املسؤوليات اإلدارية، ومع مراعاة توصيات مرفق 
اإلرشاف الداخيل، ُدمجت الوحدتان وأنشئت شعبة واحدة جديدة باسم »شعبة الدعم اإلداري )ADM/ADS(«. وال يرتتب عىل هذا 

الدمج أي تكلفة.

ضمن  واحد  بند  يف  مدموجتني  الوحدتان  هاتان  كانت  التشغييل:  والدعم  والوثائق  واللغات  للمؤتمرات  التنظيمي  الدعم   )٢(
امليزانية الواردة يف الوثيقة 4٠م/5، أما اآلن فهما مقدمتان عىل نحو منفصل يف إطار مرشوع الوثيقة 4١م/5. وسيوفر هذا 

منهما. وحدة  كل  بمساءلة  يتعلق  فيما  والوضوح  الشفافية  التقسيم 

الحلول الرقمية لتنظيم األعمال: كانت »إدارة املعارف عىل نطاق املنظمة« و»البنى األساسية والعلميات الخاصة بتكنولوجيا   )3(
املعلومات« تُعرضان يف السابق عىل نحو منفصل، ولكن جرى دمجهما معاً يف الوثيقة 4١م/5 تحت العنوان الجديد »الحلول 
الرقمية لتنظيم األعمال«. ويوفر هذا الدمج رؤية أفضل للموارد التي ستخصصها املنظمة لجهودها يف مجال التحول الرقمي. 
ويتمثل الهدف األسايس للحلول الرقمية لتنظيم األعمال يف دعم األهداف االسرتاتيجية للمنظمة، وتتسم طبيعة هذا الدعم بالشمول. 
وترتبط تكلفة وظائفها ارتباطاً غري مبارش باملشاريع وتفي بجميع املعايري الواردة يف الوثيقة ٢٠١م ت/الجزء الثالث )جيم(. 
ومن ثَم فإن الحساب الخاص للتكاليف اإلدارية سيمول الحلول الرقمية لتنظيم األعمال تمويالً كامالً، أي أن هذه الحلول بأكملها 
الحساب  إطار  يف  األعمال  لتنظيم  الرقمية  للحلول  اإلجمالية  امليزانية  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  اإلدارية.  الخدمات  فئة  يف  تصنَّف 
الخاص للتكاليف اإلدارية تُظهر زيادة كبرية نسبياً )١8%(، مقارنًة بما يرد يف الوثيقة 4٠م/5، وزيادة كبرية بنسبة 7٠% مقارنًة 
د للميزانية. وتُعزى هذه الزيادة يف املقام األول إىل التكاليف اإلضافية لتعزيز األمن السيربني التي تستلزم عىل وجه  باإلطار املوحَّ
الرسعة االستثمار يف موارد برشية وتشغيلية إضافية. وسعياً إىل االستمرار يف مرشوع »إعادة تصميم النظم األساسية«، ستواصل 
العمل مع الجهات املانحة لتمويل هذا املرشوع بمبلغ يقارب ١٠ ماليني دوالر أمريكي، ويشار إىل ذلك يف إطار  املنظمة أيضاً 

»الفجوة التمويلية«.
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ويبلغ مجموع امليزانية املوحدة يف إطار إدارة املوارد البرشية 3١.7 مليون دوالر يف مرشوع امليزانية الوارد يف الوثيقة 4١م/5.   )4(
ويشمل ذلك ميزانية إجمالية قدرها ١4.3 مليون دوالر تديرها إدارة املوارد البرشية نيابة عن املنظمة بأكملها. ويبني الجدول 

أدناه تفاصيل هذه التكاليف.

بالدوالرات األمريكية

مشروع الوثيقة ٤1 م/٥الوثيقة ٤0 م/٥ المعتمدةالوصف

٠٠٠ ٠٠٠8٠٠ 659 ٢التدريب

٠٠٠ 5٠٠ ٠٠٠١٠ ١٠٠ ١١المساهمة في صندوق التامين الصحي عن المشتركين المنتسبين

٠٠٠ 6٠٠ ٠٠٠٢ 6٠٠ ٢معالجة وتوثيق طلبات استرداد النفقات من صندوق التأمين الصحي

6٠٠ 6٠٠١٢9 ١٢9نظام تعويض الموظفين

4٠٠ 4٠٠37 37السفر

4٠٠ 4٠٠7٢ 7٢المساهمة في رابطات الموظفين

٠٠٠ ٠٠٠3٠ 3٠المساهمة في رابطة الموظفين المتقاعدين

٠٠٠ ٠٠٠١75 ٢5٠المساهمة في نادي األطفال ودار الحضانة

٤00 3٤٤ ٤001٤ 878 16المجموع

ويقل مجموع امليزانية لهذه البنود بنسبة ١5% عما كان عليه يف امليزانية الواردة يف الوثيقة 4٠م/5. ويعزى هذا االنخفاض أساساً 
ولوحظ  دوالر(.  ألف  إىل 8٠٠  دوالر  مليون   ٢.7 )من  التدريبية  لألنشطة  املخصصة  امليزانية  يف  املدرجة  املوارد  انخفاض حجم  إىل 
انخفاض صغري بنسبة 5% يف تقدير املساهمات املقدمة إىل صندوق التأمني الصحي عن املشاركني املنتسبني )جرى التعديل عىل أساس 
االتجاهات امللحوظة(. وأخرياً، تجدر اإلشارة إىل أن مساهمة امليزانية العادية يف تكاليف تشغيل نادي األطفال ودار الحضانة يف فرتة 
العامني ٢٠٢٢-٢٠٢3 تبلغ ١75 ألف دوالر، يضاف إليها مبلغ قدره ١75 ألف دوالر يمول من أرصدة واحتياطيات نادي األطفال 

ودار الحضانة، ويبلغ املجموع 35٠ ألف دوالر لفرتة العامني.
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الباب الثالث - باء • التكاليف العامة للمقر
الوثيقة  12001 إطار  املعلومات. ويف  تكنولوجيا  واملرافق، وتراخيص  املكاتب،  تكاليف صيانة  للمقر  العامة  التكاليف  تشمل 

اإلدارة  قطاع  من  املعنية  الوحدات  تويل  مع  واملكاتب  القطاعات  عىل  موزعة  التكاليف  هذه  كانت  السابقة،  4٠م/5 
املعارف  إدارة  وقسم  املعلومات  لتكنولوجيا  األساسية  )البنية  لألعمال  الرقمية  والحلول  التشغييل  )الدعم  والتنظيم 
ونظم املعلومات سابقاً(( إدارتها مركزياً. وأما يف الوثيقة 4١م/5، فحرصاً عىل وضوح املساءلة وشفافيتها، أُدرجت 
العامة للمقر« وستُدار بوصفها خدمات داخلية لصالح  امليزانية وهو بند »التكاليف  التكاليف يف بند واحد من  هذه 

كل قطاعات الربنامج واملكاتب يف املقر.

الوثيقة  12002 إطار  يف  وحالياً  4٠/م5  الوثيقة  إطار  يف  سابقاً  العامة  التكاليف  هذه  توزيع  طريقة  التايل  الجدول  ويبنيِّ 
يف  كان  مما   )%5.8( قليالً  أعىل  4١م/5  الوثيقة  مرشوع  إطار  يف  العامة  التكاليف  مجموع  أن  وياُلحظ  4١م/5. 
الوثيقة 4٠م/5. والسبب يف ذلك هو الحاجة إىل رشاء تراخيص معلوماتية إضافية ألدوات األمن السيربني من أجل 

تعزيز الدفاعات ضد الهجمات السيربنية، إذ أصبحت تلك الحاجة عاجلة للغاية.

٤1م/٤0٥م/٥

الصيانة واملرافق
تراخيص 

تكنولوجيا 
املعلومات

الصيانة واملرافقاملجموع
تراخيص 

تكنولوجيا 
املعلومات

املجموع

الباب األول - السياسة العامة واإلدارة

100 9٠٠21٤ ٢٠٠6 ٢٠7الهيئتان الرئاسيتانألف -

اإلدارةباء -

3٠٠313٤00 ١9  ١٠٠ ٢94  اإلدارة العامة١ -

١٠٠18700 ٢  6٠٠ ١6  اإلرشاف الداخيل٢ -

٠٠٠12٤000 ١3  ٠٠٠ ١١١  املعايري الدولية والشؤون القانونية3 -

9٠٠90100 6  ٢٠٠ 83  األخالقيات4 -

الباب الثاني - الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

الربامجألف -

6٠٠1026200 3٢5  6٠٠ 7٠٠  الرتبيةاألول -

١٠٠70٤800 ١7٢  7٠٠ 53٢  العلوم الطبيعيةالثاني -

5٠٠201٥00 ٢9  ٠٠٠ ١7٢  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

8٠٠339٤00 39  6٠٠ ٢99  العلوم االجتماعية واإلنسانيةالثالث -

4٠٠10٤8700 99  3٠٠ 949  الثقافةالرابع -

٢٠٠329800 3٠  6٠٠ ٢99  االتصال واملعلوماتالخامس -

900 9٠٠٤3 43  معهد اليونسكو لإلحصاء

الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

١٠٠487٠٠٤72800 4٢4قطاع العالقات الخارجية واألولوية ألفريقيا١ -

تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق األولوية املتمثلة يف املساواة ٢ -
بني الجنسني

  ٢7 7٠٠  3 4٠٠31100

٢٠٠218200 ٢١  ٠٠٠ ١97  التخطيط االسرتاتيجي3 -

١٠٠2٤8٥00 ٢9  4٠٠ ٢١9  االتصال واإلعالم وإرشاك الجمهور4 -

7٠٠1336700 336 ١  إدارة برنامج املكاتب امليدانية وخدمات الدعم5 -

900 29  9٠٠ 4  ٠٠٠ ٢5  برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسيةجيم -

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

قطاع اإلدارة والتنظيمألف -

100 29  4٠٠ ١  7٠٠ ٢7  مكتب مساعد املديرة العامة لإلدارة والتنظيم

٥00 313  5٠٠ 4٢  ٠٠٠ ٢7١  إدارة املوارد البرشية )مكتب إدارة املوارد البرشية(

600 ٤90  ٢٠٠ 43  4٠٠ 447  اإلدارة املالية )مكتب اإلدارة املالية(

69٤ 37٤  ١٠646588 3٢8  تنظيم املؤتمرات وخدمات اللغات والوثائق

٤06 397  994494١٢ 347  الدعم التشغييل

000 399  7٠٠473٠٠ 35١  الحلول الرقمية لألعمال

٥00 99  ١٠٠3٢4٠٠ 67  إدارة األمن والسالمة

 املرافق والتنظيف يف املقر، وتراخيص تكنولوجيا املعلوماتباء -
)التكاليف املشرتكة سابقاً(

    -    -    -6 171 1003 2٤0 ٥009 ٤11 600

600 ٤11 ٥009 2٤0 1003 171 6006 89٥ 8  ٥00 ٤9٥ 2  100 ٤00 6  التكاليف العامة للمقر
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األموال االحتياطية المخصصة لاللتزامات الطويلة األجل 
للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

توفر اليونسكو خدمة التأمني الصحي للموظفني املتقاعدين وُمعاليهم )التأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة(. ووفقاً للنظام املعمول 
به، يحق للموظفني الذين بلغوا سن الخامسة والخمسني وأكملوا عرش سنوات عىل األقل من االشرتاك يف صندوق التأمني الصحي أن 
3 دوالرات   97١ يختاروا االستمرار عند تقاعدهم يف االشرتاك يف التأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة. وُخصص اعتماد قدره 9١٠ 
املبلغ نسبة ١% من تكاليف املوظفني.  الخدمة، ويعادل هذا  انتهاء  للتأمني الصحي بعد  الطويلة األجل  االلتزامات  أمريكية لسداد 

ل املبلغ املذكور إىل الحساب الخاص للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة. وسيُحوَّ

التأمني الصحي 
بعد انتهاء الخدمة

امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 6.٥3٤ 
مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل

)بآالف الدوالرات 
األمريكية(

املخرج

التوزيع بحسب مصدر التمويل

املجموع الربنامج 
العادي1

الصناديق 
املدرة للدخل

املساهمات الطوعية
مجموع 

املساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة2 - جزء 

املساهمات 
الطوعية

املساهمات 
الطوعية املتسلمة

الفجوة 
التمويلية

األموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل للتأمني الصحي بعد 
انتهاء الخدمة

3 46١١5١36٠--36٠3 972

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ   ١
وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية. ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ   ٢

األموال االحتياطية المخصصة لاللتزامات الطويلة األجل لتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

٤1م/٥ مشروع   األموال االحتياطية المخصصة لاللتزامات الطويلة 
األجل للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
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فيما يخص الوثيقة 4١م/5، ُخصص اعتماد قدره ٢٠٠ ٠64 5 دوالر يمثل املبلغ الالزم خالل الفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢3 لسداد ما ييل:

قرض تجديد مبنى ميوليس: ٢٠٠ ٠4٢ 5 دوالر 	

القرض الخاص بمبنى مكتب الرتبية الدويل لليونسكو: ٠٠٠ ٢٢ دوالر 	

سداد القروض
امليزانية املوحدة القائمة عىل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة 6.٥3٤ 

مليون دوالر، بحسب املخرج ومصدر التمويل
)بآالف الدوالرات 

األمريكية(

املخرج

التوزيع بحسب مصدر التمويل

املجموع الربنامج 
العادي1

الصناديق 
املدرة للدخل

املساهمات الطوعية
مجموع 

املساهمات 
الطوعية

حساب تكاليف 
اإلدارة2 - جزء 

املساهمات 
الطوعية

املساهمات 
الطوعية املتسلمة

الفجوة 
التمويلية

22-----٢٢سداد القرض الخاص بمبنى مكتب الرتبية الدويل

0٤2 ٥-----٠4٢ 5سداد القرض الخاص بمبنى ميوليس

06٤ ٥-----06٤ ٥املجموع، سداد القروض الخاصة بالنفقات الرأسمالية

ل اعتمادات ميزانية الربنامج العادي من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. تُموَّ   ١
وأُعّدت أرقام ميزانية الربنامج العادي عىل أساس سعر الرصف التايل: ١ دوالر أمريكي = ٠.869 يورو.  

ل عىل املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية. ل حساب تكاليف اإلدارة بنسبة 56% من ميزانية الربنامج العادي و44% من تكاليف دعم الربامج التي تُحمَّ يموَّ   ٢

سداد القروض الخاصة بالنفقات الرأسمالية
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Communication and 
Information Sector

Communication and 
Information Sector

المالحق والذيول

املالحق

ملخص امليزانية: امليزانية املوحدة )املرشوع(  امللحق األول  

الثاني  امللحق 
اعتمادات ميزانية الربنامج العادي للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢3 )مرشوع الوثيقة 4١م/5( امللحق الثاني: )أ(  

ميزانية الصناديق املدرة للدخل للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢3 )مرشوع الوثيقة 4١م/5(  امللحق الثاني: )ب( 
ميزانية حساب التكاليف اإلدارية للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢3 )مرشوع الوثيقة 4١م/5(  امللحق الثاني: )ج( 

املساهمات الطوعية للفرتة ٢٠٢٢-٢٠٢3 )مرشوع الوثيقة 4١م/5(  امللحق الثاني:  )د( 

امللخص بحسب طبيعة التكلفة )امليزانية املوحدة(  الثالث  امللحق 

امللحق الرابع 
ملخص الوظائف الثابتة )امليزانية العادية ومصادر التمويل األخرى(  امللحق الرابع -)أ( 

ملخص الوظائف الثابتة بحسب املنطقة والفئة الوظيفية  امللحق الرابع - )ب(  

امللحق الخامس 
صندوق استخدام مباني املقر  امللحق الخامس: )أ( 

الحساب الخاص للوثائق  امللحق الخامس: )ب( 
الحساب الخاص لخدمات الرتجمة الشفهية  امللحق الخامس: )ج( 
صندوق اإلعالم واالتصال والعالقات العامة  امللحق الخامس:  )د( 

صندوق املطبوعات واملواد السمعية واملواد البرصية  امللحق الخامس: )هـ( 
مجلة “رسالة اليونسكو”  امللحق الخامس: )و( 

ملخص امليزانية: امليزانية املوحدة بحسب النواتج واملخرجات  امللحق السادس 

الذيول

خطة التقييم الخاصة بالوثيقة 4١م/5 )٢٠٢٢-٢٠٢5(  الذيل ألف 

مؤرشات النواتج املقرتحة الذيل باء  

رشح تقني الفرتاضات وحسابات تكاليف املوظفني الذيل جيم 

مرفق االدخار واإلقراض ملوظفي اليونسكو  الذيل دال 

إعادة تدوين بيانات الوثيقة 4٠م/5  الذيل هاء 

٤1م/٥ مشروع  المالحق والذيول251



الباب
الصناديق املدرة للدخلاعتمادات ميزانية الربنامج العادي

املساهمات الطوعية، بما فيها حصة املساهمات 
الطوعية يف حساب تكاليف اإلدارة، واالتفاقيات، 

والفجوة التمويلية
امليزانية املوحدة

ميزانية 
املوظفني

ميزانية خالف 
ميزانية املجموعاملوظفني

املوظفني
ميزانية خالف 

ميزانية املجموعاملوظفني
املوظفني

ميزانية خالف 
ميزانية املجموعاملوظفني

املوظفني
ميزانية خالف 

املجموعاملوظفني

الباب األول - السياسة العامة واإلدارة

 6٠٠ 584 ١٠  ٠٠٠ ٠١١ 8  6٠٠ 573 ٢    -    -    -    -    -    -  6٠٠ 584 ١٠  ٠٠٠ ٠١١ 8  6٠٠ 573 ٢ الهيئتان الرئاسيتانألف -

   - اإلدارةباء -

 ٢٠٠ 486 9  58٠ 87١  6٢٠ 6١4 8  7٠٠ ١5٢ 4  ٢8٠ 36٢  4٢٠ 79٠ 3    -    -    -  5٠٠ 333 5  3٠٠ 5٠9  ٢٠٠ 8٢4 4 اإلدارة العامة١-

 9٠٠ 636 7  7٠٠ 5١6  ٢٠٠ ١٢٠ 7  7٠٠ 34٢ 3  8٠٠ ٢٠9  9٠٠ ١3٢ 3    -    -    -  ٢٠٠ ٢94 4  9٠٠ 3٠6  3٠٠ 987 3 اإلرشاف الداخيل٢-

 ١٠٠ 633 5  46٠ 3٠5  64٠ 3٢7 5  4٠٠ 465 ٢  ٢6٠ ١٢١  ١4٠ 344 ٢    -    -    -  7٠٠ ١67 3  ٢٠٠ ١84  5٠٠ 983 ٢ املعايري الدولية والشؤون القانونية3-

 ٠٠٠ ١9٢ ١  83٠ 3٠١  ١7٠ 89٠  3٠٠ 5٢٢  63٠ ١3٠  67٠ 39١    -    -    -  7٠٠ 669  ٢٠٠ ١7١  5٠٠ 498 األخالقيات4-

 200 9٤8 23  ٥70 99٥ 1  630 9٥2 21  100 ٤83 10  970 823  130 6٥9 9    -    -    -  100 ٤6٥ 13  600 171 1  ٥00 293 12 املجموع، الباب األول - باء

 5٠٠ ١4١ ١5  5٠٠ ١4١ ١5    -    -    -    -    -    -    -  5٠٠ ١4١ ١5  5٠٠ ١4١ ١5    - اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدةجيم -

 300 67٤ ٤9  070 1٤8 2٥  230 ٥26 2٤  100 ٤83 10  970 823  130 6٥9 9    -    -    -  200 191 39  100 32٤ 2٤  100 867 1٤ املجموع، الباب األول

الباب الثاني - الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

الربامجألف -

 ٠٠٠ ٢67 5٢6  3٠٠ 36١ 434  7٠٠ 9٠5 9١  ١٠٠ 63١ 44٠ ١٠٠ 447 4٠9 ٠٠٠ ١84 3١    -    -    -  9٠٠ 635 85  ٢٠٠ 9١4 ٢4  7٠٠ 7٢١ 6٠ الرتبيةأوالً -

 73٠ 8٢4 ١67  ٢3٠ ٢4٠ ١١١  5٠٠ 584 56  83٠ 7٢٢ ١٢7 83٠ ٠94 ١٠3 ٠٠٠ 6٢8 ٢4    -    -    -  9٠٠ ١٠١ 4٠  4٠٠ ١45 8  5٠٠ 956 3١ العلوم الطبيعيةثانياً -

 ٢4٠ 8١5 3١  ٠4٠ 8٢9 ١5  ٢٠٠ 986 ١5  ٢4٠ 579 ٢٠  ٢4٠ 994 ١3  ٠٠٠ 585 6    -    -    -  ٠٠٠ ٢36 ١١  8٠٠ 834 ١  ٢٠٠ 4٠١ 9 اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

 ٠٠٠ ١٠٠ 59  5٠٠ 68٠ 3٢  5٠٠ 4١9 ٢6  ٠٠٠ 875 3١  ٠٠٠ 934 ٢6  ٠٠٠ 94١ 4    -    -    -  ٠٠٠ ٢٢5 ٢7  5٠٠ 746 5  5٠٠ 478 ٢١ العلوم االجتماعية واإلنسانيةثالثاً -

 ٢36 933 ٢44  936 695 ١5١  3٠٠ ٢37 93  ٢36 6١٠ ١96 ٢36 56١ ١4١ ٠٠٠ ٠49 55    -    -    -  ٠٠٠ 3٢3 48  7٠٠ ١34 ١٠  3٠٠ ١88 38 الثقافةرابعاً -

 4٢9 ٢٠3 6١  ٢٢9 7٠٠ 34  ٢٠٠ 5٠3 ٢6  3٢9 884 35  3٢9 687 ٢9  ٠٠٠ ١97 6    -    -    -  ١٠٠ 3١9 ٢5  9٠٠ ٠١٢ 5  ٢٠٠ 3٠6 ٢٠ االتصال واملعلوماتخامساً -

 ٠٠٠ ٢٠٠ ٢8  ٠٠٠ ٢٠٠ ٢8    -  4٠٠ 75٠ ١9  4٠٠ 75٠ ١9    -    -    -    -  6٠٠ 449 8  6٠٠ 449 8    - معهد اليونسكو لإلحصاء

 63٥ 3٤3 119 1  23٥ 707 808  ٤00 636 310 13٥ 0٥3 873 13٥ ٤69 7٤٤ 000 ٥8٤ 128   -    -    -  ٥00 290 2٤6 100 238 6٤  ٤00 0٥2 182املجموع، الباب الثاني - ألف

الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

 ١٠٠ ٢٠7 ١6  ٠٠٠ 69٠ ١  ١٠٠ 5١7 ١4  ٠٠٠ 46٠  ٠٠٠ 46٠    -    -    -    -  ١٠٠ 747 ١5  ٠٠٠ ٢3٠ ١  ١٠٠ 5١7 ١4 قطاع العالقات الخارجية واألولوية ألفريقيا١-

تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق ٢-
املساواة بني الجنسني

 ١ 753 7١  ٠٠94 7١  ٠٠ 948 4١    -    -    -    -    -    -  ٠٠ 753 7١  ٠٠94 7١  ٠٠ 948 4٠٠ 

 9٠٠ 3٢5 ١3  ٠٠٠ 99٢  9٠٠ 333 ١٢  ٠٠٠ ٠63 6  ١٠٠ 636  9٠٠ 4٢6 5    -    -    -  9٠٠ ٢6٢ 7  9٠٠ 355  ٠٠٠ 9٠7 6 التخطيط االسرتاتيجي3-

 ٢٠٠ 97٢ ١٢  8٠٠ 445 3  4٠٠ 5٢6 9    -    -    -  ٠٠٠ 878 ٢  ٠٠٠ 7٠٠ ٢  ٠٠٠ ١78  ٢٠٠ ٠94 ١٠  8٠٠ 745  4٠٠ 348 9 االتصال واإلعالم وإرشاك الجمهور4-

 إدارة الربنامج وخدمات الدعم5-
يف املكاتب امليدانية

 6١ 53١ 8٠٠  4٠ 66١ ١٠٢ ٠٠٠ ٠9١ 8٠٠  -    769 ١65  769 ١65  -    ٠٠٠ ٠٠٠ ١  ٠٠٠ ٠٠٠ ١  6١ 53١ 8٠٠  4٢ 4٢9 ١65  ١٠3 96٠ 965 

 ٥6٥ ٤1٤ 1٤8  66٥ 7٥1 ٤8  900 662 99  000 ٥23 7  100 096 2  900 ٤26 ٥  16٥ 6٤7 3  16٥ ٤69 3  000 178  ٤00 2٤٤ 137 ٤00 186 ٤3  000 0٥8 9٤ املجموع، الباب الثاني - باء

بالدوالرملخص امليزانية: امليزانية املوحدة )املرشوع(امللحق األول
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الباب
الصناديق املدرة للدخلاعتمادات ميزانية الربنامج العادي

املساهمات الطوعية، بما فيها حصة املساهمات 
الطوعية يف حساب تكاليف اإلدارة، واالتفاقيات، 

والفجوة التمويلية
امليزانية املوحدة

ميزانية 
املوظفني

ميزانية خالف 
ميزانية املجموعاملوظفني

املوظفني
ميزانية خالف 

ميزانية املجموعاملوظفني
املوظفني

ميزانية خالف 
ميزانية املجموعاملوظفني

املوظفني
ميزانية خالف 

املجموعاملوظفني

 ٠٠٠ 466 ١3  4٠٠ 994 ١١  6٠٠ 47١ ١    -    -    -    -    -    -  ٠٠٠ 466 ١3  4٠٠ 994 ١١  6٠٠ 47١ ١ برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسيةجيم -

 200 22٤ 281 1  300 ٤٥3 869  900 770 ٤11 13٥ ٥76 880 23٥ ٥6٥ 7٤6 900 010 13٤ 16٥ 6٤7 3  16٥ ٤69 3  000 178  900 000 397 900 ٤18 119 000 ٥82 277املجموع، الباب الثاني

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

قطاع اإلدارة والتنظيمألف -

 ١٠٠ 6٠٠ 6  5٢٠ 473  58٠ ١٢6 6  ١٠٠ 89٠ ٢  4٢٠ ١94  68٠ 695 ٢    -    -    -  ٠٠٠ 7١٠ 3  ١٠٠ ٢79  9٠٠ 43٠ 3 مكتب مساعد املديرة العامة لإلدارة والتنظيم

 8٠٠ 776 3١  8٠٠ ١49 ١6  ٠٠٠ 6٢7 ١5  5٠٠ 4٢١ 9  6٠٠ 633 ٢  9٠٠ 787 6  ٠٠٠ ٢٠٠    -  ٠٠٠ ٢٠٠  3٠٠ ١55 ٢٢  ٢٠٠ 5١6 ١3  ١٠٠ 639 8 إدارة املوارد البرشية

 5٠٠ 9٢5 ١٠  56٠ 8١6  94٠ ١٠8 ١٠  4٠٠ 9٢7 4  46٠ 479  94٠ 447 4    -    -    -  ١٠٠ 998 5  ١٠٠ 337  ٠٠٠ 66١ 5 اإلدارة املالية

 8٠٠ 563 3٠  ٢٠٠ 63١ ١٢  6٠٠ 93٢ ١7  8٠٠ ٠٠5 ١9  4٠٠ ١١5 ١١  4٠٠ 89٠ 7    -    -    -  ٠٠٠ 558 ١١  8٠٠ 5١5 ١  ٢٠٠ ٠4٢ ١٠ الحلول الرقمية لألعمال

 55٠ ٠54 3٠  ٢5٠ 634 9  3٠٠ 4٢٠ ٢٠    -    -    -  ٢5٠ 66١ ١5  ٢5٠ 745 8  ٠٠٠ 9١6 6  3٠٠ 393 ١4  ٠٠٠ 889  3٠٠ 5٠4 ١3 تنظيم املؤتمرات وخدمات اللغات والوثائق

 76٠ 38٢ ٢8  86٠ 6٢9 ١4  9٠٠ 75٢ ١3    -    -    -  ٠6٠ 8١٢ ١4  ٠6٠ 79٠ ١٠  ٠٠٠ ٠٢٢ 4  7٠٠ 57٠ ١3  8٠٠ 839 3  9٠٠ 73٠ 9 الدعم التشغييل

 9٠٠ 887 ١٢  ٠٠٠ 949 ١  9٠٠ 938 ١٠    -    -    -  ٠٠٠ 755 3    -  ٠٠٠ 755 3  9٠٠ ١3٢ 9  ٠٠٠ 949 ١  9٠٠ ١83 7 إدارة األمن والسالمة

 6٠٠ 4١١ 9  6٠٠ 4١١ 9    -    -    -    -    -    -    -  6٠٠ 4١١ 9  6٠٠ 4١١ 9 التكاليف العامة للمقرباء -

 010 603 160  790 69٥ 6٥  220 907 9٤  800 2٤٤ 36  880 ٤22 1٤  920 821 21  310 ٤28 3٤  310 ٥3٥ 19  000 893 1٤  900 929 89  600 737 31  300 192 ٥8 املجموع، الباب الثالث

 ٥10 ٥01 ٤91 1  160 297 960  3٥0 20٤ ٥31 03٥ 30٤ 927 08٥ 812 761 9٥0 ٤91 16٥ ٤7٥ 07٥ 38  ٤7٥ 00٤ 23  000 071 1٥  000 122 ٥26 600 ٤80 17٥ ٤00 6٤1 3٥0املجموع، األبواب من األول إىل الثالث

 9١٠ 97١ 3    -  9١٠ 97١ 3  4٠٠ 36٠    -  4٠٠ 36٠  7١٠ ١5٠  7١٠ ١5٠  8٠٠ 46٠ 3    -  8٠٠ 46٠ 3 التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة

 ٤20 ٤73 ٤9٥ 1  160 297 960  260 176 ٥3٥ ٤3٥ 66٤ 927 08٥ 812 761 3٥0 8٥2 16٥ 18٥ 226 38  ٤7٥ 00٤ 23  710 221 1٥  800 ٥82 ٥29 600 ٤80 17٥ 200 102 3٥٤املجموع، امليزانية التشغيلية

   -    -    - سداد القروض الخاصة بالنفقات الرأسمالية

 ٠٠٠ ٢٢  ٠٠٠ ٢٢    -  ٠٠٠ ٢٢  ٠٠٠ ٢٢    - سداد القرض الخاص بمبنى مكتب الرتبية الدويل

 ٢٠٠ ٠4٢ 5  ٢٠٠ ٠4٢ 5    -  ٢٠٠ ٠4٢ 5  ٢٠٠ ٠4٢ 5    - سداد القرض الخاص بمبنى ميوليس

 املجموع، سداد القروض الخاصة
بالنفقات الرأسمالية

 -    ٥ 06٤ 200  ٥ 06٤ 200  -    -    -    -    -    ٥ 06٤ 200  ٥ 06٤ 200 

620 ٥37 ٥00 3601 361 26096٥ 176 ٤3٥٥3٥ 66٤ 08٥927 812 3٥0761 8٥2 18٥16٥ 226 ٤7٥38 00٤ 71023 221 0001٥ 6٤7 800٥3٤ ٥٤٤ 200180 102 3٥٤املجموع الكيل، امليزانية املوحدة

الخصم املتصل باسرتداد التكاليف اإلدارية من 
املساهمات الطوعية

 )4١ 68١ 3٠٠(

الخصم املتعلق بالنفقات الداخلية املقدَّرة الراجعة إىل 
الصناديق املدرة للدخل

 )٠ ١١98 5٠٠(

820 7٥7 ٤٤7 1  املجموع، صايف امليزانية املوحدة
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امللحق الثاني: )أ(
 اعتمادات ميزانية الربنامج العادي للفرتة 2023-2022

)مرشوع الوثيقة ٤1م/٥(
بآالف الدوالرات 

األمريكية

 ٤0م/٥ املعتمدة
ميزانية الربنامج العادي 

)ُمعاد تدوينها(

مرشوع الوثيقة ٤1م/٥ 
ميزانية الربنامج

العادي
التغرّي

الباب األول • السياسة العامة واإلدارة

1.1%٥8٥ 10  ٤73 10  الهيئتان الرئاسيتانألف -
-7.6%٤6٥ 13  ٥79 1٤  اإلدارةباء -

-9.7%334 5  9٠8 5  اإلدارة العامة
-3.٢%٢94 4  438 4  اإلرشاف الداخيل

-١٠.3%١68 3  53٢ 3  املعايري الدولية والشؤون القانونية
-4.4%67٠  7٠١  األخالقيات

-١.3%١4٢ ١5  346 ١5  اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدةجيم -
-3.0%191 39  398 ٤0  املجموع، الباب األول

الباب الثاني • الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

الربامجألف -

١.9%636 85  ٠٠5 84  الرتبية
3.5%١٠٢ 4٠  76٢ 38  العلوم الطبيعية

3.3%٢36 ١١  874 ١٠  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات
3.6%٢٢5 ٢7  ٢76 ٢6  العلوم االجتماعية واإلنسانية

3.8%3٢3 48  566 46  الثقافة
4.١%3١9 ٢5  3٢6 ٢4  االتصال واملعلومات

٠.8%45٠ 8  379 8  معهد اليونسكو لإلحصاء
3.0%291 2٤6  187 239  املجموع، الباب الثاني - ألف

الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

٢.6%747 ١5  353 ١5  قطاع العالقات الخارجية واألولوية ألفريقيا
٢.9%948 ١  893 ١  تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق األولوية املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

١٠.4%٢63 7  58٠ 6  التخطيط االسرتاتيجي
١٢.١%٠94 ١٠  ٠٠7 9  االتصال واإلعالم وإرشاك الجمهور

٢.٠%١9٢ ١٠٢  ٢٢6 ١٠٠  املكاتب امليدانية – إدارة الربنامج وتوفري خدمات الدعم
3.1%2٤٤ 137  0٥9 133  املجموع، الباب الثاني - باء

٠.8%466 ١3  354 ١3  الباب الثاني - جيم • برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية
3.0%001 397  601 38٥  املجموع، الباب الثاني

الباب الثالث • الخدمات الداخلية

-6.0%٥18 80  690 8٥  قطاع اإلدارة والتنظيمألف -
-١4.6%7١٠ 3  344 4  مكتب مساعد املديرة العامة لإلدارة والتنظيم

-6.١%١55 ٢٢  593 ٢3  إدارة املوارد البرشية
-7.7%998 5  496 6  اإلدارة املالية

-٢٠.١%558 ١١  467 ١4  الحلول الرقمية لألعمال
٠.5%393 ١4  3٢١ ١4  تنظيم املؤتمرات وخدمات اللغات والوثائق

١.4%57١ ١3  389 ١3  الدعم التشغييل
٠.6%١33 9  ٠8١ 9  إدارة األمن والسالمة

٥.8%٤12 9  896 8  التكاليف العامة للمقرباء -
-٤.9%930 89  ٥8٥ 9٤  املجموع، الباب الثالث
1.1%122 ٥26  ٥83 ٥20  املجموع، األبواب من األول إىل الثالث

4.١%46١ 3  3٢5 3  االلتزامات الطويلة األجل للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة 
-١٠٠.٠%99١ 5  الزيادات املتوقعة يف التكاليف وتسويات املوظفني

-0.1%٥83 ٥29  900 ٥29  املجموع، امليزانية التشغيلية
سداد القروض الخاصة بالنفقات الرأسمالية

-١٠٠.٠%-   ٠96 3  سداد القروض الخاصة بتجديد املقر يف إطار "خطة بيلمون"
-9١.9%٢٢  ٢7١  سداد القرض الخاص بمبنى مكتب الرتبية الدويل

٢65.١%٠4٢ 5  38١ ١  سداد القرض الخاص بمبنى ميوليس
6.7%06٤ ٥  7٤7 ٤  املجموع، سداد القروض الخاصة بالنفقات الرأسمالية
0.0%6٤7 ٥3٤  6٤7 ٥3٤  املجموع الكيل، اعتمادات ميزانية الربنامج العادي

٤1254م/٥ مشروع  المالحق والذيول



ميزانية الصناديق املدرة للدخل للفرتة 2022-2023 )مرشوع الوثيقة ٤1م/٥(امللحق الثاني: )ب(
بآالف الدوالرات 

األمريكية

٤0م/٥ املعتمدة - 
ميزانية الصناديق املدرة 

للدخل )ُمعاد تدوينها(

مرشوع الوثيقة ٤1م/٥ 
 الصناديق املدرة

للدخل
التغرّي

الباب األول • السياسة العامة واإلدارة

0.0%  -   - الهيئتان الرئاسيتانألف -
0.0%  -   - اإلدارةباء -

٠.٠%  -   - اإلدارة العامة
٠.٠%  -   - اإلرشاف الداخيل

٠.٠%  -   - املعايري الدولية والشؤون القانونية
٠.٠%  -   - األخالقيات

0.0%  -   - اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدةجيم -
0.0%  -   - املجموع، الباب األول

الباب الثاني • الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

0.0%  -   - الربامجألف -.
٠.٠%  -   - الرتبية

٠.٠%  -   - العلوم الطبيعية
٠.٠%  -   - اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

٠.٠%  -   - العلوم االجتماعية واإلنسانية
٠.٠%  -   - الثقافة

٠.٠%  -   - االتصال واملعلومات
٠.٠%  -   - معهد اليونسكو لإلحصاء

0.0%  -   - املجموع، الباب الثاني - ألف
٠.٠%  -   - الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

-١٠٠.٠%  -  4٠٠ قطاع العالقات الخارجية واألولوية ألفريقيا
٠.٠%  -   - تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق األولوية املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

٠.٠%  -   - التخطيط االسرتاتيجي
-7.3% 878 ٢  ١٠5 3 االتصال واإلعالم وإرشاك الجمهور

44٢.4% 769  ١4٢ املكاتب امليدانية – إدارة الربنامج وتوفري خدمات الدعم
0.0% 6٤7 3  6٤7 3 املجموع، الباب الثاني - باء

0.0%  -   - الباب الثاني - جيم • برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية
0.0% 6٤7 3  6٤7 3 املجموع، الباب الثاني

الباب الثالث • الخدمات الداخلية

-3.2% ٤28 3٤  ٥7٤ 3٥ قطاع اإلدارة والتنظيمألف -
٠.٠%  -   - مكتب مساعد املديرة العامة لإلدارة والتنظيم

٠.٠% ٢٠٠  ٢٠٠ إدارة املوارد البرشية
٠.٠%  -   - اإلدارة املالية

٠.٠%  -   - الحلول الرقمية لألعمال
-٢.٠% 66١ ١5  983 ١5 تنظيم املؤتمرات وخدمات اللغات والوثائق

-3.٠% 8١٢ ١4  ٢76 ١5 الدعم التشغييل
-8.7% 755 3  ١١5 4 إدارة األمن والسالمة

٠.٠%  -   - التكاليف العامة للمقرباء -
-3.2% ٤28 3٤  ٥7٤ 3٥ املجموع، الباب الثالث
 07٥ 38  221 39 املجموع، األبواب من األول إىل الثالث

٠.٠% ١5١   - االلتزامات الطويلة األجل للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة 
%  -   - الزيادات املتوقعة يف التكاليف وتسويات املوظفني

-2.٥% 226 38  221 39 املجموع، امليزانية التشغيلية
سداد القروض الخاصة بالنفقات الرأسمالية

  -   - سداد القروض الخاصة بتجديد املقر يف إطار "خطة بيلمون"

٠.٠%  -   - سداد القرض الخاص بمبنى مكتب الرتبية الدويل
٠.٠%  -   - سداد القرض الخاص بمبنى ميوليس

0.0%  -   - املجموع، سداد القروض الخاصة بالنفقات الرأسمالية

-2.٥% 226 38  221 39 املجموع الكيل، امليزانية املوحدة

٤1م/٥ مشروع  المالحق والذيول255



ميزانية حساب التكاليف اإلدارية للفرتة 2022-2023 )مرشوع الوثيقة ٤1م/٥(امللحق الثاني: )ج(
بآالف الدوالرات 

األمريكية

٤0م/٥ املعتمدة 
)ُمعاد تدوينها( 1

مخصصات حساب 
التكاليف اإلدارية من 

الربنامج العادي

النسبة املخصصة من 
الربنامج العادي ٥6%

مخصصات حساب 
التكاليف اإلدارية 
من املساهمات 

الطوعية 

النسبة املخصصة 
من املساهمات 

الطوعية ٤٤%

مرشوع الوثيقة 
٤1م/٥

التغرّي

الباب األول • السياسة العامة واإلدارة

اإلدارةباء -

3%486 9  ١53 4  334 5  ٢5٠ 9  اإلدارة العامة
8%637 7  343 3  ٢94 4  ٠5٢ 7  اإلرشاف الداخيل

7%633 5  465 ٢  ١68 3  ٢8٢ 5  املعايري الدولية والشؤون القانونية
8%١9٢ ١  5٢٢  67٠  ٠99 ١  األخالقيات

6%9٤8 23  ٤83 10  ٤6٥ 13  683 22  املجموع، الباب األول
الباب الثاني • الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

الخدمات املتعلقة بالربامجباء -

١5%9١6 ١٢  653 5  ٢63 7  ٢5٠ ١١  التخطيط االسرتاتيجي
1٥%916 12  6٥3 ٥  263 7  2٥0 11  املجموع، الباب الثاني

الباب الثالث • الخدمات الداخلية

قطاع اإلدارة والتنظيمألف -

-4%6٠٠ 6  89٠ ٢  7١٠ 3  84١ 6  مكتب مساعد املديرة العامة لإلدارة والتنظيم
6%677 ١9  6٢٢ 8  ٠55 ١١  6٠4 ١8  إدارة املوارد البرشية

١%666 ١٠  667 4  998 5  588 ١٠  اإلدارة املالية
١8%564 ٢٠  ٠٠6 9  558 ١١  366 ١7  الحلول الرقمية لألعمال

8%٥06 ٥7  18٥ 2٥  321 32  ٤00 ٥3  املجموع، الباب الثالث
83٠  36٠  47٠  -    التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة

9%201 9٥  681 ٤1  ٥19 ٥3  333 87  املجموع، ميزانية حساب تكاليف اإلدارة

امليزانية املعتمدة األصلية 4٠م/5 ُمعاد تدوينها بناء عىل بنية مرشوع امليزانية 4١م/5، بما يف ذلك التكلفة اإلجمالية للحلول الرقمية لألعمال   )١(

٤1256م/٥ مشروع  المالحق والذيول



املساهمات الطوعية للفرتة 2022-2023 )مرشوع الوثيقة ٤1م/٥()1(امللحق الثاني:  )د(
بآالف الدوالرات 

األمريكية

٤0م/٥ املعتمدة، 
بما فيها الفجوة 
التمويلية )ُمعاد 

تدوينها(

مرشوع الوثيقة ٤1م/٥
التغرّي املساهمات 

املجموعالفجوةالطوعية املتسلمة

الباب الثاني • الربامج والخدمات املتعلقة بالربامج

الربامجلف -

٢١.8% 63١ 44٠  7٢5 ٢98  9٠6 ١4١  7٠٠ 36١ الرتبية
8.5% 7٢3 ١٢7  396 3٢  3٢7 95  7١6 ١١7 العلوم الطبيعية

3٠.6% 579 ٢٠  ١93 ١6  386 4  76٠ ١5 اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات
-٢5.٠% 875 3١  4٢7 ١9  448 ١٢  5٠٠ 4٢ العلوم االجتماعية واإلنسانية

١3.٠% 6١٠ ١96  4١3 ١٢٠  ١97 76  ٠١٢ ١74 الثقافة
3١.١% 884 35  8١9 ٢5  ٠65 ١٠  364 ٢7 االتصال واملعلومات

-6.8% 75٠ ١9  3٢4 ١7  4٢6 ٢  ١99 ٢١ معهد اليونسكو لإلحصاء
1٤.8% 0٥3 873  297 ٥30  7٥6 3٤2  2٥0 760 املجموع، الباب الثاني - ألف

 الخدمات املتعلقة بالربامج باء -

-44.3% 46٠   -  46٠  8٢6 قطاع العالقات الخارجية واألولوية ألفريقيا
  -   -   -   - تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق األولوية املتمثلة يف املساواة بني الجنسني

 4١٠   -  4١٠   - التخطيط االسرتاتيجي

-١٠٠.٠%  -   -   -  ٢٠٠ ١ االتصال واإلعالم وإرشاك الجمهور
-54.4% ٠٠٠ ١   -  ٠٠٠ ١  ١95 ٢ املكاتب امليدانية – إدارة الربنامج وتوفري خدمات الدعم

-٥٥.7% 870 1   -  870 1  221 ٤ املجموع، الباب الثاني - باء
-100.0%  -   -   -  ١٢٠  الباب الثاني • جيم - برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية

1٤.٤% 923 87٤  297 ٥30  626 3٤٤  ٥92 76٤ املجموع، الباب الثاني
الباب الثالث • الخدمات الداخلية

٢66.8% ٠6٠ ١١  ٠6٠ ١١   -  ٠١5 3 قطاع اإلدارة والتنظيملف -
-١٠٠.٠%  -   -   -  ١35 مكتب مساعد املديرة العامة لإلدارة والتنظيم

-59.4% 8٠٠  8٠٠   -  97٠ ١ إدارة املوارد البرشية
١36.4% ٢6٠  ٢6٠   -  ١١٠ اإلدارة املالية

٢١٢٢.٢% ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠   -  45٠ الحلول الرقمية لألعمال
٠.٠%  -   -   -   - تنظيم املؤتمرات وخدمات اللغات والوثائق

-١٠٠.٠%  -   -   -  35٠ الدعم التشغييل
  -   -   -   - إدارة األمن والسالمة

  -   -   -   - التكاليف العامة للمقرباء -

266.8% 060 11  060 11   -  01٥ 3 املجموع، الباب الثالث
1٥.٤%983 88٥  3٥7 ٥٤1  626 3٤٤  607 767  املجموع الكيل، ميزانية املساهمات الطوعية

باستثناء مخصصات حساب التكاليف اإلدارية من املساهمات الطوعية، وهي بمقدار 4١.68١ مليون دوالر. وترد املعلومات الخاصة بحساب التكاليف    )١(
اإلدارية  يف امللحق الثاني )ج(

٤1م/٥ مشروع  المالحق والذيول257



امللخص بحسب طبيعة التكلفة )امليزانية املوحدة(امللحق الثالث
بآالف الدوالرات 

األمريكية

٤0م/٥ املعتمدة - 
الربنامج العادي

مرشوع الوثيقة 
٤1م/٥ - الربنامج 

العادي

 التغرّي
)الربنامج العادي(

مرشوع الوثيقة 
٤1م/٥ - امليزانية 

املوحدة

تكاليف املوظفنيألف -

١7٠ 444٢%١٠٢ ٠53354 34١املوظفون

5٠٠ ١٠-5%5٠٠ ١٠٠١٠ ١١استحقاقات املوظفني األخرى )صندوق التأمني الصحي(

١١3 55٢٠4%743 ٠٠4٢4 ١6املوظفون املؤقتون

783 66٥6%3٤٥ 1٥7389 368املجموع، تكاليف املوظفني

التكاليف غري املرتبطة باملوظفنيباء -

957 ٢٠-3٠%٢47 ٠٢64 6بعثات املندوبني واألشخاص الخارجيني

755 48-35%8١١ 5٠76 ١٠تكاليف بعثات املوظفني

448 5١34%١83 559١4 ١3تكاليف االستشاريني والخرباء

787 3١3٢9%٢99 ٢5338 ٢9الخدمات التعاقدية

١6٠ ١43-١9%٠١6 8935٠ 6١التدريب الخارجي واملنح والتحويالت األخرى

١85 87-38%653 876٢3 37اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

46٢ ١٠79%٠93 3748 7املرصوفات األخرى

7٥٥ 8٤3-13%302 ٤901٤٥ 166املجموع، التكاليف غري املرتبطة باملوظفني

٥38 ٥00 01%6٤7 6٤7٥3٤ ٥3٤ املجموع، ميزانية حساب التكاليف اإلدارية

املرصوفات 
األخرى 
 ٪٤٦٢ ٧٩ / ٥

التدريب الخارجي
واملنح والتحويالت
األخرى
٪١٦٠ ١٤٣ / ١٠

اللوازم واملواد
االستهالكية وتكاليف
التشغيل األخرى
٪١٨٥ ٨٧ / ٦

تكاليف االستشاريني
والخرباء
٪٤٤٨ ١٣٤ / ٩

الخدمات
التعاقدية
٪٧٨٧ ٣٢٩ / ٢٢

املوظفون
 ٪١٧٠ ٢٩/٤٤٢

استحقاقات املوظفني األخرى
(صندوق التأمني الصحي)

 ٪٥٠٠ ١٠ / ١

املوظفون املؤقتون
 ٪١١٣ ٢٠٤ / ١٤

بعثات املندوبني
واألشخاص الخارجيني

 ٪٩٥٧ ٢٠ / ١ تكاليف بعثات
املوظفني
٪٧٥٥ ٤٨ / ٣

٤1258م/٥ مشروع  المالحق والذيول



ملخص الوظائف الثابتة )امليزانية العادية ومصادر التمويل األخرى(امللحق الرابع - )أ(

 الوظائف الثابتة املقرتحة للفرتة 2022-2023الوظائف الثابتة املعتمدة للفرتة 2020-2021 )٤0م/٥(
)مرشوع الوثيقة ٤1م/٥(

الفرق

امليداناملقرامليداناملقرامليداناملقر

أبواب الوثيقة ٤1م/٥
م ع/

ن م ع/
م م ع

م ع/خ عم وممديرخ عمدال -
ن م ع/
م م ع

م ع/خ عم وممديرخ عمدال -
ن م ع/
م م ع

خ عم وممديرخ عمدال -

الباب األول - السياسة العامة واإلدارة

 -  -  -  -  -  1  -  - 126136الباب األول - ألف - الهيئتان الرئاسيتان

 -  -  -  -  0.٥  2  -  - 3٤91٥ 2 3٤71٥ 2 الباب األول - باء - اإلدارة

الباب الثاني - ألف  - الربامج 

 -  ١  )١( -  ١  5  -  - 46333١64379 ١ 4583٢١65369 ١ الرتبية

 -  ٢  )١( -  )١( 4  -  - 344٢٢٢5١7.5٢ ١ 34٠٢3٢6١5.5٢ ١ العلوم الطبيعية

 -  -  -  -  -  ١  -  - ١456٢.5 ١ ١356٢.5 ١ اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

 -  -  -  -  )٢( 3  -  - ٢36١٢١7١ ١ ٢33١4١7١ ١ العلوم االجتماعية واإلنسانية

 -  ١  )١( -  -  -  -  - 45536٢4٢4٢ ١ 45536٢5٢3٢ ١ الثقافة

 )١( )١( ١  -  -  ١  -  - ٢٢8١6١3١6 ١ ٢٢7١6١٢١7١ ١ االتصال واملعلومات

الباب الثاني - باء - الخدمات املتعلقة بالربامج 

مكتب مساعد املديرة العامة، وقطاع العالقات الخارجية 
واألولوية ألفريقيا

 ٢ ١3٠١8٢٢ ١ ١١9١8 ١( -  -  ١  ١(  -  -  -  -  - 

تنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل تحقيق املساواة بني 
الجنسني

١3١١3١ -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  ١  3  -  - ٢٢5١١٢٢8١٢التخطيط االسرتاتيجي

 -  -  )١( -  )١( 5  -  - ١١7١7١١٢٢١6االتصال واإلعالم وإرشاك الجمهور

 -  4  ٢  -  -  -  -  - 3٢3١6٠9٢8١3٢3١6١.5١3٢8١املكاتب امليدانية – إدارة الربنامج وتوفري خدمات الدعم

 -  -  -  -  -  -  -  -  6  1  6  1 الباب الثاني - جيم -  برنامج املساهمة وبرنامج املنح الدراسية 

الباب الثالث - الخدمات الداخلية

 -  -  -  -  ١١  8  -  - ١٠١4 ١ ٢3 ١ مكتب مساعد املديرة العامة لإلدارة والتنظيم

 -  -  -  -  )١( ٢.5  -  - ١٢735.5١٢9.534.5إدارة املوارد البرشية

 -  -  -  - )١3( )7( -  - ١٢83٠١٢١١7اإلدارة املالية

 -  -  -  -  -  ٢  -  - ١393١١4١3١الحلول الرقمية لألعمال

١٢96٢١٢956تنظيم املؤتمرات وخدمات اللغات والوثائق

 -  -  -  -  ١4  ٢  -  - ١94٢١١١56دعم العمليات

 -  -  -  -  )9( -  -  - 374365إدارة األمن والسالمة

 )1( 7  )2( -  )6( 32  -  -  29٥  111  211.٥  32  ٤73.٥ ٥22.٥  30  10  296  10٤  213  32  ٤79  ٤91  30  10 املجموع
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ملخص الوظائف الثابتة بحسب املنطقة والفئة الوظيفيةامللحق الرابع - )ب(

املجموع يف أمريكا الالتينية والكاريبيأوروبا وأمريكا الشماليةآسيا واملحيط الهاديالدول العربيةأفريقيااملنطقة / عدد الوظائف يف امليدان
امليدان  املجموع محيلم/م ودال -املجموع محيلم/م ودال -املجموع محيلم/م ودال -املجموع محيلم/م ودال -املجموع محيلم/م ودال -الربنامج الرئييس / القطاع / الوحدة

       الباب الثاني - ألف
١9٢21111 - ٤ - 4 - ٢8432 - 33٢3٥١١7١19 - الربنامج الرئييس األول - الرتبية)١(

الربنامج الرئييس الثاني - العلوم 
الطبيعية)١(

 - ١6 - 16 - 6١7 - ١٠.5١11.١ - ٥ - 1 - 9 - 9٤٤.٥

٢8.5 - ٢ - 3 - 3 - ٢.5 - ٢.5 -  -  -  -  - ١ - ١ - اللجنة الدولية الحكومية لعلوم املحيطات

الربنامج الرئييس الثالث - العلوم 
االجتماعية واإلنسانية

 - 5 - 5 - 3 - 3 - 6 - 6 -  -  -  -  - 4 - 4١8

65٠ - 6 - ١١٢ - ١3١١4 - 7 - 7 - ٢١ - ٢١ - الربنامج الرئييس الرابع - الثقافة 

الربنامج الرئييس الخامس - االتصال 
واملعلومات

 - ١٠ - ١٠ - 4 - 4 - 7 - 7 - ١ - ١ - 7 - 7٢9

6٢796١٢95١445649١7.575١٠١.54٢7١37١45879386.5امليدان - إدارة الربامج الالمركزية
6113982176٥1٤710٤98٤.٥8117٤.٥٤1282٤761601286٤7.٥املجموع، الباب الثاني - ألف)2(

           الباب الثاني - باء

٢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١١٢ - العالقات الخارجية واألولوية ألفريقيا

611٤992196٥1٤710٤98٤.٥8117٤.٥٤1282٤761601286٤9.٥املجموع، الالمركزية
)3(%   %33.7   %16.0   %26.9   %3.7   %19.7%100

باستثناء معاهد اليونسكو.  )١(
باستثناء معهد اليونسكو لإلحصاء.  )٢(

تببن هذه النسبة املئوية وزن كل منطقة يف شبكة اليونسكو امليدانية من حيث عدد الوظائف الثابتة يف امليدان.  )3(
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  صندوق استخدام مباني املقرامللحق الخامس: )أ(

النفقاتاإليرادات

المجموعالمجموع

دوالردوالر

إيرادات تأجير المكاتب في مبنيي ميوليس وبونفان ألف - النفقات المتعلقة بتأجير المكاتب في مبنى ميوليس، وتأجير أماكن ألف -١4٠ 55١ ١5)أ( 
مرأب السيارات، وتأجير أماكن في المقر للشركاء التجاريين، 
والتكاليف المتنوعة لصيانة مباني المقر والتكاليف التشغيلية

١6 ٢79 448

إيرادات تأجير أماكن في مرأب السيارات وإيرادات متنوعة )أ( المنافع العامة )الكهرباء والتدفئة والمياه وتكييف الهواء 834 5٢٠ ١)ب( 
والضرائب(، )ب( التأمين، )جـ( تكاليف الموظفين، )د( الموظفون 

المؤقتون، )هـ( صيانة المباني، والمواد والمعدات

إيرادات تأجير مرافق للشركاء التجاريين )المصرف،  )جـ( 
واألجهزة اآللية للقهوة، وما إلى ذلك(

738 558

١7 8١٠ 53٢

إيرادات تأجير قاعات االجتماعات واألماكن المخصصة للمعارض باء -
والفعاليات 

النفقات المتعلقة بتأجير قاعات االجتماعات واألماكن المخصصة باء -٠٠٠ 75٠ 3
للمعارض والفعاليات:

3 75٠٠٠ ٠

)أ( المنافع العامة )الكهرباء والتدفئة والمياه وتكييف الهواء 
والضرائب(، )ب( التأمين، )ج( الموظفون المؤقتون، )د( الموظفون 

المؤقتون، )ه( صيانة المباني، والمواد والمعدات، )و( تجديد 
المعدات السمعية البصرية.

٠٠٠ 7٠اإلقامة الرسمية للمديرة العامة )األعباء السنوية والصيانة واألثاث(جيم -٠٠٠ ١6٠إيرادات االستثمارجيم -

86٢ 5١٢ ١التكاليف اإلداريةدال -

٢٢٢ ١٠8مخصصات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةهاء -

٥32 720 21المجموع الكلي٥32 720 21المجموع الكلي

٤1م/٥ مشروع  المالحق والذيول261



الحساب الخاص للوثائقامللحق الخامس: )ب(

النفقاتاإليرادات

املجموعاملجموع

دوالردوالر

 نفقات إنتاج الوثائق ألف -68٢ 7١6 3إيرادات إنتاج الوثائقألف -

٢5٠ 668 ١  الوظائف الثابتة )7.٢5(  أوالً -

٠٠٠ ٢٠٠  ساعات العمل اإلضافية واملوظفون املؤقتون وعقود الخدمات ثانياً -

٠٠٠ 9٢٠  عقود اإلنتاج الخارجي ثالثاً -

75٠ 36٢  استئجار وصيانة املعدات رابعاً -

٠٠٠ 74  صيانة الربمجيات خامساً -

٠٠٠ ٢6٠  لوازم اإلنتاج سادساً -

٠٠٠ ٢١٠  رشاء املعدات سابعاً -

٠٠٠ 5  تدريب املوظفني ثامناً -

ً 000 700 3 املجموع، أوالً إىل ثامنا

 نفقات الخدمات املقدمة باألجهزة املتعددة الوظائف باء -٠٠٠ 785إيرادات الخدمات املقدمة باألجهزة املتعددة الوظائفباء -

٠٠٠ 6٠٠ استئجار األجهزة املتعددة الوظائفأوالً -

٠٠٠ ٢5  ساعات العمل اإلضافية واملوظفون املؤقتون وعقود الخدمات ثانياً -

٠٠٠ 6٠  صيانة الربمجيات ثالثاً -

٠٠٠ 7٠  رشاء املواد االستهالكية رابعاً -

٠٠٠ ٢5  رشاء املعدات خامساً -

٠٠٠ 5  تدريب املوظفني سادساً -

ً 000 78٥  املجموع، أوالً إىل سادسا

 نفقات الخدمات الخاصة بالربيد وعمليات التوزيع جيم -٠٠٠ ١٠٠ ١  إيرادات الخدمات الخاصة بالربيد وعمليات التوزيعجيم -

٠٠٠ 5٠٠  الخدمات الخاصة باإلرسال العادي للربيد أوالً -

٠٠٠ 5٠٠  الخدمات الخاصة باإلرسال العاجل للربيد ثانياً -

٠٠٠ ٢5  ساعات العمل اإلضافية واملوظفون املؤقتون وعقود الخدمات ثالثاً -

٠٠٠ ٢5  صيانة الربمجيات رابعاً -

٠٠٠ ١5  رشاء املواد االستهالكية خامساً -

٠٠٠ 3٠  رشاء املعدات سادساً -

٠٠٠ 5  تدريب املوظفني سابعاً -

ً 000 100 1  املجموع، أوالً إىل سابعا

نفقات الرتجمةدال -563 44٢ ٢  إيرادات الرتجمةدال -

٢5٠ ٢56 ١   الوظائف الثابتة )4.٢5( أوالً -

٠٠٠ 6٠  املوظفون املؤقتون ثانياً -

75٠ ١١3 ١   عقود الرتجمة الخارجية ثالثاً -

000 ٤30 2 املجموع، أوالً إىل رابعاً 

٠٠٠ ١ نفقات أخرىهاء -٠٠٠ ١  إيرادات أخرىهاء -

٢45 ٢9 توفري التأمني الصحي بعد انتهاء الخدمةواو -

2٤٥ 0٤٥ 8املجموع الكيل 2٤٥ 0٤٥ 8املجموع الكيل 

٤1262م/٥ مشروع  المالحق والذيول



الحساب الخاص لخدمات الرتجمة الشفهيةامللحق الخامس: )ج(

النفقاتاإليرادات

املجموعاملجموع

دوالردوالر

تكاليف املوظفني:أوالً -فواتري موجهة إىل:ألف -

قطاعات اليونسكو )الربنامج العادي واملوارد الخارجة عن 
امليزانية(

٢5٠ ١46 ١ الوظائف الثابتة )٢5.5(463 ١١١ 4 

املنتفعني من خارج اليونسكو )الوفود واملنظمات غري الحكومية 
وغريها(

75٠ 653 3املوظفون املؤقتون٠٠٠ 7٠٠ 

463 ١١ توفري التأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة

٤63 811 ٤  املجموع الكيل ٤63 811 ٤  املجموع الكيل 

صندوق اإلعالم واالتصال والعالقات العامةامللحق الخامس:  )د(

النفقاتاإليرادات

املجموعاملجموع

دوالردوالر

برنامج قسائم اليونسكوألف -برنامج قسائم اليونسكوألف -

التكاليف اإلدارية:أوالً -)١(   العموالت

التحويل إىل األموال االحتياطيةثانياً -)٢(   الفوائد

0 املجموع، ألف0 املجموع، ألف

برنامج طوابع الهواة واملسكوكات باء -
التذكارية

برنامج طوابع الهواة واملسكوكات التذكاريةباء -

تكاليف املوظفني:أوالً -78٠ 399 الدخل من املبيعات
٠٠٠ ١78 الوظائف الثابتة )١(

000 178 املجموع الفرعي،  أوالً

التكاليف اإلدارية:ثانياً -

الخدمات التعاقدية

٠٠٠ ٢٢٠ تكاليف السلع املبيعة

78٠ ١ ١% من التأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة

780 399 780 221 املجموع، باء

780 399 املجموع الكيل 780 399 املجموع الكيل 

٤1م/٥ مشروع  المالحق والذيول263



صندوق املطبوعات واملواد السمعية واملواد البرصيةامللحق الخامس: )هـ(

النفقاتاإليرادات

 املطبوعات 
املواد 

السمعية 
)BAM(

املواد 
البرصية 
)VIM(

 املطبوعات  املجموع 
املواد 

السمعية 
)BAM(

املواد 
البرصية 
)VIM(

 املجموع 

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  تكاليف املوظفني: أوالً - دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

000 220 ٠٠٠ 45 ٠٠٠ ١١٠ ٠٠٠ 65 املبيعات ألف -
 املوظفون املؤقتون وساعات العمل 

اإلضافية 
  39 ٠٠٠  75 ٠٠٠ 11٤ 000

000 68  ٠٠٠ ٢5  ٠٠٠ 43   تكاليف اإلنتاج ثانياً -000 60  ٠٠٠ 6٠ الجعائل/املساهماتباء -

000 2٥  ٠٠٠ ٢5   العقود الخارجية ثالثاً -

 العموالت رابعاً -

 الشحن/الربيد خامساً -

000 ٥8  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ٢8   املعدات واللوازم سادساً -

000 1٥  ٠٠٠ ١5   الرتويج والتوزيع سابعاً -

000 280 000 ٤٥  000 110 000 12٥ املجموع الكيل000 280 000 ٤٥  000 110 000 12٥  املجموع الكيل

مجلة “رسالة اليونسكو”امللحق الخامس: )و(

النفقاتاإليرادات

املجموعاملجموع

 دوالر  دوالر 

000 8٥0 املوظفون املؤقتونأوالً -000 200 2الدخل املتوقع ألف -

000 ٥0 تكاليف بعثات املوظفنيثانياً -

000 970 تكاليف االستشاريني والخرباءثالثاً -

000 26٥ الخدمات التعاقديةرابعاً -

000 6٥اللوازم واملواد االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرىخامساً -

000 200 2 املجموع الكيل000 200 2 املجموع الكيل

٤1264م/٥ مشروع  المالحق والذيول



ملخص امليزانية: امليزانية املوحدة بحسب النواتج واملخرجاتامللحق السادس
بآالف الدوالرات 

األمريكية

الرتبية
العلوم 

الطبيعية

اللجنة الدولية 
الحكومية لعلوم 

املحيطات

العلوم 
االجتماعية 
واإلنسانية

الثقافة
االتصال 

واملعلومات
معهد اليونسكو 

لإلحصاء
املجموع

الناتج 1:
ضمان التعليم الجيد واملنصف 

والشامل للجميع وتعزيز فرص 
التعلم مدى الحياة للجميع

1.ED1  49 57١   -   -   -   -   -   -  49 57١

1.ED2  ٢8 8١8   -   -   -   -   -   -  ٢8 8١8

1.ED4  94 58٢   -   -   -   -   -   -  94 58٢

1.ED5  74 589   -   -   -   -   -   -  74 589

1.ED6  ٢ ١٢٢4٢ ١٢٢  -   -   -   -   -   -   ١4١

1.SHS6   -   -   -6 3٠٢   -   -   -  6 3٠٢

1.SC6   -  3 9٢8   -   -   -   -   -  3 9٢8

029 380  -   -   -   302 6  -   928 3  799 369  املجموع، الناتج 1

الناتج 2:
تعزيز التنسيق الدويل لتحقيق 

هدف التنمية املستدامة 4، ووضع 
برنامج العمل العاملي الخاص 

بالتعليم استناداً إىل البحث 
واالسترشاف واالبتكار 

2.ED7  ٢8 ٢66   -   -   -   -   -   -  ٢8 ٢66

2.ED9  3٠ 345   -   -   -   -   -   -  3٠ 345

2.UIS1   -   -   -   -   -   -  ١٠ 46١٠  ٢ 46٢

2.UIS2   -   -   -   -   -   -  ١ ١١3١ ١١  ٢3٢

2.UIS3   -   -   -   -   -   -  3 53٢  3 53٢

736 83  12٥ 2٥  -   -   -   -   -   611 ٥8  املجموع، الناتج 2

الناتج 3:
تعزيز املعارف من أجل النهوض 

بالعمل املناخي  والتنوع 
البيولوجي وإدارة شؤون املياه 
واملحيطات والحد من مخاطر 

الكوارث

3.SC1   -٢3 477   -   -   -   -   -  ٢3 477

3.SC2   -43 3٢7   -   -   -   -   -  43 3٢7

3.SC3   -7 ١67   -   -   -   -   -  7 ١67

3.IOC1   -   -3١ 8١5   -   -   -   -  3١ 8١5

787 10٥  -   -   -   -   81٥ 31  971 73  -   املجموع، الناتج 3

الناتج ٤:
تعزيز التعاون الدويل يف ميادين 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

4.SC4   -8 ٢53   -   -   -   -   -  8 ٢53

4.SC5   -8١ 67٢   -   -   -   -   -  8١ 67٢

4.UIS4   -   -   -   -   -   -١ 389  ١ 389

31٤ 91  389 1  -   -   -   -   92٥ 89  -   املجموع، الناتج ٤

الناتج ٥:
 إحكام تدابري حماية وتعزيز 
تنوع الرتاث وأشكال التعبري 

الثقايف

5.CLT1   -   -   -   -١١3 6٠9   -   -  ١١3 6٠9

5.CLT2   -   -   -   -3٠ 474   -   -  3٠ 474

5.CLT3   -   -   -   -١3 4٠7   -   -  ١3 4٠7

5.CLT4   -   -   -   -36 338   -   -  36 338

5.CLT5   -   -   -   -38 837   -   -  38 837

5.CLT6   -   -   -   -٢ ١٢68   -   -  ٢ ١٢68

5.CI1   -   -   -   -   -4 587   -  4 587

5.UIS5   -   -   -   -   -١ 686  ١ 686

206 2٥1  686 1  ٥87 ٤  933 2٤٤  -   -   -   -   املجموع، الناتج ٥

الناتج 6:
تعزيز حرية التعبري والحق يف 

االنتفاع باملعلومات

6.CI2   -   -   -   -   -١9 779   -  ١9 779

6.CI3   -   -   -   -   -١٠ 7١٠  -   ٠١ 7٠١

٤80 30  -   ٤80 30  -   -   -   -   -   املجموع، الناتج 6

الناتج 7:
تعزيز اإلدماج ومكافحة التمييز 

وخطاب الكراهية والقوالب 
النمطية

7.SHS1   -   -   -١8 ٠٢8   -   -   -  ١8 ٠٢8

7.SHS2   -   -   -١ ١٠96   -   -   -  ١ ١٠96

7.ED374 787   -   -   -   -   -  74 787

7.SHS 3   -   -   -4 395   -   -   -  4 395

7.SHS4   -   -   -١٠ 7٠5   -   -   -  ١٠ 7٠5

111 118  -   -   -   32٥ ٤3  -   -   787 7٤  املجموع، الناتج 7

الناتج 8:
تعزيز تبادل املعارف وتنمية 

املهارات يف العرص الرقمي

8.CI4   -   -   -   -   -١١ 437   -  ١١ 437

8.CI5   -   -   -   -   -9 43١   -  9 43١

8.ED8٢3 ٠7٢  -   -   -   -   -   ١3 ٠7١

939 ٤3  -   868 20  -   -   -   -   071 23  املجموع، الناتج 8

الناتج 9:
وضع معايري أخالقية وقواعد 
وأطر عمل من أجل التصدي 

للتحديات التي تطرحها االبتكارات 
التكنولوجية والتحول الرقمي

9.CI6   -   -   -   -   -5 ٢68   -  5 ٢68

   -   -   -9 474   -   -   - 9 474

 

7٤2 1٤  -    268 ٥  -    ٤7٤ 9  -    -    -    املجموع، الناتج 9

3٤٤ 119 1  200 28  203 61  933 2٤٤  100 ٥9  81٥ 31  82٥ 167  267 ٥26  املجموع، كل النواتج

تشمل امليزانية مساهمة الربنامج الرئييس  يف الربامج املشرتكة بني القطاعات واملخرجات املرتبطة بها، كما هو مبنيَّ يف اسرتاتيجية التنفيذ
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ملخص امليزانية: امليزانية املوحدة بحسب النواتج واملخرجات )تابع(امللحق السادس
بآالف الدوالرات 

األمريكية

املجموعالباب الثالثالباب الثاني - باءالباب األول

الناتج التمكيني 10:
 تعزيز الرشاكات وأنشطة التواصل واإلعالم والدعوة 

واملنارصة من أجل دعم عمل اليونسكو

  UNJM  ١5 ١4١  -   -   ٢5 ١4٢

  10.PAX1   -  3 833   -  3 833

  10.PAX2   -  689   -  689

  10.PAX3   -  ١ 87١  -   ٠ 87٠

  10.PAX4   -  ١ 4٠6   -  ١ 4٠6

  10.PAX5   -  6 ٢8٠   -  6 ٢8٠

  10.PAX6   -  ١٢ ٢9   -  ١٢ ٢9

  10.BSP2   -  8 895   -  8 895

  10.BSP3  ١ 343  ١ 343

  10.CPE1   -  ١٢ 97١٢  -   ٢ 97٢

  10.FLD1  ١3 ٠٢6  ١3 ٠٢6

  10.FLD4   -  4 ٠6١   -  4 ٠6١

  10.PPF1   -  ١٢ 47١٢  -   ٢ 47٢

  10.PPF2   -  995   -  995

112 8٥  -   971 69  1٤2 1٥  املجموع، الناتج 10

الناتج التمكيني 11:
 اإلدارة القائمة عىل املساءلة والكفاءة والفعالية

من أجل تحقيق النتائج املنشودة للمنظمة

  11.GBS1  ١٠ 585   -   -  ١٠ 585

  11.CAB1  9 486   -   -  9 486

  11.IOS1  3 73٠   -   -  3 73٠

  11.IOS2  ٢ 555   -   -  ٢ 555

  11.IOS3  ١ 35١  -   -   ٢ 35٢

  11.LA1  5 633   -   -  5 633

  11.ETH1  ١ ١9١ ١  -   -   ٢9٢

  11.GE1   -  ١ 948   -  ١ 948

  11.BSP1   -  3 ٠88   -  3 ٠88

  11.FLD2   -  ١3 376   -  ١3 376

  11.FLD3   -  6١١ ١8   -  6١١ ١8

  11.FLD5   -  ١٢ 38١٢  -   ١ 38١

  11.ADM1   -   -  6 6٠٠  6 6٠٠

  11.HRM1   -   -  3١ 777  3١ 777

  11.BFM1   -   -  ١٠ 9٢6  ١٠ 9٢6

  11.DBS1   -   -  ٢٢٢ ٢٠  ٢٢٢ ٢٠

  11.DBS2   -   -  7 8١٠  7 8١٠

  11.DBS3   -   -  ٢ 53٢  ٢ 53٢

  11.CLD1   -   -  3٠ ٠55  3٠ ٠55

  11.OPS1   -   -  ٢8 383  ٢8 383

  11.MSS1   -   -  ١٢ 888  ١٢ 888

  11.HCC1   -   -  6 ١7١  6 ١7١

  11.HCC2   -   -  3 ٢4١  3 ٢4١

0٤6 287  603 160  910 91  ٥33 3٤  املجموع، الناتج 11

1٥8 372  603 160  881 161  67٤ ٤9  املجموع، الناتجان التمكينيان

972 3التأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة

06٤ ٥سداد القروض الخاصة باالستثمارات الرأسمالية

٥38 ٥00 1  املجموع، امليزانية املوحدة
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خطة التقييم الخاصة بالوثيقة ٤1م/٥ )2022-202٥(الذيل ألف

ُوضعت خطة التقييم الخاصة بالوثيقة 4١م/5 بعد إجراء تقييم متوازن ألولويات التقييم الواردة يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل 
)أ(  التقييم وهي:  لنطاق  الرئيسية  املجاالت  الخطة عىل  بالتقييم. وتشتمل  الخاصة  اليونسكو  منها ولسياسة  واملنبثقة  )4١م/4( 
عمليات تقييم الربنامج، بما يف ذلك املوضوعات الشاملة؛ )ب( ضمان جودة عمليات التقييم يف منظومة اليونسكو؛ )جـ( التقارير 
النظامية، بما فيها التقارير السنوية واالستعراضات الجامعة لعمليات التقييم؛ )د( عمليات التقييم املشرتكة والتقييم عىل مستوى 
املنظومة. وتُعّد خطة التقييم الواردة أدناه خطة إرشادية من حيث أنها ستُعّدل بانتظام كي تواكب تغرّي االحتياجات واألولويات، 

وتبنّي عمليات التقييم املحددة التي تطلبها الهيئتان الرئاسيتان أو الجهات املانحة.

وترمي خطة التقييم إىل تقديم تغطية تقييمية كاملة لكل ناتج من النواتج يف املجاالت التي تشملها الوثيقة م/5 خالل الدورتني 
والهيئتني  اإلداريني  املسؤولني  كبار  تُجرى  التي  التقييم  عمليات  ستُزود  وبذلك،  عامني.  منهما  كل  مدة  تبلغ  اللتني  الربنامجيتني 
ثم،  ومن  القطاعات.  املتعددة  واملبادرات  الربامج  مستوى  عىل  للنواتج  أمتن  أدلة  بقاعدة  بالربامج  املعنيني  واملوظفني  الرئاسيتني 
الخاصة  االسرتاتيجية  التقارير  يف  أساسياً  إسهاماً  التقييم  عمليات  من  واملنبثقة  األدلة  إىل  املستندة  والتوصيات  النتائج  ستمثل 
بالنتائج التي تهدف إىل تحقيق جملة أمور منها تقديم اقرتاحات إلدخال تحسينات محتملة عىل الربامج وإعادة توجيهها وتكييفها.

التقييم 202٤-2022202٥-2023نطاق 

إجراء ما ال يقل عن عمليتَي تقييم ذواتي أهمية اسرتاتيجية لكل ناتج من النواتج يف املجاالت التي تشملها الربامج
الربامج يف إطار الوثيقة م/5 خالل الدورة الربنامجية ذات األعوام األربعة )إجراء ما يقارب ١٠ عمليات 

تقييم يف كل فرتة من فرتات العامني(. 

ويعرض التقريران السنويان ملرفق اإلرشاف الداخيل معلومات مفصلة عن خطط التقييم لفرتة العامني. 	

إجراء ما ال يقل عن عملية تقييم شاملة وذات 
اسرتاتيجية: أهمية 

الربنامجية  	 اليونسكو  استجابة 
لجائحة كوفيد-١9

إجراء ما ال يقل عن عملية تقييم شاملة وذات 
اسرتاتيجية: أهمية 

د املوضوع الحقاً. 	 يُحدَّ

ضمان الجودة وتقديم الدعم 
لنظام التقييم الالمركزي

دعم عمليات التقييم الالمركزية، ودعم شبكة جهات التنسيق املعنية بالتقييم، ووضع وتحديث الكفاءات 
واملوارد )بما فيها املبادئ التوجيهية( املتعلقة بإجراء عمليات التقييم الالمركزية لليونسكو وإدارتها.

النظامية تقريران سنويان ملرفق اإلرشاف الداخيل 	األنشطة 

استعراضان جامعان ملرفق اإلرشاف الداخيل  	
بشأن عمليات تقييم منجزة

تقريران سنويان ملرفق اإلرشاف الداخيل 	

استعراضان جامعان ملرفق اإلرشاف الداخيل  	
بشأن عمليات تقييم منجزة

املنظومة املشاركة يف ما ال يقل عن عملية تقييم عىل نطاق املنظومة يف كل فرتة من فرتات العامني مع الوكاالت مستوى 
الرشيكة يف منظومة األمم املتحدة من خالل إجراء عمليات تقييم أو استعراض جامع مثالً بغية رصد 

التقدم املحرز يف تحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠ و/أو االستجابة لجائحة كوفيد-١9 
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مؤرشات النواتج املقرتحة الذيل باء

عمل  يساهم  كيف  ويوضح  املساءلة  تحسني  يف  كبرياً  تقدماً   ٢٠٢5-٢٠٢٢ للفرتة  وامليزانية  للربنامج  الجديد  النتائج  إطار  يحرز 
اليونسكو يف جميع مجاالت اختصاصها يف تحقيق األهداف والنتائج االسرتاتيجية املتوسطة األجل. 

ويف إطار تحويل االسرتاتيجية املتوسطة األجل إىل برامج تشغيلية، يتمحور إطار النتائج حول تسعة نواتج )برنامجية( وناتجني 
تمكينيني تساهم فيها كل القطاعات ومرافق الخدمات الداخلية ومعاهد الفئة ١ عن طريق تنفيذ مخرجات محددة.

م تقارير يف هذا الشأن. وكما هو مبنيَّ يف مرشوع الوثيقة 4١م/5، فإن كل املخرجات، بما فيها  وسرتصد األمانة إنجاز النتائج وتقدِّ
املخرجات املتوقع تنفيذها عن طريق التعاون بني القطاعات، مشفوعة بمجموعة من مؤرشات األداء واألهداف املحددة. وحرصاً عىل 
الجدول  ُحدِّدت مجموعة مؤرشات، وهي واردة يف  النواتج،  اليونسكو يف تحقيق  املحرز واملساعدة يف تقييم مساهمة  التقدم  رصد 
التايل. وبعض هذه املؤرشات مستمد من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة التي ُكلِّفت املنظمة وحدها أو مع غريها بتقديم تقارير 
عن التقدم املحرز يف تحقيقها، أو مرتبط بها ارتباطاً وثيقاً. ويف هذه املرحلة املبكرة من التخطيط، تظل هذه املؤرشات مؤقتة وقابلة 

للتعديل عىل مدى فرتة تنفيذ الربنامج. 

املؤرشاتالناتج

الناتج 1 
ضمان التعليم الجيد واملنصف والشامل 

للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى 
للجميع الحياة 

)=مؤرش التنمية املستدامة 4-5-١( مؤرشات التكافؤ )بني اإلناث والذكور، وبني  املؤرش 1-1 
املناطق الريفية واملناطق الحرضية، وبني ُخمس السكان األقل ثراًء وُخمس السكان 

األكثر ثراًء، وفيما يخص فئات أخرى كاألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية 
واملترضرين من النزاعات، عندما تصبح البيانات متاحة( فيما يتعلق بجميع 

التعليم؛  مؤرشات 

)=مؤرش التنمية املستدامة 4-7-١( مدى تعميم )١( تعليم املواطنة العاملية، )٢(  املؤرش 2-1 
والتعليم من أجل التنمية املستدامة، واملساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان، عىل 
جميع الصعد يف )أ( السياسات التعليمية الوطنية، )ب( واملناهج الدراسية، )جـ( 

وتدريب املعلمني، )د( وتقييم الطالب؛ 

)=مؤرش التنمية املستدامة 4-3-١( عدد الشباب والكبار يف التعليم النظامي وغري  املؤرش 3-1 
النظامي والتدريب خالل االثني عرش شهراً املاضية، بحسب الجنس؛ 

)=مؤرش التنمية املستدامة 4-ج-١( نسبة املعلمني الذين تلقوا عىل األقل الحد  املؤرش 1-٤ 
األدنى من التدريب املنظَّم للمعلمني، قبل الخدمة أو يف أثناء الخدمة، الالزم 

للتدريس عىل املستوى املناسب يف بلد معني، بحسب الجنس. 

الناتج 2
تعزيز التنسيق الدويل لتحقيق هدف 
التنمية املستدامة 4، ووضع برنامج 

العمل العاملي الخاص بالتعليم استناداً 
إىل البحث واالسترشاف واالبتكار

تشاُرك األوساط التعليمية العاملية وغريها يف تحديد األولويات واملهام التعليمية  املؤرش 1-2 
العاملية وتمويلها وتنفيذها؛ 

اسرتشاد الخطط الدولية الرامية إىل تحقيق هدف التنمية املستدامة 4 باستخدام  املؤرش 2-2 
وتأثري البحوث وأنشطة االسترشاف التي تجريها اليونسكو عىل املستوى العاملي. 

الناتج 3
تعزيز املعارف من أجل النهوض 

بالعمل املناخي والتنوع البيولوجي 
وإدارة شؤون املياه واملحيطات والحد 

من مخاطر الكوارث 

عدد الدول األعضاء التي تنفذ حلوالً وخدمات كفيلة بتحقيق التحول املنشود  املؤرش 1-3 
يف مجال علوم املحيطات ألغراض العمل املناخي، واملخاطر الساحلية، والتنوع 

البيولوجي، وإدارة املحيطات؛ 

عدد الدول األعضاء الجديدة التي تستخدم الخدمات والنظم والبيانات والبحوث  املؤرش 2-3 
واملعارف املتعلقة بالنظم اإليكولوجية من أجل تقييم أثر شبكة اليونسكو العاملية 

ملحميات املحيط الحيوي، والحدائق الجيولوجية العاملية، وغريها من املواقع املتمتعة 
بتسميات اليونسكو يف استعادة التنوع البيولوجي، وحفظ التعايش مع الطبيعة يف 

وئام وتنميته وتناقله بني األجيال؛ 

عدد الدول األعضاء التي تستخدم البيانات والبحوث واملعارف العلمية املحسنة يف  املؤرش 3-3 
مجال املياه ملمارسة إدارة املياه وحوكمتها إدارًة وحوكمًة شاملتني؛ 

عدد الدول األعضاء التي عززت قدرتها عىل الصمود أمام تغرّي املناخ  املؤرش 3-٤ 
الطبيعية. واألخطار 
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املؤرشاتالناتج

الناتج ٤
تعزيز التعاون الدويل يف ميادين العلوم 

واالبتكار والتكنولوجيا 

عدد الدول األعضاء التي اعتمدت سياسات يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  املؤرش ٤-1 
ونفذتها وتابعتها، ونهضت باملساواة بني الجنسني يف مجال العلوم، وحسنت أوجه 

التقدم العلمي والتكنولوجي من خالل العلوم املفتوحة؛

عدد الدول األعضاء التي عززت قدراتها املؤسسية والبرشية يف مجال العلوم  املؤرش ٤-2 
األساسية والبحوث والهندسة، وال سيما من خالل تعليم العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات، مع الرتكيز عىل املساواة بني الجنسني.

الناتج ٥
إحكام تدابري حماية وتعزيز تنوع 

الرتاث وأشكال التعبري الثقايف

عدد الدول األعضاء التي لديها سياسات أو تدابري أو مبادرات لحماية الرتاث  املؤرش ٥-1 
وتنوع أشكال التعبري الثقايف وتعزيزهما من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

بالثقافة؛ املتصلة 

عدد الدول األعضاء التي ترشك الشباب بحرية ونشاط وجدوى يف حماية الرتاث  املؤرش ٥-2 
الطبيعي والثقايف والوثائقي وتعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية، بما يف ذلك 

ما يندرج يف السياق الحرضي. 

الناتج 6
تعزيز حرية التعبري والحق يف 

باملعلومات االنتفاع 

عدد حاالت قتل الصحفيني املؤكدة التي أدانتها املديرة العامة لليونسكو؛  املؤرش 1-6 

عدد البلدان التي تعتمد وتطبق ضمانات عىل مستوى الدستور أو النظم أو  املؤرش 2-6 
السياسات فيما يخص حصول الجمهور عىل املعلومات.

الناتج 7
تعزيز اإلدماج ومكافحة التمييز 

وخطاب الكراهية والقوالب النمطية

عدد البلدان التي اعتمدت سياسات ملكافحة االستبعاد والعنرصية والتمييز وخطاب  املؤرش 1-7 
الكراهية والقوالب النمطية، وتعزيز القدرة عىل الصمود والسالم، وترويج إقامة 

مؤسسات فعالة وشفافة وقابلة للمساءلة عىل كل املستويات؛ 

عدد الدول األعضاء التي اعتمدت سياسات اجتماعية كفيلة بإحداث التحول  املؤرش 2-7 
املنشود فيما يخص زيادة اإلدماج والحد من أوجه عدم املساواة بني الجنسني وبناء 

مؤسسات فعالة وشاملة وقابلة للمساءلة عىل كل املستويات.

الناتج 8
تعزيز تبادل املعارف وتنمية املهارات 

يف العرص الرقمي

عدد الدول األعضاء التي تدمج املنهج الدرايس النموذجي لليونسكو بشأن الدراية  املؤرش 8-١ 
اإلعالمية واملعلوماتية يف سياساتها التعليمية الوطنية؛

عدد الدول األعضاء التي تلقت دعماً يف تعزيز نهج متعدد األطراف فيما يخص  املؤرش 8-٢ 
تهيئة بيئة مؤاتية لتطوير التكنولوجيات الرقمية والناشئة.

الناتج 9
وضع معايري أخالقية وقواعد وأطر 

عمل من أجل التصدي للتحديات 
التي تطرحها االبتكارات التكنولوجية 

الرقمي والتحول 

عدد الدول األعضاء التي طبقت سياسات قائمة عىل املعايري والتوصيات وأطر  املؤرش 9-١ 
العمل الدولية لتعزيز التطبيق األخالقي للتكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء 
االصطناعي وعلم األعصاب، بسبل تشمل النهوض باملساواة بني الجنسني.
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رشح تقني الفرتاضات وحسابات تكاليف املوظفنيالذيل جيم

العادية، والحساب  امليزانية  الثابتة املمولة من  الوظائف  العامني فيما يخص  لتكاليف فرتة  تمثل ميزانية تكاليف املوظفني تقديراً 
املرتبطة  بالتعيينات  الخاصة  التقديرات  أيضاً  4١م/5  الوثيقة  وضمت  للدخل.  املدرة  والصناديق  اإلدارية،  للتكاليف  الخاص 
الثابتة،  الوظائف  املرتبط بمرشوع ال تندرج يف عداد  التعيني  أن عقود  الرغم من  الطوعية. وعىل  املساهمات  بمرشوع واملمولة من 
رأت األمانة أن من املفيد تقديم هذه التقديرات ألن التعيينات املذكورة تمثل جزءاً كبرياً من املوارد البرشية للمنظمة. ولكن خالفاً 
لحالة الوظائف الثابتة، قد تختلف التكاليف الفعلية للتعيينات املرتبطة بمرشوع عن هذه التقديرات ألن حجم العقود املرتبطة بهذا 
التعيينات يعتمد اعتماداً كبرياً عىل متطلبات موارد املرشوعات املمولة من املساهمات الطوعية والتي تُحدد عند االنتهاء  النوع من 

من وضع تفاصيل االتفاقات املعنية املربمة مع الجهات املانحة.

املوظفني.  تكاليف  ميزانية  لتقدير  العمل(  ومقر  الرتبة  بحسب  العامني  فرتة  تكاليف  متوسط  )أي  املعيارية  التكاليف  وتُستخدم 
لة خالل فرتة  د التكاليف املعيارية عىل أساس أحدث املؤرشات والتحليالت الرسمية املرتبطة باتجاهات النفقات الفعلية املسجَّ وتُحدَّ
العامني السابقة، مع مراعاة الزيادات املتوقعة يف تلك التكاليف عىل مدى فرتة العامني. ولذلك، تتضمن حسابات التكلفة املعيارية 

ما ييل:

تقدير متوسط “الدرجات ضمن الرتبة الواحدة” املتوقع يف فرتة العامني املقبلة لكل املوظفني؛ 	

التغيريات  	 عن  فضالً  العمل،  مقر  تسوية  وتصنيف  التقاعدي،  املعاش  حساب  يف  الداخل  واألجر  األسايس  للراتب  جدول  أحدث 
املتوقعة عىل أساس تطورها يف املستقبل )انظر أدناه(؛

املبادئ املتعلقة بمساهمة املنظمة يف صندوق التأمني الصحي القائم، واملساهمات الفعلية خالل فرتة العامني السابقة؛ 	

الرشوط املحدثة للبدالت والحوافز املختلفة وأنماط إنفاقها خالل السنوات املاضية. 	

وكما كان الحال يف الوثيقة 4٠م/5 )ووفقاً للفقرة 3 من القرار 37م/85(، ُخصصت اعتمادات لسداد االلتزامات الطويلة األجل 
للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة يف بند اعتماد منفصل يتعلق بكل الوظائف الثابتة. وتساوي تلك املخصصات ١% من ميزانية 

تكاليف املوظفني فيما يخص كل الوظائف بقطع النظر عن مصدر التمويل.

وأُدخلت التغيريات التالية عىل النهوج املتعلقة بميزانية تكاليف املوظفني يف الوثيقة 4١م/5:

)١(  روعيت الزيادات النظامية املتوقعة لفرتة العامني املقبلة ٢٠٢٢-٢٠٢3 يف حساب التكاليف املعيارية، ومن ثم فإن ميزانية 
لم يعد من الرضوري تغطية  أنه  املقبلة. ويعني ذلك  النظامية  الزيادات  املوظفني لكل قطاع/مكتب تتضمن تقدير  تكاليف 
الزيادات النظامية املتوقعة باستخدام البند املايل املنفصل املعنون “الزيادات املتوقعة يف التكاليف والنفقات الطارئة” )الذي 
تمويل  وعملية  امليزانية  هيكل  الجديدة  اآللية  هذه  وتبسط  4٠م/5(.  الوثيقة  إطار  يف  سابقاً  الخامس”  “الباب  يسمى  كان 
الزيادات، مع استمرار رصد تكاليف املوظفني اإلجمالية رصداً شامالً وعاملياً. وتجدر اإلشارة إىل أن تطور التكاليف املعيارية 
الحركة األساسية لتكاليف املوظفني. وأدى ذلك إىل رضورة إجراء تعديل أكرب  املاضية لم يعادل كامل  العامني  خالل فرتات 

حتى تتماىش التكاليف املعيارية مجدداً مع التكاليف الفعلية للموظفني. 

كما هو مبنيَّ يف قسم امللخص التنفيذي ويف إطار تعزيز اإلدارة املالية الحصيفة، أُدمج رسم قدره ١% يف إطار تكلفة املوظفني   )٢(
لغرض تمويل تكلفة تعويضات إنهاء الخدمة ومنح اإلعادة إىل الوطن املستحقة للموظفني الذين يرتكون املنظمة. ويُطبَّق هذا 
ل إىل الحساب الخاص لصندوق مبالغ نهاية الخدمة  الرسم عىل تكاليف املوظفني ضمن نطاق عملية كشوف املرتبات، ويُحوَّ
الذي يقوم بدوره بتمويل تلك التكاليف يف حدود األموال املتاحة من التحويالت. وسيعمم هذا الرسم عىل كل الوظائف املمولة 

من امليزانية العادية، والحساب الخاص لتكاليف اإلدارة، والصناديق املدرة للدخل. 

كما هو مبنيَّ يف قسم امللخص التنفيذي، تتضمن املناقشات الجارية مع الدول األعضاء بشأن إنشاء حساب خاص لالستثمارات   )3(
الرأسمالية واالسرتاتيجية اقرتاحات لتمويل هذا الحساب الخاص تمويالً مستداماً مع اقتطاع نسبة ١% من تكاليف املوظفني 
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امليزانية  يف   %١ والبالغة  اقتطاعها  املقرتح  النسبة  وأُدرجت  املستقبل.  يف  املال  رأس  تمويل  احتياجات  تغطية  ضمان  بغية 
املقرتحة من خالل التكاليف املعيارية املطبقة عىل مناصب املوظفني. 

ل تقدير إجمايل تكاليف املوظفني ملراعاة حركة استبدال املوظفني املتوقعة والتوقعات بشأن  تماشياً مع املمارسة السابقة، ُعدِّ  )4(
التعيينات فضالً عن الحاجة إىل شغل الوظائف الشاغرة بموظفني مؤقتني، عن طريق تطبيق عامل “الفارق الزمني”  تأخر 
عامل فارق  املوظفني  الوثيقة 4١م/5، تتضمن ميزانية تكاليف  امليزانية بنسبة مئوية معينة. وفيما يخص  - أي تخفيض 
الثابتة  للوظائف  العام  الشواغر  ملعدل  الحايل  املستوى  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  4٠م/5(.  الوثيقة  يف   %3(  %٥ نسبته  زمني 
يبلغ ١٠% تقريباً؛ ولكن يف حال مراعاة الوظائف املؤقتة املنشأة لسد الفجوات التي أوجدتها الشواغر، سيكون معدل الشغور 
املرونة  أدنى من  الزمني بنسبة 5% من أجل توفري حد  الفارق  ُحدد عامل  إىل نسبة 5%. ولذلك،  أقل بكثري وأقرب  الحقيقي 

للقطاعات/املكاتب الستخدام الوفورات الناجمة عن الوظائف الشاغرة يف االستعانة بموظفني مؤقتني.

يف الوثيقة 4٠م/5، ُحفظ مبلغ مركزي من “األموال االحتياطية املخصصة للتسويات املتعلقة باملوظفني” قدره مليون دوالر   )5(
أمريكي من أجل تمويل تكاليف إعادة تصنيف الوظائف بصفة رئيسية. وكانت هذه محاولة جديدة يف إطار الوثيقة 4٠م/5 
من أجل تنسيق عملية إعادة التصنيف تنسيقاً أفضل، ولكن يُقرتح عدم االحتفاظ بهذه األموال االحتياطية يف الوثيقة 4١م/5. 
ففي تخطيط هيكل موظفي كل قطاع/مكتب يف إطار مرشوع الوثيقة 4١م/5، أُدرجت اقرتاحات إعادة التصنيف وُحسبت 
إدارة هيكل  املكاتب/القطاعات من  الفعالية من خالل تمكني  أنه يمكن تحقيق مزيد من  األمانة  امليزانية، وترى  تكلفتها يف 

املوظفني الخاص بها مع ضمان إدارة املوارد البرشية االتساق يف التنسيق بينها.

وتتضمن التكاليف املعيارية الجديدة يف إطار الوثيقة 4١م/5 بوجه عام  عنرصاً كبرياً مخصصاً للتسوية املالية ألن تقدير التكاليف 
املعيارية لفرتات العامني السابقة كان أقل من التكاليف الفعلية، وتؤدي بذلك إىل زيادة نسبتها 7% تقريباً سيجري التخفيف من 
تأثريها عن طريق عامل الفارق الزمني البالغ 5%. أما املساهمات يف الحساب الخاص لصندوق مدفوعات انتهاء الخدمة والحساب 
تلك.  املوظفني  تكاليف  عىل  املطبقة  اإلجمالية  التكاليف  يف  عملية  ألسباب  فتُدرج  واالسرتاتيجية،  الرأسمالية  لالستثمارات  الخاص 
بالوثيقة  مقارنًة  فقط   %4 بنسبة  زيادة  4١م/5  الوثيقة  العادية يف مرشوع  امليزانية  إطار  يف  للموظفني  اإلجمالية  التكلفة  وتمثل 

4٠م/5 )354.١ مليون دوالر يف مرشوع الوثيقة 4١م/5 مقابل 34١.١ مليون دوالر يف الوثيقة 4٠م/5(.
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مرفق االدخار واإلقراض ملوظفي اليونسكوالذيل دال

النفقاتاإليرادات

املجموعاملجموع

دوالردوالر

تكاليف املوظفني:أوالً -٠٠٠ 7١٠ ١الفوائد عىل القروض لألعضاءألف -

٠٠٠ 4٢4 ٢الوظائف الثابتة )١٠(

٢4٠ ٢4األموال االحتياطية املخصصة للتأمني الصحي بعد انتهاء الخدمة

٠٠٠ ١8٠ 4الفوائد املرصفية واالستثماريةباء -

76٠ ٢5٠النفقات اإلداريةثانياً -

٠٠٠ 38٠تأمني القروضثالثاً -

٠٠٠ ٢٢5النفقات الحاسوبية *رابعاً -

٠٠٠ ١١6تكاليف أخرىخامساً -

٠٠٠ 4٢٠ 3املجموع، أوالً إىل خامساً

٠٠٠ ١7٠املساهمة يف تكلفة أتعاب مراجع الحسابات الخارجيسادساً -

٠٠٠ ١١6املساهمة يف نفقات االكتتاب يف الخدمات املرصفيةسابعاً -

٠٠٠ 7٠6 3املجموع، سادساً وسابعاً

٠٠٠ ١84 ٢الفوائد املدفوعة إىل األعضاء واألموال االحتياطية

000 890 ٥املجموع الكيل000 890 ٥املجموع الكيل

ملحوظة:  يعتمد دخل املرفق اعتماداً كبرياً عىل ظروف السوق املالية وقد تأثر سلباً بقرارات املصارف املركزية والحكومات املرتبطة باألزمة الناجمة عن 
جائحة كوفيد-١9.

وخصص املرفق أمواالً احتياطية تشغيلية لتغطية عجزه التشغييل املحتمل يف املستقبل.
أصبح نظام تكنولوجيا املعلومات الرئييس، الذي يستخدمه املرفق منذ أكثر من ٢٠ عاماً، متقادماً ويحتاج إىل تغيري. ولذلك، فإن التكاليف املقدَّرة تحت   *

بند الحاسوب يف امليزانية الواردة أعاله مقدَّمة عىل سبيل اإلرشاد فقط ألن امليزانية الفعلية لهذا املرشوع غري معروفة يف هذه املرحلة من املرشوع.
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إعادة تدوين بيانات الوثيقة ٤0م/٥الذيل هاء
 بالدوالر

األمريكي

٤0م/٥ 
المعتمدة

مشروع الوثيقة ٤1م/٥ - تغيير 
هيكل الميزانية

إعادة التنظيم 
)نقل الوظائف(

الوثيقة ٤0م/٥ 
بعد إعادة 

تدوين بياناتها التكاليف 
العامة للمقر

تكاليف أخرى

الباب األول - السياسة العامة واإلدارة

٢٠٠ 473 ١٠  )١٠٠ ٢١4( 3٠٠ 687 ١٠  الهيئتان الرئاسيتانألف -

-   اإلدارةباء -

8٠٠ ٢49 9  )4٠٠ 3١3( ٢٠٠ 563 9  اإلدارة العامة

3٠٠ ٠5٢ 7  )٠٠٠ ١٢4( 3٠٠ ١76 7  اإلشراف الداخلي

6٠٠ ٢8١ 5  9٠٠ 7١5  )١٠٠ 9٠( 8٠٠ 655 4  المعايير الدولية والشؤون القانونية

١٠٠ ٠99 ١  )7٠٠ ١8( 8٠٠ ١١7 ١  األخالقيات

8٠٠ 345 ١5  )٠٠٠ 38١ ١٢( 8٠٠ 7٢6 ٢7  اإلسهام في األجهزة المشتركة لمنظومة األمم المتحدةجيم -

800 ٥01 ٤8  900 71٥  )000 381 12( )300 760( 200 927 60  المجموع، الباب األول

الباب الثاني - البرامج والخدمات المتعلقة بالبرامج

البرامجألف -

6٠٠ 7٠4 445  )٢٠٠ ٠٢6 ١( 8٠٠ 73٠ 446  التربية

5٠٠ 477 ١56  )8٠٠ 7٠4( 3٠٠ ١8٢ ١57  العلوم الطبيعية

٢٠٠ 634 ٢6  )5٠٠ ٢٠١( 7٠٠ 835 ٢6  اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

8٠٠ 775 68  )4٠٠ 339( ٢٠٠ ١١5 69  العلوم االجتماعية واإلنسانية

9٠٠ 577 ٢٢٠  )7٠٠ ٠48 ١( 6٠٠ 6٢6 ٢٢١  الثقافة

9٠٠ 689 5١  )8٠٠ 3٢9( 7٠٠ ٠١9 5٢  االتصال والمعلومات

8٠٠ 577 ٢9  )9٠٠ 43( 7٠٠ 6٢١ ٢9  معهد اليونسكو لإلحصاء

-   )٢٠٠ ١8٢ 9٠( )7٠٠ 336 ١( 9٠٠ 5١8 9١  إدارات المكاتب الميدانية

٠٠٠ 5٠٠  ٠٠٠ 5٠٠  التمويل اإلضافي إلصالح الشبكة الميدانية

700 937 999  -   )200 182 90( )000 031 ٥( 900 1٥0 09٥ 1  المجموع، الباب الثاني - ألف

الخدمات المتعلقة بالبرامجباء -

365 579 ١6  ١65 ١٢4  -   )8٠٠ 47٢( ٠٠٠ 9٢8 ١6  قطاع العالقات الخارجية واألولوية ألفريقيا

تنسيق ورصد األنشطة الرامية إلى تحقيق األولوية المتمثلة في المساواة 
بين الجنسين

  ١ 9٢4 3٠٠ )3١  )١٠٠ ١ 893 ٢٠٠

٠35 ٢5٠ ١١  )١65 ١٢4( )٢٠٠ ٢١8( 4٠٠ 59٢ ١١  التخطيط االستراتيجي

6٠٠ 3١١ ١3  )5٠٠ ٢48( ١٠٠ 56٠ ١3  التواصل واإلعالم والمشاركة العامة

٢٠٠ 563 ١٠٢  ٢٠٠ 563 ١٠٢  المكاتب الميدانية – إدارة البرنامج وتوفير خدمات الدعم

٤00 ٥97 1٤٥  -   200 ٥63 102  )600 970( 800 00٤ ٤٤  المجموع، الباب الثاني - باء

9٠٠ 473 ١3  )9٠٠ ٢9( 8٠٠ 5٠3 ١3  الباب الثاني - جيم - برنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسية

000 009 1٥9 1  -   000 381 12  )٥00 031 6( ٥00 6٥9 1٥2 1  المجموع، الباب الثاني

-   الباب الثالث - الخدمات الداخلية

-   قطاع اإلدارة والتنظيمألف -

٢3٠ 976 6  83٠ 438 3  )١٠٠ ٢9( 5٠٠ 566 3  مكتب مساعدة المديرة العامة لإلدارة والتنظيم

4٠٠ 874 3١  )9٠٠ 7١5( )5٠٠ 3١3( 8٠٠ 9٠3 3٢  إدارة الموارد البشرية

67٠ 697 ١٠  )١3٠ ٢٠5 4( )6٠٠ 49٠( 4٠٠ 393 ١5  اإلدارة المالية

-   )١٠٠ 84١ 57( )١٠٠ 77٢( ٢٠٠ 6١3 58  الدعم التشغيلي ودعم تنظيم المؤتمرات وخدمات اللغات والوثائق

5١٠ ٠١4 ٢9  ٢١٠ 6٠٠ ٢  3٠٠ 4١4 ٢6  -   الدعم التشغيلي

89٠ 3٠3 3٠  )9١٠ ١٢٢ ١( 8٠٠ 4٢6 3١  -   تنظيم المؤتمرات وخدمات اللغات والوثائق

4٠٠ 8١6 ١7  )٠٠٠ 399( 4٠٠ ٢١5 ١8  الحلول الرقمية لألعمال
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٤0م/٥ 
المعتمدة

مشروع الوثيقة ٤1م/٥ - تغيير 
هيكل الميزانية

إعادة التنظيم 
)نقل الوظائف(

الوثيقة ٤0م/٥ 
بعد إعادة 

تدوين بياناتها التكاليف 
العامة للمقر

تكاليف أخرى

7٠٠ ١95 ١3  )٠٠٠ 7١١( )5٠٠ 99( ٢٠٠ ٠٠6 ١4  إدارة األمن والسالمة

6٠٠ 895 8  6٠٠ 895 8  التكاليف العامة للمقرباء -

٤00 77٤ 1٤8  )900 71٥( -   800 791 6  ٥00 698 1٤2  المجموع، الباب الثالث

200 28٥ 3٥6 1  -   -   -   200 28٥ 3٥6 1  المجموع، األبواب من األول إلى الثالث

الباب الرابع - التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واألموال االحتياطية 
المخصصة للتسويات المتعلقة بالموظفين

٠٠٠ ٠٠٠ ١  ٠٠٠ ٠٠٠ ١  األموال االحتياطية المخصصة للتسويات المتعلقة بالموظفين

3٠٠ 3٢5 3  3٠٠ 3٢5 3  االلتزامات الطويلة األجل للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 

١٠٠ 49١ 4  ١٠٠ 49١ 4  الباب الخامس - الزيادات المتوقعة في التكاليف

٤00 816 8  -   -   ٤00 816 8  المجموع، البابان الرابع والخامس

600 101 36٥ 1  -   -   -   600 101 36٥ 1  المجموع، الميزانية التشغيلية

-   سداد النفقات الرأسمالية

7٠٠ ٠95 3  7٠٠ ٠95 3  سداد القروض الخاصة بتجديد المقر في إطار "خطة بيلمون"

6٠٠ ٢7٠  6٠٠ ٢7٠  سداد القرض الخاص بمبنى مكتب التربية الدولي

٠٠٠ 38١ ١  ٠٠٠ 38١ ١  سداد القرض الخاص بمبنى ميوليس

300 7٤7 ٤  -   -   -   300 7٤7 ٤  المجموع، سداد النفقات الرأسمالية

900 8٤8 369 1  -   -   -   900 8٤8 369 1  المجموع الكلي، الميزانية الموحدة

)4٠٠ 374 ٢8( )4٠٠ 374 ٢8( الخصم المتصل باسترداد التكاليف اإلدارية من المساهمات الطوعية

الخصم المتعلق بالنفقات الداخلية المقدَّرة الراجعة إلى الصناديق المدرة 
للدخل

 )١٢ 359 ١٢( )٢٠٠ 359 ٢٠٠(

300 11٥ 329 1  -   -   -   300 11٥ 329 1  المجموع، صافي الميزانية
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