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 األصل: إجنليزي
 
 
 من جدول األعمال املؤقت ١٦لبند ا

 متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو

 الجزء األول

 التقرير المرحلي

 الملخص

تقريرًا عن التقدم احملرز يف ، تقّدم املديرة العامة يف هذه الوثيقة ١١م ت/١٨٩و ١٠٤م/٣٦عمًال بالقرارين 
 .متابعة التقييم اخلارجي املستقل لليونسكو

من بنود ًا وقد قام فريق العمل اخلاص املعين بالتقييم اخلارجي املستقل واملديرة العامة بصياغة ستة ومثانني بند
التسعني بعد املائة  أجنز العمل بعدد من هذه التدابري يف الدورةوقد العمل اليت صدق عليها املؤمتر العام. 

 للمجلس التنفيذي والتقدم جار يف تنفيذ كل من التدابري اخلاصة بالتوجهات االسرتاتيجية اخلمسة.

 .٩ارجراتات املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة -أوًال 

الذي دعا فيه اللس التنفيذي إىل مواصلة رصد عملية  ١٠٤م/٣٦املؤمتر العام يف دورته السادسة والثالثني القرار اعتمد - ١
متابعة التقييم اخلارجي املستقل عن طريق دراسة التقارير املرحلية الدورية اليت تقدمها املديرة العامة وأن يبدي آراته بشأ�ا يف 

 للمجلس التنفيذي. ١٩٠و ١٨٩املديرة العامة منذئذ تقريرين مرحليني إىل الدورتني شكل قرارات صرحية. وقد قدمت 

بشأن اً حتليلياً ) من املديرة العامة أن تدرج تقرير ٢١م ت/١٩٠وقد طلا اللس التنفيذي يف دورته األخرية (القرار  - ٢
واألنشطة  قيد التنفيذنفيذ مجيم التوصيات التقدم احملرز، مبا يف ذلك املعلومات عن التحديات الكربى اليت اعرتضت ت

 املخطط هلا، إضافة إىل جدول زمين واضح لتنفيذها.

ويربز اجلزت التايل التقدم الرئيسي احملرز يف إطار كل واحد من التوجهات االسرتاتيجية اخلمسة إضافة إىل حتليل  - ٣
، وهو يعرض احلالة اليت ١٦م ت/إعالم ١٩١يف الوثيقة  حملرزموجز للتحديات الرئيسية. ويرد التقرير املفصل عن التقدم ا

وصل إليها التنفيذ يف هذه الدورة احلادية والتسعني بعد املائة، وذلك بارضافة إىل الوضم الذي سبق تقدميه يف الدورة 
 قيد التنفيذ.جبدول زمين لتنفيذ التوصيات اً التسعني بعد املائة، مشفوع

 ليالتقرير المرح -ثانياً 

على الرغم من التحديات القائمة بسبا الوضم املايل، استمر إحراز التقدم منذ الدورة التسعني بعد املائة  - ٤
ها على التقييم اخلارجي املستقل، إضافة إىل تنفيذ أهداف خارطة الطريق (اليت متت مناقشت للمجلس التنفيذي يف متابعة

 .)٢٦م ت/ ١٩١حدة يف البند 

إعداد مشروعي  (أ)عة التقييم اخلارجي املستقل، فإن احلاالت البارزة األجدر باملالحظة هي: وفيما يتعلق مبتاب - ٥
احملرز يف حتقيق املزيد من الرتكيز يف االسرتاتيجية والربنامج؛  احلاليتني اللتني تبينان التقدم ٥م/ ٣٧و ٤م/ ٣٧الوثيقتني 

 متعددي القطاعات؛  لك إنشات مكتبني إقليميني إضافينيإنشات وحدات ميدانية إضافية يف أفريقيا، مبا يف ذ (ب)و
 املزيد من التدقيق يف إطار السياسة العامة للشراكات كما ورد يف اجلزت الثالث من هذا البند. و(جـ)

 مقترحة ورد في التقارير السابقة بأنها: 
 قيد اإلنجاز منجزة  لإلنجاز

    
 ٥ ١٦ ٤ الرتكيز - ١التوجه االسرتاتيجي 
 ٣ ١٦ ١ امليدان - ٢التوجه االسرتاتيجي 
 ٤ ٧ ١ األمم املتحدةاملشاركة يف أنشطة  - ٣التوجه االسرتاتيجي 
 ٧ ١٨ ٩ تعزيز نظم اردارة – ٤التوجه االسرتاتيجي 
 ٥ ٦ ٨ الشراكة - ٥التوجه االسرتاتيجي 

 ٢٤ ٦٣ ٢٣ المجموع
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جيري إجنازها كما ورد  بنداً  ٦٣أن بو  ،من بنود العمل أجنزت اً بند ٢٣ أنبد يف تقرير الدورة التسعني بعد املائة أفيو  - ٦
هي اآلن مدرجة يف ممارسات عمل املنظمة.  وهذا يشمل بنوداً  تلخيصه يف العمودين األولني املبينني يف اجلدول أعاله.

آليات منفصلة و/أو متطلبات وضم التقارير، وذلك كي يتسىن للهيئتني  أنشطة ما زالت جارية وهلا أصالً ًا ويشمل أيض
 الرئاسيتني أن متارسا عليها رقابة فعالة.

ح املديرة تخذ بنات عليه من قرارات، تقرت يرة املقبلة للمجلس التنفيذي وما ويف انتظار املزيد من املناقشات يف الدو  – ٧
 .إضافياً  بنداً  ٢٤ ز إجنامتالعامة اعتبار أنه قد 

 تعزيز تركيز اليونسكو -التوجه االستراتيجي األول 

بناتة وتشاركية لتحديد األولويات ك اهليئتني الرئاسيتني يف عملية قامت املديرة العامة خالل األشهر السابقة بإشرا
 مواضيعيةمم أولويات الدول األعضات. وضمت العملية الشاملة مناقشات  استهدفت تدقيق تركيز اليونسكو متاشياً 

الشباب، وأولوية أفريقيا، واملساواة بني اجلنسني، ومشاورات عرب ارنرتنت مم الدول األعضات والدول املنتسبة،  بشأن
 للمنظمات الدولية غري احلكومية. دولياً  ومؤمتراً 

  ٤م/ ٣٧ ركيز أفضل وجعل اليونسكو تتبوأ مكانتها يف مشروعي الوثيقتنيوترد نتائج اجلهود املبذولة لتحقيق ت
 ) ومن جماالت الربنامج.٧أقل من األهداف االسرتاتيجية ( . وتعرض كل من الوثيقتني عدداً ٥م/ ٣٧و

االقتضات. ومن حبسا  اسرتاتيجية قابلة للتطوير تتوىل اهليئتان الرئاسيتان مراقبتها وتعديلها دورياً  ٤م/ ٣٧وتعد الوثيقة 
يف تيسري قيام اهليئتني الرئاسيتني بالرصد الفعال فحسا، بل ويف  رئيسياً  مث فإن الرصد والتقييم بانتظام لن يؤديا دوراً 

 وير.وتكثيف الربنامج القابل للتط تركيزضمان 

 
وذلك كأساس )، ١٩م ت/ ١٩١وقامت مجيم قطاعات الربنامج بعمليات تقييم شاملة للربامج احلالية (القرار •

 حول عدد حمدود من أولويات الربنامج. ٥م/ ٣٧و  ٤م/ ٣٧لرتكيز مشروعي الوثيقتني 

، إىل تقدمي الدعم ٢٠١٢، الذي عقد يف تشرين الثاين/نوفمرب التعليم للجميم العاملي بشأنودعا االجتماع  •
تعليم للجميم حبلول عام السياسي الدد على املستوى الرفيم لتسريم اجلهود املبذولة يف سبيل حتقيق ال

 ، وذلك بالرتكيز على عدد حمدود من األنشطة االسرتاتيجية ذات األولوية. ٢٠١٥

اسرتعات املزيد من االهتمام بالربامج اليت تسهم يف  من أجلتنفيذية ألولوية أفريقيا  ةوجيري إعداد اسرتاتيجي •
ملساواة بني اجلنسني فهي معروضة على اللس أما نتائج تقييم األولوية املتعلقة با. مةالعا ةاألولويهذه 

  ).٢٢م ت/١٩١التنفيذي يف دورته احلالية (انظر امللحق الثاين من الوثيقة 
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االقرتاح اخلاص بإنشات مركز جديد للتحوالت  ٥م/٣٧و  ٤م/٣٧السمات االبتكارية للوثيقتني  ويعد من •
لألفكار  عاملياً  يف تعزيز اليونسكو بصفتها خمترباً االجتماعية واحلوار بني الثقافات الذي ستكمن رسالته 

فيما  ا القضايا الرئيسية اليت تواجه التمعات ودعم الدول األعضات يف إعدادها لسياسات  ولالستشراف
 ابتكارية تستجيا للتحوالت االجتماعية واالحتياجات اجلديدة للحوار بني الثقافات.

يف الوثيقة  اسرتاتيجياً  ائل ارعالم باملزيد من االهتمام باعتباره هدفاً وس وتطويروسيحظى جمال حرية التعبري  •
 .٤م/٣٧

جهود كبرية لتخفيض التكاليف اردارية كجزت من تركيز  كما جيري بذلتواصل تبسيط ممارسات العمل  سو  •
ق التقدم ارجراتات، والنظم، واآلليات اليت تدعم الربامج. ويبني حتقيق عدد كبري من غايات خارطة الطري

 احملرز. وترد خارطة الطريق يف وثيقة على حدة.

 التحديات: •
 ٤/يف هذه الظرفية، يري يف اللس التنفيذي مناقشة الرتكيز األساسي على األهداف االسرتاتيجية (م (

امة إ�ات الربامج بينما جيري تأييد النية الع الصعا سياسياً  ما تبني أن منًا ). وكثري ٥/وإجناز الربنامج (م
 يف اعتماد املزيد من الرتكيز.

 جعل اليونسكو أقرب إلى الميدان -التوجه االستراتيجي الثاني 

يف البداية. ًا كما كان مزمع كامال ً   تنفيذاً  هذه العملية نفذتإصالح الشبكة امليدانية يف أفريقيا، وس تنفيذ عملية جيري
من أجل استكمال  ٢٠١٣حبلول منتصف عام  وسيتم إنشات مكتبني إقليميني متعددي القطاعات يف أبوجا وياوندي

ونريويب. وعلى الرغم من بعض أوجه التأخر يف حتديد مكان مكتا  اكارداملكتبني اللذين مت بالفعل إنشاؤمها يف 
املكاتا ارقليمية املتعددة القطاعات اخلمسة كلها حبلول �اية عام من املتوقم أن يتم إنشات فإن أفريقيا،  جنوب
 .٢٠١٣الدعم ارداري واملايل يف أديس أبابا حبلول صيف عام  جمممم يف األصل. وسيقا كما كان مزمعاً   ٢٠١٣

املساتلة خاص ركزية يف ارصالح امليداين اجلاري، وهي عبارة عن نظام جديد لإلدارة و امل الدعامةإنشات  ومت مؤخراً 
توسيم  ومن شأنمبكاتا اليونسكو ارقليمية، وحيدد هذا النظام خطوط وضم التقارير، وأوجه املساتلة والسلطات. 

يضمن املزيد من النجاعة أن جدوى عمل املنظمة وتأثريها يف امليدان، و الالمركزيتني أن حيسن نطاق السلطة واملساتلة 
 والفعالية يف استخدام املوارد.

 عقد أول اجتماع تشاور مم جمموعة الدول العربية قبل اجتماع اللس التنفيذي يف دورة الربيم.وسي
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وافق املؤمتر العام يف دورته السادسة والثالثني على خطة بشأن ارصالح الشامل للشبكة امليدانية. وسرتكز  •
احملرز حىت اليوم  ارمجايل تقدم. ويشمل ال٢٠١٣اخلطة على أفريقيا ومن املزمم إجنازها حبلول �اية عام 

ل األشهر املقبلة يلي: إنشات أول مكتبني إقليميني متعددي القطاعات يف داكار ونريويب، والقيام خال ما
، وإنشات مكتبني وطنيني جديدين لفريق العمل املعين بدور يمكتبني إضافيني يف أبوجا وياوند بإنشات

بعد الكواريف يف جنوب السودان وكوت ديفوار، وإعداد المم  اليونسكو يف أوضاع ما بعد األزمات وما
املعين بالدعم ارداري واملايل يف أديس أبابا، وإنشات عدة وظائف يف املكاتا الفرعية/ املكاتا املتعلقة 

 باملشروعات.

كما كان   ٢٠١٤زال هناك التزام قوي بتنفيذ إصالح الشبكة امليدانية يف الدول العربية ابتداًت من عام  وما •
. وقد مت القيام مبناقشات أولية مم السلطات ذات الصلة يف عدة دول عربية بشأن اجلوانا الرئيسية يف مزمعاً 

 ريقيا واجلدول الزمين للتنفيذ.ارصالح امليداين، والدروس املستخلصة من املرحلة احلالية يف أف

 التحديات: •
  تطلا حتديد املوقم األمثل للمكتا ارقليمي يف جنوب أفريقيا مشاورات إضافية وكان هناك بعض

 حاالت التأخر يف إعداد المم املعين بالدعم ارداري واملايل يف أديس أبابا.

  وضعت على الورق، ستحتاج إىل التنفيذ وعالوة على ذلك، فإن خطوط السلطة واملساتلة اجلديدة، اليت
 .واالختبار ميدانياً 

 تعزيز المشاركة في أنشطة األمم المتحدة -التوجه االستراتيجي الثالث 

أحرزت اليونسكو تقدمًا بالغًا يف جمال تعزيز مشاركتها ودورها القيادي يف إطار منظومة األمم املتحدة بفضل جهودها 
 ستوى العاملي/املشرتك بني الوكاالت، واملستوى ارقليمي، واملستوى القطري.املستمرة، وذلك على كل من امل

 
يف آليات تنسيق منظومة األمم املتحدة على الصعيد العاملي/املشرتك بني ًا نشيطًا ما زالت اليونسكو مشارك •

ة الرفيعة املستوى ه الثاليف، وهي: اللجنة الربناجميدعائم، و يف ذلك جملس الرؤسات التنفيذيني الوكاالت، مبا
 واللجنة اردارية الرفيعة املستوى وجمموعة األمم املتحدة ارمنائية.

منظومة األمم  على صعيدوتضطلم اليونسكو بوظائف التنسيق و/أو القيادة يف عدد من املبادرات القطاعية  •
 املتحدة برمتها، كما يلي:

 جمال التعليم، ستستضيف اليونسكو أمانة مبادرة األمني العام لألمم املتحدة العاملية بشأن "التعليم  يف
أوال" اليت عينت املديرة العامة مديرة تنفيذية للجنتها التنفيذية. وقد قامت اليونسكو بدور حاسم يف 



191 EX/16 Part I – page 5 

رسة، وحتسني جودة التعليم، تصميم املبادرة اليت هلا ثاليف أولويات كربى، وهي: إحلاق كل طفل باملد
وأطراف فاعلة أخرى  املساندة للمبادرةبالعمل مم البلدان ًا وتشجيم املواطنة العاملية. وتقوم املنظمة حالي

يف نظام األمم املتحدة، وذلك من أجل حتديد األنشطة املستهدفة اليت يتعني إجنازها فيما  ا أولويات 
 ال".املبادرة العاملية بشأن "التعليم أو 

  لتقود االستعدادات اً قامت جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية بتعيني اليونسكو رمسي ٢٠١١ويف عام
، ٢٠١٣. ويف شهر شباط/فرباير ٢٠١٣للسنة الدولية للتعاون يف جمال املياه واليوم العاملي للمات عام 

 مرموقةياه حبضور رئيس هذه السنة وشخصيات استهلت املديرة العامة السنة الدولية للتعاون يف جمال امل
 أخرى.

  طلا من اليونسكو  لذياالعلمي لألمني العام لألمم املتحدة (االستشاري أما فيما يتعلق بإنشات اللس
)، فقد أجرت املديرة العامة مشاورات له ةماناأل خدمات أن تضطلم فيه بدور قيادي، مبا يف ذلك توفري

أخرى يف منظومة األمم املتحدة ومنظمات علمية. واستندت هذه  ظماتمنواسعة النطاق مم رؤسات 
صالحيات اللس وقائمة تضم خربات من  تضمن حتديداملشاورات إىل اقرتاح شامل صاغته املديرة العامة 

العلوم املختصة بقضايا االستدامة، باعتبارهم أعضات حمتملني يف سعة من مستوى رفيم ميثلون تشكيلة وا
 وستقدم املديرة العامة نتائج عملية املشاورة إىل األمني العام لألمم املتحدة.اللس. 

 لصندوق املشرتك بني برنامج األمم املتحدة ارمنائي وإسبانيا لتحقيق األهداف ا إىل مشروعاتًا استناد
ص مشرتك ارمنائية لأللفية اقرتحت اليونسكو على جمموعة األمم املتحدة ارمنائية إنشات فريق عمل خا

يف  لزيادة تعزيز إدماج املكونات الثقافية يف برامج التنمية، مبابني الوكاالت يعىن بالثقافة والتنمية، وذلك 
عمل األمم املتحدة للمساعدة ارمنائية. وأيدت جمموعة  إطار/التقييم القطري املشرتك عملياتيف ذلك 

حتت رئاسة  ٢٠١٢يف كانون األول/ديسمرب  األمم املتحدة ارمنائية إنشات فريق عمل خاص بدأ عمله
 للثقافة. ةالعام ةمكتا مساعد املدير 

  تنفيذ خطة عمل مشرتكة من امت اليونسكو يف إطار مبادرة مشرتكة بني الوكاالت بدعم الشروع يف قو
أجل سالمة الصحافيني يف مخسة بلدان أوىل هي: جنوب السودان، والعراق، ونيبال، وباكستان، وبلد 

 أمريكا الالتينية مل حيدد بعد.من 

 ،االستعراض الشامل الذي جيري كل أربم سنواتب اخلاص قرارال صياغةيف اً نشيطاً أسهمت اليونسكو إسهام •
لألنشطة التنفيذية لألمم املتحدة خالل السنوات القادمة. ويدر مالحظة أن ًا هامًا يشكل إطار  الذيو 

، يقر لإلجناز املتآزرًا خمصصًا يتضمن للمرة األوىل قسموات االستعراض الشامل الذي جيري كل أربم سن
يف جمال تعزيز متاسك وجدوى وفعالية وجناعة نظام األمم املتحدة  بارجنازات والتجارب اليت متت حىت اآلن

الذي االستعراض الشامل مث يطلا  .يف مبادرة توحيد األداتالبلدان الثمانية األصلية الرائدة  يف اخلاص بالتنمية
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من نظام التنمية التابم لألمم املتحدة أن يصوغ 'إجراتات تنفيذية معيارية' للبلدان اليت  جيري كل أربم سنوات
. وتشارك اليونسكو مشاركة كاملة يف إعداد هذه األدوات، وكانت مشاركة يف مبادرة توحيد األدات تقرر تنفيذ

 .مبواتمة العملياتقيادة العمل اخلاص 

(مبا يف ذلك متابعة مؤمتر  ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام  إعداد خطةيف عملية ًا نشيطًا و إسهاموتسهم اليونسك •
املعين خبطة منظومة األمم املتحدة  عمل) من خالل مجيم اآلليات املشرتكة بني الوكاالت، مثل فريق ٢٠ريو+
جمموعة األمم يف  باألهداف ارمنائية لأللفية وفرقة العمل املعنية ،٢٠١٥بعد عام  ملاألمم املتحدة ل التنمية

للفريق العامل املفتوح املعين بأهداف التنمية املستدامة. وقد  التابم التقين وفريق الدعم ،املتحدة ارمنائية
التنمية ملا بعد  خبطةاملعين  مل منظومة األمم املتحدةعيف إعداد تقرير فريق  بقسط وافرأسهمت اليونسكو 

يف  مواد للتفكري"، وخباصة من خالل صياغة نصبو إليهاملستقبل الذي  الوصول إىل"املعنون: ، ٢٠١٥عام 
العاملية اخلاصة بالتعليم،  املواضيعيةجمال خربتا. وتشارك اليونسكو، إىل جانا اليونيسيف، يف قيادة املشاورة 

يف ذلك ما  ا املات. وتقوم ، مبا ٢٠١٥وتسهم بنشاط يف مشاورات أخرى وثيقة الصلة بفرتة ما بعد عام 
 تقيموعالوة على ذلك،  .٢٠١٥الوطنية بشأن فرتة ما بعد عام  مكاتا اليونسكو القطرية بإجرات املشاورات

املستشار اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين بالتخطيط ارمنائي ملا بعد  اليونسكو عالقات وثيقة مبكتا
 .لالطالع على مزيد من التفاصيل) ٦م ت/١٩١(انظر الوثيقة  ٢٠١٥عام 

 ةفيها مساعد املدير  اليت شغليف إطار جمموعة األمم املتحدة ارمنائية،  ال سيماقامت اليونسكو بدور قيادي  •
وأنيط نائا الرئيسة  .هيلني كالرك السيدة ،موعةالرئيسة  نائا منصاملكتا التخطيط االسرتاتيجي  ةالعام
هذه الوظيفة بعدة مهام قيادية وثيقة الصلة باملنظومة برمتها، منها استعراض مشرتك بني الوكاالت بشأن  يف

 الطرائق املستقبلية يف جمال متويل نظام املنسق املقيم التابم لألمم املتحدة.

"نافذة  ليةاملعنية بآ اجتماع اللجنة التوجيهية ٢٠١٣ترأست اليونسكو واستضافت يف كانون الثاين/يناير  •
على  تطبيق هذا النهجلدعم  مجاعية أهم آلية متويل ت كانيت، البنهج توحيد األدات ةالتمويل املوسعة" اخلاص

أن تتواصل هذه الطريقة يف التمويل خالل السنوات املقبلة؛  يؤمل. وبعد التقييم ارجيايب، املستوى القطري
يقدموا  نظومة برمتها يف الكيفية اليت ميكن با للماحنني أنوتشارك اليونسكو يف قيادة التفكري على مستوى امل

 أموال الدعم هذه بأجنم الطرق يف املستقبل.

تواصل اليونسكو تعزيز مشاركتها على الصعيدين ارقليمي والقطري يف الفرق ارقليمية اخلاصة مبجموعة   •
األمم املتحدة ارمنائية ، والفرق القطرية التابعة لألمم املتحدة (انظر التقارير املفصلة عن هذه األنشطة يف 

 ضميمة).  ٤م ت/ ١٩١الوثيقة 
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 التحديات: •
 ونظام املنسق املقيم التابم لألمم  ملبادرة توحيد األداتالكثري من املاحنني متويلهم  أو يوقف بينما  فض

طلبات الدنيا تأن تزيد مشاركتها لضمان توفر املاملشاركة  األمم املتحدة منظماتسيتعني على املتحدة، 
 للتمويل؛

  يتطلا يف  ذلك املوظفني، و أدىن عدد من بجيري تنفيذ أنشطة ارصالح والتنسيق يف إطار األمم املتحدة
 ى املستويات يف املنظمة.علكثري من األحيان استثمار وقت املوظفني بدرجة عالية، مبا يف ذلك على أ

 نظم اإلدارةتعزيز  -التوجه االستراتيجي الرابع 

اجلدول ذي  كما سيتبني يف  - ٤جنار الكثري من التوصيات املفصلة يف إطار التوجه االسرتاتيجي إ أحرز تقدم كبري يف
ستنتهي معاجلة معظم التوصيات املتبقية، وخباصة حينما يتعلق األمر باملؤمتر العام.  ٢٠١٣وحبلول �اية عام  - الصلة
تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأن  ملا مت تسليط الضوت عليه يفاً فوفق .اهليئتني الرئاسيتنيب فقط ال تتعلق اردارةولكن 

ليونسكو ايف وحدة التفتيش املشرتكة نفسها)، ما زالت ًا ، الذي نوقش يف اللس األخري (وأيضاليونسكو تنظيم وإدارة
. ومن وجهة النظر هذه، مثة نتائج نامجة عن دراسات متضافرة لإلدارةجوانا أخرى فيما  ا  قضايا هامةتواجه 

ربامج الدولية احلكومية، واالتفاقيات اليت ستطرح يف ، وال١نظامية ملعاهد الفئة واالجتماعات ال باردارةتتعلق خاصة 
 هذا اللس.

أ) تقييم (وهي  البند إبراز جمال من الاالت الرئيسية اليت مت إحراز التقدم فيها،الرابم من هذا  اجلزتيف ورد  •
احلكومية كطريقة من  علومات عن االجتماعات الدوليةامل )بو(، اخلربات جلاناحلكومية و أويل للربامج الدولية 

 .ذلكة باملرتبطلربنامج ، مبا يف ذلك التكاليف ا طرائق تنفيذ

 التحديات اليت واجهتها الدراسات: •
  ة يف كاملصورة   بربوزال تسمح  بالغة التعقيد حبيثوتفاعالتا ًا نطاق هذه الدراسات واسم جدإن

 غضون مخسة أشهر؛

 ؛تكالاملشتواجه مجيم أنواع االجتماعات النظامية نفس  ال 

 يف  وبالتأكيديف اليونسكو،  اردارةلدول األعضات يف حتليل قضايا ا حتل حملأن  من الصعا على األمانة
 حتسينها؛قصد وضم توصيات 

  مدة طويلة  باحلاجة إليها، إذا ما مت ارقرار ،أي تغيريات ذات أمهية رحدايف ة الالزمةزمنيال املدةإن
 ؛ألن ذلك يتطلا عقد دورتني متتاليتني على األقل للمؤمتر العامبالضرورة، 
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 لكل احلكومية الرئاسية ليات الدوليةاآلالتغيريات املقرتحة خمتلف  تشملأن  ينبغيذلك،  وعالوة على 
اخلاصة،  التوصيات هاوتقدمي صة،ا اخلالدراسات وإجرائها ،بذه املهمة تضطلممن هذه اهليئات اليت  هيئة
لتدابري ارصالح املرتبطة خبارطة الطريق  املباشر ريبالتأث املتعلقةال يتماشى مم التوقعات  ما قدوهو 

 .املايل احلايلوالسياق 

 على الرغم من  ،أنه، ومن احملتمل كبرياً  اردارة جناحاً حتقيق إصالح  جمال سجل مسار اليونسكو يفمل ي
الدول األعضات إرادة  تظهرلرتشيد، ما مل ااملنصبة على هذه اجلهود  بذل يفاً ملضي قدما األويل على عزمال

 املعقدة اخلربات وساطاالنتماتات الوطنية املتنوعة أل من خالل متماسكموقف  اختاذقدرة على و متواصلة، 
تعديالت جمرد  أن تصبح هذه اهليئات، فإن األهداف ورات النوايا احلالية سوف تضعف إىل تضمهااليت 

 طفيفة؛

  بارجنليزية والفرنسية  املرفق الثاين م ت/إعالم١٩٠يف الوثيقة  .م يتعلق بقضية املساتلةهاهناك حتد آخر و
واألمانة. الرئاسيتني  هليئتنيالعالقات بني خمصا لوضم إطار للمساتلة  عناً ت األمانة تقرير أصدر  ،فقط

أوسم من ذلك بكثري. فهناك سبعة إجراتات مقررة يف خطة العمل  ،يف الواقم ،هذه املسألة غري أن نطاق
[SD2 (b and c), SD 4 (a, t, y, and z) and SD 5 (c)]  تطلبات وامل ،ر املساتلةأطإىل ة تشري مباشر

وخطوط  واملسؤوليات ،األدوار وإيضاح ،شفافية املعلوماتو ، اردارةنظم  الالزمة ملراقبةاملعلومات اخلاصة ب
نظومة التابعة ملات نظماملمجيم تقوم  بأنذلك، أوصت وحدة التفتيش املشرتكة وعالوة على  اربالغ.

وحدة التفتيش املشرتكة تقرير للمساتلة على سبيل األولوية (املرجم:  ةر مستقلأطاألمم املتحدة بوضم 
)(JIU/REP/2011/5(.  مواتمة أنفسنا إىل  اً سعيو يف األدات الفعال للمنظمة  إىل أمهية إطار املساتلةاً نظر و

الثانية األمانة إطار مساتلة موحد يف الدورة  ستقدممم أفضل املمارسات يف منظومة األمم املتحدة، 
 للمجلس التنفيذي؛ والتسعني

  ًمن ف الرابم، اجلزت ١٦م ت/١٩٠الوثيقة  يف التفصيلمبزيد من مناقشته  وردت، وكما عن ذلك وفضال
 الرئاسيتني نفسيهما اهليئتنيألن يف األجل الطويل،  نظم اردارةوضم خمططات رصالحات الصعا 

على األمانة العامة  كاد يكون مستحيالً ي مث إنهالشأن.  الررات بذصعوبة يف صياغة وإجياد توافق  انيد
 .اليت تنطوي عليها لعديد من القضايا واحلساسياتبسبا ااً سياسياً د دعميأن كن ميصياغة مقرتحات 

 وضع استراتيجية إلقامة الشراكات -التوجه االستراتيجي الخامس 

استجابة ألحد قرارات اللس التنفيذي األخري، مت تعزيز إطار السياسة العامة للشراكات االسرتاتيجية بإدماج ثاليف 
سفرات املساعي ، و واملهين مركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدريا يف الال التقينات، شبكة فئات إضافية من الشرك

ترسيخ ارطار الشامل للسياسات واالسرتاتيجيات املنفردة، أحرزت عد أن مت نية ومراكزها. وبا، ومعاهد الفئة الثاحلميدة
 أجل حتقيق أهداف اليونسكو وقيمها ومبادئها.يف تعبئة شبكة شركائها الواسعة من اً كبري اً  املنظمة تقدم
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(ثانيا) مت إعداد إطار شامل  ٢١م/ ١٩٠و ١١م ت/١٨٩(رابعاً) و ١٧م ت/١٨٧ت وتلبية ملا ورد يف القرارا •
للسياسات اخلاصة بالشراكات االسرتاتيجية. ويتضمن هذا ارطار بيانًا إمجاليًا واسرتاتيجيات منفردة 

حنة الثنائية واملؤسسات ارعالمية يتعلق بالتشارك مم عدد من اجلهات منها القطاع اخلاص واجلهات املا فيما
اليونسكو الدويل للتعليم والتدريا يف الال ، وشبكة مركز املساعي احلميدةواملنظمات غري احلكومية وسفرات 

ومعاهد الفئة الثانية. ويشتمل على معايري موضوعية الختيار الشراكات واملوافقة عليها ويديدها  التقين واملهين
 ة بالتمويل واملساتلة. فضالً عن بنود خاص

على مسؤولية فريق العمل الثالثي الستعراض تعاون أمانة  اللس التنفيذي يف دورته التسعني بعد املائةووافق  •
واللجان الوطنية واألمانة اجتماعني  العمل املؤلف من الوفود الدائمة اليونسكو مم اللجان الوطنية. وعقد فريق

األمانة مم  توصيات مرفق ارشراف الداخلي فيما  ا استعراض تعاونمثمرين، وصاغ خطة عمل لتنفيذ 
 ).٣٣م ت/١٩١اللجان الوطنية (

مليون  ٢٥اخلاص والعام مببلغ  القطاعني ممشراكة  ٢٥إبرام  ٢٠١٢منذ شهر تشرين األول/أكتوبر ومت  •
 من أهداف خارطة الطريق. ٩دوالر أمريكي، وهذا حتسن كبري أتاح حتقيق اهلدف 

منظمة غري حكومية  ١٣٠، ضم املؤمتر الدويل للمنظمات غري احلكومية ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ويف •
، ووافق ٥وم/ ٤وأعضات آخرين يف التمم املدين ملناقشة اقرتاحات املديرة العامة األولية الواردة يف الوثيقتني م/

 على املسامهة املشرتكة يف إعداد الوثيقتني.

 التحديات: •
 ر السياسة العامة قد متت صياغته، فإن تنفيذه يستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح يف حيز مم أن إطا

 بعض املقاومة للتغيري يف بعض الاالت. النفاذ. وهناك

 آلية متابعة التقييم الخارجي المستقل -ثالثاً 

للتقييم اخلارجي املستقل، وذلك  تجابةستواصل املديرة العامة إحاطة اهليئتني الرئاسيتني علماً بالتقدم احملرز يف االس - ٨
اللس التنفيذي يف دورته الثانية والتسعني بعد املائة واملؤمتر العام يف دورته  من خالل تقدمي تقرير مرحلي إىل كل من
موقم شبكي خمصا للتقييم اخلارجي املستقل يتضمن مجيم املواد  يؤمن تشغيلالسابعة والثالثني. وعالوًة على ذلك، 

اخلاص بالدول األعضات وجلا�ا  UNESCO.intمن خالل موقم  الوصول إىل املوقمومبتابعته، وميكن  التقييماصة باخل
 الوطنية.
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 مشروع القرار المقترح

 قد يرغا اللس التنفيذي يف اعتماد قرار يصاغ نصه على النحو التايل: -١٠

 إن اللس التنفيذي،

(أوًال)  ١٧م ت/١٨٧(أوًال) و(ثانياً) و ١٧م ت/١٨٦و ١٨م ت/١٨٥و ١٠٢م/٣٥بالقرارات  إذ يذّكر - ١
 ،١٠٤م/٣٦و(ثانياً) و

 ،١٦م ت/إعالم ١٩١اجلزت األول و ١٦م ت/١٩١الوثيقتني  وقد درس - ٢

رجي املستقل بالتقدم الذي أحرزته األمانة يف تنفيذ توصيات فريق العمل اخلاص املعين بالتقييم اخلا حييط علماً  - ٣
 لليونسكو وخطة عمل املديرة العامة فيما يتعلق باجلوانا التنفيذية للتقييم اخلارجي املستقل لليونسكو؛

 املديرة العامة إىل مواصلة تنفيذ التوصيات وارجراتات املزمعة؛ ويدعو - ٤

ئة تقريرًا عن التقدم احملرز يف تنفيذ من املديرة العامة أن تقّدم إليه يف دورته الثانية والتسعني بعد املا ويطلا - ٥
 ١٧م ت/١٨٦اجلزت األول وارجراتات املزمعة الواردة يف الوثيقة  ١٧م ت/١٨٦التوصيات الواردة يف الوثيقة 

 اجلزت الثاين.

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 

191 EX/16 Part III 

 الجزء الثالث ١٦م ت/١٩١ 
  
 ٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٦١البند 

 متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو

 االستراتيجية: بالشراكاتإطار السياسات الخاصة 
 استراتيجية شاملة بشأن الشراكات

 الملخص

يتناول هذا التقرير تطوير "إطار السياسات اخلاصة بالشراكات االسرتاتيجية: اسرتاتيجية شاملة بشأن الشراكات"، 
سفراء املساعي احلميدة، وشبكة مركز  وهي:ثالث فئات إضافية من الشركاء يف نطاق هذه االسرتاتيجية،  بإدراجوذلك 

، وبإدراج أهداف حمددة ونتائج ٢ين واملهين، ومعاهد ومراكز الفئة اليونسكو الدول للتعليو والتدرييف يف الال التق
 منشودة تراعي خصوصيات كل فئة من الشركاء.

 وال يرتتيف على هذا التقرير أي آثار مالية أو إدارية.

 .١٠ارجراءات املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 

 
دورته التسعني بعد املائة تأييدًا واسم النطاق البيان العام املتمثل يف "إطار السياسات  أيد اللس التنفيذي يف - ١

اجلزء الثاين) والوثيقة اليت رافقته  ٢١م ت/١٩٠اخلاصة بالشراكات االسرتاتيجية: اسرتاتيجية شاملة بشأن الشراكات" (
 ).٧م ت/إعالم ١٩٠" (بعنوان "االسرتاتيجيات املنفصلة للعمل مم كل فئة من فئات الشركاء

أن تدرج يف االسرتاتيجية ثالث فئات إضافية من  يف الوقت نفسه،، وطليف اللس التنفيذي من اليونسكو - ٢
واملهين، ومعاهد  التقينسفراء املساعي احلميدة، وشبكة مركز اليونسكو الدول للتعليو والتدرييف يف الال  وهي:الشركاء، 

 .٢ومراكز الفئة 
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 أيضاً من األمانة أن تضم أهدافاً حمددة ونتائج منشودة تراعي خصوصيات كل فئة من الشركاء. وطُليف - ٣

وقد وضعت اسرتاتيجيات منفصلة خاصة بسفراء املساعي احلميدة، وبشبكة مركز اليونسكو الدول للتعليو  - ٤
نية والتنسيق شبيهة باسرتاتيجيات الفئات ، وهي من حيث الب٢والتدرييف يف الال التقين واملهين، ومبعاهد ومراكز الفئة 

. وسُتعرض االسرتاتيجيات اخلاصة بفئات الشركاء ٧م ت/إعالم ١٩٠األخرى من الشركاء اليت جرى عرضها يف الوثيقة 
 ).٣إعالم  ١٦م ت/١٩١ارضافية الثالث على اللس بكاملها يف وثيقة إعالمية (

أهداف  يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة ليهع بعد املائة بأن تعرض وأوصى اللس التنفيذي يف دورته التسعني - ٥
حتديد األهداف والنتائج املنشودة اليت  سعيًا إىل. وقد أحاطت األمانة علمًا بذا الطليف. ولكن حمددة ونتائج منشودة

ونسكو واسرتاتيجيتها املتوسطة األجل، رأت وأن تتوافق توافقًا وثيقًا مم برنامج الي ذات رؤية مستقبليةينبغي أن تكون 
يف الدورة احلادية والتسعني بعد املائة  ٥م/٣٧أهداف ونتائج منشودة متعلقة بالوثيقة  تقدميمن السابق ألوانه  أناألمانة 

 للمجلس التنفيذي.

ذات األعوام ة الربناجمية مم الفرت  متماشية وينبغي أن تكون األهداف والنتائج املنشودة لكل فئة من فئات الشركاء - ٦
، الذي سيستعرضه اللس التنفيذي يف دورته احلادية والتسعني ٥م/٣٧مستندة إىل مشروع الوثيقة و ، ٥لوثيقة م/ل األربعة

يف وثيقة تضو   كاءمنشودة لكل فئة من فئات الشر  نتائجو دراج أهداف إبعد املائة. ولذلك، فقد يكون من األنسيف 
على اللس التنفيذي يف دورته لكي تُعرض  ،كامل االسرتاتيجية الشاملة اخلاصة بالشراكات واملتضمنة كل فئات الشركاء

بكل فئة من فئات أن يوافق اللس التنفيذي على األهداف والنتائج املنشودة اخلاصة بعد و  بعد املائة. الثانية والتسعني
هذه األهداف والنتائج املنشودة  فسوف تُلحق الشركاء، وبعد أن يوافق عليها املؤمتر العام، إذا اعُترب أن ذلك ضروري،

ويف املستقبل، سيجري عرض األهداف والنتائج املنشودة لكل فئة من فئات الشركاء على  .املعتمدة ٥م/٣٧بالوثيقة 
 . املعنية ٥شكل ملحق للوثيقة م/

 عقيفومن أجل حتقيق الوضوح والشفافية وجعل "االسرتاتيجية الشاملة اخلاصة بالشراكات" متاحة مبجملها،  - ٧
الدورة الثانية والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي، سيجري عرض االسرتاتيجية الكاملة اليت تضو مجيم فئات الشركاء، 

 .على موقم ارنرتنت التابم لليونسكو اخلاص بالشراكاتيف القسو فضالً عن األهداف والنتائج املنشودة، 

، فسوف يستمر نشرها، على أساس فرتة ٥الوثيقة م/ ذات العامني يف انيةأما أهداف تعبئة املوارد املرتبطة بفرتة امليز  - ٨
العامني، يف الربنامج ارضايف التكميلي. وعلى النحو ذاته، سيتاح الربنامج ارضايف التكميلي بوسائل خمتلفة، منها النشر 

 .على موقم ارنرتنت التابم لليونسكو اخلاص بالشراكات يف القسو

، وفقاً املة اخلاصة بالشراكاتسألة تقدمي تقرير يف كل فرتة عامني عن تنفيذ االسرتاتيجية الشوفيما يتعلق مب - ٩
(ثانياً)، طاا اللس التنفيذي علماً بأنه سيكون من الصعيف تطبيق  ٢١م ت/١٩٠من قرار اللس  ١٢لفقرة حكام األ
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و، ألن إطار التعاون مم هذه اهليئات يسرتشد اليت تعمل حتت رعاية اليونسك ٢هذا البند على معاهد ومراكز الفئة 
تصوييف)، اليت وافق عليها املؤمتر العام يف  ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥ تانباالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة اخلاصة با (الوثيق

 ).١٠٣م/٣٥دورته اخلامسة والثالثني (القرار 

 القرار المقترح

 ضوء ما تقدم، قد يود اللس التنفيذي اعتماد مشروع قرار ينص على ما يلي: على -١٠

 إن اللس التنفيذي، 

(ثانياً) الذي طليف فيه من املديرة العامة أن تدرج برنامج سفراء املساعي  ٢١م ت/١٩٠بالقرار  إذ يذّكر - ١
يف  ٢احلميدة وشبكة مركز اليونسكو الدول للتعليو والتدرييف يف الال التقين واملهين ومعاهد ومراكز الفئة 

املديرة العامة أن حتدد األهداف  إطار االسرتاتيجية الشاملة اخلاصة بالشراكات، والذي طليف فيه أيضًا من
احملددة والنتائج املنشودة من اسرتاتيجيات الشراكة، مم مراعاة خصوصيات كل فئة من الشركاء، وأن 

 ،تقدمها إليه يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة

ت "إطار السياسات اخلاصة بالشراكا ، وعنوا�ااجلزء الثالث ١٦م ت/١٩١الوثيقة  وقد درس - ٢
اليت تضو  ٣إعالم  ١٦م ت/١٩١والوثيقة  ،االسرتاتيجية: اسرتاتيجية شاملة بشأن الشراكات"

اسرتاتيجيات منفصلة للعمل مم برنامج سفراء املساعي احلميدة وشبكة مركز اليونسكو الدول للتعليو 
 ،٢والتدرييف يف الال التقين واملهين ومعاهد ومراكز الفئة 

املنفصلة للعمل مم سفراء املساعي احلميدة وشبكة مركز اليونسكو الدول للتعليو االسرتاتيجيات ب رحيفي - ٣
 ؛ ٣إعالم  ١٦م ت/١٩١، الوارد بيا�ا يف الوثيقة ٢والتدرييف يف الال التقين واملهين ومعاهد ومراكز الفئة 

ذات األعوام حمددة ونتائج منشودة تتوافق مم الفرتة الربناجمية  اً من املديرة العامة أن تقدم أهداف ويطليف - ٤
ثيقة تضو كامل االسرتاتيجية الشاملة اخلاصة بالشراكات واملتضمنة كل فئات و يف  ٥/م٣٧ األربعة للوثيقة

الحقة  ٥، وأن تتأكد من أن كل وثيقة م/الثانية والتسعني بعد املائة اللس التنفيذي يف دورته، إىل الشركاء
لكل فئة من فئات الشركاء اليت تشملها االسرتاتيجية  ألهداف والنتائج املنشودةاحتتوي على ملحق يضو 

 الشاملة اخلاصة بالشراكات؛

باالسرتاتيجية الشاملة اخلاصة بالشراكات اليت تضو الفئات التالية من الشركاء (سفراء املساعي  طيط علماً و  - ٥
)، ٢احلميدة، وشبكة مركز اليونسكو الدول للتعليو والتدرييف يف الال التقين واملهين، ومعاهد ومراكز الفئة 
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على اخلاص بالشراكات  يف القسواألهداف احملددة والنتائج املنشودة، اليت سيجري عرضها  أيضاً وتضو 
 .للمجلس التنفيذي الثانية والتسعني بعد املائة عقيف الدورة موقم ارنرتنت التابم لليونسكو

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، مبا يضمه  ٢بأن إطار التعاون مم معاهد ومراكز الفئة  وطيط علمًا كذلك - ٦
متعلقة بتقدمي التقارير بشأن التعاون مم هذه الكيانات، يسرتشد باالسرتاتيجية املتكاملة  أحكاممن 

تصوييف)، اليت وافق عليها املؤمتر العام يف دورته  ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥ تانوالشاملة اخلاصة با (الوثيق
 ).١٠٣م/٣٥اخلامسة والثالثني (القرار 

اتيجية لتقرير املوحد األول اخلاص بفرتة العامني بشأن االسرت من املديرة العامة أن تقدم ا يضاً أويطليف  - ٧
 إىل اللس التنفيذي يف دورته اخلامسة والتسعني بعد املائة. الشاملة اخلاصة بالشراكات

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 
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 الرابعالجزء  ١٦م ت/١٩١ 
  
 ١٥/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٦١البند 

 متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو

 الجزء الرابع

 متابعة تقرير وحدة التفتيش المشتركة بشأن تنظيم وإدارة اليونسكو

 الملخص

"(...) تقدم إليه يف على وجه اخلصوص، من املديرة العامة أن  ٢٢م ت/١٩٠اللس التنفيذي، مبوجب قراره  يطلب
دورته احلادية والتسعني بعد املائة تقريراً يستعرض مجيع الصعوبات الناشئة عن تداخل املهام واحتمال تضارب الرتتيبات 

الكفيلة مبعاجلة هذه الصعوبات"؛ و"يقرر إدراج هذا البند يف  اإلدارية يف اليونسكو، ويتضمن اقرتاحات بشأن السبل
جدول أعمال دورته احلادية والتسعني بعد املائة بغية تقدمي توصية إىل املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني بشأن سبل 

من تقرير وحدة  ١بالتوصية  احلد من أوجه تداخل املهام ومن احتمال تضارب الرتتيبات اإلدارية"؛ و"(...) فيما يتعلق
عما نفذه فريق كبار املوظفني اإلداريني [خبصوص عملية  اً تقرير  أن تقدمالتفتيش املشرتكة، يطلب من املديرة العامة 

الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، وأن  ٧و ٦و ٥و ٤و ٢التغيري]"؛ و"أن حترص على متابعة تنفيذ التوصيات 
 ه احلادية والتسعني بعد املائة تقريراً عن حالة تنفيذ هذه التوصيات."تقدم إليه يف دورت

 هذه الوثيقة استجابة هلذا الطلب.وأعدت 

، فإنه ليس باإلمكان أمهية بالغةذه اآلثار هلاآلثار املالية واإلدارية املرتتبة على ذلك: على الرغم من احتمال أن تكون 
 امليزانية.حتديد حجمها من منظور ختطيط اً حالي

 .١٦الفقرة  انظرمشروع القرار املقرتح: 
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 المقدمة

يعرض اجلزء ألف من هذه الوثيقة معلومات عن أنواع االجتماعات الدولية احلكومية باعتبارها وسيلة لتنفيذ  - ١
الوثيقة  ذه اهليئات. وتقدمباملرتتبة عليها. ويرد يف ملحق هذه الوثيقة قائمة  املصروفاتالربنامج ويقدم تقديرات عن 

 دراسة حتليليةتتضمن  ١٥م ت/إعالم ١٩٠، املرفقة بذا البند، نسخة مستوفاة من الوثيقة ٢إعالم  ١٦م ت/١٩١
 ة والتكاليف اخلاصة بذه اهليئات.يحكام اإلدار األمفصلة عن 

 اختاذها خلفض املصروفاتتقدمي معلومات عن التدابري اليت قد يلزم بغية  ذات الصلةلمسائل ل ويعرض اجلزء باء حتليالً 
 بعقد هذه االجتماعات. فيما يتعلق زيادة الكفاءةو 

 .حالة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة متابعة عن معلوماتاجلزء جيم من هذه الوثيقة  ويوفر

 المرتبطة بهاوالتكاليف اجتماعات البرنامج باعتبارها وسيلة لتنفيذ البرنامج  الجزء ألف:
 )٢إعالم  ١٦م ت/١٩١أيضاً الوثيقة  انظر(

أو اليت تدعو  إىل عقدهاالقائمة الواردة يف امللحق)، اليت تدعو اليونسكو  انظرتنقسم اجتماعات الربنامج ( - ٢
 باالشرتاك مع الوكاالت املتخصصة، إىل الفئات الثماين التالية:إىل عقدها اليونسكو 

 متثيلي اجتماعات ذات طابع (أ)

 مؤمترات دولية على مستوى الدول؛ - ١الفئة  )١(
 ؛دولية على مستوى الدولالؤمترات اجتماعات دولية حكومية، غري امل - ٢الفئة  )٢(
 مؤمترات غري حكومية؛ - ٣الفئة  )٣(

 اجتماعات ليس هلا طابع متثيلي: (ب)

 دولية؛ مؤمترات - ٤الفئة  )٤(
 جلان استشارية؛ - ٥الفئة  )٥(
 جلان خرباء؛ - ٦الفئة  )٦(
 حلقات تدارس ودورات تدريبية ودورات جتديدية؛ - ٧الفئة  )٧(
 ندوات. - ٨الفئة  )٨(
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مليون دوالر لتنظيم املؤمترات وحلقات العمل والتدريب. غري  ١٦,٣قدره  مبلغاً  ٢٠١١أنفقت اليونسكو يف عام  - ٣
 اهليئتني الرئاسيتني املتعلقة باجتماعات والرتمجة التحريرية وإنتاج الوثائقالرتمجة الفورية شمل تكاليف يال  املبلغ اأن هذ

تنظيم هذه املرتبطة بتكاليف املوظفني  فإنعن ذلك،  ). وفضالً لفرتة عامنيمليون دوالر  ٨,٣(اليت تقدر حبوايل 
 رج يف هذه األرقام.ال تد هي بالفعل كبرية ولكنهااالجتماعات والتكاليف اليت تتحملها املنظمات املشاركة 

 الدولية الحكومية اتاجتماعات الهيئ

املصروفات املباشرة . وقد بلغت ٢٠١١-٢٠١٠يف فرتة العامني  الدولية احلكومية اتلهيئل اجتماعاً  ١٠١ُعقد  - ٤
يشمل ذلك تكاليف موظفي  والمليون دوالر  ٣,٩٢، واليت حتملتها اليونسكو، على هذه االجتماعات ليت ترتبتا

 ٣,٠اليونسكو املنو  بم تنظيم وإعداد وخدمة هذه االجتماعات. ويقّدر أن اليونسكو حتملت خالل فرتة العامني حنو 
 مليون دوالر لتغطية تكاليف املوظفني املرتتبة على تنظيم هذه االجتماعات.

 االجتماعات يف الرسم البياين الدائري التايل:ويرد توزيع التكاليف املباشرة املرتتبة على هذه  - ٥

 

 اجتماعات الهيئتين الرئاسيتين

للدول األعضاء واألمانة على الشغل الشاغل  اهليئتني الرئاسيتنيالسبل الكفيلة خبفض تكاليف تشغيل  ميثل إجياد  - ٦
إىل إجراء إصالحات مستمرة ألساليب  . وذلك ما دعاإتاحة املوارد اليت ميكن ختصيصها لتنفيذ الربنامج بغيةحد سواء 

 .وما إليه الوثائق وحجمعن إصالحات أخرى أجرتا األمانة بشأن الفعالية  ، فضالً اهليئتان الرئاسيتان العمل حظيت مبوافقة

ليون م ٤,٤مليون دوالر إىل  ٥,٥امليزانية التنفيذية للمؤمتر العام لفرتة العامني من اخنفضت وخالل العقد املنصرم،  - ٧
مليون دوالر  ٦,١مليون دوالر إىل حوايل  ٦,٥امليزانية التنفيذية للمجلس التنفيذي من كما اخنفضت ،  تقريباً  دوالر
 الصعب الوضع املايل وبغية مواجهةمليون دوالر).  ١٠,٥ حنومليون دوالر إىل  ١٢من  إمجالياً  ضاً اما ميثل اخنف (أي
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يستقر مستوى املصروفات لفرتة  كي لرتشيدفرتة العامني احلالية، مت حتقيق وفورات إضافية والقيام مبزيد من ا شهدتهي ذال
حتقيقه يضاهي الثلث مت  اً اقتطاعآثار التضخم،  بصرف النظر عنمليون دوالر. وميثل ذلك،  ٨,٣ يف حدودالعامني 

وتكاليف سفر أعضاء  ؤقتنياملوظفني امل اتا، ارتفعت تكاليفذ الفرتة، خالل جيدر التذكري بأنهخالل عقد من الزمن. و 
اللس التنفيذي والتكاليف األخرى حبيث إن اجلزء األكرب من الوفورات حتقق عن طريق خفض مدة االجتماعات وترشيد 

 الوثائق.

ذلك، تقدر تكاليف املوظفني املنو  بم تقدمي خدمات الدعم الجتماعات اهليئتني الرئاسيتني مببلغ  وإضافة إىل - ٨
قسم املؤمترات واللغات والوثائق التابع ل وتسعة ماليني دوالر مانة اهليئتني الرئاسيتنيمليون دوالر (مليوين دوالر أل ١١,٠

 ١٩,٣لة احلالية الجتماعات اهليئتني الرئاسيتني لفرتة العامني إىل )، مما يرفع التكلفة الشاملقطاع إدارة خدمات الدعم
 ).٥م/٣٦مليون دوالر يف إطار امليزانية املعتمدة  ٢١,٥مليون دوالر (

اخلريفية للمجلس  دورةالوثائق ما قبل ذلك، فإن عدد صفحات  تعني بذهلا لتحقيقوكمثال عن نوع اجلهود اليت  - ٩
ما قبل الدورة احلادية والتسعني  وثائققدر عدد صفحات يصفحة، يف حني  ١٢٠٠كثر من بلغ أ ٢٠١٠التنفيذي لعام 

 صفحة. ٦٠٠بعد املائة املقبلة حبوايل 

 نصف.اللتصل إىل  الثمانينياتمنذ  واخنفضت مدة انعقاد اجتماعات اهليئتني الرئاسيتني تدرجيياً  -١٠

. وجرت آخر زيادة عقب أعضاء اليونسكومع تزايد عدد  ياً متاش تدرجيياً  اللس التنفيذي وتزايد عدد أعضاء -١١
، اليت مت مبوجبها إضفاء الطابع الدويل احلكومي على عمل اللس التنفيذي، ١٩٩١عملية اإلصالح الدستوري لعام 

 .عضواً  ٥٨إىل  عضواً  ٥١أدى إىل زيادة عدد أعضائه من  مما

، فإن العديد من املناقشات اليت أجرتا اهليئتان التقييم اخلارجي املستقلو وحدة التفتيش املشرتكة ومن وجهة نظر  -١٢
نظر ينبغي أن يرمبا و . قدر متواضعبالرئاسيتان والقرارات اليت اختذتا على مر السنني مل تتناول مسألة حتسني اإلدارة إال 

 .سينات إضايف وال سيما يف تقاسم املهام لتفادي االزدواجيةاملؤمتر واللس التنفيذي يف إجراء حت

 على دورة الربجمة آثار تغيري تتضححاملا  هليئتني الرئاسيتنياانعقاد دورات  ميكن إعادة النظر يف وترية و/أو مدةو  -١٣
 الذي يقع على عاتقه وعلى جدول أعماله. عبء العمل

 والخطوات المقبلة المحتملةالتحليل  الجزء باء:

 درسهايلكي  النقا  التالية تسليط الضوء علىإىل حتليل أجري لعينة منتقاة من هذه االجتماعات، مت  استناداً  -١٤
 وهي كاآليت: اللس التنفيذي
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قراراً يرتتب عليه ال تتخذ أية جلنة أو أية هيئة أخرى من النظام املايل لليونسكو على أنه: " ١٣,١تنص املادة  •
وقد جيدر  ."مصروفات قبل أن يصلها تقرير من املدير العام عن اآلثار املالية واإلدارية لالقرتاح موضع الدراسة

) بشأن التعدد JIU/REP/2011/4أوصت يف تقريرها ( وحدة التفتيش املشرتكةالتذكري يف هذا املقام بأن 
ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تتوىل، عند إنشاء هيئات التشريعية  ي للهيئاتينبغاللغوي مبا يلي: "

مؤسسية جديدة حتتاج إىل توفري خدمات املؤمترات، وضع اخلطط اخلاصة بتوفري املوارد الالزمة من ميزانياتا مبا 
 يتفق وعبء العمل اإلضايف الناجم وال سيما فيما يتعلق بالرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية".

 ة للهيئات الدولية احلكومية، فإنالنظم األساسيلئن كان املؤمتر العام هو الذي يضع  ورد آنفاً، كما غري أنه،
لتواتر اجتماعاتا، ًا ووفق الداخلي هانظامبناًء على  اهليئات الفرعيةهي اليت تنشئ  اللجان الدولية احلكومية

. ويؤدي ذلك يف االعتبار اهليئات الفرعيةتلك  خذ التكاليف املرتتبة على اجتماعاتأما يتم ذلك دون  وغالباً 
لكامل اآلثار املالية قبل إنشاء أية هيئة  فحص مسبقإىل عدم التحكم يف املصروفات. ومثة حاجة إىل إجراء 

كاليف سفر تسديد ت الدول األعضاء تويليف اختاذ تدابري مثل  النظر ينبغيفرعية. وإضافة إىل ذلك، 
وتعبئة األموال اخلارجة عن امليزانية الالزمة لعقد هذه االجتماعات.  هليئات الفرعيةا يف اجتماعات املشاركني

األموال الالزمة لتغطية مصروفات اهليئات غري  تأيتأن  ،أقل تقديرعلى  ،يبدو من املنطقي ويف مجيع األحوال،
 اآلنمتثل بعد  وأال امليزانية، ة عنخارج مصادر "النظامية" (أي املصروفات اليت مل يتوقعها املؤمتر العام) من

 ة.العادي يزانيةامل على عبئاً 

الدول األعضاء  قيام إمكانيات مواصلة استكشاف ينبغيوبالنظر إىل الوضع املايل الراهن لليونسكو،  •
أن هذه املمارسة متبعة يف بعض احلاالت (مثل  منالجتماعات الدولية احلكومية. وعلى الرغم باستضافة ا

على  ينبغي تشجيع هذا النهج ه)، فإناللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجياو مركز اليونسكو للرتاث العاملي 
التقارير تتضمن و  التكاليف اليت تتحملها امليزانية العادية لليونسكو. إىل خفضذلك  وسيؤدينطاق أوسع. 

اجلزء األول (ألف) املزيد من التفاصيل عن مجيع املبادرات اجلارية يف هذا  ٤ت/م ١٩١القطاعية يف الوثيقة 
 الصدد.

أنه ال ميكن  ملسّلم بهمن الئن كان و ، مت عقد اجتماع هليئة فرعية عرب االتصال الصويت. ويف إحدى احلاالت •
تنظيم اجتماعات "عن بعد" للهيئات الدولية احلكومية يف مجيع األحوال، بالنظر إىل الطابع الرمسي الذي 
تكتسيه هذه االجتماعات وخدمات الرتمجة الفورية اليت تقتضيها، فإنه ينبغي االستعانة بالوسائل التكنولوجية 

 .لتحسني فعالية التكاليف) الالس الدولية احلكوميةمكاتب  (مثل اهليئات الفرعيةلدى عقد اجتماعات 

إجراء بعض التغيريات يف وترية ومدة  يتيحه أن نمن شأ مدة دورة الربنامج من سنتني إىل أربع سنواتوإن تغّري  •
د يف إعدااملسامهة  يتعلق بوضع الربامج يف إطارباإلدارة، فالكثري من هذه االجتماعات  اخلاصةاالجتماعات 
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إىل  باإلدارة اخلاصة /أيام االجتماعاتاالجتماعاتخفض عدد كقاعدة عامة ميكن   ولعله. ٥الوثيقة م/
 النصف.

هياكل إدارة هذه فيما يتعلق بطبيعة املناقشات اليت جتري داخل  أحياناً  بعض اخللط هناكأن  كما أصبح جلياً  •
بشأن الربنامج واالسرتاتيجية وأثرها على القرارات اليت تتخذها اهليئتان الرئيسيتان لليونسكو. ومن  اهليئات

أن القرارات النهائية هلذه اً متام يكن من املفهومالواضح يف هذا الصدد أنه ال ينبغي إجراء تلك املناقشات مامل 
 اهليئةلعام هو الذي ميلك القرار النهائي بوصفه اهليئات الدولية احلكومية ما هي إال توصيات وأن املؤمتر ا

املختلفة على صعيد املنظمة ككل. وقد  أولويات اإلنفاق بنياملعنية بتحقيق التوازن يف امليزانية  العلياالتشريعية 
املناقشات بشأن الربجمة والتنفيذ يف هذه اهليئات، وما يرتتب عليها من  يتمثل احلل األبسط يف إجراء

وليس قبل ذلك. وإضافة إىل ذلك ميكن بذل جهود  ٥الوثيقة م/ باعتماد املؤمتر العام قياممصروفات، بعد 
 .لالزمة هلاا اتإلعادة النظر يف حجم هذه اهليئات واحتياجاتا، ومدة انعقاد دوراتا وخدمات املؤمتر 

كما هو   ومتثل تكاليف الرتمجة الفورية احلصة األكرب من النفقات املباشرة املرتتبة على تنظيم هذه االجتماعات •
وتقدمي خدمات الرتمجة  إنتاج الوثائقب باللغات اخلاصة ةالسياس رسم البياين أعاله. ففي حني تقضيمبني يف ال
 فيما يتعلق) والروسية والصينية والعربية والفرنسيةجنليزية سبانية واإلاإل(بلغات العمل الست الفورية 

، يف توفري خدمات عند اإلمكانالنظر،  على تنص أيضاً  ةالسياس هذهباالجتماعات الدولية احلكومية، فإن 
وليس إليها. غري أن دراستنا أظهرت أن الرتمجة  سبانية والروسية والصينية والعربيةاإلالرتمجة الفورية من اللغات 

النظام األساسي األصلي  ومن ذلك مثًال أن .احلاالت يف كل غات الستلية توفَّر يف كال االجتاهني بالالفور 
عمل لمجلس أربع لغات ل أنعلى  بالفعل ينص كان  لمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويلل

قرار صادر عن املؤمتر  النظام مبوجبمت تعديل هذا ، غري أنه جنليزية والروسية والفرنسيةسبانية واإلاإلوهي: 
اللغات الست،  تستخدم حالياً وباتت ، على حنو صارم اخلاصة باللغات ةالسياس تطبيقل) ٩١م/٣٣(العام 
تقليص إمكانية النظر يف  وعليه فإن. الرتمجة الفورية والرتمجة التحريريةب املتعلقةصروفات امل زيادةأدى إىل  مما

ذاتا، من شأنه أن حيقق  ةالسياسكما هو منصوص عليه يف   ،ما أمكن ذلككلخدمات الرتمجة الفورية،  
معاجلة مسألة عدد لغات العمل املستخدمة من خالل  كحل بديلكن  وميالرتمجة الفورية.  تكاليفوفورات يف 
باملؤمتر العام علق (اليت يتم فيها اختاذ مجيع القرارات) وخمتلف اهليئات الفرعية. ففيما يت عامةاليئة التمييز بني اهل

القرار الذي اختذته الدول األعضاء ذاتا باستخدام  يبدو من الواضح، استنادًا فقط إىل، واللس التنفيذي
أثناء املداوالت بشأن مشروعات القرارات، وهي شاشات تعمل باللغتني اإلجنليزية والفرنسية،  شاشات العرض

 .اهليئات الفرعية التوجه حنو استخدام لغتني فقط يف مجيع حتث علىقد  ةالعملي االعتباراتأن 

نفسيهما جتدان من املستحيل تقريبًا حىت  ني الرئاسيتنياهليئت ويصعب اختاذ قرار بشأن النهج األكثر فعالية، إذ إن -١٥
ميكن أن  مقرتحات صياغة. كما يصعب على األمانة بعيدة املدىالاإلصالحات بشأن  اآلراء يف لوصول إىل توافقا اآلن
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النظر يف اللس التنفيذي  على يقرتح، يهاليت تثريها تلك املسائل. وبناًء عل ساسياتإىل كثرة احل نظراً  حتظى بدعم سياسي
تحقيق لتوصيات عملية  ضعو الموعات اإلقليمية من أجل  مجيعإنشاء فريق حمدود العضوية، يضم ممثلني من  استصواب

 .فيضاً يبدو معقوالً ختهدف ختفيض التكاليف 

 الوضع فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة :الجزء جيم

 عن الوضع آخر المعلوماتو جدول التوصيات 

 :١التوصية 

ينبغي للمديرة العامة إنشاء فريق مخصص وموسع ليكون مسؤوًال عن عملية إدارة التغيير. وينبغي أن يتولى 
 رئاسته منسق متفرغ من كبار الموظفين في مجال إدارة التغيير، يقود العملية ضمن إطار زمني مدته سنتان.

 :آخر المعلومات عن الوضع

استجابة هلذه  عمل معين بإدارة التغيري حتت قيادة نائب املديرة العامة، مت إنشاء فريق جرى العمل بذه التوصية.
إدارة العملية يومًا بيوم، وتنسيق عملية إدارة التغيري من خالل ها باملديرة العامة نائب . وإضافة إىل ذلك، كّلفتالتوصية

وُعقد أول اجتماع  من الوسائل املناسبة.جلنة إدارة الربنامج وجلنة اخلدمات الداخلية وأفرقة العمل املخصصة وغريها 
جلنة اخلدمات  مشرتك بني اجتماعيف إطار  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ١٧لفريق العمل املعين بإدارة التغيري يف 

خالل العامني  جرتاإلصالح اليت  العامة لعملية. وقد ركز االجتماع على الاالت الربنامججلنة إدارة و  الداخلية
الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ جدول األعمال  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٢١عقد االجتماع الثاين يف املاضيني. و 

اخلاص بإصالح املنظمة والنظر يف عدد من التحديات اإلدارية اليت ستواجهها اليونسكو يف املستقبل، يف إطار اإلعداد 
وتستند عملية إدارة التغيري إىل املقرر عقد اجتماعني إضافيني يف آذار/مارس وأوائل نيسان/أبريل. ومن . ٤م/٣٧للوثيقة 
 .التقييم اخلارجي املستقل لليونسكو عن املنبثقةت التوصيا

، وعلى من خالل اهليئات اليت جرى إنشاؤها بالفعلعن ذلك، تتوىل املديرة العامة قيادة وإدارة عملية التغيري الشامل  وفضالً 
 .الربنامجفريق كبار املوظفني اإلداريني، يف إطار مبادرات خاصة حتت إشراف جلنة اخلدمات الداخلية وجلنة إدارة  رأسها

 :٢التوصية 

ينبغي للمديرة العامة إصدار مذكرة إدارية تبين فيها بمزيد من الوضوح المهام والمسؤوليات المنوطة بالهياكل 
 كبار الموظفين اإلداريين في إطار تفويض السلطة.اإلدارية القائمة وتفاعلها مع لجان  

 آخر المعلومات عن الوضع:

جلنة اإلدارة على املوقع اإللكرتوين التايل:  صالحيات. وميكن الطالع على إن العمل جار بذه التوصية
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)http://myintranet.hq.int.unesco.org/en/SMT/Pages/default.aspx( عندما يقتضي األمر ذلك. وسيتم مراجعتها. 

 :٣التوصية 

ينبغي للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي الحرص على أن تكون القرارات المتعلقة بالهيكلية الميدانية واالنتشار 
الميداني متوافقة تماماً مع النتائج التي تمخض عنها النقاش حول التركيز االستراتيجي واألولويات المستقبلية 

 للمنظمة.

 المعلومات عن الوضع:آخر 

لقد مت وضع اإلصالحات امليدانية اجلارية وما يرتبط با من نشر ميداين للموظفني وجيري . إن العمل جار بذه التوصية
اللس التنفيذي العملية عن كثب وسوف يتم  حاليًا تنفيذها يف توافق تام مع األهداف العامة لربنامج املنظمة. ويتابع

 .٢٠١٣البدء بإجراء تقييم بعد استكمال املرحلة األوىل اخلاصة بأفريقيا حبلول �اية عام 

 :٤التوصية 

ينبغي للمديرة العامة أن تعرض على المجلس التنفيذي وعلى المؤتمر العام (في دورته السابعة والثالثين) تقريراً 
 ع مكونات الشبكة، وأن تتخذ التدابير المناسبة لتقييمها على األقل مرة كل أربع سنوات.شامًال عن جمي

 آخر المعلومات عن الوضع:

املديرة . دعا اللس التنفيذي يف دورته التسعني بعد املائة أنه مت تنفيذها حظيت هذه التوصية باملوافقة، وميكن اعتبار
ابتداء من  شاملة بشأن الشراكاتالسرتاتيجية عن حالة تنفيذ االًا فرتة عامني تقرير العامة إىل أن تقدم إليه مرة يف كل 

على اختالفها مبا يف ذلك،  فئات الشركاءمجيع  يشملاً موحداً تقرير . ويف سياق ذلك، ستقدم املديرة العامة ٢٠١٤عام 
 "الشبكات" املختلفة.

يف مجيع  معايري التقييم الدوري ستدرجيه اللس التنفيذي، الذي وافق عل إطار السياسات اخلاصة بالشراكات ومبوجب
 الشراكات االسرتاتيجية واالتفاقات.

 

 :٥التوصية 

ينبغي للمديرة العامة ضمان االمتثال الكامل للقواعد واإلجراءات الخاصة بالموارد البشرية وتحقيق االتساق في 
 تطبيقها على نطاق المنظمة.

 رد المديرة العامة:

. بيد أن حتقيق ملوارد البشريةامستوى عال من االمتثال لنظم ولوائح حيث أن مثة  هذه التوصية تنفيذ متميكن اعتبار أنه 
بالنسبة إىل اليونسكو. ويتم  ظى بدرجة عالية من األولويةاملزيد من الشفافية والسرعة يف التنفيذ والتواصل ال يزال حي

http://myintranet.hq.int.unesco.org/en/SMT/Pages/default.aspx
http://myintranet.hq.int.unesco.org/en/SMT/Pages/default.aspx
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مع نائب  مع كل واحد على حدة مع املديرة العامة واجتماعات عامة اعاتحتقيق ذلك من خالل عقد اجتمًا حالي
 املديرة العامة.

 :٦التوصية 

مع المراعاة الواجبة لآلثار المالية والمتطلبات العملية، ينبغي للمديرة العامة تشكيل لجنة معنية باستعراض 
الدوليين واستكشاف طرائق الحراك  الحراك من أجل تسريع وتيرة تنفيذ سياسة حراك الموظفين المهنيين

 الوظيفي للفئات األخرى من الموظفين.

 آخر المعلومات عن الوضع:

اقرتاح سياسة حمّدثة حلراك املوظفني تشمل تشكيل جلنة  . فقد متتتواصل األنشطة املضطلع با فيما يتعلق بذه التوصية
ظفني املهنيني الدوليني، مع مراعاة الكفاءات املطلوبة، معنية باستعراض احلراك، وذلك الستعراض إعادة انتداب املو 

ومسات الوظائف واملوظفني، وإدارة املواهب، والتخطيط للتعاقب الوظيفي، وتطوير املسار الوظيفي، واحلالة الشخصية 
فني وعلى والعائلية للموظفني، والرغبات الشخصية للموظفني. وبانتظار إضفاء الطابع املؤسسي على سياسة حراك املوظ

اللجنة املعنية به، فقد جرى اختاذ القرارات احلالية اخلاصة باحلراك على أساس كل حالة على حدة، كما هو مطلوب، 
 عن طريق مطابقة الوظائف مع كفاءات املوظفني.

 :٧التوصية 

المسؤولين، وذلك بعدة ينبغي للمديرة العامة تطبيق نظام جديد إلدارة األداء الفردي، بما يشمل أداء كبار 
درجة)، ضمن دورة سنوية، في موعد  ٣٦٠وسائل، منها استخدام آلية استقاء اآلراء من جميع الجهات (

 .٢٠١٣يتجاوز عام  ال

 آخر المعلومات عن الوضع:

بالتزامن مع نظام تقييم منقح على اإلنرتنت خمصص للمديرين  على اإلنرتنت اسُتهل نظام تقييم أداء كبار املديرين
 ٢٠١٤نيسان/أبريل يف  كامالً ًا  ومن املتوقع أن يتم تنفيذ هذه التوصية تنفيذ. ٢٠١١ورؤساء املكاتب امليدانية يف عام 

 ٣٦٠أو  ١٨٠أو  ٩٠أو بعضها ( استقاء اآلراء من مجيع اجلهاتصبح أداة تقييم الكفاءات اليت ستمكن من ت عندما
 جاهزة للعمل. درجة)

 :٨التوصية 

ينبغي للمؤتمر العام أن يعتمد في دورته السابعة والثالثين استراتيجية جديدة متوسطة األجل تحدد بوضوح األمور 
 التي تركز عليها المنظمة، وأولوياتها ونتائجها المنشودة.

 رد المديرة العامة:
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صياغة االسرتاتيجية املتوسطة األجل اجلديدة. ومن املتوقع أن تنفذ هذه التوصية . جتري إن العمل جار بذه التوصية
 كما هو متوقع.  االسرتاتيجية املتوسطة األجل اجلديدةحينما يوافق املؤمتر العام على  ٢٠١٣يف �اية عام  تاماً اً تنفيذ

 القرار المقترح

 التنفيذي يف اعتماد مشروع القرار التايل: قد يرغب اللس -١٦

 إن اللس التنفيذي،

 ؛٢إعالم  ١٦م ت/١٩١اجلزء الرابع والوثيقة  ١٦م ت/١٩١الوثيقة  وقد درس - ١

٢ - [......................]، 

الموعات اإلقليمية من  مجيع، يضم ممثلني من حمدود العضوية املؤمتر العام بأن ينظر يف إنشاء فريق يوصي[ - ٣
 ؛]على النحو احملددأجل إعداد توصيات عملية بغية حتقيق هدف ختفيض التكاليف 

واهليئات األخرى  هليئات الدولية احلكوميةميع اجلاملؤمتر العام بأن يطلب من اهليئات اإلدارية  ويوصي[ - ٤
لدى عقد اجتماعاتا وأن  الية والكفاءةالفعاجلزء الرابع أن حتقق  ١٦م ت/١٩١الوارد ذكرها يف الوثيقة 
 الثامنة والثالثني؛] كي يدرسها يف دورتهوحتقيق الوفورات   صالح اإلدارةتصوغ التدابري الالزمة إل

يف اجلزء جيم من  على النحو احملدد وحدة التفتيش املشرتكةاملديرة العامة على أن تنفذ توصيات  ويشجع - ٥
 .تاماً اً اجلزء الرابع تنفيذ ١٦م ت/١٩١الوثيقة 

 

 



191 EX/16 Part IV 
Annex  

ANNEX 

UNESCO STATUTORY BODIES AND REGULAR MEETINGS1 

A. Governing Bodies 

- General Conference 

–   Headquarters Committee 

- Executive Board 

B. UNESCO Institutes and Centres 

International Bureau of Education (IBE) 

– Council  
– Steering Committee 
– International Conference on Education 

UNESCO Institute for Statistics 

– Governing Board 
– Policy and Planning Committee 

UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP) 

– Governing Board 
– Executive Committee 
– Nominating Committee 

UNESCO Institute for Lifelong Learning  (UIL) 

– Governing Board 

UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE)  

– Governing Board 

UNESCO International Institute for Capacity-Building in Africa (IICBA)  

– Governing Board 

UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean (IESALC)  

– Governing Board 
– Executive Committee 

                                                
1  The present list shows all established bodies holding regular meetings throughout each biennial period. These fall 

mainly into three categories: (i) UNESCO institutes (category 1 or assimilated); (ii) organs established by 
International Conventions and related bodies; and (iii) governing and other bodies of International and 
International Programmes established by the General Conference. A complete list of these bodies, containing 
references to the statutory regulations for their subsidiary organs and meetings, as well as financial data on these 
meetings can be found in document 191 EX/18.INF.2 
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Mahatma Gandhi Institute on Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP)  

– Governing Board 
– Executive Committee 

UNESCO-IHE Centre for Water Education (UNESCO-IHE)  

– Governing Board 
– Executive Committee 

Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)  

– Steering Committee 
– Scientific Council 

UNESCO International Centre for Technical and Vocational Education (UNEVOC) 

C.  International Conventions and related bodies 

Convention on the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict (1954) 

– Meeting of High Contracting Parties 
– Meeting of Parties to the Second Protocol (1999)  
– Committee for the Protection of Cultural Property 

Convention against discrimination in Education (1960)  

– Conciliation and Good Offices Commission responsible for seeking the settlement of 
any disputes that may arise between States Parties to the Convention 

– Consultations of States Parties on the Implementation of the Convention 

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of 
Ownership of Cultural Property (1970)  

– Meetings of States Parties 

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972) 

– General Assembly of the States Parties 
– World Heritage Committee 
– Bureau of the Committee 

Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage (2001) 

– Meetings of States Parties 
– Scientific and Technical Advisory Body 

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003)  

– General Assembly 
– Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the intangible Cultural Heritage 

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005) 

– Conference of Parties 
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– Intergovernmental Committee 
International Convention against doping in sport (2005)  

– Conference of Parties 

D. International and Intergovernmental Programmes and International Commissions and 
 Committees 

International Oceanographic Commission (IOC) 

– Assembly 
– Executive Council 

International Hydrological Programme (IHP)  

– Intergovernmental Council 
– Bureau 

Programme on Man and the Biosphere (MAB)  

– International Coordinating Council 
– Bureau 

International Basic Science Programme (IBSP)  

– International Scientific Board 
– Bureau 

International Geosciences Programme (IGCP)  

– Scientific Board  
– Bureau 
– Scientific Committees established by the Board 

Management of Social Transformations (MOST) Programme  

– Intergovernmental Council 
– Bureau 
– Scientific Advisory Committee 

Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport (CIGEPS)  

– Committee meetings 
– Permanent Consultative Council 
– Bureau 

Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC) 

International Bioethics Committee (IBC) 

(+ Joint meetings of the IGBC and the IBC when the Director-General and the IGBC so decide) 

Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of 
Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation (ICPRCP) 

– Bureau 
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Executive Committee for the International Campaign for the Establishment of the Nubia Museum in 
Aswan and the National Museum of Egyptian Civilization in Cairo  

International Programme for the Development of Communication (IPDC)  

– Intergovernmental Council 
– Bureau 

Information for all Programme (IFAP)  

– Intergovernmental Council  
– Bureau 

E. Other 

Regional Education Project for Latin America and the Caribbean (PRELAC)  

– Intergovernmental Committee 
– Bureau 

International Fund for the Promotion of Culture  

– Administrative Council 

EFA Steering Committee 

Global EFA Meeting 

EFA High-level Forum 

Note: These three EFA-related structures, issued from the reform of the global EFA coordination 
architecture in 2011-2012 take the place of the EFA High Level Group and the EFA Working Group. 
They cannot be considered statutory as such, but they imply regular meetings.  
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ANNEXE 

ORGANES STATUTAIRES ET RÉUNIONS RÉGULIÈRES DE L’UNESCO1 

A. Organes directeurs 

Conférence générale 

- Comité du Siège 

Conseil exécutif 

B. Instituts et centres de l'UNESCO 

Bureau international d'éducation de l'UNESCO (BIE) 

- Conseil du BIE  

- Bureau du Conseil 

- Conférence internationale de l'éducation 

Institut de statistique de l'UNESCO 

- Conseil d'administration de l'ISU 

- Comité d'orientation et de planification 

Institut international de l'UNESCO pour la planification de l'éducation (IIPE) 

- Conseil d’administration 

- Comité exécutif 

- Comité des candidatures 

Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie  (UIL) 

- Conseil d’administration 

Institut de l'UNESCO pour l'application des technologies de l'information à l'éducation (ITIE)  

- Conseil d'administration de l'ITIE 

Institut international de l'UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique (IIRCA)  

- Conseil d'administration de l'IIRCA 

                                                
1  La présente liste énumère tous les organes constitués qui se réunissent à intervalles réguliers 

pendant chaque période biennale. Ils se répartissent en trois grandes catégories : (i) instituts de 
l’UNESCO (catégorie 1 ou assimilé) ; (ii) organes institués par des conventions internationales et 
organismes connexes ; (iii) organes directeurs et autres organismes des programmes internationaux 
et intergouvernementaux établis par la Conférence générale. On trouvera la liste complète des ces 
organismes, avec indication des règles statutaires régissant leurs organes subsidiaires et réunions, et 
données financières relatives à ces réunions, dans le document 191 EX/18.INF.2. 
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Institut international de l'UNESCO pour l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (IESALC)  

- Conseil d'administration de l'IESALC 

- Comité exécutif 

Institut Mahatma Gandhi d'éducation pour la paix et le développement durable (MGIEP)  

- Conseil d’administration 

- Comité exécutif 

Institut UNESCO-IHE pour l'éducation relative à l'eau (UNESCO-IHE)  

- Conseil d’administration 

- Comité exécutif 

Centre international Abdus Salam de physique théorique (CIPT)  

- Comité directeur du CIPT 

- Conseil scientifique 

Centre international de l'UNESCO pour l'enseignement et la formation techniques et 
professionnels (UNEVOC) 

C. Conventions internationales et organismes connexes 

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) 

- Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé 

- Réunion des Parties au Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1999)  

- Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960)  

- Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des 
différends qui naîtraient entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la 
discrimination dans le domaine de l'enseignement 

- Consultations des États parties sur la mise en œuvre de la Convention 

Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, 
l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970)  

- Réunions des États parties 
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Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972) 

- Assemblée générale des États parties 

- Comité du patrimoine mondial 

- Bureau du Comité 

Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001) 

- Réunions des États parties 

- Conseil consultatif scientifique et technique 

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003)  

- Assemblée générale des États parties 

- Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 

Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005) 

- Conférence des Parties 

- Comité intergouvernemental 

Convention internationale contre le dopage dans le sport (2005)  

- Conférence des Parties 

D. Programmes internationaux et intergouvernementaux et commissions et comités 
internationaux 

Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO (COI) 

- Assemblée 

- Conseil exécutif de la COI 

Programme hydrologique international (PHI)  

- Conseil intergouvernemental du PHI 

- Bureau 

Programme sur l'homme et la biosphère (MAB)  

- Conseil international de coordination du MAB 

- Bureau 

Programme international relatif aux sciences fondamentales (PISF)  

- Conseil scientifique du PISF 

- Bureau 



191 EX/16 Partie IV 
Annexe – page 4 

Programme international de géosciences (PICG)  

- Conseil scientifique du PICG  

- Bureau 

- Comités scientifiques établis par le Conseil 

Programme Gestion des transformations sociales (MOST)  

- Conseil intergouvernemental du Programme MOST 

- Bureau 

- Comité de conseil scientifique de MOST 

Comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport (CIGEPS)  

- Réunions du Comité 

- Conseil consultatif permanent 

- Bureau 

Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB) 

Comité international de bioéthique (CIB) 

(+ réunions conjointes du CIGB et du CIB sur décision de la Directrice générale et du CIGB) 

Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou 
de leur restitution en cas d'appropriation illégale (PRBC) 

- Bureau 

Comité exécutif de la Campagne internationale pour la création du Musée de la Nubie à Assouan 
et du Musée national de la civilisation égyptienne au Caire  

Programme international pour le développement de la communication (PIDC)  

- Conseil intergouvernemental du PIDC 

- Bureau 

Programme Information pour tous (PIPT)  

- Conseil intergouvernemental du Programme Information pour tous  

- Bureau 
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E. Autres 

Projet régional d'éducation pour l'Amérique latine et les Caraïbes (PRELAC)  

- Comité régional intergouvernemental pour le Projet régional d'éducation pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes 

- Bureau 

Fonds international pour la promotion de la culture  

- Conseil d'administration du Fonds international pour la promotion de la culture 

Comité directeur de l'EPT 

Réunion mondiale sur l'EPT 

Forum de haut niveau sur l’EPT 

Note : Ces trois mécanismes de l’EPT, issus de la réforme de l’architecture mondiale de 
coordination de l’EPT décidée en 2011-2012, remplacent le Groupe de haut niveau sur l'EPT et le 
Groupe de travail sur l'éducation pour tous. Ils ne peuvent être considérés en soi comme des 
organes statutaires, mais impliquent la tenue régulière de réunions.  
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