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تولي فرنسا اهتماًما خاًصا لمنظمة 
اليونسكو ألن  التربية والثقافة والعلوم 
والتواصل واإلعالم لطالما كانت تندرج 

في صميم أولويات نشاطها. 

وتتمّسك فرنسا، وهي عضو مؤسس 
من أعضاء هذه المنظمة التي تتخذ 
من فرنسا مقًرا لها، بالهدف الذي 

تأسست اليونسكو ألجله والمتمّثل في 
بناء السالم في عقول الرجال والنساء. 

وتشارك على نحو فاعل في أعمال 
اليونسكو بصفتها عضًوا في المجلس 

التنفيذي وفي عّدة لجان، وتتحّمل جميع 
مسؤولياتها كونها الدولة التي تحتضن 

مقر المنظمة وتسعى أيًضا إلى تعزيز دور 
اليونسكو في النظام المتعدد األطراف 

من أجل تنفيذ خطة األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة لعام 2030.

ويندرج ترشيح فرنسا لعضوية المجلس 
التنفيذي لليونسكو لعام 2019 في إطار 

رغبتها في مواصلة التزامها بالمنظمة 
وبعملها المعياري وبنشاطها الميداني 

على حّد سواء.



التزامات فرنسا في 
المجلس التنفيذي 

لليونسكو
تسعى فرنسا في المجلس التنفيذي 

إلى تعزيز نشاط اليونسكو الفاعل 
والمجدي في المجاالت الرئيسة التي 

تعمل عليها المنظمة.

فرنسا تلتزم من أجل األولويات 
القطاعية لليونسكو

يمّثل التعليم، وال سّيما 
تعليم الفتيات والنساء، أولوية 

مشتركة من أولويات فرنسا 
واليونسكو.

تدعم فرنسا عمل اليونسكو المعياري 
والعملياتي في هذا المجال وهي 

تقود الهدف الرابع من أهداف 
التنمية المستدامة المتمّثل في 

ضمان التعليم الجّيد للجميع، لذا 
فهي تعمل في إطار اللجنة التوجيهية 

بغية تحقيق هذا الهدف. وتقّدم 

منذ عّدة سنوات دعًما خاًصا لمعهد 
اليونسكو الدولي لتخطيط التربية 

ولقطب داكار التابع له، وبادرت إلى 
زيادة مساهماتها الطوعية في قطاع 

التربية على نحو ملحوظ منذ عام 
2019. وتحرص أيًضا على أن يكون 

نشاط الشراكة العالمية من أجل 
التعليم متوافًقا مع أعمال اليونسكو. 

وتأمل فرنسا، في إطار ترؤِسها 
مجموعة الدول السبع في عام 2019، 

إبراز مكانة اليونسكو على الساحة 
التربوية المتعددة األطراف وترويج 

خبرتها وتعزيز أولوياتها الشاملة 
المتمثلة في النهوض بأفريقيا 

وبالمساواة بين الجنسين.

فرنسا تعزز دور اليونسكو في 
حماية التراث وتعزيز التنّوع 
الثقافي، علًما أن المنظمة 

تؤّدي هذا الدور من خالل ست 
اتفاقيات في مجال الثقافة

قامت فرنسا، في إطار هذا االلتزام، 
بتأييد القرار 2347 في مجلس األمن 

بمعية إيطاليا في عام 2017، ويسّلط 
هذا القرار الضوء على دور اليونسكو 
الجوهري في حماية التراث الثقافي. 

وتدعم فرنسا أيًضا المنظمة في 
إعادة إعمار الموصل وتولي اهتماًما 
خاًصا للتعاون المثمر بين اليونسكو 

والتحالف الدولي لحماية التراث 
في مناطق النزاع، وإلقامة أنشطة 
مشتركة. وأخيًرا تسعى فرنسا إلى 

وضع خبرتها تحت تصّرف اليونسكو 



ودولها األعضاء، وال سّيما في 
المجالين القانوني والجمركي، بغية 
تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتراث 

العالمي أو باإلتجار غير المشروع 
بالممتلكات الثقافية.

فرنسا تلتزم بعملية التحّول 
االستراتيجي لليونسكو

تهدف عملية التحّول االستراتيجي 
التي اسُتهّلت عام 2018 إلى 

إنعاش المنظمة وترسيخ شرعيتها 
وأهميتها في منظومة األمم 

المتحدة. ويستدعي هذا التحّول 
تحسين فعالية المنظمة وجدواها 

وتعزيز برامجها وإعادة تنظيمها، 
وذلك في إطار التفكير في 

مستقبل موقعها االستراتيجي 
بحلول عام 2030. ونجحت المنظمة 

في تجاوز عّدة مراحل، وتقدم 
فرنسا الدعم التام لهذه العملية 

وللجهود اإليجابية التي ُحشدت في 
إطارها داخل المنظمة. وتحرص 

فرنسا على أن تجري هذه العملية 
باالتساق مع مساعي إصالح األمم 

المتحدة.

فرنسا تلتزم بتحديد ميزانية 
اليونسكو

تدعو فرنسا في إطار المجلس 
التنفيذي إلى إعداد ميزانية 

المنظمة على نحو يتيح لها إنجاز 
مهامها األساسية. ودعمت فرنسا 

إعداد ميزانية متكاملة وإقامة 
حوار مالي منّظم من شأنهما 

توّقع موارد المنظمة وتوجيهها 
على نحو أفضل. ومن جهة أخرى، 

تحرص فرنسا على دفع مساهمتها 
اإللزامية منذ بداية السنة ولكنها 

ستزيد قيمة مساهماتها الطوعية 
لتصل إلى 32،5 مليون يورو على 

األقل للفترة 2022-2019.

فرنسا تلتزم بضمان أجواء 
هادئة في اليونسكو

في خالل السنوات الماضية، أدت 
التوترات السياسية بين بعض 

الدول األعضاء إلى إعاقة نشاط 
المنظمة وأفول إشعاعها. وتسعى 
فرنسا جاهدًة إلى تحقيق التوافق 

بين الدول األعضاء وتؤازر جهود 
اليونسكو في هذا المجال، مما أتاح 
توفير أجواء أكثر هدوًءا في المنظمة 

تساعد في تعزيز فعالية أنشطتها.

وإضافًة إلى التزامات فرنسا في 
المجلس التنفيذي، تشارك مشاركًة 

فاعلًة في مختلف برامج المنظمة 
بصفتها عضًوا في عّدة لجان.



وتترأس أيًضا اللجنة الحكومية 
الدولية ألخالقيات البيولوجيا وتقدم 

خبرتها لبرنامج إدارة التحوالت 
االجتماعية وللجنة الدولية الحكومية 

لعلوم المحيطات. وتدعم أيًضا 
نشاط اليونسكو في مجال حماية 

التنّوع البيولوجي عبر برنامج اإلنسان 
والمحيط الحيوي والمحميات 
الحيوية. وستواصل اإلسهام 

في تعزيز سياسة المياه العالمية 
المنصفة في سبيل تحقيق التنمية 
المستدامة. وفي المجال الثقافي، 

تقدم فرنسا دعًما خاًصا التفاقية عام 
2001 بشأن حماية التراث الثقافي 

المغمور بالمياه التي تترأسها فرنسا، 
وستنّظم فعالية في مدينة بريست 

في حزيران/يونيو 2019 تمهيًدا لمؤتمر 
الدول األطراف.

وأخيًرا تتمنى فرنسا أن تتمّكن 
اليونسكو من تقديم خبرتها بغية 

مواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء 
االصطناعي في مجاالت اختصاص 

المنظمة، بالتعاون مع المحافل 
الدولية األخرى.

التزامات فرنسا 
بصفتها الدولة التي 

تحتضن مقر اليونسكو
تعي فرنسا مسؤولياتها الخاصة 

تجاه المنظمة بصفتها الدولة التي 
تحتضن مقرها الرئيس، فهي عضو 
في لجنة المقر حيث تتابع مختلف 

القضايا المتعلقة بعقارات اليونسكو. 
وستتكفل فرنسا بتسديد فوائد 

قرض اليونسكو البالغة قيمته 41،8 
مليون يورو والمخصص لتأهيل 

المبنى 5 في موقع ميولي وبادرت 
أيًضا إلى كفالة هذا القرض، وذلك 
على غرار ما فعلته سابًقا حيال خطة 

بيلمون ألعمال تأهيل موقع فونتنيه. 
وتقّدم فرنسا الدعم المباشر لألمانة 
العامة لليونسكو في ما يخّص هذا 

الملف.
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