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توطئة

تحتفل اليونسكو بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها في عام 2020. وعزمت 
الدول األعضاء في اليونسكو والهيئتان الرئاسيتان والمديرة العامة، في ضوء هذا الحدث 
الهام، على إحداث تحّول استراتيجي وعميق في المنظمة لتمكينها من مواجهة التحديات 
الجديدة للقرن الحادي والعشرين على نحو أكثر فعالية. وتنسجم هذه الجهود مع إعداد 

االستراتيجية المتوسطة األجل المقبلة لليونسكو للفترة 2029-2022 )الوثيقة 41م/4( والعقد 
المتبّقي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة لعام 2030. وتُدعى 

اللجان الوطنية لليونسكو، بوصفها حلقة الوصل بين الدول األعضاء واألمانة والمكاتب 
الميدانية ومختلف الشركاء من المجتمع المدني، إلى االضطالع بدور أساسي في هذا 
الصدد لدعم عملية اإلصالح الكبيرة الجارية في المنظمة وضمان نجاحها، وذلك وفقاً 

للمهام المنوطة بها بموجب المادة السابعة من الميثاق التأسيسي لليونسكو.
واقترحت اللجنة الوطنية الفرنسية لليونسكو، في هذا السياق، الوقوف على دور اللجان 
الوطنية ومختلف المسؤوليات المنوطة بها بغرض فهم قيمتها المضافة في دعم أنشطة 

اليونسكو فهماً أفضل وتحديد أوجه التحسين الممكنة في هذا الصدد، عند االقتضاء، بما 
يصب في صالح الشبكة برمتها.

ومن ثّم، يتمّثل الغرض الرئيسي لهذا الجرد في اإلسهام في تعزيز قدرات اللجان الوطنية في 
هذه المرحلة المهمة من عملية اإلصالح الجارية في المنظمة، من خالل تبيان عبء العمل 

الملقى على عاتق اللجان الوطنية والمسؤوليات التي تتقاسمها في بعض الحاالت مع األمانة. 
ويرمي هذا الجرد أيضاً إلى إزكاء الوعي بشأن العمل الذي تضطلع به اللجان الوطنية مع 

الوزارات، وسلطات اإلشراف العامة المعنية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وعامة 
الناس، والشركاء المحتملين المهتمين بأنشطة اليونسكو، وإبراز هذا العمل للعيان.

وينتظم هذا الجرد حول المحاور الرئيسية للمسؤوليات المنوطة باللجان الوطنية )وهي 
التواصل والتنسيق والمشورة والتمثيل والتنفيذ واإلعالم( ويستند إلى مختلف النصوص 

القانونية واللوائح واألنظمة السارية )مثل الميثاق التأسيسي لليونسكو، وقرارات المؤتمر 
العام، وقرارات المجلس التنفيذي، وميثاق اللجان الوطنية لليونسكو، والوثائق المرجعية 

لألمانة مثل التقارير السنوية عن األنشطة المضطلع بها، والدالئل العملية، والوثيقة المتعلّقة 
بهيكل اللجان الوطنية لليونسكو، والمرجع اإلداري، وما إلى ذلك(.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الوثيقة، التي أُعَدت بالتشاور الوثيق مع األمانة، ال تّدعي بأي 
حال من األحوال أنها شاملة، بل تتوّخى أن تكون وثيقة دائمة التطوير يجري استكمالها 

وتحسينها الحقاً وفقاً للقرارات الجديدة التي ستتخذها الهيئتان الرئاسيتان واألمانة في 
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هذا الصدد في إطار عملية اإلصالح الجارية. لذا تعد هذه الوثيقة إرشادية في جوهرها، 
وال تتوخى توفير إطار تنظيمي وال أن تكون نموذجاً ثابتاً، نظراً إلى أن كل لجنة من اللجان 
الوطنية تخضع إلى اعتبارات سيادية. وأخيراً، يُمكن لهذا الكتيب اإلرشادي أن يمّثل نقطة 

انطالق ألغراض المقارنة من أجل جمع الممارسات الجيدة المستمدة من اللجان الوطنية في 
جميع أنحاء العالم.

وسيُفيد هذا الجرد أيضاً في إصدار سلسلة من الكتيبات المواضيعية التي تتمحور حول 
جوانب محّددة من عمل اللجان الوطنية، وذلك بالتعاون مع اللجنة األلمانية لليونسكو، ونرحب 

ترحيباً حاراً بجميع اللجان الوطنية التي ترغب في االنضمام إلى هذا المشروع. ونودُّ أن 
نشيد إشادًة خاصة باللجنة األلمانية لليونسكو اللتزامها بشراكتنا المثمرة بشأن سلسلة 

الكتيبات المزمع إصدارها ولدعمها الدائم الذي ال يني لهذا المشروع.
وما كان لهذا العمل الكبير أن يرى النور لوال المساهمات المفيدة العديدة التي وردت من لجان 

وطنية أخرى من شتى أرجاء العالم عقب عملّية تشاور إقليمية وأقاليمية واسعة النطاق استغرقت 
أكثر من عام. ولذا، نعرب عن امتناننا لكل اللجان الوطنية التي قدمت لنا تعليقاتها القّيمة. 

والشكر موصول أيضاً إلى اللجان الوطنية التي قررت دعم ترجمة هذه الوثيقة، التي صدرت 
أصاًل باللغتين اإلنجليزية والفرنسية، إلى لغات األخرى، وهو ما يضمن نشرها على نطاق أوسع.

وأخيراً، فإننا نجزل الشكر ألمانة اليونسكو، وال سّيما قطاع العالقات الخارجية واألولوية 
ألفريقيا، على دعمها الكبير لتحقيق هذه الشراكة النموذجية، الذي لواله لما تحققت.

وسيسفر نجاح هذه الجهود الجماعية عن مواصلة تعزيز التضامن الكبير الذي يكتنف 
»أسرتنا« الكبيرة للجان الوطنية، فيسهم في تعزيز مكانة اليونسكو عشية االحتفال بالذكرى 

السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها.

 إيف سان-جور،
 رئيس اللجنة الوطنية

الفرنسية لليونسكو

 ألكسندر نافاّرو،
 األمين العام للجنة الوطنية
الفرنسية لليونسكو
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احملتويات

2 توطئة 

6 دور التواصل 

12 دور التنسيق 

18 دور المشورة 

24 دور التمثيل والتنفيذ 

26 دور اإلعالم 

28 الببليوغرافيا والمراجع 
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دور التواصل
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 تضطلع اللجان الوطنية بالتواصل
 مع الكيانات التالية املهتمة بعمل اليونسكو

من خالل ما يلي:

مع الدول األعضاء:
التشجيع، على الصعيد الوطني، على إقامة الحوار الجامع للتخصصات والتعاون بين  	

المؤسسات المعنية بالتربية والعلم والثقافة واالتصال والمعلومات بغرض توجيه الموارد 
الفكرية وغيرها من الموارد لدعم برامج العمل المتعلقة بالسياسات، والتعاون الدولي، 

ومختلف برامج اليونسكو.
اإلسهام في تحسين فهم الجهات المسؤولة والفاعلة المعنية لمكانة اليونسكو ومهمتها  	

داخل أسرة منظومة األمم المتحدة وتعزيز التزامها بها.
التشجيع، على الصعيد الوطني، من خالل إنشاء هيئات فرعية و/أو أفرقة استشارية  	

تضم عدة وزارات مختصة )أو كيانات عامة(، على إقامة الحوار بين القطاعات بشأن 
السياسات والتعاون بين الوزارات المختصة ومع غيرها من المؤسسات والموارد الفكرية.

إسداء المشورة إلى الوزير والوزارة، عندما تكون اللجان الوطنية تابعة لوزارة حكومية في  	
دولها األعضاء أو مدمجة فيها، بشأن جميع المواضيع المتعلقة باليونسكو وبرامجها، 

وبتنفيذ هذه البرامج على الصعيد الوطني والمشاركة فيها.
نظراً إلى اتساع نطاق مهمة اللجان الوطنية لليونسكو، فإنها تضطلع بالتواصل مع سائر  	

الوزارات المعنية وإسداء المشورة إليها فردياً بشأن المواضيع المهمة المتعلقة باليونسكو 
وبرامجها، وبتشجيعها على المشاركة في هذه البرامج.
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مع الوفود الدائمة للدول األعضاء:
التعاون مع الوفود الدائمة لدى اليونسكو. 	
المشاركة في دورات الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو ضمن وفود الدول األعضاء،  	

واالضطالع باألدوار االستشارية الالزمة حسبما يقتضيه الحال.
جمع المعلومات على المستوى الوطني من المؤسسات والخبراء إلسداء المشورة إلى  	

الوفود عند اللزوم.

مع شبكات اللجان الوطنية:
التعاون مع اللجان الوطنية األخرى لتعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي ودون اإلقليمي  	

واألقاليمي في مجال التربية والعلم والثقافة واالتصال والمعلومات. وقد يتناول هذا 
التعاون إعداد المشاريع وتنفيذها وتقييمها، وقد يجري من خالل إجراء الدراسات 

االستقصائية المشتركة، وعقد الندوات واالجتماعات والمؤتمرات المشتركة، وتبادل 
المعلومات والوثائق والزيارات.

وضع مشاريع إقليمية ودون إقليمية مشتركة في إطار برنامج المساهمة. 	
تطوير التعاون والتواصل بين اللجان الوطنية من أجل تحسين التعاون على المستوى دون  	

اإلقليمي واألقاليمي في مجاالت اختصاص اليونسكو، ومساعدة اللجان الوطنية التي 
أُنشئت حديثاً أو أُعيد هيكلتها مؤخراً في تطوير عملها.

إنشاء مختلف أنواع الشبكات والروابط والشراكات بين اللجان الوطنية والحفاظ عليها  	
)مثل اللجان الوطنية الفرنكوفونية واللجان الوطنية لشرق أفريقيا والشبكة األوروبية غير 

الرسمية للجان الوطنية، وغيرها(.
صون العالقات مع سائر اللجان الوطنية ومع غيرها من شبكات اللجان الوطنية دون  	

اإلقليمية واإلقليمية واألقاليمية.

مع المكاتب الميدانية:
التفاعل مع المكاتب الميدانية حيثما وجدت استناداً إلى »المبادئ التوجيهية بشأن الربط  	

والتعاون بين مكاتب اليونسكو الميدانية واللجان الوطنية لليونسكو«.
تحمل مسؤولياتها المشتركة فيما يتعلق بتبادل المعلومات، والمشاورات الثنائية،  	

والمشاركة في الفعاليات، والتشاور بشأن الوثيقة م/4 والوثيقة م/5، والمشاورات على 
الصعيدين الُقطري ودون اإلقليمي، والشراكات.
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مع معاهد ومراكز الفئة 1:
تطوير التعاون مع معاهد ومراكز الفئة 1. 	
وصف الكيانات: تمّثل معاهد ومراكز الفئة 1 جزءاً ال يتجزأ من اليونسكو وتضطلع بدعم  	

البحوث وبناء القدرات لدى الدول األعضاء.

مع معاهد ومراكز الفئة 2:
تيسير عملية تحديد معاهد ومراكز الفئة 2 وإنشائها أو منحها هذه الصفة، واإلسهام  	

في ضمان مشاركتها الكاملة في دعم برنامج اليونسكو واتصالها الدائم بأمانة اليونسكو، 
وكذلك بالمكاتب الميدانية.

دعم تنسيق شبكة مراكز الفئة 2 في البلدان المعنية لضمان استمرار التزامها بقيم  	
اليونسكو وجدواها لتحقيق هذه القيم.

وصف الكيانات: تنشئ الدول األعضاء معاهد ومراكز الفئة 2 العاملة تحت رعاية  	
اليونسكو وتمولها لكي تساهم في تحقيق أهداف اليونسكو. وتقدم هذه المعاهد والمراكز 

الدعم التقني إلى الدول األعضاء وغيرها من الشركاء في مجاالت تخصصها.

مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني:
التواصل مع الشركاء غير الحكوميين والمجتمع المدني بشأن المشاريع التي تتماشى مع  	

قيم اليونسكو والتعاون معها لتعزيز أهداف المنظمة على الصعيد الوطني.
تيسير عمل اليونسكو لدى الشركاء غير الحكوميين المعنيين والمجتمع المدني،  	

وتشجيعهما على المشاركة، بحسب االقتضاء، في إعداد برامج اليونسكو وتنفيذها.
دعم شراكة اليونسكو مع المنظمات غير الحكومية المعنية من خالل تحديد الشركاء غير  	

الحكوميين الجدد المهتمين بالتعّرف على شبكة المنظمات غير الحكومية واالنضمام 
إليها عبر إقامة شراكة رسمية مع اليونسكو، ومساعدة هؤالء الشركاء في تحقيق ذلك.
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حددت »التوجيهات الخاصة بالشراكة بين اليونسكو والمنظمات غير الحكومية«، التي  	
اعتمدها المؤتمر العام في دورته السادسة والثالثين )القرار 36م/108(، اإلطار النظامي 

الحالي للتعاون مع المنظمات غير الحكومية بحيث يجوز إقامة فئتين من الشراكة مع 
المنظمات غير الحكومية، أال وهما الشراكة ذات »صفة التشاور« )التي ترمي إلى »تمكين 

اليونسكو من إقامة شراكات مرنة ودينامية ومواصلتها مع أي منظمة من منظمات 
المجتمع المدني تعمل في ميادين اختصاص اليونسكو على أي مستوى من المستويات«(، 

والشراكة ذات »صفة التشارك« )وهي مفتوحة للمنظمات  غير الحكومية ذات الطابع 
الدولي أو اإلقليمي التي »أقامت شراكة متواصلة وفعالة لمدة سنتين على األقل« مع 

اليونسكو(. ويجري التشاور مع اللجان الوطنية المعنية لليونسكو خالل عملية قبول إقامة 
الشراكة، وال سّيما عندما يتعلق الطلب بمنظمة غير حكومية وطنية أو محلية. ويُقام 

التعاون على المستوى الُقطري بالتشاور و/أو بالشراكة مع اللجنة الوطنية المعنية.

تعبئة الشباب:
التشجيع على األخذ بالممارسات الجيدة لمشاركة الشباب في أنشطة اليونسكو. 	
تعزيز مبادرات الشباب وممّثلي الشباب بالتواصل مع اليونسكو. 	

مع القطاع الخاص والمؤسسات:
إقامة شراكات وفقاً لتوجيهات الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو وقراراتهما في هذا المجال،  	

وبما يتوافق مع مهام كل لجنة وطنية وأدوارها.
تعزيز بروز صورة اليونسكو، بحسب االقتضاء، لتهيئة الفرص لتعبئة الموارد من الجهات  	

الفاعلة المناسبة.
تبلغ أمانة اليونسكو، قبل التعاقد مع شريك من القطاع الخاص، اللجنة الوطنية )عندما  	

يكون هذا الشريك من القطاع الخاص مسجاًل في البلد حيث توجد اللجنة الوطنية، أو 
مقيماً في حال كونه فرداً( باحتمال إقامة شراكة معه، وتسأل اللجنة الوطنية ما إذا كان 

لديها اعتراض على هذه الشراكة المحتملة )وذلك فيما يخّص الشراكة مع شركات/
مؤسسات القطاع الخاص، والمساهمات المالية لألفراد التي تربو قيمتها على مبلغ 

عشرة آالف دوالر(.
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مع سفراء النوايا الحسنة:
العمل عن كثب مع هذه الشخصيات لتعزيز بروز صورة اليونسكو ومصداقيتها وفعاليتها. 	
وصف الكيانات: سفراء النوايا الحسنة هم شخصيات توّظف شهرتها الوطنية و/أو  	

العالمية في خدمة الُمثُل العليا التي تنادي بها اليونسكو. وينبغي إبالغ اللجان الوطنية 
بمنح هذه الشخصيات هذه الصفة.

مع المؤسسات المعنية بالتربية والعلم والثقافة واالتصال والمعلومات:
التشجيع، على الصعيد الوطني، على إقامة الحوار الجامع للتخصصات والتعاون بين  	

المؤسسات المعنية لتعزيز قدراتها وتعبئة مساعدتها ودعم برامج اليونسكو وأنشطتها.

مع الجهات الفاعلة في مجال التعاون الدولي:
رصد تطور برامج اليونسكو وتوعية الشركاء الوطنيين المعنيين بأولويات برنامج  	

اليونسكو، والدعوة إلى تعبئة الموارد واستحداث سبل تمويل جديدة ودعم هاتين 
العمليتين.

اإلسهام عند االقتضاء في وضع »إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية  	
المستدامة« وتنفيذه، وذلك من خالل اآلليات الوطنية.

تعزيز مكانة اليونسكو من خالل اآلليات الوطنية في »إطار األمم المتحدة للتعاون من  	
أجل التنمية المستدامة« وسائر مبادرات البرمجة المشتركة لألمم المتحدة )ويكتسي 

ذلك أهمية خاّصة في البلدان حيث اليونسكو وكالة غير مقيمة(.
الحرص على تداول المعلومات مع اليونسكو فيما يخص المبادرات واألولويات الوطنية  	

للدول األعضاء المتعلقة ببرامج اليونسكو.
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دور التنسيق
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 تضطلع اللجان الوطنية بتنسيق
عدة شبكات وطنية، على النحو التالي:

شبكة المدراس المنتسبة لليونسكو:
تعيين منّسق وطني لشبكة المدراس المنتسبة لليونسكو وتقديم اإلرشادات والمساعدة  	

إليه بانتظام )شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو: دليل المنّسق الوطني(.
الحرص على امتثال المدارس التابعة لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو للُمثُل العليا  	

التي تنادي بها اليونسكو وعدم استخدام اسم المنظمة في ترويج أنشطة ال تتوافق مع 
اليونسكو.

تيسير الربط الشبكي بين المدارس المنتسبة لليونسكو على الصعيدين اإلقليمي  	
واألقاليمي.

وصف الشبكة: تعزز شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو الُمثُل العليا والقيم التي تنادي  	
بها اليونسكو من خالل تعزيز الجوانب اإلنسانية واألخالقية والثقافية والدولية للتربية، 
وذلك من خالل التعاون العابر للحدود لتحقيق هدف التنمية المستدامة 4. وتمثل شبكة 
المدارس المنتسبة لليونسكو شبكًة للمدارس، تشمل مؤسسات التعليم ما قبل االبتدائي 
واالبتدائي والثانوي ومؤسسات إعداد المعلمين، الملتزمة بتعزيز التعليم الجيد وتوفيره 
في سبيل تحقيق السالم والحرية والعدالة والتنمية البشرية من أجل تلبية االحتياجات 

التعليمية الُملّحة لألطفال والشباب في جميع أنحاء العالم. وتعمل شبكة المدارس 
المنتسبة لليونسكو على أربعة مستويات تتمثل في مستوى المدرسة والمستوى الوطني 

واإلقليمي والدولي، وتدعمها اللجان الوطنية لليونسكو ووزارات التربية والتعليم والمكاتب 
الميدانية لليونسكو ومعاهد اليونسكو.

برنامج توأمة الجامعات والكراسي الجامعية لليونسكو:
مساعدة مؤسسات التعليم العالي في إعداد طلباتها من أجل إنشاء كرسي جامعي  	

لليونسكو أو إقامة مشروع تعاون في إطار برنامج توأمة الجامعات وربطها الشبكي، 
والتحقق من أن االقتراحات تستوفي معايير األهلية. وتضطلع اللجنة الوطنية للبلد حيث 

توجد مؤسسة التعليم العالي باستعراض الطلبات والموافقة عليها لكي يتسنى لألمانة 
تقييمها )برنامج توأمة الجامعات والكراسي الجامعية لليونسكو: المبادئ التوجيهية 

واإلجراءات(.
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تيسير التواصل وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الكراسي الجامعية التي تم  	
إنشاؤها في البلد المعني، والمساعدة في إتاحة المعلومات بشأن األنشطة التي تضطلع 

بها الكراسي الجامعية لليونسكو وشبكاتها على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.
تنظيم اجتماعات للشبكة لتبادل األفكار ودعم أنشطة الشبكة وإسداء المشورة فيما يتعلق  	

بهذه األنشطة لتعزيز قيم اليونسكو.
اإلسهام في تقييم البرامج والرؤية التي تنطوي عليها هذه البرامج فيما يتعلق بجدوى  	

الكراسي الجامعية وأنشطتها وتطويرها وأثرها.

رابطات اليونسكو وأنديتها:
اإلشراف المباشر على هذه الكيانات وعلى التزامها بأحكام »اإلطار التنظيمي لرابطات  	

اليونسكو وأنديتها«.
اعتماد رابطات اليونسكو وأنديتها واإلشراف عليها وتقييمها، وسحب اعتمادها عند  	

االقتضاء.
اإلشراف على عمل االتحاد الوطني لرابطات اليونسكو وأنديتها حيثما وجد هذا النوع من  	

االتحاد.
الحرص على تحقيق االتساق بين أهداف وأنشطة رابطات اليونسكو وأنديتها واألهداف  	

االستراتيجية واألولويات البرنامجية الراهنة لليونسكو، ومراقبة استخدام اسم اليونسكو 
الكامل واسمها المختصر وشعارها على نحو سليم.

التشجيع على التعاون مع رابطات اليونسكو وأنديتها على الصعيد الوطني واإلقليمي  	
والدولي.

وصف البرنامج: أندية اليونسكو هي كيانات ال تتوخى الربح تعمل على أساس طوعي  	
وهي هيئات مستقلة عن اليونسكو من الناحية القانونية والمالية. وتلتزم أندية اليونسكو 

بالُمثُل العليا لليونسكو وتساعد في تحقيقها على المستوى المحلي.

اللجان الوطنية لبرامج اليونسكو الدولية الحكومية:
تنسيق إنشاء اللجان الوطنية لبرامج اليونسكو الدولية الحكومية والتشجيع على إنشائها  	

وتقديم الدعم في هذا الصدد وفقاً ألولويات دولها األعضاء، مثل اللجان الدولية 
الحكومية المعنية بالتراث العالمي، والتراث الثقافي غير المادي، وذاكرة العالم، واإلنسان 
والمحيط الحيوي، والحدائق الجيولوجية العالمية، وإدارة التحوالت االجتماعية، واللجنة 
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الدولية ألخالقيات البيولوجيا، واللجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا، 
والبرنامج الدولي لتنمية االتصال، والبرنامج الهيدرولوجي الدولي الحكومي، وغيرها.

تشجيع الحكومات المحلية المعنية والمؤسسات األهلية والمنظمات غير الحكومية  	
والخبراء على المشاركة في البرامج الدولية الحكومية، ودعم هذه المشاركة.

مواقع التراث العالمي: مع أن اتفاقية عام 1972 والمبادئ التوجيهية لتنفيذها ال تذكر إال  	
النزر اليسير من األدوار والمسؤوليات المحددة، فإن العديد من اللجان الوطنية تشارك 

عن كثب في العمل في هذا المجال، من أجل إنشاء رابطات وطنية لمديري مواقع التراث 
العالمي وترويج مواقع التراث العالمي وعقد اجتماعات للجان الخبراء، على سبيل المثال. 

التراث الثقافي غير المادي: مع أن اتفاقية عام 2003 ال تذكر إال النزر اليسير من  	
األدوار والمسؤوليات المحددة، فإن العديد من اللجان الوطنية تشارك عن كثب في العمل 

في هذا المجال، سعياً إلى وضع سجالت وطنية للتراث الثقافي غير المادي أو إنشاء 
لجان خبراء وطنية، على سبيل المثال.

برنامج ذاكرة العالم: يجوز للجنة الوطنية لليونسكو أن تبادر من تلقاء ذاتها، في البلدان  	
حيث ال توجد لجنة وطنية لبرنامج ذاكرة العالم، إلى االضطالع بالوظائف والمسؤوليات 
المماثلة لتلك التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لبرنامج ذاكرة العالم، ومنها حفظ السجل 

الوطني، على أن تشجع في الوقت نفسه على إنشاء لجنة وطنية منفصلة بأسرع وقت 
ممكن )ذاكرة العالم: مبادئ توجيهية عامة لحماية التراث الوثائقي(.

محميات المحيط الحيوي لليونسكو: تحّدد خطة عمل ليما لبرنامج اليونسكو الخاص  	
باإلنسان والمحيط الحيوي إحدى وعشرين مسؤولية منوطة باللجان الوطنية، ومنها ضمان 

أن تكون تركيبة كل لجنة من اللجان الوطنية لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي جامعة 
للتخصصات وتمثيلية، وضمان المشاركة الفعالة لممّثل واحد على األقل من كل دولة عضو 

في المجلس الدولي لتنسيق برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي في كل دورة من دوراته، 
وإجراء تحليل لعالمة عالمية معّززة مميزة لمحميات المحيط الحيوي، ووضعها وفقاً 

للمبادئ التوجيهية الوطنية المرتبطة بها، وما إلى ذلك.
الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو: يحدد النظام األساسي للبرنامج الدولي لعلوم  	

األرض والحدائق الجيولوجية ستة أدوار للجان الوطنية من بينها إنشاء لجان وطنية 
للحدائق الجيولوجية.

شبكة المدن المبدعة:
تقديم رسالة دعم إلى المدن المرّشحة لالنضمام إلى شبكة المدن المبدعة وإلى المدن  	

األعضاء المرّشحة الستضافة المؤتمر السنوي لمدن اليونسكو المبدعة.
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تعزيز أنشطة الحكومات المحلية والمجتمعات المحلية ودعمها لتتماشى مع أهداف  	
البرنامج.

وصف الشبكة: تتضافر المدن المبدعة األعضاء حالياً في هذه الشبكة التابعة لليونسكو  	
لبلوغ الغاية المشتركة المتمثلة في وضع اإلبداع والصناعات الثقافية في صميم خططها 

اإلنمائية على الصعيد المحلي وإقامة تعاون نشط على الصعيد الدولي.

شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعّلم:
الموافقة على طلبات ترشيح ثالث مدن على أقصى حّد لكل بلد سنوياً لالنضمام إلى  	

شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم.
تعزيز أنشطة الحكومات المحلية والمجتمعات المحلية ودعمها لتتماشى مع أهداف  	

البرنامج.
وصف الشبكة: »مدينة التعلّم« هي مدينة تحشد مواردها لضمان التعلّم الجيد مدى  	

الحياة لمواطنيها، من التعليم األساسي إلى التعليم العالي، وكذلك في التعليم غير 
النظامي. وتتوخى شبكة المدن هذه تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتشاطر 

الخبرات واستحداث استراتيجيات مبتكرة.

التحالف الدولي للمدن المستدامة الشاملة للجميع:
تشجيع التحالف واللجنة الوطنية التابعة له على تنفيذ األنشطة ودعم هذه األنشطة. 	
وصف الشبكة: تسعى المدن األعضاء في التحالف الدولي للمدن المستدامة الشاملة  	

للجميع إلى تعزيز التضامن والتعاون على الصعيدين المحلي والعالمي، ويتمّثل هدفها 
المشترك في تعزيز التنمية الحضرية الخالية من أي وجه من أوجه التمييز، وذلك من 

خالل وضع سياسات شاملة للجميع وبناء القدرات والتوعية.
الدراسات االستقصائية واإلحصاءات: 	
الرد على االستبيانات التي تطلب المنظمة الرد عليها في إطار الدراسات االستقصائية  	

أو إحالتها إلى الُسلطات المختصة.
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دور املشورة
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 تضطلع اللجان الوطنية بدور استشاري
فيما يتعلق بعدة أمور على النحو التالي:

مشروع االستراتيجية المتوسطة األجل )مشروع الوثيقة م/4( ومشروع برنامج 
وميزانية المنظمة )مشروع الوثيقة م/5(:

المشاركة في المشاورات على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي واألقاليمي بشأن إعداد  	
الوثيقة م/4 والوثيقة م/5.

إجراء مشاورات في بلدانها، في إطار المشاورات األوسع نطاقاً بشأن الوثيقة م/4  	
والوثيقة م/5، من خالل التفاعل مع مجموعة متنوعة من الشركاء والجهات المعنية التي 

تشارك في عمل اللجنة الوطنية لليونسكو.

تطبيق الوثائق التقنينية:
المشاركة حسبما يقتضيه الحال في إعداد الوثائق التقنينية الدولية لليونسكو وتطبيقها  	

ورصدها.
تشجيع الحكومات، عند االقتضاء، على االنضمام إلى اتفاقيات اليونسكو وتوصيات  	

المؤتمر العام وإعالناته وعلى تطبيقها.
تشجيع بلدانها على المشاركة في المشاورات بشأن هذه الوثائق التقنينية. 	
التشاور مع الشركاء والجهات المعنية في بلدانها في إطار إعداد التقارير بشأن تنفيذ  	

هذه الوثائق التقنينية على الصعيد الوطني.

عمليات تقييم البرامج الدولية الحكومية على الصعيد الوطني:
اإلسهام في المشاورات بشأن عمليات تقييم البرامج الدولية الحكومية المعنية على  	

الصعيد الوطني.
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المشاورات الوطنية بشأن دورات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي وغيرها من 
االجتماعات الدولية الحكومية:

حضور دورات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي وغيرها من االجتماعات الدولية  	
الحكومية التي تنّظمها اليونسكو، عند االقتضاء، وذلك بالتعاون مع الوفود الحكومية 

المعنية، وإعداد مساهمات في أعمال هذه االجتماعات.
وفقاً للتدابير المعتمدة في كل دولة عضو، إبالغ الهيئات والمؤسسات الوطنية بالنتائج  	

والتوصيات التي يعتمدها المؤتمر العام أو غيره من االجتماعات أو التي ترد في 
الدراسات والتقارير؛ والتشجيع على مناقشة تلك النتائج والتوصيات في ضوء احتياجات 

كل بلد وأولوياته، وتنظيم ما قد ترى ضرورته من أنشطة إضافية.

اإلذن باستخدام شعار اليونسكو على الصعيد الوطني:
رصد استخدام اسم اليونسكو الكامل واسمها المختصر وشعارها وأسماء نطاقات  	

اإلنترنت الخاصة بها وحماية استخدامها على الصعيد الوطني وفقاً للقوانين الوطنية.
اإلذن بهذا االستخدام في شكل شعار مرتبط )أي أن يُقرن بين شعار اليونسكو وشعار  	

اللجنة الوطنية( في إطار الرعاية والترتيبات التعاقدية، وفقاً للمبادئ التوجيهية لليونسكو 
وقواعد إخراج الوثائق الرسمية لليونسكو.

يجوز للجان الوطنية رعاية األنشطة الوطنية من خالل اإلذن للمنظمات العاملة في  	
مجاالت اختصاص اليونسكو باستخدام اسم اليونسكو الكامل واسمها المختصر و/أو 

شعارها، على أن يقترن دائماً باسم اللجنة الوطنية، وشعارها إن شاءت ذلك.
إنشاء شبكة شركاء في بلدانها و/أو توسيع هذه الشبكة، والسعي بحسب االقتضاء إلى  	

الحصول على الرعاية وفقاً للمبادئ واإلجراءات المستندة إلى التشريعات الوطنية وإلى 
استراتيجية اليونسكو الشاملة الخاصة بالشراكات.

جوائز اليونسكو:
اقتراح مرّشحين على األمانة لنيل جوائز اليونسكو عندما تفتح األمانة باب الترشيح  	

للجائزة.
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األيام والسنوات والعقود الدولية:
تنظيم فعاليات وطنية لالحتفال باأليام والسنوات والعقود الدولية التي أعلنتها األمم  	

المتحدة، بالتعاون مع اليونسكو.

احتفاالت الذكرى:
إبالغ األمانة باالحتفاالت السنوية التي ترغب في أن تشارك فيها اليونسكو، وتنظيم هذه  	

الفعاليات وترويجها على الصعيد الوطني بالتنسيق مع المكاتب الميدانية لليونسكو )عند 
االقتضاء(، ودعم إعداد التقارير عن هذه األنشطة.

برنامج المساهمة:
تقديم مشاريع وفقاً للقرار الذي اعتمده المؤتمر العام بشأن برنامج المساهمة. 	
تنسيق المشاريع مع المؤسسات الوطنية المعنية ورصدها من خالل الموافقة على  	

التقارير المالية وتقارير التقييم للمشاريع المنجزة وتقديمها إلى األمانة في الموعد 
المطلوب.

التماس الدعم التقني للمكاتب الميدانية المالئمة إلعداد الطلبات والتقارير في إطار  	
برنامج المساهمة والمساعدة في حاالت الطوارئ إذا لزم األمر.

برنامج المنح الدراسية:
نشر المعلومات عن برنامج المنح والتشجيع على تقديم طلبات الترشيح للحصول على  	

منحة، وفقاً لمبدأ المساواة في االنتفاع بالتعليم.
إحالة الطلبات التي وقع عليها االختيار إلى أمانة اليونسكو لكي تنظر فيها، والحرص  	

على تسلم الممنوحين منحهم.

برنامج الشباب المهنيين وبرنامج الخبراء المنتسبين:
نشر معلومات بشأن فتح باب الترشيح للبرنامج، والفرز األولي للمرّشحين وتقديم  	

توصيات إلى اليونسكو، وذلك بناًء على طلب مكتب إدارة الموارد البشرية لليونسكو.
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استطالعات رأي المواطنين ومشاورتهم:
يجوز للجان الوطنية تنظيم حمالت لتوعية المواطنين ومشاركتهم ودعم هذه الحمالت  	

)حلقات الحوار والتمويل التشاركي والعمل التطوعي والدراسات االستقصائية 
واالستبيانات، وغيرها(. 

األموال الخارجة عن الميزانية:
مساعدة اليونسكو في الوقوف على احتياجات البلدان والمشاريع الوطنية أو اإلقليمية  	

المحتملة، وتيسير تنفيذها حسبما يقتضيه الحال.
التماس الدعم، وفقاً لمهمة اللجنة الوطنية ووظائفها، من الجهات المانحة المحتملة على  	

الصعيد الوطني لتمويل أنشطتها ولدعم مبادرات المكاتب الميدانية في هذا الصدد عند 
االقتضاء.

يجوز للجان الوطنية أن تضطلع بدور في تنفيذ »إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل  	
التنمية المستدامة« للمساعدة في تعزيز دور اليونسكو في خطط أفرقة األمم المتحدة 

الُقطرية.
تستطيع اللجان الوطنية، فيما يتعلّق بالتمويل، أن تضطلع بدور أساسي في المساعدة  	

في تدعيم موقع اليونسكو لدى الجهات المانحة وتعزيز فرصها للحصول على التمويل 
واستحداث مبادرات التمويل )مثل صندوق السالم وصندوق أهداف التنمية المستدامة 

وغيرهما(.

المرّشحون للوظائف الشاغرة في اليونسكو:
نشر إعالنات الوظائف الشاغرة في اليونسكو على نطاق واسع من خالل شبكاتها. 	
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 دور
التمثيل والتنفيذ
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 تضطلع اللجان الوطنية بدور متثيلي
وتنفيذي على النحو التالي:

المشاركة في دورات الهيئتين الرئاسيتين ضمن الوفود الرسمية، وفي الهيئات 
الفرعية واللجان الدولية الحكومية:

التعاون مع وفود حكوماتها إلى المؤتمر العام وسائر االجتماعات الدولية الحكومية  	
لليونسكو، من خالل عدة أمور منها المساعدة في إعداد مساهمات حكوماتها في أعمال 

تلك االجتماعات.
توفير الدعم، إذا تم تفويضها لهذا الغرض، من أجل إعداد الوفود الدائمة )بالتعاون مع  	

الوزارة المسؤولة المعنية وسائر الوزارات المختصة( للدورات المعنية للهيئتين الرئاسيتين 
وللجان الدولية الحكومية/الدولية وللمؤتمرات الدولية الحكومية/الدولية، وقد يجري 

ذلك بمشاركة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والموارد الفكرية. 
وقد تُسهم مشاركة اللجان الوطنية ضمن وفود الدول األعضاء في دورات الهيئتين 

الرئاسيتين والبرامج والمؤتمرات في تقديم الدعم الفكري والخبرات، وقد تساعد أيضاً 
في تعميم نتائجها على المجتمع المحلي الوطني على نطاق أوسع.

تنظيم المؤتمرات ومناقشات المائدة المستديرة والفعاليات المواضيعية:
تنظيم المؤتمرات أو مناقشات المائدة المستديرة أو غيرها من الفعاليات المواضيعية  	

المتعلقة بمجاالت اختصاص اليونسكو. ويجوز للجنة الوطنية المضيفة في هذا اإلطار 
أن تتخذ الترتيبات اللوجستية الالزمة وأن تصدر وثائق العمل والمحاضر باللغات المعنية 

وأن تُطلع اليونسكو على الوثائق الختامية بحسب االقتضاء.

الرعاية:
يجوز للجنة الوطنية، في إطار تنفيذ مهامها، أن تعمل بمعّية شركاء مختلفين يقدمون عدة  	

أنواع من المساهمات، بدءاً من الرعاية المالية ووصوالً إلى رعاية الخبرات.
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دور اإلعالم
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 تضطلع اللجان الوطنية بنشر
املعلومات على النحو التالي:

التقرير الدوري عن األنشطة التي تضطلع بها اللجان الوطنية:
يحبذ أن تقدم كل لجنة من اللجان الوطنية تقريراً دورياً عن األنشطة التي اضطلعت بها  	

إلى أمانة اليونسكو، وذلك سعياً إلى تحسين فهم مدى تنّوع عمل اللجان الوطنية وتعقيده.

منشورات اللجان الوطنية:
يجوز للجان الوطنية أن تصدر، فردياً أو جماعياً، منشورات بشأن المواضيع التربوية  	

والتعليمية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية، بحسب االقتضاء، بالتعاون مع اليونسكو.
يمكن استشارة اللجان الوطنية بشأن نشر المصنفات. 	

ترجمة وثائق اليونسكو إلى اللغات الوطنية:
التمكين من نشر المعلومات المتعلّقة باليونسكو ومنشوراتها ووثائقها على نطاق واسع،  	

ودعم ترجمتها إلى اللغات الوطنية.
ترويج منشورات اليونسكو ودورياتها والمشاركة في ترجمة مجلة »رسالة اليونسكو«. 	

تطوير الموقع الشبكي:
تحميل المعلومات والنشرات اإلخبارية والتقارير عن األنشطة المضطلع بها واالقتراحات  	

الوجيهة في الوقت المناسب لدعم عمل األمانة.

المساهمة في إعداد وثائق البرنامج الُقطري لليونسكو:
تُسهم اللجان الوطنية عند االقتضاء في إعداد وثيقة اليونسكو للبرمجة الُقطرية.  	

)المعالم الُقطرية(
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الببليوغرافيا واملراجع
المراجع العامة

الميثاق التأسيسي لليونسكو )المادة السابعة(
النصوص القانونية المتعلقة باللجان الوطنية لليونسكو )2002( 	
الخالصة الوافية ألفضل ممارسات اللجان الوطنية لليونسكو )2004( 	
هيكل اللجان الوطنية لليونسكو: المبادئ األساسية المتعلقة بوضعها وتكوينها ومواردها  	

)2009(

اللجان الوطنية لليونسكو: التقارير السنوية )2018 و2019( 	

دور التواصل:
الوثائق المرجعية

ميثاق اللجان الوطنية لليونسكو )القرار 20م/7.4( )1978( 	
تعديل المادة السابعة من الميثاق التأسيسي )القرار 26م/19( )1991( 	
التوجيهات الخاصة بعالقات اليونسكو مع المؤسسات والهيئات األخرى المماثلة )القرار  	

29م/64( )1997(

المبادئ التوجيهية بشأن الربط والتعاون بين مكاتب اليونسكو الميدانية واللجان الوطنية  	
لليونسكو )القرار 196م ت/-5ثالثاً( )2015(

دليل اللجان الوطنية لليونسكو )2007( 	
قرارات الهيئتين الرئاسيتين

خطة العمل لتعزيز تعاون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية لليونسكو: االستنتاج  	
والتوصية 6 )القرار 37م/97( )2013(

مراجعة االستراتيجية الشاملة والمتكاملة للمعاهد والمراكز من الفئة 2 )القرار 37م/93(  	
)2013(
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اإلطار التنظيمي لرابطات اليونسكو وأنديتها )القرار 39م/90( )2017( 	
تعديل اإلطار التنظيمي لرابطات اليونسكو وأنديتها )القرار 40م/98( )2019( 	

دور التنسيق
الوثيقة المرجعية

دليل اللجان الوطنية لليونسكو 	
قرارا الهيئتين الرئاسيتين

اإلطار التنظيمي لرابطات اليونسكو وأنديتها 	
تعديل اإلطار التنظيمي لرابطات اليونسكو وأنديتها 	

دور المشورة
الوثيقتان المرجعيتان

ميثاق اللجان الوطنية لليونسكو 	
دليل اللجان الوطنية لليونسكو 	

قرارات الهيئتين الرئاسيتين
تقييم البرنامج المعّدل الحتفاالت الذكرى )القرار 205م ت/26( )2018( 	
احتفاالت الذكرى )المعايير واإلجراءات المعّدلة( )القرار 206م ت/30( )2019( 	
التوجيهات بشأن استخدام اسم اليونسكو الكامل واسمها المختصر وشعارها وأسماء  	

نطاقات اإلنترنت الخاصة بها )القرار 34م/86( )2007(
برنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسية )القراران 39م/60 و40م/65( )2017 و2019( 	
 المبادئ والشروط الناظمة لبرنامج المساهمة والمساعدة في حاالت الطوارئ 	

)القرار 39م/61(
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التعاون بين اللجان الوطنية على الصعيد المشترك بين المناطق )القرار 29م/61( )1997( 	
مشروع المبادئ التوجيهية للتطبيق الرشيد لالمركزية )القرار 30م/83( )1999( 	

دور التمثيل والتنفيذ:
الوثيقتان المرجعيتان

ميثاق اللجان الوطنية لليونسكو 	
دليل اللجان الوطنية لليونسكو 	

قرارا الهيئتين الرئاسيتين
التعاون مع اللجان الوطنية )القرار 27م/13.12( )1993( 	
العالقات الخارجية والتعاون )القرار 31م/46( )2001( 	

دور اإلعالم:
الوثائق المرجعية

 خطة العمل لتعزيز تعاون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية لليونسكو 	
ميثاق اللجان الوطنية لليونسكو 	
المبادئ التوجيهية بشأن الربط والتعاون بين مكاتب اليونسكو الميدانية واللجان الوطنية  	

لليونسكو
دليل اللجان الوطنية لليونسكو 	
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اللجنة الوطنية الفرنسية لليونسكو
Boulevard des Invalides, 75007 Paris 07 SP, France 57

رقم الهاتف: 10 35 96 93 55
رقم الفاكس: 10 35 96 23 42

 alexandre.navarro@diplomatie.gouv.fr jacques.rao@diplomatie.gouv.fr:البريد اإللكتروني
الموقع الشبكي للجنة الوطنية الفرنسية لليونسكو

www.unesco.fr

اليونسكو
وحدة اللجان الوطنية

قطاع العالقات الخارجية واألولوية ألفريقيا
 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

البريد اإللكتروني:
natcom@unesco.org

الموقع الشبكي للجان الوطنية
http://www.unesco.org/en/national-commissions

منصة اللجان الوطنية
https://unesco.sharepoint.com/sites/natcom/en-US/Pages/default.aspx

بدعم من اليونسكو

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة
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