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 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢الفئة  معاهد ومراكز

 الجزء األول

 االتفاقات الخاصة بها وتجديد ٢الفئة  معاهد ومراكزقييم ت

 الملخص

التقـدم احملـرز فيمـا خيـص مشـاركة  ضسـتعر يأن لمجلس التنفيـذي ، ألف)، ينبغي لثانياً ( ١٢ت/ م١٩٥لقرار وفقاً ل
 يف الصني. فرع بيجني يف أعمال معهد التدريب والبحوث يف جمال الرتاث العاملي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادي

هــذه  تقــّدم تعمــل حتــت رعايــة اليونســكو،الــيت  ٢التفاقــات املربمــة مــع احلكومــات بشــأن إنشــاء مراكــز الفئــة وفقــاً لو 
 جريت للمراكز التالية:الوثيقة معلومات عن عمليات التقييم اليت أُ 

يف أصفهان جبمهورية إيران املوجود  العلوم وحاضنات التكنولوجيا جمّمعاتاملركز اإلقليمي لتنمية  •
 ؛اإلسالمية

 ؛يف غويلني بالصني املركز الدويل للبحوث املتعلقة بالكارست •

 .نيجريياب أبيوكوتاهم الدويل يف فريقية والتفالثقافة األامعهد  •

يف حتقيــــق  مــــا إذا كانــــت املراكــــز تســــهم إســــهاماً ملموســــاً للوقــــوف بالتحديــــد علــــى عمليــــات التقيــــيم  أُجريــــتقــــد و 
أحكـام االتفـاق مع تتوافق منها مركز  األنشطة املنّفذة يف كلّ على ما إذا كانت و األهداف االسرتاتيجية لليونسكو، 

 النتائج الرئيسية لعمليات التقييم.على هذه الوثيقة  تويوحت. اخلاص به

حتت رعاية اليونسكو، الـيت وافـق  ٢بإنشاء وتشغيل معاهد ومراكز الفئة  املتعلقةووفقاً للمبادئ واخلطوط التوجيهية 
 أعاله. املذكورة للمراكز ٢، يُقرتح االستمرار يف منح صفة مركز من الفئة ٩٣م/٣٧عليها املؤمتر العام يف قراره 

 .٣١اإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 التدريب والبحوث في مجال التراث العالمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في الصين معهد تقييم -أوًال 

مـــنح معهـــد التـــدريب والبحـــوث يف جمـــال  قـــرر اللـــس التنفيـــذي جتديـــد (ثانيـــاً، ألـــف)، ١٢ت/ م١٩٥للقـــرار وفقـــاً  - ١
اســتعراض . وقــرر أيضــاً يعمــل حتــت رعايــة اليونســكو ٢الــرتاث العــاملي ملنطقــة آســيا واحملــيط اهلــادي صــفة معهــد مــن الفئــة 

التقدم احملرز فيما خيص مشاركة فرع بيجني يف أعمال معهد التدريب والبحوث يف جمال الرتاث العـاملي ملنطقـة آسـيا واحملـيط 
ـــةاهلـــ  ادي، والنظـــر يف إمكانيـــة تعـــديل االتفـــاق بـــني اليونســـكو وحكومـــة الصـــني خـــالل دورتـــه الســـابعة والتســـعني بعـــد املائ

 (ثانياً، ألف)). ١٢ت/ م١٩٥ (القرار

معهــد التــدريب والبحــوث يف جمــال الــرتاث العــاملي ملنطقــة وتواصــلت األمانــة مــع حكومــة مجهوريــة الصــني الشــعبية و  - ٢
. ومل تتلـَق تـهإدار يف و املعهـد  استعراض التقدم احملـرز فيمـا خيـص مشـاركة فـرع بيجـني يف أعمـال من أجل اهلاديآسيا واحمليط 

ســتقدِّم لــذلك دورتــه احلاليــة. و  إبّــانإا اللــس التنفيــذي يف هــذا الصــدد األمانــة حــىت اآلن املعلومــات الالزمــة لتقــدمي تقريــر 
 التنفيذي لدى توفر هذه املعلومات. إا اللسعن هذا املعهد تقريرها األمانة 

ــة  اإلقليمــيالمركــز  تقيــيم –ثانياً  ــا مجّمعــاتلتنمي ــة الموجــود  العلــوم وحاضــنات التكنولوجي فــي أصــفهان بجمهوري
 إيران اإلسالمية

[بنــاًء علــى  عشــر) حــادي( ٢٠ت/ م١٨٢ ، إبّــان دورتــه الثانيــة والثمــانني بعــد املائــة، القــراراللــس التنفيــذي اعتمــد - ٣
يف دورتــه اخلامســـة املـــؤمتر العــام  وأوصـــى فيــه بــأن يوافــق ،]٢٠ت/ م١٨٢االقــرتاح الــوارد يف اجلــزء الثـــاين عشــر مــن الوثيقــة 

 أذن للمـدير العـام بتوقيـع االتفـاقأن يـبـو  املركز اإلقليمي لتنمية جمّمعات العلوم وحاضنات التكنولوجيـاوالثالثني على إنشاء 
 ).٣٠م/٣٥املعّد هلذا الغرض (القرار 

بشـأن  ٢٠٠٩ األول/ديسـمرب كـانون ١٧حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف بني اليونسـكو و  ربمفاق املاالتوينّص  - ٤
علـى تيسـري يف املقـام األول  عمـل املركـزيف رتكيـز العلـى  املركز اإلقليمي لتنمية جمّمعات العلوم وحاضنات التكنولوجياإنشاء 

لبنــــاء القــــدرات، وإســــداء املشــــورة يف جمــــال  وتنظــــيم أنشــــطة ،إدمــــاج �ــــج إمنــــائي يف جمــــال العلــــوم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار
 جمّمعــاتوحــل املشــكالت الــيت تعــرتض تنميــة  ،وإتاحــة تبــادل اخلــربات وأفضــل املمارســات، وإجــراء البحــوث ،السياســات

يف بادئ األمر على القضـايا اخلاصـة بالبلـدان األعضـاء يف وينّص االتفاق أيضاً على الرتكيز  العلوم وحاضنات التكنولوجيا.
وباكســـتان وقريغيزســـتان  وكازاخســـتان اإلســـالمية إيـــرانمجهوريـــة أذربيجـــان و و  أفغانســـتان وهـــي ،منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي

 الصـعيدعلـى  ريـاديبـدور إمكانية تعزيز قدرات املركـز وإمكانيـة اضـطالعه على كذلك و ؛ وأوزبكستانوتركيا وطاجيكستان 
 .الحقاً  الدويل
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 عـــن طريـــقالعلـــوم والتكنولوجيـــا يف البلـــدان الناميـــة  جمّمعـــاتالقـــدرة علـــى إدارة  تعزيـــز يفلمركـــز لاهلـــدف العـــام يتمثـــل و  - ٥
 يلي: ما

م املركــز بــرامج تدريبيــة وحلقــات عمــل وحلقــات تــدارس ومــؤمترات يــنظّ  :بنــاء القــدراتلاالضــطالع بأنشــطة  (أ)
 العلــوم وحاضــنات التكنولوجيــا كاملســؤولني احلكــوميني جّمعــاتاملعنيــني مبلألشــخاص علــى الصــعيد اإلقليمــي 

ــــني بتطــــوير هــــذه املرافــــق ــــدعمو�ا،  واملمــــولني واملــــديرين املعني وأصــــحاب  العلمــــاءكــــذلك و والشــــركات الــــيت ي
 ؛الوطين يف املنطقةو  احمللي الصعيدينالقرار احلكوميني على  أصحاببالعلوم، و  املعنيةالشركات 

العلـوم وحاضـنات  جمّمعـاتاملسـاعدة التقنيـة يف جمـال إدارة بلدان املنطقة لاملركز  قّدمي: تقدمي املساعدة التقنية (ب)
إعـداد خطـط لتنميـة ، و دراسـات اجلـدوىإعـداد بوسائل خمتلفة تضم على سبيل املثال ال احلصـر  التكنولوجيا

ـــربط الشـــبكي والتمويـــل وإنشـــاء املـــدن العلميـــة، وتشـــجيع  ،املـــدن العلميـــة، وإســـداء املشـــورة التقنيـــة بشـــأن ال
العلــوم  جمّمعــاتاخلــرباء يف جمــال  حشــدجيــري اســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة. و املنطقــة وتعزيزهــا مــن أجــل 

 ؛ساعدة التقنيةأجل تقدمي هذه امل والتكنولوجيا من

مــن يقــوم املركــز بتعزيــز التعــاون بــني احلكومــة واهليئــات األكادمييــة واملؤسســات الصــناعية  :تيســري نقــل املعــارف (جـ)
 ؛عارف بني القطاعني العام واخلاصتشجيع نقل امل أجل

ات العلــوم وحاضــن جمّمعــاتيعمــل املركــز علــى دعــم صــغار وكبــار البــاحثني العــاملني يف جمــال : دعــم البحــوث (د)
 ؛التكنولوجيا أو على استضافتهم

ييســر املركــز إقامــة الشــبكات وإعــداد الــربامج التعاونيــة يف جمــال البحــث والتطــوير والتــدريب : إقامــة الشــبكات (هـ)
إقامـــة روابـــط بـــني مراكـــز تنســـيق حمـــددة يف البلـــدان علـــى ذلـــك  وينطـــوي ،اإلقليمـــي والـــدويل لصـــعيدينعلـــى ا
 ؛املشاركة

نشــر كتــب ومقــاالت  بوســائل خمتلفــة تضــم يعــزز املركــز تبــادل املعلومــات ونشــرها: تبــادل املعلومــات ونشــرها (و)
 .العلوم وحاضنات التكنولوجيا جمّمعاتصحفية عن 

، قــــام خبــــريان دوليــــان عينتهمــــا اليونســــكو بتقيــــيم أداء املركــــز خــــالل الفــــرتة اخلــــاص بــــاملركزحكــــام االتفــــاق ووفقــــاً أل - ٦
أمـور عمليـة . وتوا قسم سياسات العلوم وبنـاء القـدرات التـابع لقطـاع العلـوم الطبيعيـة يف اليونسـكو إدارة ٢٠١٥-٢٠١٠

مــع مرفــق اإلشــراف الـــداخلي يف أيضــاً تشـــاور قســم سياســات العلــوم وبنــاء القـــدرات و التقيــيم بالتشــاور الوثيــق مــع املركــز. 
قـد و أثنـاء عمليـة التقيـيم. وحتّمـل املركـز تكـاليف عمليـة التقيـيم كاملـًة. الالزمـة  ةالتقنيـ اإلرشـاداتاليونسكو للحصـول علـى 
العلوم بــ املتعلقـة بالسياسـات اخلاصـةممّـا إذا كـان املركــز يشـارك مشـاركة نشـيطة يف األعمــال  التحقـق أُجـري التقيـيم مـن أجــل

 .يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ويساهم ،والتكنولوجيا واالبتكار بالتعاون مع اليونسكو
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ـــيم و  - ٧ أخـــذ الفريـــق و . ٢٠١٥ مـــايو/أيـــار ١١إا  ٤امتـــدت مـــن  أصـــفهان وطهـــرانيف ميدانيـــة  همـــةمبقـــام فريـــق التقي
عــن نتــائج ، تقيــيممــن معــايري المعيــار  فيمــا خيــص كــل ،أســفر ذلــكف، والنوعيــة ظــم التصــنيف الســرديةنُ بــني جتمــع نهجيــة مب

الــيت مـع املعلومــات و  العلـوم وحاضــنات التكنولوجيــا جمّمعــاتاملركــز اإلقليمــي لتنميـة  قـّدمهامـع املعلومــات الــيت تتوافــق رقميـة 
 مع شركائه من املؤسسات واألفراد. وشكلت األنشطة التالية اجلوانب الرئيسية لعملية التقييم: التواصل عن طريقُمجعت 

 اخلاصــة بواجباتمــاالقيــام  مــن أجــلني اخلــارجيَّ  ينريَ مبــادئ توجيهيــة للخبــ) يــوفر املهمــة( للتقيــيمإطــار  إعــداد (أ)
ومـا حتتـوي  املقررة مع الرتكيز بوجه خـاص علـى املنهجيـة املعتمـدة االستعراض إجراءاتكل   يشملالتقييم، و ب

 معايري التقييم.عليه من 

حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية و املربم بـني اليونسـكو ) االتفاق ١ما يلي: ( ضمفرة اليت تلوثائق املتو دراسة ا (ب)
العلوم وحاضنات التكنولوجيا والتعديالت الالحقـة الـيت أُدخلـت  جمّمعاتاملركز اإلقليمي لتنمية بشأن إنشاء 

 ةرير املاليـا) التقـ٤) حماضـر جلسـات جملـس اإلدارة؛ (٣التقارير السنوية عـن املشـاريع ونتائجهـا؛ ( )٢عليه؛ (
 ) املنشورات.٥؛ (ةيالسنو 

 شخصاً خالل الزيارة امليدانية. ٢٥قوبل قد واألفراد املعنيني. و املعنية إجراء مقابالت مباِشرة مع املؤسسات  (جـ)

العلــــوم  جمّمعــــاتدراســــة الــــربامج واألنشــــطة الــــيت يضــــطلع بــــا شــــركاء املركــــز واملنتفعــــون خبدماتــــه فيمــــا خيــــّص  (د)
 بانتظام.مع املركز  تتعاون وتتواصلاليت وحاضنات التكنولوجيا 

 متنوعــةاضــطلع بأنشــطة  املركــز اإلقليمــي لتنميــة جمّمعــات العلــوم وحاضــنات التكنولوجيــاوقــد خلــص التقيــيم إا أن  - ٨
الـذي عمـل الأمهيـة ويدل الدعم الكبري الـذي يتلقـاه املركـز مـن حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى ثقافة االبتكار.  لنشر

الراميـــة إا مســـاعدة الـــدول األعضـــاء يف  أنشـــطة برنـــامج اليونســـكو أســـهم املركـــز إســـهاماً كبـــرياً يف تنفيـــذقـــد . و بـــه يضـــطلع
حلقـــة  ٤٠أكثـــر مـــن بعقـــد  ،يف هـــذا الصـــدد ،املركـــز قـــامتكنولوجيـــا. و العلـــوم وحاضـــنات ال جمّمعـــات تنميـــةاليونســـكو علـــى 

. التجاريـة يف جمـال التكنولوجيـا السـنوي إلنشـاء املشـاريعمهرجـان الشـي  بـائي تنظـيم بو  ،تقنيـةال ةسـاعدامل تقـدميبو  ،تدريبية
فضــالً عــن ذلـك، نشــاطاً كبــرياً يف  ،أبــدى املركـزو . اً فـرد ٥٥٠ مـا يزيــد علــى، املاضــيةخــالل السـنوات اخلمــس ، ب املركـزدرّ و 

 .املستدامة تسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية الدعوة إا نشر

املركـز اإلقليمـي بشأن مواصـلة تشـغيل  مجهورية إيران اإلسالميةبأن ُجتدِّد اليونسكو االتفاق مع  التقييم فريق يوصيو  - ٩
 التقيـيم فريـقشـجع يو . يعمـل حتـت رعايـة اليونسـكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة  لتنمية جمّمعات العلوم وحاضنات التكنولوجيا

بتكـــرة وعرضــــها املتدريبيـــة العمــــل الربامج وحلقـــات الـــفيمـــا خيـــص إعــــداد للمركــــز  املزيــــد مـــن الـــدعمتقـــدمي اليونســـكو علـــى 
 تعزيـــزاً  الـــدائمنياملركـــز  مـــوظفيقـــدرات  تعزيـــز عـــن طريـــقا الـــدعم هـــذ قـــدميبت أيضـــاً  التقيـــيم فريـــق يوصـــيو  .االضـــطالع بـــاو 

 .اً مالئم
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املركــز اإلقليمــي لتنميـــة مــنح بتجديـــد املــديرة العامــة توصــي ضية الــيت أفضــى إليهــا التقيـــيم، ـُمر وعلــى ضــوء النتــائج الـــ -١٠
هلـذا وقـد أُِعـدَّ مشـروع اتفـاق يعمـل حتـت رعايـة اليونسـكو.  ٢صـفة مركـز مـن الفئـة  جمّمعات العلوم وحاضنات التكنولوجيـا

أحكــام مشــروع  وال حتيــد .٩٣/م٣٧القــرار وفقــاً ملــا يــنّص عليــه  مجهوريــة إيــران اإلســالميةبــني اليونســكو وحكومــة الغــرض 
يف االتفـاق مشـروع وسيتاح االطالع علـى . ١٨م/٣٧الوثيقة من  باجلزء األولامللحق االتفاق عن نص االتفاق النموذجي 

 .القسم املخصص لقطاع العلوم الطبيعية يف موقع اليونسكو على شبكة اإلنرتنت

 في غويلين بالصين الدولي للبحوث المتعلقة بالكارستالمركز تقييم  -ثالثاً 

إنشاء املركز الدويل للبحوث املتعلقـة بالكارسـت بوصـفه مركـزاً ، على ٣٢م/٣٤املؤمتر العام لليونسكو، يف قراره  وافق -١١
هلـذا الغـرض يف يعمل حتت رعاية اليونسكو. ووقعت اليونسكو وحكومة مجهورية الصني الشعبية االتفاق املعـّد  ٢من الفئة 

بــات متتــع املركــز الــدويل للبحــوث املتعلقــة بالكارســت بصــفة مركــز مــن و  ،بلــغ هــذا االتفــاق أجلــهقــد . و ٢٠٠٨شــباط/فرباير 
 .تجديدهمرهوناً ب ٢الفئة 

مراكــز الســرتاتيجية الشــاملة واملتكاملــة ملعاهــد و علــى الصــيغة املعدلــة ل، ٩٣م/٣٧قــراره يف  ،وافــق املــؤمتر العــام أيضــاً و  -١٢
) اليت تنطبق علـى كـل حـاالت جتديـد االتفاقـات. ١٨م/٣٧الوثيقة االسرتاتيجية الواردة يف ملحق اجلزء األول من ( ٢الفئة 

 .الدويل للبحوث املتعلقة بالكارست استهالل عملية تقييم املركز بيجنيوتوا مكتب اليونسكو يف 

ومرفـــق اإلشـــراف  للعلـــوم اجليولوجيـــةبالتعـــاون مـــع أمانـــة الربنـــامج الـــدويل ، أيضـــاً  وتـــوا مكتـــب اليونســـكو يف بيجـــني -١٣
االسـرتاتيجية الشـاملة ب اخلاصـةللمبـادئ التوجيهيـة وفقـاً  التقيـيمأمور عمليـة إدارة  ،الداخلي ومكتب التخطيط االسرتاتيجي

حكومـة مجهوريـة  تكفلـت. و ١٨م/٣٧الوثيقـة ملحـق اجلـزء األول مـن  يف بصـيغتها الـواردة ٢مراكز الفئـة ملعاهد و واملتكاملة 
تقــدمي  مــن أجــل ٢٠١٣مــن عــام  الثــاين/نوفمرب تشــرينشــهر يف  تجريــأُ  الــيتعمليــة التقيــيم تكــاليف بكــل  الصــني الشــعبية

 الــدويل للبحــوث املتعلقــة بالكارســت املركــزيف جتديــد مــنح  البــتّ  عنــدالسرتشــاد بــه بغــرض اتقيــيم موضــوعي ألنشــطة املركــز 
 .وتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض ٢من الفئة صفة مركز 

ليونســكو، الــيت تعمــل حتــت رعايــة ااملعنيــة  خــرىاأل ٢الفئــة خــرباء مراكــز عــدد مــن فريــق التقيــيم املؤلــف مــن  اجتمــعو  -١٤
املركـز الـدويل للبحـوث أعمال  الستعراض ،من مكتب اليونسكو يف بيجني برنامج أخصائيو  الكارستبخرباء دوليني من و 

املركـز أنشـطة ). ونظـر فريـق التقيـيم يف ٢٠١٣-٢٠٠٨( مـدة وجـودهخالل السنوات الست األوا من  املتعلقة بالكارست
ــ تــهوميزاني ــ هندواتــيف و  ،الدوليــةالتدريبيــة  هالعلميــة ودوراتــ همشــاريعيف و  ،هومصــادر متويل إا  ه الراميــةمنشــوراتيف و  ،هومطبوعات
 .على الصعيد الدويلالتعاون والتواصل يف جمال جهوده يف ، و ونشرها معارف العلميةللالرتويج 
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املركــز الــدويل للبحــوث املتعلقــة  بشــأن إنشــاء وحكومــة مجهوريــة الصــني الشــعبيةاملــربم بــني اليونســكو وفقــاً لالتفــاق و  -١٥
قــد و  يف العـامل. ٢أفضــل مراكـز الفئــة  أحـدلكـي يصــبح علــى الصـعيد العــاملي االمتيـاز ، يســعى املركـز جاهــداً إا بالكارسـت

لتبـادل األكـادميي يف جمـال البحـوث املتعلقـة عمليـات ا، منـرباً دوليـاً مـذهالً لعلـى إنشـائه بات املركز، بعد مرور ست سنوات
ـــز لالـــالزم تـــدريب وتـــوفري ال الضـــروريةبإســـداء املشـــورة دائمـــاً  املركـــزقـــام بالكارســـت. و  ـــة تعزي ـــة االقتصـــادية واالجتماعي التنمي

 .يف العامل بوجه عام ويف أفريقيا وجنوب شرق آسيا بوجه خاص مناطق الكارست يف ظم الكارستبنُ  املرتبطةاملستدامة 

الرابطـة الدوليـة ألخصـائيي  و الربنامج الدويل للعلـوم اجليولوجيـةمع  املركز الدويل للبحوث املتعلقة بالكارستويتعاون  -١٦
خمتلــــف النــــدوات اإلعــــداد لعقــــد  ألغــــراض خمتلفــــة، وال ســــّيما مــــن أجــــل الــــدويلالربنــــامج اهليــــدرولوجي و  اجليولوجيــــا املائيــــة
والتنميـة  اإليكولوجيـةالكارست ظم نُ و  موارد الكارست املائيةو  يولوجيا الكارست املائيةاملتعلقة جبالدولية والدورات التدريبية 

للربنـامج  مخسـة مشـاريعاإلعـداد لتنفيـذ املركـز  تـوا. وقـد منـاطق الكارسـتاملستدامة وتغـري املنـاخ العـاملي ودورة الكربـون يف 
الكارســت بخبــري  ٢٠٠ثابــت يتــألف مــن أكثــر مــن  تعــاوينفريــق إذ قــام بإنشــاء وجنــح يف ذلــك، الــدويل للعلــوم اجليولوجيــة 

 بلداً. ٤٠ علىيزيد  مما

مـن حتقيـق ، ٢الفئـة مـن  اجليولوجيـةالعلوم بـمعـين أول مركز  بصفته ،املركز الدويل للبحوث املتعلقة بالكارستمتكن و  -١٧
التبــادل عمليــات وفضــالً عــن اليونســكو. العاملــة حتــت رعايــة العلــوم الطبيعيــة مــن مراكــز املنشــود علــى النحــو فعــالً أهدافــه 

مواقـع عـدد مـن  ، ومنهـاالعـامل رجـاءيف مجيـع أ مهمـة، أسهم املركز يف إدارة ومحاية مواقع كارسـتية العلمي واألنشطة التدريبية
 .الرتاث العاملي واحلدائق اجليولوجية العاملية

الالزمـة تطـوير البحـوث املتعلقـة بالكارسـت وبـذل اجلهـود مواصـلة : (أ) ا يلـيأن يقـوم املركـز مبـبـ فريق التقيـيموأوصى  -١٨
 املعنيــــةدوليــــة النظمــــات املالتعــــاون مــــع  ومواصــــلة، (ب) منــــاطق الكارســــتالتنميــــة املســــتدامة يف  للمســــاعدة علــــى حتقيــــق

الكارســتية، إنشــاء شــبكة عامليــة لرصــد بالوعــات الكربــون  مــن أجــلتعزيــز التعــاون الــدويل و باجليولوجيــا وتغــري املنــاخ، (جـــ) 
 .اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجلمتوافقة مع اسرتاتيجية املركز املتوسطة األجل  وجعل (د)

تعزيـز لمركـز مـن أجـل لالـدعم املـايل الـذي تقدمـه زيـادة (أ) النظـر يف احلكومـة الصـينية مبـا يلـي:  فريق التقييموأوصى  -١٩
 رونــةباملضــمان متتــع املركــز و بالكارســت، (ب) املتعلقــة البحوث بــالدوليــة املعنيــة وســاط األو بــني الصــني  كحلقــة وصــلدوره  
 .امتياز دويل حتت رعاية اليونسكوفعالً كمركز  لكي يعمل الالزمةؤسسية امل

، وبالعمـل علـى الـرتويج ألنشـطتها وأنشـطة املركـز وثيقـة بـاملركزال على صلتهاباحملافظة فريق التقييم اليونسكو وأوصى  -٢٠
 يف الشبكات الدولية املعنية.

منحـه صـفة مركـز مـن املركـز حـىت اآلن، وأوصـى اليونسـكو بتجديـد الـيت حققهـا البـارزة جنـازات اإلبفريـق التقيـيم  أقـرّ و  -٢١
 .٢الفئة 
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الوثيقـــة مـــن  اجلـــزء األولملحـــق الـــوارد يف جي وفقـــاً لـــنص االتفـــاق النمـــوذللمركـــز أُعـــدَّ مشـــروع اتفـــاق التجديـــد قــد و  -٢٢
الــذي أُعــّد عــن عمليــة تقريــر ال علــى وكــذلك ،مشــروع االتفــاقمــن اإللكرتونيــة  النســخة ميكــن االطــالع علــى. و ١٨م/٣٧

يف القســم املخصـــص لقطـــاع العلــوم الطبيعيـــة يف موقــع اليونســـكو علــى شـــبكة اإلنرتنـــت  ،للمركـــز بالتجديــدالتقيــيم اخلاصـــة 
)http://en.unesco.org/themes/sciencesustainable-future(. 

 نيجيرياب أبيوكوتافي  فريقية والتفاهم الدوليمعهد الثقافة األتقييم  -رابعاً 

فريقيـة لثقافـة األاإجـراءات إنشـاء معهـد  بأن يستكملللمجلس التنفيذي ، ٤٢م/٣٤ هقرار مبوجب  ،أذن املؤمتر العام -٢٣
مــن  أن يطلــببــو  ،يعمــل حتــت رعايــة اليونســكو ٢كمعهــد مــن الفئــة  بواليــة أوغــون يف نيجرييــا أبيوكوتــاوالتفــاهم الــدويل يف 

 ،. وقـد وافـق اللـس التنفيـذيبعـد موافقـة اللـس التنفيـذي عليـه اخلاص بإنشـاء املعهـدع االتفاق يوقتبعد ذلك املدير العام 
موافقـة اللـس جـرى بعـد و . على إنشاء معهد الثقافة األفريقية والتفاهم الـدويل يف نيجرييـا)، ثالثاً ( ١٩م ت/١٨٠يف القرار 
نيسـان/أبريل  ٨واليونسـكو يف  حكومـة مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـةبـني هلذا الغرض اتفاق  توقيع على إنشاء املعهد التنفيذي
 .مباشرة توقيعهبعد ، ودخل هذا االتفاق حّيز النفاذ ٢٠٠٩

 ٢مراكـز الفئـة السـرتاتيجية الشـاملة واملتكاملـة ملعاهـد و على الصـيغة املعدلـة ل، ٩٣م/٣٧ هيف قرار  ،ووافق املؤمتر العام -٢٤
تلــــك لوفقــــاً وأُجــــري تقيــــيم للمعهــــد . ٢مراكــــز الفئــــة اخلاصــــة مبعاهــــد و  جتديــــد االتفاقــــاتالــــيت تنطبــــق علــــى كــــل حــــاالت 

بكـل  احلكومـة النيجرييـةوتكفلـت ، ٢٠١٥آذار/مـارس إا  ٢٠١٤يف الفرتة املمتـدة مـن تشـرين الثـاين/نوفمرب  السرتاتيجيةا
التقييم هو الوقوف علـى مـدى قـدرة املعهـد علـى حتقيـق أهدافـه والقيـام بوظائفـه من  الرئيسي. وكان الغرض تكاليف التقييم

األهــــداف حتقيــــق إســــهام املعهــــد يف وكــــذلك علــــى مــــدى احملــــددة يف االتفــــاق املــــربم بــــني اليونســــكو واحلكومــــة النيجرييــــة، 
الربناجميــــة القطاعيــــة أو املشــــرتكة بــــني  هايعضــــاومو اليونســــكو أولويــــات يف العمــــل بشــــأن و لربنــــامج اليونســــكو االســــرتاتيجية 
صـفة مركـز مـن  املعهـدمـنح  جتديـد ما إذا كان ينبغيبشأن مستنري الختاذ قرار توفري املعلومات الالزمة من أجل  ،القطاعات

تضـمنت عمليـة التقيـيم دراسـة الوثـائق الـيت قـدمها كـلّ  مـن املعهـد واليونسـكو و  وتوقيـع االتفـاق املعـد هلـذا الغـرض. ٢الفئة 
 .املعنية ألطرافومناقشات معمقة مع ادراسة مستفيضة، وإجراء مقابالت 

املـــربم بـــني  ٢٠٠٩أحكـــام اتفـــاق عـــام ته مبـــا يتوافـــق مـــع أنشـــطاضـــطلع باملعهـــد أّن بوجـــه عـــام وتبـــّني لفريـــق التقيـــيم  -٢٥
االتفـاق واسـعة النطـاق وال حتـدد املنصوص عليها يف ذلك غايات الهداف و األكون اليونسكو واحلكومة النيجريية، نظراً إا  

األولويـــات العمـــل بشـــأن األهـــداف االســـرتاتيجية و حتقيـــق مـــن املعهـــد أن  يســـهم  بـــا يف يُنتظـــر الطريقـــة الـــيت  حتديـــداً دقيقـــاً 
باسـتخدام جمموعــة مـدة وجــوده، خــالل السـنوات األربــع األوا مـن  ،املعهـدقيـام والحــظ فريـق التقيــيم . ربناجميـة لليونسـكوال

اسـتناداً إا األسـس الـيت أرسـتها مـن األنشـطة املتنوعـة فّعـال تنفيـذ برنـامج و ، وقيام هؤالء املوظفني بوضع رائعة من املوظفني
مـن نطـاق تلـك نـامج أوسـع بكثـري رب الهـذا نطـاق كـان لكن  و . ٢٠٠٥عام ل محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف اتفاقية
وكـان للمعهـد احلـوار بـني الثقافـات. فضـالً عـن جماالت متعلقـة بصـون وتعزيـز الـرتاث املـادي وغـري املـادي مشل إذ  ،االتفاقية

الـيت ينبغــي لـه أن يرّكــز  يف البلــدان األفريقيـةتـأثريه بيـد أّن  ،أكـادمييني وثقــافينيمــع شـركاء حيـث يعمـل تـأثري كبـري يف نيجرييــا 

http://en.unesco.org/themes/sciencesustainable-future
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الفـرتة  ُجـلّ معظم األنشـطة الـيت اضـطلع بـا املعهـد خـالل  يسعنا أن نقول إنّ و  .اً حمدودعليها أو يف سائر أرجاء أفريقيا كان 
الـيت تـنّص ، هـااألهداف االسـرتاتيجية لربناجمبو  األهداف الشاملة لليونسكوبمرتبطة كانت  ٢٠١٣إا  ٢٠٠٩املمتدة من 

، الــيت تــنّص اليونســكو أولويــات برنــامجبكــذلك و  ،)٤م/٣٤( ٢٠١٣-٢٠٠٨لفــرتة لاالســرتاتيجية املتوســطة األجــل  عليهــا
ملــا  ، وفقــاً بوجــه عــامهم فيهــا اتســكانــت متوافقــة معهــا و كانــت و ، اخلاصــة بتلــك الفــرتة) ٥وثــائق الربنــامج وامليزانيــة (م/ عليهــا

 .يقتضيه االتفاق اخلاص بإنشاء املعهد

 ،املنظمـةمجيـع مرافـق يف  الربجمة واإلدارة والرصد املستند إا النتـائج بنهج، ٢٠١١يف عام  ،اليونسكو خذتألكن و  -٢٦
بالعمـل اخلاصـة مؤشـرات األداء  ووضـعت أيضـاً ، اريعهألنشطة الربنامج ومشـ وقابلة للقياس نتائج منشودة واضحةفوضعت 

النظــر عــن مصـــادر بغــّض  ،يُــراد لكــل أنشــطة اليونســكو واملؤسســات الشــريكة هلــاالــيت حتقيــق تلــك النتــائج املنشــودة  علــى
ؤشـرات يف حتقيـق األهـداف اخلاصـة مباألنشـطة  تسـاهموجيـب أن  أن تساهم يف حتقيقها مسامهة مباشرة وملموسة. ،متويلها

الســعي إا تعزيــز علــى  ،يف أولوياتــه وحمــاور عملــه يف الوقــت احلاضــر ،الثقافــةويرّكــز قطــاع مباشــرة. مســامهة األداء الربناجميــة 
القطـاع. وقـد اختصـاص نطـاق تنـدرج يف بـني الثقافـات الراميـة إا تعزيـز احلـوار األنشـطة تعـد ومل االتفاقيات الثقافية، تنفيذ 
إا  هتقريـر فريـق التقيـيم يف خلص بناًء على ذلك، . و االتفاق اخلاص بإنشائهالتعاون مع املعهد منذ توقيع  مسوغات تتغري 

. تشــمل كــل جوانــب عمــل املعهــدأن جتديــد االتفــاق بصــيغته احلاليــة مل يعــد ممكنــاً ألن أولويــات وبــرامج اليونســكو مل تعــد 
 املعهد:للمضي قدماً يف التعاون مع التاليتني طريقتني األخذ بإحدى الالتقييم فريق  اقرتحولذلك 

من أجل التوصل إا نص يتيح مواصلة جمدداً  بشأنهالتفاوض بعد و بعد تغيري نصه تغيريًا كامالً ق جتديد االتفا •
 إا تضييق نطاق عمل، وحيتمل أن يؤدي يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة منح املعهد صفة مركز من 

يف تنفيذ برامج اليونسكو وحتقيق نتائجها من أجل ضمان مسامهته واحلّد من الاالت اليت يركز عليها املعهد 
 ؛ملموسة وحصريةو مباشرة مسامهة  ٢٠٢١-٢٠١٤املنشودة خالل الفرتة 

اسرتاتيجية  وفقاً ملا تنّص عليه أنشطة حمددة ومتفق عليهايف كشريك فاعل لليونسكو من العمل  املعهد متكني  •
يعمل حتت رعاية  ٢كمعهد من الفئة   ، ولكن ليسيف هذا الصدد اخلاصة بالشراكاتاليونسكو الشاملة 

مع اإلبقاء على أهدافه وبراجمه الواسعة النطاق اليت برنامج العمل اخلاص به  وضع، مما يتيح للمعهد اليونسكو
 بيد أ�ا ال تقتصر عليها. اوأولوياتاليونسكو االسرتاتيجية أهداف بترتبط بوجه عام 

 علـــى وجــه اخلصـــوصأوصــى إذ املعهـــد، عمــل فعاليـــة  الراميـــة إا تعزيــزوصــيات عــدداً مـــن الت أيضـــاً التقيــيم فريـــق م وقــدّ  -٢٧
 يلي: مبا

باعتباره بواسطة الفيديو عد عن بُ االجتماعني  وعقد أحد هذينجملس إدارة املعهد مرتني سنوياً؛  اجتماع •
 ؛عليه التعويلإذا وجد اتصال باإلنرتنت ميكن  التكاليف حيثمن أجل حتقيق الفعالية من اجتماعاً دولياً 
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 ،ويرأسها املدير ،مرة كل ثالثة أشهرة جتتمع يعنه بلجنة إدار االستعاضة اللس التنفيذي للمعهد و  حلّ  •
 وكبري املوظفني املسؤولني عن املوظفني اإلداريني كبرياسب و احملوتتألف من اثنني أو ثالثة من كبار املوظفني (

الفنون  للمعهد مثل مركز الثقافة السوداء والتفاهم الدويل ومركزلشركاء الرئيسيني لممثلني من الربنامج) و 
 ؛واحلضارة السوداء واألفريقية

 إلحدى حكومات الدول األعضاء أو حلكومات عدد من الدول األعضاءممثلني بدعوة جملس اإلدارة قيام  •
 )؛... إخلكينيا وموزمبيق كّل    الثقافة يفمن وزارة حلضور اجتماعاته (

سواء البلدان األفريقية  سائرخرباء من  إليه لكي يضمعدد أعضاء فريق اخلرباء املنتسبني بزيادة املعهد  قيام •
ودورات تدريبية تبادل عمليات تنظيم  إمكانية وبالنظر يف، أكانوا من مواطين تلك البلدان أو العاملني فيها

 ؛الدائمنيبغة دولية على موظفيه صإضفاء دولية من أجل 

عالقات اخلاصة بالبرامج االحتاد األورويب  احملتملة اليت تتيحهالتمويل اخلارجي بالنظر يف فرص اعهد قيام امل •
يف إطار الشراكات الدولية القائمة بينه وبني معّينة لالضطالع مبشاريع إمكانية إعداد اقرتاحات ويف  ،اخلارجية

 ؛الفرص اغتنام هذهبغرض شبكة املؤسسات الشريكة له 

مناذج  وتكليفه بوضععامني، دة بعقد ملكموظف دائم توظيف خبري جبمع األموال  يف جبدية قيام املعهد بالنظر  •
 موظفي برنامج املعهد على إعداد االقرتاحات ومجع األموال. ةقدر  وبتعزيز اريعمتويل جديدة مبتكرة للمش

شــــهر املعهـــد والســـلطات النيجرييـــة يف و اليونســــكو  ، اجتمـــع ممثلـــوالتقيـــيمعــــن عمليـــة  تقريـــر النهـــائيالوبعـــد تقـــدمي  -٢٨
عـــن  اناالجتماعـــ نّخـــض هـــذا. ومتلتـــدابري املســـتقبلية الالزمـــةا لبحـــث ٢٠١٥مـــن عـــام  أيار/مـــايوشـــهر يف  مثّ نيســـان/أبريل 

وضـرورة  ،يعمـل حتـت رعايـة اليونسـكو ٢مـن الفئـة  اً معهد معهد الثقافة األفريقية والتفاهم الدويل إبقاءاالتفاق على ضرورة 
يف يف تنفيـذ بـرامج اليونسـكو و واحلّد من الاالت اليت يركز عليها من أجل ضمان مسامهته عمله قيام املعهد بتضييق نطاق 

عـــن طريـــق الرتكيـــز علـــى تنفيـــذ مســـامهة مباشـــرة املعتمـــدة  ٤م/٣٧يف الوثيقـــة املنصـــوص عليهـــا االســـرتاتيجية أهـــدافها حتقيـــق 
 .٢٠٠٥أشكال التعبري الثقايف لعام اتفاقية محاية وتعزيز تنوع 

مــع الســلطات  املشــاورات الــيت أُجريــتالتقيــيم و عمليــة لالســرتاتيجية الشــاملة واملتكاملــة، واســتناداً إا نتــائج  وفقــاً و  -٢٩
صـــفة مركـــز مـــن  فريقيـــة والتفـــاهم الـــدويللثقافـــة األاتوصـــي املـــديرة العامـــة اللـــس التنفيـــذي بتجديـــد مـــنح معهـــد النيجرييـــة، 

 واحلّد من الاالت الـيت يركـز عليهـاعلماً بأنه سيتعّني على املعهد تضييق نطاق عمله  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢ الفئة
 على وجه اخلصوص. ٢٠٠٥من أجل الرتكيز على تنفيذ اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف لعام 
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االتفـاق النمـوذجي نص ويتوافق مع  ،التقييمفريق توصيات بعني االعتبار يأخذ هلذا الغرض مشروع اتفاق  أُعدّ قد و  -٣٠
الوثيقــة بصــيغتها املعدلــة الــواردة يف ملحــق اجلــزء األول مــن  ٢الشــاملة واملتكاملــة ملعاهــد ومراكــز الفئــة باالســرتاتيجية  امللحــق
وميكــن االطـــالع علــى النســـخة ال يوجــد أي اخــتالف بـــني نــص مشــروع االتفـــاق ونــص االتفـــاق النمــوذجي. و . ١٨م/٣٧

يف  يف القسـم املخصـص لقطـاع الثقافـة، وكذلك على التقرير الذي أُعـّد عـن عمليـة التقيـيم، اإللكرتونية من مشروع االتفاق
 ).www.unesco.org/culture/partnerships/category-2-centres( موقع اليونسكو على شبكة اإلنرتنت

 القرار المقترح

 القرار التايل: يف اعتمادم، ما تقدّ بناًء على  ،يرغب ياللس التنفيذلعّل  -٣١

 اللس التنفيذي، إنّ 

 ،٩٣م/٣٧و ٣٠م/٣٥(ثالثاً) و ١٩م ت/١٨٠و ٤٢م/٣٤و ٣٢م/٣٤بالقرارات  إذ يذكر - ١

 ،اجلزء األول وملحقه ١٨م/٣٧الوثيقة  عتباربعني االويأخذ  - ٢

 اجلزء األول، ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  وقد درس - ٣

اجلزء  ١٦م ت/١٩٧املعاهد املذكورة يف الوثيقة /املراكزتجديد منح ببتوصية املديرة العامة  حييط علماً  - ٤
 :عمل حتت رعاية اليونسكوت ٢من الفئة  معاهد/كزا مر  صفة والواردة أدناه، ،األول

يف أصفهان جبمهورية إيران املوجود  املركز اإلقليمي لتنمية جمّمعات العلوم وحاضنات التكنولوجيا •
 ،اإلسالمية

 ،يف غويلني بالصني املركز الدويل للبحوث املتعلقة بالكارست •

 ؛نيجريياب أبيوكوتافريقية والتفاهم الدويل يف لثقافة األامعهد  •

املهام املنوطة با بوصفها  املذكورة أعاله قد أدت على حنو مرضٍ  /املعاهدأن مجيع املراكز ويؤكد - ٥
 تعمل حتت رعاية اليونسكو؛ ٢من الفئة  /معاهدمراكز

(مجهورية إيران اإلسالمية)  املركز اإلقليمي لتنمية جمّمعات العلوم وحاضنات التكنولوجيا جتديد منح يقررو  - ٦
صفة  فريقية والتفاهم الدويللثقافة األا معهدو ) (الصني املركز الدويل للبحوث املتعلقة بالكارستو 
 عمل حتت رعاية اليونسكو؛ت ٢من الفئة  معاهد/كزا مر 

 .هلذا الغرض ةاملعدّ  اتللمديرة العامة بتوقيع االتفاق ويأذن - ٧

 
 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه

http://www.unesco.org/culture/partnerships/category-2-centres
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 ١٦/م ت١٩٧ 
 ضميمة األولالجزء 

  
 ٥/١٠/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢الفئة  معاهد ومراكز

 الجزء األول

 االتفاقات الخاصة بها وتجديد ٢الفئة  معاهد ومراكزقييم ت

 ضميمة

 الملخص

تعمل حتت رعاية اليونسكو، جرى  ٢باالتفاقات املربمة مع احلكومات إلنشاء مراكز من الفئة  عمالً 
 .٢٠١٥جنوب أفريقيا) يف عام يف (األفريقي لرتاث العاملي اصندوق تقييم 

 تطابقو  لليونسكو االسرتاتيجية األهداف حتقيق يف إسهام الصندوق خاصة بصفة التقييم واستعرض
 .للتقييم الرئيسية النتائج الوثيقة هذه وتتضمن .به اخلاص االتفاق هذا الصندوق معاليت جيريها نشطة األ

 رعاية حتتالعاملة  ٢ الفئة ومراكز معاهد وتشغيل بإنشاء املتعلقة التوجيهية واخلطوط للمبادئ ووفقاً  
 األفريقي العاملي لرتاثا صندوق احتفاظ يُقرتح ،٩٣/م٣٧ قراره يف العام املؤمتر عليها وافق اليت اليونسكو،

 .٢ الفئة من مركز بصفة

 .٨ الفقرة يف املقرتح القرار: اختاذها التنفيذي اللس من املتوقع اإلجراءات 
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 المقدمة - أوالً 

يسّمى قد و ( يف جنوب أفريقيا األفريقيلرتاث العاملي اصندوق ، على إنشاء ٥٦م/٣٥قراره وافق املؤمتر العام يف  - ١
  عوقّ يعمل حتت رعاية اليونسكو. وبعد موافقة املؤمتر العام لليونسكو،  ٢من الفئة  معهداً ، بوصفه )"الصندوق" فيما يلي
، ملدة ٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ٢٧اليونسكو على االتفاق املتعلق بإنشاء الصندوق يف و حكومة جنوب أفريقيا  كل من
 . االتفاق سنوات اعتباراً من تاريخ بدء نفاذست 

 ،)٩٣م/٣٧املؤمتر العام (القرار  دهاماعت اليت ٢ الفئة من واملراكز للمعاهد املتكاملةو  الشاملة السرتاتيجيةووفقًا ل - ٢
 أفريقيا جنوب حكومة وتكفلت ٢٠١٥ متوز/يوليونيسان/أبريل إىل  من املمتدة الفرتة يف صندوقلل مستقل تقييم أُجري
 والقيام أهدافه حتقيق على صندوقال قدرة مدى على الوقوف هو التقييم من الرئيسي الغرض وكان .التقييم تكاليف بكل

 حتقيق يف صندوقال إسهام مدى على وكذلك أفريقيا، جنوب حكومةو  اليونسكو بني املربم االتفاق يف احملددة بوظائفه
 املشرتكة أو القطاعية الربناجمية ومواضيعها اليونسكو أولويات بشأن العمل ويف اليونسكو لربنامج االسرتاتيجية األهداف

 صفة الصندوق منح جتديد ينبغي كان إذا ما بشأن مستنري قرار الختاذ الالزمة املعلومات توفري أجل من القطاعات، بني
 الصندوق من كل قدمها اليت الوثائق دراسة التقييم عملية وتضمنت. الغرض هلذا املعد االتفاق وتوقيع ٢ الفئة من مركز

 .املعنية األطراف مع معمقة ومناقشات مقابالت وإجراء مستفيضة، دراسة واليونسكو

 التقييم - ثانياً 

االتفاق املربم بني  يف على النحو احملددمهامه  وأّدى أهدافه أّن الصندوق قد حقق عام بوجه التقييم يف تبّني  - ٣
الصندوق وبنيته  أن إدارةالتفاق. وذُكر يف التقييم حكام اه طبقًا ألتطأنه ينّفذ أنشو اليونسكو وحكومة جنوب أفريقيا، 

مواصلة تعزيز القادمة لتنمية الصندوق و  السنوات خالل اً متاح اً واسع جماالً  هناكوأن  سليم ضعبو  تتمتعاناإلدارية 
 الرتاث يف أفريقيا وصو�ا. إمكانياته ليصبح شريكاً فّعاًال يف عملية محاية مواقع

 :أنشطة الصندوق وإدارتهب التالية املتعلقة لنتائج والتحديات الرئيسيةاإىل التقييم أيضاً  شاروأ - ٤

الرتاث برنامج يف تعزيز  كبرياً يسهم إسهامًا   ةأنشطو  برامج منالصندوق  ما يضطلع بهأن ب هناك إقرار واسع •
 الوصول إىلب عندما يتعلق األمره ال تتمتع بالقدر نفسه من األمهية والفعالية تطالعاملي يف أفريقيا. غري أن أنش

 هنينيامل وإشراك التوازن بني اجلنسنيحتقيق و  اجلغرايف واللغوي التوزيع بغية حتسني املستفيدين خمتلف جمموعات
 ؛احمللية والقطاا اخلاص والتمعات ستقلنيامل

واملشاريع امليدانية  يةالتدريبالدورات  اجلمع بنيأّدى قد و املتفق عليها. للشروط وينّفذ الصندوق برناجمه وفقًا  •
عملية بناء تبقى ترتكز على تدريب األفراد، يف حني   القدرات   بناء   عملية جّداً. غري أن  إجيابية نتائجإىل 

 تأثري مضاعف هلا جو �إمكانية اعتماد  وما زال يتعّني دراسةعملية حمدودة.  والتنظيمية املؤسسيةالقدرات 
 من وسائط اإلعالم؛ اوغريه اإلذاعةعدد أكرب من الناس، مثل إعداد املدرّبني واستخدام  لوصول إىلل
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 بالغًا أمر عّد تواليت  ،أفريقيا يف العاملي الرتاث اتفاقية بفوائد الوعي إذكاءأنشطة الصندوق الرامية إىل  تُعتربو  •
 حمدودة أنشطة، والتنمية الصون قضايا عن النامجة التحديات بسبب االتفاقية نقد فيه يكثر وقت يف األمهية

 التفاقية؛قيمة االدول األطراف ل حتّد من تقديرمن مواجهة التحديات اليت  نهاميكّ  ال مبا جداً 

 وال سيما ،جيدة ولكن ميكن حتسينها باجلمهور والوصول إليهلالتصال الصندوق  األعمال اليت جيريها دّ عَ تُـ و  •
ليس موصوًال بعد مجهور  والوصول أيضاً إىل ومن املضامني اإلعالم   وسائلمن أخرى أنواا  عن طريق استعمال 

 ؛بشبكات التواصل

الذي الكبري لتزام االوبفضل ويؤدي مهامه طبقًا ملا ينص عليه االتفاق  متثيلي على هيكلجملس اإلدارة  يقومو  •
وإنشاء  األموال مجع إىل أنشطةلدعم الذي يقدمه اللس ا لتحسني جماالً صحيح أن هناك و  .هؤ أعضايبديه 

قيمة مضافة  أعطوا املراقبني القادمني من القطاا اخلاص الذين مت توظيفهم حديثًا  إال أن، السياسية الشبكات 
لصندوق. غري أنه لمفيدًا دوراً  "الرعاة"اجلوهرية. ويؤدي نظام هذه الاالت يف قدرات اللس  اعززو إذ  كبرية
 زيادة تأثريه اإلجيايب على الصندوق.ل الالزمةاالسرتاتيجية  إىل يفتقر

يقتضيه نطاق  مبا حمدود جدًا مقارنة البشـرية املوارد حجم إال أنإدارة الصندوق بصورة جيدة.  وُحترتم قواعد •
خطة وضع و  مستقرتشغيلي متويل تأمني  ال بّد من، استدامة الصندوق ضمانمن أجل فعمل الصندوق. 

 . الداخلية إلدارةا عملياتعلى  مؤسسي طابع إضفاءو  الوظيفي تعاقبلل

 ندوقللص املمنوحة وصحيح أن اهلباتّدد استدامة العمليات. تللصندوق حتدياً أساسياً و  ةاملاليالقاعدة ّثل متو  •
حكومة جنوب أفريقيا والدول األطراف  إال أن، مما كان مستهدفًا يف البداية ال تشّكل سوء النزر اليسري

. وبالرغم من ذلك، جنح الصندوق إىل حد بعيد يف تعبئة املتوقعة منهااملسامهة مل تقّدم هي أيضًا األفريقية 
 املوارد الضرورية لتنفيذ عملياته وبرناجمه. 

 الصعيدعملية التنسيق على تعّد بينما فبني الصندوق واليونسكو معقدة.  والتفاعل لتواصلعترب عمليات اوتُ  •
 إعداد، ال سيما يف عملية املؤسسي التشاورعند كال الطرفني فيما يتعّلق ب نقص أوجهبرزت  ،امليداين ممتازة

 اليونسكو مكاتبالتعاون مع  فيما خيصالصغرية. أما  املنحتوزيع و  األموال مجعو  ةربجمالو  تاسرتاتيجياال
 بني والتنسيق التعاونعملية  تلفخت. و اليت ميكن أن تعود للطرفني الفوائدمن  بدرجة كافية ُيستفادفال ، امليدانية

 االحتادإّال يف حالة  ضائعة فرصة ا، وميكن اعتبارهكبرياً  اختالفاً  العاملي للرتاث االستشارية اهليئاتالصندوق و 
 النشطلدور بااألخرى، جيب اإلشادة  ٢الفئة  مراكز مع التعاون مبحاوالت. وفيما يتعّلق الطبيعة لصون الدويل
 .يف هذا الصدد الصندوق اضطلع به الذي

األفريقية  طرافبالدول األ الصندوقَ عادًة من الصندوق، وتربط  ةاملستفيداجلهات  برزأ الدول األطراف عتربوتُ  •
بشؤون الثقافة املعنية الوزارات  مشاركةتوجد مظاهر تفاوت فيما خيص  ،جّداً. ومع ذلكجيدة  عالقةٌ 

 أمراً مفيداً. الوزاراتهذه يف   خمصصة هلذا الشأن تنسيق  جهة وجود  ونوالطبيعة. وقد يك
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املربم بني اليونسكو  االتفاق أحكام متوافقة معاألفريقي  العاملي لرتاثا صندوقن أنشطة أ التقييم رباعتَ ويف اخلتام،  - ٥
 االسرتاتيجية األهدافإسهامًا كبريًا يف حتقيق  للتقييم اخلاضعة الفرتة خاللالصندوق وأسهم وحكومة جنوب أفريقيا. 

 اليونسكو، رعاية حتت تعمل اليت واملراكز للمعاهد املتكاملةو  الشاملة االسرتاتيجية ضوء ويف. يف هذا الاللليونسكو 
 من عدد إعطاء مع سنوات ست ملدة االتفاق بتجديد يوصى وملحقها، األول اجلزء ١٨/م٣٧ الوثيقة يف الواردة

 :التالية التوصيات وال سيما احملددة التوصيات

يف الدول  مبنافع اتفاقية الرتاث العاملي للتوعيةتدابري  لتضمينهالصندوق   اليت حيملها الرسالة   نصّ  مراجعة  •
اليت  احمللية تمعاتوال العاملي الرتاث تلكاتمم، مبا يف ذلك املنافع اليت تعود با على كل من األفريقيةاألطراف 

 ؛حتتويها

 وضع، و حمدد أجل وذات وواقعية وللتحقيق للقياس وقابلة حمددة للتأكد من أ�امراجعة أهداف الصندوق  •
 ؛الرصد لعمليةمناسب إطار 

 الرتاث مواقع محاية تواجههاالتحديات اليت ب اليوم احمليطةعملية التفّكر مع  ملواءمتها الصندوقمهام  مراجعة •
على أال تغيب و  ،املهام واقعيةهذه أن تكون واحلرص على  ؛وصو�ا وإدارتا، ومع نتائج هذا التقييم الثقايف

قدراته فيما خيص  التقييم اليت كشف عنها احملتملة نقاط قوته وضعفهو الصندوق املضافة  قيمةُ عن األذهان 
 املالية والبشرية والتنظيمية؛

 بواباأل فتحبغية اجلهات الراعية يف زيادة عدد جملس اإلدارة و يف األعضاء واملراقبني  نطاقالنظر يف توسيع  •
 ؛واملايل السياسي لدعمجماالت جديدة ل اسرتاتيجياً أمام

استدامة ضمان لالتشديد على الدور املهم الذي تضطلع به الدول األعضاء يف اليونسكو واالحتاد األفريقي  •
 الصندوق وتأثريه.

 التوصية

مع حكومة جنوب  بالتشاور التوصيات الواردة يف تقرير التقييم وذلك االعتبار بعني يأخذ اتفاق مشروا أُعدّ  - ٦
 النموذجي. االتفاق عن حييد  عنصر أفريقيا. وال يتضّمن مشروا االتفاق أي

 التنفيذي اللس العامة املديرة توصي التقييم، عملية نتائج إىل واستناداً  واملتكاملة، الشاملة لالسرتاتيجية ووفقاً  - ٧
 وميكنسنوات.  ٦اليونسكو ملّدة  رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من معهد صفةاألفريقي  العاملي لرتاثا صندوق منح بتجديد
التقييم على الصفحة التالية:  تقرير على وكذلك االتفاق، مشروا من اإللكرتونية النسخة على االطالا

centres-2-www.unesco.org/culture/partnerships/category. 

 

http://www.unesco.org/culture/partnerships/category-2-centres
http://www.unesco.org/culture/partnerships/category-2-centres


197 EX/16 Part I Add. – page 4 

 المقترح القرار

 على ضوء ما تقدم، قد يود اللس التنفيذي اعتماد القرار التايل: - ٨

 التنفيذي، اللس إنّ  

 ،٩٣م/٣٧و ٥٦م/٣٥بالقرارين  رذ يذكّ إ - ١

 ومرفقاتا، األول اجلزء ١٨/م٣٧ الوثيقة اعتباره يف ويضع - ٢

 اجلزء األول، ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  وقد درس - ٣

 ٢ الفئة من هدمعاألفريقي صفة  العاملي لرتاثا صندوق منح بتجديد العامة املديرة بتوصية حييط علماً  - ٤
 ؛اليونسكو رعاية حتت عملي

يف تنفيذ  بقدر أكرب صندوق الرتاث العاملي األفريقي إسهام ضمانعلى جنوب أفريقيا  حكومة عويشجّ  - ٥
 ؛١٩٧٢فاقية الرتاث العاملي لعام اتتنفيذ األهداف واألوليات االسرتاتيجية لليونسكو، وال سيما 

الصندوق  فعالية زيادةإىل  األفريقي العاملي لرتاثا صندوقو  أفريقيا جنوب حكومة من الً ك  ويدعو - ٦
 ؛التقييم تقرير وفقاً للتوصيات الواردة يف، وعملياته

ملدة  اليونسكو رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من مركز صفةاألفريقي  العاملي لرتاثا صندوق منح جتديد ويقرر - ٧
 سنوات؛ ٦

 .الغرض هلذا املعد االتفاق بتوقيع العامة للمديرة ويأذن - ٨

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 

197 EX/16 
Part I Add.2 

 ١٦/م ت١٩٧ 
 ٢ضميمة  األولالجزء 

  
 ٧/١٠/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢الفئة  معاهد ومراكز

 الجزء األول

 االتفاقات الخاصة بها وتجديد ٢الفئة  معاهد ومراكزقييم ت

 ٢ضميمة 

 بكرواتيا زادار في بالمياه المغمورة لآلثار دوليال مركزال

 الملخص

 أجرت ،)٩٣/م٣٧ القرار (انظر ٢ الفئة من واملراكز للمعاهد لةاملعدّ  واملتكاملة الشاملة لالسرتاتيجية طبقاً 
الذي و  بكرواتيا زادار يفاملوجود  باملياه املغمورة لآلثار الدويل لمركزل تقييماً  ٢٠١٥يف ربيع عام  اليونسكو

التقييم تقّدم هذه الوثيقة معلومات عن . و ٤٠م/٣٤أنشئ للعمل حتت رعاية اليونسكو مبوجب القرار 
  اليونسكو ذات الصلة. برنامج أهدافعن مسامهته يف حتقيق نشطة املركز و أل الذي أجري

 لآلثار الدويل املركز منح دجيدّ  بأن التنفيذي اللس العامة املديرة توصي املذكور، التقييم نتائج على وبناءً  
 هلذا املعد االتفاق بتوقيع هلا يأذن وأن اليونسكو، رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من مركز صفة باملياه املغمورة
 . كرواتيا حكومة مع الغرض

 .١١ع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة اإلجراءات املتوقّ 
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 مقّدمة -أوًال 

كرواتيا مهورية  جب زاداريف  باملياه املغمورة لآلثار الدويل املركزوافق املؤمتر العام يف دورته الرابعة والثالثني على إنشاء  - ١
نشاء املركز إلعلى اتفاق  ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١يف ع وبعد أن أعطى املؤمتر العام موافقته، ُوقّ  .٤٠م/٣٤مبوجب القرار 

. وبدأ نفاذ االتفاق احلايل ست سنوات (ويطلق عليه اسم "االتفاق احلايل") مدتهبني حكومة مجهورية كرواتيا واليونسكو 
 كرواتيا جلمهورية الداخلي القانون مبوجب الغرض هلذا املطلوبة الرمسية اإلجراءات استكمال بعد ٢٠٠٩آذار/مارس  ٧يف 

 .لليونسكو الداخلية والنظم

 ٢ الفئة ومراكز ملعاهد واملتكاملة الشاملة لالسرتاتيجية املعدلة الصيغة على ،٩٣/م٣٧ قراره يف العام، املؤمتر ووافق - ٢
 تقييم ٢٠١٥ربيع عام  يف وأُجري. ٢ الفئة ومراكز مبعاهد اخلاصة االتفاقات جتديد حاالت كل على تنطبق اليتو 

 العرض وكان .التقييم تكاليف بكل الكرواتية احلكومة وتكفلت االسرتاتيجية،هذه  وفق ما تنص عليه للمركز مستقلّ 
 االتفاق يف احملددة بوظائفه أهدافه والقيام حتقيق على املركز قدرة مدى على الوقوفهو  هذا االستعراض من الرئيسي

 لربنامج االسرتاتيجية األهداف حتقيق يف املركز إسهام مدى على وكذلك ،الكرواتية واحلكومة اليونسكو بني املربم احلايل
ذلك  وسيمّكنالقطاعات.  بني املشرتكة أو القطاعية الربناجمية ومواضيعها اليونسكو أولويات بشأن العمل ويف اليونسكو

. الغرض هلذا جديد اتفاق وتوقيع ٢ الفئة من مركز صفة املركز منح جتديد ينبغي كان إذا ما بشأن مستنري قرار اختاذمن 
 وإجراء مستفيضة، دراسة واليونسكو املركز من كلّ  قدمها اليت ذات الصلة الوثائق دراسة التقييم عملية وتضمنت
 .املعنية اجلهات مع مناقشاتإجراء و  ،وإيفاد بعثة إىل املوقع ،معمقة مقابالت

 التقييم - ثانياً 

املركز الوحيد يف املنطقة املتخصص يف اآلثار  تنمية قدراته منذ إنشائه، وهوب باملياه املغمورة لآلثار الدويل املركز قام - ٣
 لعام اليونسكو تفاقية، وقد أنشأه بلد يعمل جاهدًا للرتويج الويف صون الرتاث الثقايف املغمور باملياه املغمورة باملياه

وقد أظهر  اآلثار املغمورة باملياه. يف جمالعريق  برتاثأيضًا ويتمتع  باملياه املغمور الثقايف الرتاث محاية بشأن ٢٠٠١
ويضطلع املركز باملهام املوكلة إليه  باسرتاتيجية اليونسكو وأهدافها. وثيقة الصلةما زالت التقييم أن والية املركز بشكل عام 

 بالتحضريويساهم يف إذكاء وعي اجلمهور، ويقوم حالياً  وال سيما فيما خيص دورات التدريب وأنشطة الصون والبحوث.
 والتظاهرات العامة.املعارض استضافة املكتشفات األثرية و  لتقدميجديد  قسم فتحيرمي إىل شروع مل

 حتت يعمل ٢ الفئة من مركز صفةأّدى مهامه بصورة عامة ويوصي بتجديد منحه قد إىل أن املركز خلص التقييم و  - ٤
التالية اليت ينبغي أخذها يف االعتبار عند  اهلاّمةبيد أن التقييم كشف أيضاً عن مظاهر القصور واملسائل  .اليونسكو رعاية

 :اليونسكو رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من مركز صفةجتديد منح املركز 

. وقد تعّهدت وزارة الثقافة يف إطار االتفاق احلايل بأن املالية املوظفني واملوارد نقص يفاملركز اليوم من  يعاين •
يف السنة. ولكن مل يسّدد حىت دوالر على األقل  ٩١٨ ٠٠٠مبلغًا قدره للمركز الوطنية  ختّصص احلكومةُ 



197 EX/16 Part I Add.2 – page 2 

يف موظفي إىل نقص حاّد  املقّدمة ت حمدودية املوارد املاليةأدّ قد جزء صغري من املبلغ املوعود. و  اليوم سوء
 .بشكل كاملاملركز حبيث يعجز املركز يف كثري من األحيان عن أداء دوره اإلقليمي والدويل 

تاج املركز يحف انفتاح إقليمي وعالقات عمل قوية مع سائر الدول األعضاء يف اليونسكو. عدم وجودلوحظ  •
على املستويني املؤسسي  ،إقامة شبكة تعاون عملية مع الدول األعضاءإىل توسيع نطاق عمله من خالل 

يف املنطقة وعلى  استباقيدور  ءاأدو  حوار مستمر فتحبذلك إىل  رامياً اإلقليمية،  يف إطار واليتهوالتنفيذي و 
 الصعيد الدويل.

لآلثار  اً املعهد قسم فيتضمنتابع لوزارة الثقافة) واملركز. ال( للصون الكروايت ملعهدهناك عالقة تنافسية بني ا •
ويف ظل السياق الراهن للتقشف، املغمورة باملياه يقع يف زغرب ويضطلع مبسؤوليات مشابة ملسؤوليات املركز. 

تسوية هذا الوضع  وينبغي تتنافس املؤسستان على املوارد املالية نفسها وتتمتع مبهام واختصاصات متداخلة.
تقسيم هذه توضيح بأو و/ا مج املهام واملسؤوليات الواقعة على كّل منهفضل األحوال بدمأذلك يف  تمّ يو 

ن جملس إدارة املركز ماملعهد  بإقصاءتفادي تضارب آخر يف املصاحل  ميكنكما   بينهما. املهام واملسؤوليات
 حيث حيتّل اليوم مقعداً.

 ،األموال جلمعوزيادة اجلهود املبذولة  ،الربامجلتحسني إعداد  ينبغي التغلب عليها هناك حتديات ما زالت •
 اً إطار  وتعتمدالنتائج  تستند إىل إدارة داخلية والرتكيز على استحداث مشاريع دولية. ويفتقر املركز اليوم إىل

 يا.وينبغي تعزيز خربة املوظفني وال سيما يف مناصب اإلدارة العل لرصد والتقييم.ل

واملركز على  احلكومة الكرواتيةوأصدر التقييم عدداً من التوصيات الداعية إىل حتسني فعالية عمليات املركز وشّجع  - ٥
 وشدد على ما يلي:اختاذ التدابري الالزمة حتقيقاً هلذا الغرض. 

 ،ص متويل املركزخيوال سيما فيما  مما هي عليه اآلن الواقع أقرب إىلااللتزامات التعاقدية  تكون أن ينبغي •
 الدور املنوط به؛  تأدية لتمكينه من ولكن ينبغي أيضاً أن تلّيب هذه االلتزامات احتياجات املركز

بدعم من وزارة الثقافة واللجنة الوطنية و (بفعالية أكرب  ٢٠٠١ينبغي للمركز أن يرّوج التفاقية اليونسكو لعام  •
يكّثف جهوده إلشراك الدول األعضاء يف اليونسكو يف مهمته اإلقليمية وأن الكرواتية لدى اليونسكو) 

 والدولية؛

 ؛التشغيلياملايل و ينبغي منح املركز قدراً أكرب من االستقالل  •

وضع يف و  االنفتاح على العامليف و منها زيادة اخلربة يف إعداد الربامج  بسبلينبغي حتسني إدارة املركز  •
 األموال؛ مجعالعملية يف  اخلربةحتسني و  ،السياسات

 ومنتظمة لتقييم رصد االلتزامات التعاقدية؛ دقيقةينبغي إجراء عمليات استعراض  •
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 عائداتوجيين  ،مع القطاع اخلاص يقيم شراكةأن و  ،إىل التربّعباستمرار  للدعوةاملركز طريقة  يعتمدينبغي أن  •
 تتيحهااليت  اإلماكاناتاألثرية، مستغًال يف ذلك زيارة املواقع ل والتصاريح املمنوحةمالية من أنشطة التدريب 
 السياحة يف منطقة زادار؛

إشراك الدول يبادر أكثر إىل البلدان األخرى يف جنوب شرق أوروبا على دعمه وأن  ينبغي أن يشّجع املركزُ  •
لمركز أن يتوّسع يف ل وينبغي تعزيزه.األعضاء يف اليونسكو يف مهّمتها القاضية بصون الرتاث املغمور باملياه و 

أخرى من جنوب شرق  بلدانه هذه اخلدمات إىل توجّ تلالقدرات)  (الصون والرتميم؛ وتنمية توفري خدماته
 بالتايل جهات دولية معنية باألمر؛ أوروبا وتشمل

 وتنفيذها؛ ٢٠٠١ينبغي للمركز أن يقيم شبكة إقليمية من اخلرباء لدعم الرتويج التفاقية عام  •

اختيار الفريق اإلداري للمركز ومديره بطريقة مناسبة لضمان  حترص علىينبغي لوزارة الثقافة يف كرواتيا أن  •
، فضًال عن مهور والتوسع الدويل االسرتاتيجيمجع األموال والتواصل مع اجلبوظائف  بشكل أفضل القيام

 ضمان التعاون بشكل أوثق مع اللس؛

بالتايل يوصى ف على الرغم من تسميته "املركز الدويل". اً إقليمي اً كيان بوصفهاملركز يف االتفاق احلايل  يشار إىل •
مع  القائميبّينه التعاون  الذي الدويل للمركز البعدب فيما يتعلقمن الوضوح واالتساق  بتوخي قدر أكرب

 مؤسسات علمية موجودة يف مناطق أخرى.

وُوضع مشروع اتفاق جديد يأخذ يف االعتبار التوصيات املنبثقة عن تقرير التقييم بعد التشاور مع احلكومة  - ٦
)، وذلك على ٢رفق ، اجلزء األول، امل١٨م/٣٧االتفاق النموذجي (الوثيقة مقارنة بالتعديالت  بعضالكرواتية. ويتضمن 

 النحو املبّني يف ملحق هذه الوثيقة.

مشروع االتفاق اجلديد للدول األعضاء يف املركز باملشاركة (جـ) من ١-٧ملادة احلايل، تسمح الالتفاق خالفاً  •
وحتّدد جملس اإلدارة.  يفيف جملس اإلدارة. ولكن حتّدد أيضًا أن هذه الدول األعضاء ال تتمتع حبق التصويت 

 جملس اإلدارة. مشاركتها يف  نفقاتهذه املادة كذلك أن هذه الدول األعضاء هي اليت تتحّمل 

(د) من مشروع االتفاق اجلديد اختالفًا طفيفًا عن االتفاق النموذجي: فكلمة "مستقل" ٢-٧ختتلف املادة  •
 باعتبار أن ديوان احملاسبة الكروايت هو الذي يقوم مبراجعة البيانات املالية للمركز.ُحذفت 

 حتّدد هيكلية ودور األمانة ومدير املركز.اإلضافية اليت  ١٠و ٩و ٨يتضمن مشروع االتفاق اجلديد املواد  •

 ُعّدلتاليت  احلكومية(ب) من مشروع االتفاق اجلديد معلومات عن املسامهة املالية ٢-١٢وأخرياً، تقّدم املادة  - ٧
ولكن اجلدير بالذكر أن املبلغ ليس كافيًا على ما يبدو ليؤدي  دوالر أمريكي. ٢٥٤ ٠٠٠ قدرهاقيمة واقعية  لتصل إىل
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ومن هنا، فإن احلكومة الكرواتية مدعّوة بّشدة إىل  كما أوصى به تقرير التقييم.  اإلقليمي طاق إشعاعهويوّسع ناملركز دوره 
 .اخلاص القطاعمصادر من و  أطراف ومتعددة وثنائية وطنيةمصادر  مبا يف ذلكمتويل إضافية  العثور على مصادر

 centres-2-www.unesco.org/culture/partnerships/categoryÆ وميكن االطالع على تقرير التقييم يف املوقع التايل: - ٨

 التوصيات

واستنادًا إىل  اجلزء األول) ١٨م/٣٧(الوثيقة  ٢ الفئة من واملراكز للمعاهد املتكاملةو  الشاملة لالسرتاتيجية وفقاً  - ٩
 منح نتائج التقييم وإىل املشاورات اليت أجريت مع السلطات الكرواتية، توصي املديرة العامة بأن ّجيدد اللس التنفيذي

  يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢ الفئة من مركز صفة املركز

التدابري الالزمة لتلبية مجيع التوصيات املنبثقة عن التقييم  بأن تتخذوتوصي املديرة العامة أيضًا احلكومة الكرواتية  -١٠
م تقريرًا عن تنفيذ هذه ، وبأن تقدّ )اجلزء األول ١٦م ت/١٩٧(من هذه الوثيقة  ٥و ٤بإجياز يف الفقرتني  واملعروضة

 .٢٠١٧نيسان/أبريل  ١التوصيات يف موعد أقصاه 

 القرار المقترح

 :التايل القرار اعتماد يف التنفيذي اللس يرغب قد تقدم، ما ضوء على -١١

 اللس التنفيذي،إن 

 ،٩٣م/٣٧و ٤٠م/٣٤ ينبالقرار  رذكّ يإذ  - ١

 ،ومرفقاتااجلزء األول  ١٨م/٣٧الوثيقة  ويضع يف اعتباره - ٢

 األول وملحقها،اجلزء  ١٦م ت/١٩٧ الوثيقة وقد درس - ٣

 من مركز صفة باملياه املغمورة لآلثار الدويل املركز منح توصية املديرة العامة الداعية إىل جتديدب يط علماً حي - ٤
 ؛اليونسكو رعاية حتت يعمل ٢ الفئة

التدابري الالزمة للحد  واتية اختاذَ احلكومة الكر ليت طلبت فيها من ابتوصية املديرة العامة أيضًا  حييط علماً و  - ٥
 ٥و ٤التوصيات املنبثقة عنه واملعروضة بإجياز يف الفقرتني  حّددها التقييم، وتلبيةَ  سائل الشائكة اليتمن امل

نيسان/أبريل  ١ها بالتدابري املتخذة يف موعد أقصاه وإعالمَ اجلزء األول)،  ١٦م ت/١٩٧من هذه الوثيقة (
 ؛٢٠١٧

 املغمور الثقايف الرتاث مايةحب املتعلقة تفاقيةاللالرتويج  تعزيزعلى  باملياه املغمورة لآلثاراملركز الدويل  ثّ وحي - ٦
بدعم من وزارة الثقافة الكرواتية واللجنة الوطنية الكرواتية لدى وذلك تنفيذها،  وحتسني ٢٠٠١ عامل باملياه

 ؛اليونسكو

http://www.unesco.org/culture/partnerships/category-2-centres
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على تكثيف جهودمها إلشراك دول  باملياه املغمورة لآلثاركال احلكومة الكرواتية واملركز الدويل   أيضاً  ثّ وحي - ٧
شبكة إقليمية من اخلرباء لدعم  أخرى من أعضاء اليونسكو يف املهمة اإلقليمية والدولية للمركز وعلى إنشاء

تدابري ختاذ ما يلزم من او ، ملموسةتنفيذ أنشطة "فريق تدخل" يعىن ب، و٢٠٠١اتفاقية عام وتنفيذ  ترويج
 ؛هلذا الغرض

 ومتعددة ثنائيةمبا يف ذلك مصادر إضافية مصادر متويل  ضماناملركز واحلكومة الكرواتية على  كذلك  وحيثّ  - ٨
 ؛اخلاص القطاعمصادر من و  األطراف

عمله وجودة عملياته على حنو ما أوصى به فعالية  حتسنيإىل  باملياه املغمورة لآلثاراملركز الدويل  ويدعو - ٩
 تقرير التقييم؛

بثقة عن التقييم واملعروضة احلكومة الكرواتية إىل اختاذ التدابري الالزمة لتلبية مجيع التوصيات املن ويدعو أيضاً  -١٠
مبا اختذ من إعالم املديرة العامة  إىل اجلزء األول، و ١٦م ت/١٩٧من الوثيقة  ٥و ٤يف الفقرتني  بإجياز

 ؛٢٠١٧نيسان/أبريل  ١تدابري يف موعد أقصاه 

 اليونسكو؛ رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من مركز صفة باملياه املغمورة لآلثار الدويل املركز منح جتديد يقّررو  -١١

 .اجلزء األول ١٦م ت/١٩٧االتفاق اجلديد امللحق بالوثيقة  بتوقيع للمديرة العامة ويأذن -١٢
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ANNEX 

AGREEMENT BETWEEN 
UNESCO AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA 

REGARDING THE CONTINUATION OF THE INTERNATIONAL CENTRE 
FOR UNDERWATER ARCHAEOLOGY IN ZADAR, CROATIA 

AS A CATEGORY 2 CENTRE UNDER THE AUSPICES OF UNESCO 

The Government of the Republic of Croatia,  

and 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

Taking into account the UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural 
Heritage (Paris, 2001), in particular Articles 2.2, 19, 20 and 21 encouraging international 
cooperation, the exchange of knowledge and the provision of training in the field of underwater 
archaeology, 

Recalling the Executive Board’s decision 197 EX/[….] to renew the status of the International 
Centre for underwater archaeology (Zadar, Croatia) as a category 2 centre under the auspices of 
UNESCO and to authorize the Director-General to sign the corresponding agreement, 

Desiring to define the terms and conditions governing the framework for cooperation with UNESCO 
that shall be granted to the said Centre in this Agreement, 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

Article 1 – Definitions 

In this Agreement,  

(a) “UNESCO” refers to the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization; 

(b) “The Centre" means the International Centre for Underwater Archaeology in Zadar, 
Croatia;  

(c) "The Government" means the Government of the Republic of Croatia; 

(d) “The Ministry of Culture” means the Ministry of Culture of the Republic of Croatia; 

(e) “The Agreement” means the present agreement;  

(f) “The Parties” means UNESCO and the Government ;  

(g) “2001 Convention” means the UNESCO Convention on the Protection of the 
Underwater Cultural Heritage adopted by the UNESCO General Conference in Paris 
on 2 November 2001;  

(h) “Underwater cultural heritage” means “underwater cultural heritage” as defined in 
Article 1 of the 2001 Convention.  
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Article 2 – Continuation 

The Government agrees to take all measures that may be required for assuring the functioning of 
the Centre at Zadar, as provided for under the Agreement. 

Article 3 – Purpose of the Agreement 

The purpose of this Agreement is to define the terms and conditions governing collaboration 
between UNESCO and the Government concerned as well as the rights and obligations stemming 
therefrom for the Parties. 

Article 4 – Legal status 

4.1  The Centre shall be independent of UNESCO. 

4.2  The Government shall ensure that the Centre enjoys within Croatia’s territory the functional 
autonomy necessary for the execution of its activities and the legal capacity: 

(a) to contract; 

(b) to institute legal proceedings; 

(c) to acquire and dispose of movable and immovable property. 

Article 5 – Constitutive Act 

The constitutive act of the Centre must include provisions describing precisely: 

(a) the legal status granted to the Centre, within the national legal system, the legal 
capacity necessary to exercise its functions and to receive funds, obtain payments for 
services rendered, and acquire all means necessary for its functioning; 

(b) a governing structure for the Centre allowing UNESCO representation within its 
governing body. 

Article 6 – Objectives 

The objectives of the Centre shall be:  

(a) To strongly promote the UNESCO Convention on the Protection of the Underwater 
Cultural Heritage and its implementation in the European Union, Southeast Europe and 
in other Member States of UNESCO; 

(b) To function as focal point and to provide a platform for dialogue and participation in the 
field of underwater archaeology within the European Union, Southeast Europe and 
worldwide; 

(c) To train underwater archaeologists and conservation specialists, nationally and 
internationally, practically and theoretically; 

(d) To improve, through fostering international cooperation, scientific research of 
underwater cultural heritage sites, analysis of finds and their presentation and 
restoration of objects recovered from the water and to seek to join international efforts 
in this area; 
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(e) To foster and facilitate the exchange of knowledge in the discipline of underwater 
archaeology in the European Union, Southeast Europe and in State Parties to the 2001 
Convention; 

(f) To organize international conferences and workshops; and 

(g) To educate the public in order to raise the awareness of the underwater cultural 
heritage among the public at large. 

Article 7 – Governing Council 

7.1 The Centre shall be guided and supervised by a Council renewed every three years and 
composed of:  

(a) Three representatives of the Government of Croatia or his/her appointed 
representatives; 

(b) Up to two representatives of the Director-General of UNESCO. The cost of the 
participation of these representatives shall be borne by the Government of Croatia or 
the Centre; 

(c) Up to two representatives of Member State(s), without right to vote, which have sent 
to the Centre notification for membership, in accordance with the stipulations of 
article 13, paragraph 2, and have expressed interest in being represented on the 
Council. Should more than two Member States request to be represented, a rotation 
mechanism will apply for a term of two years. Expenses of the representatives shall be 
borne by the respective Member State(s). 

7.2 The Council shall:  

(a) approve the long-term and medium-term programmes of the Centre;  

(b) approve the annual work plan and financial plan of the Centre, including the staffing 
table; 

(c) examine the annual reports submitted by the Director of the Centre, including  biennial 
self-assessment reports of the Centre’s contribution to UNESCO’s programme 
objectives; 

(d) examine the periodic audit reports of the financial statements of the Centre 
prepared by the State Audit Office of Croatia and monitor the provision of such 
accounting reports necessary for the preparation of financial statements;  

(e) adopt the rules and regulations and determine the financial, administrative and 
personnel management procedures for the Centre in accordance with the laws of the 
country;  

(f) decide on the participation of regional intergovernmental organizations and 
international organizations in the work of the Centre. 

7.3 The Council shall meet in ordinary session at regular intervals, at least once every calendar 
year. It shall meet in extraordinary session if summoned by the Chairperson, either on his/her 
own initiative or at the request of the Director-General of UNESCO, or of two-thirds of its 
members. Invitations to ordinary meetings of the Council shall be sent 6 months in advance.  

7.4 The Council shall adopt its own rules of procedure.  
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Article 8 – Secretariat  

8.1  The Centre’s Secretariat shall consist of a Director and such staff as is necessary for 
the proper functioning of the Centre.  

8.2  The other members of the Secretariat may include:  

(a) members of UNESCO’s staff who would be temporarily detached and made 
available to the Centre if needed, as provided for by UNESCO’s regulations and 
by the decisions of its governing bodies;  

(b) any person appointed by the Director, in accordance with the procedures laid 
down by the Council;  

(c) government officials and civil servants, who would be made available to the 
Centre, as provided by national legislation.  

Article 9 – Director  

The daily management of the Centre shall be assured by the Director, who shall be 
proposed by the Council and appointed by the Minister responsible for culture in 
consultation with the Director-General of UNESCO, for a term of four years, in accordance 
with the statute and the rules and procedures of the Centre as approved by the Council.  

Article 10 – Duties of the Director  

The Director shall discharge the following duties:  

(a) direct the work of the Centre in conformity with the programmes and directives 
established by the Council;  

(b) adopt the work plan and financial plan to be submitted to the Council for 
approval;  

(c) prepare the provisional agenda for the sessions of the Council and submit to it 
any proposals that he/she may deem useful for the administration of the Centre;  

(d) prepare reports on the Centre’s activities to be submitted to the Council; 

(e) represent the Centre in law and in all civil acts; 

(f) appoint staff members in accordance with the general act on the internal 
organization of the Centre; 

(g) direct the fundraising of the Centre; 

(h) represent the Centre internationally in Conferences and meetings, especially 
those organized by UENSCO; and  

(i) stay in close contact with UNESCO to ensure the promotion of the ratification 
and implementation of the 2001 Convention. 

Article 11 – UNESCO’s contribution 

11.1 UNESCO may provide assistance, as needed, in the form of technical assistance for the 
programme activities of the Centre, in accordance with the strategic goals and objectives of 
UNESCO by: 
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(a)  providing assistance of its experts in the specialized fields of the Centre;  

(b)  engaging in temporary staff exchanges when appropriate, whereby the staff concerned 
will remain on the payroll of the dispatching organizations; and 

(c)  seconding members of its staff temporarily, as may be decided by the Director-General 
of UNESCO on an exceptional basis, if justified by the implementation of a joint 
activity/project within a strategic programme priority area. 

11.2 In all the cases listed above, such assistance shall not be undertaken except within the 
provisions of UNESCO’s programme and budget, and UNESCO will provide Member States 
with accounts relating to the use of its staff and associated costs. 

Article 12 – Contribution by the Government  

12.1 The Government shall provide all resources, financial or in kind, needed for the 
administration and proper functioning of the Centre. 

12.2 The Government undertakes to: 

(a) entirely assume during the period 2015 – 2021 the operating and maintenance costs of 
the Centre, including the costs of the administrative and scientific staff necessary for 
the performance of its functions, in accordance with the international role of the Centre;  

(b) provide annually from the State budget, through the Ministry of Culture, the minimum 
amount of $254,000 to the Centre, of which USD 108,000 for human resources; 
USD 74,000 for administration and maintenance; USD 74,000 for programmes of 
underwater archaeology, including research, restoration, and educational activities. 
The budget shall be provided to the account of the Centre;  

(c) make available to the Centre the funds necessary for the further construction work on 
the complex in Zadar and the equipment of the premises. It entirely assumes the 
maintenance of these premises and technical equipment as well as the provision of the 
resources for the activities of the Centre;  

(d) assume the participation of 30% of the total cost for each international project 
undertaken by the Centre; and 

(e) the Council shall examine the provision and use of these resources annually. 

Article 13 – Participation 

13.1 The Centre shall strongly and actively encourage the participation of Member States and 
Associate Members of UNESCO which, by their common interest in the objectives of the 
Centre, desire to cooperate with the Centre. 

13.2 Member States and Associate Members of UNESCO wishing to participate in the Centre’s 
activities, as provided for under this Agreement, shall send to the Centre notification to this 
effect. The Director shall inform the parties to the agreement and other Member States of the 
receipt of such notifications. 

Article 14 – Responsibility  

As the Centre is legally separate from UNESCO, the latter shall not be legally responsible for the 
acts or omissions of the Centre, and shall also not be subject to any legal process, and/or bear no 
liabilities of any kind, be they financial or otherwise, with the exception of the provisions expressly 
laid down in this Agreement.  
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Article 15 – Evaluation  

15.1  UNESCO may, at any time, carry out an evaluation of the activities of the Centre in order to 
monitor:  

(a) whether the Centre makes an important contribution to UNESCO’s strategic 
programme objectives and expected results aligned with the four-year programmatic 
period of C/5 document (Programme and Budget), including the global priorities of the 
Organization, and related sectoral or programme priorities and themes and in particular 
the promotion of the 2001 Convention; 

(b) whether the activities undertaken by the Centre respect the regulations of the 2001 
Convention; 

(c) whether the activities effectively pursued by the Centre are in conformity with those set 
out in this Agreement.  

15.2 UNESCO shall, for the purpose of the review of this Agreement, conduct an evaluation of the 
contribution of the category 2 centre to UNESCO strategic programme objectives, to be 
funded by the Government or the Centre; 

15.3 UNESCO undertakes to submit to the Government, at the earliest opportunity, a report on 
any evaluation conducted; 

15.4 Following the results of an evaluation, each of the Parties shall have the option of requesting 
a revision of its contents or of denouncing the Agreement, as envisaged in Articles 19 and 
20. 

Article 16 – Use of UNESCO Name and Logo  

16.1  The Centre may mention its affiliation with UNESCO. It may therefore use after its title the 
mention “under the auspices of UNESCO”.  

16.2  The Centre is authorized to use the UNESCO logo or a version thereof on its letter-headed 
paper and documents including electronic documents and web pages in accordance with the 
conditions established by the governing bodies of UNESCO.  

Article 17 – Entry into Force  

This Agreement shall enter into force, following its signature by the Parties, when they have 
informed each other in writing that all the formalities required to that effect by the domestic law of 
Croatia and by UNESCO’s internal regulations have been completed. The date of receipt of the 
last notification shall be deemed to be the date of entry into force of this Agreement. 

Article 18 – Duration  

This Agreement is concluded for a period of six years as from its entry into force. The Agreement 
shall be renewed upon common agreement between the Parties once the Executive Board made 
its comments based on the results of the renewal assessment provided by the Director-General.  

Article 19 – Denunciation 

19.1 Each of the Parties shall be entitled to denounce this Agreement unilaterally.  

19.2 The denunciation shall take effect within 30 days following receipt of the notification sent by 
one of the Parties to the other. 
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Article 20 – Revision 

This Agreement may be revised by written consent between the Government and UNESCO. 

Article 21 – Settlement of disputes 

21.1 Any dispute between UNESCO and the Government concerning the interpretation or 
application of this Agreement, if not settled by negotiation or any other appropriate method 
agreed to by the Parties, shall be submitted for final decision to an arbitration tribunal 
composed of three members, one of whom shall be appointed by the Government, another 
by the Director-General of UNESCO, and a third, who shall preside over the tribunal, shall be 
chosen by the first two. If the two arbitrators cannot agree on the choice of a third, the 
appointment shall be made by the President of the International Court of Justice. 

21.2 The Tribunal’s decision shall be final. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Agreement, DONE in 2 copies in the 
English language, on […….] 

For the United Nations Educational,  
Scientific and Cultural Organization 

For the Government of Croatia 

 
•  
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ANNEXE 

ACCORD ENTRE L’UNESCO ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE  
DE CROATIE RELATIF À LA RECONDUCTION DU CENTRE INTERNATIONAL  

D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE À ZADAR (CROATIE) EN TANT QUE CENTRE  
DE CATÉGORIE 2 PLACÉ SOUS L’ÉGIDE DE L’UNESCO 

Le Gouvernement de la République de Croatie,  

et 

L’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 

Considérant la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique adoptée par 
l’UNESCO (Paris, 2001), en particulier ses articles 2.2, 19, 20 et 21 qui encouragent la coopération 
internationale, l’échange d’informations et la formation dans le domaine de l’archéologie sous-
marine, 

Rappelant la décision 197 EX [….] du Conseil exécutif de reconduire le statut du Centre 
international d’archéologie subaquatique (Zadar, Croatie) en tant que centre de catégorie 2 placé 
sous l’égide de l’UNESCO et d’autoriser la Directrice générale à signer l’accord correspondant, 

Désireux de définir les modalités de la contribution qui sera accordée audit centre dans le présent 
accord, 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1 – Définitions 

Dans le présent accord,  

(a) « L’UNESCO » désigne l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture ; 

(b) « Le centre » désigne le Centre international d'archéologie sous-marine à Zadar 
(Croatie) ;  

(c) « Le Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République de Croatie ; 

(d) « Le Ministère de la culture » désigne le Ministère de la culture de la République de 
Croatie ; 

(e) « L'accord » désigne le présent accord ;  

(f) « Les parties » désignent l’UNESCO et le Gouvernement ;  

(g) « La Convention de 2001 » désigne la Convention sur la protection du patrimoine 
culturel subaquatique adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à Paris, le 
2 novembre 2001 ;  

(h) On entend par « Patrimoine culturel subaquatique » le patrimoine tel que défini à 
l’article premier de la Convention de 2001.  
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Article 2 – Poursuite de l’activité 

Le Gouvernement s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le 
fonctionnement du centre à Zadar, conformément aux dispositions du présent accord. 

Article 3 – Objet de l’accord 

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de collaboration entre l’UNESCO et le 
gouvernement intéressé ainsi que les droits et obligations en découlant pour les parties. 

Article 4 – Statut juridique 

4.1  Le Centre est indépendant de l’UNESCO. 

4.2  Le Gouvernement fera en sorte que le centre jouisse sur le territoire croate de l’autonomie 
fonctionnelle nécessaire à l’exécution de ses activités ainsi que de la capacité juridique pour : 

(a) contracter ; 

(b) ester en justice ; 

(c) acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers. 

Article 5 – Acte constitutif 

L’acte constitutif du centre doit contenir des dispositions définissant précisément : 

(a) le statut juridique du centre dans le système juridique national, la capacité juridique 
nécessaire pour exercer ses fonctions, recevoir des fonds, percevoir des 
rémunérations pour services rendus et procéder à l’acquisition de tous les moyens 
nécessaires à son fonctionnement ; 

(b) une structure de direction du centre permettant la représentation de l'UNESCO au sein 
de son organe directeur. 

Article 6 – Objectifs 

Les objectifs du centre sont les suivants :  

(a) promouvoir avec force la Convention sur la protection du patrimoine culturel 
subaquatique de l’UNESCO et sa mise en œuvre dans l’Union européenne, en Europe 
du Sud-Est dans d’autres États membres de l’UNESCO ; 

(b) agir comme un point focal et fournir une plate-forme de dialogue et de participation 
dans le domaine de l’archéologie subaquatique dans l’Union européenne, en Europe 
du Sud-Est et dans le reste du monde ; 

(c) assurer à des spécialistes de l’archéologie sous-marine et de la conservation, à 
l’échelon national et international, une formation théorique et pratique ; 

(d) améliorer, par le développement de la coopération internationale, l’étude scientifique 
des sites du patrimoine culturel subaquatique, l’analyse et la présentation des objets 
découverts ainsi que la restauration des objets récupérés en mer et chercher à unir les 
efforts internationaux dans ce domaine ; 
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(e) encourager et faciliter l’échange de connaissances dans la discipline de l’archéologie 
sous-marine à l’intérieur de l’Union européenne, en Europe du Sud-Est et dans les 
États parties à la Convention de 2001 ; 

(f) organiser des conférences et des ateliers internationaux ;  

(g) sensibiliser le grand public afin de mieux faire connaître le patrimoine culturel 
subaquatique. 

Article 7 – Conseil d’administration 

7.1 Le centre est dirigé et supervisé par un Conseil renouvelé tous les trois ans et composé de :  

(a) trois représentants du Gouvernement croate et/ou leurs représentants désignés ; 

(b) jusqu’à deux représentants du Directeur général de l'UNESCO. Les frais de 
participation de ces représentants sont supportés par le Gouvernement croate ou par 
le centre ; 

(c) jusqu’à deux représentants d’États membres, sans droit de vote, qui ont fait parvenir 
au centre une notification, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, 
et exprimé le souhait d’être représentés au Conseil d’administration. Si plus de deux 
États membres souhaitent être représentés, une rotation sera mis en place sur deux 
ans. Les dépenses des représentants seront supportées par le ou les États membres. 

7.2 Le Conseil d’administration :  

(a) approuve les programmes du centre à moyen et à long terme ;  

(b) approuve le plan de travail annuel et le plan financier du centre, y compris le tableau 
des effectifs ; 

(c) examine les rapports annuels que lui adresse le Directeur du centre, y compris les 
rapports biennaux d’auto-évaluation par le centre de sa contribution aux objectifs du 
programme de l’UNESCO ; 

(d) examine les rapports d’audit périodiques concernant les états financiers du 
centre élaborés par la Cour des comptes de la Croatie et veille à la communication 
des documents comptables nécessaires à l’établissement des états financiers ;  

(e) adopte les règlements et définit les procédures financières, administratives et de 
gestion du personnel du centre, conformément à la législation nationale ;  

(f) décide de la participation des organisations intergouvernementales régionales et des 
organismes internationaux à l’activité du centre. 

7.3 Le Conseil se réunit en session ordinaire à intervalles réguliers, au moins une fois par année 
civile. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation du Président, soit à l'initiative de celui-
ci ou du Directeur général de l'UNESCO, soit à la demande des deux tiers de ses membres. Les 
invitations aux réunions ordinaires du Conseil devront être envoyées six mois à l’avance.  

7.4 Le Conseil adopte son propre règlement intérieur.  
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Article 8 – Secrétariat  

8.1 Le Secrétariat du centre se compose d’un directeur et du personnel nécessaire au bon 
fonctionnement du centre.  

8.2 Les autres membres du Secrétariat peuvent être : 

(a) des membres du personnel de l'UNESCO qui seraient détachés temporairement 
et mis à la disposition du centre, conformément aux règlements de l'UNESCO et 
aux décisions de ses organes directeurs ;  

(b) toute personne nommée par le Directeur conformément aux procédures établies 
par le Conseil d’administration ;  

(c) des fonctionnaires que le Gouvernement mettrait à la disposition du centre, 
conformément à la législation nationale.  

Article 9 – Directeur  

La gestion quotidienne du centre est assurée par le Directeur qui est proposé par le 
Président du Conseil d'administration et nommé par le Ministre de la culture en 
consultation avec le Directeur général de l'UNESCO, pour un mandat de quatre ans, 
conformément au statut et au règlement du centre approuvé par le Conseil. 

Article 10 – Fonctions du Directeur  

Le Directeur exerce les fonctions suivantes :  

(a) diriger les travaux du centre en se conformant aux programmes et directives 
définis par le Conseil ;  

(b) adopter le plan de travail et le plan financier à soumettre au Conseil pour 
approbation ;  

(c) préparer l'ordre du jour provisoire des sessions du Conseil et lui soumettre 
toutes propositions qu'il juge utiles pour l'administration du centre ;  

(d) établir et soumettre au Conseil des rapports sur les activités du centre ;  

(e) représenter le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 

(f) nommer les membres du personnel conformément à la loi générale sur 
l’organisation interne du centre ; 

(g) diriger les activités de collecte de fonds du centre ; 

(h) représenter le centre au niveau international dans des conférences et des 
réunions, en particulier celles organisées par l’UNESCO ;  

(i) rester en contact étroit avec l’UNESCO pour assurer la promotion de la 
ratification et de la mise en œuvre de la Convention de 2001. 
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Article 11 – Contribution de l’UNESCO 

11.1 L’UNESCO peut apporter une aide, au besoin, sous forme d’assistance technique aux 
activités de programme du centre, conformément à ses buts et objectifs stratégiques : 

(a)  en apportant le concours de ses experts dans les domaines de spécialisation du 
centre ;  

(b)  en procédant, en fonction des besoins, à des échanges temporaires de personnel dans 
le cadre desquels les membres du personnel concernés demeurent sur le livre de paie 
de leur organisation d’origine ;  

(c)  en détachant temporairement des membres de son personnel, comme peut en décider 
le Directeur général de l’UNESCO, à titre exceptionnel, dans la mesure où le 
détachement se justifie par la mise en œuvre d’une activité/d’un projet conjoint dans un 
domaine prioritaire stratégique du programme. 

11.2 Dans tous les cas énumérés ci-dessus, cette aide ne peut être apportée que si elle est 
prévue au Programme et budget de l’UNESCO, et l'Organisation rendra compte aux États 
membres de l’utilisation de son personnel et des coûts y afférents. 

Article 12 – Contribution du Gouvernement  

12.1 Le Gouvernement fournit les moyens, financiers ou en nature, nécessaires à l’administration 
et au bon fonctionnement du centre. 

12.2 Le Gouvernement s’engage à : 

(a) prend entièrement à sa charge, pendant la période 2015-2021, les frais d'exploitation 
et de maintenance du centre, y compris les coûts de personnel administratif et 
scientifique nécessaires à l'exécution de ses fonctions, compte tenu de son rôle 
international ;  

(b) alloue chaque année au centre, sur le budget de l’État et par l’intermédiaire du 
Ministère de la culture, un montant minimum de 254 000 dollars dont 108 000 dollars 
pour les ressources humaines, 74 000 dollars pour l’administration et la maintenance 
et 74 000 dollars pour les programmes d’archéologie sous-marine, y compris les 
activités de recherche, de restauration et d’éducation. Ces fonds sont versés sur le 
compte du centre ;  

(c) met à la disposition du centre les fonds nécessaires à la poursuite des travaux de 
construction sur le site de Zadar et à l’équipement des locaux. Il assume entièrement 
l’entretien des locaux et des équipements techniques et fournit les ressources 
nécessaires aux activités du centre ;  

(d) participe à hauteur de 30 % au coût total de chaque projet international entrepris par le 
centre ;  

(e) le conseil examine chaque année la mise à disposition et l’usage de ces ressources. 

Article 13 – Participation 

13.1 Le centre encourage fortement et activement la participation des États membres et des 
Membres associés de l'UNESCO qui, en raison de l'intérêt commun qu'ils portent à ses objectifs, 
souhaitent coopérer avec lui. 
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13.2 Les États membres et Membres associés de l'UNESCO qui désirent participer aux activités 
du centre, conformément aux dispositions du présent accord, font parvenir au centre une 
notification à cet effet. Le Directeur informe les parties à l'accord et les autres États membres de la 
réception de cette notification. 

Article 14 – Responsabilité  

Le centre étant juridiquement distinct de l’UNESCO, celle-ci ne saurait être juridiquement 
responsable de ses actes ou omission, faire l’objet d’une procédure judiciaire et/ou assumer 
d’obligation d’aucune sorte, qu’elle soit financière ou autre, à l’exception des dispositions 
expressément prévues dans le présent accord.  

Article 15 – Évaluation  

15.1 L’UNESCO peut procéder, à tout moment, à une évaluation des activités du centre afin de 
vérifier :  

(a) si le centre apporte une contribution appréciable aux objectifs stratégiques de 
programme de l’UNESCO et aux résultats escomptés pour la période de 
programmation quadriennale du document C/5 (Programme et budget), notamment 
aux deux priorités globales de l’Organisation et aux priorités et thèmes sectoriels, et en 
particulier à la promotion de la Convention de 2001 ; 

(b) si les activités entreprises par le centre respectent les règles énoncées dans la 
Convention de 2001 ; 

(c) si les activités effectivement menées par le centre sont conformes à celles qui sont 
énoncées dans le présent accord.  

15.2 Aux fins de l’examen du présent accord, l’UNESCO procède à une évaluation de la 
contribution du centre de catégorie 2 à ses objectifs stratégiques de programme, qui est financée 
par le Gouvernement ou le centre ; 

15.3 L’UNESCO s’engage à remettre dans les meilleurs délais au Gouvernement un rapport sur 
toute évaluation à laquelle elle aura procédé. 

15.4 En fonction des résultats d'une évaluation, chacune des parties se réserve la possibilité de 
dénoncer le présent accord ou de demander à en modifier la teneur, conformément à la procédure 
prévue aux articles 19 et 20. 

Article 16 – Utilisation du nom et de l’emblème de l’UNESCO 

16.1  Le centre peut faire mention de son affiliation à l’UNESCO. Il peut donc faire suivre son nom 
de la mention « sous l’égide de l’UNESCO ».  

16.2  Le centre est autorisé à utiliser l’emblème de l’UNESCO ou une version de cet emblème sur 
son papier à en-tête et ses documents, y compris les documents électroniques et les pages Web, 
conformément aux conditions fixées par les organes directeurs de l’UNESCO.  

Article 17 – Entrée en vigueur 

Le présent accord entrera en vigueur une fois qu’il aura été signé par les parties contractantes, 
lorsqu’elles se seront mutuellement informées par écrit que toutes les formalités requises à cet 
effet par le droit interne de la Croatie et par les règles internes de l’UNESCO ont été accomplies. 
La date de la dernière notification sera considérée comme la date d’entrée en vigueur du présent 
accord. 
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Article 18 – Durée  

Le présent accord est conclu pour une durée de six ans à partir de son entrée en vigueur. L’accord est 
reconduit d’un commun accord entre les parties dès lors que le Conseil exécutif a formulé ses 
observations en se fondant sur les résultats de l’évaluation du Directeur général concernant la 
reconduction.  

Article 19 – Dénonciation 

19.1 Chacune des parties a le droit de dénoncer unilatéralement le présent accord.  

19.2 La dénonciation prendra effet dans les 30 jours suivant la réception de la notification 
adressée par l’une des parties à l'autre. 

Article 20 – Révision 

Le présent accord peut être révisé par consentement mutuel entre le Gouvernement et l'UNESCO. 

Article 21 – Règlement des litiges 

21.1 Tout litige qui naîtrait entre l'UNESCO et le Gouvernement au sujet de l'interprétation ou de 
l'application du présent accord, s'il n'est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre mode 
de règlement convenu par les parties, est soumis pour décision définitive, à un tribunal de trois 
arbitres, dont l'un est désigné par le Gouvernement, l'autre par le Directeur général de l'UNESCO, 
et le troisième, qui préside le tribunal, est choisi d'un commun accord par les deux autres, ou, à 
défaut d'accord entre eux sur ce choix, par le Président de la Cour internationale de justice. 

21.2 La décision du tribunal sera définitive. 

EN FOI DE QUOI les soussignés ont signé le présent accord,  

Fait en deux exemplaires en anglais, le […….] 

 
 
 
 
Pour l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture 
 

Pour le Gouvernement de la Croatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعيه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 الثانيالجزء 

  
 ٢٤/٨/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢معاهد ومراكز الفئة 

 الجزء الثاني

 في داكا ببنغالديشاألّم المعهد الدولي للغة  إنشاء
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢كمعهد من الفئة 

 الملخص

 ،يف داكا األمد الدويل للغة همجهورية بنغالديش الشعبية بشأن انشاء املع حكومة مت بهتقدّ  قرتاحال استجابةً 
 ٢٠١٤نوفمرب /دت بعثة تقنية يف تشرين الثاينوفِ حتت رعاية اليونسكو، أُ يعمل  ٢نغالديش، كمعهد من الفئة بب

ملراكز واملعاهد اليت تعمل حتت رعاية إنشاء ااخلاصة بللمعايري  تقييم هذا االقرتاح وفقاً  ىوجر لتقييم جدوى إنشائه. 
 اجلزء األول.  ،٢٨م/٣٧الواردة يف الوثيقة و  ،)٩٣م/٣٧(القرار العام املؤمتر  اليت وافق عليها ،اليونسكو

إليها دراسة اجلدوى  خلصته. وهي تستعرض النتائج اليت ت هذه الوثيقة يف أعقاب البعثة املذكورة أعالعدّ أُ قد و 
لالتفاق النموذجي املوحد الوارد يف الوثيقة  مشروع اتفاق وفقاً  وقد أُعدّ على ضوء الشروط املسبقة إلنشاء املعهد. 

 ، على العنوان التايل:لقطاع الرتبية وهو متاح على املوقع الشبكي ،اجلزء األول ،١٨م/٣٧

http://www.unesco.org/new/en/education/worldwide/unesco-institutes-and-centres/education-centres/ 

 .١٣ثار املالية واإلدارية يف الفقرة اآلبيان رد يو 

 .١٦ع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة اإلجراءات املتوقّ 

http://www.unesco.org/new/en/education/worldwide/unesco-institutes-and-centres/education-centres/
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 الخلفية -أوًال 

ة  أقليــات إثنيــة ولغويــ يف اســتبعاد هــا تبقــى ســبباً د والشــامل للجميــع، لكنّ لتحقيــق التعلــيم اجليّــ أساســياً  بعــداً  غــةالل عــدُّ تُ  - ١
التقـدم املشـاركة يف التعلـيم و علـى صـعيَدي  ةكبـري  فـوارقوجـود  إىل يـدة تشـريدراسـات عد مثـةيف خمتلف أحنـاء العـامل. و كثرية 

 ب علـى االتهمـيش،لتغلّـيسـتدعي او خمتلفـة.  أخـرى اتبلغـ اليت تنطـق قلياتواألبني أغلبية السكان  يف التحصيل الدراسي،
مالئمـــة وتنميـــة ة دراســـيعـــن طريـــق منـــاهج  غـــةاللوالتعلـــيم الثنـــائي  األم غـــةالليل بالتعلـــيم األوّ  تيســـر سياســـات شـــاملة اعتمـــاد

 مبدأ عدم التمييز. عززي قانوين إطارٍ بفضل وجود القدرات املؤسسية و 

 والتنميـة جتمـاعيدماج اإلنـلإل اً أساسـباعتبـاره  اللغـوي والثقـايف عالتنـو وتعمل اليونسكو بشكل نشيط علـى تشـجيع  - ٢
التحصـيل الدراسـي نان حيّسـ غـةاللوالتعلـيم الثنـائي  األمغة اللب التدريسأن وتبني الشواهد بوضوح املستدامة والسالم الدائم. 

غــات وضــمان صــون يف محايــة اللّ بوجــه أعــم تســاهم اليونســكو و . راملبكــ ســرب الدراســيلتامــن نســبة  دانلميــذ وحيــلــدى الت
 املعارف النادرة ومعارف السكان األصليني ونقلها عرب األجيال.

مــن االســتفادة مــن التعلــيم  الدارســني تمكــنيلأمــر أساســي هــو  "النحــو املالئــمتعلــيم اللغــات علــى "أن تــرى اليونســكو و  - ٣
تعلـــيم  يشـــجع علـــى عنـــد وجـــود �ـــج لتعلـــيم اللغـــات ويكـــون هـــذا ممكنـــاً  .، واالنتفـــاع باملعلومـــاتمـــدى احليـــاة ، والـــتعلمداجليّـــ
 ).٢٩/ت م١٩٤ القرار انظر( يف النظام التعليمي املعين إىل لغة التدريس الرئيسية املستخدمةباإلضافة  يقل عن لغتني ال ما

املواطنـة  ممارسـة يف مستقبالً كما ميكن اعتبار تعليم اللغات وتعزيز التعدد اللغوي وسيلتني لضمان مشاركة الدارسني  - ٤
 و ،بصـــفة عامـــة ،التعلـــيم الّلغـــوي اجلّيـــد إنفـــ. التغيـــري علـــى املســـتويني احمللـــي والعـــاملي حتقيـــق إىل ســـعيهملضـــمان و  ،العامليـــة

 ،مــن خاللــهو  النظــام التعليمــيإطــار يف  حتقيــق االنــدماجان ضــمل فعــالتني تنيوســيل ، ميــثالنخصوصــاً  غــاتالتعلــيم املتعــدد الل
زم اإلطــار الــال اً ضــأي وياللغـم يتعلــال تــيجوييف تتمعــاتم.  لكــي يبــادروا باإلسـهام باملهــارات اللغويـة الالزمــة الدارســني تزويـدو 
ملمارســة  ل منطلقـاً ، وهـو مــا ميثّـوالعـاملي ياحمللــ ة علـى املسـتوينيجلماعـإىل انتمــاء عـزز الشـعور باالالقـيم واملعـارف الــيت تُ  نقـلل

 ية.ملاملشاركة املدنية واملواطنة العا

جـرت لـذلك، و . التعلـيم اللغـويحتقيق هذه املنافع عـن طريـق ضمان لالقيام به  نبغيا يزال هناك الكثري ممما  هبيد أن - ٥
الوثيقــــــة ( ١٩٩٠نوفمرب تشـــــرين الثـــــاين/املـــــؤمتر العـــــام لليونســــــكو يف  الـــــذي أُعلــــــن يف ، األمالــــــدويل للغـــــة  اليـــــوميف إطـــــار 

الــوعي  زيــادةمــن أجــل  [...]غــاتالتعلــيم املتعــدد اللو غــوي اللنــوع تتشــجيع الإىل "كافــة الــدول األعضــاء  عــوة د)، ٦٢م/٣٠
." ويف العــام ذاتــه، التضــامن القــائم علــى التفــاهم والتســامح واحلــوار تعزيــز ][...وأمجــع العــامل ة يف بالتقاليــد اللغويــة والثقافيــ

بـاإلعالن واالضـطالع  كا، كوسيلة للمضي قـدماً دا  ، يفاألممجهورية بنغالديش الشعبية املعهد الدويل للغة حكومة  نشأتأ
 .األموصون كل اللغات  األمغة اللبدور حملي وعاملي يف دعم التعليم القائم على 

 



197 EX/16 Part II – page 2 

يعمـل  ٢احلايل كمعهـد مـن الفئـة  األممجهورية بنغالديش الشعبية إنشاء املعهد الدويل للغة  تقرتحوعلى ضوء ذلك،  - ٦
، فـإن املعهـد ومن هذا املنطلقة والتفاهم. لتنوع اللغوي والتعددية الثقافياحلق يف التعليم واتعزيز  غيةب ،حتت رعاية اليونسكو

يف صــلب خطـط التنميــة الوطنيــة  ة األممسـألة تعلــيم اللغـإىل املســامهة يف حتقيـق أهــداف اليونسـكو مــن خــالل إدراج  يسـعى
لـه  بـه ومشـهوداً  فـاً معرت  وتبـادلاملعهـد مركـز امتيـاز أكـادميي هـذا  صـبحأن يإىل االقـرتاح هـذا ويهدف والثقافية واالجتماعية. 

 يف آسيا وغريها من املناطق. مهاوتعلّ  األمغة اللتدريس تحسني لد و من خالل املثابرة على بذل اجلهوذلك 

املتعلــق مبراجعــة االســرتاتيجية الشــاملة واملتكاملــة إلنشــاء معاهــد ومراكــز تعمــل حتــت رعايــة  ٩٣م/٣٧بــالقرار  وعمــالً  - ٧
إنشـاء هـذا  بشـأن دراسـة جـدوىإلجـراء  ٢٠١٤رين الثـاين/نوفمرب تشـ ٦إىل  ٢مـن يف الفرتة تقنية  وفدت بعثةاليونسكو، أُ 

الــيت حــددها النظــراء مــن بــنغالديش األطــراف املعنيــة الرئيســية  مــع و/أو مقــابالت تاجتماعــاعقــد  مشلــت البعثــةو املعهــد. 
 .اواستنتاجاتالبعثة وتستعرض املديرة العامة يف هذه الوثيقة نتائج واليونسكو. 

 عامة عن االقتراح لمحة - ثانياً 

 وظائف املعهد وأهدافه

 األمغـــة اللتعلـــيم زيـــز تعل خـــاصإيـــالء اهتمـــام مـــن خـــالل الـــنظم التعليميـــة دعـــم  إىل األميهـــدف املعهـــد الـــدويل للغـــة  - ٨
. التجــاوبو مواصــلة العمــل بــنهج الشــمولية مــع علــيم، ق يف التة احلــحلقــوق اإلنســان، وخاّصــ تــامال مهــا يف ظــل االحــرتاموتعلّ 

التعلـيم املتعـدد اللغـات.  شـجيع تبغيـة  يف العامل األممن أجل توثيق وتطوير اللغات  وثعلى إجراء حب وسيعمل املعهد أيضاً 
ومعـارض نـدوات عن طريق حلقـات عمـل و ،  األمباليوم الدويل للغة  اً سنوييف االحتفال  بشكل فعال سيشارك املعهدكما 

 وبرامج ثقافية ومطبوعات.

 :التالية األربع رئيسيةالفئات الوسينظم املعهد أنشطته وفق  - ٩

بشــأن السياســات علــى  إســداء املشــورةو  قــدراتوتبادهلــا، وتنميــة ال رفابإنتــاج املعــ تتعلــق املشــاركة يف أنشــطة (أ)
 ؛مهاوتعلّ  األمغة اللعلى الدور الرئيسي لتعليم حنو يركز 

 يف مســامهتهإمكانيــات و  األم غــةاللتموعــة مــن املعــارف عــن دور تعلــيم  إعــدادو للــتعلم  جديــدة �ــوجصــياغة  (ب)
 ؛املم الشبناء تتمعات التعل

ات اســرتاتيجيمنــاهج و  إعــددو  املالئــمبالشــكل  تــدريب املعلمــنيبشــأن التوثيــق واالضــطالع ببحــوث مقارنــة  ـ)ج(
 ؛ةالوطنية أو لغة األغلبيغة اللتعليم و  األمغة اللتعليم بني ربط تة تعليمي

 وأشكال التعبري الفين. األمغة اللبعة يف تعليم املمارسات املتّ ابط الدينامية بني رو ث وتعزيز الو التوثيق والبح )د(
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 والبنية قانوينلالوضع ا

يف أراضـيها ،  األمع املعهـد الـدويل للغـة ة متتُّـعبيعن اليونسكو. وتكفل حكومـة بـنغالديش الشـ تقالً يكون املعهد مس -١٠
الوظيفيــة الالزمــة ملمارســة أنشــطته وباألهليــة القانونيــة للتعاقــد واختــاذ اإلجــراءات االســتقاللية ب، أنظمتــهو لقــانون البلــد  وفقــاً 

 واقتناء املمتلكات املنقولة واملمتلكات العقارية والتصرف فيها.القانونية 

 ةاملسائل املالي

 تعبئـة مـوارد ماليـة إضـافية وسـتجري املعهـد يف إطـار ميزانيـة مـدخوهلا الـوطين. حكومة بنغالديش الشعبية متويـل تتوّىل  -١١
 كــل أنشــطة املعهــد ســريَّ وتُ إقليمــي.  تــأثريذات  ملشــاريع خاصــةالتمويــل الــالزم  مــن أجــل تــأمني مصــادر متويــل خارجيــة مــن

 مجهورية بنغالديش الشعبية.النظم املعتمدة من حكومة قواعد و الاإلدارية واملالية وفق 

 أثر املعهد على الصعيد اإلقليمي والدويل

مــرأة اولكــل  ة وفــىتاكــل فتــلالعــاملي لليونســكو، وهــو احلــق  ةذات األولويــ الرئيســية الــاالتأحــد ســريكز املعهــد علــى  -١٢
 مــن أجــل حتســنيودراسـتها غــات الل بشــأن ثو البحـإجــراء م بلغــتهم اخلاصــة مـن خــالل ويف الـتعلّ  األملغــتهم م يف تعلُّــورجـل 

رتكيـــز الفريـــد الســـيا واحملـــيط اهلـــادي و آم بـــا منطقـــة ســـللتعدديـــة اللغويـــة الـــيت تت اً نظـــر الثقافـــة. و النهـــوض بو األساســـي التعلـــيم 
 تنميــةوسيســاهم يف والتعلــيم املتعــدد اللغــات، ســيكون هــذا املعهــد مبثابــة مركــز للمعــارف والبحــوث  األمغــة اللعلــى للمعهــد 
سـيدعم املعهـد تبـادل املعـارف واخلـربات كمـا اع العـامل.  صـق املنطقـة ويف مجيـع أيف هـاتعليمو  األمغة اللتعّلم جديدة ل أشكال

سـيا آطقـة ، مث يف من، يف املنطقـة الفرعيـة أوالً األمغـة اللاهلامة يف تـال إعـداد املنـاهج وتـدريب املعلمـني واسـرتاتيجيات تعلـيم 
مـن مطبوعاتـه وتقريـره السـنوي،  انطالقـاً  يف اللغـة األمعهد شبكة عاملية من املختصني وسينشئ املها. واحمليط اهلادي وخارج

كـــي  األمغـــة اللوطنيـــني ودوليـــني متميـــزين يف تـــال تعلـــيم خـــرباء  مجـــعلبـــاحثني الزائـــرين يرمـــي إىل ل وســـيقرتح كـــذلك برناتـــاً 
 ميدانية وتوثيقها. حبوث إجراء عن إمكانية فضالً حماضرات وندوات يف هذا الشأن يشاركوا يف 

 اليونسكواآلثار املالية واإلدارية على 

وتتمثـل التكـاليف الربناتيـة.  ومايل لتغطية التكاليف اإلدارية أ ال تقدم اليونسكو أي دعم، ٩٣م/٣٧بالقرار  عمالً  -١٣
، يف ٢ تشــغيل املعهــد، يف حــال إنشــائه بصــفة معهــد مــن الفئــة اإلداريــة املتوقعــة الــيت تقــع علــى عــاتق اليونســكو فيمــا خيــص

ر ذلــك، وتيســري التنســيق بــني شــبكات املؤسســات األمــمــا اقتضــى لتــوفري املســاعدة التقنيــة، كلّ صــال مــع املعهــد تتكــاليف اال
 والوكاالت املعنية.

 استنتاجات دراسة الجدوى -ثالثاً 

دليــل قــوي علــى الــدعم احلقيقــي والواســع وجــود دراســة اجلــدوى عــن عمليــة الصــياغة النهائيــة لأســفرت البعثــة التقنيــة و  -١٤
البحـــوث املعنيـــة إىل مركـــز لبنـــاء القـــدرات يف تـــال  األمحتويـــل املعهـــد الـــدويل للغـــة  مـــن أجـــلحكومـــة بـــنغالديش مـــه الــذي تقد
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إدارة املعهــد  الــيت طُلبــت بشــأن خــرىاألتفاصــيل الاإليضــاحات و  وكــان تقــدمي .اللغــة األمالتعلــيم القــائم علــى بلغــات األقليــات و 
لنهـوض بـاحلق الراميـة إىل اوأهدافـه  األممهمـة املعهـد الـدويل للغـة ومت تشذيب الصياغات اخلاصـة ببيـان  ، تقدمياً مرضياً،ومتويله

أفضـل لضـمان اتسـاقها علـى حنـو وذلـك  فاهم،والت ةالسياسات اجلنسانية الشاملة والتنوع اللغوي والتعددية الثقافيبو  يف التعليم
 مع األهداف الربناتية لليونسكو.

 خطـة التنميـة املقبلـةلتحقيـق  حامسـاً  عـامالً  األم غـةاللتعلـيم منـاهج  طبيـقوت إعـداد عمليـة مساندة الدول األعضـاء يفد عَ وتُـ  -١٥
 خُلصــت إليهــاعلــى االســتنتاجات الــيت  وبنــاءً  دعــم رؤيــة اليونســكو بشــأن النهــوض بتعلــيم املواطنــة العامليــة.ويف ، يف تــال التعلــيم

مــــل حتــــت رعايــــة يع ٢معهــــد مــــن الفئــــة ك ،بــــنغالديشب ،داكــــايف  األمدراســــة اجلــــدوى، فــــإن اقــــرتاح إنشــــاء املعهــــد الــــدويل للغــــة 
حكومــة بــنغالديش و بــني اليونســكو  . وأســفرت مشــاورات٩٣م/٣٧املبــادئ الــواردة يف القــرار و ورة مرضــية صــاليونســكو، يتماشــى ب

0Fدة عن اجلوانب القانونية والتنظيمية واإلدارية للمعهد املقرتح.التفاصيل احملدَّ من  الشعبية عن مشروع اتفاق يقدم مزيداً 

١ 

 اإلجراءات المتوقع من المجلس اتخاذها -رابعاً 

 اللس التنفيذي اعتماد القرار التايل: وعلى ضوء املعلومات الواردة أعاله، قد يودّ  -١٦

 اللس التنفيذي،إن 

 ،الــيت تعمــل حتــت رعايــة اليونســكو ٢ملعاهــد ومراكــز الفئــة  لــةالشــاملة واملتكاملــة املعدّ االســرتاتيجية بر يــذكّ إذ  - ١
يف  ٢كــز الفئــة مرا و  معاهــدة مســامهات بأمهيــ وحيــيط علمــاً ، ٩٣م/٣٧املــؤمتر العــام يف القــرار  الــيت وافــق عليهــا

 ،اإلقليميحتقيق أولويات برنامج اليونسكو واألثر الذي ميكن أن حتدثه على الصعيد الدويل أو 

 ،األم غةالل تعليمد القائم على بأمهية التعليم اجليّ  ويقرّ  - ٢

 ،داكــايف  األماقــرتاح إنشــاء املعهــد الــدويل للغــة ن الــيت تتضــمّ  الثــايناجلــزء  ١٦م ت/١٩٧الوثيقــة وقــد درس  - ٣
 ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢كمعهد من الفئة   ،بنغالديشب

 ؛باقرتاح مجهورية بنغالديش الشعبية بيرحّ  - ٤

 ؛باملالحظات واالستنتاجات اليت خلصت إليها دراسة اجلدوى حييط علماً و  - ٥

تفـي بالشـروط الالزمـة لكـي  اجلـزء الثـاين ١٦م ت/١٩٧االعتبارات واالقرتاحـات الـواردة يف الوثيقـة  أنّ  ويرى - ٦
 صفة مركز يعمل حتت رعايتها؛ املعهدمتنح اليونسكو هذا 

ـــأن ويوصـــي - ٧ ـــ ب ـــةيواف ـــه الثامن ـــدويل للغـــة والثالثـــني علـــى إنشـــاء امل ق املـــؤمتر العـــام يف دورت  ،داكـــايف  األمعهـــد ال
  هلذا الغرض. عدفاق املمشروع االت ، وأن يأذن للمديرة العامة بتوقيعبنغالديشب

                                                           
 ).٢ليونسكو (مراكز الفئة قطاع الرتبية يف االشبكي لوقع املعلى  ميكن االطالع على مشروع االتفاق، ١
 

ورق معاد تصنيعه طُبعت هذه الوثيقة على  



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة السابعة والتسعونالدورة 
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 الثالثالجزء  ١٦م ت/١٩٧ 
  
 ٣٠/٩/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢معاهد ومراكز الفئة 

 الثالثالجزء 

 بالصين شنتشنمركز لالبتكار في التعليم العالي في  إنشاء

 الملخص

 املركز الدويلنشاء إالشعبية بشأن  الصنيمجهورية  حكومة مت بهتقدّ  قرتاحال استجابةً 
حتت رعاية يعمل  ٢من الفئة  كمركز،  بالصني شنتشنالبتكار يف التعليم العايل يف ل

تقييم  ىوجر لتقييم جدوى إنشائه.  ٢٠١٥ حزيران/يونيودت بعثة تقنية يف وفِ اليونسكو، أُ 
جعة االسرتاتيجية الشاملة املعنون "مرا ٩٣م/٣٧احملددة يف القرار للمعايري  هذا االقرتاح وفقاً 

  ".٢واملتكاملة للمعاهد واملراكز من الفئة 

ه. وهي تستعرض النتائج اليت ت هذه الوثيقة يف أعقاب البعثة املذكورة أعالعدّ أُ قد و 
 إليها دراسة اجلدوى على ضوء الشروط املسبقة إلنشاء املعهد.  خلصت

اجلزء  ،١٨م/٣٧لالتفاق النموذجي املوحد الوارد يف الوثيقة  مشروع اتفاق وفقاً  وقد أُعدّ 
 ، على العنوان التايل:لقطاع الرتبية وهو متاح على املوقع الشبكي ،األول

http://www.unesco.org/new/en/education/worldwide/unesco-institutes-
and-centres/education-centres/ 

 .٧ثار املالية واإلدارية يف الفقرة اآلبيان رد يو 

 .١٣ع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة اإلجراءات املتوقّ 

http://www.unesco.org/new/en/education/worldwide/unesco-institutes-and-centres/education-centres/
http://www.unesco.org/new/en/education/worldwide/unesco-institutes-and-centres/education-centres/
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 الخلفية -أوًال 

األمهية اليت يكتسيها اليوم أكثر من أي وقت مضى إىل  ٢٠٠٩يف املؤمتر العاملي للتعليم العايل لعام  أشري - ١
يف البحث واالبتكار  والتقدمُ  ،بناء جمتمع للمعلومات جامع ومتنوع الوجوهلباعتباره قوة رئيسية يف التعليم العايل  االستثمارُ 
لوعي بأمهيته احليوية لوهناك إقبال مل يسبق له مثيل وتنويع كبري يف جماالت التعليم العايل، فضًال عن تزايد  .واإلبداع

وبات كبرية تتعلق بتمويله يواجه التعليم العايل هذا حتديات وصعلكن الثقافية واالقتصادية. و -بالنسبة للتنمية االجتماعية
احة التدريب على املهارات وإت ،اء الدراسة، وبتحسني ظروف العاملني فيهمان اإلنصاف يف شروط الدخول فيه وأثنوبض

وضمان مالءمة  ،واحلفاظ على هذا املستوى مع التمعات احمللية، والتواصلورفع مستوى التدريس والبحوث  ،لهالالزمة 
دلة لالنتفاع بفوائد التعاون وتأمني فرص عا ،وإبرام اتفاقات تعاون جمدية ،وتيسري إمكانات توظيف اخلرجيني ،الربامج
 الدويل.

 ٢وتقرتح مجهورية الصني الشعبية على ضوء ما تقدم إنشاء مركز دويل لالبتكار يف التعليم العايل كمركز من الفئة  - ٢
ركز هذا املهو إنشاء املطروح من االقرتاح  واهلدفاسم "املركز").  يلي(ويُطلق عليه فيما  حتت رعاية اليونسكويعمل 

البىن األساسية للتعليم العايل وتدعيمها من خالل تطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتعزيزها وال تطوير  دعمل
 سيما يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي.

املتكاملة إلنشاء معاهد ومراكز تعمل حتت رعاية و املتعلق مبراجعة االسرتاتيجية الشاملة  ٩٣م/٣٧عمًال بالقرار و  - ٣
وتستعرض  .املقرتح املركزإنشاء هذا ب اخلاصةدوى اجلإلجراء دراسة  ٢٠١٥ حزيران/يونيواليونسكو، أوفدت بعثة تقنية يف 

 املديرة العامة يف هذه الوثيقة نتائج البعثة واستنتاجاتا.

 عامة عن االقتراح لمحة - ثانياً 

 وأهدافه املركزوظائف 

دعم مؤسسات التعليم العايل يف منطقة آسيا واحمليط التعاون مع اليونسكو على املركز بشكل عام إىل يهدف  - ٤
دعم االحتياجات اإلمنائية للدول للالضطالع مبسؤولياتا االجتماعية و استعدادًا وجتهيزًا  أفضل تكونكي اهلادي  

كما سيقوم املركز بتوطيد التعاون يف جمال التعليم العاملي على الصعيد العاملي. ويرمي إىل استخدام تكنولوجيات   األعضاء.
رفع و  هاإلنصاف في هذا التعليم يف البلدان النامية وزيادةاملعلومات واالتصاالت يف التعليم العايل بغية حتسني الوصول إىل 

ودعم الشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية املرتبطة ناء مظاهر تآزر بمن أجل ل، و حتسني اإلدارة يف هذا الامستواه و 
 بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املستخدمة يف التعليم العايل.
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 :التالية األهداف االسرتاتيجيةأنشطته وفق  املركزم وسينظّ  - ٥

 ؛التعليم العايلتطلبات مبالقضايا الناشئة و ب املتعلقةإنتاج املعارف  (أ)

 ؛بناء القدرات يف البلدان النامية وخاصة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي (ب)

من أجل االستخدام املبتكر لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم  توفري الدعم التقين وال سيما ـ)ج(
 ؛العايل

 .التعليم العايلجمال  حتّول مؤسسي يف إلحداث الواجب اعتمادهاتبادل املعلومات بشأن االسرتاتيجيات  )د(

 والبنية قانوينلالوضع ا

ًأ وفقًا للتشريعات سيتمتع باستقالل ذايت، ويكون كيانًا قانونيًا مستقًال منشَ عن اليونسكو. و  تقالً مس املركزيكون  - ٦
 .األهلية القانونيةالوطنية، ويتمتع ب

 ةاملسائل املالي

يف توفري ما يلزم من موارد مالية أو عينية إلدارة الشعبية  الصنيمهورية جب شنتشنتسهم احلكومة احمللية ملدينة س - ٧
املركز مبيزانية سنوية كافية لتغطية النفقات املتعلقة بأنشطته مبا يف ذلك  مما سيزّوداملركز وتسيري شؤونه على حنو مالئم، 

التعليم التابعة جلامعة  مجعيةُ مزيداً من الدعم وستوفِّر  األساسية والصيانة واملعدات واملرافق العامة. والبىناألمانة واملوظفون 
من أجل  أنشئ خمصصًا هلذا الغرض اً صندوقًا استئماني ، اليت متلك)SUSTCالعلوم والتكنولوجيا يف جنوب الصني (

 املبالغ املالية من القطاع اخلاص يف شنتشن لدعم عمليات املركز وأنشطته. فتحشد بفضله ،املركز

 جماالت التعاون مع اليونسكو

التنمية البشرية  لغرض حتقيقحتقيق أولوية اليونسكو املتمثلة يف توفري التعليم العايل اجليد يف  املركز سيسهم - ٨
ويتطلع إىل اإلسهام يف تعزيز برامج اليونسكو اخلاصة بالتعليم العايل من  .من خالل مساعدة الدول األعضاء املستدامة

يف  املعلمنيالستبقاء  يةاالبتكار إجياد احللول و  ،ة للتعليم والتدريب وإجراء البحوثخالل تنفيذ سياسات ونظم فعالّ 
وسيقوم بتعزيز  احلاضر واملستقبل. تلبية متطلباتوإعداد اسرتاتيجيات متعلقة بالتعليم العايل من أجل  ،التعليم العايل

اجلنوب وتبادل بني بلدان  فيماو ب التعاون بني بلدان الشمال واجلنو الشبكات املعنية بتطوير التعليم العايل، من خالل 
 أفضل املمارسات.
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 على الصعيد اإلقليمي والدويل املركزأثر 

 مجيع آسيا واحمليط اهلادي من خالل مساعدة منطقةإثر على الصعيد اإلقليمي يف سيسعى املركز إىل إحداث  - ٩
اخلروج مبقرتحات مبتكرة  ، وذلك عن طريقاملبذولة لتعزيز االبتكار يف جمال التعليم العايل ابلدان املنطقة يف جهوده

 خطط الرتويج واالسرتاتيجيات.إىل الدول األعضاء يف املنطقة فضًال عن  شورة الالزمة يف جمال السياساتاملتقدمي و 
 لوسيضطلع بدور مركز لتبادل املعلومات يف املنطقة فيما خيص نقل التجارب واملعارف وأفضل املمارسات وتبادهلا يف جما

وصحيح أن املنطقة  ، واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم والبحوث.إدارة التعليم العايل
ز املركز هي منطقة آسيا واحمليط اهلادي، إال أنه سيسعى كذلك إىل التعاون مع اجلغرافية الرئيسية اليت ستكون حمط تركي

 املناطق األخرى مثل أفريقيا والدول العربية. منبلدان 

 اآلثار املالية واإلدارية على اليونسكو

وتتمثل التكاليف اإلدارية . مؤسسية وإدارية أألهداف مايل  م اليونسكو أي دعمال تقدّ ، ٩٣م/٣٧بالقرار  عمالً  -١٠
، يف ٢ من الفئة مركز، يف حال إنشائه بصفة املركزتشغيل  على عاتق اليونسكو فيما خيصمستقبًال تقع ُحيتمل أن اليت 

ر ذلك، وتيسري التنسيق بني شبكات املؤسسات األمما اقتضى لتوفري املساعدة التقنية، كلّ  املركزصال مع تتكاليف اال
 املعنية.والوكاالت 

 استنتاجات دراسة الجدوى -ثالثاً 

ألوليات االسرتاتيجية مع امهمة املركز وأهدافه  تتوافق: التالية دراسة اجلدوى إىل عدة استنتاجات إجيابية هي ختلص -١١
على التعليم العايل يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي بفضل  قدَّر أن يكون للمركز أثر إجيايبلقطاع الرتبية يف اليونسكو، ومن امل

الوصول إىل الرتويج لتحسني على ىل البحوث و السياسات املستندة إ يف جمالتقدمي املشورة قدرة اليونسكو على  زيادة
ورفع مستواه وحتسني اإلدارة يف هذا الال، وذلك عن طريق تطوير التكنولوجيات  هوزيادة اإلنصاف فيالعايل التعليم 

الدعم وفضًال عن ذلك، تستفيد هذه املؤسسة من االلتزام القوي الذي قطعته السلطات الوطنية ومن  اجلديدة وتطبيقها.
وعالوة على ذلك، يتمتع املركز  العام واخلاص.ويُتوقَّع أن تتلقى دعمًا ماليًا وتقنيًا من شركاء يف القطاعني  الذي تقّدمه،

 ممتازة فيما خيص تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.قدرات يف جمال التعليم والتعلم واإلدارة و  قويةبقدرات 

بأمهية بالغة  ،يف إطار التعلم مدى احلياة والتنمية البشرية املستدامة ،وتتسم تلبية احلاجة إىل االبتكار يف التعليم العايل -١٢
جبمهورية العايل يف شنتشن ويتماشى اقرتاح إنشاء املركز الدويل لالبتكار يف التعليم للنهوض بعملية توفري التعليم العايل اجليد. 

 .٩٣م/٣٧القرار بصورة مرضية مع املبادئ الواردة يف  حتت رعاية اليونسكو،يعمل  ٢من الفئة  كمركز،  الصني الشعبية



197 EX/16 Part III – page 4 

م مزيدًا من التفاصيل احملددة وأسفرت مشاورات بني اليونسكو وحكومة مجهورية الصني الشعبية عن مشروع اتفاق يقدّ 
0Fاملقرتح. للمركزعن اجلوانب القانونية والتنظيمية واإلدارية 

١ 

 اتخاذها التنفيذي اإلجراءات المتوقع من المجلس -رابعاً 

 القرار التايل: اختاذاللس التنفيذي  قد يودّ على ضوء املعلومات الواردة أعاله،  -١٣

 اللس التنفيذي،إن 

 ،اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢ملعاهد ومراكز الفئة  لةاالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدّ بر يذكّ إذ  - ١
يف  ٢الفئة كز مرا و  معاهدة مسامهات بأمهي وحييط علماً ، ٩٣م/٣٧املؤمتر العام يف القرار  اليت وافق عليها

 ،دويل أو اإلقليميحتقيق أولويات برنامج اليونسكو واألثر الذي ميكن أن حتدثه على الصعيد ال

وحتسني اإلدارة يف هذا  حتسني الوصول إىل التعليم العايل وزيادة اإلنصاف فيه ورفع مستواهبأمهية  ويقرّ  - ٢
 ،الال

ء مركز دويل لالبتكار يف التعليم نشاإاقرتاح ن اليت تتضمّ  الثالثاجلزء  ١٦م ت/١٩٧الوثيقة وقد درس  - ٣
 ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  كمركز،  العايل يف شنتشن جبمهورية الصني الشعبية

 ؛مجهورية الصني الشعبيةباقرتاح  بيرحّ  - ٤

 ؛باملالحظات واالستنتاجات اليت خلصت إليها دراسة اجلدوى حييط علماً و  - ٥

تفي بالشروط الالزمة لكي  الثالثاجلزء  ١٦م ت/١٩٧االعتبارات واالقرتاحات الواردة يف الوثيقة  أنّ  ويرى - ٦
 صفة مركز يعمل حتت رعايتها؛ املركزمتنح اليونسكو هذا 

مركز دويل لالبتكار يف التعليم العايل يف  إنشاء والثالثني على ق املؤمتر العام يف دورته الثامنةيواف بأن ويوصي - ٧
  هلذا الغرض. عدفاق املاالت ، وأن يأذن للمديرة العامة بتوقيعجبمهورية الصني الشعبيةشنتشن 

                                                           
 الرتبية يف اليونسكو.املوقع الشبكي لقطاع على  ٢يف الصفحات املخصصة ملراكز الفئة ميكن االطالع على مشروع االتفاق  ١
 
 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة السابعة والتسعونالدورة 
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 الجزء الرابع ١٦م ت/١٩٧ 
  
 ٢٩/٩/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢معاهد ومراكز الفئة 

 الجزء الرابع

 إنشاء مركز إقليمي أفريقي للهيدرولوجيا اإليكولوجية في أديس أبابا بإثيوبيا

 الملخص

إقليمي أفريقي للهيدرولوجيا اإليكولوجية يف أديس أبابا مركز إنشاء  اإلثيوبية اقرتحت احلكومة
من أجل االضطالع مبهمة  ٢٠١٥يف حزيران/يونيو إىل إثيوبيا اليونسكو بعثة  وفدتأ، فبإثيوبيا

األنشطة البحثية  الذي سيتخصص يف، املقرتحركز املإنشاء عملية تقييم جدوى ميدانية يف إطار 
 برنامجأعمال يف إطار وسيدعمها التنمية املستدامة بماية البيئة و والتعاونية اإلقليمية اخلاصة حب

 .باهليدرولوجيا اإليكولوجيةاملتعلقة  اهليدرولوجي الدويل اليونسكو

مشروع اتفاق  أُعدّ قد راسة جدوى إنشاء املركز املقرتح. و النتائج الرئيسية لدعلى هذه الوثيقة  وحتتوي
اجلزء  ١٨م/٣٧الوارد يف الوثيقة  املوحد لالتفاق النموذجي وفقاً بني اليونسكو وحكومة إثيوبيا 

الذي ميكن االطالع عليه يف القسم املخصص لقطاع العلوم الطبيعية يف موقع اليونسكو  ،األول
اليت وافق عليها  لالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملةوُأجريت دراسة اجلدوى وفقًا  .على شبكة اإلنرتنت

 ).٩٣م/٣٧دورته السابعة والثالثني (القرار املؤمتر العام يف 

 .٢١إىل ١٩ اتويرد بيان اآلثار املالية واإلدارية يف الفقر 

 .٢٤اإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة

يعمل حتت  ٢ بوصفه مركزًا من الفئةمركز إقليمي أفريقي للهيدرولوجيا اإليكولوجية اقرتحت حكومة إثيوبيا إنشاء  - ١
اقرتاحاً  قسم علوم املياهقدمت وزارة املياه والري والطاقة اإلثيوبية إىل مدير ، ٢٠١٤ففي شباط/فرباير  .رعاية اليونسكو

 ،إلنشاء املركز املقرتح أسبابًا وجيهةعرض االقرتاح وي للهيدرولوجيا اإليكولوجية يف إثيوبيا.نشاء مركز إقليمي أفريقي إل
تدهور الرتبة واملوارد املائية يف خاطر ملالتصدي  من أجل ،املياه والري والطاقة اإلثيوبيةالذي يعترب جزءاً ال يتجزأ من وزارة 

واملركز اإلقليمي املعنية باملياه  ٢الفئة  كزا بني الوزارة ومر القائم التعاون الوثيق  إىلويستند االقرتاح، فضًال عن ذلك،  .الدالب
هلذه إيكولوجية  هيدرولوجية حلول دإجيا يف جمال السعي إىل بولنداب جيف لود املوجود  للهيدرولوجيا اإليكولوجيةاألورويب 

 ثيوبيا يف جمالالقدرات األساسية إلهذا التعاون الذي أدى إىل تعزيز  توسيع نطاقويرمي إىل  ،املشاكل اخلطرية
وتُعّد اخلربة احمللية الكبرية  .مستجمعات املياهإيضاحية يف خمتلف مواقع إىل إنشاء عدة  ، وكذلكاهليدرولوجيا اإليكولوجية

يف إطار اإلدارة املتكاملة تدهور الرتبة  إجياد حلول ملشاكلاملعنية يف  األطرافمشاركة و مببادئ اهليدرولوجيا اإليكولوجية، 
 من األركان األساسية لالقرتاح. ،للموارد املائية

بإدارة مستجمعات املياه  املتعلقةخمتلف التخصصات  يف ألفريقيا حبثي وتدرييب جمعكماملركز املقرتح   عملوسي - ٢
جتريبية إجراء حبوث علمية  ا يلي: (أ)القيام مباملركز املقرتح إىل  سيسعىاحلراجة. و ملياه وتغري املناخ والزراعة و االرتبة و حفظ و 

املشاركة يف شبكة برنامج اليونسكو اهليدرولوجي و  ؛ (ب)وتعزيز البحث العلميدورات تعليمية وتدريبية  تنظيمونظرية، و 
؛ يف املنطقة، ودعم األنشطة الدولية للربنامج اهليدرولوجي الدويل اهليدرولوجيا اإليكولوجيةالدويل كهيئة تنسيق يف جمال 

وإعالمية من أجل تبادل املعلومات العلمية والتقنية واملعلومات املتعلقة بالسياسات على شبكات مؤسسية  وإنشاء (جـ)
 واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية مع الوكاالت احلكومية التعاونو؛ (د) هذه الشبكات وتعزيز الصعيد الدويل

اهليدرولوجيا اخلاصة بنشر املعارف و  (هـ) من أجل تطبيق نتائج البحوث العلمية؛ القرار أصحابو  واألطراف املعنية
تعزيز الرتبية و (و)  ؛العلميةواملؤمترات  وحلقات التدارس واالجتماعات العلمية املنشورات عن طريقاإليكولوجية 

 .اإليكولوجية وتوعية اجلمهور بالصالت بني النظم املائية والتنوع البيولوجي والتنمية املستدامة

ومكاتب إقليمية وزارات وجامعات ومنظمات ومعاهد ومنهم جمموعة كبرية من الشركاء احملتملني، وحيدد االقرتاح  - ٣
والتقين  يللتوفري ما حيتاج إليه املركز املقرتح إنشاؤه من الدعم املا استعداد حكومة إثيوبيااالقرتاح  يبّني و معنية باملياه. 

يُعتزم إنشاء املركز املقرتح يف مباين و  .وزارة املياه والري والطاقة عن طريق بوظائفه املقرتحةللقيام الالزمة واملوظفني واملرافق 
 الوزارة.

سعة الاالت املرتبطة بإدارة إىل  املعنية باملياه نظراً القائمة  ٢الفئة شبكة مراكز تعزيز  مبدئياً  املركز املقرتحيستطيع و  - ٤
ون مع مراكز فرص كثرية للتعاللمركز تاح وستُ  اهليدرولوجيا اإليكولوجية.، مع الرتكيز بوجه خاص على مستجمعات املياه

 واملخاطر املتعلقة باملياه. والرتسب التحاتّ  ويفاإلدارة املتكاملة للموارد املائية  متخصصة يف
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املركز اإلقليمي األفريقي إنشاء ب اخلاصةاجلدوى ، وافقت املديرة العامة على إجراء دراسة ٢٠١٥ويف أيار/مايو  - ٥
 يف إثيوبيا. اإليكولوجيةللهيدرولوجيا 

 دراسة جدوى إنشاء المركز المقترح

يضطلع فيه باحثون متخصصون يف جماالت خمتلفة بدراسات ألفريقيا  حبثي وتدرييبجممع االقرتاح املركز بأنه  صفي - ٦
املمكنة بني خمتلف النظم يف إطار وزارة املياه والري  التضافروالوقوف على أوجه وتبادل املعلومات التعاون تتيح مشرتكة 

 .والطاقة اإلثيوبية

املياه والكائنات احلية تفاعالت بني الأمناط  حتسني فهماليت ستفضي إىل  ومن املتوقع أن يوفر املركز املعرفة التقنية - ٧
 ركز فيما يلي:وأتيتها بالنسبة إىل التمعات. وتتمثل أهداف امل والرتبة واملناخ

 والتعاون الدويل؛ العلمية نشوراتالبحوث وامل عن طريقاهليدرولوجيا اإليكولوجية ب االرتقاء أ)(

تعزيز التعاون واالتصال على الصعيد الدويل وتوفري قاعدة لتبادل املعلومات العلمية بشأن اهليدرولوجيا  ب)(
عاملي يف إطار ال الصعيدعلى و  يف أفريقيا بني املؤسساتاإليكولوجية واإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه 

 ؛اهليدرولوجي الدويل اليونسكو برنامج

أساليب  إجيادمن أجل أنشطة تدريبية تنظيم معلومات تقنية، و توفري استشارية، و  االضطالع بأنشطة جـ)(
 ؛ما فسد من أمورها وإصالح املوارد املائيةإلدارة متكاملة جديدة 

شبكة من املواقع اإليضاحية لرتسيخ مفهوم اهليدرولوجيا اإليكولوجية من أجل حتسني نوعية املوارد إنشاء  د)(
، وإجياد استجابة اجتماعية اقتصادية بناءة، وتوفري اخلدمات املالئمة للنظام كميتهازيادة  و  املائية

 اإليكولوجي؛

ظم ووضع مناذج هلا، ونقل املعارف النُ  رصدية، و هليدرولوجيا اإليكولوجتعزيز البحث العلمي املتقدم بشأن ا هـ)(
سليمة من الناحية  املرتبطة باملياهاإليكولوجية ظم والنُ  وطرائق تطبيقها لكي تصبح املسطحات املائية

ظم وغريها من النُ  البلدان األفريقيةا تاإليكولوجية، وتطبيق التوجيهات اإلطارية اخلاصة باملياه اليت أصدر 
 املتعلقة بالبيئة؛القانونية 

 تعزيز الوعي االجتماعي بشأن تطبيق اهليدرولوجيا اإليكولوجية من أجل اإلدارة املتكاملة للموارد املائية و)(
 املنظمات غري احلكوميةعلى صعيد و ، وذلك على صعيد التمع بوجه عام، (املياه العذبة واملياه اجلوفية)

 ؛زي واإلقليميواملؤسسات احلكومية على املستويني املرك

 ية وتبسيطها.مونشر اإلجنازات العلية والتعليمية تطوير اإلمكانيات واملرافق التدريب ز)(
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 هذه األهداف: حتقيق من أجلاملركز باألنشطة التالية وسيضطلع  - ٨

 دورات تعليمية وتدريبية؛ وتنظيم ،إجراء حبوث علمية جتريبية ونظرية )١(

يف ولوجية اإليك اهليدرولوجياكهيئة تنسيق يف جمال   اليونسكو اهليدرولوجي الدويلشبكة برنامج  يف املشاركة )٢(
 ؛األنشطة الدولية للربنامج اهليدرولوجي الدويلودعم  ،املنطقة

إنشاء شبكات مؤسسية وإعالمية من أجل تبادل املعلومات العلمية والتقنية واملعلومات املتعلقة بالسياسات  )٣(
 ؛تعزيز هذه الشبكاتعلى الصعيد الدويل و 

من  القرار أصحابو  واألطراف املعنية واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية مع الوكاالت احلكومية التعاون )٤(
 ؛العلمية أجل تطبيق نتائج البحوث

وحلقات  واالجتماعات العلميةعن طريق املنشورات اهليدرولوجيا اإليكولوجية اخلاصة بنشر املعارف  )٥(
 ؛العلميةواملؤمترات  التدارس

 تعزيز الرتبية اإليكولوجية وتوعية اجلمهور بالصالت بني النظم املائية والتنوع البيولوجي والتنمية املستدامة. )٦(

 الموقع والبُنى األساسية

 هذه املرافق ما يلي: بأديس أبابا، وتضماقة اإلثيوبية طوزارة املياه والري والمباين تقع مرافق املركز يف  - ٩

 مكتب حديث ملدير املركز ولثالثة أخصائيني؛ •

 ببعض أجهزة التحليل؛رب كيميائي جمهز توخم •

 ومستودع مستقل. •

 أخرى وهي: منشأة بعض املرافق اليت تستخدمها حالياً  وسُتضم إىل هذه املرافق يف املستقبل القريب -١٠

 ة،لرتبة والكتلة احليويلرب تخم •

 رب للمياه.توخم •

التغلب على كن سيجري لو ، هتوسعحتول املصاعب النامجة عن املساحة احملدودة للمرافق املخصصة للمركز دون و  -١١
اجلديد جاهزة  جتهيزات املقرقد باتت و . موظفني وطنيني ودوليني جدد للمركز استخدامممّا سيتيح قريباً،  هذه املصاعب

 .للرتكيب

 



197 EX/16 Part IV – page 4 

على سبيل  تضم هذه األجهزةواجلديدة، و  - اليت ال تزال تعمل - املركز جمموعة من أجهزة التحليل القدمية وميتلك -١٢
 :ما يلي املثال

 ؛يسائلال الكروماتوغرايف فصللل جهاز •

 ؛الغازي املقرتن بقياس الطيف الكتليالكروماتوغرايف  فصللل جهاز •

 ؛تالبارامرتامتعددة  ابريمس •

 .مطياف ضوئي كهربائي •

 مركزالالوطنية والدولية التي تدعم المؤسسات 

 :ومنها ما يليعن دعمها للمركز، وشخصيات رمسية ؤسسات أعربت عدة م -١٣

 ؛املدير املسؤول عن املسطحات املائية يف وزارة املياه والري والطاقة اإلثيوبية •

 ؛وزير البيئة والغابات •

 ؛جامعة أديس أبابا/ قسم اجليولوجيا •

 .األورويب للهيدرولوجيا اإليكولوجية (بولندا) املركز اإلقليمي •

 .نيجريياو وأوغندا  تنزانيااالتصال مبؤسسات إقليمية أخرى قائمة يف البلدان الاورة مثل يف املركز  شرعوقد  -١٤

 إسهام المركز في العمل لصالح المنطقة

 يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركز من الفئة منح املركز اإلقليمي األفريقي للهيدرولوجيا اإليكولوجية صفة سيؤدي  -١٥
 يف خمتلف الاالت املتعلقةالوطين  الصعيدبناء القدرات على تقدمي مساتات كبرية يف  إىل متكني هذا املركز من

يستطيع املركز دعم اجلهود اإلقليمية و  .وإصالح ما فسد من أمورها ظم اإليكولوجية املائيةلنُ املستدام ل غاللباالست
إسهامه يف بناء قدرات  عن طريقالُنهج اإليكولوجية يف خطط إدارة املوارد املائية األخذ بوالوطنية الرامية إىل تعميم 

 .املهنيني واملؤسسات

 الفريد وطابعه مسّوغات تأييد إنشاء المركز

إنشاء هذا  ،وحكومة إثيوبيا وحكومات عدة بلدان ،الدويلبرنامج اليونسكو اهليدرولوجي مكتب وجملس  ؤيدي -١٦
ركز امل نظرًا لكونه املساتة يف البحوث وبناء القدرات يف جمال اهليدرولوجيا اإليكولوجية يف أفريقيا يستطيعالذي املركز 

 .الوحيد املتخصص يف اهليدرولوجيا اإليكولوجيةاألفريقي 
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 الوضع القانوني وطريقة العمل

وسيتمتع باالستقالل الوظيفي الالزم ملمارسة ، اإلثيوبيةقًال خاضعًا للقوانني سيكون املركز املقرتح كيانًا قانونيًا مست -١٧
وسيتمتع املركز أيضًا بالوضع القانوين الالزم واألهلية القانونية الالزمة إلبرام العقود واختاذ اإلجراءات القانونية، . أنشطته

وزارة املياه والري والطاقة قولة وغري املنقولة والتصرف فيها. وسيستفيد املركز، بفضل وجود مقره يف وحيازة املمتلكات املن
، من كل املرافق والتجهيزات املوجودة فيها، ومنها املرافق العامة وخدمات األمن والتوظيف واملوارد، بدون يف أديس أبابا

 .أن يفقد استقالليته

 إدارة المركز

 املركز من اهليئتني التاليتني:سيتألف  -١٨

عضو  بصفةمدير املركز من ، و املياه والري والطاقة) وزارةلحكومة (لجملس إدارة يتألف من ثالثة ممثلني  أ)(
 يف اليونسكو األعضاء األفريقية لدوللممثَلني ما ال يزيد عن و ليونسكو، ل، وممثل مراقب يف جملس اإلدارة

 ؛يف جملس اإلدارة بأن تكون ممثلةعن اهتمامها  تعرباملنتسبني إليها، اليت األعضاء  و/أو

عامل هيدرولوجيا ده اثنان من علماء اهليدرولوجيا اإليكولوجية، و عيساو تتألف من مدير املركز،  أمانةو  ب)(
 املالية واإلدارية. هني لتسيري شؤونريَّ امبوظَفني إد وسيجري إمداد املركز وكيميائي.

 المسائل المالية

قيام  لضمانالالزمة ، وباختاذ التدابري املالئمة املركزإلدارة  الالزمةاملوارد املالية والعينية  بتقدميتلتزم حكومة إثيوبيا  -١٩
وسيحصل  املعهد الوطين لبحوث املياه. للمركز عن طريقالالزمة الية املعتمادات اال تخصيصوزارة املياه والري والطاقة ب

خدمات يف جمال البحوث والتحليل وإسداء املشورة إىل احلكومات ووكاالت  موارد إضافية عن طريق تقدميز على املرك
شراكات بني مثل القطاع اخلاص عن طريق إبرام من اجلهات (وغريها  العاملة على الصعيدين الوطين واإلقليمي التنمية

 .)القطاعني العام واخلاص

 بالنسبة إلى اليونسكواآلثار المالية واإلدارية 

ال تتحمل اليونسكو أية التزامات أو مسؤوليات مالية متعلقة بتشغيل املركز وإدارته، وال تقدم اليونسكو للمركز أي  -٢٠
 دعم مايل لتغطية تكاليفه اإلدارية.

بتنفيذها إذا كانت هذه يضطلع املركز معّينة برامج أو أنشطة وجيوز لليونسكو أن تتعاقد مع املركز على تنفيذ  -٢١
ضمن حضور ممثل ت  تديره اليونسكو وتشرف عليه. وجيوز لليونسكو أيضًا أناألنشطة جزءًا من مشروع أو برنامج معّني 
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 بتكاليف مشاركةاحلكومة أو املركز  تتكفلو . وال سّيما اجتماعات جملس اإلدارةاملنظمة لالجتماعات الرمسية للمركز، 
 ماعات.يف هذه االجتاليونسكو 

 منشودعالقة المركز بأهداف اليونسكو وبرامجها وتأثيره ال

الدويل وتساهم يف أعمال  اهليدرولوجي سيتعاون املركز مع اليونسكو على إعداد أنشطة تندرج يف إطار الربنامج -٢٢
. وسيجري ذلك ألفريقيااليونسكو الرامية إىل بناء القدرات على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، مع إعطاء األولوية 

 )، ووفقًا حملور٤م/٣٧(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠١٤الرابع لالسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة  وفقًا للهدف االسرتاتيجي
العامة يونسكو الأولوية لاللتزام بوميكن للمركز أن يكون مثاًال . ٥م/٣٧لربنامج الرئيسي الثاين يف الوثيقة ل ٦العمل 

تعليم العلوم يف مبادرات اليونسكو اخلاصة بيعّزز مشاركة النساء والفتيات وأن  ،اة بني اجلنسنياملتمثلة يف املساو 
 .والتكنولوجيا

 شبكةمع وكذلك إىل إقامة شراكات وعالقات تعاون مع شركاء اليونسكو املعنيني بعمله،  وسيسعى املركز -٢٣
 .من املؤسسات املتخصصة وشبكات االمتياز وغريها ٢الكراسي اجلامعية لليونسكو ومراكز الفئة 

 مشروع القرار المقترح

 اللس التنفيذي يرغب، بناًء على ما تقدم، يف النظر يف القرار التايل: لعلّ  -٢٤

 إن اللس التنفيذي،

إقليمي ، اليت تقّدم موجزاً حتليليًا لالقرتاح اخلاص بإنشاء مركز رابعاجلزء ال ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  وقد درس - ١
 يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢ بوصفه مركزاً من الفئة أفريقي للهيدرولوجيا اإليكولوجية

 املياه، علومرات البشرية واملؤسسية يف جمال على أتية التعاون الدويل واإلقليمي لبناء القد وإذ يشدد - ٢

 إثيوبيا، باالقرتاح الذي قدمته حكومة ويرحب - ٣

 الدويل، اهليدرولوجي بفرص العمل املهمة اليت يتيحها إنشاء املركز يف إطار الربنامج وينوه - ٤

بأن املركز املقرتح يفي باملبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة بإنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية  ويقرّ  - ٥
 ،٩٣م/٣٧القرار )، اليت وافق عليها املؤمتر العام يف ٢اليونسكو (الفئة 

إقليمي أفريقي  يوصي بأن يقوم املؤمتر العام، إبّان دورته الثامنة والثالثني، باملوافقة على إنشاء مركز - ٦
يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢بوصفه مركزًا من الفئة  يف أديس أبابا بإثيوبيا للهيدرولوجيا اإليكولوجية

  .إثيوبياومبنح املديرة العامة اإلذن الالزم لتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض بني اليونسكو وحكومة 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 

197 EX/16 Part V 
 الخامسالجزء  ١٦/م ت١٩٧ 
  
 ٢٤/٨/٢٠١٥باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢معاهد ومراكز الفئة 

 الجزء الخامس

 برواندا كيغاليفي   شرق أفريقيا للبحوث األساسية معهدإنشاء 

 الملخص

يف   شرق أفريقيا للبحوث األساسيةمعهد إلنشاء  رواندااستجابًة لالقرتاح الذي قدمته حكومة 
، بوصف املعهد املركز الدويل للفيزياء النظرية، باالستناد إىل األنشطة املرتبطة بنداابرو  ،كيغايل

وزارة الرتبية يف رواندا، ومع  أُجريت مشاورات مع يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢مركزاً من الفئة 
 دت بعثة إىل رواندا لتقييم جدوى إنشاء املعهد املقرتح.، وأُوفِ لعلوم والتكنولوجيال الوطنية لجنةال

وتستعرض هذه الوثيقة الشروط األساسية اليت ال بد من توافرها إلنشاء املعهد، كما تبني 
وقد أُعّد األسس العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها االقرتاح الذي قدمته حكومة رواندا. 

الوارد يف اجلزء األول مشروع اتفاق بني اليونسكو وحكومة رواندا وفقاً لالتفاق النموذجي املوحد 
ميكن االطالع عليه يف القسم املخصص لقطاع العلوم الطبيعية يف والذي  ،١٨م/٣٧من الوثيقة 

ة الشاملة وأُجريت دراسة اجلدوى وفقًا لالسرتاتيجي. موقع اليونسكو على شبكة اإلنرتنت
 .) اليت وافق عليها املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني١٨م/٣٧الوثيقة واملتكاملة (

 .١٣إىل  ٩وترد اآلثار املالية واإلدارية املرتتبة على هذا االقرتاح يف الفقرات  

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

معهد شرق  اقرتاحًا إلنشاء ، من الالل وزارة الرتبية اااصة با٢٠١٤رواندا، يف نيسان/أبريل قدمت حكومة  - ١
 املعهد بوصف ،النظريةاملركز الدويل للفيزياء التعاون الوثيق مع باالستناد إىل  ،نداابرو  ،أفريقيا للبحوث األساسية يف كيغايل

يف جدول أعمال الدورة  . وطلبت السلطات الرواندية إدراج هذا البنديعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركزًا من الفئة 
 .السابعة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي

دراسة جدوى إنشاء املعهد ، وأُجريت عهد، املوقع املقرتح إليواء املوأُوِفدت بعثة تقنية من اليونسكو إىل كيغايل - ٢
، اليت وافق عليها املؤمتر العام لليونسكو يف ٢وفقًا للمبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة باملعاهد واملراكز من الفئة  ،املقرتح

لس املختصة ومع ال انديةوُأجريت هذه الدراسة بالتشاور مع السلطات الرو  ).١٨م/٣٧وثيقة (ال والثالثني سابعةدورته ال
لربنامج الدويل ا املديرة العامة بشأن أنشطة العلمي للربنامج الدويل للعلوم األساسية الذي يتوىل مسؤولية إسداء املشورة إىل

جدير بدعم املنظمة وأوصى  عهدأن اقرتاح إنشاء املإىل  تاسع،اللس العلمي، يف اجتماعه ال اللصو ة. للعلوم األساسي
وتعرض هذه الوثيقة على اللس التنفيذي النتائج واالستنتاجات اليت أسفرت عنها دراسة اللس التنفيذي بالنظر فيه. 

 اجلدوى املذكورة.

األكادميي و ، ممثًال لوزارة الرتبية، االستاذ سيالس لواكابامبا، قدت الالل البعثة التقنية اجتماعات مع وزير الرتبيةوعُ  - ٣
للجنة الوطنية للعلوم إينياس غاتار، الرئيس العام  والدكتور، رواندانائب رئيس جامعة  ومبا،إجياألستاذ نيلسون 

املقرتح، انسجامًا مع الدعم "غري املشروط"  عهدالقوي للم والتكنولوجيا. وأعرب كل من املمثلني الثالثة عن تأييدهم
ملديرة العامة لليونسكو، ا إىل يف ااطاب الذي أرسلهفنسنت بريوتا، ، السيد الرتبية السابق، الذي أعرب عنه وزير عهدللم

 .٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤، بتاريخ السيدة إيرينا بوكوفا

 النظر في جدوى المعهد المقترح

 على النحو التايل: روانداميكن تلخيص االقرتاح الذي تقدمت به   - ٤

 أهداف المعهد المقترح

بلدان منطقة أفريقيا جنوب  سائر فضًال عنبلدان شرق أفريقيا  املقرتح مرافَق وفرصًا للعلميني من املعهد سيتيح - ٥
ضور النساء يف جمال العلوم حل إضافياً  اً اهتمام ، كما سيويللالنتفاع بالتدريب املتقدم والبحوث املتقدمة، الصحراء الكربى

 :على وجه التحديد مبا يلي عهدمن الالل براجمه. وسيقوم امل

الدراسات البحثية  تنسيقعملية  تلقى الدعم منيف الفيزياء، ي لشهادة املاجستريمنهج دراسي استحداث  (أ)
 والرياضيات ويسهلها؛ الفيزياء املتقدمة يف جمايل
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واإلمنائية يف  تعزيز اإلمكانات البحثيةمن أجل لصانعي القرار واملربني وعامة اجلمهور  إسداء املشورة اابرية  ب)(
 املنطقة؛

عمل) بالتعاون مع املؤسسات  تدارس وحلقات تروجيية (حلقات تدارس ومؤمترات وحلقات إعداد أنشطة (جـ) 
 وإتاحة منتدى دويل وتعزيز الشبكات التعاونية يف أوساط العلميني من شىت بلدان املنطقة. ،الوطنية والدولية

 :يف جمال التدريب وبناء القدرات اإلقليمية على ما يلي عهدوسرتكز أنشطة امل - ٦

الدائمون  عهدموظفو امل نفذهااألنشطة املتقدمة للتدريب وتنمية القدرات عن طريق البحوث العلمية، اليت ي (أ) 
قصرية أو طويلة، بالتعاون مع املؤسسات الوطنية والدولية ومن الالل املشاركة يف  دوالباحثون الزائرون ملد

 املشاريع البحثية الدولية؛

املركز الدويل و  نقل املعارف عرب األنشطة القصرية األجل، بالتعاون مع اليونسكوالفعاليات العلمية و تنظيم  (ب)
تنسجم مع برامج  وندوات وحلقات عمل ومؤمترات تدارس للفيزياء النظرية، ومبا يشمل تنظيم حلقات

 اليونسكو.

 المقر والبنى األساسية

يف جامعة  كلية العلوم والتكنولوجيال اجلامعي  نياروجينجيحرم  يف مباين ،يلكيغااملقرتح يف   عهدسيكون مقر امل - ٧
اليت تتضمن كلية الفيزياء يف جامعة رواندا. وسيكون املقر الدائم للمعهد يف  كلية العلوم والتكنولوجيابالتعاون مع   ،رواندا

املؤمترات قاعات تقنية و كافية الحتضان املكاتب واملختربات ومركز احلواسيب واألماكن ال  تهمساح مبىن جمّدد وستكون
 وقاعات املعارض.

وشبكات  ،أيضاً، وسط كلية العلوم والتكنولوجيا يف جامعة رواندا، بعدد من خمتربات البحوث عهدوسينتفع امل - ٨
 اتصال عالية السرعة ومراكز للحواسيب.

 الوضع القانوني وطريقة العمل 

ويتمتع باالستقالل املعمول به يف رواندا،  إلطار القانوين الوطينوفقًا لاملقرتح كيانًا قانونيًا مستقًال  املعهد يشّكل - ٩
بالوضع القانوين الالزم واألهلية القانونية الالزمة إلبرام العقود واختاذ  عهدوسيتمتع امل. الوظيفي الالزم ملمارسة أنشطته

، بفضل وجود مقره يف عهدوسيستفيد امل يها.اإلجراءات القانونية، وحيازة املمتلكات املنقولة وغري املنقولة والتصرف ف
العامة  نافع، مبا يف ذلك املكليةمباين كلية العلوم والتكنولوجيا يف جامعة رواندا، من مجيع التسهيالت املتوافرة يف ال

 .ن واملوارد، دون أن ميس ذلك باستقالليتهو والدمات األمن واملوظف
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 اإلدارة

 املعهد وتأمني حسن سري عمله، وهذه اهليئات هي:إدارة  مهام الث هيئاتثستتوىل  -١٠

 ممثل  لليونسكو (أحدمهانيوممثلَ لوزارة الرتبية يف رواندا  من ممثل عهد: يتألف جملس إدارة املمجلس إدارة (أ)
جامعة  /رئيسةنائب رئيس)، و للربنامج الدويل للعلوم األساسيةواآلالر ممثل  للمركز الدويل للفيزياء النظرية

 و رواندا،  الارجوممثل لبلدان منطقة شرق أفريقيا أو ممثل له/هلا،  رواندا
َ
ني معرتف بما على املستوى عامل

الراعية الرئيسية  لجهاتل كعضوين يف اللجنة التوجيهية، وممثلنيالنظرية   املركز الدويل للفيزياء خيتارمها العاملي
يتمتع حبق  كعضو ال الدويل لس اإلدارةيف اجتماعات جم عهدويشارك مدير امل. حسب االقتضاء ،األالرى

اعتماد السياسات ة ياللجنة التوجيهية مسؤول توىلت. ويكون للجنة التوجيهية رئيس ومنسق، و التصويت
املتعلقة باملعهد. ويتمثل ذلك يف متويل املعهد واالتيار مدير املعهد وتعيينه، وحتديد عدد الوظائف الدائمة 

)، واالشراف على عمليات االنفاق يف إطار ميزانية املعهد، وتعيني أعضاء العلمي واإلداري(يف الالني 
 باجتماعات جملس اإلدارة وبسري عمله. املتعلقةاللس العلمي، إخل. ويغطي املعهد التكاليف 

، كحد أقصى  نيعلمي ةمن عشر  اللس االستشاري العلمي الدويليتألف  :مجلس استشاري علمي دولي (ب)
يشاركون مشاركة فعالة يف أنشطة العلوم األساسية ذات و من البلدان املتقدمة والبلدان النامية،  يكونون

. وتقتصر مهام اللس لمركز الدويل للفيزياء النظريةاملعهد، ومن ممثل واحد على األقل لالصلة بأهداف 
حه مدير املعهد. وحيدد األساسية على إسداء املشورة بشأن الربنامج العلمي للمعهد الذي يعّده ويقرت 

ويقرتح أفكاراً جديدة  زمالء من مستوى ما بعد الدكتوراه،الاللس أيضًا شروط عضوية الباحثني الدائمني و 
ويتم تعيني أعضاء اللس ملدة ال تتجاوز أربع سنوات. ويغطي املعهد التكاليف بشأن أنشطة املعهد. 

  الدويل وبسري عمله. املتعلقة باجتماعات اللس االستشاري العلمي

معهد. واملوظفني اإلداريني والتقنيني الالزمني لضمان حسن سري العمل اليومي لل املعهد تضم مديرأمانة  )ـج(
لتشكيل اهليئة اإلدارية بطريقة حتد من اخنراط العلميني باملسائل غري  اختاذ كل التدابري الالزمةوجيب 
 العلمية.

 المسائل المالية

 م عينية.أمالية كانت  ،على حنو سليم وتشغيله إلدارة املعهد الضروريةاملوارد  مجيع رواندا حكومة توفر -١١

، كما يُنتظر عهدومن املتوقع أن تقدم معاهد وطنية متعاونة أالرى بعض املسامهات العينية املخصصة ألنشطة امل -١٢
أن يضطلع بأنشطة ترمي إىل مجع األموال من اهليئات احلكومية الوطنية والدولية، ومن خمتلف املؤسسات  عهدمن امل

 ومصادر القطاع اااص.
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 اآلثار المالية واإلدارية بالنسبة إلى اليونسكو 

أي دعم مايل  وإدارته، وال تقدم املعهد تعلق بتشغيلأو أي مسؤوليات تال تتحمل اليونسكو أي التزامات مالية  -١٣ 
 لتغطية تكاليفه اإلدارية.

 بأهداف اليونسكو وبرامجها وتأثيره المتوقع عهدعالقة الم 

يف أنشطة  ، وسيساهملربنامج الدويل للعلوم األساسيةيف إطار ا إعداد أنشطةيف  تعاون املعهد مع اليونسكويس -١٤
بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ل اليونسكو الرامية إىل بناء القدرات الوطنية واإلقليمية والدولية مع إيالء األولوية

، ومع األولوية القطاعية لفرتة ٤م/٣٧اهلدف االسرتاتيجي الرابع للربنامج، الوارد يف الوثيقة  ويتفق ذلك مع. الكربى
بتحقيق أولويات  فيما يتعلق عهد. كما ستستفيد بعض الدول األفريقية من أنشطة امل٥م/٣٧ثيقة العامني املبّينة يف الو 

بوجه  املعهد العلوم األساسية يف أفريقيا ("األولوية ألفريقيا"). وسيسعى ضماراليونسكو يف جمايل التعليم والبحوث يف م
 باعتبار أن املساواة بني اجلنسني متثل أولوية بالنسبة إىل، يف املنطقة عام إىل تعزيز حضور النساء يف جمال العلوم

وأنشطته انسجامًا تامًا مع مهام الربنامج الدويل للعلوم  عهدوعلى مستوى الربنامج، تنسجم أهداف امل  اليونسكو.
 .األساسية

شبكة ا يف ذلك ؛ مبإىل إقامة شراكات وعالقات تعاون مع شركاء اليونسكو املعنيني بعمله املعهد وسيسعى -١٥
 املتخصصة. وغريها من املؤسسات وشبكات االمتياز ٢الكراسي اجلامعية لليونسكو ومراكز الفئة 

 مشروع القرار المقترح

 :يف القرار التايلبناًء على ما تقدم، قد يود اللس التنفيذي أن ينظر  -١٦

 إن اللس التنفيذي،

شرق اليت تقّدم عرضاً حتليلياً لالقرتاح اااص بإنشاء معهد ااامس،  اجلزء ١٦/تم ١٩٧الوثيقة  وقد درس - ١
يعمل  ٢ بوصفه مركزًا من الفئة ،ركز الدويل للفيزياء النظريةبالتعاون الوثيق مع امل أفريقيا للبحوث األساسية

 حتت رعاية اليونسكو،

 يف جمال العلوم األساسية،رية واملؤسسية على أمهية التعاون الدويل واإلقليمي لبناء القدرات البش يشدد وإذ - ٢

 باالقرتاح الذي قدمته حكومة رواندا، ويرحب - ٣

 بفرص العمل اهلامة اليت يتيحها إنشاء املعهد يف إطار الربنامج الدويل للعلوم األساسية، وينوه - ٤
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بأن املعهد املقرتح يفي باملبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة بإنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت  ويقرّ  - ٥
 ،١٨م/٣٧)، اليت وافق عليها املؤمتر العام على النحو الذي ترد به يف الوثيقة ٢رعاية اليونسكو (الفئة 

يف   معهد شرق أفريقيا للبحوث األساسيةعلى إنشاء  بأن يوافق املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني يوصي - ٦
الربنامج الدويل للعلوم و  التعاون الوثيق مع املركز الدويل للفيزياء النظريةكيغايل، برواندا، باالستناد إىل 

للمديرة العامة بتوقيع  يعمل حتت رعاية اليونسكو، وأن يأذن ٢بوصف املعهد مركزًا من الفئة  ،األساسية
  ملعّد هلذا الغرض بني اليونسكو وحكومة رواندا، والوارد يف ملحق هذه الوثيقة.االتفاق ا

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون بعةالساالدورة 
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 لسادساالجزء 

  
 ٨/٩/٢٠١٥ باريس، 

 رنسيفاألصل: 
 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢الفئة معاهد ومراكز 

 السادسالجزء 

 المدرسة اإلقليمية للدراسات العلياإنشاء 
 في مجال التخطيط واإلدارة المتكاملين للغابات واألراضي المدارية

 بجمهورية الكونغو الديمقراطيةفي كينشاسا 

 الملخص

لدراسـة  ٢٠١٥ على اقرتاح قدمته مجهورية الكونغو الدميقراطية، أوفدت اليونسـكو بعثـة إىل كينشاسـا يف حزيران/يونيـو بناءً 
صــفة  "يف جمــال التخطــيط واإلدارة املتكــاملني للغابــات واألراضــي املداريــة املدرســة اإلقليميــة للدراســات العليــا"جــدوى مــنح 

صـني يف النهـوج املسـتوى متخص رفيعي إداريني هذه املدرسة مسؤولني رِّجيعمل حتت رعاية اليونسكو. وخت ٢ الفئةمركز من 
يف جمــــال التخطــــيط واإلدارة املتكــــاملني للغابــــات وتنفيــــذ سياســــات وضــــع قــــادرين علــــى و  النظميــــة واملتعــــددة التخصصــــات

 .واألراضي املدارية

الـيت وافـق عليهـا املـؤمتر  الشـاملة واملتكاملـةجريـت وفقـاً لالسـرتاتيجية النتـائج الرئيسـية لدراسـة اجلـدوى الـيت أُ الوثيقـة وتقدِّم هـذه 
عرضــاً  األول امللحــقيقــّدم . و ١٨م/٣٧ الوثيقــةملحــق اجلــزء األول مــن يف  الــواردةالعــام يف دورتــه الســابعة والثالثــني بصــيغتها 

 .للمدرسة اإلقليمية يف الوقت احلاضرقائمة املؤسسات الشريكة على  الثاين امللحقحيتوي بينما ، عن املدرسة اإلقليمية تارخيياً 

 عــن طريــق شــبكةبــني اليونســكو وحكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  إبرامــه املــرادتفــاق االوميكــن االطــالع علــى مشــروع 
لحــق اجلــزء األول مــن مب ٢املرفــق االتفــاق النمــوذجي (انظــر أحكــام عــن  املختلفــة أحكــام مشــروع االتفــاق اإلنرتنــت. وتــرد

 ذه الوثيقة.هل الثالث امللحق) يف ١٨م/٣٧ الوثيقة

 .٣٣يف الفقرة  اآلثار املالية واإلدارية املرتتبة على هذا االقرتاح بالنسبة إىل اليونسكو تردو 

 .٤٤الفقرة  يف القرار املقرتحاإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: 
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 مقدمةال -أوًال 

 يف جمال التخطيط واإلدارة املتكاملني للغابات واألراضي املدارية املدرسة اإلقليمية للدراسات العلياباشرت  - ١
بوصفها  ١٩٩٩ نيسان/أبريل ١٠جبامعة كينشاسا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أعماهلا يف  ،(املدرسة اإلقليمية)

 .برنامج اإلنسان واحمليط احليويجدارتا كمشروع إقليمي ريادي فيما خيص  وأثبتت ،مؤسسة جامعية وتعليمية عليا

لدعم املدرسة اإلقليمية على أن  ٢٠٠٩ عاموينص عقد الدعم املايل الذي وقعته اليونسكو واالحتاد األورويب يف  - ٢
صفة أو  ١ الفئةمعهد من  صفةاملدرسة اإلقليمية  مبنح اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو قيام"إحدى النتائج املنشودة هي 

 .يعمل حتت رعاية اليونسكو" ٢ الفئةمركز من 

وزير التعليم  ؛ وذّكر١ الفئةكانت مجهورية الكونغو الدميقراطية ترغب يف أن ُمتنح املدرسة اإلقليمية صفة مركز من و  - ٣
كينشاسا يف  لالالل زيارتا بذلك ديرة العامة لليونسكو امل الدميقراطية الكونغومجهورية العايل واجلامعي يف 

 ،األفريقية، الالل الدورة السادسة والثمانني بعد املائة للمجلس التنفيذي. وأعربت الموعة ٢٠١١ الثاين/يناير كانون
 طابعيهاعن رغبتها يف تعزيز الوضع القانوين للمدرسة اإلقليمية ضمانًا الستدامة ، ٢٠١١ اليت ُعقدت يف أيار/مايو
" يف مقر اليونسكو بني ملدرسة اإلقليميةا استدامة، ُعقد اجتماع عن "٢٠١٢ آذار/مارس ٩اإلقليمي والدويل. ويف 

وصي الالله مبنح املدرسة اإلقليمية أُ و األمانة وحكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية واجلهات الشريكة للمدرسة اإلقليمية، 
 نظراً إىل الوضع املايل لليونسكو آنذاك. ٢ الفئةصفة مركز من 

املدرسة اإلقليمية  ملنحدميقراطية اقرتاحًا مفصًال ، قدَّمت مجهورية الكونغو ال٢٠١٥ الثاين/يناير كانون ٢٧ويف  - ٤
اليت وافق عليها املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني  الشاملة واملتكاملةوفقًا لالسرتاتيجية  ٢ الفئةمن صفة مركز 

. وينم هذا االقرتاح عن عزم البلدان املنتسبة واجلهات املاحنة ١٨م/٣٧بصيغتها الواردة يف ملحق اجلزء األول من الوثيقة 
 وترسيخ مكانتها إقليمياً ودولياً.القانوين تعزيز وضعها  عن طريقضمان استدامة املدرسة اإلقليمية على 

 هذا االقرتاح.بشأن إعداد دراسة جدوى طلبت املديرة العامة لليونسكو ، بناًء على ذلكو  - ٥

 في جدوى إنشاء المركز المقترح النظر -ثانياً 

 عامة عن االقتراح فكرة - ١

يف توفري السلع واخلدمات البيئية وتنظيم املناخ  ماً مهوتؤدي دورًا  ،دُّ الغابات املدارية كنزًا من املوارد البيولوجيةتـُعَ  - ٦
ثاين أكرب كتلة من الغابات يف وسط أفريقيا الكونغو �ر غابة حوض  تشّكلوالتنمية االقتصادية واالجتماعية يف العامل. و 

من الغطاء احلرجي املداري يف العامل. ولعل املوقع اجلغرايف  ٪٢٦؛ إذ تستأثر بنسبة املدارية يف العامل بعد الغابة األمازونية
سات الدولية بد منه للمؤس ما جعلها شريكًا الهو الكونغو �ر املتميز الذي تنعم به املدرسة اإلقليمية يف وسط حوض 

 للتدريب والبحث، وكل اجلهات العلمية واألكادميية الشريكة يف بلدان اجلنوب والشمال على حد سواء.
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باالستقاللية الوظيفية.  ومتتعت ٢ الفئةشك يف أن مكانة املدرسة اإلقليمية سترتسخ إذا ُمنحت صفة مركز من  وال - ٧
القرار األفريقيني وغريهم  أصحابإذ سيتسهل هلا توسيع شبكة شركائها التقنيني واملاليني خلدمة التمع والبحوث وتدريب 

 وظائفهااملدرسة اإلقليمية و  أهدافوستظل من شىت أحناء العامل يف جمال إدارة الغابات واألراضي املدارية إدارة مستدامة. 
 بأهداف اليونسكو وبراجمها ارتباطاً وثيقاً. مرتبطة

 أهداف المدرسة اإلقليمية ووظائفها - ٢

 ها�ج إىل ،يف جمال التوجيه الرتبويبا تتميز املدرسة اإلقليمية ومتتاز اليت  ،علميةالفاهيمية و تستند القاعدة امل - ٨
العلوم ب عَ من شُ  طالبيلتحق باملدرسة . و اشعوبو ف من األراضي العوامل املؤثرة يف النظام املؤلَّ  كليراعي  الذي  نظميال

، واهلندسة علم احلراجةعلم الزراعة، و  ها ما يلي:ومن، وعلوم الصحة والعلوم االجتماعية واإلنسانية والدقيقةالطبيعية 
. والقانون ... إخل، وعلم االجتماع، يةاالقتصادالعلوم ، والطب البيطري، و علم اجليولوجيا املائيةو الزراعية، واجلغرافيا، 

 ويعنيَّ األساتذة وفقاً للمعايري الدولية مبوجب طلب لتقدمي الرتشيحات يُنشر على نطاق واسع.

املتعددة و  النظمية ني يف النهوجرفيعي املستوى متخصصإداريني مسؤولني  وتدف املدرسة اإلقليمية إىل ختريج - ٩
 وتنفيذ سياسات يف جمال التخطيط واإلدارة املتكاملني للغابات واألراضي املدارية. وضعقادرين على و  التخصصات

دبلوم الدراسات العليا وتندرج هذه املدرسة اإلقليمية يف فئة مدارس الدراسات العليا اليت متنح شهاديت الدكتوراه و  -١٠
ستطبِّق و . الدراسات العليا التخصصيةدبلوم ب اللس األفريقي وامللغاشي للتعليم العايل). ويعرتف DESS( التخصصية

وسيؤدي هذا األمر  ،٢٠١٦ اعتباراً من عام الدكتوراه على هذا الدبلوم -املاجستري  -املدرسة اإلقليمية نظام الليسانس 
شهادة ماجستري. وأما  املتخرجونُيمنح سشهرًا و  ٢٤شهرًا إىل  ١٨من إىل زيادة مدة الدراسة الالزمة للحصول عليه 

 ،مع جامعات أجنبية وتكون بالشراكة سنوات عادة ثالث متد مدة الدراسة الالزمة للحصول عليهافت ،شهادة الدكتوراه
ماجستري جديد إلدارة املناطق احملمية اعتبارًا من  وضع برنامججامعيت الفال (كندا) ولييج (بلجيكا). وسيُ مع ما سيّ  وال
تسليم الشهادات اليت كينشاسا   رئيس جامعة يتوىل. و شبكة املناطق احملمية يف وسط أفريقيابفضل دعم  ٢٠١٦ عام

 املدرسة اإلقليمية. هانحمت

. يف املستقبل اإلجنليزيةتدريسها أيضاً باللغة ولكن يُعتزم  ،الفرنسيةتُدرَّس التخصصات يف املدرسة اإلقليمية باللغة و  -١١
وتشمل املواد املدرَّسة جمموعة واسعة من الاالت بدءًا بإدارة األراضي والتفاعالت بني السكان والغابات وإدارة املوارد 
ووصوًال إىل مواد أكثر تقنية (علم اخلرائط واالستشعار عن بعد) أو مواد عامة (اجلوانب التشريعية، والتعليم 

 .ميداين عمليبتدريب واألالالقيات). وُيستكمل اجلانب النظري 
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تسع وعشرون  يواصلو  ،)DESSدبلوم الدراسات العليا التخصصية (على  طالباً  ١٩٧، حصل ١٩٩٩ ومنذ عام -١٢
 يعملون علىوال يزال أربع وعشرون طالباً  ،تم وحصلوا على شهادة الدكتوراهاأطروح الّرجينيسبعة أجنز و  .دراستهمطالباً 
0Fبلداً  ٢٣الطالب إىل  تم. وينتمي هؤالءاأطروح إعداد

وتبنيَّ من استبيان وجِّه إىل الرجيي املدرسة اإلقليمية أن مواطن  .١
قوة املدرسة هي النهج النظمي والدورات التدريبية امليدانية والندوات والتدريب املستمر فضًال عن التنوع والطابع الدويل 

ك بااللتحاق بذه "أتوصي زمالءعلى سؤال  باإلجيابمن اليبني على االستبيان  ٪١٠٠ للطالب واألساتذة. وردَّ 
من الرجيي  ٪٩٠مشددين على الطابع االبتكاري وجودة التدريب بالنسبة إىل البلدان النامية. ويعمل أكثر من  املدرسة؟"

اص. تعاونية أو منظمات غري حكومية أو يف القطاع اخل اريعسواء يف وزارات أو مش بتخصصهماملدرسة يف وظيفة ترتبط 
 الرجيي املدرسة اإلقليمية. ) بنيRADDIجتمع الشبكة األفريقية للتنمية املستدامة (و 

ستمر يف جماالت متنوعة كإدارة األراضي املتدريب لل برامجووضعت املدرسة اإلقليمية أيضاً الالل السنوات املاضية  -١٣
الفض وحساب القيمة االقتصادية للمناطق احملمية يف ظل مبادرة  الستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةوا

شخصًا من املسؤولني  ١٥٠ زهاءالتدريبية  الربامج. وانتفع بذه االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
ق احملمية يف زهاء عشرين بلداً وزارات أو مؤسسات مسؤولة عن إدارة املوارد الطبيعية واملناطالوطنيني العاملني يف اإلداريني 

 ملؤسسات خمتلفة.وتقّدم املدرسة اإلقليمية أيضاً الدمات تدريبية  يف أفريقيا وآسيا.

اجلهات الشريكة يف دد كبري من املؤسسات (ترد قائمة وأقامت املدرسة اإلقليمية منذ إنشائها شراكات تقنية مع ع -١٤
 ).الثاين امللحق

 للمدرسة اإلقليمية وتجهيزاتها األساسيةنى البُ  - ٣

 ،احلرم اجلامعي جلامعة كينشاسا دااللللمدرسة اإلقليمية الُبهل األساسية الالزمة رت مجهورية الكونغو الدميقراطية وفَّ  -١٥
وقاعات  ،قاعة مزودة مبعدات مسعية بصرية تسع مئة شخص تضم هذه املرافقو . ٢٠٠٦ يف عام هذه الُبهل دتُجدّ و 

وخمترب لعلم األمساك  اتومكاتب وقاعة اجتماع(مدرسة للتعّلم بالوسائل اإللكرتونية)  سيربنيةتدريس ومكتبة ومدرسة 
لطالب. ويتمتع موقع املدرسة او  للموظفني اإلداريني واملعلمنيمساكن ويوفر مبنيان كامال التجهيزات ومشتل للتجارب. 

يتعاون مع عدة هيئات (املرصد  املعدات احلاسوبية وخمترب للمعلوماتية اجلغرافية ومنها ،املالئمةوالتجهيزات أيضاً باملعدات 
فاليه) ويعاجل بيانات وجامعة مارن ال ،)OFAC( وسط أفريقيامرصد غابات و )، OSFAC( وسط أفريقياالساتلي لغابات 

حالياً  تنفَّذاألرض). و  رصدسواتل  برنامج( "الندسات"برنامج بيانات ساتالت (ساتل مراقبة البيئة) و  "إنفيساتالساتل "
وحتسني شبكيت الكهرباء واملياه.  ،وال سّيما املعدات واألجهزة احلاسوبية ،وحتديثها وتعزيزها باملعدات األبنيةالطط لتوسيع 

 املدرسة اإلقليمية واألشخاص الذين يرتددون إليها. للحرس اجلامعي تأمني ممتلكاتوحدة حراسة تابعة  وتتوىل

                                                 
مـــايل، و مدغشـــقر، و ليبرييـــا، و غينيـــا، و غـــابون، و كـــوت ديفـــوار، و الكونغـــو، و جـــزر القمـــر، و الكـــامرون، و بوركينـــا فاســـو، و  وبورونـــدي، بنـــني،و أنغـــوال،  ١

 هايييت.و بلجيكا، و توغو، و تشاد، و السنغال، و ساوتومي وبرنسييب، و رواندا، و مجهورية الكونغو الدميقراطية، و مجهورية أفريقيا الوسطى، و النيجر، و 
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 ابظروف مالئمة ملواصلة أنشطتهتمتع ت ٢ من الفئةيتبّني ممّا تقّدم أّن املدرسة اإلقليمية املراد منحها صفة مركز و  -١٦
 وتنميتها.

 اسم المركز - ٤

املدرسة اإلقليمية " ها احلايل، وهوبامس ٢املدرسة اإلقليمية املراد منحها صفة مركز من الفئة أن حتتفظ يُقرتح  -١٧
 .االسم اشتهارها بذانظراً إىل  ،"للدراسات العليا يف جمال التخطيط واإلدارة املتكاملني للغابات واألراضي املدارية

 الوضع القانوني للمركز وتشغيله - ٥

 أكادميي وحبثي يرأسه مدير املدرسة اإلقليمية.يدير املدرسة اإلقليمية حالياً جملس إدارة ترأسه اليونسكو وجملس  -١٨

وبهل إدارية جديدة.  دااللي جديد ، يوضع حاليًا نظام٢ الفئةوحتضريًا ملنح املدرسة اإلقليمية صفة مركز من  -١٩
مبوجب اتفاق حيدد نظامها األساسي وتوقعه الدول التالية: الكامرون  منشأةوستصبح املدرسة اإلقليمية منظمة إقليمية 

 وغينيا ومدغشقر وموريتانيا والنيجر ومجهورية الكونغو الدميقراطية وتشاد وتوغو. والكونغو وكوت ديفوار وغابون

 حيدد النظام األساسي للمدرسة اإلقليمية على إنشاء ما يلي:وينص االتفاق الذي  -٢٠

 مؤمتر للدول األطراف؛ •

والدول األعضاء بالتناوب، وممثل للمدير  الدميقراطية الكونغومجهورية كومة حل جملس إدارة مؤلف من ممثلني •
ممثلني طالب، و المعلمني و ممثلني لللقطاع اخلاص، و ل العام لليونسكو، ومدير املدرسة اإلقليمية، وممثلني

تقنيني الشركاء وممثلني لل كومية،احلدولية غري المنظمات وممثلني لل، لجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيال
 . ويتوىل هذا اللس وضع سياسة املدرسة اإلقليمية؛لرابطة التقنية الدولية لألالشاب املداريةل وممثلنيني، الياملو 

 جملس أكادميي وحبثي يضمن جودة التعليم والبحوث. •

تتمتع املدرسة اإلقليمية سو ، املدرسة اإلقليمية، بوصفها كياناً إقليمياً، يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مقرّ سيكون و  -٢١
 توقع املدرسة اإلقليمية اتفاق مقر مع البلد املضيف.سا. و بالشخصية واألهلية القانونيتني الالزمتني ملمارسة وظائفه

 المسائل المالية واستدامة المركز - ٦

 دوالراً أمريكياً. ٢ ٠٦٤ ٩٨٥ للمدرسة اإلقليميةاملتوازنة تبلغ امليزانية السنوية  -٢٢

مليون دوالر  ١٢بلغ جمموعها مجع أموال مخسة عشر عاماً، من  قبلمتكَّنت املدرسة اإلقليمية، منذ إنشائها قد و  -٢٣
 والوين وكالةأمريكي من اجلهات املاحنة التقليدية (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومملكة بلجيكا، واالحتاد األورويب، و 

 بروكسل املعنية بالشؤون اخلارجية).
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 مجعمن اإلقليمية  ت املدرسةتمكَّن. فالالل السنوات املاضية األولوية لتنويع مصادر التمويل والشراكاتأُوليت و  -٢٤
الوكالة األملانية للتعاون وبنك التنمية األفريقي واليابان و  ةالواليات املتحدة األمريكيجهات ماحنة جديدة هي أموال من 

اجلهات املاحنة األموال اليت قدمتها  فضًال عن ،املناطق احملمية يف وسط أفريقيا شبكةوالوكالة الفرنسية للتنمية و  الدويل
وضمن هذا األمر هلا تواصل تدفق وهي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونسكو واالحتاد األورويب وبلجيكا،  التقليدية

 لالضطالع بأعماهلا.التمويل الالزم 

للمدرسة عن  باشراملتمويل غري الباشر إىل املتمويل المن ، فضًال عن ذلك، اإلقليميةسياسة متويل املدرسة حول وتت -٢٥
 كالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدةمؤسسات مثل و طالب املاجستري والدكتوراه لتقدمها اليت الدراسية املنح  طريق

والتعاون ألغراض التنمية التابع جلامعة  ةبالشراك املعين، واملركز ووكالة والوين بروكسل املعنية بالشؤون اخلارجية األمريكية
من  ةث الزراعيو لبحلالكونغو، ومركز التعاون الدويل �ر لييج ببلجيكا، وبرنامج دعم صون النظم اإليكولوجية يف حوض 
 برامجباشر أيضًا أفريقيا. وخيص التمويل غري املوسط أجل التنمية، وشبكة مؤسسات التدريب احلرجي والبيئي يف 

 .معّينةاملخصصة ألغراض  الدائمة التدريب

 .الثاين امللحقيف للمدرسة اإلقليمية الشركاء املاليني وترد قائمة  -٢٦

منذ  ، إذ تقدميف إنشاء املدرسة اإلقليمية وتشغيلهاإسهامًا كبريًا حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية  وأسهمت -٢٧
املوظفني تكاليف من يورو سنويًا لتمويل جزء  ١٠٠ ٠٠٠ قدرهامالية  ةاملضيف، مسامه ها البلدتصف، ب٢٠٠٣عام 

جزء من ، وفقًا هلذا االتفاق، تقدمي احلكومةستواصل . و مباٍن ومرافق أالرى للمدرسة اإلقليميةاحلكومة وتوّفر احملليني. 
 الالزمة لتشغيل املدرسة اإلقليمية. األموال

، ٢ الفئةيف انتظار منحها صفة مركز من  اإلقليمي وطابعهالوضع القانوين للمدرسة اإلقليمية اتعزيز سعيًا إىل و  -٢٨
والكونغو وكوت ديفوار وغابون وغينيا ومدغشقر  الكامرونهذه املدرسة مؤسسة مستقلة:  اعتبارتعتزم البلدان التالية 

حيدد النظام األساسي نص أحكام االتفاق الذي وتوغو. وتوموريتانيا والنيجر ومجهورية الكونغو الدميقراطية وتشاد 
 .للمدرسة اإلقليمية مسامهة ماليةتقدمي على الدول اإلحدى عشرة املوقِّعة قيام للمدرسة اإلقليمية على 

السنتني  الالللتغطية نفقات املدرسة اإلقليمية احنة بتقدميها حىت اآلن عدة جهات موتكفي األموال اليت تعهدت  -٢٩
يسامهون يف متويل أنشطة املدرسة الذين  ،الشركاء التقنيني واملالينيمعظم  أعربقد و القادمتني أو السنوات الثالث املقبلة. 

غري وإّما بصورة ) يعر اا بصورة مباشرة (متويل مشإمّ بتمويل أنشطتها واصلة التزامهم ملعن استعدادهم  ،اآلن اإلقليمية
وإضفاء الصبغة الرمسية على الوضع القانوين للمدرسة اإلقليمية بيد أ�م يوصون بتغيري  ،وباحثني) مباشرة (متويل متدربني

ملدرسة اإلقليمية ادعم جديد لمعه حاليًا مشروع  بحثهؤالء الشركاء االحتاد األورويب الذي يُ  يضمو  طابعها اإلقليمي.
يف املدرسة  يف متويل ،بناًء على ذلك ،للمدرسة اإلقليميةالطويل األجل  القانوينالوضع يؤثّر س. و ٢٠٢٢-٢٠١٦للفرتة 

 املستقبل.
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الدمات الدعم اللوجسيت والعلمي واألكادميي اليت تقدمها املدرسة اإلقليمية إىل مجيع الشركاء قيمة ع أن تبلغ توقّ يُ و  -٣٠
الوطين لدعم التنمية واملشاركة الشعبية البنك الدويل واملركز ، كالكونغو�ر حوض منطقة يف  العاملنيالعلميني واألكادمييني 

)CENADEP(  ومنظمةForest trends  ومنظمةNature+ ،من امليزانية العادية للمدرسة اإلقليمية. ٪١٥ ... إخل 

شأن ب ١٨م/٣٧ الوثيقةعلى ما جاء يف اجلزء األول من دورته السابعة والثالثني  إبّاناملؤمتر العام ووافق  -٣١
الذي حيتوي على هو اجلزء و اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢ الفئةسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة ملعاهد ومراكز اال

 ).٢ الفئةمعهد أو مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو (سكو ودولة عضو معنية بشأن حتديد اتفاق منوذجي بني اليون
 ركزاحلكومة مجيع املوارد املالية و/أو العينية الضرورية إلدارة وتشغيل املتوفر أن على االتفاق النموذجي من  ٩ املادةنص تو 

االتفاق  املادة املناظرة هلا يفعن بالتايل  الوثيقةذه هل الثالث امللحقالواردة يف  ١١ وختتلف املادة على النحو السليم.
 .)١٨م/٣٧لحق اجلزء األول من الوثيقة مب ٢املرفق النموذجي (

املؤكدة التعهدات إىل كذلك و  ،اخلدمات اليت تقدمها املدرسة اإلقليمية احملصلة لقاءونظرًا إىل زيادة اإليرادات  -٣٢
مجهورية الكونغو الدميقراطية ستتمكن أن  شك يف الللشركاء التقنيني واملاليني واملسامهات املتوقعة من البلدان الشريكة، 

 ن االستدامة املالية للمدرسة اإلقليمية.من حشد املوارد اإلضافية الالزمة لضما

 اآلثار المالية واإلدارية بالنسبة إلى اليونسكو - ٧

 ،احملاسبية اوشؤو� وإدارتا املدرسة اإلقليميةال تتحمل اليونسكو أية التزامات أو مسؤوليات مالية متعلقة بتشغيل  -٣٣
وتكاليف األنشطة أو  ةأو املؤسسية للمدرسة اإلقليمي اإلداريةتكاليف الدعم مايل لتغطية يوجد ما يُلزمها بتقدمي وال 

 املشاريع.

 بأهداف اليونسكو وبرامجها المركزعالقة أنشطة  -ثالثاً 

هم املدرسة اإلقليمية، على الصعيد العاملي، يف أنشطة اليونسكو الرامية إىل تنفيذ الطة التنمية ملا بعد اتس -٣٤
، ٢٠١٥ رمسيًا يف أيلول/سبتمرب عتمدستُ  املدرجة يف هذه اخلطة اليتأهداف التنمية املستدامة  وحتقيق ٢٠١٥ عام

 صون الغابات املدارية وإدارتا إدارة مستدامة واإلسهام يف مكافحة تغري املناخ.ما خيص في سّيما الو 

من برنامج وميزانية ال يتجزأ ًا ، كانت املدرسة اإلقليمية، بوصفها أحد مشاريع اليونسكو، جزء٢٠١٥ وحىت عام -٣٥
برنامج اإلنسان واحمليط احليوي واألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا. وتستخدم املدرسة اإلقليمية معازل إطار املنظمة يف 

 .املستدامة" من أجل التنميةم تعلّ لل"مواقع بوصفها  والربهنةاحمليط احليوي كمواقع للتدريب 
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لالسرتاتيجية  اهلدف االسرتاتيجي اخلامسإطار ، يف ٢٠٢١-٢٠١٤لفرتة ل املدرسة اإلقليمية،وتندرج أعمال  -٣٦
عرتض اليت ت الكبرية[تعزيز التعاون الدويل يف جمال العلوم بغية التصدي للتحديات "املتمثل يف  )٤م/٣٧املتوسطة األجل (

تعزيز القدرات "الرئيسي املتمثل يف اليونسكو جمال عمل يف إطار كذلك و  ،"التنمية املستدامةاملساعي الرامية إىل حتقيق] 
السرتاتيجية التنفيذية اخلاصة باألولوية املتمثلة يف ل وفقاً " املؤسسية من أجل حتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر

 .٤و ٣وبرناجميها الطليعيني  أفريقيا

توطيد "على  ٥و ٤يف حموري عملها  ٢٠١٧-٢٠١٤) للفرتة ٥م/٣٧وتنص وثيقة الربنامج وامليزانية احلالية ( -٣٧
تعزيز دور العلوم "وعلى  ث"التعاون العلمي الدويل فيما يتعلق بنظم األرض والتنوع البيولوجي وختفيف خماطر الكوار 

معازل  بفضلحمددة يف مناطق إيكولوجية طبيعة الالبشر و  . وتُبحث العالقات بني"يط احليويحمليكولوجية ومعازل ااإل
اخلاصة نشطة لبحوث والدراسات التطبيقية واأللتوّفر هذه املواقع الظروف املؤاتية على وجه اخلصوص، إذ احمليط احليوي 

 .هلذه األغراض تنظم املدرسة اإلقليمية أنشطة ميدانية يف معازل احمليط احليويو  .بالربهنة

 ٥م/ الوثيقةو  ٤م/ الوثيقةأهداف بالتايل مع  ٢ الفئةمن وتتوافق أنشطة املدرسة اإلقليمية املقرتح منحها صفة مركز  -٣٨
 جيادوإ ،هذه األهدافالعمل على حتقيق يف  هاتعزيز إسهام ٢ الفئةصفة مركز من املدرسة اإلقليمية احلالية. وسيتيح منح 

مركز دويل للتميز يف جمايل التدريب والبحث املتعلقني بإدارة الغابات واألراضي املدارية إدارة مستدامة يف أفريقيا جنوب 
يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى واحمليط  اإلداريني وأصحاب القرارتعزيز قدرات املسؤولني ، و الصحراء الكربى

غابات مدارية  متتلكما بني مؤسسات البلدان اليت سيّ  اون فيما بني بلدان اجلنوب والالتع تعزيزو ، اهلندي يف هذا الال
إسداء فضًال عن ذلك، تستطيع املدرسة اإلقليمية، ويف جنوب شرق آسيا. و الكونغو �ر األمازون وحوض �ر يف حوض 

 املشورة بشأن السياسات املتعلقة مبجاالت االتصاصها.

 مساهمة اليونسكوالنتائج المنشودة من  - ١

مساعدة تقنية  ،عند االقتضاء ،هلا ، أن تقدم٢ الفئةصفة مركز من املدرسة اإلقليمية بعد منح سيتسهل لليونسكو،  -٣٩
املالية الدولية العلمية و  املؤسساتتشجع ؛ وميكنها أن إذا توفرت أموال الارجة عن امليزانية هلذا الغرض لوضع براجمها

. للمدرسة اإلقليمية احلكومية، وكذلك الدول األعضاء يف املنظمة، على تقدمي املساعدة املالية والتقنيةاحلكومية وغري 
األالرى  ؤسساتاملتعاون جديدة بني املدرسة اإلقليمية و  عالقاتإىل إقامة وستبذل اليونسكو قصارى جهدها من أجل 

تعاون املدرسة اإلقليمية على تيسري اليونسكو وستعمل . مماثلةيف جماالت حبثية وتدريبية العاملة وغريها)  ٢ الفئة(مراكز 
التابعة لربنامج اإلنسان واحمليط احليوي،  املتخصصةالشبكات و ما الشبكات اإلقليمية سيّ  وال ،مع الشبكات املعنية

 .معازل احمليط احليويمواقع  سّيما وال ،مع املواقع اليت تصنفها اليونسكوكذلك و 
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إذا املدرسة اإلقليمية نظمها تتشارك اليونسكو عند االقتضاء يف االجتماعات العملية والتقنية والتدريبية اليت وس -٤٠
 .الالزمة للمشاركة اخلارجة عن امليزانية توفرت األموال

الدعم  عن طريق تقدمي املستطاعقدر  طويرهاتشغيل املدرسة اإلقليمية وتعلى تتمكن اليونسكو من املساعدة سو  -٤١
حث  عن طريقو برنامج اإلنسان واحمليط احليوي؛  سّيما وال، برامج املنظمة العادية من الالل هلا الالزمالعلمي والتقين 

التدريب والبحث اليت توفرها ني والباحثني واملعلمني يف برامج اللجان الوطنية لليونسكو على إشراك املتدربني واملتعلم
 مشاركتها يف جملس إدارة املدرسة اإلقليمية. وعن طريقاملدرسة اإلقليمية؛ 

 .املدرسة اإلقليمية على إبراز صورة اليونسكو ومكانتها يف مجيع أنشطتهاستعمل و  -٤٢

 المخاطر - رابعاً 

ضئيلة نظراً إىل  ٢ الفئة صفة مركز من املدرسة اإلقليميةمنح ستكون املخاطر اليت قد تواجهها اليونسكو من جرّاء  -٤٣
أنشطة املدرسة ارتباط وإىل  ،حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية لدى املدرسة اإلقليميةحتظى به  الدعم الرمسي الذي

 .ارتباطاً مباشراً ومتواصالً املنظمة أهداف اإلقليمية ب

 مشروع القرار المقترح - خامساً 

 :ما يليعلى  نصتقدم، يف اعتماد قرار يبناًء على ما  ،اللس التنفيذي يرغبلعّل  -٤٤

 إن اللس التنفيذي،

دوى اجلملخصًا حتليليًا لدراسة  تقّدماليت  ،السادس وملحقاتا اجلزء ١٦ت/ م١٩٧ الوثيقة وقد درس - ١
املدرسة اإلقليمية للدراسات العليا يف جمال التخطيط واإلدارة املتكاملني للغابات واألراضي اخلاصة مبنح 

 ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢املدارية صفة مركز من الفئة 

املتعددة النظمية و رفيعي املستوى متخصصني يف النهوج إداريني مسؤولني بأمهية تدريب  وإذ يقر - ٢
وتنفيذ سياسات يف جمال التخطيط واإلدارة املتكاملني للغابات واألراضي  وضعقادرين على و التخصصات 

 ،املدارية

املدرسة اإلقليمية للدراسات العليا يف جمال التخطيط باقرتاح مجهورية الكونغو الدميقراطية منح  يرحب - ٣
وفقاً  يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢ الفئةصفة مركز من  واإلدارة املتكاملني للغابات واألراضي املدارية

املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء  لالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة
اليت وافق عليها املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني بصيغتها الواردة يف ملحق اجلزء  ،)٢ الفئةاليونسكو (

 ؛١٨م/٣٧األول من الوثيقة 
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بني االتفاق  اجلزء السادس ١٦ت/ م١٩٧امللحق الثالث للوثيقة  نة يفاملبيَّ بأوجه االالتالف  وحييط علماً  - ٤
اجلزء األول من الوثيقة يف  ةالواردبصيغته  ،اليونسكورعاية اليت تعمل حتت  ٢ الفئةالنموذجي اخلاص مبراكز 

 ؛بني مجهورية الكونغو الدميقراطية واليونسكواملراد إبرامه مشروع االتفاق و ، ١٨م/٣٧

املدرسة اإلقليمية للدراسات منح  والثالثني، باملوافقة علىبأن يقوم املؤمتر العام، إبّان دورته الثامنة  ويوصي - ٥
يعمل حتت  ٢ الفئةصفة مركز من العليا يف جمال التخطيط واإلدارة املتكاملني للغابات واألراضي املدارية 

 نح املديرة العامة اإلذن الالزم لتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض.مبو  ،رعاية اليونسكو
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ANNEX I 

History and background of ERAIFT 

ERAIFT originates from the Declaration of N’Sele, adopted at the end of the Regional Seminar on 
the Strengthening of Cooperation for the Rational Management of African Tropical Forests held in 
N’Sele (Kinshasa, Democratic Republic of the Congo), in March 1991. Among the 
recommendations of this seminar, organized by UNESCO and the Democratic Republic of the 
Congo, was the “establishment of a regional institution to train specialists in the management of 
the tropical forest environment”. 

The N’Sele Declaration was taken into account in the C/5 document adopted at the 29th session of 
the General Conference in September 1995, which planned its effective implementation as an 
activity linked to the crosscutting MAB Programme/Priority Africa action line, with a budget of 
$20,000 to carry out a feasibility study. Following that study, a budget of US $150,000 was 
assigned to the “Support for the establishment and the functioning of ERAIFT”. Thanks to these 
funds, UNESCO was able to mobilize considerable extrabudgetary funding from the 
UNDP/Democratic Republic of the Congo, reaching an amount of approximately $1,345,000.  

The School would later be named the Regional Post-Graduate Training School on Integrated 
Management of Tropical Forests and Lands, to reflect the fact that ERAIFT is not, strictly speaking, 
a forestry school, but endeavours to find solutions to the complex problems arising from the 
interactions between forests and local populations. ERAIFT’s original conceptual/systemic 
approach very quickly established itself as a way to address the relationship between poverty 
eradication and safeguarding forest resources. 

The choice of the Democratic Republic of the Congo as ERAIFT’s host country was dictated by 
both historical and objective reasons, of an ecological and biophysical nature, and especially the 
size of the forests in the Democratic Republic of the Congo (Congo Basin), which represent 47% of 
the tropical forest surface in Africa, and means this country ranks among the countries with the 
greatest tropical forest surface, alongside Brazil (Amazon Basin) and Indonesia (South-East Asia 
Basin). 

ERAIFT’s Headquarters, first intended to be set up in Kisangani, were, at the time, temporarily set 
up in Kinshasa, given the instability in the region surrounding Kisangani, which was cut off from 
Kinshasa and remained so until 2002.  

ERAIFT’s regional orientation became clear from the start and was especially obvious, from 1998, 
after the 10 following countries made official requests to become associate members: Cameroon, 
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinea, Madagascar, Mauritania, Niger, Chad and Togo.  

The Congolese Government’s decision to have its State Treasury provide for a higher education 
institution called “ERAIFT” was taken by the Minister for National Education, by ministerial decree 
of 1 December 2003. From that date, the costs of part of the local staff and the buildings placed at 
ERAIFT’s disposal were covered by the Congolese Government, which represents a budget of 
approximately €100,000 per year. 
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ANNEX II 

Financial and technical partners 

Financial partners 

European Union 
Central Africa Protected Areas Network (RAPAC) 
WWF Belgium/ Belspo (Belgian scientific policy) 
International Tropical Timber Organization (ITTO)/Jica (Japan) 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  
Wallonie Bruxelles International (WBI)  
University of Liège Centre for Partnership and Development Cooperation (PACODEL) 
Congo Basin Ecosystems Conservation Support Programme (PACEBCO) 
French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD) 
Central African Network of Forest and Environmental Training Institutions (RIFFEAC)  
US Forest Service, (USFS/USAID)  
Royal Museum for Central Africa (MRAC)  

Technical partners  

National partners 

University of Kinshasa (UNIKIN)  
University of Kisangani (UNIKIS)  
Congolese Institute for Nature Conservation (ICCN)  
Botanical Garden of Kisantu  

International partners 

National School for Water and Forests (ENEF), Cap Esterias, Gabon  
Royal Museum for Central Africa (MRAC), Tervuren  
Royal Belgian Institute of Natural Sciences (IRSNB)  
National Botanic Garden of Belgium (JBNB), Meise    
Central Africa Protected Areas Network (RAPAC)  
Central African Network of Forest and Environmental Training Institutions (RIFFEAC)  
University of Dschang (Cameroon) 
University of Benin  
Gembloux Agro-Bio Tech (University of Liège), Belgium  
Catholic University of Louvain (UCL), Belgium 
Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgium  
University of Para, Belém, Brazil  
Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jakarta, Indonesia 
International Centre on the use of Space Technologies for Cultural and Natural Heritage, China   
University of Marne la Vallée, France 
University of Laval, Québec, Canada  
African and Malagasy Council on Higher Education (CAMES) 
Central African Forest Observatory (OFAC)  
Central African Satellite Forest Observatory (OSFAC)  
Centre for International Forestry Research (CIFOR)  
World Wide Fund for Nature (WWF)  
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ANNEX III 

PROVISIONS OF THE DRAFT AGREEMENT THAT 
DIVERGE FROM THE MODEL AGREEMENT 

ARTICLE 11 – Contribution of the Government of the Democratic Republic of the Congo 

The Government undertakes to: 

− Place at ERAIFT’s disposal the infrastructure and installations required to house the 
academic and administrative services; 

− Take full responsibility for the maintenance of the premises;  

− Place at ERAIFT’s disposal the administrative and service personnel necessary to 
carry out its functions, from the State’s budget; 

− Cover part of the operational costs and investment budget as consideration for this 
agreement.  
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HISTORIQUE DE L’ERAIFT ET ANTECEDENTS 

L’ERAIFT tire son origine de la Déclaration de la N’Sele, adoptée à l’issue du Séminaire régional 
sur le renforcement de la coopération pour la gestion rationnelle de la forêt tropicale africaine, 
patrimoine à conserver d’urgence, tenu à la N’Sele (Kinshasa, RDC), en mars 1991. Parmi les 
recommandations de ce séminaire, organisé par l’UNESCO et le Gouvernement de la RDC figurait  
la « création d’une institution à vocation régionale pour la formation de spécialistes en gestion de 
l’environnement forestier tropical ».  

La Déclaration de la N’Sele fut prise en compte dans le C/5 adopté par la 29e session de la 
Conférence Générale en septembre 1995, qui prévoyait sa mise en œuvre effective au titre 
d’activité liée à l’axe transversal Programme MAB / Priorité Afrique, avec un budget de USD 
20.000 pour mener à bien une étude de faisabilité. A l’issue de cette étude, un budget de 150.000 
dollars des Etats-Unis fut affecté à l’« Appui à la création et au fonctionnement de l’ERAIFT ». 
Grâce à ces fonds, l’UNESCO fut en mesure de mobiliser un important financement 
extrabudgétaire de l’ordre de USD 1.345.000 auprès du PNUD/RDC.  

L’Ecole sera ensuite intitulée Ecole Régionale post-universitaire d’Aménagement et de gestion 
Intégrés des Forêts et Territoires tropicaux, pour refléter le fait que l’ERAIFT n’est pas une école 
de foresterie stricto sensu mais qu’elle s’attache à trouver des solutions aux problèmes complexes 
qui naissent des interactions entre les forêts et les populations locales. L’approche 
conceptuelle/systémique originale de l’ERAIFT s’est en effet très vite affirmée comme moyen de 
traiter les relations entre la lutte contre la pauvreté et la sauvegarde des ressources forestières.  

Le choix de la RDC comme pays d’implantation de l’ERAIFT a été dicté à la fois par des raisons 
historiques et par des raisons objectives, de nature écologique et biophysique, du fait surtout de 
l’importance du massif forestier de la RDC (Bassin du Congo) qui représente 47 % des forêts 
tropicales d’Afrique, et qui classe ce pays parmi les plus grands pays de forêt tropicale avec le 
Brésil (Bassin d’Amazonie) et l’Indonésie (Bassin d’Asie du Sud-Est). 

Le siège de l’ERAIFT, tout d’abord prévu à Kisangani, fut à l’époque provisoirement fixé à 
Kinshasa compte-tenu de l’instabilité dans la région de Kisangani qui était coupé de Kinshasa et le 
restera jusqu’en 2002.  

La vocation régionale de l’ERAIFT a été affirmée dès l’origine et marquée, à partir de 1998, par 
des demandes officielles de devenir Etats associés émanant des dix pays suivants : Cameroun, 
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mauritanie, Niger, Tchad et Togo.  

La décision du Gouvernement congolais de prendre en charge par le Trésor public un 
Etablissement d’Enseignement Supérieur et Universitaire dénommé « ERAIFT » a été prise par le 
Ministre de l’Education Nationale, par Arrêté ministériel du 1er décembre 2003. A partir de cette 
date, les frais d’une partie du personnel local et la mise à disposition des bâtiments de l’ERAIFT 
ont été couverts par le gouvernement de la RDC, ce qui représente un budget de l’ordre de 
100.000 euros par an. 
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PARTENAIRES FINANCIERS ET TECHNIQUES 

Partenaires financiers  

Union Européenne  
Réseau des aires protégées d’Afrique centrale (RAPAC ) 
WWF Belgique/Belspo (politique scientifique belge) 
Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT)/(Jica (Japon)) 
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO ) 
Wallonie Bruxelles International (WBI)  
Centre pour le partenariat et la coopération du développement de l’Université de Liège, Belgique 
(PACODEL) 
Programme d’appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo (PACEBCO) 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 
Réseau des institutions de formation forestière et environnementale en Afrique centrale 
(RIFFEAC)  
US Forest Service (USFS /USAID)  
Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC)  

Partenaires techniques  

Partenaires nationaux 

Université de Kinshasa (UNIKIN) 
Université de Kisangani (UNIKIS) 
Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)  
Jardin Botanique de Kisantu  

Partenaires internationaux 

Ecole Nationale des eaux et Forêts du Cap Estérias au Gabon (ENEF)  
Musée Royal d’Afrique Centrale de Tervuren (MRAC)  
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) 
Jardin Botanique National de Belgique, de Meise (JBNB)  
Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale (RAPAC)  
Réseau des Institutions de Formations Forestière et Environnementale d’Afrique Centrale 
(RIFFEAC)  
Université de Dschang (Cameroun) 
Université du Bénin  
Gembloux Agro – Biotech (ULG, Belgique) 
Université Catholique de Louvain (UCL, Belgique) 
Université Libre de Bruxelles (ULB, Belgique) 
Université de Para (Belém, Brésil)  
Institut Indonésien des Sciences (Jakarta, Indonésie) 
Centre international sur les technologies spatiales pour le patrimoine naturel et culturel de 
l’Académie des sciences (Chine) 
Université de Marne la Vallée (France) 
Université de Laval (Québec, Canada)  
Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) 
Observatoire des Forêts d’Afrique centrale (OFAC)  
Observatoire satellital des forêts d’Afrique centrale (OSFAC) 
Centre de Recherche forestière international (CIFOR)  
World Wide Fund for Nature (WWF) 
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DISPOSITIONS DU PROJET D’ACCORD QUI S’ECARTENT DE L’ACCORD TYPE 

ARTICLE 11 - Contribution du Gouvernement de la République Démocratique du Congo 

Le Gouvernement s’engage à : 

- mettre à la disposition d’ERAIFT les infrastructures et équipements nécessaires pour 
abriter les services académiques et administratifs ; 

- assumer entièrement l’entretien des locaux ;  

- mettre à la disposition d’ERAIFT le personnel administratif et de service nécessaires à 
l’exécution de ses fonctions émargeant au budget de l’Etat ; 

- prendre en charge une partie de frais de fonctionnement et du budget d’investissement 
dans le cadre de la contrepartie. 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 السابعالجزء 

  
 ٢٤/٨/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢لفئة امعاهد ومراكز 

 السابعالجزء 

 للرصد البيئي في القناطر بمصر ةالمعامل المركزيمنح 
 عمل تحت رعاية اليونسكوي ٢مركز من الفئة  صفة

 الملخص

 نح املعامل املركزية للرصد البيئي يف القناطر مبصرملحكومة مجهورية مصر العربية تقدمت به على اقرتاح  بناء

للمعاهد شاملة املنقحة املتكاملة والالسرتاتيجية با وعمالً يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢صفة مركز من الفئة 
املؤمتر  اأقرهيت واملرفقات)، ال األولزء اجل ١٨م/٣٧الوثيقة (اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو  ٢واملراكز من الفئة 

 اخلمسني يف دورته هذا االقرتاح مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويلاستعرض )، ٩٣م/٣٧مبوجب القرار العام (
احلادية  دورتهإبان انعقاد يف وقت الحق، اعتمد اللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل . و هأيدو 

 أكتوبرتشرين األول/ ٢٩يف وأذنت املديرة العامة . ةالعام ةاملدير  مؤيدًا االقرتاح لدى) ٤ -٢١( ار، القر والعشرين
من بعثة وأجرت املركز املقرتح. بشأن إجراء دراسة جدوى بلعلوم الطبيعية لملدير العام ملكتب مساعد ا ٢٠١٤ عام

)، بالتنسيق مع ٢٠١٤ عام نوفمربتشرين الثاين/ ١٩إىل  ١٣خالل الفرتة من صر (مل ةار يتقصي احلقائق ز اخلرباء ل
 مصر ومع مكتب اليونسكو يف القاهرة.وفد 

مجهورية مشروع اتفاق بني قد أُبرم بعثة دراسة اجلدوى. و اليت توصلت إليها النتائج الرئيسية  لوثيقةوتعرض هذه ا
 عليه من خالل موقعن االطالع ميكو ) اجلزء األول ١٨م/٣٧نموذجي (الالتفاق ل واليونسكو وفقاً  العربية مصر

 .على اإلنرتنتالعلوم الطبيعية 

 من هذه الوثيقة. ١٠و ٩ تنياملالية يف الفقر اإلدارية و اآلثار ويرد بيان 

 .٢٥اإلجراء املتوقع من اللس التنفيذي اختاذه: القرار املقرتح يف الفقرة  
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 مقدمةال

املعامل املركزية للرصد البيئي يف  نحاقرتاح ملب ٢٠١٤فرباير شباط/ ٧يف تقدمت حكومة مجهورية مصر العربية  - ١
شاملة املتكاملة والالسرتاتيجية ا ملا ورد يف وفقاً و . يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة  مركز منصفة صر، ، مبالقناطر
 ا أقرهيتالو واملرفقات)،  ١زء اجل ١٨م/٣٧الوثيقة (اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو  ٢للمعاهد واملراكز من الفئة املنقحة 

ته اخلمسني دور االقرتاح خالل مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل استعرض )، ٩٣م/٣٧مبوجب القرار املؤمتر العام (
اعتمد اللس احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل. و الدويل للمجلس احلادية والعشرين الدورة  ه إيذانًا بتقدميه أماموأيد
احلادية  دورتهإبان انعقاد  )،٤البند  -٢١(رقم يف وقت الحق القرار يل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل الدو 

ملكتب  ٢٠١٤ عام أكتوبرتشرين األول/ ٢٩يف وأذنت املديرة العامة . ةالعام ةاملدير وأيد االقرتاح لدى ، والعشرين
واجتمع مكتب مساعد املدير العام للعلوم  املركز املقرتح.بشأن إجراء دراسة جدوى بلعلوم الطبيعية لملدير العام مساعد ا

تشرين  ١٩وحىت  ١٣خالل الفرتة من مصر (يف تقصي احلقائق لبعثة إلجراء  الطبيعية وشكل فريقًا من خرباء اليونسكو
 القاهرة.بيونسكو ومكتب الالدائمة لدى اليونسكو مصر بعثة )، بالتنسيق مع ٢٠١٤ عام نوفمربالثاين/

لإلدارة املستدامة للموارد املائية وخاصة يف البلدان  اً كبري   حتدياً  اوصفهمطّردة بتدهور نوعية املياه بسرعة تربز قضية  - ٢
الصاحلة ياه امليف هذه املناطق سالمة إمدادات ويهدد تلوث مصادر وجماري املياه يف أفريقيا والدول العربية.  املتقدمة

يف ورفاههم  األشخاصسالمة عدد ال حيصى من يشكل خطرًا على كفاية مرافق الصرف الصحي، و   ومدى لشربل
تقييم بغية إجراء يف أفريقيا والدول العربية  اتالقدر تعزيز إىل ماسة حاجة وتوجد . على حد سواء املناطق الريفية واحلضرية

حمددة لتلك التحديات لول اخلروج حبالوطين واإلقليمي، و على الصعيدين  هااملياه ووضع برامج لرصدلشروط جودة  الئمم
 بشأ�ا.وزيادة الوعي احليوية 

 يف رحاب تعترب هيئة متعددة الاالت يرصد البيئللمعامل مركزية  ١٩٩٠يف عام وقد أسست احلكومة املصرية  - ٣
حتليالت دراسات و البيئة س جودة ها مؤسسة حبوث معنية بقياعامل باعتبار وأجرت املاملعهد القومي لبحوث املياه. 

تقين وتأهيل على مستوى تدريب اضطلعت بحبثية و  أصدرت منشوراتالسياسات، و من أجل وضع  أعدت إحاطاتو 
وهليئات ومؤسسات  يةصر املعامل هذه اخلدمات لوزارة املوارد املائية والري املقدم وت. عاماً  ٢٥الدراسات العليا ملدة تناهز 

احلاجة املاسة لبناء القدرات يف املنطقة، وقررت احلكومة املصرية، اعرتافاً منها بمصر وخارجها. خل دا ة أخرىعامة وخاص
 حتت رعاية اليونسكو.يعمل  ٢مركز من الفئة التقدُّم باقرتاح ملنح املعامل املركزية للرصد البيئي صفة 

 القتراحلخص ام

بناء و  الدراسات العليالتدريب و متعددة التخصصات تُعىن بالبحث وامؤسسة  تعترب املعامل املركزية للرصد البيئي - ٤
 يةاملركز مسؤولوتقع على عاتق يف مصر.  والري التابع لوزارة املوارد املائيةلبحوث املياه  القوميداخل املركز  اتالقدر 
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تصميم علم السموم املائية، و و البيئية يف جماالت الكيمياء البيئية وعلم األحياء الهرية  تمشكاللل ولحل التوصل إىل
 املياه وتقييم املخاطر. مناذج لقياس جودة

البيئة وتدريب الكوادر  املطلوبة يف ما خيص مسائلتوفري املعرفة التقنية  املعامل املركزية للرصد البيئيمهمة وتتضمن  - ٥
التوصل إىل عن  املستدام للموارد الطبيعية، فضالً حبماية البيئة واالستخدام ذات الصلة اختاذ القرارات يف للمساعدة  التقنية

لقياس مناذج تصميم املائية، و وعلم السموم الكيمياء البيئية وعلم األحياء الهرية  تالبيئية يف جماال تلمشكالل ولحل
 املياه وتقييم املخاطر. جودة

بعدد يربو على يف مصر وأفريقيا و  العديد من اجلامعاتصالتا عالوة على ذلك باملعامل املركزية قد وطدت و  - ٦
يف أوروبا وأمريكا ، من ضمنها مراكز ومعاهد الوطين والدويلعلى الصعيدين لبحوث ل اً ومعهد اً مخسة وثالثني مركز 

اليت تعمل  ٢من الفئة املراكز املعنية باملياه مع شبكة  ال سيماشراكات إضافية،  يفاملعامل تدخل أن  ويؤملالشمالية. 
ز على الدول تركّ  ة متعددة األطرافإقليمي بؤرةاملعامل املركزية للرصد البيئي ، ويُنتظر أن تصبح اليونسكو حتت رعاية

 العربية وأفريقيا.

 ي:املعامل املركزية للرصد البيئي يف ما يلأهداف تتمثل  - ٧

للمساعدة يف اختاذ القرارات ذات الصلة حبماية البيئة  تقنيةالقضايا البيئية وتدريب كوادر بمعرفة تقنية  وفريت (أ)
 واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية.

علم السموم و الكيمياء البيئية وعلم األحياء الهرية  تالبيئية يف جماال تلمشكالل ولحلالتوصل إىل  (ب)
 املياه وتقييم املخاطر.لقياس جودة ذج امنوضع املائية، و 

 :بالوظائف التاليةركز املويضطلع  - ٨

 الوطين واإلقليمي؛على الصعيدين اجلودة  فائقة قدمي خدمات حتليلية آنيةت (أ)

خاصة برصد جودة  مهام حمددة تستند إىلاملياه وتشريعات  جودةماية حلاملساعدة يف وضع مبادئ توجيهية  (ب)
 التلوث يف املستقبل؛للحد من اختاذ تدابري بغية  املياه

، وإنشاء ونشرها املعلومات األساسية لتوفريالتقنيات املتقدمة املتاحة ومناذج حتليل املخاطر كافة استخدام   )ـج(
 اتاستخدامها من قبل صانعي القرار بغية بشكل منتظم املستجدات حدث تزويدها بأبيانات و لل ةقاعد

 ؛واجلهات املعنية

 حبيث ميكنهم مواكبةيف جماالت البيئة ونوعية املياه  اتمقدر املتخصصني من الشباب والنهوض بتدريب  د)(
 التطورات احلديثة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
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 للمركز وإدارته القانونيلوضع ا

مبقتضى االستقالل القانوين الالزم ملمارسة وظائفه ب املركزضمان احتفاظ جلنة ل يةصر املكومة سوف تشّكل احل - ٩
دعاوى قانونية واقتناء ورفع  اتتعاقدإبرام سمح له بتشخصية قانونية باملركز  تمتعسوف يو مصر. القوانني املعمول با يف 

لليونسكو  ةالعام ةمثل عن املدير ُيسمح فيه ملجملس إدارة وسوف ُيشّكل . والتصرف فيها تلكات منقولة وغري منقولةمم
مرافق املركز  استخداماملعامل املركزية للرصد البيئي يف  تستمراملركز. و إدارة ملشاركة يف بامثلي الدول األعضاء الراغبة ومل

 املركز القومي لبحوث املياه تأسساملوارد املائية والري. وقد  الذراع البحثي الرئيسي لوزارةالذي يُعترب القومي لبحوث املياه، 
 مركزًا للبحوث ثين عشرويضم ا، يف مصر املياهاملتصلة بمؤسسة رائدة يف خمتلف األنشطة البحثية بصفته  ١٩٧٥عام 

وشراكات لمشاريع اجلارية وخطط للتنفيذ خطة حبثية شاملة  متضافرة اً بذل جهودوي ،لبحوث االسرتاتيجيةلوأربع وحدات 
 وطنية وإقليمية للتنمية. 

 الجوانب المالية:

املوارد املائية والري عن طريق املركز القومي  وزارة التشغيلية من اميزانيتهعلى ملركزية للرصد البيئي املعامل ا حتصل -١٠
 امن عمليات لخدمات اليت ال تشكل جزءاً السرتداد التكاليف الثابتة ل تتبع عملية راسخةاملعامل بيد أن  لبحوث املياه.

اسرتداد تكاليف خدمات  ضافية أيضاً اإلوارد املشمل ت). و اتعينالحتليل اسرتداد التكاليف من خالل األساسية (أي 
عن من خارج امليزانية اليت حيصل عليها املركز للوكاالت احلكومية والقطاع اخلاص واملوارد املقّدمة االستشارات اهلندسية 

 عروض تنافسية. طريق

 الطلب المقترح النظر في جدوى

 امج الهيدرولوجي الدولي نبر لولويات االستراتيجية لواألسكو وبرامجها العالقة بين أنشطة المركز وأغراض اليون

ها وأنشطتها توافقًا واضحًا مع اهلدف الرابع من فاهداملعامل املركزية للرصد البيئي من حيث أبرامج تتوافق  -١١
تحديات بغية التصدي لل مو العلالدويل يف جمال "تعزيز التعاون لليونسكو وهو  األهداف االسرتاتيجية املتوسطة األجل

أولويات بلمركز (أفريقيا والدول العربية) مباشرة لرتبط النطاق اجلغرايف املقرتح وي .لتنمية املستدامة"اهلامة يف حتقيق ا
التحول إىل اقتصاد املعرفة.  دافعًا حنوأفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بدور البحث العلمي باعتباره يف اليونسكو العاملية 

مع أولويات اليونسكو بشأن املساواة يف رحابه  اضيفهالذي يستعهد املو ممارسات املعامل املركزية للرصد البيئي  وتتماشى
 بني اجلنسني.

أخذ ويتضمن ، لرصد اجلودة البيئية يتسق مع املعايري العاملية ًا شامًال للرصد البيئياملعامل املركزية برناجموتنفذ  -١٢
يف اليت يتوصل إليها نتائج الركز وينشر املالبحوث. إجراء ة ومعاجلة البيانات وتفسريها و العينات والتحاليل املخربي

السياسات ومسائل التخطيط بشأن السياسات الوطنية واجلهات املعنية األخرى قدم املشورة لواضعي علمية ويمطبوعات 
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كبرية يف تنفيذ األهداف االسرتاتيجية   مسامهة ساهمتأن املعامل املركزية  نشطةوميكن أليف جمال جودة املياه ومحاية البيئة. 
، ٤-٣و ،٤-٢)، وال سيما يف جماالت الرتكيز ((وثيقة الربنامج اهليدرولوجي الدويل، ثامناً  للربنامج اهليدرولوجي الدويل

 .٤ ذات الصلة باملوضوع رقمالعديد من األنشطة األخرى من خالل ) ٥-٣و

، وثيقة الربنامج ٦ رقم وضوعاملعلى مستويات متعددة ( التعليم املرتبط باملياهيف جمال  ةجيدبصورة املركز ويشارك  -١٣
املهنيني املتخصصني و  املستقبل لماءعلبحوث األكادميية، يف تعليم ل اً معهدبصفته  يساهم). و اهليدرولوجي الدويل، ثامناً 

 يف جمال املياه تعزيز األنشطة التثقيفيةكثفة ويشارك يف أنشطة تدريبية مب أيضاً  املركز ويضطلعاملياه.  يف جمال رصد جودة
 والتدريب لطالب املرحلة اجلامعية. العروض التوضيحيةيدانية و املرحالت المن خالل  ،لألطفال والشباباملوجهة 

 قدرة المركز على تحقيق أهدافه:

استطاع من خالهلا جتارب وحبوث بيئية تعّد املعامل املركزية للرصد البيئي معهدًا متعدد التخصصات يُعىن بإجراء  -١٤
 تتأسسوقد . عاماً  ٢٤رب اقدة تمل يةتدريببرامج ، ومنشورات حبثية، و اتسياسبشأن ال وثائق إحاطةحتليالت و  أن يوفر

على الصعيد الوطين،  يالبيئالعامة يف جمال الرصد أكرب املختربات  دىإح ي، وه١٩٩٠عام  املعامل املركزية للرصد البيئي
عايري اجلودة وتفي يف الوقت نفسه مب ،إجناز أهدافهمن أجل مع بني التكنولوجيا املتقدمة واملوظفني ذوي اخلربة جت حيث

 يقع). و ولية للتوحيد القياسيوهي حاصلة على توثيق من املنظمة الدصناعة االختبارات البيئية (جمال األكثر صرامة يف 
 ١٢٤قوامها  كوادرتشغيلها  ب اليت يقوماملختربات التحليلية ومزودة بأحدث  جيداً  املركز يف منشأة حديثة وجمهزة جتهيزاً 

 درجة عالية من التدريب األكادميي واملهين والتقين.أكادميياً على 

 وأثره على الصعيد اإلقليميالمركز  أهمية

وتربز املياه.  ورصد جودةآليات مراقبة حتديات يف جمال  ال سيما واملنطقة العربية ة بصفة عامةفريقيالقارة األتواجه  -١٥
تا على املستويني نوعية املياه وإدار رصد دعم أفضل لسياسات توفري املناطق من أجل تلك يف التقنية قدرات الاحلاجة إىل 

تلتزم مبعايري بأسعار معقولة وخلدمات لتحليل جودة املياه قليمي ملستوى اإلعلى ا أيضاً  وتوجد حاجةقليمي. اإلوطين و ال
ستغل القدرات املتاحة يف البلدان تو/أو  النموذجية ايريملعتلتزم باتكلفة إنشاء وتشغيل مرافق الرتفاع  ، نظراً منوذجية

على جيدة  اً آثار  اليت تضطلع با،أنشطة التدريب ، من خالل املعامل املركزية للرصد البيئي بالفعلوقد تركت املتقدمة. 
)، وجنوب ٢٠١٤من مصر والعراق (الالزمة يف كل عن بناء القدرات جهودها أسفرت ، حيث املستوى اإلقليمي

تنمية املهارات املعامل املركزية اليت نظمتها  الدورات التدريبيةومشلت ). ٢٠١٠)، ودول حوض النيل (٢٠١١السودان (
 السياسات.من أجل وضع املشورة تقدمي املياه و  ، واحلفاظ على جودةاملياه جودة يف جمال حتليلوالتطبيقية  التحليلية
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، : مرفق البيئة العامليةتتضمن ركز شراكات إقليمية ودولية ناجحة مع وكاالت ماحنة دولية رئيسيةوقد أسس امل -١٦
الوكالة و الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، و  ،ل األطلسي (الناتو)منظمة حلف مشاو لسالم واألمن، من أجل االعلوم وبرنامج 

(يف  واملخترب املهين البيئي ، والرابطة الكندية العتماد املختربات، والوكالة الكندية للتنمية الدولية ،األمريكية للتنمية الدولية
ووزارة البيئة واألراضي والبحار  ةيطاليتقنية اإلكالة محاية البيئة واخلدمات الو و  الزراعي املتوسطي باريومعهد كندا)، 

فرنسا)، والوزارة االحتادية يف (ومؤسسة تنمية الثروة املعدنية واملياه والبيئة  واملكتب الدويل للماءإيطاليا)، يف (اإليطالية 
مع العديد من اجلامعات ركز أيضًا املتعاون ي( يف النمسا). و  وكالة البيئةو  ،النمساوية للزراعة والغابات وإدارة املياه والبيئة

 يف مصر ودول حوض النيل.

 المراكز المعنية بالمياه الموجودة بالفعل مع شبكات  العمل ازدواجيةالتكامل/أوجه 

وجود مراكز متخصصة يف احلاجة لإىل املياه  العاملة يف جماللمراكز أشار رصد موضوعي وإقليمي أُجري مؤخرًا ل -١٧
 يشّكل نوعية املياه، الذات صلة بباملياه بأنشطة املعنية بعض املراكز وبينما تضطلع املياه يف معظم املناطق. حتليل جودة 

صفة مركز يعمل لذا ستكون املعامل املركزية للرصد البيئي، حال منحها . و هاأي منلعمل احملور الرئيسي رصد جودة املياه 
نوعية حتليل لى ينصب كل تركيزه ععمل حتت رعاية اليونسكو اليت ت ٢ئة الفمن مراكز أول مركز ، حتت رعاية اليونسكو

حيث أنه سوف  احلاليةشبكة املراكز اجلهود اليت تبذهلا املركز العمل الذي من املزمع أن يقوم به كمل يوسوف . املياه
دون تكرار الرتكيز عليها  اكز اجلديدةللمر ينبغي أولوية باعتبارها  الربنامج اهليدرولوجي الدويل ها أمانةأشارت إلي يسد ثغرة
 .بالفعل وجودةمهمة املراكز املعنية باملياه املجهود و 

مع املركز اإلقليمي للتدريب والدراسات املائية يف املناطق القاحلة وشبه  تعاون املعامل املركزية للرصد البيئي أيضاً وت -١٨
املهمة املوكلة إىل املركز اإلقليمي، نظراً ألن جمال ختصص أو تداخل يف اجلهود يف ازدواجية دون  ، ولكنالقاحلة يف مصر

اليت حتظى  ةاألكادميي املكانةو  ةقويالث و بحال جهوده من خالل كملستلتدريب ميكن أن يل اً مرفقاملركز اإلقليمي بصفته 
الكويت للدراسات يف معهد  هسيملقرتح تأسمركز أحباث املياه اجهود  املركز أيضاً من املزمع أن يكمل املعامل املركزية. و با 

عن  ت اهليئتاننطاق عاملي. وقد أعربيعمل يف ي يركز على تطوير تقنيات معاجلة املياه ونوعية املياه اجلوفية و والذالعلمية 
 .على حنو تكامليلتعاون يف ارغبة قوية 

 مركزالمجاالت التعاون مع اليونسكو ونتائج مساهمات اليونسكو في 

املعنية  واملؤسساتيف حتليل جودة املياه  املتخصصني يف بناء قدرات املهنيني تهمن خالل مسامه، املركز يستطيع -١٩
املياه يف خطط إدارة املوارد املائية.  املسائل املتصلة جبودةإدماج الرامية إىل دعم اجلهود اإلقليمية والوطنية أن ي، باملياه

املبادرة املشرتكة بني اليونسكو والربنامج اهليدرولوجي الدويل مي مسامهات كبرية يف تقدل الالزمة ركز القدرةوميتلك امل
 ودة املياه.املعنية جبالبحوث والسياسات و رة ادللمعرفة واإل
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طويلة و  ةمتوسطلوضع برامج قصرية و  تقنيةتقدمي املشورة ال املركز جهود يفتشمل املسامهات احملتملة لليونسكو  -٢٠
ذه هومشاركة موظفي اليونسكو يف أنشطة املعامل املركزية. و  مطبوعات الربنامج اهليدرولوجي الدويل،توفري و األجل؛ 

 الربنامج اهليدرولوجي الدويل.برامج وأنشطة ز قدرة املعامل املركزية على تنفيذ عزّ من شأ�ا أن تاملسامهات 

 ليونسكوعلى ااآلثار المالية المحتملة 

حتت يعمل  ٢الفئة  مركز منصفة  نتيجة منح املعامل املركزية للرصد البيئيليونسكو على اآثار مالية ترتتب أي ال  -٢١
 . رعاية اليونسكو

 مراكزالتنسيق شبكة  علىاألمانة  المترتبة على قدرةثار اآل

واسعة من املراكز الشبكة القدرته على تنسيق  الربنامج اهليدرولوجي الدويلاإلجراءات اليت اختذتا أمانة عززت  -٢٢
كبري بشكل  تأثري الدون على الصعيدين اإلقليمي والعاملي مع مراكز جديدة  خنراط يف العملاالعلى املياه و  العاملة يف جمال

الربنامج على قدرة هذه الصفة إال بقدر ضئيل للغاية املعامل املركزية وال يؤثر منح على تنسيق الشبكة احلالية. 
 اليت تعمل يف جمال املياه. ٢املراكز من الفئة سيق شبكة على تناهليدرولوجي 

 النتائجملخص 

حتت رعاية يعمل  ٢من الفئة  ركزصفة م املعامل املركزية للرصد البيئي نتائج دراسة اجلدوى إىل أن منحتشري  -٢٣
يف بناء قدرات الدول األعضاء يف املنطقة العربية وأفريقيا يف جماالت  ىتقدمي مسامهات كرب تيح هلا فرصة اليونسكو سي

وميكن للمركز من خالل مسامهته يف بناء قدرات املهنيني املتخصصني يف حتليل جودة املياه نوعية املياه. خمتلفة ذات صلة ب
املياه  جودةإدماج قضايا الرامية إىل اإلقليمية والوطنية واملؤسسات املتخصصة يف ذات الال، أن يساهم يف دعم اجلهود 

يف املبادرة املشرتكة بني اليونسكو إلمكانات والرغبة يف تقدمي مسامهات كبرية ، كما أنه ميتلك ايف خطط إدارة املوارد املائية
الشبكة وم به ما تقاملركز تكمل جهود ودة املياه. وساخلاصة جبلمعرفة والبحوث والسياسات لوالربنامج اهليدرولوجي الدويل 

 .اجلهود ازدواجيةمن حيث املياه دون أن يشكل أي خطر من املراكز العاملة يف جمال احلالية 

 النتيجة

 ،نح املعامل املركزية للرصد البيئي يف القناطر مبصرملاحلكومة املصرية الذي تقدمت به قرتاح البا ةالعام ةرحب املدير ت -٢٤
أن بو  ة،املقرتح تهاحلكومة مبواصلة دعم املرفق وأنشطأقرت بالتزام اليونسكو. و  يعمل حتت رعاية ٢صفة مركز من الفئة 

 لدول األعضاء.على افائدة يعود بالسهذه الصفة  املعامل منح
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  مشروع القرار المقترح

 بناًء على ما تقدم، قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد القرار التايل:

 إن اللس التنفيذي

الصادر عن اللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي  ٤-٢١وبالقرار  ٩٣م/٣٧بالقرار  إذ يذّكر - ١
 الدويل، الذي اعُتمد إبان الدورة احلادية والعشرين للمجلس،

 اجلزء السابع، ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  وقد درس - ٢

بيئي يف القناطر مبصر، صفة مركز املركزية للرصد ال املعاملباقرتاح حكومة مجهورية مصر العربية منح  يرحب - ٣
شاملة املنقحة يعمل حتت رعاية اليونسكو، وهو إجراء يتماشى واالسرتاتيجية املتكاملة وال ٢من الفئة 

، ١٨م/٣٧اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو املنصوص عليها يف ملحق الوثيقة  ٢للمعاهد واملراكز من الفئة 
 ؛٩٣م/٣٧مبوجب القرار عام املؤمتر الاليت اعتمدها  األول،زء اجل

 ٢مركز من الفئة صفة  يف القناطر مبصر، منح املعامل املركزية للرصد البيئياملؤمتر العام باملوافقة على  ويوصي - ٤
 .االتفاق املعد هلذا الغرضيعمل حتت رعاية اليونسكو، وبأن يأذن للمديرة العامة بالتوقيع على 

 

 ورق معاد تصنيعه طُبعت هذه الوثيقة على
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 الثامنالجزء 

  
 ٩/٩/٢٠١٥ باريس، 

 إجنليزياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢معاهد ومراكز الفئة 

 الثامنالجزء 

 إنشاء مركز لبحوث المياه في معهد الكويت لألبحاث العلمية،
 الكويتفي مدينة الكويت بدولة 

 الملخص

عقب اقرتاح قدمته حكومة دولة الكويت من أجل منح مركز حبوث املياه يف معهد الكويت لألحباث العلمية 
يعمل حتت رعاية اليونسكو، وعمًال باالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة للمعاهد واملراكز من  ٢صفة مركز من الفئة 

ء األول وملحقها)، اليت وافق عليها املؤمتر العام اجلز  ١٨م/٣٧اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الوثيقة  ٢الفئة 
)، استعرض مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل هذا االقرتاح يف دورته اخلمسني وأيده. ٩٣م/٣٧(يف القرار 

لربنامج اهليدرولوجي الدويل يف وقت الحق، إبان انعقاد دورته احلادية والعشرين، لواعتمد اللس الدويل احلكومي 
بعثة خرباء لتقصي احلقائق (خالل  الكويتمؤيدًا االقرتاح املقدم إىل املديرة العامة. وأوفدت إىل  XXI-4ر القرا
 )، بالتنسيق مع معهد الكويت لألحباث العلمية ومكتب اليونسكو يف القاهرة.٢٠١٤متوز/يوليو  ٦و ٥يومي 

ضع مشروع اتفاق يتماشى مع هذه الوثيقة النتائج الرئيسية اليت توصلت إليها بعثة دراسة اجلدوى. ووُ  وتعرض
اجلزء األول) وميكن االطالع عليه من خالل الصفحات املخصصة  ١٨م/٣٧االتفاق النموذجي (الوثيقة 

 للعلوم الطبيعية يف موقع اليونسكو على اإلنرتنت.

 عناصر مشروع االتفاق اليت حتيد عن االتفاق النموذجي.ويرد يف امللحق األول وصف ل

 .٢٦ الفقرةمن اللس التنفيذي اختاذها:القرار املقرتح يف  املتوقعاإلجراءات 
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 المقدمة

اقرتاحًا إىل املديرة العامة من أجل منح مركز حبوث املياه يف  ٢٠١٤آذار/مارس  ٦حكومة الكويت يف  قدمت - ١
يعمل حتت رعاية اليونسكو. ووفقًا ملا ورد يف االسرتاتيجية  ٢معهد الكويت لألحباث العلمية صفة مركز من الفئة 
اجلزء األول  ١٨م/٣٧تعمل حتت رعاية اليونسكو (الوثيقة  اليت ٢املتكاملة والشاملة املنقحة للمعاهد واملراكز من الفئة 

)، قام كل من مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل، يف دروته ٩٣م/٣٧واملرفقات)، واليت أقرها املؤمتر العام (يف القرار 
عراض هذا االقرتاح اخلمسني، واللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل، يف دورته احلادية والعشرين، باست

، أذنت املديرة العامة ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٤. ويف XXI-4). ووافق اللس املذكور على القرار XXI-4واملوافقة عليه (القرار 
 ٦و ٥بإجراء دراسة جدوى للمركز املقرتح وأوفدت خبريًا من اليونسكو يف بعثة إىل الكويت لتقصي احلقائق (يف يومي 

 ).٢٠١٥متوز/يوليو 

املياه، أدت التنمية االقتصادية إىل زيادة استهالك الفرد من املياه  اليت تندر فيهايف املناطق القاحلة وشبه القاحلة  - ٢
طبيعة. ولذا بفعل الالعذبة، اا زاد اإلجهاد املمارس على املصادر التقليدية للمياه حبي  ااوز ذل  حدود قدراتا املتاحة 

ياه اجلوفية املاحلة، ومعاجلة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، برزت كبدائل قابلة للتطبيق فإن حتلية مياه البحر وامل
من أجل تلبية االحتياجات املتزايدة من حي  املياه العذبة، مع أنه يرتتب على ذل  تكلفة اقتصادية عالية من حي  

ثل  الناتج احمللي  ٢٠٢٥اء معًا يف الكويت حبلول عام رأس املال والطاقة. ومن املتوقع أن تتجاوز تكلفة املياه والكهرب
ة متوقعة يف البلدان األخرى للس التعاون اخلليجي. ومن الواضح أن هناك لاإلمجايل، وأن يقرتن ذل  مبستويات ااث

ملياه، وتعزيز حاجة ماسة إىل تنمية القدرات يف جمال البحوث النظرية والتطبيقية من أجل زيادة الكفاءة يف جمال حتلية ا
 ، وضمان استدامة الطاقة واملياه على املدى البعيد.تلبية االحتياجاتالتكامل بني خمتلف أنواع املياه املعاجلة، والنهوض ب

ومنذ أكثر من عشرين عاماً، يشارك معهد الكويت لألحباث العلمية يف البحوث املتعلقة مبختلف جوانب موارد  - ٣
أساليب أكثر أمنًا وأكثر فعالية من حي  التكاليف من أجل حتلية املياه ومعاجلتها. وأنشئ  املياه يف الكويت بغية وضع
ركز حبوث املياه يف ملاملعهد. ويتمثل اهلدف الرئيسي رمسيًا بوصفه مركز حبوث داخل  ٢٠١٠مركز حبوث املياه يف عام 

املياه، مع الرتكيز على الكويت وعلى بلدان جملس  العامل اليت تندر فيها مواجهة التحديات املائية اليت تواجه مناطق
 التعاون اخلليجي، من خالل وضع تكنولوجيات وحلول ابتكارية.

 ملخص االقتراح

الرئيسية حلكومة  بح ميثل ذراع ال ذيعهد الكويت لألحباث العلمية، اليندرج مركز حبوث املياه يف نطاق م - ٤
عن الوكاالت احلكومية واملؤسسات العامة مثل وزارة الكهرباء واملاء، ومؤسسة الكويت، ورري بذه الصفة حبوثًا نيابة 

الكويت للتقدم العلمي، والشركات الصناعية اخلاصة، سعيًا إىل إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جماالت 
 احتياطيات املياه الطبيعية. املياه ومعاجلة املياه واسرتجاع حتلية
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ترب خممعهد الكويت لألحباث العلمية (ثالثة منها يف جممع  يقع مقرركز حاليًا مخسة خمتربات حتليلية، وميل  امل - ٥
عتويات، وخمترب العتويات وعلح األحياء الهرية، وخمترب الرتبة) ويقع مقر خمتربين منها خارج المع، وكلها مزودة الال

مخسني باحثًا علميًا وطنيًا ودوليًا إجراء حبوث يف املركز  بأحدث املعدات. ويتوىل فريق جامع للتخصصات مؤلف من
منهح من محلة املاجستري) يف جماالت تشمل الكيمياء واجليولوجيا  ٨و همنهح من محلة شهادة الدكتورا ١٣(

دل املركز قدت أيتاً صالت مع جامعات وخمتربات يف شىت أحناء العامل. وتباواهليدروجيولوجيا واهليدرولوجيا واهلندسة. وعُ 
 تطوير التكنولوجيا. أنشطةالتعاون والبحوث املشرتكة و  من خالل هذه الصالت الربامج ومذكرات

 األهداف والمهام

لتحديات املائية اليت تواجه الكويت واليت تشرتك فيها التصدي لاهلدف الرئيسي ملركز حبوث املياه يف  ليتمث - ٦
املياه، مع الرتكيز على وضع تكنولوجيات وحلول  اليت تندر فيهااطق العامل الكويت مع بلدان أخرى، وال سيما يف من

 التالية: األربعةابتكارية تتعلق بالاالت الرئيسية 

وضع تكنولوجيات ابتكارية لتحلية املياه وحتقيق إجنازات بارزة يف كفاءة نظح حتلية املياه من حي  البصمة  (أ)
وتلبية احلاجة إىل قدرات جديدة يف جمال حتلية املياه تقرتن باستخدام حمدود  والطاقة واملواد األولية والبيئة،

 للوقود الطبيعي وبتحسني كبري لألداء البيئي.

وضع تكنولوجيات حرارية لتحلية املياه من أجل حتسني استدامة التزويد باملياه واملنافسة يف هذا الال  (ب)
رية من خالل حتسني جذري للكفاءة واالقتصاديات واملرونة ضمن انطالقًا من حتلية املياه بالوسائل احلرا

 عملية التوليد املشرتك للطاقة.

وضع تكنولوجيات ابتكارية ملعاجلة مياه الصرف الصحي واستصالحها، مع الرتكيز على زيادة إتاحة املياه  (جـ)
 عادة استخدامها.عموماً من خالل حتسني تكنولوجيات معاجلة مياه الصرف الصحي واستصالحها وإ

اقرتاح حلول لتنمية موارد املياه الطبيعية ومحايتها يف إطار توفري �ج متكامل كفيل بتطوير موارد املياه  (د)
 .مبا يتمن استدامتهاد األمثل حلمها وإدارتا إىل ااالطبيعية ومحايتها واالرتقاء باستخد

 أما مهام مركز حبوث املياه فهي التالية: - ٧

 حبوث ابتكارية وأنشطة إئائية تتماشى مع الاالت الربناجمية املذكورة أعاله واحملددة يف أهداف املركز؛ إجراء (أ)

 املياه؛ سائلناع القرار فيما يتعلق مبتوفري مشورة اخلرباء لرسح السياسات ولصُ  (ب)

 لية؛نقل املعارف وتوزيعها من خالل املنشورات العلمية والتواصل مع التمعات احمل (جـ)

 حلقات تدارس علمية وحلقات عمل تقنية وندوات يف جماالت االختصاص املعنية؛ عقد تنظيح (د)
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 املشاركة يف األنشطة البحثية والتعليمية املشرتكة ملؤسسات التعليح العايل؛ (هـ)

ادمييات والشركات ز واألكإقامة برامج للتبادل بني اخلرباء واملشاركة يف هذه الربامج مع سائر مراكز التميّ  (و)
 الصناعية املعنية بقطاع املياه؛

إقامة شراكات يف العلوم والتطبيقات ترمي إىل تسويق خمرجات البح  والتطوير بغية النهوض باستدامة  (ز)
 مساعي البح  والتطوير للمركز وإبراز دور البح  العلمي يف املسائل املتعلقة باملياه؛

لبناء القدرات يف الكويت ويف بلدان أخرى، مع الرتكيز على استهداف  ع عند الترورة بأنشطةالاالضط (ح)
 قطاع املياه، وال سيما يف الاالت املتعلقة بتحلية املياه.

ويتتمن االقرتاح خطة عمل شديدة التفصيل واسرتاتيجية. ومن املرجح بشدة أن ينخرط املركز يف عملية توظيف   - ٨
عند االنتقال إىل  هيع جمال حبوثس حلشد خرباء من ذوي املؤهالت الرفيعة، بغية تو كبرية على الصعيدين الوطين والدويل

د بأحدث املعدات. وقد أعدت حكومة الكويت فعًال، عن طريق معهد الكويت لألحباث العلمية، عقوداً مرفقه املزوَّ 
 ين ولتوسيع املختربات القائمة.القتناء معدات للمختربَ 

 الوضع القانوني واإلدارة

بوصفه وحدة داخل معهد الكويت لألحباث العلمية من أجل إجراء حبوث  ١٩٦٧أنشئ مركز حبوث املياه يف عام  - ٩
، صدر مرسوم أمريي ١٩٧٣علمية تطبيقية يف ثالثة جماالت هي: النفط، وزراعة الصحراء، والبيولوجيا البحرية. ويف عام 

صبح هذا املعهد مسؤوًال مباشرة، عن طريق جملس أمنائه، أمام يقتي بإعادة تنظيح معهد الكويت لألحباث العلمية وأ
) أنشأ رمسياً معهد الكويت لألحباث العلمية بوصفه ٢٨(القانون رقح  ١٩٨١جملس الوزارء. وصدر مرسوم أمريي يف عام 

لوزراء ويتح اثلني مؤسسة عامة مستقلة. وأوضح القانون أن إدارة املعهد يتوالها جملس أمناء برئاسة وزير خيتاره جملس ا
 من املؤسسات املعنية رترون اجتماعات اللس. 

فصل مركز حبوث وليس من املمكن عملياً يف ظل قوانني الكويت الراهنة واليت قد تصدر يف املستقبل املنظور، أن يُ  -١٠
مهامه الوطنية واإلقليمية احملددة املياه عن معهد الكويت لألحباث العلمية فصًال تاماً، نظرًا إىل هيكل إدارة هذا املعهد و 

. بيد أنه مت التفاوض على هيكل إدارة ملركز حبوث املياه يسمح حبتور اثل للمديرة العامة ٢٨مبوجب القانون رقح 
لليونسكو واثلني للدول األعتاء والشركاء اآلخرين، مع احلفاظ يف الوقت نفسه على السلطة املسندة إىل جملس أمناء 

لألحباث العلمية. ويتتمن جملس إدارة املركز املذكور أعتاء جملس أمناء معهد الكويت لألحباث العلمية  معهد الكويت
هذا  ويرد بيانإضافة إىل اثلني للجهات املعنية مبركز حبوث املياه. وميثل ذل  عنصرًا ريد عن ئوذج االتفاقات املوحد 

 العنصر يف امللحق األول من هذه الوثيقة.
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 المالية الجوانب

تقدم حكومة الكويت، عن طريق معهد الكويت لألحباث العلمية، ميزانية املركز التشغيلية الكاملة. ويتلقى املركز  -١١
 أيتاً موارد إضافية من خالل عقود خدمات وحبوث مع الوزارات والوكاالت واملؤسسات العامة.

 إنشاء المركز المقترح النظر في جدوى

 المركز وأغراض اليونسكو وبرامجها واألولويات االستراتيجية للبرنامج الهيدرولوجي الدوليالعالقة بين أنشطة 

اً تتوافق برامج مركز حبوث املياه القائح يف معهد الكويت لألحباث العلمية من حي  أهدافها وأنشطتها توافق -١٢
لليونسكو، وهو "تعزيز التعاون الدويل يف جمال العلوم أهداف االسرتاتيجية املتوسطة األجل واضحًا مع اهلدف الرابع من 

بغية التصدي للتحديات اهلامة يف حتقيق التنمية املستدامة"، وال سيما أل�ا تتعلق بتحقيق االستدامة يف موارد املياه 
استهالكًا للطاقة  التئيلة، مع السعي يف الوقت نفسه إىل اسرتجاع املياه اجلوفية الطبيعية ووضع �وج أكثر كفاءة  وأقل

 فيما خيص حتلية املياه ومعاجلتها.

وإضافة إىل عمل املركز يف جمال حتلية املياه، وهو جمال يرتبط ارتباطًا مباشرًا باملوضوع الثال  (معاجلة مسألة ندرة  -١٣
علق أنشطة املركز أيتاً )، تت٢٠٢١-٢٠١٤املياه ونوعيتها) املندرج يف املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل (

باملوضوع الثاين (املياه اجلوفية يف بيئة متغرية) ألنه يركز اهتمامه أيتًا على محاية نوعية املياه اجلوفية وتطبيق مبدأ إعادة 
 تغذية طبقات املياه اجلوفية بوصفها أداة للتكيف مع تغري املناخ.

الوطين واإلقليمي يف موظفيه. ويتجلى التزامه بالتعاون الدويل من ويعكس مركز حبوث املياه قدرًا كبريًا من التنوع  -١٤
خالل خمتلف برامج التبادل، ومذكرات التعاون، وكذل  من خالل العديد من العقود املؤقتة والطويلة األجل اليت يربمها 

 مع خرباء دوليني.

 قدرة المركز على تحقيق أهدافه

للتخصصات يف طور التوسع ردد موقعه بنجاح عند نقطة االلتقاء بني  اً عميثل مركز حبوث املياه مرفق حبوث جام -١٥
إىل  ويسدي املشورةرات اشواست التنمية التكنولوجية املتقدمة وتعزيز استدامة املوارد املائية. ويقدم املركز فعًال تقارير تقنية

له حتقيق حكومة الكويت وإىل القطاع اخلاص. ولدى املركز موظفون وخمتربات وخطة عمل واسرتاتيجية توسع تتيح 
 بأنشطته. العأهدافه واالضط

 أهمية المركز وأثره على الصعيد اإلقليمي

واملناخية للس التعاون على الصعيد اإلقليمي، يركز املركز اهتمامه على وضع تكنولوجيات مالئمة للظروف البيئية  -١٦
اخلليجي، وسيساعد ذل  بلدان املنطقة يف ختفيض تكاليف الطاقة والتكاليف البيئية للموارد املائية غري التقليدية. أما 
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دة بأحدث املزوَّ  هعلى الصعيد الدويل، فسوف يسهح يف نشوء بيئة تشاركية تتيح للمجتمع الدويل االستفادة من مرافق
 تأثريبلداً، فإن  ١٥٠. ونظرًا إىل ازدياد استخدام حتلية املياه، اليت تستخدم حاليًا يف العاملني لديه رباءاملعدات ومن اخل

 خطة التنمية املستدامة. سياقيف  بالغة أمهيةيتسح باملركز 

ثًال معهد وأقام املركز روابط متينة مع املؤسسات األكادميية الكربى على الصعيدين اإلقليمي والدويل (ومنها م -١٧
للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة األمريكية، وجامعة آخن يف أملانيا، وجامعة الفبورو يف اململكة املتحدة)؛  سساشوستام

ج يف الواليات املتحدة األمريكية، واللس الوطين للبحوث يف  د ري كاومع خمتربات ووكاالت البحوث (ومنها مثًال خمترب أو 
كندا، ومعهد ماكس بالن  يف أملانيا، ومعهد تكنولوجيا األغشية يف إيطاليا)؛ ومع املنظمات واجلهات التقنية املعنية 

افة واألراضي القاحلة (ومنها مثًال مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، واملركز العريب لدراسات املناطق اجلمبجاالت املركز 
 اخلاص. يقطاع الصناعال(أكساد)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية)، ومع عدة منظمات من 

 أوجه التكامل مع المراكز القائمة المعنية بالمياه

 يعمل حتت ٢نح مركز حبوث املياه املقرتح إنشاؤه يف معهد الكويت لألحباث العلمية صفة مركز من الفئة إذا مُ  -١٨
رعاية اليونسكو، فإنه سيكون املركز األول والوحيد املعين باملياه الذي يركز تركيزًا واسع النطاق على حتلية املياه وأوجه 

عمليات التقنية قد تتناول مسألة حتليل نوعية املياه، فليس من املرجح أن الالتقدم التكنولوجي. وبذل ، ومع أن بعض 
 كز واملراكز األخرى.تكون هناك ازدواجية بني عمل املر 

املعنية باملياه اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو. وأشري إىل هذا  ٢ويقرتح املركز إقامة تعاون مع شبكة مراكز الفئة  -١٩
التعاون يف خطة املركز االسرتاتيجية، وهو تعاون يشمل جمموعة واسعة من التخصصات اليت تكمل الرتكيز املواضيعي 

 للمركز. 

 اون مع اليونسكو ونتائج مساهمات اليونسكو في المركزمجاالت التع

إن إقامة قاعدة معارف بشأن تكنولوجيات حتلية املياه داخل شبكة الربنامج اهليدرولوجي الدويل ستعزز مسامهات  -٢٠
 اليونسكو يف حتسني فهح الصلة بني املياه والطاقة، وال سيما من حي  عالقتها مبسألة ندرة املياه.

وتشمل مسامهات اليونسكو احملتملة يف املركز إدراج أنشطة هذا املركز يف أنشطة الربنامج اهليدرولوجي الدويل  -٢١
وتوفري الربط الشبكي، واملشورة التقنية واالسرتاتيجية، وتسليط املزيد من التوء على مسامهات املركز التقنية يف تنفيذ 

كما أن اليونسكو تزمع دعح املركز يف صياغة براجمه وأنشطته اخلاصة ببناء برامج وأنشطة الربنامج اهليدرولوجي الدويل.  
 القدرات.
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 اآلثار المالية المحتملة على اليونسكو

يعمل حتت رعاية  ٢ترتتب أي آثار مالية على اليونسكو من جراء منح مركز حبوث املياه صفة مركز من الفئة  ال -٢٢
 اليونسكو.

 األمانة على تنسيق شبكة المراكزاآلثار المترتبة على قدرة 

عززت اإلجراءات اليت اختذتا أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل قدرته على تنسيق الشبكة الواسعة من املراكز  -٢٣
العاملة يف جمال املياه وعلى االخنراط يف العمل مع مراكز جديدة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي دون التأثري بقدر كبري 

تنسيق الشبكة احلالية. وال يؤثر منح مركز حبوث املياه هذه الصفة إال بقدر ضئيل للغاية يف قدرة الربنامج اهليدرولوجي يف 
 اليت تعمل يف جمال املياه. ٢الدويل على تنسيق شبكة املراكز من الفئة 

 ملخص النتائج

 ٢الكويت لألحباث العلمية صفة مركز من الفئة تشري نتائج دراسة اجلدوى إىل أن منح مركز حبوث املياه يف معهد  -٢٤
يعمل حتت رعاية اليونسكو سيتيح للمركز تقدمي مسامهات كبرية يف بناء قدرات الدول األعتاء على الصعيدين اإلقليمي 
والعاملي من أجل التصدي للتحديات احلرجة اليت متثلها ندرة املياه، وذل  من خالل إنشاء وتوزيع معارف بشأن أكثر 
تكنولوجيات حتلية املياه كفاءة. كما أن خطة املركز االسرتاتيجية، اليت تشتمل أيتًا على رؤية واضحة للشراكات بني 
القطاعني العام واخلاص بشأن التنمية التكنولوجية يف جمال املوارد املائية، ستوسع نطاق أثر اليونسكو حبي  يشمل شررة 

ة على دعح اجلهود اإلقليمية والعاملية الرامية إىل استحداث وسائل قابلة للتحقيق أوسع من التمعات. ولدى املركز القدر 
ومستدامة اقتصاديًا فيما يتعلق مبوارد املياه غري التقليدية وإىل تيسري نشوء ئوذج جديد إلدارة املوارد املائية يتناول مسألة 

ليت تواجه مناطق العامل القاحلة وشبه القاحلة. وترغب املوارد غري التقليدية بأساليب متسقة مع التحديات احلقيقية ا
حكومة الكويت يف تشغيل املركز ودعح تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للربنامج اهليدرولوجي الدويل، وتلتزم بذل . وسيكمل 

 املعنية باملياه من دون طرح أي احتمال الزدواج اجلهود. القائمة للمراكز املركز الشبكة

 الخالصة

حب املديرة العامة باالقرتاح الذي تقدمت به حكومة دولة الكويت ملنح مركز حبوث املياه يف معهد الكويت تر  -٢٥
يعمل حتت رعاية اليونسكو. وتقر بالتزام احلكومة مبواصلة دعح مرافق املركز  ٢لألحباث العلمية صفة مركز من الفئة 

يعود بالفائدة على الدول األعتاء. وترغب املديرة العامة يف املقرتح وأنشطته، وبأن منح املركز املذكور هذه الصفة س
اليت تعمل حتت رعاية  ٢الفئة  ز االتفاق النموذجي ملعاهد ومراكبني االختالفإحاطة اللس التنفيذي علمًا بأوجه 

وترد أوجه  اليونسكو وبعض أحكام مشروع االتفاق مع حكومة الكويت فيما خيص منح املركز املقرتح الصفة املطلوبة.
 هذه يف امللحق األول. االختالف
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 المقترح القرار مشروع

 :التايل القرار يف النظر التنفيذي اللس يود قد تقدم، ما ضوء على -٢٦

 ،إن اللس التنفيذي

اللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي  الذي اعتمده XXI-4وبالقرار  ٩٣م/٣٧بالقرار  إذ يذّكر - ١
 ،٢٠١٤يف حزيران/يونيو احلادية والعشرين  تهدور  إبانالدويل 

 ،الثامن وملحقيهااجلزء  ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  وقد درس - ٢

 اليونسكو بني إبرامه واملقرتح االتفاق الوارد يف امللحق األول مشروع يتتمنها اليت األحكامب وإذ ريط علماً  – ٣
 النموذجي، االتفاق نص عن حتيد واليت املذكور، املركز الكويت بشأن وحكومة

مركز حبوث املياه، القائح يف معهد الكويت لألحباث العلمية، يف منح  دولة الكويتباقرتاح حكومة  يرحب - ٤
مع يعمل حتت رعاية اليونسكو، وهو إجراء يتماشى  ٢صفة مركز من الفئة مدينة الكويت بدولة الكويت، 

 ،اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢للمعاهد واملراكز من الفئة االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة املنقحة 
، باستثناء األحكام ٩٣م/٣٧القرار  يفاملؤمتر العام  وافق عليهااليت و ، ١٨م/٣٧يف ملحق الوثيقة  الواردة

 اجلزء الثامن؛ ١٦م ت/١٩٧اليت حتيد عن االتفاق النموذجي واليت ترد يف امللحق األول للوثيقة 

مركز حبوث املياه، القائح يف معهد على منح  يف دورته الثامنة والثالثني، بأن يوافق ،املؤمتر العام ويوصي - ٥
يعمل حتت رعاية  ٢صفة مركز من الفئة الكويت لألحباث العلمية، يف مدينة الكويت بدولة الكويت، 

 .(امللحق الثاين) بتوقيع االتفاق املعد هلذا الغرض اليونسكو، وبأن يأذن للمديرة العامة
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 لملحقا

ANNEX  

DEVIATIONS FROM THE MODEL AGREEMENT 

The following articles deviate from the model agreement established in 37 C/18 Part I and Annex.  

Article 4 – (Legal Status) Paragraph 2 stating:  

2. The Centre will be part of the Kuwait Institute for Scientific Research (KISR), which is an 
autonomous institution of the Council of Ministers of the State of Kuwait, through which it will have 
the legal capacity to:  

– contract; 

– institute legal proceedings; and, 

– acquire and dispose of movable and immovable property. 

Explanation  

KISR is the host institute of the Water Research Centre. Its mandate, administrative laws, and 
governance have been decreed by an Amiri Decree (Law xxx), which established KISR as an 
independent public institution of the Council of Ministers. The Council of Ministers appoints the 
Chairperson (who shall be one of the ministers) and the members of the Board of Trustees. The 
Prime Minister appoints the Director-General of KISR. The heads of units and centres are deputies 
to the Director-General. The Minister of Higher Education (also the Minister of Education) is 
currently the Chair of the Board of Trustees and as such, represents KISR in the parliament and in 
signing State-level agreements. The budget of KISR comes directly from the Finance Ministry with 
line items delineating the budget for each of its centres and units. The budget of the Centre is 
independent from the budget of the Ministry of Education and of the Ministry of Higher Education. 
A centralized financial management unit and procurement unit exists and provides support to all 
units and centres.  

Given the above, separating the Water Research Centre from KISR is not feasible under the 
existing laws of the State of Kuwait. Establishing full autonomy of the Centre requires changes in 
several laws including those governing state employment. Maintaining links to KISR will not impact 
the Centre’s capacity to implement its activities, but it will ensure its sustainability.  

Article 7 – Governing Board, paragraph 2.e (Responsibilities of the Governing Board) 

2. The Governing Board shall: 

(e)  adopt the rules and regulations, as well as determine the financial, administrative and 
personnel management procedures for the Centre in accordance with the laws of the 
country and the internal rules and procedures of KISR. 

Explanation 

With the Water Research Centre remaining part of KISR, it shall comply with the rules and 
regulations of the host institute. The Governing Board shall monitor and ensure this compliance.  
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 الملحق

ANNEXE 

Écarts par rapport à l’accord type 

Les articles suivants s’écartent de l’accord type figurant dans l’annexe du document 37 C/18 
Partie I. 

Article 4 – (Statut juridique), paragraphe 2 :  

2. Le centre fera partie de l’Institut du Koweït pour la recherche scientifique (KISR), institution 
autonome du Conseil des ministres de l’État du Koweït, par l’intermédiaire duquel il a la capacité 
juridique : 

- de contracter ; 
- d’ester en justice ; et 
- d’acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers. 

Explication  

Le KISR est l’institut hôte du Centre de recherche sur l’eau. Son mandat, son règlement 
administratif et son mode de gouvernance ont été établis par un décret Amiri (loi n° xxx), qui a créé 
le KISR en tant qu’institut public indépendant du Conseil des ministres. Ce dernier nomme le 
Président (un ministre) et les membres du Conseil d’administration. Le Premier Ministre nomme le 
Directeur général du KISR. Les chefs des unités et des centres sont adjoints au Directeur général. 
Le Ministre de l’enseignement supérieur (également le Ministre de l’éducation) préside 
actuellement le Conseil d’administration et à ce titre, il représente le KISR au parlement et lors de 
la signature des accords pris au niveau de l’État. Le budget du KISR provient directement du 
Ministère des finances. Des postes budgétaires délimitent le budget alloué à chacun de ses 
centres et unités. Le budget du centre est indépendant de celui du Ministère de l’éducation et du 
Ministère de l’enseignement supérieur. Une unité centralisée pour la gestion financière et les 
achats fournit un soutien à l’ensemble des unités et des centres. 

Par conséquent, en vertu des lois en vigueur au Koweït, il est impossible de dissocier le Centre de 
recherche sur l’eau du KISR. Pour accorder au centre une pleine autonomie, il faudrait modifier 
plusieurs lois, notamment celles régissant la fonction publique. Le maintien des liens avec le KISR 
n’affectera pas la capacité du centre à mettre en œuvre ses activités, mais il garantira sa 
durabilité. 

Article 7 – Conseil d’administration, paragraphe 2 (e) (Responsabilités du Conseil 
d’administration) 

2. Le Conseil d’administration : 

(e) adopte les règlements et définit les procédures financières, administratives, et de 
gestion du personnel du centre conformément aux lois du pays, ainsi qu’aux règles et 
procédures internes du KISR. 

Explication 

Le Centre de recherche sur l’eau faisant partie du KISR, il doit se conformer aux règles et 
réglementations de l’institut hôte. Le Conseil d’administration veille au respect de cette exigence. 

 
 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 التاسعالجزء 

  
 ١٠/٩/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 املؤقت األعمالمن جدول  ١٦ البند

 ٢معاهد ومراكز الفئة 

 التاسع الجزء

 لبحوث المياه إنشاء مركز إقليمي
 في أبوتاباد بباكستان ،أعالي األنهارمستجمعات مياه هيدرولوجيا في مجال 

 الملخص

هيدرولوجيا  لبحوث املياه يف جمالمركز إقليمي إنشاء بشأن  حكومة باكستانتقدمت به  قرتاحستجابًة الا
 باعتباره ،أبوتاباد بباكستان يف لتكنولوجيا املعلومات كومساتس  يف معهد أعايل األ�ارمستجمعات مياه 

ء لتقييم جدوى إنشا ٢٠١٥يو ل/يو متوزوفدت بعثة تقنية يف أُ اليونسكو، حتت رعاية يعمل  ٢الفئة  مركزاً من
واملتعلقة بإنشاء  ٩٣/م٣٧ومت تقييم اقرتاح إنشاء هذا املركز وفقًا للمعايري الواردة يف القرار . املركز املقرتح

الشاملة املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، ووفقًا للمذكرة التوجيهية لتطبيق االسرتاتيجية 
 ل.اجلزء األو  ١٨/م٣٧، الواردة يف ملحق الوثيقة ٢راكز من الفئة لمعاهد وامللاملتكاملة و 

وهي تستعرض الشروط الالزمة إلنشاء هذا املركز وتبني  وأعدت هذه الوثيقة يف أعقاب البعثة املذكورة أعاله.
اجلزء  ١٨م/٣٧النموذجي الوارد يف الوثيقة . ووفقًا لالتفاق باكستاناألساس املنطقي لالقرتاح الذي قدمته 

واليونسكو بشأن هذا املركز، وميكن االطالع عليه على موقع  باكستان، مت إعداد مشروع االتفاق بني األول
 .العلوم الطبيعيةاإلنرتنت اخلاص بقطاع 

 .١٣ويرد بيان اآلثار املالية واإلدارية يف الفقرة 

 .١٧اإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 الخلفية

من سكان البلد يف املناطق  ٪٦٠يعتمد اقتصاد باكستان اعتمادًا كبريًا على األنشطة الزراعية، إذ يعيش أكثر من  - ١
ولكن على الرغم من أمهية الزراعة يف البلد، فإن  الريفية ويعتمدون بشكل مباشر أو غري مباشر على الزراعة لكسب الرزق.

ة، ُبَين سّد تاربيال هلذه احلاج كفي إلدارة الزراعة. وتلبيةال ي مما حلة إىل شبه قاحلة قليلة األمطارباكستان تقع يف منطقة قا
ويف معظم رى النهر. ل احملاذيةتوفري مياه الري لألراضي  يهدف إىلوهو أول خزان للتحكم مبياه �ر السند على �ر السند 

املوجودة  مياه أعايل األ�ارمستجمعات  منالناجتة عن سّد تاربيال  تدفقات اجلزء العلوي من �ر السند ُتستمد، أيام السنة
دة يف الكتل اجلليدية املوجو يف جماميع هندوكوش وقراقرم وهيمااليا. وحىت اليوم، يعتمد حوض �ر السند اعتمادًا كبرياً على 

 طلقها يف األ�ار اليت تغذي السهول.ير وحيتفظ باملياه و امطج واألو جبال اهليمااليا الغربية اليت تعمل كاحتياطي حيفظ الثل

النظام يف  حتدث اضطرابات شديدة على اخلصائص الدميغرافية والظروف املناخية إال أن التغريات السريعة اليت تطرأ - ٢
على الثلوج  املناخ يؤثر بالفعلند األعلى. وأصبح من الواضح اآلن أن تغري وض �ر السحل الطبيعي اإليكوهيدرولوجي
على األرجح يف تدفقات  اً. ومع اخنفاض مستوى األحواض اجلليدية، سيحدث اخنفاض كبريكبري   تأثرياً والكتل اجلليدية 

مد استمرارية . وتعت٪٤٠-٣٠ ترتاوح بني مرعبة نسبةمائة عام  يف غضونقد يبلغ يف حوض �ر السند  جماري األ�ار،
 هندوكوش وقراقرم وهيماالياالثلوج والكتل اجلليدية يف منطقة  على املوارد املائية النامجة عن الغذائي همناقتصاد باكستان وأ

تغري املناخ أو سبب ري يطرأ على موارد املياه املتوفرة بيتغ ا فإن أيذول. املناطق احملاذية لرى النهروعلى إدارة املياه يف 
البيئة يف باكستان. على الغذائي و على األمن  تأثري كبري سوف يكون له ،دوليةعوامل اجتماعية اقتصادية أو سياسات 

 املياه يف باكستان.قليل من املعاهد اليت تضطلع ببحوث متخصصة يف جمال  ومع ذلك، ال يوجد سوى عدد

مستجمعات  كز إقليمي لبحوث املياه يف جمال هيدرولوجيامر وعلى هذه اخللفية، تقرتح حكومة باكستان إنشاء  - ٣
 بغية إجراء حبوث يف جمال حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢مركزًا من الفئة  بوصفه أبوتاباد بباكستان يف أعايل األ�ارمياه 

 املوارد املائية وتعزيز بناء القدرات.

تلف جوانب خم ز للخربة على الصعيد اإلقليمي يفاالقرتاح إىل تعزيز أنشطة املركز القائمة وحتويله إىل مرك ويهدف - ٤
 البحوث املائية وأنشطة بناء القدرات لدى األوساط املعنية باملياه يف جنوب آسيا.

اليت تعمل حتت رعاية  ٢فئة من الاملتكاملة للمعاهد واملراكز الشاملة و  بشأن االسرتاتيجية ٩٣م/٣٧ووفقًا للقرار  - ٥
 ٦ أجريت زيارة استطالعية لغرض إعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء هذا املركز، وذلك يف الفرتة املمتدة من اليونسكو،

 ومشل ذلك زيارات ملختلف املراكز واجتماعات مع العديد من اخلرباء واملتخصصني يف جمال .٢٠١٥متوز/يوليو  ١٠إىل 
 قليمية يف باكستان.حبوث املياه اإل

خللفية إنشاء املركز املقرتح ولنطاقه وجدواه والنتائج املتوقعة من إنشائه، وبوجه  وتتضمن هذه الوثيقة عرضًا وحتليالً  - ٦
 و.مهيته بالنسبة إىل برامج اليونسكوأ يف منطقة آسيا واحمليط اهلاديخاص الفوائد اليت يعود با على الدول األعضاء 
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 االقتراح لمحة عامة عن

مياه مشورة بشأن وضع السياسات فيما خيص مستجمعات  وإسداء: يهدف هذا املركز إىل إجراء حبوث األهداف - ٧
املوجودة على ارتفاعات عالية يف املناطق اجلبلية يف جنوب آسيا. وسيساهم املركز أيضًا يف بناء القدرات يف  أعايل األ�ار

 عاهد الوطنية يف املنطقة.نفعة اململجمال إدارة موارد املياه 

شورة بشأن وضع بكي وإسداء املبط الشالبحوث والر  سيضطلع املركز بتحقيق هذه األهداف من خالل :المهام - ٨
اليونسكو  اسرتاتيجيةوذلك يف إطار  ،أعايل األ�ارمياه ملستجمعات  اهليدرولوجيا التجريبية والتطبيقية السياسات يف جمال

سينشئ املركز أيضًا قاعدة معارف تضم و . املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل سيما املتوسطة األجل وال
وذلك من كمًا ونوعًا  املياه للحفاظ على أعايل األ�ارمياه بتكارات وأفضل املمارسات يف جمال إدارة مستجمعات اال

 ملشرتكة وتنظيم أنشطة إلقامة الشبكات.برامج الدرجات العلمية اخالل التعاون الدويل يف جمال البحوث و 

على اختاذ كل التدابري الالزمة، مبا يف ذلك  الباكستانيةلقد وافقت احلكومة  :التنظيمية ةبنيالالقانوني و  الوضع - ٩
إنشاء هذا املركز ليعمل حتت رعاية اليونسكو. لكي ميكن  ،إعادة النظر يف القوانني واألنظمة النافذة اليت حتكم املركز

وسيتمتع املركز بالشخصية واألهلية القانونيتني الالزمتني ملمارسة وظائفه كمؤسسة حكومية أنشئت يف إطار التشريعات 
وسيعمل  ه.طت، باالستقالل يف إعداد وتنفيذ براجمه وأنشالعلوم والتكنولوجياوسيتمتع املركز، اخلاضع لسلطة وزارة  الوطنية.

ركز من الناحية مسؤولة عن املولن تكون اليونسكو  حتت رعاية اليونسكو ولكنه سيكون مستقًال عن اليونسكو. ركزامل
 ولن تتحمل أي مسؤوليات أو التزامات من أي نوع، سواء كانت إدارية أو مالية أو خالف ذلك. القانونية

 وستنطوي بنية املركز على ما يلي: -١٠

جملس اإلدارة: وهو هيئة مكلفة بتوجيه أنشطة املركز املالية واملواضيعية والشؤون اخلاصة بالسياسات واإلدارة  )١(
وسيتوىل جملس اإلدارة  ورصدها. وتقييمها وفرزها واألولويات، واإلشراف على هذه األنشطة والشؤون

 لجهات املعنية، مبا فيهالمالئم وسيكون هيئة قائمة على متثيل  ختطيط أنشطة املركز واإلشراف عليها.
واليونسكو والدول األعضاء ومعاهد وجامعات  معهد كومساتس لتكنولوجيا املعلوماتحكومة باكستان و 

 البحوث اإلقليمية املعنية.

العلمي والتقين: وهو هيئة مكلفة بتوجيه عملية تنفيذ أنشطة املركز العلمية والتقنية واإلشراف عليها  اللس )٢(
 .الربنامج اهليدرولوجي الدويليتألف اللس العلمي والتقين من شبكة اليونسكو املرتبطة بو واستعراضها ورصدها. 

 .األمانة: وهي هيئة مكلفة بتسيري شؤون املركز )٣(
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مجيع و/أو املنظمات الشريكة  معهد كومساتس لتكنولوجيا املعلوماتباكستان و تتحمل حكومة  املسائل املالية: -١١
تكاليف مرافق املركز، مبا يف ذلك تكاليف املعدات واللوازم واالتصاالت وموظفي األمانة وصيانة البىن األساسية وتكاليف 

اليونسكو يف جملس إدارة املركز، وتكاليف عمليات التقييم املتعلقة  عضوية النامجة عن والتكاليفدولتني عضوين  بعثات
 بإجراءات جتديد االتفاقات.

املركز بتقدمي الدعم إىل اليونسكو يف جهودها الرامية إىل تسريع وترية التقدم  سيقوم جماالت التعاون مع اليونسكو: -١٢
املياه حبوث جمال ، إذ سيقدم املركز العون للوكاالت الدولية واحمللية يف الربنامج اهليدرولوجي الدويلاملرحلة الثامنة من يف 

حبوث املياه يف باكستان  وسيضطلع املركز بدور حموري إقليمي لتعزيز اخلربات يف جماليف باكستان.  هايامل والتوعية بقضايا
وعلى وجه اخلصوص يف  صعيد العامليعلى ال حبوث املياهالنهوض بربنامج  الرامية إىلاليونسكو  نشطةواإلسهام يف أ
وستقدم اليونسكو الدعم التقين الالزم لتعزيز قدرات املركز وضمان استدامته يف إطار أداء مهامه اجلديدة جنوب آسيا. 

تساعد املركز من خالل توطيد روابطه مع املؤسسات قد ، و املياهاملتمثلة يف االضطالع بدور حموري إقليمي يف جمال 
 ببحوث املياه.األخرى، وستشركه يف خمتلف مبادرات املنظمة املتعلقة والوكاالت 

 تأثير المركز على الصعيد اإلقليمي أو الدولي

يف جهودها  جنوب آسيامنطقة اإلقليمي من خالل مساعدة بلدان سيسعى املركز إىل إحداث األثر على الصعيد  -١٣
، وذلك عن طريق تصميم برامج مالئمة، وإعداد أدوات أعايل األ�ار مياهستجمعات مب جمال البحوث اخلاصةاملبذولة يف 

 عارف واملمارسات الواعدة يفمشرتكة للتعّلم املتبادل، وتوفري الدوافع الكفيلة باستنباط األفكار املبتكرة ونقل اخلربات وامل
 وبناء القدرات يف جمال إدارة املوارد املائية. حبوث املياه

 داريةاآلثار المالية واإل

التكاليف اإلدارية  وتتمثل ، لن تقدم اليونسكو أي دعم مايل ألغراض إدارية أو برناجمية.٩٣/م٣٧وفقًا للقرار  -١٤
، يف تكاليف ٢املتوقعة اليت تقع على عاتق اليونسكو فيما خيص تشغيل املركز، يف حال إنشائه بصفة مركز من الفئة 

االتصال مع املركز لتوفري املساعدة التقنية، كلما اقتضى األمر ذلك، وتيسري التنسيق بني شبكات املؤسسات والوكاالت 
  املعنية.

 الخالصة

 تطوير البحوث املتعلقة مبستجمعات مياه أعايل األ�اريف  جنوب آسيادعم الدول األعضاء يف منطقة كتسي ي -١٥
ملرحلة الثامنة من ا أهداف لبلوغ يف جمال املياه بـأمهية حامسة والتعليم وبناء القدرات إدارة املوارد املائيةويف تنفيذ برامج 

اقرتاح إنشاء مركز إقليمي  وعليه فإن .حتقيق األمن املائي تمثلة يفليونسكو املرؤية اب األخذ، و الربنامج اهليدرولوجي الدويل 
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ت رعاية اليونسكو يعمل حت ٢بوصفه مركزًا من الفئة بباكستان  معهد كومساتس لتكنولوجيا املعلوماتلبحوث املياه يف 
 .اجلزء األول ١٨/م٣٧ الوثيقةمع املبادئ املبينة يف  ةمرضي يتماشى بصورة

دة عن مزيدًا من التفاصيل احملدَّ  اتفاق يقدم مشروععن  باكستانشاورات بني اليونسكو وحكومة أسفرت املو  -١٦
العلوم قطاع على موقع  ى مشروع االتفاقوميكن االطالع عل. حتنظيمية واإلدارية للمركز املقرت اجلوانب القانونية وال

 .على اإلنرتنت الطبيعية

 القرار المقترح

 :القرار التايلضوء املعلومات الواردة أعاله، قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد  وعلى -١٧

 إن اللس التنفيذي،

اليت تعمل حتت رعاية  ٢للمعاهد واملراكز من الفئة  املعّدلة املتكاملةو  الشاملة باالسرتاتيجية إذ يذّكر - ١
بأمهية  وحييط علماً  ،٩٣م/٣٧القرار مبوجب  العامة اليت وافق عليها املؤمتر اليونسكو، وهي االسرتاتيجي

يف حتقيق أولويات برنامج اليونسكو واألثر الذي ميكن أن حتدثه على  ٢مسامهات املعاهد واملراكز من الفئة 
 الصعيد الدويل أو اإلقليمي،

 مجيع جوانب املوارد املائية،على أمهية إجراء حبوث تتناول  وإذ يشدد - ٢

 ؛حكومة باكستان حباقرتا  يرحب - ٣

الصادر عن اللس الدويل احلكومي للربنامج  ٤-٢١والقرار  IHP/IC-XXI/3الوثيقة  وقد درس - ٤
معهد كومساتس لتكنولوجيا مركز إقليمي لبحوث املياه يف  اقرتاح إنشاءاهليدرولوجي الدويل بشأن 

 ،اليونسكويعمل حتت رعاية  ٢بوصفه مركزاً من الفئة بباكستان املعلومات 

 مبالحظات واستنتاجات دراسة اجلدوى؛ حييط علماً  - ٥

بأن املركز املقرتح يفي باملبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة بإنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت  يقرّ إذ و  - ٦
 ،٩٣م/٣٧)، اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار ٢رعاية اليونسكو (الفئة 

 مركز إقليمي لبحوث املياه يف جمال على إنشاء رته الثامنة والثالثني،املؤمتر العام، إبّان دو  وافقبأن ي يوصي - ٧
أبوتاباد  كومساتس لتكنولوجيا املعلومات يف يف معهد هيدرولوجيا مستجمعات مياه أعايل األ�ار

  .االتفاق املعّد هلذا الغرض مشروع للمديرة العامة بتوقيع، وبأن يأذن بباكستان

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة السابعة والتسعونالدورة 
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 العاشرالجزء  ١٦م ت/١٩٧ 
  
 ٣٠/٩/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢معاهد ومراكز الفئة 

 الجزء العاشر

 والبيولوجية في كراتشي بباكستان إنشاء مركز دولي للعلوم الكيميائية

 الملخص

مركز دويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية نشاء إبشأن  باكستاناستجابًة القرتاح تقّدمت به حكومة 
 ٢٠١٥ يونيو/حزيرانبعثة يف  أوفدت اليونسكو، يعمل حتت رعاية اليونسكو يف كراتشي بباكستان

وسيختص املركز الدويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية . ء املركز املقرتحجدوى إنشا يف إطار دراسة
 م الدعم يف هذا الصدد. يميائية والبيولوجية، كما سيقدّ يف جمال العلوم الكالتعاون الدويل ب

وحتتوي هذه الوثيقة على النتائج الرئيسية اليت توصلت إليها دراسة اجلدوى اخلاصة باملركز املقرتح. 
اجلزء  ١٨م/٣٧لة (الواردة يف الوثيقة املتكاملة املعدّ الشاملة و لالسرتاتيجية  طبقاً وأجري تقييم املركز 

 اليت وافق عليها املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني.األول) 

اللتني  ٨و ٥املادتني  أحكاماألول هلذه الوثيقة امللحق هلذا الغرض ويبّني  مشروع اتفاق أعدّ وقد 
ثار املالية اآلبيان رد يو اجلزء األول.  ١٨م/٣٧حتيدان عن االتفاق النموذجي الوارد يف الوثيقة 

  .٧إىل  ٤ات من الفقر واإلدارية يف 

 .٢٠اإلجراءات املتوّقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة

ها وفد رة العامة لليونسكو، عن طريقإىل املدي ، رسالة٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر حكومة باكستان يف  هتوجّ  - ١
والبيولوجية يف كراتشي بباكستان صفة مركز من نح اليونسكو املركَز الدويل للعلوم الكيميائية تقرتح فيها أن مت، الدائم
 بني العلومجماالت التفاعل يف لبحث والتدريب لالعامل النامي مراكز أفضل تفيد الرسالة بأن هذا املركز هو من و . ٢ الفئة

ل مثبات كيميائية هامة مركّ اكتشاف  بدف عدة ختصصاتجامعة بني  رائدة بحوثبيضطلم فوالبيولوجية، الكيميائية 
ميكن مبتكرة لرتكيب عناصر جديدة وبروتينات طرائق والبحث عن  اليت حتتوي عليها النباتات لتأكسدمضادات ا
 براءة اخرتاع ٢٠٠ حوايلعلى املركز حىت اليوم وحصل . ةالبيولوجيويف التكنولوجيا يف اكتشاف األدوية  استخدامها

وندوات وحلقات عمل مؤمترات دولية كربى للعلوم الكيميائية والبيولوجية م املركز الدويل باإلضافة إىل ذلك، ينظّ و . علمي
وتنظري الطيف املنتوجات الطبيعية والطب اجلزيئي ببدءًا عدة وبلدان أخرى وتعىن مبسائل تضم مشاركني من باكستان 

  إىل الكيمياء الطبية احلسابية. ووصوالً  ةوالتكنولوجيا النانومرتي

، على مساحة واسعة تتجاوز املائيت املركز الدويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية يف مباين جامعة كراتشي يقم مقرّ و  - ٢
ز كذلك مبحطة . واملركز جمهّ يف باكستان من أحدث معدات املخترباتوبعضًا  للبحوث خمتربياً  عاً جممّ  ١٢ يضمهو و  ،أْكر

لعناية باحليوانات اليت سيتم إجراء التجارب عليها، باإلضافة إىل قاعة ل مرافقو لتوليد الكهرباء وبيوت زجاجية لزراعة النباتات 
 املركز الدويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية بفضل ئنشأُ و . دويلومخس شقق ونزل  مؤمترات وجممم سكين يضم مخسني منزالً 

عام  مياءيللكمجال  إبراهيممجال اليت قامت ببناء معهد حسني  إبراهيمحسني  قدمتها كل من مؤسسةسخية خاصة هبات 
. ويشكل ٢٠٠٢عام  مركز بنجواين للطب اجلزيئي وأحباث الدواء تّيد شيتبنجواين ال لدكتوراجلمعية التذكارية ل، و ١٩٧٦

 ة املركزتتمثل مهمو بيولوجية. الدويل للعلوم الكيميائية وال املركزَ  التابعة هلماعشر  ان وخمتربات البحوث االثنان املعهداهذ
ربعني سنة األالسبم و . وعلى مدى يف منطقيت آسيا وأفريقيا إعداد باحثني ذوي كفاءات اتازة يف الال العلمييف الرئيسية 
 طالب على درجة املاسرت.  ١٠٠٠ طالب على درجة الدكتوراه وحواىل ٧٠٠ما يزيد عن حاز املاضية، 

يف حزيران/يونيو  والبيولوجية إىل مرافق املركز الدويل للعلوم الكيميائية بعثةً قر اليونسكو مبالربنامج  رسل أخصائيُّ وأَ  - ٣
 . كانت إجيابية  دراسة اجلدوىبأن نتائج  إثر هذه البعثة قطاع العلوم الطبيعيةه. وأفاد ئلتقييم جدوى إنشا ٢٠١٥

 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢النظر في جدوى إنشاء المركز المقترح كمركز من الفئة 

 البنية والوضع القانوني

 عن اليونسكو. يكون املركز مستقالً  - ٤

ضت فو و . اب اً خاص اً تنفيذي اً جملس متلك مؤسسة تابعة هلا وبوصفه نقابتهاعن طريق  املركز تشيأنشأت جامعة كراو  - ٥
صالحيات إدارية وقانونية ملمارسة وظائفه كما هو مطلوب بالنسبة ملراكز اليونسكو من  نقابة جامعة كراتشي إىل املركز
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 واملمتلكات العقاريةواقتناء املمتلكات املنقولة فيما خيص أهلية التعاقد واختاذ اإلجراءات القانونية  ال سيما، ٢ الفئة
 . العلمية اليت ينالو�اوالتصرف فيها. وتتوىل جامعة كراتشي مسؤولية منح طالب املركز الدرجات 

 اإلدارة

 سيكون للمركز جملس إدارة وأمانة.  - ٦

اعتماد القواعد واللوائح، وحتديد اإلجراءات املالية واإلدارية واإلجراءات املتعلقة مكلف بوهو : جملس اإلدارة (أ)
عن احلكومة  جملس اإلدارة اثالً أعضاء  وسيضمّ . موظفي املركز، وفقًا لقوانني البلدبإدارة شؤون 

باالنضمام إىل  واثلي الدول األعضاء اليت أرسلت إشعاراً  ،عن املديرة العامة لليونسكو واثالً  ،الباكستانية
اجلهتني  كل من  املركز، ومدير املركز، واثًال عن املسؤول األعلى يف، ونائب مدير جامعة كراتشي، و املركز

  الراعيتني للمركز.

دها املؤمتر العام يف لمبادئ التوجيهية اليت حدّ ل حتديد صالحيته وفقاً جملس اإلدارة و جتري عملية إنشاء و 
 .٩٣/م٣٧بالقرار  اجلزء األول) عمالً  ١٨م/٣٧يف الوثيقة الواردة (دورته السابعة والثالثني 

 وافق عليها جملس اإلدارة، كما أ�ا تعدّ يسرتاتيجية واخلطة السنوية اليت تنفيذ اال ترعى مسؤوليةوهي  األمانة: ب)(
التشاور مم عد ب جملس اإلدارةبقرار من  يُعنيَّ يرتأس األمانة املدير الذي و  عمل املركز. سنوية وتسّري التقارير ال

 املديرة العامة لليونسكو. 

 المالية المسائل

على ضوء . و وافقت حكومة باكستان على توفري كل املوارد املالية أو العينية الالزمة إلدارة املركز وحسن سري عمله - ٧
تبلغ اليوم أساسية موارد مالية  يف بلدهااملوجودة الفدرالية  العايلر حكومة باكستان عن طريق مفوضية التعليم ذلك، توفّ 

تكاليف البحوث واملرافق مبا يف ذلك أجور املوظفني و  الرتفيم فيها كل سنة لتغطيوسيتّم . سنوياً  مثانية مليون دوالر
ليونسكو ا تتكفلوال  وتكاليف دورة اجتماعات جملس اإلدارة.األساسية واالتصاالت وصيانة البنية  دماتواخلاملعدات 

 إدارية ألغراض مايليست ملزمة بتقدمي دعم ولري مسؤولة عن تشغيله وإدارته، أية التزامات مالية جتاه املركز، وهي غب
 .شاريماملأو األنشطة يف لتكالتغطية و  ومؤسسية

 األهداف - ٨

عل بني العلوم جاالت التفاواملتعلقني مبالقائمني على البحوث التعليم والتدريب مستوى عاٍل من توفري  •
 . الكيميائية والبيولوجية

لتعليم اإلقليمية ل عاهدملإىل االعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف جماالت  رفيعة املستوىخدمات استشارية  تقدمي •
 يف آسيا وأفريقيا.  رفيم املستوىال
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يف جمال العلوم الكيميائية والبيولوجية يف منطقة آسيا وعلى  للبحوث تعاونيةعن طريق برامج  روابطإقامة  •
 الدويل. الصعيد 

 .اومنطقة آسيلصناعات الكربى يف باكستان إىل ا متفق عليها دولياً و تقدمي خدمات حتليلية ذات جودة عاملية  •

 الوظائف

ويشتمل على تدريب كل سنة  اً باحث ٦٠الدكتوراه ألكثر من  شهادة متنح فيهدكتوراه لل ًا كبرياً املركز برناجم يدير - ٩
  والصناعية والكيمياء احليوية. يةبالعلوم الكيميائية والصيدل ذات الصلة عاملي اجلودة يف الاالت

كز مر  مبا فيها ،املوثوقيةمشهود هلا باجلودة و  يف العامل املراكز من أفضلصناعي التحليل للميلك املركز مراكز و  •
 ووحدة البحوث اإلكلينيكية. التكافؤ البيولوجي 

ركيد واملوز وغريها من و أزهار األمن  يف املركز عدة أصناف مزروعة خمربياً  البيولوجيةالتكنولوجيا قسم  أنتجو  •
الرواد  املزارعون من هذه االبتكاراتيستفيد و ، سويق العديد من هذه األصناف فعالً النباتات اهلامة. وقد مت ت

 .يف جماهلم

اخلاليا يف املخترب واخلدمات وإنتاج هارات، مثل البستنة امل على شىتاجلدد  ا من املتخرجنيالفً آب املركز ودرّ  •
املطلوبة يف سوق يف توفري املهارات  مبا يساهم، يةية والصيدلوالتحاليل الغذائالصيدلية وخدمات التشخيص 

 يف البلد.  العمل

 اإلقليمي والدوليعلى الصعيدين تأثير المركز 

للعلوم الكيميائية والبيولوجية مم عدد وافر من املعاهد من شىت أحناء أخذ التقرير يف االعتبار تعاون املركز الدويل  -١٠
منظمة املؤمتر  ها، ومن بينازٍ يفت املركز كمركز امتصنّ  ذائعة الصيتالاهليئات الدولية أن العديد من  وجدير بالذكرالعامل. 
نظمة مل التابم لتحليل مبيدات احلشراتاإلقليمي  ركزامل أيضاً  ادميية العامل الثالث للعلوم. وهذا املركز هومي وأكاإلسال

 ٢٠٠٤حصل املركز مرتني، عامي عن ذلك،  فضالً و نطقة شرق البحر األبيض املتوسط. مل واملخّصص ةالصحة العاملي
 . ألفضل املؤسسات يف هذا الال ها البنك اإلسالمي للتنميةنحمياليت العلوم والتكنولوجيا  جائزة، على ٢٠١٠و

يس السابق باكستان والرئالعلوم والتكنولوجيا السابق ب، وزير الرمحن ءعطا الربوفيسورم يقدّ على ذلك، عالوة و  -١١
عن املركز األعلى  احلايلَّ املسؤول  بصفته، الشاملةأهداف املركز  جتمم إرشادات اسرتاتيجية ورؤيةً ، ملفوضية التعليم العايل

على جائزة اليونسكو حائز الرمحن  عطاءوالربوفيسور جلسه التنفيذي. الدويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية وعضوا مب
إىل  م نصائحقدّ بالعلم من أجل التنمية الذي  رفيم املستوى املعينّ اليف الفريق  وهو كذلك عضوٌ  ١٩٩٩للعلوم لسنة 

 بشأن براجمها العلمية.  ٢٠١١ليونسكو عام ا
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 ر المركز في تنفيذ برامج المنظمةدو 

واملتمثلة  ٥م/٣٧الواردة يف الوثيقة  ،املركز وأهدافه مم أولويات اليونسكو يف جمال العلوم األساسية مهمةتتماشى  -١٢
تعزيز بناء املتعلقة ب ٢املتعلق ببناء القدرات املؤسسية يف العلوم واهلندسة، والنتيجة املنشودة  ٢يلي: حمور العمل  فيما

تكنولوجيات املعلومات وسائل منها استخدام جبملة  الطبيعية العلومالقدرات فيما خيص البحوث والتعليم يف جمال 
 )٤/م ٣٧سرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل (الوثيقة اهلدف االسرتاتيجي الرابم ال. وهي تتماشى أيضا مم واالتصاالت

اهلدف  وممالوطين واإلقليمي والعاملي، على املستوى واالبتكار  والتكنولوجياالعلوم  وسياسات نظمتعزيز يف املتمثل 
التنمية  اهلامة يف حتقيقلتحديات التصدي لتعزيز التعاون الدويل يف جمال العلوم بغية يف  لاملتمثاخلامس االسرتاتيجي 

 املستدامة.

ة علم قمّ تنظيم لالدويل للعلوم األساسية  اليونسكو برنامجاليت أجراها نشطة األويف اآلونة األخرية، ساهم املركز يف  -١٣
عت خالهلا للمرة األوىل مذكرة وقِّ  اليت )٢٠١٤البّلورات مبنطقة آسيا، كجزء من برامج السنة الدولية لعلم البّلورات (

عن  فضالً و علم البّلورات وتنقل الباحثني بني البلدان الثالثة. تعزيز  ة بني الصني واهلند وباكستان خبصوصتفاهم مشرتك
العلوم يف اهلند اتفاق تعاون بني أكادمييات على توقيم ال عمليةللعلوم الكيميائية والبيولوجية  ويلالداملركز ذلك، قاد 

بناء  الغاية منهاهذه األنشطة عن مبادرات  تنمّ و املشرتكة بني البلدين.  العلمية وباكستان يرمي إىل تعزيز إجراء البحوث
 السالم واارسة دبلوماسية العلوم. 

تشمل  دروساً جمانية مبستوى جامعي اإلنرتنت عربيوّفر  مركزاً املركز الدويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية يستضيف و  -١٤
 وحماضرات تفاعلية عن طريق مؤمترات إلكرتونية.  وموسعة إلكرتونية مفتوحةدروساً 

من الباحثات  هائالً  عدداً وعلى مدى العشر سنوات املاضية، استضاف املركز الدويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية  -١٥
على وزارة الشؤون  مرافق حبوث ذات جودة عاملية. وقد اقرتح املركز مؤخراً ر هلن فريقية، ووفّ القارة األمن  الواعدات

فريقيا جنوب أبلدان يف العلميات للنساء  دراسية منحٍ أساسي إلعطاء امج أن تبادر إىل وضم برناخلارجية الباكستانية 
 . الكربى الصحراء

 للعلوم األساسية، كما اقرتح الدويلاليونسكو لربنامج  االجتماعات النظاميةالستضافة وأعرب املركز عن استعداده  -١٦
 اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو يف جمال العلوم األساسية.  ٢الفئة  مراكز ةشبكلتنظيم اجتماع 

 ليونسكو على أنشطة المركزلالمحتمل  التأثير

لبحوث يف املركز. ويف إقليمية لبرامج استحداث  اإلسراع يفمن أجل اليونسكو اخلربة التنظيمية أن تقّدم  ميكن -١٧
تفضي إىل بناء السالم، مبعية تآزر على إقامة روابط  يصبح قادراً أن ميكن أيضًا ، ٢منح املركز صفة مركز من الفئة حال 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو يف جمال البحوث اإلقليمية البيوتكنولوجية والتعليم  ٢من مراكز الفئة قائم مركز آخر 
 والتدريب بنيودهلي. 
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 الخالصة

يف آخذًا اجلوانب القانونية والتنظيمية واإلدارية اخلاصة باملركز املقرتح،  األولامللحق  الواردة يفتتناول االختالفات  -١٨
اجلزء األول، والقوانني والنظم املعمول با يف مجهورية  ١٨/م ٣٧االعتبار مشروع االتفاق النموذجي الوارد يف الوثيقة 

فإن مشروع االتفاق ، ٢ا كمعهد من الفئة اإلسالمية. وبالنظر إىل اآللية املؤسسية اليت سُينشأ املعهد مبوجبه باكستان
 ١,٧الفقرة ألف  على ما جاء يف بناءً واالختالف التايل مقرتح املقرتح خيتلف عن االتفاق النموذجي يف بعض اجلوانب. 

 :املتكاملة فيما يتعلق باالتفاقو الشاملة من االسرتاتيجية 

األهلية بباالستقاللية الالزمة لتنفيذ أنشطتها و  ٢الفئة مراكز أن تتمتم  اجلزء األول، جيب ١٨م/٣٧بالوثيقة  عمالً 
ويشري  والتصرف فيها.املمتلكات العقارية و نقولة املمتلكات املالقانونية للتعاقد واختاذ اإلجراءات القانونية واقتناء 

من جامعة كراتشي. للعلوم الكيميائية والبيولوجية هو كيان ض، إىل أن املركز الدويل ٥االقرتاح الراهن، يف املادة 
مجهورية باكستان اإلسالمية،  يتمتم بالوضم القانوين والقدرة الالزمني ملمارسة مهامه وفقًا لقواننيوبالتايل، فهو 

والتصرف فيها، عن طريق جامعة   واملمتلكات العقاريةالقدرات الالزمة للتعاقد واقتناء املمتلكات املنقولة  سيما ال
رتتيب الدرجة املطلوبة من االستقاللية املنصوص عليها يف االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة ر هذا الوال يوفّ كراتشي. 

ر القدرات التنفيذية الالزمة يف إطار اآللية القانونية واملؤسسية القائمة (أي شخصيته القانونية اخلاصة)، إال أنه يوفّ 
  للمنظمة املضيفة.

يعمل  ٢إنشاء املركز الدويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية كمركز من الفئة باقرتاح املديرة العامة ب ترحّ وبالتايل،  -١٩
املديرة بقدرة السلطات احلكومية على  تقرّ . و  يف الفقرة السابقةاملبّني  االختالفعلى الرغم من حتت رعاية اليونسكو، 

، سيعود املركز مبنافم هامة على الدول ااثلحنو باملرافق الالزمة إلجراء البحوث والتدريب. وعلى املقرتح إمداد املركز 
 األعضاء. 

 مشروع القرار المقترح

 لعّل اللس التنفيذي يرغب، بناًء على ما تقدم، يف اعتماد قرار ينص على ما يلي: -٢٠

 إن اللس التنفيذي،

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق  ٢املتكاملة ملعاهد ومراكز الفئة و الشاملة باالسرتاتيجية  يذّكر إذ - ١
 ،٩٣م/٣٧بالقرار  عمالً  )اجلزء األول ١٨م/٣٧الوثيقة والثالثني ( السابعةعليها املؤمتر العام يف دورته 

الدويل للعلوم  ركزاملاليت تتضمن عرضاً حتليلياً القرتاح إنشاء  ،العاشراجلزء  ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  وقد درس - ٢
 يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢يائية والبيولوجية كمركز من الفئة الكيم
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، كمركز ادويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية على أراضيه باقرتاح حكومة باكستان إنشاء مركز بيرحّ إذ و  - ٣
 يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢من الفئة 

 ؛جات الواردة يف دراسة اجلدوى هذهتاباملالحظات واالستن حييط علماً  - ٤

بأن املركز املقرتح يفي باملبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة بإنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية  ويقرّ  - ٥
 ؛)٩٣م/٣٧)، اليت وافق عليها املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني (القرار ٢اليونسكو (الفئة 

للعلوم  الدويل ركزاملبأن يقوم املؤمتر العام، إبّان دورته الثامنة والثالثني، باملوافقة على إنشاء  يوصيو  - ٦
ومبنح املديرة العامة يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باكستان، كمركز من الفئة بكراتشي الكيميائية والبيولوجية يف  

 باكستان.ونسكو وحكومة اإلذن الالزم لتوقيم االتفاق املعّد هلذا الغرض بني الي
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ANNEX 

PROVISIONS DEVIATION FROM THE MODEL AGREEMENT 

 

Article 5 – Legal status 

1. The Centre shall be independent of UNESCO. 

2. The Centre, will exist under the framework of the University of Karachi and shall enjoy in the 
Islamic Republic of Pakistan, the functional autonomy necessary for the execution of its 
activities and the legal capacity: to contract; to institute legal proceedings; to acquire and 
dispose of movable and immovable property, through the University of Karachi. 

 

(…) 

 

Articles 1-4 and 6-20 are standard Agreement articles…. 
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ANNEXE 

Dispositions différant de l’accord type 

Article 5 – Statut juridique 

1. Le Centre est indépendant de l’UNESCO. 

2. Le Centre fait partie de l’Université de Karachi et jouit, sur le territoire de la République 
islamique du Pakistan, de l’autonomie fonctionnelle nécessaire pour l’exécution de ses 
activités ainsi que de la capacité juridique : de contracter, d’ester en justice, d’acquérir et 
aliéner des biens mobiliers et immobiliers, par l’intermédiaire de l’Université de Karachi. 

(…) 

Les articles 1 à 4 et 6 à 20 sont conformes à l’accord type. 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 عشر الحاديالجزء 

  
 ١/٩/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢المعاهد والمراكز من الفئة 

 عشر الحاديالجزء 

 المياه والموارد الحيوية لإلدارة المتكاملة لمستجمعات دولي مركز إنشاء
 بجمهورية إيران اإلسالمية طهران، في في المناطق القاحلة وشبه القاحلة

 الملخص

بناء على اقرتاح من حكومة مجهورية إيران اإلسالمية بشأن إنشاء مركز دويل لإلدارة املتكاملة 
ة يف مجهورية إيران اإلسالمية، ملستجمعات املياه واملوارد البيولوجية يف املناطق القاحلة وشبه القاحل

تقييم االقرتاح املتعلق وجرى  .ى إنشائهتقييم جدو ل ٢٠١٥ ويوني/بعثة تقنية يف حزيراناضطُلع ب
اليت بشأن إنشاء املعاهد واملراكز  ١٠٣م/٣٥ بإنشاء املركز على حنو يتفق مع املعايري احملددة يف القرار

ملعاهد املتكاملة و االسرتاتيجية الشاملة املذكرة التوجيهية لتطبيق مع و  ،رعاية اليونسكو حتتتعمل 
 اجلزء األول. ١٨م ت/١٩٠الوثيقة ق لحالواردة يف م ٢الفئة  ومراكز

نشاء إلشروط األساسية الستعرض ت يهالبعثة. و  بناء على ما مت يف تلكأعدت هذه الوثيقة وقد 
بني على إقامة هذا املركز تفاق االوقد أُعد مشروع األساس املنطقي لالقرتاح اإليراين.  عرضتاملركز، و 
ميكن االطالع و اجلزء األول،  ١٨م/٣٧لالتفاق النموذجي الوارد يف الوثيقة  وفقاً اليونسكو إيران و 

وترد اآلثار املالية واإلدارية املرتتبة على هذا االقرتاح يف لقطاع العلوم الطبيعية. يف املوقع الشبكي  عليه
 . ١٢الفقرة 

 .١٧ الفقرة يف املقرتح القرار اختاذها: التنفيذي اللس من املتوقع اإلجراءات
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 الخلفية 

 مستجمعات املياه منئات امل قاحلة،نطقة قاحلة وشبه م يقع يف باعتبارها بلداً  ،متتلك مجهورية إيران اإلسالمية - ١
فهو يتمتع بثراء وتنوع خرباته ، رارةاحلدرجات و  ملا يتسم به هذا البلد من تنوع البيئة واملناخ ونظراً  .الفرعية والبالغة الصغر

للموارد ستخدام املستدام واال، مبا يف ذلك التكيف مع الظروف املناخية الصعبة، احليويةستجمعات املياه واملوارد مب املتعلقة
اليت التارخيية  ياكل اهليدروليكيةواهل ،، ومجع املياه اجلوفيةهاحفظو ختزين األمطار  الوطنية يف جمالواملعارف  ،واملياه من الرتبة
 .اتر نحدملا علىوالتنمية الزراعية  ،على مدى قرون تكونت

املكتسبة يف واخلربة على نطاق واسع إدارة مستجمعات املياه ب اليت جيري تنفيذها فيما يتعلقنشطة األ واستناداً إىل - ٢
الدويل لإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه واملوارد  هامركز نشاء إحكومة مجهورية إيران اإلسالمية تقرتح ، هذا الصدد

كذلك ليكون  حتت رعاية اليونسكو يف طهران، و  يوضع ٢ الفئة اً منمركز ليكون لة، املناطق القاحلة وشبه القاح يف احليوية
 .يف املنطقة احليويةإدارة مستجمعات املياه واملوارد املتعلقة بلقضايا ملعاجلة ا منرباً 

 جمال والقدرات يفالفنية وتطوير وتبادل الدراية  القابلة للتطبيق نقل املعارف العلميةمهمة املركز املقرتح ب وتناط - ٣
، معها والتكيف من حدتا التخفيف يشملأحواض مستجمعات املياه، مبا  علىتغري املناخ اليت خيلفها  ثاراآل
الكوارث ذات الصلة و ، ةيف مستجمعات املياه مع الرتكيز على اإلدارة املتكامل احليويةملوارد إلدارة ا ة البيئيةاهليدرولوجيو 

أجل ، واملياه اجلوفية يف البيئة املتغرية، وندرة املياه، واملياه واملستوطنات البشرية يف املستقبل، من اهليدرولوجيالتغري باملياه و 
 .رفاه البشرب والنهوض احليويةلموارد لتعزيز التنمية املستدامة 

يف اضطُِلع ، ٢ الفئةمن راكز املو  معاهدللاملتكاملة و االسرتاتيجية الشاملة  مبراجعة املتعلق ٩٣م/٣٧  للقرارامتثاالً و  - ٤
 ذلك ضمنتو  .إنشاء هذا املركزمن عداد دراسة اجلدوى إلبزيارة دراسية  ٢٠١٥ وحزيران/يوني ١٨إىل  ١٦الفرتة من 

بحوث املياه اإلقليمية يف ب ذوي الصلةاجتماعات مع خمتلف اخلرباء واألخصائيني عقد و  ةخمتلفمراكز زيارات إىل ب القيام
 .إيران اإلسالميةمجهورية 

، ئهاملرتتبة على إنشارتقبة املثار واآل، اهجدو و  هنطاقو املركز املقرتح لفية خل الً يوحتلموجزاً  اً عرضهذه الوثيقة تضمن تو  - ٥
 .اليونسكوربامج بركز امللى الدول األعضاء وصلة ع باملنافع اليت تعودوال سيما فيما يتعلق 

 نظرة عامة على االقتراح

أهداف  السعي لتحقيقيهدف إىل هو و  .للبحث والتدريب إقليميو  دويل ربيهدف املركز إىل إقامة من :األهداف - ٦
 التالية: ةالبحث املقرتح

 ؛ية يف مستجمعات املياهيو احل دارة املواردإل البيئية الالزمةتوليد املعارف واملعلومات العلمية بشأن اهليدرولوجيا  •

 إدارة مستجمعات املياه؛مجيع جوانب  علىإجراء التدريب أثناء اخلدمة  •
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 حتسني مجع البيانات وحتليلها من أجل إدارة مستجمعات املياه؛ •

 يف أحواض مستجمعات املياه؛ احليويةوالبحث فيما يتعلق بإدارة املوارد  رفاتوسيع قاعدة املع •

 ؛هاوحتسين دارة مستجمعات املياهإلىل األطر املؤسسية إ اإلضافة •

 ؛مبناطق معينة لتكيف اخلاصلوضع اسرتاتيجيات  •

 ؛واملهين املؤسسيعلى الصعيدين بناء القدرات لة فعالأنشطة بضطالع اال •

سبل العيش وحفظ املوارد ب حنو كًال من األهداف املتعلقةأفضل على عاجل يت تاإلجراءات ال الرتكيز على •
 الطبيعية يف آسيا وعلى الصعيد الدويل؛

 ؛مستجمعات املياهيف  واملوارد املائية يضااألر من ملوارد ا تكاملحتسني  •

 إدارة مستجمعات املياه؛ن أجل النهوض باملعارف يف جمال تعزيز التعاون مع املؤسسات الدولية، م •

الاالت الرئيسية بعض يف املعارف من منظمة من خالل إجياد جمموعة  املركز هذه األهدافسوف حيقق  :المهام - ٧
دارة اإل )١( هي: م األنشطة املضطلع با يف إطار ثالثة مواضيع رئيسيةنظسي الغاية،، وحتقيقًا هلذه للبحث العلمي

اهليدرولوجيا البيئية ألغراض تسخري  )٣(ومعها،  التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف )٢( املتكاملة ملستجمعات املياه،
 احليوية.املوارد إدارة 

مجهورية إيران اإلسالمية على اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك حكومة وافقت : ههيكلو  للمركز المركز القانوني - ٨
يتمتع املركز وس .نشاء املركز حتت رعاية اليونسكوإلاليت قد تكون ضرورية  ،لمركز الدويلل ةمنظاحلالية امل واللوائحقوانني ال تعديل

سيتمتع و  .نشأة مبوجب التشريعات الوطنيةممؤسسة عامة باعتباره ملمارسة وظائفه  تنيلقانونية الالزمشخصية واألهلية االب
 .نفيذ الربامج واألنشطة اخلاصة بهنشاء وتإل الالزم الذايت باالستقاللسلطة حكومة مجهورية إيران اإلسالمية،  يف ظل ،ركزامل

عن  مسؤولة قانوناً تكون اليونسكو  لنضافة إىل ذلك، وباإل .هاعن كون مستقالً يت رعاية اليونسكو ولكنه سحتركز املعمل وسي
 .أي نوع، سواء كانت إدارية أو مالية أو غري ذلكمن تحمل أية مسؤوليات أو التزامات ت نلما أ�ا كاملركز،  

  ما يلي:سوف يشمل املركز فهيكل أما  - ٩

عن مسائل السياسة  فضالً  ،لمركزل املواضيعيةو املالية األنشطة توجيه اهليئة املسؤولة عن  : وهودارةاإلجملس  )١(
جملس اإلدارة أنشطة املركز وسيقرر  ها.ورصد هاوتقييم يهاواإلشراف عل ،العامة والتوجيه واألولويات

آسيا وأفريقيا،  يفجلهات املعنية الرئيسية ملالئم اا متثَّل فيها على النحوهيئة اللس  كونوسي .ويشرف عليها
 .يف مجهورية إيران اإلسالمية ذات الصلةؤسسات الشريكة وامل ٢فئة ال من األخرىاملراكز  ومدير  مبا يف ذلك

اللس العلمي: وهو اهليئة املناط با توجيه ومراقبة تنفيذ األنشطة العلمية للمركز واستعراضها ورصدها.  )٢(
 الدويل.ويضم اللس العلمي شبكات اليونسكو املرتبطة بالربنامج اهليدرولوجي 
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 األمانة: وهي اهليئة املسؤولة عن تسيري عمليات املركز. )٣(

ذلك املعدات املركز، مبا يف  منشآتتغطية تكاليف بحكومة مجهورية إيران اإلسالمية ستتكفل  :المسائل المالية -١٠
ن عضوية اليونسكو يف جملس عالناشئة  املهامتكاليف و وصيانة اهلياكل األساسية، األمانة  وموظفو  واملرافق واالتصاالت

عقد  وخباصةإضايف، تدريب تقدمي يف حالة أما  .جتديد االتفاقاتالتقييم املتعلقة بعملية أعمال إدارة املركز، وتكاليف 
 هذه التكاليف. ي املنظمات الشريكةتغطسوف فدورات دراسية قصرية، 

الرامية إىل تسريع وترية التقدم احملرز يف  هاجهودسيدعم املركز اليونسكو يف  :مجاالت التعاون مع اليونسكو -١١
 أهدافت الدولية واحمللية يف الوفاء باملساعدة إىل الوكاالإذ سيقدم ، من الربنامج اهليدرولوجي الدويل املرحلة الثامنة

تعزيز اخلربات لدويل  ربمناملركز مبثابة وسيعمل  املرحلة الثامنة للربنامج اهليدرولوجي الدويل.امج رب لاليونسكو االسرتاتيجية 
يف  سهمسييف مجهورية إيران اإلسالمية، و يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة  احليويةستجمعات املياه واملوارد مب فيما يتعلق

 .يف العاملاملائي تعزيز األمن  الرامية إىلأعمال اليونسكو 

محور ك املتمثلة يف العمل واليتهبالنظر إىل  تهواستدامقدرات املركز تعزيز لدعم التقين املطلوب الاليونسكو  وفرستو  -١٢
 .من خالل إقامة الروابط مع املؤسسات والوكاالت األخرىللمركز املساعدة  ستقدم، و املياه لبحوثإقليمي دويل و 

احمللي على الصعيدين التعاون واملشاريع البحثية القائمة مع اجلهات املاحنة واملؤسسات أوجه من األنشطة  فيدستوسوف ت
 .الحتياجات اإلقليميةاخلربات لتلبية اتكييف هذه و اخلربات الدولية، ب االستعانة ومن، والدويل

 لمركزلتأثير اإلقليمي أو الدولي ال

ستجمعات املياه مب املتعلقةبناء القدرات و البحث والتعليم برامج  إعدادواسعة يف خربة املركز سوف يكتسب  -١٣
تأثري على حداث املركز إلسعي وسي .يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة يف مجهورية إيران اإلسالمية احليويةواملوارد 

ستجمعات املياه مب ما تبذله من جهود حبثية تتعلقالصعيدين اإلقليمي والدويل من خالل مساعدة الدول األعضاء في
للتعلم  منصاتإنشاء و  ،تصميم الربامج ذات الصلةو  املناسبة،دراسات بال عن طريق االضطالع احليوية، وذلكواملوارد 

 .ونقل اخلربات واملعارف ،بتكرةاملفكار لألاملتبادل، وتوفري الزخم 

 اآلثار المالية واإلدارية

تكاليف اإلدارية الأما  ة.الربناجمي دارية أواإل تكاليفلتغطية الاليونسكو الدعم املايل ال تقدم ، ٩٣/م٣٧للقرار  وفقاً  -١٤
ترتبط وف فس، ٢من الفئة  مركزك يف حالة إنشائه، يف املستقبل ليونسكوا تتكبدهاأن  اليت يُتوقع املركز املتعلقة بتشغيل

 شبكات املؤسسات والوكاالت ذات الصلة متكنيو تقدمي املساعدة التقنية، حسب االقتضاء، لمع املركز  بأنشطة التواصل
 ها.بين فيما التنسيق من
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 ةمخات

ستجمعات املياه ويف تنفيذ مل احليويةوارد املتنمية اضطالعها باألحباث يف جمال لدول األعضاء يف لدعم إن تقدمي ال -١٥
 الربنامج اهليدرولوجي الدويلة من الثامناملرحلة هدف  لبلوغحامسة يتسم بأمهية التعليم وبناء القدرات ب ها اخلاصةبراجم

يف  احليويةإنشاء مركز دويل لإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه واملوارد املتعلق باالقرتاح و  .حتقيق األمن املائي املتمثل يف
على يفي  ،حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢فئة من ال اً مركز  بوصفهاملناطق القاحلة وشبه القاحلة يف مجهورية إيران اإلسالمية 

 .١٠٣/م٣٥رار يف الق احملددةبادئ املبحنو مرٍض 

مجهورية إيران اإلسالمية، تفاصيل طريق املشاورات بني اليونسكو وحكومة  عنمت إعداده اتفاق مشروع يوفر و  -١٦
 .لمركز املقرتحل عن اجلوانب القانونية والتنظيمية واإلداريةحتديداً  أكثر

 المقترح مشروع القرار

 :اختاذ القرار التايليف اللس التنفيذي  رغب، قد يتقّدميف ضوء ما  -١٧

 ،إن اللس التنفيذي

حتت رعاية عمل اليت ت ٢الفئة من راكز املة للمعاهد و عّدلتكاملة املاملو شاملة السرتاتيجية الاب يذّكرإذ  - ١
 ،٩٣م/٣٧القرار  اليت أقرها املؤمتر العام يف ،اليونسكو

والتأثري ليونسكو لاألولويات الربناجمية  يف ٢الفئة من راكز املباملسامهات اهلامة للمعاهد و  اً يط علمحيوإذ  - ٢
 ،قليمياإلأو  دويلال الذي ميكن أن حتدثه على الصعيدين

 ،املوارد املائيةاملتعلقة بوانب اجلكل جانب من  بشأنالبحوث إجراء بأمهية  سلميوإذ  - ٣

دويل لإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه مركز  إنشاءب XXI-4القرار  تتضمناليت  IHP/IC-XXI/3 الوثيقة وقد درس - ٤
 حتت رعاية اليونسكو، يعمل ٢من الفئة بوصفه مركزاً  يف إيران ية يف املناطق القاحلة وشبه القاحلةيو احلواملوارد 

 باقرتاح حكومة مجهورية إيران اإلسالمية؛ رحبي - ٥

 دوى؛اجلالحظات واالستنتاجات اليت خلصت إليها دراسة املب يط علماً حيو  - ٦

 باملتطلبات تفي ١٦/م ت١٩٧ اجلزء احلادي عشر من الوثيقة االعتبارات واالقرتاحات الواردة يف يرى أنو  - ٧
 لمركز اإلقليمي؛ل تهارعايليونسكو نح اكي متالالزمة ل

على إنشاء املركز الدويل لإلدارة املتكاملة  والثالثنيالثامنة  دورتهاملؤمتر العام يف  وافقبأن ي يوصيو  - ٨
، وأن يأذن يف مجهورية إيران اإلسالمية يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة احليويةملستجمعات املياه واملوارد 

 .املعّد هلذا الغرض التوقيع على مشروع االتفاقب ةالعام ةللمدير 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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Part XII 

 ١٦م ت/١٩٧ 
 الثاني عشرالجزء 

  
 ٧/٨/٢٠١٥باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢المعاهد والمراكز من الفئة 

 الجزء الثاني عشر

 مركز دولي للتدريب في مجال علم الفلك في شيانغ ماي بتايالند إنشاء

 الملخص

رعاية اليونسكو يف شيانغ بعلم الفلك  يف جماللتدريب دويل لند إنشاء مركز اقرتاح حكومة تايالعمًال ب
ركز امل تأسيس إمكانيةتقييم ل ٢٠١٤يناير كانون الثاين/اليونسكو يف  من بعثة  أوفدتتايالند، بماي 

يف  الدويلدعم التعاون يوأن م الفلك والفضاء و علتدريس تخصص يف جمال يأن املزمع ي من ذاملقرتح ال
 .اذا الال

مشروع اتفاق  صيغملركز املقرتح. وقد تأسيس اتتضمن اذه الوثيقة النتائج الرئيسية لدراسة جدوى و 
) ٩٣/م٣٧القرار ( السابعة والثالثنيالتفاق النموذجي املوحد الذي أقره املؤمتر العام يف دورته ل امتثاالً 

 الواردة يف تكاملةاملشاملة و السرتاتيجية الل وفقاً  لمركزلتقييم  وُأجري، اجلزء األول). ١٨/م٣٧(الوثيقة 
 .)٩٣م/٣٧ القرار( السابعة والثالثني تهدور  يفاا املؤمتر العام اليت أقر  ١٨/م٣٧ الوثيقة

 .٨و ٧و ٦اآلثار املالية واإلدارية يف الفقرات  وجيري تناول

 .٢٣لفقرة ااإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذاا: القرار املقرتح يف 
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 مقدمة

باعتباره تايالند، بعلم الفلك يف شيانغ ماي جمال يف  للتدريب مركز دويل إنشاءاقرتحت احلكومة امللكية التايلندية  - ١
من  ند رمسياً ألحباث والدراسات الفلكية يف تايالالوطين لعهد املطلب وقد رعاية اليونسكو. يعمل حتت  ٢من الفئة  اً مركز 
 جدوى بشأندراسة املنظمة  ير أن جتُ  ،الدائم ململكة تايالند لدى اليونسكو الوفدمن خالل  ة لليونسكو،العام ةاملدير 

معهد األحباث ، حبيث يكون تايالند يف ةفلكيرحاب املعهد الوطين لألحباث والدراسات اليف  ٢فئة من الإنشاء مركز 
 جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.علمي املدارس والطالب من ملو  نقل املعرفة للباحثني الشبابلمبثابة حمور 

اابل وعلماء و بور و أينشتاين بفضل استكشافات املاضية،  ائةيف السنوات امل طويالً  علم الفلك شوطاً ولقد قطع  - ٢
كشافات علم الفلك يف استبعض تتضمن بينما و . األخرى مو علشىت الوعلوم الطبيعة و  ين يف جمال علم الفلكخر ام آعظ

ملدارات سابية احلعمليات الاألرض، و كوكب مدار  و ، ةالشمسي ومةنظالعصور اكتشاف كواكب أخرى يف املمجيع 
أخرى اكتشافات فقد أُزيح الستار عن اجلاذبية الكونية، اكتشاف نيوتن إىل  وصوالً الكواكب اليت تفتق ذان كيبلر عنها 

كون اذا المدى غموض على لنا ربان ضى، واو ما يأي وقت م احلادي والعشرين أكثر من القرنخالل يف علم الفلك 
سنة دولية لعلم الفلك واليونسكو بوصفها الوكالة  ٢٠٠٩األمم املتحدة عام أعلنت ألمهية علم الفلك،  حقا. وإدراكاً 

 .يف اذا الال الرائدة

االحتاد أنشطة تنسيق مهمة كي يتوىل ند  ألحباث والدراسات الفلكية يف تايالالوطين لعهد على املختيار وقع االو  - ٣
 علم الفلك من أجل التنمية يف منطقة جنوب شرق آسيا. "لقد كان جنوب شرق آسيا دائماً اخلاصة بالفلكي الدويل 

شرق  ن قبيل شبكة علم الفلك يف جنوبمجاعات محيث تربان  ،لتعاون اإلقليمي يف جمال علم الفلكعلى ا رائعاً  مثاالً 
أكثر فعالية على حنو علم الفلك مثل جمال على إمكانية تطوير جنوب شرق آسيا رابطة علماء الفلك الشباب يف و آسيا 
من حيث ، وال سيما همريادي مدور بند ألحباث والدراسات الفلكية يف تايالالوطين لعهد قام امل. وقد بأسراا نطقةيف م

 ٢٠١٢ من عام ديسمربكانون األول/يف  حلكومة امللكية التايالندية اقرتحت ااألحباث وتنمية رأس املال البشري". و إجراء 
قطاع العلوم الطبيعية يف واقرتح علم الفلك. جمال لتدريب يف الشروع يف تأسيس مركز دويل للتزام باالاليونسكو على 

. للمشروع جدوى دراسةإجراء االقرتاح، اذا دعم سارت يف اجتاه  عدة مشاورات داخليةإجراء اليونسكو، بعد منظمة 
ألحباث والدراسات الفلكية يف الوطين لعهد بعثة لتفقد مرافق املبانكوك باليونسكو مكتب أخصائي الربامج يف وترأس 

 من عام أكتوبروتشرين األول/ سبتمربأيلول/ يذات صلة يف بانكوك خالل شهر أخرى ند ومؤسسات تايالشيانغ ماي ب
  اذا املركز.إنشاء تقييم جدوى بغية  ٢٠١٤ من عام ينايركانون الثاين/و  ٢٠١٣
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 المركز المقترح جدوى إنشاءالنظر في 

 قتراحاال نعامة علمحة 

 سريييف ت فريداً  دوراً  لعبوي من ناحية أخرى، هلام واإلثارةواإل ن ناحيةعلم الفلك بني العلم والتكنولوجيا مميزج  - ٤
 ويوفر الفلك باعتباره علمًا ملهمًا وجماًال حمفوفاً اء العامل. رجمجيع أ يفالتنمية املستدامة يف تعزيز التعليم وبناء القدرات و 

واجليولوجيا األحياء علوم الطبيعة والكيمياء و إىل  ًا ومشوقاً مثري َمدخًال ، تهطبيعبومتعدد التخصصات  تتحديابال
لكرتونيات متقدمة يف جمال اإل وأدقها على بلوغ أطوارالسماوية  راماحلاجة إىل دراسة أضعف األجوحتث والرياضيات. 

الفلسفية النزعات أعمق التطلعات الثقافية و  العوامل الفضائية إىل سرب غورالسعي  ويليبوالبصريات وتكنولوجيا املعلومات. 
التنمية يف مجيع من أجل علم الفلك دريس تعلى  ويُعترب احلثالشعور باملواطنة العاملية. أيضاً على فز قد حيُ و  ،جنسنا لبين

دولية لعلم الفلك سنة  ٢٠٠٩عام  . وكان إعالن األمم املتحدةالحتاد الفلكي الدويلالرئيسية لهام أحد املأحناء العامل 
(IYA2009)  الستعراض فرصة ساحنة وإقرار الربنامج العاملي الذي نظمه االحتاد الفلكي الدويل بالتعاون مع اليونسكو

رتبوية ووضع خطة تعليمية طويلة األجل تركز على استخدام علم الفلك لتحفيز بناء القدرات والتنمية السرتاتيجية اال
 .العاملية املستدامة

ركز يف أراضي ويُنشأ املتايالند. يف املعمول با لوائح لقوانني والا وفقركز : يؤسس املبنية المركز ووضعه القانوني - ٥
صالحية القانونية التالية: الصالحيات القانونية الالزمة ملمارسة وظائفه، ال سيما  تهأاليو  القانوين هوضعيُوطد تايالند، و 
 .والتصرف فيها وحيازة املمتلكات املنقولة وغري املنقولة إقامة الدعاوى القضائيةالتعاقد و 

 جملس إدارة وأمانة. سيكون للمركز: اإلدارة - ٦

قدمي عن ت اخلطة االسرتاتيجية السنوية للمركز، فضالً  اعتماد ةيمسؤوليُناط مبجلس اإلدارة : مجلس اإلدارة (أ)
يضم أعضاء جملس اإلدارة للتغيري كل ست سنوات، و وخيضع تشغيل املركز. الالزمني لالتوجيه واإلشراف 

 ؛رئيس اللسمنصب  يتوىلند، لألحباث الفلكية يف تايال وطينلمعهد اللاللس التنفيذي  عن اً واحد ممثالً 
 اجلغرافية ناطقاملميثلون مجيع الصيت  ذائعيدوليني ليونسكو، وستة خرباء وباحثني عن ا اً واحد ممثالً و 
 ليونسكو.ل

املؤمتر العام يف دورته   ااحدداليت املبادئ التوجيهية ب ه األساسيةمساتويقتدي تشكيل جملس اإلدارة و 
 ).١٨/م٣٧الوثيقة يف ( السابعة والثالثني

 جملس احملافظني، فضالً  يعتمدااتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية السنوية اليت  يةملركز مسؤولاأمانة يُناط ب: ألمانةا (ب)
من قبل رئيس  عنييُ عن تشغيل املركز، و  مسؤوالً يكون أس األمانة مدير يرت عن إعداد التقارير السنوية. و 

 جملس اإلدارة بالتشاور مع املدير العام لليونسكو.
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املركز عينية، إلدارة كانت أم مالية  الالزمة،  توفري مجيع املواردعلى ندية : وافقت احلكومة امللكية التايالالماليةلمسائل ا - ٧
غرض ل ندي سنوياً مليون بات تايال ٣٠توفري ما يقرب من وقد وافقت احلكومة امللكية التايالندية على . بهوحسن سري العمل 

رواتب موظفي األمانة. تسديد املعدات واملرافق واالتصاالت وصيانة البنية التحتية و ملة شاوتكاليف املرتبات،  نشآتملمتويل ا
ألحباث الوطين لعهد املث العلمية، من املصادر التالية: ميزانية احبدورة جملس اإلدارة ومشاريع األن قبيل أنشطة املركز، موُمتّول 

ملشاريع ارة العلوم والتكنولوجيا واحلكومة امللكية التايالندية لسداد تكاليف االتمويل املقًدم من وز  ؛ندوالدراسات الفلكية يف تايال
 مؤسسات أخرى مشاركة يف أنشطة املركز. ة منمقدّ البحثية/االستشارات، واملسامهات امل

وال ختضع التزامات مالية أي اليونسكو منظمة  ال يقع على عاتق: لليونسكوبالنسبة المالية واإلدارية  تبعاتال - ٨
 ها.أو مشاريع تهاأنشطلتنفيذ أو  املؤسسة دعم مايل ألغراضأي م قدّ ت، وال وإدارته تشغيل املركزنظري مساءلة ألي 

 األهداف والمهام:

 األهداف (أ) - ٩

 ؛الفلك يف التمع العاملي النهوض مبعايري تنمية علمث و احبتعزيز األ )١(

 ؛مهاراتموتنمية قدرات الباحثني اجلدد بناء  )٢(

 ؛مستويات أعلىعلى للدراسة  ب متهيداً لتعلم والتدرّ ة مواتية للطالب من أجل ابيئتوفري  )٣(

 ؛من خالل برامج التدريب والرصد الفلكي امعلمي املدارس وطالببني نشر املعرفة  )٤(

 احتياجات املركز.و تناسب دراسية مالئمة تمنااج وضع  )٥(

 وظائفال (ب)

جمال يف  همتابعة دراسات الدكتورا  علىرجينياخل، وتشجيع اترس/اجلامعاقدرات طالب املد بناء )١(
 خصيصًا هلم بغيةمصممة  من خالل دوراتعلم الفلك وعلوم الطبيعة الفلكية، وتدريب املعلمني 

 ،به بني عموم اجلمااري الصلة ذاتعلم الفلك والعلوم نشر 

معلمني من جنوب شرق آسيا وأفريقيا أمريكا اجلنوبية يف تدريب من خالل  املعرفة أو تشاطراا نقل )٢(
 ؛املركز الدويل

الفلك تدريس علم و  يبحثعمل الجنوب شرق آسيا التعاون يف جمال التعزيز شبكة علم الفلك يف  )٣(
علوم الطبيعة و علم الفلك البصري؛ و  ؛علم الفلكترددات يف املنطقة مع الرتكيز بشكل خاص على 

 الشمسية، علوم الطبيعةواألشعة الكونية و  ياتالنظرية وعلم الكونالفلكية 
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األنشطة  تيسريلالحتاد الفلكي الدويل  لعلم الفلك من أجل التنمية التابع املكتب اإلقليمييتوىل  )٤(
 نقل املعرفة. وتعبئة اجلهود الرامية إىلعلم الفلك، وإنشاء قناة اتصال أفضل جمال اجلارية والناشئة يف 

 الدويلبرناجمها خالل  وال سيما منمع اليونسكو،  على حنو وثيقركز تعاون امل: يمجاالت التعاون مع اليونسكو -١٠
وثائق والتنفيذ األنشطة اإلقليمية والدولية ذات الصلة املنصوص عليها يف برامج اليونسكو من أجل ساسية، األعلوم لل

والدول املعنية املنظمات اإلقليمية والدولية واملنظمات غري احلكومية بني املركز وبني  رتابطال سرييوت ،امليزانيةاخلاصة ب
 األعضاء يف اليونسكو.

 املعمول با يف قواننيالمبوجب  مستقالً  قانونياً  املركز املقرتح كياناً يشّكل : أسلوب العملالوضع القانوني و  -١١
ة واألالية القانونييكتسب املركز الوضع القانوين ستقالل الوظيفي الالزم ملمارسة أنشطته. وسوف ويتمتع باالتايالند، 

 ، وحيازة املمتلكات املنقولة وغري املنقولةوإقامة الدعاوى قانونيةالجراءات اإلاختاذ و د و لعقا اللذين خيوالنه سلطة إبرام
يف مبىن سرييبانيش، ند الفلكية يف تايال والدراسات لألحباث الوطيناملعهد ويؤسس املركز يف رحاب . والتصرف فيها

 كافةيستفيد من  و ، ٥٠٢٠٠ الربيدي قم، الر تايالندب شيانغ مايمبدينة اواي كايو، منطقة موانغ طريق  ١٩١ الكائن يف
لألحباث وطين املعهد الويضم . أن يفقد استقالليتهدون  ،واملوارداملوظفني املرافق واألمن و شاملة ، فيه التسهيالت املوجودة

فوق مستوى  اً مرت  ٢ ٤٥٧املقام على ارتفاع يبلغ  التايالنديبني جنباته املرصد الوطين ند الفلكية يف تايالوالدراسات 
علم الفلك وعلوم الطبيعة جمايل ألحباث املتقدمة يف ا للرؤية تتناسب ومتطلبات بديعةظروف حيث يتمتع بسطح البحر، 

على  يف علم الفلك البصري  اً من أكثر املرافق تقدم اً واحداملرصد الوطين التايالندي صبح نتظر أن يالفلكية. ومن امل
 .مستوى قارة آسيا

مشروع صيغ وقد . ملركز املقرتحاخلاصة بااجلوانب القانونية والتنظيمية واإلدارية ويتناول مشروع االتفاق كافة  -١٢
من خالل عملية  ،رعاية اليونسكوبعلم الفلك جمال للتدريب يف املقرتح  املركز الدويلاخلاص ب سالف الذكر تفاقاال

 ليونسكو.اندية وأمانة بني سلطات احلكومة امللكية التايالجرت تشاور 

 :وبرامجها أهداف اليونسكوالمركز و العالقة بين أنشطة 

لصاحل عليها والتدريب به  الصلة علم الفلك والعلوم ذاتحتت لواء ريادتا يف تدريس مشاركة اليونسكو تنضوي  -١٣
الضوء،  املقرتح املركزو اليونسكو بني العالقة تسلط . و للمنظمة يف اذا الصدد طويل األجل ثل التزاماً ومتالدول األعضاء 

شدد على البشرية وتيف حتقيق صاحل على مسامهات علم الفلك  ،لعلوم األساسيةلالدويل  اليونسكو من خالل برنامج
الدويل يف إطار عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة على الصعيد لفلك يف التنمية املستدامة أمهية علم ا

٢٠١٤-٢٠٠٥. 
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لقطاع العلوم التابع العلوم تدريس ب العنصر اخلاصضمن مباشر على حنو  هووظائفاملركز املقرتح قدرات وتندرج  -١٤
 املركز املقرتح ومن املؤمل أن يساعدلليونسكو.  تنياملقرتح ٥/مو  ٤/م تني اجلديدتنيقيالوثيف  تتوافق وما وردالطبيعية، و 
العلمية والتكنولوجية واخلدمات األساسية يف جمال علم الفلك.  ةتعزيز املساواة يف احلصول على املعرفعلى اليونسكو 

العاملني يف جمال علم لتمع  نيلعمالء التقليديا حباث اليت ُجترى برعاية املركزث الفلكية واألاحبنتائج األ وسوف تتجاوز
 الفلك.

يف إطار الربنامج العاملي الذي نظمه االحتاد الفلكي تابعة امل بأنشطةبط أنشطة املركز املقرتح تر من املقرر أن تو  -١٥
 نياهلدفحتقيق ذلك يف أن يساام ك)، و IYA2009السنة الدولية لعلم الفلك ( الدويل بالتعاون مع اليونسكو حتت مظلة

حتقيق اهلدف  يف أنشطة املركز أيضاً  تساام نومن املقرر أ. ٤م/٣٧يف الوثيقة  احملددةاألاداف  من ٥و ٤ نياالسرتاتيجي
 .٥م/٣٨ الوثيقة مشروعو  ٥م/٣٧ الوارد يف الوثيقةالثاين  الرئيسي لربنامجل ٢العمل  من حموراالسرتاتيجي الثاين 

 طيناملعهد الو التعاون اإلجيايب بني : أخذ التقرير بعني االعتبار اإلقليمي والدوليتأثير المركز على الصعيدين  -١٦
، على حد سواءعدد من البلدان املتقدمة والنامية ، و جنوب شرق آسياشبكة علم الفلك يف ند و لألحباث الفلكية يف تايال

املركز املقرتح تعاون ياجلنوب والشمال. ومن املتوقع أن بلدان دان اجلنوب وبني بني بلفيما تعزيز مفاايم التعاون الرامي إىل 
 :التالية الراسخةمع الشبكات الدولية واإلقليمية والوطنية 

ند: الفلكية يف تايالوالدراسات  لألحباث طينمذكرة تفاام مع املعهد الو  اليةاملعااد األجنبية التوقّعت  (أ)
ليفربول جون مورز، جامعة شيفيلد، جامعة وارويك، جامعة كارولينا الشمالية يف جامعة جامعة مانشسرت، 

 لفلكعلوم وتكنولوجيا امعهد ناجنينغ لو الفلكي، يونان الواليات املتحدة األمريكية، ومرصد ب تشابل ايل
لفضاء، علوم العلم الفلك و الكوري واملعهد مهورية الصني الشعبية، جب واملرصد الفلكي الوطيني، البصر 

لدراسة بنية الفلكية أحباث العلوم الطبيعية نام الوطنية، ومركز غجبامعة تشونالفلكية  كلية العلوم الطبيعيةو 
 اتن وأعضاء ايئو باحث سالفة الذكراملعااد يعمل يف امعة سيجونغ، مجهورية كوريا. و جب وتطوره الكون

اليت و  املرتبطة بذا الالية، والتوعية العامة العمل البحثي، واألجهزة الفلكإجناز وتطوير  همتدريس ميكن
 شبكة.التعاون داخل التسلط الضوء على 

يف الفلك لعلم شبكة بتأسيس  ٢٠٠٧عام بادر املعهد الوطين لألحباث والدراسات الفلكية يف تايالند  (ب)
بني الدول العشر األعضاء يف  يةالتعليماألنشطة و  البحثي ادفها يف تعزيز العملمتثل جنوب شرق آسيا 

مجهورية و دار السالم ومملكة كمبوديا ومجهورية فيتنام االشرتاكية  يجنوب شرق آسيا، واي دولة برونا
إندونيسيا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وماليزيا واحتاد ميامنار والفلبني ومجهورية سنغافورة وتايالند 

 علومالعلم الفلك و تدريس لتعاون يف جمال على ا اناتفق الطرفان املذكور . وقد مجهورية فيتنام االشرتاكيةو 
دويل خلق ترابط اجلهود التعاونية يف وسوف تساام املساواة واملنفعة املتبادلة. من ساس أعلى املتصلة به، 

 م.و العليف جمال ساعدة املتعاون و أجل الذكر من لاسالفة ملؤسسات بني ادائم 
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جامعة التالية: التعاون مع اجلامعات احمللية بند ألحباث والدراسات الفلكية يف تاياللوطين لاعهد التزم امل )ـ(ج
جامعة و جامعة األمري سونغكال، و  نارايسوانجامعة و جامعة شيانغ ماي و جامعة ماايدول و شواللونغكورن 

علم الفلك تضم التخصصات اليت تدرس يف منااجها  يتتكنولوجيا الللخون كاين، وجامعة سوراناري 
 داخل الشبكة احمللية. يالبحثالنشاط التدريس وتشجيع أساليب تعزيز  ، وذلك بغيةالفلكيةالعلوم الطبيعية و 

 من مساهمة اليونسكوالنتائج المرجوة 

ليونسكو ل الدولية ادافاألركز بشكل جيد مع تتسق أاداف امل: دور المركز في تنفيذ برامج المنظمة (أ) -١٧
االحتاد أولويات العلوم ونظم رصد األرض و  أاداف منظومة تدريسومع مومًا ع ةساسياأللعلوم اخلاصة با

يف اذا أحباث إجراء الفلك و  املتمثلة يف تدريس علمالفلك آسيا لعلوم جنوب شرق شبكة الفلكي الدويل و 
 ند.املركز يف مملكة تايالتدشني ر قاعدة صلبة لتوفّ الال، واي 

اخلربة منظمة اليونسكو تقدم من املقرر أن : لمساهمة اليونسكو في أنشطة المركز األثر المحتمل (ب)
أيضاً مبثابة اليونسكو تكون سوف و . ةاألولي هتشغيلعملية  حفزو املركز إنشاء على  حثلالالزمة لالتنظيمية 

مما يشّكل ، بعمله ومنظمات دولية ومؤسسات علمية ذات صلة أخرى بلدانو  جسر يصل بني املركز
 لنجاح املركز. أساسياً  عنصراً 

عزى ، ويُ ضئيلةركز امل من جراء تأسيساليونسكو هلا تتعرض من احملتمل أن املخاطر اليت تُعترب : المخاطر )جـ(
ومرافق  مالئمةتوفري بنية حتتية  للمركز من خاللندية ذلك يف املقام األول إىل دعم احلكومة امللكية التايال

 درجة عالية من التخصص.على وموظفني 

 :تقييم موجز لالقتراح المقدم

وتضمن ند. ملكة تايالمبعلم الفلك جمال لتدريب يف دويل لمربر قوي إلنشاء مركز  وجودأظهرت دراسة اجلدوى  -١٨
. األادافبلوغ تلك واضحة املعامل ل واألساليب املوضوعة بعناية جمموعة من األادافاخلاص بإنشاء اذا املركز قرتاح اال

رعاية املنشأة ب الثانية فئةمعااد واملراكز من التكاملة للاملشاملة السرتاتيجية االاملركز املقرتح مع وتتوافق أاداف ومقاصد 
 .السابعة والثالثني اليت اعتمداا املؤمتر العام يف دورته ،اليونسكو

لسنة الدولية لعلم اتابعة ذات الصلة مبنسكو من شأنه أن يساعد على حتقيق العديد من أاداف اليو واذا املركز  -١٩
 الفلك.

جنوب شرق آسيا وأفريقيا ودول الدول األعضاء يف نقل املعرفة إىل عملية دعم باملركز املقرتح  ومن املزمع أن يقوم -٢٠
 .الالتينيةأمريكا 
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من خالل متويل له إنشاء املركز املقرتح وبتقدمي دعم مايل كبري ب اً قوي اً ندية التزامت احلكومة امللكية التايالبدوقد أ -٢١
 على أساس سنوي. تهأنشط

 االستنتاجات

بأن السلطات تُقر و ، ندتايال مبملكةعلم الفلك يف جمال لتدريب دويل لاقرتاح إنشاء مركز ب ةالعام ةترحب املدير  -٢٢
فوائد عود بركز سيبأن املو  الالزمني، والتدريب بغية إجراء األحباث وفري التسهيالت الالزمة للمركز املقرتحستقوم بتاحلكومية 

 لدول األعضاء.على اهمة م

 مشروع القرار المقترح

 بناًء على ما تقّدم، قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد قرار يصاغ نصه على النحو التايل: -٢٣

 إن اللس التنفيذي،

رعاية  اليت تعمل حتت ٢من الفئة راكز واملمعااد للتكاملة واملشاملة السرتاتيجية بوثيقة اال إذ يذّكر - ١
 ،)٩٣م/٣٧ القرار( السابعة والثالثنياملؤمتر العام يف دورته  أقراااليت  ،اليونسكو

القرتاح إنشاء مركز دويل  اً حتليلي يت تتضمن عرضاً الاجلزء الثاين عشر،  ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  وقد درس - ٢
 ؛رعاية اليونسكو يعمل حتت ٢من الفئة  اً مركز باعتباره علم الفلك جمال للتدريب يف 

على أراضيها، علم الفلك جمال مركز دويل للتدريب يف  إنشاءندية احلكومة امللكية التايالباقرتاح  وإذ يرحب - ٣
 ،رعاية اليونسكو يعمل حتت ٢الفئة مركزاً من باعتباره 

 ،اذهدراسة اجلدوى  الواردة يفاملالحظات واالستنتاجات ب حييط علماً  - ٤

ليونسكو ملنح ا اليت وضعتها تفي بالشروطدراسة اجلدوى  العتبارات واملقرتحات الواردة يفأن ا ىير وإذ  - ٥
 ،رعايتها للمركز الدويل

علم الفلك جمال إنشاء مركز دويل للتدريب يف باملوافقة على  والثالثنيالثامنة املؤمتر العام يف دورته  يوصي - ٦
لتوقيع على اب ةالعام ةلمدير ل يأذنبأن و  ،تايالندبرعاية اليونسكو يف شيانغ ماي  يعمل حتت ٢من الفئة 

  ندية.بني اليونسكو واحلكومة امللكية التايال املعّد هلذا الغرضتفاق اال

 طُبعت اذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 عشر الثالثالجزء 

  
 ١١/٨/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢لفئة امعاهد ومراكز 

 عشر الثالثالجزء 

 الخاص بالدراسات العليا إنشاء مركز دولي للبحوث والتدريب
 في هانوي بفيتنام في مجال الفيزياء

 الملخص

األكادميية الفيتنامية للعلم دويل للفيزياء يف ال فيتنام نشاء مركزإلاستجابًة لالقرتاح الذي قدمته حكومة مجهورية فيتنام االشرتاكية 
املركز إنشاء يعمل حتت رعاية اليونسكو، أُوفدت بعثة لتقييم جدوى  ٢بوصفه مركزًا من الفئة  يف هانوي بفيتنام والتكنولوجيا

 املقرتح.

يف جمال الفيزياء األساسية والتطبيقية يف  لعمليات التبادل للبحوث والتدريب وجممعاً  إنشاؤه مركزاً املركز املقرتح  كونوسي
سيكون املركز و أقل البلدان منوًا يف أفريقيا. لصاحل  همة خاصةفضًال عن اضطالعه مبرابطة أمم جنوب شرق آسيا،  بلدان

املنظمة األوروبية للبحوث النووية واملركز ك  الفيزياءب املعنيةنظمات كربى امللتعزيز التعاون اإلقليمي مع  حمفًال أيضًا املقرتح 
حكومة فيتنام  تعهدالدويل الستددام أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاتا يف الشرق األوسط. وت

احلكومة  شطة املركز املقرتح، وذلك وفقًا للقرار اليت اختذتهأنتمويل دوالر أمريكي سنويًا ل ٥٠٠ ٠٠٠ زهاءبتدصيص 
 .٢٠١٥مارس آذار/ ٢٤يف يف هذا الصدد الفيتنامية 

الوثيقة الشروط األساسية اليت ال بد من توافرها إلنشاء املركز، كما تبني األسس العلمية واملؤسسية اليت  هوتستعرض هذ
مشروع اتفاق بني اليونسكو وحكومة فيتنام وفقًا لالتفاق  وقد أُعدّ  يستند إليها االقرتاح الذي قدمته حكومة فيتنام.

والذي ميكن االطالع عليه يف القسم املدصص  دورته السابعة والثالثني النموذجي املوحد، الذي وافق عليه املؤمتر العام يف
وُأجريت دراسة اجلدوى وفقًا لالسرتاتيجية . )٩٣م/٣٧لقطاع العلوم الطبيعية يف موقع اليونسكو على شبكة اإلنرتنت (القرار 

وترد اآلثار املالية  .)٩٣م/٣٧الثالثني (القرار ) اليت وافق عليها املؤمتر العام يف دورته السابعة و ١٨م/٣٧الشاملة واملتكاملة (
 .١٦إىل  ١١واإلدارية املرتتبة على هذا االقرتاح يف الفقرات 

 .١٨اإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة

م والتكنولوجيا بتكليف من حكومة فيتنام بزيارة و ، قام وفد من وزارة العل٢٠١٤أكتوبر يف تشرين األول/ - ١
ومركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية. كما قام هذا الوفد بزيارة  الربنامج الدويل للعلوم األساسية وال سّيمااليونسكو، 

شباط/ فرباير  ٢٥. ويف املنشآتلالطالع على طريقة عمل هذه  اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من مراكز الفئة  عدد
يف  (املشار إليه فيما يلي باسم "املركز")نشاء مركز فيتنام الدويل للفيزياء ، قدمت حكومة فيتنام اقرتاحًا إل٢٠١٥

يعمل حتت رعاية اليونسكو. وطلبت  ٢مركزًا من الفئة  وصفههانوي ب يف األكادميية الفيتنامية للعلم والتكنولوجيا
 .التنفيذي لمجلسل املائة بعد والتسعني السابعةالدورة  أعمال جدول يف السلطات الفيتنامية إدراج هذا البند

يف الفرتة أُجريت دراسة اجلدوى و وأُوفدت بعثة تقنية من اليونسكو إىل هانوي بفيتنام لزيارة موقع املركز املقرتح.  - ٢
، ٢) ملعاهد ومراكز الفئة ١٨م/٣٧املتكاملة (الشاملة و رتاتيجية ، وفقاً لالس٢٠١٥يونيو حزيران/ ٢٠إىل  ١٤من املمتدة 

واللس  املعنيةاليت وافق عليها املؤمتر العام لليونسكو يف دورته السابعة والثالثني، ونـُّفذت بالتشاور مع السلطات الفيتنامية 
ج الدويل للعلوم األساسية. وخُلص اللس العلمي للربنامج الدويل للعلوم األساسية، يف اجتماعه التاسع، العلمي للربنام

يف هذه الوثيقة النتائج  ردتو إىل أن اقرتاح إنشاء املركز يستحق دعم املنظمة، وأوصى ب ن ينظر اللس التنفيذي فيه. 
 .ستنتاجات املتعلقة بدراسة اجلدوىواال

م والتكنولوجيا، و مشاورات مع جلنة ضمت وزير العلأثناء وجودها يف فيتنام،  ،لليونسكو التقنيةالبعثة  تجر وأ - ٣
لليونسكو، ونائب مدير األكادميية الفيتنامية للعلم  الفيتنامية الوطنية جنةللّ م والتكنولوجيا، واألمني العام و ونائب وزير العل

، ومكتب اليونسكو يف هانوي وجمموعة الباحثني الفيزيائيني الفيتناميني الذين املركز املقرتح) ؤويستوالتكنولوجيا (اليت 
بوصفه  فيتنام يفاملركز إلنشاء  ت ييدهم التام. وأكد هؤالء مجيعاً اً وثيق تعاوناً يتعاونون معه سسيعملون يف املركز املقرتح، أو 

 يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢مركزاً من الفئة 

 المركز المقترحالنظر في جدوى 

 الخلفية

احمللي على الصعيدين با  املتعلقةالفيزياء األساسية والتطبيقية والتكنولوجيات  الجمالتطورات املؤاتية يف استناداً إىل  - ٤
 :ومنها ما يليواإلقليمي، 

ويشمل يف أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا،  ونظرائهم الدولينيبني الفيزيائيني الفيتناميني  التعاونتزايد عمليات  •
املنظمة كمراكز عاملية مرموقة  عن طريق واسعة النطاق يف جتارب وأنشطة تعاونية دولية املشاركة  هذا األمر

 روسيا؛ب سويسرا، واملعهد املشرتك للبحوث النووية يف دوبناب األوروبية للبحوث النووية يف جنيف
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ونظرائهم وثيق بني الفيزيائيني الفيتناميني التعاون ال بفضلقة جنوب شرق آسيا حدوث تطورات إجيابية يف منط •
 ؛يف الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا

 ؛على الصعيد العامليالتعاون يف جمال الفيزياء  أمهيةو الفيزيائية البحوث جمال يف فيتنام تزايد أمهية إجنازات  •

م والتكنولوجيا والتعليم والتدريب باعتبارها عوامل حتفز النمو االقتصادي و للعل األساسيةباألدوار  اإلقرار •
وتساهم يف عملية التنمية يف املنطقة، وهو ما أكدته املديرة العامة  ،الوطينعلى الصعيد والتنمية املستدامة 

 ؛لليونسكو واحلكومة الفيتنامية

ويل للعلوم األساسية واملركز الدويل للفيزياء النظرية، بني الباحثني الفيتناميني والربنامج الد وثيق تعاونوجود  •
يف جمال ، فضًال عن كراسي اليونسكو اجلامعية ٢وأكادميية العلوم للعامل النامي، ومراكز الفيزياء من الفئة 

 ،العلوم األساسية والتطبيقية

تطوير ودعم برامج اليونسكو كيفية حتسني  إىل نطاق البحوث والتعليم يف جمال الفيزياء، و  توسيعوسعياً إىل مواصلة  - ٥
األكادميية الفيتنامية  يف مركز فيتنام الدويل للفيزياء إنشاء اقرتاح الفيتنامية احلكومةقدمت يف املنطقة،  الفيزياءاملتعلقة ب

 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة للعلم والتكنولوجيا بوصفه مركزاً 

 أهداف المركز المقترح

املسامهة يف تطوير الفيزياء والاالت املتعلقة با يف املنطقة،  تضم أهدافإىل حتقيق املركز املقرتح  سيسعى - ٦
البحوث والتعليم والتدريب والتوعية على بعن طريق االضطالع ب نشطة خاصة إجناز برامج اليونسكو  واملساعدة على

 :من أجل ما يلي على وجه اخلصوص اإلقليمي الصعيد

عمليات  وعن طريقلفيزياء لفيتنام وثيق مع معهد التعاون اللبحوث العلمية بتنشيط ال الظروف املؤاتيةتيئة  (أ)
 املشاريع يف واملشاركة والدولية الوطنية املؤسسات مع التعاون وسيكونأكادميية قصرية وطويلة األجل.  تبادل

 ؛املركز امجنبر الدولية جزءاً ال يتجزأ من  البحثية

وحلقات  تنظيم حلقات دراسية عن طريق مركز دويل لبناء القدرات يف جمال الفيزياء النظرية والتطبيقية إجياد (ب)
 ؛عمل

 املاجستري درجَيت خاصة ب دراسية دوراتيشتمل على الفيزياء  جمال يفمستمر  متقدم تدريب توفري (جـ)
 ؛والدكتوراه

يف الفيزياء األساسية املعلومات فيما بني املتدصصني لعمليات تبادل  وجممعمركز للبحوث والتدريب  إجياد (د)
عمليات يسري تتمثل يف ت مبهمة خاصة ضطالعواالوالتطبيقية يف بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا، 

 ؛مع أفريقيا يف جمال الفيزياء التبادل
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كربى املنظمات املعنية بالفيزياء كاملنظمة األوروبية للبحوث النووية واملركز   للتعاون اإلقليمي مع حمفلإجياد  (هـ)
، واملركز الدويل الستددام أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاتا يف الشرق األوسط

 ؛يزر، واملعهد املشرتك للبحوث النوويةللّ  اآلسيوي

واجلامعات الفيتنامية، فضًال  األكادميية الفيتنامية للعلم والتكنولوجياو  حفز رأس املال العلمي ملعهد الفيزياء (و)
 ؛األكثر تقدماً  للبحوث العلمية مؤاتيةتيئة بيئة من أجل ، الباحثني يف البلدان األخرىعن 

 بش ن عمل ومؤمتراتدراسية وحلقات حلقات تضم على سبيل املثال  توعيةلل  نشطةاالضطالع ب (ز)
 ألولويات اإلقليمية.مع االيونسكو و  برامجوتتوافق مع  ،البحوث

 :ما يلي على الرتكيز مع القدرات، لبناءإقليمية  أنشطةإعداد دورات تدريبية و  يف املقرتح املركز وظائف تتمثلو  - ٧

 موظفو تنفيذها يتوىلاليت ، البحوث العلميةاألنشطة المتقدمة للتدريب وتنمية القدرات عن طريق  ) أ(
 اللخومن  والدولية الوطنية املؤسسات مع بالتعاونالزائرون ملدة قصرية أو طويلة،  الباحثونو  الدائمون املركز

 الدولية؛املشاركة يف املشاريع البحثية 

 مع يتوىل املركز إعدادها بالتعاونقصرية املدة أنشطة  عن طريق ونقل المعارف الفعاليات العلمية تنظيم ) ب(
الفيزياء وتطبيقاتا، وميكن أن تضم  وكراسي اليونسكو اجلامعية يف جمال ٢مراكز اليونسكو من الفئة 

 .مع برامج اليونسكو تتوافقحلقات عمل أو مؤمترات أو ندوات بش ن مواضيع 

 األساسية والبنى الموقع

اليت تضم قاعة  ،الفيزياءمعهد سيتسىن للمركز املقرتح االنتفاع مبرافق األكادميية الفيتنامية للعلم والتكنولوجيا ومرافق  - ٨
اإلنرتنت. وسيتيح موقعه مزودة مبعدات مسعية بصرية تسع عدة مئات من املشاركني، ومعدات حاسوبية موصولة بشبكة 

علمية  حسابية عملياتإجراء يتيح الذي  اخلاص بااسوب احل كذلك إىل مركز، و األكادميية الوصول بيسر إىل مكتبة
 تغطية مجيع تكاليف الُبىن األساسية.احلكومة الفيتنامية  . وستتوىلالنطاق واسعة

شارع  ١٠مبىن معهد الفيزياء الواقع يف  وهويّسر التعاون واالبتكار، يعلمي  جممعإنشاء املركز املقرتح يف  سيجريو  - ٩
 الفيزياء.عهد جديد ملإىل مبىن  ٢٠١٦يف عام املعهد  قلسينُ و دينه يف هانوي.  داو تان مبقاطعة با

 الوضع القانوني وطريقة العمل

األكادميية الفيتنامية للعلم يتمتع بوضع قانوين مستقل. وستتوىل و  ،للبحوث اً مركز فيتنام الدويل للفيزياء مركز يكون  -١٠
معظم مراكز البحوث يف فيتنام. وسيوفر معهد ش نه يف ذلك ش ن اجلوانب اإلدارية للمركز،  كلمسؤولية   والتكنولوجيا

املركز يف مبانيه. وستتوىل حكومة فيتنام توفري املوارد املالية الالزمة إلنشاء  وسيؤويالفيزياء املوظفني العلميني الالزمني، 
 .تهوتنفيذ أنشط هاملركز املقرتح وتشغيل
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 اإلدارة

 أمانة.و  لفيزياءلجملس علمي وسيكون له أيضاً  دارة.اإل جملستتمثل يف واحدة  رئاسية هيئةستكون للمركز  -١١

 أولوياتو  ربامجباختاذ القرارات اخلاصة بو  األنشطةكل   اإلشراف العام على بوظيفة اإلدارة جملسقوم سي ) أ(
ممثلني  جملس اإلدارة سيضمركز. و املالعلمي ومدير  لسال أعضاء اختياروسيتوىل جملس اإلدارة . املركز

 :املعنية كما يليللجهات 

 ؛ألكادميية الفيتنامية للعلم والتكنولوجياممثل واحد ل −

 ؛الفيزياء عهدمل واحد ممثل −

 ممثل واحد للربنامج الدويل للعلوم األساسية؛ - −

 ؛النظرية للفيزياء الدويل لمركزممثل واحد ل −

 ؛هانوي يف اليونسكو كتبمل واحد ممثل −

 املركز. يف مشارك آخر بلد يأل واحد ممثل −

 .جملس اإلدارة اجتماعاتكل   تكاليف تغطيةاملركز  وسيتوىل

أولوياته العلمية.  ويسدي املشورة بش ن للمركزاألنشطة العلمية السنوية ّّدد اللس العلمي للفيزياء  ) ب(
 .الفيزياء من حبوث يف جمال ويت لف هذا اللس من عشرة علماء مرموقني على دراية مبا ُجيرى يف املنطقة

وستت لف األمانة من مدير يتوىل مسؤولية اإلشراف على أنشطة مركز فيتنام الدويل للفيزياء وتعيني موظفي  (جـ)
 .جملس اإلدارة معاألمانة ونائب املدير، وذلك بالتشاور 

 المسائل المالية

وسيكون يف معهد الفيزياء.  عن طريقلمركز لالالزمني ىن األساسية واملوظفني الدائمني ستوفر حكومة فيتنام البُ  -١٢
 أو حبثية شاريعخاصة مب اقرتاحات تقدميعن طريق  والدولية تمويل اإلقليميةال وكاالت منأموال  علىاحلصول  املركزوسع 

 تدريبية.

 .املقرتح املركز أنشطةمويل لت سنوياً  أمريكي دوالر ٥٠٠ ٠٠٠زهاء  فيتنام حكومة ستدصصا تقدم، مّ ع وفضالً  -١٣

 .تقدمي تربعات للمركز على اخلاص والقطاع والدولية الوطنيةاهليئات احلكومية  فيتنام حكومة ستشجعو  -١٤
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 اآلثار المالية واإلدارية بالنسبة إلى اليونسكو

وال تقدم اليونسكو للمركز أي  ،تهوإدار  متعلقة بتشغيل املركز ماليةأو مسؤوليات  التزاماتة أي اليونسكوتتحمل  ال -١٥
 دارية.لتغطية تكاليفه اإل مايل دعم

 عالقة المركز بأهداف اليونسكو وبرامجها وتأثيره المتوقع

على املركز الدويل للفيزياء النظرية والربنامج الدويل للعلوم األساسية، سيتعاون املركز مع اليونسكو، وال سّيما مع  -١٦
الصعيد الوطين واإلقليمي ية إىل بناء القدرات على الفيزياء تساهم يف أعمال اليونسكو الرامإعداد أنشطة يف جمال 

مع إعطاء األولوية لبلدان جنوب شرق آسيا واحمليط اهلادي. وتضم مهام املركز أيضًا تقدمي املساعدة ألقل  ،والدويل
 البلدان منواً يف أفريقيا.

 شبكةوال سّيما مع  ،املعنيني بعمله اليونسكو شركاء مع تعاون وعالقات شراكات إقامة إىلاملركز  وسيسعى -١٧
 .يف جمال الفيزياء االمتياز وشبكات املتدصصة املؤسساتوغريها من  ٢ الفئة ومراكز لليونسكو اجلامعية الكراسي

 مشروع القرار المقترح

 :النظر يف القرار التايل يفلعل اللس التنفيذي يرغب، بناًء على ما تقدم،  -١٨

 إن اللس التنفيذي،

مركز اليت تقّدم موجزًا حتليليًا لالقرتاح اخلاص بإنشاء  ،الثالث عشر اجلزء ١٦/تم ١٩٧الوثيقة  وقد درس - ١
بوصفه مركزًا من  يف هانوي بفيتنام دويل للبحوث والتدريب اخلاص بالدراسات العليا يف جمال الفيزياء

 يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢ الفئة

 يف جمال العلوم األساسية،على أمهية التعاون الدويل واإلقليمي لبناء القدرات البشرية واملؤسسية  يشدد وإذ - ٢

 باالقرتاح الذي قدمته حكومة فيتنام، ويرحب - ٣

 األساسية، لعلومالدويل ل ربنامجال إطار يف املركز إنشاءيتيحها  اليتاملهمة  العمل فرصب نوهوي - ٤

 رعاية حتت تعمل اليت واملراكز املعاهد إنشاءاملتعلقة ب واملعايري التوجيهية باملبادئ يفي املقرتح املركز ب ن ويقرّ  - ٥
 )،٩٣م/٣٧القرار ( والثالثني السابعة دورته يف العام املؤمتر عليها وافق اليت )،٢ (الفئة اليونسكو

مركز دويل للبحوث والتدريب  إنشاء على، باملوافقة والثالثني الثامنة دورته، إبّان العام املؤمتر يقومب ن  يوصي - ٦
يعمل حتت رعاية  ٢بوصفه مركزًا من الفئة  يف هانوي بفيتنام اخلاص بالدراسات العليا يف جمال الفيزياء

 .فيتنام وحكومة اليونسكو بني الغرض هلذا املعدّ  االتفاق توقيعاإلذن الالزم ل العامة ديرةمبنح املو ، اليونسكو

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 التنفيذي المجلس
 املائة بعد والتسعون السابعة الدورة
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 ١٦ت/ م١٩٧ 
 عشررابع ال الجزء

  
 ١١/٨/٢٠١٥ باريس، 

 إجنليزي األصل:
 

 

 املؤقت األعمال جدول من ١٦ البند

 ٢معاهد ومراكز الفئة 

 عشر الرابع الجزء

 الخاص بالدراسات العليا والتدريب للبحوث دولي مركز إنشاء
 بفيتنام هانوي في في مجال الرياضيات

 الملخص
مركز فيتنام الدويل للبحوث والتدريب اخلاص  نشاءإل االشرتاكية فيتنام مجهورية حكومة قدمته الذي لالقرتاح استجابةً 

 جدوى لتقييم بعثة أُوفدت اليونسكو، رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من مركزاً  بوصفه بالدراسات العليا يف جمال الرياضيات
 املقرتح. املركزإنشاء 

 والتدريب للبحوث مركزاً  والتكنولوجيا، للعلم الفيتنامية األكادميية يف إنشاؤه عتزمامل للرياضيات، املقرتح املركز كونوسي
 املركز خصائص ومن آسيا. شرق جنوب أمم رابطة منطقة يف والتطبيقية األساسية الرياضيات جمال يف للمبادالتوجممعًا 
 يُقام األجل قصري حراك برنامج خالل من الرياضيات يف متخصصني أفريقيني باحثني الستضافة سيكرَّس أنه املقرتح

 يف النساء شراكبإ االلتزام ىاألخر  املقرتح املركز أهداف وتضم األساسية. للعلوم الدويلاليونسكو  برنامج مع بالتعاون
 باو نغو ومنهم الفيتناميني، الرياضيات لعلماء املتميزة التارخيية اإلجنازات وتؤكد الرياضيات. جمال البحث والتدريب يف

 توليها اليت املرموقة املكانة الدويل، الرياضيات أوملبياد يف ذهبيتني ومبيداليتني ٢٠١٢ عام فيلدز مبيدالية فاز الذي تشاو
 ومن والدويل. اإلقليمي الصعيدين علىاخلاصة بالرياضيات  لمبادالتلو  الرياضيات جمال يفوالتدريب  للبحوث فيتنام

 زهاء فيتنام حكومة ستخصص األساسية، والبىن التوظيف جمايل يف املستمر الدعم إىل باإلضافة أنه، بالذكر اجلدير
 املقرتح. املركز أنشطة مويللت سنوياً  أمريكي دوالر ٥٠٠ ٠٠٠

 اليت واملؤسسية العلمية األسس تبنيو  املركز، إلنشاء توافرها من بد ال اليت األساسية الشروط الوثيقة هذه وتستعرض
 لالتفاق وفقاً  فيتنام وحكومة اليونسكو بني اتفاق مشروع أُعد وقد فيتنام. حكومة قدمته الذي االقرتاح إليها يستند

 يف القسمالذي ميكن االطالع عليه و  والثالثني السابعة دورته يف العام املؤمتر عليه وافق الذي املوحد، النموذجي
 اجلدوى دراسة وُأجريت ).٩٣م/٣٧القرار ( اإلنرتنت شبكةعلى يف موقع اليونسكو  الطبيعية العلوم لقطاع املخصص

 (القرار والثالثني السابعة دورته يف العام املؤمتر عليها وافق اليت )١٨م/٣٧( الشاملة واملتكاملة لالسرتاتيجية وفقاً 
 .١٦ إىل ١١ الفقرات يف االقرتاح هذا على املرتتبة واإلدارية املالية اآلثار وترد ).٩٣م/٣٧

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

 والتكنولوجيا مو العل وزارة من وفد قام ،٢٠١٤ األول/أكتوبر تشرين ١١ إىل ٤ من املمتدة الفرتة يف - ١
 الدويل السالم عبد ومركز األساسية للعلوم الدويل الربنامجوال سّيما  اليونسكو، بزيارة فيتنام حكومة من بتكليف
 على لالطالع اليونسكو رعاية حتت تعمل اليت ٢ الفئة مراكز منعدد  بزيارة الوفد هذا قام كما النظرية. للفيزياء
 الدويل فيتنام مركز نشاءإل اقرتاحاً  فيتنام حكومة قدمت ،٢٠١٥ شباط/فرباير ٢٥ ويف .املنشآت هذه عمل طريقة

"مركز فيتنام الدويل (املشار إليه فيما يلي باسم  الرياضيات جمال يفاخلاص بالدراسات العليا  والتدريب للبحوث
 من مركزاً  وصفهب بفيتنام هانوي يف والتكنولوجيا للعلم الفيتنامية كادمييةألا يف"املركز") للرياضيات" أو باسم 

 السابعة الدورة أعمال جدول يف البند هذا إدراج الفيتنامية السلطات وطلبت اليونسكو. رعاية حتت يعمل ٢ الفئة
 التنفيذي. للمجلس املائة بعد والتسعني

 إىل ١٤ من املمتدة الفرتة يف املقرتح املركز موقع لزيارة بفيتنام هانوي إىل اليونسكو من تقنية بعثة وأُوفدت - ٢
 ملعاهد )١٨م/٣٧( الشاملة واملتكاملة لالسرتاتيجية وفقاً  اجلدوى دراسة ُأجريت وقد .٢٠١٥ حزيران/يونيو ٢٠

 السلطات مع بالتشاور ونـُّفذت والثالثني، السابعة دورته يف لليونسكو العام املؤمتر عليها وافق اليت ،٢ الفئة ومراكز
 للعلوم الدويل للربنامج العلمي اللس وخُلص األساسية. للعلوم الدويل للربنامج العلمي واللس عنيةامل الفيتنامية

 اللس ينظر بأن وأوصى املنظمة، دعم يستحق املركز إنشاء اقرتاح أن إىل التاسع، اجتماعه يف األساسية،
 .ىاجلدو  بدراسة املتعلقة واالستنتاجات النتائج الوثيقة هذه يف ردتو  فيه. التنفيذي

 والتكنولوجيا مو العل وزير ضمت جلنة مع مشاوراتأثناء وجودها يف فيتنام،  ،لليونسكو التقنية البعثة تجر وأ - ٣
 الفيتنامية األكادميية مدير ونائب لليونسكو، الفيتنامية الوطنية جنةللّ  العام واألمني والتكنولوجيا، مو العل وزير ونائب
من علماء  وجمموعة ،هانوي يف اليونسكو ومكتب فيتنام، يف الرياضيات معهد باحثيو  ومدير ،والتكنولوجيا للعلم

تأييدهم  مجيعاً  هؤالء وأكد .اً وثيق تعاوناً  معه يتعاونونس أو املقرتح املركز يف سيعملون الذين الفيتناميني الرياضيات
 اليونسكو. رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من مركزاً  بوصفه فيتنام يف املركز إلنشاء التام

 المقترح المركزإنشاء  جدوى في النظر

 الخلفية

 :يلي ما ومنها ،واإلقليمي الوطين الصعيدين على الرياضيات جمال يف املؤاتيةالتطورات  استناداً إىل - ٤

 جمال يف والتدريب البحوث يف أوجه التقدماملتعلقة باملعلومات  تبادلعمليات و  ،التعاونعمليات  تزايد •
بالرياضيات الدولية املعنية  ؤسساتاملو  الدوليني نظرائهمو  الفيتنامينيعلماء الرياضيات  بني ،الرياضيات

 ؛أفريقيايف و  ،آسيا شرق جنوب أمم رابطة بلدانيف و  ،آسيا وشرق الشمالية وأمريكا أوروبا يف
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 األعضاء والدول فيتنام بني الرياضيات جمال يف واملبادالت والتدريب البحوث إلجراء الفرص فراتو  •
 ؛آسيا شرق جنوب أمم رابطة يف األخرى

 الرياضيات، جمال يف والتدريب التعليمب اخلاصة القدرات بناء على فيتنام وحكومة اليونسكو تركيز •
 ؛اليومية احلياة ويف التمع يف الرياضيات مهيةأل الناس وتقديرإدراك  تعزيز ضرورة على وكذلك

 الدويل واملركز األساسية للعلوم الدويل لربنامجاو  الفيتناميني علماء الرياضيات بني وثيق تعاون وجود •
 من أخرىومعاهد  ومراكز النامي، للعامل العلوم وأكادميية ،بفرنسا نيس يف والتطبيقية البحتة للرياضيات

 ،الرياضيات جماليف  اجلامعية ليونسكوا كراسي عن فضالً  ،٢ الفئة

 اليونسكو برامج دعم بغية الرياضيات جمال يف والتعليم والتدريب البحوث نطاق توسيع مواصلةسعيًا إىل و  - ٥
 األكادميية يف مركز فيتنام الدويل للرياضيات إنشاء اقرتاح الفيتنامية احلكومة قدمت املنطقة، يف بالرياضيات املتعلقة

 اليونسكو. رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من مركزاً  بوصفه والتكنولوجيا للعلم الفيتنامية

 المقترح المركز أهداف

 بربامج االرتقاء وإىل والتطبيقية، البحتة الرياضيات تطوير مواصلة يف املسامهة إىل املقرتح املركز سيسعى - ٦
 على الرياضيات جمال يف والتوعية والتدريب والتعليم البحوثب عن طريق االضطالع بأنشطة خاصة اليونسكو

 :صوصاخل جهمن أجل ما يلي على و  والدويل واإلقليمي الوطين الصعيد

 كونوسي األجل. طويلةالو  قصريةال األكادميية املبادالت خالل من مبتكرةو  سليمة حبوث إجراء تعزيز (أ)
 من يتجزأ ال جزءاً  الدولية البحثية املشاريع يف واملشاركة والدولية الوطنية املؤسسات مع التعاون

 ؛املركز امجنبر 

ومنها على  الرياضيات، جمال يف الطليعية املواضيع خيص فيما تدريبية دورات تنظيمو  حبوث إجراء (ب)
 مثل اإلقليمية، االهتمامات على تطبيقاتاو  املنتظمة، غري وامليكانيكا الدينامية النظم املثال سبيل
 ؛القريبة احمليطات تياراتلمناذج وضع 

 املاجستري درجيتخاصة ب دراسية دوراتتنظيم عن طريق  الرياضيات جمال يف تقدمامل تدريبال توفري (جـ)
 ؛أفريقيا منالقادمون  الطالب فيهم نمب واألجانب الفيتناميني للطالب وإتاحتها والدكتوراه

 ومعهد والتكنولوجيا، للعلم الفيتنامية األكادمييةو  الرياضيات، ملعهد والتدريب البحث قدرات حفز )(د
 املؤسسات عن فضالً  فيتنام، يف األخرى واجلامعات الرياضيات، جمال يف املتقدمة للدراسات فيتنام

 ؛الدويل الصعيد وعلى املنطقة يف بالرياضيات ءاالرتقا أجل املساعدة علىمن  اخلارجية،
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 آسيا، شرق جنوب أمم رابطة يف األعضاء الدول شباباملتخصصني يف الرياضيات من  دعم )(هـ
ني الذين ميلكون مواهب فريقياأل الشباب ومساندة ،املتخصصات يف الرياضيات الشابات ماسيّ  وال

 بني املساواةيف و  أفريقيا املتمثلتني يف العامتني اليونسكو ييتو أول مع متاشياً  يف جمال الرياضيات
 اجلنسني.

وتتوافق  ،للطالب ؤمتراتوم عمل وحلقات ندوات تنظيمعلى  ملتتش توعيةلل أنشطةب االضطالع )(و
 الرياضيات. بتعليم اخلاصة اليونسكو برامجمع 

 وضعتُ  األجل قصرية حراك برامج خالل من الرياضيات جمال يف األفريقيني الباحثني استضافة )(ز
 األساسية. للعلوم الدويل الربنامج مع بالتعاون

 :يلي ما على الرتكيز مع ،القدرات لبناءإقليمية  أنشطةو  تدريبية دورات إعداد يف املقرتح املركز وظائف تتمثلو  - ٧

 تنفيذها يتوىلاليت  ،والتطبيقية البحتة الرياضيات مجال في المتقدمة ثيةوالبح يةلتدريبألنشطة اا (أ)
 الوطنية املؤسسات مع بالتعاون، طويلة أو قصرية ةملد الزائرون واحملاضرون الدائمون املركز موظفو

 ؛والدولية واإلقليمية الوطنية البحثية املبادراتمع القائمني على و  والدولية واإلقليمية

 معهدمع  بالتعاونإعدادها املركز  يتوىل أنشطة عن طريق المعارفونقل  العلميةالفعاليات  تنظيم (ب)
 للعلم الفيتنامية واألكادميية الرياضيات جمال يف املتقدمة للدراسات فيتنام ومعهد الرياضيات

 ٢ الفئة من اليونسكو كزا مر مع  وكذلك والتطبيقية، البحتة للرياضيات الدويل واملركز والتكنولوجيا
 وندوات وحماضرات ومؤمترات عمل حلقات تضمو  الرياضيات،يف جمال  اجلامعية اليونسكو وكراسي
 اليونسكو. برامج مع تتوافق

 األساسية والبنى موقعال

 سيتسىنو  الرياضيات. معهد مع واالبتكار املباشر التعاون تعزيز شأنه من موقع يف املقرتح املركز إنشاءيُعتزم  - ٨
 بصرية مسعية مبعدات مزودة قاعة ضمت اليت ،والتكنولوجيا للعلم الفيتنامية األكادميية رافقمب االنتفاع املقرتح للمركز
احلاسوب ومركز ألكادميية، اومكتبة  اإلنرتنت، موصولة بشبكةحاسوبية  ومعدات املشاركني، من مئات عدة تسع

 للعلمالفيتنامية  األكادميية وستتوىل النطاق. واسعة حسابية عملياتإجراء  يتيح الذي اخلاص باألكادميية
 األساسية. ىنالبُ  تكاليف مجيع تغطية والتكنولوجيا
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 العمل وطريقة القانوني الوضع

 اليونسكو. عن مستقالً  املركز يكون - ٩

 يةباالستقالل االشرتاكية فيتنام مجهورية أراضي على املركز يتمتعو  املركز. إنشاء الفيتنامية احلكومة تتوىلو  -١٠
 :الالزمة ملا يلي القانونية األهليةبو  وظائفهللقيام ب الضرورية ةالوظيفي

 ؛التعاقد -
 القانونية؛ اإلجراءات اختاذ -
 .فيها والتصرف واملمتلكات العقارية املنقولة املمتلكات اقتناء -

 اإلدارة

 ،فضًال عن ذلكمن املقرر أن يكون له، و  دارة.اإل جملس تتمثل يفواحدة  رئاسية هيئة ستكون للمركز -١١
 .وأمانة للرياضياتعلمي  جملس

 ربامجب قرارات اخلاصةاختاذ البو  األنشطةكل  على العام اإلشراف بوظيفة اإلدارة جملس قومسي (أ)
 .ركزامل ومدير لرياضياتالعلمي ل لسال أعضاء اختيار وسيتوىل جملس اإلدارة .املركز أولوياتو 
 :املعنية كما يليممثلني للجهات  جملس اإلدارة سيضمو 

 ؛والتدريب الرتبية وزارةل واحد ممثل -

 ؛والتكنولوجيا للعلم الفيتنامية ألكادمييةل واحد ممثل -

 ؛الرياضيات عهدمل واحد ممثل -

 ؛األساسية للعلوم الدويل لربنامجل واحد ممثل -

 ؛النظرية للفيزياء الدويل لمركزل واحد ممثل -

 ؛هانوي يف اليونسكو كتبمل واحد ممثل -

 املركز. يف مشارك آخر بلد يأل واحد ممثل -

 .جملس اإلدارة اجتماعاتكل   تكاليف تغطيةاملركز  وسيتوىل

 املشورة سديوي للمركز السنوية يةوالتعليم يةوالتدريب ثيةالبح نشطةاأل رياضياتعلمي للال لسال ّددحي (ب)
ا مب دراية على الرياضيات جمال يف مرموقني علماء عشرة من اللس هذا ويتألف أولوياته. بشأن
 .الرياضيات جمال يف حبوثمن  الدويل الصعيد وعلى املنطقة يفُجيرى 
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 املركز مدير ونائب األمانة موظفي ويعّني  املركز أنشطة مجيع على يشرف مدير من املركز أمانة تتألف (جـ)
 .جملس اإلدارة مع بالتشاور

 المالية المسائل

 وسيكون يف وسع الدائمني. موظفيهتكاليف و  للمركز األساسية البىنتكاليف  متويل فيتنام حكومة ستتوىل -١٢
 حبثية شاريعخاصة مب اقرتاحات تقدمي عن طريق والدولية اإلقليميةتمويل ال وكاالت منأموال  علىاحلصول  املركز

 تدريبية. أو

 املقرتح. املركز أنشطة مويللت سنوياً  أمريكي دوالر ٥٠٠ ٠٠٠ زهاء فيتنام حكومة ستخصصو  -١٣

 .لمركزل تقدمي تربعات على اخلاص والقطاع والدولية الوطنية احلكومية اهليئات فيتنام حكومة ستشجعو  -١٤

 اليونسكو إلى بالنسبة واإلدارية المالية اآلثار

وال تقدم اليونسكو  ،تهوإدار  املركز تشغيلمتعلقة ب ماليةأو مسؤوليات  التزامات ةأي اليونسكو تتحمل ال -١٥
 دارية.اإل هلتغطية تكاليف مايل دعم أيللمركز 

 المتوقع وتأثيره وبرامجها اليونسكو بأهداف المركز عالقة

 جمال يف أنشطة إعداد على األساسية، للعلوم الدويل الربنامج مع ماسيّ  وال اليونسكو، مع ركزامل سيتعاون -١٦
 إعطاء مع والدويل، واإلقليمي الوطين الصعيد على القدرات بناء إىل الرامية اليونسكو أعمال يف تساهم الرياضيات

 أفريقيا. يف منواً  البلدان قلأل املساعدة تقدميأيضاً  ركزامل مهام تضمو  .ياهلاد واحمليط آسيا شرق جنوب لبلدان األولوية

 شبكة وال سّيما مع ،بعمله املعنيني اليونسكو شركاء مع تعاون وعالقات شراكات إقامة إىل ركزامل وسيسعى -١٧
 .االمتياز وشبكات املتخصصة املؤسسات وغريها من ٢ الفئة ومراكز لليونسكو اجلامعية الكراسي

 المقترح القرار مشروع

 :التايل القرارالنظر يف  يرغب، بناًء على ما تقدم، يف التنفيذي اللس لعلّ  -١٨

 التنفيذي، اللس إن

اخلاص بإنشاء  القرتاحل حتليلياً  موجزاً  قّدمت اليت الرابع عشر، اجلزء ١٦/ت م١٩٧ الوثيقة درس وقد - ١
 بوصفه مركز دويل للبحوث والتدريب اخلاص بالدراسات العليا يف جمال الرياضيات يف هانوي بفيتنام

 اليونسكو، رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من مركزاً 
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ث اخلاصة بالبح واملؤسسية البشرية القدرات لبناء واإلقليمي الدويل التعاون أمهية على يشدد وإذ - ٢
 ،والتطبيقية البحتة رياضياتال جمال يفوالتعليم والتدريب 

 فيتنام، حكومة قدمته الذي باالقرتاح ويرحب - ٣

 األساسية، لعلومل الدويل ربنامجال إطار يف املركز إنشاء يتيحها اليت املهمة العمل فرصب نوهوي - ٤

 تعمل اليت واملراكز املعاهد إنشاءب املتعلقة واملعايري التوجيهية باملبادئ يفي املقرتح املركز بأن ويقرّ  - ٥
القرار ( والثالثني السابعة دورته يف العام املؤمتر عليها وافق اليت )،٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت
 )،٩٣م/٣٧

مركز دويل للبحوث  إنشاء علىباملوافقة  ،والثالثني الثامنة دورته إبّان ،العام املؤمتر يقومبأن  يوصي - ٦
 ٢ الفئة من مركزاً  بوصفه يف هانوي بفيتنام والتدريب اخلاص بالدراسات العليا يف جمال الرياضيات

 بني الغرض هلذا املعدّ  االتفاق توقيعاإلذن الالزم ل العامة ديرةنح املمبو  اليونسكو، رعاية حتت يعمل
 فيتنام. وحكومة اليونسكو

 

 بعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعهطُ 



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 عشرالجزء الخامس 

  
 ٦/٨/٢٠١٥باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢لفئة امراكز معاهد و 

 عشر الخامسالجزء 

 جمهورية الصين الشعبيةب في بيجين لتعليم الهندسةإنشاء مركز دولي 

 الملخص

االقرتاح الذي قدمته مجهورية الصني  ىم فيه جدو حتتوي هذه الوثيقة على تقرير للمديرة العامة تقيّ 
الشروط األساسية  وتستعرض هذه الوثيقة الشعبية بشأن إنشاء مركز دويل لتعليم اهلندسة يف بيجني.

  األسس العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح الصني.تبّني و اليت ال بد من توافرها إلنشاء املركز، 

ولكنها ال متس السياسة  ١٣و ١٢يف الفقرتني  املرتتبة على هذا االقرتاحدارية اآلثار املالية واإل وترد
 العامة.

  .٢٥اإلجراءاا املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 

الوارد مشروع اتفاق بني اليونسكو وحكومة مجهورية الصني الشعبية وفقًا لالتفاق النموذجي  عدّ أُ وقد 
يف القسم املخصص لقطاع العلوم الطبيعية ، وميكن االطالع عليه ١٨م/٣٧الوثيقة اجلزء األول من يف 

 اإلنرتنت. شبكةعلى يف موقم اليونسكو 
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  المقدمة 

يعمل حتت رعاية  اً مركز  وصفهاقرتحت مجهورية الصني الشعبية على املديرة العامة إنشاء مركز دويل لتعليم اهلندسة ب - ١
بإجياز هذه الوثيقة  تبّني و  .التحديدبمركزاً دوليًا معنيًا بتعليم اهلندسة  حىت اآلن مل تنشئ اليونسكوو ). ٢(الفئة  اليونسكو

 خلفية هذا االقرتاح واألسس اليت يستند إليها، واألهداف والربامج اخلاصة باملركز املقرتح، ومدى أمهية املركز بالنسبة لربامج
واصلة مل قراراختاذ اللس التنفيذي من وسُيلتمس إجراءها.  املديرة العامة طلبتاليت  ىاليونسكو، فضًال عن دراسة اجلدو 

نغهوا، اليت عملية إنشاء املركز حتت رعاية اليونسكو. وقدمت مجهورية الصني الشعبية هذا الطلب بالشراكة مم جامعة تسي
الرفيعة  ستشاريةاالكادميية األؤسسة امل، وهي لهندسةل اجلامعاا يف الصني، واألكادميية الصينية ىيُعرتف بأ�ا من أرق

 يف الصني.للعلوم اهلندسية والتكنولوجيا  املستوى

وتتعل  اهلندسة ممارساا يقوم با بنو البشر، مستخدمني النظرياا العلمية والتكنولوجيا لبناء عامل جديد، وذلك  - ٢
البقاء والتنمية. وتضطلم التكنولوجياا اهلندسية بدور حاسم يف النمو االقتصادي، وهو ما بينته التجربة  سعيًا إىل

 الناشئة. اإلمنائية لكل من الصني وسائر البلدان

 جيممو بتكاراا التكنولوجية يف جمال اهلندسة. وينطوي تعليم اهلندسة على تدريب املهندسني، وكذلك تيسري اال - ٣
النمو االقتصادي للبلدان. حتقي  بأمهية حامسة لتنمية املوارد البشرية و  بالتايل يتسمو اهلندسة والتعليم، بني تعليم اهلندسة 

 ويقوم تعليم اهلندسة بدور ال غىن عنه يف تعزيز بناء القدراا من أجل حتقي  التنمية املستدامة.

من حيث اجلودة واإلنصاف يف مجيم أرجاء العامل. وإذا مل تُتخذ تدابري  سريةعويواجه تعليم اهلندسة حتدياا  - ٤
ثورة الذي يتمّيز ب، العصر اجلديدهذا يف تسم تبني البلدان النامية والبلدان املتقدمة س ملوجودةا فجوة االستدامةفعالة، فإن 

  علمية وتكنولوجية جديدة.

يف  أساسيأنه "كان للهندسة والتكنولوجيا دور  )٢٠١٠الصادر يف عام ( اهلندسة شأنبتقرير اليونسكو  بّني و  - ٥
 ". واقرتحوحتقي  التنمية املستدامة، فضًال عن تضيي  الفجوة املعرفية احلد من الفقرو  تلبية االحتياجاا البشرية األساسية

ربم ما زال زهاء ينبغي اختاذها لتعزيز تعليم اهلندسة واالبتكار. ومم ذلك، اليت واسعة النطاق الالتقرير سلسلة من التدابري 
وتفيد  األوبئة والبطالة والتلوث البيئي، فضًال عن نضوب مصادر الطاقة.من الفقر و  يف الوقت الراهن يعانونسكان العامل 
للتمكن  مليون مهندس وتقين جديد ٢,٥حنو  تحتاج إىلسوحدها  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أن منطقةبالتقديراا 
املياه النظيفة  صول علىبل احلسُ اخلاصة بتحسني هداف التنمية املستدامة املقبلة وأاألهداف اإلمنائية لأللفية من حتقي  

جنوب فريقيا أاملزيد من املهندسني والتقنيني يف منطقة تدريب بّد لنا من وال الصرف الصحي. ُسبل االنتفاع خبدماا و 
 .ن أجل حتقي  ذلكم الصحراء الكربى

تسينغهوا إنشاء "املركز الدويل لتعليم اهلندسة" يف  لهندسة وجامعةلاألكادميية الصينية  تويف هذا السياق، اقرتح - ٦
، مم والقطاع الصناعي االبتكار والتعاون بني اجلامعاا علىيف املقام األول وفقًا لنهج قائم هذا املركز  سيعملو الصني. 
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الرتكيز على تدريب التقنيني يف الال اهلندسي واملهندسني من الدول النامية، معززًا بذلك اجلودة واإلنصاف يف جمال 
يف جمال تعزيز تعليم اهلندسة من للمركز تملة احملمهية األوأخذا املديرة العامة بعني االعتبار  عاملي.الصعيد الالتعليم على 

أجل التنمية، فاستجابت لطلب حكومة مجهورية الصني الشعبية وطلبت من قطاع العلوم الطبيعية إجراء دراسة جدوى يف 
 هذا الصدد بالتعاون الوثي  مم اخلرباء الصينيني.

جامعة تسينغهوا يف إنشاء و  لهندسةلة الصينية التعاون بني اجلامعاا والقطاع الصناعي، ستشرتك األكادميي بفضلو  - ٧
جامعة و ة لهندسل األكادميية الصينيةرتك بني املش"مركز تعليم اهلندسة  القائمة بينهما حالياً بشأن شراكةال استناداً إىل املركز

 من احلكومة الصينية.متواصل بدعم وسيحظى وا هوسيتخذ املركز مقراً له يف جامعة تسينغ تسينغهوا".

 وى المركز المقترحالنظر في جد

ملعاهد ومراكز املتكاملة و الشاملة انطوا دراسة اجلدوى على سعي إىل تلبية املتطلباا املنصوص عليها يف االسرتاتيجية  - ٨
 وأخذا ).٩٣م/٣٧ لقرارااليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني ( ،اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة 
وقام فري  اليونسكو  الدراسة بعني االعتبار جوانب أخرى اعُتربا مفيدة لتقييم مدى إمكانية استدامة املركز املقرتح. هذه

. ٢٠١٥مارس آذار/ ١٩إىل  ١٥فرتة املمتدة من املكلف بإجراء دراسة اجلدوى اخلاصة بإنشاء املركز املقرتح بزيارة ميدانية يف ال
الصني. ب بيهانغ يف بيجنيجامعة ة وجامعة تسينغهوا و لهندسلخرباء من األكادميية الصينية  و أكادميينياجتماعاا مم  ُعقداو 
 ، وهي أكرب شركة للطاقة املتجددة يف الصني.Hanergyمراف  البحوث وشركة  زياراا إىل نظيمتأيضاً  جرىو 

 أهداف المركز المقترح وطرائق عمله

سيعمل املركز املقرتح كمركز دويل لتعليم اهلندسة. وسريكز عمله يف املقام األول على اخلرباا والتكنولوجياا يف  - ٩
  العامل. يف مجيم أرجاء، فضًال عن التعاون فيما بني البلدان عملياا التبادلو جمال اهلندسة من أجل تعزيز تعليم اهلندسة 

 :عام لألنشطة اليت سيضطلم با املركزوتبني الفقراا التالية بإجياز النطاق ال

املركز الدعم الفكري للحكوماا الوطنية  يقدمس :للبحوث واالستشاراتذو طابع فكري مركز  (أ)
وميكن القيام  واملنظماا الدولية لصياغة السياساا واالسرتاتيجياا واملعايري والقواعد بشأن تعليم اهلندسة.

خمتلف إىل حبوث وكذلك  خلربة الكبرية اليت متلكها الصني على الصعيدين احمللي والدويل،استناداً إىل ابذلك 
 .الناجحة اااربو  البلدان

التعاون بني القطاع الصناعي ب ه اخلاصةتشبكن ماملركز  يستفيدس :عاليةالكفاءة الموظفين ذوي لحاضنة ل ب)(
يبتكر طرائ  تعليمية يف جمال التعاون بني القطاع الصناعي س، و سيعمل على توسيعهاو واجلامعاا 
النامية،  صاحل البلدانلعالية يف جمال اهلندسة كفاءاا ذوي  وسيعمل على إعداد تقنيني واجلامعاا، 

 .احلديثة يف آن معاً و مستخدماً الوسائل التعليمية التقليدية 



197 EX/16 Part XV – page 3 

 

سيويل عناية  و  ،سيكون املركز مفتوحاً جلميم الدول األعضاء يف اليونسكو :نتدى دولي لعمليات التبادلم (جـ)
بكته شني لليونسكو ومها أفريقيا واملساواة بني اجلنسني. وسيسعى املركز إىل توسيم متألولويتني العال كبرية

املوارد املتعلقة تعزيز تشاطر املعارف واخلرباا و  من أجل تعليم اهلندسة  جماليفالتعاون و للتبادل العاملية 
 لثقافاا.ااملناط  و عرب احلدود و  بتعليم اهلندسة

 الوضع القانوني

القانوين وضم الب ملركزا متمسيتو  ظم الصينية.سيكون املركز وحدة مستقلة قانونًا يتم إنشاؤها موجب القوانني والنُ  -١٠
إلبرام العقود واختاذ اإلجراءاا القانونية، وحيازة املمتلكاا املنقولة وغري املنقولة والتصرف  الالزمة قانونيةالهلية األو الالزم 
، الضرورية لالضطالع بعملهالقدراا القانونية واحلقوق املستقلة منحه ، و ني الالزمنياملوظفإمداد املركز بوسيجري فيها. 

 .بصورة مستقلة باإلدارة وامليزانية واملوظفني ملتعلقةاختاذ الرتتيباا بااملركز سيقوم و 

 اإلدارة

 واللجنة األكادميية وأقسام املشاريم. األمانة اإلدارة جملس؛ ويضم وجلنة استشارية سيكون للمركز جملس إدارة -١١

 السنوية للمركز اخلططو تخطيط االسرتاتيجي الحبث إجراءاا يتوىل جملس اإلدارة مسؤولية  :مجلس اإلدارة ) أ(
كل أعضاء اللس   انتخابجيري و توجيه أنشطة املركز واإلشراف عليها. كذلك مسؤولية و  ،واملوافقة عليها
 ستة أعوام.

ليت يواف  عليها االسنوية اخلطط و تخطيط االسرتاتيجي الإجراءاا  يتوىل املدير مسؤولية تنفيذ: المدير ) ب(
 مدير املركز ونواب املديرس اإلدارة  رئيس جملعنيِّ نواب للمدير. ويُ  ِعدةيكون للمركز مدير واحد و اللس. و 

 بالتشاور مم املديرة العامة لليونسكو.

األكادميية  لشؤوناتقم على عات  اللجنة االستشارية يف املقام األول مسؤولية إدارة  :اللجنة األكاديمية  (جـ)
ينبغي أن يأيت هؤالء و أكادميية دولية بارزة.  سمعةبأعضاء اللجنة األكادميية  تمتميللمركز. وجبب أن 

املنظماا و من املنظماا الدولية لتعليم اهلندسة، واجلامعاا، والرابطاا الصناعية،   املقام األوليف األعضاء
من  املائة مخسني يفحنو  األعضاء الذين يأتون من بلدان أخرى غري الصنينسبة  أن تبلغينبغي و املهنية. 

 اللجنة. دد أعضاءع

ها جملس اإلدارة، فضًال عن السنوية اليت يقرّ و االسرتاتيجية  مانة املركز مسؤولية تنفيذ اخلططتتوىل أ: األمانة (د)
 املركز.دير مسؤول عن ميتوىل رئاسة األمانة إعداد التقارير السنوية. و 
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 المسائل المالية

هباا من املنظماا ز، مم مسامهاا/غطية التكاليف التشغيلية للمركبت ملقام األولااحلكومة الصينية يف  تكفلت -١٢
الدولية احلكومية واملنظماا غري احلكومية ومنظماا أخرى. ويُعتزم أيضًا التماس متويل من القطاع اخلاص عن طري  

وعن طري  إنشاء "صندوق أساسي" جيوز للبلدان املتقدمة  ،ترتيباا مشرتكة يف جمال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا
 أن تساهم فيه.واملهتمة املشاركة 

 اآلثار المالية واإلدارية بالنسبة إلى اليونسكو: 

حكومة  تتكفلو طلب من اليونسكو تقدمي مبالغ مالية لتشغيل املركز أو تقدمي دعم مايل إلنشاء وإدارة املركز. لن يُ  -١٣
 بتكاليف مشاركة موظفي اليونسكو يف اجتماعاا جملس اإلدارة أو يف االجتماعاا األخرى.الصني 

 مجال التعاون مع اليونسكو

 ما يلي:ملا يتم إنشاء املركز املقرتح فييتمثل التعاون املتوقم من اليونسكو حا -١٤

 املساعدة التقنيةث وبناء القدراا وتقدمي خلربة التقنية املتعلقة بإجراء البحو احسب االقتضاء توفر اليونسكو  (أ)
 ؛إلنشاء قاعدة معارف للعلوم اهلندسية والتكنولوجيا يف إطار برنامج اليونسكو اخلاص باهلندسة

اليونسكو الكياناا املالية الدولية احلكومية وغري احلكومية، وكذلك الدول األعضاء يف املنظمة،  وتشجم ب)(
على تقدمي املساعدة املالية والتقنية للمركز وعلى اقرتاح املشاريم املناسبة عليه. وتيّسر اليونسكو االتصاالا 

 مم املنظماا الدولية األخرى املعنية مهام املركز املقرتح؛

إذا  ملقرتحاوتشارك اليونسكو عند االقتضاء يف االجتماعاا العلمية والتقنية والتدريبية اليت ينظمها املركز  )(جـ
  توافرا األموال الالزمة للمشاركة.

تكاليف مشاركة موظفي اليونسكو واملساعدة اليت بالدول األعضاء  تتكفلويف مجيم احلاالا املذكورة أعاله،  -١٥
 ضاء.تقدمها عند االقت

 عالقة المركز بأهداف اليونسكو وبرامجها:

برنامج اليونسكو اخلاص  دفوهو ه ،أحد األهداف الرئيسية لليونسكويف حتقي  املركز املقرتح  كن أن يساهممي -١٦
حمركًا رئيسيًا للتنمية االجتماعية واالقتصادية  عدّ تُ مواجهة التحدياا الكربى يف جمال اهلندسة اليت  املتمثل يف باهلندسة

، ٢٠١١نوفمرب املؤمتر العام يف تشرين الثاين/ ي أقره، الذاخلاص باهلندسة. وقد مت يف إطار برنامج اليونسكو البشريةو 
  عديد من املنظماا الدولية.استهالل عدة مشاريم بالشراكة مم 
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سريكز و تني لليونسكو ومها أفريقيا واملساواة بني اجلنسني. مأيضًا يف حتقي  األولويتني العااملقرتح سيساهم املركز  -١٧
سيما بلدان  والطالب واملهندسني للبلدان النامية، وال ب املعلمنيدريت اهلندسة عن طري  أنشطة تضم املواهب نميةتعلى 

 لمهن اهلندسية.لاإلناث  زاولةمأفريقيا. وعالوة على ذلك، سيعزز املركز 

 تأثير المركز على الصعيدين اإلقليمي والدولي:

ملركز املقرتح، قد أقامت بالفعل عالقاا ة"، شريكة الهندسلأخذ التقرير بعني االعتبار أن "األكادميية الصينية  -١٨
الشمال. بلدان بني فيما بني بلدان اجلنوب و ا عزز مفاهيم التعاون ممتعاون إجيابية مم عدد من البلدان املتقدمة والنامية، 

 ما يلي:ومن املتوقم أن يتعاون املركز املقرتح مم الشبكاا الدولية واإلقليمية والوطنية القائمة الوارد بيا�ا في

للتعاون  جياد حمفل واسمإاملركز بتعزيز وتعمي  التعاون مم املؤسساا واملراكز األخرى من أجل سيقوم  (أ)
 األهداف اإلمنائية لأللفية. قي حت رييسّ الدويل 

يف إطار برامج اليونسكو الرئيسية األول  ٢و ١سيسعى املركز إىل التعاون مم مراكز اليونسكو من الفئتني  (ب)
ة، وإدارة املوارد املائية، والطاقة املتجددة، هلندساسيما فيما يتعل  بتكنولوجياا  الو والثاين والرابم واخلامس، 

ة اهلندسوعلوم البحار، وتغري املنا ، وخماطر الكوارث وغريها من الاالا ذاا الصلة، وذلك لتعزيز تعليم 
  وتيسري التطور املهين للمهندسني.

كادميياا ة، مثل اللس الدويل أللهندسلبكة احلالية املرتبطة باألكادميية الصينية وسيتفاعل املركز مم الش (جـ)
للهندسة  مركز األمم املتحدةالعلوم اهلندسية والتكنولوجية، والفري  املشرتك بني األكادميياا املعين بالطب، و 

رة ألكادميياا العلوم اهلندسية يف شرق واآللياا الزراعية يف آسيا واحمليط اهلادي، واجتماع املائدة املستدي
االحتاد الدويل و للجمعياا اهلندسية، واجلمعية األوروبية إلعداد املهندسني، آسيا، واالحتاد الدويل 

 عداد املهندسني،إلاجلمعية األمريكية اجلمعية األفريقية إلعداد املهندسني، و ، و األفريقيةللجمعياا اهلندسية 
 .والتكنولوجيا، واجلمعية الدولية إلعداد املهندسني باهلندسة الشهاداا املعيناعتماد وجملس 

أخرى للهندسة يف خمتلف البلدان من أجل تعزيز  وطنية سيقيم املركز عالقاا عمل قوية مم أكادمييااو  )د(
 يف شىت أرجاء العامل.اهلندسية والتكنولوجياا العلوم  تأثري تعزيزو التنمية ، وتيسري جلوهرياالتعاون 

ومن املتوقم أن يؤثر املركز املقرتح تأثريًا كبرياً يف التعاون العلمي والتقين والتجاري على الصعيدين اإلقليمي والدويل،  -١٩
 وأن يساعد بالتايل على بلوغ غاياا األمم املتحدة الواردة يف األهداف اإلمنائية لأللفية.

 المخاطر

ستكون املخاطر اليت قد تواجهها اليونسكو من جرّاء إنشاء املركز ضئيلة نظرًا إىل الدعم الرمسي الذي سيتلقاه  -٢٠
 املركز من احلكومة الصينية وإىل ارتباط أنشطة املركز ارتباطاً مباشراً بأهداف اليونسكو.
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 تقييم موجز لالقتراح المقدم:

يتضمن إذ  ،أظهرا دراسة اجلدوى وجود مربراا وجيهة إلنشاء هذا املركز الدويل يف مجهورية الصني الشعبية لقد -٢١
حيدد بعناية ُسبل حتقي  هذه األهداف. وقد تبّني بوضوح أثناء عملية التشاور الوجيزة و جمموعة واضحة من األهداف، االقرتاح 

ملعاهد ومراكز املتكاملة و الشاملة درة ضرورية. ويتواف  املركز املقرتح مم االسرتاتيجية مم الشبكاا الدولية واإلقليمية أن هذه املبا
 ).٩٣م/٣٧ لقرارااليت واف  عليها املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني (اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو  ٢الفئة 

 ملتعلقة بربنامج اليونسكو اخلاص باهلندسة.املركز يف حتقي  العديد من أهداف اليونسكو ا كن أن يساهممي -٢٢

 ااوالتكنولوجيقرتح عملية إنشاء قاعدة معارف لتشاطر اخلرباا والتجارب يف جمال العلوم وسيدعم املركز امل -٢٣
هم يف برنامج اليونسكو اخلاص باهلندسة من خالل تعزيز ونشر واستخدام املعارف ايسوسعلى الصعيد الدويل، اهلندسية 

 بناء التمم القائم على املعرفة. تيسري اهلندسية من أجل

وقد أبدا حكومة مجهورية الصني الشعبية التزاماً قوياً بإنشاء املركز املقرتح. وتعهدا بتوفري دعم مايل كبري لتمويل  -٢٤
 جل طويل على الرغم من أن املركز سيكون مستقًال بذاته.ء املركز وتغطية تكاليف تشغيله ألبنا

 القرار المقترح

 اللس التنفيذي يرغب، بناًء على ما تقدم، يف اعتماد قرار ينص على ما يلي: لعلّ  -٢٥

 إن اللس التنفيذي،

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت واف   ٢ملعاهد ومراكز الفئة املتكاملة و الشاملة باالسرتاتيجية  إذ يذّكر - ١
، ٩٣م/٣٧القرار  وجبم اجلزء األول) ١٨/م٣٧الوثيقة السابعة والثالثني (عليها املؤمتر العام يف دورته 

 ،١٨/م٣٧الوثيقة بوكذلك 

باالقرتاح الذي قدمته حكومة مجهورية الصني الشعبية إلنشاء مركز دويل لتعليم اهلندسة بوصفه  ويرحب - ٢
 يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢مركزاً من الفئة 

 ؛اخلاصة باملركز الدويل لتعليم اهلندسة واالستنتاجاا الواردة يف دراسة اجلدوى باملالحظاا حييط علماً  - ٣

عتباراا واالقرتاحاا الواردة فيها تفي باملتطلباا الالزمة لكي متنح اليونسكو رعايتها للمركز أن اال يرىإذ و  - ٤
 ،لتعليم اهلندسة الدويل

ني بأن يواف  املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني على إنشاء املركز الدويل لتعليم اهلندسة يف بيج يوصي - ٥
)، وبأن يأذن للمديرة العامة ٢يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  بوصفه مركزاً  جبمهورية الصني الشعبية

  هلذا الغرض. بتوقيم االتفاق املعدّ 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 عشر السادسالجزء 

  
 ٣/٩/٢٠١٥باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢لفئة امعاهد ومراكز 

 عشر السادسالجزء 

 النظرية في مجال الفيزياءإنشاء مركز دولي 
 بيجين بالصينفي مقره  في آسيا والمحيط الهادئ

 الملخص

منطقة آسيا واحمليط يف النظرية دويل للفيزياء  نشاء مركزإل الصنياستجابًة لالقرتاح الذي قدمته حكومة 
جريت مشاورات مع جلنة يعمل حتت رعاية اليونسكو، أُ  ٢بوصفه مركزاً من الفئة  بيجني بالصنييف اهلادئ 
يف لعلوم الطبيعية الوطنية لؤسسة املواألكادميية الصينية للعلوم و  املركز الدويل للفيزياء النظريةمدير ضّمت 
 .املركز املقرتحإنشاء لتقييم جدوى يف هذا السياق أوفدت بعثة إىل الصني و الصني. 

الوثيقة الشروط األساسية اليت ال بد من توافرها إلنشاء املركز، كما تبني األسس العلمية  هوتستعرض هذ
مشروع اتفاق بني اليونسكو  وقد أُعدّ  .الصني ه حكومةب قدمتتواملؤسسية اليت يستند إليها االقرتاح الذي 

مبوجب (املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني  أقرهوفقًا لالتفاق النموذجي املوحد الذي  الصنيوحكومة 
القسم  من خالل ،اجلزء األول ١٨م/٣٧الوثيقة  والذي ميكن االطالع عليه يف، )٩٣م/٣٧القرار 

وأُجريت دراسة اجلدوى وفقاً . املخصص لقطاع العلوم الطبيعية يف موقع اليونسكو على شبكة اإلنرتنت
القرار مبوجب املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني ( أقرها) اليت ١٨م/٣٧لة (لالسرتاتيجية الشاملة واملتكام

  .)٩٣م/٣٧

 .١٣إىل  ١٠وترد اآلثار املالية واإلدارية املرتتبة على هذا االقرتاح يف الفقرات 

 .١٦اإلجراء املتوقع من اللس التنفيذي اختاذه: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة 

التعليم الرتبية و وزارة عن  نيابةمن خالل األكادميية الصينية للعلوم وبال، ٢٠١٥ أيار/مايويف قّدمت حكومة الصني  - ١
النظرية يف آسيا واحمليط  ركز الدويل للفيزياءاملنشاء اقرتاحًا إلللعلوم،  األكادميية الصينيةواملؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية و 

يعمل حتت رعاية اليونسكو. وطلبت السلطات  ٢مركزًا من الفئة  وصفهب (املشار إليه فيما يلي باسم "املركز") اهلادئ
 .لليونسكو التنفيذي لمجلسل املائة بعد والتسعني السابعةالدورة  أعمال جدول يف إدراج هذا البند الصينية

. إلنشاء املركز ع املقرتحللعلوم يف بيجني وهو املوق األكادميية الصينيةحرم وأُوفدت بعثة تقنية من اليونسكو لزيارة  - ٢
 أقرهااليت  ٢معاهد ومراكز الفئة للمبادئ التوجيهية واملعايري املنصوص عليها فيما خيص وفقًا أُجريت دراسة اجلدوى و 

اليونسكو، مبعاونة و الصينية املختصة املؤمتر العام لليونسكو يف دورته السابعة والثالثني، ونـُّفذت بالتشاور مع السلطات 
وهو خُلص اللس العلمي للربنامج الدويل للعلوم األساسية، . و التابع هلا لس العلمي للربنامج الدويل للعلوم األساسيةال

يف اجتماعه اجلهة املختصة بتقد  املشورة إىل املديرة العامة حول األنشطة العلمية األساسية اليت تططلع با اليونسكو، 
اللس هذه الوثيقة ُحتيط و . التاسع إىل أن اقرتاح إنشاء املركز يست د دعم املنظمة، وأوصى ب ن ينظر اللس التنفيذي فيه

 .املذكورة ستنتاجات املتعلقة بدراسة اجلدوىالنتائج واالالتنفيذي علماً ب

بصفة رئيسية مدير املركز الدويل مشاورات مع جلنة ضمت بيجني لليونسكو أثناء وجودها يف  التقنيةالبعثة  تجر وأ - ٣
رئيس ، ونائب يل باي-األكادميية الصينية للعلوم الربوفيسور تشورئيس و للفيزياء النظرية الربوفيسور فرناندو كويفيدو، 

أعرب و ، وآخرين. بينغ زانغ، ورئيس املؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية يف الصني الربوفيسور واي يانغ - السيد يااألكادميية 
 ٢بوصفه مركزًا من الفئة الدويل للفيزياء النظرية يف آسيا واحمليط اهلادئ املركز إلنشاء  كاملت ييدهم العن هؤالء مجيعًا 

 يعمل حتت رعاية اليونسكو.

 النظر في جدوى المركز المقترح

 المقترح أهداف المركز

 التالية: هدافاألإىل حتقيد املركز املقرتح  سيسعى - ٤

جمال العلوم األساسية مثل حدود الفيزياء النظرية املتقدم والتدريب والب ث يف للتعليم  اتيةو مفرص تيئة  (أ)
 ؛أخرى اندمن بلوالاالت متعددة التخصصات ذات الصلة للعلماء من آسيا واحمليط اهلادئ و 

دويل وتعزيز شبكات  منتدىٍ   سيستبالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، و  توعيةلل  نشطةاالضطالع ب (ب)
 ها؛وخارجاملنطقة تعاونية بني العلماء من خمتلف البلدان داخل 

النظرية والاالت متعددة  الفيزياء جمالذات توّجه تعليمي وحبثي يف  ةمتقدّ وتنسيد دراسات مإجراء  (جـ)
 التخصصات ذات الصلة؛
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املواهب األفراد ذوي لتدريب  مركزية قاعدةو عاملي  لألحباث على مستوىٍ  مركزاً  تنمية املركز حبيث يصبح (د)
 الدويل.على املستوى تبادل األكادميي لل اً ومركز  ،عامليةبصرية الذين يتمتعون ب

 ما يلي: يف املقرتح املركز وظائف تتمثلو  - ٥

موظفو يتوىل تنفيذها ، الب وث العلمية نشطة متقدمة للتدريب وتنمية القدرات عن طريد االضطالع ب ) أ(
 اللخومن الزائرون ملدة قصرية أو طويلة، بالتعاون مع املؤسسات الوطنية والدولية  الباحثوناملركز الدائمون و 

 الدولية؛املشاركة يف املشاريع الب ثية 

يف لب وث ما بعد درجة الدكتوراه منح دراسية للخرجيني و إعطاء عمليات الب ث والتدريب و االضطالع ب ) ب(
 للعلوم ومؤسسات أكادميية العاملية. األكادميية الصينيةتعاون بني يف ظل املنطقة املذكورة 

 عن طريديف جمال تنمية اودود يف الاالت ذات الصلة بالفيزياء النظرية،  ونقل املعارف تنظيم فعاليات علمية جـ)(
ورات ود أو طويلة األجل من قبيل سلسلة من احملاضرات يلقيها علماء ذوو صيت عاملي،قصرية أنشطة 

 أساسية ودورات متخصصة لتشجيع االبتكار األكادميي، وبناء القدرات والتعاون يف جمال الب وث.

 األساسية والبنى الموقع

مبساحات وفرية االنتفاع بفطل وجود مقره يف بيجني يف رحاب األكادميية الصينية للعلوم، سيتسىن للمركز املقرتح  - ٦
 املعارض. تنظيم قاعات املؤمترات و استخدام والفصول الدراسية و ملكاتب واملختربات قامة اإل

 العمل أسلوبالوضع القانوني و 

ستقوم األكادميية الصينية للعلوم بإنشاء املركز، وسيتمتع بالشخصية واألهلية القانونيتني الالزمتني ملمارسة وظائفه  - ٧
 األكادميية الصينية للعلوم:له  ن هامتالصالحية اليت يف إقليم مجهورية الصني الشعبية، وال سيما 

 ؛لتعاقدل -

 رفع الدعاوى القانونية؛ول -

 ها. لتصرف فييازة املمتلكات املنقولة وغري املنقولة واوو  -

 جيب أن يتطمن ميثاق املركز األحكام التالية: و  - ٨

املركز بالشخصية القانونية اليت تكفل له، مبوجب القوانني الوطنية السارية، األهلية القانونية الالزمة  يتمتع ) أ(
اوصول اإلعانات والدعم املايل واوصول على مدفوعات مقابل اخلدمات املقّدمة، و ملمارسة وظائفه وتلقي 
 على كافة املوارد املطلوبة؛

 سكو ضمن أجهزة اوكم اخلاصة به.إنشاء هيكل إداري للمركز يسمح بتمثيل اليون ) ب(
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 والحكم اإلدارةهيكل 

 :، ألغراض اإلدارة والتشغيلكون للمركزيس - ٩

 :التالية جلهات املعنيةعن اممثلني  يطمو ، ُجيدد أعطاؤه كل ستة أعوام مجلس إدارة )أ(

 حبكم منصبه؛ رئيساً للس اإلدارة، يكون مو للعلالصينية ألكادميية ممثل واحد ل −

 ؛املركز الدويل للفيزياء النظريةمن أحدمها عن املدير العام لليونسكو، ن ااثنن ممثالو  −

مثل الصندوق الوطين للعلوم الطبيعية من هيئات ( أعطاءثالثة حبد أقصى  عن اوكومةممثالن اثنان و  −
 ية الصينية للعلوم)؛األكادميو وزارة الرتبية والتعليم، و يف الصني، 

 بطلب إخطاراً إىل املركز من الدول األعطاء يف اليونسكو اليت أرسلت دولة كل واحد عن  ممثل و  −
 يف أن تكون ممثلة يف اللس. اعن رغبته تأدناه، وأعرب ٢، الفقرة ١٣البند ألحكام  لعطوية، وفقاً ا

 ويتوىل جملس اإلدارة املهام التالية: 

 ملركز؛با مد اخلاصةاألواملتوسطة طويلة الربامج عتماد الا (أ)

 ؛املوظفنيشاملة جداول تعيني املوافقة على خطة العمل السنوية للمركز، و  (ب)

يف حتقيد أهداف  اً ملسامهة املركزذاتي اً تقييممتطمنة دراسة التقارير السنوية املقدمة من مدير املركز، و  )ـ(ج
 ؛مرة كل سنتنيُجيرى  برنامج اليونسكو

إجراءات تصريف وحتديد اإلجراءات املالية واإلدارية و  السارية يف املركز اعتماد القواعد واللوائحو  (د)
 ؛دالبالاملعمول با يف لقوانني ل ملركز وفقاً اشؤون موظفي 

 بش ن مشاركة املنظمات اوكومية الدولية اإلقليمية واملنظمات الدولية يف أعمال املركز؛ اتقرار الاختاذ و  (ه)

باإلضافة إىل أعطائه ممثلي دول معنية أخرى  إليها اللس دعويعقد جلسات تشاورية خاصة و  (و)
استعراض و جلمع التربعات وتعزيز قدراته، املركز اسرتاتيجية يف ع توسّ الومنظمات دولية من أجل 

 أنشطته.الرامية إىل توسيع نطاق اخلدمات اليت يقدمها املركز وتنفيذ مشروعاته و  االقرتاحاتمشاريع 

جيتمع جملس اإلدارة يف دورته العادية على فرتات منتظمة، مرة واحدة على األقل كل سنة تقوميية. وجيتمع و 
أو بناء على طلب من املدير العام  من طرفه خاصة ةبادر إما مبيف دورة غري عادية بدعوة من رئيسه، 

 .على األقل نصف أعطائهلليونسكو، أو بناء على طلب 
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الواجب اإلجراء كل من اوكومة واليونسكو دد  حيُ ه. و اخلاصة ب جراءاتاإلو  القواعددارة اإللس جمويعتمد 
 اتباعه بالنسبة ألول اجتماع للمجلس. 

 مجلس علمي استشاري دولي (ب)

 املهام التالية:تتوىل أداء يكون للمجلس جلنة علمية دولية 

وضع برامج علمية طويلة من أجل السياسات بش ن املشورة إسداء اخلربة العلمية والتوجيه و قد  ت (أ)
 ومتوسطة األجل للمركز وإعداد خطة عمله السنوية؛

 ؛با املركز يططلعساعدة يف تقييم األنشطة اليت وامل (ب)

 ريتوفالذين ميكنهم ختيار األمثل ملؤسسات الب ث والتطوير و/ أو اخلرباء االتقد  توصيات بش ن و  )ـ(ج
  ؛للمركزاخلدمات املطلوبة 

 ؛شراكات علمية دولية يف إطار أنشطة برامج املركزيف ت سيس املشورة واملساعدة وإسداء  (د)

 ؛مبادئ توجيهية بش ن األنشطة األكادميية واستعراض املشاريعووضع  (ه)

 صب املوظفني الدائمني.امناملتقدمني لشغل طلبات تقييم و  (و)

آسيا  منطقةمن مرموقني كل مخس سنوات، علماء ويتها  عطاليت ُجتدد اللجنة العلمية الدولية، وتطم 
يف جمال العلوم ة الفعلية ال سيما شاركممن ُيشهد هلم بامل، أخرى مناطدمن بلدان و واحمليط اهلادئ و 

وتتطمن اللجنة يف  .خلربات العلمية املطلوبةامتيز  يُعول عليهم يف ضمانو  ،ب هداف املركزاملرتبطة األساسية 
تكاليف املركز غطى وي. أحدمها من املركز الدويل للفيزياء النظريةن اليونسكو ع نياثن نيعطويتها ممثل
 اللجنة العلمية الدولية. يطمن حسن سري العمل يفو  اتاالجتماع

 جملس اإلدارة.بعد تصديد التشاور مع اليونسكو و  عقب أعطاء اللجنة العلمية الدولية يتوىل مدير املركز تعينيو 

ُيشرتط أن لمركز، و ل اً مبثابة رئيس يكونرئيس اللجنة العلمية الدولية اجتماعات اللجنة بانتظام، و ويرتأس 
  املركز.يفكل سنة   شهرينقل عن تال  يعمل ملدة

واملشاركة يف األنشطة املختلفة للمركز، وتعزيز التعاون  الالزم توجيهتقد  الرئيس املركز  اتمسؤوليوتتطمن 
ة متوسط ع الب ثير التنفيذ مشاملطلوب بني املؤسسات األكادميية الدولية وتقد  اإلرشاد األكادميي 

 ملركز.وطويلة األجل يف ا
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 مكتب وأعضاء أمانة المركز  ـ)ج(

 حسن سري العمل يف املركز.للمركز أمانة خاصة به تت لف من مدير ومن املوظفني الالزمني لطمان  يكون

 ويُعني رئيس جملس اإلدارة مدير املركز بالتشاور مع املدير العام لليونسكو.

 على الن و التايل: آخرين  أعطاءً قد يتطمن مكتب األمانة و 

منصوص عليه يف  مركز ويوضعون حتت تصرفه وفقًا ملا هولل ن مؤقتاً و عار يُ اليونسكو ون يف موظف (أ)
 .رئاستنيها التيقرارات هيئيف لوائح اليونسكو و 

 لتمتعيعينه املدير بالتشاور مع جملس اإلدارة من بني األشخاص املشهود هلم باأي شخص و  (ب)
 ؛املؤهالت الالزمةب

 اإلدارة. جملسليت حيددها لإلجراءات ا أي شخص يعينه املدير وفقاً و  )ـ(ج

 :من بين أعضائهالمركز ويجوز أن يتضمن  (د)

 )؛على أرفع مستوى مرموقاً  عاملاً  ١٥(حوايل  األكادميية الصينية للعلوم معينني عن طريد نيأعطاء دائم (أ)

 ؛علماء املركز وعلماء زائرينو  (ب)

 سنوات)؛ ٥-٣ما بعد الدكتوراه (يف مستوى ركز من املباحثني و  )ـ(ج

 ؛ب برامج التدريب املشرتكوطاليف املركز الدراسات العليا  البطو  (د)

 ؛باحثني ضيوف وأعطاء منتسبنيو  (ه)

 علماء زائرين وطالب زائرين.و  (و)

 المسائل المالية

 وحسن سري العمل به. ملركز دارة اإل ةالالزمالصني كافة املوارد املالية والعينية توفر حكومة  -١٠

املؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية يف الصني و وزارة الرتبية والتعليم و األكادميية الصينية للعلوم يكون كل من و  -١١
 :مبا يلي تتعهد اوكومة. و نيابة عن اوكومة عن التمويل املؤسسي للمركز نيمسؤولكادميية الصينية للعلوم، واأل

 ؛املباينواالتصاالت وصيانة  خلدماتاملعدات واشاملة تكاليف ، بالكامل ليف املرافدّمل تكاحت (أ)

 األمانة؛ي وموظف ومدير رئيسمن ألداء وظائفه،  إداريني للمركزتوفري ما يلزم من موظفني و  (ب)

 ؛األكادميية الصينية للعلومرحاب تب واملعدات واملرافد يف اكلتجهيز امللمركز توفري مساحات مناسبة لو  )ـ(ج
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نفقات عقد دورات جملس كافة  فطًال عنملركز، باصيانة الواملرافد و االتصاالت تكاليف ل مجيع حتمُّ و  (د)
 اصة؛اخلستشارية االلسات اجلاإلدارة و 

يف  ستخدمتُ إنشاء صندوق وفقا لشروط حيددها جملس إدارته، لتلقي التربعات واهلبات والوصايا اليت سو  (ه)
اليونسكو وبرامج اليونسكو من خالل بدعم الدول األعطاء يف ذات الصلة متويل كافة أنشطة املركز 

 استخدام تكنولوجيات الفطاء.

 اآلثار المالية واإلدارية بالنسبة إلى اليونسكو

وال تقدم اليونسكو للمركز أي  ،تهوإدار  متعلقة بتشغيل املركز ماليةأو مسؤوليات  التزاماتة أي اليونسكوتت مل  ال -١٢
 دارية.لتغطية تكاليفه اإل مايل دعم

لألهداف  وفقاً اليت يططلع با، نشطة األيف يف شكل مسامهة تقنية للمركز املساعدة تقد  ليونسكو جيوز لو  -١٣
 :مبا يلييف هذه اوالة تتعهد اليونسكو و  ،منظمةوالغايات االسرتاتيجية لل

 ملركز؛ايف جماالت ختصص  ئهاخرباخالل املساعدة من تقد   -

إذا   ةاستثنائي البت يف تلك اإلعارة بصفةلمدير العام وجيوز ل. بصفة مؤقتةإىل املركز  موظفيهاإعارة بعض و  -
تقره  ، حسبما ولويةاليت حتظى بالاالت جمال من مشروع مشرتك يف  أوتنفيذ نشاط من  اربرهكان هلا ما ي

 ؛لليونسكواهليئتان الرئاسيتان 

 .لتلك الربامج ته ضروريةأن مشاركتبني اليت يو  ها اليونسكونفذاليت تُ املختلفة ملركز يف الربامج إدماج او  -

الوثيقة اليونسكو (برنامج وميزانية يف منصوصاً عليها يف مجيع اواالت املذكورة أعاله وينبغي أن تكون مسامهة اليونسكو 
 ).٥/م

 عالقة المركز بأهداف اليونسكو وبرامجها وتأثيره المتوقع

تساهم يف أعمال  إطار الربنامج الدويل للعلوم األساسيةإعداد أنشطة يف من أجل  يتعاون املركز مع اليونسكو -١٤
هدًا بصفة عامة لتعزيز دور اويسعى املركز ج .الصعيد الوطين واإلقليمي والدويلاليونسكو الرامية إىل بناء القدرات على 

لويات اليونسكو. وتتطابد أهداف املركز املرأة يف جمال العلم يف املنطقة، مع مراعاة أن املساواة بني اجلنسني هي إحدى أو 
الوثيقة  اليت أكدتا جمدداً ( ةاألساسي مالربنامج الدويل للعلو والية مع على مستوى الربامج وأنشطته بالكامل 

 ).٣٧، الفقرة ١١ت/ م١٧٦
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املركز الدويل ما مع وال سي ،املعنيني بعمله اليونسكو شركاء مع تعاون وعالقات شراكات إقامة إىلاملركز  وسيسعى -١٥
وغريها  ٢ الفئة ومراكزليونسكو ل اجلامعية كراسيالللفيزياء النظرية والربنامج الدويل للعلوم األساسية، فطًال عن شبكة 

 .يف جمال الفيزياء االمتياز وشبكات املتخصصة املؤسساتمن 

 مشروع القرار المقترح

 :النظر يف القرار التايل يفما تقدم، يف ضوء  ،اللس التنفيذيقد يرغب  -١٦

 إن اللس التنفيذي،

مركز اليت تقّدم موجزاً حتليلياً لالقرتاح اخلاص بإنشاء  ،عشر لسادسا اجلزء ١٦/تم ١٩٧الوثيقة  وقد درس - ١
 ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢ بوصفه مركزاً من الفئةللفيزياء النظرية يف آسيا واحمليط اهلادئ 

 يف جمال العلوم األساسية،على أمهية التعاون الدويل واإلقليمي لبناء القدرات البشرية واملؤسسية  يشدد وإذ - ٢

 الصني،باالقرتاح الذي قدمته حكومة  ويرحب - ٣

 ،األساسية لعلومالدويل ل هاربناجملليونسكو، وال سيما ل املركز إنشاءيتي ها  اليتاملهمة  العمل فرصب نوهوي - ٤

 رعاية حتت تعمل اليت واملراكز املعاهد إنشاءاملتعلقة ب واملعايري التوجيهية باملبادئ يفي املقرتح املركز ب ن ويقرّ  - ٥
، ٩٣م/٣٧القرار مبوجب  والثالثني السابعة دورته يف العام املؤمتراعتمدها  اليت )،٢ (الفئة اليونسكو

 ،١٨م/٣٧واملنصوص عليها يف الوثيقة 

 النظرية لفيزياءلمركز دويل  إنشاء على، باملوافقة والثالثني الثامنة دورته، إبّان العام املؤمتر يقومب ن  يوصي - ٦
 ديرةمبنح املو ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة  بيجني بالصنييف  آلسيا واحمليط اهلادئ

 .الصني وحكومة اليونسكو بني الغرض هلذا املعدّ  االتفاق توقيعاإلذن الالزم ل العامة

 

 

  

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 عشرالسابع الجزء 

  
 ٤/٩/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢لفئة امعاهد ومراكز 

 عشرسابع الالجزء 

 األساسيةللبحوث  أمريكا الجنوبيةإنشاء مركز 
 بالبرازيلساو باولو في 

 الملخص

 ساو باولو بالربازيل،يف  للبحوث األساسية أمريكا اجلنوبية معهدنشاء إلالربازيل استجابًة لالقرتاح الذي قدمته حكومة 
ضمت مدير املركز الدويل للفيزياء قدت مشاورات مع جلنة عُ يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢بوصفه مركزًا من الفئة 

يف هذا أُوفدت و لتمويل، ونائب رئيس جامعة والية ساو باولو. والية ساو باولو لوكالة  شعبة العلوم يف، ومدير النظرية
 .عهداملإنشاء لتقييم جدوى إىل الربازيل بعثة السياق 

، كما تبني األسس العلمية املعهدالوثيقة الشروط األساسية اليت ال بد من توافرها إلنشاء  هوتستعرض هذ
مشروع اتفاق بني اليونسكو وحكومة  وقد أُعدّ  .الربازيلواملؤسسية اليت يستند إليها االقرتاح الذي قدمته حكومة 

الذي ميكن االطالع عليه يف القسم اجلزء األول، و ، ١٨م/ ٣٧الوارد يف الوثيقة  وفقاً لالتفاق النموذجي املوحدالربازيل 
وأُجريت دراسة اجلدوى وفقًا لالسرتاتيجية  .العلوم الطبيعية يف موقع اليونسكو على شبكة اإلنرتنتاملخصص لقطاع 

  .املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثنيأقرها ) اليت ١٨م/٣٧الشاملة واملتكاملة (

 .١٤إىل  ١٠وترد اآلثار املالية واإلدارية املرتتبة على هذا االقرتاح يف الفقرات 

 .١٥اإلجراء املتوقع من اللس التنفيذي اختاذه: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة

اقرتاحاً  واالبتكارم والتكنولوجيا و لعلل وزارة الدولة طريقعن  ٢٠١٥شباط/ فرباير  ٢٠يف قّدمت حكومة الربازيل  - ١
يعمل حتت رعاية  ٢من الفئة عهدًا م وصفهبللبحوث األساسية يف ساو باولو بالربازيل  أمريكا اجلنوبيةدراج معهد إب

يعمل حتت  ١، استنادًا إىل التعاون الوثيق بينه وبني املركز الدويل للفيزياء النظرية (وهو مركز من مراكز الفئة اليونسكو
 املائة بعد والتسعني السابعةالدورة  أعمال جدول يف إدراج هذا البندربازيلية . وطلبت السلطات الليونسكو)رعاية ا

 .التنفيذي لمجلسل

وفقاً أُجريت دراسة اجلدوى و  ،املقرتح املعهدلزيارة موقع  ساو باولووأُوفدت بعثة تقنية من اليونسكو إىل  - ٢
ملؤمتر العام لليونسكو يف دورته السابعة أقرها االيت ، ٢) ملعاهد ومراكز الفئة ١٨م/٣٧املتكاملة (الشاملة و رتاتيجية لالس

 واللس العلمي للربنامج الدويل للعلوم األساسية املعنيةالربازيلية بالتشاور مع السلطات الدراسة ونـُّفذت . والثالثني
ُلص اللس العلمي للربنامج الدويل للعلوم األساسية املسؤول عن إسداء املشورة للمدير العامة بشأن العلوم األساسية.  ُو

يف  ردتو ستحق دعم املنظمة، وأوصى بأن ينظر اللس التنفيذي فيه. ياخلاص باملعهد قرتاح االيف اجتماعه التاسع إىل أن 
 .ستنتاجات املتعلقة بدراسة اجلدوىهذه الوثيقة النتائج واال

الربوفيسور فريناندو كويفيدو، مشاورات مع جلنة ضمت الربازيل لليونسكو أثناء وجودها يف  التقنيةالبعثة  تجر وأ - ٣
والربوفيسور كارلوس بريتو كروز مدير شعبة العلوم يف وكالة والية ساو باولو للتمويل،  ،النظريةللفيزياء مدير املركز الدويل 

أمريكا إلدراج معهد تأييدهم . وأكد هؤالء مجيعًا والربوفيسورة ماريتزا فيريا رودج، نائب رئيس جامعة والية ساو باولو
 يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢من الفئة  عهداً بوصفه م للبحوث األساسية اجلنوبية

 المقترح المعهدالنظر في جدوى 

 الخلفية

وجامعة والية ساو  ١وهو مركز من الفئة يستا، ي، بدأ التعاون بني املركز الدويل للفيزياء النظرية يف تر ٢٠١١يف عام  - ٤
هذا املعهد  ُمسيأمريكا اجلنوبية. وقد للفيزياء النظرية يف إلنشاء معهد إقليمي  لتمويل البحوث،باولو ووكالة ساو باولو 

 .الفيزياء النظريةساو باولو يف مبىن معهد والية  جامعةيف حرم  مقره اإلقليمي معهد أمريكا اجلنوبية للبحوث األساسية و 

دورات/حلقات عمل إىل  ١٠ما بني  نظم سنوياً ي، و ٢٠١٢ من عام فربايرشباط/أنشطته يف ب الضطالعيف ا املعهد شرعو 
لى وعالوة ع. با ذات صلةأُرى الفيزياء النظرية وجماالت جمال عمل لطالب الدكتوراه والباحثني يف  حلقة/دورة ١٥

لديه العديد من محلة الدكتوراه ومخسة يعمل و باحثني زائرين، أمريكا اجلنوبية للبحوث األساسية  ستضيف معهديذلك، 
نظم املعلومات لر يدومتنفيذي  وأمني سرمدير تنفيذي ، مبن فيهم األمانة ووموظفالتدريس،  اتمن أعضاء هيئ

محلة الدكتوراه  ولدفع رواتبألنشطة الضطالع بالالالزم تمويل ال لتمويل البحوثوكالة ساو باولو وفر وتوحماسب. 
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الالزم التمويل جامعة ساو باولو ر توفّ كما قابلة للتجديد،  منحة نوعية ملدة مخس سنوات ُالل  من ينر ئالزاالباحثني و 
توفري الدعم  ويتمثل دور املركز الدويل للفيزياء النظرية يف. ساسيةوالبنية األ مانةالتدريس وموظفي األ اتألعضاء هيئ

مستويات ويعرض اجلدول التايل أمريكا اجلنوبية. أُرى يف من بلدان الباحثني الزائرين للمعهد ومتويل  الالزم التنظيمي
 :الربازيليبالريال ويل التقريبية يف الوقت الراهن التم

 المبالغ السنوية التمويل مدة الوكالة/الهيئة
 ال برازيليـري ١ ٨٠٠ ٠٠٠ مخس سنوات قابلة للتجديد وكالة ساو باولو لتمويل البحوث

 ال برازيليـري ١ ٢٠٠ ٠٠٠ مخس سنوات قابلة للتجديد جامعة والية ساو باولو
 ال برازيليـري ١٦٠ ٠٠٠ عام بعام للفيزياء النظريةاملركز الدويل 

 ال برازيليـري ١٨٠ ٠٠٠ منحة ملدة مخس سنوات ميونزاسمؤسسة منحة 
 ال برازيليـري ٣٠٠ ٠٠٠ عام بعام وكاالت أو هيئات أُرى

 
ناندو  ري فمدير املركز الدويل للفيزياء النظرية السيد  ملعهد أمريكا اجلنوبية للفيزياء النظريةاللجنة التوجيهية احلالية تضم و 

ُوليو سيزار السيد ، ورئيس جامعة ساو باولو، السيد جاكوب باليسرئيس األكادميية الربازيلية للعلوم و كيفيدو، 
بصفته السيد ُوان مالداسينا كارلوس بريتو كروز، و   لوكالة ساو باولو لتمويل البحوث السيد، واملدير العلمي دوريغان

املدير السابق ملعهد  ملعهد أمريكا اجلنوبية للفيزياءويرأس اللس العلمي اجلنوبية األُرى.  بلدان أمريكاعن  ثالً مم
جمال  رتبطيآُرين مرموقني علماء  ٩ املعهد أيضًا بني جنباته ودارد، ويضمغبيرت  السيد الدراسات املتقدمة يف برينستون

أعضاء هيئة التدريس جلنة حبث يف تعيني  للفيزياء النظرية معهد أمريكا اجلنوبية ت معونوتعاأمريكا اجلنوبية. بعملهم 
 مالياً  دعماً املعهد ُالل فرتة توليهم ملناصبهم على جائزة نوبل، ويتلقى أساتذة  ينحائز تضم يف عضويتها علماء  ةدولي

 .املقّدمة للمعهدميونز امن منحة مؤسسة س جزئياً 

يتقدم معهد اليت تعمل حتت رعاية املركز الدويل للفيزياء النظرية،  ١استيفاء شروط املعاهد اإلقليمية من الفئة وسعيًا إىل 
 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة مركز كإلدراجه  بطلب للبحوث األساسية  أمريكا اجلنوبية

 أهداف المركز المقترح

 التالية:  هدافاألإىل حتقيق املقرتح عهد امل يسعى - ٥

 يف جمال الفيزياء النظرية على أعلى مستوٍى من املعايري الدولية؛ البحوث إجراء  (أ)

 وحلقات العمل؛ احللقات الدراسيةلتنظيم مركز دويل  تأسيس (ب)

  جيد. مستوى الفيزياء النظريةحبوث فيها تطور  يبلغاليت مل دعم البحوث يف بلدان أمريكا اجلنوبية  )ـج(
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 :ما يلي على الرتكيز مع القدرات، لبناءإقليمية  أنشطةإعداد دورات تدريبية و  يف املقرتح عهدامل وظائف تتمثلو 

 املعهد موظفو تنفيذها يتوىلاليت ، البحوث العلميةاألنشطة املتقدمة للتدريب وتنمية القدرات عن طريق  (أ)
 اللُومن  والدولية الوطنية املؤسسات مع بالتعاونالزائرون ملدة قصرية أو طويلة،  الباحثونو  الدائمون

 الدولية؛املشاركة يف املشاريع البحثية 

املركز  مع إعدادها بالتعاون املعهديتوىل  األمدقصرية أنشطة  عن طريق ونقل املعارف تنظيم فعاليات علمية (ب)
حلقات عمل ومؤمترات وندوات بشأن مواضيع دورات دراسية و ، وميكن أن تضم ويل للفيزياء النظريةالد

 .مع برامج اليونسكو تتوافق

 األساسية والبنى الموقع

رحاب حرم يف  الفيزياء الطبيعيةيف الطابق األول من مبىن معهد مقر معهد أمريكا اجلنوبية للفيزياء النظرية يوجد  - ٦
مبرافق معهد الفيزياء  سيتسىن ملعهد أمريكا اجلنوبية االنتفاعجامعة والية ساو باولو. و اجلامعي الواقع يف  "بارا فوندا"

جهاز  ٥٠ يوجد بهًا خمترب و ، مشاركاً  ١٣٥ع سَ تَ عدات مسعية وبصرية مب مزودةضم قاعة اليت ت األساسية تهبنيالطبيعية و 
ث تغطية و وكالة ساو باولو لتمويل البحوسوف يتوىل كل من جامعة ساو باولو و فصول دراسية كبرية.  ٣، و حاسوب

 ة. ىن األساسيتكاليف البُ  مجيع

مطار ساو من و  الرئيسية رتوامل/بالقرب من حمطة احلافالت اً مركزييف جامعة ساو باولو موقعًا بارا فوندا تل مبىن حيو  - ٧
االحتادية،   ABCمن جامعة  كيلومرتاً   ٢٠وجامعة ساو باولو حرم ن كيلومرتات م ١٠مسافة وجد على باولو الدويل. وي

 من جامعة كامبيناس. كيلومرتاً   ٨٠و 

 العمل أسلوبالوضع القانوني و 

يتمتع يتأسس معهد أمريكا اجلنوبية للفيزياء النظرية باعتباره مركزاً للبحوث تابعاً جلامعة والية ساو باولو ومن مث ال  - ٨
 عهد. للمالقانونية اجلوانب  افةكمسؤولية  جامعة والية ساو باولو بوضع قانوين مستقل. وتتوىل 

 اإلدارة

  .مانةاألواللس العلمي الدويل و  دارةاإل جملستتمثل يف  رئاسية اتهيئ ثالث أمريكا اجلنوبيةملعهد كون يس - ٩

األنشطة وباختاذ القرارات اخلاصة بربامج وأولويات  افةك  اإلشراف العام على يقوم جملس اإلدارة بوظيفة (أ)
اللجنة التوجيهية ممثالً  ضمتركز. و املالعلمي ومدير  اللس أعضاء اُتيارأيضًا ويتوىل جملس اإلدارة . عهدامل

واحدًا عن الربنامج الدويل للعلوم األساسية (يعينهما املدير العام)، وممثًال واحدًا عن  املركز الدويل للفيزياء 
عن جامعة والية ساو باولو، وممثًال واحداً عن وكالة ساو باولو لتمويل البحوث، وممثًال  النظرية وممثالً واحداً 
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 أمريكا اجلنوبيةألكادميية الربازيلية للعلوم وممثًال واحدًا ألي بلد من بلدان لللحكومة الربازيلية أو واحدًا 
املشاركة يف املعهد. ويتوىل املعهد تغطية تكاليف كافة اجتماعات اللجنة التوجيهية، ويغطي أيضاً التكاليف 

 باجتماع جملس اإلدارة وتشغيله. بطةتر امل

أولوياته العلمية.  ويسدي املشورة بشأن عهدللماألنشطة العلمية السنوية  الدويلحيّدد اللس العلمي و  (ب)
من حبوث يف  أمريكا اجلنوبية ويتألف هذا اللس من عشرة علماء مرموقني على دراية مبا ُجيرى يف منطقة

 ويتوىل املعهد تغطية التكاليف املرتبطة باجتماع اللس العلمي الدويل وعمله. .النظرية الفيزياء جمال

أنشطة مجيع من مدير يتوىل مسؤولية اإلشراف على  للبحوث األساسية أمريكا اجلنوبية معهدوتتألف أمانة  (جـ)
  املعهد.  وتعيني موظفي األمانة ونائب مديراملعهد 

 المسائل المالية

وسع بوسيكون نيابة عن احلكومة.  عهدلملالالزمني ىن األساسية واملوظفني الدائمني البُ جامعة ساو باولو توفر  -١٠
تُقّدم مث تُقّيم من  حبثية شاريعُاصة مب اقرتاحات تقدميعن طريق تمويل ة ساو باولو للوكال منمتويل  علىاحلصول  عهدامل

ويُتاح التمويل من وكاالت برازيلية أُرى لتمويل البحوث من ُالل تقدمي مشاريع  .ُالل نظام استعراض عرب األقران
 حبثية.

من من هيئات حكومية وطنية ودولية أُرى و  للبحوث األساسية أمريكا اجلنوبيةاملقّدمة ملعهد التربعات تُقَبل و  -١١
 .ُتسّلم للمعهدو ، اب ةاملرتبطصندوق جامعة والية ساو باولو أو مؤسسة  بواسطة جامعة ساو باولومصادر ُاصة 

 اآلثار المالية واإلدارية بالنسبة إلى اليونسكو

وال تقدم اليونسكو للمركز  ،تهوإدار  عهدمتعلقة بتشغيل امل ماليةأو مسؤوليات  التزاماتة أي اليونسكوتتحمل  ال -١٢
 دارية.لتغطية تكاليفه اإل مايل دعمأي 

 بأهداف اليونسكو وبرامجها وتأثيره المتوقع عهدالمعالقة 

 من أجلاملركز الدويل للفيزياء النظرية والربنامج الدويل للعلوم األساسية، مع اليونسكو، وال سّيما مع عهد يتعاون امل -١٣
الصعيد الوطين واإلقليمي تساهم يف أعمال اليونسكو الرامية إىل بناء القدرات على النظرية الفيزياء إعداد أنشطة يف جمال 

 . أمريكا اجلنوبيةمع إعطاء األولوية لبلدان  ،والدويل

 شبكةوال سّيما مع  ،املعنيني بعمله اليونسكو شركاء مع تعاون وعالقات شراكات إقامة إىلعهد امل ويسعى -١٤
 .جمال الفيزياءيف  االمتياز وشبكات أُرى متخصصة مؤسساتو  ٢ الفئة ومراكز لليونسكو اجلامعية الكراسي
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 مشروع القرار المقترح

 :النظر يف القرار التايلما تقدم،  يف ضوءاللس التنفيذي قد يرغب  -١٥

 إن اللس التنفيذي،

معهد  دراجاليت تقّدم موجزاً حتليلياً لالقرتاح اخلاص بإ ،عشرسابع ال اجلزء ١٦/تم ١٩٧الوثيقة  وقد درس - ١
، وذلك استناداً يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢ ًا من الفئةعهدبوصفه مللبحوث األساسية  أمريكا اجلنوبية

 املركز الدويل للفيزياء النظرية، إىل التعاون الوثيق بينه وبني

 ؛يف جمال العلوم األساسيةعلى أمهية التعاون الدويل واإلقليمي لبناء القدرات البشرية واملؤسسية  يشدد وإذ - ٢

 الربازيل،باالقرتاح الذي قدمته حكومة  ويرحب - ٣

 ،األساسية لعلومالدويل ل ربنامجال إطار يفاملعهد  إنشاءيتيحها  اليتاملهمة  العمل فرصب نوهوي - ٤

 حتت تعمل اليت واملراكز املعاهد إنشاءاملتعلقة ب واملعايري التوجيهية باملبادئ يفي املقرتح املعهد بأن ويقرّ  - ٥
 ٩٣م/٣٧القرار مبوجب  والثالثني السابعة دورته يف العام املؤمترأقرها  اليت )،٢ الفئةمن ( اليونسكو رعاية

 ،١٨م/ ٣٧والواردة يف الوثيقة 

 اجلنوبيةأمريكا معهد  إنشاء على، باملوافقة والثالثني الثامنة دورته، إبّان العام املؤمتر يقومبأن  يوصي - ٦
مبنح و ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  عهداً بوصفه مللبحوث األساسية يف ساو باولو بالربازيل، 

 الربازيل. وحكومة اليونسكو بني الغرض هلذا املعدّ  االتفاق توقيعاإلذن الالزم ل العامة ديرةامل

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 عشر الثامنالجزء 

  
 ٣/٩/٢٠١٥باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 املؤقت األعمالمن جدول  ١٦ البند

 ٢معاهد ومراكز الفئة 

 عشر الثامن الجزء

 المتقدمةالمتقدم والبحوث إنشاء مركز إقليمي للتدريب 
 بالمكسيك غوتيريز توكستالفي  والرياضيات والطاقة والبيئة الفيزياء في مجال

 الملخص

مركز إقليمي للتدريب املتقدم والبحوث املكسيك إلنشاء  ستجابًة لالقرتاح الذي قدمته حكومةا
املكسيكية باسم معهد أمريكا اس يابيف والية تش املتقدمة يف جمال الفيزياء والرياضيات والطاقة والبيئة

ما اللس  مشاورات جريتأُ حتت رعاية اليونسكو، يعمل  ٢الفئة  مركزًا منوصفه بالوسطى للعلوم 
والتعليم يف  لشؤون اخلارجية ووزارة الرتبيةاما وزارة كذلك و  ،للعلوم والتكنولوجيااملكسيكي الوطين 

 إنشاء املعهد املقرتح. ىوأُوِفدت بعثة إىل املكسيك لتقييم جدو  املكسيك،

تبني األسس العلمية و فرها إلنشاء املركز، من تو  لشروط األساسية اليت ال بدوتستعرض هذه الوثيقة ا
وقد أُعّد مشروع اتفاق بني . يةاملكسيك كومةاحلواملؤسسية اليت يستند إليها االقرتاح الذي قدمته 

املوحد، الذي وافق عليه املؤمتر العام يف دورته  لالتفاق النموذجيوفقًا  املكسيكاليونسكو وحكومة 
وُأجريت دراسة اجلدوى وفقاً  .اجلزء األول) ١٨/م٣٧والوثيقة ، ٩٣م/٣٧ السابعة والثالثني (القرار

 ابعة والثالثنياليت وافق عليها املؤمتر العام يف دورته الس لالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة
 ).٩٣م/٣٧(القرار 

 .إنشاء املركز على املرتتبةاآلثار املالية واإلدارية  ١٧إىل  ١٣تبّني الفقرات و 

 .٢٠اإلجراءات املتوقا من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 



197 EX/16 Part XVIII – page 1 

 الخلفية

 اً اقرتاح ٢٠١٤ من عام كانون الثاين/ينايرشهر  يف وزارة الشؤون اخلارجية،  عن طريققدمت احلكومة املكسيكية،  - ١
 مدينة توكستاليف  الفيزياء والرياضيات والطاقة والبيئةمركز إقليمي للتدريب املتقدم والبحوث املتقدمة يف جمال إلنشاء 
. وطلبت السلطات املكسيكية حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢مركزًا من الفئة بوصفه والية تشياباس املكسيكية ب غوترييز

 إدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة السابعة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي.

والية الواقعة يف غوترييز  مدينة توكستال بعثة تقنية إىل، ٢٠١٤ من عام ايوأيار/مشهر يف  ،اليونسكوأوفدت و  - ٢
وأُجريت دراسة اجلدوى وفقًا للمبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة  .لزيارة موقا املركز املقرتح إنشاؤه املكسيكيةتشياباس 

اجلزء األول).  ١٨م/٣٧ الوثيقة( والثالثني السابعة، اليت وافق عليها املؤمتر العام لليونسكو يف دورته ٢مراكز الفئة عاهد و مب
ما اللس العلمي للربنامج الدويل للعلوم كذلك و  ،املعنية املكسيكيةبالتشاور ما السلطات أيضًا وأُجريت هذه الدراسة 

عرض وتَ . األساسية للعلوم الدويل الربنامجاملديرة العامة بشأن أنشطة  املشورة إىلاألساسية الذي يتوىل مسؤولية إسداء 
 آنفاً. عنها دراسة اجلدوى املذكورة متخضتهذه الوثيقة على اللس التنفيذي النتائج واالستنتاجات اليت 

ميد،  انطونيو -خوسيه  السيد اخلارجيةاجتماعات ما وزير  ،للمكسيك البعثة التقنيةزيارة خالل  ،قدتوعُ  - ٣
ورئيس جامعة كابريرو،   هالدكتور إنريكيورئيس اللس الوطين املكسيكي للعلوم والتكنولوجيا ، وزارة اخلارجيةل الً ممثبصفته 

 عن تأييدهمللحكومة املكسيكية املمثلني الثالثة هؤالء وأعرب كل من  السيد خاميي فالس إسبوندا.تشياباس املستقلة 
 .املقرتح القوي للمركز

 النظر في جدوى المركز المقترح

 :كما يلي االقرتاح الذي قدمته حكومة املكسيكميكن تلخيص 

 أهداف المركز العلمية

يف و الكارييب و أمريكا الوسطى  بلدانيهدف املركز إىل تعزيز التقدم احملرز يف جمال العلوم األساسية والتطبيقية يف  - ٤
 املركز املقرتح مرافق وفرصاً  سيوفرإذ ارف، لمعالفعال لنقل الالتدريب املتقدم والبحوث املتقدمة و  عن طريقاملكسيك 

من أقل البلدان  بلدان خمتلفةعلماء فضًال عن املكسيك، علماء لعلماء بلدان أمريكا الوسطى والكارييب و للتدريب املتقدم 
والسكان األصليني والعلماء من خالل  النساء دورمهمة إضافية تتمثل يف تعزيز املركز سيتوىل و . أمريكا الالتينية يف منواً 

بعد  قوم بتوسيا نطاق عملهيف جمال الفيزياء والرياضيات والطاقة والبيئة، وسي يف البداية بأنشطةاملركز سيضطلا و  براجمه.
وفقًا لالحتياجات اإلقليمية.  واحلوسبةاألحياء والكيمياء كعلمية أخرى   تدرجييًا لكي يشمل أنشطة يف ميادينذلك 

مركز عبد السالم الدويل  تنسيق أنشطتهايتوىل  ، اليتاإلقليمية المتياز العلميامراكز  منظومةوسيكون املركز جزءًا من 
 .الدويل للعلوم األساسيةاليونسكو وبرنامج  - ١الفئة  معهد لليونسكو منوهو  -ICTP) ( للفيزياء النظرية
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 ي:بما يلالتحديد بوسيقوم المركز 

والبيئة وما يرتب  با من والطاقة  الفيزياءو  الرياضيات الدراسات البحثية املتقدمة يف جمال إعداد وتنسيق (أ)
 ؛لعلوم األساسيةتعددة التخصصات لامل االتال

 يف البحثية واإلمنائية اتياإلمكان تعزيزمن أجل  الناس وعامة علمنيوامل القرار ألصحاب اخلربات توفري (ب)
 املنطقة؛

بالتعاون ما املؤسسات وحلقات عمل)  وحلقات دراسية إعداد أنشطة تروجيية (حلقات تدارس ومؤمترات (جـ)
وتعزيز  أمريكا الالتينية والكارييب بلدان منطقةلعلماء خمتلف  منتدى دويلمن أجل إجياد  ،الوطنية والدولية
 .فيما بينهم شبكات التعاون

 ي:على ما يل، بالرتكيز التدريب وبناء القدرات اإلقليميةب اخلاصةقوم املركز، أثناء اضطالعه بأنشطته وسي - ٥

 املركز موظفو تنفيذها يتوىل اليت العلمية، البحوث طريق عن القدرات وتنمية للتدريب المتقدمة األنشطة (أ)
 خالل ومن والدولية الوطنية املؤسسات ما بالتعاون طويلة، أو قصرية ملدة الزائرون والباحثون الدائمون
 الدولية؛ البحثية املشاريا يف املشاركة

يدوم   للدراسات العليامكثفني بربنامج  معهد أمريكا الوسطى للعلومسيضطلا : برامج الدراسات العليا (ب)
. الرياضيات سنة كاملة، ومها برنامج الدبلوم العايل يف الفيزياء وبرنامج الدبلوم العايل يفكل برنامج منهما 

 ارفاملعب تزويدهمعن طريق الطالب األكادميي تكميل إعداد إىل يف املقام األول الربناجمان هذان يهدف و 
 ؛لنجاح يف برامج الدراسات العليا الدوليةلالالزمة األساسية 

يف  الراغبنيإىل حتسني مستوى التحضري األكادميي للطالب  الدوراتتدف هذه  :التمهيدية الدورات جـ)(
 ؛ربامج الدراسات العليا يف جمال الفيزياءب لاللتحاقتقدمي طلبات 

دكتوراه يف جمايل الفيزياء درجة النيل ل برناجمنيمريكا الوسطى أل اجلامعيلس يدير ال: شهادات الدكتوراه (د)
اجلامعات احلكومية يف منطقة  ومنظومة مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظريةيرعى و والرياضيات. 

ويدعمهما مركز أمريكا الوسطى للفيزياء النظرية. وتتضافر يف  ،جزئياً  ين الربناجمنيالكارييب الكولومبية هذ
أطروحات الدكتوراه من  مشرفًا على ٧٦الدكتوراه جهود سبا جامعات يف أمريكا الوسطى ودرجة  برناجمي

 ؛والكارييبتسا بلدان من أمريكا الالتينية 

من يتميزون بأنشطتهم حتديد هدف حمدد يتمثل يف  قيقحتهذه الربامج إىل  ترمي: االنتساببرامج  هـ)(
توفري ما  عن طريق ودعمهميف بلدان أمريكا الوسطى  ةالعلمي ومسامهاتم العلمية من أفراد األوساط
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يضم و البحث العلمي والتعاون.  يف جمالاألماكن واملرافق لتمكينهم من مواصلة عملهم حيتاجون إليه من 
موعات وال، واملنتسب اخلبري، املؤهلاملنتسب املبتدئ، واملنتسب : من املنتسبنيهذا الربنامج أربعة أنواع 

 ؛نتسبةامل

 ما بالتعاون إعدادها املركز يتوىل المدةأنشطة قصيرة  طريق عن المعارف ونقل العلمية الفعاليات تنظيم و)(
 حلقات دراسية ومنها، مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظريةو  الدويل للعلوم األساسيةبرنامج اليونسكو 

وضا اجلدول الزمين للفعاليات ي. و ما برامج اليونسكو تتوافقحلقات عمل ومؤمترات وحلقات تدارس و 
 ، وتُنّظم هذه الفعاليات وفقاً ملا يلي:على أساس نصف سنويالعلمية املراد اقامتها 

رسل تُ تعبئة استمارة إلكرتونية عن طريق م االقرتاحات قدّ تُ : دعوات بناًء علىالفعاليات يف املشاركة  )١(
مركز أمريكا الوسطى للفيزياء القسم املسؤول عن التنسيق يف يقوم دراستها، و لإىل اللس العلمي 

 األعمال ركزو املوتنسق جلنة التنظيم وموظف ،ميزانية لكل اقرتاحبعد ذلك بتخصيص النظرية 
عند  كل فعالية منها  عنتقرير  ري إعدادوجي حمددة، إلجراءاتقام الفعاليات وفقًا . وتُ التحضريية
 ،انتهائها

جامعة تشياباس  ساعدمن الفعاليات، وت اً كبري عدداً  : يرعى اللس الوطين للعلوم والتكنولوجيا الرعاية )٢(
املؤسسات  قّدموت ،واملوارد البشرية الالزمةاملعدات و  املرافقعلى تنظيمها عن طريق توفري املستقلة 

 ،الفعاليات إلقامةاملَنظِّمة أيضاً موارد بشرية ومالية 

فعالية الاستقبال الطلبات لكل فعالية، يتم اختيار املشاركني يف  مدةبعد انتهاء اختيار املشاركني:  )٣(
وتطلب اجلهة املشاركة يف التنظيم . إلقامتهااملقّدم وفقًا للميزانية ومبلغ الدعم الكامل أو اجلزئي 

يف  ،يف التنظيمسري ذاتية وملصقات وأعمال أولية. وتسعى اجلهة املشاركة رسائل توصية و أحيانًا 
الوسطى  منطقة أمريكا أرجاء خمتلفمن  ضمان وجود مشاركنيإىل  ،مجيا األحوال واألوقات

 ؛املشاركة يف الفعالياتيف جمال  النساء والرجال بنيتكافؤ وضمان ال

لتخطي  لهذه االجتماعات لعلماء أمريكا الوسطى تعقد اللجان االستشارية : االجتماعات األكاديمية ي)(
 ؛مركز أمريكا الوسطى للفيزياء النظرية وتنظيمها وتقييمهافعاليات ل

جيتما : النظرية للفيزياء الوسطى أمريكا االستشاري والمجلس العلمي لمركز اجتماعات المجلس (ح)
املركز الستعراض  مقر أمريكا الوسطى للفيزياء النظرية سنويًا يف ملركز العلمي واللس االستشاري اللس

 ركز.املاملشورة بشأن خط   إسداءالتنسيق العام و 
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 األساسية نىوالبُ  الموقع

ويُعتزم  .والية تشياباس املكسيكيةيف غوترييز  دينة توكستالجامعة تشياباس املستقلة مب يف مقرّ املركز سيكون موقا  - ٦
 رافقاملكتبة و املو اسوب احلومركز  خترباتاملمكاتب و للكافية مساحة   يجديد ذ لمركز يف مبىنالدائم لقر املأن يكون 

إضافية حاسوب  ومراكز السرعة عالية اتصال ة وشبكاتبعض غرف الضيافل كذلكو  ،ملعارضواؤمترات املوقاعات تقنية ال
 .املتوس يف األجل 

 مركز أمريكا الوسطى للفيزياء النظريةالمعاهد الوطنية والدولية التي تدعم 

 :ما يلي ز أمريكا الوسطى للفيزياء النظريةعن دعمها ملركبصورة مكتوبة اليت أعربت  ساتاملؤس تضم - ٧

 ،جامعة سونورا •

 ،جامعة كوليما •

 ،املكسيك الوطنية املستقلةجلامعة التابا الفيزياء الفلكية علم مركز علم الفلك الراديوي و  •

 ،للفيزياء الفلكية والبصريات وااللكرتونياتاملعهد الوطين  •

 .قسم اجلزيئات والاالت الفيزيائية التابا للجمعية املكسيكية للفيزياء •

 المنطقةالعمل لصالح في المركز إسهام 

ال و العلوم األساسية والتطبيقية،  طويراملنطقة تالعمل لصاحل ز أمريكا الوسطى للفيزياء النظرية يف يتضمن إسهام مرك - ٨
ذات  ارفالتعليم املتقدم والبحوث املتقدمة وزيادة املع عن طريق ،يف جماالت الفيزياء والرياضيات والطاقة والبيئة سّيما

 متياز.االو اجلودة أعلى درجات 

 تأييد إنشاء المركزمسّوغات 

على وجه  مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظريةو  الدويل للعلوم األساسية برناجمها عن طريقاليونسكو،  تؤيّد - ٩
إنشاء هذا املركز  ،حكومة املكسيك وحكومات خمتلف بلدان أمريكا الوسطى وحكومة والية تشياباسكذلك ، و اخلصوص

 يكا الوسطى.بلدان منطقة أمر لتنافسية القدرة ال تعّزز كبريةمن أجل حتقيق تنمية مستدامة و 

 هوية فريدة

حل يف ، أمًال املكسيكية بالتحديدتشياباس والية يف و يف منطقة أمريكا الوسطى،  اإلقليمي املركز يعطي إنشاء -١٠
العلوم  طويراية البيئة وتما خيص التعليم وإنتاج الطاقة ومحفي احلاضريف الوقت  نواجههااليت الكربى بعض املشاكل 

 األساسية.
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 القانوني وطريقة العملالوضع 

يتمتا باالستقالل الوظيفي سو املكسيك،  يف النافذةلقوانني خاضعًا لاملركز املقرتح كيانًا قانونيًا مستقًال  سيكون -١١
بالوضا القانوين الالزم واألهلية القانونية الالزمة إلبرام العقود واختاذ أيضًا وسيتمتا املركز . الالزم ملمارسة أنشطته

 وسيستفيد املركز، بفضل وجود مقره يف. اإلجراءات القانونية، وحيازة املمتلكات املنقولة وغري املنقولة والتصرف فيها
 التوظيفاألمن و خدمات و العامة املرافق ومنها ، ااملوجودة فيه املرافق والتجهيزات كلن  جامعة تشياباس املستقلة، م

ما كلية الرياضيات والفيزياء  ،جامعة تشياباس املستقلة يفمن موقعه  ،وسيتعاون املركز. دون أن يفقد استقالليتهبواملوارد، 
ما خمتلف املؤسسات كذلك و  ،لفنون التقنيةوجامعة تشياباس لواآلداب، لعلوم لياباس وجامعة تش ،امعة تشياباسجب

 ة واإلقليمية األخرى.العلمية املكسيكي

 دارةاإل

 :ثالث هيئات تتمثل فيما يليستتوىل إدارة املركز  -١٢

َلْني وممثّـ للمجلس الوطين للعلوم والتكنولوجيا التابا للحكومة املكسيكية،  يتألف من ممثل مجلس إدارة (أ)
)، وممثل لكل دولة عضو يف اليونسكو ركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظريةمللليونسكو (أحدمها ممثل 

 جهات الراعية، ورئيس جامعة تشياباس املستقلة وممثلني للاملركزيف العضوية صل على صفة عضو كامل حت
 يضطلاو  دون أن يتمتا باحلق يف التصويت.بويشارك مدير املركز يف اجتماعات جملس اإلدارة . ةالرئيسي
مسؤولية احلفاظ على املكانة  اللس وتقا على عاتق. أنشطة املركز على العام اإلشراف بوظيفةاللس 

، واملوافقة على برامج املركز وأولوياته، عملية متويلهورصد  ملركزاملوارد الالزمة لتمويل االدولية للمركز، وتعبئة 
 .وتقييم مدى إسهام املركز يف حتقيق أهداف برنامج اليونسكو

الالزمني لضمان حسن سري العمل اليومي والعلميني تضم مدير املركز واملوظفني اإلداريني والتقنيني  أمانة (ب)
 .بالتشاور ما املدير العام لليونسكو مدير املركز رئيس جملس اإلدارةويُعنيِّ  للمركز.

 المسائل المالية ودور جامعة تشياباس المستقلة

موارد سواء أكانت ، تشغيًال سليماً وتشغيله إلدارة املركز  املوارد الالزمةكل توفري  على  املكسيكيةوافقت احلكومة  -١٣
 .، عن طريق جامعة تشياباس املستقلةمالية أم عينية

يُنتظر من و متعاونة بعض املسامهات العينية املخصصة ألنشطة املركز، أخرى ومن املتوقا أن تقدم معاهد وطنية  -١٤
احلكومية الوطنية والدولية، ومن خمتلف أن يضطلا بأنشطة ترمي إىل مجا األموال من اهليئات يف الوقت ذاته املركز 

 .املؤسسات ومصادر القطاع اخلاص
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 ملا يلي: زمالالتمويل الاملركز بستزود جامعة تشياباس املستقلة و  -١٥

 ست وظائف دائمة لباحثني رفيعي املستوى؛ )١(

األكادميي ومدير وسائق وأمني مكتبة ومساعد للدعم  وموظف حاسوبة اللغ يين ثنائيَّ مساعدَ توظيف  )٢(
 مايل ومستشار قانوين؛

 يستخدمه املركز مبوجبومبىن  ،واملوارد الالزمة لتنفيذ أنشطة املركزواملواد واألجهزة املرافق واألثاث واملعدات  )٣(
 .عقد عارية استعمال

 اآلثار المالية واإلدارية بالنسبة إلى اليونسكو

 أي للمركز اليونسكو تقدم وال وإدارته، املركز بتشغيل متعلقة مالية مسؤوليات أو التزامات أية اليونسكو تتحمل ال -١٦
 .اإلدارية تكاليفه لتغطية مايل دعم

 مبوجب اتفاق تعاقدية ماليمسامهة  يضطلا املركز بتنفيذها معينة أنشطة برامج أو يفأن تساهم ليونسكو ل جيوزو  -١٧
تقدم أن أيضًا  جيوز لليونسكوه. و برنامج معني تديره اليونسكو وتشرف عليإذا كانت هذه األنشطة جزءاً من مشروع أو 

 اجتماعات جملس اإلدارة. للمركز، وال سّيما الرمسيةالجتماعات لحضور ممثل املنظمة لضمان مسامهة مالية 

 عالقة المركز بأهداف اليونسكو وبرامجها وتأثيره المتوقع

 أعمال يف تساهمو  الربنامج الدويل للعلوم األساسيةتندرج يف إطار إعداد أنشطة  علىسيتعاون املركز ما اليونسكو  -١٨
أمريكا الوسطى  لبلدان األولوية إعطاء ما والدويل، واإلقليمي الوطين الصعيد على القدرات بناء إىل الرامية اليونسكو
 للفرتة األجل املتوسطة لالسرتاتيجيةلهدفني االسرتاتيجيني الرابا واخلامس وفقًا ل ذلك وسيجريلمكسيك. لوالكارييب و 
وسيسعى . ٥م/٣٧لربنامج الرئيسي الثاين يف الوثيقة لمن  ٢و ١وري العمل وفقاً حملو  ،)٤/م٣٧ الوثيقة( ٢٠٢١-٢٠١٤

املساواة بني اجلنسني  نظراً لكون، األصلينييف املنطقة ولدى السكان  النساء يف جمال العلوم دوراملركز بوجه عام إىل تعزيز 
املهمة املسندة إىل تامًا ما توافقًا  الربنامج صعيدعلى أهداف املركز وأنشطته ستتوافق و  و.ليونسكلدى اعامة أولوية 

 .الربنامج الدويل للعلوم األساسية

مركز عبد  ما شراكات وعالقات تعاون، ومنها وسيسعى املركز إىل إقامة شراكات وعالقات تعاون ما اليونسكو -١٩
ما شبكة الكراسي اجلامعية لليونسكو ومراكز ما ما شركاء اليونسكو، وال سيّ كذلك و  ،السالم الدويل للفيزياء النظرية

  ز.وغريها من املؤسسات املتخصصة وشبكات االمتيا ٢الفئة 
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 مشروع القرار المقترح

 :على ما تقدم، يف النظر يف القرار التايلاللس التنفيذي يرغب، بناًء  لعل -٢٠

 إن اللس التنفيذي،

مركز  بإنشاء اخلاص لالقرتاح حتليلياً  موجزاً  تقّدم، اليت الثامن عشراجلزء  ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  وقد درس - ١
مركزاً من الفئة  وصفهب للتدريب املتقدم والبحوث املتقدمة يف جمال الفيزياء والرياضيات والطاقة والبيئة إقليمي

 ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢

 على أمهية التعاون الدويل واإلقليمي لبناء القدرات البشرية واملؤسسية يف جمال العلوم األساسية، وإذ يشدد - ٢

 ،املكسيكباالقرتاح الذي قدمته حكومة  ويرحب - ٣

 الدويل للعلوم األساسية، اليونسكو برنامج يتيحها إنشاء املركز يف إطار بفرص العمل املهمة اليت وينوه - ٤

بأن املركز املقرتح يفي باملبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة بإنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية  ويقرّ  - ٥
 )،٩٣م/٣٧)، اليت وافق عليها املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني (القرار ٢اليونسكو (الفئة 

للتدريب املتقدم  إقليميمركز  بأن يقوم املؤمتر العام، إبّان دورته الثامنة والثالثني، باملوافقة على إنشاء يوصي - ٦
بوصفه باسم معهد أمريكا الوسطى للعلوم والبحوث املتقدمة يف جمال الفيزياء والرياضيات والطاقة والبيئة 

ة العامة اإلذن الالزم لتوقيا االتفاق املعّد هلذا ومبنح املدير  ،حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢مركزًا من الفئة 
  املكسيك. الغرض بني اليونسكو وحكومة

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 

197 EX/16 
Part XIX 

 ١٦ت/ م١٩٧ 
 التاسع عشرالجزء 

  
 ٣٠/٩/٢٠١٥باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢معاهد ومراكز الفئة 

 التاسع عشرالجزء 

 إنشاء مركز لإلدارة المتكاملة والمتعددة التخصصات
 للموارد المائية في تسالونيكي باليونان

 الملخص

اليونان إلنشاء مركز لإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية يف  بهبناء على اقرتاح تقدمت 
 احلقائق تقصيل بعثة أوفدت، عمل حتت رعاية اليونسكوي ٢يكون مركزًا من الفئة تسالونيكي باليونان، ل

 للمعايري وفقاً  ؤهإنشا قرتحاملركز امل تقييمي جر أو . ى إنشاء هذا املركزجدو  لتقييم ٢٠١٥ يونيوحزيران/ يف
 .اليونسكو رعاية تتعمل حت ومراكز معاهد إنشاءبشأن  األول اجلزء ١٨م/٣٧الوثيقة  يفاحملددة 

بني اليونان إبرامه  قرتحاملتفاق االمشروع اليت حييد فيها  حكاماأل يتضمن اً وتشمل هذه الوثيقة ملحق
عن نص االتفاق  ،اليونسكو وجامعة أرسطو يف تسالونيكي أن توقعهتفاق املزمع االمشروع و واليونسكو 

من خالل  نيمشروعي االتفاق على االطالع وميكن. اجلزء األول ١٨م/٣٧النموذجي الوارد يف الوثيقة 
 .على املوقع الشبكي لليونسكو الطبيعية لعلوماملخصصة ل الصفحات

 .٢٣و ٢٢الفقرتني  يف االقرتاح هذا على املرتتبة واإلدارية املالية اآلثار وترد 

 .٢٦اإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 معلومات أساسية

لإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات  مركز بإنشاء ٢٠١٣ حزيران/يونيو ٢٤ قدمت اليونان اقرتاحًا رمسيا يف - ١
. وقّدمت عمل حتت رعاية اليونسكوي ٢مركزًا من الفئة  للموارد املائية يف جامعة أرسطو يف تسالونيكي باليونان، باعتباره

 وتشّكل. االقرتاح بشأن أثارتا اليونسكو اليت للمسائل توضيحية مذكرة ٢٠١٤ شباط/فرباير ٢١ احلكومة اليونانية يف
 .اليونان الذي تقدمت به حكومة الكامل االقرتاح كلتا الوثيقتني معاً 

 )ـج) (٢( ٣ الفقرة( اليونسكو رعاية حتت اليت تعمل ٢ ملراكز ومعاهد الفئة واملتكاملة الشاملة لالسرتاتيجية ووفقاً  - ٢
 دعي )،٩٣م/٣٧مبوجب القرار( السابعة والثالثني أقرها املؤمتر العام يف دورته اليت األول) اجلزء ١٨م/٣٧الوثيقة مرفق من 

 مع اإلطار االسرتاتيجي للربنامج االقرتاح مدى توافق إىل دراسة الدويل اهليدرولوجي للربنامج احلكومي الدويل اللس
وقد ن ر اللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف املسألة وأيد االقرتاح خالل دورته احلادية . املعين

 ). ٤,٢١(مبوجب القرار  ٢٠١٤حزيران/يونيو  ٢٠إىل ١٨والعشرين املنعقدة يف الفرتة من 

االسرتاتيجيات احملددة اليت  وتقييم املقدمة املعلومات لتأكيد ،٢٠١٥ حزيران/يونيو يف جدوى دراسةوأُجريت   - ٣
 املالية أو البشرية سواء -واملوارد  فضًال عن توفر القدرات والنشر، للبحث األساسية والبىن وأهدافه املقرتحة، وضعها املركز

 اليونان حكومة من كل التزام من الدراسة إىل التأكد وسعت. متهاواستدا ولتنفيذ عملياته الالزمة لبناء الشبكات -
 الدراسة. هذه واستنتاجات وتستعرض الوثيقة احلالية نتائج. وجامعة أرسطو بتعهداتما

 النظر في جدوى إنشاء المركز المقترح

 االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملةالذي اعتمد املؤمتر العام مبوجبه  ٩٣م/٣٧أُجريت دراسة اجلدوى متاشيًا مع القرار  - ٤
اليت حتتوي على مشروع اتفاق منوذجي يربم  األول اجلزء ١٨م/٣٧، الواردة يف الوثيقة ٢املعدلة للمعاهد واملراكز من الفئة 

تطبيق بني اليونسكو واحلكومة اليت تقرتح إنشاء مركز من هذه املراكز. وذكر املؤمتر العام باإلضافة إىل ذلك أنه ينبغي عند 
االتفاق النموذجي الذي حيكم إنشاء تلك املعاهد واملراكز، إتاحة قدر كاًف من املرونة بغية مراعاة القيود القانونية 

 السارية يف الدول األعضاء لدى اقرتاح إنشاء تلك املعاهد واملراكز.

 أهداف المركز المقترح ووظائفه

 املائية، املتكاملة للموارد لإلدارة فعالية أكثر آليات إىل والبحر املتوسط أوروبا شرق جنوب بلدان من العديد حيتاج - ٥
 وتعزيز الغذائي، األمن وزيادة الفقر من واحلد املوارد املائية بكفاءة استخدام االسرتاتيجيات الرامية إىل النهوض بغية دعم

 ومن املتوقع أن تؤثر التغريات. اإليكولوجية الن مومحاية  املستدامة التنمية أهداف بالتوازي مع حتقيق االقتصادي النمو
 املياه، وأن تؤدي إىل ندرة للغاية، املنهكة الن م وال سيما يف املائية، الطبيعية وعلى املوارد البيئة على املنطقة يف املناخية
وينبغي التوصل إىل . واجلفافاحلرارة ارتفاع  موجات اخلصوص وجه وعلى البالغة الشدة، املناخية  واهرال تواتر وزيادة
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الذي تتسم به احتماالت ندرة املياه يف املستقبل  إىل التعقيد مع الن ر بعني االعتبار املياه، للتعامل مع ندرة جديدة طرائق
 املائية املوارد إدارة لعمليات السياق هذا ويتعني يف. املناخ تغري ظل يف تيقن وعدم وما يصاحب ذلك من استضعاف

 اقتصادية ما يستجد من ظروف مع التكيف على القادرة العملية اجلديدة للنماذج أن تستجيب بفعالية ةاملبتكر 
 .وبيئية واجتماعية

كلها يف جمال واحد أو  تكمن ال املستقبل يف اليت تطرحها قضية املياه تحدياتالالالزمة ملواجهة  احللول ون راً ألن - ٦
ومن ضمنها  ،التكامل بينهامتعددة وحتقيق  أكادميية بصفة رئيسية بني مفاهيمالربط  ختصص بعينه، بل تأيت من خالل

 األكادمييني بني فعالية على حنو أكثر التعاون ويف واالتصاالت، واهلندسة االجتماعية والعلوم الطبيعية مفاهيم العلوم
مركز اإلدارة املتكاملة  املزمع أن يوسعفمن  االستدامة، علم واتباع �ج السياسات، وواضعي واملديرين املعرفة وأصحاب

 كمنصة وأن يعمل للموارد املائية املوجود حالياً، املتكاملة اإلدارة مركز أنشطةواملتعددة التخصصات للموارد املائية نطاق 
 املستدامة. ئيةاإلمنا األهداف لتحقيق العام السياق يف املائية، إلدارة املوارد متكاملة وضع اسرتاتيجيات يف تساهم إقليمية

 للموارد املتكاملة اإلدارة بعلم وتكمن مهمة مركز اإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية يف النهوض - ٧
 والدولية على األصعدة اإلقليمية من خالل العمل املرتبطة باملوارد املائية التحديات وممارساته، من أجل مواجهة املائية

 :النحو التايلوالعاملية على 

 املتصلة القضايا على الرتكيز مع التخصصات املتعددة العلمية البحوث خالل من واالبتكار املعرفة تنمية (أ)
 العذبة؛ باملياه

 أجل من القرار وصناع واألطراف املعنية واملؤسسات احلكومية غري واملن مات احلكومية اجلهات مع التعاون (ب)
 للحدود؛ العابرة املياه شبكات سياق يف سيما وال عملي، واقع إىل العلمية البحوث نتائج حتويل

 اجلامعية اليونسكو وكراسي الدولية واملن مات البحثية واملؤسسات اجلامعات مع تواصلإنشاء شبكات  (جـ)
 املنطقة؛ يف واملراكز واملعاهد األخرى

 املستويات؛ كافة على املائية للموارداملتكاملة  جمال اإلدارة يف القدرات وبناء التعليم )د(

 املائية للموارد اإلدارة املتكاملة تعزيز وأساليب األدوات وجمموعات والنماذج التكنولوجية، االبتكارات نشر )هـ(
 الشبكية؛ واملنصات العلمية، واملؤمترات والندوات العلمية واللقاءات ونقلها، عن طريق املطبوعات واإلصدارات

 .املستدامة والتنمية وشؤون البيئة املائية املوارد بشأن إدارة والتوعية التواصل )و(

 :يف ما يلي للمركز احملددة األهداف وتتمثل - ٨

البحر  منطقة أحناء مجيع يف وغرسها وتعزيزهاسليمة لإلدارة املتكاملة للموارد املائية ممارسات  استحداث (أ)
 أخرى؛ ويف أماكن أوروبا شرق وجنوب املتوسط



197 EX/16 Part XIX – page 3 

 من واسعة جمموعة تشمل التخصصات، ومتعددة متكاملة �وج خالل من واملمارسات البحث تشجيع (ب)
 واتباع �ج واالتصاالت، إىل الفنون اإلنسانية العلوم ومن إىل اهلندسة، الطبيعية العلوم من ،التخصصات

 االستدامة؛ علم

اخلاصة باإلدارة  واألدوات واملعلومات املعرفة وتبادل األعضاء الدول بني الدويل تنهض بالتعاون منصة توفري ـ)ج(
 للحدود؛ العابرة املياه شبكات سياق يف سيما وال املائية، للموارد املتكاملة

وتنفيذ  لوضع كأساس واملعلومايت التقين والدعم القدرات وبناء والتدريب السياسات، جمال يف املشورة تقدمي )د(
 املنطقة؛ يف املائية املوارد إلدارة متكاملة أساليب جديدة

 الدولية املستويات على احلكومية املؤسسات بني املتكاملة للموارد املائية اإلدارة بقضايا الوعي تعزيز )هـ(
 .عام بوجه وبني اجلمهور احلكومية غري واملن مات اإلعالم ويف وسائل واحمللية، واإلقليمية

 مجاالت التعاون مع اليونسكو

 مبركز اإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية وإنشاؤه يف رحاب جامعة أرسطو يفضي االعرتاف - ٩
اإلدارة املتكاملة للموارد  مركز حتويل إىل اليونسكو، رعاية حتت اليت تعمل ٢ الفئة باعتباره مركزًا من مراكز بتسالونيكي،

 سبيل على ليس ولكن - البلقان جزيرة وشبه البحر املتوسط منطقة يعمل يف صرف، دويل إىل مركز املائية املوجود حالياً 
املختلفة ذات الصلة  وتُتاح الفرصة للمركز بفضل الاالت واملواضيع). الصدد هذا يف املميز اجلغرايف ن راً ملوقعه( - احلصر
 من واسعة جمموعة ملعاجلة جامعة أرسطو، موأقسا كليات جيد بشكل اليت تغطيها املائية للموارد املتكاملة باإلدارة

 .اليت تواجهها املنطقة يف جمال املوارد املائية التحديات

برامج مركز اإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية من حيث أهدافها وأنشطتها توافقاً وتتوافق  -١٠
واضحًا وقويًا مع اهلدف الرابع من األهداف االسرتاتيجية املتوسطة األجل لليونسكو وهو: "تعزيز الن م والسياسات يف 

طين واإلقليمي والعاملي"، وكذلك مع احملاور الستة والعديد من على الصعيد الو  -جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
الصدد  هذا جماالت تركيز املرحلة الثامنة من مراحل تنفيذ الربنامج اهليدرولوجي. ويوجد لدى مركز اإلدارة املتكاملة يف

 وأنشطة والتواصل القدرات وبناء والتعليم للبحث التخصصات ومتعددة متكاملة �وج وضع ودافع واضحني جتاه غرض
 والعابرة املوارد املائية عرب الوطنية شبكات إدارة على خاص بشكل الرتكيز مع السياسات، بشأن خاصة بتقدمي املشورة

 إال أنه ميتلك قدرة املتوسط، ومنطقة أوروبا شرق يشمل بصفة رئيسية جنوب للمركز اجلغرايف النطاق أن ورغم. للحدود
 وسوف ُجترى عملية مواءمة للممارسات. أفريقيا أيضاً  يف األعضاء الدول من أكرب لعدد تقدمي خدمات واضحة على
 .اجلنسني بني املساواة بشأن اليونسكو أولويات له مع املضيفة واجلامعة مركز اإلدارة املتكاملة املتبعة داخل
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 ركز وأهميته بالنسبة لليونسكواآلثار المتوقعة من الم

 حتت يعمل ٢ اإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية حال تأسيسه كمركز من الفئةسيتمكن مركز  -١١
 املتوسط ومنطقة البحر أوروبا شرق جنوب يف األعضاء الدول قدرات بناء يف كبرية إسهامات من تقدمي اليونسكو رعاية
ومن  املستويات، خمتلف على القرار وصناع ومديرين ومهنيني مبشاركة علماء املائية، املتكاملة للموارد جمال اإلدارة يف

 املراكز بني التعاون تشجيع وبينما ينبغي. املنطقة أهداف التنمية املستدامة يف يف املائية املوارد إدراج إدارة يف املسامهة
املتوقع أن يساهم مركز اإلدارة  من االزدواجية، خماطر بغية جتنب ختصصه جمال املعنية باملوارد املائية كل منها يف املختلفة

من أجل وضع  وتقدمي املشورة األدوات وتعزيز املعرفة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية بصفة خاصة يف نشر
 املائية عربسياق املوارد  يف سيما وال املنطقة، يف املائية يف جمال اإلدارة املتكاملة للموارد اجليدة واملمارسات السياسات

 .للحدود الوطنية والعابرة

 واإلدارةالوضع القانوني 

 ،٢٠١١ عام يف أنشئ للموارد املائية املوجود حاليًا والذي املتكاملة املقرتح على قاعدة مركز اإلدارة يؤسس املركز -١٢
. اللس األعلى للجامعة إشراف حتت العمل يف وسيستمر بالكامل ومن مث فإن املركز املقرتح سوف يتبع جامعة أرسطو

 ٢ املوجود حاليًا إىل مركز من الفئة املركز لتحويل مطلوباً  يكون قد الختاذ أي إجراء استعدادها وأبدت جامعة أرسطو
 .اليونسكو رعاية حتت يعمل

 يعينه املائية،املوارد  املعنية بقضايا املختلفة اإلدارات ميثلون أعضاء، سبعة مكون من إدارة جملس ويوجد باملركز -١٣
 .سنوات أربع مدتا لفرتة للجامعة، األعلى اللس عليه ويوافق اجلامعة رئيس ونائب اجلامعة رئيس

 فعالية على الرتكيز مع املركز، برامج وضع اسرتاتيجية بشأن املشورة علمية استشارية جلنة نفسه الوقت وتقدم يف -١٤
 عضواً  ١٦ من اللجنة االستشارية العلمية وتتألف. أهدافه وتعديلها إذا لزم األمرمع  مواءمة تلك االسرتاتيجية يف املركز
 الرئيسية الاالت ميثلون. دولية طيبة بسمعة مرموقني ممن يتمتعون علماء وتسعة اإلدارة جملس من أعضاء سبعة: إمجاالً 

من  إما يكونوا أن وجيوز ،)ذلك إىل وما االجتماعية، موالعلو  الطبيعية، والعلوم التكنولوجيا،(اليت يُعىن با املركز  املختلفة
 - الكتابة أو أنشطة أو التدريس البحوث اليت جيرو�ا خالل من - ميكنهم املسامهة أو املائية املوارد إدارة جمال يف اخلرباء

اللجنة  للجامعة أيضًا أعضاءويُعني اللس األعلى . املوارد املائية إدارة للتعامل مع قضايا متكامل وتعزيز �ج وضع يف
فعليني يف هيئة  أعضاء وجيوز أن يكون أعضاء اللجنة االستشارية العلمية. اللس توصيات على بناء االستشارية العلمية

وميكن أن يكونوا  أخرى، دولية أو وطنية جامعة أرسطو أو يف جامعات يف فخريني أو أساتذة تدريس جامعة أرسطو،
 أجانب. أو يونانيني علماء
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 توجيه كي تتوىل سنوات، ٣ واليتها كل جتدد توجيهية، جلنة لتعيني استعداداً  أرسطو األعلى جلامعة ويبدي اللس -١٥
 وستتألف. أرسطو جامعة داخل مركز اإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية واإلشراف عليها عمليات
 :التاليني األعضاء من التوجيهية اللجنة

 ؛للجنة رئيساً يُعّني أحدهم ، يف تسالونيكي امعة أرسطواألقسام املعنية جبلكليات و لأربعة ممثلني  (أ)

 واملن مات اليونسكو املنتسبني إىل األعضاء أو/و األعضاء يف اليونسكو الدول من ممثالن على األكثر (ب)
 البلقان دول من البحر املتوسط وعضو واحد منطقة من وعضو واحد البحثية، أو األكادميية واملراكز الدولية
 إخطاراً بطلب العضوية إىل املركز؛ وأرسلت اللس يف ممثلة تكون أن يف رغبتها عن أعربت اليت

 ممثل عن املديرة العامة لليونسكو. )ـج(

 الالزمة ويقدمها إىل اللجنةوالبيانات  والتقارير االعتيادية الوثائق إعداد مجيع التوجيهية اللجنة ويتوىل رئيس -١٦
 :من القيام مبا يلي لتمكينها

ملركز اإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد  األجل ومتوسطة األجل طويلة الربامج على املوافقة (أ)
 املائية؛

 للمركز، متضمنة جدول الوظائف املسموح با؛ السنوية العمل خطة على املوافقة ب)(

 لفرتة عامني بشأن الذايت التقييم ومن ضمنها تقارير رئيس اللجنة، من املقدمة السنوية قاريرالت دراسة )ـج(
 اليونسكو؛ برنامج املركز يف حتقيق أهداف مسامهة

 الالزمة دفاتر احملاسبة عملية توفري ورصد للمركز املالية للبيانات الدورية املستقلة املراجعة تقارير دراسة )د(
 املالية؛ البيانات إلعداد

 .أنشطة املركز يف الدولية واهليئات اإلقليمية احلكومية املن مات البت يف مسألة مشاركة )ه(

لكيان قائم بالفعل أو  ٢األول، جيوز منح صفة معهد ومركز من الفئة  اجلزء ١٨م/٣٧وحسبما تنص عليه الوثيقة  -١٧
 للموارد املائية فإن املعهد منشأ ففي حالة مركز اإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات ملؤسسة يف مرحلة اإلنشاء. وبالتايل

إطار املن مة من  ولكنها تقع خارج مبن مة اليونسكو، ٢الفئة  ومراكز معاهد ترتبط ذلك، على وعالوة. بالفعل قانوناً 
عنها  تتحمل عنها قانونياً وال غري مسؤولة إن اليونسكوف وبالتايل، ووظيفي، قانوين باستقالل تتمتع وهي. الناحية القانونية

 .ذلك، أياً كان نوعها خالف أو مالية أو إدارية أي أعباء أو مسؤوليات
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 هي اليت اجلامعة، من يتجزأ ال جزءاً  ويتمتع مركز اإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية باعتباره -١٨
وال سيما  اليوناين، للقانون وفقاً  مهامه ملمارسة الالزمني والقدرة القانوين بالوضع العامة لليونان،هيئة من اهليئات  نفسها

 وحيتفظ املركز. جامعة أرسطو خالل من وممتلكات عقارية والتصرف فيها منقولة واقتناء ممتلكات التعاقد القدرة على
 املالية وسداد مقابل املسامهات ومن ضمنه(التمويل  وتلقي مهامه ملمارسة الالزمة داخل اليونان وقدراته القانوين بوضعه

 .اجلامعة مع عالقته خالل من ملمارسة مهامه، الضرورية الوسائل مجيع على وللحصول) املقدمة اخلدمات

 الالزمة التدابري اختاذ يف تقتضي احلاجة، حسبما املساعدة جلامعة أرسطو، وتقدم حكومة اليونان من جانبها -١٩
 سيكون املركز بصفة خاصة أن مع التأكيد اليونسكو، رعاية حتت يعمل ٢ معهداً من الفئة بوصفه املركز وتشغيله إلنشاء
 .اليونسكو عن مستقالً 

وجامعة  اليونسكو بني االتفاق ومشروع اليونان وحكومة مشروع االتفاق بني اليونسكو وميكن االطالع على -٢٠
طرف وتعهداته من خالل الصفحات املخصصة للعلوم الطبيعية يف موقع  كل أرسطو اللذين حيددان مسؤوليات

 .النموذجي يف بعض النقاط االتفاق وحييد هذان االتفاقان عن. اليونسكو على اإلنرتنت

 الموقع والموظفون والبنى األساسية 

 وسبعة للدعم، موظفني ساسية ستةيضم مركز اإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية يف بنيته األ -٢١
 ولكنها جتهيزًا بسيطًا نسبياً  جمهزةولديه مكاتب  العلمي، االستشاري يف جملسه علماء وتسعة إدارته جملس يف أعضاء

واالضطالع  القدرات، وبناء وتقدمي خدمات التعليم البحوث وتنفيذ أهدافه املركز فعليًا على حتقيق كاملة. وتعتمد قدرة
 وهي أكرب جامعة أرسطو، إىل انتمائه على كبري حد إىل املياه، املتكاملة ملوارد اإلدارة جمال يف السياسات لدعم بأنشطة
 اليت توفرها والتدريس وتسهيالت البحث مرافق على أن يعتمد الواقع يف وميكن للمعهد. املنطقة ويف اليونان يف جامعة
ومن  وميكنه أيضًا االستفادة من خمترباتا املوارد املائية، إدارة قضايا مع بشكل مباشر إدارة وكلية يف اجلامعة تتعامل ١٣

وميكن للمركز أن يعتمد بالكامل على إمكانات اجلامعة وبنيتها األساسية، ال سيما مكتبة اجلامعة . التواصل على قدرتا
 بعد. عن علمللت وتوفري فرص خمصصة إلكرتونية وقسم تكنولوجيا املعلومات با، يف وضع أدوات

 االستدامة المالية

 للموارد املائية، املتكاملة اإلدارة ملركز اإلداري احلايل اهليكل إنشاؤه على املقرتح املركز يعتمد لالتفاق املقرتح، وفقاً  -٢٢
من  جامعة أرسطو من سنوياً  كانت تُقدَّم للمركز املذكور التشغيل وتكاليف الدعم ملوظفي سنوية ميزانية حيث تتوفر

باستقالل  اليونان، يف وتتمتع جامعة أرسطو، على غرار ما تتمتع به سائر اجلامعات. متويل عادية وخارجية خالل مصادر
أيضاً  اجلامعة جملسها األعلى. وتتلقى إشراف ويعمل حتت يتبع اجلامعة الذي املركز على دعم كاملة قدرة ولديها مايل،

 التمويل هذا كبري من جزء وُخيصص. املاحنة اجلهات اليت متوهلا البحث أنشطة من العادية ميزانيتها ما يربو على ضعف
 .املركز أنشطة يف وللكليات اليت تساهم باملوارد املائية الصلة ذات لإلدارات امليزانية خارج من
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 على قدرة باجلامعة البحث جلنة خالل وميتلك مركز اإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية من -٢٣
 شرق جنوب يف القدرات وبناء السياسات بشأن املشورة لتقدمي الرائدة الدولية واملشاريع الرئيسية االضطالع بالبحوث

 برامجوميكن وضع . للحدود والعابرة عرب الوطنيةاملوارد املائية  على خاص بشكل الرتكيز مع املتوسط، ومنطقة أوروبا
 املتعددة العابرة األنشطة من اليةالموعة احلاستنادًا إىل  السياسات خصيصًا لواضعي القدرات وبناء حمددة للتدريب

 اليت ينفذها املركز. للحدود

 االستنتاجات

للمركز املقرتح لإلدارة  واإلدارية والتن يمية القانونية وجامعة أرسطو اجلوانب اليونسكو بني االتفاق يتناول مشروع -٢٤
 ١٨م/٣٧الوثيقة  يف الوارد النموذجي االتفاق مشروع االعتبار بعني أخذاً  واملتعددة التخصصات للموارد املائية،املتكاملة 

فإن  ،٢ من الفئة مبوجبها املركز سُينشأ اليت لآللية املؤسسية ون راً . با يف اليونان املعمول واللوائح والقوانني األول، اجلزء
اليت حييد فيها مشروع  اجلوانب التالية وتُقرتح. النموذجي االتفاق عن اجلوانب بعض يف خيتلف املقرتح االتفاق مشروع

 :باالتفاق يتعلق فيما املتكاملة الشاملة االسرتاتيجية من ١,٧الفقرة ألف  ضوء االتفاق عن االتفاق النموذجي وذلك يف

 لتنفيذ الالزمة باالستقاللية ٢ مراكز الفئةينبغي أن تتمتع  األول، اجلزء ١٨م/٣٧ ملا تنص عليه الوثيقة وفقاً  )أ(
وممتلكات عقارية والتصرف  منقولة واقتناء ممتلكات قانونية إجراءات واختاذ للتعاقد قانونية وبأهلية أنشطتها

 اليت يف إطار جامعة أرسطو، إىل أن املركز سيشكل كياناً  ٢٤ املادة يف املقرتح ويشري مشروع االتفاق. فيها
القانوين واألهلية القانونية  النحو بالوضع هذا ويتمتع املركز على. لليونان هيئة عامة تابعة نفسها هي

وممتلكات  منقولة واقتناء ممتلكات التعاقد وال سيما القدرة على اليوناين، للقانون لتأدية مهامه طبقاً  الالزمني
 االستقاللية املطلوبة من الدرجة الرتتيب وال يوفر هذا. جامعة أرسطو خالل من عقارية والتصرف فيها

 القدرات يوفر ، إال إنه)اخلاصة القانونية شخصيته(الشاملة واملتكاملة  االسرتاتيجية يف املنصوص عليها
 .املضيفة للمن مة احلايل واملؤسسي ضمن اإلطار القانوين الالزمة التنفيذية

 إلدارة الالزمة العينية، منها أو املالية املوارد، مجيع املوحد توفري احلكومة النموذجي االتفاقيتضمن  )ب(
مركز اإلدارة املتكاملة واملتعددة  حالة وتتعهد جامعة أرسطو يف. به العمل سري املعهد/املركز وحسن

 االتفاق مشروع يف عليه املنصوص النحو على مجيع املساعدات املطلوبة، التخصصات للموارد املائية بتوفري
ولكنها  ثابت للمركز، متويل أي بتقدمي اليونان ال تتعهد حكومة أخرى، جهة ومن. واجلامعة اليونسكو بني

 عينية، أو موارد مالية سواء الزمة للمركز، تلتزم بالرغم من ذلك برصد ما تقّدمه جامعة أرسطو من موارد
 .العمل به املركز وحسن سري إلدارة

األساسية  ولكن املسؤولية ،٢املركز باعتباره مركزًا من الفئة  نشاءاملساعدة الالزمة إل اليونان وتقدم حكومة )ـج(
 وعليه لن تضم اللجنة. جملسها األعلى اخلصوص وجه وعلى تقع على عاتق جامعة أرسطو، املركز إلنشاء

 .احلكومة عن ممثالً  املقرتح تشكيلها داخل املركز التوجيهية
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وُحتدد وظائف اللجنة التوجيهية اليت من املزمع أن يعني اللس األعلى للجامعة أعضاءها لإلشراف على  )د(
) و(ب) النقاط (أ يف املوضحة األسباب عمليات املركز داخل جامعة أرسطو يف تيسالونيكي، ولنفس

 واللوائح واعتمادها، بوضع القواعد يتعلق ما باستثناء النموذجي، االتفاق ألحكام أعاله، وفقاً ) ـج(و
تلك الوظائف ستبقى على ما  أن موظفي املركز، حيث شؤون وإدارة واإلدارية املالية اإلجراءات وخصوصاً 

 .من جامعة أرسطو يتجزأ ال جزءاً  باعتباره احلايل إلدارة املوارد املائية، يف املركز حالياً  عليه هي

مركز اإلدارة املتكاملة  فإن السابقة، الفقرة يف املبينة االختالفات من الرغم وترى املديرة العامة من مث، أنه على -٢٥
 موارد إدارة جمال يف لليونسكو املستقبلية مسامهة جمدية يف األنشطة يسهم واملتعددة التخصصات للموارد املائية سوف

  .٢ معاهد ومراكز الفئة من متوقع هو كما املياه،

 مشروع القرار المقترح

 على ما تقّدم، قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد قرار يصاغ نصه على النحو التايل: بناءً  -٢٦

 إن اللس التنفيذي،

اليت أقرها  ،رعاية اليونسكو اليت تعمل حتت ٢االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة ملعاهد ومراكز الفئة ب إذ يذّكر - ١
 ،٩٣م/٣٧القرار  مبوجب املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني

 ،عشرتاسع اجلزء ال ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  وقد درس - ٢

مركز لإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية يف تسالونيكي  إنشاء اليونانباقرتاح  يرحب - ٣
 ؛عمل حتت رعاية اليونسكوي ٢مركزاً من الفئة  بوصفه

 ١٦م ت/١٩٧الوثيقة يف  الواردة اجلدوى دراسة إليها خلصت اليتواالستنتاجات  باملالح ات علماً حييط  - ٤
 اجلزء التاسع عشر؛

بالنواحي اليت حييد فيها مشروع االتفاق بني اليونسكو وحكومة اليونان ومشروع  كذلك حييط علماً و  - ٥
للعلوم الطبيعة  االتفاق بني اليونسكو وجامعة أرسطو (وميكن االطالع عليهما على الصفحات املخصصة

 امللحق بالوثيقة ٢ اخلاص مبعاهد ومراكز الفئة النموذجي عن االتفاقعلى موقع املن مة الشبكي) 
  األول؛ اجلزء ١٨م/٣٧

إلدارة املتكاملة واملتعددة اعلى إنشاء مركز  والثالثني الثامنة دورته إبان العام املؤمتر يوافق بأن يوصيو  - ٦
يعمل حتت  ٢مركزاً من الفئة  بوصفهالتخصصات للموارد املائية يف جامعة أرسطو بتسالونيكي يف اليونان، 

مع حكومة اليونان ومع الغرض  هلذا املعدين نيتوقيع االتفاقبلمديرة العامة ل يأذنوأن  ،رعاية اليونسكو
 .امعة أرسطو يف تسالونيكيج
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 الملحق

ANNEX 

PROVISIONS DEVIATING FROM THE MODEL AGREEMENT 

The order of Articles 2 and 3 have been inverted; the substance of Article 2 – Purpose of the 
Agreement is not deviating from the model agreement, but Article 3, now titled Establishment, is 
in deviation from the model agreement: 

Article 3 – Establishment 

The Government shall assist, as appropriate, the Aristotle University of Thessaloniki in taking 
measures to establish and operate CIMWRM as a Category 2 Centre under the auspices of 
UNESCO as provided for under this Agreement. 

Article 4 – Legal status 

1. CIMWRM shall be independent of UNESCO. 

2. The Parties acknowledge that CIMWRM, as part of the Aristotle University of Thessaloniki, is 
an entity in the territory of Greece and, as such, CIMWRM’s legal status and capacities are 
governed by Greek laws, regulations, and policies. 

The following Articles of the model agreement have been omitted for the reasons explained in 
paragraph 24 of the Background Document for the Executive Board: 

Article 5 – Constitutive Act 

Article 10 – Participation 

Article 11 – Responsibility 

Article 12 – Evaluation 

Article 13 – Use of UNESCO name and Logo 

Consequently, starting from Article 5 the numbering of Articles in the proposed agreement differs 
from that of the model agreement, even if they substantially do not deviate from the model 
agreement. Hereafter are listed only the Articles deviating substantially from the model agreement.  

Article 6 – Steering Committee (formerly Article 7 in the model agreement) 

The Parties shall collaborate to facilitate CIMWRM’s Steering Committee consistent with the 
provisions of Article [5] of the Agreement between UNESCO and the Aristotle University of 
Thessaloniki regarding the designation of the Centre as a Category 2 Centre under the auspices of 
UNESCO. 

Article 8 – Contribution by the Government (formerly Article 9 in the model agreement) 

The Government shall endeavour to monitor that the necessary resources, either financial or in 
kind, needed for the administration and proper functioning of CIMWRM have been secured by the 
Aristotle University of Thessaloniki. 
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Agreement between the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
and the Aristotle University of Thessaloniki regarding the designation of the Centre on 

Integrated and Multidisciplinary Water Resources Management  
as a category 2 centre under the auspices of UNESCO 

Whereas, the Centre for Integrated Water Management (CIWRM) is an existing centre within the 
Aristotle University of Thessaloniki, which functions and operates according to the decision of the 
University Senate, the highest administrative authority of the University; 

Whereas, the Aristotle University of Thessaloniki fully supports the designation of the Centre on 
Integrated and Multidisciplinary Water Resources Management (hereafter “CIMWRM”) at the 
Aristotle University of Thessaloniki (hereafter the “University”), as a category 2 centre under the 
auspices of UNESCO, 

Whereas the General Conference of UNESCO, in 38 C/Resolution XX, approved the designation 
of the Centre on Integrated and Multi-Disciplinary Water Resources Management established at 
the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, as a category 2 centre under the auspices of 
UNESCO, and authorized the Director-General to sign the corresponding agreement; 

Whereas, the Director-General of UNESCO and the Government of Greece have entered into an 
agreement on [date] concerning the establishment of CIMWRM as a category 2 centre under the 
auspices of UNESCO, 

Therefore, in consideration of the mutual agreements hereinafter set forth, and intending to be 
legally bound hereby, UNESCO and the University (hereinafter referred to each as a “Party” and 
together as the “Parties”) agree to the following measures for the establishment of CIMWRM as 
category 2 centre under the auspices of UNESCO: 

Article 1 – Establishment of CIMWRM as a category 2 centre 

The University shall agree to take, in the course of the year following the entry into force of the 
present Agreement, any measure that may be required for the transformation of the existing 
CIWRM into a category 2 centre under the auspices of UNESCO, as provided for under this 
Agreement. 

Article 2 – Legal status 

The Parties understand that CIMWRM, as an integral part of the University, which itself is a public 
entity of Greece, has the legal status and capacity necessary for the exercise of its functions in 
accordance with Greek laws, regulations, and policies, and, in particular, the capacities to contract 
and to acquire and dispose of movable and immovable property through the University and its legal 
representatives. 

Article 3 – CIMWRM Constitution 

The University will develop bylaws or other governance documents (the “Governing Documents”) 
which shall include provisions confirming that: 

(a) CIMWRM will maintain the legal status and capacity within Greece necessary for it to 
exercise its functions and to receive funds (including as contributions and as payment 
for services rendered) and acquire all means necessary for its functioning, through the 
University and the University’s administrative bodies; and 

(b) CIMWRM will maintain a governance structure which allows for UNESCO 
representation. 
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Article 4 – Functions and objectives of CIMWRM 

1. The mission of CIMWRM is the advancement of the science and practice of integrated water 
resources management (IWRM) to address water related challenges by regional 
/international/global action through: 

• Development of knowledge and innovation through interdisciplinary scientific research 
focusing on freshwater-related issues; 

• Cooperation with government agencies, NGOs, institutions, stakeholders and decision-
makers in order to put the results of scientific research into practice, in particular in the 
context of transboundary water systems; 

• Networking with universities, research institutions, international organizations and other 
UNESCO Chairs, institutes and centres in the region; 

• Education and capacity-building in IWRM at all levels; 

• Dissemination and transfer of technological innovation, models, toolkits and methods that 
enhance IWRM, through publications, scientific meetings, seminars and scientific 
conferences, web platforms; 

• Communication and awareness-raising on water resources management, environment 
and sustainable development. 

2. The specific objectives of CIMWRM shall be to:  

(a) Develop, promote and infuse sound practices of IWRM around the Mediterranean 
region, South-Eastern Europe and elsewhere;  

(b) Promote research and practice through integrated and multidisciplinary approaches, 
involving a wide range of disciplines, from natural sciences to engineering, from human 
sciences to art and communication; 

(c) Provide a platform for advance international cooperation among Member States and 
the exchange of knowledge, information and tools on IWRM, in particular in the context 
of transboundary water systems; 

(d) Provide policy advice, training and capacity-building, technical and information support 
as a basis to develop and implement new integrated methods of water resources 
management in the region; 

(e) Promote awareness of IWRM issues among governmental institutions at central, 
regional and local levels, media, NGOs and the public at large. 

Article 5 – Steering Committee 

1. The University’s Senate will appoint a Steering Committee, renewed every three years, 
which will steer and oversee CIMWRM operations within the Aristotle University of Thessaloniki. 

2. The Steering Committee will be composed of the following members: 

(a) Four representatives of relevant faculties and schools of the Aristotle University of 
Thessaloniki, one of which will be appointed as Chairperson; 

(b) Up to two representatives of Member States and/or Associate Member States of 
UNESCO, international organizations and academic or research centres, one from the 
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Mediterranean region and one from the Balkans, which have expressed interest in 
being represented on the Steering Committee  and have sent  CIMWRM notification for 
membership, in accordance with the stipulations of Article 8, paragraph 2 below; 

(c) A representative of the Director-General of UNESCO.  

3. The Chairperson of the Steering Committee will prepare and submit to the Committee all 
documents and regular reports and statements, as described in paragraph 4 of the present article, 
for its deliberations and decisions. 

4.  The Steering Committee shall:  

(a) Approve the long-term and medium-term programmes of CIMWRM;  

(b)  Approve the annual work plan of CIMWRM, including the staffing table;  

(c)  Examine the annual reports submitted by the Chairperson, including a biennial self-
assessment reports of CIMWRM’s contribution to UNESCO’s programme objectives;  

(d) Examine the periodic independent audit reports of the financial statements of CIMWRM 
and monitor the provision of such accounting records necessary for the preparation of 
financial statements; 

(e) Decide on the participation of regional intergovernmental organizations and 
international organizations in the work of CIMWRM. 

5. The Steering Committee shall meet in ordinary session at regular intervals, at least once 
every calendar year; it shall meet in extraordinary session if convened by its Chairperson, either on 
his/her own initiative or at the request of the Director-General of UNESCO or of a majority of its 
members. Members can be physically present or participate through teleconference. 

Article 6 – Contribution by the University 

The University will provide all the resources, financial and in kind, needed for the administration 
and proper functioning of CIMWRM, as follows: 

(a) Fully equipped premises and facilities; 

(b) Running costs and salaries of existing administrative support personnel, which by law 
are covered by the Government of Greece or by external funding; 

(c) Salaries of all relevant University personnel involved in the operations of CIMWRM, 
which by law are covered by the Government of Greece or by external funding; 

(d) In an initial phase, operations and activities of CIMWRM will be guaranteed through 
ongoing projects of the University contributing to the functions and objectives of 
CIMWRM as described at Article 4, which will be progressively leveraged through 
fundraising efforts by the University. 

Article 7 – UNESCO’s contribution 

1. UNESCO may provide assistance, as needed, in the form of technical assistance for the 
programme activities of CIMWRM, in accordance with the strategic goals and objectives of 
UNESCO. Such assistance may be by way of: 

(a) providing the assistance of its experts in the specialized fields of IWRM; (and/or) 
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(b) engaging in temporary staff exchanges when appropriate, whereby the staff concerned 
will remain on the payroll of the dispatching organizations; (and/or) 

(c) seconding members of its staff temporarily, as may be decided by the Director-General 
on an exceptional basis if justified by the implementation of a joint activity/project within 
a strategic programme priority area. 

2. In all the cases listed above, such assistance shall not be undertaken except within the 
provisions of UNESCO’s programme and budget, and UNESCO will provide Member States with 
accounts relating to the use of its staff and associated costs. 

Article 8 – Participation 

1. CIMWRM encourages the participation of Member States and Associate Members of 
UNESCO, international organizations and academic or research centres which, by their common 
interest in the objectives of CIMWRM, desire to cooperate with CIMWRM inter alia as Steering 
Committee members, consistent with Article 5 of the present Agreement. . 

2. Member States and Associate Members of UNESCO, international organizations and 
academic or research centres wishing to participate in CIMWRM’s activities may send notification 
to CIMWRM to this. CIMWRM shall inform UNESCO of the receipt of such notifications within a 
reasonable time of receipt. 

Article 9 – Responsibility 

As CIMWRM is legally separate from UNESCO, the latter shall not be legally responsible for the 
acts or omissions of CIMWRM, and shall also not be subject to any legal process, and/or bear no 
liabilities of any kind, be they financial or otherwise, with the exception of the provisions expressly 
laid down in this Agreement. 

Article 10 – Evaluation 

1. UNESCO may, at any time, carry out an evaluation of the activities of CIMWRM in order to 
ascertain: 

(a) whether CIMWRM makes a significant contribution to the UNESCO’s strategic 
programme objectives and expected results aligned with the four-year programmatic 
period of C/5 document (Programme and Budget), including the two global priorities of 
UNESCO, as well as related sectoral or programme priorities and themes, and; 

(b) whether the activities effectively pursued by CIMWRM are in conformity with those set 
out in this Agreement. 

2. UNESCO undertakes to submit to the Government of Greece and the University, at the 
earliest opportunity, a report on any evaluation conducted. 

3. UNESCO shall, for the purpose of the review of this Agreement, conduct an evaluation of the 
contribution of CIMWRM to UNESCO strategic programme objectives, to be funded by the 
Government of Greece or by CIMWRM. 

4. Following the results of an evaluation, each of the Parties shall have the option of requesting 
a revision of its contents or of denouncing the Agreement, as envisaged in Articles 15 and 16. 

Article 11 – Use of UNESCO names and logos 

1. CIMWRM may mention its affiliation with UNESCO. It may therefore use after its title the 
mention “under the auspices of UNESCO”. 
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2. CIMWRM is authorized to use the UNESCO logo or a version thereof on its letterheaded 
paper and documents including electronic documents and web pages in accordance with the 
conditions established by the governing bodies of UNESCO. 

Article 12 – Entry into force 

The present Agreement shall enter into force following the signature by the Parties on the day of 
entry into force of the Agreement between UNESCO and the Government of Greece on the 
establishment of CIMWRM. 

Article 13 – Duration 

This Agreement shall remain in force for six years, in line with the Agreement between the 
Government of Greece and UNESCO, unless expressly denounced by either Party as provided for 
in Article 15 of this Agreement. 

Article 14 – Notification 

Any notice or communication by any Party to any other Party shall be in writing and shall be 
deemed to have been duly given if hand delivered, electronically mailed with receive notification 
requested, or mailed by certified mail, return receipt requested. 

The following addresses shall be used to provide notice under this Agreement:  

ON BEHALF OF UNESCO: 

[•] 

ON BEHALF OF THE ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI: 

[•] 

With copies to:  

[•] 

Article 15 – Termination 

Any Party may terminate this Agreement for any reason by issuing written notice to the other Party 
ninety (90) days prior to the proposed date of termination, provided that if termination is being 
sought because of a breach of this Agreement, the Party alleged to have caused such breach shall 
have thirty (30) days in which to cure such breach. 

Article 16 – Revision 

This Agreement may be amended at any time by mutual written agreement of the Parties. To be 
binding, changes must be in writing and signed by duly authorized representatives/agents of each 
Party. 

Article 17 – Settlement of disputes 

In case of dispute the Parties will undertake all efforts to settle by negotiation or any other 
appropriate method agreed to by the Parties. If the Parties fail to settle the dispute by mutual 
understanding, such dispute shall be referred to arbitration in accordance with the UNCITRAL 
(United Nations Commission on International Trade Law) Arbitration Rules. 
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Article 18 – Miscellaneous 

(a) The present Agreement constitutes the complete understanding of the Parties and 
supersedes all other oral or written agreements between the Parties, if any. No modification 
or waiver of any provision hereof will be valid unless it is submitted in writing and signed by 
both Parties. Should any portion of this Agreement be found invalid by a court of law, the 
remaining portions of this Agreement will continue to bind the Parties. 

(b) The present Agreement shall terminate if and on the date on which the Agreement between 
the Government of Greece and UNESCO on the establishment of CIMWRM terminates. 

 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Agreement on DATE 

DONE in two copies in the English language.  

………………………………………..  …………………………………………..…... 

For the United Nations Educational,  
Scientific and Cultural Organization 

For the Aristotle University of 
Thessaloniki 

  

[NAME] [NAME] 

Director-General Rector 
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ANNEXE 

DISPOSITIONS DIVERGEANT DE L’ACCORD TYPE 

L’ordre des articles 2 et 3 a été inversé ; sur le fond, l’article 2 – Objet de l’accord ne diverge pas 
de l’accord type, mais l’article 3, désormais intitulé Établissement diverge de cet accord : 

Article 3 – Établissement 

Le gouvernement aidera, autant que de besoin, l’Université Aristote de Thessalonique à prendre 
des mesures pour établir et faire fonctionner un centre de gestion intégrée et pluridisciplinaire des 
ressources en eau (CIMWRM) en tant que centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO, 
conformément aux dispositions du présent accord. 

Article 4 – Statut juridique 

1. Le CIMWRM sera indépendant de l’UNESCO. 

2. Les Parties reconnaissent que le CIMWRM, par son appartenance à l’Université Aristote de 
Thessalonique, constitue une entité située sur le territoire de la Grèce et que, de ce fait, son 
statut et ses capacités juridiques sont régis par les lois, règlements et politiques de la Grèce. 

Les articles ci-dessous de l’accord type ont été supprimés pour les raisons exposées au 
paragraphe 24 du document de travail du Conseil exécutif : 

Article 5 – Acte constitutif 

Article 10 – Participation 

Article 11 – Responsibilité 

Article 12 – Évaluation 

Article 13 – Utilisation du nom et de l’emblème de l’UNESCO 

En conséquence, à partir de l’article 5, la numérotation des articles dans le projet d’accord 
diverge de celle de l’accord type, même si sur le fond les articles ne diffèrent pas de l’accord 
type. Voici la liste des articles qui divergent sur le fond de l’accord type.  

Article 6 – Conseil d’administration (correspondant à l’article 7 de l’accord type) 

Les Parties collaborent pour faciliter les travaux du Conseil d’administration du CIMWRM, 
conformément aux dispositions de l’article [5] de l’accord entre l’UNESCO et l’Université Aristote 
de Thessalonique concernant la désignation du centre en tant que centre de catégorie 2 placé 
sous l’égide de l’UNESCO. 

Article 8 – Contribution du gouvernement (correspondant à l’article 9 de l’accord type) 

Le gouvernement veille à ce que les moyens, financiers ou en nature, nécessaires à 
l'administration et au bon fonctionnement du CIMWRM soient mobilisés par l’Université Aristote de 
Thessalonique. 
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Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture et l’Université Aristote de Thessalonique 

concernant la désignation du centre de gestion intégrée et pluridisciplinaire  
des ressources en eau en tant que centre de catégorie 2  

placé sous l’égide de l’UNESCO 

Considérant que le centre de gestion intégrée et pluridisciplinaire des ressources en eau (CIMWRM) 
existe en tant que centre au sein de l’Université Aristote de Thessalonique, qui fonctionne et opère sur 
décision de l’Assemblée universitaire, la plus haute autorité administrative de l’université, 

Considérant que l’Université Aristote de Thessalonique apporte son plein soutien à la désignation du 
centre de gestion intégrée et pluridisciplinaire des ressources en eau (ci-après dénommé 
« CIMWRM ») à l’Université Aristote de Thessalonique (ci-après dénommée l’« Université ») en tant 
que centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO, 

Considérant que la Conférence générale de l’UNESCO, dans sa résolution 38 C/XX, a approuvé la 
désignation du centre de gestion intégrée et pluridisciplinaire des ressources en eau établi à 
l’Université Aristote de Thessalonique (Grèce) en tant que centre de catégorie 2 placé sous l’égide de 
l’UNESCO et autorisé la Directrice générale à signer l’accord correspondant,  

Considérant que la Directrice générale de l’UNESCO et le Gouvernement grec ont conclu un accord le 
[date] relatif à l’établissement du CIMWRM en tant que centre de catégorie 2 placé sous l’égide de 
l’UNESCO, 

L’UNESCO et l’Université (ci-après dénommées individuellement « Partie » et, ensemble, « les 
Parties ») conviennent, compte tenu des dispositions ci-après établies d’un commun accord et 
censées être juridiquement contraignantes, de prendre les mesures suivantes pour établir le 
CIMWRM en tant que centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO : 

Article 1 – Établissement du CIMWRM en tant que centre de catégorie 2 

L’Université s’engage à prendre, au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, 
les mesures nécessaires à la transformation du centre existant en un centre de catégorie 2 placé sous 
l’égide de l’UNESCO, conformément aux dispositions du présent accord. 

Article 2 – Statut juridique 

Les Parties conviennent que le CIMWRM, qui fait partie intégrante de l’Université, elle-même une 
entité de l’État grec, jouit du statut et de la capacité juridiques nécessaires à l’exercice de ses 
fonctions conformément aux lois, règlements et politiques de la Grèce et, en particulier, de la 
capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers par l’intermédiaire 
de l’Université et de ses représentants légaux. 

Article 3 – Constitution du CIMWRM 

L’Université élabore des règlements ou autres documents de gouvernance (les « documents 
constitutifs ») incluant des dispositions qui confirment que : 

(a) le CIMWRM conserve sur le territoire de la Grèce le statut et la capacité juridiques 
nécessaires pour exercer ses fonctions, recevoir des fonds (y compris sous forme de 
contributions et de paiement pour services rendus) et acquérir tous les moyens 
nécessaires à son fonctionnement, par l’intermédiaire de l’Université et de ses 
représentants légaux ;  

(b) le CIMWRM dispose d’une structure de gouvernance prévoyant la représentation de 
l’UNESCO. 
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Article 4 – Fonctions et objectifs du CIMWRM 

1. Le CIMWRM a pour mission de faire progresser la science et la pratique de la gestion intégrée 
des ressources en eau pour relever les défis relatifs à l’eau dans le cadre d’une action 
régionale/internationale/mondiale par le biais : 

• du développement des connaissances et de l’innovation grâce à des travaux de recherche 
scientifique interdisciplinaire axés sur les questions liées à l’eau douce ; 

• de la coopération avec des organismes gouvernementaux, des ONG, des institutions, des 
parties prenantes et des décideurs afin de mettre en pratique les résultats de la recherche 
scientifique, notamment dans le cadre des systèmes aquatiques transfrontaliers ; 

• de la mise en place de réseaux avec des universités, des instituts de recherche, des 
organisations internationales et autres chaires, instituts et centres de l’UNESCO dans la 
région ; 

• de l’éducation et du renforcement des capacités dans la gestion intégrée des ressources en 
eau à tous les niveaux ; 

• de la diffusion et du transfert d’innovations, de modèles, d’outils et de méthodes qui 
améliorent la gestion intégrée des ressources en eau par le biais de publications, de réunions, 
séminaires et conférences scientifiques et plates-formes Internet ; 

• de la communication et de la sensibilisation sur la gestion des ressources en eau, 
l’environnement et le développement durable. 

2. En particulier, le CIMWRM a pour objectifs :  

(a) de développer, promouvoir et inspirer des pratiques rationnelles de la gestion intégrée des 
ressources en eau dans la région méditerranéenne, en Europe du Sud-Est et ailleurs ;  

(b) de promouvoir la recherche et la pratique par des approches intégrées et multidisciplinaires 
couvrant un large champ de disciplines, des sciences naturelles à l’ingénierie et des 
sciences humaines à l’art et la communication ; 

(c) de fournir une plate-forme de communication internationale avancée entre les États 
membres et d’échange de connaissances, d’informations et d’outils relatifs à la gestion 
intégrée des ressources en eau, notamment dans le cadre des systèmes aquatiques 
transfrontaliers ; 

(d) de prodiguer des conseils en formulation des politiques, d’assurer des formations, de 
renforcer les capacités et de fournir un support technique et sous forme d’informations 
comme base au développement et à la mise en place de nouvelles méthodes intégrées de 
gestion des ressources en eau dans la région ; 

(e) de sensibiliser aux questions liées à la gestion intégrée des ressources en eau dans les 
organismes gouvernementaux aux niveaux central, régional et local, dans les médias, dans 
les ONG et dans le grand public.  
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Article 5 – Conseil d’administration 

1. L’Assemblée de l’Université nomme un Conseil d’administration, renouvelé tous les trois ans, 
qui dirige et supervise le fonctionnement du CIMWRM au sein de l’Université Aristote de 
Thessalonique. 

2. La composition du Conseil d’administration est la suivante : 

(a) quatre représentants des facultés et écoles concernées de l’Université Aristote de 
Thessalonique, dont l’un est désigné comme président ; 

(b) jusqu’à deux représentants des États membres et/ou Membres associés de l’UNESCO, 
d’organisations internationales et de centres universitaires ou de recherche, un de la région 
méditerranéenne et un des Balkans, qui ont exprimé le souhait d’être représentés au 
Conseil d’administration ou qui ont fait parvenir au CIMWRM une notification, 
conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2 ci-dessous ; 

(c) un représentant du Directeur général de l’UNESCO.  

3. Le président du Conseil d’administration élabore tous les documents, rapports réguliers et 
déclarations, tels que décrits au paragraphe 4 du présent article, et les présente au Conseil pour 
délibérations et décisions. 

4. Le Conseil d’administration :  

(a) approuve les programmes à moyen et long termes du CIMWRM ;  

(b)  approuve le plan de travail annuel du CIMWRM, y compris le tableau des effectifs ;  

(c)  examine les rapports annuels que lui présente le président, y compris une auto-évaluation 
biennale de la contribution du CIMWRM aux objectifs du programme de l'UNESCO ;  

(d) examine les rapports d’audit indépendants périodiques concernant les états financiers du 
CIMWRM et veille à la communication des documents comptables nécessaires à 
l’établissement des états financiers ; 

(e) décide de la participation des organisations intergouvernementales régionales et des 
organismes internationaux à l’activité du CIMWRM. 

5. Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire à intervalles réguliers, au moins une 
fois par année civile ; il se réunit en session extraordinaire sur convocation du président, soit à 
l’initiative de celui-ci ou du Directeur général de l'UNESCO, soit à la demande d’une majorité de ses 
membres. Les membres du Conseil peuvent être physiquement présents aux réunions ou y participer 
par téléconférence. 

Article 6 – Contribution de l’Université 

L’Université fournit toutes les ressources, financières et en nature, nécessaires à l’administration et au 
bon fonctionnement du CIMWRM, notamment : 

(a) des locaux et des installations entièrement équipés ; 

(b) les frais de fonctionnement et les salaires du personnel de soutien administratif, qui sont 
par la loi couverts par le Gouvernement de la Grèce ou par des financements extérieurs ; 

(c) les salaires de tout le personnel universitaire concerné qui participe au fonctionnement du 
CIMWRM, qui sont par la loi couverts par le Gouvernement de la Grèce ou par des 
financements extérieurs ; 
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(d) dans un premier temps, le fonctionnement et les activités du CIMWRM seront assurés par 
des projets en cours de l’Université contribuant aux fonctions et aux objectifs du CIMWRM 
comme décrit à l’article 4, et seront progressivement pris en charge grâce aux efforts de 
collecte de fonds entrepris par l’Université. 

Article 7 – Contribution de l’UNESCO 

1. L’UNESCO peut apporter une aide, le cas échéant, sous forme d’assistance technique aux 
activités de programme du CIMWRM, conformément à ses buts et objectifs stratégiques. Cette 
assistance peut consister à : 

(a) apporter le concours de ses experts dans les domaines de spécialisation du CIMWRM ; 
(et/ou) 

(b) procéder, en fonction des besoins, à des échanges temporaires de personnel dans le 
cadre desquels les membres du personnel concernés demeurent sur le livre de paie de 
leur organisation d’origine ; (et/ou) 

(c) détacher temporairement et à titre exceptionnel des membres de son personnel, sur 
décision du Directeur général, dans la mesure où le détachement se justifie par la mise en 
œuvre d’une activité/d’un projet conjoint dans un domaine prioritaire stratégique du 
programme. 

2. Dans tous les cas énumérés ci-dessus, cette aide ne peut être apportée que si elle est prévue au 
Programme et budget de l’UNESCO, et l'Organisation rendra compte aux États membres de l’utilisation 
de son personnel et des coûts y afférents. 

Article 8 – Participation 

1. Le CIMWRM encourage la participation des États membres et Membres associés de 
l’UNESCO, des organisations internationales et des centres universitaires ou de recherche, qui par 
leur intérêt commun pour les objectifs poursuivis par le CIMWRM souhaitent coopérer avec celui-ci, 
notamment en tant que membres de son Conseil d’administration, conformément à l’article 5 du 
présent accord. 

2. Les États membres et Membres associés de l’UNESCO, les organisations internationales et les 
centres universitaires ou de recherche, qui souhaitent participer aux activités du CIMWRM peuvent lui 
adresser une notification en ce sens. Le CIMWRM informera l’UNESCO de la réception de telles 
notifications dans un délai raisonnable. 

Article 9 – Responsibilité 

Le CIMWRM étant juridiquement distinct de l’UNESCO, celle-ci ne saurait être juridiquement 
responsable des actes ou omissions du centre, faire l’objet d’une procédure judiciaire et/ou assumer 
d’obligation d’aucune sorte, qu’elle soit financière ou autre, à l’exception des dispositions 
expressément prévues dans le présent accord. 

Article 10 – Évaluation 

1. L’UNESCO peut, à tout moment, évaluer les activités du CIMWRM afin de vérifier : 

(a) si le CIMWRM apporte une contribution appréciable aux objectifs stratégiques de programme 
de l’UNESCO et aux résultats escomptés pour la période de programmation quadriennale du 
document C/5 (Programme et budget), notamment aux deux priorités globales de 
l’Organisation et aux priorités et thèmes sectoriels ou stratégiques correspondants ;  

(b) si les activités effectivement menées par le CIMWRM sont conformes à celles prévues par 
le présent accord. 
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2. L’UNESCO s’engage à présenter au gouvernement et à l’Université, dès que possible, un 
rapport sur toute évaluation à laquelle elle aura procédé. 

3. Aux fins de l’examen du présent accord, l’UNESCO réalise une évaluation de la contribution du 
CIMWRM à ses objectifs stratégiques de programme, qui est financée par le Gouvernement grec ou 
par le centre. 

4. À la lumière des résultats d’une évaluation, chacune des Parties contractantes se réserve la 
possibilité de demander la modification des dispositions du présent accord ou de le dénoncer 
conformément à la procédure prévue aux articles 15 et 16. 

Article 11 – Utilisation du nom et de l’emblème de l’UNESCO 

1. Le CIMWRM peut faire mention de son affiliation à l’UNESCO et peut donc faire suivre son nom 
de la mention « sous l’égide de l’UNESCO ». 

2. Le CIMWRM est autorisé à utiliser l’emblème de l’UNESCO ou une version de cet emblème 
sur son papier à en-tête et ses documents, y compris les documents électroniques et les pages 
Web, conformément aux conditions fixées par les organes directeurs de l’UNESCO. 

Article 12 – Entrée en vigueur 

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties, le jour de l’entrée en 
vigueur de l’accord entre l’UNESCO et le Gouvernement grec relatif à la création du CIMWRM. 

Article 13 – Durée 

Le présent accord est conclu pour une période de six ans, conformément à l’accord conclu entre 
l’UNESCO et le Gouvernement grec, sauf dénonciation expresse par l’une des deux parties en vertu 
des dispositions de l’article 15. 

Article 14 – Notification 

Toute notification ou communication adressée par l’une des Parties à l’autre Partie devra l’être par écrit 
et sera réputée avoir été dûment communiquée lorsqu’elle aura été remise en main propre, transmise 
par courrier électronique avec demande d’avis de réception ou envoyée par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

Les adresses suivantes seront utilisées pour remettre une notification en vertu du présent accord :  

 AU NOM DE L’UNESCO : 

 [•] 

AU NOM DE L’UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIQUE : 

[•] 

Avec copie à :  

[•] 

Article 15 – Termination 

Chacune des Parties peut résilier le présent accord pour une quelconque raison en en informant l’autre 
Partie par écrit quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de résiliation proposée, sous réserve que, dans 
le cas où la résiliation serait demandée en raison d’une violation du présent accord, la Partie à laquelle 
est imputée la violation alléguée dispose de trente (30) jours pour remédier à cette violation. 
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Article 16 – Révision 

Le présent accord peut être modifié à tout moment par consentement mutuel écrit des Parties. Pour 
lier les Parties, les modifications doivent être apportées par écrit et signées par des 
représentants/mandataires dûment autorisés de chacune d’entre elles.  

 

Article 17 – Règlement des litiges 

En cas de litige, les Parties feront tout leur possible pour trouver un règlement par la négociation ou 
par tout autre mode de règlement convenu entre elles. En cas d’impossibilité de trouver un règlement, 
le litige est soumis à l’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI). 

Article 18 – Divers 

(a) Le présent accord constitue l’accord définitif entre les Parties et annule et remplace tout autre 
accord oral ou écrit qui aurait pu être conclu entre elles. Aucune modification ou exonération des 
dispositions de la présente déclaration ne sera valide, à moins d’avoir été soumise par écrit et 
signée par les deux Parties. Dans le cas où l’une quelconque des sections du présent accord 
serait invalidée par décision judiciaire, les Parties resteraient liées par les autres sections de 
l’accord. 

(b) Le présent accord prend fin à la date où et si l’accord conclu entre le Gouvernement grec et 
l’UNESCO relatif à la création du CIMWRM prend fin. 

EN FOI DE QUOI, ont apposé leurs signatures sur le présent accord le DATE 

FAIT en deux exemplaires en langue anglaise.  

………………………………………..  …………………………………………..…...  

Pour l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture Pour l’université Aristote de Thessalonique 

  

[NOM] [NOM] 

Directeur général Recteur 

  

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ١٦ت/ م١٩٧ 
 العشرونالجزء 

  
 ٩/٩/٢٠١٥، باريس 

 فرنسياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢المعاهد والمراكز من الفئة 

 الجزء العشرون

 إنشاء مركز امتياز للعلوم الدقيقة في ياوندي (الكامرون)

 الملخص

إنشاء مركز امتياز للعلوم الدقيقة يعمل حتت رعاية  بشأن حكومة الكامرون استجابة القرتاح تقدمت به
 لتقييم جدوى إنشاء ٢٠١٤يناير /اليونسكو، أوفدت بعثة من اليونسكو إىل ياوندي يف كانون الثاين

 املركز املقرتح.

املركز املقرتح يف تعزيز التجارب يف جمايل التدريس والتعلم استنادًا إىل أساليب تربوية نشطة  وتتمثل مهمة
الوسطى ويف النظم التعليمية يف بلدان اجلماعة االقتصادية لدول أفريقيا  جمملالعلوم يف  جمال تدريس يف

جودة تدريس العلوم يف  يتمثل اهلدف الرئيسي من إنشاء هذا املركز يف حتسنيبلدان أفريقية أخرى. و 
وثيق التعاون الاملؤسسات املدرسية واجلامعية يف بلدان اجلماعة االقتصادية لدول أفريقيا الوسطى، وذلك ب

 مع برنامج اليونسكو الدويل للعلوم األساسية.

 وافق اليتو  ١٨/م ٣٧وقد أُجريت دراسة اجلدوى وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة الواردة يف الوثيقة 
عليها املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني. وقد أُعد مشروع اتفاق بني اليونسكو وحكومة الكامرون 

ء األول، واملتاح على موقع قطاع العلوم اجلز  ١٨/م ٣٧وفقًا لالتفاق النموذجي املوحد الوارد يف الوثيقة 
 اإلنرتنت. الطبيعية على

 ة واإلدارية بالنسبة إىل اليونسكو.اآلثار املالي ٢٠وتُبني الفقرة 

 .٢٨اإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة والسياق

يعمل  ٢حكومة مجهورية الكامرون إنشاء مركز امتياز للعلوم الدقيقة يف ياوندي بوصفه مركزًا من الفئة اقرتحت   - ١
وتعلم العلوم يف جممل النظم التعليمية لبلدان اجلماعة دريس يف جمايل ت حتت رعاية اليونسكو ويرمي إىل تعزيز التجارب

ويتمثل اهلدف الرئيسي من إنشاء هذا املركز يف حتسني جودة  االقتصادية لدول أفريقيا الوسطى ويف بلدان أفريقية أخرى.
 الوسطى.العلوم يف املؤسسات املدرسية واجلامعية يف بلدان اجلماعة االقتصادية لدول أفريقيا دريس ت

 تعميم بدف ،٢٠٠٠يف عام طنية أنشئ مركز االمتياز للعلوم الدقيقة بقرار صادر عن وزارة الرتبية والتعليم الو  - ٢
 إقامة مبىن املركز يف مدرسة تومت .العلومتدريس ة التكلفة لدعم خفضنامل القائم على التجاربدريس ممارسة الت

"Général Leclerc يف ياوندي." الثانوية 

رمي إىل إنشاء مركز ي بني اليونسكو واحلكومة الكامرونية ، أُبرم اتفاقويف إطار تنفيذ املشروع العاملي للعلوم الدقيقة - ٣
 ندي.قة يف ياو لوم الدقيللعاالمتياز 

بلدان  يف جمال العلوم يف تأييد أو عدم تأييد األعمال التطبيقيةعنوان "ب دولية ندوة، نُظمت ٢٠٠١ويف عام  - ٤
شخصًا من  ١٣٠يلتون يف ياوندي شارك يف أعماهلا أكثر من اهليف فندق  "،اجلماعة االقتصادية لدول أفريقيا الوسطى

ويف ختام هذه الندوة، أقر  جنوب أفريقيا وبوروندي والكامرون والكونغو وغابون وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى وفرنسا.
جهة ك يف ياوندي ليعملالدقيقة  للعلومعلى مركز االمتياز  قة ووقع اختيارهمبأمهية تنمية العلوم الدقي مجيع املشاركني

 تنسيق لتنظيم الندوات اخلاصة ببيان التجارب يف جمال العلوم الدقيقة يف البلدان الواقعة يف املنطقة.

 هذا الشأن،فصًال يف اقرتاحًا م ،رمسية ورةبص ،، قدمت حكومة مجهورية الكامرون٢٠١٣أغسطس /آب ٢٠ويف  - ٥
 اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢إنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز من الفئة اخلاصة بوفقاً لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة 

، أكدت معايل السيدة يوسف، وزيرة التعليم ٢٠١٣نوفمرب /وأثناء املؤمتر العام األخري الذي ُعقد يف تشرين الثاين - ٦
يعمل  ٢مركزًا من الفئة االمتياز للعلوم الدقيقة يف ياوندي األساسي يف الكامرون، لليونسكو رغبة بالدها يف جعل مركز 

أمهية ب نوهتكما دقيقة وقدراته الكامنة،  شرحًا مستفيضًا لتاريخ مركز االمتياز للعلوم القدمت و حتت رعاية اليونسكو. 
 ها.ادية لدول أفريقيا الوسطى يف جمملهذا املركز ليس بالنسبة لبالدها فحسب، بل لبلدان اجلماعة االقتص

عمل  نطاق لتقييم الالزمةدوى اجلواستنادًا إىل هذا الطلب، وافقت املديرة العامة لليونسكو على إجراء دراسة  - ٧
الدويل للعلوم األساسية  اليونسكو ربنامجفضًال عن صالت التعاون اليت تربطه ب، احملددةته سرتاتيجيوا ههدافأو املركز املقرتح 

 .من وجهة نظر اليونسكو وذلك، وباملؤسسات األخرى
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 النظر في جدوى المركز المقترح

وتشمل هذه  .٢وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة اجلديدة للمعاهد واملراكز من الفئة  أجريت دراسة اجلدوي - ٨
 ، املبادئ التوجيهية واملعايري املتبعة يف إنشاء هذه املراكز ومشروع اتفاق١٨/م ٣٧االسرتاتيجية اجلديدة، الواردة يف الوثيقة 

. ومن جانب آخر، أعلن املؤمتر العام أنه ينبغي اليت تقرتح إنشاء أحد هذه املراكزكومة منوذجيًا يربم بني اليونسكو واحل
روع االتفاق النموذجي الذي ينظم إنشاء هذه املعاهد واملراكز أن يتاح قدر كاف من املرونة بغية مراعاة عند تطبيق مش

 املراكز. وأإنشاء هذه املعاهد  دىل القيود القانونية السارية يف الدول األعضاء

 المقترح وأغراضه ونطاقه ٢أهداف المركز من الفئة 

لبلدان  وتعلم العلوم يف مجيع النظم التعليميةارب يف جمايل تدريس املركز املقرتح يف تعزيز إجراء التج تتمثل مهمة - ٩
يف  ويف بلدان أفريقية أخرى، وذلك من أجل حتسني جودة هذا التدريس اجلماعة االقتصادية لدول أفريقيا الوسطى
 املؤسسات املدرسية واجلامعية هلذه البلدان.

 :يلي مافيعلى وجه التحديد،  ،ف املركز املقرتحتتمثل أهداو  -١٠

 حفز امليول لدى الدارسني لاللتحاق باملسارات ودورات التدريب العلمية، والسيما لدى الفتيات؛ •

 نطاق ضيق؛العلوم والتكنولوجيات على  دريستعزيز االبتكارات العلمية من خالل إعداد أدوات عملية لت •

يف  التعليم االبتدائي والثانوي والعايل خصصة ملؤسساتنخفضة التكلفة حمليًا املاملعلمية تشجيع إنتاج املواد ال •
 املنطقة؛

جمموعات العلوم الدقيقة واملواد التجريبية املصنعة حمليًا وسائر املواد التعليمية  إنشاء املرافق الضرورية إلنتاج •
 ؛تقلعلى حنو مسمن العمل ومتكني هذه املرافق ، الكفيلة بإضفاء طابع عملي على تدريس العلوم

الل تعزيز املذكورة ومضاعفة املهارات من خ يةعلمإعداد املعلمني وإعادة تأهيلهم يف جمال استخدام املواد ال •
 ريني الرتبويني املعنيني باملسارات العلمية؛اشاالستاخلرباء قدرات املفتشني و 

طلبة هذه املؤسسات يف جمال اإلعداد األويل ل توفريالعمل بالتعاون مع معاهد التدريب املتخصصة على  •
 ؛ت املماثلة يف مجيع أرجاء العاملمع املؤسسا واملعلومات استخدام املواد العلمية املذكورة، وتشاطر اخلربات
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 اسم المركز

يعمل حتت  ٢مركز من الفئة  - "مركز االمتياز للعلوم الدقيقة :التايل االسم ٢هذا املركز من الفئة  يُطلق على -١١
 رعاية اليونسكو.

 الوضع القانوني

وزير الرتبية  مبوجب قرار صادر عن ٢٠٠٠ديسمرب /أُنشئ مركز االمتياز للعلوم الدقيقة يف ياوندي يف كانون األول -١٢
 الذي كّلف منسقاً بإدارته يساعده موظف إداري.والتعليم 

كو، أعدت احلكومة الكامرونية يعمل حتت رعاية اليونس ٢ملتطلبات الوضع القانوين ملركز من الفئة  ولالستجابة -١٣
يراعي اخلصائص ه، وتشغيل هوتنظيممركز االمتياز للعلوم الدقيقة إنشاء ب جديدًا يف شكل مرسوم رئاسي خاص اً صن

على وجه اخلصوص أن مركز  الثانية من هذا املرسوم دد املادةوحت يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢الضرورية ملركز من الفئة 
قانونية الشخصية الاالمتياز للعلوم الدقيقة اجلديد هو مؤسسة عامة مستقلة ذات طابع علمي وتربوي ومهين تتمتع ب

 ايل.املستقالل الوبا

، وكذلك لإلدارة املالية للوزارة والرتبية بني الوزارات املسؤولة عن التعليملإلدارة التقنية املشرتكة وخيضع املركز املقرتح  -١٤
ملعين املسؤولة عن الشؤون املالية. وهذه الوزارات ممثلة يف جملس إدارة مركز االمتياز للعلوم الدقيقة اجلديد، وهو اللس ا

 .بإدارة هذا املركز واإلشراف عليه

تياز للعلوم الدقيقة اجلديد الذي يعمل حتت االم مركز نطاق أنشطة على أن املذكور املرسوم مشروع وينص كذلك -١٥
مشروع االتفاق املزمع إبرامه بني  طرائق اليت يتعني حتديدها يفيتجاوز احلدود الوطنية، وذلك تبعًا لل رعاية اليونسكو

 اليونسكو واحلكومة الكامرونية.

 اإلدارة

 وتتوىل إحدى الدول األعضاء املمثلة يف. عوامأ) ٦(كل ستة   لس إدارة يتجدد تشكيلهيتوىل إدارة املركز جم ١-١٦
 :املمثلني التالني ويتألف جملس اإلدارة منبالتناوب. ته رئاس جملس اإلدارة

 لحكومة الكامرونية؛ممثل ل )١(

 لوزارتني املعنيتني بالتعليم واملالية؛ل نو ممثل )٢(

 من املادة العاشرة ٢الفقرة ، وفقًا إلحكام إخطارًا بالعضوية املركز رسلت إىللدول األعضاء اليت أون لممثل )٣(
 يف جملس اإلدارة؛ تكون ممثلة من مشروع االتفاق، واليت أبدت رغبتها يف أن
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 بلدان اجلماعة االقتصادية لدول أفريقيا الوسطى؛ل ممثل )٤(

 الدويل للعلوم األساسية تُعينه املديرة العامة لليونسكو؛ اليونسكو ربنامجل ممثل )٥(

 تُعينه املديرة العامة لليونسكو.كتب اليونسكو يف ياوندي مل ممثل )٦(

 يضطلع جملس اإلدارة باملهام التالية: ٢-١٦

 املتوسط والطويل؛ نيألجلبرامج املركز ل إقرار )١(

 املوظفني؛ ، مبا يف ذلك جدولللمركز خطة العمل السنوية إقرار )٢(

يُقدم مرة كل الذايت الذي تقييم التقرير  هاضمن ومنمدير املركز، قدمها إليه التقارير السنوية اليت ي دراسة )٣(
اليونسكو، والسيما أهداف الربنامج الدويل للعلوم  برنامج يف حتقيق أهداف بشأن إسهام املركز سنتني

 األساسية؛

رصد عملية توفري دفاتر احملاسبة الالزمة دورية للبيانات املالية للمركز و املراجعة املستقلة التقارير  دراسة )٤(
 إلعداد البيانات املالية؛

 موظفي املركزشؤون  دارةاإلجراءات املتعلقة بإاإلجراءات املالية واإلدارية و  حتديدو  النظم واللوائح اعتماد )٥(
 د؛قوانني البلوفقاً ل

 ملنظمات الدولية يف أنشطة املركز.مشاركة املنظمات الدولية احلكومية اإلقليمية وا أمرالبت يف  )٦(

يف كل سنة تقوميية؛ وجيتمع يف دورة  د يف آجال منتظمة، بواقع مرتنيتُعق جيتمع جملس اإلدارة يف دورة عادية ٣-١٦
طلب من ثلثي  بناء على استثنائية إذا دعاه رئيسه إىل االنعقاد، بناًء على مبادرة منه أو من املديرة العامة لليونسكو، أو

 مسؤولية تنظيم اجتماعات جملس اإلدارة. ٢أعضائه. ويتوىل املركز من الفئة 

 :مبا يلي جملس اإلدارةيضطلع  ٤-١٦

 األول؛ هجتماعتحديد اإلجراءات اليت تتبع يف اي. وتقوم احلكومة واليونسكو باعتماد نظامه الداخل )١(

 د معايري تعيني واختيار أعضاء اللجنة العلمية.يدحت )٢(

 اللجنة العلمية -١٧

 س اإلدارة؛بشهرة عاملية ويتوىل تعيينها جمل ترتأس اللجنة العلمية شخصية علمية تتمتع )١(

  بناًء على كفاءاتم؛ عضواً يعينهم جملس اإلدارة ١٢من اللجنة العلمية تتألف  )٢(
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، ومناذج املواد التعليمية روتوكوالت التجارببمضامني برامج التدريب، ومضامني يف اللجنة العلمية تبت  )٣(
 تنظيم الدورات التدريبية؛أساليب عن عليها أو تصنيعها حملياً، فضًال الواجب احلصول 

 املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية؛ُتسهم اللجنة العلمية يف تنمية الصالت بني املركز و  )٤(

 .إىل جملس اإلدارةعن أنشطتها  اً تقرير  اللجنة العلمية قدمت )٥(

 اإلدارة -١٨

االقتضاء، مدير مساعد، يُعينهما رئيس الوزراء بناًء على اقرتاح من لسلطة مدير يساعده، عند خيضع املركز  )١(
 جملس اإلدارة؛

، كما جملس اإلدارة سلطة وإشرافتقع على عاتق املدير مسؤولية إدارة األنشطة العامة للمركز، وذلك حتت  )٢(
  .اإلدارة لسيقدم بيانات بشأ�ا إىل جم

 كور.جملس اإلدارة اهليكل التنظيمي للمركز املذ  يقر )٣(

 المسائل المالية ومدى استدامة التمويل

 :فيما يلي إسهام احلكومةيتمثل  -١٩

 أو العينية الضرورية إلدارة املركز وتشغيله على حنو جيد؛/املالية و توفري مجيع املوارد )١(

بالذكر (وجدير رواتب املوظفني لتغطية تكاليف التشغيل و اليت ختصصها احلكومة كل عام  تزويد املركز باملنح )٢(
جماناً؛ إال أن االستهالك  ملياه والكهرباء وخدمات اهلواتفعلى ا ت العامة يف الكامرون حتصلأن اخلدما

 للتنظيم)؛خيضع 

ميزانية االستثمار  لقواعد وفقاً  باملواد التجريبية، التكاليف الكاملة اخلاصة بتجهيز املؤسسات املدرسيةحتمل  )٣(
  ؛العام

 ركز لتجهيزه باملعدات التجريبية؛من األموال اخلاصة باملؤسسات املدرسية إىل امل دفع مسامهات )٤(

توفري املوظفني اإلداريني الالزمني لتشغيل املركز، وهم: مدير املركز، واملدير املساعد، واملوظفون التقنيون  )٥(
 واإلداريون الالزمون.

من املسامهات املالية، والسيما من الدول اليت تنتفع خبدمات يضاً أبيد أن مثة مصادر أخرى للتمويل ميكن احلصول عليها 
 املركز.
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 اآلثار املالية واإلدارية بالنسبة إىل اليونسكو: -٢٠

ألهداف مبا يتماشى مع ااملركز،  لربنامج أنشطة، حسب االقتضاء، يف شكل مساعدة تقنية العون ليونسكوا تقدم
 من خالل: ، وذلكواألغراض االسرتاتيجية لليونسكو

 ص املركز؛اصتخيف جماالت اخربائها  تقدمي مساعدة )١(

يف عمليات تبادل مؤقت للموظفني، على أن يبقى املوظفون املعنيون مدرجني يف   ،عند االقتضاءاالخنراط،  )٢(
 كشوف مرتبات املنظمات اليت أوفدتم؛

ثنائية، إذا سوغ تلك اإلعارة تنفيذ وفقاً ملا تقرره املديرة العامة بصفة است ،إعارة بعض موظفيها بصورة مؤقتة )٣(
 مشروع مشرتك يتعلق بأحد الاالت ذات األولوية يف الربنامج./نشاط

يف مجيع احلاالت املذكورة أعاله، ال تقدم هذه املسامهة إال يف إطار ما ينص عليه برنامج اليونسكو وميزانيتها،  -٢١
 ام موظفيها والتكاليف املتصلة بذلك.وتقدم اليونسكو إىل الدول األعضاء بياناً بشأن استخد

 عالقة أنشطة المعهد بأهداف اليونسكو ومجاالت التعاون معها

 :جماالت التعاون مع اليونسكو -٢٢

العلوم يف املدارس االبتدائية  دريسأنشطة يف جمال العلوم، والسيما يف جمال ت سيتعاون املركز مع اليونسكو يف إعداد
العلوم على املستويات الوطنية ودون  دريسالرامية إىل تعزيز توسيساهم املركز يف أنشطة اليونسكو والثانوية ويف اجلامعات، 

 إعطاء األولوية ألفريقيا. اإلقليمية واإلقليمية بغية احلد من نقص نسب القيد يف جمال العلوم، مع

 جمهاشطة املركز بأهداف اليونسكو وبراعالقة أن -٢٣

 العلوم اتيجي للربنامج الرئيسي الثاينيف املنطقة واملنطقة الفرعية مسامهة كبرية يف حتقيق اهلدف االسرت  أنشطة املركز تسهمس
 �جًا مشرتكًا بنيأنشطة املركز  وستعتمد بناء القدرات املؤسسية يف العلوم واهلندسة. :٢الطبيعية واهلدف الشامل  -

عددًا متزايدًا من أنشطة الربنامج بات يستند إىل النهج  دريس العلوم، علمًا بأنالبحوث وت ما خيصالتخصصات في
 املذكور يف إطار الربنامج الدويل للعلوم األساسية.

األولوية املتمثلة يف أفريقيا، ويف جهودها لتعزيز التعاون الدويل يساهم املركز يف أنشطة اليونسكو ذات وس -٢٤
بوجه خاص. كما سيسهم املركز  والتعاون بني بلدان الشمال واجلنوباحلكومي، وتشجيع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

يف اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف والرؤية الواردة يف "خطة العمل املوحدة للعلوم والتكنولوجيا" اخلاصة بأفريقيا والرامية 
ها من أجل القضاء على ت، وتطبيقما يتصل با من ابتكاراإىل متكني أفريقيا من االستفادة من العلوم والتكنولوجيا و 

وسيقوم املركز ببناء القدرات اليت حتتاج إليها البلدان احتياجًا شديدًا يف جمال العلوم.  الفقر وحتقيق التنمية املستدامة.
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ليت والسيما فيما يتعلق باألمن الغذائي واالستثمار يف البحوث املعنية باألمراض ا، وسيتناول األولويات اخلاصة باملنطقة
 تؤثر على جزء كبري من البلدان األفريقية.

وسيسعى املركز، لدى إعداد أنشطته، إىل إقامة شراكات وعالقات تعاون مع شركاء اليونسكو املعنيني بعمله،  -٢٥
وغريها من املؤسسات املتخصصة وشبكات االمتياز،  ٢الفئة  اليونسكو من السيما شبكة الكراسي اجلامعية ومراكز

 والسيما يف أفريقيا.

 األثر اإلقليمي والدويل للمركز -٢٦

ستتجلى الشراكات الدولية وأنشطة مركز االمتياز للعلوم الدقيقة اجلديد من خالل تعاون وثيق يف الالني األساسيني 
 التاليني:

معظم بلدان اجلماعة االقتصادية لدول أفريقيا الوسطى، والسيما غابون تدريب املدربني، بالتعاون مع  )١(
، فضالً وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا االستوائية والكونغو برازافيل

لشراكة توسيع نطاق هذه ا ٢وسيتيح إنشاء مركز االمتياز للعلوم الدقيقة من الفئة  عن بوروندي ورواندا.
املقبل اخلاص بتصنيع  لتشمل أفريقيا بكاملها، بل وبلدان العامل الثالث، والسيما من خالل الربنامج

 األدوات التجريبية من مواد حملية؛

" ومركز SOMERSET SET EDUCATIONALبالتعاون مع شركة " ،وتوفري األدوات التجريبية صميمت )٢(
"RADMASTE جامعة) ""Witwatersrand يف جنوب أفريقيا، من جهة،  جوهانسربغ، الواقعني" يف

 التعليم التقين يف املنطقة الفرعية من جهة أخرى. ومدراس

 ائج المنشودة من مساهمة اليونسكوالخالصة: النت

وضع على أيدي خربائها، وبإسداء املشورة بشأن  ستقوم اليونسكو، عند االقتضاء، بتقدمي املساعدة التقنية -٢٧
ولتيسري إقامة  جهودًا حثيثة لرتويج أنشطة املركزالعامة يف جماالت اختصاص املركز. وستبذل اليونسكو أيضًا  السياسات

الشراكات والتعاون مع بلدان أخرى يف املنطقة وحتقيق أهداف املركز من خالل تعزيز التعاون مع شركائها ومع مراكز 
  ز االمتياز األخرى.على الصعيد العاملي، ومع مراك ٢اليونسكو من الفئة 

 مشروع القرار المقترح

  :القرار التايليف اعتماد  التنفيذيقد يرغب اللس  بناًء على ما تقدم، -٢٨
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 إن اللس التنفيذي،

 ،اجلزء العشرون ١٦/م ت ١٩٧الوثيقة  وقد درس - ١

يف بأمهية الربنامج العاملي للعلوم الدقيقة التابع للربنامج الدويل للعلوم األساسية وبتأثريه اإلجيايب  إذ يقرو  - ٢
 العلمي والتنمية املستدامة يف أفريقيا،  حتقيق التطور

ة مركز صفياز للعلوم الدقيقة يف ياوندي، مركز االمت ذي قدمته مجهورية الكامرون ملنحباالقرتاح ال يرحب - ٣
السرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء ل حتت رعاية اليونسكو، وذلك وفقًا ليعم

وأقرها  ٩٣/م٣٧ )، كما ورد بيا�ا يف الوثيقة٢املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو ( الفئة 
 ؛٩٣م/٣٧املؤمتر العام مبوجب القرار 

بأن يوافق املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالثني على إنشاء مركز االمتياز للعلوم الدقيقة يف ياوندي  يوصيو  - ٤
ذن للمديرة العامة بتوقيع يعمل حتت رعاية اليونسكو، وبأن يأ ٢(الكامرون)، بوصفه مركزًا من الفئة 

 ؛االتفاق املعد هلذا الغرض

بربنامج تدريس العلوم التابع للمنظمة وبالربنامج العاملي للعلوم الدقيقة  املهتمةمجيع الدول األعضاء  ويدعو - ٥
  إىل التعاون بنشاط مع مركز االمتياز للعلوم الدقيقة يف ياوندي.

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 

197 EX/16 
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 نو الحادي والعشر الجزء 

  
 ٧/١٠/٢٠١٥باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢ الفئة ومراكز معاهد

 الجزء الحادي والعشرون

 الصينب بيجين في المستدامة والتنمية لإلبداع دولي مركز إنشاء

 الملخص

 واملتكاملة الشاملة السرتاتيجيةأقّر املؤمتر العام مبوجبه ا الذي ٩٣م/٣٧للقرار  طبقاً 
خاصة بإنشاء  تقّدم املديرة العامة ملخصاً عن دراسة جدوى ،٢ الفئة من واملراكز للمعاهد

) ٢يعمل حتت رعاية اليونسكو (من الفئة  بيجني يف املستدامة والتنمية لإلبداعمركز دويل 
 .الصني الشعبيةأجريت بطلب من حكومة مجهورية 

 .١٣ الفقرة يف واإلدارية املالية اآلثار بيان ويرد

 .١٧م من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة اإلجراءات املتوقّ 
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 مقدمة -أوًال 

 املركزنشاء إلإىل املديرة العامة لليونسكو طلبًا  ٢٠١٥قّدمت حكومة مجهورية الصني الشعبية يف نيسان/أبريل  - ١
باالستناد هذا االقرتاح ُوضم و . يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة بيجني كمركز  يف املستدامة والتنمية لإلبداع الدويل

حتت إشراف جلنة العلوم والتكنولوجيا  العامل مركز التصميم الصناعي يف بيجني ١٩٩٥منذ عام  األنشطة اليت نفذها إىل
املبدعة، اليت تشّكل  للمدن اليونسكو شبكة أنشطة ومبادراتإىل و  املكتسبة من ذلك،اخلربة إىل و  التابعة لبلدية بيجني

 .هاعضواً نشطاً في، ٢٠١٢، مدينُة التصميم منذ عام بيجني

 املقرتح املركز للتأكد من أن ٢٠١٥واستجابًة لالقرتاح الذي قّدمته الصني، أجريت دراسة جدوى يف متوز/يوليه  - ٢
مم  متاماً  تماشىي وتوجهه تركيزه وموضم املقرتح املركز نطاقمن  كّالً  أن من والتحقق مؤاتية، مؤسسية وبيئة سياسةب حيظى

دين يف الوثيقة احملدّ  اوبرنامج اليونسكو وميزانيته ٤م/٣٧أهداف اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل احملددة يف الوثيقة 
االسرتاتيجي الثامن للربنامج املعنون "تشجيم اإلبداع وتنوع أشكال التعبري الربجمة واهلدف فيما خيص ، وال سيما ٥م/٣٧

املعنون "دعم وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف وصون الرتاث الثقايف غري املادي وتنمية  ٢وحمور العمل  الثقايف"
 الصناعات الثقافية واإلبداعية."

وخلصت الدراسة بناء على مناقشات أجريت مم جمموعة كبرية من اجلهات املعنية وزيارات أجريت لشىت املؤسسات  - ٣
 عام، وبوجه .لتشغيله على املدى الطويل إىل أن املركز حيظى ببيئة مؤاتية لنجاحه وأنه يقوم على أسس تقنية ومالية سليمة

 براجمه صلب يف حبنكة اسرتاتيجيةويضم اجلودة  واالبتكار، والتبادل االنفتاح تعزز دينامية ومؤسسية وطنية ببيئة املركز حيظى
مهام وستتيح  .واملصداقية االحرتام على واحلفاظ تأسيسهالذي يقتضيه  لالزما السياسي االلتزامب املركز كما حيظى .الثقافية

وميكن  إذكاء الوعي بعمل اليونسكو يف جمال الثقافة واإلبداع والتنمية املستدامة وتعزيز هذا العمل. املركز وأنشطته املقرتحة
 .www.unesco.org/culture/partnerships/category-2-centresاالطالع على دراسة اجلدوى يف صفحة الويب التالية: 

 المستدامة والتنمية لإلبداع الدولي أهداف المركز –ثانياً 

 :يهدف املركز بشكل عام إىل ما يلي - ٤

وإذكاء وعي اجلهات املعنية على خمتلف املستويات بالعالقة  سبل التنمية الثقافية واإلبداعيةخمتلف تعزيز  (أ)
وتبادل أفضل  ،ورفاه اإلنسان والتماسك االجتماعي القائمة بني الثقافة واإلبداع والتنمية املستدامة

 املمارسات؛

ع والتنمية املستدامة، ووضم مواد حبوث عن االقتصاد اإلبداعي وعن العالقة بني الثقافة واإلبدا إجراء  (ب)
 ؛حتليلهاو  ت منوذجية، ومجم البيانات واإلحصاءات، وإعداد دراسات ومؤشرامرتبطة بذلكتعليمية 
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أثره اإلبداع و يف جمال  وداخلها بني املدن املبدعة لتعزيز التنمية والتعاوندعم اجلهود اليت تبذهلا اليونسكو  جـ)(
على التنمية املستدامة، واملسامهة يف برامج بناء القدرات الرامية إىل تدعيم القدرات البشرية واملؤسسية يف 

بصورة  متصلة بذه املواضيم وإصدار مطبوعاتالثقافية واإلبداعية، وتعزيز التنوع الثقايف،  القطاعات
 عية واإلنتاجية للمدن والتمعات؛الطاقات اإلبدا، واملساعدة على تفّجر منتظمة

مثل املطبوعات مرتبطة بذلك  فضاءاتتعزيز اإلبداع وأشكال التعبري الثقايف واإلبداعي، واستحداث  (د)
 من أجل الفئات الضعيفة والنساء والشباب؛ تاحة تبادل األمثلة واملعلومات، وال سيماواملواقم الشبكية إل

القطاعني العام واخلاص،  من واجلهات الشريكة ذات الصلةتيسري بروز شبكة من املراكز واملؤسسات  (هـ)
تنظيم منتديات دولية وأنشطة لبناء القدرات يف صلة، و علمية ذات إعداد دراسات أكادميية و احلث على و 

 .أخرى مناطقو منطقة آسيا واحمليط اهلادي 

 :الاالت التالية حولبرامج املركز وأنشطته  وتتمحور - ٥

 إذكاء الوعي بالعالقة القائمة بني الثقافة واإلبداع والتنمية املستدامة؛ (أ)

 إجراء البحوث وتبادل املعلومات ورسم السياسات؛ (ب)

 بناء القدرات؛ جـ)(

 الشراكات معها؛ عقدمبوضوع اإلبداع و  املعنيةمن اجلهات إقامة شبكة  د)(

 يف الال. استهالل مشاريم رائدة ه)(

 عوامل التقييم االستراتيجي -ثالثاً 

 وإحراز الربناجمية وأهدافها الشاملة اليونسكو أهداف حتقيق يف اإلسهام من توجهه الربناجمي بفضلسيتمّكن املركز  - ٦
 أن ويتوقم. والدويلواإلقليمي  اإلقليمي الوطين ودون الصعيد على وآليات أنشطة طريق عن وذلك تنفيذها، يف تقدم
للتأكد من توافقها التام مم أهداف املنظمة وبراجمها  وتصميمها الربامج إعداد بشأن اليونسكو خربة التماس جيري

 وعملها.

 أخرىوكيانات  معاهد مع التآزرأنشطة و  الشبكات إقامة

واإلقليمي والدويل،  اإلقليمي ودون الوطين الصعيد على ومبادالت أنشطةب خاصةً  املركز سيضطلم آنفاً، ذُكر كما - ٧
 املستويني على التعاون إىل أيضاً  وفضًال عن ذلك، سيسعى. على هذه األصعدة شبكاتو عالقات تعاون  وسريسي

منظمات يف القطاعني العام واخلاص، يف منطقة آسيا  مبا فيها حمتملة شريكة مؤسسات وكيانات مم واألقاليمي الدويل
 واحمليط اهلادي وأفريقيا ومناطق اخرى.
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تابعة لليونسكو يف أخرى كيانات مراكز و  وممسيسعى املركز جاهدًا إىل التعاون بصورة نشطة مم اليونسكو و  - ٨
 األمم ومؤمتر الفكرية للملكية العاملية املنظمة مثل معنية بعملهالصني ومنطقة آسيا واحمليط اهلادي، ومم منظمات دولية 

 والتنمية. للتجارة املتحدة

التعاون الدويل والتجارب يف جمال الثقافة والقطاعات أنشطة ة و من البحوث املستفيض أيضاً وسيستفيد املركز  - ٩
يف الشبكة مثل مركز التصميم الصناعي يف ستدامة، اليت ميكن أن يوّفرها له شركاؤه احملتملون الثقافية واإلبداعية والتنمية امل

، وليس املستقبليةوأنشطة التوّسم  أعمال املركزتستند إليه ميكن أن التجارب املرتاكمة أساسًا متينًا وتشّكل هذه  بيجني.
االتصاالت والشراكات العديدة اليت أقامها مركز التصميم الصناعي يف بيجني مم مؤسسات  املكتسبة بفضل التجربةأقلها 

 القطاعني العام واخلاص يف كل أحناء العامل.

 البنية والوضع القانوني

يتمتم بشخصية معنوية مستقلة مبوجب قوانني مجهورية الصني ستتوىل حكومة بلدية بيجني إنشاء املركز الذي  -١٠
 أنشطته تنفيذ من لتمكينه الالزمة الوظيفية يتمتم املركز باالستقالليةسو  ل بوصفه منظمة غري حكومية.وسُيسجّ الشعبية 
 .فيها والتصرف العقارية واملمتلكات املنقولة املمتلكات واقتناء قانونية، إجراءات واختاذ للتعاقد، القانونية وباألهلية

بلدية للعلوم والتكنولوجيا اللجنة الوستقّدم  .اخلاصة كون له بنيته اإلداريةتميزانية مستقلة ويزوَّد مبوظفني و  تخّصص لهسو 
، الدعم إىل املركز لضمان استمراريته ووفائه بالتزاماته جتاه بيجنيلبلدية الفرعية إحدى اإلدارات يف بيجني، وهي 

 اليونسكو.

 الموقع والمباني

ا يلزم من مرافق ومعدات وإمدادات مببلدية بيجني  وستتكفلمدينة التصميم" يف بيجني.  بيتُ " املركزَ سيستضيف  -١١
ضطالع لدى االاملركز أيضًا  سيستفيدو  صيانة البىن األساسية للمركز. اتصاالت، وستتوىلأجهزة املياه والكهرباء و ب

 باإلنرتنت ومكتبة وقاعة مؤمترات.خدمة اتصال بىن أساسية مشرتكة مبا يف ذلك من بعملياته 

 مجلس إدارة المركز

واإلشراف وتوجيهه استعراض التخطيط االسرتاتيجي للمركز وصياغة خططه السنوية ب مكلف جملس اإلدارة إن -١٢
مخسة أعضاء من  أن يتضمنتقرتح الصني ف ،نيدولي ممثلنيعلى أعضاء جملس اإلدارة  يشتملومن املقّرر أن  عملياته. على

من الدول األعضاء األخرى، وممثًال عن املديرة  على األكثر ثالثة ممثلنيالبلدية، و  السلطات ومن احلكومة الوطنية الصينية
على  أبواب املركزالتحضريات لفتح  وتسري ،بنية املركز وهيكل موظفيه هو الذي سيقرّ  لس اإلدارةوجم .لليونسكو العامة

 .قدم وساق
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 المالية والبشرية الموارد

متويًال كامًال. وستقّدم اللجنة البلدية للعلوم والتكنولوجيا يف  املركز لتمويل استعدادها جمدداً  السلطات أّكدت -١٣
 من االضطالع مبهامه. هاملالية لتمكين اجلزء األكرب من موارد املركز، بلدية بيجني، اليت تشّكل إحدى إدارات بيجني

دوالر أمريكي لتغطية  ٤٥٠ ٠٠٠ وُخيصص منه مبلغ بقيمةفتتعهد بدعم املركز مببلغ قدره مليون دوالر أمريكي سنويًا 
وباإلضافة دوالر أمريكي لتغطية تكاليف أعمال املكتب.  ٥٥٠ ٠٠٠أجور املوظفني. وُتستخدم القيمة املتبقية البالغة 

لتعاون الدويل لوختصَّص  سنوات متتّد على ستدوالر أمريكي  ١ ٥٠٠ ٠٠٠مسامهة سنوية قدرها إىل ذلك، ستقّدم 
اإلبداع والتنمية املستدامة يف البلدان النامية  ومشاريم املركز يف هذا الصدد، وال سيما برامج البحوث والتدريب يف جمايل

 .يف الصني متابعة دراستهمالراغبني يف املهنيني الشباب و  وستقّدم أيضاً يد العون إىلومن بينها بلدان أفريقيا، 

 دعم أي تقدمي اليونسكو من يُطلب لن، ٢ الفئة عليه االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة ملراكز تنص وكما وبالتايل، -١٤
 .مؤسسية أو إدارية ألغراضإىل املركز  مايل

 الخالصة -رابعاً 

 امللحق النموذجي االتفاق نص مم ويتوافق دراسة اجلدوى، االعتبار يف يأخذ الغرض هلذا اتفاق مشروع أُعدّ  -١٥
 النموذجي. وميكن االتفاق ونص االتفاق مشروع نص بني اختالف أي يوجد وال .٢ الفئة مبراكز اخلاصة باالسرتاتيجية

 شبكة على اليونسكو موقم يف الثقافة لقطاع املخصص القسم يف االتفاق مشروع من اإللكرتونية النسخة على االطالع
 ).centres-2-www.unesco.org/culture/partnerships/category( اإلنرتنت

يعمل  ٢كمركز من الفئة   بيجني يف املستدامة والتنمية لإلبداعركز الدويل املوترّحب املديرة العامة باقرتاح إنشاء  -١٦
ملبادئ التوجيهية واملعايري احملددة يف با يلتزمدراسة اجلدوى تؤكد أن إنشاء املركز  حتت رعاية اليونسكو، على أساس أنّ 

ليونسكو والدول األعضاء فيه يف املنطقة ا يفيد، وأن املركز ميكن أن ٢ الفئة مراكزملعاهد و االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة 
 والتمم الدويل.

 مشروع القرار المقترح

 :أن ينظر يف اعتماد قرار ينص على ما يلي التنفيذي يف اللس يرغب قد تقدم، ما ضوء على -١٧

 اللس التنفيذي،إن 

 اليت واملراكز للمعاهد ومتكاملة شاملة اسرتاتيجية مبوجبه العام املؤمتر اعتمد الذي ٩٣م/٣٧ بالقرارر يذكّ إذ  - ١
 اجلزء األول، ١٨م/٣٧ الوثيقة يف املوضح النحو على ،)٢ الفئة( اليونسكو رعاية حتت تعمل

 ،ناجلزء احلادي والعشري ١٦م ت/١٩٧ الوثيقةوقد درس  - ٢

http://www.unesco.org/culture/partnerships/category-2-centres
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يعمل الذي  املستدامة والتنمية لإلبداعركز الدويل امل نشاءإ مجهورية الصني الشعبية باقرتاح حكومة رّحبي - ٣
 يف بيجني جبمهورية الصني الشعبية؛ ،)٢(الفئة  حتت رعاية اليونسكو

اليت و  ٢مراكز الفئة اخلاصة بإنشاء بتوافق هذا االقرتاح مم االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة  حييط علماً و  - ٤
 ؛اعتمدها املؤمتر العام

 املستدامة والتنمية لإلبداع الدويل املركز إنشاء على والثالثني الثامنة دورته يف العام املؤمتر يوافق بأن يوصيو  - ٥
 هلذا املعدّ  االتفاق بتوقيم العامة للمديرة يأذن وبأن ،)٢ الفئة( اليونسكو رعاية حتت يعمل مركزاً  بوصفه

 الغرض بني اليونسكو وحكومة مجهورية الصني الشعبية.

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون السابعةالدورة 
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 ١٦م ت/١٩٧ 
 والعشرونالجزء الثاني 

  
 ٢٦/٨/٢٠١٥باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ١٦البند 

 ٢معاهد ومراكز الفئة 

 الجزء الثاني والعشرون

 في مدينة الكويت عالمي للتمّيز مركزإنشاء 
 تيات المعلومات واالتصاالتكنولوج عن طريق األشخاص ذوي اإلعاقة لتمكين

 الملخص

دينــة الكويــت يف م عــاملي للتمّيــز مركــزبإنشــاء قــدَّمت حكومــة الكويــت إىل اليونســكو اقرتاحــاً 
يعمـل حتـت  تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت عـن طريـقاألشخاص ذوي اإلعاقـة لتمكني 

 لالزمـةيف إعـداد الوثـائق ا ةالعامـ ةمسـاعدة املـدير رعاية اليونسكو. والتمست حكومـة الكويـت 
 .يف هذا الصدد لليونسكوعرضها على اهليئتني الرئاسيتني اليت يتعني 

جــري وفقــاً أُ  العامــة عــن تقيــيم جــدوى االقــرتاح، وهــو تقيــيمهــذه الوثيقــة تقريــر املــديرة  وتعــرض
الــيت وافــق عليهــا املــؤمتر ملبــادئ واخلطــوط التوجيهيــة ااخلاصــة ب ،اجلــزء األول ،١٨م/٣٧للوثيقــة 

مـــل حتـــت رعايـــة املتعلقـــة بإنشـــاء وتشـــغيل املعاهـــد واملراكـــز الـــيت تعو  ٩٣م/٣٧العـــام يف القـــرار 
وفقـاً بشأن هـذا املركـز بني الكويت واليونسكو  عدَّ مشروع االتفاقأُ قد . و )٢اليونسكو (الفئة 

اجلزء األول، وميكن االطالع عليه علـى املوقـع  ،١٨م/٣٧لالتفاق النموذجي الوارد يف الوثيقة 
 اع االتصال واملعلومات.اإللكرتوين لقط

 .٣٥القرار املقرتح: الفقرة 
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 مقدمةال -أوًال 

تكنولوجيـات  األشخاص ذوي اإلعاقة عـن طريـقلتمكني  عاملي للتمّيز قدَّمت حكومة الكويت اقرتاحاً بإنشاء مركز - ١
 األشـخاص ذوي اإلعاقـةة اليونسـكو ويهـدف إىل متكـني يعمـل حتـت رعايـ ٢املعلومات واالتصاالت بوصفه مركزاً من الفئة 

ــــة عــــرب  مــــن خــــالل إدمــــاجهم إدماجــــاً تامــــاً يف جمتمعــــات املعرفــــة عــــن طريــــق تعمــــيم االنتفــــاع باملعلومــــات واملعــــارف املنقول
تشـــارك يف املركـــز ف و . وســـ٢٠١٥خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام تنفيـــذ ســـياق  منضـــ ،تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتصـــاالت

 العـوقالعاملي الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي وغريها من الدول األعضـاء يف اليونسـكو واجلهـات املعنيـة بشـؤون 
 وغريها من األطراف املعنية األخرى من شىت أحناء العامل.

الفوائــد الــيت وال ســيما مــن حيــث  ملركــز العــامليا املســار املــرجح لنمــواالقــرتاح وطبيعتــه و  وتعــرض هــذه الوثيقــة خلفيــة - ٢
 شىت أحناء العامل. يف العوقبشؤون  على اجلهات املعنيةو بل  ،ستعود على الدول األعضاء

) ٤م/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤ويتماشـــى املركـــز العـــاملي متاشـــياً تامـــاً مـــع اســـرتاتيجية اليونســـكو املتوســـطة األجـــل للفـــرتة  - ٣
النهــــوض : ٢، الربنــــامج الرئيســــي اخلــــامس، حمــــور العمــــل ٥م/٣٧( ٢٠١٧-٢٠١٤برنــــامج اليونســــكو وميزانيتهــــا للفــــرتة و 

ســـيما  وال ،٢٠١٥تنفيـــذ خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام )؛ ويســـهم يف بعمليـــة تعمـــيم االنتفـــاع باملعلومـــات واملعـــارف وحفظهـــا
 .األشخاص ذوو اإلعاقة هاواجهشدة الصعوبات اليت يمن القضاء على الفقر الذي يزيد 

يعمــل  ٢مــن الفئــة  مركــزكإىل هــذه الوثيقــة، قــد يرغــا اللــس التنفيــذي يف أن يوافــق علــى إنشــاء املركــز   ســتنادباالو  - ٤
، بشـــأن إنشـــائه الكويـــتبـــني اليونســـكو وحكومـــة االتفـــاق  علـــى توقيعبـــال ةالعامـــ ةلمـــدير ل يـــأذن حتـــت رعايـــة اليونســـكو وأن

 دولية وإقليمية تعمل حتت رعاية اليونسكو.عاملية و إنشاء مراكز املتعلقني ب ١٨م/٣٧والوثيقة  ٩٣م/٣٧لقرار وذلك وفقاً ل

 السياق -ثانياً 

 رف باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتاباملعلومات واملع األشخاص ذوي اإلعاقةانتفاع 

بفضل اخلطوات  ،املقرتح ، وال سيما بنطاقه العاملييف مدينة الكويت التمّيز ميكن إثبات جدوى إنشاء مركز - ٥
امللموسة اليت اذذتا حكومة الكويت وجملس التعاون اخلليجي وغالبية احلكومات على الصعيد العاملي بالتصديق على 

اإلطار الوطين  اة. وستجري لدى إنشاء املركز العاملي، مراعقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية األمم املتحدة حل
 :املتمثل بشكل موجز يف ما يلي واإلقليمي والدويل

 لرتسي شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاجلديد ب ٨قانون رقم ال ٢٠١٠يف عام  اعتمدت دولة الكويت •
امتثاًال لألحكام املعنية من ألشخاص ذوي اإلعاقة لة حقوق اإلنسان واحلقوق األساسي إلنفاذ اً إطار بذلك 
) و"احلصول ٩ "إمكانية الوصول" (املادة ة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فيما خيصاألمم املتحد اتفاقية

). وأصبحت دولة الكويت بعدئذ الدولة الطرف الرابعة ٢٤ ) و"التعليم" (املادة٢١ على معلومات" (املادة
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يف  ، وذلكإلعاقةوالثالثني بعد املائة املصدقة على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي ا
 .٢٠١٣ آب/أغسطس ٢٢

مخسية للتنمية وفيما خيص تطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وضعت حكومة الكويت خطة  •
املنتجات إىل تنمية األفراد الكويتيني عرب استخدام  لتكون اسرتاتيجية وطنية ترمي )٢٠١٤-٢٠٠٩(

دَّ القطاع العام، . وأعَ يا املعلومات واالتصاالتوالشبكات واخلدمات والتطبيقات القائمة على تكنولوج
اخلاصة عمل الوحتديداً قطاعات الرتبية والتعليم والصحة والصناعة والتجارة، اخلطط القطاعية على ضوء حماور 

. ونفِّذ عدد من املشروعات املبيَّنة يف إعالن مبادئ مؤمتر القمة العاملي لتمع املعلوماتو جتمع املعلومات مب
ثانوية بالتعاون الوثيق مع منظمات غري البتدائية و االرس ادامل اسوبية وخمتربات يف مجيعامية إىل إقامة مراكز حالر 

 حكومية.

 يف املنطقة العربية يف التمع األشخاص ذوي اإلعاقةإدماج 

 ،)٢٠١٤عامة ( حملةة. يف املنطقة العربيّ  بعنوان "اإلعاقةاألمم املتحدة مؤخرًا  الوثيقة اليت أصدرتا يف ورد •
ذوي ألشخاص العقد العريب لأن وجامعة الدول العربية"  )اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (

، يعدُّ إجنازاً ٢٠٠٤الذي أُعلن يف مؤمتر القمة العريب بتونس يف عام  ،)٢٠١٣-٢٠٠٤االحتياجات اخلاصة (
جلهود اإرشاد بغية جمموعة من املبادئ واألهداف متفق عليها إقليميًا ألول مرة  أرسىإنه يف املنطقة العربية إذ 

اتسع نطاق األطر املؤسسية والقانونية يف املنطقة العربية اتساعاً  قد . و العوق قضايا الوطنية املبذولة فيما خيص
 ١,١ تبلغ يتيف الكو  األشخاص ذوي اإلعاقةنسبة  فإن كبريًا على مدار السنوات األخرية. ووفقًا للتقرير،

فضًال عن  اتصالجهات  إضافة إىل احلكومة يف إطار الكويت آلية تنسيق وطنية متتلكو . من السكان ئةابامل
 .تُعب اذا الال مواد يف الدستور

تكنولوجيا وخدمات االتصاالت واملعلومات عالن القاهرة بشأن دعم إتاحة إ" صدروعلى الصعيد اإلقليمي،  •
اخلربات والتطبيقات املثلى  لعن امللتقى اإلقليمي العريب األول حول "تباد "اخلاصةلذوي االحتياجات 

 لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف توفري اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة"
املنطقة، ومنها دولة الكويت، يف . ومنذ اعتماد هذا اإلعالن، سنَّت بلدان ٢٠٠٧ الثاين/نوفمرب تشرين يف

لألشخاص ذوي كفل التزام احلكومة بتوفري اخلدمات التعليمية والرتبوية واملعينات التعليمية جديدة تقوانني 
 .اإلعاقة
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 العالقة باإلطار املعياري الدويل

الذي ُعقد يف األمم  االجتماع الرفيع املستوى بشأن اإلعاقة والتنميةأسفر قد فعلى الصعيد الدويل، أما  •
تدعم أهداف  عملي توجُّهذات  موجزةوثيقة ختامية عن ، ٢٠١٣ أيلول/سبتمرب ٢٣يف  ،املتحدة بنيويورك

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وسائر األهداف اإلمنائية املتفق عليها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و 
 .األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن دولياً 

دورته السادسة والتسعني بعد املائة توصيات  إبّان، أقر اللس التنفيذي لليونسكو ٢٠١٥ ويف نيسان/أبريل •
 املؤمتر الدويل املعنون "من االستبعاد إىل التمكني: دور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف حياة املعوقني"

 واالتصاالت الشاملة للمعوقني: حتويل املعلوماتات إعالن نيودهلي بشأن تكنولوجيووثيقته اخلتامية املعنونة "
 أن تكفل من القطاعني العام واخلاص" واليت نوشدت فيها مجيع األطراف املعنية التمكني إىل حقيقة واقعة

تكنولوجيات املعلومات فإن ومن هذا املنطلق،  خطة التنمية. إطارضمن  إيالء األولوية لقضايا اإلعاقة
نني، مبن فيهم املواطنون مجيع املواطستفيد أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية القائمة على واالتصاالت 
، مبا يشمل املساواة يف املشاركة من التمتع التام ققوقهم اإلنسانية وحرياتم وذلك بتمكينهم ،ذوو اإلعاقة
 االقتصادية والسياسية يف التمع.و ية االجتماع

 إنشاء المركز المقترح النظر في جدوى –ثالثاً 

 حملة عامة عن االقرتاح

يعمــل  ٢إنشــاء مركــز عــاملي مــن الفئــة بشــأن ذــاذ إجــراءات طلبــاً رمسيــاً ال ٢٠١٣كويــت يف عــام قــدَّمت حكومــة ال - ٦
ديسـمرب مـن ذلـك العـام اتفاقـاً إطاريـاً األول/ حتت رعايـة اليونسـكو. مث وقَّعـت حكومـة الكويـت واليونسـكو يف شـهر كـانون

 .للتمّيز ودائع لدعم العناصر األساسية الالزمة إلنشاء وتشغيل املركز العامليبغية إتاحة أموال 

 اليونسكو استجابة

بشــأن  أوىل، أجــرت اليونســكو دراســة جــدوى ٢٠١٣ األول/ديســمرب اســتناداً إىل االتفــاق اإلطــاري املوقَّــع يف كــانون - ٧
ت دراســة اجلــدوى دَّ . وأُِعــ٢٠١٤ إيفــاد بعثــة تقنيــة إىل مدينــة الكويــت يف عــامومشلــت تلــك الدراســة إنشــاء املركــز العــاملي؛ 

م جمموعـــة مـــن املشـــاورات اخلارجيـــة مـــع خـــرباء ظـــيوتن ،تركـــز علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت اً قوثـــ ومشلـــت األوىل
حيـــث دعـــم  ٢٠١٥ باجتمـــاع خـــرباء دويل ُعقـــد يف بـــاريس يف حزيران/يونيـــو تلـــك املشـــاورات ت. وتكللـــمرمـــوقني عـــامليني

 فكـرة إنشـاء ،نائـا رئـيس إكـوادور السـابق ،املعـين باإلعاقـة وإمكانيـة الوصـول لألمـم املتحـدة املبعوث اخلـاص لألمـني العـام
ـــزاملركـــز العـــاملي لل يف مواجهـــة هـــذا املركـــز إمكانيـــات الـــدور الـــذي مـــن شـــأنه أن يضـــطلع بـــه يف الكويـــت مشـــدداً علـــى  تمّي

  .٢٠١٣ الثاين/نوفمرب التحديات املبيَّنة يف الوثيقة اخلتامية واإلعالن اللذين انبثقا عن مؤمتر نيودهلي يف تشرين
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 برامج المركز العالمي وأنشطته -رابعاً 

 الرؤية

حتـــرتم التنـــوع البشـــري وترعـــاه يف شـــىت  جمتمعـــات شـــاملة وتشـــاركية وعادلـــة بنـــاءيف  تميّـــزرؤيـــة املركـــز العـــاملي لل تكمـــن - ٨
ا ميتثــل للوثــائق التقنينيــة مبــلألشــخاص ذوي اإلعاقــة احليــاة مــن خــالل إنفــاذ حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية  جمــاالت
الواردة يف خطة التنميـة ملـا بعـد عـام  اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة ومنهاالدولية 
٢٠١٥. 

 املهمة

عاملياً للمعـارف، إىل متكـني التمعـات مـن رعايـة وتنميـة  ومستودعاً  للتمّيززاً املقرتح، بوصفه مرك يهدف املركز العاملي - ٩
تطبيــق  العــادلني للمعلومــات واملعــارف مــن خــالل مــن خــالل النفــاذ واالســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقــةإمكانــات مجيــع 

 ســوف يســاعدتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت. و يف جمــال ســيما  وال ،حلــول شــاملة وابتكاريــة وغــري مكلفــة ومالئمــة
 اإلقليمـــي علـــى املســـتويني تبـــادل املعـــارفلمركـــز ســـيعمل كو  ،الـــدول األعضـــاء يف اليونســـكويف بنـــاء قـــدرات العـــاملي املركـــز 

 .باالستناد إىل املعارف واخلربات املرتاكمةلعمل الدويل ل ةميسِّر كهيئة و  ،ويلالدو 

 األهداف الرئيسية

مـــن خـــالل إدمـــاجهم إدماجـــاً تامـــاً يف جمتمعـــات  األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة متكـــنييهـــدف املركـــز العـــاملي أساســـاً إىل  -١٠
تنفيـذ سـياق  نولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت ضـمناملعرفة عن طريق تعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف املنقولة عـرب تك

 القيام مبا يلي:من خالل  ، وذلك٢٠١٥ ملا بعد عاماملستدامة خطة التنمية 

قدرة على حتديد ومجع وتقييم ونشر املعارف واملمارسات الفضلى الدولية السعي إىل حتقيق "تغيري بارز" يف ال •
 لخربات؛لدويل  مستودع عن طريق تكوين العوقالتكنولوجيا بغية معاجلة قضايا فيما يتعلق بنقل 

متكاملة على الصعيد الوطين واإلقليمي بناء وتعزيز القدرات بغية إرساء معايري مهنية ووضع برامج عمل  •
 ،لألشخاص ذوي اإلعاقةحتول دون اإلدماج التام  تتضمن حواجز تشمل مجيع جماالت احلياة اليت والعاملي
 باملعلومات واملعارف؛دون انتفاعهم وخباصة 

إقامة شبكات ابتكارية بني األطراف املعنية من حكومات وممارسني تعليميني ومهنيني وجتاريني فضًال عن  •
إىل كي يتسب نقل التكنولوجيا بصورة مستنرية ومنهجية   وأسرهم، ذوي اإلعاقة األشخاصالتمع املدين و 
 تيح زيادة فرص النجاح؛أقصى حد مبا ي
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على الصعيد  ،ومنها وسائل التواصل ،أداء دور رئيسي باستخدام مجيع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت •
ومكافحة السلوكيات السلبية  العوققضايا ، من أجل التوعية بشأن الوطين واإلقليمي والدويل والعاملي

 .ذوي اإلعاقة األشخاصبواألضرار اليت قد تلحق 

 الوظائف

لتعزيـــز تطبيــق تكنولوجيـــات املعلومــات واالتصــاالت علـــى املشــكالت الـــيت مصــمَّمة املركـــز العــاملي  وظــائفســتكون  -١١
 األدوار التالية:، وذلك عن طريق أداء األشخاص ذوي اإلعاقةتواجه 

د املمارسات الفضلى واحللول املالئمة القائمة على يديضطلع جبرد املوارد املتاحة وحت - املعارف تبادللمركز  •
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد اإلقليمي والدويل والعاملي بغية إنشاء مركز دويل استخدام 
قضايا  إلسهام يف معاجلةميكن أن يقدمها ل اليتاملساعدة العملية من خالل  أمم العامل يفيد املعارفلتبادل 
 ؛العوق

م  رعلى حتقيق التآز  يعزز قدرة مجيع األطراف املعنية - قدراتالبناء لمركز  • شورة املو اإلرشاد يف صفوفها ويقدِّ
شىت أحناء العامل باملعلومات واملعارف عن  يف األشخاص ذوي اإلعاقةإىل األطراف الساعية إىل حتسني انتفاع 

 ريق استخدام أفضل احللول التكنولوجية؛ط

كثِّف تبادل املعلومات من خالل إقامة احلوار بني الدول األعضاء يف اليونسكو بشأن ت - ةدوليهيئة تيسري  •
يف جمال وضع برامج  هات العامة واخلاصة وتعزيز ثقتها وقدراتااجل وتوعية واالنتفاع باملعلومات، العوققضايا 

أن  يُفرتض من الشبكات احلديثة اإلنشاء اليت وتستفيد على أساس من العمل املنسق العوقفعالة تعاجل قضايا 
 ؛املركز العاملي دوراً هاماً يف إطارهايؤدي 

 ث التمع الدويل على االبتكار والشمولية يف معاجلة  - لألفكار اجلديدة والتفكري املشرتكعامل حفز  •
الت احلرمان األخرى التالية: القضاء على الفقر، ومتكني النساء كافحة جمامن حيث صلتها مب العوققضايا 

شراكات بني إىل  بقدر اإلمكان باالستنادوذلك  ،املسنني، ومكافحة األضرار الثقافية واللغويةاألشخاص و 
 قاعدة موارده.استدامة املركز العاملي وترسيخ القطاعني العام واخلاص بغية دعم 

 المقترح ووضعه القانوني طبيعة المركز -خامساً 

يف أراضــيها باالســتقاللية الوظيفيــة والوضــع القــانوين الالزمــني ألداء  العــاملي تكفــل حكومــة الكويــت أن يتمتــع املركــز -١٢
 اجلزء األول. ١٨م/٣٧مهامه وفقاً للوثيقة 

ــــدول األعضــــاء كــــل َمــــن يرغــــا يف التعــــاون معــــه مــــن  يف خدمــــةالعــــاملي ويكــــون املركــــز  -١٣ يف  نيواألعضــــاء املنتســــبال
 سنتني.كل   تم جتديد عضويتهز واإلشراف عليه جملس إدارة ي؛ ويتوىل توجيه املركاليونسكو
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جملــس اخلاصــة وبرناجمــه وموظفيــه، قســا مــا يقــرّه ميزانيتــه  الوظيفيــة، يتهســتقالليف إطــار ا، العــاملي للمركــز ســتكونو  -١٤
الالزمــة  العينيــةأو املاليــة  تتعهــد احلكومــة بتــوفري كــل املــوارد ،قيع علــى االتفــاق. وبــالتو العــاملي املركــزوحتــدده أهــداف اإلدارة 

إلدارة املركــز وتشـــغيله علـــى النحـــو املناســـا. وذصـــص احلكومـــة للمركـــز ميزانيـــة ســـنوية تـــوزَّع وفقـــاً لالحتياجـــات واألنشـــطة 
   املزمعة.

 وبنيتهتنظيم المركز العالمي  -سادساً 

تكفــل اهليئــات املســؤولة عــن ملــا تقتضــيه اليونســكو. و  اً باالســتقاللية الوظيفيــة التامــة لتنفيــذ أنشــطته وفقــاملركــز تمتــع ي -١٥
ســوف جيســد جلنــة تنفيذيــة وجلنــة استشــارية تقنيــة وأمانــة، هــذه االســتقاللية. و و ، والــيت تتــألف مــن جملــس إدارة العــاملياملركــز 

 ني اجلنسني.ب اً مالئماً توازنالعاملي  العاملون يف مجيع مستويات البنية التنظيمية للمركز

أي بـــني جملـــس اإلدارة واللجنـــة التنفيذيـــة  -وجيـــوز تعـــديل تـــوازن األدوار واملســـؤوليات بـــني خمتلـــف عناصـــر البنيـــة اإلداريـــة  -١٦
العــاملي. ومــن مث، ينبغــي اء املركــز خــالل األشــهر الســتة األوىل مــن إنشــ -ومــدير املركــز العــاملي واألمانــة واللجنــة االستشــارية التقنيــة 

 .فيها تعديالت جوهريةإجراء تطلا قد ت على أ�ا صورة عامة مقرتحة الرتتيبات اإلدارية املقرتحة يف الفقرات التالية أن تُعترب

 :، من املمثلني التالنياملقرتح مجلس اإلدارةويتألف  -١٧

 ؛ملتمثيله ونن يعينللحكومة املعنية أو مَ  ونممثل )١(

 ز؛املركز العاملي للتميّ مدير  )٢(

 ؛لمجلس األعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقةممثل ل )٣(

والـيت  ،١٠مـن املـادة  ٢ممثلني للدول األعضاء اليت أرسلت إىل املركز إخطاراً بالعضوية، وفقاً ألحكـام الفقـرة  )٤(
 ؛اليونسكو والكويت)بني تفاق اال(انظر  أعربت عن اهتمامها باحلصول على متثيل يف اللس

 ؛ممثل املدير العام لليونسكو )٥(

 ممثل للجنة املعنية ققوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ )٦(

 العاملية العاملة يف هذا الال. ما ال يتجاوز ثالثة ممثلني للمنظمات غري احلكومية )٧(

 يقوم جملس اإلدارة باملهام التالية:و  -١٨

 املتوسط والطويل؛إقرار برامج املركز لألجلني  (أ)

 لمركز، مبا يف ذلك جدول املوظفني؛لإقرار خطة العمل السنوية  (ب)

تقـــارير التقيـــيم الـــذايت لفـــرتة العـــامني بشـــأن دير املركـــز، وبضـــمنها دراســـة التقـــارير الســـنوية الـــيت يقـــدمها إليـــه مـــ (جـ)
 إسهام املركز يف حتقيق أهداف برنامج اليونسكو؛
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لمركـــز ورصـــد عمليـــة تـــوفري دفـــاتر احملاســـبة الالزمـــة لاملســـتقلة الدوريـــة للبيانـــات املاليـــة  دراســـة تقـــارير املراجعـــة (د)
 إلعداد البيانات املالية؛

اعتمــاد القواعــد واللــوائح وحتديــد اإلجــراءات املاليــة واإلداريــة واإلجــراءات املتعلقــة بــإدارة شــؤون مــوظفي املركــز  )ه(
 وفقاً لقوانني البلد؛

 ؛الدولية يف أنشطة املركز نظماتواملاإلقليمية اركة املنظمات الدولية احلكومية البت يف مسألة مش و)(

 بواقع مرة واحدة على األقل يف كل سنة تقوميية؛االجتماع يف دورات عادية تعقد بوترية منتظمة  (ز)

يف دورة استثنائية إذا دعاه رئيسه إىل االنعقاد، بناء على مبادرة منه أو على طلـا مـن املـدير العـام  االجتماع (ح)
 ؛أعضائه غالبيةلليونسكو، أو من 

 وتقوم احلكومة واليونسكو بتحديد اإلجراءات اليت تتبع يف االجتماع األول. ،اعتماد نظامه الداخلي )(ط

 :تتألف من األعضاء التالني لجنة تنفيذيةضماناً لفعالية تشغيل املركز، تُنشأ و  -١٩

 رئاسة اللجنة التنفيذية؛ ن يعينه ممثالً له، وهو الذي يتوىلمدير املركز أو مَ  )١(

 ممثل حلكومة الكويت؛ )٢(

 ما ال يتجاوز ثالثة ممثلني آخرين/موظفني تابعني للمركز العاملي؛ )٣(

 ني اثنني للمنظمات غري احلكومية العاملية العاملة يف هذا الال.يتجاوز ممثلَ ما ال  )٤(

 القيام مبا يلي: وتتمتع اللجنة التنفيذية بصالحية -٢٠

 رصد تنفيذ أنشطة املركز؛ (أ)

دراســـة مشــــروع خطـــة العمــــل وامليزانيــــة الســـنويتني، مبــــا يف ذلــــك جـــدول املــــوظفني، فضــــالً عـــن بــــرامج املركــــز  (ب)
 ني املتوسط والطويل، وعرض توصيات يف هذا الصدد على جملس اإلدارة؛لألجل

 ألجلني املتوسط والطويل؛لمتابعة تنفيذ أنشطة املركز مبا يتفق مع خطة العمل السنوية وبرامج املركز  (جـ)

رامج املركـز احلرص على إجـراء األنشـطة واإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ خطـة العمـل وامليزانيـة السـنويتني وحتقيـق بـ (د)
 لألجلني املتوسط والطويل؛

 موافاة جملس اإلدارة باقرتاحات بشأن أمساء املرشحني ملنصا مدير املركز؛ (ه)

 اعتماد قواعدها وإجراءاتا اخلاصة. (و)

 .على األقل سنةالوجتتمع اللجنة التنفيذية مرتني يف 
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جنة التنفيذيـة وتسـدي املشـورة للإىل جملس اإلدارة وا واإلرشاد املشورةكهيئة تقدم   التقنية اللجنة االستشاريةوتعمل  -٢١
حلقـة الوصـل وينبغي أن تؤدي هـذه اللجنـة دور لمركز وتنفيذها واستعراضها ورصدها. حمدَّدة لأنشطة التقنية بشأن ذطيط 
لجنــة المســؤولية إنشــاء  . ويتــوىل مــدير املركــزوذات الصــلة بعمــل املركــز عامليــاً املســتجدة التكنولوجيــة  مــع أحــدث التطــورات

 نــاطقاملمــن كــل منطقـة مــن وتتــألف اللجنــة مـن مــدير املركــز ومخسـة خــرباء علــى األكثـر تقنيــة وتنســيق عملهـا. الستشـارية اال
 .عند الطلا مهامها تنفيذمبساعدة اللجنة التنفيذية يف  التقنية . وتقوم اللجنة االستشاريةليونسكواإلقليمية ل

بنــاء علــى توصــية مــن اللجنــة التنفيذيــة وبالتشــاور مــع املــدير العــام  مــدير المركــزويقــوم رئــيس جملــس اإلدارة بتعيــني  -٢٢
 ، وتتمثل مهامه فيما يلي:األمانةلليونسكو. ويتوىل املدير رئاسة 

 عرض على جملس اإلدارة؛اقرتاح مشروع خطة العمل وامليزانية الذي سيُ  (أ)

 مبا يتفق مع خطة العمل اليت يضعها جملس اإلدارة؛ إدارة أعمال املركز (ب)

يـرى إليهمـا ممـا  اقرتاحـاتوتقـدمي أي  ،إعداد جداول األعمال املؤقتة لدورات جملس اإلدارة واللجنة التنفيذيـة (جـ)
 أ�ا مفيدة إلدارة املركز؛

 التنفيذية؛إعداد تقارير عن أنشطة املركز لعرضها على جملس اإلدارة من خالل اللجنة  (د)

 إنشاء اللجنة االستشارية التقنية بناء على طلا جملس اإلدارة و/أو اللجنة التنفيذية؛ (ه)

 متثيل املركز أمام القضاء ويف مجيع األمور املدنية. (و)

مبـــا فيهــــا املـــوارد البشــــرية واملعـــدات ونظــــم الــــيت توفرهـــا دولـــة الكويــــت  البــــب األساســـيةمـــوارد  علــــىاملركـــز  وســـيعتمد -٢٣
باالســتقاللية القانونيــة والوظيفيــة إىل التمتــع  ، إضــافة إىل ذلــك،املركــز العــاملي ســيحتاجو أســاس إلنشــاء املركــز. كاملعلومــات  

 الالزمة لتنفيذ خطة عمله ومهامه ككيان مستقل.

 )"ثامناً " القسم (انظر لتنفيذ خارطة الطريق االستراتيجيةالميزانية والموارد في إطار النهج التدريجي المقترح  -سابعاً 

إىل جملــــس اإلدارة يف  ٢٠١٧-٢٠١٦قدَّم مشــــروع خارطــــة طريــــق اســــرتاتيجية لألنشــــطة املنفــــذة خــــالل عــــامي ســــي -٢٤
واجلـدول  العـاملي االسـرتاتيجية للمركـز توجهـاتوسـيحدد هـذا املشـروع ال. ٢٠١٦اجتماعه األول املزمع عقده يف أوائل عام 

الالزمــة لعــامي  االعتمــادات املاليــةواللــوائح واإلجــراءات العامــة والــربامج املواضــيعية. وســيقرتح هــذا املشــروع ألعمالــه الــزمين 
٢٠١٧-٢٠١٦. 

 وتتوىل حكومة الكويت اليت تتمتع باالستدامة املالية الذاتية تغطية مجيع األموال الالزمة للمركز العاملي. -٢٥
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 إنشاء المركز جدوى -ثامناً 

خــالل االجتماعــات واملناقشــات التشــاورية الــيت ُعقــدت مــع مســؤولني  إىل الوثــائق واملعلومــات الــيت مت تلقيهــا اســتناداً  -٢٦
وطنيني خالل البعثة املوفـدة إىل الكويـت واملـذكورة أعـاله إضـافة إىل االجتماعـات التشـاورية الـيت ُعقـدت مـع خـرباء عـامليني 

بنيَّ أن اقرتاح دولة الكويت يتسـم بالواقعيـة وحسـن التوقيـت لبحوث اإلضافية اليت أجرتا اليونسكو، تَ فضًال عن امرموقني، 
 واجلدوى.

وتقرتح اليونسـكو اعتمـاد �ـج تـدرجيي يف إنشـاء املركـز العـاملي وتنفيـذ خارطـة طريـق اسـرتاتيجية علـى الصـعيد الـوطين  -٢٧
 التالية: يجية من املراحل الثالث املتعاقبةتدرجيي خلارطة الطريق االسرتاتواإلقليمي والدويل والعاملي. ويتألف النهج ال

املمارسات الفضلى وتقييم املوارد املتوافرة وحتديد  ملركز العاملي أساسًا متينًا جلردا يرسي يف املرحلة األوىل، •
اإلقليمي والدويل  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيداستخدام واحللول املالئمة القائمة على 

إنشاء مركز دويل لتبادل املعارف يفيد أمم العامل من يف إطار العمل على ذلك  قجري حتقي. وسيوالعاملي
  ستشمل املرحلة األوىلو خالل املساعدة العملية اليت ميكن أن يقدمها لإلسهام يف معاجلة قضايا العوق. 

لضمان أعلى سيني الذين ستتوىل اليونسكو تدريبهم اإلنشاء املادي للمركز وتعيني املوظفني األسا كذلك
 .من خارطة الطريق املستويات يف تنفيذ العناصر األوىل

نشطة أكثر تعقيدًا يف مجيع الاالت الربناجمية بغية االرتقاء أينظر املركز العاملي يف وضع  يف املرحلة الثانية، •
 رات مستنرية بشأن القيمة املستمدة من حلول تكنولوجيةباملعايري وتعزيز قدرة األطراف املعنية على اذاذ قرا

فضًال عن توسيع نطاق تطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جماالت مثل التعليم والتوظيف  حمدَّدة،
باملعلومات واملعارف.  األشخاص ذوي اإلعاقة بانتفاع ماعية وغريها من الاالت ذات الصلةواملشاركة االجت

بالتعاون مع اليونسكو وهيئات للتوعية إضافة إىل ذلك، ستشمل هذه املرحلة تنظيم فعاليات واسعة النطاق 
 أخرى.

تلك تارخيًا يف إبداء توصيات رف، متلنقل املعا ةعامليهيئة تيسري يؤدي املركز العاملي دور  يف املرحلة الثالثة، •
أو التوسُّع) لتنفيذ  ألماكن اجلغرافية، أو تامني االتساق،اخلاصة بتحديد ا سرتاتيجياتاال (مثل مالئمة النطاق

إسهامًا جليًال يف املركز العاملي تطبيقات أو استخدام أجهزة بعينها. وقلول هذه املرحلة، يُتوقع أن يسهم 
 يف القطاعنيوغريها من اجلهات املعنية  التعليم العايل مؤسساتسيما مع  ، والالعوقالتعاون الدويل يف جمال 

 .مماثلةاليت تسعى إىل حتقيق أهداف  اخلاص والعام

العاملــة يف جمــال  والدوليــة املؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة يهــ العــاملي مــن أنشــطة املركــز ةالرئيســي ةاملنتفعــاجلهــات إن و  -٢٨
 من القطاعني العام واخلاص.اآلخرين والشركاء  األشخاص ذوي اإلعاقةفضًال عن  العوققضايا 
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 التعاون مع اليونسكو -تاسعاً 

االسـرتاتيجية هـداف حتقيـق األبـذلك يف  ليسـهم، "رابعـاً " القسـمسيكون املركز قـادراً علـى أداء الوظـائف املـذكورة يف  -٢٩
املتعلقة بالنفاذ إىل املعلومات واملعارف باسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت وبنـاء جمتمعـات ، ليونسكولربنامج ا

 ).٥م/٣٧و ٤م/٣٧ن اتعددية (الوثيقتالو  بالشمول واالنفتاحتتسم معرفة لل

وتتماشـــى األهـــداف الرئيســـية املقرتحـــة للمركـــز العـــاملي متاشـــياً تامـــاً مـــع اســـرتاتيجيات اليونســـكو وأهـــدافها يف جمـــال   -٣٠
الجتماعيــة واإلنســـانية الرتبيــة والعلــوم ايف جمــاَيل التــآزر بينهــا وبـــني أهــداف اليونســكو قــد مت تــأمني و  ،االتصــال واملعلومــات

 ).٢٠٠٦فضًال عن أحكام اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة (

إليـــالء األولويـــة  بـــارز مـــن خـــالل تـــوفري منـــربلليونســـكو األوســـع نطاقـــاً األغـــراض  يف حتقيـــقالعـــاملي وسيســـهم املركـــز  -٣١
 يف جمتمعات املعرفة. ذوي اإلعاقةاألشخاص إدماج  علىتحديد وترويج أنشطة تضفي قيمة ، ومن مث لللبحوث

كــي يســهم   لليونســكو، ٢راكــز األخــرى مــن الفئــة املتعاونــاً وثيقــاً مــع  ، باإلضــافة إىل ذلــك،املركــز العــامليوســيتعاون  -٣٢
 بدوره يف أنشطة اليونسكو يف هذا الال.

حتـت رعايـة اليونسـكو الـيت مبوجبـه الذي سيعمل املركـز  ،دولة الكويتسلطات و مشروع االتفاق بني اليونسكو وإن  -٣٣
اخلاصـة  ،اجلـزء األول ،١٨م/٣٧الوثيقـة املتطلبـات املنصـوص عليهـا يف يفـي بشـكل تـام ب ،٢ستمنحه صفة مركز مـن الفئـة 

يف  الــواردميتثــل لالتفــاق النمــوذجي و ، راكــز الــيت تعمــل حتــت رعايــة اليونســكواملمعاهــد و لاالســرتاتيجية املتكاملــة والشــاملة لب
 اجلزء األول. ،١٨م/٣٧من الوثيقة  ٢ املرفق

ــّني أعــاله  الــواردة النقــاط نكمــا أ -٣٤ علــى االســتمرار، الســلطات الكويتيــة الــذي تقرتحــه العــاملي بوضــوح قــدرة املركــز تُب
مركــز بــاقرتاح إنشــاء منــه. ولــذلك فــإن املــديرة العامــة ترحــا  ودولــة الكويــتالفوائــد الــيت ميكــن أن جتنيهــا اليونســكو  تعــرضو 

 ٢مــن الفئــة بوصــفه مركــزاً  تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت عــن طريــق األشــخاص ذوي اإلعاقــةلتمكــني  ز للتمّيــدويل
 يعمل حتت رعاية اليونسكو.

 مشروع القرار المقترح –عاشراً 

 قد يرغا اللس التنفيذي يف اعتماد القرار التايل:بناًء على ما تقدم،  -٣٥

 إن اللس التنفيذي،

 اجلزء األول، ١٨م/٣٧وبالوثيقة  ٩٣م/٣٧بالقرار  إذ يذكِّر - ١

 ،اجلزء الثاين والعشرون ١٦ت/ م١٩٧الوثيقة  وقد درس - ٢
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 ،الوثيقةهذه صت إليها دراسة اجلدوى الواردة يف باملالحظات واالستنتاجات اليت خلُ  و يط علماً  - ٣

الــواردة فيهــا كفيلــة بالوفــاء بالشــروط املطلوبــة إلنشــاء املعاهــد واملراكــز الــيت االعتبــارات واالقرتاحــات أن  ويــرى - ٤
 )،٢تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة عـــن طريـــقز لتمكـــني بـــاقرتاح حكومـــة الكويـــت إنشـــاء مركـــز عـــاملي للتميّـــ يرحـــا - ٥
 )؛٢ز يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بوصفه مركزاً عاملياً للتميّ 

ز يف مدينـــة عـــاملي للتمّيـــاملركـــز الدورتـــه الثامنـــة والثالثـــني، علـــى إنشـــاء  إبّـــاناملـــؤمتر العـــام،  يوافـــقبـــأن  ويوصـــي - ٦
بوصـــفه مركـــزاً تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتصـــاالت  عـــن طريـــقاألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة الكويـــت لتمكـــني 

 ض.ق املعّد هلذا الغر نح املديرة العامة اإلذن الالزم لتوقيع االتفا؛ وأن مييعمل حتت رعاية اليونسكو

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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