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38 C/18 Part II 
0Bاجلزء الثاين ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 الجزء الثاني

 تحت رعاية اليونسكو يعمل ٢ة من الفئ اً معهدبوصفه  ،ببنغالديش ،في داكا الدولي للغة األمالمعهد إنشاء  

 التقديم

 (ثانياً). ١٦م ت/١٩٧ القرارو  ٩٣م/٣٧: القرار المصدر

يف ) IMLI(نشاء املعهد الدويل للغة األم إبشأن  الشعبية شيبنغالدحكومة مجهورية على اقرتاح قدمته  بناءً  الخلفية:
 ٢٠١٤وِفدت بعثة تقنية يف تشرين الثاين/نوفمرب أ حتت رعاية اليونسكو،يعمل  ٢من الفئة  اً معهدبوصفه  ،داكا

 .اجلزء األول ١٨م/٣٧يف الوثيقة  احملددةتقييم االقرتاح وفقاً للمعايري وجرى  .املقرتح املعهدجدوى إنشاء لتقييم 

املعهد  املوافقة على منح يرمي إىل الوثيقة مشروع قرارتضمن هذه ، ت(ثانياً) ١٦م ت/١٩٧قرار عمًال بال الغرض:
 الوثيقة متقدّ  ،الطالع على خلفية املوضوعتاحة اوإل. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢صفة معهد من الفئة املذكور 

 تبّني و  ،املعهدشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء لل استعراضاً لالقرتاح و وصفًا اجلزء الثاين  ١٦م ت/١٩٧
مبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء للوفقًا  شيبنغالدالعلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  املسوغات

 اجلزء األول، ١٨م/٣٧ وثيقةال ، مثلما وردت يف)٢وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 .٩٣/م٣٧قرار الوافق عليها املؤمتر العام يف وبالصيغة اليت 

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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اقرتاح اجلزء الثاين املتعلقة ب ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  اللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائةدرس  - ١
وبعد . يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  اً معهدبوصفه يف داكا، ببنغالديش، ) IMLI(إنشاء املعهد الدويل للغة األم 

وفقًا للخطوط التوجيهية الواردة يف  املعهدصفًا لالقرتاح وحتليًال جلدوى إنشاء تقّدم و اليت  املذكورة أعاله،لوثيقة دراسة ا
اجلزء األول اخلاصة باملبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت  ١٨م/٣٧الوثيقة 

لرامي إىل ، رّحب اللس التنفيذي باالقرتاح ا٩٣م/٣٧)، اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار ٢رعاية اليونسكو (الفئة 
 حتت رعاية اليونسكو. املعهدوضع هذا 

على  ،والثالثني الثامنةدورته  انإب ،العاماملؤمتر بأن يوافق ) (ثانياً) ١٦م ت/١٩٧ (القرار أوصى اللس التنفيذي مث - ٢
 توقيع اتفاقب ةالعام ةمدير للأذن بأن يو  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢عهد من الفئة م صفةمنح املعهد املذكور  اقرتاح

 .هوتشغيل املعهد نشاءإبشأن  الشعبية شيبنغالدمجهورية حكومة بني اليونسكو و 

 مشروع القرار التايل: النظر يفاملؤمتر العام  يودم، قد ما تقدّ ضوء على و  - ٣

 ،املؤمتر العامإن 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  ريذكِّ إذ  - ١
 ،(ثانياً) ١٦م ت/١٩٧القرار بو  ،٩٣م/٣٧اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 اجلزء الثاين، ١٨م/٣٨الوثيقة  قد درسو  - ٢

بوصفه  ،يف داكا) IMLI(نشاء املعهد الدويل للغة األم إ الشعبية شيبنغالدحكومة مجهورية باقرتاح  بيرحّ  - ٣
بادئ واخلطوط التوجيهية للمعلى أن يتم ذلك وفقًا  ،حتت رعاية اليونسكو يعمل ٢من الفئة  اً معهد

 وثيقة، مثلما وردت يف ال)٢ة املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئ
 ؛٩٣/م٣٧قرار الوافق عليها املؤمتر العام يف  اجلزء األول، وبالصيغة اليت ١٨م/٣٧

حتت يعمل  ٢من الفئة  اً معهدبوصفه  ،شينغالدبب ،املعهد الدويل للغة األم يف داكا نشاءعلى إ ويوافق - ٤
 (القرار املائةالسابعة والتسعني بعد  دورته إبانأوصى به اللس التنفيذي  مثلما ،رعاية اليونسكو

 ؛))ثانياً ( ١٦م ت/١٩٧

 ٢من الفئة  اً معهدبوصفه ، املعهد الدويل للغة األم توقيع االتفاق املعد لغرض إنشاءبللمديرة العامة  ويأذن - ٥
  .حتت رعاية اليونسكويعمل 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
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38 C/18 Part III 
0Bالثالثاجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 الثالثالجزء 

 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  ، بوصفه مركزاً بالصين ،إنشاء مركز لالبتكار في التعليم العالي في شنتشن

 التقديم

 (ثالثاً). ١٦م ت/١٩٧والقرار  ٩٣م/٣٧القرار  :المصدر

حكومة الصني بشأن إنشاء املركز الدويل لالبتكار يف التعليم العايل يف  بناًء على اقرتاح قدمته :الخلفية
 ٢٠١٥وِفدت بعثة تقنية يف حزيران/يونيو يعمل حتت رعاية اليونسكو، أ ٢ئة من الف بوصفه مركزاً  ،شنتشن
 اجلزء األول. ١٨م/٣٧الوثيقة . وجرى تقييم االقرتاح وفقاً للمعايري احملددة يف جدوى إنشاء املركز املقرتحلتقييم 

على منح يرمي إىل املوافقة هذه الوثيقة مشروع قرار  تتضمن، (ثالثاً) ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار  الغرض:
وإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع،  يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢املركز املذكور صفة مركز من الفئة 

وصفاً لالقرتاح واستعراضاً للشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء  الثالثاجلزء  ١٦ت/م ١٩٧ تقّدم الوثيقة
التوجيهية  وفقًا للمبادئ واخلطوط الصنياملسوغات العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  وتبّني املركز، 

ة ردت يف الوثيقو  مثلما)، ٢و (الفئة املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسك
 .٩٣م/٣٧ قرارالؤمتر العام يف وافق عليها امل وبالصيغة اليت، اجلزء األول ١٨م/٣٧

 .٣الفقرة  :القرار المطلوب 
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اجلزء الثالث املتعلقة باقرتاح  ١٦م ت/١٩٧درا اللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة الوثيقة  - ١
يعمل حتت رعاية اليونسكو.  ٢من الفئة  بوصفه مركزاً بالصني،  ،املركز الدويل لالبتكار يف التعليم العايل يف شنتشنإنشاء 

التوجيهية الواردة  للخطوطجلدوى إنشاء املركز وفقًا  وحتليالً وصفًا لالقرتاح  تقّدماليت املذكورة أعاله،  الوثيقة وبعد دراسة
اخلاصة باملبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل  لاجلزء األو  ١٨م/٣٧ يف الوثيقة

، رّحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي ٩٣م/٣٧)، اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار ٢حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 إىل وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكو.

على  ،والثالثني الثامنةدورته ، إبان املؤمتر العام) بأن يوافق )اً (ثالث١٦ت/ م١٩٧لس التنفيذي (القرار أوصى ال مث - ٢
بني  توقيع اتفاقوبأن يأذن للمديرة العامة ب ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢فئة اقرتاح منح املركز املذكور صفة مركز من ال

 .هيلوتشغ بشأن إنشاء املركزاليونسكو وحكومة الصني 

 مشروع القرار التايل: النظر يفاملؤمتر العام  يودم، قد ما تقدّ ضوء على و  - ٣

 إن املؤمتر العام، 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  رإذ يذكِّ   - ١ 
 (ثالثاً)، ١٦م ت/١٩٧، وبالقرار ٩٣م/٣٧ اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار

  اجلزء الثالث، ١٨م/٣٨الوثيقة  وقد درا - ٢ 

 ،الدويل لالبتكار يف التعليم العايل يف شنتشن املركز إنشاءية حكومة مجهورية الصني الشعبباقرتاح  يرّحب - ٣
للمبادئ واخلطوط التوجيهية على أن يتم ذلك وفقًا  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  بوصفه مركزاً 

)، مثلما وردت يف الوثيقة ٢املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 ؛٩٣م/٣٧اجلزء األول، وبالصيغة اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار  ١٨م/٣٧

 ٢من الفئة  بوصفه مركزاً بالصني،  ،ليم العايل يف شنتشناملركز الدويل لالبتكار يف التع على إنشاء ويوافق - ٤
  بعد املائةلتسعنيوا السابعةدورته  إباناللس التنفيذي  مثلما أوصى به ،يعمل حتت رعاية اليونسكو

 ))؛لثاً (ثا ١٦م ت/١٩٧ (القرار

بوصفه ، يف التعليم العايلدويل لالبتكار املركز ال للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعد لغرض إنشاء ويأذن - ٥
  .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزاً 

 بعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعهطُ 



 المؤتمر العام
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38 C/18 Part IV 
0Bالرابعاجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 
 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 الرابعالجزء 

 ،بإثيوبيا ،للهيدرولوجيا اإليكولوجية في أديس أبابا إنشاء مركز إقليمي أفريقي  
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢لفئة من ا بوصفه مركزاً 

 التقديم

 (رابعاً). ١٦/م ت١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧القرار  :المصدر

يف ) ARCE(إنشاء مركز إقليمي أفريقي للهيدرولوجيا اإليكولوجية بشأن  اإثيوبيحكومة  بناًء على قرار قدمته :الخلفية
 ٢٠١٥يف حزيران/يونيو اليونسكو من دت بعثة أوفِ يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢من الفئة  بوصفه مركزاً  ،أديس أبابا
تقييم جدوى إنشاء املركز املقرتح، الذي سيتخصص يف األنشطة البحثية والتعاونية اإلقليمية اخلاصة حبماية  من أجل

تعلقة باهليدرولوجيا البيئة وبالتنمية املستدامة وسيدعمها يف إطار أعمال برنامج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل امل
 ١٨م/٣٧يف الوثيقة  الواردوحكومة إثيوبيا وفقًا لالتفاق النموذجي وقد أُعّد مشروع اتفاق بني اليونسكو  .اإليكولوجية

 يف القسم املخصص لقطاع العلوم الطبيعية يف موقع اليونسكو على شبكة اإلنرتنت. عليهميكن االطالع و اجلزء األول، 

املوافقة على منح املركز  يرمي إىلهذه الوثيقة مشروع قرار  تتضمن، )رابعاً ( ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار  :الغرض
 وإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع، تقّدم الوثيقة يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢املذكور صفة مركز من الفئة 

وصفًا لالقرتاح واستعراضًا للشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركز، وفقًا للمبادئ  الرابعاجلزء  ١٦ت/م ١٩٧
وردت يف  مثلما)، ٢و (الفئة تعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكالتوجيهية امل واخلطوط

 .٩٣م/٣٧ قرارالؤمتر العام يف وافق عليها امل وبالصيغة اليت، زء األولاجل ١٨م/٣٧ة الوثيق

 .٣الفقرة  :القرار المطلوب 
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 املتعلقة باقرتاح الرابعاجلزء  ١٦م ت/١٩٧درا اللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة الوثيقة  - ١
يعمل  ٢من الفئة  بوصفه مركزاً بإثيوبيا،  ،يف أديس أبابا) ARCE(مركز إقليمي أفريقي للهيدرولوجيا اإليكولوجية إنشاء 

جلدوى إنشاء املركز وفقاً  وحتليالً وصفًا لالقرتاح تقّدم اليت أعاله، املذكورة  حتت رعاية اليونسكو. وبعد دراسة الوثيقة
اخلاصة باملبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل  ألولاجلزء ا ١٨م/٣٧ التوجيهية الواردة يف الوثيقة للخطوط

، رّحب اللس ٩٣م/٣٧عليها املؤمتر العام يف القرار )، اليت وافق ٢املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكو.

على  ،والثالثني الثامنةدورته ، إبان املؤمتر العام) بأن يوافق )رابعاً (١٦ت/ م١٩٧أوصى اللس التنفيذي (القرار  مث - ٢
بني  توقيع اتفاقبأن يأذن للمديرة العامة بو  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢فئة اقرتاح منح املركز املذكور صفة مركز من ال

 .هوتشغيل بشأن إنشاء املركز إثيوبيااليونسكو وحكومة 

 :وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل - ٣

  العام،إن املؤمتر  

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  ريذكِّ  إذ  - ١ 
 ،)رابعاً ( ١٦م ت/١٩٧القرار وب، ٩٣م/٣٧ اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار

 ،الرابعاجلزء  ١٨م/٣٨الوثيقة  وقد درا - ٢ 

يف أديس ) ARCE(لوجيا اإليكولوجية إنشاء مركز إقليمي أفريقي للهيدرو  اإثيوبيحكومة باقرتاح  بيرحّ  - ٣
على أن يتم ذلك وفقًا للمبادئ واخلطوط  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  بوصفه مركزاً ، أبابا

)، مثلما وردت ٢ة التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئ
 ؛٩٣م/٣٧اجلزء األول، وبالصيغة اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار  ١٨م/٣٧يف الوثيقة 

من  بوصفه مركزاً ، بإثيوبيا ،مركز إقليمي أفريقي للهيدرولوجيا اإليكولوجية يف أديس أبابا على إنشاء ويوافق - ٤
والتسعني بعد  السابعةدورته  إبانأوصى به اللس التنفيذي  مثلما ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة 
 ))؛رابعاً ( ١٦م ت/١٩٧(القرار  املائة

، أفريقي للهيدرولوجيا اإليكولوجيةمركز إقليمي  للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعد لغرض إنشاء ويأذن - ٥
  .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  بوصفه مركزاً 

 بعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعهطُ 



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

  

 

38 C/18 Part V 
0Bاخلامساجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 
 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 الخامسالجزء 

 ،برواندا ،للبحوث األساسية في كيغاليإنشاء معهد شرق أفريقيا   
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢لفئة من ا بوصفه معهداً 

 التقديم

 .(خامساً) ١٦/م ت١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧: القرار المصدر

بوصفه ، يقيا للبحوث األساسية يف كيغايلإنشاء معهد شرق أفر بشأن حكومة رواندا  بناًء على اقرتاح قدمته الخلفية:
ُأجريت ، باالستناد إىل األنشطة املرتبطة باملركز الدويل للفيزياء النظرية، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  معهداً 

جدوى  لتقييموِفدت بعثة إىل رواندا الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وأمشاورات مع وزارة الرتبية يف رواندا، ومع اللجنة 
 يف الوثيقة الواردوفقًا لالتفاق النموذجي  حكومة روانداو وقد أُعّد مشروع اتفاق بني اليونسكو  .إنشاء املعهد املقرتح

 .اجلزء األول ١٨م/٣٧

 املعهداملوافقة على منح  ي إىلرميهذه الوثيقة مشروع قرار  تتضمن، )خامساً ( ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار : الغرض
 وإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع، تقّدم الوثيقة يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢من الفئة  معهداملذكور صفة 

وفقاً للمبادئ  املعهدوصفاً لالقرتاح واستعراضاً للشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء  اخلامساجلزء  ١٦ت/م ١٩٧
وردت يف  مثلما)، ٢و (الفئة تعمل حتت رعاية اليونسك التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت واخلطوط

 .٩٣م/٣٧ قرارالؤمتر العام يف وافق عليها امل وبالصيغة اليت، زء األولاجل ١٨م/٣٧ة الوثيق

 .٣: الفقرة القرار المطلوب 
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اقرتاح ب املتعلقة اخلامساجلزء  ١٦م ت/١٩٧درا اللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة الوثيقة  - ١  
، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  بوصفه معهداً ، برواندا ،معهد شرق أفريقيا للبحوث األساسية يف كيغايلإنشاء 

وصفاً لالقرتاح  تقّدماليت املذكورة أعاله، . وبعد دراسة الوثيقة باالستناد إىل األنشطة املرتبطة باملركز الدويل للفيزياء النظرية
اخلاصة باملبادئ واخلطوط  اجلزء األول ١٨م/٣٧ التوجيهية الواردة يف الوثيقة للخطوطوفقًا  املعهدجلدوى إنشاء  وحتليالً 

)، اليت وافق عليها املؤمتر العام ٢التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 حتت رعاية اليونسكو. املعهداللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا ، رّحب ٩٣م/٣٧يف القرار 

 ،والثالثني الثامنةدورته ، إبان املؤمتر العام) بأن يوافق )خامساً (١٦ت/ م١٩٧أوصى اللس التنفيذي (القرار  مث - ٢
يعمل حتت رعاية  ٢من الفئة  بوصفه معهداً برواندا،  ،يف كيغايل، عهد شرق أفريقيا للبحوث األساسيةم إنشاءعلى اقرتاح 

بني  اتفاقبأن يأذن للمديرة العامة بتوقيع و  ،املركز الدويل للفيزياء النظريةباالستناد إىل األنشطة املرتبطة ب، اليونسكو
 .هوتشغيل املعهدبشأن إنشاء حكومة رواندا و اليونسكو 

 مشروع القرار التايل: يفالنظر املؤمتر العام  يودم، قد ما تقدّ  وعلى ضوء - ٣

  إن املؤمتر العام، 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  ريذكِّ  إذ  - ١ 
 ،)خامساً ( ١٦م ت/١٩٧القرار وب، ٩٣م/٣٧ اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار

 ،اخلامساجلزء  ١٨م/٣٨الوثيقة  وقد درا - ٢ 

من  بوصفه معهداً معهد شرق أفريقيا للبحوث األساسية يف كيغايل، إنشاء  حكومة روانداباقرتاح  بيرحّ  - ٣
على أن  ،ويل للفيزياء النظريةباالستناد إىل األنشطة املرتبطة باملركز الد ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة 

واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية بادئ للميتم ذلك وفقًا 
وافق عليها املؤمتر العام  اجلزء األول، وبالصيغة اليت ١٨م/٣٧وثيقة ، مثلما وردت يف ال)٢ة اليونسكو (الفئ

 ؛٩٣/م٣٧قرار اليف 

 ٢من الفئة  بوصفه معهداً ، ، بروانداكيغايلمعهد شرق أفريقيا للبحوث األساسية يف   على إنشاء ويوافق - ٤
أوصى به  مثلما ،املركز الدويل للفيزياء النظريةباالستناد إىل األنشطة املرتبطة ب، يعمل حتت رعاية اليونسكو

 ))؛خامساً ( ١٦م ت/١٩٧(القرار  والتسعني بعد املائة السابعةدورته  إباناللس التنفيذي 

بوصفه ، عهد شرق أفريقيا للبحوث األساسيةم للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعد لغرض إنشاء ويأذن - ٥
 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  معهداً 

 بعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعهطُ 



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

 

  

 

38 C/18 Part VI 
0Bاجلزء السادس ١٨م/٣٨ 
1B٢٩/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء معاهد ومراكز من الفئة 

 السادسالجزء 

 للغابات واألراضي المدارية التخطيط واإلدارة المتكاملينالمدرسة اإلقليمية للدراسات العليا في مجال إنشاء 

 جمهورية الكونغو الديمقراطيةبكينشاسا في  

 تحت رعاية اليونسكو يعمل ٢من الفئة  اً مركز  ابوصفه

 التقديم

 .)سادساً ( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧: القرار المصدر

املدرسة اإلقليمية للدراسات العليا يف جمال  منحبشأن  مجهورية الكونغو الدميقراطيةاستجابًة القرتاح تقّدمت به حكومة  الخلفية:
 أوفدت بعثة، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركز من الفئة  صفة يف كينشاسا للغابات واألراضي املدارية التخطيط واإلدارة املتكاملني

يف الوثيقة  الواردةهذا االقرتاح وفقًا للمعايري  وجرى تقييم. ةاملقرتح املدرسةء جدوى إنشا دراسةل ٢٠١٥ يويون/حزيرانيف  تقنية
 اجلزء األول. ١٨/م٣٧

 صفة ةاملذكور  املدرسةمنح املوافقة على يرمي إىل  تضمن هذه الوثيقة مشروع قرار، ت)سادساً ( ١٦م ت/١٩٧قرار عمًال بالالغرض: 
وصفاً هلذا  السادساجلزء  ١٦م ت/١٩٧ تقدم الوثيقة ،ولالطالع على خلفية املوضوع. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركز

كما تبني ،  حتت رعاية اليونسكو يعمل ٢من الفئة  مركزصفة املدرسة  ملنحتستعرض الشروط األساسية الواجب توافرها و  االقرتاح
لوثيقة ملا يرد يف اوفقًا و  . وباإلضافة إىل ذلك،مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت يستند إليها اقرتاحالعلمية واملؤسسية  املسوغات

إنشاء وتشغيل املعاهد ب فيما يتعلق ٩٣م/٣٧ قرارهوافق عليها املؤمتر العام يف مبادئ وخطوط توجيهية من  اجلزء األول ١٨م/٣٧
ملشروع االتفاق، الذي حييد عن  اجلزء السادس وصفاً  ١٦م ت/١٩٧تقدم الوثيقة ، )٢(الفئة واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو 

 .الكونغو الدميقراطية مجهوريةحكومة و  االتفاق النموذجي، بني اليونسكو

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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مجهورية  اقرتاح املتعلقة ب السادساجلزء  ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  اللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائةدرس  - ١
يف   للغابات واألراضي املدارية التخطيط واإلدارة املتكاملنيللدراسات العليا يف جمال  املدرسة اإلقليمية الكونغو الدميقراطية منح

اليت تقدم وصفًا هلذا االقرتاح  املذكورة أعاله،لوثيقة ا ةسادر  وبعد. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركز من الفئة  صفة كينشاسا
مبادئ وخطوط توجيهية وافق عليها املؤمتر العام يف القرار من  اجلزء األول ١٨م/٣٧لوثيقة ا يف ملا يردوفقًا  دواهجل وحتليالً 

رحب اللس التنفيذي باالقرتاح ، )٢ل حتت رعاية اليونسكو (الفئة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعم فيما يتعلق ٩٣م/٣٧
 حتت رعاية اليونسكو.ه املدرسة وضع هذإىل الرامي 

 والثالثني على اقرتاح الثامنةدورته  إبّانبأن يوافق ) )سادساً ( ١٦م ت/١٩٧ العام (القراراملؤمتر  أوصى اللس التنفيذي وعليه - ٢
مجهورية حكومة بني اليونسكو و  توقيع اتفاقب ةالعام ةمدير للأذن بأن يو  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة  صفة مركز مناملدرسة  منح

 .على هذا األساس اهوتشغيل ٢صفة مركز من الفئة  املدرسة هذه منحبشأن  الكونغو الدميقراطية

 مشروع القرار التايل: النظر يفاملؤمتر العام  يودوبناًء على ما تقدم، قد  - ٣

 ،املؤمتر العامإن 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  يذّكرإذ 
 ،)سادساً ( ١٦م ت/١٩٧القرار وب ،٩٣م/٣٧املؤمتر العام يف القرار 

 ،السادساجلزء  ١٨م/٣٨الوثيقة  وقد درس

التخطيط املدرسة اإلقليمية للدراسات العليا يف جمال  منح الدميقراطيةمجهورية الكونغو حكومة باقرتاح  يرحب - ١
 ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركز من الفئة  صفة يف كينشاسا للغابات واألراضي املدارية واإلدارة املتكاملني

وافق عليها املؤمتر باملبادئ واخلطوط التوجيهية اليت اجلزء األول اخلاصة  ١٨م/٣٧ على أن يتم ذلك وفقًا للوثيقة
 ؛)٢واملتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  ٩٣م/٣٧العام يف القرار 

بني االتفاق  السادساجلزء  ١٦ت/ م١٩٧بأوجه االختالف املبيَّنة يف امللحق الثالث للوثيقة  وحييط علماً  - ٢
يت تعمل حتت رعاية اليونسكو، بصيغته الواردة يف اجلزء األول من الوثيقة ال ٢ النموذجي اخلاص مبراكز الفئة

 ، ومشروع االتفاق املراد إبرامه بني مجهورية الكونغو الدميقراطية واليونسكو؛١٨م/٣٧

املدرسة اإلقليمية للدراسات العليا يف جمال التخطيط واإلدارة املتكاملني للغابات واألراضي  منحعلى  ويوافق - ٣
وفقاً  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركز من الفئة  صفةجبمهورية الكونغو الدميقراطية  يف كينشاسا املدارية

  ؛))سادساً ( ١٦م ت/١٩٧السابعة والتسعني بعد املائة (القرار  أوصى به اللس التنفيذي يف دورته ملا

املدرسة اإلقليمية للدراسات العليا يف جمال التخطيط واإلدارة  منح املعد لغرض توقيع االتفاقبللمديرة العامة  ويأذن - ٤
  .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركز من الفئة  صفة املتكاملني للغابات واألراضي املدارية

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

  

 

38 C/18 Part VII 
0Bالسابعاجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 السابعالجزء 

 ،بمصر ،للرصد البيئي في القناطر ةالمركزيالمعامل منح 
 عمل تحت رعاية اليونسكوي ٢مركز من الفئة  صفة

 التقديم
 .)سابعاً ( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧ القرار: المصدر
يف القناطر،  )CLEQM( منح املعامل املركزية للرصد البيئيبشأن مجهورية مصر العربية على اقرتاح قدمته حكومة  بناءً : الخلفية
اليت تعمل  ٢راكز الفئة ملاملتكاملة و ًال باالسرتاتيجية الشاملة وعم، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢صفة مركز من الفئة  مبصر،

بعثة من اخلرباء  أجرت)، ٩٣م/٣٧املؤمتر العام (القرار  اليت وافق عليها ،)اجلزء األول ١٨م/٣٧حتت رعاية اليونسكو (الوثيقة 
)، بالتنسيق مع وفد مصر ومع ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩إىل  ١٣من املمتدة الفرتة  يفمصر (إىل لتقصي احلقائق زيارة 

 .مكتب اليونسكو يف القاهرة
املعامل املركزية املوافقة على منح ، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يرمي إىل )سابعاً ( ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار : الغرض

 الوثيقةم تقدّ الطالع على خلفية املوضوع، تاحة اوإل. حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢صفة مركز من الفئة  للرصد البيئي
نح املعامل املركزية للرصد البيئي ملشروط األساسية الواجب توافرها لل استعراضاً لالقرتاح و وصفًا  السابعاجلزء  ١٦م ت/١٩٧

حكومة العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  املسوغات تبّني كما  ،حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢صفة مركز من الفئة 
ة اليونسكو مبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعايللوفقاً مجهورية مصر العربية 

 .٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت اجلزء األول، ١٨م/٣٧وثيقة ال وردت يف مثلما، )٢(الفئة 
 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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باقرتاح املتعلقة  السابعاجلزء  ١٦م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة الوثيقة  السابعةدرا اللس التنفيذي يف دورته  - ١
. حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢صفة مركز من الفئة  يف القناطر، مبصر،، )CLEQM( منح املعامل املركزية للرصد البيئي

 الوثيقةالواردة يف التوجيهية  للخطوطوفقًا  اهجلدو وحتليًال وصفًا لالقرتاح م اليت تقدّ املذكورة أعاله، دراسة الوثيقة  وبعد
التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية  واخلطوط ملبادئبا اخلاصةاجلزء األول  ١٨/م٣٧

ب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع ، رحّ ٩٣/م٣٧ قرارال يفوافق عليها املؤمتر العام اليت ، )٢اليونسكو (الفئة 
 .حتت رعاية اليونسكواملعامل املركزية للرصد البيئي 

 ،والثالثني الثامنةدورته  ، إباناملؤمتر العام)) بأن يوافق سابعاً ( ١٦ت/ م١٩٧أ أوصى اللس التنفيذي (القرار  - ٢
وبأن يأذن  ،حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢يف القناطر، مبصر، صفة مركز من الفئة ، منح املعامل املركزية للرصد البيئيعلى 

 له.وتشغي املركزبشأن إنشاء مجهورية مصر العربية حكومة و  اليونسكو بنيللمديرة العامة بتوقيع اتفاق 

 وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٣

 إن املؤمتر العام، 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  رإذ يذكِّ  - ١
 ،)سابعاً ( ١٦ت/ م١٩٧وبالقرار ، ٩٣م/٣٧اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،السابعاجلزء  ١٨/م٣٨الوثيقة  وقد درا - ٢

يف القناطر، ، )CLEQM( منح املعامل املركزية للرصد البيئيحكومة مجهورية مصر العربية باقرتاح  بيرحّ  - ٣
بادئ واخلطوط التوجيهية للمعلى أن يتم ذلك وفقًا  ،حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢صفة مركز من الفئة 

 وثيقةوردت يف ال مثلما، )٢ ةاملتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئ
 ؛٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت، اجلزء األول ١٨م/٣٧

حتت رعاية يعمل  ٢صفة مركز من الفئة مبصر، يف القناطر، ، منح املعامل املركزية للرصد البيئيعلى  ويوافق - ٤
   بعد املائةلتسعنيوا السابعةدورته  إباناللس التنفيذي  هأوصى ب مثلما، اليونسكو

 )؛)سابعاً ( ١٦ت/ م١٩٧(القرار 

 ٢صفة مركز من الفئة  منح املعامل املركزية للرصد البيئياملعد لغرض تفاق االللمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥
 .وحتت رعاية اليونسكيعمل 

 
 
 
 
 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 
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0Bاجلزء الثامن ١٨م/٣٨ 
1B٢٩/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تحت رعاية اليونسكو تعمل ٢إنشاء معاهد ومراكز من الفئة 

 الثامنالجزء 

 لبحوث المياه في مدينة الكويت بدولة الكويتإنشاء مركز 
 تحت رعاية اليونسكو يعمل ٢من الفئة  اً مركز بوصفه 

 التقديم

 .)ثامناً ( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧: القرار المصدر

يف  مركز حبوث املياه يف معهد الكويت لألحباث العلمية دولة الكويت من أجل منحاستجابًة القرتاح تقدمت به  الخلفية:
بعثة خرباء لتقصي احلقائق (خالل  إىل الكويتأوفدت ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركز من الفئة  صفةمدينة الكويت 

وجرى تقييم . )، بالتنسيق مع معهد الكويت لألحباث العلمية ومكتب اليونسكو يف القاهرة٢٠١٥متوز/يوليو  ٦و ٥يومي 
 اجلزء األول. ١٨/م٣٧الوثيقة االقرتاح وفقاً للمعايري احملددة يف 

 مركز صفة املركزمنح املوافقة على يرمي إىل  تضمن هذه الوثيقة مشروع قرار، ت)ثامناً ( ١٦م ت/١٩٧قرار عمًال بالالغرض: 
وصفاً  الثامناجلزء  ١٦م ت/١٩٧ تقدم الوثيقة ،ولالطالع على خلفية املوضوع. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة 

العلمية واملؤسسية اليت  املسوغاتكما تبني ،  ملركزا هذا تستعرض الشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاءو  االقرتاحهلذا 
مبادئ وخطوط من  اجلزء األول ١٨م/٣٧لوثيقة ملا يرد يف اوفقًا و  . وباإلضافة إىل ذلك،دولة الكويت يستند إليها اقرتاح

إنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية فيما يتعلق ب ٩٣م/٣٧ قرارهتوجيهية وافق عليها املؤمتر العام يف 
ملشروع االتفاق، الذي حييد عن االتفاق النموذجي،  وصفاً  الثامناجلزء  ١٦م ت/١٩٧تقدم الوثيقة ، )٢اليونسكو (الفئة 
 الكويت.ودولة  بني اليونسكو

 .٣: الفقرة القرار المطلوب



38 C/18 Part VIII 

 

اقرتاح املتعلقة ب الثامناجلزء  ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائةاللس درس  - ١
يعمل حتت رعاية  ٢من الفئة  اً مركز  بوصفهيف مدينة الكويت  يف معهد الكويت لألحباث العلمية حبوث املياهإنشاء مركز 
لوثيقة ا يف ملا يردوفقًا  دوى إنشائهجل وحتليالً اليت تقدم وصفًا هلذا االقرتاح  املذكورة أعاله،لوثيقة ا ةسادر  وبعد. اليونسكو

بإنشاء وتشغيل  فيما يتعلق ٩٣م/٣٧مبادئ وخطوط توجيهية وافق عليها املؤمتر العام يف القرار من  اجلزء األول ١٨م/٣٧
ا املركز وضع هذإىل ر ب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي ، )٢ل حتت رعاية اليونسكو (الفئة املعاهد واملراكز اليت تعم
 حتت رعاية اليونسكو.

والثالثني  الثامنةدورته  إبّانبأن يوافق ) )ثامناً ( ١٦م ت/١٩٧ العام (القراراملؤمتر  أوصى اللس التنفيذي وعليه - ٢
 توقيع اتفاقب ةالعام ةمدير للأذن بأن يو  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركز صفة املركز املذكور منح على اقرتاح

 .هوتشغيلهذا املركز  نشاءإبشأن  ودولة الكويتبني اليونسكو 

 مشروع القرار التايل: النظر يفاملؤمتر العام  يودوبناًء على ما تقدم، قد  - ٣

 ،املؤمتر العامإن 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  يذّكرإذ 
 ،)ثامناً ( ١٦م ت/١٩٧القرار وب ،٩٣م/٣٧عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،الثامناجلزء  ١٨م/٣٨الوثيقة  وقد درس

يف مدينة  حبوث املياه يف معهد الكويت لألحباث العلميةمركز  منحدولة الكويت  كومة باقرتاح  ير ب - ١
 ١٨م/٣٧ على أن يتم ذلك وفقًا للوثيقة ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركز من الفئة صفة  الكويت

واملتعلقة  ٩٣م/٣٧باملبادئ واخلطوط التوجيهية اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار اجلزء األول اخلاصة 
 ؛)٢املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  بإنشاء وتشغيل

بني االتفاق النموذجي  الثامناجلزء  ١٦ت/ م١٩٧لوثيقة الحق مبأوجه االختالف املبيَّنة يف  وحييط علماً  - ٢
اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، بصيغته الواردة يف اجلزء األول من الوثيقة  ٢ اخلاص مبراكز الفئة

 ؛دولة الكويتو  اليونسكو، ومشروع االتفاق املراد إبرامه بني ١٨م/٣٧

 يف مدينة الكويت بدولة الكويت مركز حبوث املياه يف معهد الكويت لألحباث العلميةإنشاء على  ويوافق - ٣
 السابعة وفقاً ملا أوصى به اللس التنفيذي يف دورته ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  اً مركز بوصفه 

  ؛))ثامناً ( ١٦م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة (القرار 

يف معهد الكويت لألحباث حبوث املياه إنشاء مركز  املعد لغرض توقيع االتفاقبللمديرة العامة  ويأذن - ٤
  .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  اً مركز بوصفه  العلمية،

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

 

  

 

38 C/18 Part IX 
0Bالتاسعاجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٨/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تحت رعاية اليونسكوتعمل  ٢إنشاء مراكز ومعاهد من الفئة 

 التاسعالجزء 

 جيا مستجمعات مياه أعالي األنهارلبحوث المياه في مجال هيدرولو  إنشاء مركز إقليمي

 تحت رعاية اليونسكو يعمل ٢ة من الفئ اً مركز بوصفه  في أبوتاباد بباكستان

 التقديم

 .(تاسعاً) ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧: القرار المصدر

جيا قليمي لبحوث املياه يف جمال هيدرولو اإلركز امل نشاءإبشأن  باكستاناستجابًة القرتاح تقّدمت به حكومة  الخلفية:
يعمل حتت  ٢من الفئة  اً مركز بوصفه يف أبوتاباد  لتكنولوجيا املعلوماتيف معهد كومساتس  مستجمعات مياه أعايل األ�ار

هذا  تقييموجرى . ء املركز املقرتحجدوى إنشا يف إطار دراسة ٢٠١٥ يويول/متوزبعثة يف  أوفدت اليونسكو، رعاية اليونسكو
 اجلزء األول. ١٨/م٣٧يف الوثيقة  الواردةاالقرتاح وفقاً للمعايري 

 بوصفه املركز إنشاءاملوافقة على يرمي إىل  تضمن هذه الوثيقة مشروع قرار، ت(تاسعاً) ١٦م ت/١٩٧قرار عمًال بال الغرض:
 التاسعاجلزء  ١٦م ت/١٩٧ تقدم الوثيقة ،ولالطالع على خلفية املوضوع. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  اً مركز 

العلمية واملؤسسية  املسوغاتكما تبني  املركزهذا  تستعرض الشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاءو  وصفًا هلذا االقرتاح
وافق عليها اجلزء األول، اخلاصة باملبادئ واخلطوط التوجيهية اليت  ١٨م/٣٧وفقًا للوثيقة  باكستان اليت يستند إليها اقرتاح

 .)٢واملتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  ٩٣م/٣٧املؤمتر العام يف القرار 

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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 اقرتاحاملتعلقة ب التاسعاجلزء  ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  اللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائةدرس  - ١
لتكنولوجيا يف معهد كومساتس  قليمي لبحوث املياه يف جمال هيدرولوجيا مستجمعات مياه أعايل األ�اراإلركز املإنشاء 

 املذكورة أعاله،لوثيقة ا ةسادر  وبعد. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  اً مركز بوصفه  بباكستانأبوتاباد املعلومات يف 
مبادئ وخطوط من  اجلزء األول ١٨م/٣٧لوثيقة ا يف ملا يردوفقًا  دوى إنشائهجل وحتليالً اليت تقدم وصفًا هلذا االقرتاح 

بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية  فيما يتعلق ٩٣م/٣٧توجيهية وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 
 حتت رعاية اليونسكو. املركز وضع هذاإىل رحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي و ). ٢اليونسكو (الفئة 

والثالثني  الثامنةدورته  إبّانبأن يوافق ) (تاسعاً) ١٦م ت/١٩٧ العام (القراراملؤمتر  أوصى اللس التنفيذي وعليه - ٢
يف معهد كومساتس  مستجمعات مياه أعايل األ�ارقليمي لبحوث املياه يف جمال هيدرولوجيا اإلركز املإنشاء  على اقرتاح

بأن و  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركز صفةاملذكور  املركزمنح بباكستان و يف أبوتاباد  لتكنولوجيا املعلومات
 .هوتشغيل املركز هذا نشاءإبشأن  باكستانحكومة بني اليونسكو و  توقيع اتفاقب ةالعام ةمدير للأذن ي

 مشروع القرار التايل: النظر يفاملؤمتر العام  يودوبناًء على ما تقدم، قد  - ٣

 ،املؤمتر العامإن 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  يذّكرإذ 
 ،(تاسعاً) ١٦م ت/١٩٧القرار وب ،٩٣م/٣٧عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،التاسعاجلزء  ١٨م/٣٨الوثيقة  وقد درس

قليمي لبحوث املياه يف جمال هيدرولوجيا مستجمعات مياه اإلركز املإنشاء  باكستانحكومة باقرتاح  يرحب - ١
 ٢من الفئة  اً مركز بوصفه  بباكستان يف أبوتاباد لتكنولوجيا املعلوماتيف معهد كومساتس  أعايل األ�ار

باملبادئ اجلزء األول اخلاصة  ١٨م/٣٧ على أن يتم ذلك وفقًا للوثيقة ،يعمل حتت رعاية اليونسكو
واملتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز  ٩٣م/٣٧واخلطوط التوجيهية اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ؛)٢اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

قليمي لبحوث املياه يف جمال هيدرولوجيا مستجمعات مياه أعايل األ�ار، يف اإلركز املإنشاء على  ويوافق - ٢
وفقاً ملا أوصى به اللس التنفيذي  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  اً مركز بوصفه  بباكستان أبوتاباد

  ؛)(تاسعاً) ١٦م ت/١٩٧السابعة والتسعني بعد املائة (القرار  يف دورته

إنشاء املركز اإلقليمي املعد لغرض  بني اليونسكو وحكومة باكستان توقيع االتفاقبللمديرة العامة  ويأذن - ٣
لتكنولوجيا يف معهد كومساتس  لبحوث املياه يف جمال هيدرولوجيا مستجمعات مياه أعايل األ�ار

 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  اً مركز بوصفه  ،املعلومات

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

  

 

38 C/18 Part X Rev. 
0Bمعدلة شراعالاجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢/١١/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 العاشرالجزء 

 دولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية في كراتشي بباكستانالمركز الإنشاء 
 تحت رعاية اليونسكو يعمل ٢ة من الفئ بوصفه مركزاً 

 التقديم

 اجلزء العاشر. ١٦م ت/١٩٧والقرار  ٩٣م/٣٧: القرار المصدر

مركزًا من بوصفه مركز دويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية نشاء إبشأن  باكستاناستجابًة القرتاح تقّدمت به حكومة  الخلفية:
 يف إطار دراسة ٢٠١٥ يونيو/بعثة يف حزيران أوفدت اليونسكو، يعمل حتت رعاية اليونسكو يف كراتشي بباكستان ٢الفئة 

 اجلزء األول. ١٨/م٣٧يف الوثيقة  الواردةهذا االقرتاح وفقاً للمعايري  وجرى تقييم. ء املركز املقرتحجدوى إنشا

صفة املركز  املوافقة على منحيرمي إىل  تضمن هذه الوثيقة مشروع قراراجلزء العاشر، ت ١٦م ت/١٩٧قرار عمًال بالالغرض: 
اجلزء العاشر  ١٦م ت/١٩٧ تقدم الوثيقة ،ولالطالع على خلفية املوضوع. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركز

العلمية واملؤسسية اليت  املسوغاتكما تبني هذا املركز   الشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء تستعرضو  وصفاً هلذا االقرتاح
مبادئ وخطوط توجيهية  من اجلزء األول ١٨م/٣٧لوثيقة ا يرد يف اوفقًا ملو  . وفضًال عن ذلك،باكستان يستند إليها اقرتاح

إنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة ب فيما يتعلق ٩٣م/٣٧وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 
يف مشروع االتفاق بني اليونسكو  اليت حتيد عن االتفاق النموذجياألحكام اجلزء العاشر  ١٦م ت/١٩٧، تصف الوثيقة )٢

 .وحكومة باكستان

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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اقرتاح  إنشاء اجلزء العاشر املتعلقة ب ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  والتسعني بعد املائة اللس التنفيذي يف دورته السابعةدرس  - ١
. وبعد يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  اً مركز بوصفه  مركز دويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية يف كراتشي بباكستان

اجلزء األول  ١٨م/٣٧لوثيقة ا يف ملا يردوفقاً جلدوى إنشائه  دراسة الوثيقة املذكورة أعاله، اليت تقدم وصفاً هلذا االقرتاح وحتليالً 
بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل  فيما يتعلق ٩٣م/٣٧مبادئ وخطوط توجيهية وافق عليها املؤمتر العام يف القرار من 

 املركز حتت رعاية اليونسكو. وضع هذاإىل رحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي و ). ٢حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 الثامنةدورته  إبّانبأن يوافق اجلزء العاشر)  ١٦م ت/١٩٧ العام (القراراملؤمتر  أوصى اللس التنفيذي وعليه - ٢
 ةالعام ةمدير للأذن بأن ييعمل حتت رعاية اليونسكو و  ٢من الفئة  مركز صفةاملذكور  املركزمنح  والثالثني على اقرتاح

 املركز وتشغيله. هذا نشاءإبشأن  بني اليونسكو وحكومة باكستان توقيع اتفاقب

 وبناًء على ما تقدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٣

 إن املؤمتر العام،

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  يذّكرإذ 
 اجلزء العاشر، ١٦م ت/١٩٧وبالقرار  ،٩٣م/٣٧عليها املؤمتر العام يف القرار 

 اجلزء العاشر، ١٨م/٣٨الوثيقة  وقد درس

من  اً مركز بوصفه ويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية يف كراتشي إنشاء مركز دباكستان حكومة باقرتاح  يرحب - ١
باملبادئ اجلزء األول اخلاصة  ١٨م/٣٧ على أن يتم ذلك وفقاً للوثيقة، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة 

ملراكز واملتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد وا ٩٣م/٣٧واخلطوط التوجيهية اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 
 ؛)٢اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

اليت تعمل حتت رعاية  ٢بأوجه االختالف بني االتفاق النموذجي اخلاص مبراكز الفئة  وحييط علماً  - ٢
االتفاق بني اليونسكو وحكومة باكستان،  ومشروع ،اجلزء األول ١٨م/٣٧والوارد يف الوثيقة  ،اليونسكو

 اجلزء العاشر؛ ١٦م ت/١٩٧ املبّني يف ملحق الوثيقة

 ٢من الفئة  اً مركز بوصفه  دويل للعلوم الكيميائية والبيولوجية يف كراتشي بباكستانالركز املإنشاء على  ويوافق - ٣
السابعة والتسعني بعد املائة  وفقًا ملا أوصى به اللس التنفيذي يف دورته ،يعمل حتت رعاية اليونسكو

 ؛ )العاشراجلزء  ١٦م ت/١٩٧(القرار 

دويل الركز املاملعد لغرض إنشاء  بني اليونسكو وحكومة باكستان توقيع االتفاقبللمديرة العامة  ويأذن - ٤
 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  اً مركز بوصفه  للعلوم الكيميائية والبيولوجية

 بعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعهطُ 



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

  

 

38 C/18 Part XI 
0Bاحلادي عشراجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 الحادي عشرالجزء 

 المياه والموارد الحيوية لإلدارة المتكاملة لمستجمعات مركز دوليإنشاء 
 ،بجمهورية إيران اإلسالمية طهران،في  في المناطق القاحلة وشبه القاحلة
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 التقديم

 .)حادي عشر( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧ القرار: المصدر

إنشاء مركز دويل لإلدارة املتكاملة ملستجمعات بشأن  مجهورية إيران اإلسالميةعلى اقرتاح قدمته حكومة  بناءً : الخلفية
، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة ، القاحلة وشبه القاحلة يف طهران يف املناطق املياه واملوارد احليوية

وجرى تقييم االقرتاح وفقًا للمعايري املقرتح. لتقييم جدوى إنشاء املركز  ٢٠١٥ حزيران/يونيودت بعثة تقنية يف أوفِ 
 اجلزء األول. ١٨م/٣٧يف الوثيقة  احملددة

املوافقة على منح ، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يرمي إىل )حادي عشر( ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار : الغرض
 الوثيقةم تقدّ الطالع على خلفية املوضوع، تاحة اوإل. اليونسكو حتت رعايةيعمل  ٢صفة مركز من الفئة  املذكور املركز
 تبّني و  ،شروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركزلل استعراضاً لالقرتاح و وصفًا  احلادي عشراجلزء  ١٦م ت/١٩٧

مبادئ واخلطوط التوجيهية للوفقًا  حكومة مجهورية إيران اإلسالميةالعلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  املسوغات
 وثيقةال وردت يف مثلما، )٢املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 .٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت اجلزء األول، ١٨م/٣٧

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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املتعلقة  احلادي عشراجلزء  ١٦م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة الوثيقة  السابعةدرا اللس التنفيذي يف دورته  - ١
مجهورية يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة يف  إنشاء مركز دويل لإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه واملوارد احليويةباقرتاح 

م اليت تقدّ املذكورة أعاله، دراسة الوثيقة  وبعد. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة ، بوصفه مركزًا من إيران اإلسالمية
 اخلاصةاجلزء األول  ١٨/م٣٧الوثيقة الواردة يف التوجيهية  للخطوطجلدوى إنشاء املركز وفقًا وحتليًال وصفًا لالقرتاح 

وافق اليت ، )٢التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  واخلطوط ملبادئبا
 .ب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكو، رحّ ٩٣/م٣٧ قرارال يفعليها املؤمتر العام 

 الثامنةدورته  ، إباناملؤمتر العام)) بأن يوافق حادي عشر( ١٦ت/ م١٩٧أ أوصى اللس التنفيذي (القرار  - ٢
وبأن يأذن للمديرة العامة  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزاملذكور صفة  املركزعلى اقرتاح منح  ،والثالثني

 له.وتشغي املركزبشأن إنشاء  مجهورية إيران اإلسالميةحكومة و  بني اليونسكوبتوقيع اتفاق 

 وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٣

 إن املؤمتر العام، 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  رإذ يذكِّ  - ١
 ،)حادي عشر( ١٦ت/ م١٩٧وبالقرار ، ٩٣م/٣٧اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،احلادي عشراجلزء  ١٨/م٣٨الوثيقة  وقد درا - ٢

إنشاء مركز دويل لإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه واملوارد  مجهورية إيران اإلسالميةحكومة باقرتاح  بيرحّ  - ٣
 ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة يف طهران،  يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة احليوية

بادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت للمعلى أن يتم ذلك وفقاً 
وافق عليها املؤمتر  وبالصيغة اليت، اجلزء األول ١٨م/٣٧وثيقة وردت يف ال مثلما، )٢ ةرعاية اليونسكو (الفئ

 ؛٩٣/م٣٧ قرارالالعام يف 

يف املناطق القاحلة وشبه  دويل لإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه واملوارد احليويةالركز امل على إنشاء ويوافق - ٤
 مثلما، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة  ،جبمهورية إيران اإلسالمية، يف طهرانالقاحلة 
 )؛)حادي عشر( ١٦ت/ م١٩٧(القرار   بعد املائةلتسعنيوا السابعةدورته  إباناللس التنفيذي  هأوصى ب

دويل لإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه الركز املإنشاء املعد لغرض تفاق االللمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥
 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة من بوصفه مركزاً ، يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واملوارد احليوية

 
 
 
 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

  

 

38 C/18 Part XII 
0Bعشر الثايناجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 عشر الثانيالجزء 

 ،بتايالند ،إنشاء مركز دولي للتدريب في مجال علم الفلك في شيانغ ماي
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 التقديم

 .)عشر ثاين( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧ القرار: المصدر

، إنشاء مركز دويل للتدريب يف جمال علم الفلك يف شيانغ مايبشأن  تايالندعلى اقرتاح قدمته حكومة  بناءً : الخلفية
لتقييم  ٢٠١٤ كانون الثاين/ينايريف   من اليونسكودت بعثة أوفِ ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزًا من الفئة 

 اجلزء األول. ١٨م/٣٧يف الوثيقة  احملددةوجرى تقييم االقرتاح وفقاً للمعايري املقرتح. جدوى إنشاء املركز 

 املوافقة على منح املركز، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يرمي إىل )عشر ثاين( ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار : الغرض
 الوثيقةم تقدّ الطالع على خلفية املوضوع، تاحة اوإل. حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢صفة مركز من الفئة  املذكور
 تبّني و  ،شروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركزلل استعراضاً لالقرتاح و وصفًا  عشر الثايناجلزء  ١٦م ت/١٩٧

مبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء للوفقًا  تايالندحكومة العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  املسوغات
 وثيقةال وردت يف مثلما، )٢وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 .٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت اجلزء األول، ١٨م/٣٧

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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املتعلقة  عشر الثايناجلزء  ١٦م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة الوثيقة  السابعةدرا اللس التنفيذي يف دورته  - ١
يعمل حتت  ٢، بوصفه مركزًا من الفئة ، بتايالندإنشاء مركز دويل للتدريب يف جمال علم الفلك يف شيانغ مايباقرتاح 

 للخطوطجلدوى إنشاء املركز وفقًا وحتليًال وصفًا لالقرتاح م اليت تقدّ املذكورة أعاله، دراسة الوثيقة  وبعد. رعاية اليونسكو
التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد  واخلطوط ملبادئبا اخلاصةاجلزء األول  ١٨/م٣٧الوثيقة الواردة يف التوجيهية 

ب اللس ، رحّ ٩٣/م٣٧ قرارال يفوافق عليها املؤمتر العام اليت ، )٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 .التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكو

 الثامنةدورته  ، إباناملؤمتر العام)) بأن يوافق عشر ثاين( ١٦ت/ م١٩٧أ أوصى اللس التنفيذي (القرار  - ٢
وبأن يأذن للمديرة العامة  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزاملذكور صفة  املركزعلى اقرتاح منح  ،والثالثني

 له.وتشغي املركزبشأن إنشاء تايالند حكومة و  بني اليونسكوبتوقيع اتفاق 

 وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٣

 إن املؤمتر العام، 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  رإذ يذكِّ  - ١
 ،)عشر ثاين( ١٦ت/ م١٩٧وبالقرار ، ٩٣م/٣٧اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ، عشرالثايناجلزء  ١٨/م٣٨الوثيقة  وقد درا - ٢

بوصفه مركزاً ، مركز دويل للتدريب يف جمال علم الفلك يف شيانغ مايإنشاء تايالند حكومة باقرتاح  بيرحّ  - ٣
بادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة للمعلى أن يتم ذلك وفقًا  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة 

وثيقة وردت يف ال مثلما، )٢ ةبإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئ
 ؛٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت، اجلزء األول ١٨م/٣٧

بوصفه مركزًا من ، بتايالند ،دويل للتدريب يف جمال علم الفلك يف شيانغ مايالركز امل على إنشاء ويوافق - ٤
 بعد لتسعنيوا السابعةدورته  إباناللس التنفيذي  هأوصى ب مثلما، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة 
 )؛)عشر ثاين( ١٦ت/ م١٩٧(القرار  املائة

بوصفه ، دويل للتدريب يف جمال علم الفلكالركز املإنشاء املعد لغرض تفاق االللمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥
 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة من مركزاً 

 
 
 
 
 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

  

 

38 C/18 Part XIII 
0Bالثالث عشراجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 الثالث عشر الجزء

 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  ، بوصفه مركزاً بفيتنام ،لفيزياء في هانويلإنشاء مركز دولي   

 التقديم

 (ثالث عشر). ١٦م ت/١٩٧والقرار  ٩٣م/٣٧القرار  :المصدر

للعلم  ميةيف األكادميية الفيتناالدويل للفيزياء، بشأن إنشاء املركز  فيتنامحكومة  بناًء على اقرتاح قدمته :الخلفية
لتقييم  إىل فيتنامبعثة  وِفدتيعمل حتت رعاية اليونسكو، أ ٢ئة من الف بوصفه مركزاً ، والتكنولوجيا يف هانوي

 اجلزء األول. ١٨م/٣٧ الوثيقةاالقرتاح وفقاً للمعايري احملددة يف  . وجرى تقييمإنشاء املركز املقرتحجدوى 

املوافقة على  يرمي إىلهذه الوثيقة مشروع قرار  تتضمن، (ثالث عشر) ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار  :الغرض
وإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع،  يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢منح املركز املذكور صفة مركز من الفئة 

وصفًا لالقرتاح واستعراضًا للشروط األساسية الواجب توافرها  الثالث عشراجلزء  ١٦ت/م ١٩٧ تقّدم الوثيقة
 وفقًا للمبادئ واخلطوط فيتناماملسوغات العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  وتبّني إلنشاء املركز، 

وردت يف  مثلما)، ٢و (الفئة التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسك
 .٩٣م/٣٧ قرارالؤمتر العام يف وافق عليها امل وبالصيغة اليت، اجلزء األول ١٨م/٣٧ة الوثيق

 .٣الفقرة  القرار المطلوب: 
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اجلزء الثالث عشر املتعلقة  ١٦م ت/١٩٧درا اللس التنفيذي يف دورته السابعة والتسعني بعد املائة الوثيقة  - ١
من  بوصفه مركزاً  ، بفيتنام،يف األكادميية الفيتنامية للعلم والتكنولوجيا يف هانوي للفيزياء،يل الدو  فيتنام مركزباقرتاح إنشاء 

جلدوى إنشاء  وحتليالً وصفًا لالقرتاح  تقّدماليت املذكورة أعاله،  الوثيقة يعمل حتت رعاية اليونسكو. وبعد دراسة ٢الفئة 
اخلاصة باملبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء  اجلزء األول ١٨م/٣٧ التوجيهية الواردة يف الوثيقة للخطوطاملركز وفقاً 

، ٩٣م/٣٧)، اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار ٢وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 و.رّحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسك

 الثامنةدورته ، إبان املؤمتر العام) بأن يوافق (ثالث عشر)١٦ت/ م١٩٧أوصى اللس التنفيذي (القرار  مث - ٢
وبأن يأذن للمديرة العامة  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢فئة على اقرتاح منح املركز املذكور صفة مركز من ال ،والثالثني

 .هوتشغيل شأن إنشاء املركزببني اليونسكو وحكومة فيتنام  توقيع اتفاقب

 :وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل - ٣

  إن املؤمتر العام، 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  رإذ يذكِّ   - ١ 
 (ثالث عشر)، ١٦م ت/١٩٧، وبالقرار ٩٣م/٣٧ اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار

 اجلزء الثالث عشر، ١٨م/٣٨الوثيقة  درا وقد - ٢ 

يف األكادميية الفيتنامية للعلم والتكنولوجيا  ء،مركز فيتنام الدويل للفيزيا إنشاء فيتنامحكومة باقرتاح  يرّحب - ٣
على أن يتم ذلك وفقًا للمبادئ  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  بوصفه مركزاً ، يف هانوي

)، ٢واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 ؛٩٣م/٣٧اجلزء األول، وبالصيغة اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار  ١٨م/٣٧مثلما وردت يف الوثيقة 

 ،يف األكادميية الفيتنامية للعلم والتكنولوجيا يف هانوي ،مركز فيتنام الدويل للفيزياء على إنشاء ويوافق - ٤
دورته  إبانأوصى به اللس التنفيذي  مثلما ،ليونسكويعمل حتت رعاية ا ٢من الفئة  اً مركز بوصفه  بفيتنام،
 ))؛لث عشر(ثا ١٦م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة (القرار  السابعة

امية يف األكادميية الفيتن ،مركز فيتنام الدويل للفيزياء للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعد لغرض إنشاء ويأذن - ٥
 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  اً مركز بوصفه للعلم والتكنولوجيا، 

  

 بعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعهطُ 



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

  

 

38 C/18 Part XIV 
0Bعشر الرابعاجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 عشر الرابعالجزء 

 مركز دولي للبحوث والتدريب الخاص بالدراسات العلياإنشاء 
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة ، بفيتنام ،في هانوي في مجال الرياضيات

 التقديم

 .)عشر رابع( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧ القرار: المصدر

دويل للبحوث والتدريب اخلاص بالدراسات ال فيتنامإنشاء مركز بشأن  فيتنامعلى اقرتاح قدمته حكومة  بناءً : الخلفية
 يف فيتنامتقنية إىل دت بعثة أوفِ ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، يف جمال الرياضيات العليا

يف الوثيقة  احملددةوجرى تقييم االقرتاح وفقًا للمعايري املقرتح. لتقييم جدوى إنشاء املركز  ٢٠١٥ حزيران/يونيو
 اجلزء األول. ١٨م/٣٧

 املوافقة على منح املركز، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يرمي إىل )عشر رابع( ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار : الغرض
 الوثيقةم تقدّ الطالع على خلفية املوضوع، تاحة اوإل. حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢صفة مركز من الفئة  املذكور
 تبّني و  ،شروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركزلل استعراضاً لالقرتاح و وصفًا  عشر الرابعاجلزء  ١٦م ت/١٩٧

مبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء للوفقًا  فيتنامحكومة العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  املسوغات
 وثيقةال وردت يف مثلما، )٢(الفئة وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو 

 .٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت اجلزء األول، ١٨م/٣٧

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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املتعلقة  عشر الرابعاجلزء  ١٦م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة الوثيقة  السابعةدرا اللس التنفيذي يف دورته  - ١
، بفيتنام ،يف هانوي يف جمال الرياضيات دويل للبحوث والتدريب اخلاص بالدراسات العلياال فيتناممركز إنشاء باقرتاح 

وحتليًال وصفاً لالقرتاح م اليت تقدّ املذكورة أعاله، دراسة الوثيقة  وبعد. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة 
التوجيهية  واخلطوط ملبادئبا اخلاصةاجلزء األول  ١٨/م٣٧الوثيقة الواردة يف التوجيهية  للخطوطجلدوى إنشاء املركز وفقًا 

 قرارال يفوافق عليها املؤمتر العام اليت ، )٢املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 .هذا املركز حتت رعاية اليونسكو ب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع، رحّ ٩٣/م٣٧

 الثامنةدورته  ، إباناملؤمتر العام)) بأن يوافق عشر رابع( ١٦ت/ م١٩٧أ أوصى اللس التنفيذي (القرار  - ٢
وبأن يأذن للمديرة العامة  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزاملذكور صفة  املركزعلى اقرتاح منح  ،والثالثني

 له.وتشغي املركزبشأن إنشاء مجهورية فيتنام االشرتاكية حكومة و  بني اليونسكوبتوقيع اتفاق 

 وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٣

 إن املؤمتر العام،

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  رإذ يذكِّ  - ١
 ،)عشر رابع( ١٦ت/ م١٩٧وبالقرار ، ٩٣م/٣٧اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،عشر الرابعاجلزء  ١٨/م٣٨الوثيقة  وقد درا - ٢

يف جمال  دويل للبحوث والتدريب اخلاص بالدراسات العلياال مركز فيتنامإنشاء  فيتنامحكومة باقرتاح  بيرحّ  - ٣
على أن يتم ذلك وفقاً  ،ويعمل حتت رعاية اليونسك ٢الفئة  بوصفه مركزًا من ،يف هانوي الرياضيات

 بادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكوللم
 قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت، اجلزء األول ١٨م/٣٧وثيقة وردت يف ال مثلما، )٢ ة(الفئ
 ؛٩٣/م٣٧

يف  يف جمال الرياضيات دويل للبحوث والتدريب اخلاص بالدراسات العلياال مركز فيتنام على إنشاء ويوافق - ٤
اللس التنفيذي  هأوصى ب مثلما، رعاية اليونسكويعمل حتت  ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، فيتنامب ،هانوي

 )؛)عشر رابع( ١٦ت/ م١٩٧(القرار   بعد املائةلتسعنيوا السابعةدورته  إبان

دويل للبحوث والتدريب اخلاص ال مركز فيتنامإنشاء املعد لغرض تفاق االللمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥
 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة من بوصفه مركزاً ، يف جمال الرياضيات بالدراسات العليا

 
 
 
 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

  

 

38 C/18 Part XV 
0Bعشر اخلامساجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 عشر الخامسالجزء 

 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة ، الصينب ،مركز دولي لتعليم الهندسة في بيجينإنشاء 

 التقديم

 .)عشر خامس( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧ القرار: المصدر

 بوصفه مركزًا من، مركز دويل لتعليم اهلندسة يف بيجنيإنشاء بشأن  الصنيعلى اقرتاح قدمته حكومة  بناءً : الخلفية
املقرتح. لتقييم جدوى إنشاء املركز  ٢٠١٥ مارس/آذار يفتقنية دت بعثة أوفِ ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة 

 اجلزء األول. ١٨م/٣٧يف الوثيقة  احملددةوجرى تقييم االقرتاح وفقاً للمعايري 

املوافقة على منح ، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يرمي إىل )عشر خامس( ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار : الغرض
 الوثيقةم تقدّ الطالع على خلفية املوضوع، تاحة اوإل. حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢صفة مركز من الفئة  املذكور املركز
 تبّني و  ،املركز شروط األساسية الواجب توافرها إلنشاءلل استعراضاً لالقرتاح و وصفًا  عشر اخلامساجلزء  ١٦م ت/١٩٧

مبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء للوفقًا  الصنيحكومة العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  املسوغات
 اجلزء األول، ١٨م/٣٧ وثيقةال وردت يف مثلما، )٢وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 .٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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املتعلقة  عشر اخلامساجلزء  ١٦م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة الوثيقة  السابعةدرس اللس التنفيذي يف دورته  - ١
 وبعد. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢، بوصفه مركزاً من الفئة إنشاء مركز دويل لتعليم اهلندسة يف بيجني، بالصنيباقرتاح 

الواردة يف التوجيهية  للخطوطجلدوى إنشاء املركز وفقًا وحتليًال وصفًا لالقرتاح م اليت تقدّ املذكورة أعاله، دراسة الوثيقة 
التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت  واخلطوط ملبادئبا اخلاصةاجلزء األول  ١٨/م٣٧الوثيقة 

ب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل ، رحّ ٩٣/م٣٧ قرارال يفوافق عليها املؤمتر العام اليت ، )٢رعاية اليونسكو (الفئة 
 .وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكو

 الثامنةدورته  ، إباناملؤمتر العام)) بأن يوافق عشر خامس( ١٦ت/ م١٩٧أ أوصى اللس التنفيذي (القرار  - ٢
وبأن يأذن للمديرة العامة  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزاملذكور صفة  املركزعلى اقرتاح منح  ،والثالثني

 له.وتشغي املركزبشأن إنشاء  الصنيحكومة و  بني اليونسكوبتوقيع اتفاق 

 تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل:وعلى ضوء ما  - ٣

 إن املؤمتر العام،

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  رإذ يذكِّ  - ١
 ،)عشر خامس( ١٦ت/ م١٩٧وبالقرار ، ٩٣م/٣٧اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،عشر اخلامساجلزء  ١٨/م٣٨الوثيقة  وقد درس - ٢

يعمل  ٢الفئة  بوصفه مركزًا من ،إنشاء مركز دويل لتعليم اهلندسة يف بيجني الصنيحكومة باقرتاح  بيرحّ  - ٣
بادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد للمعلى أن يتم ذلك وفقًا  ،وحتت رعاية اليونسك

، اجلزء األول ١٨م/٣٧وثيقة وردت يف ال مثلما، )٢ ةواملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئ
 ؛٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت

يعمل حتت  ٢بوصفه مركزًا من الفئة  ،دويل لتعليم اهلندسة يف بيجني، بالصنيالركز امل على إنشاء ويوافق - ٤
   بعد املائةلتسعنيوا السابعةدورته  إباناللس التنفيذي  هأوصى ب مثلما، اليونسكورعاية 
 )؛)عشر خامس( ١٦ت/ م١٩٧(القرار 

الفئة من بوصفه مركزاً ، دويل لتعليم اهلندسةالركز املإنشاء املعد لغرض تفاق االللمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥
 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢

 
 
 
 
 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

  

 

38 C/18 Part XVI 
0Bعشر السادساجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 عشر السادسالجزء 

 ،بالصين ،في بيجين الهاديفي آسيا والمحيط  مركز دولي في مجال الفيزياء النظريةإنشاء 
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  بوصفه مركزاً 

 التقديم

 .)عشر سادس( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧ القرار: المصدر

 اهلاديمركز دويل يف جمال الفيزياء النظرية يف آسيا واحمليط إنشاء بشأن  الصنيعلى اقرتاح قدمته حكومة  بناءً : الخلفية
)ICTP-AP (لتقييم  إىل الصنيتقنية دت بعثة أوفِ يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، يف بيجني

 اجلزء األول. ١٨م/٣٧يف الوثيقة  احملددةوجرى تقييم االقرتاح وفقاً للمعايري املقرتح. جدوى إنشاء املركز 

، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يرمي إىل املوافقة على منح )عشر سادس( ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار : الغرض
م الوثيقة يعمل حتت رعاية اليونسكو. وإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع، تقدّ  ٢املركز املذكور صفة مركز من الفئة 

 تبّني و وصفًا لالقرتاح واستعراضًا للشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركز،  عشر السادساجلزء  ١٦م ت/١٩٧
وفقًا للمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء  الصنيحكومة العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  املسوغات

 اجلزء األول، ١٨م/٣٧ وردت يف الوثيقة لمامث)، ٢وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 .٩٣/م٣٧ القراروافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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املتعلقة  عشر السادساجلزء  ١٦م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة الوثيقة  السابعةدرس اللس التنفيذي يف دورته  - ١
، بوصفه مركزاً يف بيجني، بالصني) ICTP-AP( اهلاديمركز دويل يف جمال الفيزياء النظرية يف آسيا واحمليط إنشاء باقرتاح 

جلدوى وحتليًال وصفًا لالقرتاح م اليت تقدّ املذكورة أعاله، دراسة الوثيقة  وبعد. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة 
التوجيهية املتعلقة  واخلطوط ملبادئبا اخلاصةاجلزء األول  ١٨/م٣٧الوثيقة الواردة يف التوجيهية  للخطوطإنشاء املركز وفقًا 

 قرارال يفوافق عليها املؤمتر العام اليت ، )٢بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 .حتت رعاية اليونسكو ب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز، رحّ ٩٣/م٣٧

 الثامنةدورته  ، إباناملؤمتر العام)) بأن يوافق عشر سادس( ١٦ت/ م١٩٧أ أوصى اللس التنفيذي (القرار  - ٢
وبأن يأذن للمديرة العامة  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزاملذكور صفة  املركزعلى اقرتاح منح  ،والثالثني

 له.وتشغي املركزبشأن إنشاء  الصنيحكومة و  اليونسكوبني بتوقيع اتفاق 

 وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٣

 إن املؤمتر العام،

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  رإذ يذكِّ  - ١
 ،)عشر سادس( ١٦ت/ م١٩٧وبالقرار ، ٩٣م/٣٧اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،عشر السادساجلزء  ١٨/م٣٨الوثيقة  وقد درس - ٢

 اهلاديمركز دويل يف جمال الفيزياء النظرية يف آسيا واحمليط إنشاء  الصنيحكومة باقرتاح  بيرحّ  - ٣
)ICTP-AP (بادئ للمعلى أن يتم ذلك وفقاً  ،ويعمل حتت رعاية اليونسك ٢الفئة  بوصفه مركزاً من ،يف بيجني

 مثلما، )٢ ةواخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئ
 ؛٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت، اجلزء األول ١٨م/٣٧وثيقة وردت يف ال

بوصفه  ،يف بيجني، بالصني اهلاديدويل يف جمال الفيزياء النظرية يف آسيا واحمليط الركز امل على إنشاء ويوافق - ٤
 السابعةدورته  إباناللس التنفيذي  هأوصى ب مثلما، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركزًا من الفئة 

 )؛)عشر سادس( ١٦ت/ م١٩٧(القرار   بعد املائةلتسعنيوا

دويل يف جمال الفيزياء النظرية يف آسيا الركز املإنشاء املعد لغرض تفاق االللمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥
 .اليونسكويعمل حتت رعاية  ٢الفئة من بوصفه مركزاً ، اهلاديواحمليط 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

 

  

 

38 C/18 Part XVII 
0Bعشر السابعاجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٣/١١/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء معاهد ومراكز من الفئة 

 السابع عشرالجزء 

 معهد أمريكا الجنوبية للبحوث األساسية في ساو باولو بالبرازيل،إنشاء 

 تحت رعاية اليونسكو يعمل ٢من الفئة  معهداً بوصفه 

 التقديم

 .)سابع عشر( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧: القرار المصدر

 بوصفه يف ساو باولو للبحوث األساسيةمعهد أمريكا اجلنوبية بشأن إنشاء  حكومة الربازيلاستجابًة القرتاح تقّدمت به  الخلفية:
وجرى تقييم االقرتاح وفقاً املقرتح.  املعهدلتقييم جدوى إنشاء تقنية أوِفدت بعثة ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  معهداً 

 اجلزء األول. ١٨م/٣٧يف الوثيقة  احملددةللمعايري 

من  معهد صفة املعهدمنح املوافقة على يرمي إىل  الوثيقة مشروع قرار تضمن هذه، ت)سابع عشر( ١٦م ت/١٩٧قرار عمًال بالالغرض: 
 وصفاً هلذا االقرتاح السابع عشراجلزء  ١٦م ت/١٩٧ تقدم الوثيقة ،ولالطالع على خلفية املوضوع. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة 

حكومة  العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح املسوغاتكما تبني ،  املعهد هذا تستعرض الشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاءو 
إنشاء وتشغيل املعاهد بشأن  اجلزء األول ١٨م/٣٧لوثيقة الواردة يف المبادئ واخلطوط التوجيهية ل وفقاً و  . وباإلضافة إىل ذلك،الربازيل

على األحكام اللس التنفيذي أُطلع  ،٩٣م/٣٧ قرارهوافق عليها املؤمتر العام يف اليت و  ،)٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 يف القسم املخصصالذي ميكن االطالع عليه ، وحكومة الربازيل بني اليونسكو شروع االتفاقميف  عن االتفاق النموذجياليت حتيد 

 :من موقع اإلنرتنت التابع لليونسكو لعلوم الطبيعيةل
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Deviation_Brazil_197ExB.pdf. 

 .٣: الفقرة القرار المطلوب

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Deviation_Brazil_197ExB.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Deviation_Brazil_197ExB.pdf
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املتعلقة  السابع عشراجلزء  ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  دورته السابعة والتسعني بعد املائةاللس التنفيذي يف درس  - ١
يعمل حتت  ٢بوصفه معهدًا من الفئة  إنشاء معهد أمريكا اجلنوبية للبحوث األساسية يف ساو باولو بالربازيل،اقرتاح ب

 يف ملا يردوفقًا  دوى إنشائهجل وحتليالً ا االقرتاح اليت تقدم وصفًا هلذ املذكورة أعاله،لوثيقة ا ةسادر  وبعد. رعاية اليونسكو
بإنشاء  فيما يتعلق ٩٣م/٣٧مبادئ وخطوط توجيهية وافق عليها املؤمتر العام يف القرار من  اجلزء األول ١٨م/٣٧لوثيقة ا

ا وضع هذإىل رحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي ، )٢ل حتت رعاية اليونسكو (الفئة وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعم
 حتت رعاية اليونسكو. املعهد

 الثامنةدورته  إبّانبأن يوافق ) )سابع عشر( ١٦م ت/١٩٧ العام (القراراملؤمتر  أوصى اللس التنفيذي وعليه - ٢
 ةالعام ةمدير للأذن بأن يو  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  معهد صفة املذكور املعهد منح والثالثني على اقرتاح

 .هوتشغيل املعهدهذا  نشاءإبشأن  وحكومة الربازيلبني اليونسكو  توقيع اتفاقب

 مشروع القرار التايل: النظر يفاملؤمتر العام  يودوبناًء على ما تقدم، قد  - ٣

 ،املؤمتر العامإن 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  يذّكرإذ 
 ،)سابع عشر( ١٦م ت/١٩٧القرار وب ،٩٣م/٣٧عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،السابع عشراجلزء  ١٨م/٣٨الوثيقة  وقد درس

معهداً  بوصفه يف ساو باولو معهد أمريكا اجلنوبية للبحوث األساسية إنشاء الربازيلحكومة باقرتاح  يرحب - ١
من  اجلزء األول ١٨م/٣٧لوثيقة ا يف ملا يردعلى أن يتم ذلك وفقاً  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة 

بإنشاء وتشغيل املعاهد  فيما يتعلق ٩٣م/٣٧مبادئ وخطوط توجيهية وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 
 ؛)٢ل حتت رعاية اليونسكو (الفئة واملراكز اليت تعم

اليت تعمل حتت رعاية  ٢ بني االتفاق النموذجي اخلاص مبراكز الفئة بأوجه االختالف وحييط علماً  - ٢
 ؛وحكومة الربازيل اليونسكوومشروع االتفاق بني  اجلزء األول، ١٨م/٣٧يف الوثيقة  الوارداليونسكو، 

من الفئة  معهداً  بوصفه إنشاء معهد أمريكا اجلنوبية للبحوث األساسية يف ساو باولو بالربازيل،على  ويوافق - ٣
السابعة والتسعني بعد املائة  وفقًا ملا أوصى به اللس التنفيذي يف دورته ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢

  ؛))سابع عشر( ١٦م ت/١٩٧(القرار 

بوصفه  اجلنوبية للبحوث األساسيةإنشاء معهد أمريكا  املعد لغرض توقيع االتفاقبللمديرة العامة  ويأذن - ٤
  .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢معهداً من الفئة 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 العام المؤتمر
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

  

 

38 C/18 Part XVIII 
0Bعشر الثامناجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 عشرالثامن الجزء 

في  والرياضيات والطاقة والبيئة الفيزياء في مجالالمتقدمة مركز إقليمي للتدريب المتقدم والبحوث إنشاء 
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  بوصفه مركزاً ، بالمكسيك ،يريزيغوت توكستال

 التقديم

 .)عشر ثامن( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧ القرار: المصدر

مركز إقليمي للتدريب املتقدم والبحوث املتقدمة يف إنشاء بشأن  املكسيكعلى اقرتاح قدمته حكومة  بناءً : الخلفية
 يفشياباس والية ب ،رييزيتوكستال غوت، يف معهد أمريكا الوسطى للعلومجمال الفيزياء والرياضيات والطاقة والبيئة يف 

لتقييم جدوى  ٢٠١٤يف أيار/مايو تقنية دت بعثة أوفِ ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة ، املكسيك
 اجلزء األول. ١٨م/٣٧يف الوثيقة  احملددةوجرى تقييم االقرتاح وفقاً للمعايري املقرتح. إنشاء املركز 

 املوافقة على منح املركز، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يرمي إىل )عشر ثامن( ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار : الغرض
 الوثيقةم تقدّ الطالع على خلفية املوضوع، تاحة اوإل. حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢صفة مركز من الفئة  املذكور
 تبّني و  ،شروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركزلل استعراضاً لالقرتاح و وصفًا  عشر الثامناجلزء  ١٦م ت/١٩٧

مبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل للوفقاً  املكسيكالعلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  املسوغات
وبالصيغة  اجلزء األول، ١٨م/٣٧ وثيقةال وردت يف مثلما، )٢املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 .٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  اليت

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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باقرتاح املتعلقة  عشر الثامناجلزء  ١٦م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة الوثيقة  السابعةدرس اللس التنفيذي يف دورته  - ١
يز، ري غوتييف توكستال ء والرياضيات والطاقة والبيئة إنشاء مركز إقليمي للتدريب املتقدم والبحوث املتقدمة يف جمال الفيزيا

اليت املذكورة أعاله، دراسة الوثيقة  وبعد. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢، بوصفه مركزاً من الفئة بوالية شياباس يف املكسيك
 اخلاصة اجلزء األول ١٨/م٣٧ الوثيقةالواردة يف التوجيهية  للخطوطجلدوى إنشاء املركز وفقًا وحتليًال وصفًا لالقرتاح م تقدّ 
وافق اليت ، )٢التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  واخلطوط ملبادئبا

 .ب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكو، رحّ ٩٣/م٣٧ قرارال يفعليها املؤمتر العام 

 الثامنةدورته  ، إباناملؤمتر العام)) بأن يوافق عشر ثامن( ١٦ت/ م١٩٧أ أوصى اللس التنفيذي (القرار  - ٢
وبأن يأذن للمديرة العامة  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزاملذكور صفة  املركزعلى اقرتاح منح  ،والثالثني

 له.وتشغي املركزبشأن إنشاء  املكسيكحكومة و  بني اليونسكوبتوقيع اتفاق 

 وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٣

 إن املؤمتر العام،

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  رإذ يذكِّ  - ١
 ،)عشر ثامن( ١٦ت/ م١٩٧وبالقرار ، ٩٣م/٣٧اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،عشر الثامناجلزء  ١٨/م٣٨الوثيقة  وقد درس - ٢

مركز إقليمي للتدريب املتقدم والبحوث املتقدمة يف جمال الفيزياء إنشاء  املكسيكحكومة باقرتاح  بيرحّ  - ٣
 ،ويعمل حتت رعاية اليونسك ٢الفئة  بوصفه مركزًا من ،يزري والرياضيات والطاقة والبيئة يف توكستال غوتي

حتت بادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل للمعلى أن يتم ذلك وفقاً 
وافق عليها املؤمتر  وبالصيغة اليت، اجلزء األول ١٨م/٣٧وثيقة وردت يف ال مثلما، )٢ ةرعاية اليونسكو (الفئ

 ؛٩٣/م٣٧ قرارالالعام يف 

قليمي للتدريب املتقدم والبحوث املتقدمة يف جمال الفيزياء والرياضيات والطاقة والبيئة اإلركز امل على إنشاء ويوافق - ٤
 مثلما، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة  ،بوالية شياباس يف املكسيك، يزري غوتييف توكستال 

 )؛)عشر ثامن( ١٦ت/ م١٩٧(القرار   بعد املائةلتسعنيوا السابعةدورته  إباناللس التنفيذي  هأوصى ب

قليمي للتدريب املتقدم والبحوث املتقدمة اإلركز املإنشاء املعد لغرض تفاق االللمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥
 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة من بوصفه مركزاً ، يف جمال الفيزياء والرياضيات والطاقة والبيئة

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

  

 

38 C/18 Part XIX 
0Bالتاسع عشر اجلزء ١٨م/٣٨ 
1B٢٩/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 التاسع عشر الجزء

 إنشاء مركز لإلدارة المتكاملة والمتعددة التخصصات للموارد المائية 
 تحت رعاية اليونسكو يعمل ٢من الفئة  بوصفه مركزاً  باليونان تسالونيكي في

 ديمالتق

 .تاسع عشر ١٦م ت/١٩٧والقرار  ٩٣م/٣٧: القرار المصدر

يف  لإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائيةمركز إلنشاء  اليوناناستجابًة القرتاح تقّدمت به حكومة  الخلفية:
 ٢٠١٥ يونيو/يف حزيرانتقنية بعثة املنظمة أوفدت  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢تسالونيكي باليونان بوصفه مركزاً من الفئة 

 اجلزء األول. ١٨/م٣٧يف الوثيقة  الواردةوفقاً للمعايري وجرى تقييم االقرتاح املركز املقرتح. من أجل تقييم جدوى إنشاء 

تُلتمس فيه موافقة املؤمتر العام  مشروع قرارعلى هذه الوثيقة حتتوي ، تاسع عشر ١٦م ت/١٩٧قرار عمًال بال الغرض:
 اجلزء ١٦ت/ م١٩٧ الوثيقةتقّدم و . يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزصفة املقرتح إنشاؤه املركز  على منح

العلمية  املسوغاتتبني هذا املركز، و  إلنشاء الالزمةتستعرض الشروط األساسية ، و وصفًا هلذا االقرتاح التاسع عشر
التاسع عشر، فضًال عن ذلك، أوجه  اجلزء ١٦ت/ م١٩٧ الوثيقة. وتبّني اليونان واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح

االتفاق النموذجي اخلاص مبراكز نص عن بني اليونسكو وحكومة اليونان املراد إبرامه مشروع االتفاق نص  اختالف
 املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكووفقًا للمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل  ٢ الفئة

 .اجلزء األول ١٨م/٣٧ الوثيقةبصيغتها الواردة يف  ٩٣م/٣٧القرار  اليت وافق عليها املؤمتر العام يف ،)٢(الفئة 

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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املقّدمة  اجلزء التاسع عشر ١٦م ت/١٩٧الوثيقة  دورته السابعة والتسعني بعد املائةإبّان اللس التنفيذي درس  - ١
تسالونيكي باليونان بوصفه مركز لإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية يف إنشاء ب اخلاصقرتاح بشأن اال

جدوى وحتلل االقرتاح  تبّني تفاصيل هذااليت  الوثيقةتلك . وبعد دراسة يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركزًا من الفئة 
للمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية وفقًا ء املركز املقرتح إنشا

، اجلزء األول ١٨م/٣٧بصيغتها الواردة يف الوثيقة  ٩٣م/٣٧)، اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار ٢(الفئة اليونسكو 
 املركز حتت رعاية اليونسكو. وضع هذاإىل ا اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي رحّ 

دورته  إبّانبأن يوافق ) تاسع عشر ١٦م ت/١٩٧ العام (القراراملؤمتر  ، بناًء على ذلك،أوصى اللس التنفيذيو  - ٢
 ةمدير للأذن بأن ييعمل حتت رعاية اليونسكو و  ٢من الفئة  مركز صفةاملذكور  املركزمنح  والثالثني على اقرتاح الثامنة
 املركز وتشغيله. هذا نشاءإبشأن  اليونانبني اليونسكو وحكومة  توقيع اتفاقب ةالعام

 النظر يف مشروع القرار التايل: يفبناًء على ما تقدم، لعّل املؤمتر العام يرغا، و  - ٣

 إن املؤمتر العام،

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  يذّكرإذ 
 ،تاسع عشر ١٦م ت/١٩٧بالقرار كذلك و  ،٩٣م/٣٧عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،تاسع عشراجلزء ال ١٨م/٣٨الوثيقة  وقد درس

مركز لإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية يف إنشاء  اليونانحكومة باقرتاح  يرحا - ١
للمبادئ على أن يتم ذلك وفقاً ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢باليونان بوصفه مركزاً من الفئة  تسالونيكي

)، اليت ٢تعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة واخلطوط التوجيهية امل
 ؛اجلزء األول ١٨م/٣٧بصيغتها الواردة يف الوثيقة  ٩٣م/٣٧وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

وجامعة اليونسكو وحكومة اليونان مشروع االتفاق املراد إبرامه بني نص بأوجه اختالف  وحييط علماً  - ٢
 اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢االتفاق النموذجي اخلاص مبراكز الفئة عن نص أرسطو يف تسالونيكي 

 اجلزء األول؛ ١٨م/٣٧يف الوثيقة بصيغته الواردة 

باليونان  تسالونيكيمركز اإلدارة املتكاملة واملتعددة التخصصات للموارد املائية يف  إنشاءعلى  ويوافق - ٣
 دورتهإبّان وفقًا ملا أوصى به اللس التنفيذي  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزًا من الفئة 

 ؛ )تاسع عشر ١٦م ت/١٩٧السابعة والتسعني بعد املائة (القرار 

واملتعددة التخصصات مركز اإلدارة املتكاملة إنشاء  من أجل املعدّ  توقيع االتفاقبللمديرة العامة  ويأذن - ٤
 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢للموارد املائية بوصفه مركزاً من الفئة 

 
 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 38 ٢٠١٥والثالثون، باريس  الثامنةالدورة 

 

  

 

38 C/18 Part XX 
0Bالعشروناجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 العشرونالجزء 

 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  بوصفه مركزاً ، الكامرونب، امتياز للعلوم الدقيقة في ياونديإنشاء مركز 

 التقديم

 .)ونعشر ( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧ القرار: المصدر

مركزاً بوصفه ، مركز امتياز للعلوم الدقيقة يف ياونديإنشاء بشأن  الكامرونعلى اقرتاح قدمته حكومة  بناءً : الخلفية
وجرى املقرتح. لتقييم جدوى إنشاء املركز  ٢٠١٤ يناير/كانون الثاينيف  تقنية دت بعثة أوفِ ، يعمل حتت رعاية اليونسكو
 اجلزء األول. ١٨م/٣٧يف الوثيقة  احملددةتقييم االقرتاح وفقاً للمعايري 

 املوافقة على منح املركز، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يرمي إىل )ونعشر ( ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار : الغرض
 الوثيقةم تقدّ الطالع على خلفية املوضوع، تاحة اوإل. حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢صفة مركز من الفئة  املذكور
 تبّني و  ،املركزشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء لل استعراضاً لالقرتاح و وصفًا  ونعشر الاجلزء  ١٦م ت/١٩٧

مبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل للوفقاً  الكامرونالعلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  املسوغات
وبالصيغة  اجلزء األول، ١٨م/٣٧ وثيقةال وردت يف مثلما، )٢املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 .٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  اليت

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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باقرتاح املتعلقة  ونعشر الاجلزء  ١٦م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة الوثيقة  السابعةدرا اللس التنفيذي يف دورته  - ١
 وبعد. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة بوصفه مركزًا من بالكامرون، ، مركز امتياز للعلوم الدقيقة يف ياونديإنشاء 

الواردة يف التوجيهية  للخطوطجلدوى إنشاء املركز وفقًا وحتليًال وصفًا لالقرتاح م اليت تقدّ املذكورة أعاله، دراسة الوثيقة 
التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت  واخلطوط ملبادئبا اخلاصةاجلزء األول  ١٨/م٣٧الوثيقة 

ب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل ، رحّ ٩٣/م٣٧ قرارال يفوافق عليها املؤمتر العام اليت ، )٢رعاية اليونسكو (الفئة 
 .وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكو

 ،والثالثني الثامنةدورته  ، إباناملؤمتر العام)) بأن يوافق ونعشر ( ١٦ت/ م١٩٧أ أوصى اللس التنفيذي (القرار  - ٢
وبأن يأذن للمديرة العامة بتوقيع اتفاق  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزاملذكور صفة  املركزعلى اقرتاح منح 

 له.وتشغي املركزبشأن إنشاء  الكامرونحكومة و  بني اليونسكو

 تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل:وعلى ضوء ما  - ٣

 إن املؤمتر العام،

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  رإذ يذكِّ  - ١
 ،)نو عشر ( ١٦ت/ م١٩٧وبالقرار ، ٩٣م/٣٧اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،ونعشر الاجلزء  ١٨/م٣٨الوثيقة  وقد درا - ٢

 ٢الفئة  بوصفه مركزًا من ،مركز امتياز للعلوم الدقيقة يف ياونديإنشاء  الكامرونحكومة باقرتاح  بيرحّ  - ٣
بادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل للمعلى أن يتم ذلك وفقًا  ،ويعمل حتت رعاية اليونسك

، اجلزء األول ١٨م/٣٧وثيقة وردت يف ال مثلما، )٢ ةواملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئاملعاهد 
 ؛٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت

يعمل  ٢بوصفه مركزًا من الفئة بالكامرون،  ،متياز للعلوم الدقيقة يف ياوندياالمركز  على إنشاء ويوافق - ٤
(القرار   بعد املائةلتسعنيوا السابعةدورته  إباناللس التنفيذي  هأوصى ب مثلما، رعاية اليونسكوحتت 
 )؛)ونعشر ( ١٦ت/ م١٩٧

الفئة من بوصفه مركزاً ، متياز للعلوم الدقيقةاالمركز إنشاء املعد لغرض تفاق االللمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥
 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢

 
 
 
 
 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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38 C/18 Part XXI 
0Bاحلادي والعشروناجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 والعشرونالحادي الجزء 

 ،بالصين ،إنشاء مركز دولي لإلبداع والتنمية المستدامة في بيجين
 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 التقديم

 .)حادي وعشرون( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧ القرار: المصدر

 )ICCSD( والتنمية املستدامةمركز دويل لإلبداع بشأن إنشاء  الصنيعلى اقرتاح قدمته حكومة  بناءً : الخلفية
لتقييم دراسة  ٢٠١٥يف متوز/يوليو ت يأجر ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، بيجنييف 

 اجلزء األول. ١٨م/٣٧يف الوثيقة  احملددةوجرى تقييم االقرتاح وفقاً للمعايري املقرتح. جدوى إنشاء املركز 

املوافقة ، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يرمي إىل )حادي وعشرون( ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار : الغرض
الطالع على خلفية تاحة اوإل. حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢صفة مركز من الفئة  املذكور على منح املركز

شروط األساسية لل استعراضاً لالقرتاح و وصفًا  عشرونالادي و اجلزء احل ١٦م ت/١٩٧ الوثيقةم تقدّ املوضوع، 
مبادئ للوفقًا  الصنيالعلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  املسوغات تبّني و  ،الواجب توافرها إلنشاء املركز

 مثلما، )٢واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 .٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  اليت وبالصيغة اجلزء األول، ١٨م/٣٧وثيقة ال وردت يف

 .٣: الفقرة القرار المطلوب



38 C/18 Part XXI – page 2 

املتعلقة  احلادي والعشروناجلزء  ١٦م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة الوثيقة  السابعةدرا اللس التنفيذي يف دورته  - ١
يعمل حتت  ٢يف بيجني، بالصني، بوصفه مركزًا من الفئة  )ICCSD( مركز دويل لإلبداع والتنمية املستدامةإنشاء باقرتاح 

 للخطوطجلدوى إنشاء املركز وفقًا وحتليًال وصفًا لالقرتاح م اليت تقدّ املذكورة أعاله، دراسة الوثيقة  وبعد. رعاية اليونسكو
التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد  واخلطوط ملبادئبا اخلاصةاجلزء األول  ١٨/م٣٧الوثيقة الواردة يف التوجيهية 

ب اللس ، رحّ ٩٣/م٣٧ قرارال يفوافق عليها املؤمتر العام اليت ، )٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 .التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكو

 الثامنةدورته  ، إباناملؤمتر العام)) بأن يوافق حادي وعشرون( ١٦ت/ م١٩٧أ أوصى اللس التنفيذي (القرار  - ٢
وبأن يأذن للمديرة العامة  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزاملذكور صفة  املركزعلى اقرتاح منح  ،والثالثني

 .وتشغيله املركزبشأن إنشاء  الصنيحكومة و  بني اليونسكوبتوقيع اتفاق 

 ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل:وعلى ضوء  - ٣

 إن املؤمتر العام، 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  رإذ يذكِّ  - ١
 ،)حادي وعشرون( ١٦ت/ م١٩٧وبالقرار ، ٩٣م/٣٧اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،احلادي والعشروناجلزء  ١٨/م٣٨الوثيقة  وقد درا - ٢

، بوصفه يف بيجني )ICCSD( اع والتنمية املستدامةمركز دويل لإلبدإنشاء  حكومة الصنيباقرتاح  بيرحّ  - ٣
املتعلقة بادئ واخلطوط التوجيهية للمعلى أن يتم ذلك وفقاً  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركزاً من الفئة 

وثيقة وردت يف ال مثلما، )٢ ةبإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئ
 ؛٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  وبالصيغة اليت، اجلزء األول ١٨م/٣٧

 ٢بوصفه مركزًا من الفئة بالصني، دويل لإلبداع والتنمية املستدامة يف بيجني، الركز امل على إنشاء ويوافق - ٤
  بعد املائةلتسعنيوا السابعةدورته  إباناللس التنفيذي  هأوصى ب مثلما، يعمل حتت رعاية اليونسكو

 )؛)حادي وعشرون( ١٦ت/ م١٩٧(القرار 

بوصفه ، املستدامةدويل لإلبداع والتنمية الركز املإنشاء املعد لغرض تفاق االللمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥
 .يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة من مركزاً 

 
 
 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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38 C/18 Part XXII 
0Bوالعشرون الثايناجلزء  ١٨م/٣٨ 
1B٢٦/١٠/٢٠١٥ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٤البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢مراكز من الفئة معاهد و إنشاء 

 والعشرون الثانيالجزء 

 ، بالكويت،في مدينة الكويت عالمي للتمّيز مركزإنشاء 
 ، تيات المعلومات واالتصاالتكنولوجعن طريق  األشخاص ذوي اإلعاقة لتمكين

 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 التقديم

 .)وعشرون ثاين( ١٦م ت/١٩٧القرار و  ٩٣م/٣٧ القرار: المصدر

لتمكني  يف مدينة الكويت) GCE(مركز عاملي للتمّيز إنشاء بشأن  الكويتعلى اقرتاح قدمته حكومة  بناءً : الخلفية
يعمل حتت رعاية  ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، األشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

وجرى تقييم االقرتاح وفقاً املقرتح. لتقييم جدوى إنشاء املركز  ٢٠١٤دت بعثة تقنية إىل الكويت يف عام أوفِ ، اليونسكو
 اجلزء األول. ١٨م/٣٧يف الوثيقة  احملددةللمعايري 

املوافقة على منح ، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يرمي إىل )وعشرون ثاين( ١٦م ت/١٩٧عمًال بالقرار : الغرض
 الوثيقةم تقدّ الطالع على خلفية املوضوع، تاحة اوإل. رعاية اليونسكوحتت يعمل  ٢صفة مركز من الفئة  املذكور املركز
 تبّني و  ،شروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركزلل استعراضاً لالقرتاح و وصفاً  عشرونالو  الثايناجلزء  ١٦م ت/١٩٧

التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل مبادئ واخلطوط للوفقًا  لكويتاالعلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح  املسوغات
وبالصيغة  اجلزء األول، ١٨م/٣٧وثيقة ال وردت يف مثلما، )٢املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 .٩٣/م٣٧ قرارالوافق عليها املؤمتر العام يف  اليت

 .٣: الفقرة القرار المطلوب
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املتعلقة  والعشرون الثايناجلزء  ١٦م ت/١٩٧والتسعني بعد املائة الوثيقة  السابعةدرا اللس التنفيذي يف دورته  - ١
لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق  ، بالكويت،يف مدينة الكويت) GCE(مركز عاملي للتمّيز إنشاء باقرتاح 

املذكورة دراسة الوثيقة  وبعد. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢، بوصفه مركزاً من الفئة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
اجلزء  ١٨/م٣٧الوثيقة الواردة يف التوجيهية  للخطوطجلدوى إنشاء املركز وفقًا وحتليًال وصفًا لالقرتاح م اليت تقدّ أعاله، 
التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو  واخلطوط ملبادئبا اخلاصةاألول 
ب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز ، رحّ ٩٣/م٣٧ قرارال يفوافق عليها املؤمتر العام اليت ، )٢ (الفئة

 .حتت رعاية اليونسكو

 الثامنةدورته  ، إباناملؤمتر العام)) بأن يوافق وعشرون ثاين( ١٦ت/ م١٩٧أ أوصى اللس التنفيذي (القرار  - ٢
وبأن يأذن للمديرة العامة  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزاملذكور صفة  املركزعلى اقرتاح منح  ،والثالثني

 له.وتشغي املركزبشأن إنشاء  الكويتحكومة و  بني اليونسكوبتوقيع اتفاق 

 ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل:وعلى ضوء  - ٣

 إن املؤمتر العام، 

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  رإذ يذكِّ  - ١
 ،)وعشرون ثاين( ١٦ت/ م١٩٧وبالقرار ، ٩٣م/٣٧اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 ،والعشرون الثايناجلزء  ١٨/م٣٨الوثيقة  وقد درا - ٢

لتمكني األشخاص  يف مدينة الكويت) GCE(إنشاء مركز عاملي للتمّيز  الكويتحكومة باقرتاح  بيرحّ  - ٣
يعمل حتت رعاية  ٢، بوصفه مركزًا من الفئة ذوي اإلعاقة عن طريق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

بادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت للمعلى أن يتم ذلك وفقاً  ،اليونسكو
وافق  وبالصيغة اليت، اجلزء األول ١٨م/٣٧وثيقة وردت يف ال مثلما، )٢ ةتعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئ

 ؛٩٣/م٣٧ قرارالعليها املؤمتر العام يف 

عاملي للتمّيز لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق تكنولوجيات املعلومات الركز امل على إنشاء ويوافق - ٤
 مثلما، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، بالكويت، يف مدينة الكويت ،واالتصاالت

 )؛)وعشرون ثاين( ١٦ت/ م١٩٧(القرار   بعد املائةلتسعنيوا السابعةدورته  إباناللس التنفيذي  هأوصى ب

عاملي للتمّيز لتمكني األشخاص ذوي الركز املإنشاء املعد لغرض تفاق االللمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥
يعمل حتت رعاية  ٢الفئة من بوصفه مركزًا ، اإلعاقة عن طريق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

 .اليونسكو
 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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