
 المؤتمر العام
 C 37 ٢٠١٣والثالثون، باريس  السابعةالدورة 

 

 

  

 

37 C/18 Part I 
0Bاألولاجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B٦/١١/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 ٢تعديل االستراتيجية المتكاملة والشاملة الخاصة بالمعاهد والمراكز من الفئة 

 التقديم

 .)أوالً ( ١٨ت/ م١٩٠و ١٠٣م/٣٥ ن: القراراالمصدر

(أوًال) الذي  ١٨م ت/١٩٠يف دورته التسعني بعد املائة القرار  اعتمد اللس التنفيذي: الخلفية
 ٢اقرتح فيه على املؤمتر العام مراجعة االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة للمعاهد واملراكز من الفئة 

العام يف دورته اخلامسة والثالثني ، اليت اعتمدها املؤمتر تصويب) ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥(الوثيقتان 
و وتعره هذا الوثيقة توصيات اللس التنفيذي وتبني التعديالت املقرتحة ١٠٣م/٣٥القرار  يف

 (باستخدام تعقب التغيريات)و

وفقًا لتوصيات اللس  ٢مراجعة االسرتاتيجية اخلاصة باملعاهد واملراكز من الفئة : الغرض
العام سابقًا يف هذا  التنفيذيو وستحل االسرتاتيجية املعدلة حمل مجيع القرارات اليت اختذها املؤمتر

 املوضوعو

 .٥الفقرة  القرار المطلوب:

(أوًال) الذي اختذا يف دورته التسعني بعد املائة  ١٨م ت/١٩٠من قرارا  ٦أوصى اللس التنفيذي يف الفقرة  - ١
خلاصة باملعاهد واملراكز "املؤمتر العام إبان دورته السابعة والثالثني بإدخال تعديالت على االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة ا

، وحتسني مواءمة عمليات املعاهد واملراكز ٢بغية تعزيز إجراءات جتديد منح صفة املعاهد أو املراكز من الفئة  ٢من الفئة 
مع �ج إدارة اليونسكو القائمة على النتائج ومع االسرتاتيجيات القطاعية، وتعزيز متطلبات الشبكة يف جمايل  ٢من الفئة 
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اليت تتكبدها اليونسكو نتيجة اإلبقاء على هذا الشبكة من حيث املوارد املالية  فاإلبالغ، وتقليص التكاليالرصد و 
اجلزء األول، واالحتياجات اخلاصة  ١٨م ت/١٩٠من الوثيقة  ٢٣والبشرية، مع مراعاة االقرتاحات الواردة يف الفقرة 

 للبلدان الناميةو"

اجلزء األول يف  ١٨م ت/١٩٠يقة من الوث ٢٣الواردة يف الفقرة  املوضوع، بذا وتتمثل التوصيات ذات الصلة - ٢
 يلي: ما

وتصويب) أساساً متيناً  ٢٢م/٣٥( ٢"ووو يف حني توفر االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة للمعاهد واملراكز من الفئة 
ن التعديالت على إلدارة الشبكة ككل، فإن  ة حاجة إأ أن ين ر اللس التنفيذي يف إدخال عدد م

ارة الشبكة ام باعتمادها بغية زيادة تعزيز إداالسرتاتيجية واالتفاق النموذجي ذي الصلة وأن يوصي املؤمتر الع
 والتغلب على نقاط الضعف املوجودة وذلك بإدراج مجلة من األمور منها:

االمتثال السرتاتيجيات القطاعات  بند يف االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة يطلب من مجيع املعاهد واملراكز )١(
 املعنية؛

من االتفاق النموذجي لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة حبيث تُلغى إمكانية  ١٦و ١٥تعديل املادتني  )٢(
التجديد التلقائي للمعاهد واملراكز إأ األبد ويُنص على أن اللس التنفيذي هو الذي يقرر جتديد االتفاق 

 د إأ نتائج عمليات التقييم املتعلقة بتجديد االتفاقوأو إلغاءا باالستنا

من االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة حبيث  ٤ -وعليه، متاشيًا مع ما ورد أعالا، ينبغي تعديل الفقرة ألف )٣(
 تفاق استناداً إأ عملية استعراه وتقييم سلبية لتجديد االتفاق؛اليتوأ اللس التنفيذي مسؤولية إلغاء ا

بند يقضي بأن تقوم مجيع املعاهد واملراكز بتقدمي تقارير منت مة ومتسقة إأ اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو  )٤(
وذلك من خالل التقارير الن امية  ،بشأن إسهامها يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية لربنامج اليونسكو

 ) وتقدمي تقارير كل سنتني؛٣وم/ ٤لليونسكو (م ت/

حبيث تنص على أن تتحمل الدول األعضاء أو املعاهد واملراكز املنفردة   ١,٢-الفقرة هاء تعديل أحكام )٥(
كامل التكاليف اليت تتكبدها اليونسكو إلجراء دراسات اجلدوى واملشاركة يف اهليئات الرئاسية للمعاهد 

املرتتبة على  واملراكز وعمليات االستعراه والتقييم املتعلقة بتجديد االتفاقات وغريها من التكاليف
 اجتماعات التنسيق السنويةو"

) (د) الذي اختذا يف دورته الثانية والتسعني بعد ٥(سابعاً) ( ١٦م ت/ ١٩٢وقرر اللس التنفيذي أيضًا يف قرارا  - ٣
 مرة كل عامنيو ٢املائة أن تقدم االقرتاحات اجلديدة اخلاصة باملعاهد واملراكز من الفئة 
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تصويب) ولالتفاق  ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥االقرتاحات املوحدة لالسرتاتيجية الراهنة (وتعره هذا الوثيقة  - ٤
جراءات الواجب اتباعها إلنشاء اخلاصة باإللمبادئ التوجيهية ول ،٢، املرفق وتصويب) ٢٢م/٣٥النموذجي القائم (
لتوجيهية اخلاصة )، وللمبادئ ا، امللحقاجلزء األول ١٨م ت/١٩٠، و١املرفق وتصويب،  ٢٢م/٣٥معاهد ومراكز (

 ).١٦م ت/إعالم ١٩٠بإجراءات تقييم عمليات التجديد (

 ومن مث، قد يرغب املؤمتر العام يف اعتماد القرار التايل: -٥

 إن املؤمتر العام،

بالتوصيات الواردة يف الفقرة سيما  (أوًال)، وال ١٨م ت/١٩٠من القرار  ٦ة والفقر  ١٠٣م/٣٥بالقرار  إذ يذكِّر
) ٥(سابعاً) ( ١٦م ت/١٩٢(أوًال) والقرار  ١٥م ت/١٩٢اجلزء األول، والقرار  ١٨م ت/١٩٠ من الوثيقة ٢٣
 (د)،

 ٥م/٣٧ومشروع  ٤م/٣٧الوثيقتني وب، ١٦م ت/إعالم ١٩٠اجلزء األول و ١٨م ت/١٩٠بالوثيقتني  ويذكِّر أيضاً 
 ،مشروع

 اجلزء األول وملحقها، ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس

لصيغة املعدلة لالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة ومرفقا،ا، وذلك وفقًا لتوصيات اللس املوافقة على ا يقرر - ١
 التنفيذي؛

أن حتل هذا االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدلة حمل مجيع القرارات اليت اختذها املؤمتر العام سابقاً  ويقرر - ٢
 ؛يف هذا املوضوع

االسرتاتيجية على مجيع االقرتاحات اخلاصة بإنشاء معاهد ومراكز من  من املديرة العامة أن تطبق ويطلب - ٣
 وعلى مجيع عمليات جتديد االتفاقات القائمةو ٢الفئة 
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 الملحق

  ٢االستراتيجية الشاملة والمتكاملة المعدلة المقترحة لمعاهد ومراكز الفئة 
 التي تعمل تحت رعاية اليونسكو

 والتقييماإلنشاء واالستعراض الدوري  -ألف 

 اإلنشاء ومنح الصفة - ١ألف 

استنادًا إأ اقرتاح دولة عضو أو عدة دول أعضاء مشفوع بدراسة جدوى يضطلع با املدير العام، يوصي  -١,١ألف 
 يعمل حتت رعاية اليونسكو؛ ٢اللس التنفيذي املؤمتر العام مبنح صفة معهد أو مركز من الفئة 

إال مبوجب قرار صادر عن املؤمتر العامو وجيب أن ينص مثل هذا  ٢واملراكز من الفئة  ال جيوز إنشاء املعاهد -١,٢ألف 
 القرار بصورة حمددة على أن الكيان املعين يعمل "حتت رعاية اليونسكو"و

 لكيان قائم فعًال أو ملؤسسة قيد اإلنشاءو ٢جيوز منح صفة معهد ومركز من الفئة  -١,٣ألف 

ر العام املدير العام إذنًا صرحيًا بعقد اتفاق مع الدولة العضو أو الدول األعضاء املعنية، جيب أن مينح املؤمت -١,٤ألف 
 .٢بشأن إنشاء معهد ومركز من الفئة 

جيوز للمؤمتر العام أن يأذن، يف بعض احلاالت، للمجلس التنفيذي بأن ينوب عنه يف اختاذ قرار بشأن منح  -١,٥ألف 
 .٢صفة معهد أو مركز من الفئة 

هلذا االسرتاتيجية املبادئ التوجيهية لإلجراءات الواجب اتباعها إلنشاء معاهد أو مراكز  ١يعره املرفق  -١,٦ألف 
 ).٢تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

هلذا االسرتاتيجية مشروع اتفاق منوذجي عامو وينبغي عند تطبيق االتفاق النموذجي الذي  ٢يتضمن املرفق  -١,٧ألف 
مثل هذا املراكز، أن يتاح قدر كاف من املرونة بغية مراعاة القيود القانونية السارية يف الدول  حيكم إنشاء

 األعضاء لدى اقرتاح إنشاء مثل هذا املراكزو

بعالقات مشاركة مع اليونسكو ولكنها  ٢: ترتبط املعاهد واملراكز من الفئة مسؤولية اليونسكو القانونية - ٢ألف 
ار املن مة؛ وتتمتع باستقالل قانوين ووظيفيو وعليه، فإن اليونسكو غري مسؤولة عنها تقع قانونًا خارج إط

 من الناحية القانونية وال تتحمل أي أعباء أو مسؤوليات إدارية أو مالية أو غريها، أياً كان نوعهاو
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 عمليات االستعراض والتقييم الدورية: - ٣ألف 

ملدة زمنية حمددة ال تتجاوز ست سنواتو وجيوز للمدير العام  ٢من الفئة  يُربم اتفاق إنشاء معهد أو مركز -٣,١ألف 
، وعلى ضوء التقييم ٣,٣وألف  ٣,٢أن جيدد االتفاق على ضوء االستعراه املشار إليه يف الفقرة ألف 

 .بت المجلس التنفيذي في هذا األمر وبعد ٣,٣٤املشار إليه يف الفقرة ألف 

قبل انتهاء مدة االتفاق بستة أشهر على األقل، بإجراء استعراه ألنشطة املعاهد يقوم املدير العام،  -٣,٢ألف 
وإلسهامها يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية لربنامج املن مة ويف تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة باملعاهد واملراكز 

راه يف التقرير الذي يقدمه ، ويدرج املدير العام نتائج هذا االستعواليت وافق عليها املؤمتر العام ٢من الفئة 
 .إأ اللس التنفيذي عن تنفيذ الربنامج

 بشأنسيدرج المدير العام نتائج هذا االستعراض في التقرير الذي يقدمه إلى المجلس التنفيذي  -٣,٣ألف 
 ٢مشفوعة بتوصيات عما إذا كان ينبغي اإلبقاء على صفة معهد أو مركز من الفئة  ،تنفيذ البرنامج

قيد االستعراض، كل معهد ومركز ت رعاية اليونسكو أو إنهاؤها أو تجديدها. وفيما يخص  يعمل تح
 يتولى المجلس التنفيذي مسؤولية إنهاء أي اتفاق معه أو عدم تجديده.

بغية تيسري عمليات االستعراه، يقوم مرفق اإلشراف الداخلي أثناء عمليات التقييم اليت يعتزم إجراءها  -٣,٣٤ألف 
املعنية يف حتقيق أهداف الربنامج  ٢لربنامج االسرتاتيجية بالن ر يف إسهام معاهد ومراكز الفئة ألهداف ا

 االسرتاتيجية قيد االستعراهو

 :اإلنهاء - ٤ألف 

ينبغي أن حيدد يف مشروع االتفاق أنه حيق لكل طرف من األطراف املتعاقدة إ�اء االتفاق املربم دون أن 
 .٢نونية أو مالية، وبالتايل إ�اء صفة معهد أو مركز من الفئة ترتتب على ذلك أي تبعات قا

المجلس التنفيذي العام املؤمترمبوجب قرار صادر عن  ٢ويُؤذن بإ�اء أي اتفاق يتعلق مبراكز الفئة 
  .قدمها المدير العاميباالستناد إلى توصية 

 إ�اءا فوراًو لى المجلس التنفيذيأن يقترح ع ويف حالة اإلخالل باالتفاق املربم، جيوز للمدير العام

 وجيري إ�اء االتفاق أيضاً يف حالة زوال املعهد أو املركز املعين بهو
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 والعملياتاألنشطة  -باء 

جيب أن تكون أنشطة املعاهد واملراكز من الفئة النطاق العالمي واإلقليمي ودون اإلقليمي واألقاليمي:  - ١باء 
إقليمية أو أقاليمية يف نطاقهاو وميكن أن حت ى هذا املعاهد واملراكز برعاية أو عاملية أو إقليمية أو دون  ٢

دعم دولة عضو أو ائتالف واسع من الدول األعضاءو أما الكيانات اليت تنشط على الصعيد الوطين 
 .٢ فحسب، فهي غري مؤهلة لالندراج ضمن معاهد ومراكز الفئة

 اليونسكوالمساهمة في برامج  - ٢باء 

 يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية لربنامج اليونسكو ٢يسهم كل كيان من الفئة ينبغي أن  -٢,١ باء
واملوضوعات الربناجمية القطاعية واملشرتكة  األولوياتواألولويتين العامتين للمنظمة فضًال عن واألولويات

 .٥ددت في الوثيقة م/، التي حُ بني القطاعات

شاء/إقامة عالقات املشاركة األصلي حتديد نوع اإلسهام ونطاقه وطبيعته، كما جيب أن يتضمن طلب اإلن -٢,٢باء 
جيب معاجلة هذا العناصر وتقييمها يف دراسة اجلدوى األولية اليت جيريها املدير العام، مث إعادة تأكيدها من 

 خالل عمليات التقييم الدورية الالحقةو

امج اليونسكو بشأن التشارك مع مراكز ومعاهد الفئة إعداد استراتيجيات على مستوى قطاعات برن - ٣باء 
 في موضوعات محددة: ٢

قطاعية للتشارك السرتاتيجيات الا بتحديثبإعداد على نحو منتظم تقوم قطاعات برنامج اليونسكو -٣,١باء 
جميع كيانات متثل لها ت يف موضوعات حمددة ذات الصلة ٢الفئة  ومعاهد مراكزو معاهدوالتفاعل مع 

 .٢ة الفئ

وحتدد االسرتاتيجيات القطاعية جماالت للتنفيذ املشرتك للربنامج وجماالت أخرى ميكن فيها تعزيز املزيد من  -٣,٢باء 
على الصعيدين الوطين يف برامج اليونسكو املشرتكة بني القطاعات  ٢أوجه التآزر، مثل إسهام كيانات الفئة 

يف عمليات الربجمة املشرتكة لألمم املتحدة على الصعيد واإلقليمي، ويف الدور الذي تضطلع به اليونسكو 
القطري، ويف إقامة الروابط والتفاعل مع املكاتب امليدانية (املكاتب اجلامعة واإلقليمية والوطنية حسب 

، وخمتلف شبكات برامج اليونسكو، مبا يف ذلك أندية ١االقتضاء)، ومع اللجان الوطنية، ومراكز الفئة 
زها، وشبكة املدارس املنتسبة، وكراسي اليونسكو اجلامعية، واللجان الوطنية للربامج الدولية اليونسكو ومراك

 احلكوميةو

، يقوم كل قطاع من قطاعات وتحديثها بانتظام حمددةالقطاعية السرتاتيجيات الا لتنفيذإلعدادوتيسريًا  -٣,٣باء 
 يف مكتب ميداينو برنامج اليونسكو بتعيني جهة تنسيق ميكن أن يكون مقرها أيضاً 
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إأ تشاطر خطط عملها وغريها من املواد ذات  ٢وتعزيزاً لعملية التشاور بني اجلانبني، تُدعى كيانات الفئة  -٣,٤باء 
الصلة مع قطاعات برنامج اليونسكو، كما تلتزم قطاعات الربنامج بتشاطر خطط عملها وغريها من املواد 

 لةوذات الص ٢مع شركائها من كيانات الفئة 

أيضًا إصدار مطبوعات مشرتكة ختضع لنفس  ٢وقد يشمل التعاون بني اليونسكو ومعاهد ومراكز الفئة  -٣,٥باء 
 عمليات مراقبة اجلودة واالعتماد اليت ختضع هلا مطبوعات اليونسكو األخرىو

 إعداد التقارير عن النتائج: - ٤باء 

موافاة اليونسكو بتقرير يشمل فرتة العامني وحيتوي على  ٢يُطلب من مديري مجيع معاهد ومراكز الفئة  -٤,١باء 
التي تقوم بها المعاهد والمراكز في األهداف االستراتيجية لبرنامج األنشطة  إسهاممعلومات عن 

والتي  املنفذة القطاعية فضًال عن النتائج القطاعية المنشودة،األولويات و  تينه العامياليونسكو وأولويت
اق، مبا يف ذلك تلك املنفذة بالتعاون مع املكتب أو املكاتب امليدانية الناشطة يف مبوجب االتف فذتنُ 

و وينبغي ، إن وجدتاملنطقة اجلغرافية اليت توجد فيها تلك املعاهد واملراكز ومع اللجان الوطنية لليونسكو
اإللزام بتقدمي التقارير أن يتم إعداد التقارير اليت تشمل فرتة العامني بطريقة بسيطة وموجزة، حبيث ال يؤدي 

 إأ إعاقة أعمال املراكز املذكورةو

ووفقًا لنهج اإلدارة املستندة إأ النتائج، تقوم قطاعات الربنامج بإدراج معلومات عن إسهامات أنشطة  -٤,٢باء 
ات ) ويف "ن ام املعلوم٤وم ت/ ٣ضمن تقاريرها بشأن تنفيذ الربنامج (الوثيقتان م/ ٢معاهد ومراكز الفئة 

عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج" (سيسرت)و وجيب أن ُتربز هذا التقارير القيمة املضافة اليت جتلبها 
هذا الكيانات وتأثريها على حتقيق النتائج الربناجمية على مستوى حماور العمل، سواء حتققت عن طريق 

 ن طريق التنفيذ املشرتك مع األمانةو، أو ع٢العمل الفردي أو باالشرتاك مع مراكز أخرى من الفئة 

 التنسيق وإعداد التقارير -جيم 

، استنادًا إأ ٢: جيري املدير العام كل عامني عملية مسح جلميع معاهد ومراكز الفئة عملية المسح - ١جيم 
ة املعلومات املقدمة من جهات التنسيق القطاعية اليت هي على اتصال مبديري وموظفي معاهد ومراكز الفئ

؛ ٢و وتشمل هذا املعلومات ما يلي: التخصص املواضيعي والتغطية اجلغرافية جلميع معاهد ومراكز الفئة ٢
 ٤,٢وباء  ٤,١وإسهام كل كيان يف نتائج برنامج اليونسكو على مستوى حماور العمل (ان ر الفقرتني باء 

د أفضل املمارسات املتعلقة بتعزيز ؛ وحتدي٢أعالا)؛ ومجيع التكاليف النامجة عن التفاعل مع مراكز الفئة 
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وبني بلدان الشمال واجلنوب، والتعاون الثالثيو ومن شأن هذا العملية أن 
تساعد ال يف توفري معلومات عن االجتاهات األطول أجًال فحسب، وإمنا أيضًا يف تفادي مجيع صور 
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ز أخرى تنتسب إأ األمم املتحدة، مثل املعاهد واملراكز التابعة االزدواج وتداخل العمل مع معاهد ومراك
 جلامعة األمم املتحدةو

: حيدد املدير العام، من بني املوارد املتوافرة من املوظفني، جهة تنسيق عاملية تحديد جهة تنسيق عالمية - ٢جيم 
لة من األمور، منها ما يلي: (أ) ، وتكون هذا اجلهة مسؤولة عن مج٢للقضايا املتعلقة مبعاهد ومراكز الفئة 

االسرتاتيجيات  تنفيذإعداد(ب) رصد ؛ ٢إجراء عملية مسح كل فرتة عامني جلميع معاهد ومراكز الفئة 
وتقدمي الدعم للقطاعات عند االقتضاء؛ (جـ) احلفاظ على قاعدة بيانات مركزية  وتحديثها بانتظام القطاعية

ول األعضاء باملعلومات؛ (هـ) تنفيذ خطة االتصال العاملية الشاملة ؛ (د) تزويد الد٢جلميع كيانات الفئة 
 .٢بشأن معاهد ومراكز الفئة 

 الحوكمة والجوانب اإلدارية -دال 

 الحوكمة: - ١دال 

مستقًال عن اليونسكو وأن يتمتع باألهلية القانونية الالزمة  ٢جيب أن يكون كل معهد ومركز من الفئة  -١,١دال 
 ء وظيفته مبقتضى قوانني البلد الذي يقع فيهولتمكينه من أدا

هيئة رئاسية أو آلية مماثلة لإلشراف واختاذ القرارات جتتمع  ٢جيب أن يكون لكل معهد ومركز من الفئة  -١,٢دال 
ستشار المدير العام في وقد يُ  سنوياًو وتعني هذا اهليئة املدير وتوافق على امليزانية وعلى برنامج األنشطةو

 أحد المرشحين.اختيار 

 .٢جيب أن تكون اليونسكو ممثلة كعضو كامل العضوية يف اهليئة الرئاسية لكل معهد أو مركز من الفئة  -١,٣دال 

 التمثيل والحضور المتبادل لالجتماعات المتعلقة بالسياسات: - ٢دال 

أ حضور االجتماعات ذات الصلة عند االقتضاء إ ٢يدعى مديرو و/أو موظفو معاهد ومراكز الفئة  -٢,١دال 
القطاعية ذات الصلة كمراقبني وعلى نفقتهم اخلاصة، مبا يف ذلك املؤمترات واملشاورات اإلقليمية بشأن 

 (الربنامج وامليزانية) حسبما يكون مناسباًو ٥(االسرتاتيجية املتوسطة األجل) وم/ ٤الوثيقتني م/

 ر مؤمترا،ا اليت تتناول القضايا املتعلقة بالربنامجواليونسكو إأ حضو  ٢تدعو معاهد ومراكز الفئة  -٢,٢دال 

 ٢: ينبغي أال يتوأ أحد موظفي اليونسكو رئاسة أي معهد أو مركز من الفئة استخدام موظفي اليونسكو - ٣دال 
وأال يكون موظفًا فيهو ولكن جيوز للمدير العام أن يوافق، بصفة استثنائية، على اإلعارة املؤقتة ملوظفني يف 

يونسكو إذا سوغها تنفيذ نشاط/مشروع مشرتك يف إطار أحد جماالت األولوية اليت اعتمد،ا اهليئتان ال
 الرئاسيتان لليونسكوو
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: حتدد قطاعات برنامج اليونسكو فرص تدريب املوظفني وتبادهلم بالتشاور مع تدريب الموظفين وتبادلهم - ٤دال 
يف هذا اإلطار تبادل املوظفني لفرتات زمنية حمددة من أجل  و وقد يدخل٢مديري املعاهد واملراكز من الفئة 

القيام ببحوث واملشاركة يف تنفيذ مشروعات رائدة أو غريها من األنشطة ذات األولوية العالية والرفيعة 
 املستوىو وي ل املوظفون مجيعا أثناء فرتة التبادل مدرجني يف كشوف مرتبات املن مة األم املنتمني إليهاو

 الجوانب المالية -هاء 

 :االلتزامات المالية - ١هاء 

ال يرتتب على اليونسكو أي التزامات مالية أو مساءلة تتعلق بالعمليات واإلدارة والشؤون احملاسبية إزاء أي  -١,١هاء 
 وال توفر الدعم املايل ألغراه إدارية أو مؤسسيةو ٢مركز أو معهد من الفئة 

تكاليف دراسة  عضو/الدول األعضاء أو المؤسسات المستقلة المعنيةال الدولة»�uJ��uO تتحمل  -١,٢هاء 
فضًال  ،وتكاليف عمليات تقييم االستعراض والتجديد ٢اجلدوى املتعلقة بإنشاء معهد أو مركز من الفئة 

 .حسب االقتضاءفي هيئة رئاسية لمعهد أو مركز، وذلك  موظفي اليونسكو المشاركين تكاليف عن
تقدمه دولة عضو أو دول أعضاء، وكذلك تكاليف مشاركة موظف واحد يف االجتماعات  بناء على اقرتاح

السنوية هليئة رئاسية، يف حدود امليزانية املعتمدة ودون التأثري على تنفيذ الربنامج العادي الذي اعتمدا 
مدعو إأ الن ر مع  املؤمتر العامو وينبغي بيان هذا التكاليف يف الوثائق املالية لليونسكوو واملدير العام

 الدول األعضاء املعنية يف إمكانية قيام مصادر متويلية أخرى بتحمل تكاليف دراسات اجلدوىو

من الدولة العضو/الدول األعضاء  ٢إذا انقطع الدعم المالي الذي يتلقاه معهد أو مركز من الفئة  -١,٣هاء 
م الدولة العضو/الدول األعضاء الراعية الراعية له أو من أي مصدر تمويل آخر، فسيدعو المدير العا

إلى بحث إمكانات تمويل أخرى خالل فترة ستة أشهر. وإذا لم يسفر هذا البحث عن أية نتائج، 
فيجوز للمدير العام أن يقترح على المجلس التنفيذي إنهاء االتفاق الموقع وإلغاء صفة الكيان من 

 الممنوحة للمعهد أو المركز المعني. ٢الفئة 

Ë«Ë ≠ Z�U���« WDA�√ �  U�UN�ù« 

تنفيذ أنشطة برناجمية حمددة ومقررة يف اخلطط املعتمدة  ٢جيوز لليونسكو أن تعهد ملراكز ومعاهد الفئة  -١ واو
 .لقواعد اليونسكو ولوائحهاللن م املعمول بالعمل اليونسكو وذلك وفقا 

برنامج املعهد/املركز، على حنو يتفق مع الغايات كما جيوز لليونسكو أن تقدم مساعدة تقنية ألنشطة  -١,٢ واو
 واألهداف االسرتاتيجية لليونسكوو
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 إبراز الصورة - زاي

باستخدام اسم اليونسكو و/أو  ٢: يسمح ملعاهد ومراكز الفئة استخدام اسم اليونسكو وشعارها - ١ زاي
 شعارها، وفقاً للشروط واإلجراءات اليت تضعها اليونسكوو

على تنفيذ أنشطة عالية اجلودة  ٢: ُتشّجع معاهد ومراكز الفئة م في إبراز صورة اليونسكو في الميداناإلسها - ٢ زاي
من أجل اإلسهام يف بلوغ أهداف اليونسكو وتعزيز تأثري املن مة ومالءمتها وصور،ا يف امليدان، وال سيما يف 

 .البلدان واملناطق اليت متارس فيها هذا املعاهد واملراكز أنشطتها

خطة عاملية لالتصاالت تشمل كافة  بتنفيذبإعداد: يقوم املدير العام خطة عالمية لالتصاالت تنفيذإعداد - ٣ زاي
هوية مرئية متميزة وعالمة  ٢، مبا يف ذلك تدابري تضمن ملعاهد ومراكز الفئة ٢املعاهد واملراكز من الفئة 

أن تتضمن هذا اخلطة إعداد كتيب مشرتك عن  جتارية مشرتكة وفقًا لسياسات اليونسكو الساريةو وجيوز 
اليت ترتبط فيما بينها على الصعيد القطاعي أو املواضيعي؛ وتن يم  ٢كافة املعاهد واملراكز من الفئة 

اجتماعات إعالمية للوفود من أجل إبالغهم بتطورات الربنامج يف إطار التعاون مع املعاهد واملراكز من 
هلذا املعاهد واملراكز  خمصصالموقع وصيانة الوإنشاء ذا املعاهد واملراكز؛ والتحاور مع مديري ه ٢الفئة 
عرب بوابة اليونسكو على شبكة اإلنرتنتو ويوفر هذا املوقع الشبكي معلومات متجددة عن   المتاحيتاح

الربط معاً؛ ويعزز  ٢كافة الكيانات؛ وجدوًال زمنيًا حمّدثًا عن اجتماعات وأنشطة اليونسكو وكيانات الفئة 
الشبكي وتشاطر املعارف بني كافة املعاهد واملراكز من جانب واألمانة ومكاتب اليونسكو امليدانية واللجان 
الوطنية والشبكة األوسع نطاقًا لربنامج اليونسكو من جانب آخرو كما يوفر املوقع وثائق أساسية 

 ومعلومات أخرى تعترب مفيدة للوفود واملوظفني واجلمهور العامو

¡U� ≠ Èd�√  «—U���« 

: يُدعى املدير العام إأ العمل مع الدول األعضاء من أجل ضمان متتع معاهد ومراكز التمثيل الجغرافي - ١ حاء
ومراعاة وإقامة هذا املعاهد واملراكز يف املناطقبتمثيل وانتشار جغرافيني يتسمان بالتكافؤ،  ٢الفئة 

 .بوجه خاص النامية االحتياجات الخاصة للبلدان

، جلان استعراه قطاعية إن رأى ذلك مناسباً مدعو إلنشاء املدير العام  يعقد :ستعراضااللجان إنشاء  - ٢ حاء
من أجل تقييم إسهام معهد أو مركز ما وتأثريا وتقدمي  على حنو ما قررا الربنامج اهليدرولوجي الدويل، وذلك

 .٢الفئة توصية مبواصلة االرتباط به أو إ�اء متتعه بصفة كيان من 

تجرى ت ل الرتتيبات القائمة سارية، : وتطويعها االتفاقات القائمة استعراض إمكانية التطبيق على - ٣ حاء
بالتشاور مع الدولة العضو/الدول  ٢عملية استعراض لكل اتفاق قائم مع معهد أو مركز من الفئة 
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االستراتيجيات الخاصة بكل و  ٢تماشى مع هذه االستراتيجية الخاصة بكيانات الفئة ياألعضاء كي 
الدول األعضاء اليت لديها اتفاقات من هذا النوع مهلة انتقالية معقولة لتطويع  تعطىووينبغي أن قطاع. 

 اتفاقا،ا وفقاً لالسرتاتيجية املعدلة وذلك لدى جتديد هذا االتفاقات يف املستقبلو

مجلس التنفيذي في اقتراحات إنشاء  ينظر ال: ٢على صفة الفئة الحصول دراسة طلبات  - ٤حاء ٤حاء 
مرة كل عامين، خالل دورته التي تسبق مباشرة الدورة العادية للمؤتمر  ٢كيانات جديدة من الفئة 

 العام.

يقدم المدير العام تقريره عن أنشطة جميع المعاهد والمراكز  تقديم التقارير إلى دورات المجلس: - ٥حاء 
ونسكو إلى المجلس التنفيذي مرة كل عامين في إطار التقارير القائمة التي تعمل تحت رعاية الي

. وفي حاالت اإلنهاء وعدم التجديد، يجوز تقديم التوصيات ذات الصلة، التي ٤النظامية م ت/
 أبدتها المديرة العامة، إلى المجلس التنفيذي في أي دورة من دوراته.

إأ معهد أو مركز من  ٢تحويل معهد أو مركز من الفئة : ال توجد إجراءات متفق عليها لتغيير الوضع - ٦ ٤حاء 
 .١الفئة 
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 ١المرفق 

 الخطوط التوجيهية المتعلقة بإنشاء المعاهد والمراكز
 )٢التي تعمل تحت رعاية اليونسكو (الفئة 

ت اخلاصة بذلك، ) والرتتيبا٢ينبغي أن تكون عملية إنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  - ١
 وتعاون هذا املعاهد واملراكز مع اليونسكو منسجمة مع اخلطوط التوجيهية التالية:

إذا كانت  يراعى يف الطرائق املتبعة إلقامة عالقات بني اليونسكو واملعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعايتها ما - ٢
 املن مة قد شاركت يف إنشاء هذا املعاهد واملراكزو

 إجراءات اإلنشاء املراحل األربع اآلتية: وتشمل - ٣

 تقديم طلب إلى اليونسكو التخاذ اإلجراء الالزم )١(

صادرًا عن دولة عضو أو جمموعة من الدول األعضاء وأن يتضمن  الكتابي جيب أن يكون هذا الطلب
 اإليضاحات الضرورية املتعلقة مبا يلي:

 أهداف املعهد أو املركز املقرتح ووظائفه؛ •

 القانوين احلايل أو املقبل (وخاصة من وجهة ن ر تشريع الدولة اليت سيُنشأ فيها)؛ وضعه •

 طريقة إدارته؛ •

أسلوب متويله (مصدر مواردا املختلفة وأهليته القانونية لتلقي موارد مثل اإلعانات واهلبات والوصايا، أو  •
 املدفوعات ن ري تقدمي اخلدمات)؛

نوع التعاون املنشود مع اليونسكو وطبيعته (كاملشاركة يف األنشطة وتشاطر املعارف والتعاون الربناجمي وما إأ  •
 ذلك)؛

مسؤوليات كل من الدولة العضو أو الدول األعضاء املعنية واملن مة (االلتزامات اخلاصة بكل طرف حيال  •
 املعهد/املركز وأنشطته)؛

ألعضاء املعنية باختاذ التدابري الضرورية إلنشاء املعهد أو املركز (إذا مل يكن قد تعهد الدولة العضو أو الدول ا •
 أنشئ بعد) أو تكييف وضعه القانوين إذا اقتضى األمر ذلكو

 

 



37 C/18 Part I  
Annex – page 10 

 

 إجراء دراسة جدوى )٢(

حالما يتلقى المدير العام اقتراحًا كتابيًا توجهه دولة عضو أو دول أعضاء لمنح مركز أو معهد صفة   (أ)
إلى المعلومات المتاحة بالتشاور مع مساعد المدير استنادًا ، يقوم بتقييم الطلب ٢من الفئة  كيان

 العام ويحدد ما إذا كان يتعين على قطاع البرنامج المعني إجراء دراسة جدوى.

 لنظر فيإلى اوإذا ما قرر المدير العام إجراء دراسة جدوى، ُتدعى الدولة أو الدول األعضاء المعنية  (ب)
تحمل جميع التكاليف المترتبة على إعداد دراسة الجدوى أو تحديد مصادر أخرى خارجة عن 

 ضوء القيود المفروضة على موارد المنظمة. علىالميزانية لتغطية هذه التكاليف، 

، عند استعراض االقتراحإلى وحيثما توجد هيئة دولية حكومية أو هيئة فرعية قائمة، ُتدعى هذه الهيئة  (جـ)
توصية إلى  ، وتقدمبغية تحديد ما إذا كان يندرج في اإلطار المعني واالستراتيجية القطاعية قتضاء،اال

 المدير العام بشأن ما إذا كان ينبغي إجراء دراسة الجدوى.

 ما يلي:تركز على إجراء هذا الدراسة اليت جيب أن  مسؤوليةأمانة اليونسكو تتوأ و

وغايات اليونسكو املبينة يف من جهة، بني أنشطة املعهد أو املركز  حةإقامة صلة برنامجية واض العالقات •
، بما في ذلك األولويتان وأولوياته برناجمها االسرتاتيجية وأهداف ، وكذلك أولوياتميثاقها التأسيسي

تسعى إأ حتقيقها من خالل  واألهداف اليت ؛فضًال عن أولويات البرنامج القطاعية ،لليونسكو العامتان
 ؛يذ ذلك الربنامج، من جهة أخرىتنف

 نطاق أنشطة املعهد/املركز املقرتح، وأهلية املعهد/املركز وقدرته على حتقيق أهدافه؛ •

تأثري املعهد أو املركز ومواءمته على الصعيد العاملي أو اإلقليمي أو دون اإلقليمي أو األقاليمي (احلقيقيان أو  •
ته وأنشطة معاهد أو مراكز أخرى قائمة ذات حماور اهتمام احملتمالن)، وخباصة أوجه التكامل بني أنشط

، في الدول األعضاء متشابة؛ ومسامهته املتوخاة يف تعزيز إسداء املشورة بشأن السياسات، وبناء القدرات
والدور املنوط با  ؛التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ واإلسهام الذي يتعني على اليونسكو تقدميهتعزيز و 

 على املعهد/املركز يف تنفيذ برنامج املن مة)؛ (االعتماد

أو املؤسسات األخرى  ٢احتمال التكامل أو ازدواج اجلهود بني املعهد/املركز وخمتلف الكيانات من الفئة  •
 املشابة اليت أنشأ،ا وتتوأ تشغيلها من مات أخرى تنتمي إأ من ومة األمم املتحدة؛

ركز املقرتح يف قدرة األمانة على االضطالع بالتنسيق الفعال هلذا احتمال تأثري املشاركة مع املعهد/امل •
 ؛٢املعهد/املركز ولغريا من املعاهد/املراكز األخرى من الفئة 
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 االستدامة املالية للمعهد/املركزو •

لمجلس التنفيذي. ويجب استعراضها ليجب أن تضم دراسة الجدوى مشروع اتفاق ومشروع قرار  (د)
 ن خالل القنوات الداخلية المختصة في األمانة.والموافقة عليها م

بهذه يحيد عن االتفاق النموذجي كل عنصر يجب أن تحدد وتوضح دراسة الجدوى صراحة   (هـ)
 االستراتيجية.

 بحث المسألة من قبل المجلس التنفيذي )٣(

مرة واحدة فقط   عام إليهين ر اللس التنفيذي يف دراسة اجلدوى ويف مشروع االتفاق اللذين يقدمهما املدير ال
، وبناء على ذلك يوجه اللس التي تسبق مباشرة الدورة العادية للمؤتمر العام دورة المجلسكل عامين في 

 التوصيات املناسبة إأ املؤمتر العامو

 اتخاذ القرار من قبل المؤتمر العام )٤(

هد أو مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو يف قرار يدرس املؤمتر العام توصية اللس التنفيذي، ويتخذ قرار إنشاء مع
 منفصل يأذن فيه أيضاً للمدير العام بإبرام اتفاق بني اليونسكو واحلكومة أو احلكومات املعنيةو

 ٢شرط الحصول على صفة معهد أو مركز من الفئة  )٥(

ن اليونســكو ، يجــب أن يــدخل االتفــاق الموقــع بــي٢مــن أجــل الحصــول علــى صــفة معهــد أو مركــز مــن الفئــة 
 أي من الطرفين.يقدمه والدولة العضو/الدول األعضاء المعنية حيز النفاذ، وذلك من خالل إشعار كتابي 

ال تنطبق هذا اخلطوط التوجيهية على العالقات بني اليونسكو واملن مات غري احلكومية أو اهليئات اخلاصة اليت  - ٤
عام بشأن عالقات اليونسكو مع املن مات غري احلكومية واملؤسسات ختضع لتوجيهات منفصلة اعتمدها أيضًا املؤمتر ال

 وغريها من اهليئات املشابةو
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 ٢المرفق 

 اتفاق نموذجي بين اليونسكو ودولة عضو معنية بشأن تحديد 
 )٢معهد أو مركز يعمل تحت رعاية اليونسكو (الفئة 

 إن حكومة/دولة ووو

 لثقافة،ومن مة األمم املتحدة للرتبية والعلم وا

 القرار الذي يسعى املؤمتر العام لليونسكو مبوجبه إأ تشجيع التعاون الدويل يف جمال [ووو]، بناء على

املؤمتر العام قد أذن للمدير العام بأن يربم مع حكومة [ووو] اتفاقًا يطابق املشروع الذي عره على املؤمتر  ولما كان
 العام،

 كم املسامهة اليت ستقدم إأ املعهد/املركز املذكور يف إطار هذا االتفاق،يف حتديد الشروط اليت حت ورغبة منهما

 قد اتفقا على ما يلي:

 التعاريف - ١المادة 

 تشري كلمة "اليونسكو" يف هذا االتفاق إأ من مة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةو - ١

 تشري كلمة/عبارة "[ووو]" إأ [ووو] - ٢

 [ووو]" إأ [ووو]تشري كلمة/عبارة " 

 اإلنشاء - ٢المادة 

تتعهد احلكومة بأن تتخذ، يف غضون سنة [ووو]، أي تدابري قد يستوجبها إنشاء معهد/مركز يف [ووو] [أو حتويل 
مؤسسة قائمة إأ معهد/مركز] يعمل حتت رعاية اليونسكو، ويشار إليه فيما يلي باسم "املعهد/املركز"، وذلك طبقاً 

 فاقوألحكام هذا االت

 الغرض من االتفاق - ٣المادة 

الغره من هذا االتفاق هو حتديد الشروط اليت حتكم التعاون بني اليونسكو واحلكومة املعنية، وكذلك احلقوق 
 وااللتزامات املرتتبة عليه بالنسبة إأ الطرفنيو
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 الوضع القانوني - ٤المادة 

 يعد املعهد/املركز هيئة مستقلة عن اليونسكوو ٤,١

تكفل احلكومة/الدولة أن يتمتع املعهد/املركز يف أراضيها باالستقاللية الوظيفية الالزمة لتمكينه من تنفيذ أنشطته  ٤,٢
 وباألهلية القانونية ملا يلي:

 التعاقد؛ -

 اختاذ إجراءات قانونية؛ -

 اقتناء املمتلكات املنقولة واملمتلكات العقارية والتصرف فيهاو -

 تأسيسيالميثاق ال -٥المادة 

 جيب أن حيتوي امليثاق التأسيسي للمعهد/املركز على أحكام تصف بدقة ما يلي:

الوضع القانوين الذي يتمتع به املعهد/املركز، مبوجب الن ام القانوين الوطين، األهلية القانونية الالزمة  (أ)
 يقدمها، واقتناء كل لتمكينه من أداء وظائفه وتلقي األموال، واحلصول على مدفوعات ن ري اخلدمات اليت

 ما يلزمه من أدوات لتسيري شؤونه؛

 بنية إلدارة املعهد/املركز تتيح متثيل اليونسكو داخل هيئته اإلداريةو (ب)

 المهام/األهداف - ٦المادة 

 تتمثل مهام/أهداف املعهد/املركز فيما يلي:

 [ووو] -

 [ووو] -

 [ووو] -

 مجلس اإلدارة - ٧المادة 

 ملعهد/املركز واإلشراف عليه جملس إدارة (أو هيئة مشابة) ُجيدد كل [ووو] سنوات ويتألف من:يتوأ توجيه ا - ١

 ممثل للحكومة املعنية أو من يعني لتمثيله؛ (أ)
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 ٣مـن املـادة  ٢ممثلني للـدول األعضـاء الـيت أرسـلت إأ املعهـد/املركز إخطـاراً بالعضـوية، وفقـاً ألحكـام الفقـرة  (ب)
 بت عن اهتمامها باحلصول على متثيل يف اللس؛، واليت أعر أعالا١٠

 ممثل املدير العام لليونسكوو (جـ)

 يقوم جملس اإلدارة باملهام التالية: - ٢

 إقرار برامج املعهد/املركز لألجلني املتوسط والطويل؛ (أ)

 إقرار خطة العمل السنوية للمعهد/املركز، مبا يف ذلك جدول املوظفني؛ (ب)

التقييم الذايت لفرتة العامني  ريراتقتقريررير السنوية اليت يقدمها إليه مدير املعهد/املركز، وبضمنها دراسة التقا (جـ)
 بشأن إسهام املعهد/املركز يف حتقيق أهداف برنامج اليونسكو؛

توفير دفاتر  ورصد عملية دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمعهد/المركز (د)
 اسبة الالزمة إلعداد البيانات المالية؛المح

اعتماد القواعد واللوائح وحتديد اإلجراءات املالية واإلدارية واإلجراءات املتعلقة بإدارة شؤون موظفي  )هـد(
 املعهد/املركز وفقاً لقوانني البلد؛

 ملعهد/املركزوالبت يف مسألة مشاركة املن مات الدولية احلكومية واهليئات الدولية يف أنشطة ا )وهـ(

جيتمع جملس اإلدارة يف دورة عادية تعقد يف آجال منت مة، بواقع مرة واحدة على األقل يف كل سنة تقوميية؛  - ٣
وجيتمع يف دورة استثنائية إذا دعاا رئيسه إأ االنعقاد، بناء على مبادرة منه أو على طلب من املدير العام لليونسكو، أو 

 من [ووو] أعضائهو

 جملس اإلدارة اعتماد ن امه الداخليو وتقوم احلكومة واليونسكو بتحديد اإلجراءات اليت تتبع يف االجتماع يتوأ - ٤
 األولو

 مساهمة اليونسكو - ٨المادة 

ميكن أن تُقدم اليونسكو، عند االقتضاء، عوناً يف شكل مساعدة تقنية يف أنشطة املعهد/املركز، على حنو يتفق مع  - ١
 اف االسرتاتيجية لليونسكو، من خالل ما يلي:الغايات واألهد

 تقدمي مساعدة خربائها يف جماالت ختصص املعهد/املركز؛ (أ)

 [و/أو]
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االخنراط عند االقتضاء، يف عمليات تبادل مؤقت للموظفني، على أن يبقى املوظفون املعنيون مدرجني يف   (ب)
 كشوف مرتبات املن مات اليت أوفد،م؛

 [و/أو]

عض موظفيها بصورة مؤقتة وفقًا ملا يقررا املدير العام بصفة استثنائية، إذا سوّغ تلك اإلعارة تنفيذ إعارة ب (جـ)
 نشاط/مشروع مشرتك يتعلق بأحد الاالت ذات األولوية االسرتاتيجية يف الربنامج؛

مج وميزانية اليونسكو، يف مجيع احلاالت املذكورة أعالا، ال تقدم هذا املساعدة إال يف إطار ما ينص عليه برنا - ٢
 وتوفر اليونسكو للدول األعضاء كشفاً عن احلسابات املتعلقة باستخدام املوظفني والتكاليف ذات الصلةو

 مساهمة الحكومة - ٩المادة 

 توفر احلكومة مجيع املوارد املالية و/أو العينية الضرورية إلدارة وتشغيل املعهد/املركز على النحو السليمو - ١

 هد احلكومة مبا يلي:تتع - ٢

 تزويد املعهد/املركز بـ [ووو]؛ (أ)

 [و/أو]

 حتمل كل أعباء [صيانة املبىن، اخل [ووو]؛ (ب)

 [و/أو]

 تقدمي مسامهة إأ املعهد/املركز قدرها [ووو]؛ (جـ)

 [و/أو]

 توفري املوظفني اإلداريني الالزمني ألداء املعهد/املركز ملهامه، والذين يشملون: [ووو]و (د)

 المشاركة - ١٠المادة 

يشجع املعهد/املركز مشاركة الدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني إليها ممن يرغبون يف التعاون معه من  - ١
 منطلق اهتمامهم املشرتك بأهداف املعهد/املركزو

ة يف أنشطة املعهد/املركز، وفقا ترسل الدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني إليها اليت ترغب يف املشارك - ٢
ألحكام هذا االتفاق، إخطارًا بذا املعىن إأ املعهد/املركزو ويعلم املدير العام األطراف يف هذا االتفاق والدول 

 األعضاء األخرى بتسّلم هذا اإلخطاراتو
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 المسؤولية - ١١المادة 

نسكو، فإن املن مة غري مسؤولة من الناحية القانونية عن أفعال ملا كان املعهد/املركز مستقًال من الناحية القانونية عن اليو 
املعهد/املركز أو عن امتناعه عن الفعل، كما ال ختضع ألي إجراء قانوين وال تتحمل إزاءا أي التزامات من أي نوع، مالية  

 .كانت أو غري مالية، باستثناء ما نص عليه صراحة يف أحكام هذا االتفاق

 مالتقيي - ١٢المادة 

 جيوز لليونسكو أن ُجتري يف أي وقت تقييماً ألنشطة املعهد/املركز بغية التحقق مما يلي: - ١

 ليونسكولبرنامج الليونسكوإذا كان املعهد/املركز يوفر إسهامًا ملموسًا يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية  (أ)
(البرنامج  ٥م األربعة للوثيقة م/والنتائج المنشودة منه التي تتوافق مع الدورة البرنامجية ذات األعوا

وما يرتبط بهما من أولويات وموضوعات للمنظمة األولويتان العامتان والميزانية)، بما في ذلك 
 ؛قطاعية أو برنامجية

 إذا كانت األنشطة اليت يضطلع با املعهد/املركز بالفعل تتفق مع األنشطة املبينة يف هذا االتفاقو (ب)

في تحقيق األهداف  ٢االتفاق، تجري اليونسكو تقييماً إلسهام المعهد/المركز من الفئة  بغية استعراض هذا - ٢
 .تمويل هذا التقييم البلد المضيف أو المعهد/المركزعلى أن يتولى االستراتيجية لبرنامج اليونسكو، 

 تتعهد اليونسكو مبوافاة احلكومة يف أقرب وقت ممكن بتقرير عن أي تقييم جتريهو - ٣ ٢

حيتفظ كل من الطرفني املتعاقدين حبقه يف إ�اء هذا االتفاق أو طلب تعديل مضمونه على ضوء نتائج أي  - ٤ ٣
 .١٨١٧و  ١٧١٦تقييم يتم إجراؤا، وذلك طبقاً ملا تنص عليه املادتان 

 استخدام اسم اليونسكو وشعارها - ١٣المادة 

وو وميكنه من مث أن يتبع امسه بعبارة "يعمل حتت رعاية جيوز للمعهد/للمركز أن ُيشري إأ عالقته مع اليونسك - ١
 اليونسكو"و

يُرّخص للمعهد/للمركز بأن يستخدم شعار اليونسكو أو صيغة منه كعالمة مميزة يف أوراقه ووثائقه، مبا فيها الوثائق  - ٢
 اإللكرتونية وصفحات الويب، وفقاً للشروط اليت حدد،ا اهليئتان الرئاسيتان لليونسكوو
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 بدء نفاذ االتفاق - ١٤المادة 

يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ، بعد أن يوقعه الطرفان وأن خيطر أحدمها اآلخر كتابة باستكمال مجيع اإلجراءات الرمسية 
املطلوبة هلذا الغره مبوجب القانون الداخلي [للبلد] والن م الداخلية لليونسكوو ويعترب تاريخ تسلم آخر إشعار هو 

 ل االتفاق حيز النفاذوتاريخ دخو 

 مدة االتفاق - ١٥المادة 

ويجدد  ويعترب جمددًا تلقائياً  .،ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ ست سنوات [ وو ] سنة يربم هذا االتفاق لفرتة
يد إلى نتائج تقييم عملية التجد استناداً  االتفاق لدى توصل األطراف إلى اتفاق وإبداء المجلس التنفيذي تعليقاته

 .١٦ما مل ينهه أحد الطرفني وفقاً ألحكام املادة  التي يقدمها المدير العام.

 إنهاء االتفاق - ١٦المادة 

 حيق ألي من الطرفني إ�اء االتفاق من جانب واحدو - ١

رسله يصبح اإل�اء ساري املفعول بعد ُمضي [ووو] يوماً على تاريخ تسلم أحد الطرفني املتعاقدين اإلخطار الذي أ - ٢
 إليه الطرف اآلخر بذا الشأنو

 تعديل االتفاق - ١٧المادة 

 بني اليونسكو واحلكومةوالكتابي جيوز تعديل هذا االتفاق باالتفاق 

 تسوية الخالفات - ١٨المادة 

يُعره أي خالف ينشأ بني اليونسكو واحلكومة املعنية بشأن تفسري أو تطبيق هذا االتفاق، يف حال تعّذر حله  - ١
طريق التفاوه أو أي وسيلة مالئمة أخرى يتفق عليها الطرفان، على هيئة حتكيم تتكون من [ووو] أعضاء الختاذ عن 

 قرار �ائي بشأنه [ووو]

يقوم [ممثل احلكومة] بتعيني أحدهم، ويقوم املدير العام لليونسكو بتعيني الثاين، ويتوأ هذان احملكمان اختيار 
يئة التحكيمو وإذا تعذر على احملكمني األولني االتفاق على احملكم الثالث، يتوأ احملكم الثالث، الذي سيرتأس ه

 رئيس حمكمة العدل الدولية تعيني احملكم الثالثو

 يكون قرار هيئة التحكيم �ائياًو - ٢
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 وّقع املمثالن املذكوران أدناا على هذا االتفاقو وإثباتاً لما تقدم،

 باللغات [ووو]، بتاريخ [ووو]يف [ووو] نسخة باللغتني/ ُحرر

 عن من مة األمم املتحدة
 للرتبية والعلم والثقافة

 عن احلكومة
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 ٣المرفق 

 ٢الخطوط التوجيهية إلجراءات عملية تقييم تجديد المعاهد والمراكز من الفئة 
 التي تعمل تحت رعاية اليونسكو

  الخلفية

و وتعمل هذا املعاهد واملراكز يف جماالت اختصاصها ٢الفئة أنشأت اليونسكو عددًا من املعاهد واملراكز من  - ١
اور للخربة واالمتياز على املستويني اإلقليمي والدويل مكرسة لتقدمي املساعدة واخلدمات التقنية إأ حمبوصفها مراكز و 

ذا السياق، من املتوقع الدول األعضاء والشركاء يف التعاون وكذلك إأ شبكة املكاتب امليدانية التابعة لليونسكوو ويف ه
إسهاماً مباشراً يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية لربنامج املن مة وتنفيذ االسرتاتيجية  ٢أن تسهم املعاهد واملراكز من الفئة 

 ووفقًا هلذا االسرتاتيجية، يلزم إجراء الوثيقةوهذا على النحو الوارد يف  ٢الشاملة واملتكاملة للمعاهد واملراكز من الفئة 
استعراه رمسي قبل اختاذ قرار يقضي بتجديد اتفاق قائمو ويرد نص األحكام ذات الصلة من هذا االسرتاتيجية أدناا 

 لتيسري الرجوع إليهاو

 :عمليات االستعراه والتقييم الدورية - ٣ألف  -٢

اتو وجيوز للمدير العام ملدة زمنية حمددة ال تتجاوز ست سنو  ٢يُربم اتفاق إنشاء معهد أو مركز من الفئة  -٣,١ألف 
، وعلى ضوء التقييم ٣,٣وألف  ٣,٢أن جيدد االتفاق على ضوء االستعراه املشار إليه يف الفقرة ألف 

 .بت اللس التنفيذي يف هذا األمر وبعد ٣,٤املشار إليه يف الفقرة ألف 

جراء استعراه ألنشطة املعاهد يقوم املدير العام، قبل انتهاء مدة االتفاق بستة أشهر على األقل، بإ -٣,٢ألف 
وإلسهامها يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية لربنامج املن مة ويف تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة باملعاهد واملراكز 

 .واليت وافق عليها املؤمتر العام ٢من الفئة 

تنفيذ الربنامج  بشأنالتنفيذي العام نتائج هذا االستعراه يف التقرير الذي يقدمه إأ اللس  سيدرج املدير -٣,٣ألف 
يعمل حتت رعاية  ٢مشفوعة بتوصيات عما إذا كان ينبغي اإلبقاء على صفة معهد أو مركز من الفئة 

قيد االستعراه، يتوأ اللس التنفيذي  كل معهد ومركزاليونسكو أو إ�اؤها أو جتديدهاو وفيما خيص  
 مسؤولية إ�اء أي اتفاق معه أو عدم جتديداو

بغية تيسري عمليات االستعراه، يقوم مرفق اإلشراف الداخلي أثناء عمليات التقييم اليت يعتزم إجراءها  -٣,٤ألف 
املعنية يف حتقيق أهداف الربنامج  ٢ألهداف الربنامج االسرتاتيجية بالن ر يف إسهام معاهد ومراكز الفئة 

 االسرتاتيجية قيد االستعراهو
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 الغرض

العام بشأن ما إذا كان  املديرلية استعراه أساسًا لتوصيات القطاعات الربناجمية إأ سُتستخدم نتيجة كل عم - ٣
 .٢ينبغي جتديد اتفاق مع معهد أو مركز من الفئة 

وستتم مشاطرة نتيجة كل عملية استعراه مع املعهد/املركز قيد االستعراه والدولة أو الدول األعضاء املعنية،  - ٤
)، ٣وم/ ٤ت/ يقدم، مرة كل عامني، إأ اللس التنفيذي بشأن تنفيذ الربنامج (التقريران موإدراجها يف التقرير الذي 

من االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملةو وسيكون تقرير كل عملية  ٤,٢-باء وذلك على النحو املنصوص عليه يف الفقرة
 استعراه متاحاً أيضاً على موقع القطاع املعينو

 النطاق

استعراه وإعداد تقرير بري (اخلرباء) املسؤول عن إجراء قيق غاية االستعراه املبينة أعالا، سرياعي اخلسعيًا إأ حت - ٥
 العوامل التاليةو ،تسق مع آليات اليونسكو لتقدمي التقاريرم

مع ما إذا كانت األنشطة اليت يقوم با املعهد/املركز فعليًا تتطابق مع األنشطة احملددة يف االتفاق املوقع  (أ)
 اليونسكو؛

جدوى برامج املعهد/املركز وأنشطته يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية لربنامج اليونسكو واألولويات  (ب)
 املشرتكة بني القطاعات، على النحو احملدد يف االتفاق؛أو  القطاعيةو واملوضوعات الربناجمية 

 نة؛فعالية برامج املعهد/املركز وأنشطته يف حتقيق أهدافه املعل (جـ)

جودة التنسيق والتفاعل مع اليونسكو، يف املقر وامليدان (مبا يف ذلك مكاتب اليونسكو امليدانية واللجان  (د)
املعنية باملوضوعات ذا،ا فيما يتعلق  ٢و١الوطنية لليونسكو)، ومع غريها من املعاهد/املراكز من الفئتني 

 بتخطيط الربامج وتنفيذها؛

 يمت مع وكاالت حكومية، وشركاء من القطاعني العام واخلاص واجلهات املاحنة؛جودة الشراكات اليت أق (هـ)

 مبا يف ذلك آليات اإلدارة واحلوكمة واملساءلة؛ ،طبيعة الرتتيبات التن يمية وجود،ا (و)

اق قاعدة املوارد البشرية واملالية وجودة اآلليات والقدرات فضًال عن الفرص واملخاطر احملددة يف هذا السي (ز)
 بغية ضمان استدامة القدرة املؤسسية وقابليتها على االستمرار؛

عملية تعبئة املوارد اخلارجة عن امليزانية ومدى متاشي هذا األموال اخلارجة عن امليزانية مع األهداف  (حـ)
 االسرتاتيجية لربنامج اليونسكوو
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 األدوار والمسؤوليات

مسؤولية إدارة عملية االستعراه وتنسيقهاو ومن مث، ينبغي هلا أن  ٢تتوأ جهات التنسيق القطاعية من الفئة  - ٦
تقوم، بالتشاور مع مرفق اإلشراف الداخلي، بتحديد اختصاصات هذا اجلهات بدعم من مرفق اإلشراف الداخلي، 

إجراء االستعراه مسؤولية  سيتوأ اخلبري (اخلرباء) املختارواختيار خرباء مستقلني إلجراء االستعراه وإعداد التقريرو و 
لتقرير بالتشاور مع جهة التنسيق النسخة اخلتامية من او وستعد االختصاصات اليت عهدت إليهوإعداد التقرير استناداً إأ 

القطاعية ومكتب التخطيط االسرتاتيجي ومرفق اإلشراف الداخليو وستن ر جلنة استعراه قطاعية يف نتائج االستعراه 
سيقوم املدير العام (املديرة العامة) عقب ذلك بتوفري و  ذا كان ينبغي جتديد اتفاق قائم أو إ�اؤاوا إمبوصي املدير العام يو 

إأ اللس التنفيذي  التقرير الذي يقدمهنتائج عمليات االستعراه هذا اليت تشمل تأييد جتديد اتفاق حمدد أو رفضه يف 
املقدمة إأ أي هيئة فرعية كما هو حمدد يف االسرتاتيجيات  ) (والتقارير٣وم/ ٤بشأن تنفيذ الربنامج (الوثيقتان م ت/

املدير العام على موافقة اللس التنفيذي كي يتسىن له جتديد اتفاق ماو وإذا قرر اللس  لوجيب أن حيصالقطاعية)و 
 .القرار بذا تبلغ الدولة أو الدول األعضاء املضيفة على النحو الواجب ،أو عدم جتديدا التنفيذي إ�اء االتفاق

إلدراج نتيجة عملية  ٢وسيتوأ مكتب التخطيط االسرتاتيجي مهمة التنسيق مع جهة التنسيق املعنية من الفئة  - ٧
الذي يقدمه، مرة كل عامني، إأ اللس التنفيذي بشأن تنفيذ الربنامج  لع با يف تقرير املدير العاماالستعراه اليت اضطُ 

 ).٣وم/ ٤(الوثيقتان م ت/

 يق االستعراضفر 

سيتألف فريق االستعراه من خبري أو خرباء مستقلني ختتارهم جهة التنسيق القطاعية بالتشاور مع مرفق اإلشراف  - ٨
السري الذاتية للخرباء سجًال جيداً يف جمال خربة املعهد/املركز ويف املمارسات اخلاصة بالتقييمو   ويتعني أن ت هرالداخليو 

 دور اليونسكو وبراجمهاو عنمعارف مفصلة  يكون لديهمأن كما ُيستحسن للغاية 

 وثائق المعلومات األساسية

 /املركز الوثائق التالية لفريق االستعراه:املعهدوسيتيح  - ٩

 نسخة من االتفاق القائم بني الدولة العضو واليونسكو إلنشاء املعهد/املركز؛ •

لذايت وتصدر مرة كل عامني بشأن ما قدم من إسهام يف تقارير مرحلية سنوية وتقارير تستند إأ ن ام التقييم ا •
 حتقيق أهداف برنامج اليونسكو؛

 املراجعة املستقلة الدورية للبيانات املالية؛تقارير  •

 قائمة املوظفني؛ •
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 قائمة املطبوعات الرئيسية؛ •

 قائمة اجلهات املاحنة والشركاء يف املشروعات؛ •

 حماضر جلسات جملس اإلدارة؛ •

  الدول األعضاء؛الدعم املقدم إأ •

 تقارير املراجعة والتقييم املتاحة؛ •

برامج مع املعنية باملوضوعات ذا،ا و  ٢من الفئة  األخرى املعاهد/املراكز الربط الشبكي معسجل إلجنازات  •
 اليونسكوو

 األنشطة

نتائج والتوصيات مشروع تقرير االستعراه: تتيح عملية إعداد مشروع تقرير االستعراه وقتًا كافيًا ملناقشة ال -١٠
، مبا يف ذلك احلكومة أو احلكومات اليت باملوضوعاملقرتحة مع قطاعات اليونسكو الربناجمية املعنية واألطراف املعنية 

 وكذلك مع املعهد/املركز ذاتهو ٢اقرتحت منح املعهد/املركز صفة الفئة 

 ما يلي: علىبنية التقرير اخلتامي  وينبغي أن تشتمل -١١

 صفحات كحد أقصى)؛ أربعفيذي (امللخص التن •

 غاية االستعراه؛ •

 نطاق االستعراه؛ •

 املنهجية؛ •

 النتائج؛ •

 ؛التوصية •

 .مجع البيانات، والوثائق الرئيسية املطلع عليها، واالختصاصات) ووسائل(اليت تتضمن قائمة باملقابالت،  املالحق •

 حيرر التقرير باللغة اإلجنليزية و/أو الفرنسيةوو  -١٢

 تيالدعم اللوجس

األمانة وأماكن املكاتب  الذي تقدمهينبغي أن يتحمل املعهد/املركز قيد االستعراه تكاليف السفر واملواد والدعم  -١٣
وطباعة الوثائقو وييسر قطاع الربنامج املعين يف اليونسكو عملية  تاالتصاالعلى الصعيد احملليو ويتوأ اخلرباء مسؤولية 

 خالل تقدمي أية معلومات هامةواالستعراه، قدر اإلمكان، من 
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 الميزانية

راعية إأ الن ر يف حتمل العضاء األدول الالعضو أو  دولةالقيد االستعراه أو  ٢يُدعى املعهد/املركز من الفئة  -١٤
أ إاخلبري (اخلرباء)، أو  اليت تشمل تكاليف بعثة ، مبا يف ذلكاالستعراهمجيع التكاليف املتعلقة بإعداد عملية 

 عملية االستعراه من خالل موارد خارجة عن امليزانيةو غطية تكاليفتإمكانات  ستكشافا

 الجدول الزمني

االتفاقو وستحدد جهة التنسيق القطاعية  دةمُجترى عملية االستعراه يف فرتة أقصاها ستة أشهر قبل انتهاء  -١٥
بعثة ، مدة ذلك بالتشاور مع جهة التنسيق احملددة املسؤولة يف امليدان، إن اقتضى األمر ،٢الفئة  ملعنية مبعاهد/مراكزا

 للتقريرو لصيغة النهائيةاار اخلبري (اخلرباء) الذي سيجري االستعراه والوقت املخصص إلصد

 

 طبعت هذا الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 37 ٢٠١٣والثالثون، باريس  السابعةالدورة 
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 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 نيالجزء الثا

 إلدارة المياه الجوفية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، في مونتيفيديو بأوروغواي إقليمياقتراح إنشاء مركز 

 التقديم

 )خامساً ( ١٨ت/ م١٩٠و ١٠٣م/٣٥ ن: القراراالمصدر

إلدارة املياه اجلوفية  ،على أراضيها ،إنشاء مركز إقليميشأن ب أوروغواياستجابًة القرتاح قدمته حكومة : الخلفية
اعتمد اللس الدويل  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركزاً من الفئة  بوصفه ،يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب

، القرار ٢٠١٢يف حزيران/يونيو  العشرينالتابع لليونسكو، يف دورته  احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل
IHP/IC-XX-6 ،اليونسكو يف إعداد الوثائق الالزمة هلذا الغرض لعرضها  مساعدة اً لباوط ذا املركزمرحبًا بإنشاء ه

 أوفدت اليونسكو بعثة لتقييم جدوى إنشاء املركز املقرتح.و على اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو. 

املركز صفة  بشأن املوافقة على منح هذه الوثيقة مشروع قرارتقدم ، )خامساً ( ١٨ت/م ١٩٠عمًال بالقرار : الغرض
 ١٨ت/م ١٩٠وإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع، تقدم الوثيقة  يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢مركز من الفئة 

وصفًا لالقرتاح واستعراضًا للشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركز، كما تعرض املسوغات  اخلامساجلزء 
لمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت لوفقاً  أوروغوايالعلمية واملؤسسية القرتاح 

وكما وافق عليها املؤمتر العام  ،وتصويب ٢٢م/٣٥لوثيقة وردت يف اكما )،  ٢تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 .١٠٣م/٣٥يف قراره 

 .٢الفقرة  القرار المطلوب:
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اجلزء اخلامس املتعلقة باقرتاح إنشاء  ١٨م ت/١٩٠الوثيقة  بعد املائة نيالتسع، يف دورته درا اللس التنفيذي - ١
 وبعد دراسة الوثيقة، يعمل حتت رعاية اليونسكو. مركز إقليمي إلدارة املياه اجلوفية يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب

ز وفقًا للمبادئ واخلطوط التوجيهية دوى إنشاء املركجلاليت تتضمن وصفًا لالقرتاح وحتليًال اجلزء اخلامس  ١٨م ت/١٩٠
 ٢٢م/٣٥كما وردت يف الوثيقة ، و )٢املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

، رحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز ١٠٣م/٣٥قراره  يفوافق عليها املؤمتر العام  كماوتصويب، و 
يف دورته  ،) بأن يوافق املؤمتر العام(خامساً) ١٨م ت/١٩٠أوصى اللس التنفيذي (القرار مث ت رعاية اليونسكو. حت

 ةيأذن للمدير بأن و  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢صفة مركز من الفئة املذكور منح املركز اقرتاح على  ،والثالثني السابعة
 أن إنشاء املركز وتشغيله.أوروغواي بش حكومةبتوقيع اتفاق مع  ةالعام

 املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: يودوعلى ضوء ما تقدم، قد  - ٢

 إن املؤمتر العام،

 )، خامساً ( ١٨م ت/١٩٠و ١٠٣م/٣٥ بالقرارين إذ يذّكر - ١

 للربنامج اهليدرولوجي الدويل احلكوميالذي اعتمده اللس الدويل  IHP/IC-XX-6بالقرار  ويذّكر أيضاً  - ٢
 ،٢٠٢٠ /يونيوحزيراناليت ُعقدت يف  العشرينيف دورته  التابع لليونسكو

 ،الثايناجلزء  ١٨م/٣٧ الوثيقة قد دراو  - ٣

أوروغواي إنشاء مركز إقليمي إلدارة املياه اجلوفية يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب  باقرتاح حكومة يرحب - ٤
لمبادئ واخلطوط لعلى أن يتم ذلك وفقًا  ، يعمل حتت رعاية اليونسكو،مونتيفيديو بأوروغواييف 

وردت يف كما   ،)٢ئة (الف التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو
 ؛١٠٣م/٣٥وافق عليها املؤمتر العام يف قراره  ، وكماوتصويب ٢٢م/٣٥الوثيقة 

قليمي إلدارة املياه اجلوفية يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب يف مونتيفيديو اإلركز امل على إنشاء ويوافق - ٥
يف  التنفيذي كما أوصى بذلك اللس  يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢من الفئة بوصفه مركزًا ، بأوروغواي

 (خامساً))؛ ١٨م ت/١٩٠(القرار  بعد املائة التسعنيدورته 

قليمي إلدارة املياه اجلوفية يف منطقة أمريكا الالتينية اإلركز املللمديرة العامة بتوقيع اتفاق بشأن إنشاء  ويأذن - ٦
 .)٢ئة (الف اليونسكويعمل حتت رعاية بوصفه مركزاً ، والكارييب يف مونتيفيديو بأوروغواي
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37 C/18 Part III 
0Bالثالثاجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B١٩/٧/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 الثالثالجزء 

 إقليمي إلدارة المياه الجوفية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، في مونتيفيديو بأوروغواياقتراح إنشاء مركز 

 التقديم

 (رابعاً) ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥القراران  المصدر:

: استجابًة القرتاح قدمته مجهورية جنوب أفريقيا بشأن إنشاء مركز أفريقي للبحوث املتعلقة بالتغّري العاملي الخلفية
يعمل  ت رعاية اليونسكو، اعتمد اللس الدويل احلكومي  ٢مركزًا من الفئة  بوصفهواملوارد املائية يف بيرتماريتزبرغ 

، IHP/IC-XIX-6، القرار ٢٠١٠، يف دورته التاسعة عشرة يف متوز/يوليو للربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو
وأُوفدت بعثة إىل جنوب  مرحبًا بإنشاء هذا املركز. ومت إجراء مشاورات مع وزارة مجهورية جنوب أفريقيا للشؤون املائية،

 أفريقيا لتقييم جدوى املركز املقرتح.

تقدم هذه الوثيقة مشروع قرار بشأن املوافقة على منح املركز صفة مركز (رابعاً)،  ١٤م ت/١٩١عمًال بالقرار الغرض: 
اجلزء  ١٤م ت/١٩١وإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع، تقدم الوثيقة  يعمل  ت رعاية اليونسكو. ٢من الفئة 

سوغات العلمية الرابع وصفًا لالقرتاح واستعراضًا للشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركز، كما تعرض امل
واملؤسسية لالقرتاح الذي قدمته مجهورية جنوب أفريقيا وفقاً للمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد 

وكما وافق عليها املؤمتر  وتصويب، ٢٢م/٣٥وردت يف الوثيقة كما   )،٢واملراكز اليت تعمل  ت رعاية اليونسكو (الفئة 
 .١٠٣م/٣٥العام يف قراره 

 .٢الفقرة  القرار المطلوب:
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اجلزء الرابع املتعلقة باقرتاح  ١٤م ت/١٩١درا اللس التنفيذي، يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة الوثيقة  - ١
 إنشاء مركز أفريقي للبحوث املتعلقة بالتغّري العاملي واملوارد املائية، يعمل  ت رعاية اليونسكو. وبعد دراسة الوثيقة 

اجلزء الرابع اليت تتضمن وصفًا لالقرتاح و ليًال جلدوى إنشاء املركز وفقًا للمبادئ واخلطوط التوجيهية  ١٤م ت/١٩١
 ٢٢م/٣٥كما وردت يف الوثيقة )،  ٢املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل  ت رعاية اليونسكو (الفئة 

، رحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز ١٠٣م/٣٥قراره  وكما وافق عليها املؤمتر العام يفوتصويب، 
(رابعاً)) بأن يوافق املؤمتر العام، يف دورته السابعة  ١٤م ت/١٩١أوصى اللس التنفيذي (القرار مث   ت رعاية اليونسكو.

رعاية اليونسكو، وبأن يأذن للمديرة العامة يعمل  ت  ٢املركز املذكور صفة مركز من الفئة  والثالثني، على اقرتاح منح
 بتوقيع اتفاق مع مجهورية جنوب أفريقيا بشأن إنشاء املركز وتشغيله.

 وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٢

 إن املؤمتر العام، 

 (رابعاً)، ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ يذّكر - ١

الذي اعتمده اللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل  IHP/IC-XIX-6بالقرار  ويذّكر أيضاً  - ٢
 ،٢٠١٠التابع لليونسكو يف دورته التاسعة عشرة اليت ُعقدت يف متوز/يوليو 

 اجلزء الثالث، ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درا - ٣

فريقي للبحوث املتعلقة بالتغّري العاملي واملوارد املائية يف باقرتاح مجهورية جنوب أفريقيا إنشاء مركز أ يرحب - ٤
على أن يتم ذلك وفقًا للمبادئ واخلطوط  بيرتماريتزبرغ جبنوب أفريقيا، يعمل  ت رعاية اليونسكو،

كما وردت يف   )،٢(الفئة  التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل  ت رعاية اليونسكو
 ؛١٠٣م/٣٥وتصويب، وكما وافق عليها املؤمتر العام يف قراره  ٢٢م/٣٥ يقةالوث

جبنوب  على إنشاء املركز األفريقي للبحوث املتعلقة بالتغّري العاملي واملوارد املائية يف بيرتماريتزبرغ ويوافق - ٥
التنفيذي يف دورته اللس كما أوصى بذلك   يعمل  ت رعاية اليونسكو، ٢من الفئة بوصفه مركزاً أفريقيا، 

 (رابعاً))؛ ١٤م ت/١٩١احلادية والتسعني بعد املائة (القرار 

إنشاء املركز األفريقي للبحوث املتعلقة بالتغّري العاملي واملوارد املائية بشأن للمديرة العامة بتوقيع اتفاق  ويأذن - ٦
 ).٢(الفئة  يعمل  ت رعاية اليونسكوبوصفه مركزاً 
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37 C/18 Part IV 
0Bالرابعاجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B١٩/٧/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 الرابعالجزء 

 المستدامة للموارد المائية،  دولي ألمن المياه واإلدارةاقتراح إنشاء مركز 
 في معهد "كاي واتر" بدايجون، في جمهورية كوريا

 التقديم

 )تاسعاً ( ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥القراران  المصدر:

ألمن املياه واإلدارة  ،على أراضيها ،مركز دويلإنشاء شأن بحكومة مجهورية كوريا  استجابًة القرتاح قدمته: الخلفية
اعتمد اللس الدويل احلكومي للربنامج  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركزاً من الفئة  بوصفه ،املائيةاملستدامة للموارد 

مرحبًا بإنشاء ، IHP/IC-XX-6، القرار ٢٠١٢حزيران/يونيو يف  العشرين، يف دورته التابع لليونسكو اهليدرولوجي الدويل
 الالزمة هلذا الغرض لعرضها على اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو.اليونسكو يف إعداد الوثائق  مساعدة اً لباوط هذا املركز

 بعثة لتقييم جدوى إنشاء املركز املقرتح.اليونسكو دت أوفو 

بشأن املوافقة على منح املركز صفة مركز  هذه الوثيقة مشروع قرارتقدم ، )تاسعاً ( ١٤م ت/١٩١عمًال بالقرار الغرض: 
اجلزء  ١٤م ت/١٩١وإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع، تقدم الوثيقة  اليونسكو.يعمل حتت رعاية  ٢من الفئة 

وصفًا لالقرتاح واستعراضًا للشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركز، كما تعرض املسوغات العلمية  التاسع
لمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد لوفقاً  حكومة مجهورية كوريا واملؤسسية لالقرتاح الذي قدمته

، وكما وافق عليها املؤمتر وتصويب ٢٢م/٣٥لوثيقة وردت يف ا، كما )٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 .١٠٣م/٣٥العام يف قراره 

 .٢الفقرة  القرار المطلوب:



37 C/18 Part IV – page 2 

 

باقرتاح  ةاملتعلق التاسعاجلزء  ١٤م ت/١٩١الوثيقة  ، بعد املائةنيوالتسعاحلادية ، يف دورته درا اللس التنفيذي - ١
  وبعد دراسة الوثيقة ، يعمل حتت رعاية اليونسكو.ألمن املياه واإلدارة املستدامة للموارد املائية مركز دويلإنشاء 
واخلطوط وفقًا للمبادئ التوجيهية دوى إنشاء املركز جلوحتليًال اليت تتضمن وصفًا لالقرتاح  التاسعاجلزء  ١٤م ت/١٩١

ما وردت يف الوثيقة ك،  )٢التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
إىل وضع ، رحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي ١٠٣م/٣٥قراره  يفوافق عليها املؤمتر العام  كماوتصويب، و  ٢٢م/٣٥

يف  ،) بأن يوافق املؤمتر العام)تاسعاً ( ١٤م ت/١٩١(القرار أوصى اللس التنفيذي مث  هذا املركز حتت رعاية اليونسكو.
يأذن بأن و  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢صفة مركز من الفئة املذكور املركز  منحاقرتاح على  ،والثالثني السابعةدورته 
 بشأن إنشاء املركز وتشغيله.حكومة مجهورية كوريا اتفاق مع بتوقيع  ةالعام ةللمدير 

 وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٢

 إن املؤمتر العام، 

 )،اسعاً ت( ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ يذّكر - ١

الذي اعتمده اللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل  IHP/IC-XIX-6بالقرار  ويذّكر أيضاً  - ٢
 ،٢٠١٢و ني/يو حزيراناليت ُعقدت يف  لعشريناالتابع لليونسكو يف دورته 

 ،لرابعااجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درا - ٣

معهد يف  ألمن املياه واإلدارة املستدامة للموارد املائية مركز دويلإنشاء  حكومة مجهورية كورياباقرتاح  يرحب - ٤
لمبادئ لعلى أن يتم ذلك وفقًا  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ،"كاي واتر" بداجيون، يف مجهورية كوريا

 ١ئتان (الف واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو
 ؛١٠٣م/٣٥وافق عليها املؤمتر العام يف قراره  ، وكماوتصويب ٢٢م/٣٥ وردت يف الوثيقةكما  ،)٢و

يف معهد "كاي واتر" بداجيون،  ألمن املياه واإلدارة املستدامة للموارد املائية دويلالركز امل على إنشاء ويوافق - ٥
 اللسكما أوصى بذلك  يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢من الفئة بوصفه مركزًا  ،يف مجهورية كوريا

 )؛)تاسعاً ( ١٤م ت/١٩١ القرار( بعد املائة والتسعنييف دورته احلادية  التنفيذي

يف  ألمن املياه واإلدارة املستدامة للموارد املائية دويلالركز املإنشاء بشأن للمديرة العامة بتوقيع اتفاق  ويأذن - ٦
 .)٢ئة (الف اليونسكويعمل حتت رعاية  بوصفه مركزاً  ،معهد "كاي واتر" بداجيون، يف مجهورية كوريا

 
 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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37 C/18 Part V 
0Bاخلامساجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B١٩/٧/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 الخامسالجزء 

 للتعاون في مجال المياه بالسويددولي اقتراح إنشاء مركز 

 التقديم

 )عاشراً ( ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥القراران  المصدر:

 بوصفه للتعاون يف جمال املياه ،على أراضيها ،إنشاء مركز دويلشأن ب السويداستجابًة القرتاح قدمته حكومة : الخلفية
التابع  احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويلاعتمد اللس الدويل  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركزًا من الفئة 

 مساعدة اً لباوط مرحبًا بإنشاء هذا املركز، IHP/IC-XX-6، القرار ٢٠١٢يف حزيران/يونيو  العشرينلليونسكو، يف دورته 
بعثة  أوفدت اليونسكوو اليونسكو يف إعداد الوثائق الالزمة هلذا الغرض لعرضها على اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو. 

 لتقييم جدوى إنشاء املركز املقرتح.

بشأن املوافقة على منح املركز صفة مركز  ، تقدم هذه الوثيقة مشروع قرار(عاشراً) ١٤م ت/١٩١عمًال بالقرار الغرض: 
اجلزء  ١٤م ت/١٩١وإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع، تقدم الوثيقة  يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢من الفئة 

وصفًا لالقرتاح واستعراضًا للشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركز، كما تعرض املسوغات العلمية  عاشرال
لمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة لوفقًا و  ضافة إىل ذلك،باإلو  السويد.واملؤسسية لالقرتاح الذي قدمته حكومة 

 ،وتصويب ٢٢م/٣٥لوثيقة وردت يف اكما )،  ٢ليونسكو (الفئة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية ا
شروع مل وصفاً  اجلزء العاشر ١٤م ت/١٩١ملحق الوثيقة  قدمي ،١٠٣م/٣٥وكما وافق عليها املؤمتر العام يف قراره 

الذي  معهد املياه الدويل يف ستوكهومل، بني اليونسكو وحكومة السويد و يد عن االتفاق النموذجيحيي ذال ،االتفاق
 املركز بدعم من حكومة السويد. ئسُينش

 .٢الفقرة  القرار المطلوب:
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وملحقها  اجلزء العاشر ١٤م ت/١٩١، الوثيقة  بعد املائةنياحلادية والتسع، يف دورته درا اللس التنفيذي - ١
اجلزء  ١٤م ت/١٩١ الوثيقة تقدم، يعمل حتت رعاية اليونسكو. و للتعاون يف جمال املياه مركز دويلاملتعلقني باقرتاح إنشاء 

دوى إنشاء املركز وفقًا للمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد جلوصفًا لالقرتاح وحتليًال  العاشر
وافق عليها املؤمتر  وكماوتصويب،  ٢٢م/٣٥كما وردت يف الوثيقة ،  )٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

رحب اللس و  .عن االتفاق النموذجياليت حتيد  مشروع االتفاق عناصروملحقه الذي يصف  ١٠٣م/٣٥قرار ال يفالعام 
) بأن يوافق (عاشراً) ١٤م ت/١٩١وأوصى (القرار  التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكو

يعمل حتت رعاية  ٢صفة مركز من الفئة املذكور منح املركز اح اقرت على  ،والثالثني السابعةيف دورته  ،املؤمتر العام
 بتوقيع اتفاق بشأن إنشاء املركز وتشغيله. ةالعام ةيأذن للمدير بأن و  ،اليونسكو

 وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٢

 إن املؤمتر العام، 

 )،عاشراً ( ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ يذّكر - ١

الذي اعتمده اللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل  IHP/IC-XIX-6بالقرار  ويذّكر أيضاً  - ٢
 ،٢٠١٢و ني/يو حزيراناليت ُعقدت يف  العشرينالتابع لليونسكو يف دورته 

 ،اخلامساجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درا - ٣

، معهد املياه الدويل يف ستوكهومليف  للتعاون يف جمال املياه إنشاء مركز دويل باقرتاح حكومة السويد يرحب - ٤
لمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل لعلى أن يتم ذلك وفقًا  يعمل حتت رعاية اليونسكو،

، وتصويب ٢٢م/٣٥يف الوثيقة  وردتكما   ،)٢ئة (الف املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو
 ؛١٠٣م/٣٥وافق عليها املؤمتر العام يف قراره  وكما

اليت  بني اليونسكو وحكومة السويد ومعهد املياه الدويل يف ستوكهومل مشروع االتفاق بعناصر وحييط علماً  - ٥
كما يوضَّح ،  ١٠٣م/٣٥املؤمتر العام يف قراره  هوافق علي الذي ،٢ملراكز الفئة  عن االتفاق النموذجيحتيد 
 ؛اجلزء العاشر ١٤م ت/ ١٩١يف ملحق الوثيقة  ذلك

يعمل حتت رعاية  ٢من الفئة بوصفه مركزاً بالسويد،  للتعاون يف جمال املياه دويلالركز امل على إنشاء ويوافق - ٦
 ١٤م ت/١٩١(القرار  بعد املائة والتسعنييف دورته احلادية  التنفيذي كما أوصى بذلك اللس  اليونسكو،
 (عاشراً))؛

يعمل حتت بوصفه مركزاً  للتعاون يف جمال املياه دويلالركز املللمديرة العامة بتوقيع اتفاق بشأن إنشاء  ويأذن - ٧
 .)٢ئة (الف اليونسكورعاية 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
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37 C/18 Part VI 
0Bلسادسااجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B١٩/٧/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 السادسالجزء 

 لمعارف العلوم الهندسية والتكنولوجيا، في بيجين بالصيندولي اقتراح إنشاء مركز 

 التقديم

 )خامساً ( ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥القراران  :المصدر

مجهورية الصني الشعبية بشأن إنشاء مركز دويل ملعارف العلوم اهلندسية  قدمته بناء على اقرتاح: الخلفية
بعثة  أوفدت اليونسكو ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢ ، بوصفه مركزاً من الفئةوالتكنولوجيا، يف بيجني بالصني

 .املركز املقرتحهذا نشاء دراسة اجلدوى الالزمة إللتقييم 

املوافقة على منح يرمي إىل  مشروع قراراً)، تتضمن هذه الوثيقة خامس( ١٤م ت/١٩١بالقرار عمًال : الغرض
تقدم خلفية املوضوع،  طالع علىتاحة االوإل. حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢صفة مركز من الفئة  املذكور املركز

شروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء لل استعراضاً و لالقرتاح وصفًا  امساجلزء اخل ١٤م ت/١٩١ الوثيقة
ادئ للمبوفقًا الصني الشعبية كما تبني املربرات العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح مجهورية  ،املركز

، كما )٢وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء 
 .١٠٣م/٣٥وافق عليها املؤمتر العام يف قراره  ، وكماوتصويب ٢٢م/٣٥وثيقة ال وردت يف

 .٢الفقرة  :القرار المطلوب
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بإنشاء  ملتعلقةا خلامسااجلزء  ١٤م ت/١٩١، الوثيقة  بعد املائةنياحلادية والتسع، يف دورته درس اللس التنفيذي - ١
يعمل حتت رعاية  ٢، بوصفه مركزًا من الفئة  ملعارف العلوم اهلندسية والتكنولوجيا، يف بيجني بالصني دويل مركز

إنشاء املركز دوى جل وحتليالً اليت تتضمن وصفًا لالقرتاح  اخلامس اجلزء ١٤م ت/١٩١لوثيقة ة ا. وبعد  دراساليونسكو
يف  ، كما وردت)٢التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  وفقاً للمبادئ

، رحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي ١٠٣م/٣٥قراره يف وافق عليها املؤمتر العام  كماو  ،وتصويب ٢٢م/٣٥الوثيقة 
يف دورته  املؤمتر العام بأن يوافق )اً)خامس( ١٤م ت/١٩١(القرار وصى أو  ع هذا املركز حتت رعاية اليونسكوإىل وض

يعمل حتت رعاية اليونسكو وبأن يأذن للمديرة  ٢ة والثالثني على اقرتاح منح املركز املذكور صفة مركز من الفئة بعالسا
 .وتشغيله املركز بشأن إنشاءمجهورية الصني الشعبية اتفاق مع حكومة توقيع العامة ب

 وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٢

 إن املؤمتر العام، 

 )،امساً خ( ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ يذّكر - ١

 ،لسادسااجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس - ٢

ملعارف العلوم اهلندسية والتكنولوجيا يف بيجني  دويل إنشاء مركز الشعبيةمجهورية الصني  باقرتاح يرحب - ٣
بادئ واخلطوط للمعلى أن يتم ذلك وفقًا ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، بالصني

، كما وردت )٢لفئة التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (ا
 ؛١٠٣م/٣٥وافق عليها املؤمتر العام يف قراره  ، وكماوتصويب ٢٢م/٣٥لوثيقة يف ا

بوصفه مركزًا من  ،ملعارف العلوم اهلندسية والتكنولوجيا يف بيجني بالصني دويلال ركزامل على إنشاء ويوافق - ٤
 بعد لتسعنيوااللس التنفيذي يف دورته احلادية  كما أوصى بذلك،  يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة 
 اً))؛سادس( ١٤م ت/١٩١القرار ( املائة

ملعارف العلوم اهلندسية والتكنولوجيا يف بيجني  دويلال ركزامل إنشاءشأن باتفاق للمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥
 ).٢الفئة ( بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو ،بالصني

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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37 C/18 Part VII 
0Bالسابعاجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B١٩/٧/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 بعالساالجزء 

 للتعّلم القائم على معالجة المشكالت في مجال العلوم الهندسية واالستدامة، آلبورغ اقتراح إنشاء مركز 
 في آلبورغ بالدنمارك

 التقديم

 )ثامناً ( ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥: القراران المصدر

للتعّلم القائم على معاجلة املشكالت  إنشاء مركز آلبورغشأن الدمنارك ب مملكة قدمته بناء على اقرتاح: الخلفية
أوفدت اليونسكو  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢يف جمال العلوم اهلندسية واالستدامة، بوصفه مركزًا من الفئة 

 .لتقييم جدوى إنشاء املركز املقرتحبعثة 

 إنشاءاملوافقة على  يرمي إىل مشروع قرار(ثامناً)، تتضمن هذه الوثيقة  ١٤م ت/١٩١بالقرار عمًال : الغرض
طالع على خلفية املوضوع، إلتاحة االو . حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢من الفئة  اً مركز  بوصفه املذكور املركز

كما تبني املربرات العلمية  ،جلدوى إنشاء املركز وحتليالً لالقرتاح وصفاً  مناجلزء الثا ١٤م ت/١٩١ الوثيقة قدمت
بادئ واخلطوط التوجيهية للموفقًا  مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح

لوثيقة ا ، كما وردت يف)٢املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 .١٠٣م/٣٥وافق عليها املؤمتر العام يف قراره  ، وكماوتصويب ٢٢م/٣٥

 .٢: الفقرة القرار المطلوب
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بإنشاء مركز املتعلقة  الثامن اجلزء ١٤م ت/١٩١ئة الوثيقة ادرا اللس التنفيذي يف دورته احلادية والتسعني بعد امل - ١
يعمل حتت  ٢يف جمال العلوم اهلندسية واالستدامة، بوصفه مركزًا من الفئة  آلبورغ للتعّلم القائم على معاجلة املشكالت

إنشاء املركز جلدوى وحتليًال اليت تتضمن وصفًا لالقرتاح  الثامن اجلزء ١٤م ت/١٩١لوثيقة ا ةدراس وبعد. رعاية اليونسكو
، كما )٢التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة واخلطوط  وفقاً للمبادئ

، رحب اللس التنفيذي ١٠٣م/٣٥قراره يف عليها املؤمتر العام وافق  ، وكماوتصويب ٢٢م/٣٥يف الوثيقة  وردت
 )اً)ثامن( ١٤م ت/١٩١املؤمتر العام (القرار افق بأن يو أوصى و  ع هذا املركز حتت رعاية اليونسكوباالقرتاح الرامي إىل وض

سكو وبأن يأذن يعمل حتت رعاية اليون ٢من الفئة  ة والثالثني على اقرتاح منح املركز املذكور صفة مركزبعيف دورته السا
 .وتشغيله املركزبشأن إنشاء  دمناركاتفاق مع حكومة التوقيع للمديرة العامة ب

 وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٢

 إن املؤمتر العام، 

 )،امناً ث( ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ يذّكر - ١

 ،بعالسااجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درا - ٢

مركز آلبورغ للتعّلم القائم على معاجلة املشكالت يف جمال العلوم مملكة الدمنارك إنشاء باقرتاح  يرحب - ٣
على أن ، اليونسكو يعمل حتت رعاية ٢بوصفه مركزًا من الفئة  ،آلبورغ بالدمنارك يف اهلندسية واالستدامة

لمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية ليتم ذلك وفقًا 
وافق عليها املؤمتر العام يف قراره  كماو  ،وتصويب ٢٢م/٣٥لوثيقة ، كما وردت يف ا)٢لفئة اليونسكو (ا

 ؛١٠٣م/٣٥

 ،للتعّلم القائم على معاجلة املشكالت يف جمال العلوم اهلندسية واالستدامة مركز آلبورغ على إنشاء ويوافق - ٤
اللس التنفيذي يف دورته احلادية  كما أوصى بذلك ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 (ثامناً))؛ ١٤م ت/١٩١القرار (  بعد املائةلتسعنيوا

مركز آلبورغ للتعّلم القائم على معاجلة املشكالت يف جمال إنشاء بشأن اتفاق للمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥
 ).٢الفئة ( بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو ،العلوم اهلندسية واالستدامة

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 37 ٢٠١٣والثالثون، باريس  السابعةالدورة 

 

 

  

 

37 C/18 Part VIII 
0Bاجلزء الثامن ١٨م/٣٧ 
1B١٠/٧/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 الجزء الثامن

 اقتراح إنشاء مركز دولي للكيمياء األرضية على الصعيد العالمي في النغفانغ بالصين

 التقديم

 )(ثالثاً  ١٤ت/ م١٩١و ١٠٣م/٣٥ ن: القراراالمصدر

إنشاء مركز دويل للكيمياء األرضية على شأن : بناء على اقرتاح قدمته حكومة مجهورية الصني الشعبية بالخلفية
من بعثة  أوفدتيعمل حتت رعاية اليونسكو يف النغفانغ بالصني،  ٢مركزًا من الفئة  بوصفهالصعيد العاملي 

الكيمياء يف التعاون الدويل يف جمال دراسات  سيتخصصتقييم جدوى إنشاء املركز املقرتح، الذي ل يونسكولا
 .األرضية على الصعيد العاملي

املوافقة على إنشاء هذا  بشأنيقة مشروع قرار )، تتضمن هذه الوث(ثالثاً ١٤م ت/١٩١: عمًال بالقرار الغرض
 استعراضاً و  وصفًا لالقرتاح )(ثالثاً  ١٤م ت/١٩١الوثيقة  تقدمعلى خلفية املوضوع،  االطالع وإلتاحةاملركز. 

لمبادئ واخلطوط لجلدوى إنشاء املركز، كما تعرض املسوغات العلمية واملؤسسية القرتاح احلكومة الصينية وفقًا 
، كما وردت يف )٢ تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت

 .١٠٣م/٣٥وافق عليها املؤمتر العام يف قراره  وتصويب، وكما ٢٢م/٣٥الوثيقة 

 .٢الفقرة  القرار المطلوب:
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املتعلقة باقرتاح  اجلزء الثالث ١٤م ت/١٩١ والتسعني بعد املائة الوثيقة احلاديةدرا اللس التنفيذي يف دورته  - ١
يعمل حتت رعاية  ٢إنشاء مركز دويل للكيمياء األرضية على الصعيد العاملي يف النغفانغ بالصني، بوصفه مركزاً من الفئة 

ح وحتليًال جلدوى إنشاء املركز وفقاً اليت تتضمن وصفًا لالقرتا  اجلزء الثالث ١٤م ت/١٩١ اليونسكو. وبعد دراسة الوثيقة
، كما )٢للمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

، رحب اللس التنفيذي ١٠٣م/٣٥قراره  يفوافق عليها املؤمتر العام  وتصويب، وكما ٢٢م/٣٥وردت يف الوثيقة 
)) بأن يوافق املؤمتر العام (ثالثاً  ١٤/م ت١٩١القرار(أوصى و  لرامي إىل وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكوباالقرتاح ا

يعمل حتت رعاية اليونسكو وبأن يأذن  ٢يف دورته السابعة والثالثني على اقرتاح منح املركز املذكور صفة مركز من الفئة 
 اق مع حكومة مجهورية الصني بشأن إنشاء املركز وتشغيله.للمديرة العامة بتوقيع اتف

 املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: يودوعلى ضوء ما تقدم، قد  - ٢

 إن املؤمتر العام،

 )، (ثالثاً  ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥ بالقرارين إذ يذّكر - ١

 اجلزء الثامن، ١٨م/٣٧ الوثيقة قد دراو  - ٢

على  باقرتاح حكومة مجهورية الصني الشعبية إنشاء مركز دويل للكيمياء األرضية على الصعيد العاملي يرحب - ٣
اخلطوط للمبادئ و أن يتم ذلك وفقًا على ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، أراضيها

وردت يف الوثيقة كما   ،)٢ ةئسكو (الفالتوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليون
 ؛١٠٣م/٣٥ قرارهاملؤمتر العام يف  وتصويب، وكما وافق عليها ٢٢م/٣٥

بوصفه مركزاً ، يف النغفانغ بالصني على إنشاء املركز الدويل للكيمياء األرضية على الصعيد العاملي ويوافق - ٤
بعد والتسعني  احلاديةكما أوصى بذلك اللس التنفيذي يف دورته ،  يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة 

 )؛(ثالثاً  ١٤م ت/١٩١( القرار  املائة

للكيمياء األرضية على الصعيد العاملي بوصفه  للمديرة العامة بتوقيع اتفاق بشأن إنشاء املركز الدويل ويأذن - ٥
 .)٢الفئة ( مركزاً  يعمل حتت رعاية اليونسكو

 
 
 
 
 
 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 37 ٢٠١٣والثالثون، باريس  السابعةالدورة 

 

 

  

 

37 C/18 Part IX 
0Bالتاسعاجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B١٠/٧/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 التاسعالجزء 

 مشاركتهم،ضمان من أجل تنمية قدرات الشباب و  دولي لفنون القتالاقتراح بشأن إنشاء مركز 
 في شونجيو بجمهورية كوريا

 التقديم

 )سادساً ( ١٤ت/ م١٩١و ١٠٣م/٣٥ ن: القراراالمصدر

إلنشاء مركز دويل لفنون القتال من أجل تنمية قدرات كوريا   بناًء على اقرتاح قدمته حكومة مجهورية: الخلفية
  يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢من الفئة  مركزاً يف شوجنيو جبمهورية كوريا، بوصفه  ،مشاركتهمضمان الشباب و 

 أوِفدت بعثة ميدانية لتقييم جدوى إنشاء املركز املقرتح.

، تتنمن هذا الوثيقة مشروق قرار يوصف فيه اللس التنفيذي (سادساً) ١٤م ت/١٩١عمًال بالقرار : الغرض
السادس اجلزء  ١٤م ت/١٩١الوثيقة  تقدمعلى خلفية املوضوق،  وإلتاحة االطالقباملوافقة على إنشاء هذا املركز. 

مجهورية  ة وصفاً هلذا االقرتاح وحتليًال جلدوى إنشاء املركز، كما تعرض املسوغات العلمية واملؤسسية القرتاح حكوم
واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو د لمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهلوفقًا  كوريا

 .١٠٣م/٣٥وافق عليها املؤمتر العام يف قرارا وتصويب، وكما  ٢٢م/٣٥، كما وردت يف الوثيقة )٢(الفئة 

 .٢الفقرة  القرار المطلوب:
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اليت تتنمن  السادساجلزء  ١٤م ت/١٩١ والتسعني بعد املائة الوثيقة احلاديةدرس اللس التنفيذي يف دورته  - ١
مشاركتهم يف شوجنيو جبمهورية  ضمان مركز دويل لفنون القتال من أجل تنمية قدرات الشباب و االقرتاح املتعلق بإنشاء 

اليت السادس اجلزء  ١٤م ت/١٩١وبعد دراسة الوثيقة . يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزاً كوريا، بوصفه 
تتنمن وصفًا لالقرتاح وحتليًال جلدوى إنشاء املركز وفقًا للمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد 

وافق عليها املؤمتر وتصويب، وكما  ٢٢م/٣٥الوثيقة  ، كما وردت يف)٢مل حتت رعاية اليونسكو (الفئة واملراكز اليت تع
مث أوصى  ، رحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامف إىل وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكو.١٠٣م/٣٥قرارا  يفالعام 

قرتاح منح ة والثالثني على ابع)) بأن يوافق يف دورته الساسادساً ( ١٤م ت/١٩١اللس التنفيذي املؤمتر العام (القرار 
 يعمل حتت رعاية اليونسكو وبأن يأذن للمديرة العامة بتوقيع اتفاق مع حكومة ٢املعهد املذكور صفة معهد من الفئة 

 .من أجل إنشاء املركز وتشغيله كوريا مجهورية

 املؤمتر العام النظر يف مشروق القرار التايل: يودوعلى ضوء ما تقدم، قد  - ٢

 إن املؤمتر العام،

 )، اً سادس( ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥ بالقرارين يذّكر إذ - ١

 ،التاسعاجلزء  ١٨م/٣٧ الوثيقة قد درسو  - ٢

جل تنمية قدرات لفنون القتال من أ دولياً  حكومة مجهورية كوريا بأن تنشئ يف أراضيها مركزاً باقرتاح  يرحب - ٣
يعمل حتت رعاية  ٢من الفئة  مركزاً يف شوجنيو جبمهورية كوريا، بوصفه  ،ضمان مشاركتهمو الشباب 

لمبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت لاليونسكو، على أن يتم ذلك وفقاً 
املؤمتر  وتصويب، وكما وافق عليها ٢٢م/٣٥وردت يف الوثيقة كما ،  )٢تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 ؛١٠٣م/٣٥ قراراالعام يف 

بوصفه  ،مشاركتهمضمان لفنون القتال من أجل تنمية قدرات الشباب و على إنشاء املركز الدويل  قويواف - ٤
 احلاديةيف دورته أوصى بذلك اللس التنفيذي  يعمل حتت رعاية اليونسكو، كما ٢مركزًا من الفئة 

 )؛اً دسا(س ١٤م ت/١٩١( القرار  بعد املائةوالتسعني 

لفنون القتال من أجل تنمية قدرات الشباب  للمديرة العامة بتوقيع اتفاق بشأن إنشاء املركز الدويل ويأذن - ٥
 .)٢الفئة ( يعمل حتت رعاية اليونسكوبوصفه مركزاً  ،مشاركتهمضمان و 

 
 
 

 طبعت هذا الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 37 ٢٠١٣والثالثون، باريس  السابعةالدورة 

 

 

  

 

37 C/18 Part X 
0Bالعاشراجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B١٩/٧/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 العاشرالجزء 

 معهد دولي لهندسة الزالزل وعلم الزالزل الهندسي بجامعة "القديسين كيريلس وميثوديوس" اقتراح إنشاء 
 في سكوبيه، بجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 التقديم

 )اً نيثا( ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥: القراران المصدر

معهد دويل هلندسة الزالزل بشأن إنشاء  مقدونيا اليوغسالفية السابقة بناء على اقرتاح قدمته حكومة مجهورية: الخلفية
يعمل  ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، جبامعة "القديسني كرييلس وميثوديوس" يف سكوبيه (IZIIS) وعلم الزالزل اهلندسي
وتقييم نطاق  هاأجرت املديرة العامة دراسة اجلدوى الالزمة بغية تأكيد املعلومات املقدمة في، حتت رعاية اليونسكو

عمل املعهد على وجه التحديد، وأهدافه واسرتاتيجياته ومسألة ربطه مع شبكة من املؤسسات األخرى مبا يتماشى مع 
 وجهة نظر اليونسكو.

 املوافقة على منح املركز(ثانياً)، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يرمي إىل  ١٤م ت/١٩١عمًال بالقرار : الغرض
 الوثيقةتقدم الطالع على خلفية املوضوع، تاحة اوإل. حتت رعاية اليونسكويعمل  ٢ن الفئة صفة مركز م املذكور
كما تبني   ،شروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركزلل استعراضاً لالقرتاح و اجلزء الثاين وصفًا  ١٤م ت/١٩١

مبادئ واخلطوط للوفقًا  يوغسالفية السابقةاملربرات العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح مجهورية مقدونيا ال
وثيقة ال ، كما وردت يف)٢التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 .١٠٣م/٣٥وافق عليها املؤمتر العام يف قراره وكما  وتصويب ٢٢م/٣٥

 .٢: الفقرة القرار المطلوب
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باقرتاح املتعلقة  يناجلزء الثا ١٤م ت/١٩١التنفيذي يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة الوثيقة درس اللس  - ١
، جبامعة "القديسني كرييلس وميثوديوس" يف سكوبيه (IZIIS) معهد دويل هلندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيإنشاء 

جلدوى إنشاء املركز وفقاً وحتليًال وصفًا لالقرتاح اليت تقدم  . وإثر دراسة الوثيقةحتت رعاية اليونسكوبوصفه مركزًا يعمل 
 ، كما )٢التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  واخلطوط للمبادئ

لس التنفيذي باالقرتاح ، رحب ال١٠٣م/٣٥قراره  يفوافق عليها املؤمتر العام كما وتصويب و  ٢٢م/٣٥يف الوثيقة ت ورد
) يف (ثانياً) ١٤م ت/١٩١املؤمتر العام (القرار بأن يوافقمث أوصى  ،الرامي إىل وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكو

يعمل حتت رعاية اليونسكو وبأن يأذن  ٢والثالثني على اقرتاح منح املعهد املذكور صفة معهد من الفئة  ابعةدورته الس
 .بشأن إنشاء املعهد وتشغيله وقيع اتفاق مع حكومة مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقةللمديرة العامة بت

 وعلى ضوء ما تقّدم، قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل: - ٢

 إن املؤمتر العام، 

 )،اً نيثا( ١٤م ت/١٩١و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ يذّكر - ١

 ،العاشراجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس - ٢

معهد دويل هلندسة الزالزل وعلم الزالزل إنشاء  هورية مقدونيا اليوغسالفية السابقةمجباقرتاح  يرحب - ٣
على  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ،جبامعة "القديسني كرييلس وميثوديوس" يف سكوبيه (IZIIS) اهلندسي

املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت بادئ واخلطوط التوجيهية للمأن يتم ذلك وفقًا 
وافق عليها املؤمتر العام يف قراره  ، وكماوتصويب ٢٢م/٣٥وثيقة ، كما وردت يف ال)٢ةرعاية اليونسكو (الفئ

 ؛١٠٣م/٣٥

 كرييلس جبامعة "القديسني (IZIIS) هلندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسي املعهد الدويل على إنشاء ويوافق - ٤
يعمل حتت  ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، وميثوديوس" يف سكوبيه، جبمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 (القرار   بعد املائةلتسعنياللس التنفيذي يف دورته احلادية وا ، كما أوصى بذلكرعاية اليونسكو
 (ثانياً))؛ ١٤م ت/١٩١

  (IZIIS)هلندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسي الدويل ركزاملإنشاء بشأن للمديرة العامة بتوقيع اتفاق  ويأذن - ٥
بوصفه مركزاً ، جبامعة "القديسني كرييلس وميثوديوس" يف سكوبيه، جبمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 .)٢الفئة ( يعمل حتت رعاية اليونسكو

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 37 ٢٠١٣والثالثون، باريس  السابعةالدورة 

 

 

  

 

37 C/18 Part XI 
0Bعشر احلادياجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B٢٩/١٠/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 عشر الحاديالجزء 

 مركز إقليمي للجودة والتمّيز في التعليم العام، في المملكة العربية السعوديةإنشاء اقتراح 

 التقديم

 .(ثانياً) ١٥ت/ م١٩٢(ثانياً) و ١٨م ت/١٩٠و ١٠٣م/٣٥ اتالقرار : المصدر

التعليم للجودة والتمّيز يف  إنشاء مركز إقليمياململكة العربية السعودية بشأن  اقرتاح قدمته حكومةعلى  بناءً : الخلفية
دراسة جدوى بني  ُأجريت يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢بوصفه مركزًا من الفئة ، العام، يف اململكة العربية السعودية

وأوِفدت بعثة تابعة لليونسكو إىل اململكة العربية السعودية يف شباط/فرباير  ٢٠١٢شهَري كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير 
 نشاء املركز يرتكز على أسس تقنية سليمة.للتأكد من أن اقرتاح إ ٢٠١٣

املوافقة  بشأنهذه الوثيقة مشروع قرار  (ثانياً)، تقّدم ١٥ت/ م١٩٢و (ثانياً) ١٨م ت/١٩٠ين : عمًال بالقرار الغرض
استعراضاً  الثايناجلزء  ١٨م ت/١٩٠ م الوثيقةوإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع، تقدّ  املذكور. املركزإنشاء على 

اململكة العربية  حكومة اقرتاحاليت يستند إليها  تبني املسوغاتللشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركز، كما 
التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  وفقاً للمبادئ واخلطوطالسعودية 

. وإضافًة إىل ذلك، ١٠٣م/٣٥وكما وافق عليها املؤمتر العام يف قراره  ،وتصويب ٢٢م/٣٥ وثيقة)، كما وردت يف ال٢
ؤسسية بيئته املو املركز املقرتح سياسات اجلزء الثاين نتائج بعثة اليونسكو اليت أكدت أن  ١٥م ت/١٩٢تعرض الوثيقة 

 .لى أسس سليمةتضمن إنشاء املركز عتركيزه وتوجهه وحمط  هنطاقو 

 .٢ة : الفقر القرار المطلوب
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اجلزء  ١٨م ت/١٩٠تني الوثيق، التسعني بعد املائةالتسعني بعد املائة والثانية و  يهس التنفيذي، يف دورتدرا الل - ١
مركز إقليمي للجودة والتمّيز يف التعليم العام، يف اململكة  باقرتاح إنشاء تنياملتعلق الثايناجلزء  ١٥/م ت١٩٢و الثاين

 اجلزء الثاين ١٨م ت/١٩٠تني الوثيقيعمل حتت رعاية اليونسكو. وبعد دراسة  ٢بوصفه مركزاً من الفئة ، العربية السعودية
 وصفاً لالقرتاح وحتليًال جلدوى إنشاء املركز وفقاً للمبادئ واخلطوط التوجيهية انتتضمنالثاين اللتني اجلزء  ١٥/م ت١٩٢و

 ٢٢م/٣٥وردت يف الوثيقة  كما)،  ٢مل حتت رعاية اليونسكو (الفئة واملراكز اليت تعاملتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد 
 باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز، رّحب اللس التنفيذي ١٠٣م/٣٥ملؤمتر العام يف قراره وتصويب، وكما وافق عليها ا

)) بأن يوافق املؤمتر العام، يف دورته ثانياً ( ١٥م ت/١٩٢(القرار حتت رعاية اليونسكو. وأوصى اللس التنفيذي بعد ذلك 
رعاية اليونسكو، وبأن يأذن للمديرة  تيعمل حت ٢اقرتاح منح املركز املذكور صفة مركز من الفئة والثالثني، على  السابعة
 بشأن إنشاء املركز وتشغيله.اململكة العربية السعودية حكومة بتوقيع اتفاق مع  العامة

 قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل:ضوء ما تقّدم،  وعلى - ٢

 إن املؤمتر العام،

 (ثانياً)، ١٥ت/ م١٩٢(ثانياً) و ١٨م ت/١٩٠و ١٠٣م/٣٥بالقرارات  إذ يذّكر - ١

  ،عشر احلادياجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درا - ٢

يعمل  ،لجودة والتمّيز يف التعليم العاممركز إقليمي ل إنشاءاململكة العربية السعودية باقرتاح حكومة  يرحب - ٣
التوجيهية واخلطوط لمبادئ ل على أن يتم ذلك وفقاً ، يف اململكة العربية السعودية، حتت رعاية اليونسكو

يف الوثيقة  كما وردت ،)٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  املعاهدوتشغيل املتعلقة بإنشاء 
 ؛١٠٣م/٣٥ليها املؤمتر العام يف القرار وافق ع، وكما وتصويب ٢٢م/٣٥

بوصفه مركزاً ، للجودة والتمّيز يف التعليم العام، يف اململكة العربية السعوديةقليمي اإلعلى إنشاء املركز  ويوافق - ٤
والتسعني بعد  الثانيةالتنفيذي يف دورته  اللس بهأوصى  مثلمارعاية اليونسكو،  تيعمل حت ٢من الفئة 

 ))؛ثانياً ( ١٥/م ت١٩٢املائة (القرار 

للجودة والتمّيز يف التعليم العام، يف اململكة قليمي اإلإنشاء املركز للمديرة العامة بتوقيع اتفاق بشأن  ويأذن - ٥
 ).٢(الفئة  رعاية اليونسكو تيعمل حت مركزاً بوصفه ، العربية السعودية

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 37 ٢٠١٣والثالثون، باريس  السابعةالدورة 

 

 

  

 

37 C/18 Part XII 
0Bعشر الثايناجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B٢٩/١٠/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 عشر الحاديالجزء 

 تعليم الكبار، في مصرلمحو األمية و إقليمي  مركزاقتراح إنشاء 

 التقديم

 .لثاً)(ثا ١٥ت/ م١٩٢و ١٠٣م/٣٥ انالقرار : المصدر

وتعليم الكبار  حملو األمية إنشاء مركز إقليميبشأن  مجهورية مصر العربية اقرتاح قدمته حكومة بناًء على: الخلفية
)ASFEC (دت بعثة تقنية يف أوفِ رعاية اليونسكو، يعمل حتت  ٢مبصر، بوصفه مركزًا من الفئة  ، سرس الليانيف

 املقرتح.ء املركز لتقييم جدوى إنشا ٢٠١٣حزيران/يونيو 

يوصي فيه اللس التنفيذي باملوافقة هذه الوثيقة مشروع قرار  (ثالثاً)، تقّدم ١٥ت/ م١٩٢: عمًال بالقرار الغرض
 الثالثاجلزء  ١٥م ت/١٩٢ الوثيقة تقّدموإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع،  .إنشاء املركز املذكور على

 حكومة اقرتاحاليت يستند إليها  تعرض املسوغاتشاء املركز، كما استعراضاً للشروط األساسية الواجب توافرها إلن
التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت  وفقًا للمبادئ واخلطوط مجهورية مصر العربية

يف قراره  وكما وافق عليها املؤمتر العام ،وتصويب ٢٢م/٣٥ )، كما وردت يف الوثيقة٢رعاية اليونسكو (الفئة 
 .١٠٣م/٣٥

 .٢ة : الفقر القرار المطلوب
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املتعلقة باقرتاح  الثالثاجلزء  ١٥/م ت١٩٢الوثيقة ، التسعني بعد املائةالثانية و س التنفيذي، يف دورته درس الل - ١
يعمل حتت  ٢مبصر، بوصفه مركزًا من الفئة  ، سرس الليانيف) ASFEC(وتعليم الكبار  إنشاء مركز إقليمي حملو األمية

استعراضاً للشروط األساسية الواجب توافرها  الثالث اليت تقّدماجلزء  ١٥/ت م١٩٢ . وبعد دراسة الوثيقةرعاية اليونسكو
التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد  مصر وفقاً للمبادئ واخلطوطالذي قدمته  قرتاحاال مسوغات وتبني إلنشاء املركز

وكما وافق عليها املؤمتر  ،وتصويب ٢٢م/٣٥ )، كما وردت يف الوثيقة٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
حتت رعاية اليونسكو. وأوصى  قرتاح الرامي إىل وضع هذا املركزاالبرّحب اللس التنفيذي  ،١٠٣م/٣٥العام يف قراره 

اقرتاح والثالثني، على  )) بأن يوافق املؤمتر العام، يف دورته السابعةثالثاً ( ١٥م ت/١٩٢(القرار اللس التنفيذي بعد ذلك 
حكومة بتوقيع اتفاق مع  رعاية اليونسكو، وبأن يأذن للمديرة العامة تيعمل حت ٢منح املركز املذكور صفة مركز من الفئة 

 بشأن إنشاء املركز وتشغيله. مجهورية مصر العربية

 قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل:لى ضوء ما تقّدم، وع - ٢

  إن املؤمتر العام،

 (ثالثاً)، ١٥ت/ م١٩٢و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ يذّكر - ١

 ،عشر الثايناجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس - ٢

 ،)ASFEC(وتعليم الكبار  حملو األمية مركز إقليميإنشاء  مجهورية مصر العربيةباقرتاح حكومة  يرحب - ٣
التوجيهية  واخلطوطلمبادئ ل اً على أن يتم ذلك وفق،  سرس الليان مبصريفرعاية اليونسكو،  يعمل حتت

يف الوثيقة  كما وردت ،)٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  املعاهدوتشغيل املتعلقة بإنشاء 
 ؛١٠٣م/٣٥ليها املؤمتر العام يف القرار وافق ع، وكما وتصويب ٢٢م/٣٥

 ٢من الفئة بوصفه مركزاً ، سرس الليان مبصريف  ،وتعليم الكبار حملو األميةقليمي اإلعلى إنشاء املركز  ويوافق - ٤
والتسعني بعد املائة (القرار  الثانيةالتنفيذي يف دورته  اللس بهأوصى  مثلمارعاية اليونسكو،  تيعمل حت

 ))؛ثالثاً ( ١٥/م ت١٩٢

سرس الليان يف ، وتعليم الكبار حملو األميةقليمي اإلإنشاء املركز للمديرة العامة بتوقيع اتفاق بشأن  ويأذن - ٥
  ).٢(الفئة  رعاية اليونسكو تمركزاً يعمل حت، بوصفه مبصر

 تصنيعه معاد ورق على الوثيقة هذه طبعت



 المؤتمر العام
 C 37 ٢٠١٣والثالثون، باريس  السابعةالدورة 

 

 

  

 

37 C/18 Part XIII 
0Bعشر الثالثاجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B٢٩/١٠/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 عشر الثالثالجزء 

 ة،يإنشاء المركز الدولي لمعازل المحيط الحيوي المتوسطاقتراح 
 في كاستيات إي ال غورنال بإسبانيا ما ثقافتهما وطبيعتهما،ساحالن توحده

 التقديم

 .)رابعاً ( ١٥ت/ م١٩٢و ١٠٣/م٣٥ انالقرار  :المصدر

ساحالن توحدمها  مركز دويل ملعازل احمليط احليوي املتوسطية،"إنشاء بشأن  مملكة إسبانيااقرتاح قدمته على  بناءً  :الخلفية
عة لليونسكو يف بعثة تاب أوِفدت ال غورنال، بإسبانيا، عاية اليونسكو يف كاستيات إيثقافتهما وطبيعتهما"، يعمل حتت ر 

 ميدانويل يف يف التعاون الد هذا املركز . وسيتخصصرتحتقييم جدوى إنشاء املركز املق ، يف إطار٢٠١٣شباط/فرباير 
 .هذا الاليف يقدم الدعم والتنمية املستدامة يف سياق معازل احمليط احليوي املتوسطية وس محاية البيئة

صفة املذكور  املوافقة على منح املركز بشأنهذه الوثيقة مشروع قرار  تقّدم)، رابعاً ( ١٥ت/ م١٩٢عمًال بالقرار : الغرض
اجلزء  ١٥م ت/١٩٢ م الوثيقةوإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع، تقدّ  يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢مركز من الفئة 

املبينة واملؤسسية واإلدارية العلمية  والرتتيباتلشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء املركز، ا يشمللالقرتاح وصفًا  الرابع
عليها املؤمتر العام وافق اليت و  ،وتصويب ٢٢م/٣٥ الوثيقة لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة الواردة يفوفقاً  إسبانيا اقرتاح يف

 .١٠٣م/٣٥ القراريف يف دورته اخلامسة والثالثني، 

 .٢ة : الفقر القرار المطلوب
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املتعلقة باقرتاح  الرابعاجلزء  ١٥/م ت١٩٢الوثيقة ، التسعني بعد املائةالثانية و س التنفيذي، يف دورته درا الل - ١ 
 ي ال غورنالمركز دويل ملعازل احمليط احليوي املتوسطية، ساحالن توحدمها ثقافتهما وطبيعتهما"، يف كاستيات إ" إنشاء

اليت  الرابعاجلزء  ١٥/ت م١٩٢ . وبعد دراسة الوثيقةرعاية اليونسكويعمل حتت  ٢بإسبانيا، بوصفه مركزًا من الفئة 
املتعلقة بإنشاء وتشغيل  جدوى إنشاء املركز وفقًا للمبادئ واخلطوط التوجيهية ومعلومات عنتتضمن وصفًا لالقرتاح 

وتصويب، وكما وافق عليها  ٢٢م/٣٥وردت يف الوثيقة  كما،  )٢مل حتت رعاية اليونسكو (الفئة املعاهد واملراكز اليت تع
 .حتت رعاية اليونسكو باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركزب اللس التنفيذي رحّ ، ١٠٣م/٣٥ملؤمتر العام يف قراره ا
والثالثني،  وافق املؤمتر العام، يف دورته السابعة)) بأن يرابعاً ( ١٥م ت/١٩٢(القرار اللس التنفيذي بعد ذلك أوصى و 

بتوقيع اتفاق  رعاية اليونسكو، وبأن يأذن للمديرة العامة تيعمل حت ٢اقرتاح منح املركز املذكور صفة مركز من الفئة على 
 بشأن إنشاء املركز وتشغيله. مملكة إسبانياحكومة مع 
   لنظر يف مشروع القرار التايل:قد يود املؤمتر العام اما تقّدم، ضوء على و  - ٢

  إن املؤمتر العام،
 ،)رابعاً ( ١٥ت/ م١٩٢و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ يذّكر - ١
 ،عشر الثالثاجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درا - ٢
 الن توحدمها ثقافتهما وطبيعتهما"مركز معازل احمليط احليوي املتوسطية، ساح"إنشاء  إسبانياباقرتاح  يرحب - ٣

يتفق مع االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة اليت ، إذ إنه رعاية اليونسكويعمل حتت  ٢زًا من الفئة بوصفه مرك
 ؛١٠٣م/٣٥ القرارليها املؤمتر العام يف وافق ع

يف   ،الن توحدمها ثقافتهما وطبيعتهما"مركز معازل احمليط احليوي املتوسطية، ساح"على إنشاء  ويوافق - ٤
 بهأوصى  مثلما، رعاية اليونسكو تيعمل حت ٢من الفئة بوصفه مركزًا سبانيا، بإ كاستيات إي ال غورنال

 ))؛رابعاً ( ١٥/م ت١٩٢والتسعني بعد املائة (القرار  الثانيةالتنفيذي يف دورته  اللس
الن مركز معازل احمليط احليوي املتوسطية، ساح"إنشاء املعد لغرض تفاق االللمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - ٥

 .رعاية اليونسكو تيعمل حت ٢من الفئة مركزاً ، بوصفه حدمها ثقافتهما وطبيعتهما"تو 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 37 ٢٠١٣والثالثون، باريس  السابعةالدورة 

 

 

  

 

37 C/18 Part XIV 
0Bالرابع عشراجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B١٨/١٠/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 الرابع عشرالجزء 
 هرادون بالهندمركز لإلدارة والتدريب في مجال التراث الطبيعي العالمي، في داقتراح إنشاء 

 التقديم

 (خامساً) ١٥م ت/١٩٢و ١٠٣م/٣٥ن االقرار  :المصدر

يشتمل على  "اختاذ إجراءات "طلب بتقدمي ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢٦يف  اهلندحكومة  قيامعلى بناء : الخلفية
يف دهرادون،  اهلادي رتاث الطبيعي العاملي ملنطقة آسيا واحمليطلإلدارة والتدريب يف جمال الإلنشاء مركز  اقرتاح
 ١٥/م ت١٩٢بالنظر يف الوثيقة قام اللس التنفيذي  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢من الفئة  مركزاً  ليكون

 .اجلزء اخلامس ال  تممنت دراسة اجلدو  ال  أعدتا األمانة ومشروع االتفاق اخلاص باملركز 

باملوافقة على إنشاء من هذه الوثيقة مشروع قرار يوصي ، تتم(خامساً) ١٥م ت/١٩٢لقرار با: عمًال الغرض
ولالطالع على خلفية املوضوع، تتممن . يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢باعتباره مركزًا من الفئة  هذا املركز
واستعراضًا للشروط املطلوب استيفاؤها بغية إنشاء املركز هلذا االقرتاح  بياناً  اجلزء اخلامس ١٥م ت/١٩٢الوثيقة

بشأن املبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل وتصويب  ٢٢/م ٣٥ لوثيقةملا يرد يف ا اً وفق ملقرتحا
 .١٠٣م/٣٥ها املؤمتر العام يف قراره وافق علي) ال  ٢املعاهد واملراكز ال  تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 .٢: الفقرة القرار المطلوب
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إنشاء باقرتاح  ةاملتعلق اجلزء اخلامس ١٥م ت/ وثيقةال لثانية والتسعني بعد املائةا يف دورته اللس التنفيذيدرس  - ١
من  مركزاً  ليكون، باهلند يف دهرادون اهلاديرتاث الطبيعي العاملي ملنطقة آسيا واحمليط لإلدارة والتدريب يف جمال المركز 
لالقرتاح وحتليًال  بياناً  تتممن ال  اجلزء اخلامس ١٥م ت/١٩٢ وثيقةال. وبعد دراسة يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة 

املبادئ واخلطوط التوجيهية فيما خيص وتصويب  ٢٢م/٣٥جلدو  إنشاء املركز وفقًا للمبادئ التوجيهية الواردة يف الوثيقة 
) وال  وافق عليها املؤمتر العام مبوجب ٢(الفئة  املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز ال  تعمل حتت رعاية اليونسكو

أوصى  عليه،، رحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز حتت رعاية اليونسكو. و ١٠٣م/٣٥قراره 
منح املركز اح اقرت ة والثالثني على بعسابأن يوافق املؤمتر العام يف دورته ال خامساً)( ١٥م ت/١٩٢القرار ( اللس التنفيذي

 اهلند ةبتوقيع اتفاق مع حكوم ةالعام ةوبأن يأذن للمدير  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢املذكور صفة مركز من الفئة 
 .هبشأن إنشاء املركز وتشغيل

 :التايلوعلى ضوء ما تقدم، قد يرغب املؤمتر العام يف النظر يف مشروع القرار  ≠ ≥

 Ê≈املؤمتر ¨ÂUF�« 

 ،خامساً)(اجلزء ا ١٥م ت/ ١٩٢و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ يذّكر - ١

 ،الرابع عشراجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس - ٢

رتاث الطبيعي العاملي ملنطقة آسيا لإلدارة والتدريب يف جمال المركز إنشاء ب اهلندباقرتاح حكومة  يرحب -٣
على أن يتم ذلك  ،ت رعاية اليونسكويعمل حت ٢الفئة ، بوصفه مركزاً من باهلند يف دهرادون اهلاديواحمليط 
املبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل  وتصويب فيما خيص ٢٢م/٣٥لوثيقة ا ملا يرد يف وفقاً 

 ؛١٠٣م/٣٥) ال  وافق عليها املؤمتر العام يف قراره ٢لفئةاملعاهد واملراكز ال  تعمل حتت رعاية اليونسكو (ا

 اهلاديرتاث الطبيعي العاملي ملنطقة آسيا واحمليط املعين باإلدارة والتدريب يف جمال الركز املإنشاء  ويوافق على - ٤
لثانية االلس التنفيذي يف دورته  على توصية بناءيعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢مركزًا من الفئة باعتباره 

 )؛خامساً ( ١٥م ت/١٩٢(القرار  والتسعني بعد املائة

رتاث الطبيعي املعين باإلدارة والتدريب يف جمال ال ركزاملاق اخلاص بإنشاء بتوقيع االتف ةالعامللمديرة  ويأذن - ٥
 .)٢(الفئة  ومركزاً يعمل حتت رعاية اليونسك وصفهب باهلند يف دهرادون اهلاديالعاملي ملنطقة آسيا واحمليط 

 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 37 ٢٠١٣والثالثون، باريس  السابعةالدورة 

 

 

  

 

37 C/18 Part XV 
0Bاخلامس عشراجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B٢٩/١٠/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 الجزء الخامس عشر

 مركز إقليمي في الجزائر العاصمة لصون التراث الثقافي غير المادي في أفريقياإنشاء اقتراح 

 التقديم

 .(سادساً) ١٥ت/ م١٩٢و ١٠٣م/٣٥ انالقرار  :المصدر

الرتاث الثقايف صون مركز إقليمي، على أراضيها، لإنشاء بشأن  اجلزائر اقرتاح قدمته حكومةعلى  بناءً  :الخلفية
لتقييم  أجرت املديرة العامة دراسة يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢لفئة بوصفه مركزاً من ا، غري املادي يف أفريقيا

 جدوى إنشاء املركز املقرتح.

 املوافقة على منح املركز بشأنهذه الوثيقة مشروع قرار  (سادساً)، تقّدم ١٥ت/ م١٩٢عمًال بالقرار : الغرض
م وإلتاحة االطالع على خلفية املوضوع، تقدّ  سكو.يعمل حتت رعاية اليون ٢صفة مركز من الفئة املذكور 

وصفًا لالقرتاح واستعراضًا للشروط األساسية الواجب توافرها إلنشاء  السادساجلزء  ١٥م ت/١٩٢ الوثيقة
التوجيهية  وفقاً للمبادئ واخلطوطاجلزائر  اقرتاحاليت يستند إليها العلمية واملؤسسية  تعرض املسوغاتاملركز، كما 

 )، كما وردت يف الوثيقة٢املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 .١٠٣م/٣٥عليها املؤمتر العام يف قراره وكما وافق  ،وتصويب ٢٢م/٣٥

 .٢ة : الفقر القرار المطلوب
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املتعلقة باقرتاح  السادساجلزء  ١٥/م ت١٩٢الوثيقة ، التسعني بعد املائةالثانية و س التنفيذي، يف دورته درس الل - ١
 مركز إقليمي لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف أفريقيا، يعمل حتت رعاية اليونسكو. وبعد دراسة الوثيقة إنشاء

 التوجيهيةتتضمن وصفًا لالقرتاح وحتليًال جلدوى إنشاء املركز وفقاً للمبادئ واخلطوط السادس اليت اجلزء  ١٥/ت م١٩٢ 
 ٢٢م/٣٥وردت يف الوثيقة  كما)،  ٢املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 باالقرتاح الرامي إىل وضع هذا املركز، رّحب اللس التنفيذي ١٠٣م/٣٥وتصويب، وكما وافق عليها املؤمتر العام يف قراره 
)) بأن يوافق املؤمتر العام، يف سادساً ( ١٥م ت/١٩٢(القرار اللس التنفيذي بعد ذلك حتت رعاية اليونسكو. وأوصى 

رعاية اليونسكو، وبأن يأذن  تيعمل حت ٢اقرتاح منح املركز املذكور صفة مركز من الفئة والثالثني، على  دورته السابعة
 غيله.بشأن إنشاء املركز وتش حكومة اجلزائربتوقيع اتفاق مع  للمديرة العامة

 قد يود املؤمتر العام النظر يف مشروع القرار التايل:على ضوء ما تقّدم، و  - ٢

 إن املؤمتر العام،

 (سادساً)، ١٥ت/ م١٩٢و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ يذّكر - ١

 ،اجلزء اخلامس عشر ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس - ٢

 يعمل حتت ،الثقايف غري املادي يف أفريقياإنشاء مركز إقليمي لصون الرتاث باقرتاح حكومة اجلزائر  يرحب - ٣
ويتفق مع االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ ، اجلزائر العاصمة)، يف ٢(الفئة رعاية اليونسكو 

الواردة يف ملحق و  ،)٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  التوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهد
 ؛١٠٣م/٣٥ القراروتصويب واليت وافق عليها املؤمتر العام يف  ٢٢م/٣٥الوثيقة 

يعمل ، باجلزائر، بوصفه مركزًا قليمي لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف أفريقيااإلعلى إنشاء املركز  ويوافق - ٤
والتسعني بعد املائة  الثانيةيف دورته التنفيذي  اللس بهأوصى  )، مثلما٢(الفئة  رعاية اليونسكو تحت

 ))؛سادساً ( ١٥/م ت١٩٢(القرار 

قليمي لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف أفريقيا، اإلللمديرة العامة بتوقيع اتفاق بشأن إنشاء املركز  ويأذن - ٥
 ).٢(الفئة  رعاية اليونسكو تمركزاً يعمل حت، بوصفه اجلزائر العاصمةب

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 37 ٢٠١٣والثالثون، باريس  السابعةالدورة 

 

 

  

 

37 C/18 Part XVI 
0Bعشر لسادسااجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B٢٤/١٠/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 عشر السادسالجزء 

 معهد دولي للحوار بين الثقافات والتغطية اإلخبارية المراعية إنشاءاقتراح 
  في أوريغون، الواليات المتحدة األمريكية (IIDCSR) لحساسية النزاعات

 التقديم

 )ثامناً ( ١٥م ت/١٩٢و ١٠٣م/٣٥القراران المصدر: 

بشأن  اً اقرتاحقدمت حكومة الواليات املتحدة األمريكية إىل املديرة العامة  ٢٠١٣ حزيران/يونيو ٢٨يف  الخلفية:
 صفة معهد يف جامعة أوريغون (IIDCSR)حلوار بني الثقافات والتغطية اإلخبارية املراعية حلساسية النزاعات امعهد  منح

 ).٢يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

املعهد  منحباملوافقة على ، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يوصي اً)ثامن( ١٥م ت/١٩٢لقرار عمًال با: الغرض
 ولالطالع على خلفية املوضوع، تتضمن الوثيقةيعمل حتت رعاية اليونسكو.  ٢من الفئة  صفة مركز

واستعراضًا للشروط املطلوب استيفاؤها بغية إنشاء املركز هذا االقرتاح بتفاصيل  بياناً  الثامناجلزء  ١٥م ت/١٩٢
 كومة الواليات املتحدة األمريكية،، وكذلك عرضًا للمسوغات العلمية واملؤسسية اليت استند إليها اقرتاح حاملقرتح

بشأن املبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد وتصويب  ٢٢/م ٣٥ملا يرد يف الوثيقة  اً وفق
 .١٠٣م/٣٥ها املؤمتر العام يف قراره وافق علياليت ) ٢واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 .٢الفقرة  القرار المطلوب:



37 C/18 Part XVI – page 2 

 

باقرتاح إنشاء  ةاملتعلق الثامناجلزء  ١٥م ت/ وثيقةال الثانية والتسعني بعد املائة اللس التنفيذي يف دورتهدرس  - ١
الواليات ب أوريغون جامعة يف (IIDCSR)حلساسية النزاعات  معهد دويل للحوار بني الثقافات والتغطية اإلخبارية املراعية

 بياناً اليت تتضمن  الثامناجلزء  ١٥م ت/١٩٢ وثيقةيعمل حتت رعاية اليونسكو. وبعد دراسة الل املتحدة األمريكية
وتصويب فيما خيص  ٢٢م/٣٥القرتاح وحتليًال جلدوى إنشاء املركز وفقًا للمبادئ التوجيهية الواردة يف الوثيقة بتفاصيل ا

) واليت وافق ٢(الفئة  املبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو
ع هذا املركز حتت رعاية ، رحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل وض١٠٣م/٣٥عليها املؤمتر العام مبوجب قراره 

اقرتاح ة والثالثني على سابعبأن يوافق املؤمتر العام يف دورته ال )اً)ثامن( ١٥م ت/١٩٢القرار يف ( التايلب وأوصى ،اليونسكو
 ةاتفاق مع حكوم بإبرام ةالعام ةوبأن يأذن للمدير  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢منح املركز املذكور صفة مركز من الفئة 

 .هبشأن إنشاء املركز وتشغيل مع جامعة أوريغون، نوايا مشرتكن الواليات املتحدة األمريكية، وبالتوقيع على بيا

 :التايل، قد يرغب املؤمتر العام يف النظر يف مشروع القرار وعلى ضوء املذكور أعاله - ٢

 العام، املؤمترإن 

 اً)،ثامن(١٥م ت/ ١٩٢و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ يذّكر - ١

 ،عشر السادساجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس - ٢

معهد دويل للحوار بني الثقافات والتغطية إنشاء ب الواليات املتحدة األمريكيةباقرتاح حكومة  يرحب - ٣
يعمل ل الواليات املتحدة األمريكيةب أوريغون جامعة يف (IIDCSR)حلساسية النزاعات  اإلخبارية املراعية

املبادئ  وتصويب فيما خيص ٢٢م/٣٥لوثيقة ا ملا يرد يف على أن يتم ذلك وفقاً ، حتت رعاية اليونسكو
) اليت ٢لفئةواخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (ا

 ؛١٠٣م/٣٥وافق عليها املؤمتر العام يف قراره 

 الوثيقة باملالحظات واالستنتاجات اليت خلصت إليها دراسة اجلدوى الواردة يف  حييط علماً و  - ٤
 ؛اجلزء الثامن ١٥م ت/١٩٢

ة احملددة يف على املعايري واملبادئ التوجيهي املقرتحة اليت خيرج فيها املعهدباحلاالت  كذلك علماً  وحييط - ٥
 اجلزء األول؛ ١٨م ت/١٩٠تصويب، وو  ٢٢م/٣٥الوثيقتني 
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حلساسية النزاعات  اإلخبارية املراعيةدويل للحوار بني الثقافات والتغطية العهد املإنشاء  ويوافق على - ٦
(IIDCSR) وذلك على حنو ما يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢مركزًا من الفئة باعتباره  أوريغون جامعة يف

 )؛اً ثامن( ١٥م ت/١٩٢(القرار  الثانية والتسعني بعد املائةاللس التنفيذي يف دورته  أوصى به

الواليات املتحدة األمريكية، وبالتوقيع على بيان نوايا مشرتك  ةاتفاق مع حكوم بإبرام ةالعامللمديرة ويأذن  - ٧
حلساسية  دويل للحوار بني الثقافات والتغطية اإلخبارية املراعيةالعهد امل بشأن إنشاء مع جامعة أوريغون،

 ).٢و (الفئة مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسك بوصفه (IIDCSR)النزاعات 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المؤتمر العام
 C 37 ٢٠١٣والثالثون، باريس  السابعةالدورة 

 

 

  

 

37 C/18 Part XVII 
0Bالسابع عشراجلزء  ١٨م/٣٧ 
1B٢٤/١٠/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٤,٥البند 

 تعمل تحت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مراكز من الفئة 

 عشر السابعالجزء 

 مخصص لغرب آسيا، في طهران إقليمي للتعليم والبحوث في مجال علوم المحيطات،إنشاء مركز 
  (INIOAS)وعلوم الغالف الجوي داخل المعهد الوطني اإليراني لعلوم المحيطات بجمهورية إيران اإلسالمية،

 التقديم

 (تاسعاً) ١٥م ت/١٩٢و ١٠٣م/٣٥القراران المصدر: 

بشأن إنشاء مركز إقليمي للتعليم والبحوث يف جمال علوم  استجابًة لالقرتاح الذي قدمته مجهورية إيران اإلسالمية الخلفية:
وعلوم  احمليطات، خمصص لغرب آسيا، يف طهران جبمهورية إيران اإلسالمية، داخل املعهد الوطين اإليراين لعلوم احمليطات

مت إيفاد بعثة لتقييم جدوى إنشاء املركز  يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢لفئة ، بوصفه مركزًا من ا (INIOAS)الغالف اجلوي
املقرتح. وعرضت نتائج دراسة اجلدوى على مجعية اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات اليت أيدت االقرتاح مبوجب القرار 

IOC-XXVII/Dec.5.1.2.1  ،٢٠١٣متوز/يوليو  ٥ - حزيران/يونيو٢٦الذي اعتمدته يف دورتا السابعة والعشرين (باريس(. 

املركز بوصفه  إنشاءباملوافقة على (تاسعاً)، تتضمن هذه الوثيقة مشروع قرار يوصي  ١٥م ت/١٩٢لقرار : عمًال باالغرض
اجلزء  ١٥م ت/١٩٢ولالطالع على خلفية املوضوع، تتضمن الوثيقةيعمل حتت رعاية اليونسكو.  ٢مركزًا من الفئة 

واستعراضًا للشروط املطلوب استيفاؤها بغية إنشاء املركز املقرتح، كما تتضمن تقييماً ذا االقرتاح بتفاصيل ه بياناً  التاسع
ملا يرد يف  اً وفق جلدوى إنشاء املركز، وعرضًا لألسس العلمية واملؤسسية اليت يستند إليها اقرتاح مجهورية إيران اإلسالمية،

بادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت بشأن املوتصويب  ٢٢/م ٣٥الوثيقة 
 .١٠٣م/٣٥قراره  ها املؤمتر العام يفوافق علياليت  ،)٢رعاية اليونسكو (الفئة 

 .٢الفقرة  القرار المطلوب:



37 C/18 Part XVII – page 2 

 

باقرتاح إنشاء  ةاملتعلق التاسعاجلزء  ١٥م ت/ وثيقةال الثانية والتسعني بعد املائة اللس التنفيذي يف دورتهدرس  - ١
داخل  ،)هورية إيران اإلسالمية(مجخمصص لغرب آسيا، يف طهران  مركز إقليمي للتعليم والبحوث يف جمال علوم احمليطات،

يعمل حتت رعاية  ٢بوصفه مركزًا من الفئة ،  (INIOAS)وعلوم الغالف اجلوي املعهد الوطين اإليراين لعلوم احمليطاتمباين 
قرتاح وحتليالً جلدوى إنشاء املركز بتفاصيل اال بياناً اليت تتضمن  التاسعاجلزء  ١٥م ت/١٩٢ وثيقة. وبعد دراسة الاليونسكو

املبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتصويب فيما خيص  ٢٢م/٣٥وفقًا للمبادئ التوجيهية الواردة يف الوثيقة 
اليت وافق عليها املؤمتر العام مبوجب قراره  ،)٢(الفئة  ملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكووتشغيل املعاهد وا

 أوصى و  ،حتت رعاية اليونسكو ليعمل هذا املركز إنشاء، رحب اللس التنفيذي باالقرتاح الرامي إىل ١٠٣م/٣٥
منح املركز املذكور صفة اقرتاح ة والثالثني على سابعبأن يوافق املؤمتر العام يف دورته ال (تاسعاً)) ١٥م ت/١٩٢القرار (

 هورية إيران اإلسالميةمجاتفاق مع  بالتوقيع على ةالعام ةوبأن يأذن للمدير  ،يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢مركز من الفئة 
 .هبشأن إنشاء املركز وتشغيل

 :التايل، قد يرغب املؤمتر العام يف النظر يف مشروع القرار وعلى ضوء املذكور أعاله ≠ ≥

 Ê≈املؤمتر ¨ÂUF�« 

 (تاسعاً)، ١٥م ت/١٩٢و ١٠٣م/٣٥بالقرارين  إذ يذّكر - ١

 ،عشر السابعاجلزء  ١٨م/٣٧الوثيقة  وقد درس - ٢

للتعليم والبحوث يف  مركز إقليميإنشاء ب بالقيام يف أراضيها هورية إيران اإلسالميةمجباقرتاح حكومة  يرحب - ٣
 على، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزًا من الفئة خمصص لغرب آسيا،  جمال علوم احمليطات،

املبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة  وتصويب فيما خيص ٢٢م/٣٥لوثيقة ا ملا يرد يف أن يتم ذلك وفقاً 
اليت وافق عليها املؤمتر العام يف  ،)٢ لفئةبإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (ا

 ؛١٠٣م/٣٥قراره 

خمصص لغرب آسيا، يف طهران  مركز إقليمي للتعليم والبحوث يف جمال علوم احمليطات،إنشاء  ويوافق على - ٤
وعلوم الغالف  املعهد الوطين اإليراين لعلوم احمليطاتمباين داخل  ،)ورية إيران اإلسالميةه(مج

وذلك على حنو ما أوصى به يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢مركزًا من الفئة باعتباره ،  (INIOAS)اجلوي
 )؛(تاسعاً  ١٥م ت/١٩٢(القرار  الثانية والتسعني بعد املائةاللس التنفيذي يف دورته 

قليمي للتعليم والبحوث يف جمال علوم اإلركز امل االتفاق اخلاص بإنشاء بالتوقيع على ةالعامللمديرة ويأذن  - ٥
مركزًا يعمل حتت رعاية  بوصفه، يف طهران جبمهورية إيران اإلسالمية، خصص لغرب آسياامل احمليطات،
 ).٢و (الفئة اليونسك

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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