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   افتتاح الدورة 1.
 

لس  الستنيو الثانيةالدورة أعمال ، )املكتب( ، رئيس جملس املكتب الدويل للتربية)Ole BRISEID( بريسيد أويلالسيد افتتح 
جبميع أعضاء الس وأعرب عن  حاراً ورحب ترحيباً ،الساعة العاشرةمتام عند  2013كانون الثاين /يناير 23يوم األربعاء املكتب 

  .عمالمن جدول األ 2إىل البند  وانتقل 2013أطيب متنياته لعام 
  
  
  
  اعتماد جدول األعمال وجدول األعمال املفصل 2.

  الضميمية+   UNESCO/BIE/C.62/1/Prov/Rev: ةالوثيق
 

  
  القرار

  
  .لس املكتب الستنيو الثانيةاملفصل للدورة وجدول األعمال الس جدول األعمال  يعتمد

  
  
  
 1عاهد الفئة دائرة الرقابة الداخلية لليونسكو مل/ التربيةتقييم قطاع  3.

  
 

  القرار
  

مسودة تقرير بشأن دائرة الرقابة الداخلية و املدير العام املساعد لقطاع التربيةقدمها املعلومات اليت ب علماالس  حييط
  .التقييم

  
 
 

 2012أنشطة املكتب الدويل للتربية خالل عام  4.

 
  (UNESCO/BIE/C.62/2)تقرير املديرة  1- 4
 (UNESCO/BIE/C.62/Inf.3)يق اإلداري اجلزء األول من تقرير الفر 2- 4

 املناقشة  3- 4

 ردود املديرة على أسئلة أعضاء الس 4- 4

 2012إقرار تقرير أنشطة عام  5- 4

 (UNESCO/BIE/C.62/Inf.2) 2012لعام  ما قبل النهائيةاحلسابات   6- 4

  
على حنو ما ترد يف الوثيقتني ، 2012أنشطة املكتب الدويل للتربية لعام بشأن العناصر الرئيسية للتقرير  ة املكتبمدير تقدم

UNESCO/BIE/C.62/2  و .C.62/Inf 2      
  

من  12إىل  8من  لفقراتا(تقرير الفريق اإلداري  ممثلة لبنان، ،ةالسيدة بشرى بغدادي عدر، الفريق اإلداري ةرئيس توقدم
    )UNESCO/BIE/C.62/Inf.3: الوثيقة
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 .للمجلسالثانية والستني الدورة  توقرارا حمضرملناقشات يف اج موجز ردوسي. على أسئلة املندوبني ةديرامل تردو

  
  

  القرار 
  

يشرف "اليت تنص على أن الس ) القسم الثاينمن  ب-5املادة (طبقاً ألحكام النظام األساسي للمكتب الدويل للتربية 
  :، فإن الس"على تنفيذ أنشطة برنامج املكتب

  
 ؛)UNESCO/BIE/C.62/Inf.3(وتوصياته بتعليقات الفريق اإلداري  علماًحييط  •

 ؛ (UNESCO/BIE/C.62/2)2012عام املنفذة يف األنشطة عن تقرير الذي أعدته مديرة املكتب اليقر  •

يات احملددة ويشدد على النتائج احملققة وباخلصوص األولو 2012لتنفيذها برنامج عام ديرة املكتب مب يشيد •
 ؛والتحديات اليت متت مواجهتها

 :الوثيقة( 2012كانون األول /ديسمرب 31كما وردت بتاريخ  النهائيةقبل  ملكتب ماا ساباتحب ايط علمحي •
UNESCO/BIE/C.62/Inf.2 ( ق عليها؛لليونسكو املالية اإلدارةمكتب واليت صد 

احلسابات  على املوافقة رمسياب، 2013عام  منتصفيف ، يف اجتماعها املقبل القيام صالحيةإىل اللجنة التوجيهية  يفوض •
  .لليونسكو اإلدارة املاليةاليت صدق عليها مكتب  2012لعام 

  
  
 
 لمكتب الدويل للتربية لللحساب اخلاص  ةاملعدل ةاملاليلالئحة ااعتماد  5.

        UNESCO/BIE/C.62/Inf.4: الوثيقة  
  

  القرار
 
  لمكتبلعدلة للحساب اخلاص امل املالية الالئحة رمسيالس ا يعتمدلى توصية اللجنة التوجيهية، عبناء • 
  
  
 املراجعة اخلارجية وتواترها 6.

  
  القرار

  
  ؛2011الصادرة عن املراجعة اخلارجية لعام  تنفيذ مجيع التوصياتبمع التقدير  علماالس  حييط• 
  .كل سنتني )شهادة احلساب( املراجعة اخلارجيةإجراء الس على  يوافق• 
  

  
 2013للتربية لعام  برنامج أنشطة املكتب الدويل 7.

  
  (UNESCO/BIE/C.62/3)مقترحات املديرة  1- 7
 (UNESCO/BIE/C.62/Inf.3)اجلزء الثاين من تقرير الفريق اإلداري  2- 7

 املناقشة  3- 7
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 ردود املديرة على أسئلة أعضاء الس 4- 7

 2013إقرار برنامج أنشطة عام  5- 7

  2013لعام إقرار امليزانية   6- 7

 
  

 امليزانية وضعباإلضافة إىل  2013لعام  املكتب أنشطةبرنامج ملشروع  العريضةديرة اخلطوط املقدمت 
(UNESCO/BIE/C.62/3) .من تقرير الفريق  15إىل  13لفريق اإلداري، الفقرات من نيابة عن البنان،  ةممثل تعرضو

  .)UNESCO/BIE/C.62/Inf. 3( 2013باإلضافة إىل القرار القاضي بفتح اعتماد لعام ، اإلداري
  
 .للمجلسالثانية والستني وقررات الدورة  حمضرملناقشات يف اج موجز ردوسي. على أسئلة املندوبني ةديرامل تردو

  
  
  

  القرار 
  

بأن كلف ماليت تنص على أن الس ) القسم الثاينمن  ب- 5املادة (طبقاً ألحكام النظام األساسي للمكتب الدويل للتربية 
كتب القيام ا يف إطار الربنامج وامليزانية اللذين اعتمدمها املؤمتر العام ومع بشكل مفصل األنشطة اليت يتعني على امل"حيدد 

  :فإن الس. فرة من خارج امليزانية عند االقتضاءامراعاة املوارد املتو
  
 ؛)UNESCO/BIE/C.62/Inf. 3(بتعليقات الفريق اإلداري وتوصياته  حييط علما •

، لكي تأخذ عملية تنفيذه يف االعتبار تعليقات )UNESCO/BIE/C.62/3( 2013األنشطة املقرر لعام برنامج  يقر •
 ؛الس

مع املسامهة  1-8، بصيغته املعدلة يف النقطة )UNESCO/BIE/C.62/3(، 2013ميزانية املكتب لعام مشروع يقر  •
ير الفريق اإلداري، من تقر 15الفقرة ( 2013باإلضافة إىل القرار املنقح القاضي بفتح اعتماد لعام  اإلضافية لسويسرا،

 .)UNESCO/BIE/C.62/Inf. 3 الوثيقة

  
 

 دراسيةال جمال تطوير املناهجز يف لتربية مركز التميلكتب الدويل املالستراتيجية الرامية إىل جعل تنفيذ ا 8.

 
  (UNESCO/BIE/C.62/CoE 1) عامتقرير مرحلي  8-1  

 2017-2012 فترةلل العملبرنامج و ةاالستراتيجي :أولويات الربنامج 8-2  
    (UNESCO/BIE/C.62/CoE 2)    
  )UNESCO/BIE/C.62/Inf.5وUNESCO/BIE/C.62/CoE 3 :الوثيقتان( الوظيفيالتنظيمي واهليكل  8-3  
  (UNESCO/BIE/C.62/CoE 4) احلوكمة 8-4  
 )(UNESCO/BIE/C.62/CoE 5 السياسي واملؤمتر الدويل للتربيةاحلوار  8-5  

 
 

  القرار 
  
  : فإن الس يف دورته الثانية والستنيتنفيذ االستراتيجية، لعام البالتقرير املرحلي  تعلقفيما ي  8-1
  
  ؛اليت مت التصدي هلاوالتحديات اليت حتققت اإلجنازات ب ويقربالتقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية  يط علماحي• 
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 ؛الواحدة والستنييف الدورة املقرر ج لربناملاالستراتيجية وفقا  كتب مواصلة تنفيذامل ةمن مدير يطلب• 

  
 30.000 مبلغ وفريوت، بالتعاون مع جملس املكتب ورئيسه، تكثيف جهودها يف جمال تعبئة املوارد كتبامل ةمدير يناشد• 

لتنفيذ شكل نشط تعبئة املوارد بتمكن من ، من أجل ال2013سويسرا، يف ميزانية عام  ذي أتاحتهال ،دوالر أمريكي
  يجية؛االسترات

   
مليزانية إىل اخارج سامهات الطوعية ومن املتقدمي عم حتقيق أهداف االستراتيجية، مبا يف ذلك داألعضاء الدول  ناشدي• 

    ؛)(UNESCO/BIE/C.62/CoE 6 فضال عن توصيات أخرى يف إطار خطة تعبئة املوارد، الربنامج األساسي
  
 . السابعة والثالثني تهدوريف ملؤمتر العام اعلى يعرض على أن عام الالتقرير املرحلي إجناز كتب امل ةمن مدير يطلب• 

 --------------------------------------------------------------
    :فإن الس يف دورته الثانية والستني، ةأولويات الربنامج االستراتيجيب فيما يتعلق  8-2
  
 مراعاةاليت أعدت مع " 2017-2012 للفترةكتب املتراتيجية وخطة عمل اس"للوثيقة املعنونة النسخة النهائية ب يشيد• 

    ؛2012 أيلول/اللجنة التوجيهية يف اجتماعها يف سبتمرباليت أدلت ا  التعليقات
  
يف دورته املكتب لس وتعليقات أعضاء جملس ارئيس واليت أجراها املشاورات اليت تلت ذلك  يأخذ بعني االعتبار• 

    :، مبا يف ذلك احلاجة إىلستنيالثانية وال
    ضمان املواءمة املستمرة مع األولويات العامة للربنامج اليونسكو يف جمال التعليم؛*  
  ؛أخرى يف اإلقليم اواليت ميكن أن تفيد بلدان لدول األعضاءقدمة إىل ااملللمساعدة الفنية األولوية إعطاء *  
    ؛هوتوضيح اء البحوثالطموح املشار إليه إلجريف إعادة النظر *  
    ؛يهواحلفاظ عل تعزيز التركيز على النتائج*  
    أفضل النتائج؛حتقيق أنشطة الربنامج وفقا لذلك لضمان تعديل ، وبشكل متواتر ازاتلالجنتقييم وإجراء رصد  * 

    أعاله؛اردة الووفقا للنقاط " 2017-2012 املكتب للفترة استراتيجية وخطة عمل"املكتب تعديل  ةإىل مدير ويطلب
  
  مع التعديالت املطلوبة؛ويقرها " 2017-2012 املكتب للفترة استراتيجية وخطة عملب"مع االرتياح  علما يأخذ• 
  
لس املكتب  الثالثة والستنيالدورة خالل  2017- 2014وات كتب تقدمي امليزانية التقديرية للسنامل ةمدير يطلب من •
    ؛)2014 كانون الثاين/يناير(

  
يف  2017-2012 للفترة  تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية وخطة العملميقدتكتب امل ةمن مدير طلبي• 

    ؛)2014 كانون الثاين/يناير(لس املكتب  الثالثة والستنيالدورة 
 --------------------------------------------------------------  

  :فإن الس يف دورته الثانية والستنيمي والوظيفي اجلديد، اهليكل التنظيخيص  فيما  8-3
  
  ؛2012تشرين الثاين /للمكتب، الذي اضطلع به يف نوفمرب اهليكل التنظيمي والوظيفيتوصيات استعراض  يقر •
  
 ، والذي مت UNESCO/BIE/CoE 3الوثيقة على حنو ما هو وارد يفللمكتب  اهليكل التنظيمي والوظيفي اجلديد يقر •

 2-8عل النحو املطلوب يف القرار  "2017-2012 املكتب للفترة استراتيجية وخطة عمل"تعديله وفقا للتغريات املدخلة يف 
  أعاله؛
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بدعم  2013بطريقة تدرجيية ابتداء من عام للمكتب اهليكل التنظيمي والوظيفي اجلديد مديرة املكتب تنفيذ  يطلب من •

لترتيبات التعاقدية ل اح وسمملالهيكل التنظيمي للمكتب املعززة ل رونةاملمن جهود تعبئة املوارد ومع األخذ بعني االعتبار 
  . اجلديدة

  --------------------------------------------------------------  
  :ستنيفإن الس يف دورته الثانية والخيص حوكمة املكتب،  فيما  8-4
  
  ؛)18/م 36 القرار من 3-النقطة جيم(بالوالية املوكلة إىل فريق العمل  يأخذ علما •
  
  تقرير فريق العمل؛ يقر •
  
، وتعليقات 2012 أيلول/أعضاء اللجنة التوجيهية يف اجتماعها يف سبتمرباليت أدىل ا تعليقات ال االعتباربعني يأخذ • 

  كتب؛املرئيس جملس أجراها ملشاورات اليت املراقبني يف ذلك االجتماع، وكذلك ا
  
ن كل من اموعات ع انعضو( املؤمتر العام لليونسكو همينتخبعضوا،  12جملس املكتب من يتألف بأن  وصيي• 

 نااللغت تكون أنبو ؛نة توجيهية تتألف من رئيس الس ونائبني للرئيسجللمجلس بأن يكون لو ؛)اإلقليمية الست
  ؛عمل الس لغيت نسيةاإلجنليزية والفر

  
لتوازن بني لووالتجربة السياسية يف جمال التعليم،  ،رفيعة املستوىالتعليمية ال ةعلى إيالء االهتمام الواجب للخرب حيث• 

تقدمي السرية الذاتية على رشح لالنتخابات  تتشجع الدول األعضاء اليت، ويكتباملاجلنسني يف اختيار املرشحني لس 
  .سيمثل البالد يف السللشخص الذي 

 --------------------------------------------------------------  
  :فإن الس يف دورته الثانية والستني، واملؤمتر الدويل للتربيةيتعلق بعملية التنفيذ بالنسبة إىل احلوار السياسي  فيما 8-5
  

  ؛)18/م 36 القرارمن  5- باءطة نقال(عمل الىل فريق وكلة إالوالية املب يط علماحي• 
  
    تقرير فريق العمل؛ يقر• 
  
، وتعليقات 2012 أيلول/أعضاء اللجنة التوجيهية يف اجتماعها يف سبتمرباليت أدىل ا تعليقات ال يأخذ بعني االعتبار •

رئيس جملس أجراها واليت تلت ، واملشاورات اليت اللجنة التوجيهية يف اجتماعوممثل املديرة العامة  لليونسكو املراقبني 
  كتب؛امل
  
، استنادا إىل املؤمتر الدويل للتربية، مبا يف ذلك يطة شاملة طويلة األجل للحوار السياسوضع خكتب امل ةمن مدير يطلب• 

    :ما يلي
  
 من 5- باءنقطة ال ، والواردة يفاملؤمتر الدويل للتربية، مبا يف ذلك يوار السياساحلمن املؤمتر العام بشأن املسندة والية ال -

    ؛18/م 36 القرار
املكتب - لليونسكوالسريع التنظيمي تقييم ال، و)2011 متوز/يوليو(اخلارجي الربناجمي تقرير فريق العمل، واالستعراض  -
رئيس جملس أجراها ليت وا، واملشاورات اليت تلت )2012 أيلول/سبتمرب( يةلجنة التوجيهال، وتعليقات )2011 متوز/يوليو(
    ؛)2013 كانون الثاين/يناير( الثانية والستنيوتعليقات جملس املكتب يف دورته  تب،كامل
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وثيق مع قطاع التربية وبالشراكة مع املنظمات الدولية التنسيق بالكتب املمن قبل  املؤمتر الدويل للتربيةتنظيم  ضرورة -
  األخرى؛

هذه املؤمترات رهنا باحلاجة إىل انعقاد ، سنوات 8- 5ا كل مبدئي الدويل للتربيةيكون تواتر انعقاد املؤمتر أن  ضرورة -
وار السياسات، وجدول األعمال الدويل يف جمال السياق األمشل حللمكتب ، ول ةالربناجميولويات األوء ا على ضوفائد

  التعليم؛
ستراتيجية اال، وللتربيةاملؤمتر الدويل ، مبا يف ذلك يوار السياساحلبني خمتلف خيارات  ةوثيقإجراء مواءمة  ضرورة -
    طويلة األجل وأولويات برنامج املكتب؛ال
وار احلخيارات وضوع وضوء املالسياسي على لحوار لوزاري كمنتدى  املؤمتر الدويل للتربيةالنظر يف شكل  ضرورة -

 .مترلتنظيم هذا املؤ ةلالزمالبشرية املتاحة ا، واملوارد املالية ونشودةوالنتائج امل ي األخرىالسياس

  
 الثالثة والستنيطويلة األجل املذكورة أعاله ملناقشتها واعتمادها يف الدورة الطة عرض اخلكتب امل ةمن مدير يطلب• 

 .لس املكتب

  
 

 مراجعة النظام األساسي للمكتب الدويل للتربية 9.

  
 

  القرار  
  

  :، فإن السراجعة النظام األساسي للمكتب الدويل للتربيةفيما يتعلق مب
  
لليونسكو  ةالعام ةاملديربأن حتيل  وصييومكتب النظام األساسي للمن  6و 4و 3التغيريات املقترحة يف املواد قر ي• 

  التغيريات املقترحة إىل الس التنفيذي؛
  
 ، على وضعالتربيةلقطاع  ، بالتعاون الوثيق مع رئيس الس واملدير العام املساعدالعمل كتبامل ةمديرمن  طلبي• 

جمموعة من "الواردة يف الوثيقة األخرى والنصوص للمكتب من النظام األساسي  8و 7و 5و 2و 1لمواد لمسودة 
برنامج اليونسكو يف جمال التعليم، املراجعة إىل  مسودةستند توجيب أن ). 2000 حزيران/يونيو" (النصوص األساسية

كتب فيما يتعلق بتنفيذ امل، وقرارات جملس املناهجتطوير  الجمتميز يف الكتب مركز املجعل الرامية إىل  واإلستراتيجية
  .الثالثة والستني جملس املكتب يف دورتهمسودة املراجعة إىل تقدم على أن  ؛االستراتيجية

  
  

  (UNESCO/BIE/C.62/CoE 6)    تقرير مرحلي عن خطة تعبئة املوارد 10.
  

  .للمجلس والستني الثانية الدورةحمضر وقرارات ملناقشات يف املخص يدرج 
  
  

  القرار 
  

    :الستنيوفإن الس يف دورته الثانية طة تعبئة املوارد، خب فيما يتعلق
  
    بالتقدم احملرز يف تنفيذ خطة تعبئة املوارد؛ يط علماحي• 
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يف  ةرها النشطادوأإقرارا ب، كتباملاملوارد اليت شكلتها البحرين ونيجرييا والنرويج لدعم تعبئة بإنشاء جلنة  يط علماحي• 

دوالر أمريكي  30.000 يبلغبلغ إضايف ملعرض سويسرا بيط علما حيو موالمع األجل ةواالستشاريالدعم جمال استقطاب 
     جزءا من اللجنة؛ واكونيواملستشارين الذين قد املوارد تعبئة جلنة  إجراءاتلتمويل 

  
االتفاق اجلديد ملدة بيسلّم واآلخرون املوارد وأعضاء الس تعبئة نة جلوكتب امل ةمديراليت تبذهلا هود تعبئة املوارد جب قري• 

الرامية إىل دعم تنفيذ االستراتيجية على مواصلة كتب املخرين يف جملس اآلعضاء األشجع يثالث سنوات مع سويسرا و
    ؛تميزالمركز املكتب جعل 

  
التمويل من خارج امليزانية عن طريق أشكال وغريها من  النرويج إىل املكتبقدمة من املاملسامهة األساسية بكذلك  يقر• 

    اليونسكو والقطاع اخلاص والدول األعضاء؛
  
األعضاء من الدول كل دولة من طلب يو ركز متيزمكتب امللموارد جلعل املستمرة لتعبئة ضمان العلى ضرورة  يشدد• 

    ؛يف اليونسكو بذل جهود لضمان موارد سنوية مستدامة
  
خصوصا من  ؛قدر املستطاعلمكتب واملسامهة ماليا استقطاب الدعم لاء الس دعم جهود مجع األموال يف أعض ناشدي• 

  ها من املوارد من خارج امليزانية؛غريتعددة السنوات فضال عن املتفاقات االخالل املسامهات األساسية يف إطار 
  
مجع اهلادفة إىل  ممبادراو هممواصلة جهوداء الس أعض يناشدواملوارد تعبئة نة جلو ة املكتبمدير من يطلب كذلك• 
  ملشاريع الرائدة؛اآفاق لتمويل إىل إجياد ، مع التركيز على زيادة التمويل األساسي وعلى السعي موالاأل
  
م التقداإلحاطة علما بو صلواالدعوة والتاملوارد واستراتيجية تعبئة مواصلة تنفيذ خطة  املكتب ةمدير من يطلب كذلك• 

الثالثة والستني  يف الدورة تميزالمركز الرامية إىل جعل املكتب االستراتيجية تنفيذ ضمن التقرير املرحلي العام بشأن احملرز 
  .كتبامللس 

 
  إعداد التقارير والقرارات للمؤمتر العام      11.
  

  القرار
عن  وإحالتها إىل املؤمتر العام الدستوريةالتقارير بشأن لعمل ا ،بالتعاون مع األمانة ،كتباملالس رئيس جملس يوكل •  

  .طريق املدير العام
 

 
 برنامج مراكز التميز الرئيسيشهادة يف تصميم املناهج الدراسية وتطويرها،  12.

 
  للمجلس الثالثة والستنيتاريخ انعقاد الدورة  13.

  
  القرار 

  
  :يلليونسكو ما يل ةالعام ةيقرر الس أن يقترح على املدير

  
  ؛2014كانون الثاين /يناير 7إىل  5يف الفترة من  للمجلس الثالثة والستنيعقد الدورة  •
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  .2013 أيلول/األسبوع األول من سبتمربيف مبدئيا عقد اجتماع اللجنة التوجيهية التابعة للمجلس  •
  
 

  أية مسائل أخرى  14.
  ال شيء يذكر

  
 الثانية والستنياعتماد قرارات الدورة  15.

 )1UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov.(  
  

  القرار 
  

، واليت تنص على أن )القسم احلادي عشر، رابعامن  22-2و 1- 22املادتان (لس املكتب  طبقاً ألحكام النظام الداخلي
ذي خالل الشهر الالقرارات نشر نص ي" هأنعلى و" الدورةتلك يف كل دورة نص القرارات املعتمدة خالل  يقرالس "

  :الس ، فإن"اية الدورةيلي 
  
  ؛UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov.1)( نص القرارات اليت اختذها يقر
  

، 2013 شباط/فربايرشهر  ايةحبلول ستني للمجلس الالثانية وحمضر وقرارات الدورة  إصدارمهمة  بأمانة املكتب ينيط
  .ةبعد تعميم مشروع على أعضاء الس إلبداء أية تعليقات ممكن

  
  

   الثانية والستنياختتام الدورة  16.
    

 .12:45 ةعند الساع 2013كانون الثاين /يناير 25يوم اجلمعة ستني الو الثانيةدورة الس أعمال اختتم الرئيس 


