
UNESCO/BIE/C.63/Decisions
2014 شباط/فرباير 6جنيف، 

باإلنكليزيةاألصل:  

للتربية مكتب الدولياللمجلس  والستون الثالثةالدورة 
1024 شباط/فرباير 7إىل  5من جنيف، 

قاررات

العربية يف اليونسكو، وذلك باستجابة  لدعم اللغةن عبد العزيز بتمويل من برنامج األمري سلطان بت هذه الوثيقة ترمج
 .مشكورة من وفد اململكة العربية السعودية الدائم لدى اليونسكو
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افتتاح الدورة 1.

ملكتب لس اجمل الستنيو  الثالثةالدورة أعمال ، )املكتب( ، رئيس جملس املكتب الدويل للرتبية(Ole Briseid) بريسيد أويلالسيد افتتح 
جبميع أعضاء اجمللس وأعرب عن أطيب متنياته لعام  حارا   ورحب ترحيبا   ،الساعة العاشرةمتام عند  1024 شباط/فرباير 5يوم األربعاء 

املؤقت. من جدول األعمال 1إىل البند  وانتقل 1024

اعتماد جدول األعمال وجدول األعمال المفصل 2.
UNESCO/BIE/C.63/1/Prov + Addendum: تانالوثيق

 القرار

.لمجلس المكتب الستينو  الثالثةالمفّصل للدورة وجدول األعمال المجلس جدول األعمال  يعتمد

انتخاب الرئيس واللجنة التوجيهية 3.

القرار

 الئحتهن م 5من المادة  1وفقا للفقرة و ، )أفريقيا( ألفالخامسة االنتخابية  المجموعاتعلى مقترحات قام المجلس، بناء 
 رئيسا له.، نيجيريامن ، Godswill OBIOMA البروفسورب اانتخب، ةالداخلي

: ينالتالي الخمسةاللجنة التوجيهية نواب الرئيس في أعضاء كعلى مقترحات أعضائه،  وانتخب المجلس، بناء 
  ؛)سويسرا( Jean-Frédéric JAUSLINالمجموعة األولى )أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية(: سعادة السيد • 
  ؛)التفيا( Liesma OSEالمجموعة الثانية )شرق ووسط أوروبا(: الدكتور • 
 ؛)البرازيل( Marcelo DANTAS DA COSTAالمجموعة الثالثة )أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(: السيد • 
  ؛)ماليزيا(  Khair Bin MOHAMAD YUSOFالمجموعة الرابعة )آسيا والمحيط الهادئ(: السيد• 
 .)الدول العربية(: سعادة الدكتور ماجد النعيمي )البحرين( )باء( المجموعة الخامسة• 

3112أنشطة المكتب الدولي للتربية وميزانيته خالل عام  4.

(UNESCO/BIE/C.63/2)تقرير املديرة  4-2

 املناقشة 4-1
ردود املديرة على أسئلة أعضاء اجمللس  4-3
  1023تقرير أنشطة عام إقرار   4-4
(UNESCO/BIE/C.63/Inf.2)  1023عام ل املؤقتةاحلسابات   4-5
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رد يف الوثيقتني واهو على حنو ما ، 1023أنشطة املكتب الدويل للرتبية لعام بشأن العناصر الرئيسية للتقرير  ة املكتبمدير  تقدم
UNESCO/BIE/C.63/2 و.C.63/Inf 2   

للمجلس.والستنيالثالثةالدورة  توقرارا حمضرملناقشات يف اج موجز ر داملندوبني. وسيعلى أسئلة ةديراملتردو 

القرار 

( التي تنص على أن المجلس "يشرف على تنفيذ القسم الثانيمن  ب-5طبقًا ألحكام النظام األساسي للمكتب )المادة 
 المكتب"، فإن المجلس:أنشطة برنامج 

؛ (UNESCO/BIE/C.63/2)3112عام المنفذة في ألنشطة اعن تقرير مديرة المكتب يقر •
يشدد على النتائج المحققة و  3112عام خاللبرنامج ال ملتنفيذهوالموظفين التابعين له مديرة المكتب ب يشيد•

؛التصدي لها يات المحددة والتحديات التي تمو وبالخصوص األول
3112ديسمبر/كانون األول 21اريخكما وردت بت  ما قبل النهائيةلمكتب ا حساباتب حيط علماي•

(UNESCO/BIE/C.63/Inf.2 ) ؛لليونسكو المالية اإلدارةمكتب والتي صّدق عليها
 على الموافقة رسمياب، 3112 سبتمبر/أيلولفي ، في اجتماعها المقبل القيام صالحيةإلى اللجنة التوجيهية  يفوض•

لليونسكو. ماليةاإلدارة الالتي صّدق عليها مكتب  3112الحسابات لعام 

UNESCO/BIE/C.62/Inf.4)) 3112برنامج أنشطة المكتب الدولي للتربية وميزانيته لعام  5.

 ةمقرتحات املدير   5-2
املناقشة 5-1
أسئلة أعضاء اجمللسعلى  ةاملدير  ودرد 5-3
  1024برنامج األنشطة لعام  إقرار 5-4
 1024 امليزانية لعام إقرار 5-5

إضافة إىل وضع امليزانية ، 1024أنشطة املكتب لعام شرو  برنامج ة املكتب العناصر الرئيسية ملقدمت مدير 
(UNESCO/BIE/C.63/3). 

وردت املديرة على أسئلة املندوبني. وسيدرج موجز املناقشات يف حمضر وقرارات الدورة الثالثة والستني للمجلس.

القرار

ب من القسم الثاني( التي تنص على أن المجلس -5الدولي للتربية )المادة  طبقًا ألحكام النظام األساسي للمكتب
ف بأن يحدد "بشكل مفّصل األنشطة التي يتعين على المكتب القيام بها في إطار البرنامج والميزانية اللذين اعتمدهما مكلّ 

 ن المجلس:المؤتمر العام ومع مراعاة الموارد المتوفرة من خارج الميزانية عند االقتضاء. فإ
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، لكي تأخذ عملية تنفيذه في االعتبار (UNESCO/BIE/C.63/3) 3112برنامج األنشطة المقرر لعام  يقر •
 تعليقات المجلس؛

 .(UNESCO/BIE/C.63/3) 3112مشروع ميزانية المكتب لعام  يقر •

ربية مركز التمّيز في مجال تطوير تقرير مرحلي شفهي عن تنفيذ االستراتيجية الرامية إلى جعل المكتب الدولي للت 6.
 ) UNESCO/BIE/C.63/Inf.3)المناهج الدراسية 

القرار

مجال ز في لتربية مركز التميّ الدولي لمكتب الجعل الرامية إلى ستراتيجية التنفيذ ا الشفهي عنالتقرير المرحلي فيما يتعلق ب
 : تينفي دورته الثالثة والسلمجلس فإن االمناهج الدراسية، تطوير 

 ؛ السابعة والثالثين هفي دورت لمؤتمر العاماالمقدم إلى العام لتقرير المرحلي لالرئيس عرض ب يشيد• 

؛ التصدي لهاالتي تم والتحديات  تحققتي تالاإلنجازات ويقر ببالتقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية  حيط علماي• 

؛ امواصلة تنفيذه ة المكتبمدير  يطلب من• 

؛ 3112-3112الميزانية التقديرية للسنوات ب قري• 

أموال إضافية من خارج الميزانية إلى تأمين ، ورئيسه، بالتعاون مع مجلس المكتب ة المكتب السعيمدير  يطلب من• 
؛ التنفيذه

في ميزانية خارج المن و مات الطوعية هسامالالدول األعضاء إلى دعم تحقيق أهداف االستراتيجية، بما في ذلك  يدعو• 
البرنامج األساسي؛

 :، فإن المجلس في دورته الثالثة والستين3112-3113 للفترة استراتيجية المكتب وخطة العمليخص  ماوفي

؛ 3112-3113 للفترة التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية وخطة العملبمع االرتياح  حيط علماي• 

 3112-3113 للفترة عن التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية وخطة العملم تقرير يقدت ة المكتبمدير  يطلب من• 
 . (3115 /كانون الثانيلمجلس المكتب )ينايرخالل الدورة الرابعة والستين 

، فإن المجلس في دورته الثالثة والستين: لمكتباالخاصين ب نفيوظمالهيكل التنظيمي و يتعلق بالهيكل فيما و 
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يتم تنفيذها كي لكتب لهيكل التنظيمي للمامرونة بزيادة الترتيبات التعاقدية الجديدة تسمح أن  بعين االعتباريأخذ • 
تدريجيا رهنا بتوافر أموال إضافية؛

ومع تعديالت مرنة بطريقة تدريجية  ينالجديد نفيوظمالهيكل مواصلة تنفيذ الهيكل التنظيمي و  المكتب يطلب من• 
. لتمويل الجديد من خارج الميزانيةا تماشيا مع

فإن المجلس في دورته الثالثة والستين:المكتب،  ةكمو حوفيما يخص 

م/  22القرار ) السابعة والثالثينالتي وافق عليها المؤتمر العام في دورته للمكتب لنظام األساسي لالمواد المنقحة  يقر• 
12) 
ي مقر المكتب. قرار عقد اجتماعات المجلس فاتخاذها التكاليف و  هالخفض ة المكتبمدير ب شيدي• 

من العزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو  األمير سلطان بن عبد صندوقمشروع لمالية المساهمة بالمع االمتنان  يقر• 
.العربيةاللغة والترجمة الفورية إلى  التحريرية لترجمةأجل توفير خدمات ا

(UNESCO/BIE/C.63/Inf.4) استراتيجية تعبئة الموارد واالتصاالت7.

القرار 

، فإن المجلس في دورته الثالثة والستين:اتيجية تعبئة الموارد واالتصاالتاستر فيما يخص 

بالتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد واالتصاالت ؛ حيط علماي• 

؛الستقطاب الدعم ةشطن خدماتو دعم من  شكلها البحرين ونيجيريا والنرويجالتي تلجنة تعبئة الموارد ما قدمته ب يقر• 

االتفاق ب مسلّ وي  ، اآلخرين أعضاء المجلسو  تعبئة الموارد ولجنةالمكتب  ةمدير التي تبذلها جهود تعبئة الموارد ب قري• 
مواصلة دعم تنفيذ مركز على مكتب الخرين في مجلس اآلعضاء األشجع يالنرويج، و جانب من  3112الجديد لعام 

ز؛التميّ 

اإلمارات العربية المتحدة للحصول على و نيجيريا وسلطنة عمان و ماليزيا و البحرين التي تبذلها د جهو بال كذلك  يقر• 
؛لمكتبلبالنسبة خر من خارج الميزانية آمساهمات أساسية وتمويل 

سويسرا الذي تقدمت به قتراح االرحب بيو  زمكتب مركز التميّ المتواصل لجعل بشكل على ضرورة تعبئة الموارد  شددي• 
؛وبرامجهكتب المتمويل أنشطة ب ةالمهتم ةالمحتمل ةالمانحالجهات جمع يشأن تنظيم اجتماع ب

المساهمة ماليا إلى أقصى حد و  لدى استقطاب الدعم للمكتبدعم جهود جمع األموال إلى أعضاء المجلس  يدعو• 
فضال عن موارد أخرى من خارج تفاقات متعددة السنوات اال، ال سيما من خالل المساهمات األساسية في إطار ممكن

الميزانية.
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(UNESCO/BIE/C.63/Inf.5)والالئحة الداخلية لمجلس المكتب  مراجعة النظام األساسي للمكتب8.

 القرار 
 ،مكتباللمجلس  ةالمنقح ةالداخلي الالئحةسودة وممكتب المواد المنقحة من النظام األساسي للفيما يتعلق بمسودة 

 دورته الثالثة والستين: فإن المجلس في

المؤتمر العام في  ارات التي اعتمدهيالوضع الجديد والتغيبرز مسودة المواد المنقحة من النظام األساسي التي ت يقر• 
؛ 12م/  22القرار  بموجبالسابعة والثالثين  دورته

مجلس المكتب إلى تقدم أن لمجلس و أعضاء اقام بها لتي تعليقات االحسبان أن تأخذ في ال ة المكتبمدير  يطلب من• 
لمواد المنقحة من النظام األساسي للموافقة عليها؛لالمسودة النهائية الرابعة والستين ته في دور 

 طرأت علىالتغييرات التي على ضوء تعديلها  التي تممجلس المكتب ل ةالمنقح ةالداخلي الالئحةبمسودة كذلك   يقر• 
؛12م/  22لقرار ابموجب  مكتبالنظام األساسي لل

مسودة  تقوم بإعدادأن أعضاء المجلس و  أدلى بهاالتي تعليقات أن تأخذ في االعتبار الالمكتب  ةمدير  يطلب من• 
، وذلك (3112 /أيلولفي اجتماع اللجنة التوجيهية للمجلس )سبتمبر مجدداالتي ستتم مناقشتها ئحة الداخلية لال ةموحد

.للموافقة عليها ته الرابعة والستيندور  المجلس في إلىتقديم مسودة نهائية  من أجل

(UNESCO/BIE/C.63/Inf.6) الخطة الشاملة للحوار بشأن السياسات والمؤتمر الدولي للتربية9.

القرار 

 فإن المجلس في دورته الثالثة والستين:، الخطة الشاملة للحوار بشأن السياسات والمؤتمر الدولي للتربيةفيما يتعلق ب

 ؛ التي قدمتها المديرة المؤتمر الدولي للتربيةو  للحوار بشأن السياساتالطويلة األجل الخطة الشاملة ب حيط علماي• 

المتعلقة  القضايامن أجل توضيح  التربيةقطاع مزيد من المناقشات مع أعضاء المجلس وكذلك مع الإجراء  شجعي• 
.هومصادر تمويل هوتواتر  هوشكل هموضوعو  في المستقبلدولي للتربية المؤتمر الموعد انعقاد ب

(UNESCO/BIE/C.63/Inf.7) 1متابعة التوصيات الصادرة عن تقييم مرفق اإلشراف الداخلي لمعاهد الفئة 10.

 القرار 

 الثالثةفإن المجلس في دورته ، 1متابعة التوصيات الصادرة عن تقييم مرفق اإلشراف الداخلي لمعاهد الفئة ب فيما يتعلق
  :الستينو 
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 التوصيات.جميع بالتقدم المحرز في تنفيذ  يقر• 

مستمر.تتسم بطابع التوصيات التي  تلكمواصلة تنفيذ  ةالمدير  يطلب من• 

موعد انعقاد الدورة الرابعة والستين للمجلس      11.

 القرار
يقرر المجلس أن يقترح على المديرة العامة لليونسكو ما يلي: 

 ؛3115يناير/كانون الثاني  21إلى  32الفترة من المكتب خالل والستين لمجلس  الرابعةلدورة عقد ا •

  .3112في سبتمبر/أيلول عقد اجتماع اللجنة التوجيهية التابعة للمجلس  •

(UNESCO/BIE/C.63/Decisions/Prov.1) اعتماد قرارات الدورة الثالثة والستين12.

القرار 

من القسم الحادي عشر، رابعا(، والتي تنص  33-3و 1-33لمجلس المكتب )المادتان  ةالداخلي الالئحةطبقًا ألحكام 
على أن "المجلس يقر في كل دورة نص القرارات المعتمدة خالل تلك الدورة" وعلى أنه "ينشر نص القرارات خالل 

 س:الشهر الذي يلي نهاية الدورة"، فإن المجل

؛(UNESCO/BIE/C.63/Decisions/Prov.1)القرارات التي اتخذها نص  يقر• 

، 3112 منتصف مارس/آذاروالستين للمجلس بحلول  الثالثةبأمانة المكتب مهمة إصدار محضر وقرارات الدورة  ينيط•
 .بعد تعميم مشروع على أعضاء المجلس إلبداء أية تعليقات ممكنة

 ماتتخا الدورة ايتلساو لثالثةن.

.السادسة مساء   الساعةمتام عند  1024 شباط/فرباير 6 اخلميسيوم ستني الو  الثالثةدورة اجمللس أعمال اختتم الرئيس 

13




