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 افتتاح الدورة  -1

 في جنيف في المرآز الدولي للمؤتمرات في فارامبيه متدانعقدت الدورة الخمسون لمجلس 
 . 8الملحق  في 1وترد قائمة بأسماء المشارآين.2003آانون الثاني  / يناير31 إلى 29من 

 
افتتح السيد عزيز حسبي، رئيس مجلس مكتب التربية الدولي، الدورة الخمسين لمتد  

 .آانون الثاني الساعة العاشرة صباحاًً/ يناير29يوم األربعاء 
 
 اعتماد جدول األعمال وجدول األعمال المشروح  -2

 ضميمة+  مؤقتة 50/1مجلس /متد/ اليونسكو:الوثائق
 

ل وجدول األعمال المشروح والجدول الزمني ألعمال اعتمد المجلس جدول األعما 
 .1الملحق الدورة الخمسين، آما وردت في 

 
آانون الثاني / يناير1 من الفترةاألنشطة المنفذة خالل  :  مديرة متدتقرير 3

 2002آانون األول  / ديسمبر31إلى 
آما وردت في  بدايًة العناصر الرئيسية التي يتألف منها تقرير األنشطة، المديرة عرضت
 أنشطة  هو العام األول إلطالق 2002والعام . )2راجع الملحق  (UNESCO/BIE/C.50/2 الوثيقة

-2002 للفترة متد استراتيجية اليونسكو متوسطة المدى، آما في استراتيجية       تندرج في إطار 
كثفًا    نشاطًا م   العام وشهد هذا .  التي اعتمدها المجلس خالل دوراته التاسعة واألربعين          2007

 على ذلك التقارير          والدليل  على صعيد البرامج والمشاريع العملية في مختلف أنحاء العالم،             
ابع أآثر رسمية ومهنية      ـ  طبإضفاء   لمتد 2002وسمح العام   . الوصفية التي قدمت إلى المجلس    

اق مختلف األنشطة، التقييم        ـ اتس  ضمانتحديد المفاهيم، تحسين المنهجيات،            (على التزاماته    
 الذي تخضع له     الشامل  بناء المؤسسات بشكل يتماشى مع عملية اإلصالح          وتواصل  .)...

 أو أعمال المتابعة     اإلدارة وتم إيجاد حلول لعدد من المشكالت التي برزت في مجال       . اليونسكو
وأعرب المجلس في      .  القادمة األشهر الخاصة بالميزانية، ومن المفترض تعزيز هذه الحلول في           

 الصعوبات التي تواجهها مجلة         ومنها واألربعين عن بعض مشاغله الرئيسية        دورته التاسعة   
 مع قطاع التربية وقسم المنشورات في مقر           الوثيق   تم حلها جزئيًا بالتعاون          والتي" مستقبليات  "

 مع دار طبع باللغة اإلنكليزية عائدة للقطاع           عقد اليونسكو، وذلك عن طريق التوقيع على          
 .الخاص 
 جديدة آثيرة ارتدت شكل شراآاتز التعاون في قطاع التربية وتم إنشاء  عام، تعزوبشكل

 ...). ABEGS)، RUIG، BREDA إضافيةاتفاقات تعاون تنطوي في غالبيتها على موارد مالية  
 التي اعتمدها  الميزانية في المائة من 98أما على الصعيد المالي، فقد بلغ معدل تنفيذ البرنامج 

 . األنشطةبرنامج في المائة من الموارد إلى 75ثر من المجلس، وتم تخصيص أآ
 أفضل في المناقشات حول بشكل لرغبة المجلس في دمج نتائج أعمال الفريق اإلداري وطبقًا

، وهو رئيس الفريق )زيمبابوي(بنود جدول األعمال، ُطلب من الدآتور واشنطن مبيزفو 
 ).5 الملحقجع را( من تقريره 3 إلى 1اإلداري، أن يعرض البنود من 

 حول الحسابات   توضيحات ، من مكتب المراقب المالي لليونسكو ، السيد مارك وارنوقدم
 بصورة خاصة بأن آافة المجلسوأبلغ . 2002 والحسابات المؤقتة لعام 2001المعتمدة لعام 

 مراجعة الحسابات المالية  خاللالتدابير قد اتخذت لتسوية الفوارق الحسابية التي برزت 
 مشترآة للمحاسبة وتقدم   إجراءاتوتشكل إمكانية اعتماد . 2001 و2000صة بالعامين الخا

 اليونسكو ألن ذلك سيسمح للمجلس  معاهدالنتائج المالية تقدمًا إيجابيًا بالنسبة إلى آافة 
 . الحسابات الماليةصعيدبالحصول على مزيد من الدقة والشفافية على 

                                                           
أنغوال، بلجيكا، الكاميرون، الصين، آولومبيا، آوت : الدول األعضاء التي حضرت المجلس هي 1

ليابان، لبنان، لتوانيا، ماليزيا، المغرب، نيجيريا، البرتغال، ديفوار، إسبانيا، فرنسا، هنغاريا، إندونيسيا، ا
والدول األعضاء التي لم  . جمهورية آوريا، الجمهورية التشيكية، السنغال، سويسرا، تايالند، زيمبابوي

 .آوبا، اإلمارات العربية المتحدة، روسيا االتحادية، هايتي: تحضر هي
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 فرنسا، السنغال، زيمبابوي،  البرتغال،: وفود التالية المداوالت، تناولت الكلمة الوخالل

وأشاد   .  ديفوار، آولومبيا، المغربآوتالصين، جامايكا، إسبانيا، سويسرا، إندونيسيا، 
 السنة، أآان من حيث النوعية   طيلة متد موظفوالمندوبون جميعًا بالعمل الممتاز الذي قام به 

يم تقريرها وقالوا إن المكتب قطع شوطًا آبيرًا   حسن تقدعلىأو الكمية، آما شكروا المديرة 
وأعرب المجلس عن تفهمه  .  أآثر وضوحًا واتساقًا وشفافيةباتتفي أعماله، وإن األنشطة 

 والمحاسبة التي واجهها المكتب في السنوات الماضية والتي سيتمكن الماليةلمشكالت اإلدارة 
هذا وأعرب المجلس عن   . بشكل سريع التدابير التي اتخذتها اإلدارة بفضلمن تجاوزها 
 . الهامة المبذولة لجهة دمج الشباب المهنيين وتدريبهمالجهودارتياحه حيال 

 التحديات تزداد يومًا بعد يوم، األمر الذي  وأن" طموحنا يعزز متد" مندوبون عدة بأن وأقر
مندوبين على وشدد عدة .  إلى االعتراف بهاويدفع متد يتمتع بها التييبين مدى الكفاءات 

 : الرئيسية التي يمكن تحسينها في المستقبلالنقاطبعض 
 جزءا من موضوع أساسي وليس  يشكل اعتبار آل نشاط آعنصر هام ضرورة -

 السياق، ستسمح الكفاءات والمعارف وسبل العمل التي هذا وفي. آهدف بحد ذاته
. حسين األعمال الخطوط العريضة والتوجهات المشترآة لتباستخراج متديتمتع بها 

 قيمة" أيضًا بتوفير تقضي متد من األنشطة، فإن مهمة معينوإضافة إلى ضمان آّم 
 تسمح بالتوفيق بين أمور متباعدة وبذلك تساعد الدول  التي" الجدارةمضافة من 

  في عملية أخذ القرار؛فعًالاألعضاء 
من أجل تعزيز    ميدان التربية على" بثقلها التي تلقي النـزاعات" تحليل ضرورة -

  زالت محدودة جدًا؛الوتحسين أعمال التنقيب التربوي التي 
 التي ترتدي أهمية آبيرة التربوي مواصلة وتعزيز تحليل عمليات التغيير ضرورة -

  دولية؛محافلوتطرح بعض الصعوبات على الرغم من مناقشتها في 
ا في ما يتصل بالموارد ال سيم (الوصفية معطيات مالية أآثر دقة في التقارير تقديم -

 ).البشرية المخصصة لمختلف األنشطة

 النقاش، أعربت المديرة عن عميق شكرها للمجلس على تقديره اإليجابي لألعمال ختام وفي
 وشكرته على المالحظات البناءة التي   - لمواصلة العمل والتشجيع عليهضروريوهو –

وأجابت المديرة . ت المؤسسية الجارية أنشطته والمضي قدمًا باإلصالحابتحسين لمتدستسمح 
 : أو مالحظات تقدم بها المندوبون على النحو التاليأسئلةعلى عدة 

 بانخفاض عدد األنشطة يتصل ما يتعلق بإفريقيا، يجب توضيح الصورة في ما في -
 ملحوظ وبارز   بشكل متدفمن جهة، التزم . الميدانية بالمقارنة مع السنوات الماضية

 دار السالم، في MINEDAF VIII في ما يتعلق بإعداد وتنظيم مؤتمر   وإيجابي جداً 
 دورة التدريب على الحوار السياسي في النيجر في  إرجاءومن جهة أخرى، تم 

  شهور فقط ألسباب خارجة عن    لبضعةتشرين الثاني وذلك /نوفمبر
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نسيان   دون  2003 خالل عام   إفريقياوسيتم التشديد على األنشطة في . متدإرادة  

 البلدان الناطقة باإلنكليزية فيها؛
 يجب أن ندرك أنها تندرج على سنوات عدة،  ذاتها، ما يتعلق باألنشطة بحد في -

 من المستحيل تحقيق آافة األهداف في  وأنهبموجب االستراتيجية متوسطة األمد، 
  الذي يرغبه المجلس؛االتجاهلكن الجهود ستتواصل في . ثنائية واحدة

فيروس نقص المناعة البشري  / مرض اإليدزمنالنشاط المتصل بالوقاية  ويندرج -
 تكميلية ومفيدة مساهمة متدويقدم . الصلةبشكل تام في استراتيجية اليونسكو ذات 

 التعليمية والممارسات الحسنة في مجال الوقاية  المناهجوفريدة في هذا الصدد، إذ أن 
ليس فقط (لسياسات وأصحاب الشأن  لواضعي اجدًامن اإليدز تشكل عناصر مفيدة 

 ؛) والصحية أيضًااالجتماعيةالسياسات التربوية إنما السياسات 
 ولكن نظرًا ألن اليونسكو علقت آل ،"آفاق" الجهود لدعم مجلة  وستتواصل -

 الحصول على مساندة أقوى من طرف بعض يأمل متدالمساعدات لجهة النشر، فإن 
 الدول األعضاء؛

 وشاقة وتلعب فيها الموارد البشرية دورًا   طويلةالح المؤسسي عملية  عملية اإلصإن -
 الحاسم في هذا المجال، لذا فإنه سيرحب بأية   المستوى بعد متدولم يبلغ . رئيسيًا

 خارج الميزانية، توفير موارد بشرية مهنية منموارد (مساعدة من الدول األعضاء 
 ...).أو خبراء مشارآين 

 

 الذي ينص على أن المجلس يشرف على لمتدبقًا للنظام الداخلي  نهاية النقاش وطفي 
 :علىتطبيق برنامج أنشطة المكتب، وافق المجلس 

 من التقرير الصادر عن الفريق اإلداري 1 الواردة في النقطتين والتوصيات النتائج  - 
 ؛2002 بواليته وبتطبيق البرنامج والميزانية للعام المتعلقتين

 والذي قدم 2001 هذا التقرير والعائدة للحسابات المعتمدة للعام  من2 النقطة - 
  عرضًا عنها؛لليونسكوالمفتش المالي 

 2002 البرنامج والميزانية للعام نفيذ من تقرير الفريق اإلداري العائدة لت3 النقطة - 
 ؛2002 أنشطة المكتب الذي قدمته مديرة متد للعام تقريرعلى 

 ؛2002ي وضعته المديرة العامة لمتد للعام تقرير األنشطة الذ - 
50مجلس /متد/اليونسكو( 2002 حول الوضع المالي لمتد للعام المؤقتة الوثيقة - 

 وسيقوم مكتب المدقق المالي لليونسكو بتقديم وضع الحسابات المعتمدة )2إعالم /
 وللمجلس في دورته 2003حزيران / لمكتب المجلس في يونيو2002للعام 
 . 2004ة والخمسين في يناير الحادي

 2003 مديرة متد بشأن أنشطة العام اقتراحات -4
). 3الملحق راجع  (2003 لعام متد الخطوط العريضة لمشروع برنامج أنشطة المديرة قدمت

 وضعواستند . حيث حددت بوضوح األهداف االستراتيجية وسبل العمل والنتائج المتوقعة  
 الحاجات العامة للدول األعضاء، في إطار تكامل   مع التكّيف :البرنامج إلى ثالثة مبادئ هي

 مع أهداف منتدى داآار ومع المحاور االستراتيجية  التمشيمتزايد على الصعيد العالمي؛ 
؛ تقسيم المهام وتعزيز التعاون   2007-2002 للفترة متد استراتيجيةلليونسكو، ومع عناصر 

 البرامج وإثراء بعضها البعض؛ االتساق    ضمان خصوصية األنشطة، تكاملاليونسكو؛في 
؛ )الدولي لمؤتمر التربية 47الدورة ( تعميق المفاهيم؛ التجديد؛ استباق األمور المواضيع؛بين 

 من البرامج األساسية ويتبين). أي االنطالق من العمل إلثراء العمل" (العملية"المنهجية 
 على   حريص متد ونشرها، أن علوماتالمالثالثة آما األنشطة العرضية وتلك الخاصة بجمع 

 أن تشكل قيمة مضافة حقيقية في البحث  يسعهاتقديم مساهمة خاصة ومهنية وثرية وفريدة 
 . آافة أنحاء العالموفيعن آيفية تحسين نوعية التعليم للجميع 

 ).5الملحق راجع  (5 من تقرير 4 رئيس الفريق اإلداري البند قدم ثم
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زيمبابوي، فرنسا، إسبانيا، إندونيسيا،  : لوفود التالية الكلمة تناولت االمناقشة، وخالل

ووافق . المغرب الكاميرون، البرتغال، نيجيريا، اليابان، ليتوانيا، تايالند، لبنان،  سويسرا،
 :التالية، آما شدد على النقاط 2003المجلس على جملة االقتراحات لبرنامج العام  

زية لبرنامج متد وآذلك تفادي تشتت من الضروري عدم إضعاف النواة المرآ -
 األنشطة؛

 ؛2003يجب الشروع بتنفيذ االلتزام من أجل إفريقيا على نطاق واسع في عام  -
العربي التي تتم بالتعاون مع قطاع  -األوروبي األنشطة المتعلقة بالحوار تشكل -

  آثير من الدول األعضاء؛إلى بالنسبةالتربية وعدة لجان وطنية، أولوية 
 وآذا دراسات الحالة التي تجري  القدرات مواصلة األنشطة الرامية إلى تعزيز ينبغي -

 هذه األنشطة والدراسات   نطاقفي المجتمعات التي تشهد نزاعات، ويمكن توسيع 
 لتشمل البلدان التي تتواجد في حالة فقر مدقع؛

 إلى تعزيز ةالرامي متد منهجية وإن األنشطة المتصلة بالحوار السياسي أساسية، إن -
 داخلي في آل بلد، هي هامة صعيدالحوار ليس فقط على صعيد دولي إنما على 

 ومفيدة؛
تحويل المعلومات  ( النـزاعات  تحليل ريادي على صعيد بدور متد أن يضطلع يمكن -

 القرار، ال سيما حول  أخذاألمر الذي يساعد الدول األعضاء في ). إلى معارف
 عملية التقييم وتسمح بإجراء  فيقد تسمح بتفادي أخطاء   التي"  النماذجنقل"مسائل 

 ."األمور فعلي يسمح باستباق تحليل"
مثًال، عن طريق الوسائل ( صورته إبراز سياسته الرامية إلى تعزيز متد على يجب - 

 في غالب األحيان سرية، حتى في  تبقىألن أنشطته ذات نوعية إال أنها ) اإللكترونية
 ورق وسيلة مفضلة إلبالغ  علىبقى نشر وإصدار المنشورات وي. اإلطار المؤسسي

 .الشرآاء بمختلف المعلومات، ال سيما في دول الجنوب

 بارزاً  المناقشة، شكرت المديرة آافة المتحدثين على اقتراحاتهم التي تشكل عونًا  ختام وفي
ي عدم   فرغبتهاوأعربت المديرة عن .  الصعيد السياسي آما العملي والنظريعلى لمتد

 من جهة بطلب مرتبطةتوهين النواة األساسية لألنشطة، إال أنها أشارت إلى أن عدة أنشطة 
وفي .  تمويل إضافيةمصادر إيجاد إلى متدُملّح من الدول األعضاء، ومن جهة أخرى بحاجة 

 متد  البرنامج مطابق لمهمة هذاما يتصل األنشطة الخاصة بمرض اإليدز، ذّآرت المديرة أن 
 وأنه يشكل مساهمة مقّدرة جدًا اللتزام الوقاية،يقتصر فقط على برامج تعليم على صعيد  وأنه

وفي ما يتصل بالمراجعة التي ".  ما بين الوآاالتالمتحدة األمم مشروع"اليونسكو في 
آب الماضي، أبلغت المديرة المجلس بأنها غير   / في أغسطسالرئيسيأجرتها أقسام المقر 

ومن المعلوم أن المقّر .  بهذا الشأن ألن هذا األخير لم ُينشر بعد علنًايرالتقرقادرة على رفع 
 إجراء جديدًا لمتابعة أعمال المراجعة، يقضي وقبل صياغة أي تقرير، بمراعاة    اعتمد

 والتحسينات اإلدارية التي بدأ العمل بها في المؤسسات التي خضعت لهذه  التصحيحات 
 ومن  المراجعة،
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 بها في  المعمول ستقدم للمجلس في حينه، ومع احترام آافة اإلجراءات الواضح أن المديرة

 .اليونسكو، جميع المعلومات المتصلة بهذه المراجعة
 

في نهاية النقاش وطبقًا للنظام الداخلي لمتد الذي ينص على تكليف المجلس بتحديد   
 المؤتمر العام أنشطة المكتب بشكل مفصل في إطار البرنامج والميزانية اللذين اعتمدهما

 :مع األخذ باالعتبار الموارد المتوفرة من خارج الميزانية عند الحاجة، وافق المجلس على
 

 من تقرير الفريق اإلداري المتعلق بمراجعة البرنامج والميزانية للعام 4النقطة  - 
 ؛2003

؛ وقد أبدى الوفد الفرنسي تحفظًا إزاء  2003مشروع برنامج أنشطة متد للعام  - 
 التي يجب أن يواصل نشرها باللغتين الفرنسية واإلسبانية في مستقبلياتمجلة 

 من الوثيقة 28راجع الفقرة (نسخة ورقية باإلضافة إلى النسخة اإللكترونية 
 ؛)3/ 50مجلس /متد/اليونسكو

 والتعديالت التي اقترحها الفريق اإلداري حول 2003مشروع ميزانية متد للعام  -
 ملحق والمتعلق بفتح - 50/3مجلس /متد/ي الوثيقة اليونسكوالقرار الوارد ف

وسيتم إدخال . اعتماد وإنشاء وإدارة حساب احتياطي إضافة إلى توظيف األموال
هذه التعديالت على النسخة النهائية لوثائق المحضر والمقررات الخاصة بالدورة  

 . الخمسين لمتد

 )5/ مجلس32 (2005 و2004اإلعداد لبرنامج وميزانية العامين  -5
قام السيد جون دانيال، مدير عام مساعد لليونسكو للشؤون التربوية، بإطالع المجلس على   

 من حيث بنيتها وخطوط العمل الرئيسية فيها وإطار   5/ مجلس32المستجدات بشأن الوثيقة 
د دانيال وقدم السي. 2003آانون الثاني /ميزانيتها وذلك مع مراعاة النتائج المحققة حتى يناير

 :في عرضه النقاط األربع التالية
أعرب السيد دانيال أوًال عن ارتياحه أمام التقدم المحرز لجهة دمج أفضل لألنشطة   - 

والهدف المبتغى يرمي . المنفذة بين المقر من جهة والمعاهد والميدان من جهة ثانية
لى مختلف برامج  إلى تحقيق التكامل بين هذه األنشطة والتوصل إلى توزيع المهام ع

 آما شكر المديرة على لمتدوذآر أيضًا بأهمية االستقاللية الفكرية واإلدارية . التربية
 ؛2002تعاونها الممتاز في العام 

 2007-2002 للفترة متدوباالستناد إلى الشكل الوارد في الوثيقة حول استراتيجية  - 
لعمل المضمنة في الوثيقة ، قدم السيد دانيال المحاور األولوية وخطوط ا)16. ص(

 وعلى تنسيق  EPT، إذ سيتم التشديد على 2005-2004وفي الفترة . 5/ مجلس 32
 الجهود الدولية لمتابعة منتدى داآار   

؛ وتجري حاليا إعادة تنظيم للقطاع للتأآد من أن آافة    )ED بالمئة من ميزانية 80(
 األقسام ترآز على األهداف نفسها؛

ل أن عودة الواليات المتحدة األمريكية إلى اليونسكو لن تترافق  وحدد السيد دانيا - 
 مليون دوالر  130البتة مع زيادة في الميزانية تساوي مستوى مساهماتها أي 

وعلق على السيناريوهات الثالثة للميزانية والتي أعدها المدير العام من . أمريكي
النمو ( مليون دوالر 544ولى وتبلغ الميزانية األ.  للمجلس التنفيذي166أجل الدورة 

النمو الحقيقي الصفر ( مليون دوالر 576أما الثانية فتبلغ ) االسمي الصفر
فتقترح أن نضيف إلى السيناريو األول  ) السيناريو المتفائل(؛ أما الثالثة )المخفض

وفي ما يتعلق  .  مليون دوالر610نصف المساهمة األمريكية حتى نصل إلى 
سة اليونسكو إلى   بالمعاهد فتسعى سيا
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تصحيح الخلل في الميزانية وتقترح تقوية بعض المعاهد على حساب معاهد 

  نتائج سلبية جدًا؛متدووفقًا للسيناريوهات، سيترتب على .أخرى
وشدد السيد دانيال في تعليقه النهائي على أن الوضع ليس سارًا في الواقع لكن ينبغي  - 

موارد من خارج الميزانية : لمتدون مؤاتية االستفادة من بعض الفرص التي قد تك
يمكن جمعها بفضل الوفورات المحققة من مساهمات الدول األعضاء، آما حصل  

، يمكن عقد   )أيلول/ سبتمبر11التي سجلت نجاحًا باهرًا حتى قبل    (46في الدورة 
دورة مدت قادمة حول موضوع واضح ومثير لالهتمام تتيح فرصة جيدة لحشد  

 . لخاألموال، وا

راجع المحلق   (2005-2004 لعام متد أهم نقاط برنامج أنشطة متدمن جهتها، قدمت مديرة 
وقدمت عدة جداول مقارنة تبين االنخفاض المستمر للمساهمات في ميزانية اليونسكو ) 4

العادية خالل الثنائيات األخيرة وانخفاضًا في سيناريوهات الميزانية التي آان من المفترض  
لكن الحال خالف ذلك، وذآرت   . متدمكن من منظور العقالنية أن تطبق على  أو من الم

 حرج من الناحية المؤسسية إذ أنه يشكل جزءًا ال يتجزأ من  متدالمديرة المجلس بأن وضع 
اليونسكو أي أنه يخضع لثقل البيروقراطية وصرامة المعايير ولكنه في الوقت عينه يواجه  

حشد متزايد لألموال من خارج الميزانية، وتستلزم الكثير من إدارة من نوع جديد ترتكز على 
وشددت    . المرونة والسرعة حيال الممولين إذ إن طرق عملهم ومطالبهم مختلفة ومتنوعة

، على غرار اليونسكو، يخضع لعملية إصالح هامة وشاقة تتطلب الكثير   متدالمديرة على أن 
وذآرت المديرة ثالثة  . ير من االعتراضاتمن التروي والطاقات وتثير بطبيعة الحال الكث

-2004عناصر ستكون هامة على المدى المتوسط وستكون حاسمة في ما يتعلق بالثنائية 
دعم قوي من المجلس الذي يتفهم أهدافنا ويساعدنا في تعزيز المكتب؛ دعم    : ، وهي2005

راف على المقر في مجال اإلصالح المؤسسي ووضع البرامج؛ دعم متعاظم ثنائي األط
 .صعيد الموارد البشرية والمالية

 ). 5راجع الملحق ( من تقريره 6 و5وقدم رئيس الفريق اإلداري النقطتين 

سويسرا، فرنسا، إندونيسيا، إسبانيا، البرتغال، لبنان، : وشارآت في المداوالت الوفود التالية
 .يا، نيجيريا والمغربالجمهورية التشيكية، اليابان، جامايكا، الكاميرون، بلجيكا، ماليز

، شدد المندوبون في غالبيتهم  2005-2004ونظرًا لالحتماالت المقلقة التي تحدق بالثنائية 
ويمكن تلخيص مختلف  . على مسائل سياسية واستراتيجية أآثر منها على مسائل جوهرية

 : المداخالت على النحو التالي
تتماشى آليا مع أهداف األلفية ومع  بالنسبة إلى الثنائية القادمة متدإن اقتراحات  - 

ووافق المجلس على هذه .EDالمحاور األولوية لليونسكو ومع خطوط عمل القطاع 
 متداالقتراحات بعد أن خضع بعض عناصرها لشروحات مفصلة من جانب مديرة 

التعليم العالي، تدريب المدرسين، اتساق األنشطة، تحديد  : وهذه العناصر هي التالية(
غرفة   "ت بوضوح، الروابط بين البرامج الرئيسية واألنشطة الجانبية مثل األولويا
 ...والخ) فيروس المناعة البشري(الخاصة بالوقاية من اإليدز " المقاصة

على صعيد السياسة العامة المتبعة في اليونسكو حيال المعاهد، أعرب المجلس عن   - 
دته بعدم االآتفاء بقبول األمر خشيته من مغبتها، وعن اعتراضه التام عليها وعن إرا 

أن  " المخزي وغير المقبول"وآما قال أحد المندوبين، من . الواقع والتسليم باألمور
وأآد .  مجردًا مرة أخرى من موارد ضرورية وحيوية بالنسبة إليهمتدنتصور 

المجلس مجددًا على ضرورة اضطالعه بدور يؤثر فيه على مجرى األمور، 
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يذ مهمته الدستورية وحتى ال يفقد مصداقيته وشرعيته الحكومية حتى ال يخل في تنف

 . الدولية ال سيما في داخل المجلس التنفيذي لليونسكو وفي مؤتمره العام
 واضحة وتتطابق مع احتياجات الدول األعضاء،  متدوشدد المجلس على أن مهمة   - 

ر، فإن إمكانية  ومن هذا المنظو. وعلى أن التقدم المحرز ملحوظ ويجب أن يتواصل 
 من موارد خارجة عن الميزانية فقط، تشكل خطرًا من ناحية   متدأن يتم تمويل 

لذا، أيًا آان  . استقاللية المكتب وطابعه العالمي، وقدرته على الترآيز على أولوياته
السيناريو المعتمد، يعتبر المجلس أنه من غير المعقول ومن غير العادل أال يتمتع 

التي تمكنه من تنفيذ )  ماليين دوالر5(ميزانية العادية لليونسكو  بحصته من المتد
 . أنشطته

وقرر أن يتدخل بهذا الشأن بواسطة رئيسه ليقيم اتصاالت مع المدير العام ورئيسة  - 
ودونما أن يشكك في توافق اآلراء المحقق ودون    ). 7الملحق (المجلس التنفيذي 

ت، نقل مندوب اليابان للمجلس موقف بالده التحفظ رسميًا على ذآر ذلك في المقررا
، أرسل 2003شباط / فبراير5؛ وبتاريخ )النمو االسمي الصفر (1المؤيد للسيناريو 

 آتابًا أعرب فيع عن موقف متدالوفد الدائم لليابان لدى اليونسكو إلى مديرة 
 . 2حكومته

 
ف المكتب بوضع مشروع  ختامًا للمناقشات وطبقاًً لنظام متد الداخلي الذي ينص على تكلي

البرنامج العام والميزانية للمكتب وتقديمه خالل المؤتمر العام مرفقًا بمالحظات المديرة  
العامة والمجلس التنفيذي طبقًا القتراح مديرة المكتب ومع مراعاة توجيهات التخطيط  
متوسطة األجل؛ وحرصًا على تأمين صوابية وتكامل األنشطة المقررة في مشروع  

نامج العام والميزانية للمكتب مع األنشطة األخرى المقررة في مشروع البرنامج  البر
 :والميزانية لليونسكو، قام المجلس بما يلي

 من تقرير الفريق اإلداري حول درس برنامج وميزانية متد 5الموافقة على النقطة  - 
النقطة   وفي المقدمة، وسيتم ادخال التعديل المقترح على  . 2005-2004للعامين 

 ماليين دوالر، 5الخاصة بطلب مساهمة من الميزانية العادية لليونسكو قدرها 
وذلك في المقدمة وفي الفقرة الثانية من مشروع القرار الذي سيرفع إلى الدورة 

وسيتم شطب الجملة الثانية من التعديل المقترح الخاص .  للمؤتمر العام32
 ؛ .بالتعليم العالي

 32 (2005-2004روع قرار وبرنامج أنشطة متد للعامين الموافقة على مش - 
الذي قدمته مديرة متد والذي يحتوي على طلب مساعدة مالية بقيمة ) 5/مجلس

 دوالر أمريكي آموارد من خارج ميزانية اليونسكو للمؤتمر الدولي 200 000
 دوالر أمريكي لتنفيذ 750 000القادم، ومساعدة مالية بقيمة ) مدت(للتربية 

البلدان (شروع تحليل المناهج الدراسية والكتب المدرسية بين مختلف الثقافات م
 ؛) أوروبا-العربية

تكليف مديرة متد ورئيس المجلس بإدخال التعديالت الشكلية الضرورية سيما على   -
التمييز بين البرامج األساسية واألنشطة (ب من مشروع القرار 1النقطة 
 ؛)الجانبية

 

 من تقرير الفريق اإلداري، وبذلك على آامل التقرير   6لى النقطة الموافقة ع - 
 وشكر المجلس الفريق اإلداري لحسن عمله؛. وتوصياته

التعبير عن قلقه الشديد تجاه السياسة المتبعة إزاء معاهد اليونسكو للتربية وحيال  - 
 قد  خطورة احتمال خفض تخصيصات الميزانية التي تقدمها اليونسكو، األمر الذي

 يعيق المكتب عن تأدية مهامه التي أولته إياها الدول األعضاء؛
الطلب من رئيس المجلس إحاطة المدير العام لليونسكو ورئيسة المجلس التنفيذي  - 

ة ا ال ل ال اغل ش ًا ل
                                                           

) 2005-2004 (متد معالجة  الحجم الحقيقي لميزانية وبرنامج أعرب وفد اليابان عن قلقه من أن تتم  2
 .  لليونسكو50/ مجلس 32بموجب الميزانية اإلجمالية المفصلة لمشروع الوثيقة 
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 .علمًا بشواغل المجلس الجماعية

 

 

لتدريب شباب / أي سيناريوهات لتعليم : "منتدى المجلس حول موضوع  -6
 "اليوم والغد؟

لى الرغبة التي تم اإلعراب عنها خالل الدورة التاسعة واألربعين، أصر المجلس  بالرد ع 
 30فخصص فترة بعد الظهر من يوم .على االحتفال بشكل خاص بدورته الخمسين

آانون الثاني لعقد منتدى من شأنه توسيع آفاق التفكير في الدورة السابعة واألربعين   /يناير
 المسؤول عن المشروع في المنظمة، العرض التمهيدي وقدم السيد دجافيد استانس، . لمدت
ثم طلب . CERI-OCDEوالتي أعدها مرآز "  سيناريوهات بشأن مستقبل المدرسة6"حول 

السيد والو هونماخر المتخصص في علم االجتماع، من المشارآين مأل استبيان لإلعراب عن     
 .  نهاية االجتماعردود فعلهم على السيناريوهات، وقدمت نتائج االستبيانات في

وخالل هذا المنتدى، استمع المجلس إلى ردة فعل السيدة آاترينا توماسفكي، المقررة الخاصة 
وأعرب رئيس المجلس ونائبه عن تعليقاتهما وشمل النقاش  . لألمم المتحدة بشأن حق التعليم

وان  جميع المشارآين ومنهم السيد بيتر دي مايجر، الرئيس السابق للمجلس، والسيد ج
، والسيدة سوليداد بيريس والسيد شارل مانيان وهما   لمتدآارلوس تيديسكو، المدير السابق 

 . متدالذي تقوده جامعة جنيف بالتعاون الوثيق مع RUIGيشارآان في مشروع 
وفي هذه المناسبة، تم   . متدوتال النقاش آوآتيل قدمته السلطات السويسريد بالمشارآة مع 

 والسيدة  SRED قدمها السيد نوربرتو بوتاني، مدير 3ؤخرا، أحدهاتقديم نشرتين صدرتا م
 الثانية التي ستسمح باالطالع عن  4وقدمت مديرة متد النشرةFPSEأنيك دو ريبوبيار عميدة 

 بصورة خاصة وزارة  متد لمدت ، وفي هذا الالطار، شكرت مديرة 46اعمال ونتائج الدورة 
وفي النهاية، ألقت السيدة مارتين  . صدار هذه النشرةالخارجية الفرنسية التي قامت بتمويل إ

برونشفيغ غراف، وزيرة التربية في جمهورية وآانتون جنيف، خطابًا رحبت فيه    
 وأعماله داخل اليونسكو، متدوشددت على أهمية . بالحاضرين باسم السلطات السويسرية  

 .خاصة انه يرآز علة تحسين نوعية التعليم للجميع
 

س عن ارتياحه لنوعية الحدث وتمنى أن يحيط متد علمًا بثراء المداوالت  وأعرب المجل 
 . مثًال عن طريق إصدار نشرة إعالمية بهذا الصدد

 اإلعداد للدورة السابعة واألربعين لمدت -7
 على اإلعداد للدورة متدقدم أمين المجلس تقرير فريق العمل المعني بمساعدة مديرة  

 2003يناير  / آانون الثاني28 و27وهو قد اجتمع في جنيف في ، لمدتالسابعة واألربعين 
 ). 6راجع الملحق (

البرتغال، جامايكا، فرنسا، إسبانيا،  : وخالل المناقشة التي تلت، تكلمت الوفود التالية
وشدد المجلس  . آولومبيا، إندونيسيا، بلجيكا، اليابان، نيجيريا، زيمبابوي، الصين، المغرب

ة التقرير الصادر عن فريق العمل وأشاد بصوابية اقتراحاته في ما يتعلق باإلجماع على نوعي 
 يحظى من خالل متدوقال إن . بالمواضيع والبنية والتنظيم التي يتميز بها جميعا مدت

وقدمت اقتراحات عديدة  . المؤتمر بإطار جيد للعمل ينبغي تحسينه في األشهر القادمة
 :للتحسين

                                                           
 لمدت حول 46 عشية الدورة fpse وsred ومتدالتعليم والعيش معًا، محاضر المحاضرة التي نظمها " 3
 ".مشكلة العيش معًا في البرامج التعليمية"
 "هل أخفقنا؟:التعلم على العيش معًا" 4
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ينبغي الفصل بين مشكالت اإلنصاف والنوعية وإيجاد حل في ما يتعلق بالمضمون،  - 

 لمدت أن تسعى إلى التماشي قدر 47وعلى الدورة . ما بين االثنين ألنهما متالزمين
 . اإلمكان مع األهداف الستة لمنتدى داآار

في ما يتعلق بالعنوان، ينبغي إيجاد عنوان أقصر واآثر جاذبية؛ وفي الصياغة،   - 
 ذا تم التشديد على الشباب أو على المشكلة بحد ذاتها؛ يجب أن نرى ما إ

، شدد عدة مندوبين على أن بعض الدول يواجه    "الجنسين"في ما يتعلق بمشكلة  - 
 آيف نضمن نجاح الصبية؟ : المشكلة المعاآسة

دراسات ( أن تأخذ باالعتبار الخبرات المتعددة عبر العالم   47ينبغي على الدورة  - 
 من أجل إثراء المداوالت في الحلقات الدراسية؛..) حسنة، والخحالة، ممارسات 

 هو مدتإن طريقة إشراك الشباب بشكل ملموس ليست واضحة بعد، ال سيما ألن  - 
مؤتمر وزاري، وهنا ينبغي األخذ بالدراسات الهامة الموجودة والتي تبين أن الشباب  

 . لهم طلبات وتوقعات من مجال التعليم

 51 المديرة أن تقوم بالتعمق في هذه األفكار إلى حين انعقاد الدورة وطلب المجلس من
ويمكن تنظيم اجتماع لهذا األخير في باريس بمناسبة   . للمجلس، بالتعاون مع فريق العمل

 .  للمؤتمر العام32انعقاد الدورة 
 وتمنى المجلس أخيرًا أن يتم، على وجه السرعة، إرسال دعوة إلى الدول األعضاء لتقدم  

 . تقريرها الوطني
 

الذي ينبغي "وعلى أثر مناقشاته، وطبقًا للنظام الداخلي الذي ينص على أن المجلس  
 ":أن يصيغ اقتراحات إلعداد وتنظيم دورات المؤتمر الدولي للتربية

قرر أن يقترح على المدير العام وعلى الدورة الثانية والثالثين لمدت أن تنعقد  - 
 حول 2004أيلول / سبتمبر11 إلى 8عين في جنيف من الدورة السابعة واألرب

 ؛) سنة18/20-12(التدريب للشباب /موضوع اإلنصاف ونوعية التعليم
تشرين / في أآتوبر168قرر أن يطلب من المجلس التنفيذي لليونسكو خالل دورته  - 

 47 أن يضع، وفقًا لإلجراء االعتيادي، قائمة بالمدعوين إلى الدورة 2003األول 
 دت؛لم

 أقرَّ تقرير فريق العمل آامًال وشكره على نوعية اقتراحاته؛ - 
 

 
سجل آافة العناصر ذات الصلة بالهيكلة والتنظيم والمنهجية والتي سمحت بنجاح   - 

 الدورة السادسة واألربعين لمدت؛
طلب من مديرة متد وفريق العمل التابع للمجلس، ابتداء من األسابيع القادمة،  - 

ألعمال التمهيدية المتصلة بمضمون وصياغة المواضيع والمواضيع  مواصلة ا
الفرعية، وآذا بالنواحي التنظيمية، بغية تقديم اقتراحات معززة ومفصلة خالل 

  للمجلس؛51الدورة 
،  2003طلب من مديرة متد أن تدعو، في مهلة أقصاها بداية الفصل الثاني من  - 

طنية، ووفقًا لإلجراء االعتيادي، إلى تقديم الدول األعضاء إلى تقديم تقاريرها الو
ترشيحات لحيازة ميدالية آومينيوس، باالتفاق مع المدير العام لليونسكو 

 .والجمهورية التشيكية
 

 تواريخ الدورة الحادية والخمسين للمجلس   -8

قرر المجلس أن يقترح على المدير العام لليونسكو عقد الدورة الحادية والخمسين للمجلس  
 آانون  27 و26وتسبق هذه الدورة في . 2004آانون الثاني / يناير30 إلى 28 من

 47يناير اجتماعات الفريق اإلداري واجتماعات فريق العمل المعني بتحضير الدورة /الثاني
األسبوع   (2003يونيو /هذا وسيعقد مكتب المجلس اجتماعًا في بداية شهر حزيران. لمدت
الثان
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 ).الثاني

 
 مسائل متنوعة -9

إعادة النظر   "أبلغ المجلس بأن المدير العام لليونسكو قد دعي من جانب المجلس التنفيذي إلى 
، وذلك  "في إدارة المعاهد ومراآز الفئة األولى والى إطالعه على الوضع في هذا الصدد

 أي في خريف   167وسينظر المجلس التنفيذي في هذا البند في دورته . 165خالل دورته 
ر المجلس أن يتابع عن آثب التطورات في هذا الموضوع في األشهر  وقر. 2003العام 
 .وسيدرس، في حينه، اقتراحات المدير العام ويطلعه على موقف المجلس حيالها. القادمة

 من مراآز المقر الثمانية وعشرين سوف يتم انتخاب مرشحين    14وأحاط المجلس علمًا بأن  
 ومتد؛ وأعرب الرئيس عن شكر المجلس  من المؤتمر العام32لشغولها خالل الدورة 

 .لألعضاء الذين يتقاعدون في السنوات القادمة 

 اعتماد قرارات الدورة الخمسين -10

50مجلس /متد/اليونسكو: الوثيقة(طبقاًً للنظام الداخلي، وافق المجلس على نص مقرراته 
أعرب الرئيس عن  و.  وطلب من أمينه تنقيحها بالتعديالت المعتمدة شفويًا)قرارات مؤقتة /

تقدير المجلس العميق للعمل الذي قام به متد وآرر تشجيعه لهذا األخير في أنشطته 
 .المستقبلية

وأوآل إلى األمين مهمة إصدار المحضر والمقررات المنبثقة عن الدورة الخمسين في 
 .2003آذار /غضون حلول شهر مارس

 
 اختتام الدورة -11

أعضاء المجلس فهنأ وشكر الرئيس على قيادته الممتازة تكلم مندوب سويسرا باسم آافة 
للمداوالت وعلى تشجيعه على بلوغ توافق آراء حول قواسم مشترآة تكرس قيمنا ومثلنا    

 على العمل الممتاز المنفذ وعلى المناخ اإليجابي الذي متدأما الرئيس، فشكر المجلس و. العليا
 . لفرعية وبأعمال المجلس نفسهدارت فيه األعمال، آما أشاد بعمل الهيئات ا

 
يناير في الساعة  / آانون الثاني31اختتم الرئيس الدورة الخمسين للمجلس يوم الجمعة 

 .الواحدة والربع
 


