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 محضر ومقررات الدورة الثانية والخمسين
 

بصياغة مقتراحات بشأن تحضير  دورات                ": لنظام متد األساسي، إن المجلس مكلف ال سيما                   " وفقا
، يجتمع المجلس في بداية وفي            د معتمد منذ عدة سنوات         لتقلي  " وتبعا     ".المؤتمر الدولي للتربية وتنظيمها              

  أول  المؤتمر  وإجراء تقييم         تنظيم    على  األخيرة   اللمسات      بغية وضع     (CIE)نهاية آل مؤتمر دولي للتربية              
 .لنتائجه    

، في إطار   2004سبتمبر     / أيلول11 و8وبناء على ذلك، انعقدت الدورة الثانية والخمسون لمجلس متد في                   
 ).مدت  (ابعة واألربعين للمؤتمر الدولي للتربية                  الدورة الس 

 
 )9.15  حتى الساعة       8.15من الساعة      ( 2004سبتمبر  / أيلول  8األربعاء  

 
  رئيس المجلس، السيد بيدرو نسينغي باروس                   افتتح االجتماع        .1
   I ، آما ورد في الملحق       جدول أعماله     المجلس     اعتمد   .2
 هيئات الدورة السابعة واألربعين لمدت                   .3
 
 المجلس، بناء على طلب من الرئيس، البنود الرئيسية التي يتعين على المجلس أخذ                                   أمين  قّدم

 الدورة السابعة واألربعين لمدت،               مكتب   وضع الئحة بالمرشحين لعضوية               : قرارات بشأنها، أال وهي       
 .تشكيل فريق الصياغة، وتحديد إجراءات صياغة الوثيقة الختامية للمؤتمر                              

 
 ) الرئيس، المقرر، نواب الرئيس          ) (مدت(لدولي للتربية      تشكيل مكتب المؤتمر ا            •

 المقرارات   
   بمنح  للقرار الذي اتخذه المجلس في دورته الحادية والخمسين والقاضي                   " وفقا  ـ  

 منصب  
، قرر المجلس، بناء        )آسيا ـ المحيط الهادئ           (IVالرئيس إلى الفريق االنتخابي                 

 على اقتراح     
  لتنمية   السيد أرجون سينغ، الوزير الهندي                رشيح  ت هذا الفريق،       قدمه توافقي       

 الموارد  
 .البشرية، لمنصب رئيس الدورة السابعة واألربعين لمدت                  
 V b منصب المقرر إلى الفريق االنتخابي               بمنح للقرار نفسه القاضي          " وفقا  ـ  
 الدول (
 ح  ترشي   هذا الفريق،    توافقي من قبل    ، قرر المجلس، بناء على اقتراح          ) العربية    

 السيد عبد    
 .، لمنصب مقرر عام     )الجماهيرية العربية الليبية        ( اهللا بوبتانا        
 اعتماده عند        من المفترض    ، والذي    المنقح ينص مشروع نظام مدت الداخلي           ـ  

 افتتاح المؤتمر،       
لرؤساء الفرق         " ووجه رئيس المجلس آتابا         . على تعيين عشرة نواب للرئيس             

الترشيحات التوافقية         منهم بموجبه موافاته  ب       االنتخابية الستة في باريس يطلب           
وحتى اآلن، إن الفريقين                 . قبل أن يعقد المجلس دورته           لمناصب نواب الرئيس         

V a)   افريقيا ( وVb )      توصال إلى     اللذان      هما الفريقان الوحيدان           ) الدول العربية
قرر المجلس من جهة، أن يقترح               وحيال هذا الوضع،       .قائمة بمرشحيهم   تقديم  

 ومن جهة أخرى أن      منذ اآلن،     مدت انتخاب ممثلين عن هذين الفريقين               على 
يؤجل انتخاب نواب الرئيس اآلخرين إلى صباح اليوم التالي بغية منح الفرق                          

 .آافيا  للتشاور      " االنتخابية األخرى وقتا   
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 ترشيحات لمناصب فريق الصياغة               •

 
ن، من المقرر أن يعمل فريق صياغة مصغر                       للقرار الذي اتخذه المجلس في دورته الحادية والخمسي                " وفقا

وآما في   . على إعداد مشروع الوثيقة الختامية             )  من آل فريق انتخابي        شخصان  " ( شخصا  12مؤلف من   
لى أعضاء فريق عمل المجلس           ,الدورة السادسة واألربعين، يجب على هذا الفريق أن  يشمل من جهة أ                       

، ومن جهة ثانية ستة أشخاص               )مدت ( الدولي للتربية       الستة المكلفين بمساعدة متد في اإلعداد للمؤتمر               
ولتقديم الترشيحات لمناصب نواب                 . يتم انتخابهم في بداية المؤتمر              ) شخص من آل فريق انتخابي            (آخرين   

الرئيس، اُتبعت اإلجراءات نفسها التي آانت قد اُتبعت  لتقديم الترشيحات لمناصب رؤساء الفرق                                     
ومن جهة أخرى، تم تقديم طلب إلى رئيس                  .  لسوء الحظ عن النتائج نفسها               االنتخابية في باريس، مما أسفر                

 .المجلس لكي ُيتاح لمراقبين من الخارج متابعة  أعمال الفريق                         
 :القرار   

 على مدت انتخاب         إلى الوضع الراهن، قرر المجلس من جهة، أن يقترح                  " نظرا 
انتخاب نواب الرئيس          ومن جهة أخرى تأجيل      منذ اآلن،    الممثلين عن هذين الفريقين            

   آافيا  "اآلخرين إلى صباح اليوم التالي بغية إعطاء الفرق االنتخابية األخرى وقتا                      
هذا وقرر المجلس اقتراح إمكانية متابعة أعمال فريق الصياغة من قبل                   . للتشاور   

 آل فريق انتخابي، توّخيا لضمان فعالية                 في  مراقبين، على أآل  يزيد عددهم عن إثنين                  
  .األعمال 

 
 وضع الوثيقة الختامية          طرائق   •

 : القرار 
قرر المجلس اقتراح وضع الوثيقة حسب اإلجراءات نفسها التي تم اتخاذها خالل                           

فيقع الفريق تحت مسؤولية رئيس المجلس ويعمل                   . الدورة السادسة واألربعين        
 .  العمل  ومقرري حلقات    بالتعاون مع المقرر العام          

 
 )16.00 ـ 14.30(سبتمبر  / أيلول   11السبت   

  تقييم الدورة السابعة واألربعين لمدت              .4
 

  تناول و. اجتمع المجلس بعد اختتام الدورة السابعة واألربعين لمدت بغية تقديم تقييم أول للمؤتمر                                    
جامايكا، الوس، اليابان، مدغشقر، اإلمارات العربية " (اوفد12خالل المناقشات  الكلمة 

آما تناولت الكلمة، ). اميرون، الكويت، توغو، الهندالمتحدة، آولومبيا، لبنان، أوآرانيا، الك
 السيدة عيشا باه ديالو، ومديرة   للتربية بالوآالة، مساعدة المدير العامعند انتهاء المناقشات، 

  . متد ، السيدة سيسيليا براسالفسكي
التهنئة         وتم تقديم الشكر و    ممتازة، وأجمع الجميع على القول بأن الدورة السابعة واألربعين آانت                         
 .لجميع الذين ساهموا في نجاحها، ال سيما موظفي متد واليونيسكو                         

 
 :    في مداخالت أعضاء المجلس         بعض النقاط اإليجابية للغاية               وتم تسجيل      

 
 العدد القياسي للوفود المشارآة والمستوى الرفيع لممثلي الدول األعضاء •
 المناقشات الوجود الفاعل لعدد آبير من المشارآين، ثراء  ودينامية  •
 صوابية المواضيع المطروحة •
 النوعية الممتازة لألعمال التحضيرية والوثائق والتنظيم والمنهجية •
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 "رسائل الوزراء ورسائل الشباب" النجاح الذي القته •
 ونوعية شرائط الفيديو أهمية •
 2001 التربية التابع لليونيسكو، أهم مما آانت عليه عام مهمة لقطاعمشارآة  •
 طع الموسيقية في افتتاح واختتام المؤتمرنوعية المقا •
 الوجود الواضح للشباب الذين يشارآون في أعمال المؤتمر بشكل فاعل •
 )منظمات غير حكومية(المشارآة الفاعلة للمجتمع المدني  •
التقدم الذي أحرز، منذ الدورة السادسة واألربعين، في مجاالت التوازن اللغوي والتساوي  •

 حلقات العمل  التمثيل ونوعية إدارةوالنساء في بين الرجال
إقامة حوار حول أحد أهم مواضيع الساعة، وهو موضوع  يعني بالجميع وإن ال زال دون  •

 .حل
 اعتمادهما التي تم" نتائج ومقترحات العمل األولوية"و" الرسالة"أهمية ونوعية مضمون  •

 
 .ألعمال المؤتمر      اإلعراب عن الرغبة في أن يتم ضمان أفضل متابعة ممكنة                            " تم أيضا   

 
 في    من النقاط التي يجب تحسينها                " عدداوبعيدا عن نّية انتقاد أعمال المؤتمر، حدد أعضاء المجلس                            

 : المؤتمرات القادمة، وقدم اقتراحات ملموسة في هذا الشأن              
 لضيق" نظرا من أربعة إلى اثنين أو ثالثة، تخفيض عدد هؤالء المتحدثين داخل الفرق، •

 بادل اآلراءالوقت وتشجيعا لت
 حيث صعب على بعض المشارآين  احترام فترة تناول الكلمة تحسين سير  الجلسات العامة •

المتاحة لهم ومحورة مداخالتهم حول المواضيع المطروحة  وليس حول عناصر واردة في 
 تقريرهم الوطني

 المتاحة لمقرري حلقات العمل لصياغة تقريرهمتمديد الفترة الزمنية  •
مع العلم أن هذه اإلجراءات سجلت تحسنا : ت صياغة الوثيقة الختاميةتحسين إجراءا •

 ، ال سيما على صعيد تمثيل مختلف الفرق 2001بالمقارنة مع ما آانت عليه في  العام 
االنتخابية، فال زالت هناك مشكالت عملية متعلقة بطابع العجلة، وبالتنسيق بين الصيغتين 

عدم وجود مسودة لهذه الوثيقة، وبإدارة مشاآل سياسية من اللغويتين الرئيسيتين، وبوجود أو 
 . شأنها أن تظهر وأن تعرقل سير األعمال على أفضل نحو

إن نجاح مدت يحثنا على االستمرار على   : مستقبل مدت، أثار أحد المندوبين مسألة "أخيرا •
إلى منتدى " هذا النحو ، لكن أال يجب التفكير في التجديدات التربوية، وتحويل مدت مثال

بينهم وبين آل " بل أيضا أخصائيين في مجال التربية، بين عالمي حقيقي، يجمع ليس فقط
 شرآائهم في المجتمع؟

 
آما . بشكل عام ـ ولرئيسه بشكل خاص ـ اللتزامهم البارزلمجلس لوأعربت مديرة متد عن امتنانها                 

  أآان على المستوى  حاسمدور شكرت بشكل خاص الدول األعضاء والمنظمات التي آان لها 
وقالت أن األعمال التحضيرية للدورة السابعة واألربعين وانعقاد  . المالي أو على المستوى الثقافي
لكنها . لمتد ترتبت عليه  مشاآل متعددة، ال سيما مالية" ثقيال" هذه األخيرة يشكالن  استثمارا 

ومن جهتها، أعربت .  هذا االستثمارتبّرران إجراء مثلأضافت أن  المشارآة ونوعية المناقشات 
السيدة عايشة باه ديالو، مساعدة المدير العام للتربية بالوآالة ، عن امتنان قطاع التربية لجميع 

، )مديرة متد وموظفيه، المجلس ورئيسه(األطراف الفاعلة التي سمحت بتحقيق نجاح مدت 
 التي أيدت مشارآة الدول النامية  )سويسرا ومدينتها جنيف" خاصة(وشكرت آذلك الدول األعضاء 

، أعربت عن ارتياحها  للتعاون القائم بين متد والمقر والذي سمح بعقد هذه   "و أخيرا. في مدت
إن منظمة اليونيسكو بمجملها تعرب عن فرحها إزاء . الجلسة، مما أعطى صورة جيدة عن منظمتنا

 . ألعمالناالنجاح الكبير للمؤتمر، مما سيساهم في إعطاء  حفز جديد 
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 :قرار
وقرر معالجة . أعرب المجلس عن آامل ارتياحه لنجاح الدورة السابعة واألربعين لمدت       

، بغية إجراء  )2005يناير /آانون الثاني (هذا الموضوع خالل الدورة الثالثة والخمسين   
          . تقييم معمق لكافة أعمال المؤتمر

 
 تاريخ انعقاد الدورة المقبلة للمجلس            .5
 

 آانون     28 إلى   26 المجلس على التاريخ المحدد لعقد دورته الثالثة والخمسين، أي من                               أآد
 آانون     25 و24وبناء على ما تقرر، سيجتمع الفريق اإلداري في                 . 2005يناير    /الثاني  
 .2005يناير   /الثاني  

 
 مسائل متنوعة         .6
 

 ، يكون التمويل      2005يناير     / لفتت مديرة متد انتباه المجلس على أنه في شهر آانون الثاني                       
، آان السيد جون دانيل، مساعد المدير                   2003وفي العام    ".  قد تقرر مسبقا   5/ م33المخصص لـ       
هذا وقد دافع المجلس      . 2007 ـ 2006قد وعد بعدم تخفيض ميزانية متد للعام                   العام للتربية،       

ر أميرآي       دوال5000000دوما عن فكرة أّن متد بحاجة إلى مساهمة عادية من اليونيسكو تبلغ                           
أن هذه المسائل ُتناقش  في المجلس            بالوآالة     وذآر مساعد المدير العام للتربية           . آل عامين    

 . إلى المجلس التنفيذي       " التنفيذي وأن العديد من أعضاء  مجلس متد ينتمون أيضا                      
 

 اختتام االجتماع          .7
 

 الجميع أسهم في          ، أشار الرئيس إلى أن          15.55 الدورة الثانية والخمسين، في الساعة                 وفي ختام    
 .نجاح المؤتمر الدولي للتربية، وشكر للمجلس  التزامه المثالي وتأييده المطلق                                


