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 مجلس مكتب التربية الدولي
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 2006آانون الثاني / يناير27 إلى 25من 
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-9 - (CCV) مرآز المؤتمرات فارومبيه في Aن للمجلس في القاعة وتنعقد الدورة الرابعة والخمس

11, rue de Varembé)  الواقع مقابل المرآز الدولي للمؤتمرات في جنيف((CICG). 
ومن المتوقع أن . آانون الثاني الساعة العاشرة تمامًا/ يناير25اء وتبدأ الدورة أعمالها يوم األربع

، في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا لو أمكن 2006آانون الثاني / يناير27تنتهي الدورة يوم الجمعة 
 .ذلك

من الساعة العاشرة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا؛ ومن :  أعمال الدورة مبدئيًا على النحو التاليوتنعقد
 .عة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة السادسة مساًءالسا

آانون / يناير23من يوم االثنين ابتداء  B)في القاعة (ويجتمع الفريق اإلداري في المكان نفسه 
 24 في الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الثالثاء 2006الثاني 
 .2006 آانون الثاني/يناير

 
 ، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا2006آانون الثاني /اير ين25األربعاء 

 افتتاح الجلسة -1
الرئيس المنتهية مدته لمجلس متد بافتتاح الجلسة ) أنغوال(نسينغي باروس . يقوم السيد بيدروت م

 .آانون الثاني في الساعة العاشرة صباحًا/ يناير25يوم 

 ول األعمال المفّصلإقرار جدول األعمال وجد -2
 UNESCO/BIE/C.54/1Prov + Addendum: الوثائق

حزيران الماضي بمناقشة المسودة األولى لجدول األعمال آما / يونيو13قام مكتب المجلس في 
يجوز " ، فإنه )5، الفقرة IVالمادة (لكن، طبقًا للنظام الداخلي . الجدول الزمني لهذه الدورة وأيدهما

 أو في خالل دورة ما، أن يعدل ترتيب البنود المسجلة في جدول أعماله أو أن للمجلس، في بداية
ومن الضروري الحصول على غالبية ثلثي األعضاء . يضيف بنودًا إليه، أو أن يحذف بنودًا منه

 ". الموجودين والمقترعين للتمكن من إضافة بند أو من حذف آخر خالل دورة ما
 نقطة قرار

 : يدعى المجلس إلى
 التعليق على مشروع جدول األعمال، وعند االقتضاء، تقديم تعديالت عليه؛ -
 . إقرار جدول األعمال في صيغته النهائية-

 انتخاب الرئيس والمكتب والهيئات الفرعية لمجلس متد -3
 النظام األساسي لمتد والنظام الداخلي لمجلس متد: الوثائق 

ل الدورة الثالثة والثالثين للمؤتمر العام لليونسكو نظرًا لدخول أعضاء جدد إلى مكتب المجلس خال
 فإنه يتعين على المجلس تشكيل مكتب جديد له ،)الملحقراجع تكوين المجلس الجديد الوارد في (

طبقًا للنظام . ، آما تشكيل الهيئات الفرعية التي يراها ضرورية2007-2006لفترة السنتين 
ينتخب المجلس مكتبه المؤلف من رئيس ومن خمسة نواب " ): 5، الفقرة IVالمادة (األساسي لمتد 

وُينتخب المكتب لفترة سنتين؛ ويمكن إعادة انتخاب . "رئيس من رعايا المجموعات اإلقليمية الست 
 مؤلفًا المكتبوخالل فترة السنتين الماضية، آان . أعضائه، على أال تتجاوز واليتهم أربع سنوات

عن : ؛ نواب الرئيس)Vaالمجموعة االنتخابية (أنغوال، رئيسًا : يةمن ممثلي الدول األعضاء التال
لتوانيا، عن ): الشرقية/أوروبا الوسطى (IIالبرتغال، عن المجموعة ): أوروبا الغربية (Iالمجموعة 
): المحيط الهادئ/آسيا: (IVهايتي، عن المجموعة ): الكاريبـي/أمريكا الالتينية (IIIالمجموعة 

ولن تعود أنغوال ولتوانيا وهايتي والصين . الكويت): الدول العربية (Vbوعة الصين، وعن المجم
أعضاء في المجلس الجديد، إضافة إلى أنه ال يمكن إعادة انتخاب البرتغال ألن واليته بلغت األربع 

 .سنوات
ل يجوز للمجلس تشكي" : من النظام األساسي لمتد والتي تنص على أنه 6، الفقرة IVوطبقًا للمادة 

، فقد تم تشكيل هيئتين بشكل منتظم منذ سنوات "هيئات فرعية لمساعدته في تنفيذ مهامه الخاصة 
الفريق اإلداري وفريق العمل المعني بمساعدة مدير متد في اإلعداد للمؤتمر الدولي : عدة، وهي
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ز إعادة وتتضمن آال المجموعتان ممثًال عن آل من الهيئات االنتخابية، علمًا أنه يجو. للتربية

 .انتخاب أعضاء هذه األخيرة
أوروبا  (I الهيئة االنتخابية : مكونًا آاآلتيالفريق اإلداريوخالل فترة السنتين الماضية، آان 

أمريكا  (IIIبلغاريا؛ المجموعة ): الشرقية/أوروبا الوسطى (IIفرنسا؛ المجموعة ): الغربية
 Vaماليزيا؛ المجموعة ): المحيط الهادئ/آسيا (IVجامايكا؛ المجموعة ): الكاريبـي/الالتينية

ولن تشارك في . اإلمارات العربية المتحدة): الدول العربية (Vbمدغشقر؛ المجموعة ): أفريقيا(
وطبقًا للنظام . فرنسا وجامايكا واإلمارات العربية المتحدة: المجلس الجديد دول أعضاء ثالثة هي

تبقى في مهامها إلى حين انتخاب فئات ) اته الفرعيةوهيئ(نص على أن المكتب ي الذياألساسي لمتد 
أن إال أنه يجوز للدول األعضاء المهتمة . جديدة، فقد تم استدعاء الفريق اإلداري في تشكيله الحالي

 . عنها يحضر االجتماعات بصفة مراقبترسل ممثًال
مجلس سيقرر ما إذا آان  المؤتمر الدولي للتربية، فإن اللعقدونظرًا إلى أن أي تاريخ لم يحدد بعد 

الدورة الثامنة واألربعين  معني بمساعدة مدير متد على إعداد فريق عمليريد منذ اآلن تشكيل 
، أو ما إذا آان من المستحسن انتظار انعقاد الدورة الخامسة والخمسين للمؤتمر الدولي للتربية

 . للقيام بذلك2007آانون الثاني /للمجلس في يناير
 :قرارال

 : المجلس إلىيدعى 
 ؛انتخاب رئيس له وخمسة نواب للرئيس، وذلك لفترة سنتين -
 انتخاب أعضاء الفريق اإلداري للفترة نفسها؛ -
 . انتخاب أعضاء الفريق المعني باإلعداد للمؤتمر الدولي للتربية، عند االقتضاء-

 2005أنشطة متد خالل العام  -4
تقرير الفريق اإلداري الذي سيوزع  (Inf. 2+  54/Inf. 3/54و  UNESCO/BIE/C.54/2الوثائق 

 .)في بداية االجتماع
 . مدير متد باإلنابة شفويًا العناصر األساسية التي يتمحور حولها تقرير األنشطةيقدم 4-1
 2005يحيط المجلس علمًا بتقرير الفريق اإلداري حول أنشطة عام  4-2
 يناقش المجلس تقرير األنشطة 4-3

 آانون الثاني، من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساًء/اير ين25األربعاء 
 ) من جدول األعمال4تكملة البند (

 يجيب المدير باإلنابة على أسئلة المجلس 4-4
 .2005يعمد المجلس إلى إقرار تقرير أنشطة العام  4-5
 .2005يعمد المجلس إلى إقرار الحسابات المؤقتة للعام  4-6
 :القرار

يشرف على تنفيذ برنامج أنشطة " طبقًا للنظام األساسي لمتد الذي ينص على أن المجلس 
 :، فإن المجلس مدعو إلى"المكتب 

 ؛2005 مناقشة تقرير المدير باإلنابة الخاص باألنشطة المنّفذة خالل العام -
  من تقرير الفريق اإلداري؛2005 مناقشة واعتماد الجزء الخاص بأنشطة العام -
 ؛2005إقرار تقرير أنشطة العام  -
 ؛2005 إقرار الحسابات المؤقتة لمتد لعام -
 .2005 تخويل مكتبه بصالحية إقرار الحسابات المصدق عليها للعام -

 2006برنامج أنشطة متد للعام  -5
تقرير الفريق اإلداري الذي سيوزع في بداية ( UNESCO/BIE/C.54/3  + 54/Inf. 3: الوثائق
 ).االجتماع
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يعرض المدير باإلنابة شفويًا اقتراحات برنامج األنشطة آما مشروع الميزانية للعام  5-1

2006. 
 .يحيط المجلس علمًا بتقرير الفريق اإلداري حول هذا الموضوع 5-2
 2006يناقش المجلس اقتراحات البرنامج للعام  5-3
 
 الواحدة ظهرًاآانون الثاني من الساعة العاشرة صباحًا إلى / يناير26الخميس 

 ) من جدول األعمال5تكملة البند (
 يجيب المدير باإلنابة على أسئلة المجلس 5-4
 2006بعد المناقشة، يعمد المجلس إلى اعتماد برنامج أنشطة العام  5-5
ذي ينص على فتح اعتماد للعام القرار الآما يعمد المجلس إلى إقرار ميزانية متد  5-6

2006 
 . رسميًا إقرار تقرير الفريق اإلداري بمجملهيعمد المجلس إلى 5-7
 
 :القرار

أن يحدد بالتفصيل األنشطة "طبقًا للنظام األساسي لمتد الذي ينص على أن المجلس عليه 
المتوجب على المكتب تنفيذها، وذلك في إطار البرنامج والميزانية المعتمدين من جانب المؤتمر 

:، فإن المجلس مدعو إلى"د المتوفرة من خارج الميزانيةالعام، ومع األخذ عند االقتضاء بالموار
  التعليق على اقتراحات المدير باإلنابة؛-
  من تقرير الفريق اإلداري؛2006 مناقشة واعتماد الجزء الخاص ببرنامج العام -
 ؛2006 إقرار مشروع برنامج أنشطة العام -
 ؛2006د للعام إلى فتح اعتما إقرار مشروع الميزانية والقرار الداعي -
 . إقرار تقرير الفريق اإلداري بمجمله رسميًا-
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 ". وهيئاته اإلداريةلعالمية لمعاهد اليونسكو ومراآزهاالستراتيجية ا" -6
 UNESCO/BIE/C.54/Inf. 4 الوثيقة 

المدير /مساعد المدير العام(سوف يعرض السيد بيتر سميث، مساعد المدير العام الجديد للتربية 
، أمام المجلس العناصر الرئيسية لهذه االستراتيجية التي اعتمدها المجلس التنفيذي في )يالتنفيذ
وسوف . ، والتي ُاعُتمدت بعد ذلك من جانب الدورة الثالثة والثالثين للمؤتمر العام171 الـدورته

ية حاليًا في المدير التنفيذي المجلس أيضًا على عملية إعادة الهيكلة السار/ُيطلع مساعد المدير العام
 .قطاع التربية في اليونسكو

 آانون الثاني، من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساًء/ يناير26الخميس 

 منتدى المجلس -7
رغب مكتب المجلس في تنظيم تكريم رسمي للسيدة سيسيليا براسالفسكي خالل الدورة الرابعة 

 .ثةوسينطوي هذا التكريم على مراحل ثال .والخمسين
 والتي آانت 2005المنشورات البارزة التي صدرت خالل العام " تقديم"في مرحلة أولى، سيتم 

وسيجري أيضًا تقديم . السيدة سيسيليا قد آرست لها على الرغم من مرضها، آافة حيويتها وطاقتها
السيدة ، والمكرس آليًا لثمرة أعمال 2005آانون األول / لشهر ديسمبرآفاقالعدد الخاص من مجلة 

 UNESCO/BIE/C.54/Inf. 5): الوثيقة. (سيسيليا
 في بوينس آيريس المدير السابق لمتد، آما IIPEودعا متد السيد خوان آارلوس تيدسكو، مدير معهد 

، لكي يتقدمان (SRED)السيد نوربيرتو بوتاني، المدير السابق لقسم أبحاث التربية في آانتون جنيف 
: وعنوان العرض. هدت بها السيدة سيسيليا براسالفسكي طيلة حياتهابعرض عن االلتزامات التي تع

 ".من آبار المتخصصين في التعليم : سيسيليا براسالفسكي" 
وأخيرًا، سوف يدعى المجلس إلى االنضمام إلى متد في حفل تكريمي تقليدي يتم خالله افتتاح 

 ".قاعدة سيسيليا براسالفسكي"
  من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًاآانون الثاني،/ يناير27الجمعة 

 .التي ستقدم لمدير عام اليونسكولمنصب مدير متد جلسة خاصة الختيار الترشيحات  -8
فإن . بصالحيات واضحة تخّوله اختيار مدير لمتديتمتع وفقًا للنظام األساسي، فإن مجلس متد 

يقدم للمدير العام " : فعل على أن المجلس عليه أنمن النظام األساسي لمتد تنص بال) و (Vالمادة 
وتنص المادة . " أدناهVIقائمة بثالثة أسماء على األقل من أجل ترشيح مدير له، طبقًا ألحكام المادة 

VI) 1 (يعيِّن المدير العام مدير المكتب ويختاره من قائمة يضعها المجلس، طبقًا ": على ما يلي
 .)"، الفقرة وVللمادة 
 إطالع المجلس بالتفصيل على إجراءات التوظيف آما ينظر المجلس في تقرير الفريق المعني ويتم

 .باختيار المدير الجديد والذي يرأسه رئيس مجلس متد المنتهية مدته
 :القرار

 :يدعى المجلس إلى
وُترفع إلى مدير عام اليونسكو من أجل تعيين " ثالثة أسماء على األقل" وضع قائمة تتضمن -
 .ير جديدمد
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 تقرير التقييم الخارجي لمتد -9

 UNESCO/BIE/C.54/Inf. 6 :الوثيقة
طبقًا للقرارات المتخذة خالل الدورة الثالثة والخمسين، فإن المجلس سينظر في تقرير التقييم 

 تحت إشراف قسم 2005الخارجي لمتد ويناقشه، علمًا أن هذا التقييم قد أجري في خريف العام 
 .2006وسيتم عرض التقرير على المجلس التنفيذي في ربيع العام . داخلية لليونسكوالمراقبة ال

 :القرار
 :يدعى المجلس إلى

  اإلحاطة علمًا بتقرير التقييم؛-
  التعليق على التقرير المذآور؛-
 . تقديم مالحظاته إلى المجلس التنفيذي، عند االقتضاء-

  للمجلستاريخ انعقاد الدورة الخامسة والخمسين -10
 :القرار

 :يدعى المجلس إلى
، آما تاريخ انعقاد اجتماع المكتب في )2007(تحديد تاريخ انعقاد الدورة الخامسة والخمسين  -

 .2006العام 

 مسائل متنوعة -11

 اعتماد قرارات الدورة الرابعة والخمسين -12
 .UNESCO/BIE/C.54/Décisions Prov: الوثيقة

المجلس يوافق في آل دورة "  على أن الذي ينص) 22المادة (جلس متد طبقًا للنظام الداخلي لم
يتم نشر نص القرارات في "  وعلى أنه "من دوراته على نص القرارات المعتمدة خالل الدورة

 :، يدعى المجلس إلى"غضون شهر بعد انتهاء الدورة
 التعليق على مشروع قرارات الدورة الرابعة والخمسين؛ -
  القرارات؛اعتماد مشروع -
آذار /تكليف أمانة المجلس بنشر نص القرارات في خالل فترة ال تتجاوز بداية شهر مارس -

2006. 

 اختتام الدورة الرابعة والخمسين -13
 


