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Ù الصفحة 

 وقرارات الدورة السابعة واخلمسني حمضر

 " ه اخلصوص، عن تقدمي إنّ الس مسؤول، على وج ، للتربية لمكتب الدويل ل وفقاً للنظام الداخلي
 ووفقاً لتقليد طويل األمد، جيتمع الس يف بداية واية كل دورة من دورات ."

 . املؤمتر الدويل للتربية من أجل وضع الترتيبات التنظيمية اخلتامية وإجراء تقييم أويل للنتائج

 لدورة السابعة واخلمسون لس املكتب الدويل للتربية يف إطار الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر وبالتايل، عقدت ا
 . ٢٠٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين ٢٨ و ٢٥ الدويل للتربية يومي

 ) صباحاً ٩,٠٠ – صباحاً ٨ , ٢٠ ( ٢٠٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين ٢٥ الثالثاء

 افتتاح الدورة - ١
 . جبميع املشاركني وافتتح الدورة حبرارة كورال، رئيس الس، فاليخو . رحب معايل السيد ر

 اعتماد جدول األعمال املؤقت - ٢

 : القرار
 . ١ على حنو ما هو وارد يف امللحق ه أعمال اعتمد الس جدول -

 رة املرشحون ملناصب الرئيس واملقرر ونواب الرئيس العش : تشكيل أعضاء مكتب املؤمتر الدويل للتربية - ٣
 قائمة املرشحني الواجب اقتراحها على الرئيس : املواد األساسية اليت تستلزم قراراً من الس والسيما الرئيس قدم

 انظر امللحق ( األربعني للمؤمتر الدويل للتربية واملقرر ونواب الرئيس العشرة الذين سيشكلون مكتب الدورة الثامنة و
٢ .(

 : القرار
 منصب أسند الدورة السادسة واخلمسني لس املكتب الدويل للتربية، والذي وفقاً للقرار الصادر عن -

 من هذه اموعة، باقتراح مجاعي ، قرر الس، ) الدول العربية ( اخلامسة باء الرئيس إىل اموعة االنتخابية
 للمؤمتر الدويل ملنصب رئيس الدورة الثامنة واألربعني ) اليمن ( تقدمي ترشيح معايل السيد عبد السالم اجلويف

 للتربية؛
 أمريكا ( ووفقاً للقرار نفسه، وفيما يتعلق بإسناد منصب املقرر إىل اموعة االنتخابية الثالثة -

 موعة، تقدمي ترشيح السيدة تيبيساي هونج، نائبة ، قرر الس، باقتراح مجاعي من هذه ا ) الكارييب / الالتينية
زويال ملنصب مقرر املؤمتر الدويل للتربية؛ رئيس وزير التعليم العايل يف فـن
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 : هي التالية اموعات االنتخابية للترشيحات بالنسبة إىل نواب الرئيس العشرة مشاورات ونتائج -

 كندا وفنلندا : ) أمريكا الشمالية / أوروبا الغربية ( األوىل اموعة
 أذربيجان والتفيا ): الشرقية / روبا الوسطى أو ( اموعة الثانية

بنما ): الكارييب / أمريكا الالتينية ( الثالثة موعة ا 
 أفغانستان والصني ): احمليط اهلادئ / سيا آ ( اموعة الرابعة

 أوغندا وزامبيا ): أفريقيا ( اموعة اخلامسة ألف
 اجلمهورية العربية السورية ): الدول العربية ( اموعة اخلامسة باء

 إعداد ب مرشحاً لفريق الصياغة املكلّف ١٢ : عني للمؤمتر الدويل للتربية للدورة الثامنة واألرب اهليئة الفرعية - ٤
 " توصيات ال ستنتاجات و اال " الوثيقة املعنونة

 فريق صياغة مؤلف من بإعداد الوثيقة اخلتامية سيقوم وفقاً للقرار الذي اختذه الس يف دورته السادسة واخلمسني،
 إلضافة إىل ستة أعضاء من الفريق العامل املسؤول عن مساعدة با ) شخصان من كل جمموعة انتخابية ( شخصاً ١٢

 ثالثة ( عضواً ١٨ املكتب الدويل للتربية يف التحضري للدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية، ملا جمموعه ة مدير
 ). من كل جمموعة انتخابية أعضاء

 : القرار

 : ية أن تكون البلدان التالية أعضاء يف فريق الصياغة قرر الس أن يقترح على املؤمتر الدويل للترب -

 بلجيكا وكندا والواليات املتحدة األمريكية : ) أمريكا الشمالية / أوروبا الغربية ( األوىل اموعة
 اجلمهورية التشيكية والتفيا واالحتاد الروسي ): الشرقية / روبا الوسطى أو ( اموعة الثانية

 األرجنتني والربازيل وفنـزويال ): الكارييب / لالتينية أمريكا ا ( الثالثة اموعة
 اليابان واهلند وأندونيسيا ): احمليط اهلادئ / سيا آ ( اموعة الرابعة

 الكامريون وكينيا ونيجرييا ): أفريقيا ( اموعة اخلامسة ألف
 االشتراكية الشعبية اجلماهريية العربية الليبية األردن وعمان و ): الدول العربية ( اموعة اخلامسة باء

 . كما قرر الس أن يقترح على املؤمتر قبول املراقبني ملتابعة أعمال فريق الصياغة -

. واجلدول الزمين لفريق الصياغة " توصيات ال ستنتاجات و اال " األسلوب املتبع يف إعداد الوثيقة املعنونة وناقش الس
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 : القرار

 ، معايل املؤمتر الدويل للتربية املعين ضعاً ملسؤولية رئيس الفريق العامل يكون الفريق خا قرر الس اقتراح أن -
 . السفري مايكل أوموليوا، من البعثة الدائمة لنيجرييا لدى اليونسكو

 أي مسائل أخرى - ٥

 ) من بعد الظهر ٤,٠٠ – من بعد الظهر ٢,٣٠ ( ٢٠٠٨ نوفمرب / تشرين الثاين ٢٨ اجلمعة

 ة واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية تقييم أويل للدورة الثامن - ٦

 وأخذ الكلمة . اجتمع الس بعد اختتام الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية لالضطالع بتقييم أويل للمؤمتر
 رئيس جملس املكتب الدويل للتربية وستة عشر وفداً خالل النقاش وأعربوا مجيعهم عن أحر التهاين واالمتنان للسيدة
 أسيدو مديرة املكتب ولفريقها للعمل املمتاز الذي قام به ولالحترافية والتفاين اللذين متتع ما خالل هذا املؤمتر املميز

 وأشيد بالعملية التحضريية امللهمة على أا أفضل مثال يف مشاركة . واملنظم بشكل جيد والذي شهد جناحاً باهراً
 وزير ١٠٠ إنّ املشاركة الشخصية ملا يربو عن . خمتلف اجلهات املعنية يف جوهر املؤمتر وكعنصر أساسي يف جناحه

 راء على نطاق ونائب وزير ومشاركة خرباء وممثلني عن الشباب واتمع املدين قد ساهم إىل حد كبري يف تبادل اآل
 كما أشري إىل النوعية . املعرب عنها، كما أدى إىل التزام سياسي قوي بالتعليم اجلامع التوقعات واسع ويف اختالف

 والعروض واملداخالت باعتبارها مؤشراً للنجاح ونتيجة - وحتديداً الوثيقة املرجعية - العالية اليت اتسمت ا وثائق املؤمتر
 وكان هناك تعليق حول كيف مجعت حلقات العمل وزراء من بلدان نامية . ؤمترات اإلقليمية إجيابية لالجتماعات وامل

 برنامج التقييم الدويل حتليل بضم وأشيد أيضاً . ، مما أظهر أمهية التعليم اجلامع يف احلالتني ومتقدمة يف حوار صريح
 سألة النوعية مب تقرير الرصد العاملي املعين ل حتلي إىل نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مل للطالب التابع

 على الكثري من التقدير ونظر " وجهاً لوجه الوزراء الشباب و " بعنوان املائدة املستديرة وحظيت . واإلنصاف والشمولية
 وبروح وأشيد أيضاً بالعمل املنتج لفريق الصياغة . املؤمتر، إىل جانب أفالم الفيديو اخلمسة أحداث إليها بأا من أهم

 . بقيادة رئيسه عمله االضطالع ب خالل اتسم ا التسامح الذي

 التركيز على اهتمام اتمع الدويل واملوارد على التعليم، بالرغم من " االستنتاجات والتوصيات " وأعادت الوثيقة املعنونة
 . بتلك األزمة التزامها يف التعليم يتأثر مبثابة تذكري أساسي للبلدان بأنه ينبعي أال األزمة املالية العاملية، واعترب ذلك

 وشددت بعض الوفود . وأشيد أيضاً باألولوية املعرب عنها يف الوثيقة اخلتامية حول زيادة الدعم إىل أقل البلدان منواً
 ركزي على إعادة التأكيد على األمهية احليوية للتعليم كحق من حقوق اإلنسان وج التعليم والنهج التربوية والدور امل

 وكان هناك تعليق أيضاً حول النظر يف اموعة املستهدفة املعنية بالناس يف حاالت الكوارث الطبيعية حتت . للمعلمني
ويف خضم عملية التحضري للدورة القادمة للمؤمتر الدويل للتربية، من املمكن ". االستنتاجات والتوصيات " من ٢١ البند
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 جلعل " ومت تقدمي اقتراحات عديدة كمتابعة ممكنة . الدورات القائمة على النقاشات إعادة تقييم النسق املتبع الستمثال
 ، إىل جانب تنظيم مؤمترات إقليمية لدعم تنفيذ " خريطة طريق " ومتت اإلشارة إىل إعداد ." التعليم اجلامع واقعاً ملموساً

 نب متعددة األوجه من الشمولية بشكل توصيات املؤمتر وتقاسم اخلربات وتنظيم منتديات يتم التطرق خالهلا إىل جوا
 كندا كنسق ا أعد ورقة املفاهيم اليت كما مت اقتراح استخدام . معمق، من قبيل املسائل املرتبطة بالشعوب األصلية

 وكان هناك اتفاق على نشر نتائج املؤمتر بالوقت املناسب وعلى نطاق . ممكن استخدامه يف حلقات العمل يف املستقبل
 هذا وستجرى مناقشة أكثر مشولية حول . الضوء عليها خالل املؤمترات الدولية الثالثة القادمة لليونسكو واسع وتسليط

 كانون / تقييم املؤمتر الدويل للتربية وحول آليات املتابعة املمكنة خالل الدورة الثامنة واخلمسني لس املكتب يف يناير
 . ٢٠٠٩ الثاين

 املكتب الدويل للتربية، السيدة أسيدو، عن شكرها للوفود العترافها بالعمل الضخم أعربت مديرة ويف اية املناقشة،
 ، وأشادت مبوظفي قطاع التربية وبالسيد بيار لويزوين، املدير السابق للمكتب الذي متكن فريق املكتب من القيام به

 ملعلومات واملواد اليت مجعها املكتب ونظراً لكثافة ا . باإلنابة، ملا قدموه من دعم ومشورة خالل األعمال التحضريية
 خالل العملية التحضريية، أشارت السيدة أسيدو إىل أمهية تطوير مركز لتبادل املعلومات حول التعليم اجلامع ميكن أن

 كما سلطت الضوء على أمهية استكشاف قاعدة البيانات املعنية بالشمولية واليت . يكون مفيداً يف السياسات اإلعالمية
 . وهي تتطلع إىل إجراء املزيد من النقاشات املستنرية حول متابعة املؤمتر الدويل للتربية . قاؤها من التقارير الوطنية مت است

 يف تقدير الشكر الذي تلقاه من الوفود ويف االعتراف بفريق برنيت صوته إىل صوت مديرة املكتب . وضم السيد ن
 عن مشاغله إزاء توقيت تنظيم املؤمترات املستقبلية وما يترتب ما عبر ك . اليونسكو الكبري الذي ساهم يف جناح املؤمتر

 . عليها من آثار مالية، على أن يتم التخطيط هلا حبذر

 : القرار

 وقرر . على جناح الدورة الثامنة واألربعني للمؤمتر الدويل للتربية املكتب الدويل للتربية واليونسكو هنأ الس -
 من أجل إجراء تقييم ) ٢٠٠٩ يناير / يف كانون الثاين ( الثامنة واخلمسني دورته ع خالل العودة إىل هذا املوضو
 . معمق لعمل املؤمتر برمته

 تأكيد تاريخ انعقاد الدورة الثامنة واخلمسني لس املكتب الدويل للتربية - ٧

 : القرار

 يناير / كانون الثاين ٣٠ إىل ٢٨ د من الثامنة واخلمسني اليت متت دورته أكّد الس التاريخ املتفق عليه لعقد -
. ٢٠٠٩ يناير / كانون الثاين ٢٧ و ٢٦ ، ويسبقها اجتماع للفريق اإلداري يومي ٢٠٠٩
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 أي مسائل أخرى - ٨

 خلمسني اعتماد تقرير القرارات الصادر عن الدورة السابعة وا - ٩

 : القرار

 وطلب ) ÿþýüûúùø÷ýùûöõôùóòñðïðîíï ìëîêö : ( وفقاً للقواعد اإلجرائية، أقر الس نص القرارات -
 . من أمني الس إدخال التعديالت املمكنة

 يناير / الدورة السابعة واخلمسني حبلول شهر كانون الثاين لس إىل األمني مهمة إصدار حمضر وقرارات ا أوكل -
٢٠٠٩ . 

اختتام الدورة - ١٠
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BP 7587 YAOUNDE 
Tél. : + 237 99 98 13 52 

+ 237 22 31 20 58 
Email : rmhede@yahoo.fr 

Mme Nathalie ZANGHA 
Conseiller Attaché 
Services du Premier Ministre 
Gouvernement du Cameroun 
YAOUNDE 
Tél. : + 237 99 52 97 67 

Mme Lydia LINJOUOM NTANKÉ 
Attachée culturelle auprès de 
l’Ambassade du Cameroun à Paris 
Délégation permanente auprès de 
L’UNESCO 
Maison de l’UNESCO 
1 rue Miollis 
75732 PARIS Cedex 15 
France 
Tél. : + 33 1 45 68 30 33 
Fax : + 33 1 45 68 30 34 
Email : lydialingam@yahoo.fr 

Canada / Canada 

Mlle Diana DAVID 
Analyste, Programmes internationaux 
Conseil des Ministres 
95 St. Clair West, Suite 1106, 
TORONTO, CA, M4 V IN6 
Tél. : + 41 6 962 8100 ext. 268 
Email : d.david@cmec.ca
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Mme Julie BISSONNETTE 
Conseillère 
Ministère de l'Education – Gouvernement du 
Québec 
1035 De la Chevrotière, 13ème étage 
QUEBEC GTR 1B7 

Dominican Republic / République 
dominicaine 

S.E. Sra. Laura FAXAS 
Embajadora 
Delegación permanente de la Republica 
Dominica ante la UNESCO 
Maison de l’UNESCO 
1 rue Miollis 
75732 PARIS Cedex 15 
France 
Tel.: + 33 1 45 68 27 10 
Fax : + 33 1 42 73 24 66 
Email : dl.repdominicain@unesco.org 

Ecuador  / Equateur  

Excmo. Sr. D. Raúl VALLEJO CORRAL 
Minister of Education 
Ministerio de Educación 
QUITO 
Ecuador 
Tél. : (593) 396 15 62 

S.E. Marcelo VÁZQUEZ BERMUDEZ 
Ministro Plenipotenciario 
Ministro Encargado de Negocios a.i. del 
Ecuador ante la UNESCO 
Delegación permanente 
Maison de l’UNESCO 
Bureau M5.23 
1, rue Miollis 
75732 PARIS Cedex 15 
France 
Tél. : + 33 1 45 68 33 03 
Fax : + 33 1 43 06 49 06 
Email : dl.ecuador@unesco.org 

Sra. Leticia BAQUERIZO GUZMAN 
Deuxième Secrétaire 
Mission permanente de la République de 
l’Equateur auprès de l’ONU 
8082 rue de Lausanne (4 e étage) 
1202 GENEVE 
Suisse 
Tél.: + 41 22 732 49 55 / 078 712 10 76 

Fax : + 41 22 732 48 34 
Email : leticiabaquerizo@hotmail.com 

Hungary / Hongrie 

Ms. Julia SZELIVANOV 
Deputy permanent 
Delegation of Hungary to UNESCO 
Maison de l’UNESCO 
1 rue Miollis 
75732 PARIS Cedex 15 
France 
Tél : + 33 1 4568 2984 
Email : j.szelivanov@unesco.org 

Mr. Imre RADACSI 
Researcher 
Hungarian Institute for Educational 
Research 
1055 DOROTTYA U.10 
Tél : + 36 30 825 80 04 
Email : radacsi@ella.hu 

India / Inde 

H.E. Ms Bhaswati MUKHERJEE 
Ambassador, Permanent Representative 
of India to UNESCO 
50 rue Copernic 
75016 PARIS 
France 
Tél : + 33 1 45 68 29 88 
Fax : + 33 1 47 34 51 88 
Email : dl.india1@unesco.org 

Mr. Vijay Kumar TRIVEDI 
Counsellor 
Permanent Mission of India to the UN 
Office in Geneva 
9, rue du Valais 
1202 GENEVE 
Suisse 
Tél : + 41 22 906 86 86 
Fax : + 41 22 906 86 96 
Email : vk.trivedi@mea.gov.in 

Indonesia / Indonésie 

Prof. Arief RACHMAN 
Executive Chairman 
Indonesian National Commission for 
UNESCO 
Jl Ekor V/No 7 Rawamangnu
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10270 JAKARTA 
Tél. : + 08 12 93 43 015 
Fax : + 62 21 57 09 425 
Email: aspnetind@cbn.net.id 

Mr. Harris ISKANDAR 
Director, Center for Development of Non 
Formal Education 
Ministry of National Education 
Jl Jayagiri No 63, lembang 
BANDUNG 40391 
Tél. : + 62 22 218 60 17 
Fax : + 62 22 278 74 74 
Email : harris.iskandar@yahoo.fr 

Mr. Dindin WAHYUDIN 
Deputy Permanent Delegate 
Permanent Delegation of the Republic of 
Indonesia to UNESCO 
Maison de l'UNESCO 
Bureau M1.24 
1, rue Miollis 
75732 PARIS Cedex 15 
France 
Tél. : + 33 1 45 68 29 72 / + 33 1 45 68 30 73 
Fax : + 33 1 45 66 02 37 
Email : dep.indonesia@unesco.org 

Mr. Nizam NIZAM 
Secretary of the Board of Higher Education 
Jl Pintu 1 Senayan 
JAKARTA 
Tél. : + 62 815 787 001 51 
Email : nizam@ugm.ac.id 

Japan / Japon 

Mr Masashi AKIBA 
Deputy Permanent Delegate of Japan to 
UNESCO 
148, rue de l’Université 
75007 PARIS 
France 
Tél. : + 33 1 53 59 27 03 
Fax : + 33 1 53 59 27 27 
Email : Deljpn.ed@unesco.org 

Mr. Kazuya HASHIMOTO 
Unit Chief 
International Affairs Division 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology (MEXT) 
322 Kasumigaseki, ChiyodaKu 
TOKYO 1008959 
Fax : +81 3 67 34 34 02 

Email : jpnatcom@mext.go.jp 

Jordanie / Jordan 

Mrs. Toujan BERMAMET 
Secretary General of Jordan National 
Commission for UNESCO 
P. O. Box 1646 
AMMAN 
Fax : + 9626 56 88 061 
Email : tbermamet@moe.gov.jo 

Ms. Duha ALHADIDI 
Managing Director 
Ministry of Education 
AMMAN 
Fax : + 9620 5691280 
Email : duhaalhadidi@yahoo.fr 

Kenya / Kenya 

H.E. Dr. (Mrs.) Mary Mbiro 
KHIMULU 
Ambassador 
Permanent Delegation of the Republic 
of Kenya to UNESCO 
Maison de l’UNESCO 
1, rue Miollis 
75732 PARIS Cedex 15 
France 
Tél. : + 33 1 45.68.32.81 
Fax : + 33 1 44 49 08 58 
Email : dl.kenya@unesco.org 

mkhimulu@gmail.com 

Prof. George I. GODIA 
Education Secretary 
Ministry of Education 
Jogoo House “B” Harambee Avenue 
PO Box 3004000100 
NAIROBI 
Tél. : + 254 20 341 852 
Fax : + 254 20 341 875 
Email : godiaes@yahoo.com 

Mrs. Evangeline Wanjira NJOKA 
Deputy Secretary General 
National Commission for UNESCO 
Ministry of Education 
P.O. Box 3004000100 
NAIROBI 
Tél. : + 254 722 82 97 10 
Fax : + 254 20 22 130 25 
Email : evanjoka@yahoo.com
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Latvia / Lettonie 

H.E. Tatjana KOKE 
Minister of Education and Science 
Ministry of Education and Science 
Valniu Str. 2 
RIGA, LV1010 
Tél : + 371 670 47 810 
Fax : + 371 722 27 62 
Email : Tatjana.koke@izm.gov.lv 

Mr. Rolands OZOLS 
Education Programme Consultant 
Latvian National Commission for UNESCO 
Pils Square 4206 
LV1050 RIGA 
Tél. : + 371 67 325 109 
Fax: : + 371 67 222 762 
Email : rolands.ozols@gmail.com 

Malaysia / Malaisie 

Ms. Khadijah MOHAMMAD 
Principal Assistant Director 
Educationnal Planning and Research Division 
Ministry of Education 
Level 1 Block E8 
Govt Complex Parcele 
62604 PUTRAJAYA 
Tél. : + 8884 65 57 
Fax : + 8884 65 39 
Email : khalijah76@yahoo.com 

Nether lands / Pays Bas 

Mr. Dick LAGEWEG 
Senior Programme Officer for Education 
Netherlands National Commission for 
UNESCO 
P.O Box 29777 
2502 LT THE HAGUE 
Tél. : + 31 204 260 359 
Email : onderwüs@unesco.NL 

Niger ia / Niger ia 

Mr. Goke ADEGOROYE 
Permanent Secretary 
Federal Ministry of Education 
Federal Secretariat Phase 3 
ABUJA 
Tél. : + 234 803 302 55 88 

Email : pse@fme.gov.ng  / 
gokeadeg@yahoo.com 

Mr. Gotswill OBIEMA 
Executive Secretary 
Nigerian Educational Development 
Council 
P.MB 91 Garki PO 
ABUJA 
Tél. : + 234 705511 7441 
Email : obyswill@yahoo.com 

Mrs. Grace AJAGUN 
Chief Researcher Officer 
Nigerian Educational Research and 
Development Council 
P.MB 91 Garki 
ABUJA 
Tél. : + 234 803 453 70 56 
Email : gajagun@yahoo.com 

Portugal / Por tugal 

Mme Ana Maria BETTENCOURT 
Professeur en sciences de l’éducation – 
Enseignement supérieur 
Praça Francisco sá Carneiro 103°, esq. 
1000160 LISBOA 
Tél. : + 35 1 96 27 21 811 
Email : ani.bettencourt@netcabo.pt 

Republic of Korea / République de 
Corée 

Mr. ChonHong KIM 
First Secretary 
Permanent Delegation of the Republic 
of Korea to UNESCO 
74 rue Lecourbe 
75732 PARIS Cedex 15 
France 
Tél. : + 33 1 45 68 31 52 
Fax : + 33 1 40 56 38 88 
Email : ch.kim@unesco.org 

Venezuela (Bolivar ian Republic of) / 
Venezuela (République Bolivar ienne 
du) 

Mme Mariela GONZALEZ 
Support Officer 
Permanent Mission of Venezuela 
18  A Chemin François – Lehman
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Case Postale 144 
1218 GRAND SACONNEX 
Suisse 
Tél : + 41 22 717 09 62 
Email : mariela.gonzalaz@ties.itu.int 

Switzer land / Suisse 

M. Charles BEER 
Conseiller d’Etat en charge du Département de 
l’instruction publique 
République et canton de Genève 
Rue de l'HôteldeVille 6 
Case postale 3925 
1211 GENEVE 3 
Tel. : + 41 22 327 24 00 
Fax : + 41 22 327 05 66 
Email : infodip@etat.ge.ch 

S.E. M. Ernst ITEN 
Ambassadeur, Délégué permanent de la Suisse 
auprès de l'UNESCO 
Maison de l’UNESCO 
1, rue Miollis 
75732 PARIS Cedex 15 
France 
Tél.: + 33 1 45 68 33 96 
Fax : + 33 1 43 06 21 39 
Email : dl.suisse@unesco.org 

M. Nicolas MATHIEU 
Chef coordination UNESCO 
Secrétaire général adjoint 
Commission  nationale suisse pour l'UNESCO 
DFAE Bundesgasse 32 – 
3003 BERNE 
Tél. :  + 41 31 323 41 34 
Fax : + 41 31 324 20 70 
Email : nicolas.mathieu@eda.admin.ch 

Thailand / Thaïlande 

Mrs. Sivika MEKTAVATCHAIKULl 
SecretaryGeneral 
Thai National Commission for UNESCO 
Ministry of Education 
Rachadamnern Avenue 
BANGKOK 10300 
Tél. : + 662 62 85 64 ext. 116 
Fax : + 662 28 10953 

Mrs. Duriya AMATAVIVAT 
Assistant Secretary General 
Thai National Commission for UNESCO 

Ministry of Education 
Rachadamnern Avenue 
BANGKOK 10300 
Tél. : + 662 62 85 64 ext. 116 
Fax : + 662 28 10953 
Email : duriyaa@hotmail.com 

UNESCO HQ 

Mr. Nicholas BURNETT 
Assistant DirectorGeneral 
UNESCO, Room 4.024 
7, place de Fontenoy 
75352 PARIS 07 SP 
France 
Tél. : + 33 1 45 68 10 47 
Email : n.burnett@unesco.org 

Mme Ana Luiza MACHADO 
PINHEIRO 
Deputy Assistant DirectorGeneral 
ED/DADG 
UNESCO, Room 4.029 
7, place de Fontenoy 
75352 PARIS 07 SP 
France 
Tél. : + 33 1 45 68 10 54 
Fax : + 33 1 45 68 56 27 
Email : a.machado@unesco.org 

Mr. Alexandre SANNIKOV 
Chief, Institutes Coordination Office 
Education Sector 
UNESCO 
7, place de Fontenoy 
75352 PARIS 07 SP 
France 
Tél. : + 33 1 45 68 08 75 
Fax : + 33 1 45 68 56 27 
Email: a.sannikov@unesco.org
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