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 لتربيةا لجنة تقرير



(i) 

 

 المحتويات
 المقدمة

 1 المناقشة

 (4م/41) 2029-2022 إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 1-3 البند
 (5م/41) 2025-2022 للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الربنامج و  2-3البند 
 2021-2020للفرتة  دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية 2-4البند 

 الرتبية -ألف: الربنامج الرئيسي األول -الباب الثاين

 2 المناقشة
 لالعرتاف باملؤهالت املتعلقة بالتعليم العايلاألخري ومشروع نص االتفاقية العاملية  املرحلي التقرير 1-8البند 

 3 المناقشة
اخلاص بالتعليم حىت  4 هدف التنمية املستدامةلمساعي الرامية إىل حتقيق لتنسيق ودعم اليونسكو  18-5 البند

 على الصعيدين العاملي واإلقليمي 2030 عام
 (2025 - 2019) و األميةحمل اليونسكو اسرتاتيجية 11-5البند 
 2019 بعد عام بالتعليم من أجل التنمية املستدامة فيمااخلاص عمل ال إطار 9-5البند 
 اليونسكو اخلاصة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة إسهام ميثاق األرض يف أنشطة 36-5البند 

 4المناقشة 
 توصية اخلاصة بتعّلم الكبار وتعليمهملاالتقرير اجلامع عن تطبيق  1-9البند 
 لتوصية اخلاصة بالتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهيناالتقرير اجلامع عن تطبيق  2-9البند 
 بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته 1993 بيق توصية عامالتقرير اجلامع عن تط 3-9البند 
وضع تصنيف  -السعي إىل وضع إطار عاملي للتصنيف من أجل احلوار بشأن السياسات اخلاصة باملعلمني  27-5البند 

 دويل موحَّد لربامج إعداد وتدريب املعلمني

  3-5البند 
 بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة 55م/39تنفيذ قرار املؤمتر العام  3-5البند 

 بدون مناقشة البنود المقترح اعتمادها
 اليوم الدويل ملكافحة كل أشكال العنف والتنمر يف املدارس، ومنها التنمر اإللكرتوين 34-5البند 
  (2 إنشاء معاهد ومراكز تعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة 4-5البند 



(ii) 

 

 5 المناقشة
 مستقبل مكتب الرتبية الدويل 10-5 البند

 املعنية بالرتبية 1 إدارة معاهد الفئة 6-5البند 

 :املعنية بالرتبية 1تقدمي تقارير معاهد الفئة : 8إىل  1التقارير من 

  مكتب الرتبية الدويل لليونسكو(IBE) 
  معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية(IIEP) 
  معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة(UIL) 
  معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية(IITE) 
  معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب(IESALC) 
  معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا(IICBA) 
 التابع لليونسكون أجل السالم والتنمية املستدامةمعهد املهامتا غاندي للرتبية م ، (MGIEP) 

  معهد اليونسكو لإلحصاء(UIS) 

 الملحقان

 2-3و 1-3ملخص مناقشة لجنة التربية بشأن البندين  الملحق األول

 التعليم العاليب المتعلقة مؤهالتاللعالمية لالعتراف باتفاقية اال الملحق الثاني
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 المقدمة

وتوصية جلنة  (رابعا  -207م ت/206القرار بعد املائتني ) السادسة دورته يف التنفيذياجمللس  تقريرعلى  بناء   - 1
 يفالسيد شفقت حممود )باكستان(  2019تشرين الثاين/نوفمرب  13 للجان يفاالجتماع املشرتك  الرتشيحات، انتخب

 الرتبية. جلنة رئيس منصب

على  2019 نوفمرب/الثاينتشرين  14املوافق  اخلميسيوم ووافقت جلنة الرتبية يف جلستها األوىل اليت ُعقدت  - 2
 املناصب هلذه وانتخب. واملقرر الرئيس ونواب مناصب الرئيس لشغل الرتشيحات جلنة إليها قدمتها االقرتاحات اليت

 :العام بالرتحيب أمساؤهم التالية األشخاص

 (باكستان)شفقت حممود السيد  :الرئيس

 (ليبرييا) ليايبجبوفاده جالسيد  :الرئيس ابائن
 (قطر) فوزية اخلاطر السيدة

 (جامايكا): كاسان تروب ةالسيد :ةاملقرر 

 مؤقتة. ED/1م/جلنة 40الوثيقة  يفوفقا  ملا ورد  ألعماهلا الزمين اجلدول اللجنة اعتمدت مث - 3

 1المناقشة 

للفرتة  بشأن إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل 1-3 البنداألوىل والثانية  هايف جلستيالرتبية جلنة  درست - 4
الوثيقة ) 2025-2022بشأن إعداد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  2-3والبند ( 4م/41)الوثيقة  2020-2029

(: الربنامج 5م/41الوثيقة ) 2021-2020دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة بشأن  2-4البند و ( 5م/41
 .الرتبية -الرئيسي األول 

 .دولة عضوا  ( 26)وعشرين  ستتناول الكلمة ممثلو و  - 5

 (4م/41) 2029-2022 إعداد مشروع االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة  1-3البند 
(40 C/11 and 40 C/INF.18) 

وقررت اللجنة يف ختام  األوىل ويرد ملخصا  للمناقشة يف ملحق هذا التقرير. جلستها يف 1-3 البند جلنة الرتبية درست - 6
 املناقشة تأجيل النظر يف مشروع القرار املتعلق هبذا البند إىل االجتماع الثاين املشرتك للجان.

 (C/7 40) (5م/41) 2025-2022 للفترة الميزانيةإعداد مشروع البرنامج و  2-3البند 

وقررت اللجنة يف  للمناقشة يف ملحق هذا التقرير.األوىل ويرد ملخصا   جلستها يف 2-3 البند جلنة الرتبية درست - 7
 ختام املناقشة تأجيل النظر يف مشروع القرار املتعلق هبذا البند إىل االجتماع الثاين املشرتك للجان.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371384_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371398_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371400_ara
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ألف: البرنامج -الباب الثاني - 2021-2020مشروع البرنامج والميزانية للفترة  واعتماددراسة  2-4البند 
 (C/5, 40 C/6 and Addendum, 40 C/DR.1 and 40 C/8 40) تربيةال –الرئيسي األول 

بشأن  5م/39من اجمللد األول للوثيقة  01000بأن يعتمد املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة  جلنة الرتبيةأوصت  - 8
 مبوجب ما يلي: املعّدلةبصيغته مليون دوالر و  534.6 قدرها ميزانية على القائم لسيناريول وفقا  األول، الربنامج الرئيسي 

 ت اإلضافية اليت أدخلتها اللجنة،وضميمة والتعديال 6م/ 40و 1م ق/40 (1)

 .3-4، الفقرة وضميمتها 6م/40 (2)

 إّن املؤمتر العام،

 :يلي مبا العامة للمديرة يأذن - 1

 الرئيسي بالربنامج اخلاصة العمل خطة تنفيذ ، على مواصلة2021-2020العمل، خالل الفرتة  (أ)
 وحموَري التالية الثالثة االسرتاتيجية األهداف حول بنيتها تنتظم اليت (2م/39األول )املعتمدة بالقرار 

 التنمية هدف سّيما وال املستدامة، التنمية أهداف إىل تستند واليت هلا، املوضوَعني التاليني العمل
 والشامل املنصف اجليد التعليم ضمان» يف واملتمثل 2030 عام حىت بالتعليم اخلاص 4 املستدامة
 هدف حتقيق على البلدان مساعدة أجل من ،«للجميع احلياة مدى التعلم فرص وتعزيز للجميع
 الدويل اجملتمع أسندها اليت باملهمة واالضطالع ،2030 عام حىت بالتعليم اخلاص 4 املستدامة التنمية

 هدف حتقيق إىل الرامية املساعي وتنسيق ريادة يف املتمثلة املهمة وهي الصدد، هذا يف املنظمة إىل
 اجملال؛ هذا يف احملرز التقدم رصد/واستعراض التعليم بشأن دوليا   عليه املتفق املستدامة التنمية

 احتياجات وتلبية اجلنسني بني املساواة تعزيز يف املتمثلتني للمنظمة العامتني األوليتني يف اإلسهام (ب)
 احتياجات وتلبية النامية، الصغرية اجلزرية والدول منوا   البلدان ألقل خاص اهتمام وإيالء أفريقيا،
 وذلك حاال ، األضعف االجتماعية الشرائح وإىل إليهم الوصول تعذر الذين إىل العون يد ومد الشباب

 الثقافات، بني واحلوار االجتماعي واالندماج اإلجيابية االجتماعية التحوالت تعزيز يف التعليم بدور إقرارا  
 :يلي ما حتقيق أجل من

 مدى واجلامع اجليد التعّلم لتعزيز التعليم نظم تطوير يف األعضاء الدول مساندة: األول االستراتيجي الهدف
 اجلميع لصاحل احلياة

 ومسؤولني مبدعني عامليني مواطنني يكونوا أن من الدارسني متكني: الثاني االستراتيجي الهدف

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368222_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371319_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371441_ara
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 عام حىت بالتعليم اخلاص 4 املستدامة التنمية هدف حتقيق على األعضاء الدول مساعدة (1)
 أجل من التعلم تتيح تعليمية نُظم وضع: يلي ما طريق عن الُقطري الصعيد على 2030

 الرمسي، وغري النظامي وغري النظامي التعلم فرص بني جتمع ومرنة شاملة ُسبال   وتفتح التمكني،
 إليها االستناد جيب اليت الرئيسية املبادئ أحد بوصفه احلياة مدى التعلم مفهوم مع وتتوافق

 على للتغلب سلوكها ميكن اليت الُسبل وأحد شامال   إصالحا   برمته التعليمي القطاع إلصالح
 اكتساب من والكبار والشباب األطفال ومتكني املستجدة؛ واالقتصادية االجتماعية املصاعب

 ومسؤولني مستنريين مواطنني يصبحوا لكي إليها حيتاجون اليت والقِيم واملهارات املعارف
 جمتمعات بناء ويف املستدام النمو حتقيق يف يسامهوا ولكي الئقا ، عمال   جيدوا ولكي ونشيطني،

تربية الشباب على السالم من خالل  تنفيذ عن طريق تعزيز قدرة نُظمهم التعليمية علىمساملة، 
اليت تنطوي عليها وتنشرها التقاليد الثقافية املختلفة،  ،للِقيم العاملية الشامل الطابعإبراز 

سيما باستخدام برامج تعليم املواطنة العاملية وترويج مضامني اليونسكو التعليمية املشرتكة  وال
 وسدّ  ؛الثقافاتبني التخصصات فيما يتعلق باحرتام التنوع الثقايف وبالتفاهم وباحلوار بني 

 نوعية لتحسني رئيسية اسرتاتيجية األمر هذا واعتبار املؤهلني املعلمني عدد يف الشديد النقص
 اجليد التعليم فرص وتوفري والنساء؛ الفتيات بتعليم لالرتقاء خاص اهتمام وإيالء التعليم؛
 إمكانيات وتسخري األزمات؛ من واملتضررين املعوقني تضم اليت الضعيفة السكانية للفئات

 األخذ ومواصلة التعليم؛ أجل من اجلديدة التعلم وأساليب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات
 السياسات وضع: التالية األربعة للمجاالت األولوية إعطاء مع التعليم خيص فيما شامل بنهج

 واملهين، التقين اجملال يف والتدريب والتعليم األمية، وحمو برمته، القطاع نطاق على واخلطط
 واملعلمون؛

 2030 عام حتى التعليم أعمال جدول وتنسيق ريادة: الثالث االستراتيجي الهدف

 2030 عام حىت بالتعليم اخلاص 4 املستدامة التنمية هدف رصد/واستعراض تنسيق زيادة (2)
 تيسري أوهلما يشمل مسارين يف العمل على الرتكيز طريق عن واإلقليمي العاملي الصعيدين على

 التعليم، شؤون إلدارة املتغرية العاملية البنية ظل يف واإلقليمي العاملي الصعيدين على التنسيق
 واجملتمع األخرى الدولية املنظمات مع وكذلك املتحدة، األمم وكاالت سائر مع شراكات وإقامة
 التعليم بشأن املستوى رفيعة تروجيية بأنشطة واالضطالع القائمة، الشراكات وتعزيز املدين،

 التنمية هدف حتقيق إىل الرامية املساعي ورصد استعراض ثانيهما ويشمل ؛2030 عام حىت
 حىت للتعليم العاملي املرصد بدور واالضطالع ،2030 عام حىت بالتعليم اخلاص 4 املستدامة

 لوضع الالزمة اإلرشادات توفري أجل من واالستشراف البحث طريق عن 2030 عام
 التعليم؛ مستقبل بشأن احلوار وإقامة العامة السياسات
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من امليزانية املوحدة اليت تضم األموال  2021-2020 ختصيص اعتمادات مالية هلذا الغرض للفرتة (جـ)
دوالر  200 293 95، منها دوالر 446 730 800قدرها ، الواردة من مجيع مصادر التمويل

 ؛بالرتبيةالسبعة املعنية  1الفئة ملعاهد 

 :يلي مبا القيام العامة املديرة من ويطلب - 2

 الربنامج خيص ما مجيع حتقيق أيضا   تضمن بطريقة القرار هذا هبا يأذن اليت األنشطة خمتلف تنفيذ (أ)
 اجلنسني؛ بني املساواة ويف أفريقيا يف املتمثلتني العامتني لألولويتني العامة األهداف من األول الرئيسي

 اعتمده الذي الربنامج تنفيذ عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاة (ب)
 :التالية املنشودة النتائج حتقيق وعن العام املؤمتر

 الخاص 4 المستدامة التنمية هدف تحقيق على األعضاء الدول مساعدة: 1 العمل محور
 2030 عام حتى بالتعليم

 مرحلة يف ومنصف جيد بتعليم االنتفاع إمكانية لتعزيز الوطنية التعليم وخطط سياسات حتسني (1)
 مدى التعلم على قائم بنهج األخذ طريق عن والثانوية االبتدائية واملرحلتني املبكرة الطفولة

 ؛(املستدامة للتنمية 2-4و 1-4 الغايتني بلوغ يف املسامهة) برمته التعليمي النظام يف احلياة

 من االحتياجات وتراعي باإلنصاف تتسم واملهين التقين اجملال يف والتدريب للتعليم نُظم وضع (2)
 ومباشرة الئقة وظائف وشغل عمل على للحصول الالزمة باملهارات والكبار الشباب تزويد أجل

 للتنمية 6-8و 4-4و 3-4 الغايات بلوغ يف املسامهة) احلياة مدى والتعلم احلرة األعمال
 ؛(املستدامة

 اكتساب ورصد وتعزيز لزيادة العاملي الصعيد على اجلهود وحشد واخلطط السياسات حتسني (3)
 تضم بوسائل احلياة، مدى التعلم بفرص متتعهم وكذلك األساسية، للمهارات والكبار الشباب

 ؛(املستدامة للتنمية 6-4 الغاية بلوغ يف املسامهة) واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا االستعانة

 يف املسامهة) به االنتفاع ُسبل وزيادة واملنصف اجلودة املضمون العايل بالتعليم االعرتاف تعزيز (4)
 ؛(املستدامة للتنمية 3-4 الغاية بلوغ

 عدد لزيادة املعلمني إعداد برامج وحتسني باملعلمني خاصة وطنية سياسات تنفيذ أو/و وضع (5)
 للتنمية 2-4و 1-4و ج-4 الغايات بلوغ يف املسامهة) واملتحمسني املؤهلني املعلمني

 ؛(املستدامة
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 السلوك وأمناط والقيم واملهارات باملعارف املتعلمني تزويد أجل من الوطنية القدرات تعزيز (6)
 مع والتفاعل املستدامة التنمية تعزيز ومن صحية، معيشية بأمناط التمتع من لتمكينهم الالزمة
 ،3-13و 8-12و أ-4و 7-4 الغايات بلوغ يف املسامهة) مسؤولني عامليني كمواطنني  العامل

 ؛(املستدامة للتنمية ،3 اهلدف حتقيق ويف

 الُنظم يف شاملة بطريقة اجلنسني بني املساواة حتقيق على العمل أجل من الوطنية القدرات تعزيز (7)
 ؛(املستدامة للتنمية ،5 اهلدف حتقيق ويف ،5-4 الغاية بلوغ يف املسامهة) الوطنية التعليمية

 يشمل حبيث التعليم نطاق توسيع أجل من التعلم فرص وزيادة واخلطط السياسات حتسني (8)
 يف مصاعب يواجهون الذين لألشخاص خاصة عناية إيالء مع الضعيفة، السكانية الفئات
األزمات )اإلسهام يف حتقيق  من املتضررة السكانية للفئات وكذلك اإلعاقات، ومنها التعلم،

 .أ(-4و 5-4غاييت التنمية املستدامة 

 حتى بالتعليم الخاص 4 المستدامة التنمية هدف رصد/واستعراض تنسيق ريادة: 2 العمل محور
 2030 عام

 2030 عام حىت بالتعليم اخلاص 4 املستدامة التنمية هدف حتقيق إىل الرامية املساعي تنسيق (9)
 العاملي الصعيد على املساعي هذه وتنسيق بريادة اليونسكو اضطالع طريق عن فعاال   تنسيقا  

 ؛(املستدامة للتنمية 17و 4 اهلدفني حتقيق يف املسامهة) إليها املسندة العاملية املهمة إطار يف

 4 املستدامة التنمية هدف بشأن التقارير وإعداد والرصد االستشراف وعمليات البحوث متّخض (10)
 التقدم تتيح ومعلومات وإرشادات وتوصيات بّينات عن بالفعل 2030 عام حىت بالتعليم اخلاص

 (.املستدامة للتنمية 17و 4 اهلدفني حتقيق يف املسامهة) اهلدف هذا حتقيق حنو

 العام املؤمتر اعتمده الذي الربنامج تنفيذ جمال يف احملققة بالنتائج اخلاص االسرتاتيجي التقرير تضمني (جـ)
 توجيهها إعادة أو عليها لإلبقاء احملتملة االقرتاحات يتضمن املنشودة ونتائجها العمل حملاور استعراضا  

 تقييم معايري إىل األمور هذه كل  يف واالستناد إلهنائها، أو منها للخروج اسرتاتيجيات لوضع أو
 اإلشراف مرفق جيريها اليت واملراجعة التقييم عمليات إىل االقتضاء، عند أيضا ، فيها واالستناد واضحة،

 املائتني؛ بعد التاسعة دورته إبّان االستعراض هبذا التنفيذي اجمللس وموافاة الداخلي،

 لدى للموارد االسرتاتيجية التعبئة جوانب جلميع شامال   حتليال   يتضمن املوارد تعبئة عن تقرير إعداد (د)
 .املائتني بعد التاسعة دورته إبّان التقرير هبذا التنفيذي اجمللس وموافاة اليونسكو،
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 01200ات يف الفقر  ةاملقرتح املعنية بالرتبية 1عاهد الفئة مب ات املتعلقةالقرار باعتماد املؤمتر العام  اللجنة أيضا  أوصت و  - 9
)معهد اليونسكو  01400و )معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة( 01300و (معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية)

)معهد  01600و )معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا( 01500و ( لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية
)معهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم  01700و اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب(

 مليون دوالر.  534.6 قدرها ميزانية على القائم ، وفقا  للسيناريو، التابع لليونسكو(والتنمية املستدامة

 التربية لتخطيط الدولي اليونسكو بمعهد الخاص القرار مشروع - 01200

 العام، املؤمتر إنّ 

 ،2019-2018 العامني لفرتة الرتبية لتخطيط الدويل اليونسكو معهد بتقرير علما   حييط إذ

 تقدمي على قدرته لضمان الرتبية لتخطيط الدويل اليونسكو ملعهد الوظيفي االستقالل على احملافظة بأمهية ويقر
  الدول األعضاء يف الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة واالستدامة، إىل اخلدمات

 األول، الرئيسي الربنامج تنفيذ يف الرتبيـة لتخطيط الدويل اليونسكـو معهد يؤديه الذي الدور بأمهية أيضا  ويقر 

 للفرتة املعهد ميزانية اعتماد لدى احلرص الرتبيـة لتخطيط الدويل اليونسكـو معهد إدارة جملس من يطلب - 1
 :يلي ما على القرار، وهلذا للمعهد األساسي للنظام وفقا   ،2020-2021

 املنشودة والنتائج واألولويات االسرتاتيجية األهداف مع وأنشطته املعهد أهداف انسجام ضمان (أ)
 األول؛ الرئيسي بالربنامج اخلاصة

 وتنظيمها؛ وإدارهتا التعليمية النظم ختطيط خيص فيما األعضاء الدول قدرات تعزيز (ب)

 وتقييمها وإدارهتا الرتبية برامج ختطيط جمال يف واألقاليمية اإلقليمية ودون الوطنية التدريب برامج تعزيز (جـ)
 معهد مع وكذلك لليونسكو، والتابعة بالرتبية املعنية 1 الفئة معاهد سائر مع بالتعاون ورصدها،
 لليونسكو؛ امليدانية واملكاتب لإلحصاء اليونسكو

 إنتاج وإىل وإدارهتا، الرتبية برامج ختطيط جمال يف باملعارف النهوض إىل ترمي ودراسات حبوث إجراء (د)
 بني فيما وإدارهتا الرتبية برامج بتخطيط اخلاصة واملعلومات اخلربات وتبادل ونقلها، وتشاطرها املعارف

 األعضاء؛ الدول

 األعضاء؛ الدول يف املعهد اختصاص جمال يف التقنية املساعدة مشاريع تنفيذ (ه)
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 املوحدة امليزانية من الرتبيـة لتخطيط الدويل اليونسكـو ملعهد املالية املخصصة االعتمادات قيمة بأن علما   وحييط - 2
 ختصيص طريق عن املعهد بدعم العامة للمديرة ويأذن دوالر؛ 54 724 200تبلغ  2021-2020 للفرتة

 املذكورة؛ للفرتة العادية امليزانية اعتمادات من الغرض هلذا دوالر 4 280 200 قدرها مالية اعتمادات

 الرتبيـة لتخطيط الدويل اليونسكـو معهد أنشطة دعمت اليت واملنظمات األعضاء للدول عرفانه عن ويعرب - 3
 مباين لتوفريمها والفرنسية األرجنتينية للحكومتني وكذلك التعاقدية، والرتتيبات الطوعية املسامهات طريق عن

 2021-2020 الفرتة خالل دعمه مواصلة إىل مجيعا   ويدعوها دورية، بصورة صيانتها ومتويل جمانا   املعهد
 بعدها؛ وما

 اليونسكـو معهد أنشطة تعزيز إىل الرامية الطوعية مسامهاهتا زيادة أو جتديد أو منح األعضاء الدول ويناشد - 4
 املوارد هذه بفضل للمعهد، يتسىن لكي األساسي، نظامه من الثامنة للمادة وفقا   الرتبيـة لتخطيط الدويل

 األعضاء الدول الحتياجات تلبيته حتسني واألرجنتينية، الفرنسية احلكومتان له توفرها اليت واملباين اإلضافية
 ؛2021-2014 للفرتة االسرتاتيجية اليونسكو وأهداف األول الرئيسي الربنامج أولويات حتقيق أجل من

 إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - 5
 :األول الرئيسي للربنامج التاليتني املنشودتني النتيجتني حتقيق يف الرتبية لتخطيط الدويل اليونسكو معهد

 الطفولة مرحلة يف ومنصف جيد بتعليم االنتفاع إمكانية لتعزيز الوطنية التعليم وخطط سياسات حتسني (أ)
 النظام يف احلياة مدى التعلم على قائم بنهج األخذ طريق عن والثانوية االبتدائية واملرحلتني املبكرة

 النتيجة - 1 العمل حمور( )املستدامة للتنمية 2-4و 1-4 الغايتني بلوغ يف املسامهة) برمته التعليمي
 ؛(1 املنشودة

 4 املستدامة التنمية هدف بشأن التقارير وإعداد والرصد االستشراف وعمليات البحوث متّخض (ب)
 حنو التقدم تتيح ومعلومات وإرشادات وتوصيات بّينات عن بالفعل 2030 عام حىت بالتعليم اخلاص
 النتيجة - 2 العمل حمور( )املستدامة للتنمية 17و 4 اهلدفني حتقيق يف املسامهة) اهلدف هذا حتقيق

 (.10 املنشودة

 الحياة مدى للتعّلم اليونسكو بمعهد الخاص القرار مشروع - 01300

 العام، املؤمتر إنّ 

 ،2019-2018 العامني لفرتة احلياة مدى للتعّلم اليونسكو معهد بتقرير علما   حييط إذ

 املعنية الرئيسية اليونسكو معاهد أحد بوصفه احلياة مدى للتعّلم اليونسكو معهد يؤديه الذي الدور بأمهية ويقر
 وجهة املعلومات، لتبادل ومركزا   تقنينية، وهيئة لألفكار، خمتربا   بوصفها) املنظمة وظائف يف وبإسهامه بالرتبية،

 إىل للتحول يبذهلا اليت اجلهود وبأمهية اختصاصها، جماالت يف( الدويل للتعاون حفازا   وعامال   القدرات، لبناء
 العاملي، الرتبوي الصعيد على احلياة مدى للتعّلم عاملي امتياز مركز
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لضمان قدرته على تقدمي  احلياة بأمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملعهد اليونسكو للتعّلم مدى أيضا   ويقر
 اخلدمات إىل الدول األعضاء يف الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة واالستدامة،

 ويؤكد األول، الرئيسي اليونسكو لربنامج احلياة مدى التعّلم يف املتمثل الشامل املفهوم بأمهية فضال  عن ذلك ويقر
 الكبار، لتعليم السادس الدويل املؤمتر يف اعُتمد الذي بيليم عمل بإطار االلتزام جمددا  

 األهداف من بعمله يرتبط ما حتقيق يف احلياة مدى للتعّلم اليونسكو ملعهد املهمة املسامهة على ويثين يشدد - 1
 احلياة مدى التعّلم بتعزيز يتعلق فيما سّيما وال األول، الرئيسي بالربنامج اخلاصة واألولويات االسرتاتيجية

 واسرتاتيجيات سياسات على الرتكيز مع الشبكي، والربط والبحث القدرات وتنمية الرتويج طريق عن للجميع
 وتعليمهم؛ الكبار وتعّلم األساسية املهارات واكتساب األمية حمو وعلى احلياة، مدى التعّلم

 -2020 للفرتة املعهد ميزانية اعتماد لدى احلرص احلياة مدى للتعّلم اليونسكو معهد إدارة جملس من ويطلب - 2
 :يلي ما على القرار، وهلذا للمعهد األساسي للنظام وفقا   ،2021

 الرئيسي الربنامج وأولويات االسرتاتيجية اليونسكو أهداف مع وأنشطته املعهد أهداف انسجام ضمان (أ)
 عمله؛ وحموَري األول

 الواردة األول الرئيسي للربنامج املنشودة النتائج حتقيق يف اإلسهام أجل من املعهد برامج وتطوير تعزيز (ب)
 أدناه؛ 6 الفقرة يف

 وعلى احلياة، مدى التعّلم جمال يف عاملي امتياز كمركز  بدوره االضطالع على املعهد قدرة تعزيز (جـ)
 وتعليمهم؛ الكبار وتعّلم األمية حمو جمال يف احملددة مبسؤولياته االضطالع

 تنفيذه؛ ورصد بيليم عمل إطار تنفيذ ملتابعة الالزمة التدابري اختاذ (د)

 االضطالع من املعهد لتمكني الالزمة واملالية البشرية املوارد لتعبئة العامة املديرة مع العمل مواصلة (هـ)
 إليه؛ املسندة باملهمة

 املوحدة امليزانية من احلياة مدى للتعّلم اليونسكو ملعهد املخصصة املالية قيمة االعتمادات بأن علما   وحييط - 3
 ختصيص طريق عن املعهد بدعم العامة للمديرة ويأذن دوالر؛ 9 577 400تبلغ  2021-2020 للفرتة

 املذكورة؛ للفرتة العادية امليزانية اعتمادات من الغرض هلذا دوالر 1 567 400 قدرها مالية اعتمادات

 تقدمي طريق عن احلياة مدى للتعّلم اليونسكو ملعهد املتواصل لدعمها األملانية للحكومة عرفانه عن ويعرب - 4
 الوكالة سّيما وال واملنظمات، األخرى األعضاء للدول وكذلك جمانا ، املعهد مباين وتوفري كبرية  مالية مسامهة

 نيجرييا وحكومة النرويج وحكومة التنمية أجل من الدويل للتعاون السويدية والوكالة والتعاون للتنمية السويسرية
 الفرتة خالل دعمه مواصلة إىل ويدعوها ومالية، فكرية مسامهة املعهد أنشطة يف سامهت اليت االحتادية،

 بعدها؛ وما 2020-2021
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 املاحنة والوكاالت احلكومية غري الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - 5
 اليونسكو معهد لتمكني مناسبة أخرى وبوسائل باملال املسامهة جتديد أو املسامهة اخلاص والقطاع واملؤسسات

 االسرتاتيجية اليونسكو وأهداف األول الرئيسي الربنامج أولويات حتقيق يف اإلسهام من احلياة مدى للتعّلم
 ؛2021-2014 للفرتة

 إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - 6
 :األول الرئيسي للربنامج التالية املنشودة النتائج حتقيق يف احلياة مدى للتعّلم اليونسكو معهد

 الطفولة مرحلة يف ومنصف جيد بتعليم االنتفاع إمكانية لتعزيز الوطنية التعليم وخطط سياسات حتسني (أ)
 التعليمي النظام يف احلياة مدى التعلم على قائم بنهج األخذ طريق عن والثانوية االبتدائية واملرحلتني املبكرة
 ؛(1 املنشودة النتيجة - 1 العمل حمور( )املستدامة للتنمية 2-4و 1-4 الغايتني بلوغ يف املسامهة) برمته

 والكبار الشباب اكتساب ورصد وتعزيز لزيادة العاملي الصعيد على اجلهود وحشد واخلطط السياسات حتسني (ب)
 املعلومات بتكنولوجيا االستعانة تضم بوسائل احلياة، مدى التعلم بفرص متتعهم وكذلك األساسية، للمهارات

 ؛(3 املنشودة النتيجة - 1 العمل حمور( )املستدامة للتنمية 6-4 الغاية بلوغ يف املسامهة) واالتصاالت

 اخلاص 4 املستدامة التنمية هدف بشأن التقارير وإعداد والرصد االستشراف وعمليات البحوث متّخض (جـ)
 هذا حتقيق حنو التقدم تتيح ومعلومات وإرشادات وتوصيات بيّنات عن بالفعل 2030 عام حىت بالتعليم
 .(10 املنشودة النتيجة - 2 العمل حمور( )املستدامة للتنمية 17و 4 اهلدفني حتقيق يف املسامهة) اهلدف

 التربية مجال في المعلومات لتكنولوجيات اليونسكو بمعهد الخاص القرار مشروع - 01400

 العام، املؤمتر إنّ 

 ،2019-2018 العامني لفرتة الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد بتقرير علما   حييط إذ

 إلجراء مركز إىل الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد حتويل يف املتمثل اإلجيايب بالتطور ويرحب
 التعليم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات استخدام جمال يف للسياسات والرتويج الطليعية البحوث

 اخلدمات تقدمي على قدرته لضمان للمعهد الوظيفي االستقالل على احملافظة بأمهية ويقر العامني، فرتة خالل
 والكفاءة، والفعالية باملرونة تتسم بطريقة األعضاء الدول إىل

 يرتبط ما حتقيق يف الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو ملعهد املهمة املسامهة على ويثين يشدد - 1
 ترويج خيص فيما سّيما وال األول، الرئيسي الربنامج وأولويات االسرتاتيجية اليونسكو أهداف من بعمله

 تكنولوجيات استخدام جمال يف باملعارف اخلاصة اخلدمات وتقدمي القدرات وتنمية العامة السياسات
 :يلي ما طريق عن التعليم، يف واالتصاالت املعلومات
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 املعلومات ونشر ومجع حتليلية، دراسات وإجراء السياسات، بشأن البّينات على قائمة حبوث إجراء (أ)
 التعليم؛ جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات باستخدام املتعلقة املمارسات بأفضل اخلاصة

 تكنولوجيات باستخدام اخلاصة واملعلومات باملعارف األعضاء الدول وتزويد التقنية، املساعدة تقدمي (ب)
 الرقمية واملضامني املعلمني على خاص بوجه الرتكيز مع التعليم، جمال يف واالتصاالت املعلومات
 الدراسية؛ للمناهج

 ميزانية اعتماد لدى احلرص الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد إدارة جملس من ويطلب - 2
 :يلي ما على القرار، وهلذا للمعهد األساسي للنظام وفقا   ،2021-2020 للفرتة املعهد

 الرئيسي الربنامج وأولويات االسرتاتيجية اليونسكو أهداف مع وأنشطته املعهد أهداف انسجام ضمان (أ)
 عمله؛ وحموَري األول

 االضطالع من املعهد لتمكني الالزمة واملالية البشرية املوارد لتعبئة العامة املديرة مع العمل مواصلة (ب)
 إليه؛ املسندة باملهمة

 من الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو ملعهد املالية املخصصة قيمة االعتمادات بأن علما   وحييط - 3
 طريق عن املعهد بدعم العامة للمديرة ويأذن دوالر؛ 2 108 600تبلغ  2021-2020 للفرتة املوحدة امليزانية

 املذكورة؛ للفرتة العادية امليزانية اعتمادات من الغرض هلذا دوالر 717 600 قدرها مالية اعتمادات ختصيص

 املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد أنشطة يف املالية ملسامهتها الروسي االحتاد حلكومة عرفانه عن ويعرب - 4
 املعهد أنشطة دعمت اليت واملنظمات األعضاء للدول وكذلك جمانا ، املعهد مباين ولتوفريها الرتبية جمال يف

 بعدها؛ وما 2021-2020 الفرتة خالل دعمه مواصلة إىل ويدعوها وماليا ، فكريا   دعما  

 املاحنة والوكاالت احلكومية غري الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - 5
 اليونسكو معهد أنشطة تنفيذ يف مناسبة أخرى وبوسائل باملال املسامهة اخلاص والقطاع واملؤسسات

 املعهد، إىل املسندة للمهمة وفقا   األعضاء، الدول خلدمة فعالة بصورة الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات
 األول؛ الرئيسي الربنامج أولويات حتقيق يف إسهامه حتسني له يتسىن لكي

 إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - 6
 للربنامج التاليتني املنشودتني النتيجتني حتقيق يف الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد

 :األول الرئيسي

 الطفولة مرحلة يف ومنصف جيد بتعليم االنتفاع إمكانية لتعزيز الوطنية التعليم وخطط سياسات حتسني (أ)
 التعليمي النظام يف احلياة مدى التعلم على قائم بنهج األخذ طريق عن والثانوية االبتدائية واملرحلتني املبكرة
 ؛(1 املنشودة النتيجة - 1 العمل حمور( )املستدامة للتنمية 2-4و 1-4 الغايتني بلوغ يف املسامهة) برمته
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 اخلاص 4 املستدامة التنمية هدف بشأن التقارير وإعداد والرصد االستشراف وعمليات البحوث متّخض (ب)
 هذا حتقيق حنو التقدم تتيح ومعلومات وإرشادات وتوصيات بيّنات عن بالفعل 2030 عام حىت بالتعليم
 (.10 املنشودة النتيجة - 2 العمل حمور( )املستدامة للتنمية 17و 4 اهلدفني حتقيق يف املسامهة) اهلدف

 أفريقيا في القدرات لبناء الدولي اليونسكو بمعهد الخاص القرار مشروع - 01500

 العام، املؤمتر إنّ 

 ،2019-2018 العامني لفرتة أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو معهد بتقرير علما   حييط إذ

 على قدرته لضمان أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو ملعهد الوظيفي االستقالل على احملافظة بأمهية ويقر
 والكفاءة، والفعالية باملرونة تتسم بطريقة األعضاء الدول إىل اخلدمات تقدمي

 سّيما وال األعضاء، الدول احتياجات وتلبية اجليد التعليم توفري يف املعلمون به يضطلع الذي الدور بأمهية أيضا   ويقر
 شؤوهنم، وإدارة واستبقائهم األكفاء املعلمني إلعداد الالزمة الوطنية القدرات لتنمية أفريقيا، يف

 الربنامج أنشطة تنفيذ يف رئيسي بدور أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو معهد يقوم بأن يوصي - 1
 أفريقيا؛ يف املتمثلة العامة األولوية لصاحل املوضوعة األول الرئيسي

 بعمله يرتبط ما حتقيق يف أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو ملعهد املهمة املسامهة على ويثين ويشدد - 2
 إعداد حتسني خيص فيما سّيما وال األول، الرئيسي الربنامج وأولويات االسرتاتيجية اليونسكو أهداف من

 :يلي ما طريق عن املهنية، قدراهتم وتنمية املعلمني

 بوسائل االستعانة طريق عن باملعلمني خاصة فعالة سياسات وتنفيذ وضع على الرتكيز مع الدعم تقدمي (أ)
 وسائل وكذلك املعلمني، بشأن اليونسكو ومبادرة باملعلمني اخلاصة اليونسكو اسرتاتيجية تضم

 أُطر ونوعية املعلمني إلعداد املستخدمة الدراسية املناهج نوعية حتسني إىل الرامية األخرى اليونسكو
 كل  يف املعلمني إعداد عن املسؤولني تدريب كيفية  حتسني وإىل اجلنسني، قضايا وحتليالت املؤهالت

 املعلمني؛ قدرات لتنمية مبتكرة أساليب استخدام على املستويات

 يتعلق فيما سّيما وال اجلودة، وضمان اإلدارة جمايل يف املعلمني بإعداد املعنية املؤسسات قدرات بناء (ب)
 إلدراج والتخطيط واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات باستخدام املعلمني قدرات تعزيز مبعايري

 تستند املعلمني إلعداد برامج ووضع التعليمية، االسرتاتيجيات يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 عن املعلمني قدرات وتنمية بُعد، عن والتعّلم املفتوح والتعّلم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات إىل

 شهادات؛ منح إىل تفضي اإلنرتنت على متاحة تدريبية برامج طريق

 املعهد ميزانية اعتماد لدى احلرص أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو معهد إدارة جملس من ويطلب - 3
 :يلي ما على القرار، وهلذا للمعهد األساسي للنظام وفقا   ،2021-2020 للفرتة
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 الرئيسي الربنامج وأولويات االسرتاتيجية اليونسكو أهداف مع وأنشطته املعهد أهداف انسجام ضمان (أ)
 عمله؛ وحموَري األول

 الرئيسي للربنامج املنشودة النتيجة حتقيق يف اإلسهام أجل من ومشاريعه املعهد برامج وتطوير تعزيز (ب)
 أدناه؛ 7 الفقرة يف الواردة األول

 االضطالع من املعهد لتمكني الالزمة واملالية البشرية املوارد لتعبئة العامة املديرة مع العمل مواصلة (جـ)
 إليه؛ املسندة باملهمة

 امليزانية من أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو ملعهد املالية املخصصة قيمة االعتمادات بأن علما   وحييط - 4
 ختصيص طريق عن املعهد بدعم العامة للمديرة ويأذن دوالر؛ 3 980 900تبلغ  2021-2020 للفرتة املوحدة

 املذكورة؛ للفرتة العادية امليزانية اعتمادات من الغرض هلذا دوالر 1 980 900 قدرها مالية اعتمادات

 القدرات لبناء الدويل اليونسكو معهد أنشطة يف سامهت اليت واملنظمات األعضاء للدول عرفانه عن ويعرب - 5
 بعدها؛ وما 2021-2020 الفرتة خالل دعمه مواصلة إىل ويدعوها مالية، أو فكرية مسامهة أفريقيا يف

 املاحنة والوكاالت احلكومية غري الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - 6
 الدويل اليونسكو معهد أنشطة تنفيذ يف مناسبة أخرى وبوسائل باملال املسامهة اخلاص والقطاع واملؤسسات

 ألولويات ووفقا   املعهد، إىل املسندة للمهمة وفقا   األعضاء، الدول خلدمة فعالة بصورة أفريقيا يف القدرات لبناء
 املعهد خلطة ووفقا   ،2021-2014 للفرتة االسرتاتيجية اليونسكو وأهداف األول الرئيسي الربنامج

 ؛2021-2014 للفرتة االسرتاتيجية

 إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - 7
 :األول الرئيسي للربنامج التالية املنشودة النتيجة حتقيق يف أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو معهد

 املعلمني عدد لزيادة املعلمني إعداد برامج وحتسني باملعلمني خاصة وطنية سياسات تنفيذ أو/و وضع (أ)
 حمور( )املستدامة للتنمية 2-4و 1-4و ج-4 الغايات بلوغ يف املسامهة) واملتحمسني املؤهلني

 (.5 املنشودة النتيجة - 1 العمل

 والكاريبي الالتينية أمريكا في العالي للتعليم الدولي اليونسكو بمعهد الخاص القرار مشروع - 01600

 العام، املؤمتر إنّ 

  العامني لفرتة والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو معهد بتقرير علما   حييط إذ
2018-2019، 

 والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو ملعهد الوظيفي االستقالل على احملافظة بأمهية ويقر
 والكفاءة، والفعالية باملرونة تتسم بطريقة األعضاء الدول إىل اخلدمات تقدمي على قدرته لضمان
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 والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو معهد به يضطلع الذي االسرتاتيجي بالدور أيضا   ويقر
 أمريكا منطقة يف الواقعة األعضاء الدول يف والتكنولوجية العلمية التنمية وتعزيز العايل التعليم جتديد خيص فيما

 والكارييب، الالتينية

 للهدفني األولوية إيالء إىل والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو معهد إدارة جملس يدعو - 1
 :املعهد برنامج يف التاليني

 التعليم مؤسسات سائر بني التعاون وكذلك اجلامعات، بني فيما التعاون لتعزيز إقليمي منرب توفري (أ)
 مشاركة باملنطقة العايل بالتعليم املعنية اجلامعية اليونسكو كراسي  مشاركة تيسري طريق عن العايل،
 اخلصوص؛ وجه على بينها فيما فكرية شراكات إقامة وتيسري التعاون هذا يف نشيطة

 رصد طريق عن املنطقة يف العايل التعليم على الدويل الطابع بإضفاء املتعلقة للتحديات التصدي (ب)
 التعليم بدراسات باالعرتاف اخلاصة اإلقليمية 1974 عام اتفاقية ستشهدها اليت التطورات وتوجيه
 والكارييب؛ الالتينية أمريكا يف العلمية ودرجاته وشهاداته العايل

 الرتكيز لضمان كثب  عن الربنامج تنفيذ ومتابعة االسرتاتيجية التوجهات رصد إىل اإلدارة جملس أيضا   ويدعو - 2
 واملكاتب اليونسكو مقر وأنشطة توجهات مع وأنشطته املعهد توجهات مواءمة وإىل حمددة، أمور على

 املعهد؛ ملشاريع والدويل اإلقليمي الدعم حشد يف فعال بدور االضطالع وإىل املنطقة، يف املوجودة امليدانية

 الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو ملعهد املخصصةاملالية  قيمة االعتمادات بأن علما   وحييط - 3
 بدعم العامة للمديرة ويأذن دوالر؛ 2 732 800تبلغ  2021-2020 للفرتة املوحدة امليزانية من والكارييب

 امليزانية اعتمادات من الغرض هلذا دوالر 1 732 800 قدرها مالية اعتمادات ختصيص طريق عن املعهد
 املذكورة؛ للفرتة العادية

 العايل للتعليم الدويل اليونسكو ملعهد املتواصل لدعمها البوليفارية فنزويال مجهورية حلكومة عرفانه عن ويعرب - 4
 جمانا ؛ املعهد مباين ولتوفريها والكارييب الالتينية أمريكا يف

 جتديد أو تقدمي على اخلاص والقطاع واملؤسسات املاحنة والوكاالت الدولية واملنظمات األعضاء الدول وحيث - 5
 الربناجمية األنشطة تنفيذ من لتمكينه والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو ملعهد دعمها
 ؛2021-2020للفرتة  املقررة

 إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - 6
 للربنامج التالية املنشودة النتيجة حتقيق يف والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو معهد

 :األول الرئيسي

 ف وزيادة ُسبل االنتفاع به )املسامهة يف بلوغ الغاية تعزيز االعرتاف بالتعليم العايل املضمون اجلودة واملنص
 (.4النتيجة املنشودة  - 1للتنمية املستدامة( )حمور العمل  4-3
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 لليونسكو التابع المستدامة، والتنمية السالم أجل من للتربية غاندي المهاتما بمعهد الخاص القرار مشروع - 01700

 العام، املؤمتر إنّ 

 العامني لفرتة لليونسكو، التابع املستدامة، والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا معهد بتقرير علما   حييط إذ
2018-2019، 

 الرئيسي الربنامج تنفيذ يف املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا ملعهد املهمة باإلسهامات ويقر
 اإلنسان وحقوق السالم أجل من وبالتعليم العاملية املواطَنة بتعليم اخلاصة أنشطته تنفيذ يف سّيما وال األول،

 املستدامة، التنمية أجل من وبالتعليم

 املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا ملعهد الوظيفي االستقالل على احملافظة بأمهية أيضا   ويقر
 والكفاءة، والفعالية باملرونة تتسم استباقية بطريقة األعضاء الدول إىل اخلدمات تقدمي على قدرته لضمان

 املستدامة والتنمية السالم أجل من التعليم جمال يف امتياز مركز غاندي املهامتا معهد جعل إىل الرامية بالعملية ويرحب
 عامليني، مواطنني إعداد لتيسري

 يرتبط ما حتقيق يف املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا ملعهد املتخصصة باملسامهة ينوه - 1
 بتعزيز املتعلقة تلك سّيما وال األول، الرئيسي بالربنامج اخلاصة واألولويات االسرتاتيجية األهداف من بعمله

 والتعليم اإلنسان، وحقوق السالم أجل من والتعليم العاملية، املواطَنة تعليم خيص فيما األعضاء الدول قدرات
 :يلي ما طريق عن االستشرافية، والدراسات والبحوث املستدامة، التنمية أجل من

 املناهج يف العاملية واملواطَنة املستدامة والتنمية السالم لتحقيق الالزمة واملواقف واملعارف املهارات إدراج (أ)
 املوجودة؛ الدراسية

 املعرفية، العلوم بشأن حبوث إجراء طريق عن التعّلم وُسبل الرتبوية باألساليب املتعلقة االبتكارات دعم (ب)
 التجرييب؛ والتعّلم واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا ووسائل للتعليم، التحويلية والقدرة

 بإدارة املتعلقة القدرات وكذلك التعليمية، واملمارسات بالسياسات اخلاصة البحوث قاعدة تدعيم (جـ)
 املستدامة؛ والتنمية السالم أجل من للتعليم التحويلية القدرة خيص فيما ونشرها، املعارف

 االضطالع وتيسري التعليمية، السياسات بشأن البّينات على وقائمة شاملة دولية حوارات إجراء تيسري (د)
 مع العاملية، واملواطَنة املستدامة والتنمية السالم بشأن اإلنرتنت شبكة على للشباب تعليمية بربامج
 واملستدامة؛ النشيطة واالجتماعية املدنية املشاركة ميدان يف وكفاءاهتم الشباب قدرات تعزيز على الرتكيز

 اعتماد لدى احلرص املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا معهد إدارة جملس من ويطلب - 2
 :يلي ما على القرار، وهلذا للمعهد األساسي للنظام وفقا   ،2021-2020 للفرتة املعهد ميزانية
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 الربنامج عمل وحموَري االسرتاتيجية اليونسكو أهداف مع وأنشطته املعهد أهداف انسجام ضمان (أ)
 املواضيعية؛ وجماالته األول الرئيسي

 األول؛ الرئيسي للربنامج املنشودة النتائج حتقيق يف اإلسهام أجل من ومشاريعها اليونسكو برامج دعم (ب)

 االضطالع مواصلة من املعهد لتمكني الالزمة واملالية البشرية املوارد لتعبئة العامة املديرة مع التعاون تعزيز (جـ)
 عامليني؛ مواطنني إعداد لتيسري املستدامة والتنمية السالم أجل من التعليم جمال يف امتياز مركز بوصفه مبهمته

 والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا ملعهد املخصصة املالية قيمة االعتمادات بأن علما   وحييط - 3
 بدعم العامة للمديرة ويأذن دوالر؛ 8 121 000تبلغ  2021-2020 للفرتة املوحدة امليزانية من املستدامة

 العادية امليزانية اعتمادات من الغرض هلذا دوالر 493 000 قدرها مالية اعتمادات ختصيص طريق عن املعهد
 املذكورة؛ للفرتة

 معهد أنشطة يف سامهت اليت واملؤسسات واهليئات األعضاء وللدول اهلندية للحكومة عرفانه عن ويعرب - 4
 دعمه مواصلة إىل ويدعوها مالية، أو فكرية مسامهة املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا
 بعدها؛ وما 2021-2020 الفرتة خالل

 املاحنة والوكاالت احلكومية غري الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - 5
 غاندي املهامتا معهد أنشطة تنفيذ يف مناسبة أخرى وبوسائل باملال املسامهة اخلاص والقطاع واملؤسسات

 الرئيسي الربنامج أولويات وحتقيق األعضاء الدول خلدمة فعالة بصورة املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية
 ؛2021-2014 للفرتة االسرتاتيجية اليونسكو وأهداف األول

 إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - 6
 للربنامج التاليتني املنشودتني النتيجتني حتقيق يف املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا معهد

 :األول الرئيسي

 الالزمة السلوك وأمناط والقيم واملهارات باملعارف املتعلمني تزويد أجل من الوطنية القدرات تعزيز (أ)
 كمواطنني  العامل مع والتفاعل املستدامة التنمية تعزيز ومن صحية، معيشية بأمناط التمتع من لتمكينهم

 ،3 اهلدف حتقيق ويف ،3-13و 8-12و أ-4و 7-4 الغايات بلوغ يف املسامهة) مسؤولني عامليني
 ؛(6 املنشودة النتيجة - 1 العمل حمور( )املستدامة للتنمية

 4 املستدامة التنمية هدف بشأن التقارير وإعداد والرصد االستشراف وعمليات البحوث متّخض (ب)
 حنو التقدم تتيح ومعلومات وإرشادات وتوصيات بّينات عن بالفعل 2030 عام حىت بالتعليم اخلاص
 النتيجة - 2 العمل حمور( )املستدامة للتنمية 17و 4 اهلدفني حتقيق يف املسامهة) اهلدف هذا حتقيق

 (.10 املنشودة
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النص السردي باملوافقة على التوصيات اليت قدمها اجمللس التنفيذي فيما خيص املؤمتر العام  اللجنة أيضا  أوصت و  -10
الوثيقة يف  24إىل  18الفقرات الفرعية من ، وفقا  ملا ورد يف 5م/40يف اجمللد الثاين للوثيقة  املتعلق بالربنامج الرئيسي األول

 .وضميمتها 6م/40

 2المناقشة 

التقرير املرحلي األخري عن إعداد مشروع االتفاقية العاملية  بشأن 1-8درست اللجنة يف اجتماعها الثاين البند  -11
 .لالعرتاف باملؤهالت املتعلقة بالتعليم العايل ومشروع نص االتفاقية

 مراقبني. (3وثالثة ) ( دولة عضوا  31وثالثني )ممثلو إحدى وتناول الكلمة  -12

 االتفاقية العالمية لالعتراف بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم العاليعن إعداد مشروع  التقرير المرحلي 1-8البند 
(40 C/31) 

االتفاقية العاملية و  31م/40من الوثيقة  25املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  الرتبيةجلنة  أوصت -13
التفاقية ا ترمجة بشأنالتحريرية  املالحظاتستؤخذ و ذا التقرير. هق الواردة يف ملحلالعرتاف باملؤهالت املتعلقة بالتعليم العايل 

 التفاقية.ل الرمسيةيف النسخ  مبختلف اللغات الرمسية بعني االعتبارالعاملية لالعرتاف باملؤهالت املتعلقة بالتعليم العايل 

 املؤمتر العام، إنّ 
 ،81م/39و 12م/38و 15م/37بالقرارات  يذّكر إذ

 ،30ت/ م204و 8ت/ م202و 8ت/ م197بالقرارات  ويذّكر أيضا  

األخرى املعنية لفكرة إعداد اتفاقية  اجلهاتبالتأييد الواسع النطاق الذي أبدته الدول األعضاء واخلرباء و  يط علما  وحي
 عاملية لالعرتاف مبؤهالت التعليم العايل،

العاملية  ومشروع االتفاقيةالتقرير املرحلي األخري ، اليت ترمي إىل تقدمي 31/م40الوثيقة  مع التقدير درس وقد
 ،االتفاقية العامليةإىل املؤمتر العام من أجل اعتماد  باملؤهالت املتعلقة بالتعليم العايل لالعرتاف

سيؤدي إىل حتسني احلراك  باملؤهالت املتعلقة بالتعليم العايلأن وضع اتفاقية عاملية لالعرتاف  يؤكد جمددا   - 1
األكادميي وتعزيز التعاون الدويل يف جمال التعليم العايل، وسيكون إجنازا  كبريا  على صعيد السعي إىل تعزيز 

 احلراك األكادميي وضمان الثقة بُنظم التعليم العايل على الصعيد العاملي؛

اإلقليمية لالعرتاف باملؤهالت يف مجيع املناطق،  خيص مراجعة وتعديل االتفاقيات بالتقدم احملرز فيما وينوّه - 2
باملؤهالت املتعلقة  لالعرتاف وبالعمل على ضمان التكامل بني تلك االتفاقيات اإلقليمية واالتفاقية العاملية

 ؛بالتعليم العايل
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 وع االتفاقيةمشر باجلهود اليت بذلتها املديرة العامة لضمان االضطالع بعملية شاملة للجميع إلعداد  ويشيد - 3
، ومنها اجلهود اخلاصة بالتشاور مع الدول األعضاء باملؤهالت املتعلقة بالتعليم العايل العاملية لالعرتاف

 ؛واجلهات األخرى املعنية بشأن مشروع االتفاقية خالل اجتماَعي اللجنة الدولية احلكومية اخلاصة

عنها االجتماع الثاين للجنة الدولية احلكومية اخلاصة بشأن الدعوة إىل  التوصية اليت متخضب يط علما  وحي - 4
 ؛باملؤهالت املتعلقة بالتعليم العايل العاملية لالعرتاف االتفاقيةدراسة واعتماد 

بصيغتها الواردة يف امللحق الثاين للوثيقة  العايل بالتعليماالتفاقية العاملية لالعرتاف باملؤهالت املتعلقة  ويعتمد - 5
 .31م/40

 3المناقشة 

تنسيق ودعم اليونسكو للمساعي الرامية إىل حتقيق بشأن 18-5البند درست اللجنة يف اجتماعيها الثاين والثالث  -14
 بشأن 11-5 والبند ،على الصعيدين العاملي واإلقليمي 2030اخلاص بالتعليم حىت عام  4هدف التنمية املستدامة 

إطار العمل اخلاص بالتعليم من أجل التنمية شأن ب 9-5البند و  ،(2025 - 2019) و األميةحمل اليونسكو اسرتاتيجية
إسهام ميثاق األرض يف أنشطة اليونسكو اخلاصة بالتعليم من أجل بشأن  36-5البند و ، 2019املستدامة فيما بعد عام 

 .التنمية املستدامة

 ( مراقبني.6من الدول األعضاء وستة ) دولة  ( 28ن )يمثانية وعشر ممثلو وتناول الكلمة  -15

الخاص بالتعليم  4 لمساعي الرامية إلى تحقيق هدف التنمية المستدامةلتنسيق ودعم اليونسكو  18-5البند 
 (C/61 40) على الصعيدين العالمي واإلقليمي 2030 حتى عام

 بصيغته املعدلة: 61م/40من الوثيقة  24املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة أوصت جلنة الرتبية  -16

 إّن املؤمتر العام،

 أوال ، -6م ت/206أوال  و-6م ت/205و 10م/39و 11م/38و 11م/37بالقرارات  إذ يذّكر

 ،61م/40الوثيقة  وقد درس

 4جلهود املديرة العامة املتعلقة بالتنسيق والدعم من أجل حتقيق هدف التنمية املستدامة  يعرب عن تقديره - 1
 4 عقد اجتماعات إقليمية بشأن هدف التنمية املستدامة ، اليت مشلت2030اخلاص بالتعليم حىت عام 

نتدى السياسي واإلسهام يف امل 2018عقد االجتماع العاملي للتعليم لعام و  2030 اخلاص بالتعليم حىت عام
 ؛ 2019الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام 
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مواصلة اضطالع اليونسكو بدورها املبنيَّ يف إعالن إنشيون ويف إطار العمل اخلاص بالتعليم  ويدعم بشدة - 2
 من خالل ما يلي: 2030حىت عام 

دور جهة التنسيق املعنية بالتعليم ، واالضطالع ب2030ريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حىت عام  )أ(
 ؛2030ضمن بنية التنسيق العامة خلطة التنمية املستدامة لعام 

 توفري الدعم للدول األعضاء؛يتعلق بمواصلة االضطالع باملهمة املسندة إليها فيما  )ب(

يف خمتلف ضمان بقاء معهد اليونسكو لإلحصاء مصدر البيانات اخلاصة بالتعليم القابلة للمقارنة  (ـ)ج
البلدان؛ والعمل بالتنسيق مع اللجنة التوجيهية املعنية بتحقيق هدف التنمية املستدامة اخلاص بالتعليم 

 وسائر الشركاء على وضع هنوج إحصائية ومؤشرات ووسائل للرصد؛  2030حىت عام 

تعليم يف سائر اخلاص بالتعليم، وكذلك الغايات املتعلقة بال 4ضمان رصد هدف التنمية املستدامة  )د(
التقرير العاملي أهداف التنمية املستدامة، وإعداد تقارير يف هذا الصدد على الصعيد العاملي من خالل 

، مع أخذ اآللية العاملية املنشأة الستعراض ورصد تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام لرصد التعليم
 بعني االعتبار كما ينبغي؛  2030

بالتعاون الوطيد القائم لضمان األخذ بنهج شامل، وضمان إقامة شراكات متعددة األطراف مع  ويرحب - 3
 األطراف الفاعلة واجلهات املعنية؛ 

خيص ريادة وتنسيق املساعي الرامية إىل  هبا فيما على ضرورة قيام اليونسكو، يف إطار الدور املنوط ويشدد - 4
، مبتابعة نتائج االجتماعات اإلقليمية، 2030 بالتعليم حىت عاماخلاص  4 حتقيق هدف التنمية املستدامة

مع األولوية  يتفق ( مبا2018املستوى األول بشأن التعليم )نيسان/أبريل  نتائج مؤمتر عموم أفريقيا الرفيع ومنها
 العامة املتمثلة يف أفريقيا؛

اخلاص بالتعليم  4الدول األعضاء على دعم أنشطة اليونسكو الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة  وحيثّ  - 5
 بـمختلف الوسائل، ومنها املوارد اخلارجة عن امليزانية؛  2030حىت عام 

 الدور الرياديعن من املديرة العامة موافاة اجمللس التنفيذي إبّان دورته التاسعة بعد املائتني بـمعلومات  ويطلب - 6
تنسيق ودعم لبني القطاعات املضطلع هبا  الذي تؤديه اليونسكو يف األنشطة العاملية واإلقليمية واملشرتكة

سّيما عن تنسيق  ، وال2030 اخلاص بالتعليم حىت عام 4 املساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة
أفريقيا الرفيع املستوى األول بشأن التعليم )نيسان/أبريل ودعم اليونسكو للمساعي املتعلقة مبؤمتر عموم 

 .أولوية أكربهذا الدور (، وإيالء 2018
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 (C/25 40) (2025 - 2019) محو األميةل اليونسكو استراتيجية 11-5البند 

 بصيغته املعدلة: 25م/40من الوثيقة  11أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -17

 إنَّ املؤمتر العام،

 أوال ، -6م ت/207ثالثا  و-6م ت/205بالقرارين  إذ يذّكر

، الذي طلبت فيه من اليونسكو "أن تواصل أداء دورها 73/145بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ويذكر أيضا  
مية واالستمرار، بالتعاون مع الشركاء، التنسيقي والتحفيزي من خالل تنفيذ توصيات التحالف العاملي حملو األ

 املتعلقة مبحو األمية، 4 يف دعم الدول األعضاء" لتحقيق غايات هدف التنمية املستدامة

سلسلة متصلة من عمليات التعلم واكتساب املهارات من منظور التعلم مدى احلياة، وبأنه  حمو األميةبأن  ويقرّ 
النصوص وفهمها وتفسريها وإبداعها وإبالغها ومعرفة احلساب،  متييزو تمثل يف القدرة على القراءة والكتابة ي

، وكذلك القدرة على حل املتاحة على شبكة اإلنرتنتباستخدام مواد مطبوعة ومكتوبة تشمل املواد 
 املشكالت يف بيئة يتنامى فيها انتشار التكنولوجيا واملعلومات،

ركيزة أساسية إلعمال حقوق  وم عليه التعلم مدى احلياة، وهاألساس الذي يقو  وه حمو األميةبأن  ويقّر أيضا  
 اإلنسان واحلريات األساسية، وحمرك للتنمية املستدامة،

 (،2025-2020اسرتاتيجية اليونسكو حملو أمية الشباب والكبار ) عرضاليت ت 25م/40الوثيقة  وقد درس

عضاء ملشروع اسرتاتيجية اليونسكو حملو أمية الشباب بالتأييد الواسع النطاق الذي أبدته الدول األ حييط علما   - 1
 ؛ 2030اخلاص بالتعليم حىت عام  4( واتساقه مع هدف التنمية املستدامة 2025-2020والكبار )

الدول األعضاء  ويدعو ؛(2025-2020على اسرتاتيجية اليونسكو حملو أمية الشباب والكبار ) ويوافق - 2
قدرات اليونسكو ومواردها يف جمال حمو األمية من خالل تقدمي األموال اخلارجة  والشركاء يف التنمية إىل تعزيز

 عن امليزانية؛ 

الدول األعضاء واليونسكو على تعزيز الشراكات والتعاون بني بلدان اجلنوب، وبني بلدان الشمال  ويشجع  - 3
الف العاملي حملو األمية ضمن وبلدان اجلنوب، والتعاون الثالثي، مع الرتكيز بصفة خاصة على بلدان التح

 إطار التعلم مدى احلياة؛ 

إبّان دورته التاسعة بعد املائتني خبطة عمل تتضّمن ميزانية  ة اجمللس التنفيذياملديرة العامة موافايطلب من و  - 4
 (.2020-2025لتنفيذ اسرتاتيجية اليونسكو حملو أمية الشباب والكبار )
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 (C/23 40) 2019 بعد عام بالتعليم من أجل التنمية المستدامة فيماالخاص عمل ال إطار 9-5البند 

 بصيغته املعدلة: 23م/40من الوثيقة  9أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -18

 إّن املؤمتر العام،
 ثانيا ،-6م ت/206و 28م ت/204بالقراَرين  إذ يذّكر

أن اليونسكو هي الوكالة الرائدة  72/222بأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة أكدت جمددا  يف القرار  ويذكر أيضا  
يتجزأ  للتعليم من أجل التنمية املستدامة، وأكدت فيه أيضا  أن التعليم من أجل التنمية املستدامة "جزء ال

ئيسي جلميع أهداف التنمية املستدامة من هدف التنمية املستدامة املتعلق بالتعليم اجليد وعنصر متكيين ر 
 األخرى"،

اليت تقدم إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة: السعي إىل حتقيق أهداف التنمية  23م/40الوثيقة  وقد درس
يف إطار متابعة برنامج العمل العاملي للتعليم  ،(2030املستدامة )إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام 

 ل التنمية املستدامة،من أج

بالتأييد الواسع النطاق الذي أبدته الدول األعضاء إلطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام  حييط علما   - 1
 ؛2030

الدول األعضاء إىل تنفيذه بنشاط وتعبئة  ويدعو ؛2030إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام  ويؤيد - 2
فيذ أنشطة وبرامج التعليم من أجل التنمية املستدامة على املستوى الوطين واإلقليمي األموال الالزمة لتن

 والعاملي، حبسب االقتضاء؛

إىل اجلمعية العامة لألمم  2030من املديرة العامة إحالة إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام  ويطلب - 3
 للنظر فيه واختاذ التدابري املالئمة بشأنه؛( 2019املتحدة إبّان دورهتا الرابعة والسبعني )

لكي تعزز إسهامها يف التعليم  اوشبكاهتاليونسكو املديرة العامة على تعبئة مجيع قطاعات برنامج  ويشجع - 4
 .2030يف تنفيذ إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام  بنشاط من أجل التنمية املستدامة وتشارك

بربلني  2020ه حلكومة أملانيا لدعمها استضافة الفعالية الدولية اليت سُتنظَّم يف حزيران/يونيو عن عرفان ويعرب - 5
 .يف هذه االستضافةسامهتها السخية ملو  2030لتدشني إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام 

 (C/80 40) التنمية المستدامةإسهام ميثاق األرض في أنشطة اليونسكو الخاصة بالتعليم من أجل  36-5البند 

 :80م/40من الوثيقة  9أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -19

 إنَّ املؤمتر العام،

 ، 17م/32بالقرار  إذ يذّكر
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 ، 86م/39القرار يف  2017بإعالن املبادئ األخالقية املتعلقة بتغري املناخ الذي اعتمده يف عام  ويذّكر أيضا  

بشأن دعم اليونسكو مليثاق األرض، الذي قدمته املديرة  17م/32التقرير املتعلق بتنفيذ القرار  ويضع يف اعتباره
 العامة إىل اجمللس التنفيذي يف دورته احلادية والسبعني بعد املائة، 

ع عاملي مستدام قائم على احرتام الطبيعة أن ميثاق األرض يدعو اجلميع إىل االحتاد إلقامة جمتم ويأخذ بعني االعتبار
 وحقوق اإلنسان العاملية والعدالة االقتصادية وثقافة السالم، 

أن ميثاق األرض يشتمل على مبادئ التّباع أسلوب حياة مستدام بوصفه معيارا  مشرتكا   ويأخذ بعني االعتبار أيضا  
 ية واحلكومات واملؤسسات، ميكن أن يوّجه سلوك األفراد واملنظمات واملؤسسات التجار 

على الطابع الفريد للمهام املسندة إىل اليونسكو، وعلى أمهية براجمها وشبكاهتا يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة  ويشدد
"ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع  4سيما يف حتقيق هدف التنمية املستدامة  ، وال2030لعام 

"حفظ  14احلياة للجميع"، وحتقيق أهداف أخرى للتنمية املستدامة مثل اهلدف وتعزيز فرص التعّلم مدى 
 13احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة"، واهلدف 

 بشأن التصدي لتغري املناخ،

دامة بوصفه عامال  رئيسيا  يسهم يف حتقيق مجيع أمهية أنشطة اليونسكو يف جمال التعليم من أجل التنمية املست ويؤكد
أهداف التنمية املستدامة واجلهود الرامية إىل التصدي لتغري املناخ، مع املراعاة الواجبة ألمهية املساواة بني 

 اجلنسني،

جمال الدول األعضاء على مراعاة املبادئ والقيم الواردة يف ميثاق األرض يف اجلهود اليت تبذهلا يف  يشجع - 1
 التعليم من أجل التنمية املستدامة؛

املديرة العامة إىل االستفادة من املبادئ الواردة يف ميثاق األرض بوصفها مرجعا  يُعتمد عليه يف أنشطة  ويدعو - 2
سيما يف تنفيذ إطار "التعليم من أجل التنمية املستدامة: السعي إىل حتقيق أهداف التنمية  اليونسكو، وال

 "(؛2030)"إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام املستدامة" 

من املديرة العامة أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورته احلادية عشرة بعد املائتني معلومات عن  ويطلب - 3
 .5ت/ تنفيذ هذا القرار يف التقرير النظامي املقدَّم يف الوثيقة م

 4المناقشة 

التقرير اجلامع عن تطبيق التوصية اخلاصة بتعّلم الكبار شأن ب 1-9البند  والرابع ا الثالثدرست اللجنة يف اجتماعيه -20
 ، والبندالتقرير اجلامع عن تطبيق التوصية اخلاصة بالتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهينبشأن  2-9 ، والبندوتعليمهم
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 27-5، والبند االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالتهبشأن  1993التقرير اجلامع عن تطبيق توصية عام بشأن  9-3
وضع تصنيف دويل  -السعي إىل وضع إطار عاملي للتصنيف من أجل احلوار بشأن السياسات اخلاصة باملعلمني بشأن 

 .موحَّد لربامج إعداد وتدريب املعلمني

 ومراقب واحد. من الدول األعضاء دولة   (22) ني وعشر تنياثنممثلو وتناول الكلمة  -21

 (C/33 40) توصية الخاصة بتعّلم الكبار وتعليمهملاالتقرير الجامع عن تطبيق  1-9البند 

بصيغته اليت اعتمدهتا  33م/40من الوثيقة  9أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -22
 :99م/40اللجنة القانونية يف الوثيقة  أيضا  

 إنَّ املؤمتر العام،

 رابعا ،-23م ت/207و 13م/38بالقرارين  إذ يذكر

 ،33م/40الوثيقة  وقد درس

أّن تقدمي الدول األعضاء تقارير دورية عن تطبيق مجيع االتفاقيات والتوصيات اليت يعتمدها  وإذ يضع يف اعتباره
من النظام اخلاص  17اق التأسيسي لليونسكو واملادة يُعّد واجبا  وفقا  ألحكام املادة الثامنة من امليثاملؤمتر العام 

من املادة الرابعة  4بالتوصيات املوّجهة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف الفقرة 
 من امليثاق التأسيسي،

ى دعم رصد تنفيذ بشأن تعّلم الكبار وتعليمهم بوصفها وسيلة للمساعدة عل 2015أمهية توصية عام ويؤكد جمددا  
 ،7-4إىل  3-4، وال سيما الغايات 2030اخلاص بالتعليم حىت عام  4هدف التنمية املستدامة 

 دولة  عضوا  قدمت تقاريرها يف إطار املشاورة األوىل؛ 157بأن  حييط علما  مع التقدير - 1

بشأن تعّلم الكبار  2015مجيع الدول األعضاء إىل مضاعفة جهودها لضمان تطبيق توصية عام  ويدعو - 2
 وتعليمهم تطبيقا  تاما  وشامال ؛

من املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة تنفيذ نتائج املشاورة األوىل املتعلقة بتطبيق توصية  ويطلب - 3
 بشأن تعّلم الكبار وتعليمهم، واستهالل املشاورة الثانية للدول األعضاء؛ 2015عام 

استخدام التقرير العاملي عن تعّلم الكبار وتعليمهم وآليات املشاورة اخلاصة به ملواصلة رصد تطبيق  ويؤكد - 4
 بشأن تعّلم الكبار وتعليمهم على فواصل زمنية منتظمة؛  2015توصية عام 

يت تشمل املديرة العامة إىل تبادل نتائج هذه املشاورة مع سائر الوكاالت املتخصصة بشىت الوسائل ال ويدعو - 5
 ؛لمنظمة على شبكة اإلنرتنت، مثل مرصد اليونسكو بشأن احلق يف التعليمل املتاحةكل املوارد 
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من املديرة العامة أن حتيل إليه يف دورته الثانية واألربعني التقرير اجلامع املقبل عن تطبيق توصية  ويطلب أيضا   - 6
ند يف هذا الشأن يف جدول أعمال دورته الثانية إدراج ب ويقرّربشأن تعّلم الكبار وتعليمهم،  2015عام 

 واألربعني.

 (C/34 40) لتوصية الخاصة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهنياالتقرير الجامع عن تطبيق  2-9البند 

بصيغته اليت اعتمدهتا  34م/40من الوثيقة  11أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -23
 :100م/40اللجنة القانونية يف الوثيقة  أيضا  

 إنَّ املؤمتر العام،

 خامسا ، -23م ت/207و 14م/38بالقرارين  إذ يذكر

أّن تقدمي الدول األعضاء تقارير دورية عن تطبيق مجيع االتفاقيات والتوصيات اليت يعتمدها املؤمتر  ويضع يف اعتباره
من النظام اخلاص  17يُعّد واجبا  وفقا  ألحكام املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو واملادة العام 

من املادة الرابعة  4املنصوص عليها يف الفقرة بالتوصيات املوّجهة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية 
 من امليثاق التأسيسي،

بشأن التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين بوصفها وسيلة للمساعدة على دعم  2015أمهية توصية عام  ويؤكد جمددا  
 ،4-4و 3-4 ، وال سيما الغايتني2030اخلاص بالتعليم حىت عام  4رصد تنفيذ هدف التنمية املستدامة 

 دولة  عضوا  قدمت تقاريرها خالل املشاورة األوىل؛ 89مع االرتياح بأن  حييط علما   - 1

بشأن التعليم والتدريب  2015مجيع الدول األعضاء إىل مضاعفة جهودها لضمان تطبيق توصية عام  ويدعو - 2
 يف اجملال التقين واملهين تطبيقا  تاما  وشامال ؛

بتوصية  ةتعلقاملللدول األعضاء  وىلة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة نتائج املشاورة األمن املدير  ويطلب - 3
 بشأن التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين، واستهالل املشاورة الثانية للدول األعضاء؛ 2015عام 

ت املتخصصة بشىت الوسائل اليت تشمل كل املديرة العامة إىل تبادل نتائج املشاورة مع سائر الوكاال ويدعو - 4
املوارد املتاحة للمنظمة على شبكة اإلنرتنت، مثل مرصد اليونسكو بشأن احلق يف التعليم، وتعزيز التعاون مع 

 املنتسبة لليونسكو يف إطار عملية املتابعة؛شبكة املدارس 

من املديرة العامة أن حتيل إليه يف دورته الثانية واألربعني التقرير اجلامع املقبل عن تطبيق توصية  ويطلب أيضا   - 5
إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته  ويُقرربشأن التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين؛  2015عام 

 الثانية واألربعني.
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 (C/35 40) بشأن االعتراف بدراسات التعليم العالي ومؤهالته 1993 امالتقرير الجامع عن تطبيق توصية ع 3-9البند 

اعتمدت والتايل نصه. و  35م/40من الوثيقة  9أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -24
 :101م/40يف الوثيقة   مشروع القرار هذااللجنة القانونية أيضا  

 م،إنَّ املؤمتر العا

 ثالثا ،-23م ت/207و 93م/38 ينبالقرار  إذ يذكر

 ،35م/40الوثيقة  وقد درس

أّن تقدمي الدول األعضاء تقارير دورية عن تطبيق مجيع االتفاقيات والتوصيات اليت يعتمدها  وإذ يضع يف اعتباره
من النظام اخلاص  17يُعّد واجبا  وفقا  ألحكام املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو واملادة املؤمتر العام 

من املادة الرابعة  4املنصوص عليها يف الفقرة بالتوصيات املوّجهة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية 
 من امليثاق التأسيسي،

بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته بوصفها وسيلة للمساعدة  1993أمهية توصية عام  ويؤكد جمددا  
 ،3-4سيما الغاية  ، وال2030اخلاص بالتعليم حىت عام  4يف دعم رصد حتقيق هدف التنمية املستدامة 

 من الدول األعضاء بتقدمي تقاريرها يف إطار املشاورة الرابعة؛ دولة   43بقيام  حييط علما   - 1

بشأن االعرتاف  1993مجيع الدول األعضاء إىل تكثيف جهودها لضمان تطبيق توصية عام  ويدعو - 2
 ؛تطبيقا  تاما  وشامال  بدراسات التعليم العايل ومؤهالته 

من املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة نتائج املشاورة الرابعة للدول األعضاء بشأن تطبيق  ويطلب - 3
بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته، واستهالل املشاورة اخلامسة للدول  1993توصية عام 

 األعضاء؛

 اليت تشملمع سائر الوكاالت املتخصصة بشىت الوسائل،  املديرة العامة إىل تبادل نتائج هذه املشاورة ويدعو - 4
 ؛كل املوارد املتاحة للمنظمة على شبكة اإلنرتنت، مثل مرصد اليونسكو بشأن احلق يف التعليم

من املديرة العامة أن حتيل إليه يف دورته الثانية واألربعني التقرير اجلامع املقبل عن تطبيق توصية  ويطلب أيضا   - 5
إدراج هذا البند يف جدول أعمال  ويُقرر ؛بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته 1993عام 

 ؛دورته الثانية واألربعني

الوطنية واإلقليمية الرامية إىل ربط التعليم العايل  مبادراهتااملديرة العامة إىل دعم الدول النامية يف  ويدعو أيضا   - 6
 .2030خبطة التنمية املستدامة لعام 
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وضع  -السعي إلى وضع إطار عالمي للتصنيف من أجل الحوار بشأن السياسات الخاصة بالمعلمين  27-5البند 
 (C/69 40) تصنيف دولي موحَّد لبرامج إعداد وتدريب المعلمين

 :املعدلةبصيغته  69م/40من الوثيقة  18ية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة أوصت جلنة الرتب -25

 ،املؤمتر العام إنّ 

 ،69م/40الوثيقة  وقد درس

الدور احلاسم للمعلمني يف مواجهة التحدي املتمثل يف توفري التعليم اجليد للجميع، على النحو  وإذ يعيد تأكيد
 ،2030املنصوص عليه يف خطة التنمية املستدامة لعام 

دعو إىل حتقيق زيادة يف عدد ت يتمن أهداف التنمية املستدامة ال 4ج من اهلدف -4إىل الغاية  حتديدا   ويشري
  ،بوسائل منها التعاون الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية املعلمني املؤهلني،

من فهم  جوانب القصور يف اإلحصاءات احلالية املتعلقة باملعلمني واملستخدمة يف املقارنات الدولية، واليت حتدّ  ويدرك
 ،وإمكانات حتليل نوعية املعلمني

وعيتها، ال سيما فيما يتعلق بالربامج الوطنية لتدريب حتسني توافر إحصاءات املعلمني ون أن من األساسي ويرى
 املعلمني قبل اخلدمة وخالل اخلدمة، بغرض توفري أدلة هادفة تدعم تصميم سياسات التعليم،

تصنيف، يستند إىل للوضع إطار من أجل بالعمل األويل الذي قام به معهد اليونسكو لإلحصاء  وحييط علما  
إنتاج بيانات قابلة للمقارنة دوليا  بشأن برامج تدريب املعلمني بغرض يم القائم، التصنيف الدويل املوحد للتعل

 التعليم،ومسارات مهنة 

، مع مراعاة البيانات الوصفية والبيانات املذكور آنفا   املديرة العامة إىل مواصلة عملية وضع التصنيف يدعو - 1
للتعليم )إسكد( وجماالت التعليم والتدريب يف إسكد النوعية الالزمة الستكمال إطار التصنيف الدويل املوحد 

اليونسكو وكذلك ممثلني  يف لدول األعضاءا مبشاركة ممثلي، وتوضيح التعريفات املقرتحة جماالت(-)إسكد
إىل اجمللس  مرحليمبا يشمل ممثلي مهنة التدريس، بغية تقدمي تقرير  ،املعنيةاألخرى  الدولية عن املنظمات

 إىل املؤمتر العام العتماده يف دورته احلادية واألربعني.ومشروع اقرتاح التنفيذي يف دورته العاشرة بعد املائتني 

 3-5البند 

بشأن املؤسسات التعليمية  55م/39تنفيذ قرار املؤمتر العام ب املتعلق 3-5بال مناقشة يف البند  جلنة الرتبيةنظرت  -26
 .راضي العربية احملتلةوالثقافية يف األ
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بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية  55م/39تنفيذ قرار المؤتمر العام  3-5البند 
 (C/17 40) المحتلة

 .17م/40من الوثيقة  45أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -27

 إّن املؤمتر العام،

 4من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املتعلقة باحلق يف التعليم، واملادتني  26، وباملادة 55م/39بالقرار  يذّكرإذ 
من اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقتني حبرمان األطفال من احلق يف التعليم، وباتفاقية اليونسكو بشأن  94و

 ( وبروتوكوليها اإلضافيني،1954ة الهاي )( واتفاقي1972محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي )

 ،17م/40الوثيقة  وقد درس

بالدور الذي ينبغي لليونسكو أن تضطلع به من أجل متكني اجلميع من التمتع باحلق يف التعليم،  وإذ يذّكر أيضا  
 وكذلك من أجل تلبية حاجة الفلسطينيني إىل الوصول بأمان إىل املؤسسات التعليمية،

بصون اآلثار واألعمال الفنية واملخطوطات والكتب وغري ذلك من املمتلكات التارخيية والثقافية الواجب  والتزاما  منه
 محايتها يف حالة نشوب نزاعات،

منها بذل كل املساعي املمكنة  ويطلب، 55م/39اجلهود اليت بذلتها املديرة العامة من أجل تنفيذ القرار  يؤيد - 1
 (؛5م/40)الوثيقة  2021-2020كامال  يف إطار الربنامج وامليزانية للفرتة لضمان تنفيذه تنفيذا   

جلميع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية ملا  ويعرب عن تقديره - 2
يناشدها االستمرار قدمته من مسامهات كبرية يف األنشطة اليت تنفذها اليونسكو يف األرض الفلسطينية احملتلة، و 

 يف مساعدة اليونسكو يف هذا املسعى؛

إىل  ويدعوهااملديرة العامة على النتائج احملرزة يف تنفيذ عدد من األنشطة التعليمية والثقافية الراهنة،  ويشكر - 3
ية من أجل تعزيز املساعدة املالية والتقنية اليت تقدمها اليونسكو إىل املؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطين
 تلبية االحتياجات املستجدة والتصدي للمشكالت اجلديدة النامجة عن التطورات احلديثة العهد؛

املديرة العامة على مساعي اليونسكو الرامية إىل تلبية االحتياجات النامجة عن األوضاع السائدة  ويشكر أيضا   - 4
 ويدعوسخي من الدول األعضاء واجلهات املاحنة، يف قطاع غزة وعلى املبادرات اليت نُفذت فعال  بدعم مايل 

 املنظمة؛ املديرة العامة إىل االستمرار يف توسيع نطاق برنامج اإلنعاش املبكر يف جماالت اختصاص

من أي أعمال تنال من الرتاث الثقايف والطبيعي، ومن املؤسسات الثقافية والتعليمية،  ويعرب عن قلقه املستمر - 5
عوائق متنع التالميذ والطالب الفلسطينيني وكل التالميذ والطالب اآلخرين من أن يكونوا وكذلك من أي 

جزءا  ال يتجزأ من نسيجهم االجتماعي ومن أن ميارسوا حقهم يف التعليم ممارسة كاملة، ويدعو إىل االلتزام 
 بأحكام هذا القرار؛

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371461_ara


40 C/91 – page 27 

 

أنشطة لصاحل أعمال إعادة البناء والتأهيل والرتميم  املديرة العامة على مواصلة تعزيز ما تضطلع به من ويشجع - 6
 للمواقع األثرية الفلسطينية والرتاث الثقايف الفلسطيين؛

املديرة العامة إىل تلبية االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو  أيضا   ويدعو - 7
الب الفلسطينيني املموَّل من امليزانية العادية ومن موارد عن طريق توسيع نطاق برنامج املساعدة املالية للط

 الصدد؛ خارجة عن امليزانية، ويشكر اململكة العربية السعودية على ما قّدمته من دعم سخي يف هذا

من املديرة العامة أن تتابع عن كثب تنفيذ التوصيات الصادرة عن االجتماع الثامن للجنة املشرتكة  ويطلب - 8
(، وال سيما يف غزة، وأن تنظم يف أقرب وقت 2008آذار/مارس  5-4سكو والسلطة الفلسطينية )بني اليون

 ممكن االجتماع التاسع للجنة املشرتكة بني اليونسكو والسلطة الفلسطينية؛

أن تنجح مفاوضات السالم العربية اإلسرائيلية وأن  ويرجوعلى إقامة احلوار اإلسرائيلي الفلسطيين،  ويشجع - 9
حقق السالم العادل والشامل على وجه السرعة، وفقا  ألحكام امليثاق التأسيسي لليونسكو وقرارات األمم يت

 املتحدة يف هذا الشأن، وال سيما قرارات جملس األمن املتعلقة هبذا املوضوع؛

 املديرة العامة إىل القيام مبا يلي: ويدعو فضال  عن ذلك -10

ن أجل احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن السوري مواصلة اجلهود اليت تبذهلا م )أ(
 احملتل، وفقا  ألحكام هذا القرار املرتبطة هبذه املسألة؛

بذل اجلهود الالزمة لتوفري املناهج الدراسية املناسبة وتأمني املزيد من املنح واملساعدات املالئمة  )ب(
 والن السوري احملتل؛للمؤسسات الثقافية والتعليمية يف اجل

إدراج  ويقرربأن هذا البند مدرج يف جدول أعمال الدورة التاسعة بعد املائتني للمجلس التنفيذي؛  ويذّكر -11
 هذا البند يف جدول أعمال الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العام.

 مناقشة بال البنود المقترح اعتمادها

ملكافحة كل أشكال العنف بشأن إعالن يوم دويل  34-5البند ، بال مناقشة يف جلستها الرابعة، جلنة الرتبية درست -28
وأجزاءه الفرعية الثالث والرابع والثاين عشر بشأن إنشاء معاهد ومراكز  4-5، والبند والتنمر يف املدارس، ومنها التنمر اإللكرتوين

 اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو. 2الفئة 

 (C/78 40) اليوم الدولي لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر في المدارس، ومنها التنمر اإللكتروني 34-5البند 

 :78م/40من الوثيقة  15أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -29

 إنَّ املؤمتر العام،

 ،78م/40الوثيقة  وقد درس
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(، وقرار جملس حقوق اإلنسان 1989واتفاقية حقوق الطفل ) ،(1948عاملي حلقوق اإلنسان )باإلعالن ال إذ يذّكرو 
العنف ضد األطفال، وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  القضاء على بشأن 25/10التابع لألمم املتحدة 

 بشأن محاية األطفال من تسلط األقران، 73/154

باتفاقيات وتوصيات اليونسكو املتعلقة بالرتبية والتعليم، وال سّيما باالتفاقية اخلاصة بـمكافحة التمييز  ويذّكر أيضا  
( وبالتوصية اخلاصة بالرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل 1960يف جمال التعليم )

 (، 1974والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية )

 ، 52م ت/207و 35م ت/201و 30م ت/196بالقرارات  ويذّكر فضال  عن ذلك

، اليت تعهدت فيها الدول األعضاء بضمان متتع مجيع األطفال 2030بـخطة التنمية املستدامة لعام وحييط علما  
أ هلدف -4ة والشباب باحلق يف التعليم يف بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع )الغاي

 اخلاص بالتعليم(،  4التنمية املستدامة 

على أنه ال بّد من درء ومكافحة  ويشددأمهية توفري بيئات مدرسية آمنة وقائمة على االحرتام وشاملة للجميع،  ويؤكد
كل أشكال العنف والتنمر يف املدارس، ومنها التنمر اإللكرتوين، بكل الوسائل، ومنها حشد مجيع اجلهات 

 ية على الصعيد العاملي، املعن

إعالن أول يوم مخيس من شهر تشرين الثاين/نوفمرب من كل عام يوما  دوليا  ملكافحة كل أشكال العنف  يقرر - 1
والتنمر يف املدارس، ومنها التنمر اإللكرتوين، حتت رعاية اليونسكو، على أن ُيستهل االحتفال هبذا اليوم 

 ؛ 2020يف عام الدويل 

 لسلطات الوطنية على التنويه بأمهية مكافحة كل أشكال التنمر والعنف يف املدارس؛ا ويشجع - 2

على السعي إىل حشد موارد خارجة عن امليزانية لدعم برامج اليونسكو الرامية إىل املسامهة يف مكافحة  ويشجع - 3
 كل أشكال العنف والتنمر يف املدارس، ومنها التنمر اإللكرتوين؛

ديرة العامة إحاطة الدول األعضاء علما  إبّان دورته احلادية واألربعني باجلهود اليت بذلتها اليونسكو من امل ويطلب - 4
 من أجل االحتفال باليوم الدويل ملكافحة كل أشكال العنف والتنمر يف املدارس، ومنها التنمر اإللكرتوين.

 (C/18 Parts III, IV and XII 40) (2 )الفئةإنشاء معاهد ومراكز تعمل تحت رعاية اليونسكو  4-5 البند

من إنشاء معهد التخطيط التربوي وإدارة شؤون التعليم في كيب كوست بغانا بوصفه معهدا   ثالثا  -18
 يعمل تحت رعاية اليونسكو 2 الفئة

 :ثالثا  -18م/40من الوثيقة  3أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -30

 إنَّ املؤمتر العام،

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها  2باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة ملعاهد ومراكز الفئة  إذ يذّكر
 ، 93م/37املؤمتر العام يف القرار 
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 أوال ،-15م ت/207بالقرار  ويذّكر أيضا  

 ثالثا ،-18م/40الوثيقة  وقد درس

باقرتاح غانا إنشاء معهد التخطيط الرتبوي وإدارة شؤون التعليم يف كيب كوست بغانا بوصفه معهدا   يرحب - 1
مبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت لل(، وفقا  2يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة 
اجلزء األول، واليت وافق عليها املؤمتر العام  18م/37( الواردة يف الوثيقة 2تعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة 

 ؛93م/37يف القرار 

على منح "معهد التخطيط الرتبوي وإدارة شؤون التعليم" يف كيب كوست بغانا صفة معهد يعمل  ويوافق - 2
قرار (، وفقا  ملا أوصى به اجمللس التنفيذي إبّان دورته السابعة بعد املائتني )ال2حتت رعاية اليونسكو )الفئة 

 أوال (؛-15م ت/207

 الغرض. هلذاللمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد  ويأذن - 3

يعمل تحت رعاية  2إنشاء مكتب التعليم بشأن المناخ في باريس بفرنسا، بوصفه مركزا  من الفئة  رابعا  -18
 اليونسكو

 :رابعا  -18م/40من الوثيقة  3الفقرة أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف  -31

 ،إنَّ املؤمتر العام
اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها  2باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة ملعاهد ومراكز الفئة  إذ يذّكر

 ، 93م/37املؤمتر العام يف قراره 

 ثانيا ،-15م ت/207بالقرار  ويذّكر أيضا  

 رابعا ،-18م/40وقد درس الوثيقة 

باقرتاح حكومة فرنسا منح مكتب التعليم بشأن املناخ يف باريس، بفرنسا، صفة مركز يعمل حتت  يرحب - 1
 (؛2رعاية اليونسكو )الفئة 

بأوجه االختالف بني مشروع االتفاق املراد إبرامه بني اليونسكو وحكومة فرنسا فيما خيص  وحييط علما   - 2
خ واالتفاق النموذجي اخلاص باملعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو مكتب التعليم بشأن املنا 

 اجلزء األول؛ 18م/37( بصيغته الواردة يف الوثيقة 2)الفئة 

على منح "مكتب التعليم بشأن املناخ" يف باريس بفرنسا، صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو  يوافق  - 3
 ثانيا (؛-15م ت/207لس التنفيذي إبّان دورته السابعة بعد املائتني )القرار (، وفقا  ملا أوصى به اجمل2 )الفئة

 للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض. ويأذن - 4
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بوصفه مركزا   إنشاء معهد التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في فيكتوريا، بجمهورية سيشيل ثالث عشر-18
 اليونسكويعمل تحت رعاية  2من الفئة 

 :عشر ثالث-18م/40من الوثيقة  3أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -32

 إنَّ املؤمتر العام،
باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة للمعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها املؤمتر  إذ يذّكر

 ، 93م/37العام يف قراره 

 ثاين عشر،-15م ت/207بالقرار  ويذّكر أيضا  

 ثالث عشر،-18م/40الوثيقة  وقد درس

باقرتاح مجهورية سيشيل منح "معهد التنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة" صفة معهد يعمل حتت رعاية  يرحب - 1
(، وفقا  للمبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية 2اليونسكو )الفئة 
ول واليت وافق عليها املؤمتر العام يف قراره اجلزء األ 18م/37( بصيغتها الواردة يف الوثيقة 2اليونسكو )الفئة 

 ؛93م/37

على منح "معهد التنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة" يف فيكتوريا جبمهورية سيشيل صفة معهد يعمل  ويوافق - 2
(، وفقأ  لتوصية اجمللس التنفيذي إبان دورته السابعة بعد املائتني )القرار 2حتت رعاية اليونسكو )الفئة 

 ثاين عشر(؛-15ت/ م207

 للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض. ويأذن - 3

 5المناقشة 

بشأن إدارة  6-5بشأن مستقبل مكتب الرتبية الدويل، والبند  10-5البند  واخلامس درست اللجنة يف اجتماعيها الرابع -33
 .املعنية بالرتبية 1معاهد الفئة 

 ( دول أعضاء.10)عشر ممثلو وتناول الكلمة  -34

 (C/24 40) مستقبل مكتب التربية الدولي 10-5البند 

 بصيغته املعدلة: 24م/40من الوثيقة  13أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -35

 إنَّ املؤمتر العام،

  ،13م ت/207و 17م ت/206و 11ت/ م205بالقرارات  إذ يذّكر

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371471_ara
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جبهود املديرة العامة الرامية إىل تقدمي املزيد من التفاصيل عن اخليارات املتعلقة مبستقبل مكتب الرتبية  أيضا  ويذّكر 
 الدويل ومقتنياته وحمفوظاته،

أمهية دور املناهج الدراسية يف نظام التعليم وضرورة بقاء املناهج الدراسية ركنا  من أركان عمل املنظمة،  ويؤكد جمددا  
بّينته أيضا  نتائج عملية االستعراض اخلارجية املستقلة بشأن عمل اليونسكو فيما يتعلق باملناهج  وفقا  ملا

 ،2019الدراسية اليت أجراها مرفق اإلشراف الداخلي لليونسكو يف عام 

مع التقدير باالهتمام الذي أعربت عنه مجهورية الصني الشعبية ودول أعضاء أخرى بشأن مستقبل  وحييط علما  
 تب الرتبية الدويل،مك

 ،24م/40الوثيقة  وقد درس

 خبريطة الطريق إلعادة تنظيم مكتب الرتبية الدويل يف جنيف وإسناد مهمة جديدة إليه؛ حييط علما   - 1

من املديرة العامة إنشاء فريق عمل يتألف من ثالثة أعضاء من كل جمموعة انتخابية، لوضع اقرتاح  يطلبو  - 2
بشأن إعادة تنظيم مكتب الرتبية الدويل، من أجل معاجلة القضايا الراهنة للمعهد، والتأكد من أن الوالية 

  األخرى، مبا يف ذلك املناهج الدراسية؛اجملددة سرتكز على أوجه الرتابط بني التعليم وأهداف التنمية املستدامة 

من املديرة العامة موافاته باقرتاح موحد، بالتشاور مع مجيع األطراف املعنية، من أجل تعزيز  ويطلب أيضا   - 3
األنشطة املتعلقة باملناهج الدراسية، مبا يف ذلك التمويل الالزم هلا يف اليونسكو، مع مراعاة االحتياجات 

 النامية؛اخلاصة للبلدان 

 أنه ينبغي وضع االقرتاحني بطريقة تشاورية ومتسقة؛ ويشدد على - 4

البت مؤقتا  يف أمور إعادة تنظيم مكتب الرتبية الدويل، ومنها  صالحيةأن يفوض إىل اجمللس التنفيذي  ويقرر  -5
تعديل نظامه األساسي واختاذ ما يلزم من إجراءات انتقالية هلذا الغرض، علما  بأن هذا التفويض ال يشمل 

 ة عليها.اجلوانب املتعلقة بامليزانية، وموافاته بنتائج ذلك يف دورته احلادية واألربعني من أجل املوافقة النهائي

اجمللد األول الوارد يف  (مكتب الرتبية الدويل لليونسكو) 01100 القرار أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروعو  -36
 :مليون دوالر 534.6، وفقا  للسيناريو القائم على ميزانية قدرها بشأن الربنامج الرئيسي األول 5م/40من الوثيقة 

 لليونسكو الدولي التربية بمكتب الخاص القرار مشروع - 01100

 العام، املؤمتر إن

 ،2019-2018 العامني لفرتة لليونسكو الدويل الرتبية مكتب بتقرير علما   حييط إذ
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 الدول إىل اخلدمات تقدمي على قدرته لضمان الدويل الرتبية ملكتب الوظيفي االستقالل على احملافظة بأمهية ويقر
 واالستدامة، والكفاءة والفعالية باملرونة تتسم استباقية بطريقة املناسب الوقت يف األعضاء

 الدراسية املناهج جمال يف لليونسكو امتياز مركز إىل الدويل الرتبية مكتب حتويل إىل الرامية االسرتاتيجية بتنفيذ ويرحب
 وكذلك ،(10/م36 القرار) والثالثني السادسة دورته يف العام املؤمتر اعتمدها اليت هبا، املتعلقة واملسائل
 امتياز؛ مركز بوصفه استدامته وضمان املكتب مكانة تعزيز أجل من املبذولة املنسقة باجلهود

 م/...40قراره ويأخذ بعني االعتبار 

 واجملاالت االسرتاتيجية األهداف من بعمله يرتبط ما حتقيق يف الدويل الرتبية ملكتب املتخصصة باملسامهة ينوه - 1
 وكذلك والتقييم، والتعّلم والتدريس الدراسية باملناهج يتعلق فيما سّيما وال األول، الرئيسي بالربنامج اخلاصة املواضيعية

 :يلي ما طريق عن الفعلي، التطبيق موضع الدراسية املناهج لوضع املؤاتية الظروف هتيئة على املنهجي العمل

 واملهنيني القرار ألصحاب خمصصة وتكون األكادميية املؤسسات هبا تعرتف تدريبية دورات تنظيم (أ)
 املناسبة؛ التدريب ومواد التعّلم وسائل وإعداد الدراسية، باملناهج املعنيني

 واألخصائيني املعنية الوكاالت لتشمل املشورة وإسداء التقنية املساعدة تقدمي عملية نطاق توسيع (ب)
 األعضاء؛ الدول يف الوطين الصعيد ىعل الدراسية باملناهج املعنيني

 إدارة على بقدرته والنهوض الدراسية، باملناهج املتعلقة باملعارف اخلاصة البحثية املكتب قاعدة تعزيز (جـ)
 ونشرها؛ املعارف

 املعلومات وتبادل املعرفية والوساطة الفكرية القيادة جمال يف املكتب هبا يضطلع اليت الوظائف تعزيز (د)
 التعّلم علوم بشأن وكذلك التنمية، ملتطلبات الدراسية املناهج مالءمة بشأن البحوث بأحدث املتعلقة
 التقييم؛ وعملية

 ترمي دولية بأنشطة االضطالع وتيسري السياسات، بشأن البّينات على قائم دويل حوار إجياد تيسري (ه)
 للجميع؛ والشامل املنصف اجليد التعليم توفري على العمل تعزيز إىل

 وإنشاء هبا املتعلقة واملسائل الدراسية املناهج خيص فيما لليونسكو العاملية التقنينية الوظيفة تعزيز (و)
 لوضع هبا االسرتشاد ميكن تقنينية وثائق واعتماد إقرار أجل من الدراسية للمناهج العاملية الشبكة
 املستقبلية؛ الدراسية املناهج

 للمكتب األساسي للنظام وفقا   املكتب، ميزانية اعتماد لدى احلرص الدويل الرتبية مكتب جملس من ويطلب - 2
 :يلي ما على القرار، وهلذا
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 االسرتاتيجية اليونسكو أهداف مع وأنشطته الدويل الرتبية مكتب أهداف انسجام استدامة ضمان (أ)
 به؛ اخلاصة املنشودة والنتائج األول الرئيسي الربنامج عمل وحموَري

 الرئيسي للربنامج املنشودتني النتيجتني حتقيق يف اإلسهام أجل من للمكتب األساسية املبادرات دعم (ب)
 أدناه؛ 6 الفقرة يف الواردتني األول

 مواصلة من املكتب لتمكني الالزمة واملالية البشرية املوارد لتعبئة العامة املديرة مع التعاون تعزيز (جـ)
 هبا؛ املتعلقة واملسائل الدراسية املناهج جمال يف امتياز مركز بوصفه مبهمته االضطالع

 2021-2020 للفرتة املوحدة امليزانية من الدويل الرتبية ملكتب املالية املخصصة قيمة االعتمادات بأن علما   وحييط - 3
 قدرها مالية اعتمادات ختصيص طريق عن املكتب بدعم العامة للمديرة ويأذن دوالر؛ 14 048 100تبلغ 

 املذكورة؛ للفرتة العادية امليزانية اعتمادات من الغرض هلذا دوالر 4 048 100

 يف سامهت اليت األخرى واملؤسسات وللهيئات وسويسرا وسيشيل نيجرييا من كلّ   حلكومة عرفانه عن ويعرب - 4
 2021-2020 الفرتة خالل دعمه مواصلة إىل ويدعوها مالية، أو فكرية مسامهة الدويل الرتبية مكتب أنشطة

 بعدها؛ وما

 املاحنة والوكاالت احلكومية غري الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - 5
 الدويل الرتبية مكتب أنشطة تنفيذ يف مناسبة أخرى وبوسائل باملال املسامهة اخلاص والقطاع واملؤسسات

 جمال يف امتياز مركز بوصفه املكتب إىل املسندة للمهمة وفقا   األعضاء، الدول خلدمة فعالة بصورة وتنميتها
 به، اخلاصة املنشودة والنتائج األول الرئيسي الربنامج عمل حملوَري ووفقا   هبا، املتعلقة واملسائل الدراسية املناهج

 ؛2021-2014 للفرتة االسرتاتيجية اليونسكو ألهداف ووفقا  

 إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - 6
 :األول الرئيسي للربنامج التاليتني املنشودتني النتيجتني حتقيق يف الدويل الرتبية مكتب

 الطفولة مرحلة يف ومنصف جيد بتعليم االنتفاع إمكانية لتعزيز الوطنية التعليم وخطط سياسات حتسني (أ)
 التعليمي النظام يف احلياة مدى التعلم على قائم بنهج األخذ طريق عن والثانوية االبتدائية واملرحلتني املبكرة
 ؛(1 املنشودة النتيجة - 1 العمل حمور( )املستدامة للتنمية 2-4و 1-4 الغايتني بلوغ يف املسامهة) برمته

 4 املستدامة التنمية هدف بشأن التقارير وإعداد والرصد االستشراف وعمليات البحوث متّخض (ب)
 حنو التقدم تتيح ومعلومات وإرشادات وتوصيات بّينات عن بالفعل 2030 عام حىت بالتعليم اخلاص
 النتيجة - 2 العمل حمور( )املستدامة للتنمية 17و 4 اهلدفني حتقيق يف املسامهة) اهلدف هذا حتقيق

 (.10 املنشودة
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 (C/20 40) المعنية بالتربية 1 إدارة معاهد الفئة 6-5البند 

 :20م/40من الوثيقة  13أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -37

 ،إّن املؤمتر العام
 ومالحقها، 20م/40الوثيقة  وقد درس

 ،11ت/ م204و 17ت/ م202ين بالقرارَ  يذّكر وإذ

املعنية بالرتبية وفقا  لتوصيات مرفق  1 جبهود املديرة العامة الرامية إىل حتسني إدارة معاهد الفئة حييط علما   - 1
عملية اإلصالح اخلاصة  اإلشراف الداخلي لليونسكو وتوصيات مراجع احلسابات اخلارجي، ويف إطار

 باحلوكمة؛

اإلقليمية والبلدان املضيفة، بذل كل اجلهود املديرة العامة، وكذلك الدول األعضاء واجملموعات  ويناشد بقوة - 2
املعنية بالرتبية من أجل  1 لتوفري املزيد من األموال الالزمة لتمويل األنشطة األساسية ملعاهد الفئة الالزمة

 ضمان استدامتها املالية؛

تحسني رافق املركزية لمجيع كيانات اليونسكو املعنية بالرتبية والتعليم واملعلى مواصلة املشاورات بني  ويشجع - 3
، وحتسني أوجه التآزر والتعاون، من أجل تعزيز مهمة اليونسكو املعنية بالرتبية وعملياهتا 1 معاهد الفئةة إدار 

 ؛4 ومسامهاهتا بصفتها وكالة األمم املتحدة الرائدة للمساعي اخلاصة هبدف التنمية املستدامة

، معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة، و اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبيةعهد ملظم األساسية النُ  تعديل ويقرر - 4
، معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا، و معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبيةو 
الثالث للوثيقة  لحقاملعلى النحو املقرتح يف ، معهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامةو 

 ؛20م/40

العضوية املعين  يعنيها من توصيات فريق العمل املفتوح إىل تطبيق ما 1 جمالس إدارة معاهد الفئة ويدعو - 5
باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو، اليت أيّدها املؤمتر العام يف دورته 

، وتضمني تقاريرها النظامية اليت جيب تقدميها إىل حبسب االقتضاء (،87م/39والثالثني )القرار  التاسعة
 واألربعني قسما  خاصا  بالعمل على تطبيق تلك التوصيات. املؤمتر العام إبّان دورته احلادية

 ,C/REP/1, 40 C/REP 2, 40 C/REP 3 40)المعنية بالتربية  1تقديم تقارير معاهد الفئة  :8إلى  1التقارير من 

40 C/REP 4, 40 C/REP 5, 40 C/REP 6, 40 C/REP 7 and 40 C/REP 8) 
 املؤمتر العام بأن حييط علما  هبذه التقارير.، وأوصت 1درست جلنة الرتبية التقارير الواردة أدناه بشأن معاهد الفئة  -38

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371451_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370782_eng
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  مكتب التربية الدولي لليونسكو(IBE) 
  معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية(IIEP) 
  معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياة(UIL) 
  معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية(IITE) 
  معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أمريكا الالتينية والكاريبي(IESALC) 
  معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا(IICBA) 
 التابع لليونسكون أجل السالم والتنمية المستدامةمعهد المهاتما غاندي للتربية م ، (MGIEP) 

  معهد اليونسكو لإلحصاء(UIS) 
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ANNEX I 

Summary of the Education Commission’s debate on Items 3.1 and 3.2 

Item 3.1 –   Preparation of the Draft Medium-Term Strategy for 2022 – 2029 (41 C/4) 
  (40 C/11 and 40 C/INF.18) 

1.  At its first meeting, the Education Commission examined item 3.1 on the Preparation of the 
Draft Medium-Term Strategy for 2022-2029 (41 C/4). Speakers stressed the centrality of education 
in achieving all Sustainable Development Goals (SDGs) and the need to accelerate progress on 
SDG 4, echoing the conclusions of the 2019 High Level Political Forum and United Nations General 
Assembly. UNESCO’s efforts in leading the Education 2030 agenda were welcomed and the 
importance of continuing to strengthen the Organization's leadership in the global education 
architecture acknowledged. 

2. Several Member States commended the Education Sector’s forward-looking vision, looking 
both at the next cycle of the Draft Programme and Budget 2022-2025 as well as at the Medium Term 
Strategy (2022-2029). The consultative process on the development of the Medium-Term Strategy 
was welcomed on several occasions. Recommendations were also made to give a stronger voice to 
youth in UNESCO’s decision-making process, as well as to adopt a multidisciplinary and multi-
partnership approach for future action, including through reinforcing the education-related category 
1 institutes. 

3.  Particular emphasis was placed on strengthening “Africa” and “gender” as key global priorities 
in the delivery of the education programme. Country-level support and capacity development were 
deemed crucial areas of intervention with emphasis on enhancing monitoring and evaluation of 
UNESCO’s impact. 

Item 3.2 –   Preparation of the Draft Programme and Budget for 2022-2025 (41 C/5) 
(40 C/7) 

4. At its first meeting, the Education Commission examined item 3.2 on the Preparation of the 
Draft Programme and Budget for 2020-2025. Several Member States underscored the importance 
of inclusion, including the critical role of education for vulnerable migrants, refugees and internally 
displaced persons. Among the key priorities to be reinforced, Member States mentioned teacher 
training; higher education, emphasizing the role of the Global Convention on the Recognition of 
Qualifications concerning Higher Education; skills development, including technical and vocational 
education and training (TVET) as well as digital skills; and UNESCO’s research and foresight 
function, namely through the Futures of Education Initiative.  

5. In addition, global citizenship education and education for sustainable development were cited 
as vital areas for the implementation of the 2030 Sustainable Development Agenda as a whole. 
Several Member States also stressed the importance of stronger data and evidence-based 
monitoring and evaluation, referring to the crucial role of UNESCO’s Institute for Statistics (UIS) and 
the Global Education Monitoring Report. 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371384_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371398_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371400_ara
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ANNEXE I 

Résumé du débat de la Commission Éducation sur les points 3.1 et 3.2 

Point 3.1 – Préparation du Projet de stratégie à moyen terme pour 2022-2029 (41 C/4) 
 (40 C/11 et 40 C/INF.18) 

1. À sa première séance, la Commission Éducation a examiné le point 3.1 relatif à la préparation 
du Projet de stratégie à moyen terme pour 2022-2029 (41 C/4). Des orateurs ont souligné le rôle 
central que l’éducation joue dans la réalisation de tous les Objectifs de développement durable 
(ODD) et la nécessité de progresser plus rapidement dans celle de l’ODD 4, faisant ainsi écho aux 
conclusions du Forum politique de haut niveau de 2019 et de l’Assemblée générale des Nations 
Unies. L’action menée par l’UNESCO à la tête de l’agenda Éducation 2030 a été saluée et 
l’importance de continuer à renforcer le leadership de l’Organisation dans l’architecture mondiale de 
l’éducation reconnue. 

2. Plusieurs États membres se sont félicités de la vision prospective que le Secteur de l’éducation 
avait adoptée, tant pour le prochain cycle du Projet de programme et de budget (2022-2025) que 
pour la Stratégie à moyen terme (2022-2029). Le processus de consultation mis en place pour la 
préparation de cette dernière a été salué à plusieurs reprises. Il a également été recommandé de 
mieux faire entendre la voix des jeunes dans le processus de prise de décisions de l’UNESCO et 
d’adopter, pour les actions futures, une approche pluridisciplinaire et multipartenariale, notamment 
en renforçant les instituts de catégorie 1 relatifs à l’éducation. 

3. Un accent particulier a été mis sur le renforcement de l’action en faveur de l’Afrique et de 
l’égalité des genres en tant que priorités globales clés du programme en matière d’éducation. L’appui 
au niveau des pays et le renforcement des capacités ont été considérés comme des domaines 
d’intervention essentiels, l’accent étant mis sur le renforcement du suivi et de l’évaluation de l’impact 
de l’UNESCO. 

Point 3.2 – Préparation du Projet de programme et de budget pour 2022-2025 (41 C/5) 
 (40 C/7) 

4. À sa première séance, la Commission Éducation a examiné le point 3.2 relatif à la préparation 
du Projet de programme et de budget pour 2022-2025. Plusieurs États membres ont souligné 
l’importance de l’inclusion, notamment le rôle crucial de l’éducation pour les populations vulnérables 
que représentent les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays. Parmi les grandes priorités à renforcer, les États membres ont mentionné la formation des 
enseignants, l’enseignement supérieur, soulignant le rôle de la Convention mondiale sur la 
reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, le développement des 
compétences, y compris l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) ainsi 
que les compétences numériques, et la fonction de recherche et de prospective de l’UNESCO, 
notamment dans le cadre de l’initiative intitulée « L’avenir de l’éducation ». 

5. En outre, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation en vue du développement 
durable ont été citées comme étant vitales pour la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 dans son ensemble. Plusieurs États membres ont également souligné 
l’importance de renforcer les données et de mettre en place un suivi et une évaluation fondés sur 
des données factuelles, évoquant le rôle crucial de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) et du 
Rapport mondial de suivi sur l’éducation.  

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371384_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371398_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371400_ara
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 الملحق الثاني

 التعليم العاليب المتعلقة مؤهالتاللعالمية لالعتراف باتفاقية اال
 (31م/40لوثيقة ل الثاين لحقامل)

 الديباجة

الفرتة إّن املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( املنعقد إبّان دورته األربعني مبدينة باريس يف 
 ،2019 عام من تشرين الثاين/نوفمرب 27إىل  12املمتدة من 

 رغبة مشرتكة يف توثيق األواصر التعليمية واجلغرافية واإلنسانية والثقافية والعلمية واالجتماعية واالقتصادية بني تحدوه إذ
 وإجراءاهتا اخلاصة باالعرتاف باملؤهالت، املناطق وتعزيز تشاطر صكوكها الدول األطراف، وكذلك يف تعزيز احلوار بني

 تستهدف(، الذي ينص على أن املنظمة ليونسكو)املتحدة للرتبية والعلم والثقافة بامليثاق التأسيسي ملنظمة األمم ا ويذّكر
 "،الرتبية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بني األمم املسامهة يف صون السلم واألمن بالعمل، عن طريق"

 تفاقية، واال1948 وق اإلنسان لعاماإلعالن العاملي حلق، و 1945 لعام ميثاق األمم املتحدةأحكام  ويأخذ بعين االعتبار
، بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية 1954 عام ، واتفاقية1967 وبروتوكوهلا لعام 1951 لعام اخلاصة بوضع الالجئني

تلك االتفاقية،  من 4 )أ( من املادة سّيما الفقرة وال - 1960 لعام بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليماليونسكو اتفاقية و 
 بشأن التعليم التقين واملهيناليونسكو  ، واتفاقية1966 لعام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو 

 ،1989 لعام

، وتوصية 1993 لعام بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالتهتوصية اليونسكو  ويأخذ بعين االعتبار أيضا  
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب ، و 1997 لعام ات التدريس يف التعليم العايلبشأن أوضاع هيئاليونسكو 

 ،2017 لعام اخلاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي وتوصية اليونسكو، 2007 لعام األصلية

 العايل، بالتعليماملتعلقة  املؤهالتب إىل اتفاقيات اليونسكو اإلقليمية اخلاصة باالعرتاف ويستند

، وعن تعزيز مراحل التعليم كليف  والشامل للجميع  املنصفمسؤولية الدول األطراف عن تعزيز التعليم اجليد  ويؤكد مجددا  
 ،فرص التعلم مدى احلياة للجميع

 ،اتذةواملهنيني والباحثني واألس الُعّمالوكذلك حبراك الطالب و  العايل، التعليم جمال يفالدويل املتزايد  بالتعاون ويحيط علما  
 والتطورات واالبتكارات املتعلقة بالتدريس والتعلم، األساليبالوسائل و ومبختلف  ،العلمي البحثجمال  يف وبالتغريات

ضرورة ترسيخ  ويدركعام ومسؤولية عامة،  أن التعليم العايل، الذي تقوم بتوفريه مؤسسات عامة وخاصة، صاحل ويرى
 ،العايل التعليم مؤسسات استقالل ومبدأاحلرية األكادميية  ومحاية مبدأ
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يف التعلم وتنمية املعارف بفضل  العايل سيؤدي إىل تيسري التكافل بالتعليم بأن االعرتاف الدويل باملؤهالت املتعلقة ويؤمن
ل ، وحراك الُعّمااملشتغلني بالبحث العلميو  حراك املتعلمني ووسائل التعلم، وحراك األساتذة، وحراك وسائل البحث العلمي

 واملهنيني، وكذلك إىل تعزيز التعاون الدويل يف جمال التعليم العايل،

التقاليد االختالف يف  احلصر، أوجه التنوع الثقايف لدى الدول األطراف، ويشمل ذلك، على سبيل املثال ال ويحترم
 ،اخلاصة بالتعليم العايل الِقيمويف  التعليمية

اتفاقيات أجل تكميل  العايل من املتعلقة بالتعليم املية لالعرتاف باملؤهالتيف تلبية احلاجة إىل وضع اتفاقية ع ويرغب
 العايل وتعزيز االتساق والرتابط بني تلك االتفاقيات، بالتعليم باملؤهالت املتعلقة باالعرتاف اخلاصة اإلقليميةاليونسكو 

 إجياد حلول مشرتكة وعملية وشفافة لتحسني إجراءات االعرتاف باملؤهالت على الصعيد العاملي، بضرورة أيضا   ويؤمن

الدويل، وكذلك التواصل والتعاون بشأن األخذ  الصعيد بأن هذه االتفاقية ستعزز احلراك على فضال  عن ذلك ويؤمن
 كادميية يف جمال التعليم العايل على الصعيد العاملي،والنزاهة األ العرتاف باملؤهالت وضمان اجلودةل عادلة وشفافة إجراءاتب

 :2019 من عام تشرين الثاين/نوفمرب)...( من شهر  هذه االتفاقية يف هذا اليوم يعتمد

 القسم األول: تعريف المصطلحات

 المادة األولى

 يؤخذ ألغراض هذه االتفاقية بالتعاريف التالية:

من التمتع باحلق يف تقدمي طلب لاللتحاق بأحد مستويات مؤهِّال   فرد حيمل أي متكني: التعليم العالي(ب) إتاحة االلتحاق
 التعليم العايل، والنظر يف طلبه.

العايل يف  بالتعليماملتعلقة  باملؤهالت : اتفاقيات اليونسكو اخلاصة باالعرتافاالتفاقيات اإلقليمية لالعتراف بالمؤهالت
تفاقية بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته عيد اإلقليمي، ومنها االخمتلف مناطق عمل اليونسكو على الص

 .ودرجاته العلمية يف الدول العربية والدول األوروبية املطلة على البحر املتوسط

 ن املعايري.هبا، وفقا  جملموعة م اجلودة، ونشر املعلومات املتعلقة : نظام لتصنيف وترتيب املؤهالت املضمونةإطار المؤهالت

به اعرتافا   االعرتاف ميكن الأنه  دراسات كاملة وتامة بيد إليه أفضت: االعرتاف اجلزئي مبؤهِّل بالمؤهِّل الجزئي االعتراف
املؤهِّل و به  املؤهِّل املطلوب االعرتاف بنيوجود فروق جوهرية  باملؤهالت باالعرتاف خمتصة سلطة إثبات بسببكامال  
 .االعرتاف باملؤهِّل امنه الطرف املطلوبالدولة  لدى له املناظر



40 C/91 
Annex II – page 3 

 

 تعليمية مؤسسة عن صادر مؤهِّل بصالحيةسلطة خمتصة باالعرتاف باملؤهالت إقرارا  رمسيا   إقرار: بالمؤهِّل االعتراف
األكادميي  باملستوى وكذلك ،يف مؤسسة تعليمية أجنبية سابقتعّلم  حصيلة صالحيةجزئية أو  دراساتأو بصالحية  أجنبية،

التمتع، على سبيل  مناالعرتاف  طلب صاحب متكني أجل من السابق، التعلم حصيلة أو اجلزئية الدراساتلمؤهِّل أو ل
 يلي: مبا احلصر، املثال ال

 ؛طلب للقبول يف مؤسسات وبرامج التعليم العايل تقدمي يف احلق )أ(

 .عمل لبحث عن فرصإمكانية اأو و/ )ب(

الثانوي تقّر السلطة املختصة لدى دولة طرف يف  : برنامج دراسي ملرحلة التعليم اجلامعي أو بعداليبرنامج للتعليم الع
لديها،  املكوِّنة لدولة طرف يف االتفاقية، بأنه يندرج يف نطاق نظام التعليم العايل املوجود إحدى الوحداتاالتفاقية، أو لدى 

 التعليم العايل. مؤهالت معّينا  من مؤهِّال  ويفضي النجاح يف إمتامه إىل منح الطالب الناجح 

هبا مؤسسة تعليمية  طريق أنشطة تعليمية منظمة تفضي إىل احلصول على مؤهِّل رمسي، وتضطلع : التعلم عنالتعلم النظامي
 للقيام بتلك األنشطة التعليمية.الالزم  الرتخيص ومتنحها ةاملعني املختصة لدى الدولة الطرف السلطات هبا تعرتف

طريق أعمال احلياة اليومية املتعلقة باألنشطة املهنية أو  : التعلم خارج نطاق نظام التعليم النظامي عنالرسمي التعلم غير
 العائلية أو الرتفيهية أو بأنشطة اجملتمعات احمللية.

 يف نطاق نظام التعليم النظامي.يندرج  : التعلم يف إطار تعليمي أو تدرييب يرّكز على احلياة املهنية، والالنظامي التعلم غير

رمسية،  نظامية أم غري : عملية تشري إىل مجيع األنشطة اليت ترمي إىل التعلم، سواء أكانت نظامية أم غريالحياة التعلم مدى
 واليت تتواصل طوال احلياة من أجل حتسني وتنمية القدرات واملعارف واملهارات واملواقف والكفاءات البشرية.

 الدراسية واملناهج التعليمية والربامج واملعارف الناس انتقال تتطلب اليتالتعليم  مجيع أشكال: للحدود ابرالع التعليم
األشكال  احلصر، ال املثال سبيل على واليت تضم، حدود الدول األطراف يف هذه االتفاقية، عرب التعليم توفري على والقائمني

والتعليم  ،التعليم العايل العابر للحدود، و شرتكةاملدولية العلمية ال اتدرجبالالدراسية اخلاصة  اجلودة: الربامج التالية املضمونة
 .حدود والتعليم بال ،والتعليم يف اخلارج ،العابر للحدود الوطنية

التعليم اجلامعي أو الدراسية اليت تندرج يف نطاق مرحلة  املساقاتجمموعات  : مجيع أنواع الربامج الدراسية أوالتعليم العالي
يف  لدولة طرف املكوِّنة الوحدات إحدى لدى أو ،طرف يف االتفاقية دولة لدى املختصة الثانوي، واليت تقّر السلطات بعد

 لديها. االتفاقية، بأهنا تندرج يف نطاق نظام التعليم العايل املوجود

ملؤهالت صاحب الطلب أو دراساته اجلزئية أو حصيلة  ومعنية بتقييمها باالعرتاف باملؤهالت: تقييم سلطة خمتصة التقييم
 تعّلمه السابق.
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أجل الدراسة أو البحث أو التدريس أو  من أوطاهنم افرتاضيا  إىل أماكن خارج أو فعليا   : انتقال األفراد انتقاال  الحراك
 العمل.

طريق التعلم النظامي أو  تسبها أي فرد عن: اخلربة واملعارف واملهارات واملواقف والكفاءات اليت يكالسابقحصيلة التعلم 
 ، واليت جيري تقييمها بالقياس إىل جمموعة معّينة من معايري أو أهداف أو نتائج التعلم.الرمسي النظامي أو غري غري

اقف : أي جزء من برنامج للتعليم العايل خيضع للتقييم ويتيح اكتساب الكثري من املعارف واملهارات واملو الدراسات الجزئية
 ذاته برناجما  دراسيا  كامال . يكن هذا اجلزء يف حدّ  والكفاءات، وإن مل

أو /و هبا وتعرتف ،التعليم العابر للحدود من خالل عليها احلصول جيري واحدة: درجة علمية علمية دولية مشتركة درجة
إمتام  عند واحدبلد  من أكثرإىل  املنتميةمؤسسات التعليم العايل  منأكثر  أوومتنحها بصورة مشرتكة مؤسستان  جُتيزها

 .املؤسسات تلكأو  املؤسستان هاتانإتاحته  يف تشرتكومنسق  متكامل دراسيبرنامج 

 السلطة أو األهلية أو الصالحية القانونية الالزمة للقيام بوظيفة حمددة. ميلك كيان  : شخص أوالسلطة المختصة

اإلجراءات النافذة  أو السياسات أو الُنظم أو القوانني مبوجب يتوىل، كيان:  السلطة المختصة باالعتراف بالمؤهالت
 لدى دولة طرف يف هذه االتفاقية، تقييم املؤهالت و/أو اختاذ القرارات بشأن االعرتاف باملؤهالت.

 : صاحب الطلب
حصيلة تعّلم سابق، مؤهِّال ، أو دراسات جزئية أو  السلطة املختصة باالعرتاف باملؤهالتيقّدم إىل  شخص )أ(

 به؛ إليها و/أو االعرتاف يقّدمه منها تقييم ما ويلتمس

 يقوم هبذا األمر بالنيابة عن شخص يوافق على قيامه بذلك. كيانأو   )ب(

له  حيقّ و هبا  باملعايري احملددة اليت جيب الوفاء شخص يتمتع: ن(و ل)أصحاب الطلبات المؤهَّ  المؤهَّل الطلب صاحب
 .يف مؤسسات وبرامج التعليم العايل للقبولطلب  تقدمي

 (السلطات)أو هبا السلطة  : عملية متواصلة لتقييم نوعية نظام أو مؤسسة أو برنامج للتعليم العايل تضطلعضمان الجودة
 قبولة وتعزيزها.أجل توفري الضمانات اليت تؤكد للجهات املعنية استمرار السعي إىل احملافظة على املعايري التعليمية امل املختصة من

الطرف الدولة  له لدى املناظر واملؤهِّلبه  املطلوب االعرتاف األجنيب املؤهِّلتوجد بني  فروق كبرية: الجوهرية الفروق
 طلب االعرتاف باملؤهِّلمتكن صاحب  دون حيلولتها ترجيح احتمال إىل وتؤدي األجنيب، االعرتاف باملؤهِّل امنه املطلوب
 يةبأنشطة حبث االضطالعمواصلة الدراسة أو  احلصر، ال املثال سبيل على ،املنشودة اليت تضم موراأل يفمن النجاح  األجنيب

 عمل. أو االنتفاع بفرص
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االلتحاق مبؤسسة معّينة  املؤهَّلني الطلباتألصحاب  إجراء أو نظام يتيح :(العالي التعليم وبرامج مؤسسات في)القبول 
 للتعليم العايل بغرض دراسة ختصصات حمددة. و/أو بربنامج معنّي 

 التعليم العالي: متطلبات
 أو مبستوى معنّي للتعليم العايل بالتعليم االلتحاق من للتمكن هبا جيب الوفاء اليت الشروط: العامة المتطلبات )أ(

 معنّي؛ مستوىيف  العايل التعليم مؤهالت من مؤهِّل أي على احلصول من أو العايل،

القبول يف برنامج  ، لنيللتعليم العايلل هبا، فضال  عن املتطلبات العامة : الشروط اليت جيب الوفاءالمتطلبات الخاصة (ب)
 حمدد. ختصصالعايل يف  التعليم مؤهالت من معنّي  مؤهِّلعلى  للحصول حمدد للتعليم العايل، أو

 :ةتنفيذ املنظمة لألنشطة اإلقليمي بغرضملناطق ابتحديد  اصةاخل اليونسكويف قائمة  املذكورةالتالية  املناطق : إحدىالمنطقة
 .أمريكا الالتينية والكارييب منطقةأوروبا، و  منطقة، و منطقة أفريقيا، ومنطقة الدول العربية، ومنطقة آسيا واحمليط اهلادي

ة طرف يف االتفاقية، أو لدى خمتصة لدى دول : مؤسسة تعمل على توفري التعليم العايل، وتقّر سلطةمؤسسة للتعليم العالي
هبا يف نظام التعليم العايل  ِعداد املؤسسات املعرتف املكوِّنة لدولة طرف يف االتفاقية، بأهنا تندرج يف إحدى الوحدات

 لديها. املوجود

 المؤهِّل:

سلطة خمتصة  أو وثيقة أخرى تصدرها إجازة: أية وثيقة خاصة بدرجة علمية، أو أية شهادة أو مؤهِّل التعليم العالي )أ(
حلاملها  سابق تعّلم حصيلة على فيها تصّدق أو ،للتعليم العايل برنامج إمتام يف حاملها جناح فيها تؤكدو 

 االقتضاء؛ عند

أو وثيقة أخرى  إجازة: أية وثيقة خاصة بدرجة علمية، أو أية شهادة أو مؤهِّل يتيح االلتحاق بالتعليم العالي (ب)
فيها على حصيلة تعّلم سابق  أو تصّدق دراسي،إمتام برنامج  يف حاملها جناحفيها  سلطة خمتصة وتؤكد اتصدره
 العايل. التعليم وبرامج مؤسسات التمتع باحلق يف أن يُنظر يف قبوله يف حلاملها وتتيح ،االقتضاء عند حلاملها

املهنية وعلى االنتقال إىل منطقة أخرى أو إىل حميط : شخص مكره على ترك منطقته أو حميطه االجتماعي وأنشطته النازح
 اجتماعي آخر.

 إمتامه لعملية تعلم. : املعارف واملهارات اليت يكون املتعلم قد اكتسبها عندنتائج التعلم

هبا  : نظام التعليم املوجود لدى دولة طرف يف هذه االتفاقية، الذي يضم مجيع الكيانات املعرتفنظام التعليم النظامي
مستوياته، واليت  بكلتعمل على توفري التعليم  التعليم، وكذلك املؤسسات التعليمية العامة واخلاصة اليت عن واملسؤولةرمسيا  
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هبا السلطات املختصة لدى الدولة الطرف املعنية ومتنحها الرتخيص الالزم للعمل على توفري التعليم وتقدمي خدمات  تعرتف
 .أخرى متعلقة بالتعليم

الصعيد على  االتفاقيةهذه دولة طرف يف القائمة لدى الرمسية  الكيانات: طرف في االتفاقية( دولةنة )لالمكوِّ  تالوحدا
املعنونة  نيالعشر  من املادة )ب( الفقرةيف  إليها ، واملشاراملقاطعات أو احملافظات أو الواليات أو األقاليمك  الوطين دون

 " من هذه االتفاقية.املركزية األنظمة الدستورية االحتادية أو غري"

تعتمد يف  إلتاحة برامج دراسية وأنشطة تعليمية ال رمسية نظامية وغري نظامية وغري: آليات التقليدية التعلم غير وسائل
 لوجه بني املعّلم واملتعلم. املقام األول على التفاعل وجها  

 القسم الثاني: أهداف االتفاقية

 المادة الثانية

االتفاقية إىل االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف باملؤهالت وتعزز العمل على تنسيق أمورها وتنقيح نصوصها وحتسني تستند هذه 
 يلي: إجنازاهتا، وتتمثل أهداف هذه االتفاقية فيما

 ؛تعزيز وتوطيد التعاون الدويل يف جمال التعليم العايل - 1

 ؛يف جمال التعليم العايلبني املناطق من أجل التعاون الدويل  دعم املبادرات والسياسات واالبتكارات املشرتكة - 2

أجل املنفعة املتبادلة حلاملي املؤهالت  تيسري احلراك والتمتع باجلدارة على الصعيد العاملي يف جمال التعليم العايل من - 3
ذه االتفاقية، مع تفهم واحرتام العمل وسائر اجلهات املعنية لدى الدول األطراف يف ه وملؤسسات التعليم العايل وأرباب

 تنوع نُظم التعليم العايل املوجودة لدى الدول األطراف يف االتفاقية؛

 عادلة بطريقةيف الوقت املناسب  التعليم العايلب إجياد إطار عاملي شامل للبّت يف أمور االعرتاف باملؤهالت املتعلقة - 4
 هبا؛ الوثوق ومتسقة ميكنحُمَكمة وثابتة و  وشفافة

 احرتام وترسيخ ومحاية استقالل وتنوع مؤسسات ونُظم التعليم العايل؛ - 5

 واملمارساتالنزاهة تعزيز احلصر،  سبيل املثال ال على ،تضم بوسائل اهب إمكانية الوثوقو  املؤهالتجبودة  الثقة تعزيز - 6
 األخالقية؛

ضمان التدابري اخلاصة ب يف مؤسسات ونُظم التعليم العايل، وتنمية القدرات الالزمة جلعل ثقافة ضمان اجلودةنشر  - 7
 احلراك على أجل املساعدة هبا، من تدابري متسقة ومتكاملة ميكن الوثوق االعرتاف باملؤهالتبُأطر املؤهالت و باجلودة و 

 الدويل؛ على الصعيد
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الدول املعنية و  اجلهاتقيام  وعلى ،هبا موثوقو  وشفافة وحديثةومتاحة  مناسبة معلومات ومجع إعدادعلى  التشجيع - 8
الدول املعنية و  اجلهات لدى املمارسات أفضل نشروكذلك على  ،وتشاطرها املعلومات هذه بتبادلاألطراف واملناطق 

 ؛األطراف ويف خمتلف املناطق

 واملساعدة اجليد، العايل التعليم بفرصواملنصف  شاملالاالنتفاع  طريق االعرتاف باملؤهالت، إىل تعزيز السعي، عن - 9
 ، ويشمل ذلك الالجئني والنازحني؛للجميع احلياة على إتاحة فرص التعلم مدى

التشجيع على استخدام املوارد البشرية والتعليمية على أفضل وجه ممكن على الصعيد العاملي سعيا  إىل تعزيز التعليم  -10
، واملسامهة يف التطورات البنيوية واالقتصادية والتكنولوجية والثقافية واالجتماعية والدميقراطية لكل أجل التنمية املستدامة من

 اجملتمعات.

 بالتعليم العالي المتعلقةالقسم الثالث: المبادئ األساسية لالعتراف بالمؤهالت 

 المادة الثالثة

 :التعليم العايلاملتعلقة بؤهالت امللالعرتاف بتضع هذه االتفاقية املبادئ التالية 

أو للقبول يف مؤسسات وبرامج التعليم العايل  احلصول على تقييم ملؤهالهتم من أجل تقدمي طلباتلألفراد  حيق - 1
 عمل؛ للبحث عن فرص

وذلك وفقا   متييز، أي يشوهبا ال وعادلةالوقت املناسب بطريقة شفافة  يف باملؤهالت االعرتاف أمور يف البتّ  ينبغي - 2
 التكلفة؛ يكون ذلك ميسور أنوينبغي  ،فاطر دولة من الدول األلدى كل  النافذة والُنظمللقواعد 

يشوهبا  تستند القرارات اخلاصة باالعرتاف باملؤهالت إىل الثقة، وكذلك إىل معايري واضحة وإجراءات عادلة وشفافة ال - 3
والذي ميكن  عاما   يُعّد صاحلا   ية لالنتفاع املنصف بفرص التعليم العايل الذيمتييز، وتبنّي هذه القرارات األمهية اجلوهر  أي

 عمل؛ بفرص أن يفضي إىل االنتفاع

هبا تقّدمها السلطات  تستند القرارات اخلاصة باالعرتاف باملؤهالت إىل معلومات مناسبة ومتاحة وحديثة وموثوق - 4
وبرامج عن نُظم ومؤسسات أو مرافق مماثلة،  الرمسية اكز املعلومات الوطنيةمر املختصة لدى الدول األطراف يف االتفاقية، أو 

 العايل؛ التعليمجمال  التعليم العايل وعن آليات ضمان اجلودة يف

 يُراعى عند اختاذ القرارات اخلاصة باالعرتاف باملؤهالت وجوب احرتام تنوع نُظم التعليم العايل يف مجيع أرجاء العامل؛ - 5

هبا،  السلطات املختصة باالعرتاف باملؤهالت، عند اضطالعها بعمليات تقييم املؤهالت ألغراض االعرتافتؤدي  - 6
نية، وتُبدي أسبابا  واضحة لقراراهتا، وتكون لديها آليات للطعن يف القرارات  إليها يف هذا الصدد حبسن العمل املسند

 اخلاصة باالعرتاف باملؤهالت؛
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الالزمة املتعلقة مبؤهالهتم  والوثائق يكفي من املعلومات الدقيقة بتقدمي ما عرتاف باملؤهالتطلبات اال يقوم أصحاب - 7
 ات الصادرة بشأن طلباهتم؛الطعن يف القرار هلم  نية، وحيق حبسن

 التعليم خيص مؤهالت تتعهد الدول األطراف باختاذ تدابري للقضاء على كل أشكال املمارسات االحتيالية فيما - 8
 الشبكي بني الدول األطراف. التكنولوجية املعاصرة والقيام بأنشطة للربط عن طريق التشجيع على استخدام الوسائل العايل

 القسم الرابع: واجبات الدول األطراف في االتفاقية

 الواجبات التالية: فيها على الدول األطراف هذه االتفاقيةتفرض 

 تتيح االلتحاق بالتعليم العاليالمادة الرابعة: االعتراف بالمؤهالت التي 

بنظام التعليم العايل املوجود لديها، باملؤهالت اليت  االلتحاق إتاحة تعرتف كل دولة من الدول األطراف، ألغراض - 1
 باملتطلباتواليت تفي  يها،ُتكتسب لد اليتعليها  املوثقة أو املصّدق السابق التعلم وحبصيلةاألطراف األخرى متنحها الدول 

املتطلبات العامة  بني جوهرية وقإثبات وجود فر  يتسنّ  مل ما األطراف، تلك الدول لدىالعايل  بالتعليم لاللتحاق عامةال
بالتعليم  لاللتحاق العامة واملتطلباتبه  االعرتاف املطلوباملؤهِّل  ت منحيتالطرف الالدولة  لدى العايل بالتعليم لاللتحاق

منها االعرتاف باملؤهِّل. ويكفي أن تقوم كل دولة من الدول األطراف، بدال  من ذلك،  املطلوبالعايل لدى الدولة الطرف 
 بتمكني حامل أي مؤهِّل صادر عن دولة طرف أخرى من احلصول على تقييم لذلك املؤهِّل.

 مماثلة اجلودة لضمان آلليات ختضع هبا معرتفتقليدية  م غريوسائل تعلّ ب عليها احلصول جيرياملؤهالت اليت  تُقيَّم - 2
 منها املطلوب الطرف الدولة وسائل التعلم التقليدية وفقا  للقواعد والُنظم النافذة لدى هلا ختضع اليتاجلودة  ضمانآلليات 

املستخدمة لتقييم املؤهالت املماثلة  ذاهتا التقييم ملعايري وفقا   وكذلك هلا، املكوِّنة لدى إحدى الوحدات أو هبا االعرتاف
 .وسائل التعلم التقليديةبعليها  جيري احلصول اليت

يتيح االلتحاق  عليه صاحب الطلب لدى دولة طرف يف االتفاقية مؤهِّال  ال عندما يكون املؤهِّل الذي حصل - 3
رى دولة من الدول األطراف األخ كل  بأنواع حمددة من مؤسسات أو برامج التعليم العايل لدى تلك الدولة الطرف، تتيح إال

يتسّن إثبات  مل لديها، ما حلامل ذلك املؤهِّل االلتحاق بأنواع حمددة مماثلة من مؤسسات أو برامج التعليم العايل املوجودة
 جوهرية. وجود فروق

 العالي التعليم المادة الخامسة: االعتراف بمؤهالت

يتسّن  مل اليت متنحها دولة طرف أخرى، ماتعرتف كل دولة من الدول األطراف بأي مؤهِّل من مؤهالت التعليم العايل  - 1
منها االعرتاف  له لدى الدولة الطرف املطلوب به واملؤهِّل املناظر إثبات وجود فروق جوهرية بني املؤهِّل املطلوب االعرتاف
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ليم باملؤهِّل. ويكفي أن تقوم كل دولة من الدول األطراف، بدال  من ذلك، بتمكني حامل أي مؤهِّل من مؤهالت التع
 املؤهِّل. حامل طلب على بناء   العايل الصادرة عن دولة طرف أخرى من احلصول على تقييم لذلك املؤهِّل،

هبا ختضع آلليات لضمان  تقليدية معرتف م غريوسائل تعلّ باليت جيري احلصول عليها  العايل التعليممؤهالت  تُقيَّم - 2
 لدى املوجود العايل التعليم نظام من جزءا   تُعتربوسائل التعلم التقليدية و  هلا ختضع اليتاجلودة مماثلة آلليات ضمان اجلودة 

 لدى إحدى الوحدات أو هبا االعرتاف امنه الطرف املطلوبالدولة وفقا  للقواعد والُنظم النافذة لدى  االتفاقية يف طرف دولة
وسائل التعلم بعليها  جيري احلصول اليت املماثلة املؤهالت لتقييم املستخدمة ذاهتا التقييموكذلك وفقا  ملعايري  هلا، املكوِّنة

 .التقليدية

التعليم العابر للحدود احلصول عليها من خالل الربامج الدراسية اخلاصة يتيح  مؤهالت التعليم العايل اليت تُقيَّم - 3
 منها واحد ويكونواحد  بلدأكثر من  يف يُنّفذمشرتك  دراسي برنامج أيأو من خالل  ،شرتكةاملدولية العلمية ال اتدرجبال

 أو هبا االعرتاف امنه الطرف املطلوبالدولة وفقا  للقواعد والُنظم النافذة لدى  االتفاقية، هذه يف دولة طرفا   األقل على
 عليها احلصول جيري اليت املؤهالت لتقييم املستخدمة ذاهتا التقييم ملعايري وفقا   وكذلك هلا، املكوِّنة لدى إحدى الوحدات

 .من خالل برامج دراسية تُنّفذ يف بلد واحد

يؤدي اعرتاف أية دولة طرف يف االتفاقية بأي مؤهِّل من مؤهالت التعليم العايل اليت متنحها دولة طرف أخرى إىل  - 4
 إحدى النتيجتني التاليتني على األقل:

بالشروط ذاهتا اليت  العليا الدراسات برامج يف لبه احلق يف تقدمي طلبات للقبو  منح حامل املؤهِّل املعرتف )أ(
 منها االعرتاف باملؤهِّل؛ تنطبق على حاملي مؤهالت التعليم العايل اليت متنحها الدولة الطرف املطلوب

 لدى الدولة النافذة والُنظم للقوانني وفقا   املؤهِّل هذابه احلق يف استخدام  حامل املؤهِّل املعرتف منح أو/و )ب(
 هلا. املكوِّنة لدى إحدى الوحدات أواالعرتاف باملؤهِّل  امنه املطلوب الطرف

 عمل فرص عن البحث منالطلبات املؤهَّلني  أصحاب متكنيفضال  عن ذلك، إىل  به، واالعرتاف املؤهِّل تقييم يؤدي وقد
 هلا. املكوِّنة لدى إحدى الوحدات أو باملؤهِّل االعرتاف منها املطلوب الدولة الطرف لدى النافذة والُنظم للقوانني وفقا  

املطلوب  املؤهِّلتسعى السلطة املختصة باالعرتاف باملؤهالت، يف حال متكنها من إثبات وجود فروق جوهرية بني  - 5
، إىل الوقوف على إن كان من املمكن االعرتاف باملؤهِّل امنه الطرف املطلوب الدولة له لدى املناظر به واملؤهِّل االعرتاف

 اعرتافا  جزئيا . املؤهِّلاالعرتاف ب

 من خاللاليت جيري احلصول عليها العايل  التعليممبؤهالت جتعل اعرتافها  ف أناطر األ دولة من الدول جيوز لكل - 6
 بيةبتل مشروطا   ي اخلاضعة لواليتها،راضاأل يف العاملةجنبية األتعليمية الؤسسات املأو اليت متنحها  للحدود، العابر التعليم
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 حمددة اتفاقات مبوجب أو هلا، املكوِّنة لدى إحدى الوحدات أو لديها النافذة والُنظم القوانني مبوجب خاصة متطلبات
 املؤسسات. تلك إليها تنتمي اليت األصلية األطراف مع الدول مربمة

 وبحصيلة التعلم السابق بالدراسات الجزئية المادة السادسة: االعتراف

 االقتضاء، ألغراض إتاحة إمتام برنامج للتعليم العايل أو مواصلة عند تعرتف، ف أناطر األ دولة من الدول لكلجيوز  - 1
عليها اليت أجنزها صاحب الطلب أو حبصيلة التعلم السابق املوثقة أو  عليا، بالدراسات اجلزئية املوثقة أو املصّدق دراسات
األخرى  الطرف االعتبار أحكام القوانني النافذة لدى الدولة ، آخذة بعنيعليها اليت اكتسبها لدى دولة طرف أخرى املصّدق

يتسّن إثبات وجود فروق جوهرية بني الدراسات اجلزئية أو حصيلة التعلم  مل خيص إتاحة االلتحاق بالتعليم العايل، ما فيما
ق حمله يف برنامج التعليم العايل املراد حتل تلك الدراسات اجلزئية أو حصيلة التعلم الساب السابق واجلزء الذي يُفرتض أن

. ويكفي أن تقوم كل دولة من الدول األطراف، بدال  من ذلك، هبا منها االعرتاف به لدى الدولة الطرف املطلوب االلتحاق
عليها  عليها أو اكتسب حصيلة تعّلم سابق موثقة أو مصّدق بتمكني أي شخص أجنز دراسات جزئية موثقة أو مصّدق

ة طرف أخرى من احلصول على تقييم لتلك الدراسات اجلزئية أو حصيلة التعلم السابق، بناء  على طلب الشخص لدى دول
 املعين.

تقليدية  م غريوسائل تعلّ  تتيحها اليت العايل التعليم بربامج املتعلقة عليها املصّدق أو املوثقة اجلزئية الدراسات تُقيَّم - 2
وتُعترب جزءا  من  التقليدية التعلم وسائل هلا ختضع اليتودة مماثلة آلليات ضمان اجلودة لضمان اجل آلليات ختضعهبا  معرتف

 امنه الطرف املطلوب الدولة طرف يف االتفاقية وفقا  للقواعد والُنظم النافذة لدى دولة نظام التعليم العايل املوجود لدى
الدراسات اجلزئية  لتقييم املستخدمة ذاهتا التقييموكذلك وفقا  ملعايري  هلا، املكوِّنة لدى إحدى الوحدات أو هبا االعرتاف
 .وسائل التعلم التقليدية هااليت تتيح

من للحدود  العابر التعليم اليت يتيحهاالتعليم العايل  بربامج املتعلقة عليها املصّدق أو املوثقة اجلزئية الدراسات تُقيَّم - 3
مشرتك يُنّفذ يف أكثر من  دراسي برنامج أي من خاللأو  ،شرتكةاملدولية العلمية ال اتدرجبال اخلاصةخالل الربامج الدراسية 
 منها املطلوب الطرف الدولة طرفا  يف هذه االتفاقية، وفقا  للقواعد والُنظم النافذة لدىدولة على األقل  منها بلد واحد ويكون واحد

 املنجزةالدراسات اجلزئية  لتقييم املستخدمة ذاهتا التقييموكذلك وفقا  ملعايري  ،هلا املكوِّنة إحدى الوحداتلدى  أو هبا االعرتاف
 واحد. بلد يف

 الجزئية همبدراساتو  بمؤهالت الالجئين والنازحين المادة السابعة: االعتراف

ع أحكام دستورها يتوافق م تتخذ كل دولة من الدول األطراف التدابري الالزمة واملمكنة، يف إطار نظامها التعليمي ومبا
 متطلباتأو  العايل، بالتعليم االلتحاق متطلبات توفر أجل وضع إجراءات معقولة لتقييم مدى وقوانينها ونُظمها، من

تقييما  عادال  وفعاال  يف والنازحني  عمل، لدى الالجئني فرص عن العليا، أو متطلبات البحث الدراسات بربامجااللتحاق 
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فيها تقدمي وثائق تثبت الدراسات اجلزئية املنجزة أو حصيلة التعلم السابق املكتسبة  احلاالت اليت يتعذرمجيع احلاالت، ومنها 
 أخرى.دولة  لدى أو املؤهالت احملّصلة

 بها المادة الثامنة: المعلومات الالزمة لتقييم المؤهالت واالعتراف

ا وصفا  أراضيه يفؤهالت ونتائج التعلم احملّصلة تقوم كل دولة من الدول األطراف بوضع نُظم شفافة لوصف امل - 1
 كامال .

الدستورية  اوالتشريعي والتنظيمي وبنيته الدستوري املستطاع وفقا  لوضعها تعمل كل دولة من الدول األطراف، قدر - 2
هبا  واالعرتافيل التعليم العا به لرتخيص مؤسسات ة، على وضع نظام يتسم باملوضوعية وميكن الوثوقوالتنظيمي والتشريعية

 أجل تعزيز الثقة بنظام التعليم العايل املوجود لديها. وضمان جودهتا من

على مركز املعلومات  مماثلة، وباإلبقاء تقوم كل دولة من الدول األطراف بإنشاء مركز وطين للمعلومات أو مرافق - 3
على معلومات مناسبة ودقيقة وحديثة عن نظام التعليم  القائمة، من أجل إتاحة االّطالع املماثلة الوطين القائم أو املرافق

 العايل املوجود لديها.

 على املعلومات. االّطالع التكنولوجية لتيسري تشجِّع كل دولة من الدول األطراف على استخدام الوسائل - 4

 يلي: تضطلع كل دولة من الدول األطراف مبا - 5

ا، وعن لديه املوجودالتعليم العايل  هبا عن نظام االحتجاج على معلومات دقيقة ميكن إتاحة االّطالع )أ(
التعليم العايل ؤهالت م، وعن أُطر الديه التعليم العايل ودةجنحها، وعن ضمان مت اليت مؤهالت التعليم العايل

 ُوجدت؛ إن الديه
رى، وعن مؤهالت األخ األطراف تيسري نشر معلومات دقيقة عن نُظم التعليم العايل املوجودة لدى الدول )ب(

لدى  االلتحاق بالتعليم العايلالتعليم العايل اليت متنحها الدول األطراف األخرى، وعن املؤهالت اليت تتيح 
 على هذه املعلومات؛ تلك الدول األطراف، وتيسري االّطالع

ت الالزمة عن هذه القيام، عند االقتضاء، بإسداء املشورة بشأن أمور االعرتاف باملؤهالت وتقدمي املعلوما )جـ(
األمور، ومنها األمور املتعلقة مبعايري وإجراءات تقييم املؤهالت واألمور املتعلقة بإعداد املواد الالزمة لنشر 

 خيص االعرتاف باملؤهالت، وذلك وفقا  للقوانني والُنظم والسياسات النافذة لديها؛ املمارسات اجليدة فيما
، عن أية مؤسسة من املؤسسات اليت يضمها خالل مدة معقولةت الالزمة، املعلومايكفي من  ماضمان توفري  )د(

نظام التعليم العايل املوجود لديها، وكذلك عن أي برنامج من الربامج الدراسية اليت تديرها تلك املؤسسات، 
ا أجل متكني السلطات املختصة لدى الدول األطراف األخرى من التحقق من تلبية املؤهالت اليت متنحه من

منها  تلك املؤسسات ملتطلبات اجلودة الالزمة لتسويغ االعرتاف هبذه املؤهالت لدى الدولة الطرف املطلوب
 هبا. االعرتاف
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 طلبات االعتراف بالمؤهالتالمادة التاسعة: تقييم 

عليه أن املعلومات الالزمة يف املقام األول على عاتق صاحب الطلب الذي جيب يكفي من  ماتقع مسؤولية توفري  - 1
 نية. يقدم هذه املعلومات حبسن

املستطاع وخالل  تضمن كل دولة من الدول األطراف قيام املؤسسات اليت يضمها نظام التعليم املوجود لديها، قدر - 2
به، أو بتزويد املؤسسة املعنية أو السلطات املختصة باالعرتاف  مدة معقولة، بتزويد حامل املؤهِّل املطلوب االعرتاف

 منها ذلك. منها االعرتاف باملؤهِّل، مبعلومات مناسبة عن املؤهِّل جمانا  عندما يُطلب ؤهالت لدى الدولة الطرف املطلوببامل

أسباب  مؤهِّل عن تضطلع بالتقييم ألغراض االعرتاف بأي اليت تضمن كل دولة من الدول األطراف إفصاح اهليئة - 3
 .عليها الوقوف التقييم يتيحاجلوهرية اليت  الفروق عنأو  لمتطلبات،ل به االعرتاف املطلوب املؤهِّلتلبية  عدم

 السلطات المختصة باالعتراف بالمؤهالتالمادة العاشرة: تقديم المعلومات الالزمة عن 

تُعِلم كل دولة من الدول األطراف جهة إيداع هذه االتفاقية إعالما  رمسيا  بالسلطات املختصة بالبّت يف أمور  - 1
 األراضي اخلاضعة لواليتها. اف باملؤهالت وباختاذ القرارات بشأهنا يفاالعرت 

، فيها تكون أحكام هذه االتفاقية، يف حال وجود سلطات مركزية خمتصة باالعرتاف باملؤهالت لدى أية دولة طرف - 2
 تنفيذ أحكام هذه االتفاقية التدابري الالزمة لضمانملزِمة إلزاما  مباشرا  هلذه السلطات املركزية؛ وتتخذ هذه السلطات 

 املعنية. اخلاضعة لوالية الدولة الطرف األراضي يف

ا بالبّت يف أمور االعرتاف باملؤهالت وباختاذ هل تقوم الدولة الطرف املعنية، يف حال اختصاص الوحدات املكوِّنة - 3
توقيعها على االتفاقية أو  عند الدستورية ابنيتهو الدستوري  اعن وضعهالقرارات بشأهنا، بتزويد جهة اإليداع ببيان موجز 

حدوث أي تغري يف هذا الصدد  ا، وكذلك عندهب وثيقة التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام اخلاصةإيداع  عند
املعنية يف هذه احلالة، طرف لدولة الل . وتتخذ السلطات املختصة باالعرتاف باملؤهالت لدى الوحدات املكوِّنةذلك بعد

 أحكام هذه االتفاقية املستطاع وفقا  للوضع الدستوري والبنية الدستورية للدولة الطرف، التدابري الالزمة لضمان تنفيذ درق
 املعنية. الدولة الطرفاخلاضعة لوالية األراضي  يف

ات أخرى بالبّت تقوم الدولة الطرف أو الوحدة املكوِّنة املعنية، يف حال اختصاص مؤسسات التعليم العايل أو كيان - 4
يعنيها من أمور االعرتاف باملؤهالت وباختاذ القرارات بشأهنا، بتبليغ نص هذه االتفاقية إىل تلك املؤسسات أو الكيانات  فيما

الطرف؛ وتتخذ الدولة الطرف أو الوحدة املكوِّنة املعنية كل التدابري الالزمة  للدولة الدستورية ةبنيوالالدستوري وفقا  للوضع 
 .أحكامها وتطبيق االتفاقية هذه مراعاة على جيعللتش

االقتضاء، على الواجبات اليت تفرضها هذه  تعديلها حبسب من هذه املادة، بعد 4و 3و 2 تنطبق أحكام الفقرات - 5
 فيها. االتفاقية على الدول األطراف
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 العالي التعليم برامج في اإلضافية القبول المادة الحادية عشرة: متطلبات

عندما يتوقف القبول يف برامج معّينة للتعليم العايل على تلبية متطلبات خاصة فضال  عن املتطلبات العامة، جيوز  - 1
للسلطات املختصة لدى الدولة الطرف املعنية أن تفرض تلك املتطلبات اخلاصة ذاهتا على حاملي املؤهالت اليت متنحها 

أصحاب طلبات االعرتاف باملؤهالت اليت متنحها الدول األطراف األخرى الدول األطراف األخرى، أو أن تقّيم مدى تلبية 
 ملتطلبات مماثلة.

بعد  لدى الدولة الطرف اليت متنحها إالّ  االلتحاق بالتعليم العايلهبا  تتيح املؤهالت املطلوب االعرتاف عندما ال - 2
لديها مشروطا  بتلبية املتطلبات  تحاق بالتعليم العايلااللالنجاح يف امتحانات إضافية، جيوز لسائر الدول األطراف أن جتعل 

 ذاهتا أو أن تتيح لصاحب الطلب خيارا  آخر لتلبية تلك املتطلبات اإلضافية يف إطار نُظمها التعليمية.

 داخل بدون املساس بأحكام املادة الرابعة، جيوز أن يكون القبول يف مؤسسة معّينة للتعليم العايل، أو يف برنامج معنّي  - 3
 لُنظم عادلة وشفافة. تلك املؤسسة، حمدودا  أو انتقائيا  وفقا  

صياغة ترمي إىل ضمان تقييم املؤهالت األجنبية وفقا  إجراءات القبول  ُتصاغمن هذه املادة،  3 خيص الفقرة فيما - 4
 التمييز املبيَّنة يف املادة الثالثة. ملبادئ الشفافية والعدالة وعدم

س بأحكام املادة الرابعة، جيوز أن يكون القبول يف مؤسسة معّينة للتعليم العايل مشروطا  بقيام حامل بدون املسا - 5
 يكفي من الكفاءة بلغة أو لغات التدريس يف املؤسسة املعنية، أو بلغات أخرى حمددة. املؤهِّل بإثبات متتعه مبا

باملؤهالت اليت متنحها جتعل اعرتافها  أن ج التعليم العايل،ف، ألغراض القبول يف براماطر األ دولة من الدول جيوز لكل - 6
مشروطا  بتلبية متطلبات خاصة مبوجب القوانني والُنظم  ااألراضي اخلاضعة لواليته يف العاملةجنبية األتعليمية الؤسسات امل

الدول األطراف األصلية اليت هلا، أو مبوجب اتفاقات حمددة مربمة مع  املكوِّنة النافذة لديها أو لدى إحدى الوحدات
 إليها تلك املؤسسات. تنتمي

 معها التنفيذية والتعاون بالهيئاتاالستعانة القسم الخامس: 

 المادة الثانية عشرة: الهيئات التنفيذية

 :معها اجلهات التالية أو بالتعاونطريق االستعانة ب عناألطراف على تنفيذ هذه االتفاقية الدول تتفق 

 ؛التنفيذية الوطنيةاهليئات  - 1

 ؛التنفيذية الوطنيةشبكات اهليئات  - 2

 باملؤهالت؛ واالعرتاف ووضع أُطر املؤهالتواإلقليمية والعاملية املعنية باالعتماد وضمان اجلودة  الوطنيةاملنظمات  - 3
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 للدول األطراف يف هذه االتفاقية؛ املؤمتر الدويل احلكومي - 4

 ة لالعرتاف باملؤهالت.جلان االتفاقيات اإلقليمي - 5

 الوطنية يةالتنفيذ الهيئاتالمادة الثالثة عشرة: 

طريق االستعانة  العايل، تتعهد الدول األطراف بتنفيذ هذه االتفاقية عن التعليم مبؤهالت سعيا  إىل تيسري االعرتاف - 1
 .املماثلة أو املرافق املراكز الوطنية للمعلوماتاملعنية، ومنها اجلهات ب

باهليئات  يف االتفاقية للدول األطراف املؤمتر الدويل احلكوميأمانة  يف هذه االتفاقيةتُعِلم كل دولة من الدول األطراف  - 2
 التنفيذية الوطنية القائمة لديها، وبأي تغري يف هذا الصدد.

 فيها مشاركة نشيطة. أن تقيم شبكات وأن تشارك التنفيذية الوطنيةينبغي للهيئات  - 3

 الوطنية يةالتنفيذ الهيئاتالرابعة عشرة: شبكات  المادة

، وتضم هذه الشبكات اهليئات التنفيذية الوطنية القائمة لدى الدول األطراف لهيئات التنفيذية الوطنيةلشبكات  تُقام - 1
 يف ل األطرافللدو  املؤمتر الدويل احلكوميوتقدم الدعم واملساعدة من أجل التطبيق العملي هلذه االتفاقية، حتت رعاية 

 .االتفاقية

 الطلب خدمات تشمل تبادل املعلومات وبناء القدرات واملساعدة التقنية. تقدم الشبكات إىل الدول األطراف عند - 2

 املؤمتر الدويل احلكوميتسعى الشبكات إىل تعزيز التعاون بني املناطق يف إطار هذه االتفاقية، وتقيم عالقات مع  - 3
 .التفاقيةيف اللدول األطراف 

جيوز للدول األطراف يف هذه االتفاقية االنضمام إىل الشبكات اإلقليمية القائمة اليت أُنشئت مبوجب االتفاقيات  - 4
اإلقليمية لالعرتاف باملؤهالت، أو إنشاء شبكات جديدة. ويتطلب االنضمام إىل الشبكات اإلقليمية القائمة موافقة اللجان 

 اإلقليمية لالعرتاف باملؤهالت.املعنية لالتفاقيات 

 للدول األطراف في االتفاقية المؤتمر الدولي الحكوميالمادة الخامسة عشرة: 

 يلي باسم "مؤمتر الدول األطراف". إليه فيما ُيشار االتفاقيةهذه  يف ألطرافلدول امؤمتر دويل حكومي ليُنشأ  - 1

 ول األطراف يف هذه االتفاقية.يتألف مؤمتر الدول األطراف من ممثلني جلميع الد - 2

األطراف يف هذه االتفاقية، وكذلك رؤساء جلان االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف باملؤهالت، إىل  تُدعى الدول غري - 3
 املشاركة يف دورات مؤمتر الدول األطراف بصفة مراقب.
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احلكومية  ثلون للمنظمات احلكومية وغريجيوز أن يُدعى ممثلون للمنظمات الدولية واإلقليمية املعنية، وكذلك مم - 4
 العايل، حلضور دورات مؤمتر الدول األطراف بصفة مراقب. التعليممبؤهالت  العاملة يف جمال االعرتاف

 له أن جيتمع يف دورة استثنائية مبوجب جيتمع مؤمتر الدول األطراف يف دورة عادية مرة كل سنتني على األقل. وجيوز - 5
. ويكون ملؤمتر الدول األطراف برنامج عمل مؤقت األطرافالدول يقل عن ثلث  ال و بناء  على طلب ماأ عنه صادر قرار
خيص األنشطة خالل الفرتات الفاصلة بني الدورات. ويقدم مؤمتر الدول األطراف تقريرا  إىل املؤمتر العام لليونسكو يف  فيما

 كل دورة من الدورات العادية للمؤمتر العام.

النفاذ، ويعتمد  ع مؤمتر الدول األطراف ألول مرة يف غضون سنتني اعتبارا  من تاريخ دخول هذه االتفاقية حّيزجيتم - 6
 مرة نظامه الداخلي. مؤمتر الدول األطراف لدى اجتماعه ألول

إعالنات، يدعو مؤمتر الدول األطراف إىل تطبيق هذه االتفاقية ويشرف على تنفيذها عن طريق اعتماد توصيات أو  - 7
 املناطق. أو مناذج للممارسات اجليدة، أو أي نص فرعي آخر مناسب، على الصعيد العاملي أو على صعيد

أجل الدول األطراف يف هذه االتفاقية  جيوز ملؤمتر الدول األطراف أن يعتمد مبادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقية من - 8
 باملؤهالت.بالتشاور مع جلان االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف 

يساعد مؤمتر الدول األطراف على متابعة األنشطة املتعلقة برصد تنفيذ هذه االتفاقية واألنشطة املتعلقة بإعداد تقارير  - 9
 عن تنفيذ االتفاقية وتقدميها إىل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو.

 باملؤهالت حتت رعاية اليونسكو. يتعاون مؤمتر الدول األطراف مع جلان االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف -10

 وبني جلان االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف باملؤهالت. يضمن مؤمتر الدول األطراف التبادل الضروري للمعلومات بينه -11

تنص  يدرس مؤمتر الدول األطراف مشاريع التعديالت املقرتح إدخاهلا على هذه االتفاقية بغرض اعتمادها وفقا  ملا -12
 خيص االعرتاف متّس التعديالت اليت تُعتمد باملبادئ املذكورة يف هذه االتفاقية فيما والعشرون. وجيب أال املادة الثالثةعليه 

 متييز. أي يشوهبا ال وعادلةيف الوقت املناسب بطريقة شفافة  باملؤهالت

تتوىل األمانة إعداد وثائق مؤمتر الدول يتوىل املدير العام لليونسكو توفري خدمات األمانة ملؤمتر الدول األطراف. و  -13
 األطراف ومشاريع جداول أعمال دوراته، وتعمل على تنفيذ قراراته.
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 أحكام ختاميةالقسم السادس: 

 عليها المادة السادسة عشرة: تصديق الدول األعضاء في اليونسكو على االتفاقية أو قبولها لالتفاقية أو موافقتها

وفقا  ، الكرسي البابويوكذلك ختضع هذه االتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة الدول األعضاء يف اليونسكو،  - 1
 .منها لكل والتشريعية لإلجراءات الدستورية

 .ع وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة لدى املدير العام لليونسكوتودَ  - 2

 ةالمادة السابعة عشرة: االنضمام إلى االتفاقي

اليت ، ولكنها أعضاء يف األمم املتحدة، يف اليونسكواألعضاء  غريميع الدول جلباب االنضمام إىل هذه االتفاقية  يُفتح - 1
 .إىل االنضمام إىل االتفاقية يونسكويدعوها املؤمتر العام لل

واليت  ،كم الذايت الداخلي التامألراضي أو األقاليم اليت تتمتع باحلأيضا  ل باب االنضمام إىل هذه االتفاقية يُفتح - 2
(، 15 الدورة) 1514 قرار اجلمعية العامةل ا  حتصل على استقالهلا التام وفق هبا األمم املتحدة هبذه الصفة ولكنها مل تعرتف
 بشأن هذه األمور.معاهدات اختصاصا  يشمل إبرام  هذه االتفاقيةتنّظمها اليت  ختتص باألمورواليت 

 لليونسكو.ع وثيقة االنضمام لدى املدير العام تودَ  - 3

 النفاذ المادة الثامنة عشرة: دخول االتفاقية حّيز

تاريخ إيداع الوثيقة العشرين للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام  النفاذ بعد زتدخل هذه االتفاقية حيّ  - 1
 نضماماالأو  املوافقةقبول أو التصديق أو الاليت أودعت وثائق  األطراف الدول أن يقتصر هذا النفاذ على على أشهر، ثالثةب

 .يف ذلك التاريخ أو قبله هبا اخلاصة

الطرف وثيقة  ه الدولةتاريخ إيداع هذ بعدخيص أية دولة طرف أخرى،  ، فيماالنفاذ زتدخل هذه االتفاقية حيّ  - 2
 .أشهر ثةثالب هبا اخلاصة نضماماالأو  ةوافقاملقبول أو التصديق أو ال

لالعتراف  االتفاقيات اإلقليميةالمادة التاسعة عشرة: العالقات بين الدول األطراف في هذه االتفاقية واألطراف في 
 وفي سائر المعاهدات بالمؤهالت

ذلك على  ، التصديق قبلإليها نضماماالعليها أو  ةوافقاملقبوهلا أو  يتطلب التصديق على هذه االتفاقية، وال ال - 1
 .إليها نضماماالعليها أو  ةوافقاملقبوهلا أو اتفاقية من االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف باملؤهالت أو  أية

 يلي: تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقية مبا - 2
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سّيما بني هذه االتفاقية  ، والفيها أطرافا  تكون املعاهدات اليت سائر االتفاقية و  هذه بنيتعزيز التآزر  )أ(
 واالتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف باملؤهالت؛

االتفاقيات اإلقليمية تفسري وتطبيق  عند عتباربعني االأحكام هذه االتفاقية  ينطبق على حاهلا من ماأخذ  )ب(
 إبرام اتفاقات تفرض عليها واجبات دولية أخرى. ، أو عندفيها أطرافا   تكوناليت لالعرتاف باملؤهالت 

 مبوجب فيها فطرااأل وواجبات الدول قوقتفسريا  ميّس حبهذه االتفاقية من أحكام حكم   أيجيوز تفسري ال - 3
الدول األطراف يف هذه االتفاقية  املعاهدات اليت تكون االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف باملؤهالت، أو مبوجب سائر

 .فيها أطرافا  

واالتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف باملؤهالت وأي اتفاقات ثنائية سعيا  إىل ضمان التفاعل املتسق بني هذه االتفاقية  - 4
وبني أية معاهدة أو اتفاقية مربمة أو ُتربم يف املستقبل وتكون أو تصبح أية  هبا، وكذلك بينها األطراف مرتبطة أو متعددة

سّيما األحكام املتعلقة مبراكز  وال ،هذه االتفاقيةمن أحكام حكم  أيجيوز اختاذ  فيها، ال دولة طرف يف هذه االتفاقية طرفا  
بغريها  هبا أفضل من األخذ التقيد بأي أحكام يكون األخذ املعلومات الوطنية والشبكات والفروق اجلوهرية، مسوغا  لعدم

 أجل االعرتاف باملؤهالت. من

 المركزية الدستورية االتحادية أو غير المادة العشرون: األنظمة

الدستورية، تنطبق أنظمتها النظر عن  بغضعلى حد سواء  فيها األطراف الدول الدولية تُلزم مع اإلقرار بأن االتفاقات
 ة:املركزي أو غري ةاالحتادي ةالدستوري األنظمةاألطراف ذات  الدول األحكام التالية على

شريعية االحتادية للسلطة الت القانوين االختصاص نطاق يفتنفيذها  يندرجأحكام هذه االتفاقية اليت خيص  فيما )أ(
تندرج يف ِعداد  الاألطراف اليت مماثلة لواجبات الدول احلكومة االحتادية أو املركزية واجبات أو املركزية، تكون 

 ؛الدول االحتادية
وحدات مكوِّنة لدولة طرف يف  اختصاص نطاق يفتنفيذها  يندرجأحكام هذه االتفاقية اليت خيص  فيما )ب(

 أو احملافظات أو الواليات أو األقاليمك  لنظام الدستوري لالحتاد باختاذ تدابري تشريعيةايلزمها  الاالتفاقية 
على  للوحدات املكوِّنة املعنيةاالقتضاء، السلطات املختصة  حبسباحلكومة االحتادية،  طِلعاملقاطعات، تُ 

 .باعتمادها وتوصيها األحكام تلك

 قيةمن االتفا االنسحابالمادة الحادية والعشرون: 

 منها مىت شاءت. جيوز ألية دولة من الدول األطراف يف هذه االتفاقية أن تنسحب - 1

 لدى املدير العام لليونسكو.هذه الوثيقة ع تودَ و  ،إلخطار باالنسحابلوثيقة مكتوبة تُقدَّم  - 2
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بأي حال  ،االنسحابيؤثر  والتسّلم وثيقة االنسحاب. شهرا  على  عشر اثين مضيّ  يصبح االنسحاب نافذا  بعد - 3
 حىت تاريخ نفاذ االنسحاب. منها ةالطرف املنسحبيف الواجبات اليت تفرضها هذه االتفاقية على الدولة  ،من األحوال

 يلي: فيما بتاتا  يؤثر االنسحاب من هذه االتفاقية  ال - 4

 منها؛ سحابقرارات االعرتاف باملؤهالت اليت تـُّتخذ مبوجب أحكام هذه االتفاقية قبل االن )أ(

 هذه االتفاقية.أحكام تزال جارية مبوجب  هبا اليت ال االعرتاف ألغراضعمليات تقييم املؤهالت  )ب(

 مهام جهة اإليداعالمادة الثانية والعشرون: 

 األعضاء الدول األعضاء يف املنظمة، والدول غري إعالمجهة إيداع هذه االتفاقية، ببصفته يقوم املدير العام لليونسكو، 
 يلي: امبعشرة، وكذلك األمم املتحدة،  السابعة فيها املشار إليها يف املادة

 املادةعشرة و  ة السادسةيف املاد عليها املنصوصإيداع مجيع وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام  )أ(
 عشرة؛ السابعة

 والعشرين؛ ة احلاديةيف املاد عليها مجيع وثائق االنسحاب املنصوص إيداع )ب(

، وتاريخ نفاذ تلك والعشرون املادة الثالثةعليه  ملا تنص واملعتمدة وفقا   على االتفاقيةالتعديالت املدخلة  )جـ(
 .والعشرون املادة الثالثةعليه  ملا تنص التعديالت وفقا  

 تعديل االتفاقيةالمادة الثالثة والعشرون: 

بالغ مكتوب إرسال طريق  تعديالت عليها عنإدخال قرتح تاالتفاقية أن هذه ف يف اطر األ ألية دولة من الدولجيوز  - 1
حظي  . وإذايف االتفاقية األطراف الدول البالغ إىل مجيع ااملدير العام هذ حييلإىل املدير العام لليونسكو. و الغرض  هلذا

 الدول ، مبوافقة نصفيف االتفاقية األطراف الدول البالغ إىل مجيع إحالةمن تاريخ اعتبارا  أشهر  االقرتاح، يف غضون ستة
دورته  االتفاقية إبّان يف للدول األطراف احلكومي الدويل املؤمتر على االقرتاح األقل، يتوىل املدير العام عرض األطراف على

 اعتماده.يف إمكانية  النظرو لبحثه املقبلة 

 واملصوتة.األطراف احلاضرة  الدول تُعتمد التعديالت بأغلبية ثلثي - 2

أجل التصديق  يف االتفاقية مناألطراف ، إىل الدول اعتمادها عقب ،على هذه االتفاقيةاملدخلة التعديالت  الحتُ  - 3
 إليها. نضماماالأو  عليها ةوافقاملقبوهلا أو املعدَّلة أو  على االتفاقية

لة على االتفاقية قتألطراف اليت صدّ خيص الدول ا فيما ،على هذه االتفاقيةاملدخلة يبدأ نفاذ التعديالت  - 4 أو  املعدَّ
أو القبول أو املوافقة أو  التصديقاألطراف وثائق  الدول تاريخ إيداع ثلثي إليها، بعد عليها أو انضمت قبلتها أو وافقت

طرف دولة كل   خيص فيما، ذلك يبدأ نفاذ التعديالت بعدو أشهر.  ثالثةبمن هذه املادة  3 يف الفقرة إليها املشاراالنضمام 
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الطرف وثيقة التصديق  ه الدولةإيداع هذ تاريخ بعدإليها،  تنضم أو عليها توافق أو تقبلها أو املعدَّلة االتفاقية على تصّدق
 .أشهر ثالثةهبا ب اخلاصة أو القبول أو املوافقة أو االنضمام

من هذه املادة،  4 التعديالت وفقا  ألحكام الفقرةنفاذ بدء  طرفا  يف هذه االتفاقية بعددولة دولة تصبح  ةتُعترب أي - 5
 تعرب عن نية خمالفة: مل وما

 ؛املعدَّلة االتفاقيةطرفا  يف دولة  )أ(

 التعديالت.امللَزمة ب األطراف األخرى غري مع الدول العالقة خيص فيما املعدَّلة طرفا  يف االتفاقية غريدولة  )ب(

 دى األمم المتحدةالتسجيل لالمادة الرابعة والعشرون: 

 على طلب املدير العام لليونسكو. ل هذه االتفاقية لدى أمانة األمم املتحدة بناء  سجَّ من ميثاق األمم املتحدة، تُ  102 وفقا  للمادة

 الحجية النصوص ذاتالمادة الخامسة والعشرون: 

 الستة مجيعها يف احلجية.وتتساوى نصوصها ، اإلسبانيةوالروسية و  والفرنسية واإلجنليزية والصينية العربيةباللغة  هذه االتفاقية أُعّدت

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه


