
 المجلس التنفيذي
 الدورة احلادية والتسعون بعد املائة

191 EX/14 Part I 
 ولاألالجزء  ١٤م ت/١٩١ 
  
 ٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٤البند 

 ٢المعاهد والمراكز من الفئة 

 ء األولالجز 

 ٢مراكز الفئة معاهد و لتقرير عن التكلفة اإلجمالية 

0Bالملخص 

يف تنفيذ م هذه الوثيقة معلومات عن التقدم احملرز ، تقدّ (أوًال) ١٨م ت/١٩٠و ١٠٣م/٣٥ ينعمًال بالقرار 
توصيات الوتصويب)، وتنفيذ  ٢٢م/٣٥( ٢واملراكز من الفئة  االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة للمعاهد

طار إدارة معاهد ومراكز إلمرفق اإلشراف الداخلي اللذين أجرامها  نيشرتكاملتقييم الراجعة و الصادرة عن امل
اآلثار املالية  واليت ترمي إىل احلد من )١٦م ت/١٨٩الوثيقة ، ٢٠١١لعام ر السنوي التقري( ٢الفئة 

 .لمنظمةلاحملدودة وارد امل بالنظر إىلواإلدارية 

 .١١اإلجراتات املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 الخلفية

هذه  وترتكز. حتت رعاية اليونسكوتعمل  ٢من الفئة معهدًا ومركزًا  ٨٢على إنشات وافق املؤمتر العام حىت اآلن  - ١
يف جماالت اختصاصها بوصفها مراكز للخربة وتعمل منظومة األمم املتحدة يف  ةعلى طريقة تشغيل غري مسبوقالكيانات 

إىل الدول األعضات والشركات يف وغري ذلك من اخلدمات املساعدة التقنية  تقّدماإلقليمي والدويل  الصعيدينواالمتياز على 
أن تسهم  الصدديف هذا  ٢مراكز الفئة معاهد و من  ويُتوقمالتعاون وكذلك إىل شبكة املكاتب امليدانية التابعة لليونسكو. 

 ات اليت تُع  بااألولويات الربناجمية واملوضوع وأاليونسكو لربنامج يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية  إسهامًا مباشراً 
اليت وافق عليها املؤمتر العام يف قراره  ٢ملنظمة يف إطار تنفيذ االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة للمعاهد واملراكز من الفئة ا

 تصويب). ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥ الوثيقتان( ١٠٣م/٣٥

الشبكة  هذهباتت ، ٢املعاهد واملراكز من الفئة  فيما خيص شبكةإىل جانب إطار التعاون احملدد املذكور أعاله و  - ٢
 (ثانياً)،  ٢١م ت/١٩٠لس التنفيذي قرار ال متاشيًا ممالعاملية لليونسكو لشراكات االسرتاتيجية اجزتًا من  تُعترب

 اجلزت الثالث. ١٩م ت/١٩١ومت تقدميها على هذا النحو يف الوثيقة 

يف الفرتة  شهد ارتفاعًا كبرياً  ٢مراكز الفئة و معاهد  يف دورته التسعني بعد املائة بأن عدداللس التنفيذي  موأُعلِ  - ٣
 ومم أن. املاضيةالسنوات األربم  يفملعاهد واملراكز هلذه اإذ متت املوافقة على إنشات أكثر من نصف العدد احلايل األخرية 

 هذهاليونسكو من خالل  أهداف حتقيقاإلسهام يف  إزاتالدول األعضات  محاسةعلى  يشهد هذا التوسم السريم للشبكة
. لليونسكو املوارد املالية واإلدارية والبشرية على اً متزايدةً ضغوطتضم  الشبكةإدارة  فإن، بذا املوضوعاآللية وعلى التزامها 

 من حيثحتقيق مكاسب  عن طريق معاجلته تسعى إىليزانية امليف  ًا كبرياً عجز  يف وقت تواجه فيه املنظمة وحيصل ذلك
 الكفاتة.

هذه الشبكة  تشاركها مم ، فإن٢الفئة مراكز و معاهد شبكة مباشر لاليونسكو غري ملزمة بتوفري متويل أن  ومم - ٤
واملراكز من  االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة للمعاهدمن " ١,٢هات "يف الفقرة  ومثلما يرد. تكاليفبعض ال ترتتب عليه

يف ني من اليونسكو ومشاركة موظفاملقرتحة، املتعلقة بالكيانات ، ترتبط هذه التكاليف بإعداد دراسات اجلدوى ٢الفئة 
 والتعاونلمعاهد واملراكز ل املتزايدعدد ال، واالتصال ب٢الكيانات من الفئة واالجتماعات النظامية اخلاصة بدارة اإلجمالس 

أحياناً  يستلزمقد وهو أمر  ،ااتفاقاتل جتديد قبالقائمة معها، وإجرات عمليات استعراض وتقييم للمعاهد واملراكز 
 االستعانة خبربات استشاريني.

وتنسيقها  ٢شبكة معاهد ومراكز الفئة بأن اإلبقات على " (أوًال) ١٨م ت/١٩٠التنفيذي يف قراره  م اللسوسلَّ  - ٥
حيث وقت عمل املوظفني وموارد الربنامج العادي وبأنه يتعني اختاذ تدابري ترتتب عليهما تكاليف تتكبدها املنظمة من 

رته احلادية والتسعني يف دو  أن توافيه"من املديرة العامة التنفيذي اللس طلب ويف القرار عينه،  لتقليص هذه التكاليف".
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، مبا يف ذلك وقت عمل املوظفني ونتائج عمليات ٢لفة اإلمجالية ملعاهد ومراكز الفئة بتقرير عن التك بعد املائة
 لتجديد االتفاق".املضللم با االستعراض 

 التكلفة اإلجمالية بتوفير المعلومات عن يتعلقالتقدم المحرز فيما 

يف  ٢مراكز الفئة إسهام معاهد و عن معلومات  )٣وم/ ٤(الوثائق م ت/التقارير النظامية لليونسكو  مت تضمني - ٦
الدورة  وبعد .لمنظمةل الاالت الربناجميةاليت تغلي القلاعية عمل الحماور  على مستوىلليونسكو املنشودة  النتائجحتقيق 

يف تقرير مرفق الواردة  ٥رقم لتوصية ل وتنفيذاً ، ٢٠١٢يف تشرين األول/أكتوبر  اليت عقدت األخرية للمجلس التنفيذي
مراكز و معاهد مم  لتعاو�انتيجًة اليت تتكبدها اليونسكو تقييم التكاليف معلومات عن  أُتيحت أيضاً اإلشراف الداخلي، 

نظام املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم يف لتقدمي املعلومات آلية حمددة  وضم وحتقق ذلك عن طريق. ٢الفئة 
 ).سيسرتنظام (يف اليونسكو  النتائج

، فإنه شكل مدخًال لعملية حساب التكاليف اليت عدد من الصعوباتمم أن هذا اإلجرات التقين انلوى على و  - ٧
عناصر جديدة وإنشات  ،مجم البيانات اليت متثل هدفها يفاالختبارات ومن األنشلة  منمكثفة  سلسلةعقب  ُشرع فيها

ُأجنز هذا العمل مبساعدة و . ةعام تحتليالإجرات و وإدماج السجالت،  ،سيسرتيف نظام  ٢من الفئة ومركز لكل معهد 
، سيسرتجمموعة مستخدمي نظام أعضات يف ، مبن فيهم اليونسكوموظف تقريباً من موظفي  ١٠٠و/أو إسهام مباشر من 

؛ املعارف ونظم املعلوماتمكتب إدارة يف  املربجمنيوفريق ، سيسرتاخلاصة بنظام  تواللس االستشاري املعين بالتعديال
 مراكز الفئةو عاهد مبعنية املددة احملتنسيق الجهات و ، أمانة اهليئتني الرئاسيتني ومن الشؤون القانونيةمكتب  منوموظفون 

تنسيق القضايا ب املكلَّفة هةاجلبوصفه  ،مكتب التخليط االسرتاتيجيو  ،القلاعيةوجهات التنسيق ؛ يف املقر ويف امليدان ٢
 .العاملي الصعيدعلى  ٢مراكز الفئة مبعاهد و  املتعلقة

 استنادًا إىل التحليالت اليت ُأجريت حىت اآلن متقدّ  )١٤ إعالمم ت/١٩١بذا التقرير وثيقة إعالمية ( توأُرفق - ٨
وقت عمل مبا يف ذلك اليت أُدرجت يف نظام سيسرت،  ٢الفئة ومراكز تكاليف معاهد خمتلف عن معلومات ما يتوافر من 

 .املوظفني

 ٢عملية االستعراض والتقييم المتعلقة بتجديد منح صفة الفئة 

تقييم استعراض و  عنداإلجراتات واملعايري الواجب تلبيقها ب تتعلقمذكرة توجيهية يف الوقت الراهن  تلبق اليونسكو - ٩
 الساريةهذه املذكرة  وتأيتوبأي شروط.  با ةاخلاص اتلتحديد ما إذا كان ينبغي جتديد االتفاق ٢الفئة مراكز و معاهد 
. ١٦م ت/إعالم ١٩٠يف الوثيقة  ويرد نصهاالداخلي  اإلشرافتقرير مرفق  يف ٦للتوصية رقم تلبيًة  املنظمةنلاق على 

 اتاالتفاقي يُنظر يف جتديد ك توفريهاواملراكز لمعاهد لواملعلومات اليت ينبغي  الوفات باوحتدد املذكرة املعايري اليت ينبغي 
 ملدير العام ا جيب أن حيصلمن االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة، " ٣,٢ألف "الفقرة  تشري إليه ومثلما. با ةاخلاص
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 النص يف على حنو واضحهذا اإلجرات ليس حمددًا  أن ومبا. جتديد اتفاق ما له كي يتس  على موافقة اللس التنفيذي
من  أنرى تجلنة االستعراض التابعة لليونسكو فإن ، ٢واملراكز من الفئة  للمعاهد والشاملةالسرتاتيجية املتكاملة ل احلايل
الذي يتم ، ٢املراكز من الفئة املعاهد و  التفاقاتمن االتفاق النموذجي إللغات التجديد التلقائي  ١٥تعديل املادة  املالئم

تقرتح جلنة و . ١٦م ت/إعالم ١٩٠يف الوثيقة  احملددةوإدراج إشارة صرحية إىل املعايري واإلجراتات فعًال بصورة دائمة، 
املتكاملة  السرتاتيجيةل احلايل النصمن  "٤ألف "من االتفاق النموذجي والفقرة  ١٦تعديل املادة  االستعراض أيضاً 

معهد أو مركز  اتفاق جتديدوالتقييم برفض نتائج عملية االستعراض  قضت إذاللمجلس التنفيذي،  نيؤذَ  كي والشاملة
 ن املؤمتر العام.بذا الشأن عن انتظار صدور قرار م بدالً  بنفسه االتفاقهذا أن ينهي ب ،ما

املؤمتر العام "بأن يقوم، يف دورته السابعة (أوًال)  ١٨م ت/١٩٠يف قراره  أوصى اللس التنفيذيذلك،  وإضافة إىل -١٠
بغية تعزيز إجراتات  ٢اخلاصة باملعاهد واملراكز من الفئة  السرتاتيجية املتكاملة والشاملةلوالثالثني، بتعديل النص احلايل 

اليونسكو القائم على النتائج مم �ج إدارة  ٢، وحتسني مواتمة عمليات املعاهد واملراكز من الفئة ٢منح صفة الفئة جتديد 
ليف اليت تتكبدها وتقليص التكاومم االسرتاتيجيات القلاعية، وتعزيز متللبات الشبكة يف جمايل الرصد واإلبالغ، 

 ٢٣اإلبقات على هذه الشبكة من حيث املوارد املالية والبشرية، مم مراعاة االقرتاحات الواردة يف الفقرة  اليونسكو نتيجة
 اجلزت األول". ١٨م ت/١٩٠من الوثيقة 

 القرار المقترح

 القرار التايل: اعتمادم، قد يرغب اللس التنفيذي يف بناًت على ما تقدّ  -١١

 إن اللس التنفيذي،

 ،(أوًال) ١٨م ت/١٩٠ هقرار ب إذ يذّكر - ١

 ،١٤ت/إعالم م ١٩١واجلزت األول  ١٤ت/ م١٩١الوثيقتني  وقد درس - ٢

 .مامبضمو� حييط علماً  - ٣

tFOMB� œUF� ‚—Ë vK� WIO�u�« Ác� XF�� 



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 

191 EX/14 Part II 
 الثانيالجزء  ١٤م ت/١٩١ 
  
 ٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٤البند 

 ٢ من الفئة والمراكزالمعاهد 

 الثانيالجزء 

 اقتراح إنشاء معهد دولي لهندسة الزالزل وعلم الزالزل الهندسي
 ،سكوبيهبجامعة "القديسين كيريلس وميثوديوس" في 

 بجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 الملخص
تتضمن هذه الوثيقة تقرير املديرة العامة الذي تقّيم فيه جدوى االقرتاح الذي قدمته حكومة مجهورية مقدونيا 

جبامعة "القديسني كرييلس  ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيدويل هلإنشاء معهد اليوغسالفية السابقة بشأن 
يعمل حتت رعاية اليونسكو. وتوضح الوثيقة خلفية االقرتاح وطبيعته  ٢اً من الفئة معهد، بوصفه سكوبيهوميثوديوس" يف 

وتتماشى دراسة اجلدوى ومشروع  يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢من الفئة  كمعهدوالنتائج املتوقعة من قبول املعهد  
) تعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢(من الفئة  معاهدملبادئ واخلطوط التوجيهية اخلاصة بإنشاء االتفاق املقرتح، مع ا

 ١٠٣م/٣٥وتصويب) اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار  ٥م/٣٢والواردة يف االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة (الوثيقة 
 اليونسكو ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة بشأن الذي اعتمده يف دورته اخلامسة والثالثني. ويرد نص االتفاق بني

 التايل: اإللكرتوينعلى العنوان املعهد هذا 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/disaster-preparedness-and-mitigation/. 

تاريخ  ٢يعرض امللحق  ، بينما٢٠١٢مايو ليت أجريت يف أيار/هلذه الوثيقة أهم نتائج دراسة اجلدوى ا ١ويعرض امللحق 
، فيتناول املعلومات املالية املقدمة من ٣هذه العالقات. أما امللحق املقرتح ومسار تطور واملعهد العالقات بني اليونسكو 

بالفعل املعهد أمساء اجلامعات ومعاهد البحوث والوكاالت احلكومية اليت يضطلع  ٤املقرتح، ويعرض امللحق املعهد 
على الصعيدين اإلقليمي  وبصورة متواترة واعتيادية بالتعاون معها وبالتفاوض بشأن التعاون معها أو يزمع التعاون معها

 والدويل.

 اآلثار املالية واإلدارية. ١٩وتتناول الفقرة 

 .٣١اإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/disaster-preparedness-and-mitigation/
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 المقدمة -أوالً 

 اهلندسيندسة الزالزل وعلم الزالزل هل اقرتحت حكومة مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة إنشاء املعهد الدويل - ١
يعمل حتت رعاية اليونسكو ويركز على  ٢من الفئة معهدًا ، بوصفه هسكوبيجبامعة "القديسني كرييلس وميثوديوس" يف 
 االستعداد ملواجهة الكوارث واحلد من آثارها.

إىل وقد كرر رئيس مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، السيد جور  إيفانو،، أثناء الزيارة اليت قام با  - ٢
، اإلعراب للمديرة العامة لليونسكو، السيدة إيرينا بوكوفا، عن اهتمام بالده ٢٠١١اليونسكو يف تشرين الثاين/نوفمرب 

معاهد من معهداً  جبامعة "القديسني كرييلس وميثوديوس" ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيهل البالغ جبعل املعهد الدويل
و. وقدم إىل املديرة العامة شرحًا مستفيضًا لتاريخ املعهد وقدراته الكامنة مشريًا إىل أن يعمل حتت رعاية اليونسك ٢الفئة 

 بإمكان هذا املعهد، إذا ما مت قبوله يف هذه الفئة، أن يفيد جممل املنطقة من خالل العمل حتت رعاية اليونسكو.

وغسالفية السابقة، بصورة رمسية، ، قدمت حكومة مجهورية مقدونيا الي٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٢٣ويف  - ٣
تعمل  ٢اقرتاحاً مفصًَّال يف هذا الشأن ينسجم مع االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة اخلاصة بإنشاء وتشغيل مراكز من الفئة 

والثالثني يف دورته اخلامسة  وتصويب واليت وافق عليها املؤمتر العام ٢٢م/٣٥حتت رعاية اليونسكو، والواردة يف الوثيقة 
 ).١٠٣م/٣٥(القرار 

واستناداً إىل العرض التفصيلي، أجرت املديرة العامة دراسة اجلدوى الالزمة بغية تأكيد املعلومات املقدمة فيه وتقييم  - ٤
على وجه التحديد، وأهدافه واسرتاتيجياته ومسألة ربطه مع شبكة من املؤسسات األخرى مبا يتماشى املعهد نطاق عمل 
 نظر اليونسكو.مع وجهة 

 المقترح المعهدالنظر في جدوى  - ثانياً 

 لمحة عامة عن االقتراح

 وتصويب. ٢٢م/٣٥لقد تناولت دراسة اجلدوى املستلزمات احملددة يف الوثيقة  - ٥

 ٢المقترح من الفئة المعهد أهداف ومهام 

، منذ أن أنشئ كرييلس وميثوديوسالقديسني   جبامعة ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيهل فتئ املعهد الدويل ما - ٦
، يبذل جهودًا كبرية للحد من خماطر الكوارث. وتتمثل األولوية االسرتاتيجية لربناجمه يف محاية أرواح البشر ١٩٦٥يف عام 

رث الطبيعة والنظم التكنولوجية وغريها من املمتلكات، واحلد من األضرار املادية واالقتصادية اليت تلحقها الزالزل والكوا
االقتصادية. وتندر  مجيع األنشطة يف إطار احلد من آثار الكوارث والتأهب واالستعداد  - األخرى بالنظم االجتماعية

ملواجهتها وتوفري تشريعات متسقة وإتاحة املوارد البشرية املهنية وغري ذلك من القدرات الالزمة للتنمية املستدامة. ويسهم 
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ووكاالتا يف جمال إدارة األزمات، ومع األوساط واملنظمات األكادميية والعلمية الدولية ومع  تعاون املعهد مع احلكومة
 وسائل اإلعالم إسهاماً كبرياً يف بناء ثقافة الصمود.

للبحوث والتدريب بشأن املوارد اخلاصة باحلد من آثار الكوارث  املقرتح كهيئة دولية وإقليميةاملعهد وسيعمل  - ٧
واالستعداد ملواجهتها. وسريكز عمله بصورة رئيسية على إجراء البحوث وتوفري التدريب املهين وتقدمي املشورة بشأن 

. وتبني الفقرات السياسات وتيسري نقل التكنولوجيا وتشجيع التعاون وتبادل اخلربات على الصعيدين الدويل واإلقليمي
 املقرتح والنطاق العام لننشطة املزمع االضطالع با:املعهد التالية بإجياز أهدا، 

أنشطة خاصة بالبحو والتطوير يف الاالت الرئيسية هلندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسي بغية اإلسهام يف  )١(
 تكوين فهم أفضل ملخاطر الزالزل؛

تنفيذ مجلة  - سياسات للحد من خماطر الكوارث والتخفيف من آثارها يف رسم اتمساعدة احلكوم )٢(
أنشطة، من بينها أنشطة تتعلق مثًال مبراقبة النشاط الزلزايل وبالتنبؤ باحتماالت الكوارث، وتقييم احتياجات 
أوضاع ما بعد الكوارث، وإجراء عمليات حصر لنضرار، وتنظيم بعثات الستطالع الوضع يف حاالت ما 

الكوارث، وتقييم اخلسائر املادية والوظيفية واالقتصادية، وتقييم اآلثار االجتماعية للكوارث والتخطيط  بعد
لتدابري وأنشطة االستجابة ألوضاع الكوارث ولإلنعاش وإعادة التنمية، ومحاية املناطق املنكوبة بالكوارث من 

 أخطار الزالزل.

ستوى اجلامعي وما بعد اجلامعي يتيح احلصول على شهادة توفري تعليم عال دويل على امل - التعليم )٣(
 املاجستري والدكتوراه يف جمال هندسة الزالزل؛

تقدمي تدريب من أجل نقل املعار، يف جمال هندسة الزالزل، مبا يف ذلك إىل األكادمييني واملهنيني الشباب  )٤(
 من البلدان النامية؛

 وحتسني القواعد التنظيمية واملعايري واملدونات التقنية؛ إعداد وتطبيق )٥(

إعداد  - إجراء اختبارات يف املختربات وامليدان من أجل حتديد األساس التقين للحد من خماطر الزالزل )٦(
 أساليب وتقنيات جتريبية للتحقق من أداء البىن املعرضة للزالزل واالنفجارات والرياح، إخل؛

رء املخاطر وتوعية التمع عن طريق تنظيم حلقات عمل وحلقات تدارس ونقاشات وغري ترويج ثقافة د )٧(
ذلك من الفعاليات، ومن خالل املطبوعات أيضاً. وقد استضا، املعهد عدة مؤمترات دولية، وكان من 

لذي ُعقد األمثلة البارزة على ذلك حتضري واستضافة وعقد املؤمتر األورويب الرابع عشر عن هندسة الزالزل، ا
 مشارك من خمتلف أحناء العامل؛ ١٠٠٠. وقد حضر هذا االجتماع اهلام زهاء ٢٠٠٠يف أوهريد يف عام 
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 خربات استشارية، دراسات خرباء، مشورة تقنية، إخل؛ - تقدمي خدمات )٨(

االخنراط يف شراكات وشبكات دولية وإقليمية مكرسة جلمع ونشر املعلومات واملعار، املناسبة عن  )٩(
 املخاطر، وعن جوانب سرعة التأثر، وقدرات احلد من املخاطر، وتغري املناخ.

بتحقيق أهدافه  كرييلس وميثوديوسالقديسني   جبامعة ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيهل ويضطلع املعهد الدويل - ٨
 وتنفيذ أعماله بفضل موارده البشرية اليت تتمتع بكفاءة عالية ومبستوى تعليمي رفيع، وبفضل بىن أساسية حديثة للبحوث.

 المعهداسم 

جبامعة  ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيهل هو: املعهد الدويل ٢الفئة معاهد من املعهد سيكون اسم هذا  - ٩
 يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢من الفئة  معهد - وميثوديوس""القديسني كرييلس 

 الوضع القانوني الحالي

املعهد العلمي احلكومي هلندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسي  "القديسني كرييلس وميثوديوس"أنشأ جملس جامعة  -١٠
) بغية تنظيم حبوث وأنشطة تدريبية علمية يف جمال ١٩٦٥أيار/مايو  ٢٧املؤرخ يف  2/1-01(القرار  ١٩٦٥يف عام 

هندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسي. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن إقامة املعهد ومسار تطوره التارخيي 
 هلذه الوثيقة. ٢يف امللحق 

مستقًال عن  قديسني كرييلس وميثوديوس"جبامعة "ال ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيهل سيكون املعهد الدويل -١١
اليونسكو ويتمتع يف أراضي مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة باالستقالل الوظيفي الالزم ألداء أنشطته وباألهلية 

غري املنقولة ) اقتناء املمتلكات املنقولة و ٣) اختاذ اإلجراءات القانونية؛ (٢) التعاقد؛ (١القانونية الضرورية للقيام مبا يلي: (
) اقتناء كل ما يلزمه ٦) احلصول على مدفوعات لقاء اخلدمات اليت يؤديها؛ (٥( ) تلّقي اإلعانات؛٤والتصر، فيها؛ (

 من وسائل لالضطالع مبهامه.

 مجلس اإلدارة

واإلشرا، عليه جملس إدارة جيتمع يف دورات عادية تُعقد يف آجال منتظمة بواقع مرة واحدة املعهد يتوىل توجيه  -١٢
 ] سنوات ويتألف من:٤على األقل يف كل سنة. وُجيدَّد جملس اإلدارة كل [

 ممثل للمديرة العامة لليونسكو؛ )١(
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من  ٢ة، وفقًا ألحكام الفقرة إخطارًا بالعضوياملعهد ممثل لكل دولة من الدول األعضاء اليت أرسلت إىل  )٢(
وتصويب، واليت أعربت عن االهتمام بأن تكون ممثَّلة يف اللس.  ٢٢م/٣٥الواردة يف الوثيقة  ١٠املادة 

 ومن املتوقع أن يضم جملس اإلدارة أربع دول أعضاء كحد أقصى؛

 ممثلني اثنني للجامعات احلكومية؛ )٣(

 ممثل ألكادميية العلوم والفنون؛ )٤(

 .جبامعة "القديسني كرييلس وميثوديوس" ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيهل مخسة ممثلني للمعهد الدويل )٥(

 وتتمثل املهام الرئيسية للس اإلدارة يف ما يلي: -١٣

 لنجلني املتوسط والطويل؛املعهد إقرار برامج  )١(

يف ذلك االعتمادات اخلاصة جبدول املوظفني وميزانيته، مبا للمعهد املوافقة على خطة العمل السنوية  )٢(
 ومستلزمات البنية األساسية وتكاليف التشغيل؛

، مبا يف ذلك التقييم الذايت الذي ُجيرى كل عامني بشأن املعهددراسة التقارير السنوية اليت يقدمها مدير  )٣(
 اليونسكو؛برنامج يف حتقيق أهدا، املعهد إسهام 

املعهد ئح وحتديد اإلجراءات املالية واإلدارية واإلجراءات املتعلقة بإدارة شؤون موظفي اعتماد القواعد واللوا )٤(
 وفقاً لقوانني البلد؛

، ويف املعهدالبت يف مسألة مشاركة املنظمات الدولية احلكومية اإلقليمية واملنظمات الدولية يف أنشطة  )٥(
من االتفاق  ٧(هـ) من املادة  ٢املذكور يف الفقرة مسألة قبول عضويتها يف جملس اإلدارة، على النحو 

 وتصويب؛ ٢٢م/٣٥النموذجي الوارد يف الوثيقة 

 ؛جبامعة "القديسني كرييلس وميثوديوس" ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيهل تعيني مدير املعهد الدويل )٦(

 وعلى أساليب عمله.املعهد املوافقة على اسرتاتيجية تنمية  )٧(

 يف إطار عمل جملس اإلدارة، وفقاً للتشريعات الوطنية.املعهد وحتدَّد األشكال التنظيمية األخرى إلدارة شؤون  -١٤

لليونسكو بأ�ا ستتخذ اإلجراءات الالزمة لتحويل  وقد أكدت حكومة مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، -١٥
من  ٢من الفئة  معهدإىل  امعة "القديسني كرييلس وميثوديوس"جب ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيهل املعهد الدويل

 ) تقدمي مسامهة مالية إضافية.٢) تطويع الوضع القانوين للمعهد، و (١اليونسكو، ومن ذلك مثالً (معاهد 
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 المسائل المالية

حاليًا مبرافق  وميثوديوس"جبامعة "القديسني كرييلس  ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيهل يتمتع املعهد الدويل -١٦
(مكاتب وخمتربات) قائمة يف أربعة مبان وبتجهيزات إلجراء حبوث وتقدمي التعليم والتدريب وإقامة حلقات التدارس 

مستخدماً) على باحثني وتقنيني  ٨٠وبتسهيالت خاصة بتكنولوجيات املعلومات واالتصال. ويشتمل موظفو املعهد (
 وإداريني.

اين وتكاليف التشغيل، عن طريق تكاليف أنشطة املعهد ومرتبات موظفيه وتكاليف صيانة املبوجتري تغطية  -١٧
 يلي: ما

 حكومة مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، من خالل برامج وزارة الرتبية والعلوم؛ )١(

 عوائد اخلدمات اليت يؤديها؛ )٢(

 مشروعات متوهلا مؤسسات وطنية ودولية. )٣(

بوصفه  جبامعة "القديسني كرييلس وميثوديوس" ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيهل إلنشاء املعهد الدويل ومراعاة -١٨
يعمل حتت رعاية اليونسكو، فإن حكومة مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة مستعدة لتغطية  ٢من الفئة معهدًا 

 ).٣لحق التكاليف اإلضافية اليت تنجم عن تنفيذ أنشطة إضافية (امل

 اآلثار المالية واإلدارية بالنسبة لليونسكو

كما أ�ا غري مسؤولة عن تشغيله وإدارته، ولن تقدم املعهد ال تقع على عاتق اليونسكو أي التزامات مالية جتاه  -١٩
مسامهة اليونسكو لتأمني حضور ممثل املنظمة يف  دعمًا ماليًا ألي أغراض إدارية أو مؤسسية. وسو، ُتستخدم

 .املعهداالجتماعات النظامية للس إدارة 

إذا اعتربتا للمعهد مشروعات حمددة و أن تقدم مسامهات لتنفيذ أنشطة/بيد أن من املفهوم أن بإمكان اليونسك -٢٠
 أقرتا اهليئتان الرئاسيتان لليونسكو. متوافقة مع أولويات برنامج املنظمة وإذا كانت مدرجة يف امليزانية اليت

 بأهداف اليونسكو وبرامجها المعهدعالقة أنشطة  - ثالثاً 

 مجاالت التعاون مع اليونسكو

مع اليونسكو إلعداد أنشطة يف جمال احلد من خماطر الكوارث، وجمال التعليم والبحوث املعهد سو، يتعاون  -٢١
يف أنشطة اليونسكو الرامية إىل بناء القدرات الوطنية واإلقليمية والدولية  ألغراض احلد من خماطر الكوارث، ولإلسهام

 للحد من خماطر الكوارث.
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 عالقة أنشطة المعهد بأهداف اليونسكو وبرامجها

ما يندر  منها يف  ال سيمااملقرتح اليونسكو يف تنفيذ عدة أهدا، من أهدا، الربنامج، و املعهد سو، يساعد  -٢٢
املتمثل يف تسخري املعار، والسياسات العلمية  ٢لرئيسي الثاين اخلاص بالعلوم الطبيعية، واهلد، الشامل إطار الربنامج ا

 ألغراض التنمية املستدامة.

 وجيري التشديد بوجه خاص على تنفيذ اهلدفني االسرتاتيجيني التاليني لربنامج اليونسكو: -٢٣

 آثارها (اهلد، االسرتاتيجي اخلامس للربنامج)؛ اإلسهام يف االستعداد ملواجهة الكوارث وختفيف )١(

تعزيز السياسات وبناء القدرات يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (اهلد، االسرتاتيجي الرابع  )٢(
 للربنامج).

 املقرتح يف اجلهود اليت تبذهلا اليونسكو على صعيد العمل املشرتك بني القطاعات يف جمالاملعهد كما سيسهم  -٢٤
تعليم العلوم من أجل احلد من آثار الكوارث الطبيعية، وهي جهود تشجع على إدرا  التعليم اخلاص باحلد من آثار 

 الكوارث، يف مناهج التعليم الثانوي يف البلدان املعرضة للمخاطر الطبيعية.

سكو يف سبيل توفري تعليم جيد املقرتح انسجامًا تامًا مع اجلهود اليت تبذهلا اليونللمعهد وينسجم اهلد، الثالو  -٢٥
بد، سد الفجوة املوجودة يف التعليم  - للجميع من خالل بناء القدرات والتعليم يف جمال العلوم األساسية والتطبيقية

والتدريب يف مضمار هندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسي. ويرتبط هذا اهلد، ارتباطًا وثيقًا بالربنامج الرئيسي األول 
(تأمني التعليم اجليد للجميع والتعلم مدى احلياة)، وباهلد، االسرتاتيجي  ١يف سياق اهلد، الشامل  -لرتبية اخلاص با

الثاين للربنامج، وهو استحداث السياسات والقدرات واألدوات اليت تؤمن التعليم للجميع والتعلم مدى احلياة، وتعزيز 
 التعليم من أجل التنمية املستدامة.

املقرتح ارتباطًا وثيقًا أيضًا بالربنامج الرئيسي الرابع اخلاص بالثقافة، وذلك من خالل للمعهد د، الرابع ويرتبط اهل -٢٦
اإلسهام يف تنفيذ برامج مركز اليونسكو للرتاث العاملي ويف اجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي يف جمال 

 املباين التارخيية من آثار الزالزل.النهو  املتكاملة حلماية املواقع و 

بوصفه  جبامعة "القديسني كرييلس وميثوديوس" ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيهل وسو، يعمل املعهد الدويل -٢٧
، كهيئة تضطلع بأنشطة للبحوث والتعليم والتدريب وتبادل املعار، وأفضل ٢اليونسكو من الفئة معاهد من معهدًا 

كمعهد املمارسات بني خمتلف املؤسسات األكادميية والتعليمية يف جمال هندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسي. وسيعمل 
ك على حنو يتجاوب متاماً مع أولويات اليونسكو فيما رفيع املستوى يعىن باالستعداد ملواجهة الكوارث وختفيف آثارها وذل
 ونشر املعلومات العلمية وتوعية اجلمهور. خيص اإلسهام يف مقاومة الكوارث بفضل املعار، العلمية والتعليم
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يف حتقيق  جبامعة "القديسني كرييلس وميثوديوس" ندسة الزالزل وعلم الزالزل اهلندسيهل وسيسهم املعهد الدويل -٢٨
هدا، االسرتاتيجية لربنامج اليونسكو بالتضافر مع برامج وأطر عمل دولية أخرى تابعة لليونسكو، مثل الربنامج الدويل األ

الزالزل يف منطقة شرق البحر املتوسط، وبرنامج  التخفيف من اخلسائر النامجة عنللحد من كوارث الزالزل، وبرنامج 
الزالزل يف التخفيف من اخلسائر النامجة عن نطقة مشال آسيا، وبرنامج الزالزل يف م التخفيف من اخلسائر النامجة عن
 الزالزل يف منطقة جنوب آسيا.التخفيف من اخلسائر النامجة عن منطقة آسيا الوسطى، وبرنامج 

 تأثير عمل المعهد على المستويين الدولي واإلقليمي

للبحوث والتدريب بشأن املوارد اخلاصة باالستعداد ملواجهة  املقرتح كهيئة دولية وإقليميةاملعهد سو، يعمل  -٢٩
الكوارث وختفيف آثارها. وسو، يتعاون مع اجلامعات ومعاهد البحوث والوكاالت احلكومية اليت تعمل يف جمال احلد من 

تيبات تعاونية ، يف هذا الصدد، يف استحداث تر املعهدخماطر الكوارث على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل. وسيستمر 
مناسبة مع املعاهد اإلقليمية والدولية اليت تضطلع بأنشطة للبحو والتطوير يف جمال احلد من خماطر الكوارث. ويعرض 

بالفعل وبصورة املعهد هلذه الوثيقة معلومات عن اجلامعات ومعاهد البحوث والوكاالت احلكومية اليت يضطلع  ٤امللحق 
 معها وبالتفاوض بشأن التعاون معها على الصعيدين اإلقليمي والدويل.متواترة واعتيادية بالتعاون 

 النتائج المنشودة من مساهمة اليونسكو

ستقوم اليونسكو عند االقتضاء بتقدمي املساعدة التقنية على أيدي خربائها، وبإسداء املشورة بشأن السياسة العامة  -٣٠
ولتيسري إقامة الشراكات املعهد جهودًا حثيثة لرتويج أنشطة  . وستبذل اليونسكو أيضاً املعهديف جماالت اختصاص 

املعهد يف تعبئة موارد خارجة عن امليزانية، ويف حتقيق أهدا، املعهد والتعاون مع بلدان أخرى يف املنطقة، كما ستساعد 
راكز ومعاهد االمتياز على الصعيد العاملي، ومع م ٢ من خالل تعزيز التعاون مع شركائها ومع مراكز اليونسكو من الفئة

 األخرى.

 مشروع القرار املقرتح

 على ضوء ما تقدم، قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد قرار جيري نصه على النحو التايل: -٣١

 إن اللس التنفيذي،

 ،٤إىل  ١اجلزء الرابع ومالحقها من  ١٨م ت/١٩٠الوثيقة  وقد درس - ١

باالقرتاح الذي قدمته حكومة مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة إلنشاء معهد دويل هلندسة  يرحب - ٢
من الفئة معهداً ، بوصفه سكوبيه"القديسني كرييلس وميثوديوس" يف  الزالزل وعلم الزالزل اهلندسي جبامعة

 املتعلقةالتوجيهية  واملبادئسرتاتيجية املتكاملة والشاملة لال وذلك وفقاً يعمل حتت رعاية اليونسكو،  ٢
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)، كما ورد بيا�ا يف ملحق الوثيقة ٢بإنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 ؛١٠٣م/٣٥قراره  يفاملؤمتر العام  ووافق عليهاوتصويب،  ٢٢م/٣٥

عهد الدويل هلندسة الزالزل وعلم بأن يوافق املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني على إنشاء امل ويوصي - ٣
، جبمهورية مقدونيا اليوغسالفية سكوبيه"القديسني كرييلس وميثوديوس" يف  الزالزل اهلندسي جبامعة

ن للمديرة العامة بتوقيع االتفاق يعمل حتت رعاية اليونسكو، وبأن يأذ ٢من الفئة معهدًا السابقة، بوصفه 
 املعد هلذا الغرض.
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ANNEX I 

MAIN RESULTS OF THE FEASIBILITY STUDY UNDERTAKEN IN MAY 2012 

1. The feasibility study shows that there is sound justification for the establishment of the 
International Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, IZIIS, University 
“Ss. Cyril and Methodius” as a category 2 institute under the auspices of UNESCO.  

2. The risks that UNESCO could incur in the establishment of the proposed institute as a 
category 2 institute would be low, due primarily to the strong support and commitment of the 
Former Yugoslav Republic of Macedonia Government – both financially and logistically –, as it has 
been stated by the Former Yugoslav Republic of Macedonia President, and secondly due to the 
historical links between UNESCO and the proposed institute. 

3. The proposed activities of the institute are of great interest to UNESCO and are consistent 
with the Organization’s mandate to promote scientific research, education and training as a driver 
for development. This proposal is also in line with the UNESCO’s Strategic Programme Objectives 
in the Organization’s Medium-Term Strategy for 2008-2013 which include a distinct objective on 
“Contributing to Disaster Preparedness and Mitigation”.  

4. During the extensive consultative process with IZIIS, it has become clear that such an 
initiative is timely and will contribute to strengthen the understanding of the risks posed by 
earthquakes in the region and worldwide, and, would help fill a gap for research and training in 
engineering sciences, especially in disaster risk reduction.  

5. The above viability of the proposed institute under the auspices of UNESCO is therefore 
strong. The category 2 institute will be associated with UNESCO, but it is legally external to the 
Organization, enjoying legal and functional autonomy. Hence, UNESCO is not legally responsible 
for it and it shall bear neither responsibility nor liabilities of any kind, be they managerial, financial 
or otherwise. 
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ANNEX II 

ESTABLISHMENT AND HISTORICAL DEVELOPMENTS OF THE INSTITUTE OF 
EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING SEISMOLOGY 

1. In the early hours of 26 July 1963, Skopje was struck by a major earthquake, causing 
substantial humanitarian and economic losses. More than 1,070 citizens perished and the direct 
economic losses were estimated in about 1.8 points of the GDPs. On 14 October of the same year, 
the United Nations General Assembly unanimously resolved to comply with the Yugoslav 
Government’s request and appeal for “technical assistance in meeting the destroyed city’s long-
term needs”.  

2. The unifying element of all national and international activities for the repair and 
reconstruction of Skopje was the establishment of an International Consultative Board, jointly 
appointed by the United Nations and the Government of Yugoslavia. At its first meeting held in 
Skopje from 26 to 31 March 1964, the Board highlighted the need for a national institution aiming 
at education, training and research in the field of earthquake engineering and engineering 
seismology. 

3. The University “Ss. Cyril and Methodius” of Skopje established an Initiative Council in charge 
of defining the goals and future activities of such a national institution and preparing the installation 
of a specialized institute in the University. The terms of reference were the following: 

(i) to organize scientific research in engineering seismology, earthquake engineering and 
related fields; 

(ii) to organize postgraduate studies for the degree of master of technical sciences in 
earthquake engineering and engineering seismology; 

(iii) to establish an international cooperation oriented towards the exchange of knowledge 
and experience; 

(iv) to provide professional assistance for the repair and reconstruction of Skopje. 

4. As at that time the Institute had no staff trained in the appropriate fields, it was also 
recommended to provide international assistance to the Institute and more precisely: 

(i) to engage a number of scientists from leading institutions in the world for giving 
lectures at the postgraduate level and assisting in organizing scientific research and 
studies; 

(ii) to provide means for training and education of the Institute staff abroad in centres 
specializing in the appropriate fields;  

(iii) to provide the basic equipment for research and educational activities. 

5. A working group of Yugoslav and international experts was convened by UNESCO. 
According to its proposals, the International Consultative Board took the following resolutions: 

(i) The Institute of Seismology and Engineering Seismology should be established as an 
independent scientific institution within the University of Skopje (later the name was 
changed to “Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology”). 

(ii) The Institute should direct its activities, in a first stage, towards research related to the 
reconstruction of Skopje and towards education and training of engineers in the field of 
earthquake resistant design and construction. 
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(iii) The Institute should gradually extend its activities over the whole of Yugoslavia and 
abroad and thus assume an international character. 

(iv) The Institute should commence its activities in the first half of 1965.  

6. Based on the recommendations of this Board, the decisions of the Government and the 
Authorities of the City of Skopje and with the extensive support of UNESCO, the Institute of 
Earthquake Engineering, Engineering Seismology and Urban Planning, (presently the Institute of 
Earthquake Engineering and Engineering Seismology, IZIIS, University “Ss. Cyril and Methodius”) 
was established on 26 August 1965. 

7. The creation and the development of the IZIIS was largely helped by an important assistance 
of UNDP and UNESCO provided from the date of the creation of the Institute to 1982, through four 
national projects with a total UNDP input of about US $1,100,000. UNESCO acted as Executing 
Agency for UNDP in these projects. 

8. The Institute commenced its work with a staff of 10 and was housed in a small prefabricated 
building, with no laboratory equipment nor equipment for performing analytical investigations. In 
1968, it moved into one wing of the Civil Engineering Faculty building, and the staff increased to 
about 20. The purchase of a computer created favourable conditions for performing more complex 
analytical research. 

9. The initial mandates of the Institute at the time of its creation were to: 

(i) assist and supervise the post-earthquake reconstruction and development of the 
destructed city of Skopje;  

(ii) provide continuous research in the field of seismology and earthquake engineering for 
qualitative and quantitative understanding of the region seismic environment;  

(iii) develop and adopt seismic design code and related standards and procedures 
indispensable for reconstructing the city of Skopje;  

(iv) assure permanent acquisition of seismological and other relevant data and their 
implementation in the process of design and town planning;  

(v) develop, through regular master degree studies, training of professionals to improve 
planning and design transferring up-to-date methods, procedures and know-how in the 
field.  

10. Later in 1973, the Institute with its own efforts and funds started the construction of a 
Dynamic Testing Laboratory and a materials testing floor, with the equipment for quasi-static tests 
and a one-component seismic shaking-table. The staff increased to fifty, including 25 professional 
engineers or scientists. A strong-motion laboratory was also organized with a network of over 
100 instruments for seismic strong-motion recording, covering the whole of Yugoslavia. A 
laboratory for geophysical and microtremor measurements was also installed. 

11. The many earthquakes which occurred in Yugoslavia and neighbouring countries in the 
period from 1969 to 1979 led to a continuous increase in the Institute staff and equipment, 
including a new computer system. In November 1980, the Institute moved into new premises and 
is now housed in buildings with a total area of about 8,000 sq.m. In 1985, the staff reached 130, 
among which 16 university professors, 25 senior researchers, 40 junior research engineers and 
15 technicians. The total value of the installed equipment has been estimated at US $5 million. 

12. The organization of a regular two-year postgraduate course commenced in 1965. In the 
beginning the lectures were given only by international experts engaged by UNESCO and by 
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professors from the Institute, with periodical engagement of professors from other departments of 
Skopje University. 

13. Following the recommendations and conclusions of the International Consultative Board, the 
Institute paid special attention to international cooperation and has established a permanent 
exchange of knowledge and experience with other leading scientific and educational institutions 
throughout the world. 

14. In document 125 EX/INF.7 entitled “Impact of Activities Implemented by UNESCO at 
National and Regional Level” submitted to the 125th session of the Executive Board of UNESCO, 
UNESCO assistance during the establishment and development of the Institute was described as 
being of significant importance for the following reasons: 

(i) Earthquake engineering as a scientific discipline was not included in educational or 
research programmes in Yugoslavia before the establishment of this Institute. This 
means that, during the first years, the young scientists initiated work in this field, while it 
was developed at a significantly higher level in other countries in the world. Without the 
assigned international experts, it would have been difficult to achieve the high level of 
the postgraduate course in the Institute. 

(ii) Through the educational process in which the Institute staff was gradually engaged, 
their continuous education, training and improvement of experience were also 
achieved. 

(iii) The international experts transferred their knowledge and experience in research 
methods, so that at the later stage the Institute staff could independently carry out the 
scientific projects financed by the Former Yugoslav Government or other national or 
international organizations. The international experts constantly increased the level of 
education and research in the Institute by transferring the latest scientific achievement 
in the world. 

(iv) The training and specialization of the young Institute scientists was directed towards 
education and acquainting with the activities and research programmes of leading 
institutions in the world. The contacts of the Institute’s young staff during their 
specialization abroad with the experts of the different countries were continued and 
developed. This resulted in close scientific co-operation on joint research projects. 

(v) UNESCO funds allotted to equipment were used to create a basis for further 
development of the Institute. A great part of the purchased equipment was used in the 
educational programmes carried out in the Institute. 
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ANNEX IV 

LIST OF UNIVERSITIES, RESEARCH INSTITUTES AND GOVERNMENT AGENCIES WITH 
WHOM THE INSTITUTE OF EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING 

SEISMOLOGY HAS ALREADY USUAL AND FREQUENT COOPERATION  
AND WITH WHOM COOPERATION IS BEING NEGOTIATED OR FORESEEN  

AT REGIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL 

A. COOPERATION THAT HAS BEEN REALIZED SO FAR: 

UNIVERSITIES: 

At regional level: 

1. University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana, Slovenia 
2. University of Maribor , Slovenia 
3. Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria 
4. University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, UACEG, Sofia, Bulgaria 
5. Polytechnic University of Tirana, Civil Engineering Faculty, Tirana, Albania 
6. University of Patras, Greece 
7. Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Greece 
8. National Technical University of Athens, Greece 
9. University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Geophysics, Zagreb, Croatia 
10. University of Osijek, Croatia 
11. University of Novi Sad, Serbia 
12. University of Nish, Serbia; 
13. University of Belgrade, Serbia 
14. University of Montenegro, Podgorica, Montenegro; 
15. University of Banja Luka, Serb Republic, Bosnia and Herzegovina 
16. University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina 
17. Technical University “Gheorghe Asachi”, Iasi, Romania 

At International level: 

1. University of Trieste, Department of Earth Science, Trieste, Italy 
2. University La Sapienza, DiSG, Rome, Italy 
3. Universita degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italy 
4. Universitá degli Studi di Trento, Italy 
5. University of Pavia, Italy 
6. University of Padova, Italy 
7. University of Ruhr, Bochum, Germany 
8. RWTH Aachen University (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen), 

Aachen , Germany 
9. Universität Kassel, Germany 
10. University of Stuttgart, Germany 
11. Universitat Bergakademie Freiberg, Germany 
12. University of Humboldt, Berlin, Germany 
13. University of Geneva, Switzerland 
14. Technical University of Istanbul, Turkey 
15. Bogazici University, Turkey 
16. Middle East Technical University, Turkey 
17. Academy of Science-Slovakia 
18. Department of Civil Engineering, Imperial College, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 
19. University of Bath, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

http://www.auth.gr/home/index_en.html
http://www.unina.it/index.jsp
http://portale.unitn.it/ateneo/homepage.do?activeLanguage=en
http://www.uni-kassel.de/uk/
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20. University of Cambridge, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
21. University of Oxford, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
22. University of Utrecht, The Netherlands 
23. University of Southern California, United States of America 
24. UE Berkeley, California, United States of America  
25. University of Ilinois, United States of America 
26. University of Stanford, United States of America 
27. National Autonomous University of Mexico, Institute of Engineering, Mexico City, 

Mexico 
28. The University of Tokyo, Japan 
29. University of Dalian, PR China 
30. Université Laval, Quebec City, Quebec, Canada 
31. Tsukuba University, Tsukuba, Japan; 
32. University of Kyoto, Japan 
33. Sendai University, Sendai, Japan 
34. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology IIEES, Tehran, Iran 
35. University of Engineering and Technology, Peshawar, Pakistan 
36. Rajasthan Institute of Engineering & Technology, Bhankrota, Jaipur 

RESEARCH INSTITUTES: 

1. Joint Research Centre – European Laboratory for Structural Assessment – ELSA, 
Ispra, Italy 

2. European Centre for Training and Research in Earthquake Engineerin EUCENTRE 
Pavia, Italy 

3. Eartquake Planning and Protection Organization, EPPO, Agiou Georgiou 5, 
Patriarchika Pylaias, 5535 Thessaloniki, Greece 

4. Commission of the European Communities. Directorate General Joint Research 
Centre. JRC, Belgium 

5. International Research Institute of Stavanger, Norway 
6. Earthquake Engineering Research Centre – EERC, Department of Civil Engineering, 

University of Bristol, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
7. The Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisbon, Portugal 
8. Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica, Italy 
9. Institut Francais des Sciences et Technologies des Transports, de L’Amenagement et 

des Reseaux, France 
10. The Getty Conservation Institute, GCI, United States of America 
11. Institute of Engineering Mechanics, CEA, Harbin, China 
12. National Research Institute of Astronomy and Geophysics, (NRIAG), Helwan, Egypt 
13. National Earthquake Engineering Center, Algeria  

GOVERNMENT AGENCIES: 

1. Institute of Engineering Mechanics, China Earthquake Administration, China (MoU) 
2. Abu Dhabi Municipality, Town Planning Sector, Spatial Data Division, UAE 
3. Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), Germany, (under DYNET 

SEEFORM Stability Pact Project) 
4. Ministry of Foreign Affairs, The Hague; Cultural, Education and Research Department, 

The Netherlands 
5. Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, France 
6. Council of Europe Development Bank, CEB, Paris, France 
7. Royal Observatory of Belgium, Bruxelles, Belgium 
8. National Earthquake Engineering Center, Algeria  
9. National Institute of Meteorology, Tunis, Tunisia 
10. Scientific Research Council, Building Research Center, Baghdad, Iraq 

http://www.eucentre.it/
http://www.lcpc.fr/?page=sommaire&id_rubrique=68
http://www.lcpc.fr/?page=sommaire&id_rubrique=68
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11. Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy Environmental Agency of the 
Republic of Slovenia, Department of Seismology and Geology, Slovenia 

12. Ministère de l'énergie et de l'exploitation minière, Pristina, territoire du Kosovo 
administré par les Nations Unies 

13. Agence de protection de l'environnement du Kosovo, territoire du Kosovo administré 
par les Nations Unies 

INTERNATIONAL AGENCIES AND OTHER ORGANIZATIONS 

1. International Committee for Monuments and Sites (ICOMOS) 
2. International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) 
3. European and Mediterranean Major Hazards Agreement 

POSSIBLE FUTURE COOPERATİON: 

1. Resonance Ingenieurs-Conseils SA, 21 rue Jacques Grosselin, CH-1227 Carouge 
(Geneva), Switzerland  

2. University of Basilicata – DiSGG, Campus Macchia Romana, 85100 - Potenza, Italy 
3. Arsenal Research, Giefinggasse 2, 1210 Wien, Austria 
4. Universidad de Castilla-La Mancha, Avda. Camillo Jose Cela s/n, 13071 Ciudad Real, 

Spain 
5. CEA, Centre de Cadarache, DTAP/SCP, 13107 Saint-Paul-Lez-Durance, FRANCE  
6. Instituto Superior Tecnico, Engenharia Civil, Av.Rovisco Pais, 1096 Lisboa Codex, 

Portugal 
7. Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Piazza Leonarda da Vinci 

32, 20133 Milano, Italy 
8. Earthquake and Forensic Seismology and Geomagnetism Programme, British 

Geological Survey, Murchison House, West Mains Road, Edinburgh EH9 3LA, United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  

9. National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, Japan 
10. Indian Institute of Technology, India 
11. National Center for Research on Earthquake Engineering, Taiwan 
12. Nanyang Technological University, Singapore 
13. Russian National Committee for Earthquake Engineering, Russia 
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ANNEXE I 

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ ENTREPRISE EN MAI 2012 

1. Il ressort de l'étude de faisabilité que la création de l'Institut international de génie sismique 
et de sismologie appliquée au sein de l'Université Saints-Cyrille-et-Méthode en tant qu'institut de 
catégorie 2 placé sous l'égide de l'UNESCO se justifie pleinement. 

2. Les risques auxquels la création de l'institut en tant qu'institut de catégorie 2 pourrait exposer 
l’UNESCO sont faibles en raison, principalement, de l'appui et de l'engagement solides de  
l'ex-République yougoslave de Macédoine, tant sur le plan financier que logistique, qui a été 
décidé par le Président macédonien et, deuxièmement, des liens historiques unissant l'UNESCO 
et l'institut proposé. 

3. Les activités envisagées pour l'institut présentent un grand intérêt pour l'UNESCO et sont 
conformes au mandat de l'Organisation visant à promouvoir la recherche scientifique, l'éducation 
et la formation comme facteur de développement. Cette proposition répond également aux 
objectifs stratégiques de programme de l'UNESCO énoncés dans la Stratégie à moyen terme de 
l'Organisation pour 2008-2013, dont l'un s'intitule « Contribuer à la préparation et à la mitigation en 
cas de catastrophe ». 

4. La consultation approfondie menée avec l'IZIIS a fait clairement apparaître l’opportunité de 
cette initiative qui contribuera à améliorer la compréhension des risques que représentent les 
tremblements de terre dans la région et dans le monde entier et à combler les lacunes de la 
recherche et de la formation dans le domaine des sciences de l'ingénieur, notamment en matière 
de réduction des risques de catastrophe. 

5. La viabilité de l'institut qu’il est proposé de créer sous l’égide de l’UNESCO est donc 
assurée. Bien qu’associé à l’Organisation, cet institut de catégorie 2 sera juridiquement distinct, 
jouissant d’une autonomie juridique et fonctionnelle. L’UNESCO n’assumera donc, à son égard, 
aucune responsabilité, qu’elle soit managériale, financière ou autre. 
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ANNEXE II 

CRÉATION ET ÉVOLUTION HISTORIQUE DE L'INSTITUT DE GÉNIE SISMIQUE 
ET DE SISMOLOGIE APPLIQUÉE 

1. Le 26 juillet 1963, au petit matin, Skopje était frappé par un terrible tremblement de terre, qui 
causa d'immenses pertes humaines et économiques. Plus de 1070 personnes périrent et on 
estime les pertes économiques directes à près de 1,8 point du PIB. Le 14 octobre de la même 
année, l'Assemblée générale des Nations Unies décida à l'unanimité d'accéder à la demande du 
Gouvernement yougoslave qui sollicitait une aide technique pour répondre aux besoins à long 
terme de la cité détruite. 

2. L'élément fédérateur de l'ensemble des activités nationales et internationales relatives à la 
remise en état et à la reconstruction de Skopje a été la création d'un Conseil consultatif 
international, désigné conjointement par les Nations Unies et le Gouvernement yougoslave. Lors 
de sa première réunion, tenue à Skopje du 26 au 31 mars 1964, le Conseil soulignait la nécessité 
de fonder une institution nationale œuvrant pour l'enseignement, la formation et la recherche dans 
le domaine du génie sismique et de la sismologie appliquée. 

3. L'Université Saints-Cyrille-et-Méthode de Skopje a mis en place un conseil d'initiative chargé 
de définir les objectifs et les futures activités de ladite institution et de préparer l'installation d'un 
institut spécialisé au sein de l'Université, avec le mandat suivant : 

(i) organiser la recherche scientifique en sismologie appliquée, génie sismique et dans 
d'autres domaines connexes ; 

(ii) organiser un troisième cycle d’études universitaires délivrant un master en sciences 
techniques, avec spécialisation en génie sismique et sismologie appliquée ; 

(iii) instaurer une coopération internationale axée sur l'échange de connaissances et 
d'expériences ; 

(iv) apporter une assistance technique pour la remise en état et la reconstruction de 
Skopje. 

4. Comme l'institut ne disposait pas à l'époque de personnel formé dans les domaines 
concernés, il a également été recommandé de lui fournir une aide internationale consistant à : 

(i) inviter un certain nombre de scientifiques appartenant à des institutions renommées du 
monde entier à donner des conférences de troisième cycle et à aider à organiser des 
travaux de recherche et des études scientifiques ; 

(ii) offrir au personnel de l'institut les moyens de suivre des formations et des études à 
l'étranger, dans des centres spécialisés des domaines concernés ; 

(iii) fournir l'équipement indispensable aux activités de recherche et d'enseignement. 

5. Un groupe de travail constitué d'experts yougoslaves et internationaux a été réuni par 
l'UNESCO. À partir de ses propositions, le Conseil consultatif international a pris les décisions 
suivantes : 

(i) l'institut de sismologie et de sismologie appliquée doit être établi en tant qu'institution 
scientifique indépendante au sein de l'Université de Skopje (son nom a été 
ultérieurement changé en « Institut de génie sismique et de sismologie appliquée ») ; 
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(ii) l'institut doit axer ses activités, dans un premier temps, sur les recherches concernant 
la reconstruction de Skopje et sur l'enseignement et la formation destinés aux 
ingénieurs dans le domaine de la conception et la construction parasismiques ; 

(iii) l'institut doit progressivement étendre ses activités à l'ensemble de la Yougoslavie et à 
l'étranger, pour atteindre une envergure internationale ; 

(iv) l'institut doit débuter ses activités au premier semestre de 1965. 

6. Suite aux recommandations du Conseil consultatif et aux décisions du gouvernement ainsi 
que des autorités municipales de Skopje, et grâce au considérable soutien de l'UNESCO, l'Institut 
de génie sismique, de sismologie appliquée et d'urbanisme (aujourd'hui Institut de génie sismique 
et de sismologie appliquée, IZIIS, Université Saints-Cyrille-et-Méthode) a été créé le 26 août 1965. 

7. La création et le développement de l'IZIIS ont été considérablement favorisés par l'aide 
importante fournie par le PNUD et l'UNESCO, depuis la création de l'institut jusqu'en 1982, dans le 
cadre de quatre projets nationaux bénéficiant d'une contribution totale du PNUD d'environ 
1 100 000 dollars. L'UNESCO a exercé la fonction d'agence d'exécution pour le PNUD dans le 
cadre de ces projets. 

8. L'institut a commencé son activité avec un effectif de 10 personnes dans un petit bâtiment 
préfabriqué, sans équipement de laboratoire ni matériel permettant de mener des recherches 
analytiques. En 1968, il a déménagé dans une aile du bâtiment de la faculté de génie civil, et son 
effectif a atteint une vingtaine de personnes. L'acquisition d'un ordinateur a créé les conditions 
favorables à la conduite de recherches analytiques plus complexes. 

9. Les attributions initiales de l'institut au moment de sa création étaient les suivantes : 

(i) assister et superviser la reconstruction et le développement de la ville détruite de 
Skopje après le tremblement de terre ; 

(ii) effectuer des recherches continues dans le domaine de la sismologie et du génie 
sismique en vue d'acquérir une compréhension qualitative et quantitative du milieu 
sismique régional ; 

(iii) élaborer et adopter un code de conception sismique ainsi que des normes et 
procédures en la matière indispensables pour reconstruire la ville de Skopje ; 

(iv) veiller à collecter en permanence des données sismologiques et d'autres données 
pertinentes et à les exploiter au cours du processus de conception et d'aménagement 
urbain ; 

(v) développer, dans le cadre régulier d'un master universitaire, la formation destinée aux 
professionnels en vue d'améliorer la planification et la conception en transmettant les 
méthodes, les procédures et les savoir-faire les plus récents dans le domaine. 

10. Plus tard, en 1973, l'institut a entamé avec ses propres moyens et ses propres fonds la 
construction d'un laboratoire d'essais dynamiques et d'un local d'essai des matériaux, équipé 
d'instruments destiné aux essais quasi-statiques et d'une table vibrante sismique monoaxiale. Les 
effectifs ont été portés à 50, dont 25 ingénieurs ou scientifiques professionnels. Un laboratoire 
pour forte secousse a également été créé et doté d'un réseau de plus de 100 instruments 
d'enregistrement des fortes secousses sismiques, couvrant l'ensemble de la Yougoslavie. Un 
laboratoire de mesures géophysiques et des microsecousses a également été installé. 
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11. Les nombreux tremblements de terre survenus en Yougoslavie et dans les pays voisins 
entre 1969 et 1979 ont entraîné une augmentation constante des effectifs et de l'équipement, 
conduisant notamment à la mise en place d'un nouveau système informatique. En novembre 1980, 
l'institut a déménagé dans de nouveaux bâtiments et il occupe actuellement une surface totale 
d'environ 8 000 m2. En 1985, l’effectif a atteint 130 personnes, dont 16 professeurs d'université, 
25 chercheurs confirmés, 40 ingénieurs assistants de recherche et 15 techniciens. La valeur totale 
de l'équipement installé est estimée à 5 millions de dollars. 

12. Un troisième cycle universitaire régulier sur deux ans a été mis en place en 1965. Au début, 
les premiers cours étaient dispensés uniquement par des experts internationaux engagés par 
l'UNESCO et des professeurs de l'institut, auxquels s'associaient périodiquement des professeurs 
d'autres départements de l'Université de Skopje. 

13. Conformément aux recommandations et aux conclusions du Conseil consultatif international, 
l'institut a accordé une attention particulière à la coopération internationale et a instauré un 
échange permanent de connaissances et d'expériences avec d'autres institutions scientifiques et 
éducatives de renom dans le monde entier. 

14. Selon le document 125 EX/INF.7 concernant l’impact des activités mises en œuvre par 
l'UNESCO aux niveaux national et régional, qui a été soumis au Conseil exécutif de l'UNESCO à 
sa 125e session, l'assistance fournie par l'Organisation au cours de la création et de la mise en 
place de l'institut a revêtu une très grande importance, pour les raisons suivantes : 

(i) avant la création de l'institut, le génie sismique en tant que discipline scientifique ne 
figurait pas dans les programmes de recherche ou d'enseignement en Yougoslavie, ce 
qui signifie que, les premières années, les jeunes scientifiques ont entamé des travaux 
dans ce domaine, alors que ceux-ci en étaient à un stade bien plus avancé dans 
d'autres pays. Sans la présence d'experts internationaux, le troisième cycle spécialisé 
mis en place à l'institut aurait difficilement atteint ce niveau élevé ; 

(ii) grâce au processus éducatif qu'il a progressivement suivi, le personnel de l'institut a 
bénéficié d'une éducation et d'une formation continue et a constamment enrichi son 
expérience ; 

(iii) les experts internationaux ont transmis leur connaissance et leur expérience des 
méthodes de recherche, de façon à ce qu'à terme le personnel de l'institut puisse 
mener de manière indépendante des projets scientifiques financés par le 
gouvernement de l’ex-République yougoslave ou d'autres organisations nationales ou 
internationales. Les experts internationaux ont constamment fait progresser le niveau 
d'éducation et de recherche à l'institut en y apportant les dernières découvertes 
scientifiques du monde entier ; 

(iv) la formation et la spécialisation des jeunes scientifiques de l'institut se sont orientées 
vers l'enseignement et la connaissance des activités et des programmes de recherche 
des plus grandes institutions mondiales. Les contacts des jeunes membres du 
personnel de l'institut avec les experts de différents pays lors de leur spécialisation à 
l'étranger ont été entretenus et renforcés, donnant lieu à une étroite coopération 
scientifique sur des projets de recherche conjoints ; 

(v) les fonds de l'UNESCO alloués à l'équipement ont servi à créer une base pour le 
développement ultérieur de l'institut. Une grande part de l'équipement acheté a été 
utilisée dans le cadre des programmes éducatifs menés à l'institut. 
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ANNEXE III 

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT L'INSTITUT DE GÉNIE SISMIQUE  
ET DE SISMOLOGIE APPLIQUÉE 

Compte du revenu 
Montant moyen sur les cinq 

dernières années 
Année 

2011 2010 2009 2008 2007 

denars euros denars euros denars euros denars euros denars euros denars euros 

Revenus propres 61 400 276 998 378 62 433 657 1 015 181 55 664 892 905 120 62 288 025 1 012 813 56 217 767 914 110 70 397 040 1 144 667 

Revenus provenant du 
gouvernement 18 774 932 305 283  19 862 461 322 967 20 697 682 336 548 19 746 124 321 075 18 728 593 304 530 14 839 802 241 298 

Total 80 175 209 1 303 662 82 296 118 1 338 148 76 362 574 1 241 668 82 034 149 1 333 889 74 946 360 1 218 640 85 236 842 1 385 965 

 
Note :  Dans le revenu total, la part du gouvernement se situe entre 241 298 euros et 336 548 euros, ou 305 283 euros par an en moyenne. 

Veuillez trouver ci-joint les documents originaux utilisés pour établir les données ci-dessus (compte de pertes et profits). 

Compte tenu des fonctions étendues que confère à l'institut sa création en tant qu'institut de catégorie 2 de l'UNESCO, nous avons officiellement 
demandé au gouvernement de Macédoine une augmentation de sa participation à nos revenus de 200 000 euros supplémentaires par an. 
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ANNEXE IV 

LISTES DES UNIVERSITÉS, CENTRES DE RECHERCHES ET ORGANISMES 
GOUVERNEMENTAUX AVEC LESQUELS L'INSTITUT DE GÉNIE SISMIQUE  

ET DE SISMOLOGIE APPLIQUÉE ENTRETIENT DÉJÀ UNE COOPÉRATION HABITUELLE  
ET FRÉQUENTE ET AVEC LESQUELS UNE COOPÉRATION EST EN NÉGOCIATION  

OU PRÉVUE AU NIVEAU RÉGIONAL ET INTERNATIONAL 

A. COOPÉRATION DÉJÀ EN PLACE : 

UNIVERSITÉS : 

Au niveau régional : 

1. Université de Ljubljana, Faculté de génie civil et géodésique, Ljubljana, Slovénie 
2. Université de Maribor, Slovénie 
3. Académie des sciences de Bulgarie, Sofia, Bulgarie 
4. Université d'architecture, de génie civil et de géodésie (UACEG), Sofia, Bulgarie 
5. Université polytechnique de Tirana, Faculté de génie civil, Tirana, Albanie 
6. Université de Patras, Grèce 
7. Université Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Grèce 
8. Université technique nationale d'Athènes, Grèce 
9. Université de Zagreb, Faculté des sciences, Département de géophysique, Zagreb, 

Croatie 
10. Université d'Osijek, Croatie 
11. Université de Novi Sad, Serbie 
12. Université de Nich, Serbie 
13. Université de Belgrade, Serbie 
14. Université du Monténégro, Podgorica, Monténégro 
15. Université de Banja Luka, République serbe, Bosnie-Herzégovine 
16. Université de Tuzla, Bosnie-Herzégovine 
17. Université technique Gheorghe Asachi, Iasi, Roumanie. 

Au niveau international : 

1. Université de Trieste, Département de géologie, Trieste, Italie 
2. Université La Sapienza, DiSG, Rome, Italie 
3. Université de Naples – Frédéric II, Naples, Italie 
4. Université de Trente, Italie 
5. Université de Pavie, Italie 
6. Université de Padoue, Italie 
7. Université de la Ruhr, Bochum, Allemagne 
8. Université technique de Rhénanie-Westphalie (Rheinisch-Westfälische Technische 

Hochschule Aachen), Aix-la-Chapelle, Allemagne 
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9. Universität Kassel, Allemagne 
10. Université de Stuttgart, Allemagne 
11. Universitat Bergakademie, Freiberg, Allemagne 
12. Université d'Humbolt, Berlin, Allemagne 
13. Université de Genève, Suisse 
14. Université technique d'Istanbul, Turquie 
15. Université du Bosphore (Boğaziçi Üniversitesi), Turquie 
16. Université technique du Moyen-Orient, Turquie 
17. Académie des sciences, Slovaquie 
18. Département de génie civil, Imperial College, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
19. Université de Bath, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
20. Université de Cambridge, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
21. Université d'Oxford, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
22. Université d'Utrecht, Pays-Bas 
23. Université de Californie du Sud, États-Unis d'Amérique 
24. Université de Berkeley, Californie, États-Unis d'Amérique 
25. Université de l'Illinois, États-Unis d'Amérique 
26. Université de Stanford, États-Unis d'Amérique 
27. Université nationale autonome du Mexique, Faculté d'ingénierie, Mexico, Mexique 
28. Université de Tokyo, Japon 
29. Université de Dalian, République populaire de Chine 
30. Université Laval, Québec, Canada 
31. Université de Tsukuba, Tsukuba, Japon 
32. Université de Kyoto, Japon 
33. Université de Sendai, Sendai, Japon 
34. Institut international de génie sismique et de sismologie (IIEES), Téhéran, Iran 
35. Université d'ingénierie et de technologie, Peshawar, Pakistan 
36. Institut d'ingénierie et de technologie du Rajasthan, Bhankrota, Jaipur. 

INSTITUTS DE RECHERCHE : 

1. Centre commun de recherche - Laboratoire européen pour l'évaluation des structures  
– ELSA, Ispra, Italie 

2. Centre européen de recherche et de formation en génie sismique (EUCENTRE), Pavie, 
Italie 

3. Organisation de protection et de planification en cas de séisme (EPPO), Agiou 
Georgiou 5, Patriarchika Pylaias, 5535 Thessalonike, Grèce 

4. Commission des communautés européennes, Direction générale du Centre commun 
de recherche (CCR), Belgique  

5. Institut international de recherche de Stavanger, Norvège 
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6. Centre de recherche en génie sismique – EERC, Département du génie civil, 
Université de Bristol, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

7. Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisbonne, Portugal 
8. Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica, Italie 
9. Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des 

réseaux, France 
10. Getty Conservation Institute (GCI), États-Unis d'Amérique 
11. Institut du génie mécanique, CEA, Harbin, Chine 
12. Institut national de recherche en astronomie et géophysique (NRIAG), Helwan, Égypte 
13. Centre national de génie parasismique, Algérie. 

ORGANISMES PUBLICS : 

1. Institut du génie mécanique, Administration chinoise chargée des séismes, Chine 
(MoU) 

2. Ville d'Abou Dhabi, Secteur de l'urbanisme, Division des données géographiques, 
Émirats Arabes Unis 

3. Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), Allemagne, (projet DYNET 
SEEFORM dans le cadre du pacte de stabilité) 

4. Ministère des affaires étrangères, La Haye, Département de la culture, de l'éducation 
et de la recherche, Pays-Bas 

5. Commissariat à l’Énergie atomique et aux énergies alternatives, France 
6. Banque de développement du Conseil de l'Europe, CEB, Paris, France 
7. Observatoire royal de Belgique, Bruxelles, Belgique 
8. Centre national de génie sismique, Algérie 
9. Institut national de météorologie, Tunis, Tunisie 
10. Conseil pour la recherche scientifique, Centre de recherche pour la construction, 

Bagdad, Iraq 
11. Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et Agence de 

l'environnement et de l'énergie de la République de Slovénie, Département de la 
sismologie et de la géologie, Slovénie 

12. Ministère de l'énergie et de l'exploitation minière, Pristina, territoire du Kosovo 
administré par les Nations Unies 

13. Agence de protection de l'environnement du Kosovo, territoire du Kosovo administré 
par les Nations Unies. 

INSTITUTIONS INTERNATIONALES ET AUTRES ORGANISATIONS 

1. Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) 
2. Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)  
3. Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA). 

B. FUTURE COOPÉRATION POSSIBLE : 

1. Resonance Ingenieurs-Conseils SA, 21 rue Jacques Grosselin, CH-1227 Carouge 
(Genève), Suisse  
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 تصويب الجزء الثاني

  
 ١١/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٤البند 

 ٢ من الفئة والمراكزالمعاهد 

 الثانيالجزء 

 اقتراح إنشاء معهد دولي لهندسة الزالزل وعلم الزالزل الهندسي
 ،سكوبيهبجامعة "القديسين كيريلس وميثوديوس" في 

 بجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 تصويب
 اجلزء الثاين على النحو التايل: ١٤م ت/١٩١يعّدل امللحق الرابع من الوثيقة 

 
 

B. POSSIBLE FUTURE COOPERATİON: 

1. Resonance Ingenieurs-Conseils SA, 21 rue Jacques Grosselin, CH-1227 Carouge 
(Geneva), Switzerland  

2. University of Basilicata – DiSGG, Campus Macchia Romana, 85100 - Potenza, Italy 
3. Arsenal Research, Giefinggasse 2, 1210 Wien, Austria 
4. Universidad de Castilla-La Mancha, Avda. Camillo Jose Cela s/n, 13071 Ciudad Real, 

Spain 
5. CEA, Centre de Cadarache, DTAP/SCP, 13107 Saint-Paul-Lez-Durance, FRANCE  
6. Instituto Superior Tecnico, Engenharia Civil, Av.Rovisco Pais, 1096 Lisboa Codex, 

Portugal 
7. Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Piazza Leonarda da Vinci 

32, 20133 Milano, Italy 
8. Earthquake and Forensic Seismology and Geomagnetism Programme, British 

Geological Survey, Murchison House, West Mains Road, Edinburgh EH9 3LA, United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  

9. National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, Japan 
10. Indian Institute of Technology, India 
11. Nanyang Technological University, Singapore 
12. Russian National Committee for Earthquake Engineering, Russia 
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B. FUTURE COOPÉRATION POSSIBLE : 

1. Resonance Ingenieurs-Conseils SA, 21 rue Jacques Grosselin, CH-1227 Carouge 
(Genève), Suisse  

2. Université de Basilicata – DiSGG, Campus Macchia Romana, 85100 - Potenza, Italie 
3. Arsenal Research, Giefinggasse 2, 1210 Vienne, Autriche 
4. Université de Castille-La Manche, Avda. Camillo Jose Cela s/n, 13071 Ciudad Real, 

Espagne 
5. CEA, Centre de Cadarache, DTAP/SCP, 13107 Saint-Paul-Lez-Durance, FRANCE  
6. Instituto Superior Tecnico, Engenharia Civil, Av.Rovisco Pais, 1096 Lisboa Codex, 

Portugal 
7. Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Piazza Leonarda da 

Vinci 32, 20133 Milan, Italie 
8. Programme sur les séismes, la sismologie de contrôle et le géomagnétisme, 

Commission géologique britannique, Murchison House, West Mains Road, Edinburgh 
EH9 3LA, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

9. Institut national de recherche pour les sciences de la terre et la prévention des 
catastrophes, Japon 

10. Institut indien de technologie, Inde 
11. Université technologique de Nanyang, Singapour 
12. Comité national russe pour le génie sismique, Russie. 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



191 EX/14 Part II 
Annexe IV – page 4 

 

2. Université de Basilicata – DiSGG, Campus Macchia Romana, 85100 - Potenza, Italie 
3. Arsenal Research, Giefinggasse 2, 1210 Vienne, Autriche 
4. Université de Castille-La Manche, Avda. Camillo Jose Cela s/n, 13071 Ciudad Real, 

Espagne 
5. CEA, Centre de Cadarache, DTAP/SCP, 13107 Saint-Paul-Lez-Durance, FRANCE  
6. Instituto Superior Tecnico, Engenharia Civil, Av.Rovisco Pais, 1096 Lisboa Codex, 

Portugal 
7. Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Piazza Leonarda da 

Vinci 32, 20133 Milan, Italie 
8. Programme sur les séismes, la sismologie de contrôle et le géomagnétisme, 

Commission géologique britannique, Murchison House, West Mains Road, Edinburgh 
EH9 3LA, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

9. Institut national de recherche pour les sciences de la terre et la prévention des 
catastrophes, Japon 

10. Institut indien de technologie, Inde 
11. Centre national de recherche en génie sismique, Taiwan 
12. Université technologique de Nanyang, Singapour 
13. Comité national russe pour le génie sismique, Russie. 

 

 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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 ٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٤البند 

 ٢ من الفئة والمراكزالمعاهد 

 الثالثالجزء 

 اقتراح إنشاء مركز دولي للكيمياء األرضية على الصعيد العالمي في النغفانغ بالصين

 الملخص

حكومة الصني بشأن إنشاء "مركز دويل للكيمياء األرضية على الصعيد العاملي" يعمل استجابة القرتاح تقدمت به 
يف إطار تقييم  ٢٠١٠حتت رعاية اليونسكو يف النغفانغ بالصني، نُفذت بعثة لليونسكو يف تشرين الثاين/نوفمرب 
يميائية العاملية وسيقدم جدوى إنشاء املركز املقرتح، الذي سيختص يف التعاون الدويل يف جمال الدراسات اجليوك

 الدعم يف هذا الصدد.

 ) باإلمجاع يف دورته الثامنة والثالثني يف شباط/فربايرIGCPوقرر اللس العلمي للربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية (
وبعد أن استلم اللس اقرتاحًا أكثر تفصيًال يف دورته . IGCP.R.38.1للقرار  دعم هذه املبادرة وفقاً  ٢٠١٠

بإنشاء املركز وطلب فيه الذي يرحب  IGCP.R.39.1، اعتمد القرار ٢٠١١التاسعة والثالثني يف شباط/فرباير 
 ليونسكو.ل اهليئتني الرئاسيتنيإىل  مساعدة اليونسكو يف إعداد الوثائق الالزمة لتقدميها

وقد مت إعداد ملركز املقرتح. با اخلاصة النتائج الرئيسية اليت توصلت إليها دراسة اجلدوىحتتوي هذه الوثيقة على و 
 السرتاتيجيةل طبقاً  املركز أجري تقييمو . ٢٢م/٣٥وثيقة اليف  رداملوحد الوا اتفاق وفقًا لالتفاق النموذجيمشروع 

يف يف دورته اخلامسة والثالثني ملؤمتر العام االيت وافق عليها و  ٢٢م/٣٥ اليت وردت يف الوثيقة الشاملةو املتكاملة 
 .املرتتبة على هذا االقرتاح اآلثار املالية واإلدارية ١٠و ٩و ٦وتتناول الفقرات . ١٠٣م/٣٥القرار 

 .١٧اإلجراءات املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة

إنشاء مركز دويل للكيمياء األرضية على الصعيد العاملي يف  باقرتاح بشأن ت حكومة مجهورية الصني الشعبيةتقدم - ١
، طلبت وزارة ٢٠١٠/أكتوبر ولاأليف تشرين و حتت رعاية اليونسكو. يعمل  ٢من الفئة  النغفانغ بالصني، بوصفه مركزاً 

بإجراء أن تقوم اليونسكو  الشعبية الوفد الدائم جلمهورية الصنيمن املديرة العامة من خالل  شؤون األراضي واملوارد رمسياً 
سيتمثل اهلدف الرئيسي و  يف معهد االستكشاف اجليوفيزيائي واجليوكيميائي. ٢مركز من الفئة  إلنشاءجدوى  دراسة

سيضطلم املعهد بدور منصة للتدريب ونقل و  .على الصعيد العاملي هاوتوزيعالعناصر الكيميائية توثيق غزارة يف للمعهد 
بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية وتعزيز االنتفاع املنصف  ة يف جمال الكيمياء األرضيةوالتكنولوجيا املتقدم ارفاملع

 البيانات اجليوكيميائية.ب

 .للعناصر من عناصر كيميائية مدرجة يف اجلدول الدوري -احلية وغري احلية  بكل مواردها -تتكون األرض  - ٢
لكثري من العلوم وله آثار واسعة النطاق  بالنسبة مهيةاألأمر يتسم بجيوكيميائية عاملية إعداد قاعدة بيانات  فإنلذلك، 

مواضيم  باعتبارهايف الرتبة واملياه  وتوزيعها تطال التغري املناخي والتنمية املستدامة من قبيل فهم غزارة العناصر الكيميائية
الصحة البشرية اليت تتعلق بالتنمية االقتصادية ومحاية البيئة والفوائد االجتماعية، واليت ترتبط باستخدام األراضي والزراعة و 

 أمهية بالنسبة لليونسكو. ذات قضاياهي 

العمل  فريقالربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية وبالتعاون مم  املنفذة يف إطار شاريماملسلسلة من  أعمالإىل  استناداً و  - ٣
باملعطيات  املعيناالحتاد الدويل للعلوم اجليولوجية الرابطة الدولية للكيمياء األرضية والكيمياء الكونية و املشرتك بني 

 يف جماللبحوث دويل لإنشاء مركز إىل  يرمي ٢٠٠٩ثاين/نوفمرب الاقرتاح يف تشرين ، ُقدِّم األساسية اجليوكيميائية العاملية
لكيمياء األرضية على الصعيد العاملي) حتت لاملركز الدويل إىل  سم منذ ذلك احلنياملسح اجليوكيميائي العاملي (مت تغيري اال

املقّدم على حنو مشرتك من اللجنة  - االقرتاحوراجم اللس العلمي للربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية  رعاية اليونسكو.
االستكشاف اجليوفيزيائي الوطنية الصينية للربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية، واألكادميية الصينية للعلوم اجليولوجية ومعهد 

لألرض بقسم لربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية ورئيس شعبة املراقبة العاملية قام أمني او . إجيابيةمراجعة  -واجليوكيميائي 
لتقييم  ٢٠١٠ثاين/نوفمرب المجهورية الصني الشعبية يف تشرين إىل  وعلوم األرض يف اليونسكو ببعثة اإليكولوجيةالعلوم 
 هذا املركز. إنشاء جدوى

 المركز المقترح إنشاء النظر في جدوى

 لمحة عامة عن االقتراح

وعاملية النطاق أن تساعد على تلبية متطلبات جمتمم  ومنهجيةإن من شأن قاعدة بيانات جيوكيميائية متناسقة  - ٤
يف إدارة املوارد البيئية والطبيعية. وسيقوم املركز املقرتح بدور منصة دولية للبحوث والتدريب يف توازن المستدام لتحقيق 
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وهو عامل  )،األرض الكيميائية"كاميكال إيرث" ( وسيعمل على إنشاءالكيمياء األرضية على الصعيد العاملي  جمال
  باالطالع علىسيسمح للناس يف كل مكان افرتاضي من املعلومات اجليوكيميائية ثالثي األبعاد منتج بواسطة احلاسوب 

" سيخدم "كاميكال إيرثو  .اإلنرتنتكميات هائلة من البيانات اجليوكيميائية واخلرائط من خالل برجمية قائمة على 
 التمم العاملي لعلوم األرض وسيعزز األساس اجليوكيميائي للتنمية املستدامة.

وسيكون للمركز يف أراضي الصني  يف الصني. واللوائح الساريةللقوانني  والوضم القانوين: سُينشأ املركز وفقاً  البنية - ٥
واختاذ تعاقد، ال: الالزمة ملا يليالوضم القانوين واألهلية القانونية الضروريان له ملمارسة مهامه، وال سّيما األهلية القانونية 

 .واملمتلكات العقارية والتصرف فيهانقولة امل اإلجراءات القانونية، واقتناء املمتلكات

لتغطية  مليون دوالر أمريكي سنوياً  مبلغ يقاربافقت حكومة مجهورية الصني الشعبية على توفري املالية: و  املسائل - ٦
 املعدات واملنافم العامة واالتصاالت وصيانة البنية األساسية ورواتب موظفي األمانة. مبا يف ذلكتكاليف املرافق والرواتب، 

وزارة شؤون  ريم البحوث العلمية، من املصادر التالية: ميزانيةومشا جملس اإلدارةوسُتمّول أنشطة املركز، من قبيل دورة 
؛ لقاء تنفيذ املشاريم البحثية وزارة العلم والتكنولوجيا وهيئة املسح اجليولوجي الصينية األراضي واملوارد؛ ومبالغ تدفعها

ميية الصينية للعلوم اجليولوجية وستتعاون احلكومة واألكاد تدفعها املؤسسات األخرى املشاركة يف نشاطات املركز. ومبالغ
دعم مايل لألغراض أي اليونسكو  تقدملن و  واملركز بغية تعبئة موارد إضافية خارجة عن امليزانية من أجل أنشطة املركز.

 ألنشطة أو املشاريم.لاإلدارية أو املؤسسية، أو 

 األهداف واملهام: - ٧

 األهداف (أ)

التنمية حتقيق الكيمياء األرضية على الصعيد العاملي من أجل ب املتعلقة تكنولوجياالو  املعارفتعزيز  )١(
 العاملية املستدامة يف إدارة املوارد الطبيعية والبيئات.

وتغرياتا على الصعيد العاملي يف سطح  ومعطياتا األساسيةالعناصر الكيميائية  تركيز وتوزيمتوثيق  )٢(
ارد املعدنية، وحتسني جناعة الزراعة، ودراسة سلوك العناصر البيئات، واكتشاف املو  رصداألرض بغية 

 يف السلسلة الغذائية وتأثرياتا الصحية على البشر والكائنات احلية األخرى.

عمليات و  أحدث املعارفإىل  استناداً واملهندسني  والعلمينيتعليم وتدريب طالب الدراسات العليا  )٣(
 البلدان النامية.إىل  على الصعيد العاملي، وتوفري املساعدة التقنية ةاملسح اجليوكيميائي

اخلدمات األساسية وتبادل املعارف، وإجياد جسر بني التمم العلمي بتعزيز االنتفاع املنصف  )٤(
 وصانعي القرار واجلمهور العام يف جمال الكيمياء األرضية.
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 املهام (ب)

العناصر الكيميائية وتوزيعها املكاين  تركيزلى الصعيد العاملي لتوثيق توحيد األساليب اجليوكيميائية ع )١(
اجليوكيميائية العاملية من أجل  املعطيات األساسية وحتديدالبيئية من سطح األرض  شىت الوحداتيف 

 التغريات اجليوكيميائية املستقبلية؛ رصد

ية من أجل تأمني األموال وإدارة وتنسيق اجليوكيميائية العاملاملعطيات األساسية تعزيز تنفيذ برامج  )٢(
العمل  فريقهذه األنشطة وفق مبادئ توجيهية علمية حتددها جلنة استشارية خارجية تتعاون مم 

املشرتك بني االحتاد الدويل للعلوم اجليولوجية الرابطة الدولية للكيمياء األرضية والكيمياء الكونية 
 .اجليوكيميائية العامليةواملعين باملعطيات األساسية 

البلدان النامية وتيسري بناء القدرات يف هذه إىل  نقل األساليب اجليوكيميائية على الصعيد العاملي )٣(
البلدان يف جماالت تطبيق قواعد البيانات واخلرائط اجليوكيميائية على املوارد املعدنية، وإجراء التحريات، 

 التأثريات البيئية للممارسات الزراعية، اخل. يف جمالودراسات التغري املناخي العاملي، والبحوث 

اليونسكو: سيدعم املركز تنفيذ األنشطة اإلقليمية والدولية ذات الصلة املتوقعة يف برامج ووثائق  جماالت التعاون مم - ٨
املنظمات غري احلكومية والدول األعضاء يف مم ، و املعنيةميزانية اليونسكو وسييّسر الربط مم املنظمات اإلقليمية والدولية 

 اليونسكو.

على طريق جينغوانغ،  ٨٤الكائن يف املبىن رقم  اجليوفيزيائي واجليوكيميائيمعهد االستكشاف سيّتخذ املركز و  - ٩
معاهد بصفته أحد  -معهد االستكشاف اجليوفيزيائي واجليوكيميائي  وميلك له. ، بالصني مقراً ٠٦٥٠٠٠النغفانغ، 

يوكيميائية، اجلعيارية املواد املتطوير ل اً على مستوى عاملي، ومركز  اً مرافق جيدة، وخمترب  - ألكادميية الصينية للعلوم اجليولوجيةا
 دعم مادي أساسي من احلكومة الصينية.حيظى بو 

وقد أُعد مشروع االتفاق املتعلق  واإلدارية للمركز املقرتح.والتنظيمية مجيم اجلوانب القانونية  ويتناول مشروع االتفاق -١٠
من خالل عملية تشاور بني  ،حتت رعاية اليونسكوإنشاؤه  املقرتحباملركز الدويل للكيمياء األرضية على الصعيد العاملي 

 السلطات احلكومية الصينية وأمانة اليونسكو.

 هاوبرامجاليونسكو العالقة بين أنشطة المركز وأهداف 

دور اليونسكو الطليعي يف علم الكيمياء األرضية على الصعيد العاملي ويف التعليم والتدريب املتعلقني به لصاحل  ميثل -١١
إذ دعمت اليونسكو البحوث يف هذا الال من خالل برناجمني تابعني للربنامج  طويل األجل. الدول األعضاء التزاماً 

، لتعزيز الكيمياء األرضية العاملية وتطبيقها يف IGCP 360واملشروع  IGCP 259الدويل للعلوم اجليولوجية، مها املشروع 
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السنة الدولية مكرسة لالحتفال ب ٢٠١١كانت سنة و التنمية املستدامة.  حتقيق املوارد من أجلو  القضايا املتعلقة بالبيئة
وسُتربز عالقة اليونسكو مم املركز مسامهات الكيمياء يف رفاه اإلنسانية وستشدد على أمهية الكيمياء يف  ،للكيمياء

 .٢٠١٤-٢٠٠٥استدامة املوارد الطبيعية يف سياق عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة 

لالسرتاتيجية املتوسطة األجل اهلدف االسرتاتيجي الثالث مم  تاماً  تتوافق قدرات ومهام املركز املقرتح إنشاؤه توافقاً و  -١٢
جل التنمية املستدامة وإدارة أ، والذي يتمثل يف "تسخري املعارف العلمية من ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفرتة) ٤م/٣٤لليونسكو (

العلمية والتكنولوجية املعارف بوسيساعد املركز املقرتح إنشاؤه اليونسكو على تعزيز االنتفاع املنصف  املوارد الطبيعية".
ولن تقتصر فائدة البيانات واخلرائط اجليوكيميائية اليت سينتجها املركز على  واخلدمات األساسية يف جمال الكيمياء األرضية.

 لرصدمفيدة  استكشاف املعادن واإلدارة البيئية، إذ ستكون هذه البيانات أيضاً  يف أوساطالزبائن التقليديني املتمثلني 
األمحال الكيميائية من األ�ر  عنياه العذبة واحمليطات على الصعيد العاملي عن طريق توفري بيانات واسعة النطاق حالة امل
 املياه العذبة مم مستجمعات مياه األ�ار. احمليطات وعن طريق ربط بيانات نظمإىل  الرئيسية

 واملعطيات األساسيةي والتنمية املستدامة، التغري العامل برنامج يتم ربط أنشطة املركز املقرتح إنشاؤه مموس -١٣
اجليوكيميائية العاملية اخلاصة باالحتاد الدويل للعلوم اجليولوجية، وهيئة إعداد اخلريطة اجليولوجية العاملية، ومشروع "وان 

ويتواءم تركيز برنامج  وبرامج العلوم اجليولوجية العاملية األخرى اليت تتعاون مم اليونسكو. ،)One Geologyجيولوجي" (
 اإلنسان واحمليط احليوي على العالقات بني البشر وبيئتهم مم رسالة املركز لتعزيز األساس اجليوكيميائي للتنمية املستدامة.

لكرتونية تعليمية لنشر املعلومات عن أمهية إيستطيم أعضاء شبكة احلدائق اجليولوجية العاملية القيام بدور بوابات و 
 رضية لرفاه البشر.الكيمياء األ

 من مسامهة اليونسكو فهي كما يلي: املتوقعةأما النتائج  -١٤

أهداف  مم أهداف اليونسكو بوجه عام ومم املركز متاماً  يتوافق إنشاءدور املركز يف تنفيذ برامج املنظمة:  (أ)
 للعلوم اجليولوجية الرابطة املشرتك بني االحتاد الدويلالعمل  وفريقبرامج الربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية 

 بوجه خاص.الدولية للكيمياء األرضية والكيمياء الكونية واملعين باملعطيات األساسية اجليوكيميائية العاملية، 
، وااللتزام الذي أبداه معهد حالياً  مجهورية الصني الشعبية اليت متلكهاتوفر اخلربة اجليوكيميائية و 

واجليوكيميائي واألكادميية الصينية للعلوم اجليولوجية قاعدة متينة إلطالق مركز يف االستكشاف اجليوفيزيائي 
 مجهورية الصني الشعبية.

اخلربة التنظيمية لتحفيز تقدمي مساعدة اليونسكو  ستمثل األثر احملتمل ملسامهة اليونسكو على أنشطة املركز: )(ب
 الذي يربط املركز مدوداملسر اجلن اليونسكو كذلك، ستضم له. األويلإنشاء املركز وتنشيط التشغيل 

 ذات الصلة، وهو عنصر أساسي من أجل جناح املركز.األخرى البلدان واملنظمات الدولية واملعاهد العلمية ب
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 االستنتاجات

 إىل أساساً  ويرجم ذلك، ستكون ضئيلةإنشاء املركز  من جراءاليونسكو  قد تواجههااملخاطر اليت  إناملخاطر:  -١٥
ومرافق مناسبة وموظفني على درجة  مالئمة ببنية أساسية هتزويدللمركز من خالل احلكومة الصينية  الذي تقدمهلدعم ا

 عالية من التخصص.

 ملركز الدويل للكيمياء األرضية على الصعيد العاملي يف مجهورية الصني الشعبية.اإنشاء اقرتاح وترحب املديرة العامة ب -١٦
سيعود بأن إنشاء املركز املرافق الالزمة للبحوث والتدريب و ب تزويد املركز املقرتحوتُقر بأن السلطات احلكومية قادرة على 

يتمتم املركز الدويل و  ملؤسسات واملهنيني العاملني يف جمال العلوم اجليوكيميائية العاملية.الدول األعضاء و على ابفوائد هامة 
 للهيئتني الرئاسيتنيلصعيد العاملي املقرتح إنشاؤه يف النغفانغ بالصني جبدوى عالية وعليه ينبغي للكيمياء األرضية على ا

 لليونسكو إيالء موضوع إنشاء املركز العناية الالزمة.

 مشروع القرار المقترح

 :كاآليتجيري نصه   على ضوء ما ورد أعاله، قد يود اللس التنفيذي أن يعتمد قراراً  -١٧

 التنفيذي، إن اللس

 ،الثالثاجلزء  ١٤م ت/١٩١الوثيقة  درس وقد - ١

 مركزاً ، بوصفه بالصني إنشاء مركز دويل للكيمياء األرضية على الصعيد العاملي يف النغفانغ باقرتاح يرحب - ٢
سرتاتيجية املتكاملة والشاملة واملبادئ التوجيهية لال وذلك وفقاً حتت رعاية اليونسكو، يعمل  ٢من الفئة 

يف ملحق الوثيقة  كما ورد بيا�ا) ٢املتعلقة بإنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 ؛١٠٣م/٣٥ه قرار  يفاملؤمتر العام  ووافق عليهاوتصويب  ٢٢م/٣٥

للكيمياء األرضية على بأن يوافق املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني على إنشاء املركز الدويل  ويوصي - ٣
حتت رعاية اليونسكو، وبأن يأذن يعمل  ٢من الفئة  الصعيد العاملي يف النغفانغ بالصني بوصفه مركزاً 

  .املعد هلذا الغرضللمديرة العامة بتوقيم االتفاق 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 
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 الرابعالجزء  ١٤م ت/١٩١ 
  
 ١٥/٣/٢٠١٣ باريس، 

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٤١البند 

 ٢ من الفئة والمراكزالمعاهد 

 الرابعالجزء 

 أفريقي للبحوث المتعلقة بالتغّير العالمي والموارد المائية في جنوب أفريقيا مركزاقتراح إنشاء 

 الملخص

استجابة القرتاح تقدمت به حكومة مجهورية جنوب أفريقيا بشأن إنشاء مركز أفريقي للبحوث املتعلقة بالتغّري 
العاملي واملوارد املائية يعمل  ت رعاية اليونسكو، ب بيرتماريتزبرجب ونوب أفريقيا، اعتمد اللس الدويل احلكومي 

، ٢٠١٠متوز/يوليو  ٩إىل  ٥شرة اليت عقدت ب الفرتة املمتدة من للربنامج اهليدرولوجي الدويل ب دورته التاسعة ع
الذي رّحب فيه بإنشاء املركز. وأوفدت اليونسكو بعثة إىل جنوب أفريقيا ب تشرين الثاين/نوفمرب  XIX-6 القرار
 .بغية تقييم جدوى إنشاء املركز املقرتح ٢٠١٢

املكتملة لدراسة اجلدوى اخلاصة باملركز املقرتح. وأُِعد مشروع االتفاق  والعناصروتتضمن هذه الوثيقة أهم النتائج 
 ٢٢م/٣٥املقرتح إبرامه بني اليونسكو وحكومة جنوب أفريقيا وفقًا لالتفاق النموذجي الوارد ب الوثيقتني 

 ٢٢م/٣٥يقتني تصويب. وأجري تقييم للمركز طبقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة اليت وردت ب الوث ٢٢م/٣٥و
 .١٠٣م/٣٥تصويب واليت وافق عليها املؤمتر العام ب دورته اخلامسة والثالثني ب القرار  ٢٢م/٣٥و

 .(ب) و(جـ) اآلثار املالية واإلدارية هلذا االقرتاح ٥وتتناول الفقرتان الفرعيتان 

 .١٤ الفقرة ب املقرتح القرار: اختاذها التنفيذي اللس من املتوقع اإلجراءات
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 المقدمة

اقرتحت حكومة جنوب أفريقيا إنشاء مركز أفريقي للبحوث املتعلقة بالتغّري العاملي واملوارد املائية، يقع مقره ب  - ١
و ديداً ب مدرسة الزراعة وعلوم  http://www.ukzn.ac.za/aboutus/StatuteEnglish.pdf/ ناتال، - جامعة كوازولو
يونسكو. وتوضح هذه الوثيقة يعمل  ت رعاية ال ٢، ب بيرتماريتزبرجب ونوب أفريقيا، بوصفه مركزاً من الفئة األرض والبيئة

سيما الفوائد النامجة عنه بالنسبة إىل الدول خلفية االقرتاح وطبيعته، وجدوى إنشاء املركز املقرتح والنتائج املتوقعة منه، وال 
 األعضاء ب املنطقة، وأمهيته بالنسبة إىل برامج اليونسكو.

وتكتسي مسألة التغّري العاملي وتأثريه ب املوارد املائية ب أفريقيا أمهية حامسة. فقد أكدت اهليئة احلكومية الدولية  - ٢
الثالث والرابع أن أفريقيا هي القارة األكثر تعرضًا لتغّري املناخ. وتعرضت هذه القارة  تقريريها  املعنية بتغّري املناخ بوضوح ب

كذل  لتغّريات سريعة من حيث استددام األراضي وتدهور الرتبة واملوارد املائية، ومها نتيجتان الحتياجاتا اخلاصة إىل 
إىل تنمية مواردها الطبيعية من تربة وأراٍض وموارد مائية بطريقة التنمية االقتصادية. و قيقاً للتنمية املستدامة،  تاج أفريقيا 

مستدامة تستند إىل املعرفة العلمية السليمة ب رسم السياسات لكي تقيم، ب �اية املطاف، نظم حوكمة قوية تضمن 
 اختاذ القرارات السليمة.

اخلربات ب جمال التغّري العاملي واملوارد املائية  وسلطت العديد من املبادرات الضوء على ضرورة تعزيز القدرات وبناء - ٣
، وخطة العمل األفريقية املوحدة للعلوم والتكنولوجيا، وشبكة نيباد ٢٠٢٥ب أفريقيا، من بينها الرؤية األفريقية للمياه لعام 

"استددام العلوم  مجبرناملراكز االمتياز ب جمال املياه. واعتمدت إدارة العلوم والتكنولوجيا، ب جنوب أفريقيا، 
والتكنولوجيا من أجل مواجهة التغّري العاملي مع الرتكيز على تغّري املناخ" بوصفه أحد "التحديات الكربى" اخلمسة اليت 

 تشكل خطة التحديث العشرية الرامية إىل مساعدة جنوب أفريقيا على التحول إىل اقتصاد يقوم على املعرفة.

وطبقًا "السرتاتيجية الربنامج اهليدرولوجي الدويل اخلاصة مبراكز اليونسكو من الفئتني  الحتياجاتا واستجابة هلذه - ٤
)، اعتمد اللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل، ب ٩م ت/إعالم ١٧٧املعنية باملياه" (الوثيقة  ٢و ١

وأيد إنشاء املركز املقرتح. وأُوفدت بعثة ب تشرين  XIX-6، القرار ٢٠١٠دورته التاسعة عشرة اليت عقدت ب متوز/يوليو 
 بغية تقييم جدوى إنشاء املركز املقرتح. ٢٠١٢الثاين/نوفمرب 

 النظر في جدوى المركز المقترح

 لمحة عامة عن االقتراح

والواردة  ٢٢/م٣٥الشروط احملددة ب الوثيقة االقرتاح الذي قدمته حكومة مجهورية جنوب أفريقيا بالتفصيل  يتناول - ٥
 .٩م ت/إعالم ١٧٧ب الوثيقة 

http://www.ukzn.ac.za/aboutus/StatuteEnglish.pdf
http://www.ukzn.ac.za/aboutus/StatuteEnglish.pdf
http://saees.ukzn.ac.za/
http://saees.ukzn.ac.za/
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 الراهنة: يتمثل اهلدف الرئيسي للمركز املقرتح ب تعزيز التعاون و سني الفهم العلمي للتغّريات األهداف والمهام (أ)
ى ب املنطقة. وسيعمل املركز على النهوض بالبحوث والتعليم وتنمية القدرات علو املائية  األرضية واملتوقعة ب املوارد

املستوى اإلقليمي ب جمال تقييم تأثري تغّري املناخ ب استددام األراضي وتدهور الرتبة واملوارد املائية املالزم هلذا 
االستددام. وميكن االستناد إىل نتائج األنشطة العلمية والبحثية للمركز إلسداء املشورة ب جمال السياسات العامة 

وسوف تساهم أنشطة املركز أيضًا ب  قيق  وارد املائية بطريقة مستدامة.إىل البلدان من أجل  سني إدارة امل
 األهداف االسرتاتيجية للمرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو.

 وتبّني الفقرات التالية بإااز النطاق العام لننشطة اليت سيضطلع با املركز املقرتح:

ّري املناخ واستددام األراضي ملعلومات بني خمتلف املنظمات املعنية بتغاوتبادل لمي العتعزيز التنسيق  )١(
 اهليدرولوجيا وعلم املناخ؛و يالزمه من تدهور ب الرتبة واملوارد املائية،  وما

إطار املرحلة  صلة بينها وبني املبادرات اإلقليمية والعاملية بالتطوير برامج البحوث اإلقليمية وإقامة  تشجيع )٢(
 الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل؛

االحتياجات  و ديداملائية، و  األرضية ملواردالتعزيز الفهم العلمي آلثار تغّري املناخ على  حبثيةدراسات  إجراء )٣(
 ±0F؛ب املنطقة اإلضافية ب جمال البحوث

القدرات البشرية واملؤسسية وتعزيزها ب جمال تقييم تأثري تغّري لبناء  بذل وتنسيق اجلهود ب جمال التعليم )٤(
 املناخ ب األراضي واملوارد املائية؛

 ذكاء الوعي لدى صانعي القرار على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛تنظيم برامج إل )٥(

بحثية على مستويي املاجستري والدكتوراه الربامج الب إطار  ئج البحوث اليت يتم االضطالع بانشر نتا )٦(
حلقات التدارس وحلقات العمل والدورات التدريبية نتائج ، و ناتال - كوازولومع جامعة   باالشرتاك

على األوساط العلمية األوسع نطاقًا وعلى الشبكات التابعة للربنامج  واملؤمترات واملطبوعات الدورية
 اهليدرولوجي الدويل.

 وفقاً بوصفه معهد حبوث  ناتال - كوازولوجامعة   تستضيفهاملركز كياناً قانونياً مستقالً،  سيكون: لقانونيالبنية والوضع ا (ب)
 ،"]Research Policy IV.  Institutes, Centres and Unit"من امللف املرفق املعنون  ٢,١نظامها الداخلي [انظر الفقرة ل

                                                 
من أي رسوم دراسية خاصة ببحوثهم. بيد أن  والدكتوراهدعمًا لتحقيق هذا اهلدف، يُعفى الطالب املتفرغني لدراسات املاجستري   ١

إمتام الطالب دراساتم خالل املهلة الدنيا املقررة هلا (وهي ثالث سنوات للدكتوراه،  يتوقف علىهذا اإلعفاء من الرسوم الدراسية 
 وسنة واحدة للماجستري).

https://www.google.com/url?q=http://research.ukzn.ac.za/Files/Research%2520Policy%2520IV%2520-Institutes%2520Centres%2520and%2520Units%2520Final%2520serv.DOC&sa=U&ei=lKa8UL_VDY2WhQfL8oGIBA&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEToKaiX4zLulwhz7DuG
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ي على الدعم املايل واإلداري والتقين الذي تقدمه املؤسسات الوطنية والدولية. وحيدد مما يتيح له إضفاء الطابع الرمس
 مشروع االتفاق بنية املركز اليت تشتمل على ما يلي:

من مشروع االتفاق تشكيل  ٧جملس اإلدارة: وهو هيئة تتوىل اإلشراف على أنشطة املركز. و دد املادة  )١(
 هذه اهليئة؛

جلنة استشارية توجيهية معنية بالشؤون األكادميية: وهي هيئة تتوىل تنفيذ أنشطة املركز  ت إشراف مدير  )٢(
 يعينه جملس اإلدارة؛

وسيتمتع املركز ب أراضي مجهورية جنوب أفريقيا بالوضع القانوين واألهلية القانونية الالزمني ملمارسة مهامه  •
 ءات القانونية، واقتناء املمتلكات املنقولة واملمتلكات العقارية والتصرف فيها.املتمثلة ب: التعاقد، واختاذ اإلجرا

، ناتال - جنوب أفريقيا املعنية بشؤون املياه وجامعة كوازولو إدارة، من خالل احلكومة: تتدذ الشؤون المالية (جـ)
التدابري الالزمة لضمان تلقي املركز املقرتح املوارد املالية الالزمة لتسيري شؤونه. وتسعى وزارة الشؤون املائية والبيئية 

أفريقيا كذل ، من خالل االتصال باملنشآت الوطنية شبه احلكومية ومن منظومات القطاع  جنوبجلمهورية 
زويد املركز مبا يناسبه من بنية  تية، ومساحات مكتبية، من أجل ت جديدة يةفرص متويل إااداخلاص، إىل 

قد  تاج حكومة جنوب أفريقيا إىل دعم اليونسكو لتأمني موارد إضافية من ذل ،  وعالوة علىومعدات، ومرافق. 
الدول األعضاء ب اليونسكو واملنظمات اإلقليمية والدولية األخرى. بيد أن اليونسكو لن تقدم أي دعم مايل 

 راض إدارية أو مؤسسية.ألغ

سيسهم املركز أيضاً، من خالل العنصر اخلاص بتنمية القدرات، إسهامًا كبرياً ب  :مجاالت التعاون مع اليونسكو (د)
) اليت ٢٠٢١-٢٠١٤من اخلطة االسرتاتيجية للمرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل ( ٦إىل  ١املواضيع 

غذائي باستددام األراضي تتطابق مع العديد من أنشطة املركز املقرتح. وسيسهم املركز كذل  ب ضمان األمن ال
واملياه على النحو األمثل وبتحسني احلوكمة البيئية. ويزمع املركز فضًال عن ذل  تنمية الصالت وإعداد مشروعات 

ومع شبكة نيباد ملراكز االمتياز ب جمال  ٢و ١تعاونية مع مراكز اليونسكو األخرى ذات الصلة باملياه من الفئتني 
 ضاً أن يتعاون مع برامج اليونسكو األخرى املعنية.املياه. وميكن للمركز أي

 العالقة بني أنشطة املركز وأهداف اليونسكو وبراجمها: - ٦

 .٤م/٣٧ب الوثيقة  حملددةا) ٢٠٢١-٢٠١٤االسرتاتيجية املتوسطة األجل لليونسكو ( (أ)

املتعلقة باملياه العذبة لصاحل  إن الدور الطليعي الذي تؤديه اليونسكو ب الاالت العلمية والتعليمية والتدريبية (ب)
الدول األعضاء ميثل التزامًا طويل األجل بالربنامج اهليدرولوجي الدويل. وتتوافق أنشطة املركز اليت تركز على 
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التغّري العاملي واملوارد املائية مع األهداف احملددة لليونسكو ب براجمها املعنية باملياه العذبة خالل فرتة العامني 
وستسهم ب  قيق هذه األهداف، وفضًال عن ذل ، ستسهم  ٤م/٣٧وب الفرتة املشمولة بالوثيقة املقبلة 

 هذه األنشطة إىل حد ما ب إدارة األراضي واملوارد املائية ب أفريقيا إدارة مستدامة يسودها السالم.

 األثر اإلقليمي أو الدويل للمركز املقرتح: - ٧

والبيئية  املائيةية اجلغرافية، مجيع البلدان األفريقية. ولقد طلبت وزارة الشؤون ختص أنشطة املركز، من الناح (أ)
1Fجلمهورية جنوب أفريقيا من أمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

، واللس الوزاري األفريقي املعين ≥

2Fباملياه

3F، وجملس الوزراء األفريقيني املسؤولني عن العلم والتكنولوجيا≤

دعمهم الرمسي للمركز  ، اإلعراب عن¥
 خالل الالس الوزارية املقبلة.

ألثر احملتمل: سيعطي املركز زمخًا جديدًا للمساعي الرامية إىل تعزيز التعاون العلمي اإلقليمي، وال سيما ب  (ب)
 ائية.جمال رصد استددام األراضي وتدهور الرتبة واملوارد املائية، وتقييم آثار تغّري املناخ على املوارد امل

التعاون التقين: ميكن أن يؤدي التعاون التقين مع املراكز والشبكات األخرى القائمة املرتبطة باليونسكو، إىل  (جـ)
تعزيز املعارف املفيدة وبناء القدرات. وأعرب بعض الشركاء، الذين ُحددوا ب بداية األمر، بالفعل عن 

كز وحرصهم على هذا التعاون. وب العديد من احلاالت، رغبتهم ب التعاون ب مشروعات تنّفذ ب إطار املر 
تتعاون هذه املؤسسات بالفعل ب مشروعات حبثية جارية وب شبكات بناء القدرات (مثل شبكة 

WaterNet ومركز ،ACCESS  (املركز التطبيقي لعلوم البيئة واألرض)، و شبكة مراكز االمتياز ب جمال
للجامعة واملؤلف حالياً  التابع. وسيستددم املركز مرافق مركز املياه )SANWATCE(املياه ب جنوب أفريقيا 

 ٣٠طالبًا ملتحقًا بالدكتوراه، و ٢٥من احلاصلني على شهادة الدكتوراه، و مخسة أعضاءعضوًا و  ٢٠من 
 واحد. وموظف إداريطالباً حاصالً على مرتبة الشرف ب جمال اهليدرولوجيا،  ١١طالباً ب املاجستري، و

 النتائج املنشودة من مسامهة اليونسكو: - ٨

دور املركز فيما يتعلق بتنفيذ برنامج املنظمة: يتوافق املركز املقرتح توافقًا جيدًا مع أهداف اليونسكو بوجه  (أ)
عام ومع أهداف الربنامج اهليدرولوجي الدويل بوجه خاص. وميكن أن يكون املركز وسيلة فعالة لالضطالع 

املتعلقة باملياه واملقرر تنفيذها ب إطار اخلطة اخلاصة باملرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي باألنشطة 
 الدويل، وال سيما األنشطة اليت تتصل بإدارة املوارد املائية وتغّري املناخ.

                                                 
٢ SADCاجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي : 
٣ AMCOWاللس الوزاري األفريقي املعين باملياه : 
٤ AMCOST يااملسؤولني عن العلم والتكنولوج األفريقيني: جملس الوزراء 
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 للسببني التاليني: التأثري احملتمل ملسامهة اليونسكو ب أنشطة املركز: تُعد مساعدة اليونسكو ضرورية للمركز (ب)

سيساهم اضطالع اليونسكو بدورها احلافز خالل مرحلة إنشاء املركز واستهالل أعماله، عن طريق  •
 تزويده باخلربات التقنية والتنظيمية، ب بلوجب االمتياز العلمي والتسيري اجليد للمركز؛

الدولية واملنظمات غري ويُعد اضطالع اليونسكو بدور حلقة الوصل بني املركز والبلدان واملنظمات  •
احلكومية املعنية األخرى، اليت امعها االهتمام باملوارد املائية والتغّري العاملي، عنصرًا أساسيًا ب إجناح 

باملركز، وسيساهم ذل  ب تعزيز أمهية املركز على الصعيدين األقاليمي واإلقليمي.  التعريفعملية 
جمها اهليدرولوجي الدويل، شبكة واسعة من املراكز وبوجه خاص، متتل  اليونسكو من خالل برنا
 والكراسي اجلامعية اليت قد تعود بالفائدة على املركز.

اآلثار املالية واإلدارية بالنسبة إىل اليونسكو: ال يُتوقع أن تنجم أي آثار مالية أو إدارية عن هذا املشروع بالنسبة  -٩
ب تنظيم دورات ومؤمترات دولية يعقدها املركز  على أساس خاص حمددلليونسكو أن تساهم ماليًا  إىل اليونسكو. وميكن

عندما تسهم هذه الدورات واملؤمترات على حنو واضح ب  قيق أهداف وغايات املنظمة. وستشمل التكاليف اإلدارية 
، ٢٠١٥-٢٠١٤ي يرتقب أن يبدأ العمل ب فرتة عامي املستقبلية املتوقعة، واملرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتشغيل املركز الذ

) حضور ممثل اليونسكو ٢، و(٢٢م/٣٥) االتصال باملركز وفقًا ملا جاء ب الوثيقة ١األنشطة الرئيسية التالية: (
اجتماعات جملس إدارة املركز. وستكون هذه التكاليف طفيفة نسبيًا مقارنة باملسامهات الكبرية اليت ستقدمها حكومة 

(جـ)) ومشاركة املركز الفعالة ب تنفيذ الربامج ذات الصلة بالربنامج اهليدرولوجي  ٥نوب أفريقيا (انظر الفقرة الفرعية ج
 الدويل التابع لليونسكو ب هذه املنطقة.

تلقاه املداطر: ستكون املداطر اليت قد تواجهها اليونسكو من جراء إنشاء املركز ضئيلة نظراً للدعم الرمسي الذي ي -١٠
 املركز من حكومة جنوب أفريقيا، والصلة املباشرة بني أنشطة املركز وأهداف اليونسكو.

 تقييم موجز لالقرتاح املقدم: -١١

يتواءم إنشاء املركز متامًا مع أهداف اليونسكو وبراجمها وسيسهم املركز ب تنفيذ الربنامج اخلاص مبوارد املياه  (أ)
وجي الدويل لليونسكو، بينما تعّد رعاية اليونسكو للمركز ضرورية لتعزيز العذبة ب إطار الربنامج اهليدرول

 مكانته على الصعيد الدويل ولتأمني تنميته.

يعد الدعم القوي الذي أبدته حكومة جنوب أفريقيا إلنشاء املركز شرطًا الزمًا مؤاتياً، شأنه شأن التزام  (ب)
وظفني ومنحه الشدصية القانونية الالزمة ملمارسة احلكومة بتلبية احتياجات املركز من حيث التشغيل وامل

 مهامه.
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 ٢٢م/٣٥تتفق وتتماشى البنية املؤسسية املقرتحة للمركز مع املبادئ التوجيهية الواردة ب الوثيقتني  (جـ)
كما أن طابع املركز كهيئة استشارية وتنسيقية سيمكنه من استغالل املوارد العلمية والتقنية . وتصويب
  جنوب أفريقيا وب أماكن أخرى.املتاحة ب

 وستكون املداطر اليت قد تواجهها اليونسكو من جراء إنشاء املركز ضئيلة.

 ويتناول مشروع االتفاق مجيع اجلوانب القانونية والتنظيمية واإلدارية للمركز املقرتح. -١٢

ترحب املديرة العامة بإنشاء املركز األفريقي املقرتح للبحوث املتعلقة بالتغّري العاملي واملوارد املائية. وتعرتف بقدرة  -١٣
 ناتال - كوازولوإدارة شؤون املياه جلمهورية جنوب أفريقيا على تزويد املركز املقرتح باملرافق الالزمة من خالل جامعة  

ن املركز سيعود بفوائد كبرية على الدول األعضاء وعلى املؤسسات واملهنيني العاملني ب جمال الواقعة ب بيرتماريتزبرجب، وبأ
 املوارد املائية والتغّري العاملي.

 القرار المقترح

 بناًء على ما تقدم، قد يود اللس التنفيذي النظر ب مشروع القرار التايل: -١٤

 إن اللس التنفيذي،

الذي اعتمده اللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي  XIX-6 والقرار ١٠٣م/٣٥بالقرار  إذ يذّكر - ١
 ،٢٠١٠ة اليت عقدها ب متوز/يوليو الدويل ب دورته التاسعة عشر 

 ،اجلزء الرابع ١٤م ت/١٩١الوثيقة  وقد درس - ٢

باقرتاح حكومة مجهورية جنوب أفريقيا إنشاء مركز أفريقي للبحوث املتعلقة بالتغّري العاملي واملوارد  يرحب - ٣
املائية ب بيرتماريتزبرجب ونوب أفريقيا، يعمل  ت رعاية اليونسكو، ويتفق مع االسرتاتيجية املتكاملة 

) ٢ز اليت تعمل  ت رعاية اليونسكو (الفئة والشاملة واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهد واملراك
 ؛١٠٣م/٣٥واليت وافق عليها املؤمتر العام ب القرار  ٢٢م/٣٥والواردة ب ملحق الوثيقة 

بأن يوافق املؤمتر العام ب دورته السابعة والثالثني على إنشاء مركز أفريقي للبحوث املتعلقة بالتغّري  ويوصي - ٤
يعمل  ت رعاية اليونسكو، ب بيرتماريتزبرجب ونوب أفريقيا، وبأن يأذن للمديرة العامة  العاملي واملوارد املائية،

  بتوقيع االتفاق املعد هلذا الغرض (واملتاح على موقع قطاع العلوم الطبيعية على اإلنرتنت).

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة التسعوناحلادية و الدورة 

191 EX/14 Part V 
 الخامسالجزء  ١٤م ت/١٩١ 
  
 ٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٤البند 

 ٢ من الفئة والمراكزالمعاهد 

 الخامسالجزء 

 اقتراح إنشاء مركز دولي 
 في بيجين بالصين  ،العلوم الهندسية والتكنولوجيالمعارف 

 الملخص

 الشعبية للمديرة العامة تقيم فيه جدوى االقرتاح الذي قدمته مجهورية الصني حتتوي هذه الوثيقة على تقرير
 .يف بيجني بالصني ،ملعارف العلوم اهلندسية والتكنولوجيابشأن إنشاء مركز دويل 

بد من توافرها إلنشاء املركز، كما تبني األسس العلمية  وتستعرض هذه الوثيقة الشروط األساسية اليت ال
 اليت يستند إليها هذا االقرتاح. وأجريت دراسة اجلدوى وفقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملةواملؤسسية 

 .١٠٣م/٣٥قراره  يفاليت تعمل حتت رعاية اليونسكو واليت وافق عليها املؤمتر العام  ٢الفئة  ملعاهد ومراكز

 لنموذجي الوارد يف الوثيقتنيتفاق اوقد أعد االتفاق بني اليونسكو ومجهورية الصني الشعبية وفقًا لال
ت التابع اإلنرتن على موقع يف القسم املخصص لقطاع العلوم الطبيعية تصويب واملتاح ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥

 /http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences :ليونسكو على العنوان التايلل

 .اآلثار املالية واإلدارية املرتتبة على هذا االقرتاح ١٠الفقرة  وتبني

 .١٧اإلجراءاا املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences
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 المقدمة

العلوم اهلندسية حمركًا رئيسيًا للتنمية االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية، وركيزة تقوم عليها جمتمعاا املعرفة متثل  - ١
يف جمال االبتكار والتجديد وعنصرًا حموريًا يف معاجلة القضايا والتحدياا العاملية  األساسية، وأحد العوامل الرئيسية وبناها

سيما وأ�ا متثل حقًال معرفيًا معقداً وجماال للنشاط  وللعلوم اهلندسية أيضًا قضاياها وحتديااا اااصة با ال اليت نواجهها.
 يد.تتنوع وجوهه على حنو متزا

وتتعلق أوجه الرتكيز يف إطار تعزيز العلوم اهلندسية يف اليونسكو بالتحدياا الرئيسية يف جمال تعليم العلوم  - ٢
اهلندسية، وبناء القدراا والتنمية، ومعرفة األسباب الداعية إىل ابتعاد الشباب عن العلوم اهلندسية يف شىت أرجاء العامل 

حلد على حنو فعال ادمة اواالبتكار فهم اجلمهور للعلوم اهلندسية وتسخري هذه العلوم وكيفية معاجلة هذا األمر، وتعزيز 
 التكنولوجيا ااضراء.التنمية املستدامة، وتغري املناخ، واحلاجة إىل من الفقر، و 

علوماا االبتكار يف جمال احلوسبة واالتصاالا يغري القيود املادية والتكاليف يف عملية مجع امل وال شك يف أن - ٣
واالتصاالا تؤثر تأثريًا كبرياً يف قدرتنا على التعامل مع البياناا  أنه ال جدال يف أن تكنولوجيا املعلوماا اونشرها. كم
بناء على ذلك، وبالنظر إىل الكم اهلائل من البياناا يف جمال العلوم اهلندسية والتكنولوجيا، ال بد من وجود  واملعلوماا.

ملية التنسيق بني معاهد وجامعاا العلوم اهلندسية والتكنولوجيا يف الصني من أجل مجع كل املوارد بع آلية أو مركز يقوم
جناز التحول من البياناا الكبرية إىل املعارف إواملصادر الرقمية للعلوم اهلندسية والتكنولوجية وتعزيز التقنياا املتطورة بغية 

جديد  منتفعني داخل الصني وخارجها. ويتطلب هذا األمر إجياد علماجلديدة وبالتايل توفري خدماا معرفية معمقة لل
جيمع بني أفضل ما لدى اارباء من معارف يف جمال نظم املعلوماا و ظم معقدة متعددة املستوياا، يقوم على ن

 واالتصاالا، وبني النظم املعقدة والعلوم االجتماعية.

 ،عارف العلوم اهلندسية والتكنولوجيامركز دويل ملواستناداً إىل هذه االفية، اقرتحت مجهورية الصني الشعبية إنشاء  - ٤
بعني االعتبار ما ينطوي عليه املركز من أمهية حمتملة يف جمال  حتت رعاية اليونسكو. وأخذا املديرة العامة ،يف بيجني

 وطلبت الشعبية الصني مجهورية حكومة لطلب فاستجابت البتكار من أجل التنمية،تعزيز العلوم اهلندسية والتكنولوجيا وا
 .الصينيني اارباء مع الوثيق بالتعاون الصدد هذا يف جدوى دراسة إجراء الطبيعية العلوم قطاع من

 النظر في جدوى المركز المقترح

إىل تلبية املتطلباا املنصوص عليها يف االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة ملعاهد  على سعي دراسة اجلدوى انطوا - ٥
 تانالوثيقاملؤمتر العام يف دورته ااامسة والثالثني ( اعتمدها واليت اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢ومراكز الفئة 

. وأخذا الدراسة بعني االعتبار جوانب أخرى اعُتربا مفيدة لتقييم ١٠٣م/٣٥بالقرار تصويب)  ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥
مدى إمكانية استدامة املركز املقرتح. وقام فريق اليونسكو املكلف بإجراء دراسة اجلدوى اااصة بإنشاء املركز املقرتح بزيارة 
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من  ماعاا مع األكادمييني واارباء. وجرا اجت٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ٤من املمتدة ميدانية يف الفرتة 
مثل جامعة  ،عهد املقرتحالشركاا الشريكة للموعدد من املعاهد/، وجامعة جيجيانغ للعلوم اهلندسيةاألكادميية الصينية 

للتكنولوجيا ذاا املسؤولية  Insigmaوشركة يف جمال احلديد والصلب، وجمموعة املعهد الصيين للبحوث  تسينغهوا
البياناا  لتبادلركز الوطين للبياناا الزراعية العلمية التابع لألكادميية الصينية للعلوم الزراعية، والربنامج الوطين احملدودة، وامل

 العلمية اااصة بالسكان والصحة. 

. سيعمل املركز املقرتح كمركز دويل ملعارف العلوم اهلندسية والتكنولوجيا. أهداف المركز المقترح وطرائق عمله - ٦
وسريكز عمله يف املقام األول على اارباا واملهاراا يف جمال العلوم اهلندسية والتكنولوجية من أجل تعزيز التنمية 

 لتعزيز عملية بناء جمتمع قائم على املعرفة. املستدامة وتيسري عملية بناء القدراا كأولوية

 با املركز الدويل:وتبني الفقراا التالية بإجياز النطاق العام لألنشطة اليت سيضطلع 

: سيعمل املركز بالتعاون مع إنشاء مركز للمعارف الشاملة في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا (أ)
املنظماا التابعة لألكادميية الصينية للعلوم اهلندسية واجلامعاا وشبكتها الدولية من أجل مجع املعلوماا 

الرقمية وتقارير البحوث والدراساا التقنية واحملفوظاا املكتباا  بذا الال منوالبياناا ذاا الصلة 
بدف إنشاء مكتبة رقمية شاملة للموارد اااصة بالعلوم اهلندسية والتكنولوجيا. وسيقوم املركز بإنشاء قاعدة 

كنولوجيا على الصعيد الدويل، اارباا والتجارب يف جمال العلوم اهلندسية والت تبادلللمعارف من أجل 
يف مبادرة اليونسكو اااصة باهلندسة من خالل تعزيز نشر واستخدام املعارف اهلندسية من أجل  سهامإلوا

تيسري بناء التمع القائم على املعرفة، واإلسهام من مث يف حتقيق أحد األهداف األساسية لليونسكو. 
النامية من احلصول على الذي سيمكن البلدان  وسوف تتاح هذه املكتبة الرقمية لعموم املنتفعني، األمر

واستخدامها وتطويرها، ويعزز التعليم اهلندسي يف هذه البلدان، ويدعم أهداف عقد  املعلوماا املبتغاة
األمم املتحدة للتنمية املستدامة. واستناداً إىل املعارف الشاملة يف جمال العلوم اهلندسية والتكنولوجيا، سيقوم 

يدة للتعليم والتعلم، وإصالح أساليب التعليم والتعلم، وتوسيع أدواا جد واستحداثاملركز باستكشاف 
يد من الفرص لالبتكار والتجديد.  نطاق االنتفاع باملواد التعليمية، وتعزيز قدراا املهنيني الشباب وتوفري املز 

ني من ما أنه بإمكان املركز تزويد اجلمهور مبوارد غزيرة يف جمال التعليم اهلندسي من أجل متكني املنتفعك
 اختيار املواد املالئمة الحتياجاام اااصة.

وسيقوم املركز بتنظيم حلقاا تدارس ودوراا تدريبية من  :وتحليلهاتوفير التدريب ومعالجة المعلومات  (ب)
 أجل مساعدة البلدان النامية على تنمية املواهب وبناء القدراا يف جمال العلوم اهلندسية والتكنولوجيا

لعملية صنع  يف ذلك من خربة وجتربة األكادميية الصينية للعلوم اهلندسية يف توفري الدعم واملشورة اً مستفيد
سيسعى املركز إىل حتسني قدراا املهنيني يف البلدان النامية،  ،القرار على املستوى الكلي. عالوة على ذلك
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البياناا من أجل متكينهم من معاجلة  فيما خيصسيما يف أفريقيا وآسيا ومنطقة احمليط اهلادي،  وال
ملواجهة تغري املناخ واحلد من املخاطر الطبيعية وصون  الً وماا املتاحة هلم استخداماً فعااستخدام موارد املعل

 البيئة.

إن إنشاء وتطوير املكتبة الرقمية أمر من شأنه تزويد  :االتراث الثقافي والنهوض بهأهم عناصر حماية  (جـ)
 الزمة جلمع مواد الرتاث الثقايف املتعلقة بالعلوم اهلندسية والتكنولوجيا وتنظيمها ومحايتها.املركز بالوسائل ال

. وستتوىل األكادميية الصينية للعلوم اهلندسية تنسيق ٢يُقرتح إنشاء املركز باعتباره مركزاً من الفئة  :الوضع القانوني - ٧
املركز مع الوزاراا/اإلداراا األخرى يف حكومة مجهورية الصني الشعبية. وستكون األكادميية أيضًا مسؤولة عن  عالقاا

يف املركز. وتتلقى األكادميية متويلها من حكومة مجهورية الصني الشعبية، وستخصص يف  المالية واللوجستيةاجلوانب 
بصورة مستقلة أولوياته وخطة عمله. أي بكلمة أخرى، ستقوم احلكومة له أن حيدد  تتيحإطار هذا التمويل ميزانية للمركز 

وتضمن حكومة مجهورية الصني الشعبية أن يكون املركز الدويل مؤسسة عامة تنشأ  بتمويل املركز عن طريق األكادميية.
ر خاص به. ويُعتزم يف مبوجب التشريعاا الوطنية الصينية. وسيتوىل املركز إعداد وتنفيذ براجمه وأنشطته وسيكون له مق

املرحلة األولية من عملية اإلنشاء أن يباشر املركز أعماله داخل مرافق موجودة يف مقر األكادميية الصينية للعلوم اهلندسية 
يف بيجني وأن يستعني إىل حد كبري باملرافق واارباا املوجودة يف هذه املؤسسة. وسيقوم نائب الرئيس التنفيذي ألكادميية 

 .له املركز الدويل املقرتح إىل حني تعيني مدير دائم بدور جهة التنسيق هلذا اهلندسية العلوم

 للمركز جملس إدارة وأمانة. : سيكوناإلدارة - ٨

سيتوىل جملس اإلدارة مسؤولية إقرار ااطة االسرتاتيجية والسنوية للمركز، وتوجيه أنشطة : مجلس اإلدارة (أ)
ويتألف هؤالء من: ممثل لألكادميية  أعضاء اللس للتغيري كل ستة أشهر، املركز واإلشراف عليها. وخيضع

الصينية للعلوم اهلندسية؛ وممثل للحكومة الصينية أو من يعني لتمثيله، ويتوىل رئاسة املركز ورئاسة جملس 
 (كحد إدارته؛ وممثل للمديرة العامة لليونسكو؛ وممثل للجنة الوطنية الصينية لليونسكو؛ وثالثة ممثلني

املشاركة يف قاعدة املعارف اااصة بالعلوم اهلندسية  أقصى) للجامعاا ومعاهد البحوث الصينية
 والتكنولوجيا؛ ومخسة ممثلني (كحد أقصى) للدول األعضاء يف اليونسكو.

 اليت حددها املؤمتر العام يف وجتري عملية إنشاء جملس اإلدارة وحتديد صالحياته وفقاً للمبادئ التوجيهية
 .١٠٣م/٣٥تصويب) عمال بالقرار ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥ تانة والثالثني (الوثيقدورته ااامس

: ستتوىل أمانة املركز مسؤولية تنفيذ ااطة االسرتاتيجية والسنوية اليت يقرها جملس اإلدارة، كما تتوىل األمانة (ب)
ركز يعينه رئيس جملس اإلدارة إعداد التقارير السنوية. ويتم كل ذلك حتت إشراف مدير مسؤول عن عمل امل

 بالتشاور مع املديرة العامة لليونسكو.
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الصينية يف البداية تغطية التكاليف التشغيلية للمركز، مع مسامهاا/هباا من  : ستتوىل احلكومةالمسائل المالية - ٩
احلكومية واملنظماا غري احلكومية ومنظماا أخرى. ويُعتزم أيضاً التماس متويل من القطاع اااص عن  الدولية املنظماا

للبلدان  جيوز "طريق ترتيباا مشرتكة يف جمال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وعن طريق إنشاء "صندوق أساسي
 املتقدمة املشاركة أن تساهم فيه. 

طلب من اليونسكو تقدمي مبالغ مالية لتشغيل املركز أو تقدمي لن يُ : بالنسبة إلى اليونسكو اآلثار المالية واإلدارية -١٠
ُجل املسامهة املالية لليونسكو يف تكاليف حضور ممثل املنظمة الجتماعاا  دعم مايل إلنشاء وإدارة املركز. وإمنا سيتمثل

 املركز الرمسية.

 املتوقع من اليونسكو حاملا يتم إنشاء املركز املقرتح يف ما يلي: : يتمثل التعاونجال التعاون مع اليونسكوم -١١

توفر اليونسكو ااربة التقنية املتعلقة بالبحث وبناء القدراا وتقدمي املساعدة التقنية إلنشاء قاعدة معارف  (أ)
 للعلوم اهلندسية والتكنولوجيا يف إطار مبادرة اليونسكو اااصة باهلندسة؛

و الكياناا املالية الدولية احلكومية وغري احلكومية، وكذلك الدول األعضاء يف املنظمة، وتشجع اليونسك (ب)
على تقدمي املساعدة املالية والتقنية للمركز وعلى اقرتاح املشاريع املناسبة عليه. وتيّسر اليونسكو االتصاالا 

 مع املنظماا الدولية األخرى املعنية مبهام املركز املقرتح؛

اليونسكو عند االقتضاء يف االجتماعاا العلمية والتقنية والتدريبية اليت ينظمها املركز املقرتح إذا  وتشارك (جـ)
 توافرا األموال الالزمة للمشاركة.

عالقة املركز بأهداف اليونسكو وبراجمها: سيحقق املركز الدويل املقرتح أحد األهداف الرئيسية لليونسكو املتمثل يف  -١٢
حمركًا رئيسيًا للتنمية  اااصة باهلندسة ملواجهة التحدياا الكربى يف جمال العلوم اهلندسية اليت تشكل مبادرة اليونسكو

االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية. وقد مت يف إطار مبادرة اليونسكو هذه، اليت أقرها املؤمتر العام يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 العديد من املنظماا الدولية. ع، استهالل عدة مشاريع بالشراكة م٢٠١١عام 

يف جمال العلوم  تأثري املركز على الصعيدين اإلقليمي والدويل: أخذ التقرير بعني االعتبار أن "املركز الصيين للمعارف -١٣
عالقاا تعاون إجيابية مع عدد من البلدان املتقدمة  ، قد جنح بالفعل يف تنميةالقائم أصالً  اهلندسية والتكنولوجيا"

اجلنوب والتعاون بني بلدان اجلنوب والشمال. ويتوقع أن يتعاون املركز  فيما بني بلدان والنامية، وتعزيز مفهوم التعاون
 يف ما يلي: املقرتح مع الشبكاا الدولية واإلقليمية والوطنية القائمة الوارد بيا�ا

املركز بتعزيز وتعميق التعاون مع املؤسساا واملراكز األخرى من أجل بناء قاعدة عريضة للتعاون  سيقوم (أ)
 الدويل تيسر تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية.
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سيسعى املركز إىل التعاون مع مراكز اليونسكو من الفئتني األوىل والثانية يف إطار برامج اليونسكو الرئيسية  (ب)
سيما فيما يتعلق بتكنولوجياا العلوم اهلندسية، وإدارة املوارد املائية،  الرابع وااامس، الاألول والثاين و 

وعلوم البحار، وتغري املناخ، وطاطر الكوارث وغريها من الاالا ذاا الصلة، وتعزيز تعليم العلوم اهلندسية 
 وتيسري التطور املهين للمهندسني.

مثل اللس الدويل  األكادميية الصينية للعلوم اهلندسية،بالية املرتبطة وسيتفاعل املركز مع الشبكة احل (جـ)
واألمانة التنفيذية لشبكة أكادميياا الطب الدولية ، ومركز األمم  ألكادميياا العلوم اهلندسية والتكنولوجية،

ألكادميياا العلوم املتحدة للهندسة واآللياا الزراعية يف آسيا واحمليط اهلادي، واجتماع املائدة املستديرة 
 اهلندسية يف شرق آسيا.

ما سيقيم املركز عالقاا عمل قوية مع أكادميياا وطنية أخرى للهندسة يف طتلف البلدان من أجل تعزيز  (د)
التقين وتيسري عملية التنمية والنهوض بالعلوم اهلندسية والتكنولوجيا يف شىت أحناء العامل وتوسيع  التعاون

 واالهتمام با.نطاق تأثريها 

التعاون العلمي والتقين والتجاري على الصعيدين اإلقليمي  يفومن املتوقع أن يؤثر املركز املقرتح تأثريًا كبريًا 
 والدويل، وأن يساعد بالتايل على بلوغ غاياا األمم املتحدة الواردة يف األهداف اإلمنائية لأللفية.

دعم الرمسي الذي الإىل ها اليونسكو من جرّاء إنشاء املركز ضئيلة نظرًا : ستكون املخاطر اليت قد تواجهالمخاطر -١٤
 أنشطة املركز ارتباطاً مباشراً بأهداف اليونسكو. وإىل ارتباطسيتلقاه املركز من احلكومة الصينية 

 :تقييم موجز لالقتراح المقدم

يل يف مجهورية الصني الشعبية. فاالقرتاح لقد أظهرا دراسة اجلدوى وجود مربراا وجيهة إلنشاء هذا املركز الدو  -١٥
يتضمن جمموعة واضحة من األهداف، كما حيدد بعناية ُسبل حتقيق هذه األهداف. وقد تبّني بوضوح أثناء عملية 
 التشاور الوجيزة مع الشبكاا الدولية واإلقليمية أن هذه املبادرة ضرورية. ويتوافق املركز املقرتح مع االسرتاتيجية املتكاملة

والثالثني اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو واليت وافق عليها املؤمتر العام يف دورته ااامسة  ٢والشاملة ملعاهد ومراكز الفئة 
 .١٠٣م/٣٥بالقرار  تصويب) عمالً  ٢٢م/٣٥و ٢٢/م٣٥ تان(الوثيق

 اااصة باهلندسة. مببادرة اليونسكو وسوف يسهم املركز يف حتقيق العديد من أهداف اليونسكو املتعلقة -١٦

اارباا والتجارب على الصعيد الدويل يف جمال  لتبادلوسيدعم املركز املقرتح عملية إنشاء وتطوير قاعدة معارف  -١٧
العلوم اهلندسية والتكنولوجيا من خالل تعزيز نشر واستخدام املعارف اهلندسية من أجل تيسري بناء التمع القائم على 

 املعرفة.
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حكومة مجهورية الصني الشعبية التزاماً قوياً بإنشاء املركز املقرتح. وتعّهدا بتوفري دعم مايل كبري لتمويل  وقد أبدا -١٨
 بناء املركز وتغطية تكاليف تشغيله ألجل طويل على الرغم من أن املركز سيكون مستقًال بذاته.

 القرار المقترح

  اعتماد قرار ينص على ما يلي:لعّل اللس التنفيذي يرغب، بناًء على ما تقدم، يف -١٩

 إن اللس التنفيذي،

اليت وافق  ،اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو ٢باالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة ملعاهد ومراكز الفئة  إذ يذّكر - ١
قراره  يف )تصويب ٢٢م/٣٥و ٢٢/م٣٥ تانالوثيقعليها املؤمتر العام يف دورته ااامسة والثالثني (

 ،١٠٣م/٣٥

عارف العلوم اهلندسية ملباالقرتاح الذي قدمته مجهورية الصني الشعبية إلنشاء مركز دويل  ويرحب - ٢
 يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢أراضيها بوصفه مركزاً من الفئة  يفوالتكنولوجيا 

تفي باملتطلباا الالزمة  اجلزء ااامس ١٤م ا/١٩١يف الوثيقة أن االعتباراا واالقرتاحاا الواردة  يرىو  - ٣
 لكي متنح اليونسكو رعايتها للمركز الدويل،

 باملالحظاا واالستنتاجاا الواردة يف دراسة اجلدوى هذه، وحييط علماً  - ٤

بأن يوافق املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني على إنشاء املركز الدويل للمعارف يف جمال العلوم  يوصي - ٥
ولوجيا، يف بيجني جبمهورية الصني الشعبية، بوصفه مركزًا يعمل حتت رعاية اليونسكو اهلندسية والتكن

 .املعد هلذا الغرضوبأن يأذن للمديرة العامة بتوقيع االتفاق  ) ،٢(الفئة 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 

191 EX/14 Part VI 
 السادسالجزء  ١٤م ت/١٩١ 
  
 ٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٤١البند 

 ٢ من الفئة والمراكزالمعاهد 

 السادسالجزء 

 ،ومشاركتهم الشباب قدرات تنمية أجل من القتال لفنون الدولي المركزاقتراح بشأن إنشاء 
 كوريا بجمهورية شونجيو في

 الملخص

 اليت اجلدوى دراسة إليها أفضت اليت والتوصيات االستنتاجات الوثيقة هذه تعرض ،١٠٣/م٣٥ بالقرار عمالً 
 تنمية أجل من القتال لفنون دويل مركز إنشاء بشأن كوريا حكومة طلب على بناء العامة املديرة با اضطلعت

. اليونسكو رعاية حتت يعمل ٢من الفئة  مركزاً  بوصفه كوريا، جبمهورية شوجنيو يف ،ومشاركتهم الشباب قدرات
 .يف هذا الصدد املعتمد ينموذجال االتفاق على االتفاق مشروع ويقوم

 .االقرتاح هذا على املرتتبة واإلدارية املالية اآلثار ١٨ الفقرة وتتناول

 .٢٣ الفقرة يف املقرتح القرار: اختاذها التنفيذي اللس من املتوقع اإلجراءات
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 المقدمة

 تنمية أجل من القتال لفنون دويل مركز إنشاء بشأن مفصل باقرتاح ٢٠١٢ مايو/أيار يف كوريا حكومة تقدمت - ١
 ووفقاً . اليونسكو رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من مركزاً  بوصفه ،كوريا جبمهورية شوجنيو يف ،ومشاركتهم الشباب قدرات

 اليت ،)تصويب ٢٢/م٣٥و ٢٢/م٣٥ انالوثيقت( ٢ الفئة من واملراكز ملعاهدبا اخلاصة والشاملة املتكاملة لالسرتاتيجية
 الوثيقة هذه وتوضح. املقرتح املركز إنشاء جدوى تقييم أجل من بعثة أوفدت ،١٠٣/م٣٥ قراره يف العام املؤمتر أقرها

 الدول اليت سيعود با على الفوائد سيما وال منه، املتوقعة والنتائج املقرتح املركز إنشاء وجدوى وطبيعته، االقرتاح خلفية
 .اليونسكو برامج إىل بالنسبة وأمهيته األعضاء

 المقترح المركز إنشاء جدوى في النظر

 :والمهام األهداف

 وما القتال فنون فلسفة باستخدام ومشاركتهم الشباب قدرات تنمية يف اإلسهام يف للمركز الرئيسي اهلدف يتمثل - ٢
 حتقيق أجل ومن. املهمة هذه بإمتام الكفيلة السبل باعتبارها الذات لتنمية وخصائص إجيايب، وسلوك قيم، من ينبثق عنها

 يف العامل يف شىت أحناء املمارسة القتالية الفنون أنواع خمتلف إسهام كيفية فهم حتسني إىل املركز سيسعى اهلدف، هذا
وانطالقاً . سواء حد على اجلماعية األنشطة خالل ومن الفردي املستوى على نيوالنفسي اجلسديني والنمو اإلثراء حتقيق

 املعارف بتبادل النهوض على الشبان والشابات قدرات لتعزيز املالئمة الربامج إعداد سيجري ،املكتسبةهذه املعارف  من
 .الدويل والتعاون

 يف للشابات العادلة املشاركة تعزيز يف -ال يقل أمهية عن األول وهو هدف  - املقرتح للمركز ثاينال دفاهل ويتمثل - ٣
 فنونخاصة نظرًا إىل أن  أمهية املسألة هذه وتكتسي. بحثلل وموضوعاً  ومستفيدة ميسرة جهات بوصفهن القتال فنون

 .ستوياتامل مجيع علىالقتال  فنون يف اإلناث حضور زيادة إىل واضحة حاجة مثة وأن الذكور عليهايهيمن  القتال

 :هونطاق المركز مهام

 الوثائق، وتوفري الشباب، قدرات بناءو  ،املعارف وتبادل ثو بالبح النهوض يف املقرتح املركز مهام تتمثل - ٤
 .واجلنوب الشمال بلدان بني التعاون وتعزيز املعلومات، لتبادل مركز بدور واالضطالع

 :يلي ما على خاص بوجه املعارف وتبادل البحوث إجراء مهمة وسرتكز - ٥

 ؛واملصاحلة السالم ثقافة توطيد يف القتال فنون دور )أ(

 واالجتماعي؛ الشخصيتطورهم  يفو  ،اً صحي منواً  الشابات والشبان منو يف القتال فنون إسهام )ب(



191 EX/14 Part VI – page 2 

 

 خاص؛ بوجه الشباب له يتعرض الذي العنف درء يف القتال فنون إسهام )جـ(

 صفوف يف واالجتماعية، الصحية وآثارها تقبلها ومدى القتالية الفنون لصورة مقارنة حتليلية دراسة إجراء )د(
 العامل؛ من أخرى أحناء ويف املنطقة يف الشابات والشبان

 القتال؛ فنون يف الشابات دور )هـ(

 القتال؛ فنون جمال يف البحوث إجراء على الشباب الباحثني تشجيع )و(

 .الشباب موجهني إىل العامل يف التقليدية القتال فنون عن مصطلحات ومسرد خالصة جامعة إصدار )ز(

 :يلي ما على القدرات بناء مهمة وسرتكز - ٦

 تضمني خالل من احمللية التمعات يف ومشاركتهم القيادية ومهاراتم الشباب قدرات تنمية يف اإلسهام )أ(
 اليت تسهم يف تذيب  اخلاصة بفنون القتال والتقنيات الثقافية والقيم املبادئ الفلسفية والتدريب التعليم
 :مبا يلي القيام ذلك يتضمن وقد. والروح واجلسد العقل

 العامل أحناء خمتلف من ومدارس صيفية للشابات والشبان ودورات تدريبية تدارس حلقات تنظيم )١(
 طوعي؛تال العمل وتشجيع اجلماعي احلس لزرع كوسيلة

 فنونمعنية ب على مستوى التمعات احمللية ثقافية ومراكز" مفتوحة مدارس" إنشاء على املساعدة )٢(
 ؛القتال

 ؛القتال فنون يف جمال دولية أكادميية واجتماعات تدارس حلقات تنظيم )٣(

 .القتال فنون عن للشباب عاملية جتمعات تنظيم )٤(

 :يلي ما على وسرتكز افرتاضي على عنصر املعلومات وتبادل املتمثلة يف إعداد الوثائق املركز ةمهم وستنطوي - ٧

 وصو�ا العامل بلدان مجيع من القتال بفنون اخلاصة واملواد السجالت مجع يتوىل توثيقلل مركز وإدارة إنشاء (أ)
. أجلهم ومن الشباب مع بالتعاون الال هذا يف با املضطلع واجلامعية التعليمية لألنشطة دعماً  ونشرها

 :يلي ما ذلك وسيتضمن

 ؛الصلة ذات املواد كل مجع )١(
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 االجتماعية الشبكات واستخدام ،اإلنرتنت على بيانات قاعدة يتضمن إلكرتوين موقع وإدارة إنشاء )٢(
 العامل؛ أحناء شىت يف القتال بفنون املعنية الشباب منظمات مع شبكة وإلقامة الشباب مع للتواصل

 إلكرتونية؛ نشرات إصدار ذلك يف مبا دورية، بصفة علوماتامل نشر )٣(

 .العاملية القتال فنونومتحف ل مكتبة تشغيل يف املشاركة )٤(

 .القتال بفنون اخلاصة الدولية ارضواملع ناتااملهرج تنظيم على املساعدة )٥(

 .الشباب موجهني إىل العامل يف التقليدية القتال فنون عن مصطلحات ومسرد خالصة جامعة إصدار (ب)

 :مبا يلي القيام خالل من واجلنوب الشمال بلدان بني التعاون تعزيز يف أيضاً  املركز وسيسهم - ٨

 أجل من القتال بفنون املتعلقة األنشطة يف الكربى الصحراء جنوب أفريقيا من الشابات والشبان إشراك (أ)
 الفرعية؛ املنطقة يف واملصاحلة السالم ثقافة دعم

 ،واملصاحلة واحلوار، السالم، ثقافة توطيد أجل من أعاله املذكور البحث عنصر على تقوم مشاريع إعداد (ب)
 .وكفاءاتا اليونسكو خربات على أيضاً  باالعتماد

 :القانوني والوضع البنية

 تقدمه الذي والتقين واإلداري املايل الدعم على الرمسي الطابع إضفاء له يتيح مما ،مستقالً  قانونياً  كياناً  املركز سيكون - ٩
 :يلي ما تضمنتوس االتفاق مشروع يف املركز بنية وحددت. واإلقليمية الوطنية املؤسسات

 هذه تشكيل االتفاق مشروع من ٧ املادة وحتدد. املركز أنشطة على اإلشراف تتوىل هيئة وهو :إدارة جملس )١(
 اهليئة؛

 إىل سيقدم الذي الربنامج تصميم على املركز مدير مساعدة عن مسؤولة تكون للربنامج، استشارية جلنة )٢(
تشكيل  املركز مدير ويتوىل. الربنامج تنفيذ بشأن املهين اإلرشاد تقدمي وعن عليه، للموافقة اإلدارة جملس

 .اإلدارة جملس ددهاحي اليت التوجيهية املبادئ مع يتفق مبا هذه اللجنة

 اإلدارة؛ جملس يعينه مدير إشراف حتت املركز أنشطة تنفيذ تتوىل هيئة وهي: أمانة )٣(

 .وظائفه ملمارسة الالزمني القانونية واألهلية الذايت باالستقالل كوريا مجهورية أراضي يف املركز يتمتع )٤(
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 :المالية المسائل

 باسم أيضاً  املعروفة( شوجنيو ومدينة ،تشونغتشيونغ الشمايل وإقليم والسياحة، والرياضة الثقافة وزارة تتحملس -١٠
 والسياحة والرياضة الثقافة وزارة وستكون. أمريكي دوالر ٨٠٠ ٠٠٠ حنو البالغة السنوية املركز تشغيل تكلفة) "احلكومة"

الروابط القائمة مع  تنسيق وستتوىل. لمركزل واللوجيستية واإلدارية املالية وانباجل وعن املركز، إنشاء عن املسؤولة الوكالة
 بوصفه وتشغيله الدويل املركز إنشاء على بفعالية وستساعد كوريا مجهورية كومةحل التابعة املعنية اإلدارات/الوزارات سائر
 .الكوري الوطين للقانون وخيضع الربح يستهدف ال مستقالً  كياناً 

 القتال فنون عن موسوعة إصدار ومن ضمنها للمركز، التابعة املقرتحة الرئيسية للمشاريع الزمة إضافية أموال أيو  -١١
 يةتدريب دورات وتنظيم القتال، لفنون مفتوحة مدارس وإنشاء ،عاملية خاصة با حمفوظات استحداثو  العامل يف التقليدية

 عجتمَّ وف سف القتال، فنون بشأندولية  جامعية تدارس حلقات وتنظيم ،النامية البلدان يف التقليدية القتال فنون ملدريب
 إىل وإضافة. مشروع على حدة كل أساس علىوذلك  ،شوجنيو ومدينة وإقليم تشونغتشيونغ الشمايل الوطنية احلكومة من

 .الدويل للتعاون الكورية الوكالة مع شراكة اتفاقات تنفيذإقامة و  خالل من املركز مشاريع متويل ميكن ذلك،

 :التالية األمور احلكومة وستتوىل -١٢

 ؛شوجنيو بلدية يف املركز الستضافةمبان مؤقتة  إتاحة )أ(

 لتغطية سنوياً ) أمريكي دوالر ٨٠٠ ٠٠٠ حنو يعادل( كوري وون مليار قدره إمجايل مبلغ ختصيص )ب(
 ؛املركز تشغيل تكاليف

 اإلداريةلتسيري الشؤون  الالزمة اخلرباتيتمتعون ب إداريني موظفنيمن  مهامه ألداء ها يلزممب املركز تزويد )جـ(
 امليزانية؛شؤون و  واملالية

 .ملركزا مكاتب فيها مبا ،الدائمة املرافق توفري أو إنشاء )د(

 :اليونسكو مع التعاون مجاالت

 من واإلنسانية االجتماعية العلوم جمال يف الشباب مع اليونسكو عمل إجناز يف مباشرة بصورة املقرتح املركز سيسهم -١٣
 ،نياالجتماعي والتنمية واالندماج االجتماعي، التحول يف جمال حتقيق الرياضة تتيحها اليت اإلمكانيات من االستفادة أجل

-٢٠١٢ لعامي وامليزانية الربنامج يف احملددة ،العامني لفرتة الثانية القطاعية األولوية يف إليه املشار النحو على لسالم،وا
 القطاعات بني املشرتك اليونسكو عمل برنامج أهداف حتقيق يف مباشراً  إسهاماً  سهميس كما). ٥/م٣٦ الوثيقة( ٢٠١٣
 متكني خالل من ،٥/م٣٦ الوثيقة يف أيضاً  احملددة والالعنف، السالم بثقافة النهوض أجل من للتخصصات واجلامع
 القتال فنون استخدام على التشديد وسيتم. احمللية جمتمعاتم يف إجيايب اجتماعي تغري عوامل يصبحوا أن من الشباب
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 الشاملة للتنمية الالزمة احلياتية املهارات وتطوير االجتماعي التماسك وتعزيز اإلجيابية القيم لتلقني قوياً  وسيطاً  باعتبارها
 همدور  يؤدوا أنالشباب  املركز" خرجيي" من يتوقع كما. السياسية واحلياة العامة احلياة يف للشبان والشابات وملشاركتهم

 واءمةمل هوداجل وستبذل. احمللية جمتمعاتم يف القتال بفنونالنهوض و  اإلجيايب السلوك تعزيز كمثال حيتذى من خالل
 يف ستحدد اليت األهداف فيها مبا ،اليونسكو لربنامج االسرتاتيجية هدافاأل معبصورة مستمرة  املركز أنشطة وتكييف

 ).٥/م٣٧ الوثيقة( املقبلني وامليزانية الربنامج ويف) ٤/م٣٧ الوثيقة( للمنظمة املقبلة األجل املتوسطة ةسرتاتيجياال

 بني املساواة تعزيز: ومها اليونسكو أولويات من عامتني أولويتني حتقيق يف مباشرة بصورة املركز أنشطة وستسهم -١٤
 كما. وتنفيذه الربنامج تصميم يف اجلنسني بني املساواة إدماج لضمان اجلهود مجيع وستبذل. ألفريقيا واألولوية اجلنسني
 يف القتال بفنون املتعلقة األنشطة يف الشباب عمله الرامي إىل إشراك خالل من ألفريقيا األولوية أنشطة يف املركز سيسهم
 فنون يف القادة وتدريب القتال لفنون مفتوحة مدارس بناء بعدة وسائل منها ذلكو  الكربى، الصحراء جنوب أفريقيا

 .األفريقي الشباب بشأن اليونسكو اسرتاتيجية تنفيذ يف مباشراً  إسهاماً  سيسهم مما القتال،

 اليونسكو إلى بالنسبة وأهميته المركز من المتوقعة اآلثار

 تنمية تدعم للشباب برامج وتنفيذ إعداد إىل الرامية اليونسكو أنشطة يف ملحوظ أثر املقرتح للمركز يكون أن توقعيُ  -١٥
 كما. االجتماعي باالندماج والنهوض الشباب له يتعرض الذي العنف ودرء التمع، يف ومشاركتهم الشباب قدرات
 من كل يف األولوية لشبابا إيالء إىل الرامية اليونسكو أنشطة إىل بالنسبة كربى أمهية املقرتحة وبراجمه املركز يكتسي

 ٢٠١٣-٢٠١٢ لعامي وميزانيتها وبرناجمها) ٤/م٣٤ الوثيقة( ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفرتة األجل املتوسطة اسرتاتيجيتها
 التعاون وتعزيز املعلومات وتبادل القدرات بناء املتمثلة يف املنظمة مهام يف مباشرة بصورة ستسهم كما). ٥/م٣٦ الوثيقة(

 .الدويل

 :للمركز الدولي أو اإلقليمي األثر

 ١ الفئتني مناألخرى  اليونسكو ومراكز معاهد مع التعاون يف النظر وسيتم البلدان، جبميع املركز أنشطة تتعلق -١٦
 االحتاد مع التعاون خالل من الدويل عمله على الصعيد نطاق بتوسيع املركز سيقوم كما. الشباب على تركز اليت ،٢و

 واالحتاد اليونسكو؛ يف األعضاء الدول من مجيعها ،دولة ٣٨ يف منظمة ٤٤ من حالياً  املؤلف القتالية للفنون العاملي
 املعين املتحدة األمم ؛ومكتب)سيجبس( والرياضة البدنية للرتبية احلكومية الدولية واللجنة التايكوندو؛ لرياضة العاملي

 املركز معها سيتعاون اليت االسرتاتيجية والشبكات بالتحالفات كاملة قائمة وترد. والسالم التنمية ألغراض الرياضة بتسخري
 :التايل اإللكرتوين املوقع على

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002176/217613E.pdf 
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 :اليونسكو مع التعاون مجاالت

 حنو على ستعمل اليونسكو أن بيد. املنظمة من جزءاً  يكون لن ولكنه اليونسكو رعاية حتت املقرتح املركز سيعمل -١٧
 :على سبيل املثال ما يلي تقدم إليه وقد املقرتح املركز مع وثيق

 ؛والطويل واملتوسط القصري املدى على تهواسرتاتيجي املركز رؤية تحديدل التقين املشورة والدعم )أ(

 ،اخلاص للقطاع التابعةاهليئات و  احلكومية وغري احلكومية الدولية اهليئات مع التعاون تعزيز على املساعدة )ب(
 املشاريع وتنفيذ والتقنية املالية املساعدة تعبئة أجل من ،اليونسكو يف األعضاء الدول مع التعاون عن فضالً 

 منظمات مع وخباصة األخرى، الدولية املنظمات مع االتصال وتيسري املركز، خالل من للشباب املالئمة
 نفسها؛ املركز مبهام تعىن اليت الشباب

 أنشطة بشأن املعلومات نشر عن فضالً  باملركز صلة ذات أخرى مواد وأي لليونسكو مطبوعات إصدار )جـ(
 .للمنظمة املتاحة األخرى واآلليات اإلعالمية والنشرات اإلنرتنت على اليونسكو موقع خالل من املركز

 إىل الرامية األنشطةتبادل  ويف واملعرفة البحث عمليات يف املتاح، التمويل وحبسب عند االقتضاء املشاركة، )د(
 .املركز اجتماعات ويف القدرات، بناء

 :ليونسكوإلى ابالنسبة  واإلدارية المالية اآلثار

 يف تسهم أن لليونسكو وجيوز. اليونسكو إىل بالنسبة املشروع هذا عن إدارية أو مالية آثار أي تنجم أن يُتوقع ال -١٨
أن  ودون املعتمدين وامليزانية الربنامج حدود يف خاص لغرض املركز مع يربم تعاقدي اتفاق خالل من املركز برنامج أنشطة
 املستقبل، يف املتوقعة اإلدارية التكاليف وستشمل. للخطر العام املؤمتر اعتمده الذي العادي الربنامج تنفيذ يتعرض
 شبكة مع والتنسيق باملركز االتصال ،٢٠١٤ عام يف عمله يبدأ أن يرتقب الذي املركز بتشغيل مباشراً  ارتباطاً  واملرتبطة

 الفئة من واملراكز ملعاهدا فيما خيص واإلنسانية االجتماعية العلوم قطاع السرتاتيجية وفقاً  بالشباب املعنية اليونسكو مراكز
 املركز مشاركة طريق عن قيمتها من بأكثر املسامهة، هذه على املرتتبة نسبياً  الطفيفة التكاليف عن التعويض وسيجري. ٢

 قدرات املركز وسيعزز. كوريا حكومة تقدمها كبرية مسامهة بفضل بالشباب اخلاصة اليونسكو برامج تنفيذ يف الفعالة
 .سواء حد على العامل أحناء سائر ويف املنطقة يف التنفيذية اليونسكو

 المخاطر

 سيتلقاه الذي الرمسي الدعم إىل نظراً  ضئيلة املركز إنشاء جراء من اليونسكو تواجهها قد اليت املخاطر ستكون -١٩
 .وأهدافها اليونسكو ومساعي املركز أنشطة بني القائمة املباشرة والصلة كوريا، حكومة من املركز
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 :الخاتمة

 تنمية أجل من القتال لفنون الدويل املركز" للموافقة على طلب منح حججاً قوية كوريا مجهورية قدمت عام، بوجه -٢٠
 مع وثيق حنو على تتفق املقرتح املركز أهداففإن . ٢ الفئة من مركز صفة املقرتح إنشاؤه، "،ومشاركتهم الشباب قدرات
 السالم ثقافة وتعزيز بالشباب، ةاملتعلق براجمها وأولويات العامتني هايوأولويت االسرتاتيجية اليونسكو برنامج أهداف

 صورة وستربز للمركز" الدويل" اجلانب وسيتحقق. اجلنسني بني واملساواة وأفريقيا االجتماعي، واالندماج والالعنف،
 فنون أشكال خمتلف بشأن التفاهم وتعزيز املعارف توليدالرامية إىل  املركز أنشطة خالل من مبزيد من الوضوح اليونسكو

 ومشاركة ومتكينهم؛ ومشاركتهم الشباب تنمية يف املمارسات هذه إسهام يةوكيف العامل، يف كل أحناء املمارسة القتال
 متوازن تشكيل خالل ومن القدرات؛ لبناء خاص بوجه ُصممت برامج يف واجلنوب الشمال بلدان منالشابات والشبان 

 .اإلدارة للس جغرافياً 

 .املقرتح للمركز واإلدارية والتنظيمية القانونية اجلوانب مجيع بشأن حتديداً  أكثر تفاصيل االتفاق مشروع ويقدم -٢١

 يف ومشاركتهم الشباب قدرات تنمية أجل من القتال لفنون الدويل املركز إنشاءاقرتاح ب العامة املديرة وترحب -٢٢
 تعزيز له يتسىن كي الالزمة باملرافق املقرتح املركز تزويد على والسياحة والرياضة الثقافة وزارة بقدرة وتقر. كوريا مجهورية

يف إعداد الوثائق  املتمثلة مهامه وأداء واجلنوب، الشمال بلدان بني والتعاون القدرات وبناء املعلومات وتبادل ثو البح
 وعلى األعضاء الدول على كبرية بفوائد سيعود املركز بأن علماً  حتيط كما. املعلومات لتبادل مركز والقيام بدور

تعزيز تنمية الشباب واملشاركة املدنية يف احلياة  أجل من العاملني املهنيني وعلى احلكومية غري املنظمات وعلى املؤسسات
 املركز هذا إنشاء يتماشى ذلك، عن وفضالً . والالعنف السالم وثقافة املستدامة التنمية دعمكوسيلة ل  ةالسياسية والعام

 الوثيقتني يف بيا�ا ورد اليت اليونسكو رعاية حتت تعمل اليت واملراكز املعاهد بإنشاء اخلاصة االسرتاتيجية مع
 العلومب اخلاصة سرتاتيجيةومع اال ،١٠٣/م٣٥ قراره يف العام املؤمتر عليها وافقاليت و  ،تصويب ٢٢/م٣٥و ٢٢/م٣٥

 .٢ الفئة من واملراكز ملعاهدبا فيما يتعلق واإلنسانية االجتماعية

 :المقترح القرار مشروع

 :التايل النحو على نصه يصاغ قرار يف النظر التنفيذي اللس يود قد تقدم، ما على بناءً  -٢٣

 التنفيذي، اللس إن

 اليت واملراكز للمعاهد وشاملة متكاملة اسرتاتيجية العام املؤمتر فيه أقر الذي ١٠٣/م٣٥ بالقرار يذكر إذ - ١
 تصويب، ٢٢/م٣٥و ٢٢/م٣٥ الوثيقتني يف الوارد النحو على) ٢ الفئة( اليونسكو رعاية حتت تعمل

 ،السادس اجلزء ١٤/ت م١٩١ الوثيقة درس وقد - ٢
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إسهاماً  ستسهم ومشاركتهم الشباب قدرات تنمية أجل من القتال لفنون دويل مركز أنشطة أن يدرك وإذ - ٣
 من االستفادة بغية واإلنسانية، االجتماعية العلوم - الثالث الرئيسي الربنامج أهداف حتقيق يف بالغاً 

 والسالم، ،نياالجتماعي والتنمية واالندماج االجتماعي، التحول لتحقيق الرياضة تتيحها اليت اإلمكانيات
 الربنامج إطار يف والالعنف السالم ثقافة تعزيز بشأن القطاعات بني املشرتك الربنامج أهداف تحقيقول

 بناء يف الشباب مبشاركة املتعلقة الاالت يف سيما وال ،)٥/م٣٦ الوثيقة( ٢٠١٣-٢٠١٢ لعامي وامليزانية
 والنظامي، النظامي غري التعليم خالل ومن والالعنف السالم ثقافة

 قدرات تنمية أجل من القتال لفنون دويل مركز إلنشاء كوريا مجهورية حكومة قدمته الذي باالقرتاح يرحب - ٤
 اليونسكو، رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من معهداً  بوصفه ،كوريا جبمهورية شوجنيو يف ومشاركتهم الشباب

 تعمل اليت واملراكز املعاهد بإنشاء املتعلقة التوجيهية واملبادئ والشاملة املتكاملة السرتاتيجيةل وذلك وفقاً 
 املؤمتر عليها ووافق تصويبو  ٢٢/م٣٥ ةالوثيق ملحق يف بيا�ا ورد كما) ٢ الفئة( اليونسكو رعاية حتت
 ؛١٠٣/م٣٥ القرار يف العام

 من القتال لفنون دويل مركز إنشاء مالءمة مدى لتقييم اجلدوى دراسة إجراء على العامة ملديرةا ويشكر - ٥
 اليونسكو؛ رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من معهداً  بوصفه ومشاركتهم الشباب قدرات تنمية أجل

 أجل من القتال لفنون دويلال ركزامل إنشاء على والثالثني السابعة دورته يف بأن يوافق العام املؤمتر ويوصي - ٦
 للمديرة يأذن أنبو  اليونسكو رعاية حتت يعمل ٢ الفئة من معهداً  بوصفه ومشاركتهم الشباب قدرات تنمية
 الغرض؛ هلذا املعد االتفاق بتوقيع العامة

 من القتال فنون على اهتمامها تركز اليت األخرى املعنية اإلقليمية أو الوطنية واملعاهد املراكز مجيع ويدعو - ٧
 .املركز مع التعاون إىل ومشاركتهم، الشباب قدرات تنمية أجل

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 

191 EX/14 Part VIII 
 الثامنالجزء  ١٤م ت/١٩١ 
  
 ٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٤البند 

 ٢ من الفئة والمراكزالمعاهد 

 الثامنالجزء 

 اقتراح إنشاء مركز آلبورغ للتعّلم القائم على معالجة المشكالت
 بالدنماركفي مجال العلوم الهندسية واالستدامة، في آلبورغ 

 الملخص

، وعر  ذه  الوييقة اةتنتاجا  وووصيا  دراةة اددو  ال  قامت با املديرة العامة ١٠٣م/٣٥عمالً بالقرار 
بناء على طلب مملكة الدمنارك املتعلق بإنشاء مركز آلبورغ للتعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم 

يعمل حتت رعاية اليونسكو. ويرد يف ملحقي ذه  الوييقة مشروع  ٢من الفئة اهلندةية واالةتدامة، بوصفه مركزاً 
)، وبيان النوايا املشرتك املقرتح أن ووقّعه جامعة ١املقرتح إبرامه بني اليونسكو ومملكة الدمنارك (امللحق  وفاقاال

 ).٢آلبورغ واليونسكو (امللحق 

 .٩ويرد بيان اآليار املالية واإلدارية يف الفقرة 

 .١٦اإلجراءا  املتوقم من اللس التنفيهي اختاذذا: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 الخلفية

اقرتحت مملكة الدمنارك على املديرة العامة إنشاء مركز آلبورغ للتعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم  - ١
ووعر  ذه  الوييقة خلفية ذها االقرتاح يعمل حتت رعاية اليونسكو.  ٢اهلندةية واالةتدامة، بوصفه مركزًا من الفئة 

وأةاةه املنققي، وأذدا  املركز املقرتح وبراجمه، وأييته بالنسبة لاام  اليونسكو، ودراةة اددو  ال  قامت با املديرة 
بها الشأن لكي يتسىن االةتمرار يف عملية إنشاء املركز حتت رعاية  ويلقلب من اللس التنفيهي اختاذ قرار العامة.

اليونسكو. ووقدمت مملكة الدمنارك بها القلب مببادرة من كرةي اليونسكو للتعّلم القائم على معادة املشكال  يف 
ومواصلة األعمال  ، من خالل أنشقته، يف وقويرادامعي العلوم اهلندةية يف جامعة آلبورغ. وقد أةهم ذها الكرةي

السابقة ال  ألجنز  يف جمال التعّلم القائم على معادة املشكال  يف جامعة آلبورغ بالدمنارك ال  مارةت ذها النوع من 
املاةية، وال  ولقلم بدور ريادي يف ذها الال على الصعيد العاملي. وقد حقق   ٣٥التعّلم على مد  السنوا  الـ 

القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم اهلندةية جناحًا بارزاً، وأد  دورًا ذامًا يف وقوير  كرةي اليونسكو للتعّلم
 ذها الال.

ويـَبلَت أن التعّلم القائم على معادة املشكال  وعلى املشاريم يشكل إطارًا فعاًال لدم  النظريا  واملمارةا ،  - ٢
�  يتمّثل التنمية على الصعيد اإلقليمي. و حتقيق والتعاون مم الشركا  و واملعار  والكفاءا  املشرتكة بني التخصصا ، 

يف الرتكيز على عملية وعّلم القالب وعلى الكفاءا  املتصلة بتعّلم كيفية التعّلم.  التعّلم القائم على معادة املشكال 
لدرَّ 

عادة ويشمل منوذجًا وعليميًا موجهًا حنو املشاريم مم وفاعل منققي بني املواد امل
ل
شكال  امل

ل
ةة يف إطار احملاةرا  وامل

كما وظهر يف العامل احلقيقي. ومن خالل العمل على  يف إطار املشاريم. وولنفَّه املشاريم ةمن فرق وولعاَجل املشكال 
كل املشاريم، يتفاعل القالب مم الققاع الصناعي واملؤةسا  املعنية األخر ، ويسهمون بالتايف يف ونمية التمم بش

وكوين مهندةني ميتلكون  إىلعام. وقد يـَبلت أن املناذ  الرتبوية ال  وعتمد التعّلم القائم على معادة املشكال  وفلي 
 املهارا  املقلوبة، وأن ادامعا  ال  وستند إىل ذها التعّلم وؤدي دوراً ذاماً يف عملية التنمية.

من حيث  بتشتت النهوج املتبعة ةواءم اهلندةي ووعليم العلوم التعليو  يتسم الوةم الراذن يف جمال االةتدامة - ٣
الققاعا . ففي بعض البلدان، يلعاد ونظيم برام  وعليم اهلندةة، ويزداد  وأ أو التخصصا  اإلقليمية وأاحلدود الوطنية 

يف  بالبحوثتدامة القلب على املعار  واخلاا  وعلى النظريا  والبحوث املتصلة بربط البحوث يف جمال التنمية املس
جمال التعّلم املروكز على القالب. ووفر  االةتدامة اعتماد طريقة جديدة للتعّلم، إذ يتعني حتليل معظم املشكال  

إىل  ٢املتصلة باالةتدامة وإجياد حلول هلا يف ةياق مشرتك بني التخصصا  وابتكاري. ويسعى املركز املقرتح من الفئة 
 اهلد .اإلةهام يف حتقيق ذها 

وانقالقاً من ذه  اخللفية، اقرتحت مملكة الدمنارك إنشاء مركز آلبورغ للتعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال  - ٤
العلوم اهلندةية واالةتدامة حتت رعاية اليونسكو. وإذ أخه  املديرة العامة يف االعتبار أيية املركز بالنسبة لتعزيز وعليم 
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تكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية، اةتجابت للقلب الهي وقدمت به حكومة الدمنارك والتمست العلوم اهلندةية وال
 من ققاع العلوم القبيعية إجراء دراةة جدو  بالتعاون الوييق مم السلقا  الدمناركية.

ا القرار بشكل الصادر عن املؤمتر العام. وقد أيد ذه ١٠٣م/٣٥وألجريت دراةة اددو  مبا يتماشى مم القرار  - ٥
وصويب، ال  وتلمن املبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة بإنشاء مثل ذه  املراكز  ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥خاص الوييقة 

املؤمتر العام  أشارمنوذجي بني اليونسكو واحلكومة ال  وقرتح إنشاء مثل ذه  املؤةسة. إةافة إىل ذلك،  اوفاقومشروع 
النموذجي الهي حيكم إنشاء مثل ذه  املعاذد واملراكز، أن يلتاح قدر كا  من املرونة  وفاقأنه ينبغي عند وقبيق االإىل 

 بغية مراعاة القيود القانونية السارية يف الدول األعلاء لد  اقرتاح إنشاء مثل ذه  املعاذد واملراكز.

 النظر في جدوى المركز المقترح

 أهداف المركز ووظائفه

شرتك بني التخصصا  امل التعليمركز يف مساعدة ادامعا  على وأدية دور فاعل يف إطار يتمثل اهلد  العام للم - ٦
ة املركز يف مبادرة اليونسكو اخلاصة بتعليم اهلندة وةيسهمالتكنولوجي.  روالعلوم واالةتدامة واالبتكا ةهلندةا يف جمال

وعزيز نشر واةتخدام املعار  املتصلة باهلندةة لتسهيل إنشاء جمتمم قائم على املعرفة. وةيلقلم مركز آلبورغ  من خالل
 املقرتح للتعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم اهلندةية واالةتدامة بتنفيه املهام وحتقيق األذدا  التالية:

والباحثني واخلااء واملؤةسا  وادمعيا  املهنية  األخصائيني وشبكة من ومركز متّيز منتد  عاملي إنشاء •
وذيئا  املصاَدقة املعنية بالتعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم اهلندةية ووعليم العلوم 

 واالةتدامة، من كل من البلدان النامية والبلدان املتقدمة؛

ري التدريب على مستو  الدكتورا  يف جمال التعّلم القائم على ورةيخ ووقوير البحوث على الصعيد الدويف وووف •
معادة املشكال  واالةتدامة يف العلوم اهلندةية ووعليم العلوم، وبناء القدرا  ووةم التقبيقا  ال  يتعّني 
اعتمادذا، ووعزيز اةرتاويجية وأذدا  اليونسكو وجامعة آلبورغ يف جمال العلوم اهلندةية ووعليم العلوم 

 واالةتدامة، ومواجهة التحديا  ذا  الصلة على الصعيد العاملي؛

ووفري التعليم والتدريب النظاميني لألكادمييني والقالب على الصعيد العاملي، ونشر ووبادل املعار  ووقدمي  •
ويف ما الدعم يف جمال حتويل العلوم اهلندةية ووعليم العلوم، ووعزيز التعاون يف ما بني بلدان الشمال وادنوب 

 بني بلدان ادنوب يف جمال التنمية املستدامة على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي؛

جمموعة من املعار  وإىل التعليم والتدريب  إىلمتكني مؤةسا  التعليم العايف واحلكوما  من الوصول حبرية  •
علوم اهلندةية ووعليم العلوم من أجل وغريذا من املوارد لتسهيل التعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال ال

 االةتدامة.
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 الوضع القانوني

وصويب،  ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥ال  وتلمنها الوييقة  ٢ونص االةرتاويجية املتكاملة والشاملة ملراكز ومعاذد الفئة  - ٧
لكيان قائم فعًال أو  ٢، على أنه جيوز منح صفة معهد ومركز من الفئة ١٠٣م/٣٥وال  أقرذا املؤمتر العام مبوجب القرار 

م القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم اهلندةية واالةتدامة ملؤةسة قيد اإلنشاء. وةيشكل مركز آلبورغ للتعلّ 
جزءًا من جامعة آلبورغ. وبالتايف، حتكم القوانني واألنظمة والسياةا  السارية يف الدمنارك الوةَم القانوين واألذلية 

وتمتم ادامعة باةتقاللية ذاوية وامة القانونية اللهين ةيتمتم بما املركز. ومبوجب القانون الدمناركي املتصل بادامعا ، 
وبقدر كبري من املرونة يف ما يتصل بإنشاء املراكز التابعة هلا بدعم من احلكومة. إال أن املركز، بوصفه جزءًا من جامعة 

 وروبط ٢آلبورغ، لن يتمتم بشخصية قانونية خاصة به. إةافة إىل ذلك، ينص املؤمتر العام على أن معاذد ومراكز الفئة 
بعالقا  مشاركة مم اليونسكو، ولكنها وقم قانوناً خارج إطار املنظمة. وعليه، فإن اليونسكو غري مسؤولة عن املركز من 

 الناحية القانونية وال وتحمل أي أعباء أو مسؤوليا  إدارية أو مالية أو غريذا، أياً كان نوعها.

من بيان النوايا املشرتك بني  ٥ةتشاري مبوجب املادة يلنشأ اللس اال ةيكون للمركز جملس اةتشاري الحوكمة: - ٨
. ويقوم اللس االةتشاري بتوجيه عمل ٢اليونسكو وجامعة آلبورغ املتصل بإنشاء مركز آلبورغ بوصفه مركزًا من الفئة 

عما ختتلف  ووظائفه احملددة وشكيل ذها اللسعليه، ويعتمد نظامه الداخلي اخلاص به. إال أن  واإلشرا مركز آلبورغ 
 .٢٢م/٣٥يف الوييقة  ذو منصوص عليه فيما خيص جمالس اإلدارة

: لن يلقلب من اليونسكو وقدمي أي مسايا  مالية لتشغيل املركز اآلثار المالية واإلدارية بالنسبة إلى اليونسكو - ٩
كو يف وكاليف حلور ممثل املنظمة أو وقدمي الدعم املايف إلنشاء املركز وإداروه. وةيتمثل جّل املساية املالية لليونس

الجتماعا  املركز الرمسية. وأما التكاليف اإلةافية القفيفة نسبيًا املرتوبة على ذه  املشاركة، فسو  يعو  عنها بأكثر 
ويف من قيمتها الدورل الفاعل الهي ةيلقلم به املركز يف ونفيه برام  اليونسكو املتصلة باملبادرة اخلاصة بالتعليم اهلندةي، 

بناء القدرا  ووقدمي املساعدة التقنية من خالل إجراء حبوث مشرتكة بني التخصصا  ووقوير معار  وأدوا  جديدة 
 ووعزيز املناذ  الرتبوية ال  وقبق التعّلم القائم على معادة املشكال  واالةتدامة كجزء ال يتجزأ من �ل  التعّلم.

 عاون املتوقم من اليونسكو حاملا يتم إنشاء املركز املقرتح يف ما يلي:: يتمثل التمجال التعاون مع اليونسكو -١٠

ووفر اليونسكو اخلاا  التقنية ذا  الصلة بالبحث وببناء القدرا ، ووقدم املساعدة التقنية إلنشاء قاعدة  (أ)
مبادرة  معار  ولعىن بالبحوث املشرتكة بني التخصصا  يف جمال العلوم اهلندةية والتكنولوجيا يف إطار
 اليونسكو اخلاصة بالتعليم اهلندةي ال  وقّبق �  التعّلم القائم على معادة املشكال  واالةتدامة؛
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ووشجم اليونسكو الكيانا  املالية الدولية احلكومية وغري احلكومية، وكهلك الدول األعلاء يف املنظمة،  (ب)
ح املشاريم املناةبة عليه. ووليسر اليونسكو االوصاال  على وقدمي املساعدة املالية والتقنية للمركز وعلى اقرتا 

 مم املنظما  الدولية األخر  املعنية مبهام املركز املقرتح؛

اليونسكو املركز املقرتح باملقبوعا  وغريذا من املواد املروبقة بعمله، كما ونشر معلوما  عن أنشقة  ووزود (جـ)
 املركز عا موقعها على شبكة اإلنرتنت وعا اآلليا  األخر  املتاحة هلا؛

ز املقرتح، إذا ووشارك اليونسكو عند االقتلاء يف االجتماعا  العملية والتقنية والتدريبية ال  ينظمها املرك (د)
 ووفر  األموال الالزمة للمشاركة؛ 

مم املركز املقرتح، يف شكل مساعدة وقنية لانام  أنشقة  وفاقووقدم اليونسكو العون، عند االقتلاء وباال (ذـ)
 مركز آلبورغ، مبا يتماشى مم األذدا  االةرتاويجية لليونسكو. 

قق املركز املقرتح أحد األذدا  الرئيسية لليونسكو، وال ةيما : ةيحعالقة المركز بأهداف اليونسكو وبرامجها -١١
يف إطار مبادرة اليونسكو اخلاصة بالتعليم اهلندةي ملواجهة التحديا  الكا  يف جمال اهلندةة ال  وشكل حمفزاً أةاةياً 

ندةي ال  أقرذا املؤمتر العام مبادرة اليونسكو اخلاصة بالتعليم اهلقد أطلقت للتنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية. و 
، عدداً من املشاريم بالشراكة مم عدد كبري من املنظما  الدولية. وةيتم وةم ٢٠١١لليونسكو يف وشرين الثاين/نوفما 

واالةتدامة. وبالتايف،  االبتكاريدولية جديدة جتمم بني التعليم املستمر، والتعليم اهلندةي، والتعّلم  وعليميةبرام  
والعلوم  ةهلندةا يف جمالبني التخصصا   شرتكامل التعليماملركز املقرتح ادامعا  يف وأدية دور فاعل يف إطار  ةيساعد

 وإنشاء جمتمم قائم على املعرفة.واالةتدامة واالبتكار التكنولوجي 

: متلارس جامعة آلبورغ التعّلم القائم على معادة املشكال  تأثير المركز على الصعيدين اإلقليمي والدولي  -١٢
عاماً. فقد أصبحت ذه  املبادئ الرتبوية راةخة يف يقافة آلبورغ. وةيتمثل الغر   ٤٠واملوجه حنو املشاريم منه حواىل 

املعنيون  صائيونواألخمن ذها املركز املشرتك بني التخصصا  يف ةم ادها  التالية يف إطار شبكة واحدة: الباحثون 
الهين  واألخصائيونبالبحوث حول التعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم اهلندةية واالةتدامة، والباحثون 

الهين يركزون صراحًة على التفاعل بني العلوم  واألخصائيونوأخريًا الباحثون  ،�جًا وقنيًا وعلميًا وختقيقيًا معّيناً  يتبعون
يا والتمم. وةتوةم اةرتاويجيا  متنوعة لبناء القدرا  يف جمال التعّلم القائم على معادة املشكال  والتكنولوج

واالةتدامة، وتماشى مم الظرو  الثقافية واملؤةسية واالقتصادية. وةيجري الرتكيز على وعزيز األنشقة االةتشارية وولك 
اكتلسبت من املشاريم احلالية املتصلة بتقبيق �  التعّلم القائم على  املعنية ببناء القدرا ، فلًال عن وبادل التجارب ال 

معادة املشكال  يف بلدان أخر . وةتلعقد حلقا  عمل على الصعيدين اإلقليمي والدويف وركز على التنمية يف إطار 
على ةلسلة احملاور املهكورة منققة حمددة، مبا يف ذلك أمريكا الالوينية، وآةيا، وأفريقيا، وأوروبا الوةقى والشرقية، و 

ويلتوّقم أن يوفر املركز املقرتح التعليم والتدريب النظاميني لألكادمييني والقالب على الصعيد العاملي، وأن يعمل  أعال .
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على نشر ووبادل املعار  ووقدمي الدعم يف جمال حتويل التعليم اهلندةي ووعليم العلوم، وأن يعزز التعاون يف ما بني بلدان 
والعاملي. وةو   واإلقليميالشمال وادنوب ويف ما بني بلدان ادنوب يف جمال التنمية املستدامة على الصعيد الوطين 

يلعزز املركز ويويق وعاونه مم مؤةسا  ومراكز أخر  لوةم برنام  واةم النقاق للتعاون الدويف بد  وسهيل حتقيق 
 األذدا  اإلمنائية أللفية األمم املتحدة وأذدا  التنمية املستدامة.

إىل الدعم الرمسي الهي  بالنظرئيلة، : إن املخاطر ال  قد وواجهها اليونسكو من جراء إنشاء املركز ةالمخاطر -١٣
 يتلقا  املركز من احلكومة الدمناركية والصلة املباشرة بني أنشقة املركز وأذدا  اليونسكو.

ادوانب القانونية  املرفقني طيه) ٢) وبيان النوايا املشرتك (امللحق ١مشروع القرار (امللحق يتناول كل من و  -١٤
 ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥النموذجي الوارد يف الوييقة  وفاقوالتنظيمية واإلدارية ملركز آلبورغ املقرتح، مم أخه مشروع اال

وصويب والقوانني واألنظمة السارية يف الدمنارك يف االعتبار. وبالنظر إىل السياق املؤةسي الهي ةيلنشأ يف إطار  املركز، 
النموذجي للمراكز واملعاذد  وفاق) خيتلفان عن اال٢) وبيان النوايا املشرتك (امللحق ١املقرتح (امللحق  وفاقفإن مشروع اال

من االةرتاويجية املتكاملة والشاملة املقرتحة ملراكز  ٧,١ةوء املادة ألف  على. وولقرتح التعديال  التالية ٢من الفئة 
ن املرونة بغية مراعاة القيود القانونية السارية يف الدول األعلاء ال  ونص على "أن يتاح قدر كا  م ٢ومعاذد الفئة 

 إنشاء مثل ذه  املراكز". اقرتاحلد  

باالةتقاللية الوظيفية الالزمة  ٢وصويب، يتعني أن وتمتم معاذد الفئة  ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥لوييقة ل وفقاً  (أ)
إجراءا  قانونية، واقتناء املمتلكا  املنقولة  واختاذلتمكينها من ونفيه أنشقتها وباألذلية القانونية للتعاقد، 

إىل أن مركز آلبورغ  ١) يف املادة ٢واملمتلكا  العقارية والتصر  فيها. ويشري بيان النوايا املقرتح (امللحق 
كيان وابم دامعة آلبورغ التابعة بدورذا ململكة الدمنارك. وعليه، فلن يتمتم املركز بشخصية قانونية خاصة 

، وةيمارس أنشقته مبا يتماشى مم القوانني واألنظمة والسياةا  السارية يف الدمنارك، وةيمارس بشكل به
خاص األذلية القانونية للتعاقد واقتناء املمتلكا  املنقولة واملمتلكا  العقارية عا جامعة آلبورغ. وذها 

وفر  ووفريا االةرتاويجية املتكاملة  الرتويب ال يوفر درجة االةتقاللية وال مينح الوةم القانوين اللهين
إال أنه مينح املركز القدرا  التشغيلية الالزمة لالةقالع مبهامه يف إطار السياق القانوين  ،والشاملة

 واملؤةسي القائم يف املنظمة املليفة.

كل مركز. وأما إةافة إىل ذلك، وشري االةرتاويجية املتكاملة والشاملة إىل ةرورة إنشاء جملس إدارة ةمن   (ب)
مؤلف من وسعة أعلاء على أن يكون من بينهم  اةتشارييف ما يتعلق مبركز آلبورغ، فيلقرتح إنشاء جملس 

 واإلشرا ممثل عن املديرة العامة لليونسكو. ووتمثل مهمة اللس االةتشاري يف ووجيه عمل مركز آلبورغ 
جلني املتوةط والقويل، والنظر يف التقارير عليه، ووقدمي التوصيا  بشأن إقرار برام  مركز آلبورغ لأل

السنوية ال  يقدمها إليه مدير مركز آلبورغ، واعتماد القواعد واللوائح واةتعرا  اإلجراءا  املالية واإلدارية 
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واإلجراءا  املتعلقة بإدارة شؤون موظفي املركز وفقًا للقوانني السارية يف دولة الدمنارك والسياةا  
عمول با يف جامعة آلبورغ. ولن يقوم اللس االةتشاري بإقرار برام  مركز آلبورغ لألجلني واإلجراءا  امل

 املتوةط والقويل وال خقة عمله السنوية، إال أنه ةيقدم ووصياوه بها الشأن دامعة آلبورغ.

وفر له ادامعة وةو  يتخه مركز آلبورغ مبىن كلية اهلندةة والعلوم يف جامعة آلبورغ مقرًا له. وةو  و (جـ)
الدعم املستمر على صعيد أعلاء ذيئة التدريس واملوظفني اإلداريني، كما ةتوفر له املكاوب والتجهيزا ، 

وفر  أن ووفر احلكومة ال  وقرتح  ٢٢م/٣٥الوييقة  وملا كانتباإلةافة إىل التمويل الالزم لتسيري املركز. 
) املقرتَح إبرامه ١(امللحق  وفاقمن اال ٦، فإن املادة شغيلهوو ركزامل إنشاء املركز مجيم املوارد اللرورية إلدارة

بني اليونسكو ومملكة الدمنارك ينص على أن حكومة الدمنارك "ةتسعى إىل ةمان حصول مركز آلبورغ 
 على املوارد املالية و/أو العينية اللرورية إلداروه ووشغيله على حنو ةليم".

يعمل حتت رعاية اليونسكو  ٢ددو ، فإن اقرتاح حتديد مركز آلبورغ كمعهد من الفئة واةتناداً إىل نتائ  دراةة ا -١٥
ميتثل لعدد من املبادئ التوجيهية واملعايري املتصلة بإنشاء عالقا  بني اليونسكو واملعاذد واملراكز ال  يلقرتح أن وعمل حتت 

م. إال أنه حييد عنها يف ما يتصل بالوةم القانوين الصادر عن املؤمتر العا ٢٢م/٣٥رعايتها، ال  ينص عليها القرار 
للمركز، ومبجلس اإلدارة وبااللتزام املايف للحكومة. وعلى الرغم من الفروقا  املبينة يف الفقرة السابقة، ور  املديرة العامة 

ويف عدد كبري من  ةندةأن مركز آلبورغ ةيسهم مساية ذامة يف األنشقة املستقبلية ملبادرة اليونسكو اخلاصة بتعليم اهل
 الاال  ذا  الصلة األخر .

 القرار المقترح

 على ةوء ما وقدم، قد يود اللس التنفيهي النظر يف اعتماد القرار التايف: -١٦

 إن اللس التنفيهي، 

الهي اعتمد مبوجبه املؤمتر العام االةرتاويجية املتكاملة والشاملة ملعاذد ومراكز  ١٠٣م/٣٥بالقرار  إذ يذّكر ≠ ±
 ووصويب، ٢٢م/٣٥ال  وعمل حتت رعاية اليونسكو، كما ذي واردة يف الوييقة  ٢الفئة 

 ادزء الثامن، ١٤م  / ١٩١الوييقة  وقد درس ≠ ≥

ورغ للتعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم باقرتاح مملكة الدمنارك بإنشاء مركز آلب يرحب ≠ ≤
 يعمل حتت رعاية اليونسكو؛ ٢الفئة اهلندةية واالةتدامة، بوصفه مركزاً من 
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إنشاء مركز آلبورغ للتعّلم القائم على  مد  مالءمةاملديرة العامة على إجراء دراةة اددو  لتقييم  ويشكر ≠ ¥
يعمل حتت رعاية  ٢الفئة ندةية واالةتدامة، بوصفه معهدًا من معادة املشكال  يف جمال العلوم اهل

 اليونسكو؛

µ ≠  ًالفروقا  بني االقرتاح املقدم واالةرتاويجية املتكاملة والشاملة ويوافق على أن ذه  الفروقا  ب ويحيط علما
القانوين واملؤةسي القدرا  التشغيلية الالزمة لالةقالع مبهامه يف إطار السياق  ٢متنح املركز من الفئة 

 ؛القائم يف املنظمة املليفة

على إنشاء مركز آلبورغ للتعّلم القائم على معادة  السابعة والثالينييف دوروه  بأن يوافق املؤمتر العام يوصيو  ≠ ∂
 ٢املشكال  يف جمال العلوم اهلندةية واالةتدامة يف جامعة آلبورغ بالدمنارك، بوصفه معهدًا من الفئة 

يعمل حتت رعاية اليونسكو، وبأن يأذن للمديرة العامة بتوقيم الرتويبا  املعدة هله  الغاية واملنصوص عليها 
 ادزء الثامن. ١٤م  / ١٩١وييقة يف ملحقي ال
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 ١الملحق 

 بين اليونسكو ومملكة الدنمارك اتفاق
 مجال العلوم الهندسية واالستدامة،بشأن مركز آلبورغ للتعّلم القائم على معالجة المشكالت في 

 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢بوصفه مركزاً من الفئة 

حكومة الدمنارك ودعم بشكل كامل حتديد اليونسكو ملركز آلبورغ للتعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال  ملا كانت
 ، ٢) كمركز من الفئة "مركز آلبورغ"العلوم اهلندةية واالةتدامة (

القرار الهي يسعى املؤمتر العام لليونسكو مبوجبه إىل وشجيم التعاون الدويف من خالل إنشاء مركز آلبورغ الهي  اء علىوبن
 يعمل حتت رعاية اليونسكو،

الهي علر  على  وفاقًا يقابق مشروع االاوفاقاملؤمتر العام قد أذن للمديرة العامة بأن وام مم مملكة الدمنارك  وملا كان
 املؤمتر العام،

 ،وفاقيف حتديد الشروط ال  حتكم إطار التعاون مم اليونسكو يف ما يتصل مبركز آلبورغ ةمن ذها اال ورغبةً 

 :على ما يلي) "القرفني"أو  "القرفان" اةماليونسكو ومملكة الدمنارك (املشار إليهما يف ما يلي بـ اتفقت

 التعاريف - ١المادة 

 إىل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة. وفاقيف ذها اال "اليونسكو"وشري كلمة  ≠ ±

 إىل مملكة الدمنارك. "الدمنارك"وشري كلمة  ≠ ≥

مركز آلبورغ للتعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم اهلندةية واالةتدامة، وذو مركز  ذو "مركز آلبورغ" ≠ ≤
 غ بالدمنارك.ملنشأ ةمن جامعة آلبور 

 إنشاء المركز - ٢المادة 

وحسب  مبا يتماشى مم قوانينها وأنظمتها وةياةاتا الوطنية وتوىل الدمنارك مساعدة جامعة آلبورغ ومركز آلبورغ،
يعمل حتت رعاية اليونسكو  ٢االقتلاء، يف اختاذ التدابري اللرورية إلنشاء ووشغيل مركز آلبورغ، بوصفه مركزًا من الفئة 

وصويب)  ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥يف االةرتاويجية املتكاملة والشاملة (الوييقة  النحو الهي اةتخدم به ذها املصقلح على
 .وفاقألحكام ذها اال ووفقاً ، ١٠٣م/٣٥ال  أقرذا املؤمتر العام يف القرار 
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 تفاقالغرض من اال - ٣المادة 

 اليونسكو والدمنارك يف ما يتصل بإنشاء مركز آلبورغ، ذو حتديد الشروط ال  حتكم التعاون بني وفاقالغر  من ذها اال
 ، وكهلك احلقوق وااللتزاما  املرتوبة عليه بالنسبة إىل القرفني.٢بوصفه مركزاً من الفئة 

 الوضع القانوني - ٤المادة 

 اليونسكو.يدرك القرفان أن على مركز آلبورغ أن يكون مستقًال عن اليونسكو وأن جامعة آلبورغ مستقلة عن  ٤,١

يلقّر القرفان بأن مركز آلبورغ، بوصفه جزءًا من جامعة آلبورغ، كيان وابم ململكة الدمنارك. وعليه، حتكم القوانني  ٤,٢
 واألنظمة والسياةا  السارية يف الدمنارك الوةَم القانوين واألذلية القانونية ملركز آلبورغ.

 المجلس االستشاري - ٥المادة 

من بيان النوايا املشرتك بني  ٤هيل إنشاء مركز آلبورغ جملَسه االةتشاري مبا يتماشى مم أحكام املادة يتعاون القرفان لتس
، ٢منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة وجامعة آلبورغ يف ما يتصل بإنشاء مركز آلبورغ بوصفه مركزًا من الفئة 

 .٢٠١٤الهي ولقم يف عام 

 مساهمة الدنمارك - ٦المادة 

وسعى الدمنارك إىل ةمان حصول مركز آلبورغ على مجيم املوارد اللرورية، املالية وغري املالية، إلدارة املركز ووشغيله على 
 حنو ةليم.

 تفاقبدء نفاذ اال - ٧المادة 

حيز النفاذ، بعد أن يوقعه القرفان وأن خيقر أحديا اآلخر كتابة باةتكمال مجيم اإلجراءا  الرمسية  وفاقيدخل ذها اال
املقلوبة هلها الغر  مبوجب القانون الداخلي للدمنارك والنظم الداخلية لليونسكو. ويلعتا واريخ وسلم آخر إشعار ذو 

 حيز النفاذ. وفاقواريخ دخول اال

 تفاقمدة اال - ٨المادة 

ةنوا  ابتداًء من واريخ دخوله حيز النفاذ، ويلعتا جمدداً ولقائياً ما مل ينهه أحد القرفني وفقاً  ةتلفرتة  وفاقيلام ذها اال
 .٩ألحكام املادة 
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 تفاقإنهاء اال - ٩المادة 

 من جانب واحد. وفاقحيق ألي من القرفني إ�اء اال - ١

يوما على واريخ وسلم أحد القرفني اإلخقار الهي أرةله إليه القر   ٩٠يصبح اإل�اء ةاري املفعول بعد مللي  - ٢
 اآلخر بها الشأن. 

 تفاقتعديل اال - ١٠المادة 

 بالتوافق بني الدمنارك واليونسكو. وفاقجيوز وعديل ذها اال

 تسوية الخالفات - ١١المادة 

، يف حال وعهر حله عن وفاقاليونسكو والدمنارك بشأن وفسري أو وقبيق ذها االيلعر  أي خال  ينشأ بني  - ١
 أعلاء. ٣طريق التفاو  أو أي وةيلة مالئمة أخر  يتفق عليها القرفان، على ذيئة حتكيم مؤلفة من 

وقوم حكومة الدمنارك بتعيني أحدذم، ووقوم املديرة العامة لليونسكو بتعيني الثاين، ويتوىل ذهان احملكمان اختيار 
على احملكم الثالث، يتوىل رئيس  وفاقاحملكم الثالث، الهي يرتأس ذيئة التحكيم. وإذا وعهر على احملكَمني األولني اال

 .حمكمة العدل الدولية وعيني احملكم الثالث

 ويكون قرار ذيئة التحكيم �ائياً. - ٢

 

 .وفاق، وقم ممثال القرفني ذها االوإثباتاً لما تقدم

 حلرر يف [         ] نسخة باللغة [ ....... ]، بتاريخ [ ....... ]

 

…………………………………… ………………………………...  
 عن مملكة الدمنارك للرتبية والعلم والثقافة عن منظمة األمم املتحدة
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 ٢الملحق 

 بيان نوايا مشترك بين منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وجامعة آلبورغ
 القائم على معالجة المشكالتفي ما يتعلق بإنشاء مركز آلبورغ للتعّلم 

 يعمل تحت رعاية اليونسكو ٢في مجال العلوم الهندسية واالستدامة، بوصفه مركزاً من الفئة 

جامعة آلبورغ ودعم بشكل كامل حتديد مركز آلبورغ للتعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم  ملا كانت
 ،٢َشأ يف حرم جامعة آلبورغ بالدمنارك كمركز من الفئة ) املن"مركز آلبورغ"اهلندةية واالةتدامة (

املؤمتر العام لليونسكو قد اعتمد قراراً يسعى مبوجبه إىل وشجيم التعاون الدويف يف ما يتصل بإنشاء مركز آلبورغ  وملا كان
 بدعم من اليونسكو،

الهي  وفاقمم جامعة آلبورغ مبا يتماشى مم مشروع اال اوفاقاملؤمتر العام قد أِذن للمديرة العامة لليونسكو بإبرام  وملا كان
 قلدِّم إىل املؤمتر العام،

املاَم بني اليونسكو ومملكة الدمنارك  وفاقالبنود املتفق عليها واملبينة يف ما يلي، وباإلشارة إىل اال بناء عليه، وعلى ةوء
ال العلوم اهلندةية واالةتدامة حتت رعاية اليونسكو وامللزِم واملتعلق مبركز آلبورغ للتعلم القائم على معادة املشكال  يف جم

املشار و  "القر " اةمللقرفني من الناحية القانونية، اوفقت اليونسكو وجامعة آلبورغ (املشار إىل كل منهما يف ما يلي بـ
 :٢بوصفه مركزاً من الفئة  ) على اختاذ التدابري التالية إلنشاء مركز آلبورغ"القرفني"أو  "القرفان" اةمإليهما معاً ب

 الوضع القانوني - ١ المادة

يلدرك القرفان أن مركز آلبورغ، بوصفه جزءًا ال يتجزأ من جامعة آلبورغ ال   وشكل بدورذا كيانًا وابعًا ململكة الدمنارك، 
القوانني واألنظمة والسياةا  يتمتم بالوةم القانوين واألذلية القانونية الالزمة لتمكينه من أداء وظائفه مبا يتماشى مم 

السارية يف الدمنارك، ويتمتم بشكل خاص باألذلية القانونية للتعاقد واقتناء املمتلكا  املنقولة واملمتلكا  العقارية 
 والتصر  با عا جامعة آلبورغ.

 الميثاق التأسيسي لمركز آلبورغ - ٢المادة 

 :ما يلي ) ال  وتلمن أحكاماً وؤكداحلاكمة"الويائق "األخر  ( اللوائح أو الويائق التنظيميةيتوىل املركز وةم 

أن مركز آلبورغ يتمتم بالوةم القانوين واألذلية القانونية اللهين حتكمهما التشريعا  السارية يف دولة  (أ)
الدمنارك واللهين ميكنانه من وأدية مهامه وولقي األموال (مبا يف ذلك املسايا  واملدفوعا  مقابل 

 اخلدما  ال  يقدمها) واقتناء ما يلزمه من أدوا  لتسيري شؤونه، بوصفه جزءاً ال يتجزأ من جامعة آلبورغ؛
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 وشارك فيه اليونسكو. اةتشاريوأن مركز آلبورغ ةيكون له جملس  (ب)

 إنشاء المركز - ٣المادة 

التدابري ال  قد وكون ةرورية إلنشاء مجيم  ٢٠١٤، على أن وتخه خالل عام وفاقووافق جامعة آلبورغ، مبوجب ذها اال
يعمل  ٢مركز آلبورغ للتعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم اهلندةية واالةتدامة، بوصفه مركزًا من الفئة 

 ."املركز" اةمحتت رعاية اليونسكو ويلشار إليه يف ما يلي بـ

 أهداف مركز آلبورغ ووظائفه - ٤المادة 

 يف جمالالتخصصا   التعليم املشرتك بنيعام للمركز يف مساعدة ادامعا  على وأدية دور فاعل يف يتمثل اهلد  ال
والعلوم واالةتدامة واالبتكار التكنولوجي. وةيلقلم مركز آلبورغ املقرتح للتعّلم القائم على معادة املشكال  يف  ةاهلندة

 جمال العلوم اهلندةية واالةتدامة بتنفيه املهام وحتقيق األذدا  التالية:

ؤةسا  وادمعيا  املهنية والباحثني واخلااء وامل األخصائينيمنتد  عاملي، ومركز متيز، وشبكة من  إنشاء )١(
وذيئا  املصاَدقة املعنية بالتعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم اهلندةية ووعليم العلوم 

 واالةتدامة، من كل من البلدان النامية والبلدان املتقدمة؛

يف جمال التعّلم القائم ورةيخ ووقوير البحوث على الصعيد الدويف وووفري التدريب على مستو  الدكتورا   )٢(
على معادة املشكال  واالةتدامة يف العلوم اهلندةية ووعليم العلوم، وبناء القدرا  ووةم التقبيقا  ال  
يتعّني اعتمادذا، ووعزيز اةرتاويجية وأذدا  اليونسكو وجامعة آلبورغ يف جمال العلوم اهلندةية والعلوم 

 ة على الصعيد العاملي؛واالةتدامة، ومواجهة التحديا  ذا  الصل

ووفري التعليم والتدريب النظاميني لألكادمييني والقالب على الصعيد العاملي، ونشر ووبادل املعار  ووقدمي  )٣(
الدعم يف جمال حتويل العلوم اهلندةية ووعليم العلوم، ووعزيز التعاون يف ما بني بلدان الشمال وادنوب ويف 

 لتنمية املستدامة على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي؛ما بني بلدان ادنوب يف جمال ا

 يةالتعليم واملوادجمموعة من املعار   إىلمتكني مؤةسا  التعليم العايف واحلكوما  من الوصول حبرية  )٤(
وغريذا من املوارد لتسهيل التعّلم القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم اهلندةية ووعليم  يةوالتدريب

 لعلوم من أجل االةتدامة.ا
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 المجلس االستشاري - ٥المادة 

 ةتشارياً يوجه عمل املركز ويشر  عليه ةمن جامعة آلبورغ.امركز آلبورغ جملساً  ئينش ≠ ±

وةيكون اللس االةتشاري وابعًا لعميد كلية اهلندةة والعلوم يف جامعة آلبورغ الهي ةيتوىل أيلًا منصب رئيس  ≠ ≥
 اللس االةتشاري.

 وةيتألف اللس االةتشاري من وسعة أعلاء، وذم: ≠ ≤

 عميد كلية اهلندةة والعلوم يف جامعة آلبورغ (رئيساً)؛ (أ)

 يف جامعة آلبورغ؛ ندةياهلأةتاذ من أةاوهة مادة التعّلم القائم على معادة املشكال  يف التعليم  (ب)

 يالية ممثلني عن جامعة آلبورغ؛ (جـ)

 مة لليونسكو؛ممثل عن املديرة العا (د)

يالية ممثلني كحد أقصى عن الدول األعلاء يف اليونسكو ال  أخقر  مركز آلبورغ برغبتها يف املشاركة يف  (ذـ)
 .مها باحلصول على متثيل يف اللسأدنا  وأعربت عن اذتما ٦أنشقته مبا يتماشى مم أحكام املادة 

 وةيلقلم اللس االةتشاري مبا يلي: ≠ ¥

التوصيا  بشأن إقرار برام  مركز آلبورغ لألجلني املتوةط والقويل يف جمايف البحث والتدريب، كما يقّدم  (أ)
 أعال ؛ ٢,٤ذو مبني يف املادة 

يقدم التوصيا  بشأن خقة العمل السنوية ملركز آلبورغ، مبا يف ذلك جدول املوظفني، إىل جامعة آلبورغ،   (ب)
 أعال ؛ ٢,٤كما ذو مبني يف املادة 

يدرس التقارير السنوية ال  يقدمها إليه مدير مركز آلبورغ، وال ةيما وقرير التقييم الهايت لفرتة العامني بشأن  (جـ)
 إةهام املركز يف حتقيق أذدا  برنام  اليونسكو؛

ركز يعتمد القواعد واللوائح ويستعر  اإلجراءا  املالية واإلدارية واإلجراءا  املتعلقة بإدارة شؤون موظفي امل (د)
 وفقاً للقوانني السارية يف دولة الدمنارك والسياةا  واإلجراءا  املعمول با يف جامعة آلبورغ؛

 مسألة مشاركة املنظما  الدولية احلكومية واهليئا  الدولية يف أنشقة مركز آلبورغ؛ يف يبت (ذـ)
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 يف كل ةنة؛جيتمم يف دورة عادية ولعقد يف آجال منتظمة، بواقم مرة واحدة على األقل  (و)

على طلب من املديرة  بناء ةتثنائية إذا دعا  رئيسه إىل االنعقاد، بناء على مبادرة منه أواجيتمم يف دورة  (ز)
 من أعلائه؛ مخسةالعامة لليونسكو أو من 

 يعتمد نظامه الداخلي. (ح)

 المشاركة - ٦المادة 

املنتسبني إليها ممن يرغبون يف التعاون معه من  يشجم مركز آلبورغ مشاركة الدول األعلاء يف اليونسكو واألعلاء ≠ ±
 منقلق اذتمامهم املشرتك بأذدا  مركز آلبورغ.

يرلةل كل من الدول األعلاء يف اليونسكو واألعلاء املنتسبني إليها ممن يرغبون يف املشاركة يف أنشقة مركز  ≠ ≥
علم املركز اليونسكو والدول األعلاء األخر  بتسلم ذه  ، إخقاراً بها املعىن إىل املركز ويل البيانآلبورغ، وفقاً ألحكام ذها 

 اإلخقارا .

 مساهمة اليونسكو - ٧المادة 

مم جامعة آلبورغ، عوناً يف شكل مساعدة وقنية لانام  أنشقة  وفاقميكن أن وقدم اليونسكو، عند االقتلاء وباال - ١
 ذلك من خالل:مركز آلبورغ، مبا يتماشى مم األذدا  االةرتاويجية لليونسكو، و 

 [ و/أو ] وقدمي مساعدة خاائها يف جماال  ختصص املركز؛ (أ)

عند االقتلاء يف عمليا  وبادل مؤقت للموظفني، على أن يبقى املوظفون املعنيون مدرجني يف   االخنراط (ب)
 [ و/أو ] كشو  مروبا  املنظما  ال  أوفدتم؛

وقرر  املديرة العامة بصفة اةتثنائية، إذا َةوغ ولك اإلعارة ونفيهل إعارة بعض موظفيها بصورة مؤقتة وفقًا ملا  )ـ(ج
 نشاط/مشروع مشرتك يتعلق بأحد الاال  ذا  األولوية االةرتاويجية يف الاام .

ويف مجيم احلاال  املهكورة أعال ، ال ولقدَّم ذه  املساعدة إال يف إطار ما ينص عليه برنام  وميزانية اليونسكو،  - ٢
 اليونسكو للدول األعلاء كشفاً عن احلسابا  املتعلقة باةتخدام موظفيها والتكاليف ذا  الصلة. وووفر
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 المسؤولية - ٨المادة 

ملا كان مركز آلبورغ مستقًال من الناحية القانونية عن اليونسكو، فإن املنظمة غري مسؤولة من الناحية القانونية عن أفعال 
املركز أو عن امتناعه عن الفعل، كما أ�ا ال ختلم ألي إجراء قانوين وال وتحمل إزاء  أي التزاما  من أي نوع، مالية  

 .البياننلص عليه صراحة يف أحكام ذها كانت أو غري مالية، باةتثناء ما 

 التقييم - ٩المادة 

ري يف أي وقت وقييماً ألنشقة مركز آلبورغ بغية التحقق مما يلي: - ١  جيوز لليونسكو أن جتل

 إذا كان مركز آلبورغ يلسهم إةهاماً ملموةاً يف حتقيق األذدا  االةرتاويجية لليونسكو؛ (أ)

 .البيانإذا كانت األنشقة ال  يلقلم با مركز آلبورغ بالفعل وتفق مم األنشقة املبينة يف ذها  (ب)

 وتعهد اليونسكو مبوافاة جامعة آلبورغ ومملكة الدمنارك، يف أقرب وقت ممكن، بتقرير عن أي وقييم جتريه. - ٢

أو طلب وعديل ملمونه على ةوء نتائ  أي وقييم يتم  البيانحيتفظ كل من القرفني املتعاقدين حبقه يف إ�اء ذها  - ٣
بني اليونسكو ومملكة الدمنارك بشأن مركز آلبورغ للتعّلم  وفاقاال"من  ١٠و ٩إجراؤ ، وذلك طبقًا ملا ونص عليه املادوني 

 ."القائم على معادة املشكال  يف جمال العلوم اهلندةية واالةتدامة الهي يعمل حتت رعاية اليونسكو

 اليونسكو وشعارها اسماستخدام  - ١٠مادة ال

يعمل حتت رعاية "ه بعبارة امسجيوز ملركز آلبورغ أن يشري إىل عالقته مم اليونسكو. وميكنه من مث أن يتبم  - ١
 ."اليونسكو

الويائق يلرخص ملركز آلبورغ بأن يستخدم شعار اليونسكو أو صيغة منه كعالمة مميزة يف أوراقه وويائقه، مبا فيها  - ٢
 اإللكرتونية وصفحا  الويب، وفقاً للشروط ال  حددتا اهليئتان اإلداريتان لليونسكو.

 تسوية الخالفات - ١١المادة 

يسو  أي خال  ينشأ يف ما يتصل ببيان النوايا املشرتك ذها عن طريق التفاذم املتبادل. وأي خال  أو نزاع أو مقالبة 
شرتك ذها أو أي خرق له، يسو ، إال إذا ةوي بقريقة ودية، عن طريق التحكيم وفقاً ونشأ عن أو وتصل ببيان النوايا امل

 حيز النفاذ. البيانلقواعد التحكيم للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويف املعمول با بتاريخ دخول ذها 

 



191 EX/14 Part VIII 
Annex II – page 6 

 

 متفرقات - ١٢المادة 

بني اليونسكو ومملكة الدمنارك بشأن مركز آلبورغ للتعّلم القائم على معادة  وفاقاال"من  ١٠و ٩و ٨و ٧وقبق املواد 
 .البيانذها  يفوفقاً لنية القرفني  "املشكال  يف جمال العلوم اهلندةية واالةتدامة الهي يعمل حتت رعاية اليونسكو

د ةللم بالفعل إذا ةللم باليد مم وأي إشعار أو وبليغ من أي طر  للقر  اآلخر يتعني أن جيري خقياً. ويلعتا أنه ق
 اإلشعار باةتالمه، أو بواةقة الفاكس أو الايد امللمون مم وجوب إعادة اإلشعار باالةتالم. 

 : البيانويلستخدم العنوانان التاليان إليصال اإلشعارا  مبوجب ذها 

 بالنيابة عن اليونسكو:

 بالنيابة عن جامعة آلبورغ:

 

 

 .البيانممثال القرفني ذها وإيباواً ملا وقدم، وقم 

 حلرِّر يف [         ] نسخة باللغة [ ....... ]، بتاريخ [ ....... ]

 

 

…………………………………… ………………………………...  
 عن جامعة آلبورغ للرتبية والعلم والثقافة عن منظمة األمم املتحدة

 

 طبعت ذه  الوييقة على ورق معاد وصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة التسعوناحلادية و الدورة 

191 EX/14 Part IX 
 التاسعالجزء  ١٤م ت/١٩١ 
  
 ٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٤البند 

 ٢ من الفئة والمراكزالمعاهد 

 التاسعالجزء 

 مركز دولي ألمن المياه واإلدارة المستدامة للموارد المائيةاقتراح إنشاء 
 كوريافي معهد "كاي واتر" بدايجون، في جمهورية  

 الملخص

بشأن إنشاء "مركز دويل ألمن املياه واإلدارة املستدامة للموارد املائية" بوصفه  اً اقرتاحعد أن قدمت مجهورية كوريا ب
، أيد هذا االقرتاح يعمل حتت رعاية اليونسكو يف معهد "كاي واتر" بداجيون، يف مجهورية كوريا ٢مركزًا من الفئة 

اللس الدويل احلكومي لربنامج السابعة واألربعني. كما أن  اهليدرولوجي الدويل يف دورتهبرنامج اليونسكو مكتب 
يف دورته العشرين أيد فيه إنشاء هذا املركز. وبناء على  (IHP/IC-XX-6)اعتمد قرارًا  اليونسكو اهليدرولوجي الدويل

ة شؤون األراضي والنقل والبحار، أوفدت طلب من حكومة مجهورية كوريا، وبالتنسيق مع معهد "كاي واتر" يف وزار 
بعثة فنية إىل مجهورية كوريا يف إطار تقييم جدوى إنشاء املركز اآلنف الذكر. وجرى خالل البعثة استشارة اللجنة 

 الوطنية لليونسكو، واللجنة الوطنية للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف مجهورية كوريا.

طبقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة (الوثيقة  اليت أجريت دراسة اجلدوىية لوتستعرض هذه الوثيقة النتائج الرئيس
. وقد مت إعداد مشروع اتفاق )١٠٣م/٣٥) اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته اخلامسة والثالثني (القرار ٢٢م/٣٥

ا وأمانة اليونسكو وفقاً بني اليونسكو وحكومة مجهورية كوريا من خالل مشاورات جرت بني حكومة مجهورية كوري
 وهو متاح على املوقع التايل:  ،٢٢م/٣٥لالتفاق النموذجي املشار إليه يف الوثيقة 

MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/draft_agreement_iWSSM_rep_of_korea_190213.pdfhttp://www.unesco.org/new/fileadmin/ 

 اآلثار املالية واإلدارية هلذا االقرتاح. ٨و ٧وتتناول الفقرتان 

 .١٤املقرتح يف الفقرة  القراراإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/draft_agreement_iWSSM_rep_of_korea_190213.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/draft_agreement_iWSSM_rep_of_korea_190213.pdf
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 المقدمة

دويل ألمن املياه واإلدارة املستدامة للموارد املائية يف معهد "كاي  قدمت مجهورية كوريا اقرتاحًا بشأن إنشاء مركز - ١
يعمل حتت رعاية اليونسكو. وأيد هذا االقرتاح مكتب برنامج  ٢واتر" بداجيون، يف مجهورية كوريا، بوصفه مركزاً من الفئة 

). كما أن اللس الدويل احلكومي ٢٠١٢يونيو حزيران/ ١السابعة واألربعني (يف اليونسكو اهليدرولوجي الدويل يف دورته 
الذي  IHP/IC-XX-6) القرار ٢٠١٢يونيو حزيران/ ٧-٤د يف دورته العشرين (لربنامج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل اعتم

 أيد فيه إنشاء هذا املركز.

الدويل احلكومي  وأبلس سفمج مجهورية كوريا لدى اليونسكو مساعد املديرة العامة للعلوم اليبيعية وأمني اللس - ٢
للربنامج اهليدرولوجي الدويل، مدير قسم علوم املياه، برغبة حكومة بلده يف استكمال دراسة اجلدوى يف أقرب وقت ممكن 

. وبعد ذلك، أبلغت وزارة شؤون األراضي والنقل والبحار اليونسكو، عن طريق معهد "كاي ٢٠١٢حبلول صيف عام 
يل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل ومدير قسم علوم املياه) أن الفرتة املمتدة واتر"، (ومن خالل أمني اللس الدو 

 هي أفضل وقت مناسب الستقبال البعثة الفنية. ٢٠١٢يوليو متوز/ ٢٠إىل  ١٧من 

سكو، وقام قسم علوم املياه التابع لليونسكو، بالتعاون مع معهد "كاي واتر" ووفد مجهورية كوريا الدائم لدى اليون - ٣
. ومشلت ٢٠١٢متوز/يوليو  ٢٠إىل  ١٧بتنظيم بعثة تقنية لتقييم جدوى إنشاء املركز اآلنف الذكر يف الفرتة املمتدة من 

مهمة البعثة زيارات ميدانية واسعة النياق ملعهد "كاي واتر" وألكادميية "كاي واتر"، مبا يف ذلك مراكز البحوث 
دوليني. كما تضمنت املهمة عروضاً قدمتها "كاي واتر" واجتماعات مع املدير والتدريب، ومرافق أماكن إقامة اليالب ال

العام لسياسة إدارة املوارد املائية ومدير قسم إدارة األ�ار يف وزارة شؤون األراضي والنقل والبحار. كما عقد مؤمتر صحفي 
يدرولوجي الدويل يف مجهورية كوريا. وقد مشرتك مع ممثلني عن اللجنة الوطنية لليونسكو واللجنة الوطنية للربنامج اهل

) اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته ٢٢م/٣٥أجريت دراسة اجلدوى طبقًا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة (الوثيقة 
). وقد مت إعداد مشروع اتفاق بني اليونسكو وحكومة مجهورية كوريا من خالل ١٠٣م/٣٥اخلامسة والثالثني (القرار 

اورات اليت جرت بني احلكومة وأمانة برنامج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل وفقًا لالتفاق النموذجي املشار إليه يف املش
 .٢٢م/٣٥الوثيقة 

 النظر في جدوى إنشاء المركز المقترح

 لمحة عامة عن االقتراح

 ٢٢م/٣٥ تنيددة يف الوثيقاالقرتاح الذي قدمته حكومة مجهورية كوريا تلبية تفاصيل املتيلبات احمل استهدف - ٤
 تصويب. ٢٢م/٣٥و
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ويتمثل أحد الدوافع الرئيسية إلنشاء املركز اآلنف الذكر يف الرغبة يف تبادل النتائج احملرزة واخلربات املكتسبة، على  - ٥
تصادي الصعيد احمللي، ومن خالل التعاون الدويل، وعن طريق التواصل عرب الشبكات، وذلك باستغالل فرتة النمو االق

نتائج املراحل املتعاقبة لرسم سياسة البلد فيما خيص املوارد املائية والعلوم  ذلك اليت تشهدها مجهورية كوريا. ويشمل
للمياه اليت من شأ�ا احلفا  على ازدهار األراضي اخلضراء، وذلك بدف  األساسيةوالتكنولوجيا وخمتلف مشاريع البىن 

 املستقبل، وحتقيق منو منخفض الكربون. وبناء عليه، فقد اقرتحت مجهورية كوريا إنشاء التكيف بفعالية مع تغمج املناخ يف
املركز داخل معهد "كاي واتر" بوصفه مركزاً عاملياً مكرساً للبحوث املتكاملة والتدريب العملي وإقامة شبكات املعلومات. 

خدام اسرتاتيجيات لتحقيق النمو االقتصادي املستدام، مع وسيقوم املركز بالرتكيز على التيوير التعاوين إلدارة املياه واست
الرتكيز على املسامهة يف حل مشكالت اإلجهاد املائي (على سبيل املثال التوزيع غمج املتوازن للموارد املائية يف العامل وشح 

ملركز املقرتح على وجه املياه على الصعيد العاملي) وعلى السعي إىل حتقيق التكيف الفعال مع تغمج املناخ. وسيقوم ا
اخلصو  برتكيز اهتمامه على ما يلزم من حبوث عملية وتعليم عملي لتيوير قدرات البلدان النامية على حل مشكالتا 
اخلاصة باملياه، ووضع اسرتاتيجيات ألمن املياه، وحتقيق التكيف الناجح مع تغمج املناخ والتنمية املستدامة. وسيقوم املركز 

باملياه اليت  املعنيةراحله األوىل على البلدان النامية يف آسيا وأفريقيا، وسيتعاون تعاونًا تامًا مع شبكة املراكز بالرتكيز يف م
 تعمل حتت رعاية اليونسكو يف مجيع أحناء العامل من أجل حتقيق رسالته.

 األهداف واملهام - ٦

 أهداف املركز الرئيسية هي:  (أ)

قائم على حل املشكالت من أجل حتقيق اإلدارة املستدامة للموارد بناء نظام متكامل للبحث  )١(
 ؛املائية، وال سيما التحديات اليت تواجهها البلدان النامية

تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية قائمة على دراسات حاالت وموجهة حنو الواقع امليداين، استنادًا إىل  )٢(
 ؛احتياجات البلدان املشاركة

قائم على شبكة عاملية لتبادل املعلومات اخلاصة باملياه، وبالتايل تعزيز التعاون العلمي إنشاء مركز  )٣(
 والتكنولوجي على الصعيد العاملي يف مواجهة التحديات املتعلقة بأمن املياه.

 وهي: ،تندرج أهم أنشية املركز املقرتح يف ثالث فئات رئيسية (ب)

 دارة مواردها املائية:أنشية تدف إىل دعم البلدان النامية يف إ

 الاالت اليت ستعود بالفائدة على البلدان النامية يف حتقيقها للنمو االقتصادي يف ظل العوملة؛ )١(

الاالت اليت سوف تسهم يف تنفيذ جداول األعمال واملبادرات الدولية، مثل األهداف اإلمنائية  )٢(
 لأللفية واألهداف املقبلة للتنمية املستدامة؛
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 الاالت اليت حتتاج فيها مشكالت املياه إىل حلول استناداً إىل �وج متكاملة ومتعددة التخصصات؛  )٣(

الاالت األخرى املتعلقة مبشاريع املساعدة اإلمنائية الرمسية التابعة جلمهورية كوريا و/أو مشاريع  )٤(
 ؛التنمية الدولية

 األنشية املتعلقة بالبحوث:

 ؛ات ملواكبة التكيف الفعال مع تغمج املناخ وحتقيق التنمية املستدامةتكنولوجي استحداث )٥(

 ؛تكنولوجيات لتأمني اإلدارة املستدامة للموارد املائية وحتقيق أمن املياه استحداث )٦(

 ؛تكنولوجيات لدعم عملية تشغيل املياه ومياه الصرف الصحي وإدارتا استحداث )٧(

 البىن األساسية املرتبية با؛تكنولوجيات إلنتاج الياقة الكهرمائية وتشغيل وإدارة  استحداث )٨(

 ؛تكنولوجيات متعلقة باهليدرولوجيا البيئية وبنوعية املياه وبالنمو األخضر استحداث )٩(

 األنشية التعليمية وأنشية بناء القدرات:

 ؛دود واأل�ارتكنولوجيات لإلدارة املتكاملة للمياه تشمل أنظمة الس )١٠(

 ؛للمياه األساسيةتكنولوجيات بناء وتشغيل البىن  )١١(

البىن األساسية املرتبية تكنولوجيات إلنتاج الياقة اخلضراء عن طريق استخدام املياه، وتشغيل وإدارة  )١٢(
 با؛

 ؛دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية لتيوير صناعات املياه سياسات إدارية تدف إىل )١٣(

 .دراسات مفاهيمية ودراسات حاالت يف جمال التعليم املتعلق بالتنمية املستدامة لقياعات املياه )١٤(

 الهيكل والوضع القانوني

واتر"، بوصفه هيئة مستقلة. ويضم هيكل اإلدارة  سيعمل املركز املقرتح، الذي سيتم إنشاؤه داخل معهد "كاي - ٧
كما يضم أمانة. ويعمل جملس اإلدارة بصفته اهليئة العامة   ٢٢م/٣٥والرقابة جملس إدارة يتفق مع ما تنص عليه الوثيقة 

دارتا الختاذ القرارات، أما األمانة فستكون مسؤولة عن تشغيل أقسام التخييط والبحوث والتعليم يف املركز ودعمها وإ
 وفقاً للقرارات اليت يتخذها جملس اإلدارة.
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 الشؤون المالية

الشؤون املالية: توفر احلكومة املوارد املالية الالزمة لإلدارة وحلسن سمج العمل يف وزارة شؤون األراضي والنقل  - ٨
يط إلشراك وكاالت أخرى يف والبحار، وباملقدار الالزم لتنفيذ األنشية املقرتحة للمركز. ومثة معلومات تفيد بوجود خ

 توفمج املوارد املالية املستدامة للمركز، ومنها وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة، ووزارة الرتبية والعلوم والتكنولوجيا.

 مساهمات اليونسكو

أنشية ليونسكو، عند االقتضاء، مساعدة تقنية إسهامًا يف ا وفقًا ملا ينص عليه مشروع االتفاق، ميكن أن تقدم - ٩
ذلك تقدمي مساعدة خربائها يف . وقد يشمل برنامج املركز، مبا يتفق مع األغراض واألهداف االسرتاتيجية لليونسكو

جماالت ختصص املركز، واالخنراط يف عمليات تبادل مؤقت للموظفني على أن يبقى املوظفون املعنيون مدرجني يف كشوف 
موظفيها بصورة مؤقتة وفقا ملا تقرره املديرة العامة لليونسكو بصفة استثنائية، مرتبات املنظمات اليت أوفدتم، وإعارة بعض 

، وتقدمي إذا سو ت تلك اإلعارة تنفيذ نشاط/مشروع مشرتك يتعلق بأحد الاالت ذات األولوية االسرتاتيجية يف الربنامج
هذه  اليونسكو توفرال و  املراكز املعنية باملياه.الدعم التقين، ال سيما لتنفيذ الرسالة العامة لليونسكو فيما خيص املعاهد و 

، وتقدم اليونسكو إىل الدول األعضاء بياناً )٥(الوثيقة م/ وميزانيتها املنظمةإال يف إطار ما ينص عليه برنامج املساعدة 
 .بشأن استخدام موظفيها والتكاليف املتصلة بذلك

 مجاالت التعاون مع اليونسكو

إىل توفمج مسامهة قيمة لتحقيق أهداف املرحلة السابعة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل  يهدف املركز املقرتح -١٠
)، مع عدم إغفال أهداف ٢٠١٣-٢٠٠٨اجلاري تنفيذها حاليًا (املرحلة السابعة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل، 

). وسوف ٢٠٢١-٢٠١٤هليدرولوجي الدويل، املرحلة الثامنة املقبلة واالستجابة إليها (املرحلة الثامنة من الربنامج ا
التغمجات العاملية على أحواض األ�ار وأمن املياه، واليت  بآثارعلى وجه التحديد جماالت الرتكيز املتعلقة  املركز يستهدف

اهليدرولوجي  متثل أيضًا جماالت اهتمام رئيسية يف اخلية االسرتاتيجية اليت أقرت مؤخرًا لتنفيذ املرحلة الثامنة من الربنامج
الدويل. كما يهدف املركز إىل املسامهة يف عملية التعليم يف جمال املياه (املوضوع اخلامس من املرحلة السابعة من الربنامج 
اهليدرولوجي الدويل، واملوضوع السادس من املرحلة الثامنة منه) من خالل العنصر املتعلق ببناء القدرات، كما يتوقع منه 

بمجة يف مبادرات وبرامج رئيسية مندرجة يف الربنامج اهليدرولوجي الدويل، مثل املبادرة الدولية املعنية تقدمي مسامهات ك
بالفيضانات، ومبادرة الرتسب الدولية، وبرنامج إدارة املوارد املائية يف املناطق احلضرية، ومبادرة الربنامج اهليدرولوجي الدويل 

املياه. ومن احملتمل أن يسهم املركز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخاصة اليت أنشئت حديثًا واليت تعىن بنوعية 
وأن ييبق عددًا من نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املتعلقة باملياه وبالنمو األخضر  ٨و ٧و ١األهداف 

) املبينة يف الوثيقة ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل ( املستدام. وتتفق أهداف املركز ووظائفه مع اسرتاتيجية اليونسكو املتوسية
". ويشمل ذلك تسخمج املعارف والسياسة العلمية ألغراض التنمية املستدامةيف إطار اهلدف الشامل الثاين: " ٤م/٣٤
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"، واهلدف سخمج املعارف العلمية لصاحل البيئة وإدارة املوارد اليبيعيةاهلدف االسرتاتيجي الثالث للربنامج وهو "ت
". ويُذكر أن املركز سوف اإلسهام يف االستعداد ملواجهة الكوارث وختفيف آثارهاتيجي اخلامس للربنامج وهو: "االسرتا
مواءمة األنشية اليت يقوم با مع اسرتاتيجية اليونسكو املتوسية األجل املقبلة، اليت سيبت فيها املؤمتر العام  إىل يسعى

 لليونسكو يف دورته السابعة والثالثني.

 طية الجغرافية وآثار المركز المحتملةالتغ

سوف يقوم املركز برتكيز أنشيته يف البداية على البلدان النامية يف آسيا وأفريقيا. بيد أن التواصل يف املركز عرب  -١١
اليت تعمل حتت رعاية  ٢الشبكات سوف يتحقق على الصعيد العاملي ويشمل التعاون مع غمجه من مراكز الفئة 

ع معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه، فضًال عن املؤسسات األكادميية، ووكاالت التنمية، واملنظمات اليونسكو، وم
 بقدرالعلمية. أما اآلثار احملتملة النامجة عن عمل املركز، فتتمثل يف زيادة قدرات البلدان النامية يف آسيا وأفريقيا وتعزيزها 

األخضر املستدام فيما خيص إدارة املوارد املائية اليت تركز على حتقيق التكامل كبمج، لكي تتمكن من تيوير خيارات للنمو 
 والتكنولوجيا وحتقيق االستدامة الذاتية للقدرات التدريبية والتعليمية. األساسيةيف السياسات والبىن 

 ملخص النتائج المستخلصة من دراسة الجدوى

 اجلدوى إىل ما يلي:بناء على األدلة اليت مت عرضها، خلصت دراسة  -١٢

تتفق األنشية اليت يقوم با املركز املقرتح مع األهداف االسرتاتيجية لليونسكو. كما أ�ا متفقة مع أولويات  (أ)
 )٢٠١٣-٢٠٠٨: املرحلة السابعة (على حد سواء الربامج االسرتاتيجية ملرحليت الربنامج اهليدرولوجي الدويل

 ف تسهم يف حتقيق هذه األولويات.، وسو )٢٠٢١-٢٠١٤الثامنة (واملرحلة 

وإن معهد "كاي واتر" وأكادميية "كاي واتر" على استعداد جيد لتوفمج ما يلزم من موظفني تقنيني لتنفيذ  )ب(
 األنشية األساسية للمركز املقرتح.

اجلامعي الذي ، املتاحة يف احلرم نيوتعد مرافق البحث والتدريب، واملرافق اخلاصة بسكن اليالب الدولي ـ)ج(
سيستضاف فيه املركز املقرتح من أكثر املرافق تيوراً، وبذلك فإن املركز سيحظى مبا يلزمه من رأس مال 

 مادي وفكري لضمان تسيمج أعماله.

يف تقدمي املشورة اخلاصة بالسياسات، من خالل إدارته  أن يسهم إسهامًا كبمجاً واملركز املقرتح قادر على  )د(
رد املائية، وبرناجمه التعليمي املتعلق بسياسات املياه، وبرناجمه املتعلق بتكنولوجيا البىن املتكاملة للموا

، ومن خالل دوره الفعال يف دعم مبادرات الربنامج اهليدرولوجي الدويل القائمة واملتعلقة األساسية
 بالسياسات.
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القائمة  ٢الفئة مع جماالت عدد من مراكز  وتتقاطع الاالت املندرجة يف النياق الذي يغييه املركز املقرتح )ه(
. وإن قدرة املركز على التواصل عرب الشبكات وأهدافه ووظائفه ستتيح املعنية باملياه حبيث تتكامل فيما بينها

له تيسمج املزيد من التعاون مع املراكز األخرى، وعلى وجه اخلصو  يف آسيا وأفريقيا، فضًال عن التعاون 
 للتعليم يف جمال املياه.مع معهد اليونسكو 

على قدرة األمانة على  - بل ال يشكل خيرًا البتة - ويشكل إنشاء املركز املقرتح حدًا أدىن من اخلير )و(
 .املعنية باملياه ٢التنسيق معه ومع غمجه من مراكز الفئة 

الكايف ليتسىن له  والتقين وقد أثبتت حكومة مجهورية كوريا عزمها على تزويد املركز بالدعم املايل واإلداري )ز(
 .مهامهالقيام بأداء 

املعتمدة مركز املقرتح، مبا فيه آليات اإلدارة واحلوكمة، مع املبادئ التوجيهية لل التنظيميتفق اهليكل يو  )ح(
ثة املتعلقة مبراكز ٢٢م/٣٥يف الوثيقة  والواردة ، وكذلك مع اسرتاتيجية الربنامج اهليدرولوجي الدويل احملد 

 ه.امليا

 املعنيةوهناك أدلة عديدة على أن املركز املقرتح سيكون موضع ترحيب وسيمثل إضافة قوية لشبكة املراكز  )ي(
 باملياه.

يف مجهورية كوريا. ألمن املياه واإلدارة املستدامة للموارد املائية الدويل املقرتح  ركزاملوترحب املديرة العامة بإنشاء  -١٣
معهد "كاي واتر" بداجيون، على تزويد املركز املقرتح ، من خالل قادرة األراضي والنقل والبحاروزارة شؤون  وتقر بأن

باملرافق الالزمة للتدريب وإجراء البحوث، وبأن املركز سيعود بفوائد كبمجة على الدول األعضاء وعلى املؤسسات واملهنيني 
مج  العاملي. وفضًال عن ذلك، يتماشى إنشاء هذا املركز مع العاملني يف جمال إدارة املوارد املائية والتكي ف مع التغ

 ٢٢م/٣٥االسرتاتيجية اخلاصة بإنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو كما ورد بيا�ا يف الوثيقتني 
 .١٠٣م/٣٥تصويب ووافق عليهما املؤمتر العام يف قراره  ٢٢م/٣٥و

 القرار المقترح

 نصه على النحو التايل: يصاتدم، قد يرغب اللس التنفيذي يف النظر يف قرار تق بناًء على ما -١٤

 إن اللس التنفيذي،

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق  ٢باالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة ملعاهد ومراكز الفئة  إذ يذك ر - ١
 ،١٠٣م/٣٥عليها املؤمتر العام يف قراره 
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اللس الدويل احلكومي لربنامج اليونسكو اهليدرولوجي الذي اعتمده  IHP/IC-XX-6لقرار با وحييط علماً  - ٢
 ، ٢٠١٢يف دورته العشرين يف حزيران/يونيو  الدويل

دراسة اجلدوى املتعلقة باقرتاح اخلا  بالتاسع اليت تتضمن التقرير اجلزء  ١٤ت/ م١٩١الوثيقة  وقد درس -٣
يعمل حتت رعاية  ٢املياه واإلدارة املستدامة للموارد املائية بوصفه مركزًا من الفئة دويل ألمن الركز املإنشاء 

 ،هذه الوثيقة ، ومالحقيف معهد "كاي واتر"، اليونسكو

دويل ألمن املياه واإلدارة املستدامة الركز املإلنشاء  حكومة مجهورية كورياباالقرتاح الذي قدمته  رحبإذ يو  - ٤
 ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢أراضيها، بوصفه مركزاً من الفئة  للموارد املائية، يف

تفي باملتيلبات الالزمة  اجلزء التاسع ١٤م ت/١٩١الوثيقة  أن االعتبارات واالقرتاحات الواردة يف ويرى - ٥
 ،اإلقليميلكي متنح اليونسكو رعايتها للمركز 

دويل ألمن املياه واإلدارة الركز املإنشاء اقرتاح ثالثني على وال السابعةبأن يوافق املؤمتر العام يف دورته  يوصي - ٦
 .، وبأن يأذن للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعد هلذا الغرضمجهورية كوريايف ، املستدامة للموارد املائية

 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 
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 العاشرالجزء  ١٤م ت/١٩١ 
  
 ١٥/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 
 من جدول األعمال املؤقت ١٤لبند ا

 ٢ومراكز الفئة  معاهد

 العاشرالجزء 

 إنشاء مركز دولي للتعاون في مجال المياه في ستوكهولم بالسويداقتراح 

 الملخص

دويل للتعاون يف جمال املياه على أراضيها القرتاح من حكومة السويد بإنشاء مركز  استجابة
 ت رعاية اليونسكو، اعتمد اللس الدويل احلكومي للربنامج يعمل  ٢الفئة من  باعتباره مركزاً 

  يف IHP/IC-XX-6اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو يف دورته العشرين القرار 
، ووافق فيه على إنشاء املركز املقرتح. ونسق قسم علوم املياه التابع ٢٠١٢حزيران/يونيو  ٦

لليونسكو وجلنة اليونسكو الوطنية بالسويد (وزارة التعليم والبحث)، يف ستوكهومل، ومعهد املياه 
 .حالدويل يف ستوكهومل وجامعة أوبساال وجامعة غوتنربغ دراسة عن جدوى إنشاء املركز املقرت 

وتستعرض هذه الوثيقة الشروط املسبقة الكامنة وراء األساس املنطقي القرتاح حكومة السويد. 
) اليت وافق ٢٢م/٣٥وأجريت دراسة اجلدوى وفقا لالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة (الوثيقة 

). وأعد مشروع اتفاق بني ١٠٣م/٣٥عليها املؤمتر العام يف دورته اخلامسة والثالثني (القرار 
ليونسكو ومعهد املياه الدويل يف ستوكهومل وحكومة السويد من خالل عملية تشاورية بني ا

شروع االتفاق م ملحقًا يتضمن أحكامحكومة السويد وأمانة اليونسكو. وتشمل هذه الوثيقة 
 .تصويب) ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥(انظر الوثيقتني  اليت  يد عن نص االتفاق النموذجياملقرتح 

 هلذا االقرتاح. اآلثار املالية واإلدارية ١٠ الفقرة وتتناول

 .١٢اإلجراءاا املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة

من  استجابة القرتاح من حكومة السويد بإنشاء مركز دويل للتعاون يف جمال املياه على أراضيها باعتباره مركزاً  - ١
 ت رعاية اليونسكو، اعتمد اللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو يف يعمل  ٢الفئة 

 ووافق فيه على إنشاء املركز املقرتح. ٢٠١٢حزيران/يونيو  ٦يف  IHP/IC-XX-6دورته العشرين القرار 

وحصلت اليونسكو على تأكيد من اللجنة الوطنية السويدية لليونسكو (عرب أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل  - ٢
كهومل على عزم حكومة السويد على مساعدة معهد املياه الدويل يف ستو  ٢٠١٢قسم علوم املياه) يف آذار/مارس ومدير 

 ت رعاية يعمل  ٢ من الفئة للتعاون يف جمال املياه على األراضي السويدية باعتباره مركزاً  على إنشاء املركز الدويل
اليونسكو. وتبادل قسم علوم املياه من خالل أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل التابعة له، املعلوماا الوجيهة واملراسالا 

ومعهد املياه اه التابع لليونسكو، واللجنة الوطنية السويدية لليونسكو (وزارة التعليم والبحث) املكثفة مع قسم علوم املي
الدويل يف ستوكهومل وجامعة أوبساال وجامعة غوتنربغ، وذل  للتحض  للمهمة التقنية اليت ستضطلع با اليونسكو إلجراء 

 دراسة اجلدوى.

(أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل) لزيارة موقع املركز  ٢٠١٢/سبتمرب أيلول ١٢تقنية يف  وأوفدا اليونسكو بعثة - ٣
املقرتح. وأجرا أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل دراسة اجلدوى بالتشاور مع جلنة اليونسكو الوطنية يف السويد (وزارة 

 غ وجهاا أخرى سويدية معنية، وفقاً التعليم والبحث) ومعهد املياه الدويل يف ستوكهومل وجامعة أوبساال وجامعة غوتنرب 
 ) اليت وافق عليها املؤمتر العام يف دورته اخلامسة والثالثني ٢٢م/٣٥املتكاملة والشاملة (الوثيقة  لالسرتاتيجية
). وأعد مشروع اقرتاح بني اليونسكو وحكومة السويد ومعهد املياه الدويل يف ستوكهومل من خالل ١٠٣م/٣٥(القرار 
ة بني حكومة السويد ومعهد املياه الدويل يف ستوكهومل وأمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو تشاوري عملية

، لكن االقرتاح يتضمن بعض األحكام اليت  يد عن ٢٢م/٣٥عياري املشار إليه يف الوثيقة استنادا إىل منوذج االتفاق امل
 هذا االتفاق النموذجي. 

ما تبذله اليونسكو من جهود على قيمة مضافة ب يعودركز الدويل للتعاون يف جمال املياه أن ومن شأن إنشاء امل - ٤
املشاركني يف إدارة املياه، ولتعزيز التعاون بينهم. وملا كان النمو االقتصادي والسكاين  املصلحةلتيس  احلوار بني أصحاب 

ارد الطبيعية فإن التنافس ال يفتأ يزداد على هذه املوارد الطبيعية. على نظم املو  متزايداً  والتغ  املناخي اهلائل يفرض ضغطاً 
. املياه من أجل السالم والتنمية اإلقليميةعلى  وسيتناول املركز مسألة التعاون يف جمال املياه مبعناه األعم مع الرتكيز أوالً 

ن املؤسساا الشريكة. وسيوسع املركز يف أعمال اليونسكو وشبكتها الواسعة م سيستند إىلوجيدر التشديد على أن املركز 
(برنامج شري  للربنامج  "من احتماالا النزاع إىل إمكانياا التعاون"بادرة مب واإلجراءاا املتعلقةنشطة األالواقع نطاق 

0Fالعاملي لتقييم املوارد املائية

الربنامج والربنامج اهليدرولوجي الدويل يف جمال املياه والتعاون). وبالتعاون الوثيق مع  ١

                                                      
 لتقييم املياه. برنامج األمم املتحدة العاملي  ١
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واجلهاا  "التعاون إمكانياامن احتماالا النزاع إىل "اهليدرولوجي الدويل والربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية ومبادرة 
من معارف، سيواصل املركز املضي قدما بالبحث وبالتايل  اكتسبته هذه اهليئااإىل ما  الرئيسية الشريكة هلا، واستناداً 
لتعاون يف جمال املياه. وعليه سياسهم املركز يف  قيق أهداف اليونسكو من قبيل هدف سيحسن فهمنا آللياا ا

الوارد يف االسرتاتيجية املتوسطة  "تسخ  املعارف العلمية من أجل التنمية املستدامة وإدارة املوارد الطبيعية"اليونسكو العام 
للربنامج  املرحلة الثامنةة يف عدة مواضيع من عن ذل  سيساهم املركز مباشر  . وفضالً ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل للفرتة 

، وهي اآلن يف شكل مشروع) اليت تركز على "األمن املائي: التصدي ٢٠١٢اهليدرولوجي الدويل (ابتداء من عام 
. "نمن احتماالا النزاع إىل إمكانياا التعاو "للتحدياا احمللية والعاملية". وسيكون املركز مبثابة الذراع التنفيذي ملبادرة 

عهد املياه الدويل يف ستوكهومل األساس لإلطار القائم على وستشكل أهداف اليونسكو مدجمة مع األهداف االسرتاتيجية مل
 . ٢النتائج للمركز الدويل املقرتح للتعاون يف جمال املياه من الفئة 

 إىل مبسألة إدارة املياه وتصريف شؤو�ا فيما بني الدول. واستناداً  كب اً   ولطاملا اهتمت حكومة السويد اهتماماً  - ٥
خربتا الواسعة على الصعيدين الفردي واملؤسسي، التزمت بإجراء وتعزيز وتطوير احلوار بشأن جماالا السياسية العامة يف 

ذي ينظمه معهد املياه الدويل يف ميدان املياه، وذل  على وجه التحديد من خالل دعمها الدائم ألسبوع املياه العاملي ال
القرتاب موعد "سنة األمم  عن ذل  ونظراً  . وفضالً ومالياً  . وتدعم حكومة السويد إنشاء املركز موضوعياً ستوكهومل سنوياً 

يف أعمال  وسيساهمفإن تركيز املركز يأيت يف موعده  ٢٠١٣ املتحدة الدولية للتعاون يف جمال املياه" اليت ستنظم يف عام
 أل�ا الوكالة الرائدة من بني وكاالا األمم املتحدة هلذا العام. اليونسكو يف هذا الصدد نظراً 

املركز ويستضيفه،  وملوسيكون املكتب الرئيسي للمركز يف ستوكهومل. وسينشئ معهد املياه الدويل يف ستوكه - ٦
 وبساال وغوتنربغ الشريكتني على التوايل. وسيكون له مكاتب ملحقة وأماكن للتعليم يف جامعيت مدينيت أ

 النظر في جدوى المركز المقترح - ثانياً 

 ميكن تلخيص االقرتاح الذي قدمته السويد على النحو التايل:

 أهداف ووظائف المركز المقترح - ٧

للمركز مع أعمال اليونسكو وخاصة براجمها يف جمال املياه. وكما اتضح أعاله  تتماشى مجيع األهداف والوظائف املقرتحة
من احتماالا النزاع إىل إمكانياا " عارف احلامسة املكتسبة يف برنامجينظر إىل عمل املركز على أنه يستند إىل امل

يف جمال املياه املشرتكة بني الدول.  ، وبالتايل سيواصل املضي قدما بالعارف احلامسة املكتسبة يف ميدان التعاون"التعاون
التعاون مع اليونسكو يف جمال املياه اجلوفية املشرتكة بني الدول (املبادرة الدولية املعنية بإدارة موارد  وسيواصل املركز أيضاً 

و من قبيل طبقاا املياه اجلوفية املشرتكة بني الدول). وللمركز القدرة على استهالل التعاون مع سائر برامج اليونسك
 برنامج اإلنسان واحمليط احليوي وبرنامج إدارة التحوالا االجتماعية وغ مها.
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 وأهداف املركز هي:

مة للمياه املشرتكة بني الدول ودور هذه املوارد كدافع للتعاون بني ادتطوير املعارف املتعلقة باإلدارة املست ) أ(
 البلدان اليت تتقامسها

من احتماالا النزاع إىل بالتعاون الوثيق مع الربنامج اهليدرولوجي الدويل/الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية ومبادرة 
إمكانياا التعاون وجهاا شريكة أخرى (أنظر أدناه)، سييسر املركز املقرتح البحوث يف الصالا بني إدارة املياه املشرتكة 

ار وسيشرع يف إجرائها. ويتمتع المع املقرتح بالقوة يف البحث يف جمال املياه والتعاون. بني الدول والسالم واالستقر 
للنزاع أو للتعاون أن إدارة املياه املشرتكة بني  على املياه باعتبارها مصدراً  ركزاوبرهنت اجلهود اليت بذلت فيما قبل واليت 
من  . ويف حني أن هذا األمر مثبت حالياً أو سبب فيها النزاعال مما هي مصدرالدول مصدر للتعاون وسبب فيه أكثر 
 . ومن هذه األسئلة ما يلي: الدول والتمع الدويل عموماً  هامة بالنسبة إىلالناحية العلمية، تطرح أسئلة جديدة 

وكيف  )٢(ما نوع التعاون الذي نشهده اآلن يف جمال املياه املشرتكة بني الدول؟ وما نوعية هذا التعاون القائم؟  )١(
سيس  التعاون بالنظر إىل التحدياا والضغوط املستجدة (مثل تغ  املناخ وزيادة السكان يف حوض معني وما إىل 

أو هل يوجد نطاق لتحسينها بالنظر إىل التحدياا العاملية  ذل )؟ وهل آلياا التعاون احلالية قوية ومصممة جيداً 
 اجلديدة؟

راته على أساس البحث املنجز، من خالل تطوير املنتجاا املعرفية من اجلمهور املستهدف وتعزيز قد إعالم ) ب(
 وبرامج التدريب ااالسياسي جمال واالقرتاحاا يفقبيل الكتب واملقاالا 

مع تطوير البحث اجلديد، ستبذل جهود كب ة ملعرفة كيفية استخدام رامسي السياساا وصانعي القراراا لنتائج  بالتزامن
من أجل التطبيق". وما سيتيح النجاح يف هذا  . وعليه فإن البحث الذي سيطور سيكون "حبثاً ملموسالبحث على حنو 

املضمار هو العماد األكادميي املتني للمركز (من خالل اجلامعاا) إضافة إىل هيكل معهد املياه الدويل يف ستوكهومل املوجه 
إىل زبائن مثل منظومة األمم املتحدة  ةخدماا استشارية موجه أكثر إىل الفكر/السياساا (الذي يشمل أيضاً 

مدخالا مفيدة هلذه الغاية. وفضال عن ذل  فإن برنامج معهد  واحلكوماا الوطنية). وستقدم شبكة شركاء املركز أيضاً 
ني الدول يف املياه الدويل يف ستوكهومل الشه  لبناء القدراا يف جمال اإلدارة املتكاملة للموارد املائية وإدارة املياه املشرتكة ب

أقاليم مثل حوض دجلة والفراا وشرق أفريقيا وآسيا والشرق األوسط ومشال أفريقيا، ميد املركز مبجموعاا من البحوث 
 التطبيقية املطورة وبردود مباشرة عن طريقة  سني هذا الربنامج يف املستقبل.

التدريب املخصصة. واجلهاا الرئيسية القدراا من خالل برامج  وسيعززوسيجري املركز البحث؛ وسينشر نتائجه؛ 
املعارف العلمية من  أيضاً  ستعززاملستهدفة من هذه النتائج هي رامسو السياساا وصانعو القراراا، لكن املدخالا 

منظور أعم يف جمال املياه والتعاون. وستحسن اآلثار العملية األخرى للفوائد العائدة على التمع عن طريق التعاون يف 
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ياه، وبالتايل سينعم سكان أحواض األ�ار بقلة النزاعاا والضغوط وباآلثار اإلجيابية على التنمية االقتصادية جمال امل
 والنمو على الصعيدين الوطين واإلقليمي.

 الوضع القانوني -٨

للربح. وهو شكل شائع يف السويد، حبيث تتضافر قوى املنظماا  ال تسعى نوين املقرتح للمركز سيكون مجعيةالشكل القا
عبارة عن تعاون بني ثالث مؤسساا  القائمة للعمل على  قيق هدف مشرتك. ونظرا ألن املركز املقرتح هو جوهرياً 

 قائمة، فإن هذا الشكل القانوين هو األنسب.

ومة السويد ومعهد املياه الدويل يف ستوكهومل أن يتمتع عن اليونسكو. وجيب أن تضمن حك وجيب أن يكون املركز مستقالً 
) واختاذ اإلجراءاا القانونية، ٢) التعاقد، (١املركز يف أراضيها باالستقالل يف العمل الضروري لتنفيذ أنشطة تشمل: (

 ) واقتناء املمتلكاا الثابتة واملنقولة والتصرف فيها. ٣(

 مجلس اإلدارة - ٩

 ة يتألف من:سيكون للمركز جملس إدار 

 املدير التنفيذي ملعهد املياه الدويل يف ستوكهومل (رئيس جملس اإلدارة). - ١

 ممثل للمدير العام لليونسكو. - ٢

 ممثل حلكومة السويد أو ملمثله أو ممثلها. - ٣

عن رب بالعضوية، وتع ما ال يزيد عن ثالثة ممثلني عن سائر الدول األعضاء اليت ترسل إىل املركز إخطاراً  - ٤
 لس اإلدارة وتبدي رغبتها يف املسامهة يف أنشطة املركز.اهتمامها بأن تكون ممثلة يف جم

 المسائل المالية -١٠

 مسامهة حكومة السويد (أ)

 بشرط أن املركز

 ،٢ملبادئ اليونسكو التوجيهية ملعاهد الفئة  يكون ممتثالً  )١(

 ،٢الدويل يف ستوكهومل بإنشاء معاهد من الفئة ويسعى إىل  قيق الغرض الوارد يف طلب معهد املياه  )٢(

 .٢ويبقى من معاهد الفئة  )٣(
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 أعوام. ٦يف إنشاء وتسي  املركز مببلغ دعم سنوي يبلغ مليوين كرونا سويدية يف كل عام ملدة  ستساهم السويد مالياً 

دوالر أمريكي يف كل عام مقسم  ٧٥٠ ٠٠٠كرونا سويدية أي مببلغ قدره   ٤ ٧٥٠ ٠٠٠وتبلغ امليزانية اإلمجالية للمركز 
 على النحو التايل: 

 :المساهمات المالية من حكومة السويد

) لدعم أنشطة املركز وبراجمه. أمريكيدوالر  ٣١٥ ٠٠٠مببلغ مليوين كرونا سويدية (زهاء  ستساهم حكومة السويد سنوياً 
 الدويل يف ستوكهومل.وستتاح هذه األموال من احلكومة إىل املركز من خالل معهد املياه 

 في الميزانيةمسامهاا أخرى 

 سيساهم معهد المياه الدولي في ستوكهولم بما يلي: 

مرافقه يف مكتب معهد املياه الدويل يف ستوكهومل، مبا يف ذل  دعم ملكتب املركز وإدارته املالية (مببلغ يقدر  -
 كرونا سويدية)  ٣٠٠ ٠٠٠بزهاء 

  كرونا سويدية)  ٣٠٠ ٠٠٠على األقل (مببلغ يقدر بزهاء  موظف مهين واحد -

 بما يلي: ستساهم جامعة غوتنبرغ 

 كرونا سويدية)  ٢٧٥ ٠٠٠من وقت أستاذ جامعي واحد على األقل (مببلغ يقدر بزهاء  ٪٢٥ -

 كرونا سويدية)  ٦٠٠ ٠٠٠منصب باحث واحد بدوام كامل على األقل (بتكلفة تقدر بزهاء  -

 كرونا سويدية)  ٤٠٠ ٠٠مبلغها بزهاء مكاتب (يقدر  -

 ستساهم جامعة أوبساال بما يلي:

 كرونا سويدية)  ٢٧٥ ٠٠٠من وقت أستاذ جامعي واحد على األقل كبداية (مببلغ يقدر بزهاء  ٪٢٥ -

 كرونا سويدية)  ٣٠٠ ٠٠٠منصب باحث واحد بنصف دوام على األقل (بتكلفة تقدر بزهاء  -

 كرونا سويدية)  ٤٠٠ ٠٠٠مكاتب (يقدر مبلغها بزهاء  -

لالضطالع بأنشطة املركز وبراجمه. ويعني املدير من رئيس جملس  الضرورينيوستتألف األمانة من مدير املركز واملوظفني 
اإلدارة (املدير التنفيذي ملعهد املياه الدويل يف ستوكهومل) بالتشاور مع أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل. وسيعني مدير 

 ملوظفني. املركز ا
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 اآلثار املالية واإلدارية بالنسبة إىل اليونسكو (ب)

تقدم اليونسكو أي دعم مايل ألغراض إدارية أو مؤسسية. بيد أنه جيوز لليونسكو أن تقدم مسامهاا لتمويل أنشطة  لن
ومشروعاا دددة للمركز إذا اعتربتا متوافقة مع أولوياا برنامج اليونسكو وإذا كانت مدرجة يف امليزانية اليت أقرتا 

 اهليئتان الرئاسيتان لليونسكو.

 ليونسكومساهمة ا -١١

جيوز لليونسكو أن تقدم، عند االقتضاء، مساعدة تقنية إسهاماً يف أنشطة برنامج املركز، مبا يتفق مع األغراض واألهداف 
االسرتاتيجية لليونسكو، وذل  عن طريق تقدمي مساعدة خربائها يف جماالا ختصص املركز، واالخنراط عند االقتضاء يف 

أن يبقى املوظفون املعنيون مدرجني يف كشوف مرتباا املنظماا اليت أوفدتم، عملياا تبادل مؤقت للموظفني على 
وإعارة بعض موظفيها بصورة مؤقتة وفقا ملا تقرره املديرة العامة لليونسكو بصفة استثنائية، إذا سوّغ تل  اإلعارة تنفيذ 

 مج. يف مجيع احلاالا املذكورة أعاله،نشاط/مشروع مشرتك يتعلق بأحد الاالا ذاا األولوية االسرتاتيجية يف الربنا
ال تقدم هذه املسامهة إال يف إطار ما ينص عليه برنامج اليونسكو وميزانيتها، وتقدم اليونسكو إىل الدول األعضاء بياناً  

 بشأن استخدام موظفيها والتكاليف املتصلة بذل .

 اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها

 تقدم، قد يرغب اللس التنفيذي يف النظر يف قرار جيري نصه على النحو التايل: بناًء على ما -١٢

 إن اللس التنفيذي،

اليت تعمل  ت رعاية اليونسكو، اليت وافق  ٢باالسرتاتيجية املتكاملة والشاملة ملعاهد ومراكز الفئة  إذ يذّكر - ١
 ،١٠٣م/٣٥املؤمتر العام يف القرار عليها 

الذي اعتمده اللس الدويل احلكومي لربنامج اليونسكو اهليدرولوجي  IHP/IC-XX-6بالقرار  علماً وحييط  - ٢
 ،٢٠١٢حزيران/يونيو الدويل يف دورته العشرين يف 

اجلزء العاشر، وملحقها، اليت تشمل دراسة جدوى بشأن اقرتاح إنشاء  ١٤م ا/١٩١الوثيقة  وقد درس -٣
يعمل  ت رعاية  ٢من الفئة  بوصفه مركزاً  اه يف ستوكهومل بالسويد،للتعاون يف جمال امليمركز دويل 
 اليونسكو،

من  باقرتاح حكومة السويد بإنشاء مركز دويل للتعاون يف جمال املياه على أراضيها بوصفه مركزاً  وإذ يرحب -٤
  ت رعاية اليونسكو،يعمل  ٢الفئة 
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بأحكام مشروع االتفاق بني اليونسكو وحكومة السويد ومعهد املياه الدويل يف ستوكهومل  وإذ حييط علماً  -٥
، على ١٠٣م/٣٥ر العام يف القرار اليت وافق عليها املؤمت ٢اليت  يد عن االتفاق النموذجي ملراكز الفئة 

 اجلزء العاشر ١٤م ا/ ١٩١النحو املوضح يف ملحق الوثيقة 

ن يوافق يف دورته السابعة والثالثني على إنشاء مركز للتعاون الدويل يف جمال املياه يف املؤمتر العام بأ يوصي -٦
 السويد وأن يأذن للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعد هلذا الغرض. 
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 الملحق

 أحكام االتفاق المتقرح التي تحيد عن االتفاق النموذجي

. ٢دورته اخلامسة والثالثني على املبادئ التوجيهية واملعاي  املتعلقة باملعاهد واملراكز من الفئة  وافق املؤمتر العام يف - ١
ويف الوقت ذاته "طلب من املدير العام أن يطبق االسرتاتيجية الشاملة اجلديدة على مجيع املقرتحاا اجلديدة 

). ١٠٣م/٣٥د لالتفاقاا القائمة" (القرار دي، وكذل  على أي جت٢املتعلقة بإنشاء املعاهد واملراكز من الفئة 
 ٢واملراكز من الفئة  وحييد االتفاق اخلاص بإنشاء املركز عن اسرتاتيجية اليونسكو املتكاملة والشاملة للمعاهد

للقوانني واللوائح الوطنية السويدية حيتوي االتفاق املقرتح على مخسة أحكام  يد عن  ). ونظراً ٢٢م/٣٥(القرار 
فيما يلي إلحاطة اللس التنفيذي علما با كي ينظر فيما إذا كان سينشئ املركز ي وهي موضحة جالنموذ االتفاق

  ت رعاية اليونسكو وجييز أوجه التباين إذا ما قرر ذل .

وُوِضع االتفاق النموذجي لكي توقعه اليونسكو مع احلكومة الوطنية وسينشأ مبوجبه املركز. وينص مشروع االتفاق  - ٢
على توقيع اليونسكو وحكومة السويد ومعهد املياه الدويل يف ستوكهومل. وهو اتفاق ثالثي. والسبب يف أن هذا 
االتفاق ثالثي هو أن املركز سينشئه معهد املياه الدويل يف ستوكهومل وليس حكومة السويد. وبعض أحكام االتفاق 

عهد املياه الدويل يف ستوكهومل). وال ميكن للحكومة أن النموذجي تنسب إىل اهليئة اليت ستنشئ املركز (يف حالة م
 تضمن هذه األحكام، ومن مث مشاركة معهد املياه الدويل يف ستوكهومل على هذا االتفاق كطرف موقع.

من االتفاق النموذجي على أن تنشئ احلكومة املركز. ويف هذه احلالة، وكما ذكر يف الفقرة  ٢وتنص املادة  - ٣
معهد املياه الدويل يف ستوكهومل هو الذي سينشئ املركز وليس احلكومة. وتلتزم احلكومة مبساعدة السابقة، فإن 

 معهد املياه الدويل يف ستوكهومل على إنشاء املركز.

ألن  من االتفاق النموذجي على أن تضمن احلكومة دتوى امليثاق التأسيسي للمركز. ونظراً  ٥وتنص املادة  - ٤
ركز، لكن معهد املياه الدويل يف ستوكهومل هو الذي سينشئه، ال ميكن للحكومة أن تقدم احلكومة لن تنشئ امل

ستوكهومل هذه اق سيقدم معهد املياه الدويل يف لالتف ضماناا بشأن دتوى امليثاق التأسيسي للمركز. وطبقاً 
 الضماناا إىل اليونسكو. 

 كومة مهام وأهداف املركز. ونظرا ألن احلكومة من االتفاق النموذجي على أن تضمن احل ٦وتنص املادة  - ٥
لن تنشئ املركز، لكن معهد املياه الدويل يف ستوكهومل هو الذي سينشئه، ال ميكن للحكومة أن تقدم ضماناا 

 ستوكهومل هذه الضماناا إىل اليونسكو. املياه الدويل يف لالتفاق سيقدم معهد  بشأن مهام وأغراض املركز. وطبقاً 

من االتفاق النموذجي على أن تضمن احلكومة إنشاء جملس إدارة املركز وس ه. ونظرا ألن احلكومة  ٧ة وتنص املاد - ٦
لن تنشئ املركز، لكن معهد املياه الدويل يف ستوكهومل هو الذي سينشئه، ال ميكن للحكومة أن تقدم ضماناا 
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ستوكهومل هذه الضماناا إىل اه الدويل يف اق سيقدم معهد امليبشأن إنشاء جملس إدارة املركز وس ه. وطبقا لالتف
 اليونسكو.

من االتفاق النموذجي على أن تلتزم احلكومة بتقدمي مجيع املوارد املالية الضرورية لس  املركز على  ٩وتنص املادة  - ٧
الية خ  وجه. ونظرا ألن احلكومة لن تنشئ املركز، لكنها ستدعم إنشاءه، ستقدم احلكومة جزءا من املوارد امل

الضرورية لس  املركز. وطبقا لالتفاق، ستقدم احلكومة مليوين كرونا سويدية من أصل ميزانية املركز اإلمجالية وقدرها 
 كرونا سويدية.  ٤ ٧٥٠ ٠٠٠

 

 تصنيعه معاد ورق على الوثيقة هذه طبعت



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 

191 EX/14  
Part XI 

  ١٤م ت/١٩١ 
 الحادي العاشرالجزء 

  
 ٢/٤/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 من جدول األعمال املؤقت ١٤لبند ا

 ٢ومراكز الفئة  معاهد

 العاشرالحادي الجزء 

 W�H�« s� e�«d*«Ë b�UF*« b�b&Ë rOOI�≤ 

 الملخص

 تعمل حتت رعاية اليونسكو، جرى تقييم املراكز التالية: ٢ة مع احلكومات إلنشاء مراكز من الفئة باالتفاقات املربمَ  عمالً 

 مبادرة تسخري اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة ووضع السياسات  –املركز التابع للربنامج اهليدرولوجي الدويل  •
(IHP – HELP) اململكة املتحدةيف  وم يف جمال املياه، جبامعة دانديالذي يُعىن بالقانون والسياسات والعل 

 اليابانب ، يف تسوكوبا(ICHARM)املركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعلقة باملياه  •
 مهورية إيران اإلسالميةجب يف يزد، (ICQHS) التارخيية املعين بالقنوات والبىن اهليدروليةاملركز الدويل  •
 الصنيب، يف بيجني (IRTCES) والرتّسباملركز الدويل للبحوث والتدريب بشأن التحات  •
 .اهلندب يف نيودهلي ،للبيوتكنولوجيااملركز اإلقليمي  •

يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية  ملموساً  خاص ما إذا كانت املراكز تسهم إسهاماً  بوجهواستعرضت عمليات التقييم 
لوثيقة النتائج لليونسكو، وما إذا كانت األنشطة املنفَّذة يف كل منها تتماشى مع االتفاقات املربمة معها. وتتضمن هذه ا

 .الرئيسية لعمليات التقييم

حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق  ٢التوجيهية املتصلة بإنشاء وتشغيل املعاهد واملراكز من الفئة  واخلطوطللمبادئ  وفقاً و 
أعاله. وميكن للمراكز املذكورة  ٢مركز من الفئة  ، يُقرتح االستمرار يف منح صفة١٠٣م/٣٥عليها املؤمتر العام يف قراره 

االطالع على مشاريع االتفاقات املقرتَحة على شبكة اإلنرتنت، وترد يف �اية هذه الوثيقة املالحق اليت تُبنيِّ أحكام 
 .تصويب ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥االتفاقات املقرتحة اليت حتيد عن نص االتفاق النموذجي الوارد يف الوثيقتني 

 .٤٢ويرد القرار املقرتَح يف الفقرة 



191 EX/14 Part XI – page 1 

 

 المقدمة

مبادرة تسخير الهيدرولوجيا لخدمة البيئة والحياة  -بع للبرنامج الهيدرولوجي الدولي استعراض المركز التا - الً أو 
في  الذي يُعنى بالقانون والسياسات والعلوم في مجال المياه، بجامعة داندي (IHR-HELP)ووضع السياسات 
 المملكة المتحدة

 يؤيدالذي  XVI-5اعتمد اللس احلكومي الدويل للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف دورته الـسادسة عشرة القرار  - ١
اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة ووضع السياسات  مبادرة تسخري –إنشاء املركز التابع للربنامج اهليدرولوجي الدويل 

(IHP-HELP)  الذي يُعىن بالقانون والسياسات والعلوم يف جمال املياه، جبامعة داندي يف اململكة املتحدة. وأوصى اللس
) بأن يوافق املؤمتر العام يف دورته الـثالثة ١٤م ت/١٧٢والسبعني بعد املائة (القرار التنفيذي لليونسكو يف دورته الثانية 

إنشاء املركز  بشأناتفاق مع حكومة اململكة املتحدة  بتوقيعوالثالثني على إنشاء املركز املذكور وبأن يأذن للمديرة العامة 
، على إنشاء املركز ٢٠٠٥وبر ل/أكتحتت رعاية اليونسكو. ووافق املؤمتر العام، خالل دورته الـثالثة والثالثني يف تشرين األو 

 ).٣١م/٣٣(القرار 

ربَم بني ا٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٥ويف  - ٢
ُ
ما خيص النظام الداخلي ليونسكو وجامعة داندي في، ُوقِّع االتفاق امل

، اهللمي�ج فريد جامع للتخصصات ملعاجلة القضايا العاملية  من أجل ترويجللمركز. وبناء على هذا االتفاق، أنشئ املركز 
من  املتعلقة باملياهوتوفري الريادة الفكرية الالزمة لتطبيق هذا النهج، ونقل اخلربة القانونية املتخصصة بشأن القضايا العاملية 

  السياساتمبادرة تسخري اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة ووضع  -اهليدرولوجي الدويل خالل برنامج اليونسكو 

(IHP-HELP)سيقية إقليمية لألحواض األوروبية ملبادرة تسخري اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة ووضع ، والعمل كوحدة تن
 ، والتفاعل االستباقي مع وحدات التنسيق اإلقليمية األخرى. (HELP)السياسات 

الفرتة وقام فريق دويل مؤّلف من خبريين عّينهما أمني الربنامج اهليدرولوجي الدويل بتقييم عمل املركز خالل  - ٣
، وذلك بالتنسيق مع مرفق اإلشراف الداخلي. وتوىل املركز إدارة عملية التقييم بالتشاور مع الربنامج ٢٠١١-٢٠٠٨

وحتقيق األهداف  اليونسكو مهاماالستعراض يف تقييم إسهامات املركز يف تنفيذ  هدفل اهليدرولوجي الدويل. ومتث
يح تقرير ما إذا كان يتعّني جتديد االتفاق مع املركز. وحتّمل املركز تكاليف االسرتاتيجية لربناجمها، ويف توفري عناصر تت

 عملية التقييم كاملًة.

ومتثّلت عملية التقييم يف إجراء زيارة للموقع، ومقابالت فردية ومجاعية، ودراسة مكتبية، ويف استعراض وثائق  - ٤
كاء املؤسسيني عن طريق الربيد اإللكرتوين، ويف تنظيم حوار املعلومات األساسية، ويف إحالة استبيانات إىل عدد من الشر 

ق بني أعضاء فريق التقييم. وُقدِّم التقرير اخلتامي للتقييم، الذي ميكن االطالع عليه على املوقع اإللكرتوين لقطاع متعم
 .٢٠١٢العلوم الطبيعية، يف نيسان/أبريل 
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األهداف  ألنشطته بغية اإلسهام يف حتقيقاً ه أجرى ترشيدوأنراسخ  نكيااملركز   ووجد فريق التقييم، بوجه عام، أن - ٥
منذ إنشائه، وحيصل  يؤدي عمله أداًء جيداً املركز  وللربنامج اهليدرولوجي الدويل. كما وجد أن االسرتاتيجية لليونسكو

املركز مرتبط  وخُلص فريق التقييم إىل أنجامعة داندي، لتنفيذ عملياته.  عن طريقعلى املسامهات املالية والعينية املالئمة، 
�ج فريد جامع للتخصصات ملعاجلة القضايا باملرافق األخرى التابعة للجامعة، األمر الذي يتيح له اعتماد  وثيقاً  ارتباطاً 

ربة القانونية اخلًا يض. ويوّفر املركز أاذا الال عدد من جماالت اخلربة ذات الصلةالعاملية للمياه، وتوفري الريادة الفكرية يف 
مبادرة تسخري اهليدرولوجيا  -املتخصصة بشأن القضايا العاملية للمياه من خالل برنامج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل 

، وينفذ أنشطة تتماشى مع اضطالعه بدور الوحدة التنسيقية (IHP-HELP) مة البيئة واحلياة ووضع السياساتخلد
شركاء  ويقر .(HELP)ملبادرة تسخري اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة ووضع السياسات  اإلقليمية لألحواض األوروبية

ه يتعني إدخال حتسينات على بعا الاالت، وأشار إىل بإجنازات املركز وبإمكانياته املستقبلية. ووجد الفريق أناً عدة أيض
حدة واليونسكو. ويشمل التقرير اخلتامي للتقييم التوصيات ذلك يف التوصيات اليت قدَّمها إىل املركز وحكومة اململكة املت

 ملركز.إىل امة املفصلة املقدَّ 

 مها فريق التقييم إىل اليونسكو على املسائل التالية:ورّكزت التوصيات اليت قد – ٦

من  يوصي فريق التقييم بأن ُجيدَّد االتفاق مع املركز بوصفه مركزاً  :٢ مواصلة منح املركز صفة املركز من الفئة
ته اليت أعاد شركاؤه املؤسسيون تأكيدها. ويتعّني أن قد أثبت املركز قو ف. يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢ الفئة

 .تعزيزاً بالغاً يفضي تنفيذ التوصيات املقدَّمة إىل املركز واملذكورة أعاله إىل تعزيز عمله 

حظات مال مسألة تقدميأكرب يف ًا  على اليونسكو أن تبذل جهوديتعني :للمركز املوجهة إىل الحظاتامل
ملركز. وملا كانت شبكة مبادرة تسخري اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة ووضع إىل اوتوجيهات اسرتاتيجية واضحة 

دائم  علمتتطور أو تُدمج ضمن آليات أخرى لليونسكو، فمن الضروري إبقاء املركز على  (HELP)السياسات 
 .٢املراكز من الفئة  علىاليونسكو  تعقدهااليت  يف اآلمالاحملتمل  وبتأثريهاالتغيريات  اذه

تزّود املركز  على اليونسكو أن يتعني :وباآلمال املعقودة عليهاتوجيهات متصلة بدور وحدة التنسيق اإلقليمية 
األنشطة اليت ميكن تنفيذها  وبشأن أجدىكيفية ربطه بوحدة التنسيق اإلقليمية   بشأنبتوجيهات واضحة ومفصلة 

 يف سياق إقامة الشبكات على الصعيد األورويب.

وقد أُِعدَّ مشروع اتفاق هلذا الغرض ميكن االطالع عليه على املوقع اإللكرتوين لقطاع العلوم الطبيعية. وترد يف  - ٧
 تصويب). ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥أحكام مشروع االتفاق املقرتَح اليت حتيد عن االتفاق النموذجي (الوثيقتان  ١امللحق 
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 في اليابان ،(ICHARM)طر المتعلقة بالمياه استعراض المركز الدولي إلدارة شؤون المخا - ثانياً 

 يؤيدالذي  XVI-4القرار  سادسة عشرةاعتمد اللس احلكومي الدويل للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف دورته الـ - ٨
ة من معهد حبوث األشغال العام ، حبيث يكون جزءاً (ICHARM)قة باملياه إنشاء املركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعل

(PWRI) .إنشاء املركز، اقرتاح حكومة اليابان ب اللس التنفيذي يف دورته احلادية والسبعني بعد املائة بورح يف اليابان
. )١٢م ت/١٧١ر وأوصى بأن يوافق املؤمتر العام يف دورته الـثالثة والثالثني على إنشاء املركز حتت رعاية اليونسكو (القرا

صفة مركز دويل  (ICHRM)ومنحت الدورة الـثالثة والثالثني للمؤمتر العام املركَز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعلقة باملياه 
 ).٢٨م/٣٣ل حتت رعاية اليونسكو (القرار يعم

الدويل إلدارة شؤون  ، أنشئ املركز٢٠٠٦إىل االتفاق املربَم بني اليونسكو وحكومة اليابان يف آذارا/مارس  واستناداً  - ٩
يتمّثل هدفه األساسي يف االضطالع بأنشطة للبحوث  ٢من الفئة ًا بوصفه مركز  ،(ICHARM)املخاطر املتعلقة باملياه 

احمللي  املستوىوبناء القدرات وإقامة شبكات املعلومات يف جمال إدارة شؤون املخاطر واألخطار املتعلقة باملياه، على 
، من أجل درء هذه املخاطر أو ختفيف آثارها، والتوصل بذلك إىل حتقيق إدارة مستدامة عامليوال والوطين واإلقليمي

 ومتكاملة ألحواض األ�ار.

وهام بالتعاون مع  فاعلوووجب االتفاق، ُأجرِي تقييم للمركز ادف التحقق مما إذا كان قد اضطلع بدور  -١٠
يف حتقيق أهداف اليونسكو والربنامج اهليدرولوجي الدويل خالل الفرتة  اليونسكو يف جمال علوم املياه، واستعراض إسهاماته

 ، والتوصية وا إذا كان يتعّني جتديد االتفاق املربم بني اليونسكو وحكومة اليابان.٢٠١١-٢٠٠٦

إدارته املركز  وقام فريق دويل مؤّلف من خبريين عّينهما أمني الربنامج اهليدرولوجي الدويل بإجراء التقييم الذي توىل -١١
بالتشاور مع الربنامج اهليدرولوجي الدويل. وتشاور الربنامج  (ICHARM)قة باملياه الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعل

اهليدرولوجي الدويل مع مرفق اإلشراف الداخلي يف اليونسكو للحصول على التوجيه الفين خالل عملية التقييم. واجتمع 
كانون   ١٤و ١٣، يف تسوكوبا يف (ICHARM)قة باملياه فريق التقييم يف املركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعل

املركز واملوظفني األساسيني فيه، ودراسة  . ومتّثل التقييم يف تنظيم اجتماعات وإجراء مقابالت مع مدير٢٠١١الثاين/يناير 
علقة بامليزانية والتوظيف، واستعراض املواد اليت مجعها املركز، وقيام فريق التقييم بالتحليل املواضيعي، وحتليل البيانات املت

ما خيص املركز، وحتليل مواطن القوة والضعف والفرص في إللكرتوين للمركز واملواد اليت تنقلها اجلهات املعنيةاملوقع ا
، وميكن ٢٠١١ار/مايو واألخطار احملدقة باملركز. وحتّمل املركز تكاليف عملية التقييم. وُقدِّم التقرير اخلتامي للتقييم يف أي

 لقطاع العلوم الطبيعية. االطالع عليه على املوقع اإللكرتوين

ه وأنمركز راسخ  (ICHARM)املركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعلقة باملياه  وخلص التقييم، بوجه عام، إىل أن -١٢
بوصفه اجلهة  دويل معرتف به األهداف االسرتاتيجية لليونسكو. وهو مركز ألنشطته بغية اإلسهام يف حتقيقاً أجرى ترشيد

وهام واضحة.  مكلفاً  ٢من الفئة  وله عالقات دولية بوصفه مركزاً ، (IFI)املبادرة الدولية املعنية بالفيضانات اليت تستضيف 
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) لإلسهام مليون ين ياباين سنوياً  ٤٠٠وقد اضطلع املركز بعمل ذي جودة ملحوظة ضمن املوارد املالية املتاحة له (حواىل 
 ربم مع املنظمة.يف حتقيق أهداف اليونسكو ووجب االتفاق امل

يف توسيع نطاق  (ICHARM)قة باملياه أن ينظر املركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعلبوأوصى فريق التقييم  -١٣
عن التحليل اإليكولوجي واالقتصادي لألخطار اهليدرولوجية  عمله ليشمل اإلدارة املتكاملة للفيضانات واجلفاف، فضالً 

ملركز، من بني أمور أخرى، إىل ا املياه وعلى املستوى القطري. ومشلت التوصيات اليت ُقدِّمت على صعيد مستجمعات
واهليئات  PWRI)(توسيع قاعدة املوظفني، وتعزيز الروابط مع األقسام األخرى التابعة ملعهد حبوث األشغال العامة 

يتميز به من خالل تنظيم برامج تدريبية قصرية األجل  األخرى التابعة للوزارة املضيفة للمركز، ومواصلة تعزيز الال الذي
. وترد التوصيات اليت ُقدِّمت إىل املركز وحكومة اليابان على حنو أكثر وذات جودة عالية تركز على مسائل أوسع نطاقاً 

 يف التقرير الكامل للتقييم. تفصيالً 

ما يلي  يُذكرواليت تتعلق بتجديد االتفاق، مها فريق االستعراض إىل اليونسكو ومن بني التوصيات اليت قد -١٤
 (للحصول على التوصيات كاملة، يرجى الرجوع إىل التقرير الكامل):

بالنظر إىل إجنازاته املمتازة،  ،(ICHARM) قة باملياهمواصلة تشغيل املركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعل •
 يعمل حتت رعاية اليونسكو، ٢من الفئة  رئيسياً  بوصفه مركزاً 

ومنها املرحلة الثامنة املقبلة من الربنامج  -ضمان املزيد من التآزر بني اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل •
 قة باملياهواخلطط االسرتاتيجية اليت يعتمدها املركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعل - اهليدرولوجي الدويل

(ICHARM) إلدارة األخطار اهليدرولوجية؛ 

 وضع برامج لتبادل املعارف من أجل تيسري انتفاع الدول األعضاء ونتجات املركز؛ •

 .٢وتوصيات أخرى تتصل باحلاجة إىل دعم املركز وتعزيز التعاون بني املراكز من الفئة  •

االطالع عليه على املوقع اإللكرتوين وقد أُِعدَّ مشروع اتفاق بني اليونسكو وحكومة اليابان اذا الصدد ميكن  -١٥
أحكام مشروع االتفاق املقرتح اليت حتيد عن نص االتفاق النموذجي (الوثيقتان  ٢لقطاع العلوم الطبيعية. وترد يف امللحق 

 تصويب). ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥

جمهورية إيران ب يزدفي  (ICQHS)التاريخية  المعني بالقنوات والبنى الهيدروليةاستعراض المركز الدولي  - ثالثاً 
 اإلسالمية

الذي يؤيد اقرتاح  XV-1احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف دورته اخلامسة عشرة القرار الدويل اعتمد اللس  -١٦
مهورية جب يف يزد (ICQHS) التارخيية معين بالقنوات والبىن اهليدروليةحكومة مجهورية إيران اإلسالمية إنشاء مركز دويل 

يعمل حتت رعاية اليونسكو. وأوصى اللس التنفيذي لليونسكو يف دورته  ٢من الفئة ًا إيران اإلسالمية، بوصفه مركز 
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) بأن يوافق املؤمتر العام يف دورته الثانية والثالثني على إنشاء املركز ٣,٤,٤م ت/١٦٧والستني بعد املائة (القرار  السابعة
 ).١٩م/٣٢(القرار  املعد هلذا الغرضع االتفاق ويأذن للمديرة العامة بتوقي

، أنشئ املركز ٢٠٠٥وبناء على االتفاق املوقَّع بني اليونسكو وحكومة مجهورية إيران اإلسالمية يف آذار/مارس  -١٧
 وُحدِّدت له األهداف التالية: ،(ICQHS)الدويل للقنوات واملنشآت املائية التارخيية 

ل يف االضطالع بأنشطة بناء القدرات، والبحوث، وتبادل املعارف واحملافظة على الرتاث الثقايف املتمث (أ)
 التارخيية؛ والبىن اهليدروليةالقنوات ونظم املوارد املائية التقليدية 

 والعاملي.واإلقليمي  ذه املوضوعات على الصعيد احمللي والوطينتعزيز التعاون بني املؤسسات اليت تُعىن ا (ب)

أنشطة وما ينفذه من  ،علميةو  حبثيةو  تدريبيةو  تعليمية ما ينظمه من ندواتويتعني أن حيقق املركز أهدافه من خالل 
 ونشرها.وابتكار املعارف التواصل 

ف من خبريين عّينهما أمني الربنامج اهليدرولوجي الدويل بإجراء باالتفاق اآلنف الذكر، قام فريق دويل مؤل وعمالً  -١٨
 املركز إدارة التقييم بالتشاور الوثيق مع أمانة الربنامج اهليدرولوجي . وتوىل٢٠١١-٢٠٠٥تقييم ألداء املركز خالل الفرتة 

وتشاور الربنامج اهليدرولوجي الدويل مع مرفق اإلشراف الداخلي يف يف طهران.  اجلامعالدويل ومكتب اليونسكو 
خالل عملية التقييم. وحتّمل املركز تكاليف عملية التقييم كاملًة. وأما اهلدف من  التقيناليونسكو للحصول على التوجيه 

نسكو يف جمال علوم املياه، وأسهم بالتعاون مع اليو  التقييم، فقد متثل يف التحقق مما إذا كان املركز قد اضطلع بدور فاعل
 يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية لليونسكو وللربنامج اهليدرولوجي الدويل.

، يف يزد، وناسبة املؤمتر (ICQHS)التارخيية  املعين بالقنوات والبىن اهليدروليةواجتمع فريق التقييم يف املركز الدويل  -١٩
. ٢٠١٢شباط/فرباير  ٢٣إىل  ٢١من  يف الفرتة املمتدة املوارد املائية الذي ُعِقدَ املعارف التقليدية إلدارة  بشأنالدويل 

، ومراقبة أداء املركز عن كثب هاملركز واملوظفني األساسيني في ل التقييم يف تنظيم اجتماعات وإجراء مقابالت مع مديرومتث
املعارف التقليدية إلدارة املوارد املائية، وإجراء دراسة مكتبية، ودراسة املواد اليت مجعها  بشأنيف إطار تنظيم املؤمتر الدويل 

علقة بامليزانية والتوظيف، واستعراض املوقع اإللكرتوين املركز، وقيام فريق التقييم بالتحليل املواضيعي، وحتليل البيانات املت
على  متاحة التقرير اخلتامي لعملية االستعراض مننسخة  ومثةخيص املركز.  مافي للمركز واملواد اليت تنقلها اجلهات املعنية
 املوقع اإللكرتوين لقطاع العلوم الطبيعية.

قد اضطلع  (ICQHS)التارخيية  املعين بالقنوات والبىن اهليدروليةاملركز الدويل  ص التقييم، بوجه عام، إىل أنَخلو  -٢٠
بدور ريادي يف احملافظة على القنوات واملنشآت املائية التارخيية. وكان ألنشطة املركز إسهامات يف جماالت تركيز عدة 

على صعيد التأثري يف  بارزةضمن املرحلتني السادسة والسابعة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل، وحقق املركز إجنازات 
ا يف ذلك املناهج الرتبوية، والنهج االبتكارية املتعلقة باستخدام التكنولوجيات احلديثة لتلبية املسائل املتصلة بالسياسات، و
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املركز مستعد لإلسهام يف  االحتياجات احلالية املتصلة بتوفري املياه عرب املنشآت التقليدية مثل القنوات. ورأى الفريق أن
). وقد متّكن املركز من احلصول على ميزانية سنوية ٢٠٢١-٢٠١٤الدويل (ربنامج اهليدرولوجي املرحلة الثامنة املقبلة من ال

يف السنة)،  أمريكيدوالر  ٢٥٠ ٠٠٠من احلكومة ومن مجع األموال لكل حالة على حدة من مصادر أخرى (وعدل 
انات الدولية املعنية مع مكتب اليونسكو يف طهران، ومع أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل، ومع الكي جيداً  ق تنسيقاً ونس

 .٢الفئة  املندرجة يفوا يف ذلك املراكز األخرى  ،األخرى

، (ICQHS)التارخيية  املعين بالقنوات والبىن اهليدروليةط االستعراض الضوء على إجنازات املركز الدويل ويف حني سل -٢١
 ءأداأوصى بتعزيز التوازن بني املسائل املتعلقة بالقنوات وتلك املتعلقة باملنشآت املائية التارخيية األخرى ليتسىن للمركز 

 بني. وترد توصيات أخرى يف التقرير الكامل للتقييم.برنامج تدريب املدر  مهامه كاملة واستهالل

د الي -٢٢ ونسكو االتفاق مع مجهورية إيران اإلسالمية ملواصلة تشغيل املركز وأوصى الفريق املعين باالستعراض بأن ُجتدِّ
ع اليونسكو على توفري دعم أكرب للمركز لوضع برامج يعمل حتت رعاية اليونسكو، وشج ٢من الفئة  بوصفه مركزاً 

نمية قدرات ذلك ميكن أن يتحقق من خالل ت وحلقات عمل تدريبية ابتكارية وعرضها وتقدميها. وأشار الفريق إىل أن
ه ميكن الحتاد املركز مع معهد اليونسكو للتعليم يف جمال إىل أناً ساسيني يف املركز على حنو مالئم. وأشار أيضاأل وظفنيامل

 يف هذا الال.اً املياه أن يكون مفيد

املعين بالقنوات رت املديرة العامة إعادة منح املركز الدويل ضت عن التقييم، قر ويف ضوء النتائج املرضية اليت متخ -٢٣
. وقد أُِعدَّ مشروع اتفاق بني اليونسكو وحكومة مجهورية إيران ٢ركز من الفئة مصفة  (ICQHS)التارخيية  والبىن اهليدرولية

نموذجي، . وملا كانت أحكام مشروع االتفاق ال حتيد عن نص االتفاق ال١٠٣م/٣٥سالمية، وا يتماشى مع القرار اإل
 توقيع االتفاق الذي ميكن االطالع عليه على املوقع اإللكرتوين لقطاع العلوم الطبيعية.ستقوم املديرة العامة ب

 الصينفي  (IRTCES) ببشأن التحات والترسّ استعراض المركز الدولي للبحوث والتدريب  - رابعاً 

بشأن التحات وافق املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثانية والعشرين على إنشاء املركز الدويل للبحوث والتدريب  -٢٤
). وبالتايل، تشاركت حكومة الصني واليونسكو يف إنشاء املركز ١٠,٣/م٢٢يف الصني (القرار  (IRTCES)ب والرتسّ 

من  يف بيجني، بوصفه مركزاً  ١٩٨٤وز/يوليو مت ٢١يف  IRTCES) (ب والرتسّ  بشأن التحاتالدويل للبحوث والتدريب 
أنشطته يف جمال البحث والتدريب حنو حل املشكالت العلمية  منذ إنشائه بتوجيه املركز وقاميُعىن باملياه.  ٢الفئة 

كز على تعميم املعارف خالل السنوات الست األخرية املاضية، عمل املر و . بالتحات والرتسّ واهلندسية املتصلة ب
واالستنتاجات يف هذا الال من خالل نشر عدد كبري من املقاالت الصحفية، وأوراق االجتماعات، وتقارير البحث 

ق ات تتعلليزية. وأنشأ املركز قواعد بيانب باللغتني الصينية واإلجنع املتصلة وشكالت التحات والرتسّ وتقارير املشاري
، ٢٠٠٤إىل احملافظة عليها وحتديثها وإتاحتها على موقعه اإللكرتوين. ويف عام  ب، ويسعى حالياً بالتحات والنقل والرتسّ 

عملية االستعراض هذه، جرى  هاضت عنقامت اليونسكو باستعراض أداء املركز. وبناء على التوصيات اإلجيابية اليت متخ
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الدولية الرتّسب مبادرة أمانة  يستضيف املركز أيضاً (و  ٢٠٠٥جتديد العقد املربم بني اليونسكو وحكومة الصني يف عام 
 املرتبطة بالربنامج اهليدرولوجي الدويل).

 ف من خبريين عّينهما أمني الربنامج اهليدرولوجي الدويل تقييماً ، أجرى فريق دويل مؤل٢٠٠٥باتفاق عام  وعمالً  -٢٥
. وتوىل املركز إدارة ٢٠١١يف أيلول/سبتمرب  (IRTCES) ببشأن التحات والرتسّ للمركز الدويل للبحوث والتدريب  ثانياً 

التقييم بالتشاور الوثيق مع الربنامج اهليدرولوجي الدويل الذي استشار بدوره مرفق اإلشراف الداخلي يف اليونسكو. 
 وحتّمل املركز تكاليف عملية التقييم كاملًة.

 ببشأن التحات والرتسّ ومتّثل اهلدف من التقييم يف توفري تقييم موضوعي ألنشطة املركز الدويل للبحوث والتدريب  -٢٦
(IRTCES)  ل ومتث جتديد االتفاق القائم مع املركز. ما إذا كان يتعني مستند إىل معلومات متينة بشأنيتيح اختاذ قرار

، ودراسة املواد اليت مجعها املركز، هاملركز واملوظفني األساسيني في مع مديرالتقييم يف تنظيم اجتماعات وإجراء مقابالت 
ما هات املعنية واملنظمات األخرى فيوالقيام بالتحليل املواضيعي، واستعراض املوقع اإللكرتوين للمركز واملواد اليت تنقلها اجل

الدورة التدريبية خالل الفرتة اليت ُأجري فيها التقييم. بع الطالب الذين كانوا ملتحقني والتفاعل املباشر مخيص املركز، 
 وشارك مكتب اليونسكو يف بيجني يف عملية التقييم بصفة مراقب.

ب، على جمال البحوث والتدريب بشأن الرتسّ جهة فاعلة أساسية يف  حالياً  املركز يشكل بأن التقييم بوجه عام وأقر -٢٧
ب ويف تعزيز البحوث بشأن التحاث والرتسّ املركز، طيلة فرتة أداء مهامه، يف إنتاج و واستمر  الصعيدين اإلقليمي والدويل.

تطبيق االستنتاجات العلمية على سلسلة واسعة من املواد األساسية والتطبيقية. ومرافق املركز املخربية وقدراته على العمل 
لتبادل األفكار واحللول  ليمي ودويل، ويوفّر منرباً وخربات إق امتيازيف امليدان الفتة للنظر. ويضطلع املركز بدور مركز 

اهليئات  دعمبموظفو املركز ويقوم ب بني العلماء واألخصائيني. إطار البحوث بشأن التحات والرتسّ  يف والتقنيةالعلمية 
على عدو�م ب ويساواستثمارات متعلقة بإدارة الرتسّ  احلكومية يف الصني ويف غريها من البلدان لوضع سياسات وأنظمة

قد أسهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية لليونسكو، ويف تنفيذ اخلطتني  املركز ص التقييم إىل أناحملافظة عليها. وَخل
 االسرتاتيجيتني للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف مرحلتية السادسة والسابعة.

 (IRTCES) الرتّسبو بشأن التحات ه على املركز الدويل للبحوث والتدريب وأوصى الفريق املعين باالستعراض بأن -٢٨
ب، مثل مكافحة حتات الرتبة، ومكافحة التحات املتقدمة املتصلة بالتحات والرتسّ مواصلة تعزيز استخدام التكنولوجيات 

املركز على  ع االستعراض أيضاً . وشجاملناطق فقراً  أشد ب، يفت الرتسّ اناعن إدارة خز  يف جماري األ�ار، فضالً  رتّسبوال
حتسني قدرته على مجع األموال على الصعيد الدويل للقيام باملزيد من البحوث واملشاريع التدريبية واالستشارية على 

ىل احلصول على موارد مالية الصعيد الدويل من خالل متتني الروابط وتوثيق التعاون مع اهليئات الدولية، وعلى السعي إ
من خالل عملية مجع أموال هادفة تُنّظم بالتعاون مع أسرة اليونسكو. وترد يف  إضافية لتوفري برنامج عمل أوسع نطاقاً 

 حكومة الصني.إىل عن التوصيات املوجهة  ملركز، فضالً ا إىل التقرير الكامل للتقييم توصيات أخرى موجهة
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املركز يف  حققها اليت البارزةلإلجنازات  خاصاً  تويل اهتماماً منها أن  جبملة أموروأوصى فريق التقييم اليونسكو،  -٢٩
ب عرب البحوث وتطوير املعرفة املتعلقة بالرتسّ  ، على صعيد تعزيز نشر٢اليت عمل خالهلا كمركز من الفئة  ٢٧السنوات الـ 

بدعم املركز للحصول على موارد مالية ادف تنفيذ برنامج اليونسكو  قييم أيضاً والتدريب والتعاون والتواصل. وأوصى الت
يف أفريقيا وأمريكا  ب، ويف أقل البلدان منواً ك تتزايد على صعيد املياه والرتسّ يف البلدان النامية اليت تواجه مشكالت ال تنف

اليت توفرها  التقنيةاملساعدة  أماب. صعيد الرتسّ واجه مشكالت كربى على ، اليت تينوبية ومنطقة آسيا واحمليط اهلاداجل
أن توفَّر بالتعاون مع البلد املعين من خالل االستخدام الكامل للقدرات املثبتة اليت يتمتع اا  ، فينبغياليونسكو للمشاريع

 املركز.

 بالنظر إىل إجنازاته املمتازة، بوصفه مركزاً  على اليونسكو أن تواصل تشغيل املركز، يتعني هص التقييم إىل أنوَخل -٣٠
 يعمل حتت رعاية اليونسكو. ٢من الفئة  رئيسياً 

يف  وترد ميكن االطالع عليه على املوقع اإللكرتوين لقطاع العلوم الطبيعية. هلذا الغرضوقد أُِعدَّ مشروع اتفاق  -٣١
 تصويب). ٢٢م/٣٥و ٢٢م/٣٥أحكام مشروع االتفاق املقرتَح اليت حتيد عن االتفاق النموذجي (الوثيقتان  ٣امللحق 

 تكنولوجيا في الهندبيو استعراض المركز اإلقليمي للتدريب والتعليم في مجال ال – خامساً 

ة بتقييم للمركز اإلقليمي للتدريب والتعليم يف ل هدف هذا التقرير يف تزويد الدورة احلادية والتسعني بعد املائمتث -٣٢
  ينبالقرار  ، عمالً ٢٠٠٦متوز/يوليو  ١٤أُنشئ بتاريخ  ٢من الفئة  اهلند، بوصفه مركزاً  يفتكنولوجيا بيو الجمال 
للتجديد ملدة مخس سنوات إضافية.  وووجب اتفاق مربم بني اليونسكو وحكومة اهلند وقابل ،٢٧م/٣٣و ١٠م ت/١٧١

ليونسكو وعالقته اا إىل اوأنشطته، وأمهية املركز بالنسبة تقييم برنامج عمل املركز  يشمل هذا التقييم فإن نطاق ولذلك
 ، وخططه املستقبلية واستدامته احملتملة.٤م/ ٣٧و ٥م/ ٣٦ومواءمته يف سياق وثيقيت الربنامج وامليزانية 

املركز بنفسه عملية التقييم، بناء على طلب من اللجنة الدائمة املعنية بالعلم والتكنولوجيا التابعة للربملان  وقاد -٣٣
من خالل استعراض  متخا عنها، وجرى تأكيد االستنتاجات اليت هذا التقييم وتولت جهة مستقلة تدقيقاهلندي. 

 ر بالتايل معلومات أساسية هلذه الوثيقة.وفموضعي أجراه مكتب اليونسكو يف نيودهلي، ف

على حنو  سم املركزاة تطرقت إىل احلاجة إىل أن يعكس ويف أعقاب إنشاء املركز، أجرى جملس إدارته مناقشات عد -٣٤
 تطور ية يف جمايل العلوم األساسية والتطبيقية الذي يفضي إىلوالبحوث االبتكار  البيوتكنولوجياالوثيق بني  االرتباطمالئم 

خالل االجتماع االستثنائي الثالث للس إدارته يف  م املركز اقرتاحاً على الصعيدين املؤسسي والصناعي. وبالتايل، قد
معهد  - للبيوتكنولوجيااملركز اإلقليمي "وبتغيري اسم املركز ليصبح  "البحث"ن يقضي بإضافة مكو  ٢٠١٠حزيران/يونيو 

إىل املديرة العامة لليونسكو يف هذا الصدد ميكن  . ورفع املدير التنفيذي للمركز كتاباً "للتعليم والتدريب والبحوث يف اهلند
 االطالع عليه يف قسم املالحق.
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بعد أن حصل على  بشكل أساسي عملهبأداء البيوتكنولوجيا وبدأ املركز اإلقليمي للتدريب والتعليم يف جمال  -٣٥
تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠موافقة جملس الوزراء يف اهلند برئاسة رئيس جملس الوزراء (الدكتور مامنوهان سينغ) بتاريخ 

وبعد أن نُقلت  ،نظر كتاب التعيني املرفق)ا( ٢٠١٠شباط/فرباير  ١٧وبعد أن جرى تعيني مدير تنفيذي له يف ، ٢٠٠٨
اهلند، إىل مرافقه ب ملعهد الدويل للمناعة يف نيودهليمن ا عليه واملايلمهمة اإلشراف اإلداري  ٢٠١٠متوز/يوليو  ٢٦يف 

وسُتستخدم  Udyog Vihar, Phase – 1, Gurgaon, Haryana, India ,180العنوان التايل:  يفاحلالية املؤقتة الواقعة 
 هذه املرافق حىت االنتهاء من تشييد املبىن الدائم للمركز يف فريد أباد.

مليون دوالر  ٥٠روبية هندية ( .مليون٩٩,٥٥ختصيص مبلغ  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٠ومة اهلند يف ت حكوأقر  -٣٦
تعيني موظفيه والبدء بتنفيذ أنشطة براجمه. وإضافة إىل ذلك، اقرتح وزير العلم و لتشييد املرافق املؤقتة للمركز  )أمريكي

على الربملان اهلندي يقضي بتحويل املركز إىل مركز  قانوناً  ٢٠١١ل/ديسمرب كانون األو   ٢٠والتكنولوجيا وعلوم األرض يف 
إجراء البحوث يف "وهمة البيوتكنولوجيا وسيضطلع املركز اإلقليمي للتدريب والتعليم يف جمال  ز عرب عملية تشريعية.متي

  القانون يف قسم املالحق. من هذاوترد نسخة  البيوتكنولوجيا"جمال 

مخسة اجتماعات للس اإلدارة ومخسة اجتماعات للجنة التنفيذية. وأحال مدير وقد ُعقدت حىت هذا التاريخ  -٣٧
هذه االجتماعات إىل املديرة العامة لليونسكو عرب مكتب  هاضت عناليت متخ املسائل البارزةمكتب اليونسكو يف نيودهلي 

 الوثيقة. واردة يف ملحق هذهاملديرة العامة، وهي 

ع برامج ودورات جامعة للتخصصات تفضي إىل نيل شهاديت الدكتوراه واملاجستري، والعمل جار يف املركز لوض -٣٨
 الياً حُجيري  البيوتكنولوجيا. واملركز اإلقليمي للتدريب والتعليم يف جمال ويشارك فيها طالب من املنطقة األوسع نطاقاً 

مفاوضات مع عدد من اجلامعات يف اهلند لتوقيع مذكرات تفاهم تدف إىل تسيري برامج دراسات عليا (درجة املاجستري) 
، ٢٠١١من املبادرات منذ أواخر عام  وقبول طلبة من املنطقة فيها. وإضافة إىل ذلك، ينّفذ املركز عدداً  البيوتكنولوجيايف 

عات واألجهزة، ا، والزر النانومرتيةمت َحلمَلة الشهادات اجلامعية يف التكنولوجيا ممثل الربامج اخلاصة اذا الال اليت صُ 
صني الرفيعي املستوى لتطوير وتطوير اللقاحات وبيولوجيا اخلاليا اجلذعية، ادف تشكيل جمموعة من العلماء املتخص

وإدارة األعمال  الصناعية العلومو ء اا، ، وتطوير املنتجات، واالرتقاالنظمالتكنولوجيا يف هذه الاالت. وسيشكل وضع 
، حماور تركيز هامة يف إطار بناء اخلربات. واملركز يف طور تعيني موظفني لتوفري هذا التدريب؛ وقد االبيولوجييف جمال 

من  اخلامسة والثالثنيللباحثني الشباب يتمثل هدفها يف دعوة العلماء الشباب يف املنطقة، الذين هم دون  أُنشئت جائزة
، والبيولوجيا النظمالعمر، إىل العمل، على سبيل املثال ال احلصر، يف الاالت املتصلة بالبيولوجيا البنيوية، وبيولوجيا 

دة، ووضع اسرتاتيجيات قائمة على املعرفة الكتشاف األدوية، وذلك ، وهندسة األنسجة، وحتليل األمراض املعقالرتكيبية
. والطالب الذين البيوتكنولوجيادريس يف املركز اإلقليمي للتدريب والتعليم يف جمال حتت إشراف كبار أعضاء هيئة الت

لتقدمي طلبات املشاركة يف اجلائزة. ومتُنح اجلائزة ًا يتوقع أن يستكملوا برنامج الدكتوراه بعد فرتة ثالثة أشهر مؤهلون أيض
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روبية يف الشهر (أي ما  ٤٠ ٠٠٠د تبلغ قيمته موح ثالث سنوات. وحيصل الفائزون باجلائزة على أجر مدتالفرتة أولية 
 ).أمريكيدوالر  ٩٠٠يعادل 

الضرورية لتنفيذ أنشطة البحث  األساسيةإلنشاء املختربات والبىن  أساساً  ٢٠١١-٢٠٠٨وقد ُخصَِّصت الفرتة  -٣٩
، البيولوجية، واهلندسة الطبيةعلوم البيولوجيا والتعليم. ويف حني جتري حماوالت لوضع سلسلة واسعة من املواد تشمل 

، وحقوق امللكية للبيوتكنولوجياوعلوم الكيمياء احليوية والفيزياء احليوية، وعلم املناخ، والزراعة والبيئة، والشؤون التنظيمية 
على وجه التحديد خطوة صغرية إىل األمام، إذ جرى خالل السنتني  خطت علوم البيولوجيا الطبيةالفكرية والسياسات، 

 ملاضيتني تعيني أعضاء هيئة التدريس املعنيني اذا الال.ا

احمليط  -ملركز بشبكة آسيا يف ربط ا فاعالً  ت اليونسكو دوراً . فقد أداً هام اً ربُط املركز وعاهد أخرى أمر ميثل و  -٤٠
واالحتاد الدويل للكيمياء احليوية ، البيوتكنولوجياو الدولية للبيولوجيا اجلزيئية، واملركز الدويل للهندسة الوراثية  ياهلاد

يف غاية األمهية يف حتقيق التوافق بني السياسات املعتمدة  ي دوراً والبيولوجيا اجلزيئية. وميكن هلذه الشبكات واملراكز أن تؤد
ة إىل إعادة النظر يف الدور الذي ، خباصة يف جنوب آسيا وأفريقيا، حيث تربز احلاجة املاسالبيولوجيةيف جمال التكنولوجيا 

مع  تاماً  من الفقر. وينسجم هذا اإلسهام انسجاماً  أن تضطلع به يف التنمية املستدامة واحلد للبيوتكنولوجياميكن 
 .٤م/٣٧نة يف الوثيقة اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل املبي

رت املديرة العامة إعادة منح املركز اإلقليمي للتدريب هذا التقييم، قر  متخا عنهاويف ضوء النتائج املرضية اليت  -٤١
بني اليونسكو وحكومة اهلند،  هلذا الغرض. وقد أُِعدَّ مشروع اتفاق ٢ركز من الفئة مصفة البيوتكنولوجيا والتعليم يف جمال 

بالوثيقة  امللحقمشروع االتفاق ال حتيد عن نص االتفاق النموذجي  أحكام ملا كانت. و ١٠٣م/٣٥وا يتماشى مع القرار 
 االتفاق الذي ميكن االطالع عليه على املوقع اإللكرتوين لقطاع العلوم الطبيعية. بتوقيع، ستقوم املديرة العامة ٢٢م/٣٥

 المقترحالقرار 

 اللس التنفيذي النظر يف اعتماد القرار التايل: م، قد يودضوء ما تَقد يف -٤٢

 اللس التنفيذي، إن

 ،١٠,٣م/٢٢، و١٤م ت/١٧٢، و١٢م ت/١٧١، و١٠م ت/١٧١، و٣,٤,٤م ت/١٦٧بالقرارات  إذ يُذكِّر - ١
 ،٣١م/ ٣٣، و٢٨م/٣٣، و٢٧م/ ٣٣، و١٩م/٣٢و

 ،١٠٣م/٣٥و ٤٣م/٣٣الوثيقتني  ويضع يف اعتباره - ٢

 ومالحقها،اجلزء احلادي عشر  ١٤م ت/١٩١الوثيقة  درس قدو  - ٣
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نة أدناه، قد ، واملبيومالحقهااجلزء احلادي عشر  ١٤م ت/١٩١املراكز املذكورة يف الوثيقة مجيع  أن يؤكد - ٤
 حتت رعاية اليونسكو:تعمل  ٢اا على حنو مرض بوصفها مراكز من الفئة  ت املهام املنوطةأد

مبادرة تسخري اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة ووضع  -املركز التابع للربنامج اهليدرولوجي الدويل  •
يف  وم يف جمال املياه، جبامعة دانديالذي يُعىن بالقانون والسياسات والعل (IHP–HELP)السياسات 

 اململكة املتحدة
 اليابانب ، يف تسوكوبا(ICHARM)املركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعلقة باملياه  •
 مهورية إيران اإلسالميةجب يف يزد، (ICQHS) التارخيية املعين بالقنوات والبىن اهليدروليةاملركز الدويل  •
 الصنيب، يف بيجني (IRTCES) والرتّسباملركز الدويل للبحوث والتدريب بشأن التحات  •
 .اهلندب يف نيودهلي ،للبيوتكنولوجيااملركز اإلقليمي  •

املعين بالقنوات للمركز الدويل  ٢ركز من الفئة مالعامة القاضي بإعادة منح صفة املديرة  بقرار وحييط علماً  - ٥
(اهلند)،  للبيوتكنولوجيا(مجهورية إيران اإلسالمية)، واملركز اإلقليمي  ،(ICQHS)التارخيية  والبىن اهليدرولية

 مع حكوميت البلدين املضيفني؛ املعدين هلذا الغرضيف توقيع االتفاقني اً وباملضي قدم

يف الذي وافق عليه املؤمتر العام  ٢راكز الفئة  حتيد عن نص االتفاق النموذجي ملاليتباألحكام  وحييط علماً  - ٦
البلدان املضيفة  من وحكومة كل بلدمشاريع االتفاقات بني اليونسكو  ضمهات، واليت ١٠٣م/ ٣٥ قراره

مبادرة تسخري اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة  -بع للربنامج اهليدرولوجي الدويل املركز التا املعنية فيما خيص
قة باملياه (اململكة املتحدة)، واملركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعل (IHP-HELP)ووضع السياسات 

(ICHARM) بالتحات والرتسّ  ويل للبحوث والتدريب بشأن(اليابان)، واملركز الد (IRTCES) ،(الصني) 
 اجلزء احلادي عشر؛ ١٤م ت/١٩١واليت ترد يف مالحق الوثيقة 

مبادرة تسخري  -بع للربنامج اهليدرولوجي الدويل لمركز التال ٢من الفئة  مركزإعادة منح صفة  ويقرِّر - ٧
لمركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر ل، و (IHP-HELP)اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة ووضع السياسات 

 ؛(IRTCES)ب حوث والتدريب بشأن التحات والرتسّ لمركز الدويل للبل، و (ICHARM)املتعلقة املياه 

 -بع للربنامج اهليدرولوجي الدويل مع املركز التا املعدة هلذا الغرضللمديرة العامة بتوقيع االتفاقات  ويأذن - ٨
واملركز الدويل إلدارة  ،(IHP-HELP)مبادرة تسخري اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة ووضع السياسات 

 بحوث والتدريب بشأن التحات والرتسّ ، واملركز الدويل للب(ICHARM) املياهبشؤون املخاطر املتعلقة 
(IRTCES). 
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 ١ الملحق

 األحكام التي تحيد عن نص االتفاق النموذجي في مشروع االتفاق المقترح 
 مبادرة تسخير الهيدرولوجيا  -وجي الدولي لتجديد المركز التابع للبرنامج الهيدرول

 الذي يُعنى بالقانون والسياسات  (IHP-HELP) السياسات لخدمة البيئة والحياة ووضع
 والعلوم في مجال المياه، بجامعة داندي

. ٢ز من الفئة دورته اخلامسة والثالثني على املبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة باملعاهد واملراك وافق املؤمتر العام يف - ١
م على مجيع املقرتحات اجلديدة اليت تُقد يجية املتكاملة والشاملةق االسرتاتطلب من املدير العام أن يطب"ويف الوقت ذاته، 

). وحتيد أحكام ١٠٣م/٣٥(القرار  "ند أي جتديد لالتفاقات القائمةع، وكذلك ٢بشأن إنشاء معاهد ومراكز من الفئة 
مبادرة تسخري اهليدرولوجيا خلدمة البيئة واحلياة ووضع  -االتفاق املقرتح لتجديد املركز التابع للربنامج اهليدرولوجي الدويل 

نص االتفاق النموذجي (الوثيقة الذي يُعىن بالقانون والسياسات والعلوم يف جمال املياه عن  (IHP-HELP)السياسات 
حة ن اجلوهرية بني النصني موض)، بفعل الرتتيب القائم بني املركز واجلامعة اليت تستضيفه. وأوجه التباي٢امللحق  ٢٢م/٣٥

ما إذا كان سُيجدد االتفاق مع املركز الذي يعمل حتت رعاية اا كي ينظر فيًا ما يلي إلحاطة اللس التنفيذي علمفي
 كو، وجييز أوجه التباين إذا ما قرر ذلك.اليونس

احلكومة تكفل أن يتمتع املركز يف أراضيها باالستقاللية الوظيفية  من االتفاق النموذجي على أن ٤وتنص املادة  - ٢
لة الالزمة لتمكينه من تنفيذ أنشطته وباألهلية القانونية للتعاقد، واختاذ إجراءات قانونية، واقتناء املمتلكات املنقو 

 ف فيها.واملمتلكات العقارية والتصر 

باالستقاللية الوظيفية الالزمة لتمكينه من  "من خالل جامعة داندي"ع املركز يتمت االتفاق على أنوينص هذا  - ٣
ف والتصر  تنفيذ أنشطته وباألهلية القانونية للتعاقد، واختاذ إجراءات قانونية، واقتناء املمتلكات املنقولة واملمتلكات العقارية

 فيها.

ع، من خالل جامعة داندي أنه يتمت عن جامعة داندي من الناحية القانونية. إال يف الواقع مستقالً املركز  وليس - ٤
وووجب ميثاقها واملمارسة املعتمدة فيها، باالستقاللية الوظيفية اليت مّكنته من تأدية مهامه بنجاح منذ نشأته يف عام 

ن املركز من حتقيق أهدافه على حنو مرض للغاية خالل هذه الفرتة، وفق ما يظهره تيب، متك. وبفضل هذا الرت ٢٠٠٨
 .٢٠١٢التقييم الذي خضع له يف عام 

 أن يكون للمركز ميثاق تأسيسي حيدد الوضع القانوين الذي من االتفاق النموذجي على أنه يتعني ٥وتنص املادة  - ٥
 يتمتع به وبنية جملس إدارته.
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عن نص االتفاق  حيدًا بالغاً ه حييد ما هذا االتفاق فال حيتوي على مثل هذه املادة، األمر الذي يعين أنوأ - ٦
قد  ٢النموذجي. وعندما أُنشئ مركز داندي، مل تكن املبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة باملعاهد واملراكز من الفئة 

بامليثاق التأسيسي والوضع القانوين للمركز يف إطار وثيقة أُرفقت ُوِضعت بعد، فجرت بالتايل تغطية األحكام املتصلة 
 .)٢امللحق  ،١٥م ت/١٧٢(الوثيقة الثانية والسبعني  اللس التنفيذي يف دورتهبدراسة اجلدوى وُقدِّمت إىل 

) خالل اجتماعه ٢امللحق ، ١٥م ت/١٧٢لوثيقة اللمركز ( األساسيوسيقوم جملس إدارة املركز وراجعة النظام  - ٧
للمركز مع نص  األساسياملقبل. وسيتمثل اهلدف من هذه املراجعة يف حتديث هذه األحكام وضمان أن يتماشى النظام 

 اتفاق التجديد هذا.
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 ٢الملحق 

 أحكام تحيد عن نص االتفاق النموذجي في مشروع االتفاق المقترح لتجديد المركز الدولي 
 في اليابان (ICHARM)إلدارة شؤون المخاطر المتعلقة بالمياه 

. ٢ة ن الفئوافق املؤمتر العام يف دورته اخلامسة والثالثني على املبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة باملعاهد واملراكز م - ١
على مجيع املقرتحات اجلديدة اليت تُقدَّم  ق االسرتاتيجة املتكاملة والشاملةدير العام أن يطبطلب من امل"ويف الوقت ذاته، 

). وحتيد أحكام ١٠٣م/٣٥(القرار  "عند أي جتديد لالتفاقات القائمة، وكذلك ٢بشأن إنشاء معاهد ومراكز من الفئة 
عن نص االتفاق النموذجي الذي  (ICHARM)االتفاق املقرتَح لتجديد املركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعلقة باملياه 

لقوانني إىل ا وذلك نظراً  )،٢٢م/٣٥(الوثيقة  ٢واملعاهد من الفئة دته اسرتاتيجية اليونسكو املتكاملة والشاملة للمراكز حد
ما يلي حة فين اجلوهرية بني النصني موضإلجراءات املتصلة بامليزانية. وأوجه التبايإىل االوطنية السارية يف اليابان و  ئحواللوا

ما إذا كان سُيجدد االتفاق مع املركز الذي يعمل حتت رعاية اليونسكو، اا كي ينظر في إلحاطة اللس التنفيذي علماً 
 وجييز أوجه التباين إذا ما قرر ذلك.

من معهد حبوث األشغال العامة  أال يتجز ًا كز يشكل جزءاملر  مشروع االتفاق على أن من ٤,٢وتنص املادة  - ٢
)(PWRI ٢املراكز واملعاهد من الفئة متتع  وجوبعن نص االتفاق النموذجي الذي ينص على  حيداً . ويشكل هذا األمر 

املركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر  أن يدبوباستقاللية وظيفية ووجب ميثاقها التأسيسي.  ابشخصية قانونية خاصة ا
 املستقلة. وال ميكن عملياً وضع بند خاصمن الوكالة اإلدارية  باعتباره جزءاً وتشغيله  مت إنشاؤه (ICHARM)املتعلقة باملياه 

 ما يتعلق اذا املركز.بامليثاق التأسيسي في

من مشروع  ٦,١أن املادة  إال ،دارةأعضاء جملس اإل عضويةة  حتديد مدوينص االتفاق النموذجي على أنه يتعني - ٣
 االتفاق ال تنص على ذلك.

تبدي فيه إىل املركز للدول األعضاء اليت أرسلت إخطارا ً  جيوزمن مشروع االتفاق على أنه  ٦,٢وال تنص املادة  - ٤
 أعضاء يف جملس إدارته. من مشروع االتفاق أن تصبح ١٠شطته ووجب املادة أنيف رغبتها يف املشاركة 

ولوائحه الداخلية "أن تفي برنامج املركز وخطة عمله  أنه جيب علىمن مشروع االتفاق على  ٦,٤وتنص املادة  - ٥
ه يقع اق النموذجي على أن. ويف حني ينص االتف"وعهد حبوث األشغال العامة باملتطلبات التشريعية والتنظيمية املتعلقة

من مشروع  ٦,٦حتديد القواعد اإلجرائية لالجتماع األول للس اإلدارة، تنص املادة  على عاتق احلكومة واليونسكو
هو الذي حيدد هذه القواعد. فالنص املقرتح يف  PWRI)( املدير التنفيذي ملعهد حبوث األشغال العامة االتفاق على أن

بالتايل الوضع الراهن الذي يعمل يف إطاره  ويبنيمن مشروع االتفاق حييد عن االتفاق النموذجي،  ٦,٦و ٦,٤املادتني 
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 PWRI)( من معهد حبوث األشغال العامة بوصفه جزءاً  (ICHARM)املركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعلقة باملياه 
 يتماشى مع القوانني واألنظمة الوطنية. وا

جملس اإلدارة جيتمع بواقع مرة واحدة على األقل يف كل سنة.  من االتفاق النموذجي على أن ٦,٥وتنص املادة  - ٦
ما يتصل بتواتر الدورات العادية للس اإلدارة، كما هي حمددة يف تفاق عن نص االتفاق النموذجي فيوحييد مشروع اال

يف هذا الال واليت كان   كانت ُمعتمدة يف السابقاملمارسة اليت يبنيدها ورة كل سنتني، األمر الذي ، فيحد٦,٥املادة 
 يُدار املركز ووجبها إدارة جيدة.

اإلجراءات املالئمة اليت قد تلزم لتمكني املركز ... ["احلكومة تتخذ  من مشروع االتفاق على أن ٩وتنص املادة  – ٧
املبالغ اليت خيصصها له معهد حبوث األشغال موارد املركز من تتكون [وأن " "صول على اعتمادات مالية كافية]من احل
. وحييد هذا البند عن نص االتفاق النموذجي الذي ينص على أن تضطلع احلكومة وسؤولية توفري "]...PWRI)( العامة

 تبنين مشروع االتفاق م ٩,٢و ٩,١مجيع املوارد املالية الضرورية إلدارة وتشغيل املركز. والنصوص املقرتحة يف املادتني 
الذي تتكون موارده املالية من املبالغ اليت  (ICHARM)الوضع الفعلي للمركز الدويل إلدارة شؤون املخاطر املتعلقة باملياه 

 ووجب النظام القانوين واإلداري الوطين. PWRI)(ة خيصصها له معهد حبوث األشغال العام

أي خالف  االتفاق النموذجي اليت تنص على أنمن  ١٨من مشروع االتفاق مع املادة  ١٨وال تتماشى املادة  - ٨
ر حله عن طريق التفاوض أو أي وسيلة مالئمة يتفق عليها الطرفان، على هيئة حتكيم. فرتى ينشأ يُعَرض، يف حال تعذ

ُحيل  أن أي خالف قد ينشأ بني حكومة اليابان واليونسكو بشأن تفسري أو تطبيق هذا االتفاق يتعني احلكومة اليابانية أن
دويل يفرض  ح أال يتطور مثل هذا اخلالف إىل نزاععرب التشاور والتفاوض بني الطرفني بروح من التعاون، إذ إنه يرج

للوقوف لتسوية اخلالفات عرب التفاوض بني األطراف  ينص على نظامن مشروع االتفاق املقرتح أل حمكمة دولية، و تدخ
ق بإنشاء املركز الدويل قتبس مشروع االتفاق هذا النص من االتفاق املتعلطرائق مالئمة ميكن االتفاق عليها. وي على

). ٢ امللحق ،اجلزء الرابع ٢٠م ت/١٨٢(القرار  ٢من الفئة اً فة مركز إلدارة املوارد املائية املتكاملة يف اجليش األمريكي بوص
  إطار القوانني واألنظمة وامليزانية الوطنية.من الرتتيب اإلداري الذي يُنفذ يف وتعترب حكومة اليابان هذا االتفاق نوعاً 
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 ٣الملحق 

 أحكام تحيد عن نص االتفاق النموذجي في مشروع االتفاق المقَترح لتجديد المركز الدولي 
 في الصين (IRTCES)ب حوث والتدريب بشأن التحات والترسّ للب

. ٢ز من الفئة وافق املؤمتر العام يف دورته اخلامسة والثالثني على املبادئ التوجيهية واملعايري املتعلقة باملعاهد واملراك - ١
يع املقرتحات اجلديدة اليت تُقدَّم على مج ق االسرتاتيجة املتكاملة والشاملةدير العام أن يطبطلب من امل"ويف الوقت ذاته، 

). وحتيد أحكام ١٠٣م/٣٥(القرار  "عند أي جتديد لالتفاقات القائمة، وكذلك ٢بشأن إنشاء معاهد ومراكز من الفئة 
نص االتفاق النموذجي عن  (IRTCES) رتّسباالتفاق املقرتح لتجديد املركز الدويل للبحوث والتدريب بشأن التحات وال

إجراءات التمويل املعتمدة يف وزارة املوارد املائية إىل السارية و  واللوائح إلجراءاتإىل ا )، نظراً ٢ امللحق ٢٢م/٣٥(الوثيقة 
لس ما يلي إلحاطة الحة فين اجلوهرية بني النصني موضاليت توفر من خالهلا حكومة الصني الدعم للمركز. وأوجه التباي

جدد االتفاق مع املركز الذي يعمل حتت رعاية اليونسكو، وجييز أوجه التباين ما إذا كان سيُ اا كي ينظر فياً التنفيذي علم
 إذا ما قرر ذلك.

يت تعمل حتت رعاية ال ٢اهليئات اإلدارية للمراكز من الفئة  من االتفاق النموذجي على أن ٦,٢وتنص املادة  – ٢
املتصلة بإدارة  واإلجراءاتجراءات املالية واإلدارية وبتحديد اإل والنظماعتماد القواعد  منهاأمور  جبملة اليونسكو تقوم

 املوظفني اخلاصة باملعهد/املركز وا يتماشى مع القوانني السارية يف البلد.

 يراعيال  (IRTCES)ب التحات والرتسّ  ومشروع االتفاق اخلاص بتجديد املركز الدويل للبحوث والتدريب بشأن - ٣
 عن االتفاق النموذجي. حيداً ، األمر الذي يشكل )د( ٦,٢املادة 

من الناحية  مستقالً   على املركز، بوصفه معهداً ه يتعنيأن صني الشعبيةوترى وزارة املوارد املائية يف مجهورية ال - ٤
أن تقوم اجلهة اليت  ه يتعنيوالقوانني السارية يف هذا البلد. ويعين ذلك أن بالنظمد يف الصني، أن يتقي القانونية ومسجالً 

واإلجراءات اإلدارية  النظمتستضيف املركز، بالتعاون مع السلطة املختصة (أي وزارة املوارد املائية)، بتحديد وإقرار 
لتوفري  مسبقاً  أساسياً  املتعلقة بإدارة املوظفني، وا يتماشى مع جمال اختصاصها. ويشكل هذا األمر شرطاً  واإلجراءات

 .(IRTCES)ب التحات والرتسّ  كز الدويل للبحوث والتدريب بشأنالدعم املايل للمر 

سنة  ٣٠ حوايلسة تتمتع خبربة عمرها يشكل اليوم مؤس ١٩٨٤وإضافة إىل ذلك، بات املركز الذي أُنشئ يف عام  - ٥
ملوظفني منذ املتصلة بإدارة ا واإلجراءاتوهلا تقاليدها الراسخة. وهلذا السبب، فقد جرى حتديد اإلجراءات املالية واإلدارية 

ما من حاجة ليقوم جملس إدارة املركز  . وترى احلكومة أن"ى مع القوانني السارية يف البلدوا يتماش"ت زمن بعيد وأُقر 
 بإعادة إقرار هذه اإلجراءات.

 
 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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