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 من جدول األعمال املؤقت ٠٢البند 

 التقنينية الوثائقتطبيق 

 األول الجزء

 العام الرصد

 الملخص

هذه الوثيقة تقريرًا عامًا عن  ، تتضمن(أوًال) ٢٤م ت/١٩٠من القرار  ٥عمًال بأحكام الفقرة 
رصد تطبيق االتفاقيات الثالث والتوصيات اإلحدى عشرة الصادرة عن اليونسكو واليت ُكلفت 
اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات برصدها، كما تتضمن حتليًال لالجتاهات الراهنة فيما يتعلق 

 برصد تطبيق كل وثيقة من هذه الوثائق التقنينية.

 .أو إدارية أي آثار مالية البند اهذ لىتب عرت ت الو 

 .٣٥رة اإلجراتات املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفق

 

تطبيق اإلطار القانوين الذي  احلرص على(أوًال)، إىل  ٢٤م ت/١٩٠دعا اللس التنفيذي املديرة العامة، يف قراره  - ١
اعتمده يف دورته السابعة والسبعني بعد املائة بشأن تطبيق االتفاقيات الثالث والتوصيات اإلحدى عشرة اليت ُكلفت 

 ).)ثانياً (و )أوالً (، ٣٥م ت/١٧٧اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات برصدها (القرار 

ضم فيما يتعلق بالتصديق على االتفاقيات الثالث (وبروتوكول عام وحتتوي هذه الوثيقة على عرض موجز للو  - ٢
)، وعلى معلومات مستكملة عن التداب  اليت اختذتا األمانة من أجل تنفيذ هذه اإلجراتات، باإلضافة إىل حتليل ١٩٦٢

 تقنينية.لالجتاهات الراهنة، مبا فيها الصعوبات اليت تواجه يف تطبيق ورصد كل وثيقة من هذه الوثائق ال
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 ١٩٨٩و ١٩٧٠و ١٩٦٠الوضع فيما يتعلق بالتصديق على اتفاقيات أعوام 

اخلاصة مبكافحة  ١٩٦٠، بلغ عدد الدول اليت صدقت على اتفاقية عام ٢٠١٣ كانون الثاين/يناير ١حىت تاريخ  - ٣
اخلاصة بالتداب  الواجب اختاذها  ١٩٧٠دولة على اتفاقية عام  ١٢٣دولة، بينما صدقت  ٩٩التمييز يف جمال التعليم 

دولة على اتفاقية عام  ١٧حلظر ومنم است اد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غ  مشروعة، وصّدقت 
على اتفاقية عام  انتبالوثيقة اليت عرضت يف الدورة السابقة، صّدقت دول مقارنةً اخلاصة بالتعليم التقين واملهين. و  ١٩٨٩
 .١٩٧٠على اتفاقية عام ودولة أخرى  ١٩٦٠

ليونسكو، ااالنتخابية يف  اتسب الموعحبويبّني اجلدول أدناه عدد التصديقات على هذه االتفاقيات الثالث  - ٤
 موقم وكذلا النسبة امليوية للتصديقات على هذه الوثائق يف كل جمموعة من الموعات االنتخابية الست. وترد يف

اليونسكو املخصص ألنشطة اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات قائمة كاملة بالدول األطراف وغ  األطراف 
0Fاالنتخابية اتسب الموعمقسمة حب

۱. 

 االتفاقيات

 االنتخابية اتالمجموعحسب بعدد التصديقات 
 (النسبة المئوية للتصديقات في كل مجموعة انتخابية)

 الموعة
 األوىل

الموعة 
 الثانية

 الموعة 
 الثالثة

 الموعة الرابعة
 الموعة 
 اخلامسة (أ)

 الموعة 
 اخلامسة (ب)

١٩٦٠1Fعام اتفاقية 

١٦ ٢ 
)٥٩,٢٦٪( 

٢٢ 
)٨٨٪( 

١٨ 
)٥٤,٥٤٪( 

١١ 
)٢٥٪( 

٢٢ 
)٤٧,٨٣٪( 

١٠ 
)٥٥,٥٦٪( 

 ١٩ ١٩٧٠عام اتفاقية 
)٧٠,٣٧٪( 

٢٤ 
)٩٦٪( 

٢٣ 
)٦٩,٧٠٪( 

١٩ 
)٤٣,١٨٪( 

٢٣ 
)٥٠٪( 

١٤ 
)٧٧,٧٨٪( 

 صفر ١٩٨٩ عام اتفاقية
 )٪(صفر

٣ 
)١٢٪( 

 صفر
 )٪(صفر

٣ 
)٦,٨١٪( 

٥ 
)١٠,٨٧٪( 

٦ 
)٣٣,٣٣٪( 

 

                                                
 URL_ID=46874&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html-http://portal.unesco.org/fr/ev.phpانظر:  ۱
بشأن إنشات جلنة التوفيق واملساعي احلميدة املنو  با السعي لتسوية ما قد ينشأ من خالفات بني الدول األطراف يف  ١٩٦٢فيما خيص بروتوكول عام  ۲

ة: الموعة األوىل: دولة موةعة على النحو التاحب حبسب الموعات االنتخابي ٣٤االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم، فقد صدقت عليه 
)ا الموعة اخلامسة (أ): ٪٩,٠٩( ٤)ا الموعة الرابعة: ٪٢١,٢١( ٧)ا الموعة الثالثة: ٪)ا الموعة الثانية: صفر (صفر٪٤٤,٤٤( ١٢
يف التشاور (أوًال)، شرعت املديرة العامة  ٢٤م ت/١٩٠من القرار  ٤بأحكام الفقرة عمًال و ). ٪٢٢,٢٢( ٤)ا الموعة اخلامسة (ب): ٪١٥,٢٢( ٧

دمي تقإىل  للدعوة ٢٠١٣شبا /فرباير  ٢٦بشأن عمل اللجنة، وذلا يف إطار الرسالة اليت وجهتها يف  ١٩٦٢يف بروتوكول عام مم الدول األطراف 
 وللمزيد من املعلومات عن اللجنة انظر:  ترشيحات من أجل انتخاب األعضات املقبلني يف اللجنة إبان الدورة السابعة والثالثني للمؤمتر العام.

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23762&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=46874&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23762&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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التدابير الملموسة التي اتخذتها األمانة من أجل تطبيق اإلجراءات الجديدة بشأن رصد تطبيق االتفاقيات 
  يتولى المجلس مسؤولية رصدهاوالتوصيات التي 

  الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (قطاع التربية) ١٩٦٠اتفاقية عام 

اليت تغطي فرتة  ،اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم ١٩٦٠تنفيذ اتفاقية عام  الثامنة بشأناملشاورة  ال تزال - ٥
الدول األعضات، مت متديد املوعد  اليت قدمتهاعلى الطلبات  بناتً و . ٢٠١١ أيلول/سبتمربجارية منذ  ،٢٠١١-٢٠٠٦

، ٢٠١٣ كانون األول/ديسمربمنتصف شهر   وحىت. ٢٠١٢ كانون األول/ديسمربالنهائي لتقدمي التقرير الوطين حىت �اية  
2Fتقريرها الوطين. دولة عضواً  ٥٢قدمت 

 تربطها باليونسكواليت تعبية املنظمات غ  احلكومية بأيضا  األمانةوقامت  ۳
على ، و املهمةوثيق مم احلكومات الوطنية ومساعدتا يف هذه لتعاون العلى ا اعالقات رمسية من خالل تشجيعه

استكمال التقرير ب األمانة حالياً وتقوم . هارير اتقتقدمي إىل تشجيم الدول األعضات على  تروجيية ترمي االضطالع بأنشطة
يف  ملؤمتر العامإىل او  الثانية والتسعني بعد املائة تهدور يف للس التنفيذي االذي سيقدم إىل  منةالثاللمشاورة  التحليلي اخلتامي

 ).٢٠١٣عام ( دورته السابعة والثالثني

 ذكرىب ٢٠١٠عام  احتفاالت املسلطة على تاضو األ استغلتمحلة تصديق  املشاورة الثامنةقبل الشروع يف وأجريت  - ٦
 ١٩٦٠دول أعضات صدقت على اتفاقية عام  يالَحظ أن عشرالتفاقية. ومن املشجم أن اعتماد ا مرور مخسني عاماً على

 يف طور التصديق. أصبحت دولة ١٣ما يقارب بأن  معلومات تفيداألمانة  تلقت. كما ةاملشاورة املاضي يف فرتة ما بعد

يف التعليم، خالصة جامعة ألمثلة عملية الفرنسية من املطبوع املعنون "إنفاذ احلق وأصدرت اليونسكو النسخة  - ٧
 تستند إىل املشاورة السابعة للدول األعضات بشأن تطبيق االتفاقية والتوصية اخلاصتني مبكافحة التمييز يف جمال التعليم".

ذت على الصعيد الوطين يف إطار نشا  اليونسكو التقنيين ويف سياق حركة ال تعليم ويعرض هذا املطبوع تداب  ملموسة اختُّ
تربطها للجميم. ونشر هذا املطبوع على نطاق واسم مشل الوفود الدائمة واللجان الوطنية واملنظمات غ  احلكومية اليت 

وتلقت هذه اجلهات فعًال النسختني اإلجنليزية والفرنسية، أما النسخة اإلسبانية عالقات رمسية وخمتلف الشركات. باليونسكو 
 .٢٠١٣ى اإلنرتنت يف الربم الثاين من عام من هذا املطبوع فسوف تتاح عل

وفيما خيص إعداد قاعدة البيانات العاملية بشأن احلق يف التعليم، مت استكمال املرحلة الثانية اخلاصة بإدراج املضمون  - ٨
داد معلومات مرتبة حبسب البلدان عن حالة التصديق والتقدم احملرة يف إع ، اليت أصبحت تضمهذه يف قاعدة البيانات

التقارير عن تنفيذ اتفاقيات اليونسكو وغ ها من معاهدات األمم املتحدة املتعلقة باحلق يف التعليم، فضًال عن األطر 
وتقوم األمانة حاليًا بوضم  السياسات.أطر والتشريعية واإلدارية و  الدستوريةاألطر  اليت تتمثل يف ،لكل دولة القانونية احمللية

                                                
 أوروبانان وعشرون من فيما يلي التوةيم اجلغرايف للتقارير اليت مت تقدميها: سبعة من أفريقيا وسبعة من الدول العربية ومثانية من آسيا واحمليط اهلادي واث  ۳

 وأمريكا الشمالية ومثانية من أمريكا الالتينية والكارييب.
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الستكشاف ما قد يوجد فيها من أوجه خلل يف املضمون كتبة، كما تستعرض قاعدة البيانات اللمسات األخ ة على امل
 .٢٠١٣أو يف اجلانب التقين. وستُنشر املعلومات على نطاق واسم عندما سيجري تدشني قاعدة البيانات هذه يف عام 

 التابعة واالجتماعية والثقافية جلنة احلقوق االقتصادية ، قامت األمانة بإطالع٢٥م ت/١٩٠وعمًال بالقرار  - ٩
، على قرار اللس القاضي بإ�ات مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، عن طريق لمجلس االقتصادي واالجتماعيل

جلنة ( للس االقتصادي واالجتماعيمهام فريق اخلربات املشرتك بني اليونسكو (اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات) وا
مم مواصلة التعاون بني اليونسكو واللجنة ، مبراقبة إنفاذ احلق يف التعليم) واملعين قتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق اال

بغية إعداد وثيقة إعالمية  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانالتابعة للمجلس املذكور. وتعمل اليونسكو حاليًا مم 
 وللمضي قدماً يف تعزيز التعاون بني األمانتني.ذ هذا القرار تصف التداب  اليت ينبغي اختاذها لتنفي

  االتفاقية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات
 )١٩٧٠الثقافية بطرق غير مشروعة (اليونسكو، باريس، 

ألمانة، إذ إن عمليات التصديق هذه لدى ا أولوية ١٩٧٠عدد عمليات التصديق على اتفاقية عام  ةيادةثل مت -١٠
والتشريعات الوطنية اليت تدرج أحكام االتفاقية يف القانون الداخلي هي الوسائل اليت جعلت من حتقيق التناسق يف 

ة على عندما تصّدق الدولإذ  األحكام القانونية الرامية إىل مكافحة االّجتار غ  املشروع باملمتلكات الثقافية أمرًا ممكناً.
فإ�ا تبث إشارة إىل املهربني بأ�ا على درجة عالية من التيقظ ألمرين، أوهلما احلماية القانونية للممتلكات  ،االتفاقية

اليت تسلكها تلا املمتلكات الثقافية أو  واملفرتقاتالثقافية ومكافحة االّجتار غ  املشروع با، وثانيهما مراقبة املسارات 
الدورات التدريبية األنشطة املضطلم با يف إطار تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلا  مجيمكما أن   .كن أخرىإىل أما  تنتقل عربها
3Fاإلقليمية

 ، تسهم يف تشجيم عمليات التصديق.دوالر أمريكي) ١٥٠ ٠٠٠بدعم من صندوق الطوارئ ( اليت تنظَّم ٤

                                                
املستفيدة ) للبلدان ٢٠١٢ أيلول/سبتمرب ١٩-١٧) داكار (السنغال، ١(: ٢٠١٢من عام لقات التدريبية التالية يف النصف الثاين احلقد مت تنظيم ل  ٤

ا السنغال وس اليون وتوغوو نيج يا و النيجر و ماحب و ليب يا و غينيا بيساو و غينيا و ديفوار وغامبيا وغانا  الرأس األخضر وكوتو بوركينا فاسو و : بنن التالية
 اب وو  املكسياو  هندوراسو  غواتيماالو  إكوادورو  كولومبياو  األرجنتنيللبلدان املستفيدة التالية: ) ٢٠١٢ تشرين األول/أكتوبر ٢٥-٢٣) ليما (ب و، ٢(
اي وباراغو  ب وو  إكوادورو  شيليو  بوليفياو  األرجنتني: املستفيدة التالية) للبلدان ٢٠١٢ تشرين األول/أكتوبر ٣١-٢٩ األرجنتني،( آيرس سو بوين) ٣(

: جنوب أفريقيا وأنغوال وبوتسوانا وليسوتو ومالوي املستفيدة التالية) للبلدان ٢٠١٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٩-٥غابورون (بوتسوانا، ) ٤(وأوروغوايا 
 ،ألبانياللبلدان املستفيدة التالية: ) ٢٠١٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢١-١٩) غاةي عنتاب (تركيا، ٥( اوموةامبيق وناميبيا وسواةيالند وةامبيا وةمبابوي

) ٦( اوتركيا ،وسلوفينيا ،وصربيا ،ورومانيا ،، واليونان، واجلبل األسودالسابقة مجهورية مقدونيا اليوغوسالفيةو كرواتيا ، و بلغاريا، و والبوسنة واهلرسا، 
ودومينيكا، وغرينادا،  ،أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، وبليزللبلدان املستفيدة التالية: ) ٢٠١٢ كانون األول/ديسمرب ٥-٣سانت لوسيا (

ليونسكو). وقد إىل ات مارتن (عضو منتسب وسان ،وسورينام ،سانت لوسياو سانت فنسنت وغرينادين، و وغيانا، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، 
، على ٢٠١٣عام يف أخرى عقد حلقات تدريبية . ومن املقرر ٢٠١٢بنات القدرات يف عام ل احللقات التدريبية املخصصةبلدا من هذه  ٦٠استفاد 

ان، األردن ، عمّ ٢٠١٣  /فربايرشبا ١٣-١٠) ٢( اوطنية) تدريبية حلقة، مسقط، سلطنة عمان (٢٠١٣ شبا /فرباير ٥-٣) ١(النحو التاحب: 
 .إقليمية) حلقة تدريبية، مكسيكو، املكسيا (٢٠١٣ آذار/مارس ٢٣- ٢١) ٣( اإقليمية) حلقة تدريبية(
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، مقر اليونسكو)، أذن ٢٠١٢ حزيران/يونيو ٢١-٢٠وعمًال بنتائج االجتماع الثاين للدول األطراف يف االتفاقية ( -١١
من أجل تسريم  ١٩٧٠للدول األطراف يف اتفاقية عام  عقد اجتماع استثنائيإىل  اللس التنفيذي بالدعوة قبل األوان

 ٢٠١٢ حزيران/يونيوانتخاب أعضات اللجنة الفرعية اليت أنشيت يف  ال سيماعملية إنشات اهلييات املعنية باملتابعة، و 
االجتماع االستثنائي انتخاب األعضات الثمانية عشر للجنة الفرعية كي هذا  ). وجيب أن جيري يف٤٣م ت/١٩٠(القرار 

اقية عام تفالوالشروع يف إعداد وصياغة مبادئ توجيهية  ٢٠١٣تتمكن هذه اللجنة من االجتماع ابتداًت من عام 
ومن َمثّ فإن االجتماعات النظامية القادمة  إعداد اسرتاتيجيات من أجل تطبيق هذه االتفاقية على حنو أفضل.و ، ١٩٧٠

 ٢و ١) اجتماع استثنائي للدول األطراف (يف ١املتعلقة باالتفاقية ستعقد يف مقر اليونسكو على النحو التاحب: (
 ).٢٠١٣ متوة/يوليو ٤و ٣(يف  لجنة الفرعيةل) الدورة األوىل ٢)ا (٢٠١٣ متوة/يوليو

  الخاصة بالتعليم التقني والفني (قطاع التربية) ١٩٨٩اتفاقية عام 

 املعدلة ٢٠٠١وتوصية عام  ١٩٨٩رصد تنفيذ اتفاقية عام مت وقف )، ثالثاً ( ٢٤م ت/١٩٠عمًال بالقرار  -١٢
لجوانب لولية األدراسة كما أن ال. مراجعة هاتني الوثيقتني التقنينيتني، نظرًا إىل احتمال التعليم التقين واملهينب املتعلقتني

عمًال بالقرار  ،رضتُع املعدلة ٢٠٠١يالت على توصية عام التقنية والقانونية املتعلقة مبدى مالتمة إدخال املزيد من التعد
 .)الثالث اجلزت ٢٠م ت/١٩١الوثيقة احلادية والتسعني بعد املائة (انظر يف دورته  اللس التنفيذيعلى  ذاته،

  الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (قطاع التربية) ١٩٦٠توصية عام 

 ).٩إىل  ٥(انظر أعاله الفقرات من  -١٣

  الخاصة بأوضاع هيئات التدريس  ١٩٩٧الخاصة بأوضاع المدرسين وتوصية عام  ١٩٦٦توصية عام
 في التعليم العالي (قطاع التربية)

توصية بالذكرى السنوية لاالحتفال ، تشرين األول/أكتوبر ٥يف  عقد سنوياً ي ، الذييوم العاملي للمعلمنيال جيري يف -١٤
 ورامسيكومات احلوممثلي  نيعلممشارك من امل ٤٠٠هذا العام أكثر من يف  ليوم العاملي للمعلمنيومجم ا. ١٩٦٦عام 
، مم منظمة العمل الدولية ةرسالة اليونسكو املشرتك أماسياسات واخلربات يف قضايا املعلمني والنقابات والطالب. ال
 األمني العام ، وكذلا رسالةاالحتاد الدوحب للمعلمنيو  ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للطفولةو 

من الناس يف مجيم أحنات  حياة املاليني رسم مالمحاحلاسم يف  ملعلمنيا دورفقد أبرةتا هلذا اليوم، املخصصة لألمم املتحدة 
ذلا الصحافة واإلذاعة  ومشل، تسليط الضوت عليهماو الرسالتني  خمتلف قنوات االتصال لضمان تأث ومت استخدام العامل. 

 اخلاص والعام. نيشركات من القطاعال تعبية تمتو اإلنرتنت والشبكات االجتماعية. و والتلفزيون 

جلنة اخلربات املشرتكة بني منظمة العمل الدولية واليونسكو واملعنية بتطبيق التوصيتني اخلاصتني بأوضاع عقدت و  -١٥
 وركز). ٢٠١٢ تشرين األول/أكتوبر ١٢-٨(جنيف،  منظمة العمل الدوليةيف دورتا احلادية عشرة العاملني يف التعليم 
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ناقشت اللجنة املشرتكة املسائل التالية: (أ) استعراض التقارير وغ ها و . وتروجيهما نيتالتوصيتنفيذ االجتماع على رصد 
الرامية إىل (ب) استعراض أنشطة منظمة العمل الدولية واليونسكو  لتفويض اللجنة املشرتكةامن مصادر املعلومات وفقا 

الذي ، احلادية عشرةاد تقرير الدورة . وجيري إعداليت تعتمدها اللجنة املشرتكةاإلجراتات املنهجية و ) ـ(ج االتوصيتنيترويج 
من أسرتاليا  نيها منظمات املعلمتاالت اليت قدمالذي استعرض احلاالدعاتات بفريق العمل املعين أعده  اً تقرير  يضم

 إىلوسيقدَّم هذا التقرير وكمبوديا والدمنارك وإثيوبيا واليابان والربتغال بشأن عدم التقيد بأحكام معينة من التوصيات. 
 .الثانية والتسعني بعد املائة تهدور  للس التنفيذي يفا

  التربية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدولي والتربية في بشأن  ١٩٧٤توصية عام
 مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية (قطاع التربية)

 آب/أغسطسيف وأرسلت املديرة العامة . ١٩٧٤بشأن تنفيذ توصية عام اخلامسة املشاورة  استهاللقد مت ل -١٦
اإلجراتات ب فيما يتعلقاستبيان جلمم املعلومات من الدول األعضات مشفوعًا بإىل الدول األعضات  خطابًا دورياً  ٢٠١٢

نتائج املشاورة  تعرضلتوصية يف على الصعيد القطري. وسوالعقبات اليت واجهتها يف تنفيذ ا التحديات كذلااملتخذة، و 
 .الثانية والتسعني بعد املائة تهدور  على اللس التنفيذي يف اخلامسة

عمل حتت  حلقةاجلهود الرامية إىل تعزيز التعليم من أجل السالم، قدمت اليونسكو الدعم التقين لتنظيم  ويف إطار -١٧
) تستضيفها وةارة ٢٠١٢ كانون األول/ديسمرب ٦-٤بشأن ثقافة السالم (كينيا،  البلداناجلودة فيما بني  رابطةرعاية 

رابطة تطوير التعليم يف أفريقيا والشبكة املشرتكة بني اجلهات الشريكة، ومنها  عدد منشراكة مم  إطار الرتبية يف كينيا يف
يف أفريقيا تواجه حتديات مماثلة لتعزيز احلوار والعمل  اً العمل بلدان حلقةمجعت و الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ. 

تداب  رف وحدد اعلى تبادل املعاهتمامه هذا االجتماع الوةاري والتقين ركز التعليم من أجل السالم، و جمال  يف التعاوين
 مشرتكة على املستوى اإلقليمي.

  الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي (قطاع العلوم االجتماعية واإلنساني) ١٩٧٤توصية عام 

إىل اللس التنفيذي يف دورته احلادية والتسعني  )، تقدم األمانةرابعاً ( ٢٤م ت/١٩٠عمًال بقرار اللس التنفيذي  -١٨
من أجل النظر يف  ١٩٧٤دراسة متهيدية عن اجلوانب التقنية والقانونية املتعلقة مبدى مالتمة مراجعة توصية عام  بعد املائة

 ).لرابما اجلزت ٢٠م ت١٩١(انظر الوثيقة للمؤمتر العام  احتمال إدراج هذه املسألة يف جدول أعمال الدورة السابعة والثالثني

  الخاصة بتنمية تعليم الكبار (قطاع التربية) ١٩٧٦توصية عام 

 ١٣م ت/ ١٨٩القرار ( هاوحتديث ١٩٧٦ عام خطة عمل لتنقيح توصية ٢٠١٢عام اللس التنفيذي يف  اعتمد -١٩
على  ١٩٧٦عام  توصيةتنقيح  وجاهةمبدى لجوانب التقنية والقانونية املتعلقة للدراسة التمهيدية وتُعرض ا)). ثانياً (

 ).اجلزت األول ٢٠/م ت١٩١(انظر الوثيقة  اللس التنفيذي يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة
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 الرصد عمليةمثة عنصر رئيسي يف ليم. و يمم رصد تنفيذ إطار عمل ب بالتنسيق ١٩٧٦ عام وجيري رصد توصية -٢٠
التقارير خاص بإعداد إىل منوذج  استناداً و م الكبار وتعليمهم. لتقرير العاملي عن تعلُّ لالثاين  اإلصدارإعداد يتمثل يف  هذه

 تصف  تقارير مرحليةميقدبتالدول األعضات دولة من  ١٤٠حنو  قامتأعده معهد اليونسكو للتعلم مدى احلياة، 
. ومن املتوقم ٢٠٠٩يف عام  الذي عقد لتعليم الكبارالسادس ملؤمتر الدوحب منذ ا همم الكبار وتعليمالتطورات يف جمال تعلُّ 

 آذار/مارسيف م الكبار وتعليمهم لتقرير العاملي عن تعلُّ لالثاين  نسخة إلكرتونية من اإلصدارعلى اإلنرتنت  أن تُنشر
٢٠١٣. 

التعّلم غ  النظامي وغ  الرمسي "مبادئ اليونسكو التوجيهية بشأن االعرتاف بشهادات صدور االحتفال بومت  -٢١
لتعلم مدى احلياة" لمفتاح : السابق تعلمبالاالعرتاف " تناول موضوعيف مؤمتر دوحب رفيم املستوى  وإقرارها واعتمادها"
 وةعت هذه املبادئو  ،و األمية يف اهلندحمل بعثة الوطنيةال يف تنظيمه هيية تشاركو )، ٢٠١٢ حزيران/يونيو(نيودهلي، اهلند، 

قيام بعض على مجيم الدول األعضات مم مذكرة من األمانة. ومت ضمان نشرها على نطاق أوسم من خالل التوجيهية 
باللغات  املوجودة النسخ(باإلضافة إىل  تهارتمجبمعهد التعاون الدوحب التابم للرابطة األملانية لتعليم الكبار الشركات مثل 

نشر هذه املبادئ التوجيهية يف الالت والنشرات اإلخبارية عرب اإلنرتنت. ومت ، ومن خالل اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية)
 بدعم من اللجنةالتعلم السابق الرابطة الكندية لتقييم  مانظمته ندوتني على اإلنرتنتمن خالل  هاروجياملضي قدمًا يف ت

 الكندية لليونسكو. الوطنية

بعنوان "ةيادة مشاركة  لتعليم الكبارالسادس املؤمتر الدوحب إطار متابعة نتائج وعقد اجتماع إقليمي للخربات يف  -٢٢
 برناجماً  االجتماع )، وقدم٢٠١٢ كانون األول/ديسمرب ٨-٥م والتعليم" (الرأس األخضر، الشباب والكبار يف التعلُّ 

 الدول األعضات. يف ةاملعني األطرافلعمل مم تنسيق ال

 دارةإل قائمة على االنتفاع احلر أداةمعهد اليونسكو للتعلم مدى احلياة  ، أعدبيليم عمل رإطاووفقًا ملا طُلب يف  -٢٣
تعليم ل على اإلنرتنت تابعة للمؤمتر الدوحب بوابة استحداثمن خالل  هم، وذلام الكبار وتعليمتعلُّ اخلاصة ب املعارف
 .١٩٧٦ عام لتوصيةأيضاً صفحة فرعية خمصصة البوابة وتتضمن الكبار. 

املنح الثانية من برنامج  ةدور لإىل ان كبار اخلربات من ثالث مناطق ستة م ٢٠١٢ تشرين األول/أكتوبريف ودعي  -٢٤
كل واحد من املشاركني وقام  . عهد اليونسكو للتعلم مدى احلياةم ملدة أربعة أسابيم يف لمؤمتر الدوحب لتعليم الكبارالتابم ل

وبرامج  سياساتتعزيز رمي إىل ي اتسرتاتيجياالو سياسات لأجل وضم إطار لمن بوضم وتقدمي مشروع اقرتاح مفصل 
تقدمي أربم منح للطالب تتمثل يف مبادرة جديدة  معهد اليونسكو للتعلم مدى احلياةبدأ و . هتعليم الكبار يف بلد

املوارد للباحثني االنتفاع بيتاح شهر واحد،  أقصاهامدة وخالل واخلربات، وكلها ترتكز على التربعات اخلاصة.  اجلامعيني
واخلربات مم  تجاربتبادل ال هموميكن ،عهد اليونسكو للتعلم مدى احلياةالتابعني ملواملكتبة  توثيقيف مركز الاملتاحة فريدة ال

 .معهد اليونسكو للتعلم مدى احلياةموظفي 
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  اليونسكو لإلحصاءمعهد ( الخاصة بالتوحيد الدولي إلحصاءات التربية ١٩٧٨التوصية المعدلة لعام( 

وقام املؤمتر العام يف دورته السادسة والثالثني بدعوة املديرة العامة إىل تقدمي تقرير مرحلي عن العمل املنجز يف  -٢٥
هذا الصدد إىل اللس التنفيذي يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة، وتقدمي التقرير املرحلي هذا فيما بعد مرة كل 

يف الوثيقة  ٢٠١٣إىل شبا /فرباير  ٢٠١١التقرير الذي يشمل الفرتة املمتدة من تشرين الثاين/نوفمرب  سنتني. ويرد هذا
 .اخلامس ٢٠م ت/١٩١

  الخاصة بأوضاع الفنان (قطاع الثقافة) ١٩٨٠توصية عام 

لا التقرير، ذ يف النظر بعدو . تقريرًا جامعًا عن تنفيذ هذه التوصيةيف دورته السادسة والثالثني  العام ملؤمتردرس ا -٢٦
هذه  جتدر اإلشارة إىل أنو القادم.  اجلامم التقريرالثامنة والثالثني  يل إليه يف دورتهحتأن إىل  ةالعام ةدعا املؤمتر العام املدير 

 ة.التوصي تطبيق متابعةمن أجل ني عامص أي ميزانية لفرتة الصَّ ختُ  مل، من مثَّ . و ٥م/٣٦وثيقة يف الليست مدرجة التوصية 

  الخاصة باالعتراف بدراسات التعليم العالي ومؤهالته (قطاع التربية) ١٩٩٣توصية عام 

 اإلقليمية يف املقام األول من خالل رصد تنفيذ االتفاقيات اخلمس ١٩٩٣ عام اليونسكو تنفيذ توصيةتقّيم  -٢٧
 .يةاألقاليمو 

اجتماع  ٢٠١٢عام  تشرين األول/أكتوبريف الصني يف  ُعقد): ٢٠١١("اتفاقية طوكيو"،  اهلاديآسيا واحمليط  -
العرتاف باملؤهالت جمموعة أدوات ل إعداد بغية ١٩٨٣ لعام اهلادياتفاقية آسيا واحمليط املعين بلفريق العمل 
عام لالنصوص الفرعية التفاقية لشبونة  بشأن مم فريق العمل تبادل املعلومات يف تلا املناسبةوجرى األجنبية. 
، وهرية"اجل الفروققضية "و  املعاي  واإلجراتاتاخلاص بالنص الفرعي املشرتكة مم  اجلوانب ال سيماو  ،١٩٩٧

هذا املوضوع (بانكوك،  لتناول. ومن املقرر عقد اجتماع آخر لفريق العمل وذلا لتيس  عمل هذا الفريق
للموافقة  ١٩٨٣ عام اتفاقيةنية باملع اهلاديآسيا واحمليط  )، يليه اجتماع للجنة٢٠١٣ آذار/مارستايالند، 

 .هذه على جمموعة األدوات

 ١٩٩٧عام ل لشبونة): سيعقد اجتماع ملكتب اتفاقية ١٩٩٧أوروبا وأمريكا الشمالية ("اتفاقية لشبونة"،  -
 نطاق استخدام أطر املؤهالت يفب املتعلقنص الفرعي ال) ملناقشة ٢٠١٣ كانون الثاين/يناير(باريس، فرنسا،  

 اتفاقيةب املعنية اللجنة الجتماع السادسةعداد جدول أعمال الدورة إل، و التعليم العاحب ؤهالتمباالعرتاف 
الشبكة األوروبية ملراكز مكتب  وسيجتمم). ٢٠١٣ حزيران/يونيو(كرواتيا،  باملؤهالت العرتافللشبونة 

مراكز شبكة ل االستشاريواللس  )ENIC( اإلعالم بشأن االعرتاف بالدراسات وتيس  احلراك األكادميي
 فرعيالملناقشة النص  ٢٠١٣ آذار/مارسيف  )NARICاإلعالم الوطنية بشأن االعرتاف بالدراسات اجلامعية (
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يف كرواتيا مباشرة قبل ذي سيعقد ال ني املذكورتنيتللشبك التفاقية وجدول أعمال االجتماع املشرتك القادمل
 .اتفاقية لشبونةب املعنية اجتماع اللجنة

الدورة احلادية عشرة للجنة اإلقليمية املعنية باالعرتاف بدراسات التعليم العاحب وشهاداته ودرجاته لب يف طُ  وفقاً ملاو  -٢٨
مكانية إ)، مت إجرات دراسة جدوى الستكشاف ٢٠١٢، أيار/مايو ٢٤-٢٣(كوريا،  العلمية يف آسيا واحمليط اهلادي

(الصني،  تهاومناقش عرض دراسة اجلدوىمن أجل لخربات اإلقليميني لجتماع . وعقد ايف هذا الشأن وضم اتفاقية عاملية
 ).٢٠١٢ تشرين األول/أكتوبر

  التربيةوالمهني (قطاع  التقنيالمعدلة بشأن التعليم  ٢٠٠١عام توصية( 

 أعاله) ١٢(انظر الفقرة  -٢٩

  الخاصة بتعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع بالمجال السيبرني (قطاع  ٢٠٠٣توصية عام
 االتصال والمعلومات)

 توصية لرتويجخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، على الرغم من القيود املالية، اختاذ تداب  ملموسة  األمانةواصلت  -٣٠
 الدوحب. الصعيد وتنفيذها على ٢٠٠٣ عام

: ٢٠١٢ يف عام "حالة النطاق العريض املعنوناليونسكو يف إعداد تقرير جلنة النطاق العريض السنوي  وأسهمت -٣١
يف مقر األمم املتحدة  ٢٠١٢ أيلول/سبتمرب ٢٣يف  الذي مت االحتفال بصدوره رمسياً  ، حتقيق الشمول الرقمي للجميم"

 تناوهلا التوصية.تالقضايا اليت  نع ةعميقة الرؤيقدم معلومات  والذي ،نيويوركب

التقرير الثاين  ترصد التطورات األخ ة، ونشر لدراسة السجل األورويب ألمسات نطاقات اإلنرتنت اليونسكو و  أجرت -٣٢
أمسات النطاقات نشر  بشأن السجل األورويب ألمسات نطاقات اإلنرتنتو ليونسكو املشرتك بني اعنوان "التقرير العاملي ب

أمسات يف إطار رموة نطاقات اإلنرتنت على املستوى األعلى القطري بنات على جتربة نشر و ". ٢٠١٢عام  يفالدولية 
السياسات،  رامسي، و نيلتقنيألوسا  امن التوصيات العملية  التقرير الثاين عدداً يقدم يف مناطق خمتارة،  النطاقات الدولية

 ةحملي مضامنيش  إىل وجود مقياسًا يأمسات النطاقات الدولية باعتبارها اليت تعرض  ت العلياالنطاقااخلاصة بسجالت الو 
التقرير  االحتفال بصدورمت و . ةاحمللي ويج املضامنيخذ التداب  املناسبة لرت تي ما أن بلداً إىل يف بلد ما أو يف منطقة ما، أو 

ؤمتر القمة االستعراض األول ملم أيضا يف دّ ، يف باكو، وقُ ٢٠١٢ تشرين الثاين/نوفمربخالل منتدى حوكمة اإلنرتنت يف 
 .٢٠١٣ شبا /فربايريف  ١٠+العاملي لتمم املعلومات 

اليونسكو يف اجلهود العاملية الرامية إىل إقامة تدويل اإلنرتنت،  تسهم ، ٢٠٠٣ عام توصية ووفقًا ملا أش  إليه يف -٣٣
من أجل  راضيواأل انالبلدألمسات دراسة عن وضم تصنيف أوحب ملعين بإعداد الفريق ايف  كما أ�ا تشارك بوجه خاص
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نطاق والتعقيد والتأث  عناصر الفهم وبغية ). األيكان( هيية اإلنرتنت لألمسات واألرقام املخصصةصياغة السياسات يف 
 تاستقصاأجرت اليونسكو واأليكان ، اتالسياساخلاصة بلتوصيات لاملرتبطة باستخدام أمسات البلدان واألراضي الالةمة 

بني من  بلداً  ١٢ التجريبية من املرحلةاستقصات  مت تلقي ردود علىو داخل الدول األعضات.  لتجريب التصنيف األوحب
. ويقدم التقرير حملة عامة عن األصل إىل تقدمي ردود على هذا االستقصاتت يف يدعبلدان التسعة والثالثني اليت ال

الفريق املعين بإعداد  مقو . وسيلنطاقات العليالاستخدام أمسات البلدان واألراضي كسالسل املتعلقة بالسياسات واألساليب 
 .٢٠١٣عام  منيف وقت الحق املقرتحة  التجرييب والتوصيات االستقصاتنشر نتائج والشركات املرتبطني به ب الدراسة

تطبيق التوصية للقيود املالية للمنظمة، فإنه سيكون من الصعب ضمان تيس   أنه نظراً  إىل در اإلشارةجتلكن و  -٣٤
 ،املختصة باالتفاقيات والتوصياتلطلب أعضات اللجنة  تلبيةً الفعال خالل األشهر املقبلة. و  هاورصد متماساعلى حنو 

 يف هذا املوضوع:التالية جتاهات مت رصد امليول واال

املعلومات يف انتفاعهم بو  لدى البشر شبكة اإلنرتنت يف تنمية مجيم التمعات ويعزة حرية التعب شر يسهم ن -
، الستثمار يف التكنولوجيا فقطاأنه ال يكفي املضطلم با ث و اخلربة املرتاكمة والبح وتبنيمجيم أحنات العامل. 

ا وخدمات الننرتنت وتطبيقات األساسية نظام بييي يتكون من البىن إىل وضمهناك حاجة متزايدة  وإمنا
 اللغات احمللية.ب ةاحمللي مضامينهاو 

نشر  اعتبارينبغي و تعزيز تعدد اللغات على شبكة اإلنرتنت. يف  هامدور بأمسات النطاقات الدولية وتضطلم  -
نت لألشخاص الذين اإلنرت ب نتفاعمما يسهل اال ،أعاله من النظام البييي املذكور اً جزتأمسات النطاقات الدولية 

اقتصادية جديدة. ولذلا، من املهم أن نعرتف اجتماعية  تيح فرصاً احلروف الالتينية ويبليسوا على دراية 
 واللغات احمللية. أمسات النطاقات الدوليةالعالقة اإلجيابية القائمة بني ب

النطاقات  إدراجها يفال سيما عام، و  وجهتطبيق أمسات البلدان واألراضي ب ، وهيومثة مسألة أخرى ناشية -
سياسات  ما هو مقرتح حالياً من تطبيقبأمسات البلدان واألراضي و ب حييطكب  من احلساسية   قدرهناك و . العليا

 اليت جيوة أنواع وفيات أمسات النطاقات املستخدمة حاليا أو املقرتحة حديدتلومبادئ توجيهية وإجراتات 
لغات خمتلفة تشمل بنبغي وضم تصنيف ألمسات البلدان واألراضي ي عليا. ولذلانطاقات كستخدامها  ا

 ، مبا يف ذلا املؤسسات احلكومية.األطراف املعنية باألمرالشركات املعنيني و 

  األساسيةالعمل مم خمتلف الشركات ومواصلة استكشاف العالقات بني تطوير البىن االستمرار يفمن املهم و  -
االنتفاع باملضامني احمللية  فيما خيص القائمة القدرات اإلقليمية والوطنيةو ، ةاحمللي ضامنيللشبكة، ونوعية امل
 على شبكة اإلنرتنت. اوتبادهلها نتاجإو  املتعددة اللغات
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 اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها

 التاحب: يصاغ نصه على النحو بالنظر إىل ما تقدم، قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد قرار -٣٥

 إن اللس التنفيذي،

 ٦,٢م ت/١٧٠و ٧٧م/٣٢و ٦,٢م ت/١٦٥و ٢٩,١م/٢٣و ١٢,٢م/١٥بالقرارات  إذ يذّكر - ١
(أوًال وثانياً)  ٣٥م ت/١٧٧و ٣٣م ت/١٧٦و ٢٨م ت/١٧٥و ٢١م ت/١٧٤و ٢٧م ت/١٧١و
(أوًال)  ٢٣م ت/١٨٥و ٢٠م ت/١٨٤و ٣١م ت/١٨٢و ٢٧م ت/١٨١و ٣١م ت/١٨٠و ٨٧م/٣٤و
املتعلقة (أوًال)  ٢٤م ت/١٩٠و(أوًال)  ١٣م ت/١٨٩(أوًال) و ٢٠م ت/١٨٧(أوًال) و ١٩م ت/١٨٦و

 باجلانب األول من مهمة اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات اخلاص بتطبيق الوثائق التقنينية،

وصيات يف هذا الشأن اجلزت األول وتقرير اللجنة املختصة باالتفاقيات والت ٢٠م ت/١٩١الوثيقة  وقد درس - ٢
 م ت/...)،١٩١(

الدول األعضات مرة أخرى على الوفات بااللتزامات القانونية اليت تقم على عاتقها مبوجب املادة الثامنة  حيث - ٣
من امليثاق التأسيسي لليونسكو فيما يتعلق بتقدمي تقارير دورية عن اإلجراتات املتخذة بشأن االتفاقيات 

 والتوصياتا

بوصفها اجلهات  ،قيام قطاعات الربنامج ومعهد اليونسكو لنحصات احلرص علىاملديرة العامة إىل  ويدعو - ٤
اإلطار القانوين اخلاص بتطبيق الوثائق  نفيذتب ،املسؤولة عن االتفاقيات والتوصيات اليت تتوىل اللجنة رصدها

 االذي اعتمد يف دورته السابعة والسبعني بعد املائة ، التقنينية

 .التسعني بعد املائةو  الثانيةمواصلة النظر يف هذا البند يف دورته  ويقرر - ٥

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون احلاديةالدورة 

191 EX/20 Part II 
 لثانياالجزء  ٢٠م ت/١٩١ 
  
 ٢٧/٣/٢٠١٣باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٠٢البند 

 التقنينية الوثائقتطبيق 

 الثاني الجزء

 ١٩٧٦لمدى مالءمة مراجعة توصية عام  دراسة أولية للجوانب التقنية والقانونية
 ليم الكبارالخاصة بتنمية تع

 الملخص

من النظام اخلاص بالتوصيات املوجهة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات  ٣طبقًا ألحكام املادة 
من املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي، وعمًال بالقرار  ٤الدولية املنصوص عليها يف الفقرة 

جلوانب دراسة أولية بشأن اإىل اللس التنفيذي  ةالعام ةقدم املدير ، ت)ثانياً (١٣م ت/١٨٩
اخلاصة بتنمية تعليم الكبار، وهو ما  ١٩٧٦التقنية والقانونية ملدى مالءمة مراجعة توصية عام 

إدراج هذا البند  بدف، بذا الصددقراراته اختاذ ن اللس التنفيذي من إبداء مالحظاته و سيمكّ 
 مال املؤقت للدورة السابعة والثالثني للمؤمتر العام. يف جدول األع

 ٥م/٣٦ تنيوسوف تُغطى أي آثار مالية وإدارية ترتتب على هذه الوثيقة من خالل الوثيق
 املقرتحة.  ٥م/٣٧و املعتمدة

 .١٨ارجراءات املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 خلفية خطة العمل الخاصة بمراجعة التوصية وتنفيذها –أوًال 

)، اعتمد املؤمتر العام لليونسكو ١٩٧٢الدويل الثالث لتعليم الكبار (طوكيو، عمًال باالقرتاح الصادر عن املؤمتر  - ١
"التوصية"). ــ) التوصية اخلاصة بتنمية تعليم الكبار (املشار إليها فيما يلي بـ١٩٧٦(نريويب،  ةيف دورته التاسعة عشر 

صة بتعليم الكبار، فهي تضم مبادئ توجيهية وباعتبارها الوثيقة التقنينية الرئيسية اليت تتناول السياسات واملمارسات اخلا
ارجراءات  الصادر عن املؤمتر العام، وطبقًا ألحكام ٨٧م/٣٤شامًال لتعزيز وتنمية تعليم الكبار. وعمًال بالقرار ًا و�ج

، الغرض احملددة املتعددة املراحل لرصد تطبيق اتفاقيات وتوصيات اليونسكو اليت مل توفر هلا أي آلية مؤسسية خمصصة هلذا
 (أوًال)). ٣٥م ت/١٧٧(القرار  تتوىل أمانة اليونسكو رصد هذه التوصية باعتبارها مسألة ذات أولوية

بأن تقوم "جدول أعمال املستقبل" وفيها طلب  ، اعتمد املؤمتر الدويل اخلامس لتعليم الكبار١٩٩٧يف عام  - ٢
، اعتمد املؤمتر الدويل السادس لتعليم الكبار ٢٠٠٩ويف سنة  .١٩٧٦اليونسكو باخلطوات املناسبة لتحديث توصية عام 

، وطلب بأن ٢٠١٢حبلول سنة  ١٩٧٦مراجعة و حتديث توصية عام  إىلاً عمل بيليم"، الذي دعا اليونسكو جمدد "إطار
تعليمهم "بتنسيق عملية رصد على املستوى العاملي الستعراض ما حيرز من تقدم يف جمال تعلم الكبار و تضطلم اليونسكو 

وتقدمي تقارير دورية يف هذا الشأن". ويتوىل معهد اليونسكو للتعلم مدى احلياة عملية الرصد من خالل التقرير العاملي عن 
 تعلم الكبار وتعليمهم. 

اآلنفة الذكر وعمًال باجلدول الزمين لعمل اللجنة املختصة ارجراءات احملددة املتعددة املراحل طبقًا ألحكام و  - ٣
اخلاص بتطبيق الوثائق التقنينية اليت ينبغي أن يتوىل اللس رصدها، ُقدم  ٢٠١٣ -٢٠٠٩تفاقيات والتوصيات للفرتة باال

، تقرير جامم بشـأن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام ٢٠١١إىل املؤمتر العام يف دورته السادسة والثالثني، يف عام 
ول عن تعلم الكبار وتعليمهم. وقد دعا املؤمتر العام املديرة العامة لليونسكو إىل التقرير العاملي األ باالستناد، أُعد ١٩٧٦

وحتديثها كي تتضمن ارشارة إىل التحديات التعليمية والثقافية والسياسية  ١٩٧٦إىل النظر يف استعراض توصية عام 
، ُعر ت على اللس التنفيذي ١٣م/٣٦ر وعمًال بالقرا واالجتماعية واالقتصادية املعاصرة املبّينة يف "إطار عمل بيليم".

. وطبقًا ألحكام القرار ١٩٧٦يف دورته التاسعة والثمانني بعد املائة خطة عمل من أجل استعراض وحتديث توصية عام 
(ثانياً)، اعُتمدت خطة العمل آنفة الذكر وطُلب من املديرة العامة أن تعرض على اللس التنفيذي  ١٣م ت/١٨٩

 . ١٩٧٦نية والقانونية ملدى مالءمة مراجعة توصية عام اجلوانب التق

وكخطوة أوىل حنو تنفيذ اخلطة، ُعقد اجتماع خرباء ( مَّ مخسة أخصائيني يف جمال تعلم الكبار وتعليمهم من  - ٤
ملشروع األول بغية إعداد ا ٢٠١٢أفريقيا، وآسيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية، وأمريكا الالتينية والكارييب) يف متوز/يوليو 

قائمًا على تعترب وثيقة استشرافية تستعرض �جًا  ١٩٧٦بأن توصية عام ًا للدراسة األولية. وإذ أحاط فريق اخلرباء علم
قوق، فقد أشاروا كذلك إىل احلاجة إىل إعادة صياغة أجزاء هامة من هذه الوثيقة يف ظل التغري السريم لألو اع على احل

   ة وارقليمية والدولية.املستويات احمللية والوطني
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 -أيلول/سبتمرب ٢٤وعقب ذلك، نظم معهد اليونسكو للتعلم مدى احلياة منتدى تشاوريًا على ارنرتنت ( - ٥
مشاركًا من  ٣٧٤) بغية إثراء نتائج اجتماع اخلرباء وتعزيزها. واستقطب هذا املنتدى آراء ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ٥

ينبغي أن تكون وثيقة تقنينية دولية خاصة بتعلم الكبار  ١٩٧٦أن الصيغة املعدلة من توصية  أكثر من ثالثني بلداً، ورأى
  للتحديات القائمة. املالئمة من أجل التصديوتعليمهم تتسم باحلداثة وتوفر التوجيهات 

ه احلادية والتسعني إىل اللس التنفيذي يف دورت ١٩٧٦وتُقدَّم الدراسة األولية ملدى مالءمة مراجعة توصية عام  - ٦
املعدلة املتعلقة بالتعليم التقين واملهين  ٢٠٠١بعد املائة بالتزامن مم الدراسة األولية ملدى مالءمة مراجعة توصية عام 

(اجلزء الثالث)). وقد أُعدت كال الدراستني بطريقة تعرب عن منظور التعلم مدى احلياة للجميم،  ٢٠م ت/١٩١(الوثيقة
عنه يف "إطار عمل بيليم" الذي اعتمده املؤمتر الدويل السادس لتعليم الكبار ويف وثيقة "توافق اآلراء على النحو املعرب 

 ).٢٠١٢يف شنغهاي" الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث بشأن التعليم والتدريب يف الال التقين واملهين (

 الكبار الخاصة بتنمية تعليم ١٩٧٦مدى مالءمة مراجعة توصية عام  -ثانياً 

، شهد العامل عدة حتوالت. فمن ١٩٧٦طوال السنوات الست والثالثني املا ية، أي منذ اعتماد توصية عام  - ٧
خصائص عصرنا اليوم أنه يتسم بالعوملة، وبسرعة التطور العلمي والتكنولوجي، واألزمة املالية األخرية، والتحوالت 

ني السكان، واهلجرة والتوسم العمراين، والتهديدات اليت حتيق بالسالم الدميغرافية ، وتزايد أعداد األشخاص املسنني ب
اً يف صفوف البالغني من الشباب، تأثرياً سلبي ال سيماواألمن، والتغريات املناخية احلادة. كما أن للنسب العالية للبطالة، و 

ميم خارج إطار التعليم النظامي بغية على رفاه البلدان. وتدعو هذه التحديات الدول األعضاء إىل توفري فرص التعلم للج
 تنمية مهارات وكفاءات أكثر تعقيًدا.

وقد أدت هذه التحديات اجلديدة إىل ظهور تطورات جديدة يف جمال التعليم مما يسفر عن تزايد متطلبات تعليم  - ٨
الكبار وتعليمهم يزّود  تعلم"دولة، أن  ١٤٤الكبار. وقد أكدت الدول األعضاء اليت وقعت "إطار عمل بيليم"، وعددها 

الناس باملعرفة والقدرات واملهارات والكفاءات والقيم الالزمة ملمارسة وتعزيز حقوقهم وامتالك زمام مصائرهم. كما أن 
ال بد منه لإلسهام يف حتقيق ارنصاف واالستيعاب، واملساعدة على ًا حامسًا تعلم الكبار وتعليمهم يشكالن عنصر 

". لكن جمال جمتمعات قائمة على املعرفة تتسم بارنصاف والتسامح والقدرة على االستدامة ختفيف وطأة الفقر وبناء
تعلم الكبار وتعليمهم يبقى هّشاً، ويتطلب املزيد من الدعم املفاهيمي والسياسي من أجل تعزيز اهلياكل التنظيمية وتوفري 

 نية.متويل منتظم وتوثيق ُأصر التعاون الفعال بني مجيم األطراف املع
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فينبغي أن تتضمن التوصية املعدلة اخلاصة بتنمية تعليم الكبار التعبري عن هذه التطورات والتحديات، مم مراعاة  - ٩
نتائج كل من املؤمتر الدويل الرابم واخلامس والسادس لتعليم الكبار، بار افة إىل اُألطر األخرى ذات الصلة واليت ميثل 

 يندرج  من نظام كلي وشامل للتعلم مدى احلياة.اً حمورياً فيها تعلم الكبار وتعليمهم عنصر 

كما ينبغي أن تعّرب الصيغة املعدلة بشكل وا ح عن الدور احملوري للتعلم مدى احلياة يف التصدي للتحديات  -١٠
غة على دور العاملية املتمثلة يف احلد من الفقر وتوفري الوظائف وحتقيق تنمية جامعة ومستدامة. وينبغي أن تؤكد هذه الصي

حمو األمية باعتبارها دعامة ال غىن عنها متّكن الناس من االنتفاع بفرص التعلم يف مجيم مراحل سلسلة التعلم املتواصل، 
احملورية  االسرتاتيجياتومن بناء قدراجم لابة التحديات املتغرية األشكال يف احلياة. كما ينبغي أن تسلط الضوء على 

لدى العديد من الدول األعضاء يف خمتلف أحناء العامل وتسعى إىل إرساء �وج خاصة بالتعليم اليت حتظى باألولوية 
والتدريب والعمالة تتسم باملزيد من التكامل، مبا يف ذلك االعرتاف بشهادات التعلم غري النظامي وغري الرمسي وإقرارها 

 واعتمادها، والتعليم والتدريب يف الال التقين واملهين.

ينبغي أن يتم تأمني املسامهة املتميزة اليت يقدمها تعلم الكبار وتعليمهم إىل النظم التعليمية يف الدول األعضاء و  -١١
وأن حيظى باالعرتاف، مبا يف ذلك يف الاالت املستعر ة من قبيل الصحة، ومحاية البيئة، واألمن الغذائي، واملمارسة 

ية االقتصادية واالجتماعية، وتغري املناخ، وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، الدميقراطية للمواطنة واملشاركة، وارنتاج
 وثقافة السالم، والتحوالت الدميغرافية.

مصطلحات جتاوزها الزمن. فبعض املصطلحات صارت اليوم "خاطئة من الناحية  ١٩٧٦وتتضمن توصية عام  -١٢
وأكثر  وإن من شأن وثيقة أقل طوالً  لوثيقة تعترب طويلة وغري عملية.السياسية" وال تراعي االعتبارات اجلنسانية. كما أن ا

أن تؤدي دورها كوثيقة تقنينية بشكل أكثر فعالية وأن تيسر عملية رصد تنفيذها. كما ينبغي أن تشري إىل الوثائق اً حتديد
املتعلقة (مثل التوصية املعدلة التقنينية اليت و عتها أو ستضعها اليونسكو بالشراكة مم املنظمات الدولية وارقليمية 

العرتاف بشهادات التعلم غري النظامي وغري الرمسي بالتعليم التقين واملهين، وإطار عمل بيليم، والتوجيهات املتعلقة با
 وإقرارها واعتمادها)، وهو ما سيعزز قدرجا على التكيف مم السياقات املختلفة ومم التغريات عرب الزمن.

يذ التوصية املعدلة من خالل رصد تطبيق إطار عمل بيليم باستعمال اآلليات املوجودة، من وسيجري رصد تنف -١٣
  التقرير العاملي عن تعلم الكبار وتعليمهم.قبيل آلية إعداد التقارير عن كل ثالث سنوات من أجل إصدار 
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 ١٩٧٦عام  العملية المقترحة لمراجعة توصية -اً ثلثا

العملية باالستناد إىل االستعراض الذي قام به اجتماع اخلرباء وإىل  ١٩٧٦توصية عام من املزمم أن تتم مراجعة  -١٤
التشاورية على ارنرتنت، مم األخذ بعني االعتبار املسائل والتوجهات العاملية يف جمال تعليم الكبار كما وصفها التقرير 

 ف املشاورات مم األخصائيني واملنظمات املعنية.عن تعلم الكبار وتعليمهم، وذلك مم اعتماد �ج تشاركي وتكثيالعاملي 

وبغية تقليص التكاليف وتعزيز سبل التآزر إىل أقصى حد ممكن، سوف تنتفم العملية التشاورية بعملية إعداد  -١٥
. ٢٠١٥التقارير عن كل ثالث سنوات من أجل إعداد ارصدار القادم من التقرير العاملي عن تعلم الكبار وتعليمهم لسنة 

ستستفيد كذلك من عمليات أخرى ذات صلة، مثل النقاشات اليت تتناول مكانة املهارات والكفاءات والتعلم مدى احلياة و 
، والتعليم من أجل التنمية املستدامة، ٢٠١٥يف جدول األعمال الدويل اخلاص بالتعليم والتنمية لفرتة ما بعد عام 

 املتعلقة بالتعليم التقين واملهين.املعدلة  ٢٠٠١لى توصية عام واملشاورات بشأن إمكانية إدخال تعديالت جديدة ع

وبار افة إىل اجتماعات التشاور النظامية، ينّص النظام اخلاص بالتوصيات املوجهة إىل الدول األعضاء  -١٦
 ٥و ٤ألحكام الفقرتني ًا من املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي، وطبق ٤عليها يف الفقرة وباالتفاقيات الدولية املنصوص 

هلذا النظام اخلاص، على أن يُعرض التقرير النهائي الذي يتضمن مشروع نص أو أكثر على جلنة خاصة  ١٠من املادة 
) ما مل يقرر املؤمتر العام خالف ذلك. ٢تتكون من خرباء فنيني وقانونيني تعينهم الدول األعضاء (اجتماع من الفئة 

 حظي مبوافقة اللجنة لكي ينظر فيه املؤمتر العام.اً وتعرض اللجنة اخلاصة بدورها على الدول األعضاء مشروع

ة ونظراً للعملية التشاورية الشاملة املزمم القيام با مم الدول األعضاء عمًال بذه ارجراءات، وبالنظر إىل القيود املالي -١٧
الراهنة، تدعو املديرة العامة الدول األعضاء إىل النظر يف أن توصي املؤمتر العام باختاذ قرار يقضي بعدم إنشاء جلنة خاصة 

 ة فعالة التكلفة وتتسم بالتجديد.لبحث التقرير النهائي، وبالقيام عو اً عن ذلك بإجراء مشاورات باستعمال وسائل بديل

 القرار المقترح –رابعاً 

 على  وء الوارد أعاله، قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد القرار التايل: -١٨

 إن اللس التنفيذي،

) التوصية اخلاصة بتنمية تعليم ١٩٧٦بأن املؤمتر العام اعتمد يف دورته التاسعة عشرة (نريويب،  إذ يذّكر - ١
 الكبار،

اخلاصة  ١٩٧٦على احلاجة إىل مراجعة وحتديث توصية عام اً ويؤكد جمدد ١٣م/٣٦بالقرار  ويذّكر كذلك - ٢
بتنمية تعليم الكبار بغية تضمينها ارشارة إىل التحديات التعليمية والثقافية والسياسية واالجتماعية 

 ،جديداً اً واالقتصادية املعاصرة املبينة يف "إطار عمل بيليم"، ومنح تعزيز تعليم الكبار زمخ
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(اجلزء الثاين) اليت تتضمن الدراسة األولية للجوانب التقنية والقانونية ملدى  ٢٠م ت/١٩١الوثيقة  وقد درس - ٣
 ،١٩٧٦مالءمة مراجعة توصية عام 

 إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والثالثني للمؤمتر العام؛ يقرر - ٤

در  يدعوو  - ٥
ُ
(اجلزء الثاين) مرفقة  ٢٠م ت/١٩١جة يف الوثيقة املديرة العامة إىل تقدمي الدراسة األولية امل

 مبالحظات وقرارات اللس التنفيذي ذات الصلة إىل املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني؛

بعدم إنشاء جلنة خاصة ًا ، بـأن يتخذ قرار ١٩٧٦املؤمتر العام، يف حال قرر مراجعة توصية عام  يوصيو  - ٦
لذي حيتوي على مشروع نص أو أكثر، وإمنا القيام عو ًا عن ذلك بتوجيه الستعراض التقرير النهائي ا

 طلب إىل املديرة العامة بأن تستشري الدول األعضاء باستعمال خمتلف التدابري الفعالة التكلفة.

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون احلاديةالدورة 

191 EX/20 Part III 
 الثالثالجزء  ٢٠م ت/١٩١ 
  
 ٢٨/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٠٢البند 

 التقنينية الوثائقتطبيق 

 الثالث الجزء

 دراسة أولية عن الجوانب التقنية والقانونية
 إدخال المزيد من التعديالت استصوابالمتعلقة بمدى 

 الخاصة بالتعليم التقني والمهني المعدلة ٢٠٠١على توصية عام 

 الملخص

النظام الداخلي فيما يتعلق بالتوصيات املوجهة إىل الدول األعضاء  من ٣املادة  بأحكام عمالً 
امليثاق  منمن املادة الرابعة  ٤واالتفاقيات الدولية املشمولة بالشروط الواردة يف الفقرة 

دراسة  ، تقدم املديرة العامة إىل اللس التنفيذي (ثالثاً  ٢٤م ت/١٩٠بالقرار  التأسيسي، وعمالً 
استصواب إدخال املزيد من التعديالت على ملدى  بشأن اجلوانب التقنية والقانونيةمتهيدية 
واذا سيمكن اللس التنفيذي من  .التقين واملهين بالتعليمة املعدلة اخلاص ٢٠٠١عام توصية 

ل يف جدو اذه املسألة  والبت فيما إذا كان ينبغي إدراجحظاته وقراراته يف اذا الشأن تقدمي مال
 األعمال املؤقت للدورة السابعة والثالثني للمؤمتر العام.

املعتمدة  ٥م/٣٦الوثيقة  وسوف تغطى اآلثار املالية واإلدارية املرتتبة على اذه الوثيقة يف إطار
 .املقرتحة ٥م/٣٧والوثيقة 

 .٢٠: القرار املقرتح يف الفقرة اختاذاا املتوقم من اللس التنفيذي جراءاتاإل
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 الخلفية والتطورات الحديثة - أوالً 

: ، ومهالتدريب يف الال التقين واملهينالتعليم واب نيصتالتقنينيتني اخلاتطبيق الوثيقتني رصد  مسؤوليةاليونسكو  توىلت - ١
يشار إليها و ( التقين واملهيناملعدلة املتعلقة بالتعليم  ٢٠٠١توصية عام و  التقين واملهين،تعليم بشأن ال ١٩٨٩اتفاقية عام 

املؤمتر الدويل  لىعسنتني بعد مضي  ١٩٨٩اقية عام ف . وقد اعتمدت ات"املعدلة ٢٠٠١توصية عام " فيما يلي باسم
يف الدورة   . وقد اعتمدت التوصية أصالً ١٩٨٧(برلني،  التعليم والتدريب يف الال التقين واملهينبشأن حتسني وتنمية 

، يف أعقاب املؤمتر الدويل ٢٠٠١عام ًا جمدد مث ١٩٧٤ . وعدلت عام ١٩٦٢الثانية عشرة للمؤمتر العام لليونسكو (
أمانة ترصد ، ملؤمتر العاماالصادر عن  ٨٧م/٣٤القرار ب عمالً و   .١٩٩٩(سيول،  التقين واملهينالتعليم  بشأن الثاين

لرصد تنفيذ اتفاقيات وتوصيات لإلجراء احملدد املتعدد املراحل ًا وفقذلك توصية على سبيل األولوية، و اذه الاليونسكو 
   .(أوالً  ٣٥م ت/١٧٧القرار آلية مؤسسية خمصصة هلذا الغرض (اليونسكو اليت مل توفر هلا أي 

ملا تنص عليه اسرتاتيجية اليونسكو اً تأثري الوثيقتني التقنينيتني، وفق ، أجريت دراسة مستقلة بشأن٢٠١١ويف عام  - ٢
اً دولة عضو  ١٧ دواعي تصديق نظرت بصفة خاصة يفف ، ٢٠١٥-٢٠١٠( لتعليم والتدريب يف الال التقين واملهينل

، طلب اللس التنفيذي جلزء الرابما ٢٠م ت/١٨٧نتائج الدراسة املعروضة يف الوثيقة  حصفولدى  فقط على االتفاقية.
 ، أيار/مايوشنغهاييف املؤمتر الدويل الثالب بشأن التعليم والتدريب يف الال التقين واملهين (من املديرة العامة أن تدرج 

وقد  تدريب يف الال التقين واملهين.يقتني التقنينيتني املتعلقتني بالتعليم والالوث   مناقشة ملضمون وجدوى ونطاق٢٠١٢
" النظر يف جدوى اتفاقية التعليم التقين واملهين ـــاملديرة العامة بـاملذكور الذي اعتمده املؤمتر  "شنغهايتوافق آراء "أوصى 

حتمال إعداد وثائق تقنينية ومدى انتشارمها، متهيداً ال  ٢٠٠١بالتعليم التقين واملهين (  والتوصية املعدلة اخلاصة ١٩٨٩(
 جديدة أو معدلة تواكب العامل املتغري".

وتطورات أخرى حديثة يف اذا الال،  "شنغهايتوافق اآلراء يف "الدراسة املستقلة، وتوصية  ستنتاجاتاوبناء على  - ٣
ستقبل القرار اخلاص مباملعدلة ويؤجل يف الوقت نفسه  ٢٠٠١دل توصية عام اقرتحت األمانة على اللس التنفيذي أن يع

  من املديرة العامة أن تقدم إليه دراسة أولية (ثالثاً  ٢٤م ت/١٩٠قراره . وطلب اللس التنفيذي يف ١٩٨٩اتفاقية عام 
 املعدلة. ٢٠٠١بشأن اجلوانب التقنية والقانونية املتعلقة مبدى استصواب إدخال املزيد من التعديالت على توصية عام 

ض فيه الدراسة األولية بشأن مدى عرَ الدراسة األولية على اللس التنفيذي يف الوقت نفسه الذي تُ ض اذه عرَ ُـ وت - ٤
 . وقد مت إعداد كل من لثاينااجلزء  ٢٠م ت/١٩١( بتنمية تعليم الكباراخلاصة  ١٩٧٦استصواب تعديل توصية عام 

الدورة  الذي اعتمد يف تعبري عنه يف إطار عمل بيليمالدراستني األوليتني من منظور التعلم مدى احلياة للجميم، كما مت ال
الصادر عن املؤمتر الدويل الثالب  نغهايش يف راءاآل  وكذلك يف توافق ٢٠٠٩تعليم الكبار (لاملؤمتر الدويل  السادسة من

  .٢٠١٢بشأن التعليم والتدريب يف الال التقين واملهين (
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 ات صلة بالموضوعذأطر قانونية دولية أخرى  -اً ثاني

 شأن التوجيهب ١٩٧٥اتفاقية عام  ما يلي: الصادرة عن منظمة العمل الدوليةباملوضوع وتضم الوثائق ذات الصلة  - ٥
املهين  لتوجيهلوبرامج سياسات  طالب الدول املصدقة عليها بأن تضمتنمية املوارد البشرية، اليت تاملهين والتدريب املهين يف 

  ٢٠٠٠عام يب املوارد البشرية وتنميتها املعتمدة يف الدورة الثامنة والثمانني (النتائج املتعلقة بتدر و والتدريب املهين؛ 
أن تنمية املوارد البشرية وتدريبها يساعدان األفراد يف احلصول على عمل الئق للمؤمتر الدويل للعمل، اليت أكدت 

 ."والتعلم مدى احلياة ة: التعليم والتدريبتنمية املوارد البشري شأنب ٢٠٠٤توصية عام "واإلفالت من الفقر والتهميش؛ و

شأن ب ١٩٦٠عام وتوصية اتفاقية  التالية: ، وايصدرت عن اليونسكو باملوضوع صلة اتذ واناك وثائق أخرى - ٦
اخلاصة بتنمية تعليم  ١٩٧٦؛ وتوصية عام أوضاع املعلمني شأنب ١٩٦٦عام  التعليم؛ وتوصية جمال التمييز يف مكافحة

 .حالياً  ستعراضهااري جياالعرتاف باملؤاالت يف التعليم العايل، اليت الكبار؛ واالتفاقيات اإلقليمية بشأن 

 المعدلة ٢٠٠١مدى استصواب إدخال المزيد من التعديالت على توصية عام  -اً ثالث

وعلى  يف الال التقين واملهين، التعليم والتدريبأحناء العامل بإضفاء األولوية على   شىتيفتقوم عدة حكومات  - ٧
أن  يدبنطاق أوسم تنمية املهارات باعتباراا اسرتاتيجية أساسية ملعاجلة بطالة الشباب وتعزيز التنمية اجلامعة واملستدامة. 

 إنف .الوقائم الراانةو ، فجوة بني مضمون الوثائق التقنينية احلالية لثالبااجلزء  ٢٤م ت/١٩٠اناك، كما ورد يف الوثيقة 
 ونقص فرص، واناك تزايد يف مشاعر القلق حيال بطالة الشباب، تكنولوجية سريعة جتري حالياً غرافية و حتوالت دميو 

العمل، وأوجه الالمساواة مبا يف ذلك الالمساواة بني اجلنسني، والسالم، والتنمية املستدامة. وتدعو اذه احلقائق إىل 
 تدريب، والعمالة من منظور التعلم مدى احلياة.اعتماد �وج متكاملة حيال جماالت السياسة العامة مثل التعليم، وال

، "العمل للشباب رصف"و، "التعليم والتدريب يف الال التقين واملهين ختضري"واناك جداول أعمال جديدة مثل  - ٨
لتعلم ، وخباصة يف أفريقيا. وينطوي ا"تنمية املهارات التقنية واملهنية"وتطورات مفهومية اامة مثل  "الشباب شاركةم"و

قطاع التعليم والتدريب   شىت أقساميفض لتنمية املهارات والكفاءات بعد مستعرِ  مدى احلياة للجميم بصورة متزايدة على
  بدعم من نظم التنمية املهنية مدى احلياة.

ديد حتالتعليم والتدريب يف الال التقين واملهين إىل حتقيق حتوالت عميقة يف دعا املؤمتر الدويل الثالب بشأن و  - ٩
يف الال التقين واملهين وحوكمته، ومتويله، وتنظيمه. وأكدت الدورة اليت عقدت بشأن مراجعة الوثائق  التعليم مفاايم

عملية التحديب، واقرتحت مراجعة التوصية التقنينية املتعلقة بالتعليم يف الال التقين واملهين أن اذه الوثائق ستستفيد من 
بغية إيالء املزيد من االاتمام للطلب على التعليم يف الال التقين واملهين، وحتقيق املزيد من الرتكيز على التعلم مدى 

 احلياة.
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وتنفيذاا يف  لواقعة على رسم السياساتااآلثار املعدلة على  ٢٠٠١ميكن أن يركز النص املعدل لتوصية عام و  -١٠
ض للتعليم يف الال التقين واملهين عناية خاصة، إضافة إىل دور الشركاء الدول األعضاء. ويستحق الطابم املستعرِ 

 نجزاتماالجتماعيني، والقطاع اخلاص، والتمم املدين، مثل منظمات الشباب. وميكن للنص أن يأخذ يف احلسبان 
لتدريب يف الال التقين واملهين، واملكانة املرموقة للتعليم والتدريب يف الال التقين اسرتاتيجية اليونسكو اخلاصة بالتعليم وا

الدولية للتنمية  اإلمنائية واألاداف خلططاسبل العيش يف لتأمني و  لالزمة للحصول على عملاوتنمية املهارات  واملهين
 ، واحلاجة إىل تعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميم. ٢٠١٥الناشئة بعد عام 

أوجز وأدق.  عديلها حبيب تصبحت، وتيسري رصداا، ميكن قنينيةتتوصية أشد فعالية بوصفها وثيقة وحىت تكون ال -١١
 . وبغية حتسني قابلية مالءمتها ٢٠١١( التوصية مم التصنيف الدويل املقنن للتعليم وينبغي أن تتالءم عمليات مراجعة

 أيضاً جيوز و  وثائق اليونسكو ومبادئها التوجيهية. إىل كنها االستنادميملختلف السياقات والتحوالت على مر السنني، 
 مالءمة اذه املبادئ التوجيهية مم خمتلف السياقات وحتديثها حبسب االقتضاء.

اليت ما زالت جمدية للتطوير املقبل للتعليم  ١٩٨٩ تفاقية عامامبادئ  ٢٠٠١وسرياعي تعديل التوصية املعدلة لعام  -١٢
التعديالت ، مثل أي تعديالت للتوصية الوثائق التقنينية األخرى حتديداً والتدريب يف الال التقين واملهين. وسرتاعي 

بشأن تنمية تعليم الكبار، وكذلك اإلعداد احملتمل لوثيقة تقنينية عاملية خاصة بالتعليم العايل.  ١٩٧٦ عام املمكنة لتوصية
حبيب اً والتعلم مدى احلياة بعضها بعضيف الال التقين واملهين بالتعليم والتدريب  ةوينبغي أن تكمل خمتلف الوثائق اخلاص

 القضايا املعاصرة بطريقة منسجمة. تسىن هلا تبادل التعزيز ومعاجلةي

املستخلصة من تنفيذ الوثائق  إىل الدروسًا لتوصية، واستنادا قرارًا حمتمًال باعتماد تعديل املؤمتر العام ختاذابعد  -١٣
 ومواصلة املناقشة مم مجيم الدول األعضاء، والشركاء، واخلرباء بالتعليم والتدريب يف الال التقين واملهينالتقنينية املتعلقة 

لتعليم والتدريب يف الال اتقنني  مسألة لنظر يفا إىل مدعوتان  لليونسكوفإن اهليئتني الرئاسيتنييف اذا الال،  الوطنيني
وعالقتها بأطر  ١٩٨٩يف مستقبل اتفاقية عام اً ، وحتديدمل اذه املسألة على الصعيد الدويلجم والتفكري يف التقين واملهين

 ، فإن رصد الوثيقتني التقنينيتني املتعلقتني (ثالثاً  ٢٤م ت/١٩٠بالقرار  . وعمالً بالال ذاته صلة اتذقانونية أخرى 
 التعديل احملتمل لنصيهما. يثما جيرير يؤجل  بالتعليم والتدريب يف الال التقين واملهين

 المعدلة ٢٠٠١ عام المقترحة لتعديل توصيةيات العمل -اً رابع

إىل الدول األعضاء  املوجهة التوصياتب خلاصاالقانونية اليت ينص عليها النظام الداخلي  باإلضافة إىل املشاورات -١٤
امليثاق التأسيسي، ستجري املديرة العامة مشاورات  لرابعة منامن املادة  ٤الفقرة  ملنصوص عليها يفاواالتفاقيات الدولية 

مثل املنظمات اإلقليمية  ملعنيةاتعليقات ومالحظات من مجيم الدول األعضاء ومن غرياا من األطراف الفاعلة  تلتمسو 
المية مم مجيم اخلرباء الوطنيني القانونيني والتقنيني. وستعقد اجتماعات إعوالدولية، وخباصة منظمة العمل الدولية، و 

و ركز اليونسكمالدول األعضاء، وسيشارك خرباء التعليم والتدريب يف الال التقين واملهين يف املشاورات من خالل شبكة 
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وستعىن املشاورات يف املراحل األوىل بنطاق التعديالت املمكن . يونيفوك الدويل للتعليم والتدريب يف الال التقين واملهين (
 قدمة.إدخاهلا على الوثيقة، بينما ستعىن بصياغة النص املعدل يف املراحل املت

على فإ�ا ستعتمد  لتكاليف،ااملعدلة فعالة من حيب  ٢٠٠١وحىت تكون عملية التشاور بشأن تعديل توصية عام  -١٥
املؤمترات عن بعد، عقد ، مبا يف ذلك عمليات االستقصاء عرب اإلنرتنت، و  املقام األوليفاالتصاالت اإللكرتونية 

، وكذلك االجتماعات يف الال التقين واملهين مركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدريبواملناقشات عرب اإلنرتنت بإشراف 
 اإلعالمية واجتماعات اخلرباء. 

لتعليم والتدريب يف الال من األعمال اليت تقوم با املنظمة يف إطار اسرتاتيجية اًا وستستفيد عملية املشاورة أيض -١٦
لتعليم والتدريب يف الال اديد مفاايم حت ، مبا يف ذلك األنشطة اخلاصة مبواصلة ٧م ت/١٩١(الوثيقة  التقين واملهين
لتعليم عامل العمل، وتطوير اإلحصاءات الوطنية والدولية واملؤشرات اخلاصة بال لالزمةاوتنمية املهارات  التقين واملهين

 الكفاءات.ب  االعرتافيفودة اجل، وضمان والتدريب يف الال التقين واملهين

اً ر إىل احلد األقصى، سرتتبط عملية التشاور مفصليوبغية ختفيض التكاليف إىل احلد األدىن وزيادة أشكال التآز  -١٧
م مدى احلياة وستستفيد منها، مثل املناقشات بشأن املهارات، والكفاءات، والتعلّ  عنية بالال ذاتهمبعمليات أخرى اً أيض
ستدامة، ، والتعليم من أجل التنمية امل٢٠١٥واألاداف الدولية اخلاصة بالتعليم والتنمية لفرتة ما بعد  خلططايف 

اتفاقية عاملية وضم  احتمال بشأن تنمية تعليم الكبار، وكذلك ١٩٧٦توصية عام تعديل  ملتعلقة باحتمالاواملشاورات 
 بشأن التعليم العايل.

أنه ما مل يقرر  من النظام الداخلي تنصان على ١٩،٥و  ١٠،٤، فإن املادتني لنظاميةاوباإلضافة إىل املشاورات  -١٨
ينبغي أن يقدم إىل جلنة خاصة تتألف  الذي يتضمن مشروع نص أو أكثر خلتامياالتقرير  الف ذلك، فإناملؤمتر العام خ

 . وتقدم اذه اللجنة بدوراا إىل الدول لثانيةامن خرباء تقنيني وقانونيني تعينهم الدول األعضاء (اجتماع من الفئة 
 العام.حظي مبوافقتها، وذلك بدف مناقشته يف املؤمتر اً األعضاء مشروع

اذا النظام،  وجبمبمم الدول األعضاء اليت أجرتا عملية التشاور الشاملة  وإذ تضم املديرة العامة يف اعتباراا -١٩
عدم وتضم نصب عينيها القيود املالية احلالية، فإ�ا تدعو الدول األعضاء إىل النظر يف أن توصي املؤمتر العام بأن يقرر 

باستخدام وسائل بديلة فعالة  ، عوضًا عن ذلك،إجراء املشاورات، و خلتامياالتقرير  ملعنية بدراسةااللجنة اخلاصة  إنشاء
  من حيب التكاليف ومبتكرة.
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 القرار المقترح - خامساً 

 :على النحو التايل يصاغ نصه وعلى ضوء ما سبق، قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد قرار -٢٠

 إن اللس التنفيذي،

التقنية والقانونية  عن اجلوانب اليت تقدم الدراسة األولية لثالبااجلزء  ٢٠م ت/١٩١الوثيقة  وقد درس - ١
ة بالتعليم اصاملعدلة اخل ٢٠٠١توصية عام  إدخال املزيد من التعديالت على استصواباملتعلقة مبدى 
 ،التقين واملهين

الوثائق  م مراعاةم، ة بالتعليم التقين واملهيناصاخلاملعدلة  ٢٠٠١توصية عام تعديل  رورةضعن  اً جمدد يعرب - ٢
على الوثائق  يف الوقت الراان احملتملة اليت جيري إدخاهلا التعديالت، و باملوضوع نونية الدولية ذات الصلةالقا

، واالجتااات ٢٠١٥واألاداف الدولية اخلاصة بالتعليم والتنمية لفرتة ما بعد  اخلططو ، القانونية الدولية
التعليم بشأن  ، واملؤمتر الدويل الثالبالتعليم والتدريب يف الال التقين واملهين ديدة فيما خيصوالقضايا اجل

 ديثة؛احلتطورات غري ذلك من ال، و والتدريب يف الال التقين واملهين

، الدولية العمل منظمةشراكات مم منظمات أخرى معنية، مثل  عقد يف بالنظر املديرة العامة يوصيو  - ٣
الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك شبكة على  ملعنيةا واملنظمات املعنيني مم اخلرباء بالتشاورو 

، بشأن نطاق ومضمون (يونيفوك  مركز اليونسكو الدويل للتعليم والتدريب يف الال التقين واملهين
 املعدلة املتعلقة بالتعليم التقين واملهين؛ ٢٠٠١على توصية عام  ليت حيتمل إدخاهلااتعديالت ال

 إدراج اذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والثالثني للمؤمتر العام؛ قرريو  - ٤

 األولية عن اجلوانبالدراسة السابعة والثالثني  ملؤمتر العام يف دورتهااملديرة العامة إىل أن تقدم إىل  عويدو  - ٥
، ة بالتعليم التقين واملهيناصاملعدلة اخل ٢٠٠١توصية عام  تعديالت على سألة إدخالملالتقنية والقانونية 

 ؛ملتصلة باا، وقراراته عليها مشفوعة مبالحظات اللس التنفيذي وتعليقاته

 الذي حيتوي على خلتامياالتقرير  عنية باستعراضمجلنة خاصة  أليفتيقرر عدم بأن  املؤمتر العام يوصيو  - ٦
من ن يطلب وأاملعدلة،  ٢٠٠١تعديل توصية عام ب  حال اعتماد قرار يقضييف، نص أو أكثر مشروع

فعالة من حيب التدابري العدد من  أن تستشري الدول األعضاء من خالل ، عوضًا عن ذلك،املديرة العامة
 .لتكاليفا

 
 طبعت اذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون احلاديةالدورة 

191 EX/20 Part V 
 الخامسالجزء  ٢٠م ت/١٩١ 
  
 ٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٠٢البند 

 التقنينية الوثائقتطبيق 

 الخامس الجزء

 تقرير عن تطبيق التصنيف الدولي المقنن للتعليم (إسكد)

 الملخص

نسخة املنقحة املنجز منذ اعتماد ال، تقّدم هذه الوثيقة تقريرًا عن العمل ١١م/٣٦عمًال بالقرار 
التصنيف الدويل املقنن . و )٢٠١١(إسكد  ٢٠١١لعام من التصنيف الدويل املقنن للتعليم 

متفق عليه دوليًا يتيح مجع اإلحصاءات التعليمية القابلة للمقارنة بني عدة  إطارهو للتعليم 
قيق جمموعة واسعة من األهداف بلدان وإبالغها لرصد التقدم احملرز على الصعيد القطري يف حت

 املتعلقة بالسياسات التعليمية، منها أهداف التعليم للجميع واألهداف اإلمنائية لأللفية.

  .أو إدارية أي آثار مالية البند اهذ لىرتتب عت الو 

 .١٠رة رتح يف الفقاإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املق

 
إىل  التصنيف الدويل املقنن للتعليماملديرة العامة إىل تقدمي تقرير مرحلي عن  ١١م/٣٦املؤمتر العام يف القرار  دعا - ١

اللس التنفيذي يف دورته احلادية والتسعني بعد املائة، وتقدمي التقرير املرحلي هذا فيما بعد مرة كل سنتني. ومبوجب القرار 
) وطلب مراجعة ميادين ٢٠١١ إسكد( التصنيف الدويل املقنن للتعليماملنقحة من  عينه، اعتمد املؤمتر العام النسخة

من أجل وضع تصنيف جديد يُعرض على املؤمتر  ١٩٩٧لعام  التصنيف الدويل املقنن للتعليمالتعليم والتدريب احملددة يف 
لعام  التصنيف الدويل املقنن للتعليمطبيق العام يف إحدى دوراته املقبلة العتماده. ويغطي هذا التقرير األعمال املنجزة لت

، مبا يف ذلك توفري التدريب للدول األعضاء، وإعداد دليل عملي، وإعادة صياغة االستبيانات االستقصائية اليت ٢٠١١
 ترتكز على تصنيف إسكد، واستعراض ميادين التعليم احملددة يف هذا التصنيف.
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 ٢٠١١ لعام التصنيف الدولي المقنن للتعليمتطبيق 

املعلوم أن أي تصنيف جديد يُعتمد يستلزم فرتة طويلة نسبيًا لفهمه وتكييفه على الصعيدين الوطين والدويل  من - ٢
قبل أن يتسىن للبلدان الشروع يف إبالغ البيانات وفقًا لإلطار اجلديد. فالبلدان حتتاج إىل فهم التعديالت املدخلة على 

امج واملؤهالت التعليمية الوطنية حسب تصنيف إسكد اجلديد؛ التصنيف وتقييمها؛ وحتديث اخلرائط اخلاصة بالرب 
وتكييف االستقصاءات واالستبيانات ومواءمة نظمها اخلاصة بإبالغ البيانات. ويتوىل معهد اليونسكو لإلحصاء مع 

التعاون منظمة و  مكتب اإلحصاء للجماعات األوروبيةالشريكني اللذين يتعاون معهما جلمع البيانات التعليمية، ومها 
، مسؤولية توفري ما يلزم من إرشادات ومواد دعم ملستخدمي تصنيف إسكد، وتقدمي والتنمية يف امليدان االقتصادي

التدريب والدعم يف جمال بناء القدرات إىل البلدان املعنية. وإضافًة إىل ذلك، يتعني تكييف االستقصاءات واالستبيانات 
ارخيية ومراجعتها كلما كان ذلك ممكنًا للحفاظ على اتساق السالسل الزمنية الدولية واستعراض سلسلة البيانات الت

املستخدمة لوضع تقديرات املؤشرات الرئيسية. وسعيًا إىل تأمني الوقت الكايف هلذه األعمال التحضريية، اختذ معهد 
قرارًا مشرتكاً  يدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية يف املو  مكتب اإلحصاء للجماعات األوروبيةاليونسكو لإلحصاء و 

قبل  ٢٠١١لعام إسكد تصنيف يقضي بعدم استهالل الموعة األوىل من االستقصاءات التعليمية الدولية املستندة إىل 
. ويعرب املعهد عن امتنانه حلكومة اليابان اليت تساعد يف متويل أنشطة التكييف هذه بالتعاون املباشر مع ٢٠١٤عام 

البلدان املعنية، وللجهات املاحنة األخرى اليت تسهم يف التمويل األساسي للمعهد وتدعم بذلك أعمال التطوير الالزمة يف 
 مقر املعهد مبونرتيال.

يف تقدمي التدريب وغري ذلك من أشكال الدعم  ٢٠١١عهد اليونسكو لإلحصاء منذ تشرين الثاين/نوفمرب وشرع م - ٣
ملساعدة البلدان على تكييف نظمها اخلاصة بإبالغ بيانات التعليم مع اإلطار اجلديد للتصنيف الدويل املقنن للتعليم. 

آسيا إسكد يف الدول األعضاء باملنطقة العربية، و  ونُظِّمت عدة حلقات عمل إقليمية تضمنت عنصرًا خاصًا بتصنيف
، وجنوب وغرب آسيا. وحبلول �اية عام فريقياأوشرق ، وشرق آسيا، وأمريكا الالتينية والكارييب، وجنوب الوسطى
، ستكون كل البلدان قد حصلت على فرصة املشاركة يف حلقة عمل إقليمية لالطالع على النسخة املنقحة ٢٠١٣

منظمة التعاون وملناقشة اخلرائط الوطنية بالتفصيل. وستشارك الدول األعضاء يف االحتاد األورويب أو يف  لتصنيف إسكد
منظمة التعاون و  مكتب اإلحصاء للجماعات األوروبيةيف فعاليات مماثلة سيتوىل تنظيمها  والتنمية يف امليدان االقتصادي
 ، على التوايل.والتنمية يف امليدان االقتصادي

وإضافًة إىل ذلك، قام املستشارون اإلحصائيون التابعون ملعهد اليونسكو لإلحصاء والذين يعملون على الصعيد  - ٤
اإلقليمي ويف املكاتب اجلامعة يف أفريقيا والدول العربية وآسيا وأمريكا الالتينية بتوفري الدعم واإلرشادات على الصعيد 

منطقة من املناطق اليت يتبعون هلا، وذلك يف إطار عملهم املنتظم مع القطري لإلحصائيني والنظراء الوطنيني يف كل 
 البلدان املعنية.
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والعمل جاٍر يف معهد اليونسكو لإلحصاء إلعداد دليل عملي يتضمن جمموعة من اإلرشادات واألمثلة تتعلق  - ٥
بأن عملية إعداد هذا الدليل  بطرائق وضع اخلرائط للربامج واملؤهالت التعليمية الوطنية حسب تصنيف إسكد، علماً 

إال أنه حيتاج إىل مزيد من ، ٢٠١٢اسُتكمل املشروع األول للدليل يف �اية عام  وقدتتقدم بالسرعة املرجوة.  ال
منظمة التعاون و  مكتب اإلحصاء للجماعات األوروبيةعلى البلدان. وكان  االستعراض واملراجعة قبل أن يوزع الدليل

بصدد إعداد مبادئ توجيهية بشأن استخدام تصنيف إسكد يف االستقصاءات اليت جتريها  االقتصاديوالتنمية يف امليدان 
الدول األعضاء يف هاتني اهليئتني ولكنهما أعربا حديثًا عن رغبتهما يف التعاون مع معهد اليونسكو لإلحصاء إلعداد 

فرتض أن يضمن توافر ما يلزم من موارد مجيع بلدان العامل. وحيظى هذا النهج بالرتحيب ويُ  يشملدليل مشرتك 
 .٢٠١٣الستكمال الدليل يف عام 

مراجعة أداة مجع البيانات املستخدمة يف معهد اليونسكو لإلحصاء، وهي االستقصاء  ٢٠١٢ومتت يف عام  - ٦
مجع . والغرض من هذا االستقصاء هو ٢٠١١اخلاص بربامج التعليم الوطنية، وجرى تكييفها مع تصنيف إسكد لعام 

معلومات وصفية عن خصائب برامج التعليم الوطنية (شروا االلتحاق اا، ومدتا، ودرجة تعقيد حمتواها، وتوجهها، 
واملؤهالت الناجتة عنها) لتمكني البلدان من حتديث خرائط نظم التعليم الوطنية اخلاصة اا حسب تصنيف إسكد 

يف سبيل إبالغ البيانات اإلحصائية اليت تتعلق مثًال مبعدالت اجلديد. ويشكل حتديث هذه اخلرائط خطوة أوىل أساسية 
املنقحة يف أيار/مايو  وسُيستهل االستقصاء بصيغتهالقيد واخلرجيني واملعلمني والنفقات املرتبطة مبختلف مستويات التعليم. 

 .٢٠١٤انات يف عام كي يتسىن للبلدان استكمال خرائطها الوطنية قبل انطالق العملية العاملية جلمع البي  ٢٠١٣

، قام معهد اليونسكو لإلحصاء باستعراض االستقصاء التعليمي العادي ٢٠١٣وبداية عام  ٢٠١٢ويف أواخر عام  - ٧
اخلاص به ومبراجعته. ومتاشيًا مع اسرتاتيجية املعهد اجلديدة القاضية بتخفيف عبء إبالغ البيانات الذي يثقل كاهل 

ت اخلاصة ملختلف مناطق العامل على حنو أفضل، جيري إعداد استبيان "أساسي" أقل الدول األعضاء وحتديد االحتياجا
تفصيًال يتيح مجع البيانات الرئيسية الالزمة لرصد التقدم احملرز على الصعيد الدويل يف حتقيق جمموعة من األهداف 

استهالل هذا االستبيان يف آذار/مارس منها أهداف التعليم للجميع واألهداف اإلمنائية لأللفية. ومن املزمع  ،العاملية
تلبية االحتياجات اإلقليمية عن طريق إعداد وحدات قياسية إقليمية جديدة تتعلق مبوضوعات تكتسي  وجتري. ٢٠١٤

عدة وحدات قياسية إقليمية يف أفريقيا (جلمع البيانات  وأُتيحت حىت اآلنأمهية خاصة بالنسبة إىل خمتلف املناطق. 
) ويف أمريكا الالتينية والكارييب. ومن املقرر الثاين للتعليماالحتاد األفريقي عقد لتقدم يف حتقيق أهداف الالزمة لرصد ا

 يف آسيا ورمبا يف الدول العربية أيضاً. أخرىتوفري وحدات قياسية 

 ١٩٩٧لعام  التصنيف الدولي المقنن للتعليممراجعة ميادين التعليم المحددة في 

، ُأجري استعراض ٢٠١١ تصنيف الدويل املقنن للتعليم لعاماملضطلع اا لدعم تطبيق ال إىل جانب األنشطة - ٨
وُأحرز تقدم جيد يف مراجعة هذا التصنيف. ومت إنشاء فريق  ١٩٩٧تصنيف إسكد لعام  يادين التعليم احملددة يفمل
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. ويتألف الفريق ٢٠١٢أيار/مايو استشاري تقين جديد لتوجيه عملية املراجعة، عقد أول اجتماع له يف مونرتيال، يف 
املركز ، و مكتب اإلحصاء للجماعات األوروبيةاجلديد من خرباء يف جمال التصنيف أو التعليم عّينهم شركاء من الوكاالت (

 فريق، ومنظمة العمل الدولية) أو اهليئات (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، و األورويب لتنمية التدريب املهين
)، فضًال عن خرباء من املناطق النامية (آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية). املعين بالتصنيفاتالتابع لألمم املتحدة اخلرباء 

 ويضم الفريق عشرة أعضاء يف الموع.

) استنادًا إىل ميادين التعليم احملددة يف تصنيف ISCED-Fووِضع تصنيف تدّرجي يتألف من ثالثة مستويات ( - ٩
يف عام  مكتب اإلحصاء للجماعات األوروبيةوتصنيف ميادين التعليم والتدريب الذي أعده  ١٩٩٧سكد لعام إ

. وقد أجرى أعضاء الفريق االستشاري التقين استعراضًا شامًال للتصنيف التدّرجي املذكور. ويف بداية شهر ١٩٩٩
شروع التصنيف باللغات اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية. شباا/فرباير، اسُتهلت بالربيد اإللكرتوين مشاورة عاملية بشأن م

وُدعيت مجيع الدول األعضاء إىل املشاركة يف هذه املشاورة. وطُلب من الوفود الدائمة لدى اليونسكو أن توزع 
افًة إىل ذلك، الوطنية. وإض اإلحصاءاالقرتاحات على مجيع الوزارات املعنية بالرتبية والعلوم والثقافة والعمل وعلى مكاتب 

، كما يتشاور عن طريق املعين بالتصنيفاتالتابع لألمم املتحدة فريق اخلرباء جيري معهد اليونسكو لإلحصاء مشاورات مع 
آذار/مارس  ٣١مع منظمات دولية وإقليمية أخرى. وآخر موعد لتقدمي التعليقات هو  جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية

عاملية، سُتعرض الصيغة النهائية لإلطار املنقح على املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني . وعند انتهاء املشاورة ال٢٠١٣
 العتمادها.

 القرار المقترح

 القرار التايل: اعتماديف  قد يرغب اللس التنفيذيبعد دراسة هذه الوثيقة،  -١٠

 إن اللس التنفيذي،

وتقرير اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات يف هذا  اخلامساجلزء  ٢٠ت/ م١٩١ الوثيقة وقد درس - ١
 الشأن،

 (إسكد)، التصنيف الدويل املقنن للتعليماملتعلق ب ١١م/٣٦بالقرار  وإذ يذّكر - ٢

 ؛٢٠١١لعام  نسخة املنقحة من التصنيف الدويل املقنن للتعليماعتماد ال بعدبالعمل املنجز  حييط علماً  - ٣

آخر عن العمل مرحليًا م إليه يف دورته السادسة والتسعني بعد املائة تقريرًا املديرة العامة إىل أن تقدّ  ويدعو - ٤
 .املنجز يف هذا الصدد

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه


	Part I
	Part II
	Part III
	Part V



