مشروع اتفاق بين
حكومة اإلمارات العربية المتحدة
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
بشأن المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي
العامل تحت رعاية اليونسكو (الفئة )2

إ ّن حكومة اإلمارات العربية املتحدة (املشار إليها فيما يلي باسم "احلكومة")،
ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (املشار إليها فيما يلي باسم "اليونسكو")،
إذ تأخذان بعني االعتبار القرار 32م 11/الذي وافق فيه املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة على إنشاء
املركز اإلقليمي للتخطيط الرتبوي يف اإلمارات العربية املتحدة حتت رعاية اليونسكو (الفئة ،)2

وتأخذان بعني االعتبار أيضا القرار3٧م ٩3/الذي وافق فيه املؤمتر العام لليونسكو على االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة

املعدَّلة ملعاهد ومراكز الفئة  2اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو ،وطلب فيه من املديرة العامة تطبيق االسرتاتيجية على مجيع
عمليات جتديد االتفاقات القائمة،
وتشريان إىل االتفاق املربم يف  ٧أيلول/سبتمرب  2012بني حكومة اإلمارات العربية املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للرتبية

والعلم والثقافة بشأن تشغيل املركز اإلقليمي للتخطيط الرتبوي ،الذي انتهت مدته يف شهر أيّار/مايو من عام ،201٧
والذي ُمدِّد حىت شهر كانون األول/ديسمرب من عام  201٧مبوجب القرار 201م ت ،14/مث ُمدِّد حىت شهر حزيران/يونيو

من عام ،2018

وترغبان يف حتديد األحكام والشروط اليت تنظّم التعاون بني اليونسكو واملركز اإلقليمي للتخطيط الرتبوي يف إطار هذا
االتفاق،
تتفقان على ما يلي:
المادة  – ۱التعاريف
 - 1تشري كلمة "اليونسكو" يف هذا االتفاق إىل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة.
 - ۲تشري كلمة "احلكومة" يف هذا االتفاق إىل حكومة اإلمارات العربية املتحدة.
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 - 3تشري كلمة "املركز" يف هذا االتفاق إىل املركز اإلقليمي للتخطيط الرتبوي.
 - 4تشري عبارة "جملس اإلدارة" يف هذا االتفاق إىل جملس إدارة املركز اإلقليمي للتخطيط الرتبوي.
 - 5تشري كلمة "املدير" يف هذا االتفاق إىل مدير املركز اإلقليمي للتخطيط الرتبوي.
المادة  - 2اإلنشاء
توافق احلكومة على القيام ،خالل عام  ،2018باختاذ كل التدابري الضرورية لتجديد االتفاق املربم بشأن تشغيل املركز حتت
رعاية اليونسكو وفقا ملا ينص عليه هذا االتفاق.
المادة  - ۳الغرض من االتفاق
يرمي هذا االتفاق إىل حتديد األحكام والشروط اليت تنظّم التعاون بني اليونسكو واحلكومة ،وكذلك احلقوق والواجبات
املرتتبة عليه بالنسبة إىل الطرفني.
المادة  - 4الوضع القانوني
 - 1يكون املركز مستقال عن اليونسكو.
 - 2تضمن احلكومة متتع املركز يف أراضي اإلمارات العربية املتحدة باالستقاللية الوظيفية الالزمة لتمكينه من تنفيذ أنشطته
وباألهلية القانونية ملا يلي:


التعاقد؛
اختاذ اإلجراءات القانونية؛



اقتناء املمتلكات املنقولة واملمتلكات العقارية والتصرف فيها.



المادة  - ٥الميثاق التأسيسي
جيب أن حيتوي امليثاق التأسيسي للمركز على أحكام تصف بدقة ما يلي:
(أ)

الوضع القانوين الذي مينح املركز ،مبوجب النظام القانوين الوطين ،األهلية القانونية الالزمة ألداء وظائفه ،وتلقي
األموال ،واحلصول على مدفوعات لقاء اخلدمات اليت يقدمها ،واقتناء مجيع الوسائل الالزمة لعمله؛

(ب) بنية إلدارة املركز تتيح متثيل اليونسكو داخل هيئته اإلدارية.
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المادة  - ٦الوظائف/األهداف
يتمثل هدف املركز يف املساعدة على تنمية القدرات الالزمة لوضع السياسات واخلطط اخلاصة بقطاع الرتبية والتعليم برمته
يف وزارات الرتبية والتعليم ،مع الرتكيز بوجه خاص على بلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية وعلى اليمن ،عن طريق
االضطالع بالوظائف التالية:
(أ)

بناء القدرات الوطنية واإلقليمية الالزمة للتخطيط الرتبوي احلديث عن طريق تعزيز قدرات كبار املسؤولني
واملوظفني التقنيني يف وزارات الرتبية والتعليم ،ويف املديريات احمللية للرتبية والتعليم (احملافظات واملناطق) ،ويف
الوزارات األخرى املرتبطة ارتباطا مباشرا بقطاع الرتبية والتعليم كوزارات املالية ،وذلك من خالل ما يلي:
( )1التدريب يف مجيع جوانب التخطيط الرتبوي؛
( )2التدريب يف جمال البحوث الرتبوية التطبيقية عن طريق السعي إىل استقصاء الوقائع وحتليل االحتياجات،
مع الرتكيز على االحتياجات اخلاصة ببلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية وبسائر بلدان جمموعة
الدول العربية؛
( )3رفع مستوى الوعي بشأن قضايا حمددة تتعلق بتطوير قطاع الرتبية والتعليم ،وحتظى باألولوية لدى
بلدان املنطقة؛

(ب) تيسري تشاطر وتبادل املعلومات واملواد املتعلقة بالتخطيط الرتبوي واإلدارة الرتبوية ،ونشر املعلومات واملواد
املالئمة وتوزيعها على السلطات املعنية بالرتبية والتعليم يف املنطقة ،وتوفري تلك املعلومات واملواد للمتدربني
يف املركز باللغتني اإلجنليزية والعربية؛
(جـ) تعزيز املبادرات التعاونية واحملافظة على العالقات القائمة مع اجلهات املعنية الرئيسية يف جمال التخطيط الرتبوي
على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل من أجل املساعدة على حتقيق هدف التنمية املستدامة  4اخلاص
بالتعليم؛
(د) االضطالع بأية أنشطة أخرى ضرورية لتعزيز التخطيط الرتبوي على الصعيدين اإلقليمي والدويل.
المادة  - ۷مجلس اإلدارة
جملس إدارة ُجي ّدد كل ثالث سنوات ويتألف من:
 - 1يتوىل توجيه املركز واإلشراف عليه ُ
(أ)

وزير الرتبية والتعليم باإلمارات العربية املتحدة؛

(ب) ما ال يزيد على ستة ممثلني لست دول أعضاء تعرب عن اهتمامها بأن تكون ممثلة يف اجمللس ،وترسل إىل
املركز إشعارا هلذا الغرض وفقا ألحكام الفقرة  2من املادة  12من هذا االتفاق؛
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(جـ) ممثل للمدير العام لليونسكو؛
(د) مدير معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية؛
(هـ) ما ال يزيد على ممثلَ نني اثنني للمنظمات الدولية الوطنية واإلقليمية املعنية بالرتبية والتعليم؛
(و) مدير املركز (بصفة عضو ال يتمتع حبق التصويت).
 - 2يقوم جملس اإلدارة مبا يلي:
(أ)

اعتماد برامج املركز املتوسطة األجل والطويلة األجل؛

(ب) املوافقة على خطة العمل السنوية للمركز ،مبا يف ذلك جدول املوظفني؛
(جـ) دراسة التقارير السنوية اليت يقدمها إليه مدير املركز ،ومنها تقارير التقييم الذايت لفرتة العامني بشأن إسهام
املركز يف حتقيق أهداف برنامج اليونسكو؛
(د) دراسة تقارير املراجعة املستقلة الدورية للبيانات املالية للمركز ،ورصد عملية توفري دفاتر احملاسبة الالزمة إلعداد
البيانات املالية؛
(ه) اعتماد القواعد والنُظم ووضع اإلجراءات املالية واإلدارية واإلجراءات اخلاصة بإدارة شؤون موظفي املركز وفقا
لقوانني اإلمارات العربية املتحدة؛
البت يف مسألة مشاركة املنظمات الدولية احلكومية اإلقليمية واملنظمات الدولية يف أنشطة املركز.
(و)
ّ
 - 3جيتمع جملس اإلدارة يف دورة عادية تُعقد بوترية منتظمة بواقع مرة واحدة على األقل يف كل سنة تقوميية؛ وجيتمع يف
وإما بناء على طلب املدير
دورة استثنائية إذا دعاه رئيسه إىل االنعقادّ ،إما بناء على مبادرة شخصية من الرئيس ّ

العام لليونسكو أو طلب أغلبية أعضائه.

 - 4يتوىل جملس اإلدارة اعتماد نظامه الداخلي؛ وتقوم احلكومة واليونسكو بوضع اإلجراءات اخلاصة بأول اجتماع
للمجلس.
ُ - 5حتدَّد بنية املركز وعدد ومؤهالت موظفيه املتخصصني واملساندين استنادا إىل أهداف املركز املنصوص عليها يف
املادة  6من هذا االتفاق .وبناء على ذلك ،يضم املركز ثالث إدارات برناجمية كما يلي:

(أ)

إدارة التدريب على التخطيط الرتبوي؛

(ب) إدارة البحوث والدراسات الرتبوية؛
(جـ) إدارة اخلدمات املساندة.
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ُ - 6جترى أنشطة املركز باللغة العربية ،وكذلك باللغة اإلجنليزية عند االقتضاء.
 - ٧جيوز للمركز منح شهادات عندما يقوم بتصميم وإعداد وتنفيذ برامج ترمي إىل تلبية احتياجات املنتفعني خبدماته،
علما بأنه ال جيوز ولن جيري يف هذه احلالة وضع اسم اليونسكو وشعارها على املواد اخلاصة بتلك الربامج وعلى
الشهادات اليت مينحها املركز يف إطارها.
المادة  - 8الموظفون
 - 1يضم موظفو املركز عادة خرباء وموظفني متخصصني ،وموظفني إداريني ،وموظفني آخرين مساندين.
 - 2يضم موظفو املركز جمموعة أساسية من املوظفني املتخصصني ،ومنهم املدير؛ ويتوىل هؤالء املوظفون إدارة شؤون
املركز إدارة مجاعية فيما خيص املسائل اجلوهرية ،ومراقبة وتوجيه أنشطة املركز اخلاصة بالتدريب والبحث ونشر
املعلومات ،لضمان توافق اآلراء بشأن املسائل الربناجمية واإلدارية الرئيسية.
 - 3يستعني املركز مبحاضرين وباحثني زائرين ملدة حمددة من أجل أداء مهام معينة.
 - 4يضم موظفو املركز موظفني حكوميني من وزارات الرتبية والتعليم يف بلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية يُنتدبون
للعمل يف املركز وفقا للنُظم احلكومية النافذة يف هذا الصدد.
 - 5خيضع مجيع املوظفني املتعاقدين مع املركز لسلطة مدير املركز ،ويُعتربون مسؤولني أمامه.
المادة  - 9المدير
 - 1يتوىل رئيس جملس اإلدارة تعيني مدير املركز بعد التشاور مع أعضاء جملس اإلدارة .ويقوم املدير بالواجبات التالية:
(أ)

إدارة عمل املركز وفقا للتوجيهات والربامج اليت يضعها جملس اإلدارة؛

(ب) اقرتاح خطة العمل وامليزانية وجدول املوظفني على جملس اإلدارة؛
(جـ) تعيني موظفي املركز بالتشاور مع رئيس جملس اإلدارة وزير الرتبية والتعليم باإلمارات العربية املتحدة ،وبعد إجراء
مشاورات يف هذا الصدد مع جملس اإلدارة ،وال سيّما عند تعيني كبار املوظفني؛
(د) عقد اجتماعات بوترية منتظمة (مرة واحدة على األقل يف كل شهر تقوميي) للمجموعة األساسية من املوظفني
املتخصصني ،وترؤس هذه االجتماعات ،لضمان توافق اآلراء بشأن املسائل الربناجمية واإلدارية الرئيسية؛
(هـ) إعداد تقارير عن أنشطة املركز وتقدميها إىل جملس اإلدارة؛
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(و) إعداد جدول األعمال املؤقت لدورات جملس اإلدارة ،وعرض أي اقرتاحات يراها ضرورية إلدارة املركز على
جملس اإلدارة؛
(ز) إقامة عالقات مع املعاهد واملراكز واملنظمات الوطنية والدولية اليت يرتبط عملها ارتباطا مباشرا بعمل املركز؛
(ح) تقدمي اقرتاحات إىل جملس اإلدارة بشأن التدابري اليت يراها ضرورية إلدارة املركز إدارة فعالة ،واليت يتطلب
األخذ هبا استشارة جملس اإلدارة بشأهنا أو احلصول على موافقته عليها؛
(ط) متثيل املركز يف القضايا القانونية ويف مجيع األمور املدنية.
 - 2يقوم املدير بعمله بالتعاون الوثيق مع اجملموعة األساسية من املوظفني املتخصصني.
المادة  - ۱0مساهمة اليونسكو
 - 1جيوز لليونسكو أن تقدم ،عند االقتضاء ،مساعدة تقنية من أجل أنشطة برنامج املركز مبا يتوافق مع الغايات
واألهداف االسرتاتيجية لليونسكو ،وذلك عن طريق ما يلي:
(أ)

قيام خرباء اليونسكو بتقدمي املساعدة يف جماالت ختصص املركز؛

(ب) القيام عند االقتضاء بعمليات تبادل مؤقت للموظفني ،على أن يظل املوظفون املعنيون مدرجني يف كشوف
رواتب اجلهة اليت توفدهم؛
(جـ) إعارة بعض موظفيها إعارة مؤقتة ،وفقا ملا يقرره املدير العام لليونسكو يف هذا الصدد بصورة استثنائية،
سوغ تلك اإلعارة تنفيذ نشاط/مشروع مشرتك يندرج يف نطاق أحد اجملاالت االسرتاتيجية ذات األولوية
إذا ّ
لربنامج اليونسكو؛

 - 2ال تُقدَّم املساعدة ،يف مجيع احلاالت املذكورة آنفا ،إال يف إطار ما ينص عليه برنامج وميزانية اليونسكو ،وتقدم
اليونسكو للدول األعضاء بيانات عن استخدام موظفيها ألغراض تقدمي هذه املساعدة وعن التكاليف املتعلقة
بذلك.
المادة  - ۱۱مساهمة الحكومة
 - 1توفر احلكومة مجيع املوارد املالية والعينية الضرورية إلدارة املركز وتشغيله تشغيال سليما.
 - 2تتعهد احلكومة مبا يلي:
(أ)

حتمل مجيع تكاليف صيانة مباين املركز ،وتغطية تكاليف االتصاالت وتكاليف سائر املنافع العامة؛
ّ
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(ب) تزويد املركز مبا يكفي من األموال لتغطية تكاليف أعماله ونفقاته اإلدارية؛
(جـ) إمداد املركز باملوظفني اإلداريني الالزمني للقيام بوظائفه ،ومنهم املوظفون املذكورون يف املادة  8من هذا
االتفاق.
المادة  - ۱2المشاركة
يشجع املركز كل من يرغب يف التعاون معه من الدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني إليها ،بدافع
-1
ّ
االهتمام املشرتك بأهدافه ،على املشاركة يف أنشطته.
 - 2يرسل كل من يرغب يف املشاركة يف أنشطة املركز من الدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني إليها ،وفقا
ألحكام هذا االتفاق ،إشعارا هلذا الغرض إىل املركز .ويُعلم مدير املركز طريف هذا االتفاق والدول األعضاء األخرى
بتسلّم هذه اإلشعارات.

المادة  - ۱۳المسؤولية
لـ ّما كان املركز مستقال من الناحية القانونية عن اليونسكو ،فإن املنظمة غري مسؤولة قانونا عن أفعال املركز أو عن عدم قيامه
بواجباته ،وال ختضع ألي إجراء قانوين بشأنه وال تتحمل إزاءه أي التزامات من أي نوع ،مالية كانت أو غري مالية ،باستثناء

ما تنص عليه أحكام هذا االتفاق نصا صرحيا.
المادة  - 14التقييم
 - 1جيوز لليونسكو أن ُجتري يف أي وقت تقييما ألنشطة املركز من أجل التحقق مما يلي:
(أ)

إذا كان املركز يسهم إسهاما ملموسا يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية لربنامج اليونسكو والنتائج املنشودة منه
املتوافقة مع الدورة الربناجمية ذات األعوام األربعة للوثيقة م( 5/الربنامج وامليزانية) ،مبا يف ذلك األولويتان
العامتان لليونسكو وما يرتبط هبما من أولويات ومواضيع قطاعية أو برناجمية؛

(ب) إذا كانت األنشطة اليت يضطلع هبا املركز بالفعل تتوافق مع األنشطة املبيَّنة يف هذا االتفاق.
 - 2تقوم اليونسكو ،من أجل مراجعة هذا االتفاق ،بإجراء تقييم إلسهام املركز (بوصفه مركزا من الفئة  )2يف حتقيق
األهداف االسرتاتيجية لربنامج اليونسكو ،على أن يتوىل البلد املضيف أو املركز متويل هذا التقييم.
 - 3تتعهد اليونسكو مبوافاة احلكومة يف أقرب وقت ممكن بتقرير عن أي تقييم جتريه.
لكل من الطرفني ،بناء على نتائج أي تقييم ،أن يطلب تعديل مضمون هذا االتفاق أو أن ينهيه وفقا ملا تنص
 - 4حيق ّ
عليه املادتان  ۱8و ۱٩من هذا االتفاق.
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المادة  - 1٥استخدام اسم اليونسكو وشعارها
 - 1جيوز للمركز أن يشري إىل ارتباطه باليونسكو .وجيوز له بالتايل أن يُتبع امسه بعبارة "يعمل حتت رعاية اليونسكو".
رخص للمركز باستخدام شعار اليونسكو أو صيغة منه كعالمة مميزة يف أوراقه ووثائقه ،ومنها الوثائق اإللكرتونية
 - 2يُ ّ
وصفحات اإلنرتنت ،وفقا للشروط اليت حددهتا اهليئتان الرئاسيتان لليونسكو.
المادة  - ۱٦دخول االتفاق حيّز النفاذ
كل منهما اآلخر كتابة بإمتام مجيع اإلجراءات الرمسية
يدخل هذا االتفاق ،بعد قيام الطرفني بتوقيعه ،حيّز النفاذ عندما يُعلم ّ
يخ تسلّم آخر إشعار
الالزمة هلذا الغرض مبوجب قانون اإلمارات العربية املتحدة والنُظم الداخلية لليونسكو .ويُعترب تار ُ
يخ دخول هذا االتفاق حيّز النفاذ.
لإلعالم بذلك تار َ
المادة  - ۱7مدة االتفاق
وجي ّدد االتفاق لدى موافقة الطرفني على ذلك بعد
يُربم هذا االتفاق ملدة ست سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذُ .
إبداء اجمللس التنفيذي لليونسكو تعليقاته يف هذا الصدد استنادا إىل نتائج التقييم اخلاص بالتجديد اليت يقدمها إليه املدير
العام لليونسكو.
المادة  - ۱8إنهاء االتفاق
لكل من الطرفني إهناء هذا االتفاق من جانب واحد.
ّ -1
حيق ّ
 - 2يصبح اإلهناء ساري املفعول بعد تاريخ تسلّم أحد الطرفني لإلخطار الذي يرسله إليه الطرف اآلخر هلذا الغرض
بثالثني ( )30يوما.
المادة  - ۱9تعديل االتفاق
جيوز تعديل هذا االتفاق مبوجب اتفاق مكتوب يُربم هلذا الغرض بني احلكومة واليونسكو.
المادة  - 20تسوية الخالفات
 - 1يُعرض أي خالف ينشأ بني اليونسكو واحلكومة بشأن تفسري أو تطبيق هذا االتفاق ،يف حال تع ّذر حله عن طريق
التفاوض أو بأية طريقة أخرى مالئمة يتفق عليها الطرفان ،على هيئة حتكيم مكونة من ثالثة حم ّكمني الختاذ قرار
هنائي بشأنه ،ويقوم ممثل للحكومة بتعيني أوهلم ،ويقوم املدير العام لليونسكو بتعيني ثانيهم ،وخيتار هذان احمل ّكمان
احمل ّكم الثالث الذي يرتأس هيئة التحكيم .وإذا تعذر على هذين احمل ّكمني االتفاق على احمل ّكم الثالث ،يتوىل رئيس
حمكمة العدل الدولية تعيني احمل ّكم الثالث.
 - 2يكون قرار هيئة التحكيم هنائيا.
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املرخص هلما بذلك حسب األصول ،على هذا االتفاق.
وإثباتاً لما تق ّدم ،وقّع ممثال الطرفَني املذكوران أدناه ،و ّ
ُح ّرر هذا االتفاق يف أربع ( )4نسخ ،ومنها نسختان ( )2باللغة اإلجنليزية ونسختان ( )2باللغة العربية .ويتساوى النص

اإلجنليزي والنص العريب هلذا االتفاق يف احلجية .ويؤخذ بالنص اإلجنليزي يف حالة وجود تباين بني النصني اإلجنليزي والعريب.
التاريخ:

…………………………………

…………………………………

بالنيابة عن منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)

بالنيابة عن حكومة
اإلمارات العربية املتحدة
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