
 

 القانون األساسي للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم     1
       

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 
 
 

 
 
 
 
 

 األساسي النظام

  للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم
 
 
 
 
 
 
 

 بقرار مجلس إدارة المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم قانونصدر هذا ال

 03/05/2015) وتاريخ 00رقم (

 21/10/2014المادة السادسة من اتفاقية التأسيس المبرمة بتاريخ تطبيقا لنص 

بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
 (اليونسكو)

 ًا من تاريخ إقرارهعد سارييو

 

 

 

 



 

 القانون األساسي للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم     2
       

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 الفهرس
 4 .................................................................................................................................. واألهداف التأسيس: األول الفصل

 4 ........................................................................................................................................................ المركز تأسيس 1

 4 ....................................................................................................................................................... المركز شخصية 2

 4 ..................................................................................................................................... نشاطه ونطاق المركز مقر 3

 4 ........................................................................................................................................................ المركز أهداف 4

 5 ........................................................................................................................................................... المركز مهام 5

 5 ........................................................................................................................................ للمركز التنظيمي الهيكل 6

 6 ................................................................................................................................................ المركز إدارة: الثاني الفصل

 6 ........................................................................................................................................... اإلدارة مجلس تشكيل 7

 6 ..................................................................................................................................... اإلدارة مجلس اختصاصات 8

 7 ....................................................................................................................................... اإلدارة مجلس اجتماعات 9

 7 ............................................................................................................................ والنصاب المجلس اجتماع مكان 10

 7 ..................................................................................................................................................... المجلس قرارات 11

 8 ....................................................................................................................................... المجلس رئيس صالحيات 12

 8 ................................................................................................................................. المجلس في العضوية انتهاء 13

 9 ............................................................................................................................................... المركز أمانة: الثالث الفصل

 9 ............................................................................................................................................... المركز في العاملون 14

 9 ............................................................................................................................................................ المركز إدارة 15

 10 ................................................................................................................................................. بالخبراء االستعانة 16

 10 .............................................................................................................................. للمركز المالي التنظيم: الرابع الفصل

 10 ........................................................................................................................................................ المركز موارد  17

 10 ............................................................................................................................................. للمركز المالية السنة 18

 10 ........................................................................................................................................... المالية اإلدارة قواعد 19

 11 ...................................................................................................................... منها والصرف المالية الموارد إيداع 20

 11 ....................................................................................................................................................... المركز ميزانية 21

 11 ................................................................................................................................................. الحسابات مراقب 22

 12 ......................................................................................................................... اليونسكو مع العالقة: الخامس الفصل

 12 ............................................................................................................................................. العالقة إلى اإلشارة 23

 12 ..................................................................................................................................................... اليونسكو دعم 24



 

 القانون األساسي للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم     3
       

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 12 ................................................................................................................................................... اليونسكو تقييم 25

 13 ........................................................................................................................................ عامة أحكام: السادس الفصل

 13 .......................................................................................................................................................... المركز شعار 26

 13 ............................................................................................................................................................ المركز حل 27

 13 ...................................................................................................................................... األساسي النظام تعديل 28

 13 ..................................................................................................................................................... النظام سريان  29

 
 

 التعريفات والمصطلحات:
 

 والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: يقصد بالمصطلحات
 

 التعريف العبارة

 المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم المركز

 العالم العربي اإلقليم
 منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والفنون اليونسكو

 مجلس إدارة المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم المجلس

 األمانة العامة للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم األمانة العامة

 النظام األساسي للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم  النظام األساسي

 مجلس إدارة المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم مجلس االدارة

 والتميز في التعليممدير عام المركز اإلقليمي للجودة  المدير

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 القانون األساسي للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم     4
       

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 

 األساسي لنظاما
 للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم

 

 التأسيس واألهداف: األول الفصل

 المركز تأسيس 1

ة في المملكـــ(المركز)  العـــام تم تـــأســــــــيس المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم
األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم منظمة تحت رعاية (المملكة) العربية الســـعودية 

بين حكومة المملكة  21/10/2014، وفقا التفاقية التأســـيس المبرمة بتاريخ )اليونســـكو(
، بناء على موافقة المقام الســامي على مشــروع المركز بموجب الخطاب رقم واليونســكو

 هـ 17/9/1435وتاريخ  37910

 شخصية المركز 2

 األهلية القانونية الالزمة لممارســـــة وظائفهبويتمتع  ،ســـــتقلةللمركز شـــــخصـــــية اعتبارية م
واتخاذ كافة  ،التعاقد حق، وعلى وجه الخصـــــوص بموجب القوانين الســـــارية في المملكة

، والحصــــــــول على مقــابــل مــالي والتبرعــات والهبــات موالوتلقي األ ،اإلجراءات القــانونيــة
ما ك والتصــــــــرف فيها ،وغير المنقولةواقتناء الممتلكات المنقولة للخدمات التي يقدمها، 

 .له حق الترافع أمام القضاء

 مقر المركز ونطاق نشاطه 3

ويشــــمل نطاق أنشــــطته الدول  بالمملكة،للمركز في مدينة الرياض يكون المقر الرئيســــي 
 العربية األعضاء في اليونسكو.

 أهداف المركز 4

ال في مج بحثياً  للمعايير، ومركزاً  وواضـــــعاً تتحدد هوية المركز في كونه مقدما للخدمات، 
 الجودة والتميز في التعليم، إلى جانب ذلك، يسعى المركز إلى:

 .نشر الوعي في قضايا الجودة والتميز في التعليم .1
 .دعم الممارسات الجيدة في تحسين وتطبيق الجودة في التعليم .2
يا في مجال الجودة مع  .3 حال تلك المطبقة المقارنة المرجعية للممارســـــــــات القائمة 

 .عالميا
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 .تطوير وتطبيق أفضل الممارسات واألفكار العملية في مجال التعليم والتعلم .4
 البحث عن حلول وأفكار إبداعية في إطار التنمية االستراتيجية للعملية التعليمية. .5
كز بيــت خبرة متخصــــــــص في مجــال الجودة والتميز في التعليم للــدول رأن يكون الم  .6

 لموارد البشرية في هذا المجال.العربية، والمطور ل
تطوير برامج بحثية في التطبيقات العالمية للجودة التعليمية تنفذ من خالل شـــراكات  .7

مع مؤســــــــســــــــــات متميزة، بهــدف تطوير المراحــل التعليميــة وبرامج تــدريبيــة عــالميــة 
 المستوى.

 مهام المركز 5

 في التالي: هفي سبيل تحقيق المركز ألهدافه، تتحدد مهام
 .البحث العلمي في خدمة تحسين الجودة والتميز في أنظمة التعليمدعم  .1
تطوير اإلمكانات والمبادرات التدريبية إلعادة توجيه البرامج التربوية القائمة لخدمة  .2

 .الجودة والتميز
إيجاد وتقوية شــــــبكة من العالقات بين المؤســــــســــــات واألفراد ذوي العالقة لتبادل  .3

الســـــياســـــات، والممارســـــات الجيدة في مجال الجودة المعارف، والمعلومات الفنية و
 التعليمية والتميز.

المحليــة واالقليميــة  تنظيم عمليــات نقــل المعرفــة من خالل النــدوات وورش العمــل .4
، والمشــاركة في أنشــطة زيادة الوعي بأهمية الجودة التعليمية المســتهدفة والدولية

 لمختلف المستفيدين.
 مجال التميز والجودة التعليمية.تقديم خدمات استشارية فنية في  .5
 إنتاج تقارير بحثية وفنية وإعالمية ذات عالقة بطبيعة المركز وأنشطته. .6

 الهيكل التنظيمي للمركز 6

 يتكون المركز بشكل أساسي من مجلس اإلدارة واألمانة العامة للمركز
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 إدارة المركز: نيالثا الفصل

 تشكيل مجلس اإلدارة 7

يتولى توجيه المركز واإلشــــراف عليه، ويتألف  بالمملكة، وزير التعليمبرئاســــة  مجلس إدارة 7/1
 :من اآلتي
 .ممثل المدير العام لليونسكو .1
 .كحد أقصى من األعضاء الممثلين للدول العربية األعضاء في اليونسكو أعضاء سبعة .2
كحد أقصى من األعضاء الممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية حكومية  أعضاء خمسة .3

 أو خاصة.
 هيئات ومؤسسات دولية حكومية وخاصة.عضوين ممثلين ل .4
 عضو غير مصوت.هو وأمانة مجلس االدارة  المركز ويتولىمدير  .5

يراعى في الهيئات والمؤســـــــســـــــات التي يمثلها أعضـــــــاء في مجلس اإلدارة أن تكون من  7/2
 ذات العالقة بنشاط المركز.الجهات 

 .العضوية في مجلس اإلدارة عمل تطوعي ال يتقاضى عليه أعضاء المجلس أجراً  7/3

 يتم التجديد لثلث أعضاء المجلس كل عامين     4/7

 مجلس اإلدارة اختصاصات 8

يحقق األهداف  المركز بما اإلشــراف على في وصــالحيات ســلطات كون لمجلس اإلدارةي 8/1
على وجــه الخصــــــــوص  لمجلس، ولنظــامالتي أنشــــــــئ من أجلهــا والمحــددة في هــذا ال

 الصالحيات التالية:
 إقرار برامج المركز لألجلين المتوسط والطويل. .1
 للمركز.إقرار خطة العمل السنوية  .2
دراســــة التقارير الســــنوية المقدمة من مدير المركز، ومن ضــــمنها تقارير التقييم الذاتي  .3

 أهداف برنامج اليونسكو. مدى تحقيق عامين بشأن إسهام المركز في كل
دراســــة تقارير المراجعة المســــتقلة الدورية للبيانات المالية للمركز ورصــــد عملية توفير  .4

 دفاتر المحاسبة الالزمة إلعداد البيانات المالية.
ات المتعلقــة اعتمــاد القواعــد واللوائح وتحــديــد اإلجراءات المــاليــة واإلداريــة واإلجراء .5

 بإدارة شؤون موظفي المركز وفقًا لقوانين المملكة.
لة مشــــــاركة المنظمات والهيئات الحكومية واإلقليمية والدولية في أالبت في مســــــ .6

 أنشطة المركز.
 الموافقة على التعاقد مع مراقب مالي خارجي للمركز. .7
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مؤقتة من بين أعضـــائه يجوز لمجلس اإلدارة أن ينشـــئ لجانًا أو مجموعات عمل دائمة أو  8/2
أو من غيرهم لتولي مهام موضـــــــوع محدد بعينه، ويصـــــــدر المجلس قرارًا بتشـــــــكيل تلك 

 اللجان وأعضائها وتحديد الصالحيات المناسبة لها.

 اجتماعات مجلس اإلدارة 9

مجلس اإلدارة مرة واحدة على األقل في كل ســــنة برئاســــة رئيس مجلس اإلدارة،  يجتمع
المجلس. وتوجه الدعوة لالجتماع قبل خمســـــــــة  رئيسوذلك بناء على دعوة خطية من 
بالدعوة جدول األعمال للمواضـــيع التي  الجلســـة ويلحقعشـــر يوما على األقل من موعد 
 .ستجري مناقشتها في االجتماع

 والنصابالمجلس اع مكان اجتم 10

تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بحضــــــور نصــــــف األعضــــــاء، على أن يكون من بينهم رئيس  10/1
 مجلس اإلدارة أو من ينيبه، في مقر المركز أو في أي مكان يحدده رئيس المجلس.

يجوز لعضــو المجلس أن ينيب عنه غيره من األعضــاء في حضــور االجتماع والتصــويت نيابة  10/2
 بشرط إحاطة وموافقة رئيس المجلس.عنه 

يتكفل المركز بنفقات سفر وإقامة عضو مجلس اإلدارة أو أي شخص آخر يتطلب حضوره  10/3
 .بعد موافقة رئيس مجلس اإلدارةجتماعات المجلس ال

 المجلس قرارات 11

وعند   .صالة أو بالنيابةباأل المصوتينلعدد األعضاء  القرارات في المجلس باألغلبية تصدر 11/1
 رئيس المجلس.يصوت له تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي 

محضــــر يتضــــمن أســــماء األعضــــاء الحاضــــرين والقرارات التي اتخذت  المجلسيحرر باجتماع  11/2
وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في 

كل ل اجتماع في ســــجل خاص يوقعه االجتماع. وتدون المحاضــــر بصــــفة منتظمة عقب ك
 .وأمين المجلسرئيس مجلس اإلدارة من 

 يصــــــــحأن هناك إجراء يجب أن يتخذ من قبل المجلس ال أو األمين في حالة رأى رئيس المجلس  11/3
، فعلى لذلك تأخير اتخاذ قرار بشــــــــأنه لحين اجتماع المجلس، وعدم إمكانية عقد اجتماع خاص

رئيس المجلس أن يرسل إلى كل عضو من األعضاء الذين يحق لهم التصويت اإلجراء المقترح وأن 
يطلب منه التصـــويت عليه، مع تحديد فترة زمنية مناســـبة للتصـــويت ال تتجاوز في جميع األحوال 

د وثالثين يوما من تاريخ إرســال طلب التصــويت. ويعد أمين المجلس محضــرا بنتيجة التصــويت ويز



 

 القانون األساسي للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم     8
       

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

أعضــاء المجلس بنســخة منه في أول اجتماع تال له. وإذا لم ترد الردود من أغلبية األعضــاء الذين 
 يحق لهم التصويت يعد االقتراح مرفوضًا.

 صالحيات رئيس المجلس 12

، يتمتع رئيس مجلس قانونباإلضــــافة إلى أي صــــالحيات أخرى منصــــوص عليها في هذا ال
 اإلدارة بالصالحيات التالية:

 رئاسة اجتماعات المجلس. .1
 إقرار جدول أعمال اجتماعات المجلس .2
تفويض بعض من  من قرارات أو غير ذلــــك.التوقيع على مــــا يصــــــــــــدر عن المجلس  .3

 صالحياته لمن يراه.

 العضوية في المجلس انتهاء 13

 صفة العضوية في مجلس اإلدارة عند حدوث إحدى الحاالت اآلتية: تنتهي 13/1
 الوفاة. .1
تعد و .والتي يجب أن تقدم بإخطار كتابي مسجل إلى رئيس مجلس اإلدارةاالستقالة،  .2

 االستقالة نافذة اعتبارًا من التاريخ المحدد لها.
 انتهاء عالقة العضو الممثل لجهة بالجهة التي يمثلها. .3

فيطلب من الجهة التي قامت بترشـــــيحه ترشـــــيح  ،مثل جهةي ية منعضـــــو انتهاء في حالة 13/2
 .يتهعضو جديد للفترة المتبقية من عضو
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 أمانة المركز: الثالثالفصل 

 مركزالالعاملون في  14

حجم ر عــام، وعــدد من الموظفين يتنــاســــــــــب مع يتكون الجهــاز اإلداري للمركز من مــدي 14/1
 وطبيعة عمل المركز.

 اإلداري للمركز من التالي:يتشكل باقي الجهاز  14/2
أعضـــاء من موظفي اليونســـكو، يتم ندبهم مؤقتا للعمل في المركز، في ضـــوء لوائح  .1

 اليونسكو، وبقرار من سلطتها اإلدارية ذات الصالحية.
من  المقرةالقواعد في ضوء  بقرار من صاحب الصالحيةاألشخاص الذين يتم تعيينهم  .2

 مجلس اإلدارة.
ــــدبهم من موظفي .3 الحكومــــة للعمــــل في المركز وفقــــا للوائح وقوانين  من يتم ن

 المنظمة لذلك. مملكةال

 إدارة المركز 15

بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز، وبمشـــــــــاورة المدير العام  يتم تعيين مدير عام المركز 15/1
 .أربع سنوات قابلة للتجديد، لمدة لليونسكو

يتولى مدير المركز إدارة وتصريف جميع شؤون المركز وإداراته وأقسامه وفق الصالحيات   15/2
المنصــوص عليها في هذا القانون واللوائح الصــادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على 

 :وجه خاص ما يأتي
 إدارة أعمال المركز وفقا لآلليات والبرامج المقرة من قبل مجلس اإلدارة. .1
أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة وتضــــــــمينه أي مقترحات يراها المدير  تجهيز جدول .2

بما يشمل خطة العمل والميزانية السنوية للعرض على مجلس  مناسبة إلدارة المركز
 .اإلدارة للموافقة عليها

 إعداد تقارير عن أنشطة المركز لعرضها على مجلس اإلدارة. .3
والمراكز الوطنية والمؤسسات إقامة وتوطيد عالقات عمل متميزة مع المؤسسات  .4

 قة بعمل المركز.الالع والدولية ذاتالوطنية واإلقليمية  كزاوالمر
أمـــام الجهـــات الحكوميـــة واألهليـــة قـــانونيـــا في المحـــافـــل الـــدوليـــة وتمثيـــل المركز  .5

هيئـــات الـــدبلومـــاســــــــيـــة، واألفراد وأمـــام كـــافـــة المحـــاكم والجهـــات القضـــــــــــائيـــة وال
 والدولية. والمؤسسات والمنظمات اإلقليمية
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شــــــؤون المالية للمركز بما يشــــــمل التعامل مع البنوك وفتح لاإلشــــــراف والمتابعة ل .6
 الحسابات وإدارتها بالكامل.

 االستعانة بالخبراء 16

لمركز االســـــــتعانة بخبراء ومســـــــتشـــــــارين متفرغين وغير متفرغين إلنجاز بعض مدير ايجوز ل
والدراســـــــات، ويضـــــــع مدير المركز  األعمال أو الخدمات وتقديم المشـــــــورة وإجراء البحوث

الئحــة تحــدد طريقــة االســــــــتعــانــة بهم وحقوقهم وواجبــاتهم، ويشــــــــمــل ذلــك من تتم 
  االستعانة بهم عن طريق اإلعارة من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

 
 

 للمركز التنظيم المالي: الرابع الفصل

 موارد المركز  17

الموارد المالية و/أو العينية الضــــــــرورية إلدارة وتشــــــــغيل المركز جميع حكومة المملكة توفر  17/1
 وعلى وجه الخصوص، تتولى حكومة المملكة االتي: على النحو األمثل.

 .ومهامه توفير المرافق والتجهيزات الضرورية لتحقيق أهداف المركز .1
 القيام بجميع أعمال الصيانة الالزمة للمرافق المخصصة للمركز. .2
 دنى من الموارد لتغطية المصاريف التشغيلية للمركز.توفير الحد األ .3
 توفير الجهاز اإلداري الالزم لقيام المركز بالمهام الموكلة إليه. .4

باإلضــــــــافة إلى الموارد المالية و/أو العينية التي توفرها حكومة المملكة للمركز وفق ما هو  17/2
المــالي للخــدمــات التي يقــدمهــا من العــائــد تتكون موارد المركز مبين في الفقرة الســـــــــابقــة، 

 بما يتفق مع أهدافه. والهبات والتبرعات غير المشروطة المركز

 السنة المالية للمركز 18

تستثنى من ، ومع السنة المالية لحكومة المملكةللمركز وتنتهي بما يتفق تبدأ السنة المالية 
د ز وتنتهي بحلول موعذلك الســـــــنة المالية األولى للمركز حيث تبدأ من تاريخ تأســـــــيس المرك

 .إليها أعاله انتهاء السنة المالية المشار

 قواعد اإلدارة المالية 19

تتم إجراءات الصــــــرف . والســــــارية في المملكةتخضــــــع إدارة أصــــــول المركز وتمويله للقوانين 
في هذا الشــأن وتتضــمن  اإلدارةواســتالم اإليرادات وفق الئحة مالية تصــدر من قبل مجلس 

 .وإيراداته لتسجيل مصروفات المركز تنظيم اإلجراءات المحاسبية الواجب إتباعها
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 إيداع الموارد المالية والصرف منها 20

م . ويتمدير المركزيتم إيداع الموارد المالية للمركز في المصـــــــرف أو المصـــــــارف التي يحددها 
 للمركز.الصرف منها وفق ما تحدده الالئحة المالية 

 مركزميزانية ال 21

قبيل نهاية كل ســنة مالية خطة عمل متوقعة للســنة المالية التالية تتضــمن  مدير المركزيعد 
ميزانيــة تقــديريــة لتنفيــذ تلــك الخطــة، على أن يتم االنتهــاء من إعــداد مــا ذكر وعرضـــــــــه على 

ة وتعد الميزاني لالعتماد قبل الثالثين يومًا الســـــابقة للســـــنة موضـــــوع الخطة. مجلس اإلدارة
المعتمدة ســــــــارية المفعول اعتبارًا من بداية الســــــــنة المالية للمركز. وفي حالة تأخر اعتمادها 
حتى حلول هذا الموعد يتم الصــــــــرف بنفس معدالت ميزانية العام المالي المنصــــــــرم لحين 

 المالي الجديد. اعتماد الميزانية التقديرية للعام

 مراقب الحسابات 22

. ويجب أن يكون من حســــــــابات يتم اختياره ســــــــنويًا من قبل إدارة المركز مراقبمركز يكون لل
المحاســــــــبين المرخص لهم بالعمل في المملكة. وعلى مراقب الحســـــــــابات مراجعة قوائم 

س مجلالحســـــــابات الختامية الســـــــنوية وفحص الميزانية وتقديم تقرير ســـــــنوي عن ذلك إلى 
مها بريووثائقه والعقود التي  مركزيع دفاتر ال. وله في ســــــــبيل ذلك االطالع على جماإلدارة

س مجل عليها. ويحددات التي يرى ضــرورة الحصــول مع الغير، وله أن يطلب اإليضــاحات والبيان
 ، ويجوز له إعادة تعيينهم.بقرار منهم أتعابه السنوية اإلدارة
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 العالقة مع اليونسكو: الفصل الخامس
 

 اإلشارة إلى العالقة 23

يجوز للمركز أن يشــــــــير إلى عالقته مع اليونســــــــكو، ويمكنه من ثم أن يتبع اســــــــمه بعبارة 
 "يعمل تحت رعاية اليونسكو".

 دعم اليونسكو 24

مســـــاعدة  -بناء على طلب من المركز وفي ضـــــوء ما يتوفر من موارد  -تقدم اليونســـــكو  24/1
ن تراتيجية لليونســـكو متقنية ألنشـــطة المركز على نحو يتفق مع الغايات واألهداف االســـ

 خالل ما يلي:
 تقديم مساعدة خبرائها في مجاالت تخصص المركز. .1
إعارة بعض موظفيها بصــــــــورة مؤقتة وفقا لما يقرره المدير العام لليونســــــــكو بصــــــــفة  .2

اســـــتثنائية إذا ســـــوغت تلك اإلعارة تنفيذ مشـــــروع مشـــــترك يتعلق بأحد المجاالت ذات 
 لهيئات الرئاسية باليونسكو.األولوية االستراتيجية المقرة من ا

المركز في البرامج المختلفــــة التي تطبقهــــا اليونســــــــكو والتي يكون من المهم دعوة  .3
 مشاركة المركز في فعالياتها.

في جميع الحاالت المذكورة في الفقرة الســـــابقة، ال تقدم هذه المســـــاعدة إال في إطار  24/2
 ما ينص عليه برنامج وميزانية اليونسكو.

 اليونسكو تقييم 25

 يجوز لليونسكو أن تجري في أي وقت تقييما ألنشطة المركز بغية التحقق مما يلي: 25/1
إذا كان المركز يوفر إسهاما ملموسا في تحقيق األهداف االستراتيجية لبرنامج اليونسكو  .1

ذات األعوام األربعة لوثيقة  البرامجيةوالنتائج المنشــــــــودة منه التي تتوافق مع الدورة 
تان العامتان للمنظمة وما  C/5اليونســــــــكو  نامج والميزانية)، بما في ذلك األولوي (البر

 .برامجيةيرتبط بهما من أولويات وموضوعات قطاعية أو 
مــدى توافق األنشــــــــطــة الرئيســــــــيــة للمركز والمنفــذة بفعــاليــة مع مــا تم تحــديــده في  .2

 .واليونسكو بشأن تأسيس المركز االتفاقية المبرمة بين المملكة
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 أحكام عامة: الفصل السادس

 شعار المركز 26

 يجوز للمركز تصميم واستخدام شعار خاص به ووضع القواعد الالزمة الستخدامه. 26/1

يصرح للمركز باستخدام شعار اليونسكو أو صيغة منه كعالمة مميزة في أوراقه ووثائقه،  26/2
اإللكترونية وصــــــــفحات اإلنترنت وفقا للشــــــــروط التي حددتها الهيئتان بما فيها الوثائق 

 الرئاسيتان لليونسكو.

 حل المركز 27

ية لحكومة المملكة، مع مراعاة أي في حالة حل المركز تؤول جميع أصوله المادية والفكر
 حقوق ثابتة ألي أطراف أخرى.

  تعديل النظام األساسي 28

مجلس اإلدارة، إال بموافقة ثلثي أعضــــاء  قانونهذا الال يجوز تعديل أي نص من نصــــوص 
 .المبرمة بين حكومة المملكة واليونسكووبما ال يتعارض مع اتفاقية التأسيس 

 

  سريان النظام  29

 
 يعد هذا النظام ساريا من تاريخ ٌقراره من مجلس اإلدارة.


