
الـمـؤتـمـر الـعـام
ـــرة ـــة عــــشـــ ـــدورة الــثــــانــيــ الــ
باكو ـ جمهورية أذربيجان : 14-15 صفر 1437هـ / 26-27 نوفمرب 2015م

م ع 12

تحت رعاية فخامة السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان

التقرير الختامي

م.ع. 2015/12/ت.خ.



  

  

  

وم  ة والعل المیة للتربی ة اإلس ام للمنظم ؤتمر الع د الم ھ، عق ّ وعون ن هللا ق م بتوفی
، جمھوریة أذربیجان، عاصمة باكوعشرة في مدینة  ثانیةدورتھ ال -إیسیسكو -والثقافة 
ومي  فر 15-14ی ق 1437 ص ـ المواف وفمبر 27-26ھ ة 2015 ن ت رعای ة ، تح فخام

كل عدا  ، ما، وبمشاركة الدول األعضاءالسید إلھام علییف، رئیس جمھوریة أذربیجان
الجمھوریة الیمنیة وجمھوریة سورینام وجمھوریة جیبوتي والجمھوریة الجزائریة  من

  .بیةاإلسالمیة والعروبحضور ممثلي المنظمات  الدیمقراطیة الشعبیة،

 ،تحت الرئاسة الفعلیة لفخامة السیّد إلھام علییفالجلسة االفتتاحیة انعقدت  .1
معالي السیدة مھربان علییفا، السیدة األولى في بحضور ورئیس جمھوریة أذربیجان 

وسعادة الدكتور أبو ، للنوایا الحسنة جمھوریة أذربیجان، سفیرة الیونسكو واإلیسیسكو
زیز بن التنفیذي لإلیسیسكو، ومعالي الدكتور عبد الع، رئیس المجلس يكوروبكر د

سعادة و جري، المدیر العام للمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة،عثمان التوی
محمد بن عبد العزیز بن محمد العوھلي، وكیل وزارة التعلیم للشؤون الدكتور 

رة الحادیة عشرة للمؤتمر نیابة عن رئیس الدو التعلیمیة في المملكة العربیة السعودیة،
ّ لإلیسیسكو ومعالي السیدة مھلة أحمد طالبنا، المدیرة العامة للشؤون الثقافیة  ،العام

وعدد من سفراء اإلیسیسكو منظمة التعاون اإلسالمي، في واألسرة  واالجتماعیة
الشخصیات  أعضاء الحكومة في جمھوریة أذربیجان ومن وعدد منللنوایا الحسنة 

 .، ومجموعة من ممثلي السلك الدیبلوماسي المعتمد في البلدالسامیةالوطنیة 

فخامة السید تلیت آیات بینات من الذكر الحكیم، ثم ألقى  ،وفي بدایة الجلسة .2
 يب في بدایتھا بالوفود المشاركة فرحّ كلمة لھام علییف، رئیس جمھوریة أذربیجان، إ

ً عن سعادتھ بانعقاد الدورة الثانیة عشرة للمؤتمر العام لإلیسیسكو في  المؤتمر، معبّرا
ا یتیح للضیوف المشاركین فیھ فرصة االطالع عن كثب  لتكوندینة باكو، م ً مھمّ حدثا

وأشاد فخامتھ . على حاضر جمھوریة أذربیجان وتراثھا وما تحقق فیھا من إنجازات
قت إلیھا منظمة اإلیسیسكو بین المنظمات الدولیة األخرى، بالمكانة الرفیعة التي ارت
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وباألدوار المھمّة التي تنھض بھا في مجاالت اختصاصھا وبالنجاحات الكبیرة التي 
بد العزیز بن عثمان حققتھا خاصة في السنوات األخیرة بقیادة مدیرھا العام الدكتور ع

ً دعم جمھوریة أذربیجان القويّ والالتویجري، مؤ خالل  ثابت لمسیرة المنظمة منكدا
حضورھا وإسھامھا الفاعل في أنشطة اإلیسیسكو ومن خالل الفعالیات الكبرى التي 

، والتي منھا االحتفالیة التي بالتعاون مع المنظمة تھا جمھوریة أذربیجانفاستضا
، واختیار 2009احتفاءً بباكو عاصمة الثقافة اإلسالمیة لسنة  2009انتظمت طوال سنة 

، 2018لثقافة اإلسالمیة لسنة ي جمھوریة أذربیجان لتكون عاصمة اف ناخشبانینة دم
ً  خالل ومن ّ إنشاؤه قریبا تعزیزا المكتب اإلقلیمي لإلیسیسكو في أذربیجان الذي سیتم

ّ . للتعاون والعمل اإلسالمي المشترك ه فخامتھ بدعم اإلیسیسكو الصریح والثابت كما نو
لبلده من خالل مواقف مدیرھا العام الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري القویة في 

كاراباخ المحتل من قبل  العادلة من أجل استرجاع إقلیم ناقورنومساندة قضیة أذربیجان 
ات الصادرة عن را بأن أرمینیا تجاھلت، وما زالت، جمیع القرارأرمینیا، مذكّ 

المؤسسات الدولیة المعنیة، بما فیھا المنتظم األممي، والتي تدعوھا إلى االنسحاب من 
ّل حوالي من مساحة أراضي أذربیجان والذي تعرّض إلى %  20 ھذا اإلقلیم الذي یمث

ذربیجاني إلى جانب تدمیر ملیون مواطن أ 20وتشرید أكثر من  عملیات تطھیر عرقي
 ینیة بقتل أعداد كبیرة من مواطنيد، وقیام منظمات إرھابیة أرمالمنشآت والمساج

ّ ما تقوم بھ بعض  ،وال ھویة لھ جمھوریة أذربیجان بما یثبت أن اإلرھاب ال دین وأن
الجھات من محاوالت الربط بین اإلسالم واإلرھاب إنما ھو إسھام في تأجیج التوترات 

  .عدالة والسلم الدولیینونشر لإلسالموفوبیا التي ھي انتھاك لمبادئ ال

فخامتھ أن بالده تعمل من خالل نشر القیم اإلسالمیة النبیلة والتعریف  وأوضح
م الصورة ن ودعم الثقافة اإلسالمیة وإشعاعھا دولیا على تقدیبالثقافة والفن اإلسالمییْ 

ً بالفعالیات الدولیة الكبرى التي احتضنتھا جمھوریة كّ الصحیحة لإلسالم، مذ را
ً للحوار بین مختلف الثقافات أذربیج ً للتضامن اإلسالمي، وتعزیزا ان دعما

من تجربة أذربیجان  م اإلسالميلوعبّر عن أملھ في أن تستفید دول العاوالحضارات، 
  .الثقافیة والتعلیمیة والتنمویة
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 ام فخامة السید إلھام علییف، رئیس جمھوریة أذربیجان،كلمتھ، ق وعلى إثر .3
وسام  منحھبتكریم معالي الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري، من خالل 

 .الصداقة األذربیجاني

ّ للمنظمة معالي الدكتور  ألقىثم  .4 عبد العزیز بن عثمان التویجري، المدیر العام
م ،كلمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة، ّ ّھا  تقد بأسمى عبارات الشكر والتقدیر في مستھل

على منحھ وسام ذربیجان، ألسید إلھام علییڤ، رئیس جمھوریة والعرفان، إلى فخامة ا
ّ تكریما وتشریفا للعمل اإلسالمي المشترك في مجاالت التربیة والعلوم  الصداقة الذي یُعد

ً بما جاء في على استضافة بالده  الدورة الحالیة للمؤتمر، والثقافة واالتصال و مشیدا
ّ االسترشاد بھا في عمل المنظمة، كلمتھ البلیغة من  ً لفخامتھ وتوجیھات حكیمة سیتم متمنیا

كما  . نحو المزید من التقدم واالزدھارالعریقة كامل التوفیق في قیادة جمھوریة أذربیجان 
 ً ً عن تقدیره العمیق لألدوار التي تنھض بھا دعما ب بالسیّدة األولى الفاضلة، معربا رحّ

د تضامنھ المطلق باسم المنظمة مع مطالب جمھوریة أذربیجان . لعمل المنظمة ّ وجد
ّة من أرمینیاستعالالعادلة  وأوضح معالیھ أن انعقاد الدورة الحالیة  .ادة أراضیھا المحتل

في مرحلة مھمة من المسیرة التي قطعتھا اإلیسیسكو على مدى ثالث  للمؤتمر یأتي
الطلیعة من العمل اإلسالمي المشترك الذي یُعطي للتضامن في  وثالثین سنة ونیّف

ا بالدول األعضاء ً ًا، ویساھم في النھوض تربویًا وعلمیًا وثقافی ًا قوی   .اإلسالمي دعمـ

مشروع خطة العمل والموازنة  في والعملي كما أشار إلى البعد االستشرافي
ِّ  يتال )2018-2016(لألعوام  د ة للمرحلة  ادت لھحُ َ ثالثة أھداف استراتیجیة رئیس

المقبلة، تجمع بین تمكین الشباب من دعم العمل اإلسالمي المشترك واإلسھام في 
تحقیق التنمیة المستدامة، واالستجابة بشكل أفضل، للدور المتنامي الحالي والمرتقب 

التنمیة، وبین للشباب، وتلبیة الحاجة إلى توجیھ طاقاتھم لإلسھام بشكل أكبر في جھود 
تعزیز الجودة والحكامة وتكافؤ الفرص في السیاسات الوطنیة للدول األعضاء في 
المجاالت التربویة والعلمیة والثقافیة واالتصالیة، وبین تنمیة ثقافة حقوق اإلنسان 

  .واالحترام المتبادل من أجل تحقیق السلم االجتماعي وضمان العیش المشترك

الحصیلة الوافرة من و لنجاحات التي حققتھا المنظمةا وأكد المدیر العام أن
، الواردة في تقریر المدیر )2015- 2013(اإلنجازات خالل خطة العمل الثـالثیة لألعوام 
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، وتـقریر المدیر العام عن تـقییم عمل )2014- 2012(العام عن أنشطة المنظمة لألعوام 
وة اإلیسیسكو التي ھي قیمة ٌ ق تعبّر بوضوح عنن على المؤتمر، المنظمة، المعروضیْ 

 ،مضافة ٌ للعمل اإلسالمي المشترك بقنواتھ المتعددة، في إطار منظمة التعاون اإلسالمي
ّاء لتحقیق األھداف المسطرة في  كما تدعوھا إلى االستمرار في السیر في ھذا النھج البنـ
ٍ ا لما یجري في بعض الدول األعضاء من واعتبارً  .میثاق اإلیسیسكو نزاعات ومن تنام

 ٍّ ذلك من أزمات مستفحلة  لىللطائفیة المقیتة، وما یترتب ع لإلرھاب المتوحش وتفش
إلى  أن الدعوةب مجاالت التربیة والعلوم والثقافة، أعرب معالیھ عن إیمانھ العمیق فيتؤثر 

مقت والسالم والوفاق والوئام بین شعوب العالم اإلسالمي، ورفض النعرات الطائفیة، 
ومن بكل صوره وأشكالھ  وإرھابٍ  وتعصبٍ  تطرفٍ مواقف واألعمال المستھجنة من لا

 ھاترافق معیینبغي أن لمشاكل والتوترات فیھا، ل في شؤون الدول األعضاء وإثارةٍ  تدخلٍ 
ّى حفظ السالم في العقول والقلوب  على الجادّ العمل    .حفظ السالم على األرضحتى یتسن

ّ تسلیم جائزة اإلیسیسكو لمحو األمیة  .5 لسنة عن المنطقة اإلفریقیة بعد ذلك، تم
التي فاز بھا المركز الدولي للثقافة اإلسالمیة والتربیة في جمھوریة نیجیریا  2015

ً لجھوده في مجال محو األمیة  .االتحادیة، تقدیرا

ُخِذت  فخامة السید إلھام علییف، رئیس جمھوریة أذربیجان،وقبل مغادرة  .6 أ
وتال ذلك حفلُ استقبال على  ،صورة جماعیة لرؤساء الوفود المشاركة مع فخامتھ

 . شرف المشاركین

محمد بن عبد العزیز الكلمة سعادة الدكتور  تناولوبعد استئناف الجلسة االفتتاحیة،  .7
نیابة ، وكیل وزارة التعلیم للشؤون التعلیمیة في المملكة العربیة السعودیة بن محمد العوھلي،

ّ لإلیسیسكو، عن معالي رئیس الدورة الحادیة معالي الدكتور عزام بن  عشرة للمؤتمر العام
فتوجھ بعبارات الشكر والتقدیر إلى  مشاركتھ، دونمحمد الدخیل، الذي حالت ظروف طارئة 

ذربیجان، على استضافة بالده لھذه الدورة ألسید إلھام علییف، رئیس جمھوریة فخامة ا
مؤتمر العام، وعلى الجھود الموفقة التي یبذلھا في تعزیز التعاون والشراكة بین الجدیدة لل

  .- إیسیسكوـ الدول األعضاء، ودعمھ المستمر للمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة 

ّ الذي تشھده اإلیسیسكووأشاد بالتقدّ  ، وبما ترتب علیھ من تراكـم في م المستمر
اإلنجازات وفي المكاسب التي عززت من مكانة المنظمة، ورفعت من قامتھا، حتى 
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ٍ من التجدید والتطویر والفعالیة والمصداقیة، بفضلٍ  من  أضحت الیوم في مستوى عال
لیة ر المسؤوهللا تعالى، ثم بفضل اإلدارة العامة الحازمة والجادة والمقتدرة، التي تقدّ 

التي تتحملھا، والتي تستجیب الحتیاجات الدول األعضاء، وللمجتمعات اإلسالمیة 
ة في ھذه المرحلة التي یجتازھا  ً أن الحاجة صارت ماسّ خارج العالم اإلسالمي، مؤكدا
العالم اإلسالمي إلى النھوض الحثیث بالقدرات لدى الدول األعضاء، في مجاالت 

التكنولوجیا، والثقافة، واالتصال، التي ھي من صمیم التربیة، والتعلیم، والعلوم، و
اختصاصات اإلیسیسكو وإلى تعمیق التضامن اإلسالمي وتفعیلھ، لمعالجة األزمات 

  .الناشبة في عدید من مناطق العالم اإلسالمي

ٌ بتواصل  د أن استمرار اإلیسیسكو على الوتیرة العالیة من النجاح، مرھون ّ كما أك
مھ  ّ ول األعضاء لھا، دعماً الدعم الذي تقد ّ ً للتضامن للعمل اإلسالمي المشترك، وتعزیز الد ا

ً في بناء مستقبل مشترك تنعم فیھ شعوب العالم اإلسالمي باالزدھار  اإلسالمي، وإسھاما
ّ لإلیسیسكو الید الطولى في صناعة ھذا المستقبل المأمول ،األمنو   .معبّرا عن ثقتھ بأن

ھ  ّ معالي الدكتور عبد العزیز بن عثمان إلى في ختام كلمتھ بالتحیة والتقدیر وتوج
التویجري، المدیر العام للمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة، على قیادتھ 
الحكیمة والحصیفة للمنظمة، وكفاءتھ العالیة، وخبرتھ الواسعة، بما جعل منھا إحدى 

 .ي عالمنا اإلسالميالمعالم المشعة للنھضة الحضاریة ف

ثم تناول الكلمة سعادة الدكتور أبو بكر دوكوري، رئیس المجلس التنفیذي  .8
في مستھلھا، أصالة عن نفسھ ونیابة عن أعضاء المجلس التنفیذي،  معبّراً لإلیسیسكو، 
باستضافة المجلس التنفیذي ذربیجان، لمبادرتھا ألحكومة جمھوریة  عن شكره

، بتوجیھات من فخامة السید إلھام ھاولدعمھا المتواصل ل تمرھا العامسكو ومؤلإلیسی
وأشار إلى أن المجلس التنفیذي في دورتھ . علییف، رئیس جمھوریة أذربیجان

 ،معمقة بعد مناقشات ،السادسة والثالثین التي عقدت في باكو قبل ثالثة أیام، اعتمد
متھا مشروع خطة العمل الث من المشاریع المھمة، عدداً  ّ الثیة والموازنة لألعوام في مقد

ً بتوصیة بالمصادقة علیھ، كما ) 2016-2018( الذي أحالـھ على المؤتمر العام مرفقا
ة تضمّنت تعدیالت تنظیمیة من شأنھا، بعد مصادقة أعضاء المجلس  اعتمد وثائق مھمّ

ّ علیھا، أن تعطي  َ المؤتمر العام ن الدعم للمنظمة، وتساعدھا على مواصلة مالمزید
  . الرسالة الحضاریة التي تنھض بھاأداء 
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ّ الملقاة على عاتق أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود وأكّ  ّ المھام د سعادتھ أن
الرسالة الحضاریة  دتجدیجدیرة بتطویر عمل المنظمة والمشاركة في المؤتمر العام، 

ً للعالقة الجدلیة القائمة بین نجاح المؤتمر  اإلنسانیة التي تتولى النھوض بھا، وذلك اعتبارا
العام في القیام بمھامھ وخروجھ في كل دورة بنتائج مھمة، وبین انتقال المنظمة إلى مرحلة 

ً في الجھود التي ت ً، وأقوى تأثیرا ً للنجاح، وأوفر إنجازا بذلھا في مضمار تنفیذ أكثر إحرازا
رً  ّ ّ تقویة الصف اإلسالمي لیست مھمة مقصورة خطط العمل الثالثیة المتعاقبة، مذك ا بأن

على القادة والمسؤولین السیاسیین فحسب، بل ھي مھمة شاملة وجامعة وذات أبعاد متعددة، 
ُ التربوي والعلمي والثقافي، المنھا البع     .من اختصاص اإلیسیسكو يي ھتد

ھ بالتحیة  وعبّر ّ عن اعتزازه بالتطور الكبیر الذي شھدتھ اإلیسیسكو، وتوج
والتقدیر إلى معالي الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري، المدیر العام للمنظمة 
على الجھود الكبیرة التي یبذلھا لتطویر عملھا وتوسیع مجاالتھ، وعلى ما حققھ لھا من 

یة ذات مكانة محترمة في الساحتین اإلسالمیة إنجازات متمیزة جعلت منھا منظمة دول
ً وحكومة أوالتقدیر الكبیرین إلى جمھوریة  والدولیة، كما توجھ بالشكر ذربیجان، رئیسا

  .وشعبا، على كریم الضیافة وجمیل االستقبال

ّ ألقت معالي السید .9 مھلة أحمد طالبنا، المدیرة العامة للشؤون الثقافیة  ةثم
منظمة التعاون اإلسالمي كلمة معالي الدكتور إیاد مدني، األمین  فيواألسرة واالجتماعیة 

العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، عبّرت في مستھلھا عن عمیق امتنان منظمة التعاون 
اإلسالمي لفخامة السید إلھام علییف، رئیس جمھوریة أذربیجان، للجھود التي تبذلھا 

ّ . الثقافة اإلسالمیة وتعلیم الشبابأذربیجان بقیادتھ الرشیدة في سبیل النھوض ب ھت ونو
بالعمل الرائع الذي اضطلعت بھ منظمة اإلیسیسكو في خدمة الثقافة اإلسالمیة والحفاظ 
على المواقع التراثیة وتفعیل الحوار بین الثقافات والنھوض بالتعلیم والتكنولوجیا في 

ا، مؤكدة دعم منظمة الدول األعضاء وغیر ذلك من القضایا ذات الصلة بمجاالت عملھ
التعاون اإلسالمي لإلیسیسكو في خططھا وجھودھا من أجل االرتقاء أكثر بمستویات 

  .العمل اإلسالمي المشترك في مجاالت التربیة والعلوم والثقافة واالتصال

دت معالیھا ضرورة اضطالع جمیع األطراف بمسؤولیاتھا في وجھ  ّ كما أك
في العالم اإلسالمي سواء تعلق األمر بفلسطین  التحدیات التي تعیشھا مناطق كثیرة

ّق بمكافحة  والقدس الشریف حیث تواصل إسرائیل تدمیر معالم الھویة اإلسالمیة أو تعل
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التمییز الناتج عن ظاھرة اإلسالموفوبیا أو بتعزیز الحوار بین الثقافات والحضارات 
قیم التسامح واإلخاء للتخفیف من التوترات القائمة وإزالتھا، داعیة إلى النھوض ب

والتعاون الثقافي وإتاحة فرص التمدرس للجمیع في المناطق التي تفتقر فیھا أعداد 
  .كبیرة من الناس إلى الحقوق األساسیة كالحق في الحیاة والحق في التعلیم

دت التأكید على أن منظمة التعاون اإلسالمي واإلیسیسكو تقفان على  ّ كما جد
في تحقیق التنمیة والرفاه في الدول األعضاء وتطویر أرضیة مشتركة للمساعدة 

العلوم والتكنولوجیا واالبتكار فیھا، معربة في ختام الكلمة عن شكرھا لجمھوریة 
 .أذربیجان على الظروف الجیدة التي وفرتھا النعقاد أعمال المؤتمر

ً من المنظمة اإلسال .10 لجھود عدد  - إیسیسكو - میة للتربیة والعلوم والثقافة وتقدیرا
موا قدّ  نالمجلس التنفیذي الذی أعضاءالحكومیة والدولیة والشخصیات البارزة من 

إسھامات متمیزة للحركة العلمیة والثقافیة والفكریة في إطار العمل اإلسالمي المشترك، 
ّ تكریم السادة    :  اآلتیة أسماؤھم وإھداؤھم میدالیة اإلیسیسكو الذھبیةوالسیدات تم

وزیر الثقافة والسیاحة، رئیس اللجنة معالي الدكتور أبو الفاس غراییف،  - 
الوطنیة والوكالة الحكومیة المكلفة بالتعاون مع اإلیسیسكو، جمھوریة 

 أذربیجان

وزیر التعلیم والتعلیم العالي، ، معالي الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي - 
 راألمین العام للمجلس األعلى للتعلیم، دولة قط

وزیر التربیة والعلوم والتكنولوجیا، جمھوریة معالي الدكتور مینكایلو باه،  -
 سیرالیون

وزیر الدولة في الوزارة الفیدرالیة للتربیة معالي السید محمد بلیغ الرحمان،  - 
 والتعلیم والتدریب المھني، جمھوریة باكستان اإلسالمیة

الوطنیة الفلسطینیة، رئیس الللجنة  ،معالي السید محمود إسماعیل خلیل علي - 
 دولة فلسطین عضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة،

مستشار الشؤون اإلسالمیة لرئاسة بوركینا  دوكوري، بوبكرأ الدكتور سعادة - 
 عضو المندوب الدائم لبوركینا فاسو لدى منظمة التعاون اإلسالمي، فاسو،

 ـ بوركینا فاسو لإلیسیسكو المجلس التنفیذي
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المدیر العام للمنظمة ، معالي الدكتور عبد هللا حمد محارب حمود الھین - 
 األلكسو ـ -العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  

   اعات اإلسالمیةذالعام التحاد اإلالمدیر ، سعادة الدكتور محمدو سالم بوكھ - 

مدیر اللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافیة سعادة السفیر شیخو عمر سیك،  - 
 - ـ كومیـاك

 وكیل وزارة التربیة والتعلیم،، سعادة السید علي میحد علي میحد السویدي - 
 ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة)عضو المجلس التنفیذي لإلیسیسكو(

نائب وزیر التربیة والتعلیم للشؤون الدولیة، سعادة السید خلیل هللا بابالو،  -
، )لمجلس التنفیذي لإلیسیسكوعضو ا(أمین عام اللجنة الوطنیة لإلیسیسكو، 

 الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة

مدیر معھد اللغة العربیة والثقافة اإلسالمیة، سعادة الدكتور یوسوفو سلیمانا،  - 
 ، جمھوریة بنین)عضو المجلس التنفیذي لإلیسیسكو(

المنسق الوطني لإلیسیسكو في جمھوریة سعادة السید علي سالیسو،  -
  ، جمھوریة التوغو )التنفیذي لإلیسیسكوعضو المجلس (التوغو، 

ّد السّ  سعادة -  عضو (وكیل وزارة التربیة والتعلیم، ، ر الشیخ أحمد مختارالسی
 ، جمھوریة السودان)المجلس التنفیذي لإلیسیسكو

سفیر جمھوریة السینغال في سلطنة عمان، معالي السید إبراھیما دیاكیتي،  -
 جمھوریة السینغال، )عضو المجلس التنفیذي لإلیسیسكو(

أمین عام اللجنة الوطنیة الصومالیة، سعادة السید عصام حسین موسى الجامع،  - 
 ، جمھوریة الصومال الفیدرالیة)عضو المجلس التنفیذي لإلیسیسكو(

ّد سعادة  -  أمین اللجنة الوطنیة العمانیة محمد بن سلیم بن حمد الیعقوبي، السی
 ، سلطنة عمان)التنفیذي لإلیسیسكو عضو المجلس(للتربیة والثقافة والعلوم، 

مستشار وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، سعادة السید سیسي سیندو،  - 
عضو المجلس التنفیذي (المنسق الوطني لإلیسیسكو في كوت دیفوار، 

 ، جمھوریة كوت دیفوار)لإلیسیسكو
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ة أمین عام اللجنة الوطنیة الموریتانیسعادة الدكتور إسماعیل ولد شعیب،  - 
، الجمھوریة )عضو المجلس التنفیذي لإلیسیسكو(للتربیة والثقافة والعلوم، 

 اإلسالمیة الموریتانیة

عضو (المدیر العام للتربیة والتعلیم، سعادة داتو خیر بن محمد یوسف،  - 
 ، مالیزیا)المجلس التنفیذي لإلیسیسكو

11.  ّ ائق لع مكتب المؤتمر الحادي عشر على وثوقبل بدایة أعمال المؤتمر، اط
اعتماد وفود الدول األعضاء المشاركة في الدورة الثانیة عشرة للمؤتمر العام، واتخذ 

 .بشأنھا القرار المرفق

وبمناسبة انعقاد الدورة الثانیة عشرة للمؤتمر العام، عقدت المنظمة االجتماع  .12
األول لسفراء اإلیسیسكو للنوایا الحسنة للحوار بین الثقافات والحضارات تحت 

ة الفعلیة للسیدة األولى في جمھوریة أذربیجان، سفیرة اإلیسیسكو للنوایا الرئاس
الحسنة، معالي السیدة مھربان علییفا، وكذلك معالي الدكتور عبد العزیز بن عثمان 

معالي الدكتور أبو فاس غراییف، سكو، وبحضور التویجري، المدیر العام لإلیسی
 األستاذ میخائیل جباروف،وزیر الثقافة والسیاحة في جمھوریة أذربیجان، ومعالي 

لع االجتماع على  .عدد من السفراءوزیر التربیة في جمھوریة أذربیجان و َّ واط
عدد من المشاریع والمقترحات مجموعة من الوثائق المعروضة علیھ، ووافق على 

م  ّ ر عقد اجتماعھ الثاني في إطار المنتدى التي تقد بھا أصحاب السعادة السفراء، وقرّ
 .2016الدولي للتحالف بین الحضارات الذي سیعقد في باكو خالل شھر أبریل 

ومن جھة أخرى، وفي إطار تعزیز الشراكة مع المؤسسات العلمیة  .13
ّع معالي الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري، المد یر العام المتخصصة، وق

لإلیسیسكو، مذكرة تفاھم مع سعادة السید داركان كیدیرالي، رئیس األكادیمیة التركیة 
 .العالمیة، تنص على التعاون في المجاالت ذات االھتمام المشترك

ثم انعقدت الجلسة اإلجرائیة التي تم خاللھا عرض مشروع جدول األعمال  .14
وفق القرارات یل مكتب المؤتمر كما تم تشك ،ومشروع الجدول الزمني واعتمادھما

   .المرفقة
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ً لجھوده المتمیزة وإن .15 دت في وتقدیرا م جازاتھ البارزة التي تجسّ ّ اإلیسیسكو تقد
رد و ّ رالمط ّ المجلس التنفیذي  المتواصل تحت قیادتھ الرشیدة، وبناءً على توصیة ھاتطو

ّ باإلجماع معالي الدكتور عبد العزیز  في دورتھ السادسة والثالثین، انتخب المؤتمر العام
ً للمنظمة  ا ً عامّ ْن جدیدتیْنبن عثمان التویجري، مدیرا ، 2016ینایر  فاتح ابتداءً من لفترتی

ة كل واحدة منھ ّ  .المرفقكما جاء في القرار ا ثالثة أعوام قابلة للتجدید ممد

ثم تناول الكلمة معالي الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري،  .16
ول األ ّ ھ بالشكر الجزیل إلى رؤساء وفود الد ّ عضاء على المدیرالعام للمنظمة، وتوج

ً عاما ل إلیسیسكو لفترتین متتالیتین وتجدید الثقة في شخصھ على رأس انتخابھ مدیرا
ومساعیھ من أجل النھوض برسالة  وعبّر عن عزمھ مواصلة جھوده ،المنظمة

ھا في وجھ التحدیات الجسیمة التي یواجھھا العالم  المنظمة واضطالعھا بمھامّ
  .    اإلسالمي في ھذه الظروف الخاصة

بعد ذلك، تناول الكلمة معالي الدكتور أبو الفاس غراییف، وزیر الثقافة  .17
ً عن والسیاحة في جمھوریة أذربیجان، رئیس الدورة الثانیة عشر ّ، معبّرا ة للمؤتمر العام

باسم الدول األعضاء لمعالي الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري على إعادة التھنئة 
ً لإلیسیسكو لف ً عاما دا ثقتھ بأن تجدید انتخابھ سیساعد انتخابھ مدیرا ّ ترتین متتالیتین، ومؤك

 .ل اإلسالمي المشتركعلى تعزیز التفاھم بین األمم والثقافات ومزید االرتقاء بالعم

كوري، رئیس المجلس التنفیذي، تقریر وم سعادة الدكتور أبو بكر دثم قدّ  .18
یة عشرة ناثعشرة والالحادیة جلس بین الدورتین مالمجلس التنفیذي عن أعمال ال

ّھ بتھنئة معالي الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري، للمؤتمر العام، والذي  استھل
نالعام ثقتھ فیھ وانتعلى تجدید المؤتمر  ْ ن جدیدتی ْ ً للمنظمة لفترتی ا ً عامّ . خابھ مدیرا

یة ومالیة، لمائق وتقاریر عثدراستھ واعتماده من و تما تمّ  التقریر استعرض فيو
ا بالتعاون الوثیق مة لإلیسیسكو بین دورتي المؤتمر، مشیدً اتقدمت بھا اإلدارة الع

الجھود المبذولة من أعضاء المجلس  اً ومقدروالمتصل مع اإلدارة العامة لإلیسیسكو، 
ّ اعتماد التقریر وفق القرار المرفق .في ھذا الصدد  .وتم

عن أنشطة المنظمة للسنوات  هم المدیر العام لإلیسیسكو تقریرقدّ  ،بعد ذلكو .19
أھم اإلنجازات التي تحققت في مجال التربیة والعلوم والثقافة  اً ، مبرز2014- 2012
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ّ اعتماد . سالميإلسالمیة خارج العالم اإلالدول األعضاء والمجتمعات اواالتصال لفائدة  وتم
 .التقریر وفق القرار المرفق

دعا رئیس المؤتمر لجنة البرامج ولجنة الشؤون اإلداریة والمالیة والقانونیة ثم  .20
ھما لدراسة البنود المدرجة على جدول أعمالھما یْ ن عن المؤتمر إلى عقد اجتماعالمتفرعتیْ 

 .ھما وقراراتھما على الجلسة العامة للمؤتمر للمصادقة علیھایْ وعرض تقریر

وا فیھا ھنأ ثم ألقى أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود كلماتھم التي .21
 ا عاماً انتخابھ مدیرً  تجدید معالي الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري على جمیعاً 

ّ  لإلیسیسكو، كما تھ المنظمة خالل الفترة الثالثیة دالذي شھ نوعيّ ر الأشادوا فیھا بالتطو
تحت القیادة الحكیمة لمعالي  ،، وبحضورھا البارز في المحافل الدولیة2014- 2012

وعرضوا أثناء كلماتھم الجھود التي تقوم ، الدكتور عبد العزیز بن عثمان التویجري
ً مقدّ والعلوم والثقافة واالتصال، و بھا حكوماتھم ومنظماتھم في مجاالت التربیة وا عددا

ھات التي من شأنھا تطویر عمل المنظمة وتفعیل أدائھا َرحات والموجّ وأخذ  .من المقت
ً بھذه الكلمات والتقاری   .ر والعروض، واتخذ بشأنھا القرار المرفقالمؤتمر علما

ّ استمع المؤتمر العامّ  .22 ّ تقدیمھ حول مشروع عقد  ثم إلى العرض الذي تم
نھ مؤتمر المانحین لدعم قطاع التعلیم في جمھوریة الصومال الفیدرالیة، واتخذ بشأ

  .القرار المرفق

   .واعتمد المؤتمر أعضاء المجلس التنفیذي وفق القائمة والقرار المرفقیْن  .23

ر المؤتمر العام عقد دورتھ الثالثة عشرة وفق القرار .24 ّ  .المرفق وقر

وقبل رفع الجلسة العلنیة، وافق المؤتمر على اقتراح معالي الدكتور عبد  .25
رفع رواتب موظفي المنظمة ویجري، المدیر العام لإلیسیسكو، العزیز بن عثمان الت

 %5ھم وبنسبة تصاعدیة من اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة ـ إیسیسكو ـ، بصنفیْ 
، وذلك استنادا إلى المادة 2016ابتداء من فاتح ینایر  من الراتب اإلجمالي %11إلى 
التي تنص على مراجعة جدول رواتب الموظفین عند من نظام الموظفین، ) 27(رقم 

وبصفة  ،ارتفاع تكالیف العیش في بلد المقر، وھو ما تحققت اإلدارة العامة منھ
 .قبل اقتراح الزیادة المذكورة على المؤتمر ،ملحوظة
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عشرة للمؤتمر العام لإلیسیسكو اجتماعھا یوم  الثانیةعقدت لجنة البرامج المنبثقة عن الدورة 

  .جمھوریة كوت دیفواربرئاسة  2015 نوفمبر 26ھـ الموافق 1437 صفر 14

لإلیسیسكو تقریر  ممثلة اإلدارة العامة تمالزمني ألعمال اللجنة، قدّ  البرنامجوبعد اعتماد 
حول تقییم عمل  2015-2013والتقریر المرحلي للسنوات  2012-2010المدیر العام للسنوات 

المنظمة الذي تضمن االستنتاجات التقییمیة الكمیة والكیفیة النھائیة بالنسبة لجمیع األنشطة 
، والمرحلیة بالنسبة للبرامج واألنشطة 2012-2010والبرامج التي تم تنفیذھا خالل الفترة الثالثیة 

مشروع خطة العمل  تمقدّ ، كما 2015 یونیوإلى  2013ینایر  1التي تم تنفیذھا في الفترة من 
المالمح الجدیدة من حیث الشكل والمضمون  ة، موضح2018-2016الثالثیة والموازنة لألعوام 

اللجنة على المالحظات التي أدلى  تكما أطلع. التي تمیز ھذا المشروع عن خطط العمل السابقة
الثالثیة  العمل والثالثین بشأن مشروع خطة السادسةبھا أعضاء المجلس التنفیذي في دورتھ 

   .، وتوصیتھ المؤتمر باعتماد ھذا المشروع2018-2016 والموازنة لألعوام

اعتمدت اللجنة مالحظات واقتراحات المجلس التنفیذي في دورتھ السادسة وخالل المناقشات 
من  وأضافت إلیھا عدداً  2018- 2016 الثالثیة والموازنة لألعوام والثالثین بشأن مشروع خطة العمل

  :فیما یلي  جمیعھا واالقتراحات المالحظات یمكن تلخیصو .نفسھمشروع الحول  المقترحات

من  2018- 2016اإلشادة بما اتسمت بھ خطة عمل اإلیسیسكو الثالثیة وموازنتھا للسنوات  -
رؤیة استراتیجیة ثاقبة وعملیة، وجودة عالیة في مستوى المنھج والمضمون، ومن إحكام في 

مل بین المشاریع الموزعة بشكل شامل على مختلف القضایا والمجاالت ذات الصیاغة وتكا
الصلة باختصاصات المنظمة، بما یجعلھا مستجیبة الحتیاجات الدول األعضاء وأولویاتھا 

، مع توجیھ الشكر إلى 2030- 2016ومتناسقة مع األھداف اإلنمائیة األممیة الجدیدة للفترة 
ومعاونیھ على الجھد القیّم المبذول في إعداد ھذه الوثیقة  معالي المدیر العام لإلیسیسكو

 .المرجعیّة بما یسھم في مزید تطویر آلیات عمل المنظمة

التأكید على تعزیز التنسیق والتعاون بین اإلیسیسكو والدول األعضاء ومزید تفعیل دور  -
أثر عمیق  اللجان الوطنیة في ذلك، من أجل ترجمة مشاریع الخطة إلى برامج عملیة ذات

 .وفائدة عمیمة على الدول األعضاء جمیعاً 

التنویھ بالطابع العملي اإلجرائي للخطة الجدیدة من خالل تحدیدھا بدقة ألھداف المشاریع  -
والبرامج المسطرة  واقتراحھا مؤشرات نوعیة وكمیة للقیاس والتقییم، ومن خالل تغلیب 

  .ریع المقترحة على الجوانب النظریةالطابع العملي التدریبي لبناء القدرات في المشا
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ً على نھج التطویر والتحسین المنھجیّین لخطة عمل اإلیسیسكو في المستقبل،  - یر قدما السّ
ر عرضھا بشكل رقميّ   .لتتسنى صیاغتھا في شكل مصفوفة یتیسّ

تأكید أولویة التعامل مع قضایا الشباب وتفعیل أدوارھم في التنمیة المستدیمة وتحقیق العیش  -
 .لمشتركا

التركیز على قضایا الھویّة اإلسالمیة من خالل مواصلة االھتمام بتعلیم اللغة العربیة ونشرھا  - 
في محیطھا اإلسالمي وتعزیز برامج الحفاظ على التراث اإلسالمي وخاصة في مناطق 

 .االحتالل واالعتداءات والنزاعات مثل القدس الشریف وغیرھا من مدن العالم اإلسالمي

ّة في مناطق النزاعات والحروب، وخاصة األطفال إیالء  - مزید من االھتمام للفئات الھش
ة إلى الرعایة النفسیة والتربویة التعلیمیة ّ  .الالجئین المحتاجین بشد

تأكید ما أولتھ الخطة من اھتمام لقضایا التربیة على حقوق اإلنسان وثقافة االختالف وقیم  -
ّمین علمیّامن خالل تنفیذ برامج لتمكیالتسامح،  ومھنیا، حتى یضطلعوا برسالتھم في  ن المعل

  .تربیة الناشئة على قیم االعتدال والتسامح وعلى نبذ العنف داخل المدرسة وخارجھا

اء في خطة عملھا لربط مختلف القضایا التربویة والعلمیة والثقافیة  - ّ ھ اإلیسیسكو البن تأكید توجّ
افھا في الدول األعضاء، وتعزیز قیم الجودة واالتصالیة بخطط التنمیة المستدامة وأھد

 .والحكامة ومبادرات إشراك الشباب في التنمیة وفي صناعة القرار

إتاحة الفرص واآللیات المناسبة لالستفادة من مبادرات الدول األعضاء وتجاربھا الناجحة  -
 ومراكزھا المتخصصة في مختلف مجاالت عمل المنظمة، وتفعیل التعاون والشراكة مع

 .المنظمات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة ذات االھتمامات المشتركة

ّ واإلرھاب وأسباب  - ف والغلو إعداد البحوث والدراسات المتخصصة حول ظواھر التطرّ
یھا بین الشباب والمراھقین في العالم اإلسالمي  ّ واالستفادة منھا واالسترشاد بمضامینھا تفش

 .لمعالجة ھذه الظواھر

ب القیمیة واالجتماعیة والصحیة والبیئیّة في برامج محو األمیة وتعلیم الكبار، تأكید الجوان -
ھة إلى الفتیات والنساء  .وخاصة منھا تلك الموجّ

أدوار اللجان الوطنیة ودعم جھودھا في تنفیذ برامج اإلیسیسكو ومشاریعھا من خالل  تعزیز -
 .فیھا وتطویر وسائل عملھاتنمیة مھارات العاملین ولمبادرة الفرص ل تمكینھا من مزید

ة في القدس الشریف یللمؤسسات التربویة والعلمیة والثقاف بفعالیة أكبر مواصلة تقدیم الدعم -
في الشعب الفلسطیني  التي یعیشھا والمعاناة یتالءم مع حجم التحدیّاتوفلسطین المحتلة بشكل 

من  ذاكرتھمحو وممارساتھ واعتداءاتھ التي تستھدف  مؤامرات االحتالل اإلسرائیليمواجھة 
 .الفلسطینیة التربویة والعلمیة المؤسساتالتاریخیة و المعالمثقافة والخالل استھداف 
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من خالل  ،ضاءالدول األع يكو وجھودھا على أوسع نطاق ممكن فتعزیز حضور اإلیسیس -
ّ قدما في تنفیذ باللغات المحلیة للشعوب اإلسالمیة وتیسیر ترجمة وثائق العمل  ھابرامج المضي

 .في ھذه البرامج إلى اللغات المحلیة والوطنیة في الدول األعضاء

ع .م :الوثیقة ( 2018-2016ثم اعتمدت اللجنة مشروع خطة العمل والموازنة لألعوام  -
  ).3.1ق /12/2015ع .م: القرار (، كما جاء في )12/2015/3.1

والتـقریر المـرحلي للسـنوات  2012- 2010مدت اللجـنة تقـریر المـدیر الـعام للسـنوات واعتـ - 
، كما جاء في )12/2015/2.3ع .م:الوثیقة (حـول تقـییم عـمل المنظمة  2015- 2013

  ).2.3ق /12/2015ع .م: القرار (
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عشرة  الثانیةعــقـدت لجـنـة الشــؤون اإلداریة والمالیة والقانونیة المنبثقة عن الدورة 

، 2015نوفمبر  26الـموافـق  ،ھـ1437 صفر 14للمؤتمر العام لإلیسیـسكـو اجتـماعھـا یوم 

  .الجمھوریة التونسیةبرئـاسـة 

الزمني ألعمال اللجنة، قدم ممثل اإلدارة العامة لإلیسیسكو التقریر المالي  البرنامجوبعد اعتماد 
، وتقریر المدیر العام عن مساھمات الدول 2014-2012للمدیر العام وحسابات اإلقفال لألعوام 

األعضاء في موازنة المنظمة ومعالجة الوضع المالي للمنظمة للفترة نفسھا، وقدم رئیس لجنة المراقبة 

كما قدم  ،2014-2012المالیة تقریر شركة تدقیق الحسابات وتقریر لجنة المراقبة المالیة للسنوات 

تعدیل واألنظمة الداخلیة و میثاق اإلیسیسكوترحات المتعلقة بتعدیل ممثل اإلدارة العامة لإلیسیسكو المق

أطلع و ،وتعدیل شعار اإلیسیسكو وضعیة المكاتب اإلقلیمیة لإلیسیسكوالھیكل التنظیمي لإلیسیسكو و

   .اللجنة على قرارات المجلس التنفیذي بشأنھا

حرص على تخصیص ما یزید أعضاء اللجنة بالسیاسة الحكیمة لإلدارة العامة التي توقد أشاد 

على ثلثي موازنة المنظمة لتنفیذ برامج خطة عملھا وترشید اإلنفاق العام للمنظمة، كما عبّروا عن 

تقدیرھم لجھود المدیر العام من أجل تحصیل مساھمات الدول األعضاء والموارد المالیة خارج 

الرامیة إلى تطویر آلیات العمل الداخلي نوھوا بالتوجھات االستراتیجیة لإلدارة العامة و الموازنة،
الھادفة  ،ختصاصات عدد من األقسام والمصالحللمنظمة من خالل إحداث مدیریة جدیدة وتوسیع ا

كذلك إلى تعزیز التعاون والتفاعل المیداني مع الدول األعضاء من خالل المكاتب اإلقلیمیة الحالیة 

  .ھاوالتي تقرر إنشاؤ

  :الوثائق والقرارات التالیةالتقاریر واللجنة وبعد المناقشات اعتمدت 

التقریر المالي للمدیر العام وحسابات اإلقفال وتقریر شركة تدقیق الحسابات وتقریر  -

، كما جاء )12/2015/2.4.ع.مالوثیقة ( 2014- 2012لجنة المراقبة المالیة للسنوات 

  ).2.4ق /12/2015. ع.القرار م(في 

تقریر المدیر العـام عن مـساھمات الدول األعـضاء في مـوازنة المنظمة ومعالجة  -
، )12/2015/2.5.ع.مالوثیقـة ( 2014-2012الوضع المالي للمنـظمة للسـنوات 

 ).2.5ق /12/2015. ع.القـرار م(كما جـاء في 
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، كما جاء في )12/2015/4.1.ع.الوثیقة م(تعدیل الھیكل التنظیمي لإلیسیسكو  -

 ،)4.1.ق/12/2015.ع.القرار م(

، كما )12/2015/4.2.ع.مالوثیقة (واألنـظـمــة الـداخـلـیة  میثاق اإلیسیسكوتـعــدیالت  - 

  ).4.2ق /12/2015. ع.القرار م(جاء في 

، كما جاء في )12/2015/4.3. ع.الوثیقة م(وضعـیة المكاتب اإلقلیمیة لإلیسیسكو  -

  ).4.3ق /12/2015. ع.القرار م(

ــسكو  -  سی ـار اإلـی ــ ــع ــل شـ ــدـی ع ــقة م(ـت ـاء فـي )12/2015/4.4. ع.الوثی . ع.القـرار م(، كـما جـ

  ).4.4ق /12/2015


