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بــاكــو، جمهورية أذربـيــجــان
11-12 صفر 1437هـ / 23-24 نوفم�� 2015م

تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة 
لسنة 2014 

م.ت. 2.1/2015/36

البند 2.1 من جدول ا89عمال
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أعمال الدورة السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي وإعداد ل جدوتم إدراج هذا البند في 
ً إلى المادة الوثيقة الخاصة به من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، ) أ(فقرة ) 20(استنادا

ً لنشاطات المنظمة من فاتح يناير إلى    .2014ديسمبر 31ويتضمن التقرير عرضا

وقد تم األخذ بعين االعتبار عند إعداد هذا التقرير المالحظات التي أبداها أعضاء المجلس 
  .في الدورات السابقة سواء حول شكل التقرير أو مضامينه

قبل ، والتقرير معروض على المجلس الموقر للنظر فيه واعتماد القرار المناسب بشأنه
  .عليهرفعه إلى المؤتمر العام الثاني عشر للمصادقة 
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ــة املقــر وخارجهــا، خــالل عــام 2014، عــىل  ارتكــزت أنشــطة املديــر العــام داخــل دول
ــاء  ــدول األعض ــع ال ــاون م ــات التع ــة عالق ــت يف (1) تقوي ــة، متثل ــاور رئيس ــة مح ثالث
والهيئــات املوازيــة واألقليــات والجاليــات اإلســالمية، و(2) مــد اإلشــعاع الفكــري والعلمي 
ــداين عــىل  ــة، و(3) اإلرشاف املي ــز حضورهــا الثقــايف يف الســاحة الدولي للمنظمــة وتعزي

أنشــطة املنظمــة.

وقــد حققــت أنشــطة املديــر العــام داخــل دولــة املقــر وخارجهــا أهدافهــا بصــورة جليــة، 
مــام كان لــه األثــر القــوي، يف تعزيــز ثقافــة الحــوار والتعايــش والســالم، ويف تقــدم املنظمة 
وتطورهــا ودعــم إشــعاعها إقليميــاً ودوليــاً، مــام أهلهــا ألن تكــون يف مقدمــة املنظــامت 
واملؤسســات اإلســالمية العاملــة يف مختلــف مياديــن البنــاء الحضــاري يف العــامل اإلســالمي.
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مقر  يف   2014 يناير   9 يوم  العام  املدير  أرشف 

الفائزين  تكريم  حفل  عىل  الرباط  يف  اإليسيسكو 

البيئية  لإلدارة  السعودية  العربية  اململكة  بجائزة 

العامة  الرئاسة  نظمتها  التي  الخامسة،  دورتها  يف 

لألرصاد وحامية البيئة يف اململكة العربية السعودية. 

بحضورالدكتور عبد العزيز بن عمر الجارس، الرئيس 

العربية  اململكة  يف  البيئة  وحامية  لألرصاد  العام 

العام  املدير  الفاعوري،  رفعت  والدكتور  السعودية، 

اإلدارية، والسيدة حكيمة  للتنمية  العربية  للمنظمة 

الحيطي، الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن 

. املغربية  اململكة  يف  بالبيئة  املكلفة  والبيئة  واملاء 

مكتبه،  يف  يناير 2014   10 يوم  العام  املدير  واستقبل 

وفداً من وزارة الرتبية والتعليم يف ليبيا ترأسه السيد رضا 

ارحومه، وكيل الوزارة. وتم خالل هذه املقابلة بحث سبل 

تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو وجهات االختصاص 

إطار خطة  والتعليمية يف  الرتبوية  املجاالت  الليبية يف 

العمل الثالثية لإليسيسكو للسنوات 2015-2013. 

باريس،  يناير 2014 يف   15 يوم  العام  املدير  وأجرى 

فالريي  والسيدة  شرياك،  كلود  السيدة  مع  مباحثات 

األعضاء  السابليري،  دو  مارك  جون  والسفري  تريانوفا، 

السيد  يرأسها  التي  شرياك  مؤسسة  إدارة  مجلس  يف 

مضامني  حول  األسبق،  الفرنيس  الرئيس  شرياك  جاك 

اإليسيسكو  بني  توقيعه  املزمع  التعاون  بروتوكول 

املشرتك،  التعاون  ومؤسسة شرياك، وتحديد مجاالت 

بني  الحوار  وتعزيز  النزاعات  منع  مجال  وبخاصة 

السالم. ثقافة  ونرش  الثقافات 

وترأس املدير العام، والدكتور أحمد محمد عيل، رئيس 

البنك اإلسالمي للتنمية، يوم 26 يناير 2014 يف مقر البنك 

يف جدة، اجتامعاً تنسيقياً بني اإليسيسكو والبنك، خصص 

لبحث سبل تعزيز عالقات التعاون والتشاور والتنسيق  

بني املؤسستني يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك. وتم 

االتفاق عىل تحديد أنشطة وبرامج مشرتكة، وتجديد 

مشرتكة  لجنة  وتشكيل  الطرفني،  بني  التعاون  اتفاقية 

ملتابعة تنفيذ األنشطة والربامج املتفق عليها.

أمينة  تريانوفا،  فالريي  والسيدة  العام  املدير  ووقع 

باريس،  يف   2014 يناير   30 يوم  شرياك  مؤسسة  رس 

التي  واملؤسسة  اإليسيسكو  بني  تعاون  اتفاقية  عىل 

األسبق،  الفرنيس  الرئيس  السيد جاك شرياك،  يرأسها 

تنص  التي  االتفاقية  توقيع  مراسم  الذي أرشف عىل 

واملؤسسة  يف  اإليسيسكو  بني  التعاون  تعزيز  عىل 

الثقافات  بني  الحوار  وتعزيز  النزاعات  منع  مجال 

ونرش ثقافة السالم، وتبادل املعلومات والخربات حول 

املشرتك. االهتامم  ذات  القضايا 

العام يف مكتبه يوم 4 فرباير 2014،  واستقبل املدير 

العام  األمني  النصار،  العزيز  عبد  بن  فيصل  السيد 

املرافق  والوفد  اإلسالمي  للتضامن  الريايض  لالتحاد 

له. وتناول الحديث خالل هذه املقابلة، سبل تعزيز 

عالقات التعاون بني اإليسيسكو واالتحاد يف املجاالت 

املشرتك. االهتامم  ذات 

ووقع املدير العام واألمني العام لالتحاد برنامج العمل 

اإليسيسكو واالتحاد خالل عامي 2014  املشرتك بني 

بني  املربمة  التعاون  اتفاقية  إطار  يف  وذلك  و2015، 

الطرفني عام 2008. 

كام استقبل املدير العام يوم 4 فرباير 2014 الدكتور 

مراد الزين، ، مدير مركز مرسيليا لالندماج املتوسطي، 
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وبحث معه سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاقه بني 

العايل،  التعليم  تطوير  مجاالت  يف  واملركز  املنظمة 

الرشق  منطقة  دول  يف  املياه  وتدبري  البيئة،  وحامية 

إفريقيا. وشامل  األوسط 

العام يوم 6 فرباير 2014 يف مكتبه،  واستقبل املدير 

داكار  يف  اإلسالمي  املعهد  مدير  كاه،  ثيرينو  الدكتور 

سبل  بينهام  الحديث  وتناول  السينغال.  بجمهورية 

يف  اإلسالمي  املعهد  وضعها  التي  اإلصالحات  تعزيز 

داكار من أجل تطوير مساهمته يف العناية بالشؤون 

اإلسالمية يف جمهورية السينغال يف إطار تنفيذ خطة 

.2015  –  2013 لإليسيسكو  الثالثية  العمل 

فرباير   21 يوم  مكتبه  يف  العام  املدير  واستقبل 

منظمة  مكتب  مدير  ميلورد،  مايكل  السيد   ،2014

ودار  ملهامه.  استالمه  مبناسبة  الرباط،  يف  اليونسكو 

الحديث بني الجانبني حول عالقات التعاون املتميزة 

املجاالت  يف  تعزيزها  وسبل  املنظمتني  بني  القامئة 

املشرتك. االهتامم  ذات 

أمناء  ملجلس  الثاين  االجتامع  يف  العام  املدير  وشارك 

عقد  الذي  العربية  باللغة  للنهوض  العاملية  املنظمة 

يف  وتم   .2014 فرباير  و27   26 يومي  الدوحة  يف 

واملبادرات  القرارات  من  عدد  اعتامد  االجتامع  هذا 

وآفاق  املنظمة  تأسيس  إجراءات  باستكامل  املتعلقة 

لها. عام  مدير  وتعيني  املستقبيل  عملها 

يوسف  بالسيد  املناسبة،  بهذه  العام  املدير  والتقى 

الخريية  قطر  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الكواري، 

املشرتكة.  التعاون  عالقات  حول  معه  وتباحث 

يف   ،2014 مارس   03 يوم  العام  املدير  واستقبل 

ومؤسس  رئيس  كارترون،  بول  جون  مكتبه،  السفري 

كريين،  إميانيول  بيري  والسيد  مونتانا،  كرانس  منتدى 

املنتدى. يف  الخارجية  الشؤون  مستشار 

وتباحث الطرفان خالل هذا اللقاء، حول سبل تعزيز 

ودرسا  واملنتدى،  اإليسيسكو  بني  الثنايئ  التعاون 

كرانس  ملنتدى  للدورة 25  باإلعداد  املتعلقة  القضايا 

الرباط  يف  اإليسيسكو  مقر  يف  عقدت  التي  مونتانا 

الفرتة من 19 إىل 22 يونيو 2014، وخصصت  خالل 

جنوب-جنوب. التعاون  عالقات  تطوير  سبل  لبحث 

يف   ،2014 مارس   05 يوم  العام  املدير  استقبل  كام 

التنفيذي  املدير  شهسواري،  صالح  السيد  مكتبه، 

كان مرفوقاً  الذي  اإلسالمي،  للرتاث  الفرقان  ملؤسسة 

بالسيد محمد ادنيدين دريوش، رئيس قسم املشاريع 

سبل  الجانبان  بحث  حيث  باملؤسسة.  واملنشورات 

تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو واملؤسسة يف 

املجاالت ذات الصلة بالرتاث اإلسالمي يف إطار تنفيذ 

.2015-  2013 لإليسيسكو  الثالثية  العمل  خطة 

للوزراء  عرش  الرابع  املؤمتر  يف  العام  املدير  وشارك 

املسؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول 

الرياض،  السعودية  العاصمة  يف  عقد  الذي  العربية، 

وألقى كلمة يف الجلسة االفتتاحية للمؤمتر يوم 13 مارس 

أسـاس  تقوم عىل  التقدم  أن صناعة  فيها  أكد   ،2014

للتعليم. الجـودة  التعليمية لضامن  املنظومة  تطوير 

بن  خالد  بالدكتور  ذاته  اليوم  يف  العام  املدير  والتقى 

محمد العنقري، وزير التعليم العايل يف اململكة العربية 

وتباحث  لإليسيسكو،  العام  املؤمتر  رئيس  السعودية، 

اإليسيسكو  بني  املتميزة  التعاون  عالقات  حول  معه 

ووزارة التعليم العايل وآفاق تطويرها، واستعرض معه 

خطوات تنفيذ خطة عمل اإليسيسكو الثالثية للفرتة 

(2015-2013)  التي اعتمدها املؤمتر العام الحادي عرش 

لإليسيسكو يف الرياض خالل شهر ديسمرب عام 2011.

بزيارة   ،2014 مارس   13 يوم  العام  املدير  وقام 

وزير  الفيصل  خالد  األمري  املليك  السمو  لصاحب 

الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية، وبحث 

وآفاق  واملتميزة  املثمرة  التعاون  عالقات  الجانبان 

مجاالتها.  وتوسيع  تطويرها 

األمني  مدين،  أمني  أياد  بالسيد  العام  املدير  والتقى 

العام ملنظمة التعاون اإلسالمي يوم 16 مارس 2014، 

معه  وتباحث  جدة،  العامة مبدينة  األمانة  مقر  يف 

حول سبل تعزيز التنسيق والتعاون يف القضايا ذات 
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االهتامم املشرتك. واتفق الجانبان عىل تفعيل مذكرة 

لجنة  وتشكيل   ،1994 عام  بينهام  املوقعة  التفاهم 

واملتابعة. للتنسيق  مشرتكة 

لوزراء  الثاين  اإلسالمي  املؤمتر  يف  العام  املدير  وشارك 

الشباب والرياضة يف جدة يوم 17 مارس 2014، وألقى 

كلمة أكد فيها أن املسؤولية التي يتحملها وزراء الشباب 

والرياضة يف دول منظمة التعاون اإلسالمي، تَتََساَوى من 

حيث الثقل وتَتََكاَمل من حيث املحتوى، مع املسؤولية 

الكبرية التي ينهض بها زمالؤهم وزراء الرتبية والتعليم. 

جدة،  يف   2014 مارس   18 يوم  العام  املدير  والتقى 

الشباب  لوزراء  الثاين  اإلسالمي  املؤمتر  هامش  عىل 

فرانك  السيد  الغواياين،  الثقافة  وزير  والرياضة، 

ستانيسالوس، وتباحث معه حول عالقات التعاون بني 

الثقافية. املجاالت  يف  واإليسيسكو   بالده 

كام التقى املدير العام يوم 18 مارس 2014، يف جدة، 

وزيرة الثقافة والشباب والرياضة يف موريتانيا، وتباحث 

معها حول عالقات التعاون بني بالدها واإليسيسكو يف 

املجاالت الثقافية وقضايا الشباب وآفاق تطويرها. ثم 

التقى  بالدكتور عبد العزيز بن عمر الجارس، الرئيس 

العربية  اململكة  يف  البيئة  وحامية  لألرصاد  العام 

التنسيق  تعزيز  وتباحث معه حول سبل  السعودية، 

اإلسالمي،  العامل  يف  البيئة   مجاالت  يف  والتعاون 

للمؤمتر  السادسة  الدورة  لعقد  التحضري  وإجراءات 

الرباط. يف  اإليسيسكو  مقر  البيئة يف  لوزراء  اإلسالمي 

واستقبل املدير العام يوم 02 أبريل 2014، يف مكتبه 

الدكتور عبد الرحمن بن محمد الجديع ، سفري اململكة 

العربية السعودية يف الرباط، وجرى الحديث بينهام 

حول نشاطات اإليسيسكو وبرامجها واسرتاتيجياتها.

يف   ،2014 أبريل   03 يوم  العام  املدير  استقبل  كام   

مكتبه السيد عبد الله بن عبيد الهنايئ، سفري سلطنة 

عامن يف الرباط. وحرضت هذا اللقاء الدكتورة أمينة 

املساعدة لإليسيسكو. ودار  العامة  املديرة  الحجري، 

بني  التعاون  عالقات  حول  الجانبني،  بني  الحديث 

تطويرها. وآفاق  واإليسيسكو  عامن  سلطنة 

واستقبل املدير العام يوم 03 أبريل 2014، يف مكتبه 

يف  مايل  جمهورية  سفري  يس،  أحمد  عثامن  السيد 

التعاون بني  الرباط، بحث معه سبل تعزيز عالقات 

واإليسيسكو. مايل  جمهورية 

واستقبل املدير العام يوم 15 أبريل 2014، يف مكتبه، 

يف  غامبيا  جمهورية  سفري  باجو  كابا  المني  السيد 

الرباط، الذي جاء لتوديع املدير العام مبناسبة انتهاء 

املغربية. اململكة  يف  مهامه 

كام استقبل املدير العام يوم 16 أبريل 2014، يف مكتبه، 

يف  التونسية  الجمهورية  سفري  حجي،  شفيق  السيد 

الرباط. ودار الحديث بني الجانبني، حول عالقات التعاون 

بني الحكومة التونسية واإليسيسكو وآفاق تطويرها.

واستقبل املدير العام يوم 06 مايو 2014، يف مكتبه، 

الثقايف  والعمل  التعاون  مديرة  الرايض،  ملياء  السيدة 

يف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون املغربية، األمينة 

العامة باإلنابة للجنة الوطنية املغربية للرتبية والعلوم 

والثقافة. وتناول الحديث بني الجانبني تعزيز التعاون 

بني اإليسيسكو والحكومة املغربية.

كام استقبل املدير العام يوم 08 مايو 2014، يف مكتبه، 

فوق  السفري  علييف،  أوغلو  إسامعيل  طارق  السيد 

اململكة  لدى  أذربيجان  لجمهورية  واملفوض  العادة 

املغربية. وتناولت املباحثات بني الطرفني سبل تعزيز 

عالقات التعاون بني اإليسيسكو وجمهورية أذربيجان.

وقام املدير العام بزيارة عمل إىل جمهورية الكامريون، 

بدعوة من حكومتها، يومي 13 و 14 مايو 2014، حيث 

التعليم  وزيرة  عامل،  يوسف  خديجة  بالسيدة  التقى 

األسايس، وبالسيد بيري موكوكو مبونغو، وزير العالقات 

الخارجية. كام التقى بالسيد هيالريون ايتونغ، النائب 

األول  لرئيس املجلس الوطني الكامريوين (الربملان)

خادم  مركز   ،2014 مايو   13 يوم  العام  املدير  وزار 

عىل  واطلع  ياوندي،  يف  اإلسالمي  الرشيفني  الحرمني 

جانب من األنشطة التي يقوم بها يف مجاالت الدعوة 

االجتامعية.  والخدمات  والتعليم 
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رئيس  األول  الوزير  فيليمون،  ايانغ  السيد  واستقبل 
املدير   ،2014 مايو   14 يوم  الكامريونية،  الحكومة 

الذي  للعمل  بالده  تقدير  عن  أعرب  حيث  العام، 

الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  االيسيسكو  به  تقوم 

فيها.  التنمية  لدعم  املختصة  والوزارات  الكامريونية 

وقام املدير العام 14 مايو 2014 بزيارة ملجلس الشيوخ 

يف ياوندي، حيث استقبله السلطان عبد الالي أبو بكاري 

النائب األول لرئيس املجلس الذي كان مرفوقا باألمني 

العام للمجلس ونائبه، وأجرى معهم محادثات حول 

عالقات التعاون بني اإليسيسكو وجمهورية الكامريون.

وعقد الدكتور املدير العام يوم 14 مايو 2014، اجتامع 

الكامريونية  الحكومة  يف  الوزراء  من  عدد  مع  عمل 

اختصاصات  ضمن  تندرج  قطاعات  عىل  املرشفني 

والتعليم  األسايس  التعليم  وزراء  وهم  اإليسيسكو، 

والرتبية  والرياضة  والثقافة  العلمي  والبحث  العايل 

املهني  والتكوين  والعمل  والطاقة  واملاء  البدنية  

واملرأة. والشباب  واالتصال 

والتقى املدير العام  يوم 19 مايو 2014، خالل زيارته 

الرسمية لبيشكيك عاصمة جمهورية غرغيزستان، يف 

أرينيس  اوتورباييف  الخارجية،  السيد  وزارة  مقر 

نائب وزير الخارجية القرغيزي الذي رحب به وشكره 

عىل زيارته لبالده للمشاركة يف حفل افتتاح احتفالية 

عن   2014 لعام  اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  بيشكيك 

اآلسيوية.  املنطقة 

واستقبل  السيد  جومارت أوتربايف، رئيس الوزراء 

القرغيزي،  يوم 19 مايو 2014، يف مكتبه، املدير العام، 

قريغزستان  بني  التعاون  عالقات  حول  معه  وتباحث 

لبشكيك  العام   املدير  زيارة  معترباً  واإليسيسكو، 

العالقات. لهذه  تعزيزاً 

وقام املدير العام بزيارة سلطنة عامن، حيث أقيم يوم 

22 مايو 2014، يف مدينة مسقط، حفل لتكرميه مبناسبة 

منحه جائزة (رجل الرتاث العريب لعام 2014) من املركز 

العريب لإلعالم السياحي. وترأس الحفل وزير السياحة 

العامين السيد أحمد بن نارص املحرزي، بحضور وزير 

السياحة السوداين، ووكيل أول وزارة السياحة املرصي، 

السياحي،  لإلعالم  العريب  املركز  إدارة  مجلس  ورئيس 

سياسية  وشخصيات  العامنيني،  املسؤولني  من  وعدد 

وثقافية وإعالمية. 

نارص  بن  أحمد  بنت  مديحة  الدكتورة  واستقبلت 

الشيبانية، وزيرة الرتبية والتعليم يف حكومة سلطنة 

عامن، رئيسة اللجنة الوطنية العامنية للرتبية والثقافة 

مايو 2014، يف مكتبها يف مسقط،  يوم 22  والعلوم، 

املدير العام. وتباحثت معه حول سبل تعزيز عالقات 

اإليسيسكو وبالدها. املتميزة بني  التعاون 

والتقى املدير العام يوم 22 مايو 2014، يف مسقط، 

الرتاث  وزارة  وكيل  املعمري،  هالل  بن  حمد  الشيخ 

سلطنة  حكومة  يف  الثقافية  للشؤون  والثقافة 

اإليسيسكو  بني  التعاون  معه عالقات  وبحث  عامن، 

الرتاث  عىل  الحفاظ  مجاالت  يف  العامنية  والحكومة 

املؤمتر  لعقد  الجارية  واالستعدادات  اإلسالمي، 

اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة  يف مسقط ، والربامج 

املقرتح تنفيذها مبناسبة االحتفاء مبدينة نزوى عاصمة 

.2015 لعام  العربية  املنطقة  عن  اإلسالمية  للثقافة 

واستقبل املدير العام يوم 04 يونيو 2014، يف مكتبه، 

وفداً من األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي يتكون 

من الدكتور أبو بكر أحمد باقادر، املدير العام للشؤون 

الثقافية واالجتامعية واألرسة، والسيد قمران أخرت، املدير 

اغلدي،  امحمد  والسفري  والتكنولوجيا،  للعلوم  العام 

منايف  الله  عبد  والسيد  القانونية،  الشؤون  مسؤول 

متوالو، خبري يف مديرية الشؤون الثقافية واالجتامعية.

واستقبلت السيدة إيرينا بوكوفا، املديرة العامة ملنظمة 

ـ  اليونيسكو  ـ  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم 

يف مكتبها يوم 10 يونيو 2014، املدير العام، مبناسبة 

يف  للمشاركة  باريس  يف  اليونسكو  مقر  إىل  زيارته 

اليونسكو  (موسوعة  من  األول  تقديم املجلد  حفل 

عن الثقافة اإلسالمية) التي تقدم الحقائق عن اإلسالم 

عن  فيها  تحدث  كلمة  وألقى  املفاهيم.  وتصحح 

املوسوعة.  لهذه  العلمية  القيمة 
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واستقبل املدير العام يوم 12 يونيو 2014، يف مكتبه، 

 Nestorine) كامباوري  سانغار  نستورين  السيدة 

املرأة  تنمية  وزيرة   (SANGARE COMPAORE

والنوع االجتامعي يف جمهورية بوركينافاسو، وبحث 

الصلة  ذات  املجاالت  يف  عالقات  تعزيز  سبل  معها 

وتطويرها. املرأة،  بقضايا 

يف   ،2014 يونيو   12 يوم  العام  املدير  استقبل  كام 

حاالت  وزير  حيدروف،  الدين  كامل  السيد  مكتبه، 

معه  بحث  أذربيجان، حيث  الطوارئ  يف جمهورية 

بني  القامئة   املتميزة  التعاون  عالقات  تعزيز  سبل 

اإليسيسكو وحكومة جمهورية أذربيجان يف املجاالت 

املشرتك. االهتامم  ذات 

واستقبل املدير العام يوم 13 يونيو 2014، يف مكتبه، 

 Andres Ordonez) السيد أندريس أوردنيز كوميز

GOMEZ، سفري املكسيك يف الرباط. وجرى الحديث 

بني الجانبني حول سبل تعزيز التعاون بني اإليسيسكو 

والحكومة املكسيكية يف مجال الحوار بني الثقافات. 

واستقبل املدير العام يوم 18 يونيو 2014، يف مكتبه، 

املساعدة  العامة  املديرة  بركة،  بن  عائشة  السيدة 

بني  الحديث  وتناول  اليونسكو،  يف  إفريقيا  إلدارة 

الجانبني سبل تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو 

املشرتك،  االهتامم  ذات  املجاالت  يف  واليونسكو 

املنظمتني. يف  األعضاء  اإلفريقية  الدول  يف  وخاصة 

واستقبل املدير العام يوم 22 يونيو 2014، يف مكتبه، 

الشيخ عبد الواحد بالفيتشيني، رئيس معهد الدراسات 

اإلسالمية العليا يف إيطاليا، وتباحث معه  حول سبل 

ذات  املجاالت  يف  واملعهد  اإليسيسكو  بني  التعاون 

العمل  اسرتاتيجية  تنفيذ  إطار  يف  املشرتك  االهتامم 

الثقايف اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي، وحامية الهوية 

الثقافية  للجاليات واألقليات املسلمة يف العامل، وتعزيز 

الحوار بني الثقافات، ونرش قيم التسامح واالحرتام بني 

شعوب العامل والتعايش بني أتباع األديان.

وقام املدير العام بزيارة إىل بوركينا فاسو للمشاركة يف 

الثقافة  عاصمة  واغادوغو  الحتفالية  الرسمي  الحفل 

اإلسالمية لعام 2014م عن املنطقة اإلفريقية، الذي أقيم 
يوم 28 يونيو 2014، برعاية رئيس بوركينا فاسو. وألقى 
كلمة يف الحفل قال فيها إن اإليسيسكو حريصة عىل أن 
تكون مساهمتها يف هذا االحتـفاء متميزة، مستفيدة 
يف ذلك من تجارب سابقة امتـدت عىل مدى السنوات 
ومهرجانات  أسابيع  فيها  أقامت  املنرصمة،  العرش 
ومسابقات ثقافية، وندوات وورشات وحلقات دراسية 
الثقافة اإلسالمية  تربوية وثقافية وعلمية، يف عواصم 
املكرمة يف سنة  مكة  بدًءا من  بها،  االحتفاء  تم  التي 

2005، ومرورًا باملدينة املنورة يف سنة 2013. 

 Kibsa)والتقى املدير العام السيد كيبسا شارل نيودوغو
charles Niodogo)، نائب عمدة املدينة. كام التقى 
الثقافة  وزير   Baba  HAMA هاما   بابا  السيد 
والسياحة. وتطرق الجانبان إىل عالقات التعاون القامئة 
بني اإليسيسكو وبوركينافاسو يف القطاع الثقايف، وسبل 
واغادوغو  احتفالية  برنامج  استعرضا  كام  تطويرها. 
املنطقة  عن   2014 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة 
اإلفريقية. ووقع الجانبان عىل مذكرة تفاهم حول إنشاء 
(املركز اإلقليمي لإليسيسكو لتكوين مهنيي املتاحف) 
السيد  اليوم ذاته،  التقى يف  يف مدينة واغادوغو. كام 
 Amadou Diemdioda ديكو ديومديودا  أمادو 
الوطنية  الرتبية  املنتدب لدى وزيرة  الوزير     Dicko

البوركينابية. الحكومة  يف  األمية  ومحاربة 

يف   2014 يونيو   26 يوم  العام  املدير  التقى  كام 
Samuel Dem-) واغادوغو، السيد صامويل دميبييل

bélé)  رئيس املجلس اإلداري للتحالف الوطني من 
من  عدد  حول  معه  وتباحث  للجميع،  الرتبية  أجل 
ودور  للجميع،  التعليم  بتعميم  املرتبطة  القضايا 

املجال. هذا  يف  املدين  املجتمع  مؤسسات 

Beyon Luc Ado-) واستقبل السيد بيون لوك أدولف تياو
lphe Tiao)، الوزير األول يف جمهورية بوركينافاسو، يوم 
27 يونيو 2014، املدير العام، وتناول الحديث بني الجانبني 

آفاق التعاون بني الحكومة البوركينابية واإليسيسكو. 

وقام املدير العام يف اليوم ذاته، بزيارة مقر ورش لبناء 

مركز ثقايف للطالب املسلمني يف واغادوغو.
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والتقى املدير العام يوم 27 يونيو 2014، السيدة نستورين سنغار 

كامباوري Nestorine Sangara Compaore، وزيرة  تنمية 

وتباحث  معها  حول  البوركينابية،  الحكومة  يف  املرأة 

لتعزيز  والوزارة،  االيسيسكو  بني  التعاون  عالقات 

برامج  تنمية املرأة يف بوركينا فاسو ويف الدول األعضاء 

اإلفريقية. باملنطقة 

مكتبه،  يف   ،2014 يوليو   08 يوم  العام  املدير  واستقبل 

التنفيذي  املجلس  رئيس  دوكوري،  بكر  أبو  الدكتور 

لإليسيسكو،  مستشار رئيس الجمهورية للشؤون اإلسالمية 

ببوركينا فاسو. وتناول الحديث بني الجانبني، نتائج الدورة 

الخامسة والثالثني للمجلس التنفيذي، وسبل تنفيذ توصياته.

كام استقبل املدير العام يوم 10 يوليو 2014، يف مكتبه، 

الدكتور يحيى بالفيتشيني، رئيس املجلس األعىل للرتبية 

وتباحث  اإلسالمي،  العامل  خارج  للمسلمني  والثقافة 

معه  حول سبل تفعيل أنشطة املجلس يف إطار تنفيذ 

اسرتاتيجية العمل الثقايف اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي، 

الرابع  االجتامع  لعقد  الجارية  التحضريات  واستعرضا 

عرش للمجلس يف مدينة روما بإيطاليا خالل شهر سبتمرب 

2014. كام تم التشاور يف هذا اللقاء حول  املهام التي 

سيقوم بها الدكتور يحيى بالفيتشيني عىل إثر اعتامده 

سفرياً لإليسيسكو للحوار بني الثقافات والحضارات.

العام يوم 14 يوليو 2014، يف مكتبه،  املدير  واستقبل 

التنفيذي لرشكة  الرئيس  أزهر،  املهندس زهري بن عيل 

التدريب والتعليم عن بعد التي يوجد مقرها يف مدينة 

معه  السعودية، وبحث  العربية  اململكة  يف  الرياض 

مجال  يف  والرشكة  اإليسيسكو  بني  التعاون  عالقات 

التكوين والتعليم عن بعد والتوثيق اإللكرتوين واالرتقاء 

باملهارات ذات الصلة بالخدمات الرتبوية والتعليمية يف 

العريب. العامل 

واستقبل املدير العام، يوم 23 يوليو 2014، يف مكتبه، 

السيد محمد ولد مكحلَه، القائم باإلعامل يف سفارة 

الرباط. وتباحث  املوريتانية يف  الجمهورية اإلسالمية 

موريتانيا  بني  التعاون  عالقات  آفاق  حول  الجانبان 

واإليسيسكو.

يف   ،2014 أغسطس   08 يوم  العام  املدير  واستقبل 
مجمع  رئيس  البشري،  أحمد  عصام  الدكتور  مكتبه، 
الفقه اإلسالمي واألمني العام ملنتدى النهضة والتواصل 
مرفوقاً  كان  الذي  السودان،  جمهورية  يف  الحضاري 
جمهورية  سفري  الزين،  التواب  عبد  سليامن  بالسيد 
اللقاء تبادل وجهات  الرباط. وتّم خالل  السودان يف 
النظر حول القضايا التي تهم العامل اإلسالمي، وتعزيز 
السودان. جمهورية  وحكومة  اإليسيسكو  بني  التعاون 

يف   ،2014 سبتمرب   09 يوم  العام  املدير  استقبل  كام 
سفري  الزين،  التواب  عبد  سليامن  السيد  مكتبه، 
للمدير  سلم  الذي  الرباط،  يف  السودان  جمهورية 
الوزراء  ملجلس  العام  األمني  من  رسمية  دعوة  العام 

السودان.  جمهورية  لزيارة 

واستقبل املدير العام يوم 24 سبتمرب 2014، يف مكتبه، 
فوق  السفري  علييف،  أوغلو  إسامعيل  طارق  السيد 
اململكة  لدى  أذربيجان  لجمهورية  واملفوض  العادة 
تعزيز  سبل  الطرفني  بني  املباحثات  املغربية.وتناولت 
أذربيجان. وجمهورية  اإليسيسكو  بني  التعاون  عالقات 

ملقر  بزيارة  يوم 26 سبتمرب 2014،  العام  املدير  وقام 
الجامعة الدولية يف الرباط، حيث استقبله رئيسها الدكتور 
نور الدين مؤدب، ونوابه املكلفون بالشؤون األكادميية 
والشؤون العامة والشؤون العلمية. وخالل هذا اللقاء تم 
التباحث حول آفاق التعاون بني اإليسيسكو والجامعة 

يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك. 

وشارك املدير العام يف أعامل الدورة السنوية الرابعة 
ملنتدى باكو الدويل اإلنساين لعام 2014، التي عقدت يف 
العاصمة اآلذربيجانية باكو، يومي فاتح وثاين  أكتوبر 
الرسمي  االفتتاحي  الحفل  يف  كلمة  وألقى   .2014
أهدافه  باعتبار  هو  املنتدى  إن  فيها  قال  للمنتدى، 
وآلياته، تحالٌف دويلُّ ثـقـايفٌّ وفكـريٌّ من أجل السالم. 
موضحـًا أن محاربة اإلرهاب عىل تعّدد أشكاله، تبدأ 
من محاربة األفكار املتشددة، واالتجاهات املتطرفة، 
العدل  ثـقافة  تعزيز  خالل  من  املنحرفة،  واملفاهيم 
اآلخر  وقبول  والتعايش  الوئام  قيم  ونرش  والسالم، 

بالحق يف االختالف. واالعرتاف 
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جمهورية  رئيس  علييف،  إلهام  السيد  واستقبل 

أذربيجان، املدير العام يوم فاتح أكتوبر 2014، حيث 

قدم له عرضاً حول االستعدادات الجارية لعقد عدد 

املؤمتر  منها  املقبل،  العام  يف  باكو  يف  األنشطة  من 

والتعليم.  الرتبية  لوزراء  األول  اإلسالمي 

العام، يوم 02 أكتوبر 2014، يف مركز  والتقى املدير 

مهربان  السيدة  بباكو،  للمؤمترات  علييف  حيدر 

حيدر  مؤسسة  رئيسة  اآلذري،  الرئيس  حرم  علييفا، 

سفرية  الحسنة،  للنوايا  اليونيسكو  سفرية  علييف، 

اإليسيسكو للحوار بني الثقافات والحضارات، وجرى 

يف  التعاون  عالقات  حول  الجانبني  بني  الحديث 

واالجتامعية.  والرتبوية  الثقافية  املجاالت 

باكو،  أكتوبر 2014، يف  يوم 03  العام  املدير  والتقى 

الرتبية يف جمهورية  السيد ميكائيل جاباروف، وزير 

عالقات  تطوير  آفاق  حول  معه  وتباحث  أذربيجان، 

التحضريات  حول  واإليسيسكو،  الوزارة  بني  التعاون 

الرتبية  لوزراء  األول  اإلسالمي  املؤمتر  بعقد  الخاصة 

والتعليم يف مدينة باكو عام 2015، الذي سيعقد قبله 

الرتبية خالل شهر  الدوليني يف  الخرباء  لكبار  اجتامع 

.2014 ديسمرب 

واستقبل املدير العام يوم 9 أكتوبر 2014، يف مكتبه، 

للجنة  العام  املنسق  خان،  حميد  شوكت  الدكتور 

منظمة  يف  والتكنولوجي  العلمي  للتعاون  الدامئة 

الجانبان  وتناول  (الكومستيك).  اإلسالمي  التعاون 

خالل اللقاء، عالقات التعاون القامئة بني اإليسيسكو 

تطويرها. وسبل  واللجنة 

 ،2014 أكتوبر   13 يوم  العام  املدير  استقبل  كام 

خالد.   عمرو  السيد  اإلسالمي  الداعية  مكتبه،  يف 

التعاون  آفاق  الجانبان  تناول  اللقاء  هذا  وخالل 

الهادفة  التنموية  املشاريع  من  عدد  تنفيذ  يف 

اإلسالم  عن  الصحيحة  باملعلومات  التعريف  إىل 

القامئة  الثقافة اإلسالمية  والحضارة اإلسالمية، ونرش 

التضامن  قيم  وترسيخ  واالعتدال،  الوسطية  عىل 

واإلخاء. والتسامح 

أكتوبر   14 يوم  مكتبه  يف  العام  املدير  واستقبل 

Getachew ENGI- إنغيدا  غيتاشاو  السيد   ،2014

وخالل  اليونسكو،  يف  املساعد  العام  املدير   ،((DA

الجانبني حول عالقات  بني  الحديث  دار  اللقاء،  هذا 

التعاون املتميزة القامئة بني املنظمتني وسبل تعزيزها 

املشرتك.  االهتامم  ذات  املجاالت  يف 

واستقبل املدير العام يوم 22 أكتوبر 2014 يف مكتبه، 

السيد حمد بن عبد الله العامري، املرشف العام عىل 

مؤمترات (فكر) يف مؤسسة الفكر العريب، الذي سلمه 

عرش  الثالث  السنوي  املؤمتر  لحضور  رسمية  دعوة 

استعراض  املقابلة  خالل  وتم   .«13 «فكر  للمؤسسة 

سبل تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو واملؤسسة 

يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك.

وقام املدير العام بزيارة عمل إىل الجمهورية اإلسالمية 

 28 يومي  حكومتها  من  رسمية  بدعوة  املوريتانية 

أكتوبر،   28 يوم  التقى  حيث   ،2014 أكتوبر   29 و 

السيد أحمد ولد أهل داوود، وزير الشؤون اإلسالمية 

والتعليم األصيل يف الحكومة املوريتانية، وتباحث معه 

حول عالقات التعاون بني االيسيسكو والوزارة. ووقع 

املدير العام والوزير املوريتاين اتفاقية بشأن مقر مركز 

التعليم األصيل  اإليسيسكو الرتبوي اإلقليمي لتطوير 

يف نواكشوط. كام وقعا اتفاقية تعاون بني اإليسيسكو 

والوزارة لتنفيذ املرشوع التكاميل بني املحاظر واملدارس 

العرصية، بدعم مايل من البنك اإلسالمي للتنمية. 

واستقبل فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس 

الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، يوم 28 أكتوبر 2014، 

املدير العام الذي عرب له عن شكره وتقديره عىل ما 

بالده.  قبل  من  وعناية  دعم  من  اإليسيسكو  تلقاه 

وأهدى املدير العام الدرع الذهبي لإليسيسكو للرئيس 

املوريتاين، تقديراً لجهوده يف تحقيق التنمية املستدامة 

الحكيمة من  الحميدة ومبادراته  يف بالده، وملساعيه 

أجل استتباب األمن والسلم يف القارة اإلفريقية.

وقام املدير العام صباح اليوم ذاته بزيارة ملقر املعهد 

والبحوث اإلسالمية، حيث وجد يف  للدراسات  العايل 
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أحمد،  سيدي  ولد  اباه  ولد  أحمد  السيد  استقباله 
املعهد. أساتذة  من  وعدداً  ومساعديه  املعهد  مدير 

والتقى املدير العام، السيدة فاطم فال بنت اصوينع، 
وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية يف الحكومة املوريتانية، 
رئيسة اللجنة الوطنية املوريتانية للرتبية والثقافة والعلوم.

األول  الوزير  حدمني،  ولد  يحيى  السيد  واستقبل 
املدير  مكتبه،  يف   ،2014 أكتوبر   28 يوم  املوريتاين، 
العام، وتناول الحديث بني الجانبني آفاق التعاون بني 

واإليسيسكو. املوريتانية  الحكومة 

يف   2014 نوفمرب   12 يوم  يف  العام،  املدير  واستقبل 
املدير  القرين،  الخالق  عبد  بن  عيل  الدكتور  مكتبه، 
ودار  الخليج .  لدول  العريب  الرتبية  ملكتب  العام 
الحديث بني الجانبني حول عالقات التعاون املتميزة 
يف  تعزيزها  وسبل  واملكتب،  اإليسيسكو  بني  القامئة 

املشرتك. االهتامم  ذات  املجاالت 

كام استقبل املدير العام، يف مكتبه يوم 14 نوفمرب 2014، 
سموّ   األمري بندر بن خالد الفيصل، عضو مجلس األمناء 
الجانبني،  بني  الحديث  وتناول  العريب.  الفكر  ملؤسسة 
سبل تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو ومؤسسة 

الفكر العريب، يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك.

بزيارة عمل إىل مدينة غرناطة يف  العام  املدير  وقام 
 ،2014 نوفمرب   21 إىل   19 من  الفرتة  خالل  إسبانيا 
للدراسات  العربية   األوروبية  املؤسسة   من  بدعوة 
التنفيذية  األمينة  مع  نوفمرب   19 يوم  ووقع  العليا، 
روتشا،  ماريرو  إينامكوالدا  الدكتورة  للمؤسسة، 
للتنوع  اإليسيسكو  كريس  إنشاء  بخصوص  اتفاقية 

غرناطة.  جامعة  يف  الدويل  والتضامن  الثقايف 

غرناطة،  لجامعة  العامة  املكتبة  العام  املدير  وزار 
يوم 19 نوفمرب 2014، والتقى برئيستها السيدة ماريا 
الدكتور  الجامعة،  برئيس  التقى  كام  أريثا.  خوسيه 
فرانسيسكو غونزاليس لوديريو، وأجرى معه مباحثات 
حول سبل تعزيز عالقات التعاون بني جامعة غرناطة 
ذات  املجاالت  يف  اإلسالمي  العامل  جامعات  واتحاد 

املشرتك. االهتامم 

الدراسات  معهد  نوفمرب   20 يوم  العام  املدير  وزار 

املعهد،  مدير  استقبله  حيث  غرناطة،  يف  العربية 

الدكتور أنطونيو أورهويال، وأطلعه عىل أقسام املعهد 

اختصاصاته.  حول  رشحاً  له  وقدم 

وقام يوم 21 نوفمرب بزيارة مؤسسة الرتاث األندليس 

ثيد  مانويل  السيد خوان  استقبله  غرناطة، حيث  يف 

واملؤسسات،   الخارجية  العالقات  مسؤول  مونيوث، 

التعاون  يف  املؤسسة  رغبة  العام  للمدير  أبدى  الذي 

واستعداداها  الثقافية،  املجاالت  يف  اإليسيسكو  مع 

وفنية.  ثقافية  وأنشطة  معارض  الستضافة 

واستقبل املدير العام يوم 4 ديسمرب 2014، يف مكتبه، 

للمنظمة  العام  املدير  الصقر،  صقر  عادل  السيد 

العربية للتنمية الصناعية والتعدين – أيدمو-، وبحث 

ذات  املجاالت  يف  املنظمتني  بني  التعاون  آفاق  معه 

املشرتك.   االهتامم 

يف   ،2014 ديسمرب   17 يوم  العام  املدير  واستقبل 

مكتبه، الدكتور دينج هو يف، رئيس مجلس العالقات 

اإلسالمية الصينية. وتناول الجانبان خالل هذا اللقاء 

مجاالت  يف  واملجلس  اإليسيسكو  بني  التعاون  سبل 

ملسلمي  اإلسالمية  والثقافة  العربية  اللغة  تعليم 

مختلف  بني  واالحرتام  الحوار  قيم  وتعزيز  الصني، 

اإلجراءات  الجانبان  بحث  كام  واالثنيات،  الطوائف 

يف  الصني  يف  لإليسيسكو  تربوي  مركز  بفتح  الخاصة 

القريب. املستقبل 

واستقبل املدير العام يوم 17 ديسمرب2014، الدكتور 

اإلسالمية  الجامعة  مدير  نائب  برغوث،  العزيز  عبد 

العاملية يف ماليزيا، وتم خالل هذا اللقاء، بحث سبل 

واإليسيسكو  الجامعة  بني  التعاون  عالقات  تعزيز 

ذات  املجاالت  يف  اإلسالمي  العامل  جامعات  واتحاد 

. املشرتك  االهتامم 

مكتبه،  يف  ذاته،  اليوم  يف  العام  املدير  استقبل  كام 

السفري محمد نعيم خان، األمني العام املساعد للعلوم 

اإلسالمي. التعاون  منظمة  يف  والتكنولوجيا 
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 واستقبل املدير العام يوم 17 ديسمرب2014، الدكتور 

للطاقة  العاملية  للشبكة  العام  املدير  الصايغ،  عيل 

املتجددة (WREN)، وتم خالل هذه املقابلة بحث 

سبل تعزيز التعاون املشرتك بني اإليسيسكو والشبكة 

يف مجال الطاقة املتجددة وتنميتها وتطويرها يف دول 

العامل اإلسالمي. 

واستقبل املدير العام يوم 22 ديسمرب 2014، يف مكتبه، 

الدكتور عبد العزيز السبيل، املدير العام لديوان األمني 

املدير  مبهام  القائم  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  العام 

وبحث  واألرسة،  واالجتامعية  الثقافية  للشؤون  العام 

تطويرها،  وسبل  املنظمتني  بني  التعاون  معه عالقات 

والتنسيق بشأن تنفيذ املشاريع والربامج املشرتكة.
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أشاد املدير العام بالقرارات والتوصيات التي اتخذتها 

العاهل  برئاسة  العرشين  اجتامعها  يف  القدس  لجنة 

املغريب امللك محمد السادس يف مراكش يومي 17 و18 

يناير 2014، وبالكلمتني اللتني ألقاهام جاللته يف افتتاح 

املوقف  فيهام  أكد  واللتني  واختتامها،  اللجنة  أعامل 

تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وتهويد، ومام 

يالقيه الشعب الفلسطيني من ظلم وعدوان.

يف  كلمة   2014 فرباير   4 يوم  العام  املدير  وألقى 

افتتاح املؤمتر اإلقليمي حول التعليم العايل يف منطقة 

املقر  يف  عقد  الذي  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق 

بالتعاون  فرباير،  و5   4 يومي  لإليسيسكو،  الدائم 

والبنك  الربيطاين،  الثقايف  واملجلس  اإليسيسكو  بني 

والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  للتنمية،  اإلفريقي 

املغربية. الحكومة  يف  األطر  وتكوين  العلمي 

حول  الدولية  الندوة  إىل  كلمة  العام   املدير  ووجه 

مرك+++ز  نظمها  التي  القرآين)،  التصور  يف  (األرسة 

يوم  والقانون،  القيم  يف  والبحث  األرسية  الدراسات 

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  يف   2014 فرباير   5

الرباط.  يف  الخامس  محمد  بجامعة 

وُمنح املدير العام جائزة «شخصية العام الرتاثية» لعام 

حفل  يف  السياحي،  لإلعالم  العريب  املركز  من   ،2014

املرصية،  األقرص  مدينة  يف   2014 فرباير   5 يوم  أقيم 

اعرتافاً بجهوده من أجل املحافظة عىل املعامل األثرية 

وصيانة الرتاث العريب اإلسالمي، وخاصة حامية املعامل 

الحضارية الرتاثية اإلسالمية يف فلسطني بعامة، والقدس 

الرشيف بخاصة، من التدمري والتخريب والتهويد. 

وقام املدير العام بزيارة عمل إىل جمهورية غويانا، حيث 

راموتار، رئيس الجمهورية،  السيد دونالد  استقبله 

مدينة  يف  الرئايس  يف القرص   ،2014 فرباير   10 يوم 

العام  املدير  املقابلة، قدم  تاون. وخالل هذه  جورج 

الثالثية  العمل  خطة  حول  عرضاً  راموتار  للرئيس 

لإليسيسكو للسنوات 2013 – 2015 ، واسرتاتيجيات 

الثقايف  بالعمل  املتعلقة  منها  وخاصة  اإليسيسكو، 

العربية  املدارس  يف  التعليم  وتطوير  اإلسالمي، 

نهاية  اإلسالمي.ويف  العامل  للمسلمني خارج  اإلسالمية 

املدير  إىل  الغويانية  الخارجية  وزيرة  سلمت  اللقاء 

االنضامم  غويانا عىل  موافقة جمهورية  وثيقة  العام 

الجمهورية  رئيس  بحضور  اإليسيسكو،  عضوية  إىل 

املركزية  اإلسالمية  املنظمة  ورئيس  الثقافة،  ووزير 

الدولة  غويانا  جمهورية  أصبحت  وبذلك  غويانا،  يف 

اإليسيسكو. يف  والخمسني  الثانية 

املنظمة  مقر   2014 فرباير   10 يوم  العام  املدير  وزار 

اإلسالمية املركزية يف مدينة جورج تاون، حيث استقبله، 

السيد فضيل محمد فريوز، األمني العام للمنظمة. ودار 

العالقات بني  تعزيز  الجانبني، حول سبل  الحديث بني 

اإليسيسكو واملنظمة يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية العمل 

الثقايف اإلسالمي، واسرتاتيجية تطوير التعليم يف املدارس 

العربية اإلسالمية للمسلمني خارج العامل اإلسالمي.

يف  محارضة   2014 فرباير   11 يوم  العام  املدير  وألقى 

جامعة غويانا يف العاصمة، حول (حوار الثقافات وبناء 

حديقة  يف  شجرة  بغرس  وقام  جديد).  عاملي  نظام 

الجامعة، أطلق عليها اسم )شجرة اإليسيسكو)، وذلك 

بحضور وزير الثقافة الغوياين، ورئيس الجامعة، ورئيس 

غويانا. يف  املركزية  اإلسالمية  املنظمة 

واستقبل املدير العام يوم 14 فرباير 2014 يف مكتبه الدكتور 

قطر،  جامعة  رئيس  نائب  املدفع،  الله  عبد  بن  حميد 

املتميزة  لجهوده  الذي سلّمه درع جامعة قطر، تقديراً 

وإسهاماته يف تطوير التعليم العايل يف العامل اإلسالمي.
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جمهورية  رئيس  علييف،  إلهام  السيد  واستقبل 

الرئايس يف  القرص  فرباير 2014، يف   24 يوم  أذربيجان، 

واعتامد  لبحث  أذربيجان  زار  الذي  العام  املدير  باكو، 

اإلجراءات الخاصة باملؤمتر اإلسالمي األول لوزراء الرتبية 

باكو عام 2015.  اإليسيسكو يف  الذي ستعقده   والتعليم 

أبو  بالسيد  فرباير 2014،  يوم 24  العام  املدير  والتقى 

جمهورية  يف  والسياحة  الثقافة  وزير  قراييف،  الفاس 

بني  التعاون  عالقات  حول  معه  وتباحث  أذربيجان، 

ميكائيل  بالدكتور  التقى  كام  ووزارته.  اإليسيسكو 

جاباروف، وزير الرتبية اآلذري، ووقع معه عىل املحرض 

الذكور. باملؤمتر  الخاصة  بالرتتيبات  الخاص 

الشاد  بالسيد  نفسه،  اليوم  يف  العام  املدير  والتقى 

مع  للعمل  الحكومية  اللجنة  رئيس  إسكنداروف، 

وتباحث  أذربيجان  جمهورية  يف  الدينية  املنظامت 

للمساجد  صور تاريخية  معرض  تنظيم  حول  معه 

يف  اإلسالمي  العامل  يف  اإلسالمية  التعليمية  واملؤسسات 

املقر الدائم لإليسيسكو، وعقد اجتامع للخرباء يف مدينة 

املناهج  يف  الدينية  الرتبية  مواد  مضامني  لتطوير  باكو 

األعضاء. الدول  يف  الدراسية 

الدوحة،  يف   2014 فرباير   27 يوم  العام  املدير  والتقى 

عاصمة دولة قطر، بالسيد حمد عبد العزيز الكواري، 

وبحث  القطري.  والرتاث  والفنون  الثقافة  وزير 

الجانبان  عالقات التعاون القامئة بني اإليسيسكو ودولة 

والرتاث. والفنون  الثقافة  مجاالت  يف  قطر 

يف   2014 مارس  و10   09 يومي  العام  املدير  وشارك 

يف  السلم  العاملي»تعزيز  املنتدى  افتتاح  يف  ظبي   أبو 

املجتمعات املسلمة»، الذي ترأسه سمو الشيخ عبد الله 

اإلمارات  دولة  يف  الخارجية  نهيان،  وزير  آل  زايد  بن 

العربية املتحدة، بحضور األمري األردين غازي بن محمد، 

الرشيف،  األزهر  شيخ  الطيب  أحمد  الدكتور  والشيخ 

والعلامء  واملفتني  اإلسالمية  الشؤون  وزراء  من  وعدد 

واملفكرين من دول العامل اإلسالمي. وترأس املدير العام 

الرابعة للمنتدى التي خصصت ملناقشة  جلسة العمل 

قدم  العاملي)، حيث  السلم  تحقيق  (اإلسالم يف  إسهام 

يف بدايتها عرضاً حول مفهوم السالم يف اإلسالم والعمل 

الثقايف  الحوار  مجاالت  يف  اإليسيسكو  به  تقوم  الذي 

الحضاري. والتحالف 

والتقى املدير العام يف هذه املناسبة، بالسيد أحمد بن 

شبيب الظاهري، املدير العام ملؤسسة الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية،  وتباحث 

اإليسيسكو  بني  القامئة  التعاون  عالقات  حول  معه 

مجاالتها. وتوسيع  تعزيزها  عىل  والعمل  واملؤسسة، 

الجلسة   ،2014 مارس   21 يوم  العام  املدير  وترأس 

إطار  يف  عقد  الذي  اإلفريقية  املرأة  ملنتدى  االفتتاحية 

بروكسل.  مدينة  يف  مونتانا  كرانز  منتدى 

العام مساء يوم 22 مارس 2014، حفل  املدير  وترأس 

التي  الذهبية  مونتانا  كرانز  منتدى  ميداليات  توزيع 

أعطيت لكل من السيدة أنطوانيت ساسو نقيسو، حرم 

روفيكريي،  جريفس  والسيد  الكونغو،  جمهورية  رئيس 

نائب رئيس جمهورية بوروندي، والسيد محمد توفيق 

مولني، املدير العام للمعهد املليك للدراسات االسرتاتيجية 

يف اململكة املغربية، والسيدة عائشة بن بركة، املديرة 

لليونسكو لشؤون أفريقيا. العامة املساعدة 

وقدم املدير العام جائزة منتدى كرانز مونتانا إىل السيد 

األوروبية، يف  املفوضية  رئيس  باروزو،  مانويل  خوسيه 

حفل أقامه املنتدى يف بروكسل بحضور رئيس املنتدى، 

السفري جون بول كارتريون، وعدد من الشخصيات من 

أوربا وأفريقيا والدول العربية. 

وشارك املدير العام ببحث حول (اللغة العربية يف عرص 

العوملة) ألقي بالنيابة عنه يف الدورة الثامنني ملجمع اللغة 

العربية يف القاهرة، التي افتتحت أعاملها يوم 25 مارس 

2014، واستمرت إىل غاية السابع من أبريل 2014.

لألم  الدويل  املهرجان  إىل  كلمة  العام  املدير  ووجه 

يف   2014 مارس   29 يوم  عنه  بالنيابة  ألقيت  املثالية 

املدير  تكريم  املهرجان  افتتاح  خالل  القاهرة. وتم 

الثقافية  الحقوق  الدفاع عن  لجهوده يف  العام، تقديراً 

األعضاء. الدول  للمرأة  يف 
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الثاين  الدويل  املؤمتر  إىل  كلمة  العام  املدير  ووجه 

تليت  املنورة،  املدينة  يف  عقد  الذي  اإلرهاب  ملكافحة 

يف الجلسة االفتتاحية يوم  22 أبريل 2014، أكد فيها 

إسالمية  برؤية  عملية  اسرتاتيجية  بناء  إىل  الوصول  أن 

مستوعبة وشاملة للمعالجة الفكرية لإلرهاب، البد أن 

يقوم عىل مراجعات تربوية وتعليمية وإعالمية وطبية 

الخطرية. الظاهرة  لهذه  وقانونية  ونفسيـة 

واستضاف ملتقى إعالميي الرياض يوم 28 أبريل 2014 

املدير العام. ومتحور هذا اللقاء حول موضوع «منظمة 

اإليسيسكو.. وتحديات حامية الثقافة اإلسالمية».

حقل  يف   ،2014 أبريل   29 يوم  العام  املدير  وشارك 

افتتاح االجتامع الثالث لوزراء الثقافة يف الدول العربية 

وألقى  الرياض،  يف  عقد  الذي  الالتينية  أمريكا  ودول 

بني  املشرتكة  الثقافية  الجذور  أن  فيها  أوضح  كلمة 

والربتغالية،  اإلسبانية  الثقافتني  وبني  العربية  الثقافة 

التي  تعود يف منابتها األصلية إىل تلك املرحلة املتألقة 

كان فيها العرب واملسلمون قادةً  للفكر والثقافة، وبُناة 

منها  التي  األندلس  من  انطالقـًا  اإلنسانية،  للحضارة   ً

العامل  إىل  اإلسالمية  العربية  الثقافة  إشعاعات  امتدت 

القرن  يف  اكتشف  الذي  وجنوبه،  شامله  يف  الجديد 

امليالدي. عرش  الخامس 

ووّجـه املدير العام يوم 01 مايو 2014 رسالة إىل العامل 

والثالثني  الثانية  الذكرى  الذكرى  مبناسبة  اإلسالمي، 

إىل  األعضاء  الدول  فيها  دعا  اإليسيسكو،  لتأسيس 

النواحي  الرتبوية من  املنظومة  لتطوير  الجهود  تضافر 

وتحقيق  التعليمية،  بالعملية  النهوض  أجل  من  كافة، 

الجودة من خالل االرتقاء باملناهج الدراسية يف جميع 

املراحل إىل املستوى الذي يستجيب ملتطلبات التجديد 

والتطوير. والتحديث 

الجلسة  يف   ،2014 مايو   02 يوم  العام  املدير  وشارك 

الفكرية التي نظمتها مؤسسة لسان الدين ابن الخطيب 

كلمة  يف  وتحدث  فاس،  مدينة  يف  والثقافة  للتعاون 

الحوار  تعزيز  مجال  يف  تجربته  عن  باملناسبة،  ألقاها 

الثقافات، مستعرًضا بعًضا من جهوده ايل قام بها  بني 

يف هذا املجال، سواء عىل الصعيد الفكري واألكادميي، 

أو عىل صعيد املشاركة يف املؤمترات والندوات الدولية 

الثقافات. بني  الحوار  قضايا  حول 

الرشقية  الجامعة  مقر  يف   ،2014 مايو   19 يوم  وأقيم 

حرضه  أكادميي  حفل  بشكيك،  يف  قشغاري  محمود 

رئيس الجامعة وعمداؤها وأساتذتها وحشد من طالبها، 

تقديراً  الفخرية،  الدكتوراه  العام  املدير  منح  فيه  وتم 

لجهوده يف دعم العلم واملعرفة يف العامل اإلسالمي من 

املتعددة.  وأبحاثه  ومؤلفاته  املتميز  موقعه  خالل 

درجة  اإلنسانية  للعلوم  بيشكيك  جامعة  ومنحت 

بروفيسور للمدير العام، وذلك يف حفل أكادميي أقيم 

الجامعة،  يف  الكربى  القاعة  يف   2014 مايو   19 يوم 

موسايف  الجامعة  الربوفيسور  رئيس  وحرضه 

الكليات،  وعمداء  ونوابه،  انايتوفيتش  ابدوللدا 

املسؤولني. من  وعدد  واألساتذة، 

ووجـه املديـر العـام كلمة إىل املؤمتر العام 22 للمنظمة 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم –أليكسو- الذي افتتح 

أعامله يوم 27 مايو 2014، يف تونس العاصمة. 

التاسع  املؤمتر  إىل  كلمة  العام  املدير  ـه  وجَّ كام 

أعامله  افتتح  الذي  العرب  والتعليم  الرتبية  لوزراء 

قال  التونسية،  العاصمة  يف   ،2014 مايو   29 يوم 

املؤمتر  لهذا  اختري  الذي  الرئيَس  املوضوَع  إن  فيها 

العريب)،  الوطـن  يف  األسايس  بالتعليم  (االرتـقـاء 

عامة،  بصورة  التعليمية  للعملية  الزاويـة  حجـُر  هو 

والنـواة الصلبة للمنظومة الرتبوية بأبعادها الواسعة 

العميقة.  ومبفاهيمها 

ومنح معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية يف مدينة ليل 

السنوي  الدويل   (املؤمتر  انعقاد  مبناسبة  الفرنسية، 

للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  حول  الثامن 

بغريها يف أوروبا) ، يوم 8 يونيو 2014، جائزة خدمة 

اللغة العربية للناطقني بغريها لعام 2014، مع شهادة 

تقديراً  العام  للمدير  العايل  والتقدير  االستحقاق 

العربية  اللغة  خدمة  مجال  يف  املتميزة  ملجهوداته 

وخارجه. اإلسالمي  العامل  داخل  بغريها  للناطقني 
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إىل  كلمة   ،2014 يونيو   18 يوم  العام  املدير  ووّجه 
وزراء  ملجلس  واألربعني  الحادية  العادية  الدورة 
التي  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  دول  يف  الخارجية 
اتخاذ قرارات حاسمة  عقدت يف جدة، دعا فيها إىل 
دون  تحول  التي  املوانع  تـُـزيل  صارمة  ومواقف 
إطار  يف  األعضاء،  الدول  لتنمية  الجهود  مواصلة 

اإلسالمية. األخوة  وبروح  اإلسالمي  التضامن 

يف  كلمة   ،2014 يونيو   20 يوم  العام  املدير  وألقى 
كرانز  ملنتدى  السنوي  لالجتامع  االفتتاحية  الجلسة 
أعلن  لإليسيسكو،  الدائم  املقر  الذي عقد يف  مونتانا 
فيها أن العامل يتطلع اليوم إىل مبادرات سلمية وإمنائية 
إنسانية فعالة، لدعم الحوار عىل مختلف املستويات، 
وإلعادة  والحضارات،  والثقافات  األديان  أتباع  بني 
النزاعات  ولتسوية  الدولية،  العالقات  إىل  التوازن 
سليمة   ً تسوية  العامل  من  مناطق  عدة  يف  الناشبة 
تعرقل  التي  التنموية  املشكالت  وملعالجة  عادلة،   ً
وتسلم  والبناء.  والنامء  التقدم  نحو  الشعوب  مسرية 
املدير العام يف هذه الجلسة، الجائزة التذكارية مبناسبة 

املنتدى. تأسيس  عىل  عاماً  وعرشين  خمسة  مرور 

بليز كمباوري،  السيد  بعد ذلك  العام  املدير  والتقى 
عالقات  حول  معه  وتباحث  فاسو،  بوركينا  رئيس 
يجري  التي  وبالده  اإليسيسكو  بني  املتميزة  التعاون 
االحتفاء بعاصمتها واقادوقو عاصمة للثقافة اإلسالمية 

األفريقية. املنطقة  عن  العام  هذا 

كام التقى املدير العام يوم 20 يونيو 2014، السيدة 
مالطا،   رئيسة جمهورية  بريكا،  كولرييو  لويس  ماري 
اإليسيسكو  بني  التعاون  سبل  حول  معها  وتباحث 

املشرتك. االهتامم  ذات  املجاالت  يف  وبالدها 

والتقى استقبل املدير العام بعد ذلك السيد فيليب 
فويانوفيتش، رئيس جمهورية الجبل األسود، وتباحث 
يف  وبالده  االيسيسكو  بني  التعاون  سبل  حول  معه 
الثقافات  بني  الحوار  بتعزيز  الصلة   ذات  املجاالت 

العامل. بني شعوب  واالحرتام  التسامح  قيم  ونرش 

كام التقى املدير العام، السيد بيري نكورونزيزا، رئيس 

جمهورية بوروندي،  وتباحث معه  حول سبل مواجهة 

التحديات التنموية يف القارة اإلفريقية، وسبل التعاون 

االهتامم  ذات  املجاالت  يف  وبالده  االيسيسكو  بني 

املشرتك، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الحوار بني الثقافات  

ونرش قيم التسامح واالحرتام بني الشعوب اإلفريقية.

كارتريون،  بول  جون  والسيد  العام،  املدير  وترأس 

يونيو  يوم 21  مؤسس ورئيس منتدى كرانز مونتانا، 

لكل  الذهبية  املنتدى  جائزة  تسليم  حفل   ،2014

مالطا،  رئيسة  بريكا،  كولريو  لويز  ماري  السيدة  من 

والسيد  فاسو،  بوركينا  رئيس  كمباوري،  بليز  والسيد 

والسيد  بوروندي،،  جمهورية  رئيس  نكورونزيزا  بيري 

الدويل،  الربملاين  االتحاد  رئيس  الرايض،  الواحد  عبد 

الدول  ملنظمة  العام  األمني  النقي،  عباس  والسيد 

أماييش،  جوديث  والسيدة  للنفط،  املصدرة  العربية 

بيري  والسيد  نيجرييا،  يف  ريفرز  لوالية  األوىل  السيدة 

الفرنيس. الوطني  املجلس  يف  النائب  السال، 

وأعلن املدير العام يف كلمة ألقاها يوم 22 يونيو 2014، 

يف بداية الجلسة الختامية لالجتامع السنوي الخامس 

والعرشين ملنتدى كرانز مونتانا،  أن اإليسيسكو تعمل 

والتحديث  واألهداف،  الرؤى  يف  التجديد  خالل  من 

والنظم،  املناهج  يف  والتطوير  واآلليات،  الوسائل  يف 

ملواكبة املتغريات، وملسايرة املستجدات، وللتكيف مع 

التي  السامية  اإلنسانية  األهداف  لتحقيق  التحوالت، 

أنشئت هذه املنظمة من أجلها.

واستنكر املدير العام يوم 31 يوليو 2014 يف بيان له، 

عجز املجتمع الدويل بكل مؤسساته عن وقف الجرائم 

البشعة التي ارتكبتها القوات اإلرسائيلية يف قطاع غزة 

الدول األعضاء إىل املسارعة لنجدة  الفلسطيني. ودعا 

الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة الذي يعاين أبشع جرائم 

الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ترتكبها إرسائيل.

حيث  إيطاليا،  إىل  عمل  بزيارة  العام  املدير  وقام 

ألقى يوم 15 سبتمرب 2014، كلمة يف مكتبة مجلس 

الشيوخ اإليطايل يف روما، تحدث فيها حول موضوع 

(اإلسالم وأوروبا : تعزيز للتحالف الحضاري والتفاهم 

الديني)، استعرض فيها املراحل التاريخية التي مرت 
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أن  وأبرز  وأوروبا،  اإلسالمي  العامل  بني  العالقات  بها 

اإلسالم يف أوروبا، كام يف القارات األخرى جميعـًا، يقوم 

واملبادئ  السامية  القيم  نرش  يف  ومؤثر  فاعل  بدور 

املثىل وتعزيز ثـقافة العدل والسالم، وأوضح أن هذا 

الحضور اإلسالمي ال ميثـل خطرًا عىل أوروبا، كام يردد 

دعاة العنرصية بلغات مختلفة ويف مناسبات عديدة، 

الطبيعي  التطور  أمام  عائقـًا  يشكل  ال  اإلسالم  وأن 

دفع  قوة  اإلسالم  أن  مؤكًدا  األوروبية،  للمجتمعات 

اإلنساين. ولالزدهار  وللتقدم  وللنامء  للبناء  حضارية 

وترأس املدير العام صباح يوم 16 سبتمرب 2014، يف 

األعىل  للمجلس  عرش  الرابع  االجتامع  أعامل  روما، 

للرتبية والثقافة للمسلمني خارج العامل اإلسالمي الذي 

اإلسالمية  الجمعية  مع  بالتنسيق  اإليسيسكو  عقدته 

اإليطالية (الكورييس) يومي 15 و16 سبتمرب 2014. 

بها  ينهض  التي  الرسالة  أن  فيها  أكد  كلمة  وألقى 

أتباع  بني  الحوار  تعزيز  مع  تتجاوب  األعىل  املجلس 

تأسيس  أن  موضحـًا  والحضارات،  والثقافات  األديان 

املجلس، كان إنجازا ً متميزًا حرصت اإليسيسكو عىل 

يف  الدويل  املجتمع  جهود  تعزيز  يف  به  تساهم  أن 

والحضارات.  والثـقافات  األديان  أتـباع  بني  الحوار 

  وقام املدير العام يف هذه املناسبة، بتسليم شهادة 

إىل  الثقافات  بني  للحوار  اإليسيسكو  سفري  وميدالية 

املجلس   رئيس  بالفيتشيني،  يحيى  محمد  الدكتور 

العامل  خارج  للمسلمني  والثقافة  للرتبية  األعىل 

األسبق،  اإليطايل  الوزراء  رئيس  بحضور  اإلسالمي، 

املجلس. وأعضاء  أماتو،  جوليانو  السيد 

يف   ،2014 سبتمرب   17 يوم  العام  املدير  والتقى 

رئيس  توران،  لويس  جان  الكاردينال  الفاتيكان، 

املجلس  البابوي للحوار بني األديان .وخالل هذا اللقاء 

اإليسيسكو  بني  التعاون  تعزيز  سبل  الطرفان  بحث 

والفاتيكان يف املجاالت ذات الصلة بتعزيز الحوار بني 

واالحرتام  والوئام  السالم  ثقافة  ونرش  األديان،  أتباع 

املتبادل، وتعزيز الرتبية عىل قيم التسامح والتضامن 

السلمي  التعايش  لتحقيق  والشعوب،  األمم  بني 

العامل. يف  األمن  عىل  والحفاظ 

وأهدى املدير العام يوم 25 سبتمرب 2014، يف مكتبه، 

وسام اإليسيسكو إىل السيد يوسف بن أحمد الكواري، 

لجهوده  تقديراً  الخريية،  لقطر  التنفيذي  الرئيس 

ودعم  اإلسالمي  التضامن  تعزيز  مجال  يف  املخلصة 

اختصاصاتها. مجاالت  يف  لإليسيسكو  الحضارية  الرسالة 

وخصَّ املدير العام يوم 7 أكتوبر 2014، إذاعة مونتي 

كارلو  الدولية، بحوار تناول فيه عدداً من املواضيع 

املجتمع  باهتامم  تحظى  التي  الراهنة  والقضايا 

منطقة  يف  (الحوار  ندوة  هامش  عىل  وذلك  الدويل، 

املرأة). نظر  وجهة  من  املتوسط  األبيض  البحر 

العامل  جامعات  التحاد  العام  األمني  العام  املدير  وقام 

اإلسالمي، بزيارة عمل إىل جامعة عليكره اإلسالمية يف 

جمهورية الهند، بدعوة من رئيس الجامعة، وذلك يومي 

أكتوبر،  أكتوبر 2014. حيث شارك يوم 16  16 و 17 

باعتباره ضيف رشف. يف حفل تخرج طالب الجامعة. 

وتسلم باملناسبة الدكتوراه الفخرية من جامعة عليكره 

اإلسالمية تقديراً للجهود التي يبذلها من أجل خدمة 

قضايا العلم واملعرفة والثقافة، ونرش قيم الحوار بني 

أتباع األديان والثقافات والحضارات، والنهوض بالتعليم 

الجاليات  وخدمة  اإلسالمي،  العامل  دول  يف  العايل 

واألقليات اإلسالمية يف شتى املناطق من العامل. 

وألقى املدير العام يف يوم 17 أكتوبر 2014، كلمة يف 

االحتفال الذي أقيم يف الجامعة تخليداً لذكرى ميالد 

مؤسسها العالمة سيد أحمد خان.

وقام املدير العام يف اليوم ذاته بتدشني مقر برنامج الجرس 

يف املبنى التاريخي لجامعة عليكره اإلسالمية. وأرشف 

عىل حفل تنصيب الدكتور رشيد شاز، األكادميي الهندي 

املسلم، أستاذ اللغة اإلنجليزية، ومدير برنامج (الجرس) 

(Bridge Course) يف جامعة عليكره اإلسالمية، سفرياً 

لإليسيسكو للحوار بني الثقافات والحضارات.

ووّجه املدير العام، كلمة ألقيت بالنيابة عنه، إىل املؤمتر 

الطبي األول حول (الصحة هي الجامل) الذي نظمته 

اإليسيسكو،  برعاية  األوسط،  والرشق  أوروبا  مؤسسة 
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للعلوم  آل مكتوم  راشد  بن  ومؤسسة جائزة حمدان 

الطبية، يف القاهرة يومي 25 و26 أكتوبر 2014.

كام وجه كلمة لقيت بالنيابة عنه، إىل االحتفال بيوم 

الوثيقة العربية، الذي ترأسه  الدكتور نبيل العريب، األمني 

العام لجامعة الدول العربية، وشاركت فيه اإليسيسكو، 

وعدد من املنظامت والهيئات العربية والدولية املعنية.

اإلسالمية  للجمهورية  بزيارة  العام  املدير  وقام 

املوريتانية، خالل الفرتة من 28 غىل 30 أكتوبر 2014، 

وألقى محارضة بعنوان: (العامل اإلسالمي والتحديات 

الوطنية  اللجنة  نظمته  فكري  لقاء  يف  املعارصة)، 

 29 يوم  مساء  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املوريتانية 

أكتوبر 2014، حرضه وزير الشؤون اإلسالمية والتعليم 

األصيل، ورؤساء الجامعات واملعاهد العليا، وعدد من 

واإلعالميني.  واملثقفني  العلامء 

قناة  مقر   ،2014 أكتوبر   29 يوم  العام  املدير  وزار 

تلفزيون املحظرة وإذاعة القرآن الكريم يف موريتانيا، 

سيدي  ولد  الشيخ  محمد  السيد  استقبله  يف  حيث 

موريتانيا. إلذاعة  العام  املدير  محمد 

بيان  يف   ،2014 أكتوبر   30 يوم  العام،  املدير  وأشاد 

له بقرار الحكومة السويدية االعرتاف بدولة فلسطني، 

بالتاريخي  اليوم  صدر  الذي  القرار  هذا  واصفاً 

إىل  كافة  األوربية  الدول  ودعا  واملنصف.  والشجاع 

اتخاذ قرارات مامثلة تنترص للحق، وتعطي للشعب 

كاملة  الفلسطينية  الدولة  بإقامة  األمل  الفلسطيني 

نري  تحت  ترزح  تزال  ال  التي  األرايض  عىل  السيادة 

الغطرسة  وإنهاء  التعسفي،  اإلرسائييل  االحتالل 

حقوق  عىل  والعدوان  القمع  وسياسات  اإلرسائيلية 

ومقدساته. الفلسطيني  الشعب 

كلمة   ،2014 نوفمرب  فاتح  يوم  العام  املدير  وألقى 

الله  أقيم يف جامعة سيدي محمد بن عبد  يف حفل 

الكفاءة  وسام  منح  مبناسبة  املغربية،  فاس  مبدينة 

الفكرية للدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، 

السعودية. العربية  اململكة  يف  واإلعالم  الثقافة  وزير 

العربية  اإلمارات  دولة  إىل  بزيارة  العام  املدير  وقام 

املتحدة خالل الفرتة من 4 إىل 6 نوفمرب 2014، حيث 

الشارقة، حفل  مدينة  نوفمرب 2014، يف   5 يوم  أقيم 

لعام  الثقافية  الشخصية  اختياره  مبناسبة  له،  تكريم 

2014، ترأسه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي، عضو املجلس األعىل، حاكم الشارقة. وألقى 

كلمة يف هذه املناسبة.

وألقى املدير العام كلمة، بصفته املتحدث الرئيس، يف 

الجلسة االفتتاحية للندوة التي عقدتها اإليسيسكو حول 

(عامل البحار أحمد ابن ماجد)، يوم 5 نوفمرب 2014 يف 

الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، يف 

إطار احتفالية الشارقة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

2014 عن املنطقة العربية، ومبناسبة معرض الشارقة 

للكتاب. قال خاللها إن االحتفاء بذكرى املالّح  الدويل 

العريب أحمد بن ماجد يعرب عن االهتامم البالغ بتجديد 

الصلة بأعالم الحضارة اإلسالمية النبغاء، وبتخليد ذكراهم 

لتبقى مشاعل منرية تضئ الطريق أمام األجيال الجديدة 

التي تتطلع نحو املجد بالتفوق يف العلم، وبالتألق يف 

املعرفة، وباإلبداع يف الفنون واآلداب. 

وقام املدير العام بزيارة للفاتيكان حيث استقبله البابا 

فرانسيس، بابا الفاتيكان، يوم 24 نوفمرب 2014، يف املقر 

البابوي الذي قدم أمامه عرضاً حول جهود اإليسيسكو 

يف مجاالت الحوار وتعزيز قيم التسامح والتعايش بني 

أتباع األديان والثقافات، وأكد عىل رضورة تفعيل قرار 

الداعي إىل عدم اإلساءة إىل األديان أو  األمم املتحدة 

التطاول عىل مقدساتها، ودعا القيادات الدينية يف العامل 

إىل اتخاذ مواقف متضامنة تجاه أي اعتداء عىل القيم 

الدينية وعىل حقوق اإلنسان وكرامته وأمنه وسالمته، 

جانبه  ومن  ومصادره.  صوره  بكل  اإلرهاب  وتجريم 

رحب قداسة البابا فرانسيس باملدير العام لإليسيسكو، 

الخرية  املبادرات والجهود  وأكد حرصه عىل دعم كل 

التي تهدف إىل تعزيز الحوار والتسامح والتعايش ونرش 

السلم، ومواجهة تيارات اإلرهاب والتطرف والكراهية 

العامل، وتخفيف معاناة شعوب مناطق الرصاعات  يف 
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والكوارث.ويف ختام هذا اللقاء، أهدى املدير العام درع 

االيسيسكو الذهبي إىل بابا الفاتيكان مع مختارات من 

إصدارات اإليسيسكو.

وأشاد املدير العام يوم 3 ديسمرب 2014، يف بيان له 

بقرار الربملان الفرنيس االعرتاف بدولة فلسطني. ودعا 

القرار  هذا  باالعتبار  األخذ  إىل  الفرنسية  الحكومة  

الفرنيس،  الشعب  ممثيل  النواب  أغلبية  عن  الصادر 

السويدية.   بالحكومة  أسوة  فلسطني  بدولة  واالعرتاف 

بيان  يف   2014 ديسمرب   11 يوم  العام  املدير  وأشاد 

له، بقرار مجلس الشيوخ  الفرنيس الذي طالب فيه 

كام  فلسطني.  بدولة  االعرتاف  الفرنسية  الحكومة 

أشاد بتوقيع الربملان اإليرلندي اليوم، مذكرة تطالب 

املدير  ورحب  فلسطني.  بدولة  باالعرتاف  الحكومة 

العام يوم 12 ديسمرب بتوصية الربملان الربتغايل التي 

بالدولة  االعرتاف  إىل  الربتغالية  الحكومة  فيها  دعا 

ماشيت،  روي  السيد  بترصيح  وأشاد  الفلسطينية. 

وزير الخارجية الربتغايل، أمام النواب الذي أكد فيه 

املالئم»  الوقت  «ستختار  الربتغالية  الحكومة  أن 

الدول األوربية  الفلسطينية. ودعا  بالدولة  لالعرتاف 

كافة إىل اتخاذ قرارات مامثلة تعرتف بحق الشعب 

أراضيه. عىل  بكرامة  العيش  يف  الفلسطيني 

وأشاد املدير العام يوم 17 ديسمرب2014 يف بيان له، 

بتصويت برملان لوكسمبورغ، عىل قرار يدعو الحكومة 

إىل االعرتاف رسمياً بدولة فلسطينية عىل أساس حدود 

1967. كام رحب بإعالن الربملان األورويب عن دعمه 

املبديئ لالعرتاف بدولة فلسطني.

ورحب املدير العام يوم 19 ديسمرب2014 يف بيان له 

أيضاً، باعتامد الجمعية العامة لألمم املتحدة، مرشوع 

قرار بعنوان: «حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصري». 

ودعا املجتمع الدويل إىل تفعيل هذا القرار التاريخي، 

لتمكني الشعب الفلسطيني من حقه يف أن تكون له 

دولته املستقلة، يعيش فيها بكرامة ويف أمن وسالم.

 ،2014 ديسمرب   19 يوم  مساء  العام  املدير  وألقى 

كلمة يف الجلسة االفتتاحية املؤمتر الوطني الثاين للغة 

محمد  بجامعة  العلوم  كلية  يف  عقد  الذي  العربية، 

يف  اللغوية  املسألة  أن  فيها  أكد  الرباط،  يف  الخامس 

التعليم، هي إحدى القضايا التي يهتم بها املختصون 

بالشأن الرتبوي، ألنها ترتبط بالتنمية الشاملة املستدامة 

وبإقامة البناء الحضاري. وتسلم املدير العام يف ختام 

الجلسة، الجائزة التكرميية التي قّرر االئتالف الوطني 

حول اللغة العربية املغريب، منحها هذه السنة لربنامج 

اإليسيسكو الحضاري يف مجال كتابة لغات الشعوب 

املنمط. القرآين  بالحرف  اإلسالمية 

بيان  يف   ،2014 ديسمرب   31 يوم  العام  املدير  وأشاد 

من  مريكل،  أنغيال  األملانية  املستشارة  موقف  له 

الحركة املناهضة لإلسالم يف عدد من املدن األملانية، 

حيث دعت مواطنيها يف خطاب مبناسبة حلول العام 

الجديد، إىل عدم املشاركة يف التظاهرات التي تنظمها 

قلوبهم  بأن  إليها  الحارضين  واصفة  الحركة،  هذه 

«مألى باألحكام املسبقة والحقد، وأكدت أنه ال مكان 

والذم».  الكراهية  «للحض عىل  أملانيا  يف 

بيانه، الحكومات األوروبية إىل  العام يف  ودعا املدير 

تعزيز قيم التسامح والعيش املشرتك واألمن والسلم 

اإلساءة  أشكال  كل  منع  خالل  من  اإلنسان  وحقوق 

إىل األديان مبوجب القرار رقم 224/65 الذي اتخذته 

أبريل   11 بتاريخ  املتحدة   لألمم  العامة  الجمعية 

2011 بشأن مناهضة تشويه صورة األديان، وتطبيق 

وأعامل  مظاهر  جميع  عىل  للقضاء  القامئة  القوانني 

وما  األجانب  وكراهية  العنرصي  والتمييز  العنرصية 

أو  القومية  األقليات  ضد  تعصب  من  بذلك  يتصل 

واملهاجرين. والغوية  الدينية  واألقليات  العرقية 
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االجتامع  أعامل  افتتاح  يف  كلمة  العام  املدير  ألقى 

والجمعيات  الثقافية  املراكز  لرؤساء  التاسع 

الذي  والكاريبي،  الالتينية  أمريكا  يف  اإلسالمية 

السيد  دونالد  بحضور   ،2014 فرباير   9 يوم  عقد 

األوىل،  والسيدة  راموتار، رئيس جمهورية غويانا، 

وعدد  غويانا،  يف  الحكومة  وأعضاء  الوزراء  ورئيس 

يف  اإلسالمية  والجمعيات  الثقافية  املراكز  رؤساء  من 

منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، وممثيل املؤسسات 

االجتامع. يف  املشاركة  اإلسالمية 

يوم  أقيم صباح  استقبال  العام حفل  املدير  وترأس   

07 مارس 2014، يف مقر اإليسيسكو احتفاء بالنساء 

العامالت يف مختلف املديريات واألقسام واملصالح يف 

لليوم العاملي للمرأة.  املنظمة، وذلك تخليداً 

وشارك املدير العام يف حفل  تدشني النصب التذكاري 

الذي   ،2014 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  للشارقة 

الشيخ  السمو  صاحب   ،2014 مارس   30 يوم  ترأسه  

املجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

األعىل، حاكم الشارقة، بحضور عدد من أصحاب السمو 

الشيوخ والوزراء والضيوف وكبار الشخصيات واإلعالميني.

وألقى املدير العام كلمة يف الحفل أشاد فيها باختيار 

ومبا   2014 لعام  اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  الشارقة 

متميزة،  وحضارية  ثقافية  إنجازات  من  فيها  تحقق 

لربنامج  اإليسيسكو  وضعتها  التي  باألهداف  مذكّراً 

لهذا  اإلنسانية  واآلفاق  اإلسالمية  الثقافة  عواصم 

الربنامج الحضاري. ثم أهدى شعار االحتفالية لصاحب 

القاسمي. محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

النطالق  الرسمي  الحفل  يف  العام  املدير  وشارك 

لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  الشارقة  احتفالية 

2014، الذي ترأسه مساء يوم 30 مارس 2014، الشيخ 

كلمة  وألقى  القاسمي.  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

املناسبة.  بهذه 

قرغيزستان  جمهورية  إىل  بزيارة  العام  املدير  وقام 

رعاه  الذي  لالحتفالية  الرسمي  الحفل  يف  للمشاركة 

رئيس الجمهورية، وذلك يف العاصمة بيشكيك يوم 20 

املناسبة.   مايو 2014. وألقى كلمة يف هذه 

وشارك املدير العام عرص اليوم ذاته، يف افتتاح معرض 

الحرمني الرشيفني والخط العريب الذي أقيم يف مدينة 

بيشكيك باملناسبة.

وشارك املدير العام يوم 01 أغسطس 2014، يف افتتاح 

الذي  املتجددة  للطاقة  عرش  الثالث  العاملي  املؤمتر 

عقد يف جامعة كنقزتون بربيطانيا بالتعاون بني الشبكة 

العاملية للطاقة املتجددة واإليسيسكو والجامعة، وألقى 

كلمة تحدث فيها عن برامج اإليسيسكو يف مجال الطاقة 

املتجددة والتنمية املستدامة. ودعا املدير العام الدول 

الكربى إىل إيالء املزيد من االهتامم باحتياجات الدول 

النامية يف مجال الطاقة املتجددة ومساعدتها يف تطوير 

التكنولوجيا الخاصة بها، والعمل عىل مواجهة املخاطر 

البيئية والحد من آثارها عىل اقتصاديات هذه الدول. 

مقر  يف   ،2014 أكتوبر   7 يوم  العام  املدير  وافتتح 

ندوة  أعامل  باريس،  يف  الفرنيس  الشيوخ  مجلس 

(الحوار يف منطقة البحر األبيض املتوسط من وجهة 

مع  بالتعاون  اإليسيسكو  عقدتها  التي  املرأة)،  نظر 

جمعية النساء اإلعالميات العربيات التي يوجد مقرها 

أنشطة  تنظيم  إىل  فيها  دعا  كلمة  وألقى  باريس،  يف 

املتوسط  نساء  والتبادل بني  الحوار  لتشجيع  متنّوعة 

املجتمع  الربامج واألنشطة ملنظامت  من خالل دعم 

متخصصة  دراسية  وحلقات  ندوات  وعقد  املدين، 

النسوية.  الثقافية  الوساطة  حول  تدريبية  ودورات 

ملقر  بزيارة  ذاته،  اليوم  ظهر  العام  املدير  قام  ثم 

فرانسوا  السيناتور  رفقة  الفرنيس  الشيوخ  مجلس 

غروديديي، والربوفيسور شارل سان برو، رئيس مركز 

باريس.  يف  الجيوسياسية  الدراسات 



��������	
������������������	���������

24

ودعا املدير العام يف كلمة له ألقتها بالنيابة الدكتورة 

أمينة الحجري، املديرة العامة املساعدة لإليسيسكو، 

االستشاري  للمجلس  السابع  االجتامع  افتتاح  يف 

واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  اسرتاتيجية  لتنفيذ 

لإليسيسكو،  الدائم  املقر  يف   ،2014 أكتوبر   9 يوم 

انتقالها  العمل عىل ترسيع وترية  إىل  األعضاء  الدول 

وتشجيع  اقتصادياتها،  وتنويع  املعرفة،  اقتصاد  نحو 

وإيجاد  منتجة  مشاريع  إحداث  خالل  من  االبتكار 

تتبع  الدول األعضاء  فرص عمل جديدة، مؤكًدا عىل 

خارطة الطريق التي أعدتها اإليسيسكو لتيسري انتقال 

املعرفة. اقتصاد  إىل  األعضاء  الدول 

افتتاح أعامل  ألقاها  يف  العام يف كلمة  املدير  ودعا 

األمن  عىل  اإلرهاب  (أثر  حول  الدويل  امللتقى 

املقر  يف   ،2014 أكتوبر   14 يوم  الدوليني)،  والسلم 

ليس  دويل،  تحالف  قيام  إىل  لإليسيسكو،  الدائم 

عىل  بل  فحسب،  والعسكري  األمني  املستويني  عىل 

واإلعالمية  والعلمية  والثقافية  الفكرية  املستويات 

عامة،  بصورة  والديني  الثقايف  الخطاب  تشمل  التي 

اإلرهاب،  لظاهرة  املتزايدة  الخطورة  ملواجهة  وذلك 

بكل  الدويل  املجتمع  عىل  لزامـًا  أصبح  إنه  وقال 

مكوناته، من هيئات وحكومات ومنظامت ومجتمع 

حزم  بكل  لإلرهاب  للتصدي  الجهود  تكثيُف  مدين، 

باملسؤولية.  عميق  وإحساس  وشجاعة 

املقر  يف   ،2014 أكتوبر   27 يوم  العام  املدير  وترأس 

(تنمية  عمل حول  ورشة  افتتاح  لإليسيسكو،  الدائم 

العام  يف  الجامعات  لوكالء  الوطن  خدمة  يف  اإلبداع 

املناسبة. هذه  يف  كلمة  وألقى  اإلسالمي)، 

اإلسالمية  للجمهورية  بزيارة  العام  املدير  وقام 

عىل   ،2014 أكتوبر   29 يوم  فأرشف  املوريتانية، 

املدرسة  يف  الرتبية  لعلوم  اإليسيسكو  كريس  تدشني 

العليا للتعليم، بحضور السيد محمد ولد خباز، مدير 

املسؤولني  من  وعدد  بها،  التدريس  وهيئة  املدرسة 

السامني يف نواكشوط يف القطاعات الحكومية املعنية 

والتعليم. بالرتبية 

جامعة  مقر  بزيارة  ذلك،  بعد  العام  املدير  وقام 

نواكشوط، حيث وجد يف استقباله رئيسها السيد سيدي 

ولد محمد عبد الله. وتم التباحث حول سبل تعزيز 

جامعات  واتحاد  واإليسيسكو  الجامعة  بني  التعاون 

املشرتك. االهتامم  ذات  املجاالت  يف  اإلسالمي  العامل 

شنقيط  جامعة  مقر  بزيارة  العام  املدير  قام  كام 

الدكتور محمد املختار ولد  العرصية، حيث استقبله 

أباه، رئيس الجامعة. وتم التباحث بني الجانبني حول 

سبل تعزيز التعاون بني اإليسيسكو واتحاد جامعات 

العامل اإلسالمي، وجامعة شنقيط العرصية يف املجاالت 

املشرتك. االهتامم  ذات 

ووّجـه املدير العام، يوم 01 نوفمرب 2014، كلمة ألقيت 

بالنيابة عنه، إىل املؤمتر العلمي الدويل األول حول (مستقبل 

اإلعالم يف ظل التحوالت املجتمعية الراهبة) الذي عقد 

يف  باإلسكندرية  فاروس  جامعة  اإليسيسكو يف  برعاية 

جمهورية مرص العربية، أكد فيها أن اإلعالم وسيلة لنرش 

الثقافات والحضارات  الحوار بني  السالم، ولتعزيز قيم 

والتسامح والتعايش بني األمم والشعوب.

وأرشف املدير العام، يوم 6 نوفمرب 2014، يف مدينة 

الشارقة، عىل حفل توزيع (جوائز اإليسيسكو لإلبداع 

اإليسيسكو  خّصصتها  التي  والفني)  واألديب  الرتبوي 

اختيارها  مبناسبة  الشارقة،  مدينة  من  للمبدعني 

 .2014 لعام  اإلسالمية  للثقافة  عاصمًة 

اململكة  جناح  ذاته،  اليوم  مساء  العام،  املدير  وزار 

العربية السعودية يف معرض الشارقة الدويل للكتاب، 

اإلنسان  بناء  يف  الثقافة  أهمية  حول  عرضاً  وألقى 

تقوم  الذي  الدور  فيه  بني  األمم،  وتقدم  والعمران 

به اإليسيسكو يف نرش ثقافة البناء والحوار والسالم، 

وترسيخ قيم التعايش والتعاون داخل الدول األعضاء 

العامل.  شعوب  بقية  ومع 

املقر  يف   ،2014 نوفمرب   12 يوم  العام  املدير  وألقى 

األيام  افتتاح  مبناسبة  كلمة  لإليسيسكو،  الدائم 

التعريفية للمنظامت األربع: اإليسيسكو، واليونسكو، 

واأللكسو، ومكتب الرتبية العريب لدول الخليج،  دعا 
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فيها إىل تعزيز التعاون املتكامل والوفاء بااللتزامات 

جميع  ويف  املستويات  جميع  عىل  واالتفاقات 

األحوال، من أجل تحقيق األهداف الجامعة بني هذه 

املنظامت األربع التي ترسم أمامها معامل الطريق نحو 

جمعاء. لإلنسانية  املزدهر  اآلمن  املستقبل  بناء 

 ،2014 نوفمرب   19 يوم  مساء  العام يف  املدير  وألقى 

للدراسات  العربية  األوروبية  املؤسسة  يف  محارضة 

العليا يف غرناطة حول موضوع (تحالف الحضارات يف 

العنرصية). مواجهة 

وألقى املدير العام كلمة يف الجلسة االفتتاحية للمؤمتر 

والبحث  العايل  التعليم  لوزراء  السابع  اإلسالمي 

العلمي التي عقدت صباح يوم 18 ديسمرب 2014، يف 

املقر الدائم لإليسيسكو. ويف ختام الجلسة االفتتاحية 

مجلس  رئيس  يف،  هو  دينج  الدكتور  وشح  للمؤمتر، 

العالقات اإلسالمية الصينية، املدير العام بوسام سفري 

املتميزة  لجهوده  تقديراً  للمجلس،  الحسنة  النوايا 

والتحالف  الثقافات،  بني  الحوار  تعزيز  مجال  يف 

والتسامح،  واألمن  السلم  قيم  ونرش  الحضارات،  بني 

واعرتافاً مببادراته الرائدة يف النهوض باألوضاع الرتبوية 

اإلسالمي.  العامل  خارج  املسلمة  للجاليات  والثقافية 

كام وقع املدير العام باملناسبة مع الدكتور نور الدين 

مؤدب، رئيس الجامعة الدولية للرباط، عىل اتفاقية 

التابع  اإلسالمي،  العامل  جامعات  اتحاد  بني  تعاون 

لإليسيسكو، والجامعة الدولية للرباط، إلنشاء كريس 

الجامعة. املعرفة يف هذه  اقتصاد 
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بتطوير  املتعلقة  القطاعية  العمل  أولوية  إطار   يف 
املنظومات الرتبوية للدول األعضاء باعتبارها قاطرة التنمية 
ملجتمعاتنا  أفضل  مستقبل  تأمني  إىل  الرئيس  والسبيل 
اإلسالمية، تم تحقيق عدد مهم من األهداف املثىل التي 
سطرتها اإليسيسكو يف سنة 2014، من خالل تنفيذ سبعني 
(70) إنجازا، ضمن هذه األولوية، توزعت عىل ثالثة محاور 
جودة  وتحقيق  األساسية،  الرتبية  تعميم  هي:  عمل، 

العايل.  التعليم  التنافسية يف  التعليم، وتعزيز 

ففي إطار املحور األول املتعلق بتعميم الرتبية األساسية 
التوجهات  تعزيز  إىل  الرامية  األوىل  النتيجة  وضمن 
واالقتناعات لدى واضعي السياسات يف الدول األعضاء 
السياسات  يف  املدرسية  قبل  ما  الرتبية  دمج  برضورة 
الرتبوية العامة، وتطوير قدراتها عىل توفري الرتبية األولية 
نفذت  املحرومة،  والفئات  األرياف  ألطفال  الجيدة 
اإليسيسكو ثالثة (3) إنجازات، من أهمها «ورشة عمل 
التنمية  العاملني يف مؤسسات  املؤطرين  قدرات  لتعزيز 
املتكاملة للطفولة املبكرة» بسانت لويس بالسنغال، من 
أجل بناء بيئة تعليمية أفضل ملؤسسات التعليم ما قبل 
املدريس، من خالل تطوير الخربات املحلية الساهرة عىل 
كام  الجيدة،  التعليمية  واملواد  الدراسية  املناهج  إعداد 
تعليم  املستوى حول  رفيعة  الورشة  وثائق  ترجمة  متت 
التي  إفريقيا  األوسط وشامل  الرشق  األطفال يف منطقة 
تحقيق  وبهدف  العربية.  اللغة  إىل  الرباط  يف  عقدت 
ذات  واملامرسات  السياسات  بتحسني  املتعلقة  النتيجة 

عقدت  الفرص،  لتكافؤ  واملعزز  الجامع  بالتعليم  الصلة 

اإليسيسكو ثالثة (3) إنجازات، استهدفت تعزيز القدرات 

الرتبوية للمؤسسات وللمكونني يف مجال التعليم الجامع، 

وتوفري اإلطار الفكري االسرتشادي للعاملني يف مؤسسات 

دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع، ولتحقيق 

الدول  قدرات  بتعزيز  الشأن  ذات  املنشودة  النتائج 

واالسرتاتيجيات  السياسات  إعداد  مجال  يف  األعضاء 

النظامية،  غري  والرتبية  األمية  مبحو  الخاصة  والخطط 

والرتبية  األمية  املكونني يف مجال محو  وتطوير قدرات 

غري النظامية، وتعزيز إدماج النساء يف برامج محو األمية 

والرتبية غري النظامية، نفذت اإليسيسكو أحد عرش (11) 

إنجازا، من أهمها ترجمة وثيقة رؤية اإليسيسكو الجديدة 

إىل  العربية  نسختها  مراجعة  بعد  األمية  مجال محو  يف 

اللغتني الفرنسية واإلنجليزية، وعقد ثالث ورشات تكوينية 

للمسؤولني عن برامج محو األمية وتعليم الكبار، وترجمة 

دليل املكونني واملكونات حول مقاربة النوع االجتامعي 

دراسة  وإعداد  العربية،  اللغة  إىل  األمية  محو  مجال  يف 

توعية  برامج  وتنفيذ  إلعداد  الحديثة  ”الطرائق  حول 

النساء والفتيات يف مجال محو األمية، والربنامج املندمج 

الصغرى  املشاريع  تدبري  وتدريبها عىل  املرأة  أمية  ملحو 

املدرة للربح يف كل من بوركينافاسو والتوغو والكامريون 

والنيجر، بالتعاون مع املرصف العريب للتنمية االقتصادية 

مجال  اإليسيسكو يف  جائزة  منح  إىل  إضافة  إفريقيا،  يف 

من  حكومية  غري  منظمة  إىل   2014 لسنة  األمية  محو 

اململكة املغربية، عرفانا بجهودها ذات األثر االجتامعي 

واالقتصادي والثقايف عىل مستوى تنمية الجامعة واإلقليم، 

وتكرميا لها للميض قدما يف الحد من توسع دائرة األمية يف 

املحيط الذي تعمل يف إطاره.
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املستهدفة  النتيجة  إىل  ووصوال  الثاين  املحور  وضمن 
التعليم  قدرات هياكل  بتنمية  العالقة  ذات  فيه  األوىل 
غري  األعضاء  الدول  يف  ومؤسساته  اإلسالمي  العريب 
اتخاذ  عىل  اإلسالمي  العامل  وخارج  بالعربية  الناطقة 
الرتبوية ووضع الخطط وتطبيق  املبادرات واإلجراءات 
التعليم األصيل يف  تفعيل دور  التي من شأنها  الربامج 
إنجازا،   (39) وثالثني  تسعة  اإليسيسكو  نفذت  التنمية، 
منفردة يف عدد منها ومتعاونة يف العدد اآلخر مع عدد 
الصلة  ذات  واإلسالمية  العربية  املؤسسات  من  كبري 
بتطوير منظومات التعليم العريب اإلسالمي يف الدول غري 
اإلسالمية،  والجاليات  األقليات  بالعربية وحيث  الناطقة 
ورشات  عقد  بني  ما  اإلنجازات  هذه  تنوعت  وقد 
وتقديم  ووطنية  إقليمية  ودورات  وندوات  وملتقيات 
الدعم املادي والفني للجهات الراغبة يف تطوير برامجها 
وإصدار  وثائق  وترجمة  ومشاركات  الرتبوية  وإمكاناتها 
لعدد  إيفادها  عن  فضالً  وتسيريها،  مراكز  وإنشاء  أدلة 
مهم من أساتذة الرتبية اإلسالمية واللغة العربية والخرباء 
إىل عدد من جامعات الدول األعضاء الناطقة بغري اللغة 
اإلسالمية  العربية  املؤسسات  من  عدد  وإىل  العربية، 
يف  اإلسالمي  العامل  خارج  املسلمة  والجاليات  لألقليات 
الفنية  املشورة  لتقديم  الالتينية،  وأمريكا  وآسيا  أفريقيا 
يف  التعليمية  الطرائق  ولتحديث  واملدرسني  للموجهني 

مجال التعليم العريب اإلسالمي وتطوير قدرات املسؤولني 

وتحقيقا   . واملناهج  الربامج  إعداد  مجال  يف  الرتبويني 

للنتيجة املنشودة الثانية يف املحور الثاين التي نرنو من 

خاللها إىل تعزيز قدرات الدول األعضاء يف مجال إعداد 

املهني  بالتعليم  الخاصة  واالسرتاتيجيات  السياسات 

والنتيجة  العمل  سوق  ولوج  فرص  لتنمية  والتقني 

اإلسالمي  الرتبوي  العمل  تفعيل  الثالثة حول  املنشودة 

األعضاء  للدول  الرتبوية  السياسات  لتطوير  املشرتك 

عرش  أحد  اإليسيسكو  نفذت  التعليم،  جودة  وتحقيق 

املهني  التعليم  نوعية  تحسني  بهدف  إنجازا،   (11)

والتقني وربط مضامينه بشكل أوثق بقطاعات التنمية 

وتطوير  له،  الشاملة  االسرتاتيجيات  وتفعيل  وتعميمه، 

النظم الرتبوية لتحقيق جودة التعليم يف الدول األعضاء .

لتشجيع مؤسسات  املخصص   الثالث  املحور  إطار  ويف 

تنمية  يف  واملساهمة  التعاون  عىل  العايل  التعليم 

الحلول  وإيجاد  جيد  تعليم  توفري  خالل  من  املجتمع 

املناسبة لقضايا التنمية، نفذت اإليسيسكو، بالتعاون مع 

إنجازات، مستهدفة   (3) ثالثة  املضامر،  رشكائها يف هذا 

أجل  من  القدرات  وبناء  السياسات  تطوير  عقدها  من 

تبادل أفضل املامرسات وتنمية املوارد البرشية يف مجال 

األعضاء.   الدول  يف  العايل  التعليم 
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يف  املختصني  املدربني  لفائدة  وطنية  تدريبية  دورة 

الطفولة املبكرة حول رعاية األطفال يف حالة  تربية 

الطوارئ، باماكو، مايل، 25 - 28 فرباير 2014، شارك 

من  مشاركاً   (25) وعرشون  خمسة  الدورة  هذه  يف 

الصغار  األطفال  تعليم  ومفتيش  اجتامعيني،  فاعلني 

للموظفني  واملستمر  األويل  التكوين  عن  املسؤولني 

أو املسؤولني عن تنسيق  الرتبوية،  الدوائر  أو رؤساء 

عمليات التفتيش واإلرشاف. ومتثل الهدف العام من 

من  دقيق  تحليل  إجراء  بعد  الوصول،  يف  االجتامع 

قبل خرباء مختصني، إىل بلورة رؤية توجيهية لرعاية 

األطفال الصغار يف حاالت الطوارئ، من خالل رؤية 

املوكلة  واملهام  الرئيسة،  املفاهيم  وتوضيح  مشرتكة، 

العمل.  وأدوات  واسرتاتيجيات  الفاعلني،  مختلف  إىل 

يف  العاملني  املؤطرين  قدرات  لتعزيز  عمل  ورشة 

مؤسسات التنمية املتكاملة للطفولة املبكرة، 13 - 15 

هذا  من  استفاد  السنغال،  لويس،  سانت  مايو 2014، 

النشاط ثالثون (30) مشاركاً من بينهم مؤطرون عاملون 

للطفولة  املتكاملة  للتنمية  العمومية  املؤسسات  يف 

 Cases » املبكرة: دور الحضانة ومؤسسات رعاية األطفال

 ،«Cases des Tout-Petits»و  «communautaires

ورياض األطفال، واملدارس الفرنسية العربية (مدرسون 

ومتثل  االختصاصات).  متعددو  ومنشطون  ومدربون 

الهدف الرئيس يف بناء بيئة تعليمية أفضل ملؤسسات 

الخربات  تطوير  خالل  من  املدريس،  قبل  ما  التعليم 

واملواد  الدراسية  املناهج  إعداد  أجل  من  املحلية 

الجيدة. التعليمية 

تعليم  حول  املستوى  رفيعة  الورشة  وثائق  ترجمة 

األطفال يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل 

اللغة العربية، ُعقدت الورشة يف الرباط، عاصمة اململكة 

املغربية، خالل الفرتة من 2 إىل 5 ديسمرب 2013، وقد 

متت ترجمة وثائقها إىل اللغة العربية من أجل نرشها.
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التعليم  يف  اإلعاقة  ذي  العريب  الطفل  دمج  مرشوع 

إطار  يف  وتم  العام،  طوال  املقر/القاهرة،  واملجتمع. 

االسرتشادي  الفكري  اإلطار  إعداد   (1 املرشوع:  هذا 

للعاملني يف مؤسسات دمج الطفل العريب ذي اإلعاقة 

يف التعليم واملجتمع،  2) دعم إصدار قصص مصورة 

عن دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع، 

والتنمية. للطفولة  العريب  املجلس  بالتعاون مع 

ورشة عمل وطنية للعاملني يف مجال ذوي االحتياجات 

الخاصة (االندماج حقوق وواجبات)، طرابلس، ليبيا، 

9- 11 نوفمرب 2014، شارك فيها عرشون (20) مختصة 

تربوية من العامالت يف مجال ذوي االحتياجات الخاصة 

بالتنسيق  الرتبوي،  والتأهيل  اإلدماج  ومسؤويل مراكز 

مع اللجنة الوطنية الليبية للرتبية والثقافة والعلوم.

املهنية  الكفاءات  قدرات  تطوير  دراسية حول  حلقة 

للمسريين اإلداريني العاملني يف مدارس ذوي االحتياجات 

الخاصة- املعاقني، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
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24 – 25 ديسمرب 2014، شارك فيها ستة عرش (16) 

مشاركا من املرشفني واملسريين اإلداريني العاملني عىل 

العربية  اإلمارات  يف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  رعاية 

والبحرين والسعودية وسلطنة عامن وقطر والكويت 

واليمن، بالتعاون مع مكتب الرتبية العريب لدول الخليج 

ومركز األمري سلامن ألبحاث اإلعاقة. 
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تسليم جائزة اإليسيسكو يف مجال محو األمية لفائدة 

وقع  وقد   ،2014 سنة  برسم  العربية  األعضاء  الدول 

للتنمية  الجمعوي  النسيج  «جمعية  عىل  االختيار 

باعتبار  املغربية،  باململكة  زاكورة  يف  والدميقراطية» 
أنشطتها  واستجابة  جهودها،  من  املستفيدين  عدد 

ملجمل املعايري التي نصت عليها اإليسيسكو، وسلمت 

الجائزة إىل املؤسسة غري الحكومية يف ديسمرب 2014، 

املؤمتر اإلسالمي لوزراء التعليم العايل  مبناسبة انعقاد 

الرباط. مدينة  يف  العلمي  والبحث 

مجال  يف  الجديدة  اإليسيسكو  رؤية  وثيقة  ترجمة 

اللغتني  إىل  العربية  األمية بعد مراجعة نسختها  محو 

الفرنسية واإلنجليزية، وسيتم عرض هذه الوثيقة عىل 

أنظار الدورة القادمة ملؤمتر اإليسيسكو لوزراء الرتبية 

اعتامدها. قصد 
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ورشة تدريبية وطنية للمسؤولني عن تقويم برامج 

أغسطس   14  -  10 اليمن  صنعاء،  الكبار،  تعليم 

من   (22) وعرشون  اثنان  فيها  شارك    ،2014

القيادات املسؤولة عن تقويم أداء معلمي الكبار يف 

العملية  التقويم يف  اليمن، للبحث يف تحديد موقع 

للمعلم،  املهني  النمو  تحقيق  يف  ودوره  التعليمية، 

بالتعاون  وواقعية،  مصداقية  ذات  بيانات  واقرتاح 

مع األلكسو ورعاية جهاز محو األمية وتعليم الكبار 

اليمنية. الجمهورية  يف 

ورشة عمل شبه إقليمية حول مالءمة املنهاج الدرايس 

الرهانات  املتعلمني:  أنشطة  مع  األمية  ملحو  األساس 

واالسرتاتيجيات، نيامي، النيجر، 17- 20  نوفمرب 2014، 

مبشاركة أربعة عرش(14) إطاراً  مختصا يف محو األمية 

والرتبية غري النظامية من العاملني يف مجال املناهج 

الدراسية يف بوركينا فاسو وبنني ومايل والنيجر وتشاد.
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عن  املسؤولة  للقيادات  وطنية  تدريبية  عمل  ورشة 

إعداد برامج ومناهج تعليم الكبار، الجزائر العاصمة، 

23 - 28 نوفمرب 2014، شارك فيها عرشون (20) متدرباً، 

واألنشطة  واملناهج  الربامج  وضع  متطلبات  يف  للنظر 

والتطلعات  االحتياجات  تلبي  التي  للكبار  التعليمية 

بالتعاون  تنفيذها،  عىل  قادرة  برشية  طاقات  وإعداد 

األلكسو. مع 

مجايل  يف  النساء  لفائدة  واملادي  الفني  الدعم  برنامج 

الخياطة والتطريز، 19 - 28 مايو 2014، يف بوبوديوالسو 

الربنامج  من  استفادت  بوركينافاسو،  يف  وتينكودوغو 

والتطريز؛  الخياطة  أنشطة  متارس  امرأة    (20) عرشون 

إفريقيا. للتنمية االقتصادية يف  العريب  بالتعاون مع املرصف 

النساء يف مجايل  لفائدة  الفني واملادي  الدعم  برنامج 

لومي  يف   ،2014 يونيو   29  -  10 والتطريز،  الخياطة 

امرأة   (20) عرشون  الربنامج  من  استفادت  بالتوغو، 

متارس أنشطة الخياطة والتطريز، بالتعاون مع املرصف 

إفريقيا. يف  االقتصادية  للتنمية  العريب 
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النساء يف مجايل  لفائدة  الفني واملادي  الدعم  برنامج 

الخياطة والتطريز، 7 - 16 يوليو 2014، يف مبانكومو 

عرشون  الربنامج  من  استفادت  بالكامرون،  وياوندي 

(20)  امرأة متارس أنشطة الخياطة والتطريز، بالتعاون 

إفريقيا. االقتصادية يف  للتنمية  العريب  مع املرصف 

النساء يف مجايل  لفائدة  الفني واملادي  الدعم  برنامج 

دوسو  يف   ،2014 سبتمرب   24-  15 والتطريز،  الخياطة 

امرأة   (20) عرشون  الربنامج  من  استفادت  بالنيجر، 

متارس أنشطة الخياطة والتطريز، بالتعاون مع املرصف 

إفريقيا. يف  االقتصادية  للتنمية  العريب 

النوع  مقاربة  حول  واملكونات  املكونني  دليل  ترجمة 

العربية،  اللغة  إىل  األمية  محو  مجال  يف  االجتامعي 

ويقدم هذا الدليل الخطوات التي يتعني اتخاذها من 

االجتامعي  النوع  ملوضوع  الناجع  اإلدماج  تيسري  أجل 

األمية  محو  وبرامج  مشاريع  إعداد  مراحل  جميع  يف 

وتقييمها. وتنفيذها 

وتنفيذ  إلعداد  الحديثة  «الطرائق  حول  دراسة  إعداد 

برامج توعية النساء والفتيات يف مجال محو األمية،»  

عملية  مراحل  مختلف  بالتفصيل  الدراسة  وتبني هذه 

يف  والنساء  للفتيات  املوجه  التوعية  برنامج  تخطيط 

الحديثة،  األساليب  عىل  اعتامداً  األمية،  محو  مجال 

اسرتاتيجيات  الدراسة  هذه  تربز  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

وأنشطة التوعية من أجل تحقيق نتائج كمية ونوعية 

األمية. محو  مجال  يف 

(2014�G '���H�	��<�T
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وتطوير  القرآين  التعليم  لتجويد  الرتبوي  امللتقى 

 ،2014 يناير   28  -25 الهند،   آباد،  حيدر  مؤسساته، 

شارك فيه مائة (100) من أساتذة الجامعات والعاملني 
يف مجال تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه يف الهند، 

الكريم،  القرآن  لتحفيظ  العاملية  الهيئة  مع  بالتعاون 

الهند. الفقه اإلسالمي يف  وبالتنسيق مع مجمع 

 ورشة تكوينية  لألمئة والدعاة ومعلمي الرتبية اإلسالمية يف 

املؤسسات الدينية، بلغراد، رصبيا، 25- 28 مارس 2014،  

العاملني يف  من  إماما ومعلامً   (30) ثالثون  فيها  شارك 

مجال اإلمامة والرتبية اإلسالمية، لتدريبهم عىل اكتساب 

مهارات تواصلية ومنهجية حديثة وتعزيز دورهم لإلسهام 

يف تحقيق نهضة األمة اجتامعيا وتربويا وتعليميا، بالتعاون 

الكويت  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع 

وبالتنسيق مع رئاسة جامعة رصبيا اإلسالمية.

الكتاب  مضامني  تطوير  حول  إقليمية  دراسية  حلقة 

املدريس ملادة الرتبية اإلسالمية، الكويت، دولة الكويت، 

 (26) فيها ستة وعرشون  مارس 2014، شارك   28 –  26

من املوجهني ومدريس مادة الرتبية اإلسالمية من األردن 

عامن،  وسلطنة  والبحرين  املتحدة  العربية  واإلمارات 

والسعودية وقطر والكويت، بالتعاون مع وزارة األوقاف 

الكويت.  بدولة  اإلسالمية  والشؤون 

اإلسالمية  الرتبية  ومدريس  للموجهني  تكوينية  دورة 

لتطوير طرائق التدريس، غرناطة، إسبانيا، 27 - 30 أبريل 

2014، شارك فيها خمسة وعرشون (25) خبريا من العاملني 

بالتعاون  إسبانيا،  اإلسالمية يف  الرتبية  تدريس  يف مجال 

الكويت  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع 

وبالتنسيق مع اتحاد الجمعيات اإلسالمية يف إسبانيا.  

الرتبية  ومدريس  واملوجهني  لألمئة  تكوينية  دورة   

اإلسالمية لتطوير طرائق التدريس وتعزيز دور الرتبية 

عىل القيم اإلنسانية املشرتكة، سانت إتيان،  فرنسا، 30 

مايو -2 يونيو 2014، شارك فيها خمسة وعرشون (25) 

اإلمامة  مجال  يف  العاملني  من  ومعلامً  وموجها  إماما 

املهارات  اكتساب  عىل  لتدريبهم  اإلسالمية،  والرتبية 

التواصلية واملنهجية الحديثة يف املجال الرتبوي، وتعزيز 

دورهم يف تربية أبناء الجاليات املسلمة عىل قيم الحوار 

اإلسالمية،  الرتبية  كتاب  خالل  من  االختالف  وثقافة 

بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة 

الكويت وبالتنسيق مع املركز الثقايف االجتامعي املغريب 

إتيان. يف سانت 

امللتقى الرتبوي حول تطوير عمل املؤسسات القرآنية 

إسبانيا،  مدريد،  اإلسالمي،  العامل  خارج  للمسلمني 

18- 21 يونيو 2014، شارك فيه مثانية وعرشون(28) 

فرنسا  من:  كل  يف  القرآنية  املؤسسات  عن  مسؤوال 

وإسبانيا، لتشخيص واقع املؤسسات القرآنية وتحديد 

معوقاتها العلمية والرتبوية واإلدارية واملالية واقرتاح 

القرآين  التعليم  مبستوى  لالرتقاء  لها،  املوامئة  الحلول 

الربامج  تخطيط  أساليب  تطوير  خالل  من  فيها، 

ومتابعتها وتقوميها، واالستفادة من التجارب الناجحة 

لتحفيظ  العاملية  الهيئة  مع  بالتعاون  املجال،  هذا  يف 

الجمعيات  اتحاد  مع  وبالتنسيق  الكريم،  القرآن 

إسبانيا. يف  اإلسالمية 
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ورشة عمل شبه إقليمية لألمئة والدعاة حول الوسطية 

 ،2014 نوفمرب   6  -  5 السودان،  الخرطوم،  واالعتدال، 

العلامء  من   (420) وعرشون  أربعامئة  فيها  شارك 

املهتمني برتسيخ  السودان وخارجه،  والدعاة من داخل 

قيم الوسطية واالعتدال والحوار، وإشاعة ثقافة العدل 

األمئة  وتوعية  واملواطنة،  اإلنسان  وحقوق  والسالم 

الغلو  املجتمع وصونه من  توجيه  بدورهم يف  والدعاة 

والتطرف، بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية ومنتدى 

السودان. جمهورية  يف  الحضاري  والتواصل  النهضة 

واملدارس  املحظرة  بني  للتكامل  النموذجي  املرشوع 

العرصية يف الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، وقد وتم 

وتهيئة  اسرتاتيجية،  دراسة  إلعداد  التحضري  إطاره  يف 

جسور  ملد  نظامية  مدارس  ثالث  مع  محاظر  ثالث 

للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  بالتعاون  بينها،  التكامل 

ووزارة  األصيل  والتعليم  اإلسالمية  الشؤون  ووزارة 

املوريتانية. اإلسالمية  الجمهورية  يف  الوطني  التهذيب 

الكريم،  القرآن  لتجويد  عرش  الثامن  املهرجان  دعم 

مدينة سال، اململكة املغربية، 21 - 22 يونيو 2014، تم 

الكريم،  القرآن  إقامة مسابقة وطنية يف تجويد  خالله 

الله  كتاب  ترتيل  عىل  وإناثا  ذكورا  للناشئة  تشجيعا 

الطريقة املغربية برواية ورش، وتكرميا  عز وجل وفق 

لشيخ املقرئني املغاربة املرحوم عبد الرحامن بنموىس، 

املغربية. اململكة  رقراق يف  أيب  بالتعاون مع جمعية 

 ،2014 النيجر  نيامي،  األهلية،  العباس  جمعية  دعم 

القرآنية  للمدارس  امليداين  اإلحصاء  برنامج  لتنفيذ 

شاملة  بيانات  قاعدة  إنشاء  بغية  نيامي،  العاصمة  يف 

تلك  يف  التقليدية  القرآنية  املدارس  لجميع  وموثقة 

والتوعوية  التعليمية  الحاجات  عىل  للتعرف  الجهة، 

باملنظومة  للنهوض  املناسبة  الخطط  لوضع  املطلوبة 

الرتبوية لهذه املدارس، واإلسهام يف تعزيز قدرات الدول 

واالسرتاتيجيات  السياسات  إعداد  مجال  يف  األعضاء 

النظامية.  غري  والرتبية  األمية  مبحو  الخاصة  والخطط 

دعم مركز تحفيظ وتدريس القرآن الكريم يف دوشنبه، 

مجال  يف  للمركز  الرائدة  الجهود  لتعزيز  تاجيكستان، 

تحفيظ كتاب الله وتدريسه علومه، واإلسهام يف االرتقاء 

مبستوى التعليم القرآين يف تاجيكستان، من خالل تطوير 

وتعزيز  وتقوميها  ومتابعتها  الربامج  تخطيط  أساليب 

استخدام التقنيات الحديثة  يف املركز.

الرتبية  مادة  يف  الجودة  «معايري  حول  وثيقة  ترجمة 

اإلسالمية من أجل تعزيز دور الرتبية عىل القيم اإلنسانية 

عىل  العتامدها  الوثيقة  عرض  وسيتم  املقر،  املشرتكة»، 

لوزراء  األول  اإليسيسكو  ملؤمتر  القادمة  الدورة  أنظار 

القادم 2015.  العام  الرتبية، املزمع عقده يف 

الرتبية  مادة  يف  املكونني  تكوين  «دليل  طباعة 

اإلسالمية»، املقر، ديسمرب 2014، لتطوير مناهج وطرق 

اإلسالمية. الرتبية  مادة  يف  التكوين  ووسائل 

طباعة «دليل تأليف الكتاب املدريس يف مجال الرتبية 

الباحثني  لرفد   ،2014 ديسمرب  املقر،  اإلسالمية»، 

اإلسالمية،  الرتبية  مجال  يف  املدريس  الكتاب  ومؤلفي 

باملناهج واألفكار الكفيلة بتيرس مهامهم، وإذكاء روح 

لديهم. واالبتكار  اإلبداع 

الدراسات  واقع   » حول  الدويل  املؤمتر  يف  املشاركة 

العامل اإلسالمي: تحديات  اإلسالمية الجامعية يف دول 

مايو   19  –  18 قطر،  الدوحة،  قطر،  جامعة  وآفاق»، 

جامعة  قيادات  من   (50) خمسني  مبشاركة   ،2014

قطر وكبار املسؤولني من الجامعات العاملية وعدد من 

اإلسالمية  الدراسات  يف  الدوليني  املتخصصني  الخرباء 

والدراسات  الرشيعة  كلية  مع  بالتعاون  ومجاالتها، 

قطر.   جامعة  يف  اإلسالمية 

عرش  الرابع  السنوي  الدويل  «املؤمتر  يف  املشاركة 

 -  21 أندونيسيا،  ساماريندا،  اإلسالمية»  للدراسات 

الخرباء  من  كبري  عدد  فيه   شارك   ،2014 نوفمرب   24

ويأيت  اإلسالمية،  الدراسات  مجال  يف  واملتخصصني 

انعقاده يف إطار مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة 

بتفعيل دور الرتبية اإلسالمية يف تطوير التعليم العايل، 

وتسخري العلوم والقيم الدينية املشرتكة يف املجتمعات 

متعددة الثقافات من أجل إرساء السالم وفض النزاعات، 

أندونيسيا.  يف  الدينية  الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون 
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الرتبويني  املوّجهني  لفائدة  وطنية  تدريبية  دورة 

واملدّرسني حول تحديث الطرائق والوسائل التعليمية 

العربية للناطقني بغريها، واغادوغو،  اللغة  يف مجال 

بوركينا فاسو، 23-27 مارس 2014، (يف إطار االحتفاء 

بواغادوغو عاصمة الثقافة اإلسالمية لسنة 2014 عن 

املنطقة اإلفريقية)، شارك فيها عرشون (20) متدّربا 

اللغة  مدرّيس  نخبة  ومن  الرتبويني  املوّجهني  من 

العربية من مختلف أقاليم بوركينافاسو، بالتعاون مع 

الكويت.  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة 

ورشة عمل حول استثامر املقاربات الرتبوية الحديثة 

للناطقني  العربية  اللغة  تدريس  يف  والتكنولوجيا 

بغريها، اسطنبول، تركيا، 31 مايو - 02 يونيو 2014، 

شارك فيها سبعة وثالثون (37) موّجهاً تربوياً ومدرّساً 

من مختلف املؤّسسات التعليمية والرتبوية يف تركيا، 

بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة 

الكويت ومؤسسة غرناطة للنرش والِخْدمات الرتبوية 

ومعهد الصفة لتدريب املعلمني يف اسطنبول.

ورشة عمل حول الطرائق والوسائل الرتبوية الحديثة 

يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها، كيب تاون، 

جنوب إفريقيا، 19 - 22 يونيو 2014، شارك فيها تسعة 

عرش (19) مسؤوال تربويا وأستاذا جامعيا من أقسام 

إفريقيا،  العربية يف عدد من جامعات جنوب  اللغة 

بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة 

الكويت ومؤسسة غرناطة للنرش والِخْدمات الرتبوية 

وكلية السالم العاملية بجنوب إفريقيا.

غينيا،  يف  العريب  التعليم  ملفتيش  تدريبية  ورشة 

كوناكري، غينيا، 11 - 14 أغسطس 2014، شارك فيها 

خمسة وعرشون (25) مفتشاً للتعليم العريب يف غينيا، 

ومحو  الجامعي  قبل  ما  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون 

غينيا. األمية يف جمهورية 

للناطقني  العربية  تعليم  لتطوير  اإليسيسكو  برنامج 

بغريها يف األقسام الجامعية واملؤسسات الرتبوية يف 

العامل اإلسالمي،  العربية وخارج  الدول األعضاء غري 

إيفاد  إطاره  يف  تّم   ،2014 سنة  طوال  مستمر 

والثقافة  العربية  للغة  أستاذا   (44) وأربعني  أربعة 

والثقافية  الرتبوية  املؤسسات  يف  للتدريس  اإلسالمية 

يف  الجامعات  من  عدد  يف  العربية  اللغة  وأقسام 

القمر ونيجرييا  تشاد وبوركينافاسو والصومال وجزر 

والنيجر وموريتانيا وغينيا وكوت ديفوار وكوستاريكا 

وتاجيكستان. والفلبني  والبريو  وفنزويال 

اللغة  مجال  يف  صيفية  تكوينية  دورة  تنظيم  دعم 

أغسطس   04 املغربية،  اململكة  الرباط،  العربية، 

وعرشون  أربعة  منها  استفاد   ،2014 سبتمرب   12  -

الحديث  بالتعاون مع دار  تركيٍّا،  (24) طالبة وطالبا 

الرباط. مدينة  يف  الحسنية 

املقاربات  استثامر  حول  إقليمية  شبه  عمل  ورشة 

الرتبوية الحديثة والتكنولوجيا يف تدريس اللغة العربية 

يف الدول االسكندنافية، أوسلو، الرنويج، 19-21 سبتمرب 

2014، شارك فيها مثانية وثالثون (38) من املدرّسات 

واملدرّسني واملسؤولني الرتبويني من مؤسسات تعليمية 

والسويد  والدمنارك  الرنويج  من  وأهلية  حكومية 

وفنلندا، بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

والِخْدمات  للنرش  غرناطة  ومؤسسة  الكويت  بدولة 

الرنويج. الرتبوية والرابطة اإلسالمية يف 

الرتبويني  املوّجهني  لفائدة  وطنية  تدريبية  دورة   

ومدّريس اللغة العربية للناطقني بغريها»، ليربوفيل، 

الغابون، 02 ـ 05 ديسمرب 2014، شارك فيها عرشون 

مناطق  مختلف  من  ومدرسا  تربويا  مسؤوال   (20)

والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  الغابون، 

الكويت. بدولة  اإلسالمية 

العريب  التعليم  إقليمية ملسؤويل  دورة تدريبية شبه 

يف تشاد والكامريون، انجامينا، تشاد، 15-18 ديسمرب 

2014، (يف إطار االحتفاء باليوم العاملي للغة العربية)، 

شارك فيها ثالثون (30) من املسؤولني الرتبويني ومدرّيس 

اإلسالمي  العريب  التعليم  مؤّسسات  يف  العربية  اللغة 

يف تشاد والكامريون، تخللها تنظيم معرض إلصدارات 
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اإليسيسكو احتفاء باملناسبة. كام زودت االتحاد العام 

من  بعدد  تشاد  يف  العربية  اللغة  دعم  ملؤسسات 

إصدارات اإليسيسكو، إسهاماً يف األسبوع الوطني للغة 

بالتعاون  املناسبة،  الذي نظمه االتحاد بهذه  العربية 

يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  ووزارة  األلكسو  مع 

دولة الكويت ومعهد الخرطوم الدويل واالتحاد العاملي 

للمدارس العربية اإلسالمية الدولية.

دعم مؤسسات التعليم العريب اإلسالمي يف دول آسيا 

الوسطى بكتب حديثة ووسائط رقمية لتعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها، بشكيك، قريغزستان، أكتوبر 

2014،  استفادت جامعة محمود كشغاري يف بشكيك 

الخارجية  لوزارة  التابعة  الدبلوماسية  واألكادميية 

العلوم  بجامعة  الدولية  العالقات  وكلية  القريغزية 

العربية  اللغة  لتعليم  حديثة  كتب  من  اإلنسانية 

بالتعاون  مصاحبة،  رقمية  ووسائط  بغريها  للناطقني 

دولة  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع 

الرتبوية. والخدمات  للنرش  غرناطة  ومؤسسة  الكويت 

دورة تدريبية إقليمية حول إعداد املناهج والوسائل 

اإلسالمية  الرتبية  لتعليم  الوطنية  املدرسية  والكتب 

واللغة العربية للناطقني بغريها، الخرطوم، السودان، 

وعرشون  اثنان  فيها  شارك   ،2014 نوفمرب   21-18

(22) من مسؤويل املناهج ومدرّيس اللغة العربية يف 

مؤّسسات التعليم العريب اإلسالمي يف السودان وتشاد 

وكينيا وأوغندا ونيجرييا، بالتعاون مع منظمة الدعوة 

اإلسالمية يف السودان.

يف  العربية  اللغة  عن  الثاين  الوطني  املؤمتر  تنظيم 

(يف  ديسمرب 2015،  و20   19 يومي  الرباط،  املغرب، 

إطار االحتفاء باليوم العاملي للغة العربية)، بالتعاون 

مع االئتالف الوطني من أجل اللغة العربية يف املغرب.

العربية:  للغة  الثالث  الدويل  املؤمتر  يف  املشاركة 

«االستثامر يف اللغة العربية ومستقبلها الوطني والعريب 

 10  -  07 املتحدة،  العربية  اإلمارات  ديب،  والدويل» 

والخرباء  الباحثني  من   1500 فيه  شارك   ،2014 مايو 

املتخصصني واملسؤولني من جامعات ومؤسسات تربوية 

معنية  ووطنية  وإقليمية  دولية  ومنظامت  وبحثية 

بقضايا اللغة العربية من دول عربية وإسالمية وأجنبية 

العربية.   للغة  الدويل  املجلس  مع  بالتعاون  مختلفة، 

السنوي  للمؤمتر  الثامنة  الدورة  تنظيم  يف  املشاركة 

حول برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف 

أوروبا: «تطوير منهج تعليم اللغة العربية للناطقني 

املشرتك  األورويب  املرجعي  اإلطار  حسب  بغريها 

للغات للمستوى الثالث والرابع»، مدينة ليل، فرنسا، 

07 و08 يونيو 2014، شارك فيه خرباء مناهج وباحثون 

للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  مجال  يف  متخصصون 

مع  بالتعاون  واألوروبية،  العربية  الدول  من  بغريها 

معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية يف مدينة ليل الفرنسية. 

 املشاركة يف معرض الكتاب الذي نظمه معهد الدراسات 

واألبحاث للتعريب يف الرباط، (يف إطار االحتفاء باليوم 

العاملي للغة العربية)، 18 ديسمرب 2014.
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تشاد،  يف  العريب  التعليم  معلمي   إعداد  برنامج 

مقّر املركز الرتبوي اإلقليمي لإليسيسكو يف انجامينا 

وفرعه يف مدينة أبشة، تشاد، مستمّر 2014. شارك 

مجال  يف  طالبا   (282) ومثانون  واثنان  مائتان  فيه 

التعليم العريب، بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون 

الكويت. بدولة  اإلسالمية 

يف  اإلدارية  للقيادات  العربية  اللغة  تعليم  برنامج 

يف  لإليسيسكو  اإلقليمي  الرتبوي  املركز  مقّر  تشاد، 

ومندو  بنغور  مدن  يف  التعليمية  واملراكز  انجامينا 

ثالمثائة  فيه  شارك   ،  2014 مستمّر  تشاد،  وسار، 

الفرنكفونية  التشادية  األطر  من   (320) وعرشون 

العاملة يف مختلف اإلدارات والوزارات، بالتعاون مع 

إفريقيا. يف  االقتصادية  للتنمية  العريب  املرصف 

الورشة التدريبية الثالثة ملدريس التعليم العريب حول 

 24  -  20 انجامينا،  املدنية»،  الرتبية  دليل  استخدام 

مارس 2014، شارك فيها ثالثون (30) معلام ومعلمة 
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من أبناء مركز اإليسيسكو الرتبوي واملعاهد الرتبوية 

يف تشاد، بالتعاون مع مرشوع السالم من خالل التنمية 

.USAID التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

إقليم  يف  العريب  التعليم  ملدريس  تدريبية  دورة 

البحرية حول استخدام دليل الرتبية املدنية»، مدينة 

بول، تشاد،  29 مايو - 01 يونيو 2014، شارك فيها 

العاملني  من  ومعلمة  معلام   (75) وسبعون  خمسة 

مع  بالتعاون  تشاد،  يف  العريب  التعليم  مؤسسات  يف 

للوكالة  التابع  التنمية  خالل  من  السالم  مرشوع 

.USAID الدولية  للتنمية  األمريكية 

دورة تدريبية ملدريس التعليم العريب يف إقليم كانم 

حول استخدام دليل الرتبية املدنية»، مدينة ماو، تشاد،  

10 - 13 يونيو 2014، شارك فيها خمسون (50) معلام 

ومعلمة من العاملني يف مؤسسات التعليم العريب يف 

تشاد، بالتعاون مع مرشوع السالم من خالل التنمية 

.USAID التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

دورة تدريبية  لفائدة معلمي اللغة العربية يف تشاد 

حول طرائق التدريس الحديثة يف مجال  تعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها، مدينة سار، تشاد، 22 - 26 

يونيو 2014، شارك فيها ثالثون (30) من معلمي اللغة 

العربية  مؤسسة  مع  بالتعاون  سار،  مبدينة  العربية 

للجميع باململكة العربية السعودية.  
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اللغة العربية للقيادات  برنامج اإليسيسكو لتعليم 

جمهورية  يف  والثقافة  الفكر  ورجال  واملسؤولني 

القمر املتحدة، مقّر مندوبية اإليسيسكو يف موروين، 

بالتعاون   ،2014 مستمّر  املتحدة،  القمر  جمهورية 

بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع 

املجتمع  قيادات  من  نخبة  فيه  شاركت  الكويت، 

وموظفون  الربملان  يف  أعضاء  بينهم  من  القمري 

الجمهورية ومسؤولون من مختلف  كبار يف رئاسة 

أعامل.  ورجال  الوزارات 

تنظيم عدد من املحارضات والندوات ذات الصلة بالثقافة 

العربية اإلسالمية، مقّر مندوبية اإليسيسكو يف موروين، 

جمهورية القمر املتحدة، طوال سنة 2014، استفادت 

منها األطر القمرية املهتمة بالقضايا العربية اإلسالمية من 

باحثني ومسؤولني وأساتذة جامعيني وطالب.
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ورشة عمل شبه إقليمية حول املقاربة املنهاجية يف 

اإلمارات  الشارقة،  والتقني،  املهني  التعليم  مجال 

العربية املتحدة، 14-15 يناير 2014، شارك فيها أحد 

عرش (11) خبريا واختصاصيّا يف مجال التعليم املهني 

والسعودية  عامن  وسلطنة  البحرين  من  والتقني 

املتحدة. العربية  واإلمارات  واليمن  والكويت  وقطر 

مؤمتر سبل النهوض بالتعليم التقني والتدريب املهني 

يف الوطن العريب، الخرطوم، السودان، 12 – 13 نوفمرب 

2014، وشارك يف هذا املؤمتر مائة وعرشة (110) من 

والتدريب  العلمي  البحث  ومراكز  الجامعات  أساتذة 

البرشية  املوارد  ووزارات  التقنية  والكليات  املهني 

والقوى العاملة واملنظامت العربية والدولية ذات العالقة 

والقطاع الخاص يف الدول العربية األعضاء، بالتعاون  مع 

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يف الخرطوم.

إيفاد خبري متخصص إىل الجمهورية اإلسالمية املوريتانية 

لتطوير اسرتاتيجيتها الوطنية يف مجال التعليم التقني 

يوليو 2014.  إىل 1  يونيو  نواكشوط، من 23  واملهني، 

واستفادت من املشورة الفنية املصالح املعنية يف وزارة 

التشغيل والتكوين املهني وتقنيات اإلعالم واالتصال.

دعم ندوة حول االبتكارات يف مجال تقانات املعلومات 

النشط  التعلم  منهجيات  يف  وإدماجها  واالتصال 

الرهانات والتحديات، ورزازات،  الرتبوية:  للمنظومة 

املغرب،  4 - 6 ديسمرب 2014، وشارك يف الندوة عدد 

يف  املتخصصني  الخرباء  وكبار  والرتبويني  الباحثني  من 

�������	��������
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املغرب   يف  والتكنولوجيا  واالتصال  املعلومات  تقانات 

وأوربا وكندا، بالتعاون مع الكلية متعددة التخصصات 

بورزازات، جامعة ابن زهر بأكادير، جامعة شريبروك 

لورزازات. املحيل  واملجلس  بكندا 
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االجتامع العاملي حول التعليم للجميع، مسقط، سلطنة 

اليونسكو،  مع  بالتعاون   ،2014 مايو   14  -12 عامن، 

وضم االجتامع أكرث من 300 مشارك من الدول األعضاء، 

ومن الوكاالت املرشفة عىل التعليم للجميع واملنظامت 

املتحدة  األمم  ووكاالت  األطراف،  ومتعددة  الثنائية 

واملنظامت اإلقليمية وأعضاء هيئة التدريس، ومنظامت 

املجتمع املدين، والقطاع الخاص، ومؤسسات البحوث. 

واآلفاق  الرتبوية  التحديات  حول  للخرباء  اجتامع 

 5  -4 أذربيجان،  باكو،  اإلسالمي،  العامل  يف  املستقبلية 

ديسمرب 2014، شارك فيه خمسة وعرشون (25) من كبار 

املسؤولني الرتبويني يف وزارات الرتبية يف كل من أذربيجان 

وباكستان وبنغالدش وتونس والسنغال وماليزيا ومرص 

والنيجر، وأطره ثالثة خرباء دوليني، كام شارك فيه ممثلو 

عدد من املنظامت اإلقليمية والدولية املتخصصة يف قضايا 

الرتبية. وخصص هذا االجتامع للتحضري ملؤمتر اإليسيسكو 

األول لوزراء الرتبية، املقرر عقده خالل سنة 2015 العتامد 

اسرتاتيجية تطوير الرتبية يف العامل اإلسالمي، بالتعاون مع 

وزارة الرتبية يف جمهورية أذربيجان.

جائزة اإليسيسكو ومركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية 

للدراسات  أكسفورد  مركز   ،2014 املربني،  لفائدة 

بالدور  االعرتاف  إىل  الجائزة  هذه  وتهدف  اإلسالمية، 

املحوري الذي تضطلع به فئة املربني، إىل جانب الوالدين 

واألرس يف تنمية امللكات الفكرية لألجيال الصاعدة، فضال 

التعايش  قيم  دمج  يف  املربني  مبساهمة  االعرتاف  عن 

والتسامح يف جميع الدول األعضاء وخارجها.

ديب،  العاملي،  التعليم  ومنتدى  مؤمتر  يف  املشاركة 

شارك   ،2014 مارس   6  – املتحدة،4  العربية  اإلمارات 

فيه عدد كبري من الخرباء الدوليني واإلقليميني، بالتعاون 

املتحدة. العربية  اإلمارات  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 

لوزراء  والعرشين  الثالث  العام  املؤمتر  يف  املشاركة 

الرتبية  مبكتب  األعضاء  الدول  يف  والتعليم  الرتبية 

العريب لدول الخليج، الكويت، دولة الكويت، 21 – 22 

أكتوبر 2014، وبحث هذا املؤمتر، عىل وجه الخصوص، 

موضوعات  ويف  للمكتب  املستقبلية  املرشوعات  يف 

أخرى تتناول العمل الرتبوي املشرتك بني الدول األعضاء .

وجاءت مشاركة منظمة اإليسيسكو يف سياق التعاون 

القائم بينها وبني مكتب الرتبية العريب لدول الخليج.

االجتامعية،  للعلوم  الرابع  الرتيك  املؤمتر  يف  املشاركة 

مائتا  فيه  أكتوبر 2014، شارك  األردن، 27-25  عامن، 

(200) مشارك من املتخصصني يف الدول العربية وتركيا  

آليات  تعزيز  بهدف  والتنمية،  واالقتصاد  بالتعليم 

للنهوض  وتركيا،  العريب  العامل  بني  املشرتك  التعاون 

بواقع التعليم واالقتصاد والتنمية، بالتعاون مع منتدى 

الفكر العريب باألردن ومعهد الدراسات االسرتاتيجي يف 

األردن. البرتاء يف  تركيا وجامعة 

تقييم  سياسات  حول  اإلقليمية  الندوة  يف  املشاركة 

الطالب يف الدول العربية، الكويت، دولة الكويت، 19 

 (65) وستون  فيها خمسة  شارك   ،2014 نوفمرب   20  -

مشاركا من وزارات الرتبية يف الدول العربية  املعنيني 

بتقييم املناهج وتدريب املدرسني وخرباء من اليونسكو 

واأللكسو والبنك الدويل، وتندرج هذه الندوة يف نطاق 

 ،(ARAIEQ) التعليم  جودة  لتحسني  العريب  الربنامج 

بهدف تبادل الخربات حول التحديات وقصص النجاح 

بخصوص أنظمة التقييم الوطنية وأداء الطالب العرب 

االتفاق  عن  فضال  خاّصة،  والرياضيات  العلوم  يف 

الطالب  تقييم  ملوضوع  إقليمية  طريق  خارطة  عىل 

اليونسكو  مكتب  مع  بالتعاون  القادمة،  يف املرحلة 

والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  ببريوت  اإلقليمي 

(األلكسو). والعلوم 
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تنظيم املؤمتر اإلقليمي حول التعليم العايل يف منطقة 

«وضع  شعار  تحت  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 

منوذج لالنتقال من التدبري إىل الحكامة يف الجامعات 

الرباط،  إفريقيا»،  وشامل  األوسط  الرشق  مبنطقة 

مع  بالتعاون   ،2014 فرباير  و5   4 يومي  املغرب، 

املجلس الثقايف الربيطاين يف املغرب، والبنك اإلفريقي 

ووزارة  املتوسطي،  للتكامل  مرسيليا  ومركز  للتنمية، 

يف  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

(100) خبري  مائة  املؤمتر  املغربية. شارك يف  اململكة 

أفريقيا، وماليزيا  من منطقة الرشق األوسط وشامل 

الحكوميني  املسؤولني  من  وعدد  املتحدة،  واململكة 

البحث  مؤسسات  من  وباحثني  الجامعات  ورؤساء 

وغريها. واالعتامد  الجودة  ضامن  وهيئات 

وناقش املؤمتر عدة محاور منها: التحول، والريادة والحكامة 

الجودة  ضامن  بني  والعالقة  والتدبري،  اإلدارة  من  بدالً 

الحسابات،  وتدقيق  املحاسبة  وعمليات  علمية  ألغراض 

واستقاللية وال مركزية املؤسسات، والعالقة بني القطاعني 

العام والخاص يف مجال التعليم العايل.

الدول  يف  الطالب  لفائدة  استحقاق  منحة   93 تسليم 

األعضاء واملجتمعات اإلسالمية خارج العامل اإلسالمي، 

البكالوريوس  مسالك  يف  دراستهم  متابعة  أجل  من 

بالتنمية. املتعلقة  التخصصات  يف  والدكتوراه  واملاجستري 

املناهج  تحديث  حول  إقليمية  شبه  عمل  ورشة 

تونس،  العاملية،  املتغريات  وفق  الجامعية  الدراسية 

 (20) عرشون  فيها  شارك   ،2014 نوفمرب   27  -25

يف  باحثون  وأساتذة  املناهج  وضع  يف  متخصصا 

التعليم  مناهج  وضع  مجال  يف  والعاملون  املوضوع، 

العايل يف كل من األردن وتونس والجزائر وليبيا ومرص 

واملغرب، بالتعاون مع اتحاد جامعات العامل اإلسالمي 

االفرتاضية. تونس  وجامعة 
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تؤسس  التي  الثانية  القطاعية  األولوية  ألهمية  اعتبارا 

االجتامعية  التنمية  مفتاح  باعتبارها  لها  ومتكن  للرتبية 

املتوخاة  األهداف  تحقيق معظم  تم  فقد  واالقتصادية، 

 (20) عرشين  تنفيذ  بفضل  وذلك   ،2014 لعام  منها 

إنجازا، ضمن محور الرتبية البيئية والصحية والسكانية 

املشرتكة. اإلنسانية  القيم  عىل  الرتبية  ومحور 

والصحية  البيئية  بالرتبية  الخاص  املحور  فضمن 

تطوير  حول  املنشودة  نتيجته  ولتحقيق  والسكانية، 

املناهج والوسائل الرتبوية للمحافظة عىل البيئة، نفذت 

إنجازات، متثلت يف عقد دورتني  أربعة (4)  اإليسيسكو 

لفائدة  قريغيزستان،  يف  إحداها  وطنيتني،  تدريبيتني 

املسؤولني الرتبويني واملدرسني حول تنمية الوعي البيئي 

من خالل برامج الرتبية البيئية، واألخرى يف القاهرة لقادة 

الشباب العريب حول إدماج الرتبية البيئية يف برامج العمل 

املجتمع  قدرات  تنمية  حول  إقليمية  وورشة  الشبابية، 

املدين يف مجال الرتبية البيئية يف تونس، وتقديم الدعم 

ملرشوع دمج املفاهيم البيئية يف املناهج التعليمية، الذي 

الرتبية  بوزارة  الدراسية  واملناهج  الكتب  إلدارة  خصص 

يف  املكونني  تكوين  منها  استهدفت  األردنية،  والتعليم 

مجال إدماج الرتبية البيئية يف املناهج التعليمية وتوفري 

البيئة.  لحامية  تعليمية  مواد 

القيم  بالرتبية عىل  الخاص  األخري  العمل  وضمن محور 

اإلنسانية املشرتكة، وتفعيال لنتائجه املأمولة حول: تعزيز 

الرتبية عىل قيم السالم والتعايش يف السياسات والربامج 

املحلية  القدرات  وتعزيز  األعضاء،  الدول  يف  الرتبوية 

اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  مجال  يف  لديها  والوطنية 

الرتبوية  السياسات  اعتامد  يف  ودعمها  املواطنة،  وقيم 

قدرات  وتعزيز  االجتامعي،  النوع  لقضايا  املدمجة 

لضامن  واالبتكار  املبادرة  روح  لتنمية  لديها  الشباب 

اإليسيسكو،  نفذت  التنمية،  يف  الكاملة  مشاركتهم 

بالتعاون مع املؤسسات والهيئات ذات االهتامم املشرتكة 

يف هذا املجال، ستة عرش(16) إنجازا داخل العامل اإلسالمي 

من  تشاركية  شبكات  إقامة  منها  مستهدفة  وخارجه، 

أجل تعزيز قيم السالم وحشد الشباب خدمة للتامسك 

االجتامعي، والتوعية والتعريف بقيم اإلسالم والتعايش 

يف اإلسالم يف املؤسسات الغربية، وتصحيح صورة اآلخر 

يف  املدرسية  التاريخية  واملراجع  الرتبوية  الكتب  يف 

الدول الغربية، وتطوير مناهج وطرائق تدريس الرتبية 

وتشجيع  املواطنة  قيم  وتفعيل  اإلنسان  حقوق  عىل 

القدرات يف  وتعزيز  املجال،  العاملة يف هذا  املؤسسات 

الوعي  زيادة  خالل  من  والنساء،  الفتيات  تعليم  مجال 

واإلمكانات  الصحة،  بقضايا  الريفية  املجتمعات  داخل 

األرسة  مستوى  عىل  للدخل  املدرة  املحلية  االقتصادية 

تسليط  عن  فضال  بحقوقهن،  للتوعية  حمالت  وتنظيم 

السالم،  لتحقيق  دعامًة  بوصفها  املرأة  دور  عىل  الضوء 

الدور  وتعزيز  واالقتصاد،  والسياسة  التعليم  خالل  من 

وتعزيز  الصاعدة  األجيال  إعداد  يف  للتعليم  املحوري 

بينهم  فيام  وتداولها  لديهم  الخالقة  التنموية  املبادرات 

للفائدة.    تعميام 
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الرتبويني  املسؤولني  لفائدة  وطنية  تدريبية  دورة 

خالل  من  البيئي،  الوعي  تنمية  حول  واملدرسني 

- قريغيزستان، 15- 20  بشكيك  البيئية،  الرتبية  برامج 

عاصمة  ببشكيك،  االحتفاء  إطار  يف  ديسمرب2014، 

الدورة   هذه  وشارك يف   .2014 لعام  اإلسالمية  للثقافة 

بهدف  وإدارياً،  تربوياً  إطاراً   وعرشون(25)  خمسة 

توعية الطالب بالعالقة بني البيئة والصحة وجعل قضايا 

الرأي  اهتاممات  صلب  يف  املستدامة  والتنمية  البيئة 

الخصوص. وجه  عىل  التعليمية  واملؤسسات  العام 

يف  البيئية  املفاهيم  دمج  ملرشوع  الدعم  تقديم 
املناهج التعليمية، يونيو2014، خصص الدعم إلدارة 
والتعليم  الرتبية  بوزارة  الدراسية  واملناهج  الكتب 
واإلقليمية. الوطنية  املشاريع  دعم  إطار  يف  األردنية، 

املدين  املجتمع  قدرات  تنمية  حول  إقليمية  ورشة 

 10  -9 العاصمة،  تونس  البيئية،  الرتبية  مجال  يف 

يونيو 2014، استفاد من فعالياتها أربعة عرش (14) 

مشاركاً من املغرب وموريتانيا وليبيا والجزائر ومرص 

واإلمارات وسلطنة ُعامن، للتعرف عىل طرق ووسائل 

تعزيز القدرات الفردية والجامعية لجمعيات املجتمع 

محمد  مؤسسة  مع  بالتعاون  منها،  والتمكن  املدين 

البيئة. لحامية  السادس 

دورة تدريبية متخصصة لقادة الشباب العريب حول 

الشبابية،  العمل  برامج  يف  البيئية  الرتبية  إدماج 

مبشاركة   ،2014 أغسطس   21  -  18 مرص،  القاهرة، 

العريب  الشباب  قادة  من   (75) وسبعني  خمسة 

اإلفريقي، تلقوا تدريباً عملياً ملامرسة أنشطة علمية 

يف  لتجسيدها  البيئية،  باملفاهيم  للنهوض  مبتكرة 

االتحاد  مع  بالتعاون  البيئة،  مع  والتعامل  السلوك 

والبيئة. للشباب  العريب 
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والتسامح  والتعايش  السالم  قيم  تدريبية حول  ورشة 

لفائدة املربني وواضعي املناهج الدراسية حول «دليل 

مؤلفي كتب التاريخ» ، أكسفورد، يناير 2015. عقدت 

أكسفورد  مركز  مع  بالتعاون  الورشة  هذه  اإليسيسكو 

للدراسات اإلسالمية يف أكسفورد، اململكة املتحدة، وفُتح 

واستفاد  املعنية،  األطراف  جميع  أمام  املشاركة  مجال 

منها عىل وجه الخصوص خمسة وعرشون (25) مشاركاً 

من املربني واملسؤولني عن إعداد كتب تاريخ الجنوب 

والباحثني  الجامعات  رؤساء  ذلك  يف  مبا  والشامل، 

وهيئات البحث، من أجل إيجاد فضاء للتبادل يف سبيل 

تعزيز الرشاكة بني املربني ومؤلفي املناهج الدراسية بني 

لتصحيح  جديدة  منهجيات  وبلورة  والجنوب،  الشامل 

صورة اآلخر يف كتب التاريخ يف أوروبا والكتب العربية 

مجال  يف  املطروحة  التحديات  ومواجهة  واإلسالمية، 

مراعاة  مع  التاريخ،  مادة  يف  املدرسية  الكتب  إعداد 

معهد  نظم  وقد  والثقافية،  الدينية  الخصوصيات 

لهذه  التحضريية  االجتامعات  من  سلسلة  أكسفورد 

عام 2014. الورشة خالل 

ثقافة  عىل  للرتبية  اإلقليمي  اإليسيسكو  مركز  إنشاء 

السالم، ياموسوكرو، كوت ديفوار،  بعد توقيع اتفاقية 

التعاون بني اإليسيسكو ووزارة التعليم العايل والبحث 

ُعقدت   ،  2013 أكتوبر   4 بتاريخ  أبيدجان  يف  العلمي 

الفرتة  املركز خالل  الفتتاح  تحضريية  مستديرة  مائدة 

(10) خرباء  أبريل 2014، ضمت عرشة  إىل 10  من 8 

واملنظمة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من 

(إيسيسكو)،  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية 

ووزارة  للسالم،  بوانيي  هوفويت  فيليكس  ومؤسسة 

وزارة  الدولة  الفني، ووزارة  والتعليم  الوطنية  الرتبية 

إطاره   يف  تم  كام  للسالم،  اليونسكو  وكريس  الداخلية، 

عقد «دورة تدريبية إقليمية لفائدة األطر اإلفريقية يف 

الفرتة من 17  السالم» خالل  ثقافة  الرتبية عىل  مجال 

إىل 19 ديسمرب 2014، وسيتم االفتتاح الرسمي للمركز 

 .2015 أبريل   16 بتاريخ 

الرتبية  دور  تعزيز  حول  إقليمية  شبه  تدريبية  دورة 

اإلسالمية يف تعزيز قيم الحوار والسلم االجتامعي، 27- 

من  استفاد  الصومال،  هرجيسيا،   ،2014 أغسطس   30

هذه الدورة خمسة وعرشون(25) مشاركاً من مسؤولني 

إدرايني، وأمئة املساجد ومربني وشخصيات دينية وطالب 

ومنظامت غري حكومية، ومنظامت املجتمع املدين من 

القمر،  وجزر  وأوغندا  وجيبويت  والصومال  السودان 

السلم  دور  وتعزيز  املواطنة،  مفاهيم  تنمية  بهدف 

االجتامعي وثقافة الحوار والتعايش يف تسوية الرصاعات 

اإلسالمية. الدعوة  بالتعاون مع منظمة  اإلقليمية، 

حول  املدارس  يف  املفتوحة  «األبواب  أيام  تنظيم 

مايو   16 -15 اآلخر»،  التعليم يف تصحيح صورة  دور 

الحوار  تعزيز  إيطاليا، حول موضوع «  تورينو،   ،2014

التعليم  ويف جودة  السالم  يف  املساهمة  الثقافات:  بني 

والفن  الروحية  والقيم  والتاريخ  الثقافة  عرب  رحلة  أو 

اإلسالمي بني الرشق والغرب»، شارك يف هذا الربنامج 

 (20) وعرشون  طالب،   (300) ثالمثائة  فاعل  بشكل 

مدرساً ورئيسا مؤسستني معنيتني، و عرشة (10) خرباء 

من الكورييس، وخمسة (5) خرباء من الخارج، وممثلو 

هذا  واستهدف  ودولية.  وطنية  ومؤسسات  األديان 

النشاط التعريف بشكل أفضل باألمة اإلسالمية، سعياً 

واألفكار  النمطية  والصور  املسبقة  األحكام  تجاوز  إىل 
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الثقايف  إسهامه  إبراز  خالل  من  اإلسالم،  عن  الخاطئة 

وقيمه الكونية وانفتاحه عىل مختلف الثقافات، بالتعاون 

(الكورييس). اإليطالية  اإلسالمية  الدينية  الجمعية  مع 

يف  السالم  وثقافة  الحوار  حول  اإليسيسكو  كريس 

إطاره عقد جملة من  تم يف  القاهرة، مرص،  جامعة 

األبعاد  «تحليل  حول  ندوة  عقد  أبرزها  األنشطة، 

اإلسالمية يف الرسائل العلمية بكلية االقتصاد والعلوم 

-11 ديسمرب 2014،   9 القاهرة»،  بجامعة  السياسية 

يف  العايل  التعليم  أساتذة  من  مهم  عدد  فيها  شارك 

كلية االقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع اتحاد 

القاهرة. وجامعة  اإلسالمي  العامل  جامعات 

للمربني  التوجيهية  «املبادئ  لكتاب  العربية  الرتجمة 

املسلمني»  ضد  والتمييز  التعصب  مكافحة  أجل  من 

(معالجة اإلسالموفوبيا من خالل التعليم)، املقر، 2014، 

املربني  مساعدة  إىل  التوجيهية  املبادئ  هذه  وتهدف 

وهي  املسلمني،  ضد  والتمييز  التعصب  مكافحة  عىل 

موجهة إىل العموم، مبن يف ذلك املدرسون واملسؤولون 

عن املؤسسات الرتبوية ومديرو املدارس واملرشفون عىل 

وضع السياسات والخدمات الرتبوية ومكونو املدرسني، 

واملنظامت  املهنية،  والجمعيات  املدرسني  ونقابات 

التوجيهية  املبادئ  الحكومية. وميكن تطبيق هذه  غري 

سواء،  حد  والثانوي عىل  االبتدايئ  التعليم  مرحلتي  يف 

كام ميكن االستعانة بها خارج إطار املدارس، بالتعاون 

مع مجلس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا/ 

اإلنسان. وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات  مكتب 

��<j�������"���2���
���$�$�,�a2.5.2�e���<���>�%<��
m<j�����r�3��0�'�(����
W�\N�������*�w�U

a2�6�>�(�

تعزيز  أو  إعداد  أجل  من  لدولتني  الدعم  تقديم 

عىل  بالرتبية  للنهوض  متكاملة  وطنية  عمل  خطط 

واملواطَنة: اإلنسان  حقوق 

بنجول، غامبيا، 18 يونيو 2014. ورشة عمل حول  -

اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  مجال  يف  التوعية   »

وإعداد مواد تدريبية لفائدة املدرسني حول الرتبية 

الورشة  يف  وشارك  اإلنسان».  حقوق  مجال  عىل 

ومدرسني  وطالبة  طالب   (100) مائة  من  أكرث 

ومسؤولني  الرتبوية  املنظومة  عىل  ومرشفني 

واملنظامت  الرتبية  وزارة  مصالح   مختلف  من 

توعية  بهدف  املدين،  واملجتمع  الحكومية  غري 

والطالب مبوضوع  املتدربني  واملدرسني  املدرسني 

الرتبية عىل حقوق اإلنسان، ووضع برنامج جديد 

االستعامل.  سهلة  تربوية  حقيبة  عىل  يعتمد 

ديسمرب  -  20  –  18 من  ديفوار،  كوت  أبيدجان، 

الدولة  لهذه  اإليسيسكو  دعم  بفضل   ،2014

وطنياً  فاعالً   (40) أربعون  استفاد  العضو، 

يتمتعون بخربة ميدانية يف هذا املجال، باعتبارهم 

حقوق  الرتبية عىل  ميدان  (يف  تربويني  مؤطرين 

ومرحلتي  األطفال  رياض  يف  واملواطَنة)  اإلنسان 

التنشيط  ومراكز  والثانوي،  االبتدايئ  التعليم 

والتدريب الرتبوي واملدرسة العليا لألساتذة، من 

ورشة تدريبية حول «بناء قدرات املربني يف مجال 

واملواطَنة». اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية 
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إدارة  حول  القرويات  النساء  لفائدة  تدريبية  ورشة 

األنشطة املدرة للدخل، الغابون 17 - 20 نوفمرب 2014، 

الريفية  املناطق  يف  والفتيات  للنساء  وجهت  والورشة 

املتحررات من األمية باستخدام اللغة الوطنية أو اللغة 

الفرنسية، بهدف إبراز أهمية األنشطة املدرة للدخل يف 

مكافحة الفقر وتنمية االقتصاد الوطني، وتزويد النساء 

الدخل  لكسب  الالزمة  باملهارات  الريفية  املناطق  يف 

وتعزيز فرص العمل.

اسرتاتيجيات  املرأة من خالل  لتمكني  تدريبي  برنامج 

 14 موروين  القمر،  جزر  تدريبية،   ومبادرات  تربوية 

- 18  يوليو 2014. استفادت خمسون (50) امرأة من 
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ودور  مكانة  تحديد  إىل  يهدف  الذي  التدريب  هذا 

جزر  يف  التنمية  تحقيق  يف  النسائية  األعامل  ريادة 

بريادة  الخاصة  الرتبوية  االسرتاتيجيات  وإعداد  القمر، 

والحرضية. الريفية  املناطق  يف  النسائية  األعامل 

خالل  من  الفتيات  متكني   » حول  وطنية  عمل  ورشة 

التعليم والصحة  والتنمية االقتصادية يف املناطق الريفية 

يوليو    27  -  24 لوكو،  بورت  سرياليون،  سرياليون»،  يف 

من  فتاًة  مثانون(80)  التدريب  من  واستفادت   .2014

ثالثة مدارس يف بورت لوكو. واستهدفت الورشة تشجيع 

تعليم الفتيات يف املناطق الريفية وتطوير قدراتهن، من 

بقضايا  الريفية  املجتمعات  داخل  الوعي  زيادة  خالل 

الصحة، واإلمكانات االقتصادية املحلية املدرة للدخل عىل 

مستوى األرسة وتنظيم حمالت للتوعية بحقوقهن.

تعزيز  يف  متوسطية  األورو  املرأة  دور  حول  ندوة 

الحوار بني الثقافات، فرنسا، باريس 7  أكتوبر 2014، 

من  شخص،   (200) مائتي  من  أكرث  الندوة  يف  وشارك 

مختلفة،  جنسيات  من  املتحدثات  من  العديد  بينهم 

كبري  عدد  رغبة  إبراز  باألساس  الندوة  واستهدفت 

بني  الحوار  تعزيز  يف  واألوروبيني  العرب  املثقفني  من 

الحضارات، وخصوصاً بني الضفتني الشاملية والجنوبية 

الضوء عىل  تسليط  عن  فضالً  املتوسط،  األبيض  للبحر 

خالل  من  السالم،  لتحقيق  دعامًة  بوصفها  املرأة  دور 

جمعية  مع  بالتعاون  واالقتصاد،  والسياسة  التعليم 

.(AFACOM) العربيات  اإلعالميات 

املؤهل  التدريب  مجال  يف  الجيدة  املامرسات  دليل 

غرب  منطقة  يف  الفقر  ملحاربة  والنساء  للفتيات 

مع  بالتعاون   ،2014 اإليسيسكو  منشورات  أفريقيا، 

األعضاء. الدول  لفائدة  للفرانكفونية،  الدولية  املنظمة 

تربية  مجال  يف  رائدة  نسائية  لجمعية  الدعم  تقديم 

الخرطوم،  يونيو2014،  العربية)،  (املنطقة  الفتيات 

العلمية  بدري  بابكر  جمعية  منه  استفادت  السودان، 

للدراسات النسوية، تقديرا لجهودها للنهوض باألوضاع 

وملساعدة  مجتمعهن،  لتنمية  للفتيات  التعليمية 

الجمعية عىل تعزيز عملها امليداين يف مرشوع تحريك 

املجتمع املحيل للتوعية بأهمية تعليم الفتيات لتحقيق 

الفرص. تكافؤ 
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برنامج القيادات املسلمة الشابة، أكسفورد، اململكة 

املنتدى  هذا  ويعد   ،2014 سبتمرب   4  -  3 املتحدة، 

أرضية لتوحيد الجهود واملساهمة يف تحقيق تطلعات 

القادة املسلمني الشباب، وقد ضم املنتدى أزيد من 

150 من القادة املسلمني الشباب، بهدف تعزيز الدور 

املحوري للتعليم يف إعداد األجيال الصاعدة، بالتعاون 

مع مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية.

الرتبوي  للفيلم   عرش  الثاين  الوطني  املهرجان  دعم 

اململكة   – فاس   ،- املغاريب  الرتبوي  الفيلم  دورة   -

عدد  فيه   شارك   ،2014 أبريل   19  –  17 املغربية، 

مهم من املخرجني السينامئيني الشباب، حيث عرضوا 

الذي  الرتبوي  الفيلم  مجال  اإلبداعية يف  أعاملهم  فيه 

العملني  بني  وجدلية  نفعية  عالقة  إقامة  إىل  سعى 

الفني والرتبوي لزيادة فعالية محاور العملية الرتبوية 

قفزة  لتحقيق  وتجديدها،  اإلنتاجية  كفايتها  ورفع 

من  واستفادوا  التعليمية،  العملية  يف  ونوعية  كمية 

أراء الرتبويني والنقاد، بالتعاون مع األكادميية الجهوية 

فضاء  وجمعية  بوملان  فاس  جهة  والتكوين  للرتبية 

وزارة  ومبشاركة  بفاس،  واملرسح  للسينام  اإلبداع 

املغربية.  اململكة  يف  الثقافة  ووزارة  الوطنية  الرتبية 

(2014�G '���H�	��<�T
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تعد العلوم والتكنولوجيا مؤرشاً عىل تقدم وازدهار األمة 

ومحركاً لها. فسعياً إىل إحداث بيئة مالمئة لتطوير العلوم 

والتكنولوجيا، نُفذ 49 نشاطاً يف إطار خطة العمل لسنة 

2014. كام ساهم 25 برنامجاً يف تعزيز سياسات العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار وتحسني إدارة العلوم والتجارب 

أجل صياغة  من  للخرباء  الدعوة  ُوّجهت  فقد  الناجحة. 

خارطة طريق لالبتكار يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

الالزمة  السياسية  اإلرادة  حشد  أجل  ومن  إفريقيا. 

ُعقد  قانونية،  عمل  وإطارات  متكينية  سياسات  العتامد 

واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  يف  برملاين  منتدى 

يف املنطقة العربية. ولتعزيز ثقافة االبتكار وروح املبادرة 

وتشجيع االنتقال إىل اقتصاد قائم عىل االبتكار، نُظمت 

بني  الرشاكة  أشكال  تعزيز  يف  عمل ساهمت  ورشة   12

التكنولوجيا  وترية  ورسّعت  الصناعي  والقطاع  الجامعة 

الرقمية. وعالوة عىل ذلك، عملت برامج الحوكمة وإدارة 

مجمعات العلوم والتكنولوجيا عىل تعزيز روح املبادرة 

بني  العملية  والرشاكة  التامسك  من  املزيد  وحققت 

الباحثني ومجتمع األعامل قصد تحقيق منافع متبادلة. 

ونفذت الكرايس العلمية املخصصة للنساء والتي أنشئت 

دور  تعزيز  بغرض  الربامج  من  عدداً  سابق  وقت  يف 

املهني  لها ملواصلة مسارها  بيئة مواتية  املرأة وإحداث 

بناء  من أجل متكينها من االضطالع بدورها األسايس يف 

اإليسيسكو  شاركت  ذلك،  إىل  وإضافة  املعرفة.  مجتمع 

يف إطالق األكادميية الدولية للعلامء الشباب لتوفر لهم 

واملساهمة يف تشجيع  آرائهم  للتعبري عن  متينة  قاعدة 

أفضل. كام حرصت  عامل  وإحداث  والتكنولوجيا  العلوم 

العلوم  مجال  يف  الدويل  التعاون  مواصلة  عىل  املنظمة 
عرشين  يف  الفعالة  املشاركة  خالل  من  والتكنولوجيا 
نشاطاً علمياً إضافياً نظمه رشكاؤها عىل املستوى الدويل.

مجال  يف  القدرات  لتطوير  برنامجاً   11 نُفذ  كام 
التقانات الناشئة ملواكبة التقدم الكبري يف مجال االبتكار 
فوائد  عىل  الحصول  قصد  واملعرفة  االبتكار  واستثامر 
اجتامعية واقتصادية. فقد ساعد التدريب عىل اكتساب 
التكنولوجيا األساسية لفائدة القادة الشباب يف املناطق 
النائية عىل إحداث فرص عمل، وساهم يف تحسني اإلنتاج 
الزراعي. كام أُبرز دور االستبصار التكنولوجي يف البحث 
وتحديات  فرص  طرح  خالل  من  التكنولوجيا  وتطوير 
تكنولوجيا  مجال  يف  ناجحة  وتجارب  الباحثني  أمام 
املستقبل بحيث تكون قابلة للتكيف، وربط االحتياجات 
التجارب  وعرض  التكنولوجيا،  باكتساب  التكنولوجية 
للتكنولوجيا.  املستقبيل  التخطيط  مجال  يف  الناجحة 
يف  الشباب  للعلامء  االهتامم  ُوّجه  ذلك،  عىل  وعالوة 
الجوائز  منحهم  خالل  من  والتكنولوجيا  البحث  مجال 
التي تعينهم  وتزويدهم باملهارات والكفاءات واملعارف 
عىل بدء مسارهم بشكل أفضل داخل مؤسساتهم وداخل 
التكنولوجيا  تطبيقات  واعتُمدت  الصناعي.  القطاع 
الحيوية والهندسة الوراثية يف الزراعة ويف مجال الصحة. 
تكنولوجيا  تطوير  اسرتاتيجية  إطار  املنظمة يف  وقدمت 
النانو يف البلدان اإلسالمية، مختلف التطورات واألبحاث 
الجديدة لتشجيع الحكومات عىل إيالء األولوية لتعزيز 
البحث  وتشجيع  الوطنية  الخطط  يف  النانو  تكنولوجيا 
العربية  الشبكة  أُطلقت  ذلك،  إىل  وإضافة  وتطبيقاته. 



50

��������	��������

للمساهمة   2014 سنة  خالل  الفكرية  امللكية  لحقوق 

يف إنفاذ حقوق امللكية الفكرية، بالنظر إىل أهمية ذلك 

يتيح  حيث  االخرتاعات  وتسويق  االبتكارات  حامية  يف 

اإلبداعية. أنشطتهم  للعلامء واملؤسسات االستفادة من 

حيث  العايل  التعليم  قطاع  لتعزيز  برنامجاً   14 ونُفذ 

اإلسالمي  للمؤمتر  السابعة  الدورة  اإليسيسكو  عقدت 

أطلق  الذي  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزراء 

برنامج (تفاهم) لتبادل الطالب واملدرسني والباحثني بني 

تعاون  إقامة  واعتمد مرشوع  األعضاء،  الدول  جامعات 

مشرتك بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي يف 

مجال التسويق وتعليم ريادة األعامل. وواصلت اللجنة 

رفيعة املستوى للجودة واالعتامد متابعة تنفيذ مضامني 

الرئيسة»، واعتمدت جملة من  وثيقة «مؤرشات األداء 

تحسني  بغرض  العايل  التعليم  جودة  لتعزيز  التدابري 

أداء الجامعات. كام بُذلت جهود حثيثة لالرتقاء بنظام 

التعليم العايل من خالل تحسني حوكمة الجامعات وربط 

وواصلت  العمل.  لسوق  الوطنية  باملتطلبات  مخرجاتها 

املنظمة اهتاممها بقابلية الخريجني للتوظيف من خالل 

تعزيز قدرات الخريجني ومعارفهم التخصصية ومهاراتهم 

أيام مفتوحة حول  الشخصية والعملية. وساهم تنظيم 

اقتصاد املعرفة إىل جانب برامج أخرى يف تيسري االنتقال 

نحو اقتصاد املعرفة من خالل تفعيل مناذج النمو القامئة 

مجال  تقدم يف  إحراز  عن  فضال  واالبتكار،  املعرفة  عىل 

للدعائم  االهتامم  أويل  كام  واملكاين.  القطاعي  التنويع 

املعلومات  تكنولوجيا  وهي  املعرفة،  القتصاد  األربعة 

واالتصال، والحوكمة الجيدة، واالبتكار، والتعليم العايل. 

وعملت اإليسيسكو أيضاً عىل تعزيز الرتابط بني شبكات 

الشبكة  إطار  يف  واإلقليمية  الوطنية  والبحث  التعليم 

والتعليم.  للبحث  اإلسالمية 
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العلوم  سياسات  تطوير  حول  تدريبية  عمل  ورشة 

 15-8 ماليزيا،  كواالملبور،  واالبتكار،  والتكنولوجيا 

للتعاون  الدويل  املركز  مع  بالتعاون  2014؛  سبتمرب 

جنوب-جنوب يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ووزارة 

ومبشاركة  ماليزيا،  يف  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم 

 .77 مجموعة  دول  إىل  ينتمون  خبرياً   30 حوايل 

العلمية املخصصة للنساء–  الكرايس  برنامج تشجيع 

املرأة»،  دور  واملجتمع:  «العلم  حول  عمل  ورشة 

مع  بالتعاون  2014؛  يونيو   16-15 الجزائر،  الجزائر، 

يف  والتكنولوجيا  العلوم  يف  للمرأة  اإليسيسكو  كريس 

جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا يف مدينة 

وباحثة. عاملة  وبحضور حوايل 50  الجزائر، 

للعلامء  اإلسالمية  األكادميية  األول إلطالق  االجتامع 

الشباب وتشجيع مشاركة الشباب والنساء يف العلوم، 

الخرطوم، السودان، 27-28 أبريل 2014؛ بالتعاون مع 

جامعة املستقبل يف الخرطوم وأكادميية العامل الثالث 

للعلوم وأكادميية السودان للعلوم، ومبشاركة 25 عاملاً 

ومرص،  عامن،  وسلطنة  واألردن،  السودان،  من  شاباً 

وإيران،  وبنغالديش،  وباكستان،  والسنغال،  وتركيا، 

واملغرب. وتونس، 

العلوم  مجمعات  حول  إقليمية  دراسية  حلقة 

والتكنولوجيا بعنوان: (إحداث البيئة املناسبة لتثمني 

املعرفة: مجمع ODTU-TEKNOKENT منوذجاً)، 

البنك  أنقرة، تركيا، 16-18 يونيو 2014؛ بالتعاون مع 

للتكامل  مرسيليا  مركز  خالل  من  لالستثامر  األوريب 

األمم  للجنة  التابع  التكنولوجيا  ومركز  املتوسطي، 

املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا، واملجمع 

ODTU-TEKNOKENT الرتيك،  لتكنولوجي  ا

وخرباء  االبتكار،  مجال  يف  أتراك  فاعلني  ومبشاركة 

العلوم  ملجمعات  الدولية  الجمعية  من  أوروبيني 

مسؤويل  وبحضور  لالستثامر،  األورويب  والصندوق 

الجامعات  من  وعدد  والتكنولوجيا  العلوم  مجمعات 

واألردن،  والعراق،  ومرص،  البحرين،  التالية:  الدول  يف 

وتونس،  وفلسطني،  وعامن،  واملغرب،  وليبيا،  ولبنان، 

أوروبا. من  املستوى  رفيعي  وخرباء 

اجتامع خرباء إقليمي لصياغة خريطة طريق لالبتكار 

القاهرة،  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف 

البنك  مع  بالتعاون  2014؛  نوفمرب   20-19 مرص، 

األورويب لالستثامر وبالتنسيق مع مركز مرسيليا للتكامل 

األمم  للجنة  التابع  التكنولوجيا  ومركز  املتوسطي، 

املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا، وجامعة 

املؤسسات  عن  املسؤولني  وبحضور  العربية،  الدول 

التابعة ألنظمة االبتكار الوطنية يف دول املنطقة، مثل 

للعلوم  الوطنية  واملجالس  والتجارة،  الصناعة  غرف 

والعلوم  بالتخطيط  املعنية  والوزارات  والتكنولوجيا، 

لإلحصاء. الوطنية  واملؤسسات  والصناعة،  والتكنولوجيا 

املنتدى الوزاري الثاين للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

2014؛  أكتوبر   17-14 اإليسيسكو،  مقر  إفريقيا،  يف 

بالتعاون مع الحكومتني املغربية والفنلندية، وبرشاكة 

مع اإليسيسكو واليونسكو واالتحاد اإلفريقي، وعدد 

وزراء  وبحضور  واإلقليمية،  الدولية  املنظامت  من 

ومسؤولني سامني، ومديري ورؤساء مؤسسات جامعية 

ومراكز أبحاث، ونخبة من الباحثني والخرباء واألساتذة 

الجامعيني من الدول اإلفريقية.
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والقطاع  الجامعة  بني  الرشاكة  أشكال  حول  مؤمتر 

التنمية  تحقيق  أجل  من  والحكومات  الصناعي 

2014؛  مارس   12-11 إيران،  طهران،  الوطنية، 

بالتعاون  للنهوض  اإليرانية  الجمعية  مع  بالتعاون 

وبحضور  الصناعي،  والقطاع  األكادميي  املجال  بني 

العلوم  وزارات  من  إيرانيني  حكوميني  مسؤولني 

والتجارة  واملعادن  والصناعة  والتكنولوجيا  والبحث 

املنظامت  وبعض  والنفط  الطبي  والتعليم  والصحة 

املختصني. من  وعدد  الحكومية  غري 

املؤمتر السنوي الثامن عرش للرابطة اآلسيوية ملجمعات 

العلوم: فرص االبتكار والتسويق يف العرص املفاهيمي، 

بني  بالتعاون  2014؛  أكتوبر   17-16 إيران،  شرياز، 

والتكنولوجيا،  للعلوم  فارس  ومجمع  اإليسيسكو 

أكرث من 400 مشارك من 50 دولة.   وبحضور 

العرب يف مجال  الثالث للربملانيني  املنتدى اإلقليمي 

العربية  اإلمارات  الشارقة،  والتكنولوجيا،  العلوم 

املتحدة، 19-20 ديسمرب 2014؛ بالتعاون بني كل من 

اإليسيسكو واأللكسو واليونسكو ولجنة األمم املتحدة 

االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا واملؤسسة العربية 

للعلوم والتكنولوجيا يف الشارقة، وباملوازاة مع الدورة 

والتنمية  العلمي  للبحث  العريب  للمنتدى  الثانية 

والسعودية  اإلمارات  من  وبحضور خرباء  املستدامة، 

واألردن  والعراق  واليمن  والكويت  عامن  وسلطنة 

ولبنان وفلسطني ومرص والسودان والبحرين وتونس 

وليبيا واملغرب والجزائر والصومال وموريتانيا واليابان 

وهولندا  وإيطاليا  وفرنسا  واليونان  وكندا  وأمريكا 

وأملانيا. وإيرلندا  وبريطانيا 

العاملات،  بالنساء  النهوض  حول  إقليمية  ندوة 

نظمها  2014؛  ديسمرب   25-24 الجزائر،  الجزائر، 

والتكنولوجيا  العلوم  يف  للمرأة  اإليسيسكو  كريس 

يف  والتكنولوجيا  للعلوم  بومدين  هواري  جامعة  يف 

مدينة الجزائر، وحرضته عاملات متميزات من مختلف 

املؤسسات والواليات يف الجزائر ومن تونس واملغرب 

القمر. وجزر  ديفوار  وكوت  ولبنان  ومرص 
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منتدى حول «املجموعات املوضوعاتية العلمية لتعزيز 

كراتيش،  الصناعة،  وقطاع  الجامعات  بني  الرشاكة 

مجلس  مع  بالتعاون  2014؛  مايو-ديسمرب  باكستان، 

االبتكارات  وبرنامج  والتكنولوجيا،  للعلوم  باكستان 

وتخلله   ،(DICE) األعامل  وريادة  والتعاون  املتميزة 

تنظيم 11 ورشة عمل ليوم واحد يف العديد من جامعات 

باكستان، وامتد عىل مدى عدة أشهر بهدف تدريب 

أكرث من 6000 طالب عىل روح املبادرة وتصميم مناذج 

األعامل من خالل ورشات العمل التالية:

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

واملستقبل، كويتا، باكستان، 5 مايو 2014؛ عقدت 

املعلومات  لتكنولوجيا  بلوشستان  جامعة  يف 

بلوشستان. وجامعة  اإلدارية  والعلوم 

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

2014؛  مايو   8 باكستان،  سوكور،  واملستقبل، 

األعامل. إلدارة  سوكور  معهد  يف  عقدت 

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

واملستقبل، فيصل أباد، باكستان، 12 مايو 2014؛ 

أباد. فيصل  يف  الزراعة  جامعة  يف  عقدت 

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

2014؛  مايو   13 باكستان،  الهور،  واملستقبل، 

والتكنولوجيا. اإلدارة  جامعة  يف  عقدت 

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

2014؛  مايو   14 باكستان،  رسغودا،  واملستقبل، 

رسغودا. جامعة  يف  عقدت 

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشات 

مايو 2014؛  باكستان، 19  أباد،  إسالم  واملستقبل، 

جامعة  أباد:  إسالم  يف  جامعات  ثالث  يف  عقدت 

املعلومات،  لتقنية  كومساتس  ومعهد  الطريان، 

رفاه. وجامعة 
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الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

2014؛  مايو   20 باكستان،  سوايب،  واملستقبل، 

عقدت يف معهد غالم إسحاق خان لعلوم الهندسة 

والتكنولوجيا.

ورشة عمل حول الرشكات الناشئة اليوم: مؤسسات  -

الغد، كراتيش، باكستان، 24 مايو 2014؛ عقدت يف 

معهد إدارة األعامل.

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

2014؛  مايو   26 باكستان،  بيشاور،  واملستقبل، 

والتكنولوجيا. الهندسة  جامعة  يف  عقدت 

ورشة عمل حول الرشكات الناشئة اليوم: مؤسسات  -

الغد، شاكدارا، باكستان، 27 مايو 2014؛ عقدت يف 

جامعة ماالكند.

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

2014؛  يونيو   03 باكستان،  كراتيش،  واملستقبل، 

والتكنولوجيا. للهندسة  نيد  جامعة  يف  عقدت 

إيران،  طهران،  األعامل،  لريادة  الثاين  الدويل  املؤمتر 

طهران،  جامعة  مع  بالتعاون  2014؛  فرباير   24-23

ريادة  مجال  يف  متميزاً  وعاملاً  أستاذاً   35 ومبشاركة 

األعامل وأكرث من 400 عامل ومامرس يف مجال ريادة 

الوطني.   املستوى  عىل  األعامل 

البحث  مقرتح  إعداد  حول  تدريبية  عمل  ورشة 

والتطوير وريادة األعامل التكنولوجية لفائدة رابطة 

الدول املستقلة، 13-17 أكتوبر 2014، أستانا، جمهورية 

كازاخستان؛ بالتعاون مع املركز الدويل للتعاون جنوب-

جنوب يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، واملركز الوطني 

والبنك  كازاخستان،  يف  والتكنولوجيا  العلوم  لتقييم 

اإلسالمي للتنمية، ورشكة تطوير التكنولوجيا املاليزية، 

وبنغالديش،  أذربيجان،  من  مشاركاً   26 وبحضور 

والكويت،  وإندونيسيا،  ومرص،  فاسو،  وبوركينا 

وأوزبكستان. وروسيا،  وباكستان،  وماليزيا،  وقريغزستان، 

الدولية  العلمية  األنشطة  يف  اإليسيسكو  متثيل 

الرشكاء: مع  اجتامعات  وعقد  واإلقليمية 

اململكة  - الرباط،  لالستثامر،  دوفيل  مؤمتر رشاكة 

البنك  مجموعة  نظمته  2014؛  مارس   5 املغربية، 

املغربية  الوكالة  مع  بالتعاون  للتنمية  اإلسالمي 

يف  الوزراء  من  عدد  وحرضه  االستثامرات،  لتنمية 

الحكومة املغربية وممثلون رفيعو املستوى للدول 

الثامنية،  (مجموعة  دوفيل  رشاكة  األعضاء يف 

والسعودية، وقطر، والكويت، واإلمارات، وتركيا) إىل 

الدولية. املالية  املؤسسات  من  عدد  مندويب  جانب 

يوم الصحة والبيئة الذي نظمته مجموعة مدارس  -

عبود اإلعدادية العلمية، الرباط، اململكة املغربية، 

15 مارس 2014؛ من تنظيم وزاريت الصحة والرتبية 

مشارك   500 حوايل  وبحضور  املغرب  يف  الوطنية 

من أوساط الطلبة، واألرس واملدرسني. 

ندوة حول «إصالح املنظومة الصحية املغاربية»،  -

2014؛  مارس   26-25 املغربية،  اململكة  الرباط، 

العريب  املغرب  التحاد  العامة  األمانة  نظمتها 

املغربية،  اململكة  يف  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 

الخمسة  البلدان  من  وعلامء  مندوبون  وحرضها 

اإلسالمي  والبنك  العاملية  الصحة  منظمة  ومن 

أخرى. دولية  ومنظامت  للتنمية 

التقنيات  - استخدام  حول  الثالثة  الدولية  الندوة 

الفضائية لتدبري املوارد املائية، الصخريات، اململكة 

املليك  املركز  نظمها   ،2014 أبريل   4-1 املغربية، 

والوكالة  الرباط،  يف  الفضايئ  البعدي  لالستشعار 

لعلوم  اإلسالمية  والشبكة  األوروبية،  الفضائية 

وتقنيات الفضاء، ومنظامت أخرى معنية، وشارك 

خبري.  مائة  من  أكرث  فيها 

للجنة  - التنسيقي  للمجلس  السابع عرش  االجتامع 

املستدامة  التنمية  أجل  والتكنولوجيا من  العلوم 

2014؛  مايو   20-19 إيران،  طهران،  الجنوب،  يف 

العلوم  يف  للبحث  اإليرانية  املنظمة  نظمته 

والتكنولوجيا، بحضور رؤساء 18 مركزاً من مراكز 

التميز التابعة للجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل 

التنمية املستدامة يف الجنوب يف كل من بنغالديش، 
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والصني، وكولومبيا، ونيجرييا، وباكستان، والسنغال، 

ممثيل  إىل  باإلضافة  وتونس،  وتانزانيا،  ورسيالنكا، 

للعلوم.  الثالث  العامل  وأكادميية  اليونسكو 

السادس  - واالجتامع  للمياه  الثاين  العريب  املؤمتر 

دولة  الدوحة،  للمياه،  العريب  الوزاري  للمجلس 

الجامعة  نظمتهام  2014؛  مايو   29-27 قطر، 

العربية واملؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء، 

وأكرث  باملياه  املكلفون  العرب  الوزراء  وحرضهام 

والدولية. الوطنية  للمنظامت  ممثل   200 من 

الدورة الثانية الجتامع الرشكاء األكادمييني، الرباط،  -

الدولية  الجامعة  نظمتها  يونيو 2014؛   6 املغرب، 

من  أكادميياً  رشيكاً   20 من  أكرث  مبشاركة  للرباط 

أجل  من  وأوروبا  األمريكية  املتحدة  الواليات 

تقديم تقرير عن أنشطتها السنوية وعرض أشكال 

املستقبلية. الرشاكة 

ورشة عمل حول «مواءمة وتنفيذ الخطط الوطنية  -

ملكافحة التصحر مع الخطة االسرتاتيجية العرشية 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف املنطقة 

 20-18 املتحدة،  العربية  اإلمارات  ديب،  العربية، 

يونيو 2014؛ نظمتها جامعة الدول العربية ومنظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)، بحضور 73 

وممثلني  واإلفريقية،  العربية  البلدان  من  مشاركاً 

عن نقاط االتصال الوطنية التفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة التصحر، واملركز العريب لدراسات املناطق 

املتحدة  األمم  ولجنة  القاحلة،  واألرايض  الجافة 

االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا، ومركز دراسات 

التصحر، والصندوق العاملي للبيئة، واآللية العاملية، 

ومجلس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة، 

واالتحاد الدويل لحامية الطبيعة، واليونسكو.

(إناكتوس)  - التضامنية  للمقاولة  الوطنية  املسابقة 

 8 املغرب،  البيضاء،  الدار  التحكيم)،  لجنة  (عضو 

يوليو 2014، مبشاركة 36 متسابقاً من بلدان العامل؛ 

وقد جمعت املسابقة الوطنية املغربية مئات الطلبة 

من معاهد األعامل والجامعات املرموقة يف املغرب.

االستهالك  - بأمناط  املتعلقة  للربامج  العرشي  اإلطار 

واجتامع  املتحدة  لألمم  التابع  املستدامة،  واإلنتاج 

خرباء حول أمناط العيش املستدامة والتعليم، باريس، 

فرنسا، 9-10 يوليو 2014؛ نظمته اليونسكو مبشاركة 

منظامت دولية من وكاالت األمم املتحدة ومؤسساتها.

املبادرة اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة-»ورشة  -

منطقة  يف  املياه  ندرة  ملعالجة  الوطنية  العمل 

اململكة  الرباط،  أفريقيا»،  وشامل  األدىن  الرشق 

املغربية، 22 يوليو 2014؛ نظمتها منظمة األغذية 

املتحدة. لألمم  والزراعة 

البيولوجيا  - ألخالقيات  الدولية  للجنة   21 الدورة 

واللجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا، 

نظمتهام  2014؛  سبتمرب   10-9 فرنسا،  باريس، 

األعضاء. الدول  من  خبرياً   36 بحضور  اليونسكو 

املعني  - العريب  للفريق  عرش  الخامس  االجتامع 

الصلة  ذات  الدولية  البيئة  اتفاقيات  مبتابعة 

بالتصحر والتنوع البيولوجي، القاهرة، مرص، 14-

16 سبتمرب 2014؛ نظمته الجامعة العربية مبشاركة 

العربية. املنطقة  من  خرباء 

اللقاء العريب البيئي السابع حول البيئة الساحلية،  -

رشم الشيخ، مرص، 24-26 سبتمرب 2014؛ بالتعاون 

مع االتحاد العريب للشباب والبيئة وجامعة الدول 

استفادوا  شاب   100 من  أكرث  ومبشاركة  العربية، 

من محارضات ألقاها عرشون خبرياً دولياً ومرصياً.

ندوة حول «سياسة الجوار والشباب يف املتوسط:  -

الدور األسايس للتدريب والتنقل»، روما، إيطاليا، 

اتحاد  نظمها   ،2014 أكتوبر   1 ـ  سبتمرب   30

إيطاليا  يف  فرنسا  وسفارة  املتوسطية  الجامعات 

وشارك فيها مختصون ومسؤولون من أوروبا ودول 

للمتوسط. الجنوبية  الضفة 

العريب  - العمل  فريق  من  لكل  املشرتك  االجتامع 

املستدامة  والتنمية  البيئة  مبؤرشات  املعني 

والفريق العريب املعني بشبكة املعلومات البيئية، 
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نظمته  2014؛  أكتوبر   16-12 مرص،  القاهرة، 

جامعة الدول العربية وشارك فيه خرباء يف مجال 

العربية. املنطقة  من  البيئة 

االجتامع الوطني األول للجمعية املغربية للتواصل  -

كلية  نظمته  2014؛  أكتوبر   18 الرباط،  الصحي، 

الطب والصيدلة التابعة لجامعة محمد الخامس حول 

موضوع «تدريس العلوم الصحية بأي لغة؟» بالتنسيق 

مع معهد الدراسات واألبحاث للتعريب ووزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي وتكوين األطر املغربية.

املتوسطي،  - التكامل  ملركز  السنوي  االجتامع 

مبشاركة  2014؛  ديسمرب   9-8 فرنسا،  مرسيليا، 

مسؤولني كبار من البلدان املطلة عىل البحر األبيض 

عن  فضال  والباحثني،  الخرباء  من  وعدد  املتوسط، 

شباب البحر األبيض املتوسط.

التعاون  - ملنظمة  املنتمية  األجهزة  رؤساء  اجتامع 

اإلسالمي  التعاون  منظمة  لقمة  متهيداً  اإلسالمي 

يف العلوم والتكنولوجيا، إسالم أباد، باكستان، 24-

26 ديسمرب 2014؛ نظمه مركز األبحاث اإلحصائية 

واالقتصادية واالجتامعية والتدريب للدول اإلسالمية 

مبشاركة ممثلني عن أجهزة منظمة التعاون اإلسالمي 

وخرباء من الدول األعضاء.  
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العاملي ملنظامت  البحث لالتحاد  برنامج منح زمالة 

لسنة  واإليسيسكو  والتكنولوجي  الصناعي  البحث 

التكنولوجيا  ربط  حول  تدريبي  برنامج   :2014

يونيو   27 ـ  مايو   19 ماليزيا،  علم،  شاه  والبحث، 

2014؛ بالتعاون مع االتحاد العاملي ملنظامت البحث 

الصناعي والتكنولوجي ومبشاركة 8 علامء شباب من 

واليمن،  وأوغندا،  ونيجرييا،  والعراق،  األردن، ومرص، 

وتايالند، ورسيالنكا اختريوا من بني 40 طلب ترشح 

األوسط. والرشق  وإفريقيا  آسيا  من  بلداً   12 من 

املستقبيل  التخطيط  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

للتكنولوجيا يف املنطقة العربية، عامن، األردن، 13-

15 مايو 2014؛ بالتعاون مع الجمعية العلمية امللكية 

األردنية، ومبشاركة 25 متخصصاً يف التكنولوجيا من 

األردن، والسودان، ومرص، ولبنان، ونيجرييا، وماليزيا، 

وفلسطني.

التكنولوجيا األساسية لفائدة  دورة تدريبية العتامد 

املناطق  املحلية يف  واملجتمعات  الشباب  القادة 

النائية، نونوكان / سومطرة / كاليامنتان، إندونيسيا، 

العاملي  االتحاد  مع  بالتعاون  2014؛  سبتمرب   - مايو 

وتلقى  والتكنولوجي؛  الصناعي  البحث  ملنظامت 

مدرسة  حول  تدريباً  املحلية  واملجتمعات  الطالب 

يف  اإلسالمية  الداخلية  الطبيعية/املدرسة  البيئة 

الغربية. جاوة  مقاطعة 

املتميزين،  العلوم  لطلبة  وميداليات  جوائز  منح 

طهران، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 6 فرباير 2014؛ 

وعلامء  لباحثني  جوائز  ثالث  اإليسيسكو  منحت 

شباب يف مجال التكنولوجيا خالل حفل توزيع جائزة 

اإليرانية  املنظمة  نظمتها  التي  الدولية  الخوارزمي 

والتكنولوجيا. العلوم  يف  للبحث 

اجتامع حول إطالق الشبكة العربية لحامية حقوق 

املغرب،  الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  الفكرية،  امللكية 

العربية  املنظمة  بالتعاون مع  أكتوبر 2014؛   30-29

ممثيل  ومبشاركة  (ألكسو)،  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

العربية  البلدان  يف  االخرتاع  براءات  تسجيل  مكاتب 

والصناعية. البحثية  واملراكز  الجامعات  من  وعدد 
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«التكنولوجيا  حول  األوىل  الوطنية  العمل  ورشة 

قريغزستان،  بيشكيك،  الزراعي»،  املجال  يف  الحيوية 

التكنولوجيا  معهد  مع  بالتعاون  2014؛  سبتمرب   9-8

الحيوية التابع ألكادميية العلوم الوطنية يف قريغزستان 

ومبشاركة 30 عاملاً مختصاً يف التكنولوجيا الحيوية من 

وقريغزستان. وكازاخستان  روسيا 

يف  الحديثة  االتجاهات  حول  دولية  عمل  ورشة 

اململكة  الرباط،  الفكرية،  لإلعاقة  الورايث  التشخيص 

املغربية، 16-17 سبتمرب 2014؛ بالتعاون مع املؤسسة 

املغربية للعلوم املتقدمة واالبتكار والبحث العلمي، 

يف  جناح  ومستشفى  الطبية،  إقبال  العالمة  وكلية 

والبرشية ،  العصبية  للوراثة  والشبكة الدولية  الهور، 

ومرص،  وتونس،  األردن،  من  عاملاً   50 ومبشاركة 

واملغرب. ولبنان،  عامن،  وسلطنة  والسودان، 
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مجال  يف  اإلنرتنت  شبكة  عىل  التدريب  برامج 

الشباب،  الطالب والباحثني  لفائدة  النانو  تكنولوجيا 

الربنامج  أطلق  2014؛  نوفمرب  اإليسيسكو،  مقر 

النانو  لتكنولوجيا  اإللكرتوين  املوقع  عىل  التدريبي 

مجاناً. للجميع  االستفادة  إلتاحة 

واألدوات  النانو  لتكنولوجيا  الرابع  الدويل  املؤمتر 

2014؛  ديسمرب   9-8 مرص،  القاهرة،  الدقة،  فائقة 

أجل  من  والتكنولوجيا  العلوم  لجنة  مع  بالتعاون 

القومي  واملركز  الجنوب،  يف  املستدامة  التنمية 

مشارك   300 من  أكرث  وبحضور  مرص،  يف  للبحوث 

واألردن،  وباكستان،  وبنغالديش،  ماليزيا،  من 

ألقيت  حيث  ومرص  السعودية،  العربية  واململكة 

محارضة.  36
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العلوم  ألخالقيات  اإللكرتونية  البوابة  تعزيز 

يوليو 2014؛ أحدث  اإليسيسكو،  والتكنولوجيا، مقر 

الخرباء يف هذا  البوابة اإللكرتونية لتمكني  منتدى يف 

منتظمة.   بصفة  األخالقية  القضايا  مناقشة  من  املجال 

املياه  وتحديات  البيئة  أخالقيات  حول  عمل  ورشة 

ديسمرب   12-11 تونس،  تونس،  العريب،  الوطن  يف 

2014؛ بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

تونس  من  خرباء   10 ومبشاركة  (ألكسو)  والعلوم 

واملغرب. ومرص 
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كامباال،  املعرفة،  اقتصاد  حول  مفتوح  يوم  تنظيم 

أوغندا، 31 مارس 2014؛ بالتعاون مع اللجنة الوطنية 

األوغندية لليونسكو، ومبشاركة جمع من املهتمني من 

أساتذة وباحثون وأكادمييون  بينهم  املعرفة من  عامل 

وطلبة وخرباء ومسؤولون رفيعو املستوى باإلضافة إىل 

ممثيل وسائل اإلعالم.

إنجاز رشيط وثائقي حول حوكمة الجامعة واقتصاد 

إفريقيا:  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  املعرفة 

األوسط  الرشق  منطقة  يف  لالبتكار  ناجحة  «مناذج 

وشامل إفريقيا «الجامعة الدولية للرباط» منوذجاً»، 

الدويل  البنك  مع  بالتعاون  2014؛  أغسطس/سبتمرب 

ويقدم  املتوسطي؛  للتكامل  مرسيليا  مركز  من خالل 

القتصاد  األساسية  األربع  للركائز  وصفاً  الرشيط 

والحوكمة  واالتصال،  املعلومات  (تكنولوجيا  املعرفة 

العايل).  والتعليم  واالبتكار،  الجيدة، 

لتنفيذ  االستشاري  للمجلس  السابع  االجتامع 

البلدان  والتكنولوجيا واالبتكار يف  العلوم  اسرتاتيجية 

2014؛  أكتوبر   10-9 اإليسيسكو،  مقر  اإلسالمية، 

مبشاركة كل من اإلمارات، وتونس، ومرص، والكويت، 

والسودان، واملغرب، وباكستان، وماليزيا، وغينيا بيساو، 

وتشاد، والسنغال باإلضافة إىل ممثيل منظمة التعاون 

للتنمية. اإلسالمي  والبنك  والكومستيك  اإلسالمي 

ورشة عمل دولية حول تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

يف مجاالت الرتبية والرعاية الصحية والزراعة، إسالم 

مع  بالتعاون  2014؛  ديسمرب   16-15 باكستان،  أباد، 

لجنة العلوم والتكنولوجيا للتنمية املستدامة يف دول 

املعلومات،  لتكنولوجيا  اإلسالمية  والشبكة  الجنوب، 

وبنغالديش،  األردن،  من  مشاركاً   50 وبحضور 

واملغرب. والسنغال،  ومرص،  والسودان،  وباكستان، 

التعليم  لوزراء  اإلسالمي  للمؤمتر  السابعة  الدورة 

 19-18 اإليسيسكو،  مقر  العلمي،  والبحث  العايل 

العايل  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  2014؛  ديسمرب 

املغربية  اململكة  األطر يف  وتكوين  العلمي  والبحث 

يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزراء  وبحضور 

وإقليمية. دولية  منظامت  إىل  باإلضافة  األعضاء  الدول 

بندر  املعرفة،  اقتصاد  حول  مفتوح  يوم  تنظيم 

نوفمرب   25 السالم،  دار  بروناي  بيغاوان،  سريي 

واالقتصاد التابعة  األعامل  كلية  مع  بالتعاون   ،2014

لجامعة بروناي دار السالم، ومركز السلطان عمر عيل 

الدراسات  ومعهد  اإلسالمية،  للدراسات  الدين  صفي 

اآلسيوية، ومبشاركة مسؤولني عن قطاع التعليم العايل 

السالم. دار  بروناي  من  وأكادمييني  وطلبة 

لبنان،  بريوت،  املعرفة،  اقتصاد  حول  مؤمتر  تنظيم 

22 أكتوبر 2014؛ نظم يف الجامعة اللبنانية بالتعاون 

والجامعة  لليونسكو،  اللبنانية  الوطنية  اللجنة  مع 

العلمية. للبحوث  الوطني  واملجلس  اللبنانية، 
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اجتامع رفيع املستوى لخرباء الجودة واالعتامد ملتابعة 

تنفيذ مؤرشات األداء الرئيسة، جدة، اململكة العربية 
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وزارة  مع  بالتعاون  2014؛  مايو   7-6 السعودية، 

التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية وبحضور 

وإندونيسيا،  األردن،  التالية:  األعضاء  الدول  ممثيل 

ولبنان،  والسعودية،  وباكستان،  وبنغالديش، 

والسنغال، وأوغندا، ونيجرييا، واملالديف، باإلضافة إىل 

للتنمية،  اإلسالمي  والبنك  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 

واللجنة الدامئة للتعاون العلمي والتكنولوجي للدول 

واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  ومركز  اإلسالمية، 

والجامعة  اإلسالمية،  للدول  والتدريب  واالجتامعية 

بنغالديش. يف  للتكنولوجيا  اإلسالمية 

املؤمتر اإلقليمي حول الحكامة يف الجامعات مبنطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا، الرباط، املغرب، 5-4 

الربيطاين  الثقايف  املجلس  بالتعاون مع  فرباير 2014؛ 

يف املغرب، والبنك اإلفريقي للتنمية، ومركز التكامل 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  املتوسطي، 

 100 من  أكرث  وبحضور  املغربية،  األطر  وتكوين 

املتوسطية.  املنطقة  من  وخبري  مشارك 

للشبكة  الوطنيني  للمنسقني  الثالث  االجتامع 

باكستان،  أباد،  إسالم  والتعليم،  للبحث  اإلسالمية 

التعليم  لجنة  مع  بالتعاون  2014؛  أغسطس   29-28

العايل يف باكستان، ومبشاركة خرباء من لبنان، وتونس، 

وباكستان. واألردن،  وماليزيا، 

ورشة عمل إقليمية حول تعزيز الرتبية عىل التكيف 
مع التغريات املناخية وتدبري الطاقة لفائدة مدريس 
التعليم الثانوي واملديرين الرتبويني، دكا، بنغالديش، 
الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  2014؛  ديسمرب   4-2
البنغالية لليونسكو وبحضور 26 مشاركاً ناقشوا سبل 
تعزيز التعاون اإلقليمي بني مؤسسات التعليم الثانوي 
واملجتمعات املحلية واإلدارة املحلية يف مجال الرتبية 

عىل التكيف مع التغريات املناخية وتدبري الطاقة.

املؤمتر الدويل الثاين لرؤساء تحرير مجالت البحث يف 
البلدان اإلسالمية، شرياز، إيران، 1-2 ديسمرب 2014؛ 
بالتعاون مع املركز اإلسالمي   لالستشهادات املرجعية 
ومبشاركة رؤساء تحرير ومندوبني من تركيا، والعراق، 

وسوريا، وباكستان، وإيران، وماليزيا.

«أمن  موضوع  حول  الرابعة  الدولية  العمل  ورشة 
دار  املعلومات»،  تبادل  ضامنات  تعزيز  األنرتنت: 
مع  بالتعاون  2014؛  أكتوبر   23-19 تانزانيا،  السالم، 
لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة 
لتكنولوجيا  اإلسالمية  والشبكة  الجنوب،  دول  يف 
والتكنولوجيا،  للعلوم  التنزانية  واللجنة  املعلومات، 
ومبشاركة باحثني خرباء من نيجرييا، واملغرب، ومرص، 
واململكة  املتحدة،  العربية  واإلمارات  وباكستان، 
العربية السعودية، وسلطنة عامن، وإيران، وماليزيا، 

واألردن. والسنغال،  وتونس،  وأوغندا، 
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البيئية  واملوارد  البيئة  بأهمية  اإليسيسكو  من  وعياً 

باعتبارها ملكاً مشرتكاً ورشطاً رضورياً من رشوط التنمية 

املستدامة، فقد نُفذ يف إطار األولوية الخاصة بالحفاظ 

برنامجاً   21 اإلسالم  لتعاليم  وتبعاً  الحيوي  املحيط  عىل 

البيئة  وصيانة  البرشي  البيئي  االنسجام  تحسني  بهدف 

عليها. والحفاظ 

وإدارتها  الطبيعية  املوارد  حفظ  طرق  ولتحسني 

واستخدامها املستدام، نُظمت دورات تدريبية يف املجاالت 

البيئية الحيوية بغرض اعتامد نهج قائم عىل نظام بيئي 

فريدة  تحديات  تطرح  الجافة  األرايض  أن  طبيعي. ومبا 

ن بشكل عام  من نوعها لإلدارة املستدامة بحيث ال تضمَّ

التقليدي  النهج  اعتُمد  والتنمية،  السياسات  يف تخطيط 

الطبيعية  واملوارد  املراعي  إدارة  يف  طُبق  الذي  للحمى 

العربية طوال 1400 سنة باعتباره من  الجزيرة  يف شبه 

أفضل الوسائل لصون املوارد الطبيعية واإلدارة املستدامة 

الجافة يف غرب آسيا. ملساحات شاسعة من األرايض 

الطاقة  عىل  الحفاظ  مجال  يف  برامج  أربعة  ونفذت 

وتعزيز الطاقة املتجددة طبقاً السرتاتيجية تعزيز النجاعة 

الطاقية وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة واملتجّددة يف  

عرش  الثالث  العاملي  املؤمتر  أبرز  فقد  اإلسالمي.   العامل 

بني  من  مشارك   800 حرضه  الذي  املتجددة  للطاقة 

صانعي السياسات واألكادمييني واملهنيني يف مجال الطاقة 

املستدامة من مختلف أنحاء العامل الدور الذي ميكن أن 

تضطلع به الطاقة املتجددة خدمة للبرشية. كام نُّفذت 

املوارد  تدبري  اسرتاتيجية  إطار  يف  أخرى  برامج  خمسة 

املائية واملحافظة عىل البيئة البحرية. وبالنظر إىل اآلثار 

العميقة لإلدارة الجيدة ملوارد املياه وخدماتها عىل عيش 

السكان، فقد نُظّمت ورشة عمل متخصصة حول أدوات 

تدريبية  ورشة  نُظمت  كام  ومنهجيتها.  املياه  حوكمة 

حول االستخدام الناجع للموارد املائية من خالل اعتامد 

 ،2014 سنة  وخالل  املجال.  هذا  يف  مستدامة  تقنيات 

حظي النظام البيئي الساحيل باهتامم متزايد. ففي هذا 

الصدد، نُظّمت ورشة عمل من أجل تعزيز فهم أفضل 

لتأثريات ارتفاع مستوى البحر ووسائل التكيف املستندة 

أتاحت عرض طرق  الساحلية حيث  البيئية  النظم  عىل 

بضغوط  الساحلية  املناطق  تأثر  قابلية  لتقييم  وأدوات 

والقدرات.  املعارف  يف  الثغرات  وتحديد  املناخ  تغري 

وضع  الساحلية  البيئة  حول  العريب  اللقاء  واستعرض 

النظم البيئية البحرية والساحلية يف العامل العريب وأتاح 

الفرصة لصانعي السياسات والجهات الفاعلة األخرى يف 

بينهم. التعاون فيام  لتعزيز  املجال  هذا 

وباإلضافة إىل ذلك، نُّفذ عدد من الربامج لبناء القدرات 

بعد  عن  واالستشعار  الفضاء  وعلوم  تقنيات  مجال  يف 

للتحوالت  أفضل  فهم  وترسيخ  املعرفة  تعزيز  أجل  من 

بيانات  نرش  تعزيز  بغرض  أنشطة  نُظّمت  فقد  البيئية. 

املجال.  هذا  يف  السياسات  واضعي  لفائدة  األرض  رصد 

«إسهام  حول  اإلقليمي  املؤمتر  قدم  الصدد،  هذا  ففي 

دول  يف  االقتصادية  التنمية  يف  لألرض  الفضايئ  الرصد 

غرب أفريقيا» منهجيات مفيدة للدول األعضاء يف غرب 

اعتمده  الذي  األخرض  االقتصاد  سياق  يف  أما  أفريقيا. 

فقد  ريو20+،  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  مؤمتر 
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ناقشت اإليسيسكو عدة تدابري بشأن االقتصاد األخرض 
التنمية  آلية  من  لالستفادة  املالمئة  الربامج  وقدمت 

التكيف. وصندوق  النظيفة 

ونفذت املنظمة سبعة برامج يف إطار الخطة التنفيذية 
يف  وإدارتها  الكوارث  مخاطر  من  السرتاتيجية الحد 
الكوارث  للتخفيف من مخاطر  البلدان اإلسالمية وذلك 
للتعامل  األعضاء  الدول  قدرات  وتعزيز  وأرضارها 

مهارات  لتطوير  تدريبية  دورات  عقدت  فقد  معها. 

نفسه،  السياق  ويف  منها.  والحد  الكوارث  مخاطر  إدارة 

من  للحد  العربية  للشبكة  الدعم  اإليسيسكو  قدمت 

أخرى مامثلة،  منظامت  مع  بالتعاون  الكوارث،  مخاطر 

الطبيعية وآثارها عىل  الكوارث  تقييم مخاطر  من أجل 

بدمج  اإليسيسكو  أوصت  كام  األعضاء.  العربية  الدول 

التدابري املتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث يف خطط التنمية 

الوطنية، وقدمت الدعم للدول األعضاء من أجل وضع 

الكوارث. أخطار  من  للتخفيف  الوطنية  اسرتاتيجياتها 
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منتدى أعامل الحمى (عهد ووعد) إلعادة استدامة 

ملنطقة  الجافة  األرايض  وتأهيل  الطبيعية  املوارد 

نظم  2014؛  مايو   6-5 األردن،  عامن،  آسيا،  غرب 

مع  وبالتعاون  طالل  بن  الحسن  األمري  سمو  برعاية 

والوكالة  األورويب  الطبيعة  لحامية  الدويل  االتحاد 

مشاركاً.  80 وبحضور   ،(GIZ) الدويل  للتعاون  األملانية 
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املتجددة تحت  للطاقة  الثالث عرش  العاملي  املؤمتر 

شعار «الطاقة املتجددة يف خدمة البرشية»، جامعة 

أغسطس   8-3 املتحدة،  اململكة  لندن،  كينغستون، 

2014؛ بالتعاون مع الشبكة العاملية للطاقة املتجددة 

ومبساهمة 18 منظمة أخرى ومبشاركة 550 مندوباً 

وخبرياً من 95 بلداً.

الطاقات  حول  اآلسيوية  للمدرسة  السابعة  الدورة 

يونيو   20-16 ماليزيا،  سيالنغور،  بانغى،  املتجددة، 

للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  مع  بالتعاون  2014؛ 

الطاقة  بحوث  ومعهد  (اليونسكو)،  والثقافة  والعلم 

الشمسية التابع للجامعة الوطنية يف ماليزيا، وبحضور 

آسيوياً. بلداً  من 11  50 مشاركاً 

ورشة عمل إقليمية يف حول بناء القدرات يف مجال 

االسرتاتيجيات  وإعداد  املناخية  بالتغريات  التوعية 

وخطط العمل الخاصة بتدبري املوارد املائية يف الدول 

2014؛  نوفمرب   18-16 مرص،  الشيخ،  رشم  العربية، 

والوكالة  القاهرة،  يف  اليونسكو  مكتب  مع  برشاكة 

ووزارة البلديات   ،(GIZ) الدويل  للتعاون  األملانية 

واأللكسو، وبحضور  اإلقليمية وموارد املياه العامنية، 

بلدان عربية.  8 من  26 مشاركاً 

ورشة عمل إقليمية حول «التدبري املستدام ملصادر 

الطاقة وموارد تحقيق األمن الغذايئ يف دول الرشق 

ديسمرب   13-12 لبنان،  بريوت،  العريب»،  األوسط 

للعلوم  العربية  األكادميية  مع  بالتعاون  2014؛ 

 30 ومبشاركة  املتجددة  للطاقات  العاملية  والشبكة 

خارجها.  ومن  العربية  األعضاء  الدول  من  خبرياً 

املتجددة  الطاقات  حول  دولية  دراسية  حلقة 

برايتون،  النامية،  البلدان  يف  املستدامة  والتنمية 

اململكة املتحدة، 7-13 ديسمرب 2014؛ بالتعاون مع 

 34 ومبشاركة  املتجددة؛  للطاقات  العاملية  الشبكة 

املتحدة  والواليات  وأوروبا  األعضاء  الدول  من  خبرياً 

املتحدة.  واململكة 
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البحر  مستوى  ارتفاع  تأثريات  حول  إقليمية  ورشة 

البيئية  النظم  عىل  املستندة  التكيف  ووسائل 

 8-6 السعودية،  العربية  اململكة  جدة،  الساحلية، 
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يناير 2014؛ بالتعاون مع الهيئة اإلقليمية للمحافظة 

األمم  وبرنامج  عدن  وخليج  األحمر  البحر  بيئة  عىل 

املتحدة للبيئة (مكتب غرب آسيا)، ومبشاركة 25 خبرياً 

واليمن،  وجيبويت،  واألردن،  والسعودية،  مرص،  من 

املتحدة.  العربية  واإلمارات  والبحرين  والسودان، 

ومنهجيتها،  املياه  حوكمة  أدوات  حول  عمل  ورشة 

مع  بالتعاون  2014؛  أبريل   17-16 األردن،  عامن، 

مشاركاً.  40 وبحضور  الطبيعة،  لحامية  الدويل  االتحاد 

اللقاء العريب السابع حول البيئة الساحلية، رشم الشيخ، 

االتحاد  مع  بالتعاون  2014؛  سبتمرب   26-24 مرص، 

العريب للشباب والبيئَة، والهيئة اإلقليمية لحامية بيئة 

العربية؛  الدول  وجامعة  عدن،  وخليج  األحمر  البحر 

وافتتح اللقاء يف مقر جامعة الدول العربية يف القاهرة، 

ثم نقل إىل رشم الشيخ حيث استفاد منه 100 شاب 

وشابة يؤطرهم أكرث من 20 خبرياً ومحارضاً.

مجال  يف  املستدامة  التقنيات  حول  تدريبية  ورشة 

املياه، رام الله، فلسطني، 20-21 أكتوبر 2014؛ برشاكة 

مع االتحاد الدويل لحامية الطبيعة (املكتب اإلقليمي 

الفلسطينيني  الهيدرولوجيني  ومجموعة  آسيا )  لغرب 

وبحضور 38 مشاركاً. 
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مؤمتر إقليمي حول ”إسهام الرصد الفضايئ لألرض يف 

التنمية االقتصادية يف دول غرب أفريقيا“، أبيدجان، 

كوت ديفوار، 3-6 مارس 2014؛ بالتعاون مع املركز 

اإلقليمي اإلفريقي للعلوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة 

 30 أبيدجان وبحضور  وباستضافة جامعة  الفرنسية، 

املائية  واملوارد  والزراعة  البيئة  مجال  يف  متخصصاً 

والتعليم العايل من مراكز البحث والجامعات يف كل 

من بنني، وكوت ديفوار، والنيجر، وموريتانيا، ومايل، 

والتوغو. ونيجرييا،  والسنغال،  وغينيا، 
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الفجائية  السيول  تدبري  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

وتخفيف آثار الكوارث املرتبطة بالسيول يف املناطق 

2014؛  أغسطس   28-26 بنغالديش،  داكا،  الحرضية، 

لليونسكو،  البنغالية  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون 

وصانعي  الخرباء  بني  من  مشاركاً   24 وبحضور 

السياسات ورشكاء التنمية (خبريان دوليان، و15 خبرياً 

بنغالديش). يف  أخرى  مدن  من  خرباء  و7  دكا،  من 

ورشة عمل وطنية حول «االنتقال إىل االقتصاد األخرض 

عرب آليات التنمية النظيفة واالستفادة من صناديق 

-24 املتحدة،  العربية  اإلمارات  الشارقة،  التكيف»، 

25 نوفمرب 2014، يف إطار االحتفاء بالشارقة عاصمة 

2014؛  لعام  العربية  املنطقة  عن  اإلسالمية  للثقافة 

جامعية  مؤسسات  من  الخرباء  من  عدد  ومبشاركة 

والصناعة  التجارة  وبحثية، وجهات حكومية، وغرف 

مدن  مختلف  من  الخاص،  القطاع  ومن  والبلديات، 

املتحدة. العربية  اإلمارات 

مجال  القدرات التكنولوجية يف  بناء  حول  ملتقى 

ديسمرب   16-15 األردن،  عامن،  الحديثة،  التقنيات 

2014؛ برعاية صاحب السمو األمري الحسن بن طالل 

للتنمية  العربية  وبالتعاون بني اإليسيسكو واملنظمة 

ومركز  الصناعة يف عامن  وغرفة  والتعدين  الصناعية 

من  عدد  ممثيل  وبحضور  للتكنولوجيا،  اإلسكوا 

الجامعات واملعاهد العليا ومراكز البحوث والتطوير 

والرشكات  الصناعية  واملؤسسات  العربية،  الدول  يف 

الحيوية والنانوية واملواد  التقنيات  العاملة يف مجال 

والدولية  العربية  والصناديق  والبنوك  املتقدمة، 

واالبتكار. والتطوير  للبحث  الداعمة 

املراقبة  بيانات  وتبادل  «نرش  حول  إقليمي  مؤمتر 

الناطقة  وإفريقيا  أفريقيا  شامل  بلدان  يف  األرضية 

والتأثري  البحث  نتائج  مع  التفاعالت   - بالفرنسية 

 24-22 تونس،  تونس،  البيئي»،  القرار  صنع  عىل 

واملركز  اإليسيسكو  بني  بالتعاون  2014؛  ديسمرب 

اإلفريقي للعلوم وتكنولوجيا الفضاء يف الدول الناطقة 

بالفرنسية واملركز اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول 

شامل أفريقيا، ومبشاركة خرباء يف مجال البيئة والتنمية 

املستدامة من الجزائر، ومرص، وكوت ديفوار، وليبيا، 

وتونس. والسودان،  والسنغال،  وموريتانيا،  واملغرب، 
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مؤمتر دويل حول «تطوير التعاون لتخفيف عواقب 
أورغانتش،  اآلرال»،  بحر  منطقة  يف  البيئية  الكارثة 
املركز  يف  عقد  2014؛  أكتوبر   29-26 أوزبكستان، 
بني  بالتعاون  األوزبكستاين  خوارزم  إلقليم  اإلداري 
واإليسيسكو  بحر األرال  إلنقاذ  الدويل  الصندوق 
املتحدة ومنظمة  بيئة ميثلون األمم  ومبشاركة علامء 

الصحة العاملية ومؤسسات مالية دولية.   
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الطبيعية،  الكوارث  إدارة  حول  وطنية  عمل  ورشة 
مع  بالتعاون  2014؛  مايو   28-26 غينيا،  كوناكري، 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  الغينية  الوطنية  اللجنة 
إدارة  مجال  يف  العاملني  من  مشاركاً   20 وبحضور 

غينية. ووزارات  مؤسسات  يف  الطبيعية  الكوارث 

من  للتقليل  الوطنية  االسرتاتيجية  ورشة عمل حول 
موريتانيا،  نواكشوط،  الطبيعية،  الكوارث  مخاطر 
الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  2014؛  سبتمرب   24-23
ثالثني  وبحضور  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املوريتانية 
خبرياً ميثلون مختلف املؤسسات والوزارات املوريتانية 

باملرشوع. الصلة  ذات 

بأمواج  املبكر  اإلنذار  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

الدول شامل  املحتمل حدوثها يف سواحل  تسونامي 

املتوسط  األبيض  والبحر  األطليس  املحيط  رشقي 

املغربية،  اململكة  الرباط،  لهام،  املتاخمة  والبحار 

املنظامت  لجنة  مع  بالتعاون  23-24 سبتمرب 2014؛ 

الحكومية الدولية لعلوم املحيطات التابعة لليونسكو، 

للبحث  الوطني  واملركز  بالرباط،  اليونسكو  ومكتب 

العلمي والتقني يف اململكة املغربية، وبحضور ممثلني 

عن مؤسسات حكومية وعلمية وخرباء من مؤسسات 

املغاربية. البلدان  يف  الطوارئ  إدارة 

مخاطر  من  للحد  العربية  الشبكة  أنشطة  دعم 

الكوارث  حول  إقليمية  عمل  وورشة  الكوارث 

الطبيعية وآثارها عىل الدول العربية، تونس، تونس، 

العربية  املنظمة  مع  برشاكة  2014؛  ديسمرب   9-8

للرتبية والثقافة والعلوم (ألكسو) ومبشاركة خرباء من 

واليمن. والسودان،  واملغرب،  وتونس،  واألردن،  مرص، 

دراسة مرشوع «االسرتاتيجية الوطنية حول التخفيف 

من مخاطر الكوارث الطبيعية يف موريتانيا، يف سياق 

أقرته  إطار عمل هيوغو ملا بعد عام 2015  والذي 

يف  موريتانيا،  نواكشوط،  يف  املنعقدة  العمل  ورشة 

الوطنية  اللجنة  بالتعاون مع  23-24 سبتمرب 2014 

املوريتانية.  البيئة  املوريتانية لإليسيسكو ووزارة 
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نفذت اإليسيسكو طبقاً لروح تعاليم اإلسالم 18 برنامجاً 

لتعزيز التامسك االجتامعي والسالم ولتحسني نوعية الحياة.

والجامعات  املؤسسات  لفائدة  بحثية  منحاً  فقد قدمت 

االجتامعية  العلوم  مجال  يف  املختصة  البحوث  ومراكز 

واإلنسانية لتمكينها من فهم وتحليل القضايا االجتامعية 

املهمة التي تواجه مجتمعاتها. وواصلت املنظمة أنشطتها 

الرامية إىل تعزيز السلم االجتامعي خالل سنة 2014 من 

خالل الرتكيز عىل دور القادة الدينيني يف هذا املجال ويف 

تعزيز قيم األخوة. فقد اعتمدت اإليسيسكو نهجاً شمولياً 

يف هذه األنشطة من أجل مواجهة التحديات التي تهدد 

مجتمعات  بناء  عىل  تساعد  التي  القيم  وتعزيز  السالم 

واعية عىل أساس احرتام حقوق اإلنسان والتعايش. ويف 

هذا اإلطار، نظمت ورشة عمل حول تقنيات االستشارة 

الشعبية وآليات منع نشوب النزاعات.

املرأة  لتشجيع مشاركة  أنشطة  اإليسيسكو  كام نظمت 

يف جميع القطاعات، والقضاء عىل جميع أشكال التمييز 

التي تستهدفها، وتوفري البيئة التي من شأنها أن تشجع 

مشاركة املرأة يف عملية التنمية الشاملة. ويف هذا اإلطار، 

قدم الدعم للنساء يف املناطق القروية من خالل تنظيم 

حمالت توعية يف مجال التعليم والصحة وحقوق املرأة 

للدخل  مدراً  مرشوعاً   15 أطلق  كام  األعامل.  وريادة 

يف  املرأة  أن  ومبا  واألرامل.  الفقريات  النساء  لفائدة 

الزراعي  اإلنتاج  مهم يف  بدور  تضطلع  القروية  املناطق 

دورات  نُظمت  فقد  االقتصادية،  األنشطة  يف  وتساهم 

اإلنتاج  مجال  يف  النسائية  القيادات  لفائدة  تدريبية 

الزراعي والحيواين حيث قدمت لهن تجارب ناجحة يف 

هذا املجال. وركزت هذه الدورات التدريبية عىل طرق 

الزراعية وحفظها ومعالجتها وتسويقها.  املنتجات  صنع 

التنمية  عملية  يف  الشباب  ملشاركة  االهتامم  أويل  كام 

يف  األولويات  بشأن  ورؤاهم  آرائهم  ومراعاة  الوطنية 

هذا املجال. وشمل االهتامم أيضاً دور الشباب اإليجايب 

والحيوي يف املجتمع من خالل معالجة القضايا الحيوية 

املهني  االرتقاء  أجل  من  مهاراتهم  تطوير  عىل  والعمل 

املجتمع. يف  ثقتهم  وتعزيز 

وعىل صعيد آخر، نُفذ 11 برنامجاً لتحسني جودة الحياة. 

من  التخفيف  بغرض  أنشطة  نظمت  اإلطار،  هذا  ففي 

يف  القدرات  بناء  تدابري  تفعيل  خالل  من  الفقر  حدة 

قدرات  وتعزيز  اإلسالمية  الصغرى  التمويالت  مجال 

العاملني يف هذا املجال. كام قُدمت رؤى وطرائق جديدة 

الصغرى  املشاريع  لتعزيز  الصغرى  التمويالت  يف مجال 

املدرة للدخل، وساعد تبادل التجارب الناجحة يف مجال 

املالية  الجوانب  فهم  تحسني  عىل  الصغرى  التمويالت 

التمويل  محافظ  تنظيم  مجال  ويف  األعامل،  لنامذج 

التوزيع  وقنوات  ومتويلها،  عليها  واإلرشاف  األصغر 

الخاصة بالقروض الصغرى وغريها من الخدمات املالية. 

وعالوة عىل ذلك، أويل االهتامم للعمل الخريي من خالل 

اعتامد أحدث التقنيات والتطبيقات يف هذا املجال. ومبا 

أن الزراعة تعد العمود الفقري القتصاد املناطق القروية 
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النامذج  األنشطة  بعض  أبرزت  فقد  عيشها،  ومورد 

املضيئة للزراعة يف تاريخ املسلمني ودربت املستفيدين 

الغذايئ. األمن  تحسني  آليات  عىل  منها 

ومن جهة أخرى، نُفذت سبعة برامج يف مجال تحسني 

تأثرياً  تؤثر  التي  االجتامعية  والخدمات  الصحية  املعايري 

مبارشاً عىل تحسني جودة الحياة. فقد ُعقد مؤمتر حول 

ونُظّمت  الناس،  صحة  تحسني  يف  اإلعالم  وسائل  دور 

الصحية  الطريق  خارطة  وضع  تناولت  أخرى  أنشطة 

من  الوقاية  مجال  يف  واملعارف  التقنيات  وأحدث 

واملراقبة  الجيدة،  الصحية  واملامرسات  املعدية  األمراض 

الخاصة  الوطنية  الصحة  برامج  تعزيز  بغرض  الوبائية 

نُظمت  كام  العدوى.  وأشكال  األمراض  من  بالوقاية 

أنشطة تدريبية لتعزيز دور املقاربة الثقافية يف مكافحة 

ه االهتامم لتعزيز  الحمى النزفية وفريوس اإليبوال. وُوجِّ

الصحة العقلية والرفاهية من خالل املشورة واملنهجيات 

تعزيز  إىل  اإليسيسكو  سعت  وقد  والروحية.  الدينية 

يف  التحكم  مجال  يف  الوطنية  والربامج  االسرتاتيجيات 

األمراض املعدية، وتشجيع آليات الحكم الرشيد يف مجال 

السياسات  تعزيز  عىل  حرصت  كام  الصحية.  الخدمات 

تدريبية  دورة  ونظمت  اإليدز  من  للوقاية  الوطنية 

لهذا  الطبية  الجوانب  عىل  اإلذاعيني  الصحافيني  لفائدة 

وخطورته. انتقاله  وطرق  ومسبباته  املرض 
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العلوم  مجال  يف  للبحث  اإليسيسكو  منح  تقديم 
االجتامعية واإلنسانية، مقر اإليسيسكو، سبتمرب 2014؛ 
قدمت املنح لباحثني من موريتانيا والتوغو والسنغال 
وباكستان وغينيا من أجل إنجاز املشاريع البحثية التالية:

يف  - ومساهمتها  النحل  تربية  حول  بحث  مرشوع 
التوغو. يف  األوسط  اإلقليم  يف  املزارعني  إفقار  مكافحة 

أثر سياسة تهيئة املجال عىل  - مرشوع بحث حول 
موريتانيا. يف  الريفية  التحوالت 

مرشوع بحث مسحي حول النساء الرائدات (أمهات  -
االستقالل) يف إفريقيا الغربية.

يف  - املياه  خدمات  «حوكمة  حول  بحث  مرشوع 
(غينيا). سوسيولوجية»  دراسة  الحرضية:  املناطق 

مرشوع بحث حول «دور وسائل اإلعالم يف تعزيز  -
موقف املواطن تجاه العنف يف الجامعات وعاملة 

األطفال» (باكستان).

الشعبية  االستشارة  تقنيات  ورشة عمل وطنية حول 
السودان، 19-17  النزاعات، كردفان،  الحد من  وآليات 
اإلسالمية  الدعوة  منظمة  مع  بالتعاون  2014؛  يوليو 
وبحضور 50 من قيادات اإلدارة األهلية وممثىل منظامت 
شبابية واتحادات نسوية من جميع مناطق السودان.

مرشوع «تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة يف مجال 
 - أبريل  باكستان،  أباد،  الريفية»، إسالم  التكنولوجيا 
سبتمرب 2014، بالتعاون مع االتحاد العاملي ملنظامت 

املنظمة  ونفذته  والتكنولوجي  الصناعي  البحث 
أرملة  لفائدة 60  باكستان  املوارد يف  لتنمية  الوطنية 

البالد. مناطق  مختلف  من 

الشباب  مشاركة  حول  وطنية  تدريبية  عمل  ورشة 
 21-20 فاسو،  بوركينا  كودوغو،  الوطنية،  التنمية  يف 
نوفمرب 2014؛ بالتعاون مع اللجنة الوطنية وبحضور 
22 فاعال يف مجال تشجيع الشباب مبن فيهم رؤساء 

حكوميون.  ومسؤولون  جمعيات 
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التنمية  يف  املسلمني  إسهام  حول  دراسة  إعداد 
يونيو  اإليسيسكو،  مقر  العاملي،  والسلم  االجتامعية 

اإلسالمية. الدعوة  منظمة  مع  بالتعاون  2014؛ 

يف  الدينية  القيادات  دور  حول  وطنية  عمل  ورشة 
مايو   22-19 مايل،  باماكو،  االجتامعي،  السلم  تعزيز 
2014؛ بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية واملجلس 
لليونسكو  الوطنية  واللجنة  مايل  يف  األعىل  اإلسالمي 
واإليسيسكو يف مايل، وبحضور 50 مشاركاً قِدم أربعون 

منهم من باماكو وعرشة من مناطق أخرى.

املسلمني،  عند  الزراعة  تاريخ  حول  إقليمية  ندوة 
اإلسكندرية، مرص، 24-26 نوفمرب 2014؛ بالتعاون مع 
جمعية الدعوة اإلسالمية العاملية ومكتبة اإلسكندرية، 
ومبشاركة 16 خبرياً يف مجال التنمية القروية ومختصني 
يف الزراعة ومؤرخني وأكادمييني من تونس، والجزائر، 

ومرص، والسودان، وفلسطني، ولبنان.
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حلقة دراسية يف أبيدجان حول سبل تطوير التمويالت  -

اإلسالمية الصغرى يف البلدان اإلفريقية، أبيدجان، كوت 

ديفوار، 1-3 أبريل 2014؛ بالتعاون مع وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي ومؤسسة راوودا للتمويل يف 

كوت ديفوار وبحضور 40 مشاركاً وخبرياً من كوت 

ديفوار، والسنغال، وبوركينا فاسو، والنيجر، ومايل.

حلقة دراسية وطنية حول تعزيز قدرات العاملني  -

-28 بنني،  كوتونو،  الصغرى،  التمويالت  مجال  يف 

الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  2014؛  أبريل   30

 (HGA Conseil) ومكتب  بنني  جمهورية  يف 

املتخصص يف التدريب والخربة يف مجال التمويالت 

الصغرى، لفائدة أكرث من 40 مسؤوال حكومياً وممثال 

لقطاع التمويالت الصغرى (البنوك، وبنوك التنمية، 

إىل  باإلضافة  والتعاونيات)  االئتامنية،  واالتحادات 

بنني. يف  الصغرى  التمويالت  يف  متخصصني 

األمن  - تحسني  آليات  حول  وطنية  عمل  ورشة 

الغذايئ، نواكشوط، موريتانيا، 21-23 أبريل 2014؛ 

والهيئات  اإلسالمية  الدعوة  منظمة  مع  بالتعاون 

الغذائية يف  األزمات  بالوقاية من  املعنية  الوطنية 

موريتانيا، وبحضور 20 مشاركاً من خمس مناطق 

موريتانيا. يف  مختلفة 

ملرض  - الطبية  الجوانب  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

وطرق  (أسبابه،  الوبايئ  الكبدي  وااللتهاب  االيدز 

اإلذاعيني،  الصحافيني  لفائدة  وخطورته)  انتقاله، 

الدار البيضاء، اململكة املغربية، 26-28 يونيو 2014، 

الطبية  للعلوم  اإلسالمية  املنظمة  مع  بالتعاون 

مشاركاً   23 وبحضور  طبية،  ومؤسسات  وباحثني 

(14 من املغرب، و12 من مرص، وتونس، والجزائر، 

والعراق). والصومال،  ولبنان،  وموريتانيا،  والسودان، 

مؤمتر وطني حول دور وسائل اإلعالم يف تحسني  -

صحة الناس، شرياز، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 

7 أغسطس 2014؛ نظمه مركز بحوث السياسات 

شرياز  وجامعة  اإليسيسكو  مع  بالتعاون  الصحية 

للطفولة،  املتحدة  األمم  وصندوق  الطبية  للعلوم 

ومختصاً  ومندوباً  وباحثاً  مسؤوال   150 وبحضور 

واملراكز  األنباء  لوكاالت  ومراسلني  الجامعات  من 

والصحة. اإلعالم  مبجايل  الخاصة 

ورشة عمل إقليمية حول تعزيز السياسات الوطنية  -

كامباال،  املعدية،  األمراض  يف  التحكم  مجال  يف 

أوغندا، سبتمرب 2014؛ بالتعاون مع منظمة الدعوة 

اإلسالمية ووزارات الصحة وأقسامها يف الدول األعضاء 

أوغندا،  ميثلون  مشاركاً   30 وبحضور  اإلفريقية، 

والكونغو. والسودان،  وكينيا،  ورواندا،  وبوروندي، 

ورشة عمل وطنية حول تقنيات الجودة الشاملة  -

دولة  الكويت،  الخريي،  العمل  يف  وتطبيقاتها 

الكويت، 20-22 أكتوبر 2014، بالتعاون مع الهيئة 

الخريية اإلسالمية العاملية، وبحضور 35 مشاركاً من 

العمل الخريي ومسؤولني عن  العاملني يف هيئات 

الكويت. التنمية يف مدينة  برامج 

النسائية يف  - القيادات  لتوعية  ورشة عمل وطنية 

دكا،  والزراعي،  الحيواين  اإلنتاج  مشاريع  مجال 
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بني  بالتعاون   ،2014 ديسمرب   31-29 بنغالديش، 

العاملية،  اإلسالمية  الخريية  والهيئة  اإليسيسكو 

يف  لإليسيسكو  الوطنية  اللجنة  مع  وبتنسيق 

النسائية  القيادات  من  ثالثني  لفائدة  بنغالديش، 

ومكافحة  النساء  قدرات  تعزيز  مجال  يف  العاملة 

بنغالديش. مناطق  مختلف  ويف  دكا  يف  الفقر 

ورشة عمل وطنية حول «دور املقاربة الثقافية يف  -

مكافحة الحمى النزفية وفريوس اإليبوال يف غينيا»، 

مع  بالتعاون  غينيا، 12 ديسمرب 2014،  كوناكري، 

وبحضور  غينيا،  يف  لإليسيسكو  الوطنية  اللجنة 

مسؤولني حكوميني يعملون يف مجال الصحة.

مؤمتر دويل حول «تعزيز الصحة العقلية والرفاهية  -

من خالل املشورة واملنهجيات الدينية والروحية»، 

نظم   ،2014 ديسمرب   15-14 إيران،  طهران، 

بالتعاون مع جمعية املشورة اإليرانية مبقر جامعة 

وأكرث  وبحضور مسؤولني حكوميني  اإلسالمية  أزاد 

واملهني  األكادميي  الحقل  من  مشارك   200 من 

 30 من  وأكرث  وطلبة  ومهنيون  أساتذة  فيهم  مبن 

وخارجها. إيران  داخل  من  محارضاً 

الصحية  - الطريق  خارطة  وضع  حول  دويل  مؤمتر 

 ،2014 نوفمرب   27-26 إيران،  شرياز،  إيران،  يف 

بجامعة  املؤمترات  مركز  يف  اإليسيسكو  نظمته 

بحوث  مركز  مع  بالتعاون  الصحية  للعلوم  شرياز 

السياسات الطبية ومبشاركة العديد من املسؤولني 

والباحثني الجامعيني واملحارضين من إيران وكندا 

وإنجلرتا. وكوريا 
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يف إطار األولوية القطاعية املتعلقة بتعزيز البحوث العلمية 

املبتكرة، ُحققت تسعة (9) إنجازات موزعة عىل محورين 

تستجيب  التي  العلمية  اإلصدارات  تشجيع  هام:  اثنني 

ملعايري الجودة واالستغالل األمثل لنتائج البحث العلمي.

خالل سنة 2014، نفذ مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث 

العلمي يف إطار املحور األول 5 إنجازات مكنت إىل حد 

ويف  املحور.  هذا  يف  املنشودة  النتائج  تحقيق  من  كبري 

«مجلة  من  جديدين  عددين  إصدار  تم  الصدد،  هذا 

اإليسيسكو للعلوم والتكنولوجيا» يتضمنان مقاالت قيمة 

األعضاء.  الدول  مختلف  من  وأساتذة  باحثون  أعدها 

مختلفة،  مجاالت  يف  البحث  نتائج  تقاسم  تم  وهكذا، 

وتقانات  والزراعة  والبيئة  املتجددة  الطاقات  قبيل  من 

والعلوم  الصيدالنية  والصناعات  واالتصال  املعلومات 

عىل  الحرص  وتم  امليكانيكية  والهندسة  البيولوجية 

استغاللها عىل النحو األمثل مبا يسهم يف تحقيق التنمية 

املستدامة لبلدان العامل اإلسالمي. وباإلضافة إىل ذلك، تم 

تحيني املوقع اإللكرتوين ملركز اإليسيسكو لتعزيز البحث 

العلمي (www.icpsr.org) املوجه للدوائر العلمية، مبا 

اإلنرتنيت. رواد  احتياجات  تلبية  من  ميكنه 

الذاتية  القدرات  تعزيز  إىل  وسعياً  أخرى،  ناحية  ومن 

للدول األعضاء يف مجايل العلوم والتكنولوجيا، قدم املركز 

سبع منح للبحث يف مجاالت البحث العلمي ذات األولوية 

الدول  من  شبان   (4) وأربعة  شابات   (3) ثالث  لفائدة 

األعضاء. كام قام املركز بتكريم 27 فائزاً إيرانياً ومنح 6 

جوائز لتشجيع التفوق واالبتكار يف الحقل الطبي خالل 

العلوم  مجال  يف  للبحث  الرازي  ملهرجان   19 «الدورة 

اإلسالمية  الجمهورية  عاصمة  بطهران،  املنظم  الطبية»، 

الدول  من  باحثني   6 فاز  ذلك،  عن  وفضالً  اإليرانية. 

األعضاء بجائزة اإليسيسكو للعلوم والتكنولوجيا برسم 

املؤمتر  انعقاد  مبناسبة  لهم  سلمت  التي   ،2014 سنة 

اإلسالمي السابع لوزراء التعليم العايل والبحث العلمي.

من  الثاين،  املحور  املرجوة ضمن  النتائج  تحقيق  وبغية 

خالل تحسني مستوى مالءمة الجامعة مع متطلبات القطاع 

الصناعي، وتنظيم ورشات حول التوعية بحقوق امللكية 

الفكرية وورشات للتدريب عىل صيانة معدات املختربات 

العلمية وإصالحها، مبعدل ورشة كل سنة ومبشاركة مهمة 

ويف  إنجازات.   (4) أربعة  تحقيق  تم  والشباب،  للنساء 

هذا الصدد، شارك املركز يف «املنتدى الوزاري الثاين حول 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف إفريقيا» لتشجيع وتقدير 

املضامني  أحسن  تقدم  التي  إفريقيا  يف  املبتكرة  الحلول 

الرقمية (السيام تطبيقات الهواتف املحمولة) التي أنتجها 

األفارقة وتستجيب الحتياجات األفارقة. كام عقد املركز 

يف مقر اإليسيسكو ورشة عمل لفائدة املنطقة األفريقية 

حول «النظم الوطنية لالبتكار وامللكية الفكرية»، وذلك 

بالتعاون مع لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية 

املستدامة يف  الجنوب (الكومساتس) والشبكة اإلسالمية 

الدولية لتقنية املعلومات(INIT). وقد ركز املشاركون يف 

ومؤسسات  الجامعات،  بني  التفاعل  أهمية  الورشة عىل 

النمو  تحفيز  أجل  من  والحكومات  واملقاوالت  البحث 

وتوليد الرثوات مع الحرص عىل حامية امللكية الفكرية. 
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ومبا أن وترية إنجاز البحوث العلمية تعتمد بشكل كبري 

فقد  جيدة،  بصيانة  تحظى  التي  العلمية  املعدات  عىل 

حول  وطنية  ورشة  الكومساتس  مع  بالتعاون  ُعقدت 

الجامعات  يف  وصيانتها  الهندسية  املعدات  «إصالح 

ومعاهد البحث العلمي واملقاوالت الصناعية الصغرية». 

وقد استفاد من هذه الورشة أزيد من 60 مهندسا ومدرسا 

أحدث  الكتساب  اإليرانية  املدن  مختلف  من  وتقنيا 

التقنيات يف هذا املجال.

وعالوة عىل ذلك، شاركت اإليسيسكو يف «القمة العاملية 

ملتقى  وهو   ،(SMSI+10) املعلومات»  مجتمع  حول 

رفيع املستوى ُعقد مبقر االتحاد الدويل لالتصاالت بهدف 

القمة  هذه  نتائج  من  تنفيذه  سيتم  ما  مجمل  دراسة 

خالل سنة 2015. وبهدف بناء مجتمع معلومات جامعٍ، 

القمة  نتائج  تنفيذ  حول   +10 القمة  «إعالن  اعتِمد 

العاملية حول مجتمع املعلومات» وكذلك « رؤية القمة 

10+ ملا بعد 2015».
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إصدار «مجلة اإليسيسكو للعلوم والتكنولوجيا» الجزء 

10، العدد 17، مايو 2014، مبقر اإليسيسكو بالرباط، 

من  واملؤلفني  الباحثني  عىل  توزيعها  وتم  املغرب، 

األعضاء. بالدول  والتقنية  العلمية  املؤسسات 

إصدار «مجلة اإليسيسكو للعلوم والتكنولوجيا» الجزء 

10، العدد 18، نوفمرب 2014، مبقر اإليسيسكو بالرباط، 

من  املؤلفني  و  الباحثني  عىل  توزيعها  تم  و  املغرب، 

املؤسسات العلمية والتقنية بالدول األعضاء.

تعزيز وتحديث بوابة الشبكة العلمية للعامل اإلسالمي 

بالرباط،  اإليسيسكو  مقر   ،(www.icpsr.org.ma)

املغرب، طوال السنة؛ لفائدة الجامعات واملعاهد واملراكز 

الوطنية التي تعنى بالبحث العلمي و/أو التقني يف الدول 

األعضاء؛ بالتعاون مع لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل 

التنمية املستدامة يف الجنوب (الكومساتس).
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مواصلة الدعم للسنة الثانية عىل التوايل لثامنية مشاريع 

للبحث العلمي يف مجاالت تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا 

الحيوية الزراعية والتكنولوجيا الحيوية يف الصحة وعلوم 

الهندسة واألعشاب الطبية والعلوم البيولوجية والعلوم 

طوال  املغرب،  بالرباط،  اإليسيسكو  مقر  التطبيقية، 

السنة؛ لفائدة 8 باحثني شباب من أذربيجان واألردن 

وإيران وباكستان والتوغو وتونس وماليزيا.

دعم بحث علمي جديد قدمه سنة 2014 فريق من 

الرياضيات بنيجرييا يف  البحث يف  الباحثني من مركز 

آثار  يف  التحكم  أجل  من  واملحاكاة  النمذجة  مجال 

تلوث الهواء واملاء باستخدام النامذج الرياضية (تأثري 

والتنوع  الزراعة  وعىل  اإلنسان  صحة  عىل  امللوثات 

يف  التوازن  واختالل  البيئية  واملخاطر  البيولوجي، 

،املغرب؛  بالرباط  اإليسيسكو  مقر  البيئي)؛  النظام 

الكومساتس. مع  بالتعاون 
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للبحث  الرازي  «ملهرجان   19 للدورة  الدعم  تقديم 

يف مجال العلوم الطبية» الذي نظمته جامعة شهيد 

واستفاد   .2014 يناير   13 إيران،  بطهران،  باهشتي 

تم  الطبية  العلوم  يف  باحثا  فائزا   27 الدعم  من 

ترشيحاتهم  قدمت  مرشحا   634 بني  من  انتقاؤهم 

ألمانة املهرجان الذي نظم بالتعاون مع وزارة الصحة 

إيران. يف  الطبي  والتعليم 

(البيولوجيا  األساسية  للعلوم  اإليسيسكو  جائزة 

والفيزياء  والرياضيات  والجيولوجيا  والكيمياء 

املغرب،  بالرباط،  اإليسيسكو  مقر  والتكنولوجيا)؛ 

ينتمون  فائزين  الجائزة ستة (6)  نال  نوفمرب 2014. 

مسعود  سيد  (الدكتور  إيران  التالية:  للبلدان 

برصي)،  ماهريان  (الدكتورة  ماليزيا  هوشامند)، 

الجبوري)،  الله  عبد  إسامعيل  عيل  (الدكتور  العراق 

تونس (الدكتور إحسان اليانقي)، فلسطني (الدكتورة 

هالة جار الله الخزندار)، و مرص (الدكتور أبو العالء 

حسنني).  عطيفي 
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العلوم  الوزاري حول  الثانية «للمنتدى  خالل الدورة 

يف  عقد  الذي  إفريقيا»  يف  واالبتكار  والتكنولوجيا 

تم   ،2014 أكتوبر   17 و   14 بني  ما  املغرب  الرباط، 

وتونس  أوغندا  (من  أفارقة  فائزين  مثانية  انتقاء 

ومرص  وكينيا  ونيجرييا  وغانا  أفريقيا  وجنوب 

واملغرب) من بني 91 مرشحا. وقد تم تكرميهم بفضل 

تطبيقاتهم املبتكرة عىل الهاتف املحمول والتي كان 

لها أثر عىل املجتمعات يف أفريقيا يف تخصصات مثل 

التعلم والعلم عن بعد، والثقافة والسياحة عن بعد، 

والوسائط واإلعالم عن بعد، وغري ذلك. وقد نظم هذه 

الدورة البنك اإلفريقي للتنمية والعديد من املنظامت 

الدولية مبا فيها اإليسيسكو، بالرشاكة مع جائزة القمة 

.(2014 األفريقي  املحتوى  (جائزة  العاملية 
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ورشة إقليمية عىل مدى ثالثة أيام  مبقر اإليسيسكو 

نوفمرب 2014 حول  إىل 27  املغرب، من 25  بالرباط، 

«النظم الوطنية لالبتكار وامللكية الفكرية يف املنطقة 

ذاته  التخصص  يف  خبريا   20 فيها  شارك  اإلفريقية»، 

الخاص من  الدولية والقطاع  وممثلون عن املنظامت 

البلدان التالية: أوغندا وبنني والتوغو والسينغال وغينيا 

وكوت ديفوار والنيجر وتنزانيا وغانا واملغرب وباكستان 

ونظمت  املتحدة.  والواليات  الجنوبية  وكوريا  والصني 

اإلسالمية  والشبكة  الكومساتس  مع  بالتعاون  الورشة 

الدول  لفائدة   (INIT) املعلومات  لتقنية  الدولية 

األفريقية. باملنطقة  األعضاء 
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الهندسية  املعدات  «إصالح  حول  وطنية  ورشة 
واملقاوالت  البحث  ومعاهد  الجامعات  يف  وصيانتها 
الصناعية الصغرية»، يف طهران، إيران، من 28 سبتمرب 
 (60) ستني  من  أزيد  لفائدة  2014؛   أكتوبر   2 إىل 
مهندسا ومدرسا وتقنيا من مختلف املعاهد اإليرانية 
الباكستاين  «املجلس  من  باكستانيان  خبريان  أطرهم 
للبحث العلمي والصناعي» بكراتيش. وقد تم تنظيم 
اإليرانية  الكومساتس واملنظمة  بالتعاون مع  الورشة 

 .(IROST) والتكنولوجيا  العلوم  يف  للبحث 

العاملية  «القمة  املستوى  رفيع  امللتقى  يف  املشاركة 
نسخة  وهي   ،(SMSI+10)«املعلومات مجتمع  حول 
العاملية حول مجتمع  القمة  أكرث شمولية من منتدى 
املعلومات، عقدت ما بني 10 و13 يونيو 2014، مبقر 
االتحاد الدويل لالتصاالت بجنيف يف سويرسا، مبشاركة 
أزيد من 1600 شخص من بينهم وزراء وقادة من أربعني 
دولة قدموا لدراسة ومناقشة وتنسيق مجمل ما سيتم 
تنفيذه من نتائج القمة العاملية حول مجتمع املعلومات 
لسنتي 2003 و2005، ملا بعد 2015 التي حددت أجالً 
عىل  وأرشف  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  لبلوغ  نهائيا 
تنظيم القمة لفائدة جميع شعوب العامل وتنسيق أعاملها 
بالتعاون مع جميع هيئات  لالتصاالت  الدويل  االتحاد 
املتحدة  األمم  اليونسكو ومؤمتر  املتحدة السيام  األمم 

للتجارة والتنمية و برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

املشاركة يف «املؤمتر املغاريب حول التعلم الرقمي واالبتكار 
يف مجال الرتبية» الذي نظمه املجلس الثقايف الربيطاين 

لفائدة دول املغرب العريب (تونس والجزائر واملغرب وليبيا) 

بالعاصمة التونسية تونس من 08 إىل 10 ديسمرب 2014.
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يف إطار أولوية العمل القطاعية األوىل املتعلقة بالتبادل 

والسلم،  واالستقرار  الحوار  خدمة  يف  الثقايف  والتنوع 

تم تنفيذ 80 إنجازاً من خالل محور عمل : الحوار بني 

األديان. وأتباع  والحضارات  الثقافات 

ففي إطار محور العمل األول بشأن الحوار بني الثقافات 

املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً  األديان،  وأتباع  والحضارات 

والعملية من  النظرية  السياسات واآلليات  تعزيز  حول 

أجل تفعيل الحوار بني الثقافات والتحالف بني الحضارات 

داخل الدول األعضاء وخارجها، نفذت اإليسيسكو خمسة 

املؤمترات  إنجازات، شاركت من خاللها يف عدد من   (5)

املتخصصة،  والورشات  الدستورية  واالجتامعات  الدولية  

من أهمها عقد االجتامع الثالث عرش للمجلس االستشاري 

يف  اإلسالمي  للعامل  الثقافية  االسرتاتيجية  بتنفيذ  املكلف 

الشارقة مبناسبة االحتفاء بها عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

2014. وشارك يف هذا االجتامع أعضاء املجلس من مناطق 

عمل املنظمة الثالث إضافة إىل األعضاء االستحقاقيني، وتم 

اعتامد مشاريع الوثائق التي ستعرض عىل الدورة التاسعة 

الثقافة. كام نفذت اإليسيسكو  للمؤمتر اإلسالمي لوزراء 

ورشتني متخصصتني يف املنطقة اآلسيوية، إحداهام وطنية 

حول دور الثقافة يف تعزيز السلم والتضامن، والثانية شبه 

اإلرهاب  محاربة  يف  الثقافية  القيم  دور  حول  إقليمية 

الرتبية،  دور  وتفعيل  مناقشة  أجل  من  وذلك  والعنف، 

التسامح، والتعايش  الفاعل، وتعزيز فهم معنى  والحوار 

السلمي، وكيفية متتني أوارص التضامن بني املواطنني.

وتحقيقا للنتيجة املنشودة حول تعزيز التنسيق والتشاور 

بني الهيآت الحكومية وغري الحكومية العاملة يف مجال 

األطفال  لفائدة  املوجهة  واالجتامعية  الثقافية  القضايا 

نّفذت  الوطني والدويل؛  الصعيد  واملرأة والشباب، عىل 

اإليسيسكو عرشين (20) إنجازاً، من بينها تنظيم ثالث (3) 

ندوات دولية ولقاءات واجتامعات متخصصة، واملشاركة 

يف أربع ندوات، من أهمها تنظيم االجتامع الثاين لخرباء 

يف  موحدة  إسالمية  رؤية  أجل  من  السكانية  القضايا 

الندوة  وعقد  والتنمية،  والشباب  والطفولة  املرأة  قضايا 

يف  الحضاري  البناء  يف  ودورها  الوسطية  حول  الدولية 

العامل اإلسالمي تشجيعا لقيم االعتدال والتوازن والحوار، 

ومحاربة التطرف والتعصب والطائفية. ويف نفس اإلطار 

ولذات األهداف، عقدت اإليسيسكو ورشة عمل وطنية 

يف كوناكري يف جمهورية غينيا. 

عدة  يف  اإليسيسكو  شاركت  نفسها،  للنتيجة  وتحقيقاً 

ملتقيات دولية، منها عىل سبيل املثال ال الحرص مشاركتها 

يف امللتقى الدويل ملواجهة تحديات األرسة، الذي نظمته 

رابطة املنظامت النسائية اإلسالمية العاملية يف إسطنبول 

وذلك من أجل إنضاج األفكار وتوحيد الرؤى بني الجهات 

اإلسالمية العاملة يف مجال قضايا املرأة واألرسة والطفولة. 

املرأة  وقضية  بوطالب  الهادي  عبد  ندوة  يف  وشاركت 

يف  وشاركت  الدولية.  والقوانني  الرشيعة  مقتضيات  بني 

قوانني  أجل  «من  موضوع  حول  تشاوري  درايس  لقاء 

شاركت  كام  واالستغالل».  العنف  من  املرأة  تحمي 

بهدف   ،20  + بكني  لقمة  التحضريي  جنيف  منتدى  يف 

للمرأة  الدويل  بكني  ملؤمتر  لتقدميها  بتوصيات  الخروج 

أكدت  وقد   .2015 مارس  يف  عقده  املزمع  (بكني+20)، 

اإليسيسكو، ضمن مشاركتها يف هذا املنتدى، عىل رضورة 
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املنبثقة  بالتوصيات  يتعلق  فيام  الثقايف  التنوع  احرتام 

عن اللقاءات الدولية املتعلقة بقضايا املرأة، وتطبيق ما 

يتناسب منها مع ديانات وثقافات الشعوب املعنية بها. 

ونظمت كذلك يوما دراسيا وطنيا لفائدة املرأة املقاولة 

وتفعيل ترشيعات يف مجال حقوق املرأة، وندوة لتعزيز 

املركز  مع  بالتعاون  اإلفريقية،  للمرأة  القيادي  الدور 

األفريقي للتكوين اإلداري من أجل التنمية (كافراد) يف 

املغربية. باململكة  طنجة  مدينة 

الوسائل  تعزيز  املنشودة  النتيجة  تحقيق  أجل  ومن 

واألساليب املناسبة والكفيلة بتقديم املعلومات الصحيحة 

 (6) ستة  اإليسيسكو  نفذت  اإلسالمية،  الحضارة  عن 

إنجازات من أبرزها عقد االجتامع التاسع لرؤساء املراكز 

الثقافية والجمعيات اإلسالمية يف أمريكا الالتينية والكاريبي 

اإلسالمية يف دولة  والشؤون  األوقاف  بالتعاون مع وزارة 

الكويت، يف جورج تاون عاصمة غويانا. وقد تُوَِّج االجتامع 

بانضامم هذه الجمهورية إىل عضوية اإليسيسكو. وشارك 

يف االجتامع ثالث وثالثون (33) دولة من أمريكا الالتينية 

فعاليات  االجتامع  هامش  عىل  عقدت  كام  والكاريبي. 

متنوعة من أبرزها محارضة للمدير العام لأليسيسكو يف 

جامعة غويانا حول النظام العاملي الجديد. 

دور  حول  ندوة  اإليسيسكو  عقدت  نفسه،  اإلطار  ويف 

الثقافات  الحوار بني  النساء األورومتوسطيات يف تعزيز 

 100 فيها  شاركت  باريس،  يف  الشيوخ  مجلس  مقر  يف 

املتوسط وصدر  األبيض  البحر  مشاركة من دول حوض 

باريس». «إعالن  وثيقة  عنها 

 كام عقدت اإليسيسكو االجتامع الرابع عرش للمجلس 

العامل  خارج  للمسلمني  والثقافة  والعلوم  للرتبية  األعىل 

اإلسالمي يف روما، بحضور أعضاء املجلس الذين ميثلون 

وضمن  العامل.  أنحاء  مختلف  من  دول   (10) عرش 

العام  املدير  ألقى  االجتامع،  بهذا  املرتبطة  الفعاليات 

لإليسيسكو محارضة يف مجلس الشيوخ اإليطايل بعنوان 

والتفاهم  الحضاري  للتحالف  «تعزيز   : وأوروبا  اإلسالم 

رفيعة،  وأكادميية  سياسية  شخصيات  حرضها  الديني»، 

وتم  خاللها تعيني رئيس املجلس األعىل سفري اإليسيسكو 

الثقافات. بني  للحوار 

اإليسيسكو  شاركت  نفسها،  املنشودة  النتيجة  وضمن 

اللجان  تجارب  «مقارنة  لـ  املخصص  الدويل  املؤمتر  يف 

الوطنية يف مجال تعزيز التنوع الثقايف والديني» يف فيينا 

بالتعاون مع مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز العاملي 

للحوار بني أتباع األديان والثقافات مبشاركة 30 مشاركاً 

ميثلون ثالث عرشة (13) دولة.

اإلنتاج  «تشجيع  املنشودة  النتيجة  تحقيق  أجل  ومن 

بالرتاث  والتعريف  وترجمته،  ونرشه  والفني  األديب 

الحضاري اإلسالمي من أجل تعزيز ثقافة السلم والحوار 

عرش  ثالثة  بإصدار  اإليسيسكو  قامت  الحضارات»،  بني 

(13) مؤلفاً من أهمها طباعة ونرش «مبادرة خادم الحرمني 

الرشيفني للحوار بني أتباع األديان والثقافات : املنجزات 

العربية  هي  لغات   (3) بثالث  املستقبلية»  واآلفاق 

اإلسالمي  املؤمتر  اعتمدها  التي  والفرنسية  واإلنجليزية 

السابع لوزراء الثقافة يف الجزائر عام 2011. كام قامت 

اإليسيسكو بطباعة ونرش الخطة التنفيذية ملبادرة خادم 

والثقافات  األديان  أتباع  بني  للحوار  الرشيفني  الحرمني 

املؤمتر  اعتمدها  والتي  الثالث،  املنظمة  عمل  بلغات 

اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة املنعقد يف املدينة املنورة 

عام 2014. كام أصدرت املنظمة «اإلعالن اإلسالمي حول 

الحقوق الثقافية» بلغات العمل الثالث، والذي اعتمده 

أيضاً املؤمتر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة. كام أصدرت 

اإليسيسكو «التفسري املوضوعي لحزب سبح» بالفرنسية. 

ويف مجال تأهيل قطاع املتاحف، أصدرت املنظمة مؤلفني 

إفريقيا.  املتاحف يف  يتناوالن 

 (3) ثالثة  اإليسيسكو  نّفذت  نفسها،  للنتيجة  وتحقيقاً 

إنجازات، متثلت يف طبع ونرش ثالثة كتب يف موضوعات 

مختلفة ذات صلة بهذه النتيجة، من أهمها كتاب «نوادر 

مخطوطات شنقيط».

ويف املحور نفسه وضمن الشق الثاين من النتيجة املنشودة 

املتعلق بالتعريف بالرتاث الحضاري اإلسالمي من أجل 

نفذت  الحضارات،  بني  والحوار  السلم  ثقافة  تعزيز 

مهرجان  يف  املشاركة  أهمها  أنشطة  عدة  اإليسيسكو 

فاس الدويل للثقافة الصوفية، والدورة العرشين ملهرجان 

املتواصل  اإليسيسكو  سعي  إطار  يف  العريقة  املوسيقى 
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اإلسالمي  والحضاري  الثقايف  الرتاث  مظاهر  تشجيع  إىل 

يف خدمة الحوار والسلم، كام شاركت يف تنظيم الدورة 

الكالسيكية  للموسيقى  العاملي  كائنات  ملهرجان  الثالثة 

من  أذربيجان،  جمهورية  يف  باكو  مدينة  يف  للشباب، 

وصقل  الشباب  بني  والتسامح  السالم  قيم  نرش  أجل 

مهاراتهم وملكاتهم اإلبداعية. ويف السياق نفسه وضمن 

تشجيع الباحثني املتخصصني يف االستفادة من منشوراتها، 

أصدرت االيسيسكو «دليل األجناس الصحفية» باللغتني 

والفرنسية. اإلنجليزية 

والتعددية  الثقايف  التنّوع  الثاين:  العمل  محور  إطار  ويف 

«تطوير  املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً  واملذهبية،  اللغوية 

الثقايف  والتواصل  التبادل  وبرامج  الثقافية  السياسات 

مبدينة  االحتفاء  تم  املشرتك»،  والعيش  الحوار  لتيسري 

واغادوغو، عاصمًة للثقافة اإلسالمية، عن املنطقة اإلفريقية 

لعام 2014، كام نظمت «أيام األبواب املفتوحة»، وندوة 

تسليم  عن  فضالً  دكوري،  الله  عبد  فودي  الشيخ  حول 

املناسبة. بهذه  اإليسيسكو  العديد من جوائز 

اإلسالمية،  للثقافة  عاصمة  بالشارقة،  االحتفاء  تم  كام 

الشبيك  الربط  وتم   ،2014 لعام  العربية  املنطقة  عن 

الرسمي  اإليسيسكو  مبوقع  الشارقة  ملتاحف  اإللكرتوين 

اإليسيسكو  توزيع جوائز  اإلنرتنت، فضال عن  يف شبكة 

وأفضل  والفنانني،  واألساتذة  الطالب  من  للمبدعني 

بأحد  واالحتفاء  الشارقة،  يف  التقليدية  الصناعات 

أحمد  البحار  (عامل  الشارقة  يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم 

للرتاث  املفتوحة  األيام  تنظيم  إىل  باإلضافة  ماجد)،  بن 

اإلسالمي بالشارقة يومي 6 و7 نوفمرب 2014م. وكذلك 

عن  اإلسالمية،  للثقافة  عاصمة  ببشكيك،  االحتفاء  تم 

.2014 لعام  اآلسيوية  املنطقة 

بني  التقريب  تفعيل  حول  املنشودة  للنتيجة  وتحقيقا 

الدول  يف  والسلم  الحوار  لتعزيز  اإلسالمية  املذاهب 

أهمها  من  إنجازات،  ثالثة  اإليسيسكو  نفذت  األعضاء، 

الدليل  مضامني  «تفعيل  حول  إقليمية  ورشة  عقد 

اإلسالمية  املذاهب  بني  التقريب  حول  االسرتشادي 

بياتيغورسك  مدينة  يف  اآلخر»  مع  والتسامح  والحوار 

املفكرين والعلامء  االتحادية، حرضها نخبة من  بروسيا 

املهتمني بالتقريب بني املذاهب اإلسالمية وفكر  الحوار 

واإلسالمية  العربية  الدول  من  عدد  من  والتعايش 

وممثيل  االتحادية  روسيا  يف  اإلسالمية  والجمهوريات 

الحكومة الروسية، حيث تم مناقشة الدليل االسرتشادي 

الصادر عن اإليسيسكو يف تفعيل التقريب بني املذاهب 

وبحث  اآلخر  مع  مضامينه  تفعيل  وآفاق  اإلسالمية 

الدليل والدعوة لرتجمته  الوسائل املمكنة لذلك، وإثراء 

إىل اللغتني اإلنجليزية والفرنسية. كام تم إصدار كتابني 

املدرسية  للمقررات  أساسا  موجهة  التقريب  كتب  من 

الصور  للمساهمة يف معالجة  الديني،  التوجيه  ومناهج 

السلبية عن املذاهب اإلسالمية وتفعيال مليثاق الثوابت 

األعىل  املجلس  اجتامع  يف  اإليسيسكو  عن  الصادر 

للتقريب بني املذاهب سنة 2012، وهذان الكتابان هام: 

املذاهب اإلسالمية، وأمري  السنة دعاة تقريب بني  أهل 

املؤمنني عمر بن الخطاب وعالقته بأهل البيت.  كام  تم 

إصدار العدد الثاين من مجلة آفاق التقريب واملتضمن 

وآليات  التقريب  حول  املهمة  البحوث  من  مجموعة 

تفعيل الوحدة اإلسالمية وكيفية معالجة الصور السلبية 

العام  للمدير  كلمة  تصدرتها  اإلسالمية،  املذاهب  عن 

املذاهب  بني  للتقريب  السادس  املؤمتر  يف  لإليسيسكو 

اإلسالمية، وهي مجلة محكمة دولية تصدر عن املجلس 

اإلسالمية.  املذاهب  بني  للتقريب  األعىل 

القرآين  الحرف  جعل  حول  املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً 

اللغوي  التنوع  عىل  للمحافظة  فاعلة  أداة  املنمط 

والتواصل الحضاري وتعزيز الهوية الثقافية والحضارية 

عرش  سبعة  اإليسيسكو  نفذت  اإلسالمية،  للشعوب 

كتابة  عىل  تدريبية  دورات  عقد  منها  إنجازاً،   (17)

بالحرف  التعليمية  الكتب  وإعداد  املحلية  اللغات 

حوسبة  يف  العايل  الدبلوم  وإنشاء  املحوسب  القرآين 

الخاصة  الدراسية  املقررات  وإصدار  القرآين،  الحرف 

بالدبلوم العايل واملاجستري والدبلوم الوسيط، كام قامت 

اإليسيسكو  بإصدار خمسة (5) كتب تعليمية لخمس 

معاجم  وإصدار  وطباعة  وترجمة  افريقية،  لغات   (5)

الشافعي،  والفقه  املاليك  الفقه  يف  تراثية  وكتب  ثنائية 

من  الثانية  الطبعة  إصدار  عن  فضال  النبوية،  والسرية 
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«جزء  الكريم  القرآن  من  الثالثني  الجزء  معاين  ترجمة 

الثانية  والطبعة  إفريقية.  لغات   (10) عرش  إىل  عم» 

من ترجمة كتاب سرية خاتم النبيني إىل ست (6) لغات 

إفريقية، والطبعة الثانية من ترجمة كتاب األخرضي إىل 

ست (6) لغات إفريقية. كام متت طباعة وإصدار الطبعة 

وكتاب  النووية»  «األربعون  كتاب  ترجمة  من  األوىل 

كل  والعمرة»،  الحج  «مناسك  وكتاب  املسلم»  «حصن 

منها إىل أربع (4) لغات إفريقية. وقد بلغ عدد الكتب 

التي تّم إعدادها وترجمتها وإصدارها وإعادة إصدارها 

أربعة وأربعني (44) كتاباً، تحمل ثالثة عرش (13) عنواناً، 

شملت أربع عرشة (14) لغة هي السواحيلية والقمرية 

واليوروبا  والفوالين  والهوسا  والبجاوية  والصومالية 

واللوغندة  واملاندنكو  والسنغاي  والولوف  والصوصو 

ماليو. والبهاسا  عامر  وبني 
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عقد املؤمتر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة (املدينة 
يناير   23-21 السعودية،  العربية  اململكة  املنورة، 
2014)، بالتعاون مع وزارة الثقافة واإلعالم يف اململكة 
يف  األعضاء  الدول  فيه  وشارك  السعودية،  العربية 
املنظامت  من  ومجموعة  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 

واإلقليمية. الدولية  والهيئات 

الثقافة يف تعزيز  عقد ورشة عمل وطنية حول دور 
 ،2014 يونيو   19-17 الفرتة  خالل  والتضامن  السلم 
بنغالديش. شارك يف هذه  بجمهورية  داكا  مدينة  يف 
وتم  وخبرية،  خبرياً   (34) وثالثون  أربعة  الورشة 
وتعزيز  الفاعل  والحوار  الرتبية  دور  مناقشة  خاللها 
فهم معنى التسامح والتعايش السلمي وكيفية متتني 

املواطنني.  بني  التضامن  أوارص 

االستشاري  للمجلس  عرش  الثالث  االجتامع  عقد 
املكلف بتنفيذ االسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي 
 13-12 املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  (الشارقة، 
نوفمرب 2014)، بالتعاون مع دائرة الثقافة واإلعالم يف 
حكومة الشارقة، مبناسبة االحتفاء بها عاصمة للثقافة 
التالية  الدول  االجتامع  يف  وشارك   .2014 اإلسالمية 
سلطنة عامن، جمهورية مرص   : املجلس  يف  األعضاء 
أذربيجان،  جمهورية  التونسية،  الجمهورية  العربية، 
بوركينا  أندونيسيا،  جمهورية  قريغيزستان،  جمهورية 
إىل  إضافة  النيجر،  جمهورية  بنني،  جمهورية  فاسو، 
األعضاء االستحقاقيني وهم : اململكة العربية السعودية 
(رئيس املؤمتر الثامن ومقر منظمة التعاون اإلسالمي)، 

السنغال (رئيس اللجنة الدامئة لإلعالم والشؤون الثقافية:  

الكومياك)، اململكة املغربية (مقر منظمة اإليسيسكو، 

املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة)، اإلمارات 

العربية املتحدة مستضيفة االجتامع.

إنشاء كريس عبد الهادي بوطالب للفكر اإلسالمي (فاس، 

طول العام، 2014) بالتعاون مع جامعة سيدي محمد 

بن عبد الله يف فاس، واتحاد جامعات العامل اإلسالمي.

املشاركة يف املنتدى الحادي عرش للتعاون الكوري مع 

ديسمرب   21-20 األردن،  (عامن،  األوسط  الرشق  دول 

والجمعية  للسالم  جيجو  معهد  مع  بالتعاون   (2014

الجنوبية. كوريا  يف  الخارجية  ووزارة  الكورية،  العربية 
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األرسة  تحديات  ملواجهة  الدويل  امللتقى  يف  املشاركة 

النسائية  للمنظامت  العاملية  الرابطة  نظمته  الذي 

اإلسالمية يف إسطنبول برتكيا يوم 8 يناير 2014. شارك 

يف هذه امللتقى الدويل مائة وعرشون (120) مشاركا 

ومشاركة من الهيئات العلمية املختلفة، من مجامع 

فقهية، واتحادات وروابط إسالمية، وعلامء ومفكرين، 

باإلضافة  واإلسالمية  العربية  الدول  من  وأكادمييني، 

الخارج  يف  املقيمة  العربية  الجالية  ممثيل  بعض  إىل 

األرسة. بقضايا  املهتمني 

املشاركة يف احتفالية املعهد املليك للثقافة األمازيغية 

باليوم العاملي للغة األم، الذي يصادف يوم 21 فرباير 
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من كل سنة، الرباط ،21 فرباير 2014، بالتعاون مع 

مع مكتب اليونسكو اإلقليمي بالرباط ووزارة الثقافة 

املغربية وكلية علوم الرتبية بجامعة محمد الخامس 

يف الرباط.

تنظيم ورشة وطنية حول دور املرأة يف تنمية املعارف 

ديفوار، خالل  بالكوت  أبيدجان  مدينة  التقليدية يف 

الفرتة 24- 26 فرباير 2014. ونظمت هذه الورشة يف 

وبناء  ومتكينها  املرأة  بقضايا  اإليسيسكو  عناية  إطار 

وأربعون  خمس  الورشة  هذه  يف  وشارك  قدراتها. 

ديفوار. الكوت  مناطق  خبرية من مختلف 

تنظيم يوم درايس وطني لفائدة املرأة املقاولة وتفعيل 

أبيدجان  ترشيعات يف مجال حقوق املرأة يف مدينة 

يف كوت ديفوار يوم 27 فرباير 2014، استفادت منه 

كوت  مناطق  من  مشاركة   (45) وأربعون  خمس 

ديفوار املختلفة. ويدخل هذا اليوم يف إطار اهتامم 

الرتكيز  عرب  قدراتها  وبناء  املرأة  بتمكني  اإليسيسكو 

االجتامعي. النوع  مقاربة  إدماج  أهمية  عىل 

املشاركة يف ندوة عبد الهادي بوطالب وقضية املرأة 

الدار  يف  الدولية  والقوانني  الرشيعة  مقتضيات  بني 

البيضاء، اململكة املغربية يوم 8 مارس 2014. وشارك 

يف هذه الندوة مائتا (200) متخصص يف قضايا املرأة 

وبخاصة ممثيل املنظامت الدولية وهيئات املجتمع 

باليوم  االحتفاء  إطار  املغربية، يف  اململكة  املدين يف 

العاملي للمرأة.

االجتامعي  «السلم  حول  وطنية  عمل  ورشة  عقد 

والعدالة والَحوكمة الدميقراطية يف غينيا»، كوناكري، 

يف الفرتة من 17 إىل 19 مارس 2014. 

املشاركة يف تنظيم الندوة اإلفريقية لتمكني القيادات 

النسوية، بالتعاون مع املركز اإلفريقي للتكوين اإلداري 

من أجل التنمية (كافراد)،  خالل الفرتة 17-19 مارس 

2014 يف مدينة طنجة يف اململكة املغربية. وقد شارك 

الندوة واستفاد منها خمسة وأربعون باحثاً  يف هذه 

فاسو،  وبوركينا  القمر،  وجزر  املغرب،  من  وباحثة، 

والكامريون.  وأوغندا،  والكونغو، 

املشاركة يف لقاء درايس تشاوري حول موضوع «من 

واالستغالل»،  العنف  من  املرأة  تحمي  قوانني  أجل 

الذي نظمه منتدى الزهراء للمرأة املغربية بالتعاون 

واالجتامعية،  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  مع 

املغربية،  اململكة  بالرباط يف  الخامس،  جامعةمحمد 

اللقاء  هذا  يف  شارك  وقد   .2014 مارس   27 يوم 

املختصني. واألساتذة  الخرباء  من  عدد  التشاوري 

املشاركة يف الندوة الدولية حول «مناهج البحث يف 

العلوم اإلسالمية والواقع املعارص»، مقر مؤسسة دار 

الحديث الحسنية، الرباط، 2ـ3 أبريل 2014، مبشاركة 

وأساتذة  واملفكرين  العلامء  من  خبريا   (40) أربعني 

الثقافية  املؤسسات  من  عدد  ومسؤويل  الجامعات 

العربية واإلسالمية. الدول  والفكرية، يف عدد من 

املشاركة يف عقد دورة تدريبية إلدارة وتنظيم العمل 

 10-3 األردن،  (عامن،  املتطوعني،  ودعم  الكشفي 

أبريل 2014) بالتعاون مع املنظمة الكشفية العربية، 

القيادات  من  شابا  ستون  منها  واستفاد  فيها  شارك 

العربية. والرتبوية  الكشفية 

البناء  يف  ودورها  «الوسطية  الدولية  الندوة  تنظيم 

الحضاري»، عامن، اململكة األردنية الهاشمية، 29-28 

للرتبية  العربية  املنظمة  مع  بالتعاون   ،2014 أبريل 

والثقافة والعلومـ  ألكسوـ واملنتدى العاملي للوسطية. 

مبشاركة ثالثني (30) من العلامء واملفكرين وأساتذة 

من  وفكرية،  ثقافية  مؤسسات  ورؤساء  الجامعات 

إحدى عرشة (11) دولة عربية وإسالمية وغربية.

الشبايب  الدويل  اللقاء  وتنظيم  عقد  يف  املشاركة 

الحضارات،  وتعاون  الثقافات  لتبادل  عرش  السابع 

(28 أغسطس - 6 سبتمرب 2014، القاهرة) بالتعاون 

اللقاء  يف  وشارك  العربية،  الكشفية  املنظمة  مع 

من  شاباً  سبعني  عن  يزيد  ما  فعالياته  من  واستفاد 

العربية. الكشفية  القيادات 

معايري  تطوير  إقليمية حول  ورشة عمل  املشاركة يف 

القاهرة،  اإلنسان،  حقوق  تعليم  لربامج  الجودة 

سبتمرب   02 ـ  أغسطس   31 العربية،  مرص  جمهورية 
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لجنوب  املتحدة  األمم  مكتب  نظمها  والتي    ،2014

يف  والتوثيق  للتدريب  العربية  واملنطقة  آسيا  غرب 

خبريا   (40) أربعني  مبشاركة  اإلنسان.  حقوق  مجال 

وأساتذة  والبيداغوجيا  الرتبية  مناهج  مسؤويل  من 

عربية. دولة   (15) عرشة  خمس  من  الجامعات، 

من  السكانية:  القضايا  لخرباء  الثاين  االجتامع  عقد 

األردنية  اململكة  عامن،  موحدة،  إسالمية  رؤية  أجل 

الهاشمية، 16ـ17 سبتمرب 2014، بالتعاون مع املنتدى 

العاملي للوسطية، ومؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي 

خبريا؛  وعرشون  أربعة  فيه  شارك  وقد  لندن.  يف 

واملفكرين،  الرشيعة،  وفقهاء  القانون،  فقهاء  من 

القضايا  العليا يف  واملتخصصني يف الدميغرافيا، واألطر 

من ست عرشة  اإلعالم،  ورجال  وبرملانيني  السكانية، 

وغربية. وإسالمية  عربية  دولة   (16)

املؤسسات  «دور  حول  الدولية  الندوة  يف  املشاركة 

الرتبوية والثقافية يف تعزيز منظومة القيم»، الرباط، 

يف  البحث  فريق  تنظيم  من   ،2014 سبتمرب  20ـ21 

الفكر اإلسالمي وفن الخطاب بكلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، واملنتدى 

العاملي للوسطية، ومركز املهدي بن عبود للدراسات 

اإلسالمي.  للفكر  العاملي  واملعهد  واإلعالم،  والبحوث 

شارك فيها ثالثون (30) خبريا من املفكرين والعلامء 

يف  العليا  الدراسات  ومسؤويل  الجامعات  وأساتذة 

مختلف  يف  العليا  الدراسات  وطلبة  الجامعات، 

والعلمية.   اإلنسانية  الشعب 

الثقافية  األدوار  تفعيل  حول  إقليمي  اجتامع  عقد 

العريب،  العامل  يف  والسلم  الحوار  لتعزيز  للشباب 

(14-16 أكتوبر 2014، تونس)  بالتعاون مع املنظمة 

واللجنة  (ألكسو)  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

الوطنية التونسية للرتبية والعلم والثقافة، وشارك يف 

هذا االجتامع اثنا عرش شاباً من القيادات الشبابية يف 

اإليسيسكو.  يف  األعضاء  العربية  الدول 

عقد امللتقى العلمي الدويل حول «أثر اإلرهاب عىل 

لإليسيسكو،  الدائم  (املقر  الدوليني»  والسلم  األمن 

اإليسيسكو  بني  بالتعاون   (2014 أكتوبر   15-14

اململكة  يف  األمنية  للعلوم  العربية  نايف  وجامعة 

اإلسالمي،  العامل  جامعات  واتحاد  السعودية  العربية 

يف  املختصني  والخرباء  املفكرين  من  عدد  مبشاركة 

العدل والداخلية  الدراسات األمنية، وممثيل وزارات 

العربية. الدول  من  عدد  يف  واإلعالم 

بيجني  لقمة  التحضريي  جنيف  منتدى  يف  املشاركة 

املتحدة يف جنيف  األمم  الذي نظم يف قرص   ،20  +

من 3 إىل 5 نوفمرب 2014، بهدف الخروج بتوصيات 

(بكني+20)،  للمرأة  الدويل  بكني  ملؤمتر  لتقدميها 

املنتدى  استعرض هذا  وقد   .2015 املزمع عقده يف 

املنجزات التي تحققت عىل مدى عرشين سنة منذ 

العاملي  املؤمتر  عن  انبثق  الذي  للمرأة،  بكني  إعالن 

خالل  الصني،  بكني-  يف  نظم  الذي  للمرأة  الرابع 

 .1995 سبتمرب   15-4 الفرتة 

العامل  إعداد دراسة حول ظاهرة تشغيل األطفال يف 

اإلسالمي وسبل التصدي لها، (مقر اإليسيسكو، 2014).

لحقوق  العاملي  للمنتدى  الثانية  الدورة  يف  املشاركة 

نوفمرب   30-27 املغربية،  اململكة  (مراكش،  اإلنسان 

2014) الذي عقده املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

عن  يزيد  ما  أعامله  يف  وشارك  املغربية،  اململكة  يف 

ستة آالف فاعل حقوقي ميثلون 94 دولة من مختلف 

املنظامت  من  العديد  إىل  وينتمون  العامل،  أنحاء 

واإلقليمية. الدولية  والوكاالت  والهيئات 

�£���QO�� ����Q��� �$�$�, �a 4.1.3 �e���<�� �>�%<��
�e��M���`N�"�"+���2��������r��
%����;&����#Q�<��

m��4Q(�

a�2�6�>�(�

الثقافية  املراكز  لرؤساء  التاسع  االجتامع  عقد 

والكاريبي  الالتينية  أمريكا  يف  اإلسالمية  والجمعيات 

بالتعاون   ،(2014 فرباير   11-9 غويانا  تاون،  (جورج 

دولة  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع 

ألمريكا  اإلسالمية  املنظمة  مع  وبالتنسيق  الكويت، 
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يف  املركزية  اإلسالمية  واملنظمة  والكاريبي،  الالتينية 

غويانا، مبشاركة رؤساء املراكز الثقافية من : األرجنتني 

وفنزويال،  والبريو،  واملكسيك،  واإلكوادور،  وغويانا، 

وكوستاريكا،  وكولومبيا،  وبورتوريكو،  والشييل، 

والجزر  والباربدوس،  وترينداد-توباغو،  وجامايكا، 

والدومينيك،  وغرانادا،  باربودا،  وأنتيغوا  العذراء، 

وتريك  واملارتينيك،  مرتني،  وسان  الكاميان،  وجزر 
وغويانا  والباهاماس،  وسورينام،  وبرمودا،  كايكوس، 
وزارة  عن  وفود  االجتامع  يف  شارك  كام  الفرنسية.  
الكويت،  دولة  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 
للتنمية.  اإلسالمي  والبنك  اإلسالمي،  التعاون  ومنظمة 

املخصص «ملقارنة تجارب  الدويل  املؤمتر  املشاركة يف 
اللجان الوطنية يف مجال تعزيز التنوع الثقايف والديني» 
مع  بالتعاون   ،(2014 مايو   31-28 النمسا،  (فيينا، 
للحوار  العاملي  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  مركز 
من  وفود  ومشاركة  والثقافات،  األديان  أتباع  بني 
الكيبك  وإقليم  وبلجيكا،  وإسبانيا،  والرنويج،  النمسا، 
وسنغافورة،  والهند،  ونيوزيلندة،  وأسرتاليا،  كندا،  يف 
مع  وباملوازاة  وفرنسا.  وبريطانيا،  واملغرب،  وماليزيا، 
هذا االجتامع، ألقى املدير العام لإليسيسكو محارضة 
يف مجلس الشيوخ اإليطايل بعنوان «اإلسالم وأوروبا : 
تعزيٌز للتحالف الحضاري والتفاهم الديني» (روما، 15 
سبتمرب 2014)، مبشاركة شخصيات سياسية وأكادميية 
إيطالية كبرية، وحضور حوايل مائتي (200) شخص من 

واإلعالميني. والباحثني  واألكادمييني  الربملانيني 

للرتبية  األعىل  للمجلس  عرش  الرابع  االجتامع  عقد 
اإلسالمي  العامل  خارج  للمسلمني  والثقافة  والعلوم 
تعيني  وتم   .(2014 سبتمرب   16-15 إيطاليا،  (روما، 
رئيس املجلس األعىل بهذه املناسبة سفرياً لإليسيسكو 
الدينية  الجمعية  بالتعاون مع  الثقافات،  بني  للحوار 
اإليطالية (الكورييس)، ومشاركة أعضاء املجلس من: 
وألبانيا  وإنجلرتا  وإسبانيا  وسويرسا  وفرنسا  إيطاليا 

وسنغافورة. وروسيا  والربازيل  واألرجنتني 

يف  األورومتوسطيات  النساء  دور  حول  ندوة  عقد 
تعزيز الحوار بني الثقافات (مجلس الشيوخ الفرنيس، 

باريس- فرنسا 7 أكتوبر 2014) بالتعاون مع جمعية 
 (100) مائة  الندوة  يف  وشارك  عربيات،  إعالميات 
مشارك من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا واليونان وإيطاليا 
ولبنان وفلسطني وتونس.  والربتغال، واملغرب ومرص 
الدولية. املنظامت والهيئات  باإلضافة إىل مجموعة من 

عقد دورة تدريبية لتفعيل دور الشباب العريب املقيم 

(لندن،  اآلخر.  مع  الحوار  ثقافة  إرساء  الخارج يف  يف 
بالتعاون   (2014 ديسمرب   18-17 املتحدة  اململكة 
اإلسالمي  الثقايف  املركز  مع  وبالتنسيق  األلكسو،  مع 
يف لندن، شارك فيها ثالثون (30) شاباً من القيادات 

الخارج. يف  الشبابية 

لتنفيذ  اإلسالمي  العامل  خارج  ثقافية  مراكز  دعم 
اسرتاتيجية العمل الثقايف اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي 
(طول العام، أمريكا الالتينية 2014)، بالتعاون مع وزارة 

الكويت. األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة 
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الدويل  فاس  ملهرجان  الثامنة  الدورة  يف  املشاركة 
املغربية  اململكة  الصوفية يف مدينة فاس يف  للثقافة 
خالل الفرتة 12 – 18 أبريل 2014. وشارك يف هذه 
أعضاء  من  وعدد  دولة،   (60) ستني  ممثلو  الدورة 
املغربية،  اململكة  يف  املعتمد  الدبلومايس  السلك 

الدولية.   املنظامت  بعض  وممثلو 

كائنات  ملهرجان  الثالثة  الدورة  تنظيم  يف  املشاركة 

مدينة  يف  للشباب  الكالسيكية  للموسيقى  العاملي 

 26  –  23 الفرتة  خالل  أذربيجان  جمهورية  يف  باكو 

والسياحة  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون   ،2014 أبريل 

يف  كائنات  ومركز  الفنون  وأكادميية  أذربيجان  يف 

مثاين  من  شباب  فيه  شارك  أذربيجان؛  جمهورية 

كازاخستان،  تركيا،  إندونيسيا،  أذربيجان،   : دول هي 

قرقزستان.  روسيا،  املغرب،  الكويت، 
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املشاركة يف الدورة العرشين ملهرجان فاس للموسيقى 

العريقة، فاس، اململكة املغربية من 13 اىل 21 يونيو 

                                                             .2014

طباعة ونرش مبادرة خادم الحرمني الرشيفني للحوار 

واآلفاق  املنجزات  والثقافات:  األديان  أتباع  بني 

واإلنجليزية  العربية  الثالث  باللغات  املستقبلية، 

السابع  اإلسالمي  املؤمتر  اعتمدها  التي  والفرنسية، 

.(2011 ديسمرب  (الجزائر،  الثقافة  لوزراء 

الحرمني  التنفيذية ملبادرة خادم  الخطة  طباعة ونرش 

الرشيفني للحوار بني أتباع األديان والثقافات : املنجزات 

واآلفاق املستقبلية، باللغات الثالث العربية واإلنجليزية 

والفرنسية، التي اعتمدها املؤمتر اإلسالمي الثامن لوزراء 

الثقافة (املدينة املنورة 21-23 يناير 2014).

طباعة ونرش اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية 

والفرنسية،  واإلنجليزية  العربية  الثالث  باللغات 

الثقافة  الثامن لوزراء  الذي اعتمده املؤمتر اإلسالمي 

.(2014 يناير   23-21 املنورة  (املدينة 

طباعة ونرش التفسري املوضوعي «لحزب سبح» باللغة 

الفرنسية (املقر، طول العام).

طباعة ونرش كتاب « دليل نوادر مخطوطات شنقيط»، 

إرشاف اإليسيسكو وجامعة شنقيط العرصية.

طباعة ونرش كتاب «اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم»، 
وهو أعامل الندوة الدولية الرابعة حول اإلعجاز العددي 

يف القرآن الكريم (الرباط، 16 و17 أكتوبر 2010).

طباعة ونرش كتاب «اإلسالم واألزمنة الحديثة»، تأليف 
الدكتور هادي حسن حمودي.

التنشيط  «منهاج  بعنوان  كتاب  ونرش  طباعة 
توري. الله  عبد  للدكتور  املتاحف»  لفائدة  البيداغوجي 

طباعة ونرش كتاب «منهاج تدبري املتاحف اإلفريقية» 
للسيدة الشاذلية عنايب.

عبد  ملؤلفه  الصحفية»  األجناس  «دليل  ونرش  طباعة 

لتمكني  اإلنجليزية والفرنسية  باللغتني  الرامي  الوهاب 

من  األعضاء  الدول  يف  اإلعالم  مجال  يف  املتخصصني 

االستفادة من التقنيات الحديثة يف مجال اإلعالم والتواصل.



90

a��2�� ������IIb
�;?b�� �
�]$���%%
1��*�� �+��2���^�%%�*��

�*��#%���f��	����.�
/���2�Q��'���	���,�a 4.2.1�>�%<��
�������������������k'�%��U�
/����u��%���

a�2�6�>�(�

عقد االجتامع التنسيقي للتحضري الحتفالية بيشكيك 
املنطقة  عن  2014م،  لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة 
 29  -  28 قريغزستان:  جمهورية  (بيشكيك،  اآلسيوية، 
والسياحة  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  2014م)،  يناير 

قريغزستان. جمهورية  يف  واملعلومات 

اختتام فعاليات احتفالية غزين عاصمة الثقافة اإلسالمية 
لعام 2013م، عن املنطقة اآلسيوية، غزين، أفغانستان : 
23 فرباير 2014)، وتم يف هذا الحفل توزيع الجوائز 
مبشاركة وزير الثقافة يف جمهورية أفغانستان اإلسالمية.

الثقافة  عاصمة  الشارقة  احتفالية  فعاليات  إطالق 
العربية  اإلمارات  (الشارقة،   ،2014 لعام  اإلسالمية 
املتحدة: 26 مارس 2014م)، برئاسة سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 
العام لإليسيسكو وبحضور  املدير  الشارقة، ومبشاركة 
والضيوف  والوزراء  الشيوخ  السمو  أصحاب  عدد من 
وكبار الشخصيات واإلعالميني من مختلف بلدان العامل . 

الربط الشبيك اإللكرتوين ملتاحف الشارقة مبوقع اإليسيسكو 
الرسمي يف شبكة اإلنرتنت، (املقر،  أبريل 2014). 

قطاع  يف  العاملني  لتأهيل  إقليمي  اجتامع  عقد 
تونس)   ،2014 مايو   15-13) الثقافية،  السياحة 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية التونسية للرتبية والعلم 
من  متخصصاً  خبرياً  عرش  ثالثة  ومبشاركة  والثقافة، 

اإليسيسكو. يف  األعضاء  العربية  الدول 

الثقافة  عاصمة  بيشكيك  احتفالية  فعاليات  إطالق 
اإلسالمية لعام 2014م، عن املنطقة اآلسيوية، (بيشكيك، 

جمهورية قريغزستان : 20 مايو 2014م)، مبشاركة املدير 
العام لإليسيسكو.

الثقافة  عاصمة  واغادوغو  احتفالية  فعاليات  إطالق 
اإلسالمية لعام 2014 عن املنطقة اإلفريقية، (واغادوغو، 
رئيس  مبشاركة  2014م)،  يونيو   28 فاسو:  بوركينا 

لإليسيسكو. العام  واملدير  فاسو،  بوركينا  الوزراء يف 

للرتاث  املفتوحة  األبواب  أيام  لتنظيم  الدعم  تقديم 
اإلسالمي يف واغادوغو، عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 

2014 عن املنطقة اإلفريقية.

بوركينا  يف  اإلسالم  حول  وطنية  «ندوة  تنظيم 
فاسو:  حياة الشيخ فودي عبد الله دوكوري وتراثه 
العلمي»، يومي 1 و2 يوليو 2014، يف واغادوغو، يف 
اإلسالمية. للثقافة  عاصمةً  بواغادوغو  االحتفال  إطار 

منح جوائز اإليسيسكو للمبدعني من الطالب واألساتذة 
والفنانني وأفضل الصناعات التقليدية، مبناسبة اختتام 

احتفالية واغادوغو عاصمًة للثقافة اإلسالمية.

دعم تنظيم املؤمتر العلمي األول حول تنمية السياحة 
أكتوبر   20-18) اإليرانية،  اإلسالمية  الجمهورية  يف 
2014،مشهد، إيران) بالتعاون مع املركز األكادميي للرتبية  
والثقافة والبحوث يف طهران (معهد البحوث السياحية) 
وشارك يف املؤمتر عدد من املتخصصني يف مجال تنمية 
السياحة وتطويرها من داخل إيران وبعض الدول األعضاء.

عقد االجتامع التنسيقي للتحضري الحتفالية أملاتا عاصمة 
الثقافة اإلسالمية لعام 2015م، عن املنطقة اآلسيوية، 

(أملاتا، جمهورية كازاخستان : 4 نوفمرب 2014م).

الطالب  من  للمبدعني  اإليسيسكو  جوائز  توزيع 
يف  التقليدية  الصناعات  وأفضل  والفنانني،  واألساتذة 
الشارقة، ( الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة: 6 
لإليسيسكو.   العام  املدير  ومبشاركة  2014م)،  نوفمرب 
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االحتفاء بعامل البحار أحمد بن ماجد٫ بوصفه أحد أعالم 
الفكر اإلسالمي، (الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة: 
ـ 7 نوفمرب 2014م)، ومبشاركة املدير العام لإليسيسكو.    6

تنظيم األيام املفتوحة للرتاث اإلسالمي يف الشارقة (الشارقة، 
دولة اإلمارات العربية املتحدة: 6ـ  7 نوفمرب 2014م). 

نزوى  الحتفالية  للتحضري  التنسيقي  االجتامع  عقد 
املنطقة  لعام 2015م، عن  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة 
 : املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  (الشارقة،  العربية، 

2014م). نوفمرب   11

�£V�:�� �o� �£�	
%�� ����;, �a 4.2.2 �e���<�� �>�%<��
aL�MNO� �*���� �U �r�'��� ������ �$�$�%� ���4Q(�

a�2�6�>�(�

الدليل  مضامني  «تفعيل  حول  إقليمية  ورشة  عقد 
اإلسالمية  املذاهب  بني  التقريب  حول  االسرتشادي 
روسيا  بياتيغورسك،  اآلخر»،  مع  والتسامح  والحوار 
اإلدارة  مع  بالتعاون   .2014 يونيو   19-17 االتحادية، 
الدينية إلقليم استافروبيل، روسيا االتحادية، واملنتدى 
يف  مندوب   (100) مائة  مبشاركة  للوسطية.  العاملي 
الجلسة االفتتاحية، وعرشين (20) مشاركا يف الجلسات 
العلمية ميثلون سبع (07) دول عربية وإسالمية وغربية، 

الرويس. االتحاد  يف  الجمهوريات  من  وعدد 

إصدار كتاب : أهل السنة دعاة تقريب بني املذاهب 
اإلسالمية.

إصدار كتاب : أمري املؤمنني عمر بن الخطاب وعالقته 
بأهل البيت.
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عقد دورة تدريبية للمرشفني عىل الدورات التدريبية 
منظمة  مع  بالتعاون  القرآين،  الحرف  يف  املستمرة 

الدعوة اإلسالمية وجامعة إفريقيا العاملية، الخرطوم، 
فيها  شارك   .2014 يونيو   11-2 السودان،  جمهورية 
ثالثة عرش (13) أستاذاً جامعياً من السودان وتشاد 

وماليزيا. والنيجر  ونيجرييا  وغينيا 

بالحروف  الكتابة  اإلقليمي حول  املؤمتر  يف  املشاركة 
العربية  اللغة  كلية  رحاب  يف  انعقد  الذي  العربية، 
عيل  الرشيف  السلطان  بجامعة  اإلسالمية  والحضارة 
-17 من  الفرتة  يف  السالم،  دار  بربوناي  اإلسالمية،  
وأساتذة  خرباء  املؤمتر  وحرض   .2014 سبتمرب   18
جامعات ينتمون لكل من بروناي دار السالم وماليزيا 

والصني. وباكستان  وأندونيسيا 

الحرف  حوسبة  مرشوع  حول  للخرباء  اجتامع  عقد 
يف  اإلفريقية،  الشعوب  لغات  لكتابة  القرآين 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  مقر 
 .2014 سبتمرب   30 يوم  الرباط،  يف  -إيسيسكو- 
وشارك يف هذا االجتامع عدد من املسؤولني والخرباء 
كتابة  ومركز  اإليسيسكو  من  املوضوع  يف  املختصني 
يف  العاملية  إفريقيا  بجامعة  القرآين  بالحرف  اللغات 

الحوسبة. لبحوث  قطر  ومعهد  السودان، 

العام  التعليم  ملعلمي  مستمرة  تدريبية  دورة  عقد 
الحاسوب  استعامل  عىل  للتدريب  األمية  ومحو 
املنمط،  القرآين  بالحرف  املحلية  اللغات  كتابة  يف 
بالتعاون مع اتحاد جامعات العامل اإلسالمي والجامعة 
القرآين.  الحرف  كريس  إطار  ويف  النيجر  يف  اإلسالمية 
نيامي، جمهورية النيجر : 3 نوفمرب 2014-31 يوليو 

متدربا.  262 فيها  شارك   ،2015

املشاركة يف اليوم العاملي للغة العربية، الذي يصادف  
السنة  هذه  واملخصص  عام،  كل  من  ديسمرب   18
2014، ملحور الحرف العريب وعالقته باللغات األخرى. 
واملنشورات  للكتب  مبعرض  اإليسيسكو  شاركت 
العريب. بالحرف  املكتوبة  باللغات اإلفريقية  الصادرة 
الحرف  مرشوع  يف  جهودها  حول  ورقة  قدمت  كام 
القرآين عىل مدى ربع قرن. باريس، 18 ديسمرب 2014.

إنشاء الدبلوم العايل (فوق الجامعي) يف حوسبة الحرف 
القرآين وإعداد املواد التعليمية بطريقة التعليم املفتوح، 
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بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية وجامعة إفريقيا 
العاملية، الخرطوم، جمهورية السودان 2014. 

إبراهيم  الشيخ  مبركز  القرآين  للحرف  كريس  إنشاء 
الطيب وعقد دورة تدريبية مستمرة يف إطار الكريس، 

 29  – نوفمرب   3 االتحادية،  نيجرييا  جمهورية  كانو، 

متدرّب.  (100) مائة  فيها  شارك   .2014 ديسمرب 

النجاة  سفينة  (منت  كتاب  من  األوىل  الطبعة  إصدار 

للشيخ  الشافعي،  الفقه  الدين والفقه)، يف  يف أصول 

السواحيلية،  اللغة  إىل  الحرضمي،  سمري  بن  سامل 

الخرطوم،  القرآين،  بالحرف  املكتوبتني  البهاسا  ولغة 

.2014 السودان،  جمهورية 

إصدار الطبعة األوىل من كتاب السرية النبوية، تأليف 

الشيخ محمد هارون، إىل لغة البهاسا املكتوبة بالحرف 

القرآين «الجاوي»، الخرطوم، جمهورية السودان، 2014.

إصدار كتب تعليمية للقراءة والكتابة بالحرف القرآين 

املنّمط عىل مستوى التعليم العام ومحو األمية لفائدة 

والفوالين  الهوسا  هي:  إفريقية  لغات   (5) خمس 

(البداويت)،  والبجا  (التغري)  عامر  وبني  والولوف 

.2014 السودان،  جمهورية  الخرطوم، 

 - عريب  إفريقية:  للغة  اللغة،  ثنائيي  إصدار معجمني 

هوسا ولغة آسيوية : بهاسا - عريب، الخرطوم، جمهورية 

السودان، 2014.

إصدار الطبعة الثانية من ترجمة معاين الجزء الثالثني 

هي:  إفريقية،  لغات  عرش  إىل  الكريم  القرآن  من 

والصوصو  واليوروبا  والفوالين  والهوسا  السواحيلية 
والصومالية والولوف والسنغاي واملاندنكو واللوكندة، 

.2014 اإليسيسكو  مقر 

إصدار الطبعة الثانية من ترجمة كتاب «سرية خاتم 
النبيني» إىل ست (6) لغات إفريقية هي: السواحيلية 
والهوسا والولوف والفوالين واليوروبا واملاندنكو، مقر 

اإليسيسكو 2014.

إصدار الطبعة الثانية من ترجمة كتاب «األخرضي» يف 
الفقه املاليك إىل ست (6) لغات إفريقية هي: الهوسا 
والصوصو،  واملاندنكو  واليوروبا  والولوف  والفوالين 

مقر اإليسيسكو 2014.

النووية»  «األربعون  كتاب  ونرش  وطباعة  ترجمة 
والبهاسا  والصوصو  الهوسا  لغات هي:   (4) أربع  إىل 
.2014 السودان،  جمهورية  الخرطوم،  واملاندنكو، 

من  املسلم  «حصن  كتاب  ونرش  وطباعة  ترجمة 
إفريقية  لغات   (4) أربع  إىل  والسنة»  الكتاب  أذكار 
والهوسا،  والصومالية  والصونغاي  السواحييل  هي: 

.2014 السودان،  جمهورية  الخرطوم، 

ترجمة وطباعة ونرش كتاب «مناسك الحج والعمرة» إىل 
أربع (4) لغات إفريقية هي: الولوف واليوروبا والفوالين 

والقمرية، الخرطوم، جمهورية السودان، 2014.
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يف إطار أولوية العمل القطاعية الثانية املتعلقة بالثقافة 

والرتاث: أداتان لالندماج االجتامعي وقيمة اقتصادية، تم 

العمل  من خالل محور  إنجازاً   (18) مثانية عرش  تنفيذ 

الثالث وهو: املقاربة التشاركية للرتاث.

املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً  املحور،  هذا  إطار  ويف 

متكينها  أجل  من  اإلسالمي  الرتاث  لجنة  دور  «تعزيز 

من تفعيل املقاربة التشاركية يف تدبري  الرتاث، نفذت 

اإليسيسكو مثانية (8) إنجازات، متثلت يف عقد االجتامع 

الدوري للجنة الخرباء اآلثاريني املكلفني بإعداد تقارير 

محيط  يف  املتجددة  اإلرسائيلية  االنتهاكات  حول  فنية 

يف  الرتاث  للجنة  الدوري  واالجتامع  األقىص،  املسجد 

من  عدد  يف  اإليسيسكو  شاركت  كام  اإلسالمي.  العامل 

كاملنتدى  واإلقليمية  الدولية  واملنتديات  امللتقيات 

مدينة  استضافته  الذي  العتيقة  للمدن  الثالث  الدويل 

خالله   من  استطاعت  املغربية،  اململكة  يف  طنجة 

يف  العتيقة  املدن  ملواصفات  رؤيتها  وعرض  تقديم 

العامل اإلسالمي، وبيان مكانتها ودورها يف الحفاظ عىل 

واالنتامء  بالهوية  وعالقته  واإلنساين،  اإلسالمي  املعامر 

إطار  يف  جهودها  اإليسيسكو  وواصلت  الحضاري. 

من  املتخصصة  األطر  تأهيل  خالل  من  النتيجة  هذه 

األعضاء،  الدول  يف  الرتاثية  املواقع  إدارة  يف  العاملني 

كام تم يف بنغالديش. كام واصلت اإليسيسكو   تقديم 

الدعم املادي والفني لتسجيل عدد من املواقع الرتاثية 

والطبيعية يف الدول األعضاء عىل قامئة الرتاث العاملي، 

التاريخية   املواقع  بعض  لصيانة  الدعم  تقديم  وكذلك 

األعضاء. الدول  بعض  يف 

وتحقيقاً للنتيجة املنشودة، تطوير وسائل العمل والتدبري 

واملؤسسات  الخصوصية  واملكتبات  للمتاحف  املعلومايت 
اإليسيسكو  باملخطوطات، عقدت  تعنى  التي  الحكومية 
دورة تدريبية عىل ترميم وصيانة املخطوطات والوثائق 
العربية اإلسالمية لفائدة عدد من األطر العاملة يف مجال 
بهدف  العربية،  الدول  يف  املخطوطات  وترميم  صيانة 
تأهيلها ومتكينها من االطالع عىل أحدث التجارب والتقنيات 

املتبعة يف معالجة وصون الوثائق واملخطوطات..

ويف إطار محور العمل الرابع، دور اإلنتاج الثقايف واملعارف 
التقليدية يف التنمية، وتحقيقاً للنتيجة املنشودة «االستثامر 
األمثل للمعارف التقليدية يف معالجة القضايا االجتامعية 
وتنمية املجتمعات املحلية واألقاليم»، نفذت اإليسيسكو 
أربعة (4) إنجازات، متثلت يف تقديم دعم لطباعة أعامل 
حلقة دراسية حول املعارف التقليدية والتنمية املستدامة 
لفائدة  واحدة  تدريبيتني  عمل  ورشتي  وعقد  بنني،  يف 
املكتبيني والعاملني يف مجال التوثيق، يف مايل، والثانية حول 
الربنامج الوطني لبناء قدرات العاملني يف مجال الصناعات 
الثقافية واإلبداعية يف السنغال. كام شاركت اإليسيسكو يف 
املنتدى العاملي الثالث لليونسكو حول الثقافة والصناعات 

الثقافية، الذي انعقد يف فلورانس يف إيطاليا.

للجميع،  الثقافة  الخامس،  العمل  محور  إطار  ويف 
وتحقيقياً للنتيجة املنشودة، تعزيز قدرات مراكز القراءة، 
يف  القراءة  ملراكز  مايل  دعم  بتقديم  اإليسيسكو  قامت 
السنغال، ومتبكتو يف مايل، وسوكودي يف  بري بجمهورية 

التوغو، لتمكني مراكز القراءة يف هذه الدول من اقتناء 

املعلوماتية. واملعدات  التجهيزات 
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املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً  نفسه،  املحور  ويف 

واألشخاص،  والشباب  النساء  قدرات  بتعزيز  املتعلقة 

حامية  يف  االستقرار،  وعدم  اإلعاقة  يعانون  الذين 

 (4) أربعة  اإليسيسكو  نفذت  الثقافية،  حقوقهم 

يف  دولية  تدريبية  دورة  تنظيم  دعم  هي  إنجازات، 

وورشة  املنشطات،  ومكافحة  الريايض  الطب  مجال 

العمل  حول  الشبابية  القيادات  لفائدة  تدريبية  عمل 

يف  ودورهن  النسائية  للقيادات  وندوة  التطوعي، 

البيئي  املنتدى  عقد  يف  واملشاركة  املستدامة،  التنمية 

اإلفريقي)،  العريب  الشباب  (ملتقى  السادس  الدويل 

 (400) أربعامئة  عن  يزيد  ما  مشاركة  عرف  الذي 

وإفريقية. عربية  دولة   (20) عرشين  ميثلون  شاب 
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عقد االجتامع السابع للجنة الخرباء اآلثاريني املكلفني 

بإعداد تقارير فنية حول االنتهاكات اإلرسائيلية الجديدة 

األردنية  اململكة  (عامن،  األقىص،  املسجد  محيط  يف 

2014م)  مارس   27 إىل   25 من:  الفرتة  يف  الهاشمية، 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة 

الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  مع  وبالتنسيق  والعلوم، 

للرتبية والعلوم والثقافة. وشارك يف هذا االجتامع خرباء 

يف مجال الرتاث الحضاري من فلسطني واألردن ومرص.

العتيقة،  للمدن  الثالث  الدويل  املنتدى  يف  املشاركة 

(مدينة طنجة: 24 ـ 26 أبريل 2014م)، الذي نظمته 

الشبكة املتوسطية للمدن العتيقة والجامعة الحرضية 

خمسني  من  متخصصون  فيه  وشارك  طنجة،  ملدينة 

دولة من مختلف أنحاء العامل.

املشاركة يف الدورة 38 للجنة الرتاث العاملي، (الدوحة 

مائة  فيها  وشارك  2014م)،  يونيو   24 ـ   22  : قطر  ـ 

هيئة  يف  األعضاء  الدول  من  دولة   (130) وثالثون 

األمم املتحدة، كام شاركت اإليسيسكو يف االجتامعات 

الدورة   هذه  هامش  عىل  انعقدت  التي  التنسيقية 

واإلسالمية. العربية  الوفود  لفائدة 

توثيق  حول  الثانية  اإلقليمية  التدريبية  الدورة  عقد 

الرتاث اإلسالمي باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، 

سبتمرب   25 إىل   23  : السودان  جمهورية  (الخرطوم، 

2014 م، بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية، وقد 

توثيق  مجال  يف  متخصصون  الدورة  هذه  يف  شارك 

الرتاث الحضاري من اليمن، واألردن، وفلسطني، ومرص، 

والسودان، وتونس، والجزائر، والصومال، وكينيا، وأوغندا.

العامل  يف  الرتاث  للجنة  الخامس  االجتامع  عقد 

العربية: 28 إىل  (القاهرة، جمهورية مرص  اإلسالمي، 

الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  2014م)،  أكتوبر   30

املرصية للرتبية والعلوم والثقافة. وشارك يف االجتامع  

يف  الرتاث  لجنة  يف  األعضاء  الدول  ممثلو  الخامس 

الهاشمية،  األردنية  اململكة  وهي:  اإلسالمي  العامل 

وماليزيا،  السودان،  اليمنية، وجمهورية  والجمهورية 

املتحدة.  القمر  وجمهورية  مايل،  وجمهورية 

الزاوية  حول  الدولية  الندوة  تنظيم  يف  املشاركة 

التاريخ  يف  الرتاثية  وخزانتها  األطلسية  العياشية 

إىل   26 املغربية:  اململكة  ـ  (فاس  الثقايف،  املغريب 

سامل  أيب  جمعية  عقدتها  التي  2014م).  نوفمرب   27
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العيايش للتنمية االجتامعية والرتاثية، وفريق البحث 

بكلية  اإلسالمي،  بالغرب  املاليك  الفقهي  الرتاث  يف 

اآلداب سايس فاس جامعة سيدي محمد بن عبدالله، 

ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، وشارك 

يف الندوة ثالثون (30) خبرياً يف مجال الرتاث الثقايف.

املواقع  مديري  لفائدة  وطنية  تدريبية  دورة  عقد 

(داكا  اإلسالمي»  الثقايف  الرتاث  حامية  حول  الرتاثية 

ـ جمهورية بنغالديش: 22 إىل 24 ديسمرب 2014م)، 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية يف جمهورية بنغالديش 

الشعبية. وشارك يف هذه الدورة ثالثون (30) مشاركاً 

الشعبية. بنغالديش  الرتاث يف جمهورية  مديريات  من 

تقديم الدعم املادي والتقني لتسجيل ثالثة (3) مواقع 

الرتاث  قامئة  األعضاء عىل  الدول  يف  وطبيعية  تراثية 

اإلسالمي، لعام 2014م، (املقر 2014)، حيث قدمت 

اإليسيسكو الدعم املادي ألعامل الصيانة والرتميم يف 

مسجد بانديا غارا «Bandiagara» يف جمهورية مايل، 

وإعداد  السنغال،  جمهورية  ملف  وترجمة  وإعداد 

ملف رشيد بجمهورية مرص العربية.
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عقد دورة تدريبية عىل ترميم املخطوطات والوثائق 

العربية اإلسالمية وصيانتها، (15-19 سبتمرب 2014، 

القاهرة)، بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية ودار 

الكتب والوثائق القومية يف جمهورية مرص العربية. 

وشارك يف هذه الدورة ثالثة عرش (13) متخصصاً يف 

ترميم الوثائق وحفظها من الدول العربية.
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الدراسية  الحلقة  أعامل  لطباعة  املايل  الدعم  تقديم 
التي  التقليدية والتنمية املستدامة»،  حول «املعارف 
و13   11 بني  ما  الفرتة  خالل  اإليسيسكو  نظمتها 
مارس 2013،  يف كوتونو، لفائدة املجلس االقتصادي 

بنني). جمهورية   ،2014 (فرباير  واالجتامعي 

يف  والعاملني  املكتبيني  لفائدة  تدريبية  «ورشة  عقد 
 ،«(N’ko) «الكتابة بحرف «نكو التوثيق حول  مجال 
من 11 إىل 14  مارس 2014، يف باماكو (جمهورية مايل). 
وقد تم تدريب ثالثة وعرشين (23) مشاركاً يف الكتابة 

بحرف نكو، كام تلقوا تدريباً يف مجال التدريس بهذا 
الحرف واطلعوا عىل اإلصدارات ذات الصلة، فضالً عن 
اآلليات الكفيلة بإقامة رشاكة بني «النارشين/  طباعة 

الكتب واملكتبيني/ املختصني يف التوثيق.»

تنظيم «ورشة تدريبية وطنية حول الربنامج الوطني 
الثقافية  الصناعات  مجال  يف  العاملني  قدرات  لبناء 
واإلبداعية»، داكار (جمهورية السنغال)، من 27 إىل 
واستفاد  الورشة  هذه  يف  وقدشارك   .2014 مايو   28
واإلدارة  الثقافة  من قطاع  متدرباً   (30) ثالثون  منها 

السنغال. يف  الثقافية 

حول  لليونسكو  الثالث  العاملي  املنتدى  يف  املشاركة 
إيطاليا،4-2  (فلورانس،  الثقافية  والصناعات  الثقافة 

 .(2014 أكتوبر 

(2014�G '���H�	��<�T
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 (Pire) «بري»  يف  القراءة  ملراكز  املايل  الدعم  تقديم 

بجمهورية السنغال، ومتبكتو بجمهورية مايل، وسوكودي  

(Sokodé) بجمهورية توغو، يف فرباير 2014، من أجل 

تجهيزها بالكتب واملعدات املعلوماتية. 
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الطب  مجال  يف  دولية  تدريبية  دورة  تنظيم  دعم 

 ،2014 يونيو   6-3) املنشطات،   ومكافحة  الريايض 

الريايض  االتحاد  مع  بالتعاون  املغربية)  اململكة  سال، 

للتضامن اإلسالمي، وشارك يف هذه الدورة ما يزيد عن 

ثالثني (30) متخصصاً من القيادات الرياضية والصحية 

اإليسيسكو. األعضاء يف  واإلفريقية  العربية  الدول  يف 

القيادات  لفائدة  إقليمية  تدريبية  ورشة عمل  عقد 

يونيو   26-24) التطوعي،  العمل  حول  الشبابية 

2014، بريوت)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية 

لليونسكو، وشارك يف هذه الورشة خمس عرشة من 

عاملة يف مجال  الشبابية ممثلني ملنظامت  القيادات 

التطوعي. العمل 

حول  النسائية  للقيادات  إقليمية  شبه  ندوة  تنظيم 

يف  املستدامة  التنمية  يف  النسائية  املقاولة  دور 

-19 الفرتة  خالل  املتحدة  القمر  بجمهورية  مورين 

الدعوة  منظمة  مع  بالتعاون   ،2014 سبتمرب   21

والتكوين  الشغل  وزارة  مع  وبالتنسيق  اإلسالمية 
املهني واملقاولة النسائية. وقد شارك يف الندوة مائة 
(100) خبري وخبرية وقيادات نسائية تشتغل يف مجال 
املقاوالت وخرباء يف مجال االستثامر ومتخصصون يف 
املتحدة، ومرص، وكينيا،  القمر  املرأة من جزر  قضايا 
وأوغندا، وتنزانيا، والسودان، باإلضافة إىل مدير عام 
لإلمناء،  اإلداري  والبحث  للتدريب  اإلفريقي  املركز 

قمرية.  شبابية  وقيادات 

املشاركة يف عقد وتنظيم املنتدى البيئي الدويل السادس 

ديسمرب   24-18) اإلفريقي)،  العريب  الشباب  (ملتقى 

بالتعاون مع  أسوان، مرص)،  األقرص،  القاهرة،   ،2014

االتحاد العريب للشباب والبيئة (جامعة الدول العربية) 

العربية،  مرص  جمهورية  يف  والبيئة  الشباب  ووزاريت 

وقد شارك يف هذا امللتقى ما يزيد عن أربعامئة (400) 

شاب من الدول األعضاء ميثلون عرشين (20) دولة.
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مجتمع  ببناء  املتعلقة  القطاعية  العمل  أولوية  إطار  يف 

املعلومات واملعرفة ومعالجة الصور النمطية املتبادلة، تم 

تنفيذ أحد عرش(11) إنجازا من خالل ثالثة (3) محاور عمل 

هي : دعم حرية التعبري وتعميم ولوج املعلومات وتداولها 

وبناء القدرات املهنية للعاملني يف مجال املعلومات واالتصال، 

ومعالجة الصور النمطية املتبادلة يف وسائل اإلعالم

ففي إطار املحور السادس، وتحقيقا للنتيجة املنشودة حول 

تعزيز حرية التعبري يف إطار املسؤولية والحق يف الولوج إىل 

املعلومات وااللتزام بأخالقيات املهنة، نفذت اإليسيسكو 

خمسة (5) إنجازات متثلت يف تنظيم ورشة وطنية لتكوين 

الصحافيني يف جمهورية السينغال، واجتامع للخرباء حول 

دور اإلعالم يف تعزيز الحوار بني األديان واملحافظة عىل 

لقاء درايس  تنظيم  بوركينافاسو، ودعم  املادي يف  الرتاث 

حول اإلعالم الجهوي يف املغرب، واملشاركة يف اجتامع رفيع 

 WSIS) املستوى ملنتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات

بحث  ألحسن  السنوية  اإليسيسكو  جائزة  ومنح   ،(+10

جامعي عن اإلعالم الجديد يف الدول األعضاء.

ويف إطار املحور السابع ، وبغرض تحقيق النتيجة املنشودة  

حول  التأهيل األكادميي والتقني ملهنيي اإلعالم واالتصال 

الدول  يف  اإلعالمي  التكوين  مؤسسات  برامج  ودعم 

 : هي  إنجازات   (4) أربعة  اإليسيسكو  نفذت  األعضاء، 

دورة تدريبية إقليمية حول تقنيات إعداد وتنفيذ الحمالت 

اإلعالمية للتوعية بالقضايا املرتبطة بالتنمية البرشية يف إطار 

لعام  للثقافة اإلسالمية  الشارقة عاصمة  االحتفاء  مبدينة 

2014 عن املنطقة  العربية، ودورة تدريبية شبه إقليمية 

حول الصحافة اإللكرتونية وتقنيات اإلعالم الجديد، ودورة 

تدريبية شبه إقليمية حول تقنيات إعداد الحمالت اإلعالمية 

للتوعية البيئية والصحية يف دول الساحل اإلفريقي، يف إطار 

الدعوة  اإليسيسكو ومنظمة  التعاون بني  أنشطة  برنامج 

اإلسالمية بالخرطوم للسنوات 2013-2015 ، ودورة تكوينية 

الرتبوية  اإلدارات  يف  بالتواصل  املكلفني  لفائدة  وطنية 

باملغرب بالتعاون مع األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين 

باملنطقة الرشقية التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني يف اململكة املغربية.

ويف املحور الثامن واألخري من األولوية القطاعية الثالثة، 

أولت اإليسيسكو عناية خاصة لتحقيق  النتيجة املنشودة 

من  املسلمني  وغري  املسلمني  اإلعالميني  متكني  حول  

تقنيات التعامل املهني مع الصور النمطية عن اإلسالم 

اإلطار  هذا  ويف  الغربية.  اإلعالم  وسائل  يف  واملسلمني 

نفذت اإليسيسكو أربعة (4) إنجازات من أجل  متابعة 

التشويه  حمالت  عىل  للرد  اإليسيسكو  برنامج  تفعيل 

اعتمده  الذي  اإلسالمية  والحضارة  لإلسالم  اإلعالمي 

األمر  ويتعلق  الثقافة.  لوزراء  السابع  اإلسالمي  املؤمتر 

القانونية  الخروقات  بحلقة  دراسية حول سبل معالجة 

املتحاملة عىل اإلسالم واملسلمني يف  لإلنتاجات اإلعالمية 

اإلعالم الغريب، وحلقة دراسية حول الصور النمطية عن 

اإلسالم يف اإلعالم الغريب بني حرية التعبري واحرتام حقوق 

اإلنسان بالتعاون مع معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية يف 

دراسة  وإعداد  األورويب،  والربملان  الفرنسية  ليل  مدينة 

عن  الغربية  اإلعالمية  (املضامني  بعنوان  العربية  باللغة 

اإلسالم يف ضوء القانون الدويل) ، وترجمة هذه الدراسة إىل 

اللغتني الفرنسية واإلنجليزية.
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يف  الصحافيني  لتكوين  وطنية  عمل  ورشة  عقد 

 ،2014 مارس   26-25 دكار  السنغال.  جمهورية 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية السنغالية للرتبية والعلوم 

وعرشون  خمسة  الورشة  من  واستفاد   والثقافة. 

(25) صحافيا من العاملني يف وكالة األنباء السنغالية 

والصحف الورقية واإللكرتونية واإلذاعات الجامعاتية 

السنغال. جمهورية  محافظات  مختلف  من 

يف  الجهوي  اإلعالم  حول  درايس  لقاء  تنظيم  دعم 

املغرب. أغادير يومي 2 و3 مايو 2014 بالتعاون مع 

اإلنسان  حقوق  مجال  يف  للدراسات  املغريب  املركز 

املغربية. وشارك  اململكة  االتصال يف  واإلعالم ووزارة 

يف هذا اللقاء أكرث من ستني (60) إعالميا إضافة إىل 

اإلعالم. قانون  يف  األساتذة  من  عدد 

القمة  ملنتدى  املستوى  رفيع  اجتامع  يف  املشاركة   

العاملية ملجتمع املعلومات (WSIS +10) الذي عقده 

االتحاد العاملي لالتصاالت يف مقره يف مدينة جنيف 

 ،2014 13يونيو  إىل   10 من  الفرتة  خالل  بسويرسا 

بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 

والتنمية. للتجارة  املتحدة  األمم  ومؤمتر 

 دعم تنظيم اجتامع للخرباء حول دور اإلعالم يف تعزيز الحوار 

بني األديان واملحافظة عىل الرتاث املادي يف بوركينافاسو، 

صحافيون  فيه  وشارك   ،2014 أكتوبر  واغادوغو10-9 

متخصصون يف الشأن الثقايف والديني ومهتمون باملحافظة 

عىل الرتاث املادي من مختلف جهات بوركينافاسو.

منح جائزة اإليسيسكو السنوية ألحسن بحث جامعي 

عن اإلعالم الجديد يف الدول األعضاء باملنطقة العربية 

والتي فاز بها باحث من كلية اإلعالم واالتصال التابعة 

لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، يف اململكة 

العربية السعودية حول موضوع ( املرجعية املنهجية 

لقياس التفاعلية يف اإلعالم الجديد).
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عقد دورة تكوينية وطنية لفائدة املكلفني بالتواصل يف 
اإلدارات الرتبوية باملغرب، وجدة 24-25 فرباير 2014، 
والتكوين  للرتبية  الجهوية  األكادميية  مع  بالتعاون 
الوطنية  الرتبية  لوزارة  التابعة  الرشقية  باملنطقة 
منها  واستفاد  املغربية.  اململكة  يف  املهني  والتكوين 
والعالقات  باالتصال  مكلفا    (25) وعرشون  خمسة 
العامة يف املندوبيات الجهوية لوزارة الرتبية الوطنية 

املغرب. الرشقية من  الناحية  املغربية يف 

عقد دورة تدريبية شبه إقليمية حول تقنيات إعداد 
يف  والصحية  البيئية  للتوعية  اإلعالمية  الحمالت 
 2014 يوليو   13-11 نيامي  اإلفريقي.  الساحل  دول 

بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية. واستفاد منها 
عرشون (20)  مشاركا  من دول  كوت ديفوار، ومايل، 

والنيجر.   وبوركينافاسو،  وتشاد  ونيجرييا، 

عقد دورة تدريبية إقليمية حول تقنيات إعداد وتنفيذ 
الحمالت اإلعالمية للتوعية بالقضايا املرتبطة بالتنمية 
إطار  يف  سبتمرب2014   17-16 الشارقة  البرشية. 
اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  الشارقة  مبدينة  االحتفاء 
ستة  فيها  وشارك  العربية.  املنطقة  عن   2014 لعام 
ومن  األعضاء  العربية  الدول  من  إعالميا   (16) عرش 
داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة من العاملني يف 

املحلية. التنمية  وإدارات  اإلعالم  وسائل 

الصحافة  حول  إقليمية  شبه  تدريبية  دورة  عقد 
اإللكرتونية وتقنيات اإلعالم الجديد. الخرطوم 24-22 
ديسمرب2014 بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية. 
واستفاد منها اثنا عرش (12) صحافيا من دول  مرص 

والسودان.  والنيجر  وجيبويت  وتشاد  وليبيا 
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الخروقات  معالجة  سبل  حول  دراسية  حلقة  عقد 
اإلسالم  عىل  املتحاملة  اإلعالمية  لإلنتاجات  القانونية 

واملسلمني يف اإلعالم الغريب، مدينة ليل - فرنسا، 8-6 

للعلوم  سينا  ابن  معهد  مع  بالتعاون   ،2014 يونيو 

األوريب،  والربملان  الفرنسية،  ليل  مدينة  يف  اإلنسانية 

العام  القانون  وشارك فيها خمسون (50) مختصا يف 

والدويل والقضاء، وحقوق اإلنسان واإلعالم من دول 

اإليسيسكو. يف  األعضاء  الدول  ومن  أوربية 

مراجعة الدراسة التي صدرت باللغة العربية بعنوان 
ضوء  يف  اإلسالم  عن  الغربية  اإلعالمية  (املضامني 
اللغتني  إىل  الدراسة  هذه  وترجمة  الدويل)،  القانون 

واإلنجليزية. الفرنسية 
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اجتامع تنسيقي، مقر منظمة التعاون اإلسالمي، جدة، 

16 مارس 2014م

تم عقد هذا االجتامع برئاسة املدير العام لإليسيسكو 

واألمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي الذي تم خالله 

بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق يف مجال العمل 

اإلسالمي املشرتك، كام تم االتفاق عىل توسيع مجالت 

بينهام عام  املوقعة  التفاهم  التعاون يف إطار مذكرة 

1994م، وتشكيل لجنة مشرتكة للتنسيق واملتابعة يف 

هذا الشأن. 

والثقافية  االقتصادية  للشؤون  اإلسالمية  اللجنة  اجتامع 

واالجتامعية، مقر منظمة التعاون اإلسالمي، جدة، 12-10 

مايو 2014م

شاركت اإليسيسكو يف الدورة السابعة والثالثني للجنة 

اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتامعية، 

الذي حرضه املمثلون عن الدول األعضاء واملؤسسات 

املتخصصة والفرعية واملنتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي، 

أنشطتها  عن  تقريراً  اإليسيسكو  إليه  قدمت  والذي 

املنفذة يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال يف 

الدول األعضاء وخارج العامل اإلسالمي، خالل الفرتة ما 

بني الدورتني السادسة والثالثني والسابعة والثالثني للجنة 

اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتامعية.

اإلسالمي  التعاون  منظومتي  بني  التنسيقـي  االجتمـاع 

2014م مايو   22-20 إسطنبول،  املتحدة،  واألمم 

للتعاون  التنسيقي  االجتامع  يف  اإليسيسكو  شاركت 

بني منظومتَْي التعاون اإلسالمي واألمم املتحدة، الذي 

تم تخصيصه لتدارس ما تم إنجازه يف مجال التعاون 

بني املنظومتني كامً وكيفاً، واستعراض مشاريع التعاون 
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ميدانياً.  وتنفيذها  املستقبلية، ومناقشة سبل متويلها 

حصيلة  حول  مفصالً  تقريراً  اإليسيسكو  وقدمت 

التعاون بينها وبني هيآت األمم املتحدة. كام تم خالل 

هذا االجتامع، تقديم مقرتحات للتعاون بني اإليسيسكو 

واملؤسسات التابعة لألمم املتحدة يف السنوات القادمة. 

وجدير بالذكر أن اإليسيسكو تربطها اتفاقيات تعاون 

مع مؤسسات األمم املتحدة ذات االختصاص املشرتك، 

وتتوىل تنسيق عدد من محاور التعاون بني منظومتي 

التعاون اإلسالمي واألمم املتحدة، وبخاصة يف مجاالت 

للجميع،  والتعليم  األمية،  ومحو  الحضارات،  حوار 

والعلوم والتكنولوجيا، واملحافظة عىل الرتاث.

اجتامع اللجنة املشرتكة، مقر اإليسيسكو، الرباط، 6-4 

يونيو 2014م

اإليسيسكو  بني  املشرتكة  اللجنة  اجتامع  عقد  تم 

ومنظمة التعاون اإلسالمي من أجل دراسة مجموعة 

والعلوم  الرتبية  مجاالت  يف  والربامج  املشاريع  من 

تنفيذها  يف  التعاون  سيتم  التي  واالتصال  والثقافة 

وخارجه. اإلسالمي  العامل  يف  القادمة  السنوات  خالل 

التعاون  منظمة  دول  خارجية  وزراء  مجلس  اجتامع 

اإلسالمي، مقر منظمة التعاون اإلسالمي، جدة، 19-18 

2014م يونيو 

واألربعني  الحادية  الدورة  يف  اإليسيسكو  شاركت 

منظمة  يف  األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  ملجلس 

أنشطة  عن  تقريراً  وقدمت  اإلسالمي،  التعاون 

والثقافة  والعلوم  الرتبية  مجاالت  يف  اإليسيسكو 

األربعني  الدورتني  بني  ما  الفرتة  املنفذة يف  واالتصال 

املجلس  اعتمد  وقد  للمجلس.  واألربعني  والحادية 

عدداً من القرارات والتوصيات بشأن العمل اإلسالمي 

املنظمة. باختصاصات  الصلة  ذات  املجاالت  املشرتك يف 

الفكري،  الثقايف  للمؤمتر  التحضريي  املشرتك  االجتامع 

مقر منظمة التعاون اإلسالمي، جدة، 19 يونيو 2014م

شاركت اإليسيسكو يف االجتامع املشرتك التحضريي للمؤمتر 

ومواجهة  املذاهب  بني  التقريب  حول  الفكري  الثقايف 

الغلو يف املجتمعات اإلسالمية، وقدمت ورقة عمل حول 

املوضوع، وتقريراً عن جهود اإليسيسكو يف هذا املجال. 

وقد تم خالل االجتامع االتفاق عىل اإلجراءات ذات الصلة.

اجتامع حول دعم الجامعات اإلسالمية التابعة ملنظمة 

التعاون اإلسالمي، مقر منظمة التعاون اإلسالمي، جدة، 

19 يونيو 2014م

شاركت اإليسيسكو يف هذا االجتامع الذي ُعقد يف مقر 

تطوير  سبل  بحث  بهدف  اإلسالمي  التعاون  منظمة 

واالرتقاء  والنيجر،  أوغندا  يف  اإلسالميتني  الجامعتني 

بأدائهام يف ضوء املتطلبات والتحديات األكادميية واملادية 

التي تواجهها الجامعتان. وشارك يف هذا االجتامع  أعضاء 

الجامعة  أن  بالذكر  وجدير  الجامعتني.  أمناء  مجلس 

تأسيسهام بهدف  تم  أوغندا  النيجر ويف  اإلسالمية يف 

تعزيز الثقافة اإلسالمية وحاميتها واملساهمة يف النهوض 

بالتعليم العايل يف إفريقيا، فضالً عن إعداد أطر إفريقية 

مؤهلة علمياً وثقافياً وفكرياً. وقد قامت اإليسيسكو 

يف فرتات سابقة باملساعدة يف تقييم الجامعتني وإعداد 

لوائحهام التنظيمية، يف إطار عضويتهام يف اتحاد جامعات 

العامل اإلسالمي التابع لإليسيسكو.

العلوم  مجال  يف  الوطنية  السياسات  حول  اجتامع 

والتكنولوجيا، مقر منظمة التعاون اإلسالمي، جدة، 19 

2014م يونيو 

تم  الذي  االجتامع  هذا  يف  اإليسيسكو  شاركت 

الوطنية  السياسات  تطوير  سبل  حول  تخصيصه 

يف  األعضاء  الدول  يف  والتكنولوجيا  بالعلوم  املتعلقة 

العلوم  لقمة  والتحضري  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 

والتكنولوجيا، التي ستعقد يف إسالم أباد، خالل سنة 

تتضمن  عمل  ورقة  اإليسيسكو  وقدمت  2015م، 

املجال. هذا  يف  وتوجهاتها  اإليسيسكو  جهود 

املؤمتر اإلسالمي الوزاري الرابع حول دور املرأة يف التنمية، 

باكو، 20-21 أكتوبر 2014م

شاركت اإليسيسكو يف املؤمتر اإلسالمي الوزاري الرابع 

حول دور املرأة يف التنمية يف الدول األعضاء يف منظمة 
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التعاون اإلسالمي، الذي درس املنجزات املحققة يف مجال 

النهوض بوضعية املرأة وتفعيل دورها يف العامل اإلسالمي.

اجتامع تنسيقي، مقر اإليسيسكو، الرباط، 22 ديسمرب 

2014م

لإليسيسكو  العام  املدير  برئاسة  االجتامع  هذا  عقد 

واالجتامعية  الثقافية  الشؤون  لقطاع  العام  واملدير 

واألرسة يف منظمة التعاون اإلسالمي، الذي تم خالله 

بني  القامئة  املتميزة  التعاون  عالقات  استعراض 

التعاون اإلسالمي، وبحث سبل  اإليسيسكو ومنظمة 

تطويرها مبا يخدم التنمية الشاملة يف الدول األعضاء، 

املشرتكة  والربامج  املشاريع  تنفيذ  بشأن  والتنسيق 

خالل  املنظمتني،  بني  املشرتكة  اللجنة  قررتها  التي 

السابقة. االجتامعات 
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البنك اإلسالمي، جدة، 26 يناير  اجتامع تنسيقي، مقر 

2014م

عقد اجتامع تنسيقي بني اإليسيسكو ومجموعة البنك 

لإليسيسكو  العام  املدير  برئاسة  للتنمية،  اإلسالمي 

البنك، وبحضور املسؤولني من الطرفني، وتم  ورئيس 

اإليسيسكو  بني  التعاون  تعزيز  سبل  تباحث  خالله 

والبنك يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك، وقد اتفقا 

التعاون يف عدد من املشاريع املتعلقة بالحرف  عىل 

القرآين املنمط، وتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، 

املؤسسات  ودعم  األصيل،  والتعليم  الثنايئ،  والتعليم 

والصومال،  فلسطني  يف  والثقافية  والعلمية  الرتبوية 

والسياحة الثقافية اإلسالمية، كام اتفق الطرفان عىل 

آليات التنسيق واملتابعة يف هذا الشأن.
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اجتامع تنسيقي، مقر اإليسيسكو، 4-5 فرباير 2014م

عالقات  تعزيز  سبل  تباحث  االجتامع  هذا  خالل  تم 

ذات  املجاالت  يف  واالتحاد  اإليسيسكو  بني  التعاون 

التعاون  برنامج  ملرشوع  واإلعداد  املشرتك،  االهتامم 

يف  وخاصة  2014-2016م،  للسنوات  املؤسستني  بني 

املجاالت املتعلقة بالعناية بالشباب وتفعيل دوره يف 

إطار  يف  وذلك  اإلسالمي،  العامل  يف  املستدامة  التنمية 

تفعيل اتفاقية التعاون بني اإليسيسكو واالتحاد املوقعة 

عام 2008م. كام تم التوقيع عىل برنامج العمل املشرتك 

اإلسالمي  للتضامن  الريايض  واالتحاد  اإليسيسكو  بني 

للسنتني 2014-2015م. ويتضمن برنامج العمل املشرتك 

بني املؤسستني مجموعة من الرتتيبات التنظيمية الخاصة 

بعقد املؤمتر اإلسالمي لوزراء الشباب يف الدول األعضاء 

التعاون اإلسالمي، خالل عام 2014م، كام  يف منظمة 

لفائدة  املوجهة  املشاريع واألنشطة  من  يشمل عدداً 

الشباب يف العامل اإلسالمي، وتعزيز دورهم يف تحقيق 

التنمية الشاملة املستدامة يف بلدانهم.
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قمة األمم املتحدة حول تغري املناخ، نيويورك، 23-20 

2014م سبتمرب 

تغري  املتحدة حول  األمم  اإليسيسكو يف قمة  شاركت 

املناخ الذي حرضه ممثلو الدول والحكومات واملنظامت 

املناخ. وتم  الحكومية املهتمة بقضايا  الحكومية وغري 

املواضيع  من  عدد  مناقشة   القمة  اجتامعات  خالل 

والقضايا والرؤى حول تغري املناخ، ومنها الرؤية اإلسالمية 

للمحافظة عىل البيئة والتصدي للتحديات املطروحة يف 

هذا املجال. وقد أجرى ممثل اإليسيسكو لقاءات مع عدد 

من مسؤويل وممثيل املنظامت التابعة لألمم املتحدة 

باإليسيسكو، وتباحث  تعاون  عالقات  تربطها  التي 

معهم حول سبل تعزيز هذه العالقات وتوسيع مجاالتها.

االجتامع التحضريي للقمة اإلنسانية العاملية، عاّمن، 20-

21 سبتمرب 2014م 

للرشكاء  الثاين  االجتامع  يف  اإليسيسكو  شاركت 

التحضريي للقمة اإلنسانية العاملية، الذي تم تخصيصه 
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ملناقشة وتقييم ما تم اتخاذه من تدابري وإجراءات يف 

إطار متابعة التحضريات لعقد القمة اإلنسانية العاملية 

والتنسيق  القادمة،  للمرحلة  الخطط  ووضع  2016م، 

العمل  بفعالية  املتعلقة  املواضيع  بشأن  الرشكاء  بني 

الضعف وإدارة املخاطر،  اإلنساين، والحد من مكامن 

واالبتكار واإلبداع يف العمل اإلنساين، وتلبية احتياجات 

شارك  وقد  والحروب.  األزمات  وقت  يف  املترضرين 

املنظامت  عن  واملمثلون  املسؤولون  االجتامع  يف 

واملؤسسات املتخصصة يف مجال العمل اإلنساين. وقد 

أجرى ممثل اإليسيسكو لقاءات مع عدد من مسؤويل 

وممثيل املنظامت املشاركة يف االجتامع وتباحث معهم 

اإلنساين،  العمل  مجال  يف  التعاون  تعزيز  سبل  حول 

اإلنساين  املنتدى  مسؤول  مع  اجتامع  بعقد  قام  كام 

اإليسيسكو  باستضافة  املتعلقة  الرتتيبات  شأن  يف 

االجتامع التنسيقي املقبل للجهات اإلنسانية التحضريي 

للقمة اإلنسانية العاملية 2016م، الذي سيعقد يف مقر 

يناير 2015م. الفرتة من 26 إىل 28  اإليسيسكو، خالل 
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اجتامع تنسيقي، باريس 10 يونيو 2014م

تم عقد اجتامع بني اإليسيسكو واليونسكو برئاسة املدير 

أجل  من  لليونسكو  العامة  واملديرة  لإليسيسكو  العام 

القضايا ذات االهتامم  التعاون يف  تعزيز سبل عالقات 

املشرتك، وتوسيع مجاالتها يف ضوء أولويات خطة عمل 

مقر  إىل  العام  املدير  زيارة  مبناسبة  وذلك  املنظمتني، 

اليونسكو يف باريس للمشاركة يف حفل تقديم املجلد األول 

من (موسوعة اليونسكو عن الثقافة اإلسالمية) التي تقدم 

الحقائق عن اإلسالم وتصحح املفاهيم وترد الشبهات.
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االجتامع الدويل للخرباء حول مواجهة التطرف،اسطنبول، 

22 - 23 مايو 2014م

شاركت اإليسيسكو يف االجتامع الدويل للخرباء حول 

سبل تعزيز مواجهة التطرف والغلو من خالل برامج 

األمم  لربنامج  اإلقليمي  املكتب  الذي عقده  التنمية، 

املتحدة اإلمنايئ ألوروبا ورابطة الدول املستقلة الذي 

املشاركون  الخرباء  ناقش  وقد  تركيا.  يف  مقره  يوجد 

ودور  واإلرهاب،  والغلو  التطرف  قضايا  االجتامع  يف 

التصدي  يف  والدولية  اإلقليمية  التنموية  املؤسسات 

العامل.  يف  واألمن  السلم  تهدد  التي  التحديات  لهذه 

االجتامع  حول  إىل  عمل  ورقة  اإليسيسكو  وقدمت 

اإلرهاب  مكافحة  يف  ودورها  اإليسيسكو  «جهود 

وترسيخ  والعنف  التطرف  مكافحة  لسبل  ورؤيتها 

واألمن». والسلم  الحوار  مبادئ 
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اجتامع اللجنة املشرتكة، مقر اإليسيسكو، الرباط، 3 فرباير 

2014م

ومركز  اإليسيسكو  بني  املشرتكة  اللجنة  اجتامع  ُعقد 

للبنك  التابع   (CMI) املتوسطي  للتكامل  مارسيليا 

الرتتيبات  عىل  االتفاق  خالله  تم   ،(WB) الدويل 

التعاون  برامج  من  عدد  بتنفيذ  املتعلقة  التنظيمية 

املشرتكة املقرر تنفيذها خالل عام 2014م، يف مجال 

تطوير التعليم العايل، وحامية البيئة وتدبري املياه يف 

أفريقيا. وجدير  دول منطقة الرشق األوسط وشامل 

بالذكر أن اإليسيسكو وقعت عىل اتفاقية التعاون مع 

للتكامل املتوسطي عام 2011م، ومع  مركز مارسيليا 

عدد  تنفيذ  مبوجبهام  تم  2008م،  عام  الدويل  البنك 

األعضاء. الدول  واألنشطة يف  الربامج  من  مهم 
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املؤمتر التحضريي ملنتدى األمم املتحدة العاملي لتحالف 

الحضارات، الدوحة، 29 - 30 ابريل 2014م 

شاركت اإليسيسكو يف املؤمتر التحضريي ملنتدى األمم 

املتحدة العاملي السادس لتحالف الحضارات، واالجتامع 

الحضارات،  تحالف  اتصال  لنقاط  السنوي  التنسيقي 

وقد شارك يف املؤمتر واالجتامع ممثلون عن مختلف 

دول العامل واملنظامت واملؤسسات الدولية واإلقليمية 
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ذات الصلة، حيث متت مناقشة واعتامد جدول أعامل 

الذي  الحضارات  لتحالف  السادس  الدويل  املنتدى 

2014م،  أغسطس  شهر  خالل  إندونيسيا  يف  سيعقد 

الدولية  ومراجعة عدد من االسرتاتيجيات واملبادرات 

واإلقليمية املتعلقة بالحوار بني الحضارات والثقافات 

املؤمتر  اعتمد  املستدامة. وقد  والتنمية  السالم  ونرش 

التحالف،  يف  أفريقيا  دور  لتعزيز  االيسيسكو  مبادرة 

يف  واإليسيسكو  التحالف  بني  بالتعاون  ورحب 

وأنشطتها  اإليسيسكو  بجهود  نوه  كام  املجال،  هذا 

والتحالف  الثقافات  بني  الحوار  تعزيز  إىل  الهادفة 

األديان. أتباع  بني  والتعايش  بني  الحضارات 
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اجتامع  ويف  املنتدى  هذا  يف  اإليسيسكو  شاركت 

عن  تقريراً  وقدمت  الحضارات،  بني  التحالف  نقاط 

والحوار  الحضارات  بني  التحالف  مجال  يف  أنشطتها 

بني الثقافات وأتباع األديان، التي تم تنظيمها يف إطار 

متابعة تنفيذ خطط عمل اإليسيسكو واسرتاتيجياتها 

وبرامجها املعتمدة. وقد شارك يف االجتامعني املمثلون 

املختصة. والهيئات  املنظامت  عن 
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مؤمتر املرشفني عىل شؤون الفلسطينيني يف الدول العربية، 

مقر جامعة الدول العربية، القاهرة، 20-25 ديسمرب 2014م

شاركت اإليسيسكو يف الدورة الثالثة والتسعني ملؤمتر 

العربية  الدول  يف  الفلسطينيني  املرشفني عىل شؤون 

املضيفة التي عقدتها جامعة الدول ملناقشة التطورات 

الفلسطينية ومحاوالت تهويد  القضية  التي تشهدها 

العربية واإلسالمية،  الرشيف وطمس هويته  القدس 

دعم  يف  اإليسيسكو  جهود  عن  تقريراً  وقدمت 

واالجتامعية  والثقافية  والعلمية  الرتبوية  املؤسسات 

فلسطني. وعموم  الرشيف  القدس  يف 
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 24 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  املشرتكة،  اللجنة  اجتامع 

2014م فرباير 

اإليسيسكو  بني  املشرتكة  اللجنة  اجتامع  عقد  تم 

واأللكسو، من أجل دراسة املشاريع والربامج املقرتحة 

اتفق  وقد  2014-2015م،  العامني  خالل  للتعاون 

واألنشطة  املشاريع  من  مجموعة  عىل  الطرفان 

والثقافية،  والعلمية  الرتبوية  املجاالت  يف  املشرتكة 

التي سيتم اعتامدها والتوقيع عليها من قبل املديرين 

الحقة. مناسبة  يف  للمنظمتني  العامني 
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اإليسيسكو  بني  التعاون  برنامج  عىل  التوقيع  تم 

(ألكسو)،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة 

الرابع عرش للوزراء  خالل الجلسة االفتتاحية للمؤمتر 

يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  عن  املسؤولني 

الوطن العريب. وسيتم مبوجب هذا الربنامج  التعاون 

يف تنفيذ 47 نشاطاً يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة 

و2015م، وخاصة يف  واالتصال، خالل سنتي 2014م  

الخاصة،  االحتياجات  ذوي  بتعليم  املتعلقة  املجاالت 

وتعليم الكبار، والتعليم األسايس املدريس، والتكنولوجيا 

الحيوية، والبيئة والكوارث الطبيعية، وامللكية الفكرية، 

وتكنولوجيا  املستدامة،  والتنمية  العلمي  والبحث 

العربية،  الرقمية  واملضامني  واالتصال  املعلومات 

واملعارف  الشباب،  وقضايا  والتقني،  الفني  والتعليم 

التقليدية والتنمية املحلية، وتعزيز الوسطية والحوار 

األثرية،  واملعامل  والرتاث  األديان،  وأتباع  الثقافات  بني 

والصناعات الثقافية، كام سيتم التعاون بني املنظمتني 

يف تنفيذ  أنشطة لدعم املؤسسات الرتبوية والعلمية 

والثقافية واإلعالمية يف القدس الرشيف، ودعم اللجان 

العربية،  الدول  يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  الوطنية 

(2014�G '���H�	��<�T
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وإنجاز مرشوع تطوير بوابة إلكرتونية حاضنة ملضامني 

تعليمية رقمية عربية مفتوحة املصدر، وإنشاء كريس 

باسم أحد أعالم املسلمني يف معهد البحوث والدراسات 

العربية التابع لأللكسو يف القاهرة. وجدير بالذكر أن 

املنظمتني وقعتا عىل أول اتفاقية للتعاون عام 1984م، 

وتم تجديدها عام 2013م، وقد تم مبوجبهام تنفيذ عدد 

مهم من الربامج واألنشطة املشرتكة يف العامل العريب.

 املؤمتر العام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، 

تونس، 27 - 28 مايو 2014م

والعرشين  الثانية  الدورة  ىف  اإليسيسكو  شاركت 

والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  للمؤمتر 

من  عدد  اعتامد  تم خالله  الذي  والعلوم (األلكسو) 

الخطط واملشاريع التنموية املتعلقة بالرتبية والتعليم 

القادمة.  للسنوات  والعلوم  والثقافة 

تونس،  العرب،  والتعليم  الرتبية  لوزراء  التاسع  املؤمتر 

2014م مايو   29

الرتبية  لوزراء  التاسع  املؤمتر  ىف  اإليسيسكو  شاركت 

«االرتقاء  شعار  تحت  عقد  الذي  العرب  والتعليم 

بالتعليم األسايس يف الوطن العريب». وقد متت خالل هذا 

املؤمتر مناقشة مجموعة من املشاريع واالسرتاتيجيات 

البحث  وتطوير  والتعليم  الرتبية  بقضايا  املتعلقة 

العريب. العامل  يف  العلمي 
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ديسمرب   4 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

عقد هذا االجتامع برئاسة املديرين العامني للمنظمتني، 

يف  املنظمتني  بني  التعاون  آفاق  بحث  خالله  تم 

مجال  يف  وبخاصة  املشرتك،  االهتامم  ذات  املجاالت 

الصناعية،  الحاضنات  وتنمية  املعلومات،  تكنولوجيا 

ومتابعة تنفيذ الربنامج العريب للعلوم وتقنيات النانو، 

والرتويج للصناعات الخرضاء، وتصنيع معدات الطاقة 

العليا  واملعاهد  العربية  الجامعات  وربط  املتجددة، 

بالقطاع الصناعي والتعديني لتلبية احتياجات السوق 

العربية اإلسالمية يف قطاع الصناعة والتعدين، كام تم 

تقييم نتائج األنشطة املشرتكة املنفذة خالل السنتني 

2013-2014م، وبحث محاور التعاون لعام 2015م.
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الرباط،  التوقيع عىل مذكرة تفاهم، مقر  اإليسيسكو، 

9 يناير 2014م

تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني اإليسيسكو واملنظمة 

العربية للتنمية اإلدارية، التي سيتم مبوجبها التعاون 

والدورات  واالجتامعات  الندوات  من  عدد  تنظيم  يف 

االهتامم  ذات  املجاالت  يف  العمل  وورش  التدريبية 

من  عدد  ونرش  وترجمة  إعداد  سيتم  كام  املشرتك، 

البحوث والدراسات يف املجاالت املتعلقة بتنمية املوارد 

البرشية وتطوير الخدمات اإلدارية اإللكرتونية. وجدير 

تأسست  اإلدارية  للتنمية  العربية  املنظمة  أن  بالذكر 

عام 1961م كإحدى املنظامت املتخصصة املنبثقة عن 

جامعة الدول العربية، لتتوىل مسؤولية التنمية اإلدارية 

يف املنطقة العربية، وسعياً لتحقيق األهداف املرجوة، 

وبرامجها  خدماتها  وتقدم  جهودها  املنظمة  توجه 

لحكومات الدول العربية، وكذلك للجامعات واملنظامت 

الحكومية والقطاع الخاص والقيادات اإلدارية.
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االجتامعات السنوية، كيغايل، رواندا، -19 23 مايو 2014م

شاركت اإليسيسكو يف االجتامعات السنوية ملجموعة 

شعار  تحت  عقدت  التي  للتنمية  اإلفريقي  البنك 

نريدها».  كام  إفريقيا  املقبلة:  الخمسون  «السنوات 

العديد  االجتامعات  هذه  أعامل  جدول  وتضمن 

والتنمية  االقتصاد  بقضايا  املتعلقة  املوضوعات  من 

املستدامة وتطوير املوارد البرشية واألزمات املختلفة 

القارة اإلفريقية. وقد شارك يف االجتامعات نخبة  يف 

0���%��������1��2�34�����	��������
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يف  والخرباء  واملسؤولني  والشخصيات  القيادات  من 

وخارجها. اإلفريقية  القارة  من  املجاالت  مختلف 

مايو   29 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

تعزيز  سبل  بحث  التنسيقي  االجتامع  هذا  تم خالل 

ذات  املجاالت  يف  والبنك  اإليسيسكو  بني  التعاون 

املدرة  االقتصادية  املشاريع  ودعم  املشرتك،  االهتامم 

للدخل من أجل تحسني ظروف عيش الفئات الفقرية 

واملهمشة، وخاصة يف أوساط النساء يف الدول اإلفريقية، 

كام تم بحث الرتتيبات لعقد املنتدى الثاين للعلوم التقنية 

واالبتكار يف مدينة الرباط خالل شهر أكتوبر 2014م.
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اجتامع حول تطوير الرتبية يف إفريقيا، أديس أبابا، 9-8 

ديسمرب 2014م

تم  الذي  اإلقليمي  االجتامع  يف  اإليسيسكو   شاركت 

تخصيصه لدراسة سبل تعزيز دور الرتبية يف التغيري 

والقيادة من أجل تحقيق التنمية املستدامة يف الدول 

والرابطة  اإليسيسكو  أن  بالذكر  وجدير  اإلفريقية. 

وقعتا اتفاقية تعاون سنة 2011م التي تم يف إطارها 

تنفيذ عدد مهم من األنشطة الرتبوية لفائدة الدول 

اإلفريقية. املنطقة  األعضاء يف 

�(0IF)�����.�&��	;���������� X<���m1.5
مؤمتر القمة، داكار، 29-30 نوفمرب 2014م

عرشة  الخامسة  الدورة  يف  اإليسيسكو  شاركت 

الدولية  للمنظمة  والحكومات  الدول  رؤساء  ملؤمتر 

(املرأة  شعار  تحت  عقده  تم  الذي  للفرانكفونية 

وعاملو  السالم،  قاطرة  الفرانكوفونية:  يف  والشباب 

واملنظمة  اإليسيسكو  أن  بالذكر  وجدير  التنمية). 

سنة  تعاون  اتفاقية  وقعتا  للفرانكفونية  الدولية 

2001م، تم يف إطارها تنفيذ عدد مهم من األنشطة 

واالتصالية. والثقافية  والعلمية  الرتبوية 
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لقاء رسمي، الفاتيكان، 24 نوفمرب 2014م

الفاتيكان،  بابا  وقداسة  العام  املدير  بني  اللقاء  تم 

حيث قدم املدير العام عرضاً حول جهود اإليسيسكو 

والتعايش  التسامح   قيم  وتعزيز  الحوار  مجاالت  يف 

يف  التنموية  وبرامجها  والثقافات،  األديان  أتباع  بني 

التفاهم  الدول األعضاء وحرصها عىل تعزيز عالقات 

يف  واإلسهام  واملسيحيني  املسلمني  بني  والتعاون 

توطيد أسس السلم واألمن الدوليني، كام تم التأكيد 

إىل  الداعي  املتحدة  األمم  قرار  تفعيل  رضورة  عىل 

التطاول عىل مقدساتها،  أو  األديان  إىل  اإلساءة  عدم 

مواقف  اتخاذ  إىل  الدينية  القيادات  جميع  ودعوة 

وعىل  الدينية  القيم  عىل  اعتداء  أي  تجاه  متضامنة 

حقوق اإلنسان وكرامته وأمنه وسالمته يف أي مكان 

و  ومصادره،  بكل صوره  اإلرهاب  وتجريم  العامل،  يف 

تأكيد أنه  ال عالقة له بالدين أو الثقافة بل هو عمل 

البابا  قوة.وأعرب  بكل  له  التصدي  يجب  إجرامي  

عن استعداد الجهات املختصة يف الفاتيكان للتعاون 

يف  دويل  مؤمتر  عقد  عىل  االتفاق  وتم  املنظمة  مع 

2015م. سنة  خالل  األرجنتني 
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منتدى التعليم العاملي السابع ومعرض الخليج ملستلزمات 

وحلول التعليم يف القرن 21، املركز التجاري العاملي، ديب، 

4-6 مارس 2014م

شاركت اإليسيسكو يف املنتدى واملعرض الدوليني اللذين 

والخرباء  والقيادات  الشخصيات  من  عدد  حرضهام 

العامل،  دول  مختلف  من  والتعليم  الرتبية  مجال  يف 

الرشكات  من  مجموعة  عن  املسؤولني  إىل  باإلضافة 

واملؤسسات املختصة، ميثلون رواد صناعة التكنولوجيا 

والتقنيات الرتبوية والتعليمية يف أوروبا وأمريكا وآسيا. 
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وقد ناقش املشاركون عىل مدى ثالثة أيام أكرث من 150 

ورقة علمية يف إطار محاور املؤمتر املتمثلة يف مقومات 

التمكني التكنولوجي لتعليم مهارات وطرق التدريس، 

واإلنجازات  والعرشين،  الحادي  القرن  يف  واملناهج 

إلرشاك  التكنولوجي  التمكني  ومقومات  والتحديات 

الطالب وأولياء األمور يف عملية التعلم.
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الرباط، 26 مارس  اإليسيسكو،  تنسيقي،  مقر  اجتامع 

2014م

يف  وخرباء  ديبلوماسيني  من  يتكون  رسمي  وفد  قام 

القانون الدويل من وزارة الشؤون الخارجية يف اململكة 

العربية السعودية بزيارة املقر الدائم لإليسيسكو، ُعقد 

خاللها اجتامع مع املسؤولني عن مختلف املديريات يف 

املنظمة، وتم خالله إطالع الوفد عىل مهام اإليسيسكو 

واسرتاتيجياتها  الفرعية  وأجهزتها  واختصاصاتها 

القطاعية، وبرامجها السنوية،  كام تم تعريف أعضاء 

الوفد بأنشطة العالقات الخارجية والتعاون القامئة بني 

وبني  املتحدة،  لألمم  التابعة  واملنظامت  اإليسيسكو 

لها. التابعة  التعاون اإلسالمي واملؤسسات  منظمة 
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 18 اإليسيسكو،الرباط،  مقر  تعاون،  اتفاقية  توقيع 

2014م أبريل 

اإليسيسكو  بني  تعاون  اتفاقية  عىل  التوقيع  تم   

االجتامعية  والتنمية  واملرأة واألرسة  التضامن  ووزارة 

يف اململكة املغربية. وتنص االتفاقية عىل التعاون يف 

عقد  من خالل  واألرسة،  والطفل  املرأة  قضايا  مجال 

عمل،  وأوراش  تأهيلية،  ودورات  ولقاءات،  ندوات 

املجاالت ذات االهتامم  وإعداد بحوث ودراسات يف 

املشرتك ونرشها، وتعزيز قدرات املرأة ودعم دورها 

يف التنمية الشاملة، واالهتامم بالفئات ذات الوضعية 

واملسنني،  واألطفال  النساء  من  والهشاشة  الصعبة 

االجتامعية. الرعاية  مبؤسسات  والنهوض 
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أبريل   11 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

تم عقد اجتامع تنسيقي بني اإليسيسكو ومركز امللك 

األديان  أتباع  بني  للحوار  العزيز  عبد  بن  الله  عبد 

والثقافات، لبحث سبل تعزيز عالقات التعاون، ودراسة 

مجموعة من املشاريع املقرتح تنفيذها يف إطار تفعيل 

مبادرة خادم الحرمني الرشيفني للحوار بني أتباع األديان 

والحضارات، خالل السنوات (2015 – 2020م). وجدير 

بالذكر أن اإليسيسكو واملركز وقعا عىل مذكرة تفاهم 

يف مقر املركز يف فيينا، يوم 18 نوفمرب 2013م، تنص عىل 

املؤمترات  والندوات  تنظيم  الثنايئ يف  التعاون  تعزيز 

أجل  من  العمل  وورش  واالجتامعات  واملنتديات 

الحوار  وتشجيع  اآلخر،  املغلوطة عن  الصور  تصحيح 

بني أتباع األديان، وتعزيز التواصل الثقايف بني الشعوب، 

والتحالف بني الحضارات، وتبادل املعلومات، وإعداد 

ذات  املجاالت  يف  واملشاريع  والبحوث  الدراسات 

وترجمتها ونرشها. املشرتك،  االهتامم 
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الكويت، 26 مايو 2014م

بجائزة  الفائزين  تكريم  حفل  يف  اإليسيسكو  شاركت 

الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح لتعزيز التعليم الجيد 

لذوي القدرات الذهنية املحدودة، الذي عقد تحت رعاية 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمري دولة الكويت. 

املساهامت  مكافأة  الجائزة  هذه  أهداف  أهم  ومن 

واملنظامت  والجامعات  األفراد  يقدمها  التي  واألبحاث 

أو املراكز املتخصصة يف مجاالت تتعلق برتبية املعاقني 

ذهنياً، تحت إرشاف وبتحكيم خرباء دوليني وعرب.
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(املؤمترات واالجتامعات واللجان التنسيقية واملشرتكة 

واتفاقيات وبرامج التعاون)
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اجتامع تنسيقي، باريس 15 يناير 2014م

ومؤسسة  اإليسيسكو  بني  تنسيقي  اجتامع  عقد  تم 

شرياك برئاسة املدير العام لإليسيسكو وبحضور أعضاء 

التعاون  مجلس إدارة املؤسسة، من أجل بحث سبل 

بني املؤسستني، واالتفاق عىل مضامني اتفاقية التعاون 

أقرب  يف  واملؤسسة  اإليسيسكو  بني  توقيعها  املقرتح 

ومجاالت  التعاون  محاور  سيتضمن  والذي  اآلجال، 

االهتامم املشرتك، وبخاصة مجال منع النزاعات وتعزيز 

التسامح والسلم.  الحوار بني الحضارات ونرش ثقافة 

توقيع اتفاقية تعاون، باريس 30 يناير 2014م

اإليسيسكو  بني  التعاون  اتفاقية  عىل  التوقيع  تم 

ومؤسسة شرياك التي يرأسها السيد جاك شرياك، الرئيس 

التعاون  الفرنيس األسبق. وتنص االتفاقية عىل تعزيز 

النزاعات  منع  مجال  واملؤسسة  يف  اإليسيسكو  بني 

وتعزيز الحوار بني الثقافات ونرش ثقافة السالم، وتبادل 

االهتامم  ذات  القضايا  حول  والخربات  املعلومات 

املشرتك، كام سيتم مبوجب هذه االتفاقية دعوة مراقبني 

عن املؤسسة لحضور أعامل املؤمتر العام لإليسيسكو 

واالجتامعات التي تعقدها اإليسيسكو حول املواضيع 

والقضايا التي تهتم بها املؤسسة، وحضور اإليسيسكو يف 

الحفل السنوي الذي تنظمه  املؤسسة لتوزيع جوائزها 

حول منع النزاعات، واالجتامعات التي تعقدها وتندرج 

يف إطار اهتاممات اإليسيسكو.
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اجتامع تنسيقي، الدوحة، 27 فرباير 2014م

تم عقد اجتامع تنسيقي بني اإليسيسكو وقطر الخريية 

التنفيذي  والرئيس  لإليسيسكو  العام  املدير  برئاسة 

لقطر الخريية، بحث الجانبان يف خالله سبل التعاون يف 

املجاالت الرتبوية والعلمية والثقافية املتعلقة باملنطقة 

األفريقية ومجتمعات األقليات والجاليات املسلمة يف 

مختلف أنحاء العامل، واالتفاق عىل عدد من املشاريع 

املشرتكة التي سيتم التوقيع عليها الحقاً.

 14 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  املشرتكة،  اللجنة  اجتامع 

2014م مايو 

وقطر  اإليسيسكو  بني  التعاون  عالقات  إطار  يف 

وضع  أجل  من  االجتامع،  هذا  عقد  تم  الخريية، 

من  مجموعة  تنفيذ  يف  للتعاون  الفنية  اإلجراءات 

املشاريع الرتبوية والثقافية يف املجاالت ذات االهتامم 

املشرتك، التي سيتم تنفيذها خالل السنوات القادمة 

لفائدة عدد من الدول األعضاء ومجتمعات األقليات 

املتعلقة  املشاريع  وخاصة  املسلمة،  والجاليات 

بالتدريب عىل تدبري املشاريع الصغرى املدرة للدخل 

األمية  ومحو  املجتمع،  يف  املهمشة  الفئة  لفائدة 

للناطقني  العربية  اللغة  وتعليم  والتمكني،  الوظيفية 

الثقايف  والعمل  القرآنية،  املدارس  وتطوير  بغريها، 

اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي، وكتابة لغات الشعوب 

املنمط. القرآين  بالحرف  اإلسالمية 
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توقيع برنامج تعاون، مقر اإليسيسكو، الرباط، 25 سبتمرب 

2014م 

تم التوقيع من طرف املدير العام والرئيس التنفيذي 

التعاون بني اإليسيسكو وقطر الخريية،  عىل برنامج 

املقرر  واألنشطة  املشاريع  من  عدداً  يتضمن  الذي 

لفائدة  القادمة  الخمس  السنوات  خالل  تنفيذها 

والجاليات  األقليات  ومجتمعات  األعضاء  الدول 

املسلمة خارج العامل اإلسالمي، التي تشمل مجاالت 

التدريب عىل تدبري املشاريع الصغرى املدرة للدخل 

الوظيفية  األمية  ومحو  املجتمع،  يف  املهمشة  للفئة 

بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  وتعليم  والتمكني، 

اإلسالمي،  العامل  خارج  اإلسالمي  الثقايف  والعمل 

بالحرف  أفريقيا  يف  املسلمة  الشعوب  لغات  وكتابة 

القرآين املنمط. 

���	����������®��<���������� X<��

فرباير  الدوحة، 26 27-  األمناء،  الثاين ملجلس  االجتامع 

2014م

أمناء  ملجلس  الثاين  االجتامع  يف  اإليسيسكو  شاركت 

تم   الذي  العربية،  باللغة  للنهوض  العاملية  املنظمة 

خالله اعتامد عدد من القرارات واملبادرات املتعلقة 

باستكامل إجراءات ومتطلبات تأسيس املنظمة وآفاق 

عملها املستقبيل، علامً أن هذه املنظمة تم إنشاؤها 

مببادرة من قبل سمو الشيخة موزا بنت نارص، بهدف 

وتوسيع  وحاميتها  العربية  اللغة  دعم  عىل  العمل 

مجاالت استخدامها يف العامل العريب واإلسالمي وباقي 

العامل. أنحاء 
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مارس   3 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

ومنتدى  اإليسيسكو  بني  تنسيقي  اجتامع  عقد  تم 

التعاون  تعزيز  أجل بحث سبل  مونتانا، من  كرانس 

القضايا  الجانبان  درس  كام  املؤسستني،  بني  الثنايئ 

مونتانا  كرانس  ملنتدى   25 للدورة  باإلعداد  املتعلقة 

خالل  الرباط  يف  اإليسيسكو  مقر  يف  ستعقد  التي 

التي ستخصص  الفرتة من 19 إىل 22 يونيو 2014م، 

جنوب-جنوب  التعاون  عالقات  تطوير  سبل  لبحث 

مبشاركة نخبة من صانعي السياسات ورجال األعامل 

من إفريقيا، ومنطقة البحر األبيض املتوسط، وجنوب 

الناطقة  والدول  وآسيا،  العربية،  والدول  القوقاز، 

والرشقية. الوسطى  وأوربا  الرتكية،  باللغة 
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مارس   5 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

تعزيــز  االجتــامع بحــث ســبل  تــم خــالل هــذا 
عالقــات التعــاون بــني اإليسيســكو واملؤسســة يف 
املجــاالت ذات االهتــامم املشــرتك وخاصــة مــا يتعلــق 
بالــرتاث اإلســالمي واملخاطــر التــي تهــدد املعــامل 
األثريــة والحضاريــة اإلســالمية يف الــدول األعضــاء 
التــي تعيــش رصاعــات داميــة، وســبل مواجهتهــا مــن 
خــالل العمــل املشــرتك عــىل توعيــة املجتمــع الــدويل 

ــأن. ــذا الش يف ه
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مارس   13 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

بني  التعاون  آفاق  بحث  االجتامع  هذا  خالل  تم 

املمكن  املشرتكة  واألنشطة  واملعهد  اإليسيسكو 

تنفيذها والتي تعنى مبجال حقوق اإلنسان، والرتبية 

هذا  يف  القدرات  وبناء  املواطنة،  ومبادئ  قيم  عىل 

املجال، وخاصة لفائدة الشباب،  واملرأة، واإلعالميني. 

اإلنسان  لحقوق  جنيف  معهد  أن  بالذكر  وجدير 

يف جنيف  مقرها  يوجد  حكومية  غري  مؤسسة 

وأنشئت عام 2004م وتعمل أساساً يف مجال التدريب 

اإلنسان. حقوق  مجال  يف  واالستشارة 
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توقيع اتفاقية، الرباط وعاّمن، 6 مايو 2014م

اإليسيسكو  توليها  التي  الخاصة  العناية  إطار  يف 

الربامج  لتنفيذ  ومواصلة  الرشيف،  القدس  لقضايا 

املوجهة إىل القدس الرشيف، تم التوقيع عىل اتفاقية 

يف  القدس  لشؤون  امللكية  واللجنة  اإليسيسكو  بني 

اململكة األردنية الهاشمية، من أجل التعاون يف إنجاز 

مرشوع «بيبليوغرافيا القدس». ويهدف هذا املرشوع 

الكتب  عن  املعلومات  وتجميع  حرص  إىل  األكادميي 

واملؤلفات واملراجع املختلفة املتعلقة بقضايا القدس 

السياسية والتاريخية واالجتامعية والدينية، املوجودة 

يف مكتبات وجامعات دول العامل. ويتكون املرشوع من 

ثالثة أجزاء، حيث يشمل الجزء األول الكتب واملراجع 

واململكة  فلسطني  وجامعات  مكتبات  يف  املوجودة 

للكتب  الثاين  الجزء  بينام خصص  الهاشمية،  األردنية 

الدول  وجامعات  مكتبات  يف  املوجودة  واملراجع 

واملراجع  للكتب  الثالث  والجزء  واإلسالمية،  العربية 

األجنبية  الدول  وجامعات  مكتبات  يف  املوجودة 

البيبليوغرافيا  وتصدر  واإلسالمي.  العريب  العامل  خارج 

مرتّبة حسَب املوضوع واملؤلِّف ومكان وجود الكتاب 

عاملياً،  بها  املعمول  العلمية  للقواعد  وفقاً  واملرجع، 

القدس،  بقضايا  واملهتمني  الباحثني  أيدي  بني  لتكون 

ووقتهم. لجهدهم  وتوفرياً  ومشقتهم،  ملهمتهم  تيسرياً 
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توقيع مذكرة تفاهم، جدة، 12 مايو 2014م

تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني اإليسيسكو والهيئة 

اإلسالمية العاملية للتعليم، التي تنص عىل التعاون يف 

تنظيم مؤمترات وندوات واجتامعات ودورات تدريبية 

واملعلومات  والبحوث  الدراسات  وتبادل  متخصصة، 

كل  يصدرها  التي  والرتجامت  واملنشورات  والتقارير 

طرف، وتبادل الخربات يف تأسيس قواعد بيانات علمية 

مشرتكة  لجنة  وتشكيل  ووثائق،  ومعلومات  وبحثية 

للتنسيق واملتابعة. وجدير بالذكر أن الهيئة اإلسالمية 

العامل  رابطة  هيئات  إحدى  هي  للتعليم  العاملية 

مكة  يف  ومقرها  1421هـ  عام  تأسيسها  تم  اإلسالمي 

املكرمة، وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ومهمتها 

رسم السياسات واألهداف للتعليم، ودعم برامجه مادياً 

ومعنوياً يف املناطق املحتاجة من العامل اإلسالمي ويف 

املجتمعات التي توجد بها أقليات مسلمة.
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اجتامع اللجنة املشرتكة، مقر اإليسيسكو، الرباط، 11-10 

يونيو 2014م

الربامج  تقييم  أجل  من  االجتامع  هذا  عقد  تم 

واألنشطة املشرتكة التي تم تنفيذها خالل الفرتة ما 

بني 2013-2014م، كام اتفق الطرفان عىل مجموعة 

من الخطوات التنفيذية للربامج املشرتكة التي سيتم 

2014م. عام  من  الثاين  النصف  خالل  تنفيذها 
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اجتامع تنسيقي، مقر اإليسيسكو، الرباط، 22 يونيو 2014م

عقد اجتامع تنسيقي بني اإليسيسكو ومعهد الدراسات 

اإلسالمية العليا يف إيطاليا، تم خالله بحث سبل التعاون 

االهتامم  ذات  املجاالت  االيسيسكو واملعهد يف  بني 

املشرتك، وذلك يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية العمل الثقايف 

اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي، وخاصة يف مجال حامية 

الهوية الثقافية  للجاليات واألقليات املسلمة  يف العامل، 

وتعزيز الحوار بني الثقافات  وأتباع األديان.
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التوقيع عىل اتفاقية تعاون، مقر اإليسيسكو، الرباط، 14 

يوليو 2014م 

تم التوقيع عىل اتفاقية تعاون بني اإليسيسكو ورشكة 

عىل  االتفاقية  وتنص  بعد.  عن  والتدريب  التعليم 

والتدريب  والدراسات  البحوث  إنجاز  يف  التعاون 

بعد،  عن  والتدريب  التعليم  مجاالت  يف  والتكوين 
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ومحرك  العريب  للمحتوى  اإللكرتونية  واملكتبات 

البحث العريب. وجدير بالذكر أن هذه املؤسسة تعمل 

يف  بعد  عن  والتدريب  التعليم  برامج  تطوير  عىل 

الدول العربية واإلسالمية، واالرتقاء مبهارات الكفاءات 

ملواكبة التطورات العلمية والتعليمية من خالل توفري 

والتدريب. والتعليم  الرتبية  خدمات 
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مقر اإليسيسكو، الرباط، 14 أكتوبر 2014م

التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني اإليسيسكو ورشكة  تم 

التدريب والتعليم عن بعد. وستقوم الرشكة مبوجب هذه 

املذكرة بتقديم خدمات يف مجال التعليم الفني والتدريب 

املهني لجمهورية القمر املتحدة، بالتنسيق مع الجهات 

الوطنية املختصة، ومع مندوبية اإليسيسكو يف موروين.
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أكتوبر   13 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

تم عقد هذا االجتامع  التنسيقي برئاسة املدير العام 

ورئيس املؤسسة، الذي تم خالله بحث آفاق التعاون 

إىل  الهادفة  التنموية  املشاريع  من  عدد  تنفيذ  يف 

التعريف باملعلومات الصحيحة عن اإلسالم والحضارة 

اإلسالمية، ونرش الثقافة اإلسالمية القامئة عىل الوسطية 

واإلخاء،  والتسامح  التضامن  قيم  وترسيخ  واالعتدال، 

وتفعيل دور الشباب العريب يف مجال التنمية.
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أكتوبر   2-1 باكو،   ، الرابع  اإلنساين  الدويل  باكو  منتدى 

2014م

املدير  برئاسة  املنتدى  اإليسيسكو يف هذا   شاركت 
الدول  من رؤساء  عدد  املنتدى  حرض  وقد  العام. 
واالقتصادية  السياسية  الشخصيات  وكبار  والوزراء 
والفكرية الدولية، وبعض الحاصلني عىل جائزة نوبل 

الدولية  املنظامت  وممثلو  مختلفة،  تخصصات  يف 
واإلقليمية املهتمة بقضايا االقتصاد والتنمية املستدامة 
الثقايف  والتنوع  والرتبية  العلمي  والبحث  واالبتكار 
واإلعالم واالتصال. وناقش املشاركون يف املنتدى عددا 
يف  التكنولوجية  املرتبطة  بالتحديات  القضايا  من 
القرن الحادي والعرشين،  والتنوع الثقايف، ووسائل 
االتصال يف العرص الرقمي، والتجارة الدولية، واالبتكار 
اإليكولوجية،  والقضايا  املستدامة  والتنمية  العلمي، 
والعوملة، ومنجزات البيولوجيا الجزيئية بني النظرية 
والتطبيق، والهوية الوطنية يف عرص ما بعد الحداثة، 

للتنمية االقتصادية. واألبعاد اإلنسانية 

اجتامع تنسيقي،  باكو، 17 أكتوبر 2014م 

تم عقد اجتامع لجنة التنسيق بني اإليسيسكو ومؤسسة 

حيدر علييف الذي خصص لتقييم أنشطة التعاون املنفذة 

بني املؤسستني خالل السنوات السابقة، وتبادل وجهات 

النظر والتشاور بشأن مشاريع التعاون املقرتح تنفيذها 

خالل السنوات القادمة. وجدير بالذكر أن اإليسيسكو 

ومؤسسة حيدر علييف وقعتـا اتفاقية للتعاون بينهام 

الرائدة يف  األذرية  املؤسسات  سنة 2007م. وهي من 

مجال العمل الثقايف والتعليمي واالجتامعي واإلنساين 

رئيس  علييفا، حرم  السيدة مهريبان  وترأسها  الخريي، 

جمهورية  أذربيجان، سفرية اليونيسكو للنوايا الحسنة، 

وسفرية اإليسيسكو للحوار بني الثقافات والحضارات. 
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أكتوبر   22 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

عقد هذا االجتامع التنسيقي برئاسة املدير العام وسمو 

األمري بندر بن خالد الفيصل، رئيس املؤسسة، الذي تم 

خالله بحث سبل تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو 

واملؤسسة يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك يف إطار 

بالذكر  املوقعة سنة 2002م. وجدير  التعاون  اتفاقية 

أهليّة  دوليّة  مؤّسسة  هي  العريب  الفكر  مؤّسسة  أن 

مستقلّة تأسست عام 2000م، ويوجد مقرها يف مدينة 
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بريوت، وهي مبادرة تضامنية بني الفكر واملال، من أجل 

تنمية االعتزاز بثوابت األّمة ومبادئها وقيمها وأخالقها، 

إىل  تدعو  التي  والثقافية،  الفكرية  الجهود  وتوحيد 

تضامن األمة والنهوض بها واملحافظة عىل هويتها.

�(Qatar Foundation)�	�3�'Q8�

 ،(WISE) التعليم  يف  لالبتكار  العاملي  القمة  مؤمتر 

2014م نوفمرب   6-4 الدوحة، 

لالبتكار  العاملي  القمة  اإليسيسكو يف مؤمتر  شاركت 

يف التعليم (WISE 2014) الذي عقد تحت شعار « 

تعلَّم – تخيَّل – ابتِكر من أجل اإلبداع يف التعليم»، 

والذي شارك فيه نخبة من أبرز صناع القرار يف مجال 

والباحثني  الخرباء  من  ومجموعة  والتعليم،  الرتبية 

ومؤسسات  األهلية،  الحكومية  املنظامت  وممثيل 

والرتبية  االبتكار  بقضايا  املهتمة  املدين  املجتمع 

والتعليم. ومتت خالل هذا املؤمتر دراسة سبل تحسني 

رائدة،  اتجاهات جديدة  اكتشاف  التعليم من خالل 

بالتغلب  كفيلة  ملموسة  عملية  إجراءات  واقرتاح 

مخططات  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  عىل 

ويعد  الدويل.  الصعيد  عىل  والتعليم  الرتبية  وبرامج 

املؤمتر فرصة سانحة للتعاون وتبادل أفضل الخربات 

يف مختلف املجاالت وخاصة يف قضايا التعليم.  وقد 

شارك ممثل اإليسيسكو يف عدد من جلسات املؤمتر 

وورشه، وقدم عرضاً عن جهود اإليسيسكو وتجاربها 

اإلسالمي. العامل  والتعليم يف  الرتبية  تطوير  يف مجال 
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توقيع اتفاقية تعاون، غرناطة، 19 نوفمرب 2014م

واملؤسسة  اإليسيسكو  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم 

إنشاء  حول  العليا،  للدراسات  األوروبية-العربية 

كريس اإليسيسكو للتنوع الثقايف والتضامن الدويل يف 

برنامج  تنفيذ  عىل  االتفاقية  وتنص  غرناطة.  جامعة 

ولقاءات،  محارضات  تنظيم  يشمل  للكريس  سنوي 

وعقد دورات تدريبية وحلقات دراسية وورش عمل 

الثقافات  بني  والحوار  الثقايف  التنوع  تعزيز  أجل  من 

وسيتم  الحضارات.  بني  والتحالف  األديان  وأتباع 

مبوجب هذه االتفاقية تنظيم معارض ثقافية وإعداد 

دراسات متخصصة ونرشها، وتوفري منح دراسية فوق 

الكريس، ومنح  العلمي يف مجاالت  للبحث  الجامعية 

جوائز تقديرية لألعامل البحثية املتميزة يف املجاالت 

والكتب  اإلصدارات  تبادل  إىل  إضافة  الصلة،  ذات 

والدراسات واألبحاث والدوريات واملجالت وغريها من 

وسائل النرش ذات االهتامم املشرتك. وجدير بالذكر أن 

مرشوع هذا الكريس يهدف إىل تعزيز التنوع الثقايف 

الحوار  وتشجيع  الدويل،  والتضامن  اإلنسان  وحقوق 

بني الثقافات وأتباع الديانات والتحالف بني الحضارات. 

اإلسالمي  الفكر  بأعالم  التعريف  إطاره  يف  سيتم  كام 

وعطاءاته  اإلسالم  بوسطية  والتعريف  األندلس  يف 

الحضارية وقيمه اإلنسانية السمحة، ومعالجة الصور 

النمطية عن «اآلخر» يف الكتب واملطبوعات والوسائل 

اإلعالمية يف الدول األوروبية والعربية، إضافة إىل العمل 

والتعريف  االجتامعي  االندماج  بآليات  النهوض  عىل 

بحقوق األجانب وواجباتهم تجاه املجتمعات املضيفة 

,تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ودعم البحث 

الكريس. العلمي يف مجاالت اختصاصات 
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الرباط، 17 ديسمرب  اإليسيسكو،  تنسيقي، مقر  اجتامع 

2014م

العام  املدير  برئاسة  التنسيقي  االجتامع  هذا  عقد  تم 

ورئيس مجلس العالقات اإلسالمية الصينية، الذي تم خالله 

بحث آفاق التعاون بني اإليسيسكو واملجلس يف مجاالت 

تعليم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ملسلمي جمهورية 

الصني الشعبية، وتعزيز قيم الحوار واالحرتام املتبادل بني 

مختلف الطوائف واإلثنيات، كام متت مناقشة اإلجراءات 

الخاصة بفتح مركز تربوي لإليسيسكو يف جمهورية الصني  

الشعبية يف املستقبل القريب. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

املجلس قد عنّي املدير العام لإليسيسكو سفرياً للنوايا 

الحسنة للعالقات الصينية-اإلسالمية.
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يف إطار أولوية العمل القطاعية املتعلقة بتطوير األبعاد 

اإلسالمي،  العامل  يف  املتخصص  اإلنساين  للعمل  التنموية 

العمل  محور  خالل  من  اإلنجازات  من  عدد  تنفيذ  تم 

الرتبوية والعلمية والثقافية يف  الخدمات  الرابع: تطوير 

الدول األعضاء ذات األوضاع الخاصة (القدس الرشيف). 

أداء  تحسني  حول  املنشودة  النتيجة  تحقيق  أجل  ومن 

املؤسسات الرتبوية والعلمية والثقافية يف الدول األعضاء 

ذات األوضاع الخاصة املتعلقة بالقدس الرشيف، نفذت 

اإليسيسكو 6 أنشطة لفائدة القدس الرشيف، بالتنسيق 

مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، 

األردنية  اململكة  يف  القدس  لشؤون  امللكية  واللجنة 

الرتبوية  لألطر  تدريبية  دورة  عقد  متثلت يف  الهاشمية، 

الرشيف،  القدس  يف  التعليمية  واملؤسسات  املدارس  يف 

واملرشدين  املصادر  غرف  ملعلامت  تدريبية  ودورة 

الرتبويني يف املدارس ذات االحتياجات الخاصة يف القدس 

يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  مع  بالتعاون  الرشيف، 

القدس الرشيف، استفاد منهام 150 مشاركاً من املعلمني 

ملؤسسة  دعم  وتقديم  الرتبويني،  واملرشدين  واملعلامت 

البلدة  يف  للبنات»  النهضة  «مدرسة  للبنات  تربوية 

توفري مجموعة  من خالل  الرشيف،  القدس  يف  القدمية 

ودعم  التعليم،  يف  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  من 

العربية  «الجمعية  الخاصة  االحتياجات  لذوي  مؤسسة 

البلدة القدمية يف القدس الرشيف، من  للمكفوفني» يف 

خالل توفري معدات وتجهيزات مهمة للجمعية يف إطار 

تطوير خدمات التدريب للمعاقني برصياً، ودعم مؤسسة 

القدس  يف  العربية»  الدراسات  « جمعية  بحثية  علمية 

املتطورة  التكنولوجيا  وسائل  توفري  من خالل  الرشيف، 

التي تستخدم يف مجال إعداد األبحاث والدراسات واملسح 

ببليوغرافيا  كتاب  من  الثاين  الجزء  وإصدار  والتوثيق، 

يف  القدس  لشؤون  امللكية  اللجنة  مع  بالتعاون  القدس 

اململكة األردنية الهاشمية الذي يقع يف مجلدين: يتضمن 

األول سجل 1585 مؤلفاً، والثاين 947 مؤلفاً.
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املدارس  يف  الرتبوية  لألطر  تدريبية  دورة  عقد 

إطار  يف  الرشيف.  القدس  يف  التعليمية  واملؤسسات 

هذا النشاط، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية 

للرتبية والثقافة والعلوم، ومديرية الرتبية والتعليم يف 

القدس الرشيف، تم عقد دورة تدريبية يف مجال التعلم 

مدريس  من  ومعلمة  معلم   100 فيها  شارك  النشط، 

ملديرية  التابعة  املدارس  مختلف  يف   4-1 الصفوف 

الرتبية والتعليم يف القدس الرشيف (4 مجموعات وكل 

مجموعة تتكون من 24 مشاركاً). وكان من أهم أهداف 

هذه الدورة: تطوير مامرسات املعلمني التدريسية، التي 

تشمل أساليب التدريس وطرائقه، واملواقف التعليمية 

الحصول  أجل  من  وخارجها،  الصفية  الغرفة  داخل 

عىل نتائج تعليمية متميزة، من خالل: تطوير مهارات 

املعلمني بذخرية من مهارات التدريس وأساليبه، ونرش 

الوعي يف املجتمع الرتبوي حول اسرتاتيجيات التدريس 

وبيان عائداتها عىل عملية التعلم، واكتشاف املبدعني 

من الرتبويني يف امليدان يف مجال اسرتاتيجيات التدريس، 

املرشوع  يخدم  مبا  تجاربهم  وتعميم  دورهم  وتفعيل 

النمو  ويحقق متطلباته، وإثارة دافعية املعلمني نحو 

املهني، وإيجاد جو تعاوين بينهم.

عقد دورة تدريبية حول الدور التكاميل بني معلامت 

يف  املدارس.  يف  الرتبويني  واملرشدين  املصادر  غرف 

الوطنية  اللجنة  مع  وبالتنسيق  النشاط،  هذا  إطار 

الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، ومديرية الرتبية 

والتعليم يف القدس الرشيف، تم عقد دورة تدريبية 
املصادر  التكاميل بني معلامت غرف  الدور  يف مجال 
إىل  الوصول  بهدف  املدارس،  يف  الرتبويني  واملرشدين 
بني  النفيس  واملسار  األكادميي  للمسار  تكاميل  دمج 
معلامت غرف املصادر واملرشدين الرتبويني يف املدارس 
لتقديم خدمة أفضل لألطفال ذوي صعوبات التعلم يف 
مختلف مدارس القدس. وقد شارك يف هذه الدورة 38 
مشاركًا (19 مرشداً من مجموعة املرشدين الرتبويني، 
املصادر)  غرف  معلامت  مجموعة  من  معلمة  و19 
من مختلف املدارس املقدسية. وجدير بالذكر أن فئة 
املختلفة  واإلعاقات  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال 
األكادميي  املستوى  يف  ضعف  من  تعاين  املدارس  يف 
ويوازي  العمر  نفس  من  بأقرانهم  مقارنة  والتحصيل 
وقصور  الفئة،  لهذه  النفسية  الصحة  يف  ضعفاً  ذلك 
معني يف فهم الذات لدى هؤالء الطلبة بسبب املشاكل 
التي تواجههم نتيجة إخفاقهم املتكرر من جهة وعدم 
من  زمالئهم  وبخاصة  لهم،  املدريس  املجتمع  تقبل 
مام  أخرى  جهة  من  بهم،  املحيطني  اآلخرين  الطلبة 
وبالتايل  بالفشل  كشعورهم  معينة  لخربات  يعرضهم 
تعرضهم ملواقف إحباط وخوف وقلق يزيد لدى هؤالء 

الدراسية والنفسية معاً.  الطلبة ويعمق مشاكلهم 

يف  القدمية  البلدة  يف  للبنات  النهضة  مدرسة  دعم 
القدس الرشيف. يف إطار هذا النشاط، وبالتنسيق مع 
اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، 
ومديرية الرتبية والتعليم يف القدس الرشيف، تم تقديم 
دعم لـ «مدرسة النهضة للبنات» يف البلدة القدمية يف 
القدس الرشيف، من خالل توفري وسائل التكنولوجيا يف 
التعليم. وكان من أهداف هذا الدعم: توصيل املعرفة 
وبطريقة سهلة وممتعة ضمن الحيز املتوفر باستخدام 
طاقاتهن  إطالق  من  الطالبات  ومتكني  التكنولوجيا، 
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التكنولوجيا،  باستخدام  وعرضها  البحث  يف  اإلبداعية 

وزيادة اإلقبال عىل املدرسة والتي تقع يف البلدة القدمية 

وتجدر  واملرافق.  الساحات  فيها  تتوفر  وال  القدس  يف 

ملديرية  التابعة   البنات  مدارس  عدد  أن  إىل  اإلشارة 

الرتبية والتعليم يف القدس الرشيف 18 مدرسة موزعة 

يف مركز املدينة واألحياء املحيطة، ويبلغ عدد الطالبات 

ضيق  من  املدارس  هذه  أغلب  وتعاين  طالبة،   6300

الغرف الصفية ونقص يف املرافق التعليمية، وهي بأشد 

الحاجة إىل توظيف التكنولوجيا لعرض املواد والتقارير 

والتجارب العلمية من خاللها، وأن املدرسة املستفيدة 

من الدعم يبلغ عدد طالباتها 203 طالبة وعدد معلامتها 

15 معلمة. وتضمن الدعم توفري عدد من السبورات 

الذكية التفاعلية، وتدريب املعلامت عىل استخدامها. 

القدس  الخاصة يف  االحتياجات  دعم مؤسسة لذوي 

الرشيف. يف إطار هذا النشاط، وبالتنسيق مع اللجنة 

الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، ومديرية 

الرتبية والتعليم يف القدس الرشيف، تم تقديم دعم 

ملؤسسة لذوي االحتياجات الخاصة «الجمعية العربية 

الرشيف،  القدس  القدمية يف  البلدة  « يف  للمكفوفني 

وذلك من خالل توفري معدات وتجهيزات مهمة ملقر 

املهني  التدريب  تطوير خدمات  إطار  يف  الجمعية،  

مهنة  اكتساب  عىل  ومساعدتهم  برصياً  للمعاقني 

مؤسسات  ودعم  اقتصادياً  عائداً  وتحقيق  تناسبهم، 

وكان  الرشيف.  القدس  الخاصة يف  االحتياجات  ذوي 

الحامية  مستوى  رفع  الدعم:  هذا  أهداف  أهم  من 

العربية  الجمعية  مشاغل  داخل  املهنية  والسالمة 

ودعم  العمل،  إصابات  من  وحاميتهم  للمكفوفني 

املكفوفني املتدربني بالجمعية. وقد تضمن الدعم توفري 

مجموعة من األدوات التالية: طفاية حريق، وكاممات 

مفلرتة، وعيص اإلعاقة البرصية، وجهاز تدفئة، وخزانة 

وصيانة  للحريق،  مبكر  إنذار  وجهاز  أويل،  إسعاف 

الوحدة الصحية. وجدير بالذكر أن الجمعية املستفيدة 

تأسست سنة 1932م وموقعها داخل البلدة القدمية يف 

القدس الرشيف، ولها إدارة وسبعة مسؤولني إداريني، 

ولديها مصنع خاص بصناعة املكانس التقليدية اليدوية 

املختلفة.  بأنواعها 

دعم مؤسسات علمية وثقافية واجتامعية يف القدس 

الرشيف. يف إطار هذا النشاط، وبالتنسيق مع اللجنة 

الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، تم دعم 

«جمعية الدراسات العربية» يف القدس الرشيف، من 

الجمعية  أن  العلم  مع   ،(workstation)توفري خالل 

املستفيدة تعد من أهم املؤسسات املقدسية املختصة 

يف إعداد األبحاث والدراسات واملسح  والتوثيق  لكل 

ذلك  يف  مبا  الرشيف،  القدس  مدينة  يف  يجري   ما 

الخرائط  وتحليل البيانات التي تعتمد بشكل واسع 

عىل الصور الجوية الحديثة منها والقدمية،  باإلضافة 

إىل عمل خرائط وتقاطع هذه الصور وفتحها يف آن 

واحد، تحتاج إىل جهاز ذي مواصفات عالية من حيث 

إن استعامل هذا الجهاز يؤدي إىل خدمة رسيعة يف 

معالجة البيانات والرسومات واستغالله لفرتة طويلة.

فلسطني  قضايا  حول  ومراجع  كتب  ونرش  إعداد 

وبالتعاون  النشاط،  هذا  إطار  الرشيف. يف  والقدس 

مع اللجنة امللكية لشؤون القدس يف اململكة األردنية 

الهاشمية، تم إصدار الجزء الثاين من كتاب ببليوغرافيا 

األول سجل  يتضمن  مجلدين:  يف  يقع  الذي  القدس 

1585 مؤلفاً، والثاين 947 مؤلفاً. ويهدف هذا املرشوع 

الكتب  عن  املعلومات  وتجميع  حرص  إىل  األكادميي 

واملؤلفات واملراجع املختلفة املتعلقة بقضايا القدس 

السياسية والتاريخية واالجتامعية والدينية، املوجودة 

يف مكتبات وجامعات دول العامل. ويتكون املرشوع من 

ثالثة أجزاء، حيث يشمل الجزء األول الكتب واملراجع 

واململكة  فلسطني  وجامعات  مكتبات  يف  املوجودة 

للكتب  الثاين  الجزء  بينام خصص  الهاشمية،  األردنية 

الدول  وجامعات  مكتبات  يف  املوجودة  واملراجع 

واملراجع  للكتب  الثالث  والجزء  واإلسالمية،  العربية 

األجنبية  الدول  وجامعات  مكتبات  يف  املوجودة 

وخارج العامل العريب واإلسالمي. وتصدر البيبليوغرافيا 

مرتّبة حسَب املوضوع واملؤلِّف ومكان وجود الكتاب 

عاملياً،  بها  املعمول  العلمية  للقواعد  وفقاً  واملرجع، 

القدس،  بقضايا  واملهتمني  الباحثني  أيدي  بني  لتكون 

ووقتهم. لجهدهم  وتوفرياً  ومشقتهم،  ملهمتهم  تيسرياً 
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يف إطار األولوية القطاعية األوىل املتعلقة بتعزيز اآلليات 

التنفيذية للسياسة العامة للمنظمة، تم تحقيق األهداف 

املحدّدة خالل عام 2014، بفضل تنفيذ 36 إنجازا، غطت 

مجاالت املحور الرئيس للعمل، وشملت تعزيز القدرات 

الوطنية،  للجان  واملعلوماتية  اإللكرتونية  والتجهيزات 

إىل  ومعاونيهم  والعاملني  اللجان  ألمناء  زيارات  وتنظيم 

مقر اإليسيسكو، وتنظيم أيام تعريفية باملنظامت الدولية 

العاملة يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال.

وتحقيقاً للنتيجة املنشودة يف إطار هذا املحور، املتعلقة 

بتعزيز القدرات املهنية للمسؤولني والعاملني يف اللجان 

الوطنية، نفذت اإليسيسكو 3 إنجازات، متثلت يف عقد 

غطت  الوطنية،  اللجان  يف  للعاملني  تدريبية  دورات   3

خاللها  تم  اإلسالمي،  للعامل  الثالث  الجغرافية  املناطق 

أحدث  استخدام  عىل  اللجان  هذه  العاملني يف  تدريب 

الطرائق والوسائل، املستخدمة يف مجال تصميم املواقع 

اإللكرتونية، واالستفادة من تقانات املعلومات واالتصال 

الحديثة، واألنظمة والربمجيات الحرة واملفتوحة املصدر.

كام قامت أمانة املجلس التنفيذي واملؤمتر العام، بالتعاون 

باإليسيسكو،  والتوثيق  واملعلومات  التخطيط  مركز  مع 

بتنفيذ 28 إنجازاً متثل يف تزويد 28 لجنة وطنية وجهة 

اإليسيسكو  ومندوبيات  األعضاء  الدول  يف  اختصاص 

ومراكزها الرتبوية، بأجهزة ومعدات معلوماتية وإلكرتونية، 

لتيسري وسائل  بهدف تعزيز قدراتها وتطوير تجهيزاتها، 

العمل واالتصال باملنظمة، وبالجهات املعنية يف الدولة. 

الدول  يف  الوطنية  اللجان  بني  التعاون  تعزيز  إطار  ويف 

الرتبية  ومكتب  واأللكسو  اليونسكو  ومنظامت  األعضاء 

يومني،  وملدة  املنظمة  استضافت  الخليج،  لدول  العريب 

الدولية، وقد شارك يف هذه  التعريفية باملنظامت  األيام 

الفعالية عدد من ممثيل هذه املنظامت، ومجموعة من 

الرشاكة  لتعزيز  مناسبة  وكانت  األعضاء،  الدول  ممثيل 

املؤسسات. األعضاء وهذه  الدول  بني  والتعاون 

التجارب  وتبادل  والرشاكة  التعاون  تعزيز  أجل  ومن 

والخربات بني اللجان الوطنية، وبهدف متكني األمناء العامني 

للجان الوطنية ومعاونيهم من االطالع عىل آليات العمل 

عملها،  ووسائل  أنشطتها  عىل  والتعرف  املنظمة،  داخل 

وربط االتصال برؤساء قطاعات املنظمة وبالخرباء العاملني 

فيها، قامت اإليسيسكو بتنفيذ 5 إنجازات، متثلت يف ترتيب 

زيارات عمل لهم إىل مقر اإليسيسكو الدائم يف الرباط. 
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دورة تدريبية للعاملني يف اللجان الوطنية اإلفريقية 

الربمجيات  استخدام  مجال  يف  بالفرنسية،  الناطقة 

سبتمرب   25-23 السنغال،  جمهورية  داكار-  الحرة، 

بوركينا  بنني،  إفريقية:  دول   7 فيها  شاركت  2014م، 

والسنغال  النيجر  مايل،  الكامريون،  التوغو،  فاسو، 

ونفذت الدورة بالتعاون مع مركز التخطيط واملعلومات 

اإليسيسكو. يف  والتوثيق 

دورة تدريبية  للعاملني يف اللجان الوطنية العربية، 

تونس،  االلكرتونية،  املواقع  وإنشاء  إدارة  مجال  يف 

دولة   11 فيها  شاركت  2014م،  اكتوبر   29-28

الجزائرية  الجمهورية  التونسية،  الجمهورية  عربية: 

السعودية،  العربية  اململكة  الشعبية،  الدميقراطية 

دولة  عامن،  سلطنة  ليبيا،  دولة  العراق،  جمهورية 

جمهورية  املتحدة،  القمر  جزر  جمهورية  فلسطني، 

مرص العربية، اململكة املغربية، والجمهورية اليمنية. 

ونفذت الدورة بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية 

والعلوم. والثقافة 

 دورة تدريبية للعاملني يف اللجان الوطنية الناطقة 

املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  باإلنجليزية، 

واالتصال، املقر الدائم لاليسيسكو يف الرباط، 27-25 

أكتوبر 2014، شاركت فيها 5 دول : جمهورية أوغندا، 

غامبيا،  جمهورية  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية 

االتحادية.  نيجرييا  وجمهورية  كازاخستان  جمهورية 

التخطيط  مركز  مع  بالتعاون  الدورة  ونفذت 

والتوثيق. واملعلومات 

االختصاص  وجهة  وطنية  لجنة   28 تزويد  تم 

بأجهزة مكتبية، ومعدات اتصاالت ومعلومات 

املجلس  أمانة  بني  بالتعاون  الربنامج  ونفذ  حديثة، 

التنفيذي واملؤمتر العام واملؤمترات الوزارية املتخصصة، 

واستفادت  والتوثيق،  واملعلومات  التخطيط  ومركز 

االختصاص  وجهات  الوطنية  اللجان  الدعم  هذا  من 

يف الدول األعضاء التالية : جمهورية الكامريون، اململكة 

اإلمارات  دولة  االتحادية،  نيجرييا  جمهورية  املغربية، 

املتحدة، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، جمهورية باكستان 

بنني، جمهورية  البحرين، جمهورية  مملكة  اإلسالمية، 

تشاد، جمهورية التوغو، جمهورية سرياليون، جمهورية 

جمهورية  الدميقراطية،  الصومال  جمهورية  السينغال، 

العراق، سلطنة عامن، جمهورية الغابون، جمهورية غويانا، 

جمهورية غينيا، جمهورية غينيا بيساو، دولة فلسطني، 

جمهورية القمر املتحدة، جمهورية كوت ديفوار، دولة 

الجمهورية  مايل،  جمهورية  املالديف،  جمهورية  ليبيا، 

اإلسالمية املوريتانية، جمهورية النيجر، الجمهورية اليمنية.

تنظيم زيارة  األمناء العامني الجدد للجان الوطنية 

إىل املقر الدائم لإليسيسكو يف الرباط.

اللجنة  - يف  اإليسيسكو  قسم  عن  املسوؤل  قام 

اإليسيسكو،  مقر  إىل  بزيارة  النيجريية  الوطنية 

2014م. فرباير  شهر  خالل 

الليبية بزيارة إىل  - قام األمني العام للجنة الوطنية 

نوفمرب 2014م. اإليسيسكو، خالل شهر  مقر 

اللجنة  - يف  اإليسيسكو،  قسم  عن  املسوؤل  قام 

اإليسيسكو،  مقر  إىل  بزيارة  السودانية  الوطنية 

2014م. نوفمرب  شهر  خالل 

الوطنية  - اللجنة  يف  اإليسيسكو  قسم  رئيس  قام 

شهر  خالل  اإليسيسكو،  مقر  إىل  بزيارة  اليمنية 

2014م. نوفمرب 
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تنظيم األيام التعريفية باملنظامت الدولية (اإليسيسكو 

لدول  العريب  الرتبية  ومكتب  واليونسكو  وااللكسو 

الخليج)، يف املقر الدائم لإليسيسكو يف الرباط، يومي 12-

13 نوفمرب 2014م. شاركت فيها 8 دول عربية : اململكة 

العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية جزر 

القمر املتحدة، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة 

ليبيا، اململكة املغربية، والجمهورية اليمن، باإلضافة إىل 

ممثلني عن املنظامت املذكورة أعاله.
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بتحسني  املتعلقة  القطاعية  العمل  أولوية  إطار  يف 

ألنشطة  والتقييم  والتتبع  القطاعي  التخطيط  أساليب 

خالل  من  إنجازات   (5) خمسة  تنفيذ  تم  اإليسيسكو، 

التخطيط  مجال  يف  القدرات  بناء   : هام  عمل  محوري 

تتبع  مجال  يف  القدرات  بناء  و  القطاعي  اإلسرتاتيجي 

وتقييمها. واملرشوعات  الربامج 

املنشودة  للنتيجة  تحقيقاً  و  األول،  املحور  إطار  ففي 

يف  العاملني  والخرباء  األطر  كفاءات  من  الرفع  بشأن 

القطاعي،  االسرتاتيجي  التخطيط  مجال  يف  اإليسيسكو 

نفذت اإليسيسكو ثالث (3) ورشات تكوينية يف تدريب 

يف  املعتمدة  الطرائق  أحدث  عىل  املنظمة  وخرباء  أطر 

خرباء  عليها  أرشف  قد  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مجال 

خاللها  من  حرصت  املغربية،  اململكة  من  متخصصون 

املنظمة عىل تجويد آليات التخطيط القطاعي يف  بناء 

قدرات العاملني من خرباء ومتخصصيني من أجل وضع 

ذات  العلمية  املعايري  عىل  تنبني  قطاعية  مخططات 

الصلة. و كذا تحويل الرؤية اإلسرتاتيجية إىل واقع عميل 

من خالل الربط بني التخطيط عند وضع الربامج ومتابعة 

وتقييم الربامج أثناء التنفيذ وبعده و التأكد من مواءمة 

األنشطة املنفذة مع مضامني الخطط واملشاريع الوطنية 

للدول األعضاء وخطة عملها الثالثية و توجيهات الخطة 

بشكل  اإلستجابة  لضامن   2018-2010 املدى  املتوسطة 

األعضاء.  الدول  إلحتياجات  فعيل 

ويف إطار املحور الثاين، و تحقيقاً للنتيجة املنشودة حول 

والربامج  األنشطة  وتقييم  تتبع  وتقنيات  آليات  تطوير 

إنجازات،   (4) أربعة  اإليسيسكو  نفذت  واملرشوعات، 

املنظمة  أطر  لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم  شملت 

املهارات  اكتساب  من  مكنتهم  الربامج،  تقييم  مجال  يف 

الحديثة  املنهجية  استعامل  ومن  الرضورية  والخربات 

امليداين  واألثر  األداء  مؤرشات  قياس  عىل  املعتمدة 

تقييمية  لتجارب  بنامذج  مستعينني  املنفذة،   لألنشطة 

رائدة ومتنوعة، كام قامت املنظمة بإعداد 3 استبانات 

الوطنية لالستفادة  اللجان  تقييمية وضعت رهن إشارة 

مؤرشات  تتضمن  التدريبية  الدورات  تقييم  عند  منها 

أكرث دقة، وشملت الجوانب التقييمية لألنشطة وظروف 

تنفيذها وطبيعة النشاط ومواضيع وحاجيات الدول التي 

ينفذ فيها وأولوياتها. ويعد الحصول عىل هذه املؤرشات 

واملتابعة. التقييم  عملية  يف  مهامً  مصدراً  النوعية 
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تنظيم ثالث (3) ورشات تكوينية يف مجال التخطيط 

االسرتاتيجي القطاعي لفائدة األطر والخرباء العاملني 

شهر  إىل  أبريل   من   الفرتة  خالل  اإليسيسكو،  يف 

يف  متخصصون  خرباء  عليها  ارشف   ،2014 ديسمرب 
هذه املجاالت إلطالعهم عىل إحدى الطرائق املعتمدة 
املوارد  امليادين وذلك بهدف تعزيز قدرات  يف هذه 
البرشية من األطر املتخصصة يف املديريات، وتطوير 
القطاعي.  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مجال  يف  كفاءاتهم 
التقييمية  االستبانات  إعداد  عىل  تدريبهم  تم  كام 
واألطر  الخرباء  جل  لفائدة  الصلة،  ذات  واإلحصائية 

اإليسيسكو. يف  العاملة 
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تنظيم دورة تكوينية واحدة (1) لفائدة أطر املنظمة 

مبقر  مارس2014،  الربامج خالل شهر  تقييم  مجال  يف 

التخطيط  آليات  تجويد  حول  متحورت  اإليسيسكو، 

التدبري  منهج  إدراج  طريق  عن  للمنظمة  القطاعي 

بالنتائج والذي يعتمد باألساس عىل املقاربة التشاركية 

التنموية  املشاريع  تدبري  يف  نجاعتها  عن  أبانت  التي 

لفائدة الخرباء واألطر العاملة باإليسيسكو لرفع كفاءتهم 

يف فهم وتصميم وبناء خطط العمل القطاعية من خالل 

املنهجيات املستخدمة يف التخطيط االسرتاتيجي القطاعي 

التخطيط  وأدواتها وتقنياتها وكذا تتبع مراحل عملية 

االسرتاتيجي كالتحضري، والتحليل، وبلورة وتطوير الخطط 

اإلسرتاتيجية، ومنهجيات تصميم الربامج وإعداد خطط 

عىل  االرتكاز  تم  وقد  هذا  املؤرشات،  ووضع  العمل 

محاور خطة العمل 2013-2015 مثاالً عىل ذلك.

محاور  تغطي  مجموعات  إىل  املشاركني  تقسيم  وتم 

حيث   ،2015-2013 للسنوات  املنظمة  عمل  برامج 

تعميم  من  الرتبية  محاور   : األوىل  املجموعة  ضمت 

وتعزيز  التعليم  جودة  وتحقيق  األساسية،  الرتبية 

الثانية  ضمت  بينام  العايل،  التعليم  يف  التنافسية 

الطبيعية  املوارد  عىل  املحافظة   : العلوم  محاور 

التامس  وتعزيز  الطبيعية  الكوارث  من  والتخفيف 

االجتامعي، وتناولت املجموعة الثالثة : محور التنوع 

ومعالجة  والحضارات  الثقافات  بني  الحوار  الثقايف، 

الصور النمطية عن اإلسالم يف حني تناولت املجموعة 

الرابعة محاور التعاون يف تعزيز التعاون والرشاكة مع 

الحكومية. وغري  الحكومية  املنظامت 
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وقد تم اعتامد أسلوب التفاعل وإرشاك املتدربني من 

خالل الرتكيز عىل الجانب العميل التطبيقي والتأكد من 

قدرتهم عىل تطبيق املهارات التي تعلموها خالل الدورة 

الدورة،  ، والقيام بتقييم املتدربني يف نهاية  التكوينية 

الهدف منها الوقوف عىل حاجيات املتدربني مستقبال يف 

مجال اكتساب مهارات التخطيط االسرتاتيجي.

استبانات  إلثراء  تقييمية  استبانات   (3) ثالث  إعداد 

األعضاء،  الدول  يف  الوطنية  للجان  املوجهة  التقييم 

طول العام، مبقر اإليسيسكو 2014، للخرباء املرشفني 

عىل تأطري الدورات التدريبية وللمشاركني املستفيدين 

لتعزيز  دقة  أكرث  مؤرشات  إضافة  خالل  من  منها، 

تقييم الربامج واألنشطة املنفذة لفائدة الدول األعضاء 

وال  املنظمة.  ومرشوعات  وبرامج  ألنشطة  ومواكبتها 

لألنشطة  التقنية  الجوانب  عىل  الرأي  هذا  يقترص 

مواءمة  مدى  كذلك  يشمل  بل  تنفيذها  وظروف 

طبيعة النشاط ومواضيعه لحاجيات الدولة التي ينفذ 

فيها. وتعد مثل هذه املعلومات ذات الطابع النوعي 

التقييم. األهمية يف عملية  منتهى  يف  مصدراً 

اقتناء برنامج (logiciel) خاص بالتقييم وهو برنامج 

ألنشطة  اإلحصايئ  والتحليل  التقييم  من  سيمكن 

سيساعد  كام  األعضاء،  بالدول  املنفذة  اإليسيسكو 

عىل القيام ببحث شامل من أجل تحصيل املعلومات 

مجموع  ضمن  من  الوطنية  باللجان  الخاصة 

مجال  يف  اإلنرتنت  شبكة  بها  تزخر  التي  الربمجيات 

ثم  وتحليلها  ومعالجتها  وتنقيحها  املعطيات  استرياد 

املنقحة  املعطيات  من  املستخرجة  املعلومات  متثيل 

بيانية. ورسوم  جداول  يف 

ولهذا الغرض، وقع اختيار قسم التخطيط واالسرتاتيجيات 

مبركز  واالتصال  املعلومات  تقانات  قسم  مع  بالتعاون 

أنجح  أحد  عىل  والتوثيق  واملعلومات  التخطيط 

 R project for ،الربمجيات املتخصصة يف علوم البيانات

املعلومايت  الربنامج  وهو   Statistical Computing

املعتمد يف امليدان األكادميي ومجال البحث العلمي، 

ما  املصدر  ومفتوح  حرا  برنامجا  كونه  إىل  إضافة 

يسمح لألطر التقنية بتقديم الدعم والتطوير الالزمني 

وأقسام  مديريات  حاجيات  يف  الربنامج  الستعامل 

اإليسيسكو من استرياد للبيانات وتنقيحها واستخراج 

املعلومات امليرسة واملساعدة عىل حسن اتخاذ القرار، 

دون اللجوء يف كل مرة وحني إىل أطر وخرباء وجهات 

خارجية.

 ومن ضمن ما يعزز اختيارنا للربنامج املعلومايت املذكور 

كونه يسمح بتمثيل املعلومات املستخرجة سواء عىل 

شكل جداول أو رسوم بيانية عن طريق إنشاء ملفات 

اإليسيسكو  وإصدارات  منشورات  لتعزيز  صورية 

الرقمية عىل حد سواء، كام يسمح  أم  كانت  الورقية 

بإنشاء نوافذ إلكرتونية ميكن إثراء البوابة االلكرتونية 

لإليسيسكو من خاللها بتمثيالت تفاعلية للمعلومات.

وجدير بالذكر أنه ميكن تثبيت الربنامج عىل مجموع 

  Linux التشغيل األكرث استعامال والتي هي :  أنظمة 

بجميع   Windows التشغيل  وأنظمة   MacOS

إصداراتها.

ما  جل  من  االستفادة  عىل  التدريب  يخص  فيام  أما 

عامة  املعلومات  علوم  مجال  يف  الربنامج  يقدمه 

االختيار  وقوع  تم  التقييم،  مجال  يف  فقط  وليس 

جامعة  توفرها  التي  الرقمية  التدريبية  الدورة  عىل 

املتخصصة  املنصة  عىل  األمريكية   Johns Hopkins

البيانات. عامل  أدوات  بعنوان :  وهي   Coursera

مع  التعاقد  تم  األثر،  تقييم  يف  منهجي  دليل  إعداد 

خبري خاص إلعداد الدراسة وسيوايف املنظمة بالدليل 

أوائل سنة 2015، 

والدليل حول تقييم األثر سيكون مبثابة أداة تُستخدم 

ملعالجة  منهجي  بشكل  املختلفة  البدائل  لبحث 

الربامج  أو  السياسات  بتطبيق  املتعلقة  التحديات 

الدليل  هذا  ويشمل  األعضاء.  الدول  يف  الحكومية 

تحليالً مفصالً للتأكد مام إذا كانت البدائل املختلفة 

تقييم  أم ال، وسيساعد دليل  املطلوب  األثر  ستحقق 

أي  أو  محتملة  جانبية  آثار  أي  تحديد  عىل  األثر 

التنفيذ. تكاليف  وتحديد  بديل  لكل  خفية  تكاليف 
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وميكن القول بأن أسباب إجراء دراسة تقييم األثر هي 

اإلسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  من  التأكد  يف  الرغبة 

للتشاور  السياسات  وخضوع  الحكومية،  للسياسات 

مع األطراف املعنية، وأخرياً وضوح التكاليف واملنافع 

النتائج غري  ذلك  (مبا يف  املطروحة  بالبدائل  املتعلقة 

املقصودة لتلك البدائل، لذا فتقييم األثر ال يؤدي فقط 

إىل تحسني جودة السياسات بل وحتى ضامن جودة 

األداء،  وتقدم هذه الدراسة للقارئ، تعاريف مفصلة 

عن األثر وكيفية قياسه اعتامدا عىل النتائج املحصل 

البدائل،  الدراسة،  أهداف  املشكلة،  تعريف   : عليها 

التشاور، التطبيق (التنفيذ) واملتابعة والتقييم، ونرش 

يف  تجارب  من  بنامذج  الدليل  تعزيز  وسيتم  النتائج 

األعضاء. الدول 

وباملوازاة مع ذلك، قام املركز خالل 2014 بأنشطته 

االعتيادية من دراسة لتقارير خرباء اإليسيسكو خالل 

مدى  لتقييم  املنظمة  أنشطة  تنفيذ  عىل  إرشافهم 

مذكرات  وإعداد  لها،  املخطط  لألهداف  تحقيقها 

داخلية وخارجية توجيهية حول أهمية وآليات التقييم 

املنفذة. لألنشطة  والخارجي  الداخيل 

إضافة إىل اقرتاح آليات منهجية لتقييم و قياس الوقع 
لبعض املشاريع الكربى املتوسطة املدى.

وكام هو معلوم ال بد للجهة التي تقوم بتقييم األنشطة 
مجاالت  يف  ومحينة  دقيقة  معطيات  عىل  تتوفر  أن 
إىل معرفة  الرتبية  والعلوم والثقافة واالتصال وصوالً 
إىل أي حد حققت املنظمة األهداف التي سطرتها يف 
مجاالت تدخلها. ويف هذا الصدد بدأ اإلجراء يف وضع 
نظام معلومايت لتجميع وتحليل املعطيات اإلحصائية 
اإللكرتونية  البوابة  عرب  املنظمة  تخصص  مجاالت  يف 
CAD أو DCAA باإلنجليزية سيتم تفريغها إلكرتونيا 

وإتاحتها عىل بوابة اإليسيسكو.

واملتابعة  التخطيط  أساليب  تحسني  أجل  ومن 
والتقييم ألنشطة اإليسيسكو ستتمحور جهود املركز 
خالل خطة العمل القادمة  2015 عىل تجويد آليات 
التخطيط القطاعي للمنظمة من خالل تعزيز قدرات 
العاملني و تحسني أدوات التقييم الداخيل و الخارجي 
الجهود  ومضاعفة  ومشاريعها  املنظمة  ألنشطة 
وإعداد  املتخصصة  املستقبلية  الدراسات  مجال  يف 
الواقع  حول  امليدانية  واألبحاث  اإلحصائية  التقارير 

األعضاء. الدول  يف  والثقايف  الرتبوي 
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بتفعيل مركز  املتعلقة  القطاعية  العمل  أولوية  إطار  يف 
التحديات  ملواجهة  والتوثيق  واملعلومات  التخطيط 
املعلومات واالتصال واالندماج يف  لتكنولوجيا  املتجددة 
تنفيذ  تم  والتكنولوجي،  العلمي  والتقدم  املعرفة  عامل 
هي :  محاور   (3) ثالثة  خالل  من  إنجازا   (60) ستني 
تطوير خدمات املعلومات واالتصال لبوابة اإليسيسكو 
مجال  يف  األعضاء  الدول  جهود  ودعم  اإللكرتونية، 
القدرات  وتعزيز   واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
يف  لإليسيسكو  واملعلوماتية  اإللكرتونية  والتجهيزات 

والتوزيع. والنرش  والتوثيق  الطباعة  مجاالت 

املنشودة  للنتيجة  وتحقيقا  الثالث،  املحور  إطار  ففي 
لبوابة  واالتصال  املعلومات  خدمات  تطوير  حول 
بوابة  عرب  معلومات  قواعد  وإعداد  اإليسيسكو، 
إنجازا،   (11) أحد عرش  اإليسيسكو  نفذت  اإليسيسكو، 
شكال  اإللكرتونية  اإليسيسكو  بوابة  تطوير  أهمها  من 
ومضمونا، بهدف إبراز الدور اإلخباري والتوثيقي الذي 
تضطلع به يف التعريف بأنشطة املنظمة وبإنجازاتها يف 
مختلف املجاالت الرتبوية والعلمية والثقافية واالتصالية، 
موقع  يف  املتوفرة  واملعلومات  املحتويات  تجديد  وتم 
جديدة. وإحصائيات  بيانات  قواعد  وإنشاء  املنظمة، 

أجهزتها  أمن  قدرات  من  بالرفع  املنظمة  قامت  كام 
مواجهة  من  لتتمكن  الداخلية   وشبكتها  املعلوماتية 
مخاطر االخرتاقات املعلوماتية، وذلك بإقتناء جدار ناري 
جديد (FireWall) متت برمجته حتى يوفر حامية قصوى 
من  الهجامت التي ميكن أن يشنها القراصنة عىل أجهزة 
املنظمة وخصوصا بوابتها الرقمية و برنامج إدارة بريدها 
اإللكرتوين، بهدف اخرتاقها. يعمل الجدار الناري الذي تم 
اقتناءه بالتعرف وكشف جميع الربمجيات الخبيثة املسؤولة 

عىل فتح أبواب أو منافذ يف الشبكة الخرتاقها، ويتصدى 
ألي محاولة الخرتاق  ورسقة البيانات املهمة، إضافة لحامية 

الخاصة. البيانات  الخصوصية واملحافظة عىل رسية 

ويف إطار املحور الرابع، وبغرض تحقيق النتيجة املنشودة 
حول دعم بناء قدرات الدول األعضاء يف مجال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، نفذت اإليسيسكو إنجازين (2)، 
متثال يف تعزيز القدرات املهنية للعاملني يف اللجان الوطنية، 
من خالل عقد ورشتني تدريبيتني إقليميتني لفائدة خرباء 
واإلنجليزية،  بالفرنسية  الناطقة  األعضاء  الدول  من 
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  عىل  أعاملهام  وتركزت 
اإلدارية  الخدمات  يف  املصدر  ومفتوحة  الحرة  واالتصال 
الوطنية، وإنشاء  اللجان  اليومية ألطر وموظفي  واملالية 
تحليل  وكيفية  الرأي،  واستطالعات  الرقمية  االستبانات 
املعطيات املستخرجة، وعرض نتائج التحليل يف التقارير 
والعروض والدراسات باستعامل أفضل الربمجيات الحرة 

املفتوحة املصدر يف ميدان علم املعلومات.

وبهدف تعزيز قدرات اللجان الوطنية وتطوير تجهيزاتها 
املعلوماتية، زودت املنظمة (25) لجنة وطنية وجهة اختصاص 
بأجهزة حواسيب محمولة، بغية تيسري عمل أطرها، وهذه 
الدول هي : دولة اإلمارات املتحدة، الجمهورية اإلسالمية 
البحرين،  مملكة  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  اإليرانية، 
جمهورية بنني، جمهورية تشاد، جمهورية التوغو، جمهورية 
سرياليون، جمهورية السينغال، جمهورية الصومال، جمهورية 
العراق، سلطنة عامن، جمهوريةالغابون، جمهورية غويانا، 
فلسطني،  دولة  بيساو،  غينيا  جمهورية  غينيا،  جمهورية 
جمهورية القمر املتحدة، جمهورية كوت ديفوار، دولة ليبيا، 
جمهورية املالديف، جمهورية مايل، الجمهورية اإلسالمية 

املوريتانية، جمهورية النيجر، الجمهورية اليمنية.
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إعداد قاعدة معلومات إحصائية متعلقة مبيدان الرتبية 

 (LimeSurvey) بالدول األعضاء وذلك بتثبيت برنامج

عىل  الرقمية  االستبانات  وإعداد  إنشاء  يف  املتخصص 

عىل  توزيعها  قصد  للمنظمة،  التابع  الويب  خادوم 

مختلف القامئني عىل اللجان الوطنية وجهات االختصاص 

بالدول األعضاء، بعد استكامل الفرتة التجريبية.

صيانة التجهيزات والنظم والربامج املعلوماتية وتطوير 

بوابة اإليسيسكو الرقمية باالعتامد أساسا عىل تقانات 

املعلومات واالتصال الحرة واملفتوحة املصدر.

تطوير برنامج  يتيح حساب تقسيم املبالغ املالية عىل 

مختلف فئات األوراق املالية والقطع النقدية للدرهم 

الحسابية  العمليات  تيسيري  بغية  وذلك  املغريب، 

املالية. الشؤون  ملديرية 

اقتناء وتثبيت وبرمجة قواعد األمان والرتشيح  لجدار  

الشبكة  حامية  قصد  حديث،   (FireWall) ناري 

والقرصنة. االخرتاق  أخطار  من  للمنظمة  الداخلية 

وتحيني  االنرتنت  شبكة  عىل  املنظمة  بوابة  إدارة 

األخبار واملعلومات واملعطيات التي يتضمنها، طوال 

خالل  من  لإليسيسكو،  الدائم  باملقر   ،2014 عام 

تنفذها  التي  واملؤمترات  األنشطة  جميع  تغطية 

واملجتمعات  األعضاء  الدول  لفائدة  اإليسيسكو 

اإلسالمية، من خالل تحميل هذه املعلومات، لفائدة 

باملنظمة. العاملني 

الوثائقي  الفيلم  من  نسخة   500 من  أكرث  إعداد 

املكتبة  ومن  اإلنجازات)  من  سنة   30) لإليسيسكو 

عىل  وتوزيعهام  اإليسيسكو،  ملنشورات  الرقمية 

أو  الدائم  ملقرها  زياراتهم  خالل  املنظمة  ضيوف 

والندوات  املؤمترات  يف  ومشاركتهم  حضورهم  عند 

اإليسيسكو. تعقدها  التي  والورشات 

إدارة موقع اتحاد جامعات العامل اإلسالمي عىل شبكة 

األنرتنت، طوال عام 2014، باملقر الدائم لإليسيسكو، 

لفائدة جامعات العامل اإلسالمي.

باإليسيسكو،   الخاصة  االجتامعية  الشبكات  إدارة 

لفائدة  لإليسيسكو،  الدائم  باملقر   ،2014 عام  طوال 

باملنظمة. األعضاء  الدول 

إصدارات  بتسويق  الخاصة  اإللكرتونية  املنصة  إدارة 

اإليسيسكو عن طريق األنرتنت، طوال عام 2014، باملقر 

الدائم لإليسيسكو، لفائدة الدول األعضاءباملنظمة.

إدارة موقع مجلة مركز تعزيز البحث العلمي،  طوال 

الدول  لفائدة  لإليسيسكو،  الدائم  باملقر  عام 2014، 

األعضاءباملنظمة.

إنشاء صفحات خاصة بأهم أنشطة اإليسيسكو عىل 

البوابة اإللكرتونية للمنظمة  طوال العام 2014، باملقر 

الدائم لإليسيسكو، لفائدة الدول األعضاء باملنظمة.
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تنظيم الورشات التكوينية يف مجال تقانات املعلومات 
الدول األعضاء، فقد عقدت  لفائدة أطر  واالتصاالت 
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة إيسيسكو، 
السينيغالية دكار، لفائدة  العاصمة  دورة تدريبية يف 
العاملني يف اللجان الوطنية للدول األعضاء اإلفريقية 
تكنولوجيا  استخدام  حول  الفرنسية،  باللغة  الناطقة 
املعلومات واالتصال الحرة ومفتوحة املصدر ، وذلك 
خالل الفرتة من 23 إىل 25 سبتمرب 2014. وكان من 
يف  العاملني  املوظفني  تأهيل  الدورة   هذه  أهداف 
املجاالت  يف  املهنية  قدراتهم  وتطوير  اللجان،  هذه 
ذات الصلة باستعامل تكنولوجيا املعلومات واالتصال، 
الحرة  الحديثة  الربامج  استخدام  عىل  وتدريبهم 
تشجيع  إىل  الدورة  سعت  كام  املصدر.  ومفتوحة 
الوطنية  اللجان  بني  واملعلومات  الخربات  تبادل 
يف  الوطنية  اللجان  وبني  لإليسيسكو  العامة  واإلدارة 
ما بينها. ويف السياق نفسه عقدت املنظمة يف مقرها 
بالرباط، خالل الفرتة من 25 إىل 27 ديسمرب 2014، 
الدول  الوطنية يف  اللجان  للعاملني يف  تدريبية  دورة 

استخدام  حول  اإلنجليزية،  باللغة  الناطقة  األعضاء 

االستبانات  إعداد  واالتصال يف  املعلومات  تكنولوجيا 

الدورة  هذه  وتهدف  معطياتها.  وتحليل  الرقمية 

عىل  األعضاء  للدول  الوطنية  اللجان  مساعدة  إىل 

لالستفادة  املهنية  قدراتهم  وتطوير  موظفيها  تأهيل 

املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  الحاصل  التقدم  من 

ومعايري  أساليب  أحدث  عىل  وتدريبهم  واالتصال، 

استخدام الربمجيات الحرة ومفتوحة املصدر، وتقنيات 

وتوزيعها،  واستبانات  مسوحات  إلجراء  األنرتنيت 

املجال.  الوطنية يف هذا  اللجان  بني  الخربات  وتبادل 

وتم خالل الدورة تقديم عروض حول برمجيات املسح 

واالستبانات وتبيان خصائصها، وإجراء تداريب حول 

االستقصائية  والدراسات  الرقمية،  االستبانات  إعداد 

متعددة اللغات، وطرق نرشها، والحصول عىل أجوبة 

التقارير  يف  واستعاملها  معطياتها،  وتحليل  عليها، 

عدد  الدورة  هذه  يف  وشارك  والدراسات.  والعروض 

األعضاء  الدول  يف  الوطنية  اللجان  يف  العاملني  من 

وكازاخستان،  وغامبيا،  وباكستان،  أوغندا،  التالية: 

ونيجرييا. كام استفاد من الدورة عدد من العاملني يف 

مختلف مديريات وأقسام اإليسيسكو. كام تّم خالل 

هذه الدورة تقديم الدعم الفني واألجهزة املعلوماتية 

األعضاء. الدول  إىل 
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بوحدة  العمل  لتعزيز  محمول   IMac جهاز  اقتناء 

الوزارية  املؤمترات  عقد  خالل  الطباعي  التصوير 

 ،2014 ديسمرب  اإليسيسكو،  مقر  خارج  واملتخصصة 

باملنظمة. العاملني  لفائدة  اإليسيسكو،  مبقر 

التصوير  بوحدة  العمل  لتعزيز   IMac جهاز  اقتناء 

.2014 ديسمرب  اإليسيسكو،  مقر  الطباعي، 

اقتناء أربعة أجهزة سعة كل منها (1 طرية واحدة) ما 

الصادرة  الوثائق  جميع  لتخزين  جيكا   1000 يعادل 

عن اإليسيسكو باللغات الثالث إلكرتونيا، مايو 2014، 

مبقر اإليسيسكو، لفائدة العاملني باملنظمة.

العمل  لتعزيز   IMac نوع من  اقتناء جهاز حاسوب 

داخل وحدة املطبعة، مارس 2014، مبقر اإليسيسكو، 

باملطبعة. العاملني  لفائدة 

اقتناء أربع وحدات مركزية ألربعة (4) حواسب بوحدة 

التصوير الطباعي وذلك لترسيع وضامن تخزين وثائق 

املنظمة، اإليسيسكو، ديسمرب 2014.

نوع  من  باألسود  الرقمية  للطباعة   (2) آلتني  اقتناء 

يف  نسخة   95 سعة  من   Develop INEO 951

لفائدة  اإليسيسكو،  مبقر   ،2014 يوليو  الدقيقة، 

باملنظمة. العاملني 

 Develop اقتناء آلة للطباعة الرقمية باأللوان من نوع

INEO + 452 من سعة 45 نسخة يف الدقيقة، يوليو 

2014، مبقر اإليسيسكو، لفائدة العاملني باملنظمة.

 Develop نوع من  باألسود  للنسخ   (2) آلتني  اقتناء 

يوليو  الدقيقة،  INEO 421 من سعة 21 نسخة يف 

باملنظمة. العاملني  لفائدة  اإليسيسكو،  مبقر   ،2014

 Develop اقتناء ثالث (3) آالت للنسخ باألسود من نوع

INEO 454E من سعة 45 نسخة يف الدقيقة، يوليو 

2014، مبقر اإليسيسكو، لفائدة العاملني باملنظمة.

نسخ وطباعة 1916982 صفحة باألسود و860407 صفحة 

باأللوان، تشمل إصدارات املنظمة وتقاريرها ووثائقها، 

الدول  لفائدة   اإليسيسكو،  مبقر   ،2014 العام  طوال 

باإليسيسكو. األعضاء 

تصميم وطباعة (72) إصداراً ودراسة باللغات الثالث 

(العربية - اإلنجليزية - الفرنسية)، طوال العام 2014، 

مبقراإليسيسكو، لفائدة الدول األعضاء باإليسيسكو.
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عقد دورة تدريبية لفائدة العاملني يف وحدة التصوير 

 ،(Indesign II) برنامج  حول  واملطبعة،  الطباعي 

يوليو 2014، مبقر اإليسيسكو، بهدف تطوير قدراتهم 

والفنية. املهنية 

مركز  يف  العاملني  لفائدة  تدريبية  دورة  عقد 

كل  استعامل  حول  والتوثيق  واملعلومات  التخطيط 

 ،2014 نوفمرب   ،Power Point ،Excel ،Word من 

مقر اإليسيسكو، لفائدة العاملني باإليسيسكو، أرشف 

املجال. هذا  يف  الخرباء  أفضل  من  نخبة  عليها 
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املكتبات  مع  اإليسيسكو  منشورات  وتبادل  اإلهداء 

العامل، طوال  التوثيق والجامعات يف  العامة و مراكز 

املكتبة  قامت  حيث  اإليسيسكو،  مبقر   ،2014 العام 

تعاون  جهات  مع  واملنشورات  املطبوعات  بتبادل 

املطبوعات  قوائم  وتحديث  تحيني  تم  كام  مختلفة، 

لقامئة  املستمر  الجرد  مع  باإليسيسكو  الخاصة 

الدول  لفائدة  املنظمة  بها  تتوصل  التي  اإلهداءات 

باإليسيسكو. األعضاء 

بشكل  املنظمة  أرشيف  وصيانة  ومعالجة  تنظيم 

.2014 العام  طوال  ومنظم،  علمي 

الدويل  البيضاء  الدار  معرض  يف  اإليسيسكو  مشاركة 

للكتاب، من 03 إىل 23 فرباير 2014.

جامعة  نظمته  دويل  معرض  يف  اإليسيسكو  مشاركة 

محمد الخامس بالرباط، اململكة املغربية،  من 16 إىل 

.2014 ديسمرب   18

تنظيم معارض إلصدارات اإليسيسكو مبناسبة عقدها 

الدولية  والندوات  املتخصصة  الوزارية  املؤمترات 

العام  طوال  وخارجه،  املقر  بلد  داخل  واإلقليمية 

العربية  اإلمارات  دولة  التالية:  الدول  يف   ،2014

املتحدة، الكويت، اململكة العربية السعودية وتشاد، 

األعضاء. الدول  لفائدة 

مشاركة اإليسيسكو يف معرض الشارقة الدويل للكتاب 

(اإليسيسكو ضيف الرشف)، خالل الفرتة من 05 إىل 

15 نوفمرب 2014 بالشارقة.

تصنيع شارات وميداليات وأوسمة ودروع ذهبية وفضية 
وتنظيم  اإلسالمية  الثقافة  بعواصم  االحتفال  إطار  يف 

املؤمترات الوزارية املتخصصة، طوال العام 2014.
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 ،2014 العام  طوال  اإليسيسكو،  مكتبة  تعزيز 
بإصدارات جديدة، حيث بلغ عدد املراجعني للمكتبة 
منشورات  توزيع  تم  كام  زائراً،   3300  ،2014 عام 
اإليسيسكو (اإلصدارات، الدوريات نرشة اإليسيسكو، 
املتخصصة  الوزارية  املؤمترات  وثائق  التقارير، 
ووثائق املؤمتر العام واملجلس التنفيذي) عىل جهات 
األعضاء  الدول  لفائدة  األعضاء  الدول  يف  االختصاص 
العامل. يف  اإلسالمية  واملجتمعات  الدولية  واملنظامت 

قام املركز طوال عام 2014، بتوزيع إصداراته املختلفة 
املتعاونة  واإلقليمية  الدولية  املنظامت  رؤساء  عىل 
الوطنية وجهات  اللجان  املنظمة، ورؤساء وأمناء  مع 
األعضاء  الدول  لفائدة  األعضاء.  الدول  االختصاص يف 
العامل. يف  اإلسالمية  واملجتمعات  الدولية  واملنظامت 

إصداراتها  أهم   ،2014 العام  طوال  املنظمة  وزعت 
الدولية  والجمعيات  املؤسسات  من  عدد  عىل 
يف  اإلسالمية  الثقافية  واملراكز  والوطنية  واإلقليمية 
املستفيدة  الجهات  عدد  فاق  وقد  وأمريكا،  الغرب 
املقر 70  بلد  املقر 20 جهة، ومن خارج  بلد  داخل 

 .2014 ديسمرب  إىل  يناير  من  الفرتة  خالل  جهة 

مؤسسة   130 من  أكرث   ،2014 عام  طوال  استفاد 
تعليمية وثقافية بدولة املقر وخارجها من مطبوعات 
اإليسيسكو كجوائز، مبناسبة انتهاء السنة الدراسية أو 
رمضان  قرآنية خالل شهر  مسابقات  تنظيم  إطار  يف 

الرشيف.  النبوي  املولد  بذكرى  واالحتفال  الكريم 




