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 ةس��ابعالدورت��ه  ـ��إيسيس��كو ـ��المجل��س التنفي��ذي للمنظم��ة ا�س���مية للتربي��ة والعل��وم والثقاف��ة عق��د 

،1438 مح��رم 2 ي��وموالث�ث��ين ف��ي مدين��ة الرب��اط، عاص��مة المملك��ة المغربي��ة،   أكت��وبر 4المواف��ق  ھ�ـ�

دول��ة ممثل�ي ذي ومرافق�وھم، م�ا ع��دا ي��فأعض�اء المجل�س التن ل ھ�ذه ال��دورةوق�د ش�ارك ف��ي أعم�ا .م2016

ا�مارات العربية المتحدة وجمھورية أندونيسيا وجمھورية تاجيكستان والجمھورية الجزائرية الديمقراطي�ة 

 .وجمھورية قيرقيزياالشعبية وجمھورية جيبوتي وجمھورية سورينام وجمھورية القمر المتحدة 

ال��دكتور أب��و بك��ر دوك��وري، رئ��يس المجل��س س��عادة انعق��دت الجلس��ة ا9فتتاحي��ة برئاس��ة  .1

ور عبد العزي�ز وبحضور معالي الدكت ،-إيسيسكو ـالتنفيذي للمنظمة ا�س�مية للتربية والعلوم والثقافة 

ال�وزيرة المنتدب�ة ل�دى  ومعالي الس�يدة جميل�ة المص�لي، ،عثمان التويجري المدير العام للمنظمة ب�ن

وعدد من السفراء في حكومة المملكة المغربية،  وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين ا;طر

 .ورؤساء وممثلي المنظمات ا�قليمية والدولية والشخصيات الرسمية ورجال الفكر وا�ع�م

كلمة سعادة الدكتور أب�و تناول ال، تليت آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم وفي بداية الجلسة .2

والث�ث��ين  ةس��ابعالع��ن افتت��اح ال��دورة  بك��ر دوك��وري، رئ��يس المجل��س التنفي��ذي لAيسيس��كو، معلن��اً 

الشكر والتقدير إلى  بعباراتكلمته  مستھلّ توّجه في ، وومھّنئاً بالعام الھجري الجديد للمجلس التنفيذي

م��ه ال��ذي تقدّ  ص��احب الج�ل��ة المل��ك محم��د الس��ادس، عاھ��ل المملك��ة المغربي��ة، عل��ى ال��دعم المس��تمرّ 

وعّب�ر ع�ن اعت�زازه ة، للعمل ا�س�مي المشترك بعامّ ة ولمنظمة ا�يسيسكو بخاصّ الحكومة المغربية 

لعاّم مع�الي ال�دكتور عب�د العزي�ز ب�ن المتميزة التي حققتھا ا�يسيسكو تحت قيادة مديرھا انجازات با�

عثمان التويجري، متمنيا لمعاليه المزيد من النجاح والتوفيق لمواصلة جھوده في الدفع بالمنظمة نحو 

ف�ي ھ�ذا  ،رابم�ا يخ�دم مص�الح ا;م�ة ا�س��مية، م�ذكّ  ،ر ومواكبة المتغيرات الدولي�ةالمزيد من التطوّ 

 ،ل المملك�ة المغربي�ةھ�عا ،وّجھه ج�لة الملك محمد السادسبما جاء في خطاب التھنئة الذي  ،السياق

، بع�د تجدي�د انتخاب�ه ف�ي الم�ؤتمر الع�اّم كتور عبد العزيز بن عثم�ان الت�ويجريدلمعالي المدير العام ال

إن " ،حفظ�ه H ،، حي�ث ق�ال ج�لت�ه2015الثاني عشر لAيسيسكو المنعقد في باكو في شھر ن�وفمبر 

إعادة انتخابكم با�جماع لو9يتْين جديدتْين ليعّبر بحق عن التقدير الكبير الذي تحظ�ون ب�ه  ل�دى كاف�ة 

ون ب��ه م��ن خص��ال إنس��انية رفيع��ة، وتجرب��ة كبي��رة أعض��اء منظم��ة ا�يسيس��كو، ب��النظر إل��ى م��ا تتحلّ��

ن تعزي�ز مكانتھ�ا ومؤھ�ت علمية وسياسية عالي�ة، مّكن�ت ھ�ذه المنظم�ة، خ��ل رئاس�تكم الموفق�ة، م�

وف�ي خت�ام كلمت�ه، أع�رب رئ�يس المجل�س التنفي�ذي ع�ن تق�ديره ". على الس�احتْين ا�س��مية والدولي�ة
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كم�ا وردت ف�ي  ،يسيسكو، استناداً إلى ا;نشطة المنف�ذةاقي الذي وصلت إليه إنجازات ا�للمستوى الرّ 

ع ف��ي الموض��وعات التن��وّ  ، والت��ي تجم��ع ب��ين2015تقري��ر الم��دير الع��ام ع��ن أنش��طة المنظم��ة لس��نة 

 .والتوّسع في شبكة التعاون مع الشركاء ،والتجديد وا9بتكار في أساليب التنفيذ ،والقضايا

 بعد ذل�ك، تن�اول الكلم�ة مع�الي ال�دكتور عب�د العزي�ز ب�ن عثم�ان الت�ويجري، الم�دير الع�امّ  .3

ل�وزيرة المنتدب�ة ل�دى وزي�ر مع�الي اب بفرّح� ،ـ�إيسيس�كو ـ�للمنظمة ا�س�مية للتربية والعلوم والثقافة 

السادة رئيس وأعض�اء المجل�س وب ،التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين ا;طر في المملكة المغربية

ه بالشكر والعرف�ان إل�ى ص�احب الج�ل�ة المل�ك توجّ للمجلس التوفيق في أعماله، كما  متمنياً التنفيذي، 

وإل��ى أص��حاب الج�ل��ة والفخام��ة والس��مو، ق��ادة ال��دول ، محم��د الس��ادس، عاھ��ل المملك��ة المغربي��ة

الرسالة  لتمكينھا من أداء�يسيسكو الذي تحظى به ادعم الموصول العلى  كوماتھمحا;عضاء، وإلى 

  .الحضارية التي تنھض بھا

مراح�ل  ،على مدى السنوات والعق�ود الس�ابقة ،قطعتا�يسيسكو أن ب معالي المدير العامّ  ذّكرو

باتج�اه تحقي��ق المش��روع الحض��اري ا�س��مي المنف��تح عل��ى العص��ر  ،التط��ور المت��وازن متتابع�ة م��ن

ث�م بجھ�ود  ،من H تع�الى بفضلٍ   ،اليوم صارتحتى  ،والمندمج في صميم الحركة ا�نسانية العالمية

لم�ة ب�ارزة تحظ�ى بمكان�ة عْ منظم�ات العم�ل ا�س��مي المش�ترك ومَ  أھ�مّ إح�دى  ،أفراد أس�رتھا جميع�اً 

، لتس��تجيب ب��ذلك لطم��وح ا;م��ة ذات ا9ھتم��ام المش��تركي��زة ب��ين المنظم��ات ا�قليمي��ة والدولي��ة متم

تق�وم عل�ى قواع�د حديث�ة وتس�تمد  ،علمية ثقافية شاملةإلى تحقيق نھضة تربوية  ا�س�مية وتطلعاتھا 

اً إل�ى داعي�و ،ض�رورة تقوي�ة ا�يسيس�كو وتطويرھ�ا أصالتھا من الثوابت ا�س��مية الراس�خة، مؤك�داً 

ف�ي ظ�ل  ،انسجاماً مع احتياجات ال�دول ا;عض�اء المتنامي�ة ،خاصة في الظروف الحالية مزيد دعمھا

  . تحديات عاتية تحيط بعالمنا ا�س�مي وتھّدد كياننا الحضاري والمصالح العليا للدول ا;عضاء

رص��يدھا م��ن ف��ي زي��ادة ، 2015 س��نةالمنظم��ة ُوفQق��ت خ���ل كم��ا أوض��ح مع��الي الم��دير الع��اّم أن 

حي��ث زت حض��ورھا الناف��ذ عل��ى الص��عيدين ا�قليم��ي وال��دولي، ة الت��ي ع��زّ المكاس��ب وا�نج��ازات المھّم��

ف��ي  89بلغ��ت متص��اعدة نس��بة تنفي��ذ ب ،ًمبرمج��ا إنج��ازاً  366م��ن مجم��وع  إنج��ازاً  327نجح��ت ف��ي تنفي��ذ 

 مس�توى التط�ورتعك�س  أرق�اموھ�ي  .تدخل ف�ي إط�ار أنش�طة الم�دير الع�امّ  إنجازاً  185، إضافة إلى المائة

   .للمنظمة خ�ل السنة الماضية والتقدم الكميّ  النوعيّ 

 أن الرسالة الحض�ارية الت�ي ت�نھض بھ�ا ا�يسيس�كو تترجمھ�ا عملّي�اً معالي المدير العاّم  أّكدو

مش�روع الخط�وط العريض�ة  ھا القطاعي�ة، وأنّ عملھا الث�ثية ومتوسطة الم�دى واس�تراتيجياتُ  خططُ 

ي�أتي الذي سيعرض على أنظار المجل�س الم�وقر، ) 2027-2019(وسطة المدى لSعوام للخطة مت

للقاعدة التي تأخذ بھا المنظمة وتحكم عملھا في تعميق الرؤي�ة ا9ستش�رافية وف�ي التخط�يط  ترسيخاً 

  .;عمال ھذه الدورة والسداد متمنيا التوفيقالمستقبلي، 
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مب��ادرة رائ��دة م��ن بص��فته  "تف��اھم"انط�ق مش��روع �حتف��اء ب��وف��ي جلس��ة ُخصص��ت ل .4

 ،الوكالة الجامعية الفرنكفونيةومع المغاربّية  عدد من الجامعات تعاون مع، يتم تنفيذھا بالا�يسيسكو

ال�دكتور عب�د العزي�ز ب�ن عثم�ان مع�الي  أّك�دمش�روع ال�ذي ھذا التعريفية باستمع المجلس إلى كلمة 

أھميت�ه ف�ي تعزي�ز ، ـإيسيسكو� ـربية والعلوم والثقافة التويجري، المدير العام للمنظمة ا�س�مية للت

م�ن خ��ل إح�داث نظ�ام ، بين جامعات ال�دول ا;عض�اء  روابط التعاون ا;كاديمي والتفاھم الثقافي

ا إلى أن انط�قته التجريبية متطور للتبادل بين الجامعات وتشجيع مرونة تنقل الط�ب بينھا، مشيرً 

تب�ادل ع�دد م�ن الط��ب ب�ين الجامع�ات المغربي�ة والتونس�ية، يؤّش�ر المشّجعة ھذه السنة من خ��ل 

مع�الي الس�يدة  نّوھ�تكم�ا  .بإذن H إلى التوسع في تنفيذ برامج�ه عل�ى الم�ديين القري�ب والمتوس�ط

جميل��ة المص��لي، ال��وزيرة المنتدب��ة ل��دى وزي��ر التعل��يم الع��الي والبح��ث العلم��ي وتك��وين ا;ط��ر ف��ي 

ب��ا;دوار الحض�ارية المھم�ة الت��ي ت�نھض بھ��ا  ،م�ة ألقتھ�ا بالمناس��بة نفس�ھاف��ي كلالمملك�ة المغربي�ة، 

   .العلم��ي والحض��اري الكبي��ر "تف��اھم"ا�يسيس��كو من��ذ إنش��ائھا، وأش��ادت ف��ي ھ��ذا الس��ياق بمش��روع 

ا9تفاقي�ات الموقع�ة " تف�اھم"وفي ختام الجلسة تم تس�ليم رؤس�اء الجامع�ات المنخرط�ة ف�ي مش�روع 

  .بينھا في ھذا ا�طار

ممث�ً للمملكة العربية السعودية في  سعادة الدكتور إبراھيم الجوير وبمناسبة انتھاء مھام .5

معالي الدكتور عب�د العزي�ز ب�ن عثم�ان الت�ويجري، الم�دير إليه المجلس التنفيذي لAيسيسكو، توّجه 

فت�رة الشكر وا�شادة والتقدير عل�ى ا;دوار المھّم�ة الت�ي ق�ام بھ�ا ط�وال  بعباراتالعام لAيسيسكو، 

ة بقّي��بلمجل��س التنفي��ذي، كم��ا رّح��ب بالممث��ل الجدي��د للمملك��ة العربي��ة الس��عودية وعض��ويته ف��ي ا

وتناول الكلمة، بعد ذلك، س�عادة ال�دكتور إب�راھيم الج�وير، ال�ذي عّب�ر . ا;عضاء الجدد في المجلس

لمعالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان الت�ويجري، و;عض�اء المجل�س التنفي�ذي  عن شكره وتقديره

مھنئاً ا�يسيس�كو بالمس�توى الراق�ي ال�ذي وص�لت  ،وللجھات الرسمّية في المملكة العربية السعودية

 .برامجھاتنفيذ خطط عملھا وإعداد إليه في 

  . من ا�س�ميفي قاعة التضا بالمناسبةوبعد ذلك، تّم التقاط صورة تذكارية  .6

رئيس المجلس التنفيذي بانضمام الس�ادة ا;عض�اء  برحّ في بداية جلسة العمل ا;ولى،  .7

وجمھوري��ة  جمھوري��ة أفغانس��تان ا�س���مية :ممثل��و ك��ل م��ن  وھ��م ،ج��دد إل��ى المجل��س التنفي��ذيال

وبرون�اي دار الس��م وجمھوري�ة ب�نغ�ديش الش�عبية والمملك�ة  ومملكة البحرين باكستان ا�س�مية

وجمھوري�ة النيج�ر وجمھوري�ة مص�ر العربي�ة العربية الس�عودية وجمھوري�ة غيني�ا ودول�ة الكوي�ت 

 . وجمھورية نيجيريا ا9تحادية والجمھورية اليمنية

الزمن�ي ;عم�ال ال�دورة، وت�م  والبرن�امجج�دول ا;عم�ال  ثم عرض على المجلس مشروعيْ 

  .اماعتمادھ
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 والث�ث�ين ةس�ابعالعم�ال ال�دورة م الم�دير الع�ام التق�ارير والوث�ائق المدرج�ة عل�ى ج�دول أقدّ  .8

أھ�م ا�نج�ازات الت�ي حققتھ�ا ا�يسيس�كو خ��ل  ، بص�فة خاّص�ة،الت�ي اس�تعرض فيھ�ا، للمجلس التنفيذي

م المعطيات والبيان�ات قدّ كما . 2015- 2013العمل للسنوات  من خطة ا;خيرةالسنة  وھي، 2015سنة 

 س��نةللجن��ة لالتق��ديم تقري��ر ب ق��ام رئ��يس لجن��ة المراقب��ة المالي��ة مّ ث�� ،2015المالي��ة لحس��ابات ا�قف��ال لس��نة 

قّدم المدير الع�اّم المعطي�ات المتعلق�ة بمس�اھمات ال�دول ا;عض�اء ف�ي موازن�ة بعد ذلك، و .2015 المالية

وبرن��امج س��فراء ا�يسيس��كو للح��وار ب��ين ا�يسيس��كو ومعالج��ة الوض��ع الم��الي للمنظم��ة للس��نة نفس��ھا، 

- 2019 للخط��ة متوس��طة الم��دى لSع��وامالخط��وط العريض��ة مش��روع ك��ذلك و ،الثقاف��ات والحض��ارات

مك��ان انعق��اد ال��دورة تحدي��د تعي��ين الم��دير الع��ام المس��اعد لAيسيس��كو، و بتجدي��د، ث��م ق��ام المجل��س 2027

  .الثامنة والث�ثين للمجلس وزمانھا

التق�ارير ذات الوث�ائق ووبعد ا9ستماع إل�ى تق�ديمات الم�دير الع�ام وعروض�ه، ودراس�ة  .9

، أخذ المجلس بشأنھاومناقشتھا،  للمجلسوالث�ثين  ةسابعالجدول أعمال الدورة  الواردة فيالصلة، 

 :  التالية بشأن البنود الم�حظات والمقترحات أبدى عدداً منالقرارات المرفقة، بعدما 

 )37/2016/2.1ت .م: الوثيقة ( 2015تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة لعام  .10

ا�نجازات التي حققتھا ا�دارة العامة لAيسيسكو ف�ي تنفي�ذ أنش�طة التقرير وا�شادة ب -

تنوع��ة ف��ي مختل��ف مج��ا9ت اختصاص��ھا التربوي��ة والعلمي��ة والثقافي��ة وا9تص��الية، م

  . والتنويه بالجھود التي بذلھا المدير العام ومعاونوه في تنفيذ تلك ا;نشطة

وتعزيز دورھ�ا ف�ي مج�ال نش�ر ق�يم التس�امح دعوة ا�يسيسكو إلى مواصلة جھودھا  -

وثقاف��ة الس���م والتربي��ة عل��ى الح��وار، م��ن خ���ل ا;نش��طة ذات الص��لة، وبخاص��ة 

 .الشباب في الدول ا;عضاءوالمرأة الموجھة منھا لفائدة 

ال��دول  يس��كو عل��ى مبادرتھ��ا بإنش��اء ع��دد م��ن المراك��ز المتخصص��ة ف��يسش��كر ا�ي -

ودع�وة ا�دارة  خاص�ة،بف�ي المج�ال الثق�افي  ا;عضاء وتأسيس كراس�ي لAيسيس�كو

 .العامة إلى دعم ھذه المراكز وتوسيع مجا9ت اختصاص الكراسي

 .دعوة ا�يسيسكو إلى توفير إحصائيات ومعطيات إضافية بخصوص ا;نشطة المنفذة - 

تعزي��ز التواص��ل م��ع اللج��ان الوطني��ة ف��ي ال��دول مواص��لة د عل��ى ض��رورة ي��التأك -

 .تنسيقية منتظمة للجان الوطنية ا;عضاء وعقد اجتماعات

دعوة ا�دارة العاّمة إلى المزي�د م�ن ا9ھتم�ام بوض�ع الت�راث الم�اّدي وال�ّم�اّدي ف�ي  -

مناطق ا9حت�ل والنزاع والحروب في الدول ا;عضاء، والعمل على إيجاد اXلي�ات 

 .العملية المناسبة لتوفير الحماية ال�ّزمة لھذا التراث
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اقتراح القيام بإحصاء تربوي شامل في الدول ا;عضاء، للحص�ول عل�ى المعلوم�ات  -

الميدانية والمعطيات التقنية ذات الص�لة، الت�ي س�تمّكن الجھ�ات المختص�ة ف�ي ال�دول 

 . ا;عضاء من رسم السياسات ووضع الخطط ال�ّزمة في ھذا الشأن

ن��ة المنظم��ة ومعالج��ة تقري��ر الم��دير الع��ام ع��ن مس��اھمات ال��دول ا عض��اء ف��ي مواز .11

 .)37/2016/2.3.ت.الوثيقة م( 2015الوضع المالي للمنظمة لسنة 

للتعام�ل م�ع المت�أخرات  تفويض المدير الع�ام 9تخ�اذ الخط�وات وا�ج�راءات المناس�بة - 

التي لم ت�تمّكن م�ن تس�ديد مس�اھماتھا المالي�ة بس�بب م�ا تعاني�ه  ،المالية للدول ا;عضاء

، ورف��ع تقري��ر بش��أنھا إل��ى وأوض��اع اقتص�ادية ص��عبة راتتّ م�ن نزاع��ات مس��لحة وت��و

 .المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

 ،عبد العزيز بن عثمان الت�ويجريالدكتور  معاليالمجلس توّجه  ختام أعمالوفي  .12

عن سعادته بالنتائج التي توص�ل إليھ�ا  فيھا عّبر المدير العام للمنظمة بكلمة ;عضاء المجلس 

مجل�س وأعض�اءه عل�ى م�ا تق�دموا ب�ه خ��ل الجلس�ات م�ن تص�ورات المجلس، وشكر رئ�يس ال

سعادة الدكتور أبوبكر دوك�وري، رئ�يس  كما أشاد رحات من شأنھا تطوير عمل المنظمة،ومقت

المجلس، بالنجاحات التي حققتھا المنظمة ف�ي مس�توى التس�يير ا�داري والم�الي وعل�ى ص�عيد 

 ً الحكيم��ة للم��دير الع��ام وبال��دور ب��الغ ا;ھمي��ة ال��ذي ب��ا�دارة  تنفي��ذ الب��رامج والمش��اريع، منّوھ��ا

مج�ا9ت التربي�ة  يا�س��مي المش�ترك ف�ينھض به على رأس ا�دارة العام�ة ل�رتق�اء بالعم�ل 

ثم تناول�ت الكلم�ة س�عادة ال�دكتورة أمين�ة الحج�ري، الم�ديرة العام�ة  والعلوم والثقافة وا9تصال

المساعدة لAيسيسكو، شكرت فيھا أعضاء المجلس على تجديد الثقة فيھا بإعادة تعيينھ�ا م�ديرة 

 .عامة مساعدة لAيسيسكو لفترة ثانية

متن��ان إل��ى ص��احب الج�ل��ة المل��ك محم��د الس��ادس، عاھ��ل وق��د رف��ع المجل��س برقي��ة ش��كر وا

ف�ي النھ�وض  ة، على الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة المغربية لAيسيسكو إس�ھاماً يالمملكة المغرب

 .بالعمل ا�س�مي المشترك


