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دورت�ه  ـإيسيسكو�ـ المجلس التنفي�ذي للمنظم�ة ا�س��مية للتربي�ة والعل�وم والثقاف�ة عقد 

 مح�رم 12 ي�ومالرب�اط، عاص�مة المملك�ة المغربي�ة، في  مقر ا�يسيسكووالث�ثين في  ةمناثال

أعض�اء المجل�س  ل ھ�ذه ال�دورةوق�د ش�ارك ف�ي أعم�ا .م2017 أكت�وبر 3المواف�ق  ھـ،1439

ممّثل�ي الجمھوري�ة الجزائري�ة الديمقراطي�ة الش�عبية وجمھوري�ة ذي ومرافقوھم، ما ع�دا يفالتن

 .سورينام وجمھورية القمر المتحدة

الدكتور أبو بكر دوكوري، رئيس المجل�س سعادة انعقدت الجلسة ا9فتتاحية برئاسة  .1

ور وبحض�ور مع�الي ال�دكت ،ـ� إيسيس�كو ـ� التنفيذي للمنظمة ا�س�مية للتربي�ة والعل�وم والثقاف�ة

وعدد من السفراء ورؤساء وممثلي  ،عثمان التويجري المدير العام للمنظمة عبد العزيز بن

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

تن�اول الكلم�ة س�عادة ، تلي�ت آي�ات بين�ات م�ن ال�ذكر الحك�يم، ث�م وفي بداية الجلس�ة .2

ع��ن افتت�اح ال��دورة  ال�دكتور أب�و بك��ر دوك�وري، رئ��يس المجل�س التنفي�ذي ل?يسيس��كو، معلن�اً 

إلى الكبير والتقدير الجزيل الشكر إزجاء بكلمته  ومستھ�، والث�ثين للمجلس التنفيذي ةمناثال

ل?يسيس�كو م�ن ما يوليه صاحب الج�لة الملك محمد السادس، عاھل المملكة المغربية، على 

وعّب�ر  .لمنظم�ة ا�يسيس�كوم�ه الحكوم�ة المغربي�ة ال�دعم ال�ذي تقدّ ملكية سامية وعل�ى  ةرعاي

إل�ى أن م�ا  مش�يراً ، 2016إشادته القوية بالنج�اح ال�ذي أحرزت�ه ا�يسيس�كو خ��ل س�نة  عن 

استعداد تقارير والوثائق المعروضة على المجلس التنفيذي في دورته الحالية يؤكد تتضمنه ال

ھ�و مس�يرة  ھ�اأن نجاحود لمواصلة تحقي�ق ھ�ذا النج�اح ف�ي المرحل�ة المقبل�ة، متجدّ المنظمة ال

أثن��ى ف��ي ھ�ذا ا�ط��ار عل��ى مع�الي ال��دكتور عب��د العزي�ز ب��ن عثم��ان الت��ويجري، و .متواص�لة

ف�ي الوق�ت و، ، معتب�را أن م�ن العوام�ل الم�ؤثرة ف�ي نج�اح ا�يسيس�كالمدير الع�ام ل?يسيس�كو

الجيدة من خ�ل الت�دبير المحك�م لمعالي�ه، وھ�و م�ا  تھاالذي تتراجع فيه منظمات أخرى، إدار

وذّك��ر ب��أن ال��دورة  .جھ��ود أعض��اء المجل��س التنفي��ذييس��اھم ف��ي اس��تمرار إش��عاعھا ويع��زز 

مرحلة شديدة الصعوبة بالنسبة إلى العالم ا�س�مي ال�ذي في  الحالية للمجلس التنفيذي تنعقد 

يتع���رض لتھدي���دات تس���تھدف وحدت���ه وتماس���كه ف���ي ظ���ل ع���ودة ص���راع الثقاف���ات وص���دام 

بق��يم الح��وار ب��ين الثقاف��ات  إيمان��اً مت��أزم 9 يزي��د ا�يسيس��كو إ9  ت، وھ��و وض��عٌ االحض��ار
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ا كم��ا يحف��ز دول الع��الم والتق��ارب ب��ين الحض��ارات والتع��ايش ب��ين أتب��اع اKدي��ان، ويحفزھ��

 ھاا�س��مي عل��ى ب��ذل أقص�ى الجھ��ود ف��ي مض�مار التربي��ة والعل��م والثقاف�ة للرف��ع م��ن ق��درات

  .صناع الحضارة وبناة الس�مھم  أن المسلمين باعتبار

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

أعض�اء والس�يدات الس�ادة بب فرحّ  ،ـكوإيسيس ـ للمنظمة ا�س�مية للتربية والعلوم والثقافة العامّ 

ً متمنيالمجلس التنفيذي،  أشاد بالرعاية الكريمة الت�ي تلقاھ�ا ، كما مالتوفيق في أعمالھ لھم كامل ا

داعي�ا M أن ، صاحب الج�ل�ة المل�ك محم�د الس�ادس، عاھ�ل المملك�ة المغربي�ة ا�يسيسكو من 

 . لما فيه الخير والعزة لNمة ا�س�ميةقادة الدول اKعضاء، يوفقه  وأشقاءه 

ب��ين حالي��ا ا�يسيس��كو  إل��ى المكان��ة المتمي��زة الت��ي تتبّوأھ��ا مع��الي الم��دير الع��امّ  أش��ارو

، ث��م بجھ��ود أس��رتھا وب��دعم ال��دول M تع��الىبفض��ل  ،المنظم��ات الموازي��ة، حي��ث أص��بحت

ھا في إدارتھ�ا العام�ة، إح�دى أكث�ر منظم�ات العم�ل ا�س��مي المش�ترك إش�عاعا اKعضاء وثقت

وف�ي ھ�ذا ا�ط�ار، . وواحدة م�ن المنظم�ات ا�قليمي�ة والدولي�ة ذات المص�داقية العالي�ة ،وعطاءً 

أن حص�يلة ا�يسيس�كو م�ن ا�نج�ازات التربوي�ة والعلمي�ة والثقافي�ة بلغ�ت خ��ل أوضح معاليه 

إنج�ازا ت�دخل ف�ي  170في المائة، إض�افة إل�ى  87بنسبة تنفيذ بلغت  إنجازاً  352، 2016عام 

  .مجال السياسة العامة

وأّك��د معالي��ه أن اKرق��ام والمعطي��ات ال��واردة ف��ي تق��ارير ا�يسيس��كو المعروض��ة عل��ى 

 وص�ل إليھ�اتعب�ر ع�ن درج�ة عالي�ة م�ن الفعالي�ة والمردودي�ة والج�ودة  أنظار المجلس التنفيذي

، وھ�و م�ا ينس�جم تمام�ا م�ع اKھ�داف المح�ددة ف�ي التقري�ر 2016ل س�نة عمل ا�يسيس�كو خ��

ال��ذي اعتمدت��ه اليونس��كو، كم��ا يتن��اغم م��ع " التعل��يم م��ن أج��ل الن��اس واKرض"الع��المي ح��ول 

عّب��ر ع��ن إيمان��ه العمي��ق ب��أن و. لNم��م المتح��دة 2030أھ��داف خط��ة التنمي��ة المس��تدامة لع��ام 

، مع�ّزَزة بالثق�ة المتزاي�دة الت�ي تحظ�ى بھ�ا م�ن الص�حيحف�ي ا9تج�اه ص�عدا ا�يسيسكو تمض�ي 

ال��دول اKعض��اء كاف��ة وم��ن المجتم��ع ال��دولي بص��ورة عام��ة وبانض��مام دول جدي��دة لھ��ا، حي��ث 

وھ�و م�ا . انضمت كل من الجمھورية التركية وجمھورية أوزبكس�تان إل�ى عض�وية ا�يسيس�كو

ابة لطم��وح اKم��ة ا�س���مية ك��ان اس��تجمن��ذ خم��س وث�ث��ين س��نة يسيس��كو يؤك��د أن تأس��يس ا�

في تحقيق نھضة حضارية شاملة على أس�س تربوي�ة وعلمي�ة وثقافي�ة، كم�ا يؤك�د أن المشروع 

العم��ل ال��ذي تنج��زه ا�يسيس��كو والنج��اح ال��ذي تح��رزه ھم��ا ال��رّد الموض��وعي عل��ى بع��ض 

ي والت�ي منھ�ا ظ�اھرة ا�رھ�اب ال�ذ ،التحديات الحضارية التي تواجه ش�عوب الع�الم ا�س��مي

ب المدمرة والصعوبات ا9قتص�ادية والتنموي�ة واخ�ت�ل وُيلصق با�س�م ظلما وافتراًء، والحر
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واخت�تم مع�الي  .النظام العالمي وازدواجية المعايير ف�ي التعام�ل م�ع القض�ايا والمش�اكل الدولي�ة

يقوده إل�ى م�ا  شدٍ رُ  رَ المدير العام ل?يسيسكو كلمته سائ� M تعالى أن يھيئ للعالم ا�س�مي أمْ 

    .  فيه الف�ح والس�م له وللبشرية جمعاء

بع��د ذل��ك، ق��ام مع��الي ال��دكتور عب��د العزي��ز ب��ن عثم��ان الت��ويجري، الم��دير الع��ام و  .4

ج�ائزة ا�يسيس�كو ف�ي مج�الْي مح�و ا�مي�ة والتربي�ة غي�ر النظامي�ة لفائ�دة ل?يسيسكو، بتسليم 

، والت��ي ف��ازت بھ��ا جمعي��ة 2017لع��ام تم��ع الم��دني والمنظم��ات غي��ر الحكومي��ة جمنظم��ات الم

جمھوري�ة  المستشار الثقافي في س�فارةإلى السيد  ،من جمھورية مصر العربية" قبس من نور"

   .في الرباط ر العربيةصم

  . ا�س�مي التضامن قاعةفي  التنفيذيالمجلس  Kعضاء تذكاريةصورة  التقاط، تّم وبعد ذلك .5

رئ��يس المجل��س التنفي��ذي بانض��مام الس��ادة  برّح��ف��ي بداي��ة جلس��ة العم��ل اKول��ى،  .6

دول�ة ا�م�ارات العربي�ة المتح�دة،  :ممثل�و ك�ل م�ن  وھ�م ،جدد إلى المجلس التنفيذياKعضاء ال

وجمھوري�ة  ،والجمھوري�ة ا�س��مية ا�يراني�ة ،وجمھوري�ة أوزبكس�تان ،وجمھورية أندونيس�يا

والجمھوري�ة التونس�ية، وجمھوري�ة ، ومملكة البحرين، وجمھوري�ة التوغ�و، باكستان ا�س�مية

وتوّج��ه مع��الي الم��دير الع��ام ل?يسيس��كو  .غامبي��ا، وجمھوري��ة قازاخس��تان والجمھوري��ة اليمني��ة

بالتھنئة إلى السّيد مراد الس�وداني، ممث�ل دول�ة فلس�طين ف�ي المجل�س التنفي�ذي، بمناس�بة  ف�وزه 

 . بالجائزة العالمية للشعر التي ُتمنح في إيطاليا 2017سنة 

 والبرن�امجج�دول اKعم�ال  على المجلس مش�روعيْ رئيس المجلس التنفيذي ثم عرض 

  .امالزمني Kعمال الدورة، وتم اعتمادھ

 ةمن���اثالعم��ال ال��دورة م الم��دير الع��ام التق��ارير والوث��ائق المدرج���ة عل��ى ج��دول أق��دّ  .7

أھ��م ا�نج��ازات الت��ي حققتھ��ا  ، بص��فة خاّص��ة،الت��ي اس��تعرض فيھ��ا، للمجل��س التنفي��ذي والث�ث��ين

كم�ا . 2018- 2016العم�ل للس�نوات  من خط�ة اKولىالسنة  وھي، 2016ا�يسيسكو خ�ل سنة 

ق��ام رئ��يس لجن��ة المراقب��ة  مّ ث��،  2016م المعطي��ات والبيان��ات المالي��ة لحس��ابات ا�قف��ال لس��نة ق��دّ 

ق�ّدم بع�د ذل�ك، و .ت�دقيق الحس�ابات، وتقرير شركة 2016 المالية سنةللجنة لالتقديم تقرير ب المالية

الم��دير الع��اّم المعطي��ات المتعلق��ة بمس��اھمات ال��دول اKعض��اء ف��ي موازن��ة ا�يسيس��كو ومعالج��ة 

- 2019(ومش�روع الخط�ة ا9س�تراتيجية متوس�طة الم�دى الوضع الم�الي للمنظم�ة للس�نة نفس�ھا، 

، )2021- 2019( لNع��وام العم��ل الث�ثي��ةلخط��ة الخط��وط العريض��ة ك��ذلك مش��روع و ،)2027

 . وقّدم مشروع إنشاء مركز ا�يسيسكو لعلوم الفضاء وا9ستشعار عن بعد
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التق�ارير الوث�ائق ووبعد ا9ستماع إلى تق�ديمات الم�دير الع�ام وعروض�ه، ودراس�ة  .8

أخ��ذ ومناقش��تھا،  للمجل��سوالث�ث��ين  ةمن��اثالج��دول أعم��ال ال��دورة  ال��واردة ف��يذات الص��لة، 

بش��أن  الم�حظ��ات والمقترح��ات أب��دى ع��دداً م��ن، الق��رارات المرفق��ة، بع��دما المجل��س بش��أنھا

 :  التالية البنود

 )38/2017/2.1ت .م: الوثيقة ( 2016تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة لعام  .9

ا�نجازات التي حققتھا ا�دارة العام�ة ل?يسيس�كو ف�ي تنفي�ذ أنش�طة بالتقرير وا�شادة ب - 

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

  . والتنويه بالجھود التي بذلھا المدير العام ومعاونوه في تنفيذ تلك اKنشطة

التس�امح والوئ�ام مج�ال وتعزيز دورھا في دعوة ا�يسيسكو إلى مواصلة جھودھا  -

  .من خ�ل اKنشطة ذات الصلة والحوار،

شكر ا�يسيسكو عل�ى مبادرتھ�ا بإنش�اء ع�دد م�ن المراك�ز المتخصص�ة ف�ي ال�دول  -

المج�ا9ت التربوي�ة والعلمي�ة والثقافي�ة اKعضاء وتأس�يس كراس�ي ل?يسيس�كو ف�ي 

ودعوة ا�دارة العامة  وإيفاد اKساتذة والخبراء المتخصصين إلى الدول اKعضاء،

، وإيف�اد المزي�د م�ن إلى دعم ھ�ذه المراك�ز وتوس�يع مج�ا9ت اختص�اص الكراس�ي

 .اKساتذة والخبراء إلى المؤسسات المعنية في الدول اKعضاء

اقتراح مْنح المجلس التنفيذي وسام تكريم لمعالي الدكتور عب�د العزي�ز ب�ن عثم�ان  -

تراف�اً بجھ�وده المتمّي�زة وتق�ديراً �نجازات�ه التويجري، المدير العام ل?يسيسكو، اع

 .على رأس ا�دارة العامة ل?يسيسكو

للتعري��ف  ،ال��دعوة إل��ى وض��ع راب��ط خ��اص عل��ى موق��ع ا�يسيس��كو ا�لكترون��ي -

 .عمل المنظمة تبالممارسات المتمّيزة والمبادرات الناجحة في مجا9

ب�ا�جراءات والت�دابير تقديم المعلوم�ات ال�زم�ة والمعطي�ات الض�رورية المتعلق�ة  -

للتغلّ��ب عل��ى الص��عوبات المالي��ة الخاص��ة  ،الت��ي نجح��ت ا�يسيس��كو ف��ي اتخاذھ��ا

 .بتحصيل الموارد المالية المخصصة لتنفيذ البرامج واKنشطة

م�ن  ،وخاصة في إفريقيا وآس�يا ،الدعوة إلى توسعة نطاق استفادة الدول اKعضاء -

عوب ا�س����مية ب���الحرف القرآن���ي لكتاب���ة لغ���ات الش���الرائ���د  برن���امج ا�يسيس���كو

 .المنمط، وخاصة من خ�ل مراكزھا التربوية المتخصصة
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الحس�ابات وتقري�ر  التقرير المالي للمدير العام وحسابات ا�قفال وتقري�ر ش�ركة ت�دقيق .10

 ).38/2017/2.2.ت.الوثيقة م( 2016لجنة المراقبة المالية للسنة المالية 

المؤسس��ات التربوي��ة والعلمي��ة والثقافي��ة ف��ي  أخ��ذ العل��م بالتح��ديات الت��ي تواجھھ��ا -

والعم��ل عل��ى دع��م ھ��ذه  ،س��يراليون بس��بب الك��وارث الطبيعي��ة الت��ي واجھھ��ا البل��د

 .المؤسسات بالتعاون مع الشركاء والجھات المتعاونة

رغ�م  ،ا�شادة بسياسة الترشيد التي تنھجھا المنظمة لتنفيذ أكبر ع�دد م�ن اKنش�طة -

 .اھمات الفعلية للمنظمةالتوصل بأقل من نصف المس

الخ��اص  لب��رامج بالش��راكة م��ع مؤسس��ات القط��اعتخص��يص ص��ندوق ل��دعم تنفي��ذ ا -

 .والجھات المانحة

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

 .)38/2017/2.3.ت.الوثيقة م( 2016الوضع المالي للمنظمة لسنة 

للتعام�ل  وا�جراءات المناسبة ا9ستراتيجيات9تخاذ ودعوته تفويض المدير العام  -

مّكن م��ن تس��ديد مس��اھماتھا الت��ي ل��م ت��ت ،م��ع المت��أخرات المالي��ة لل��دول اKعض��اء

 .، ورفع تقرير بشأنھا إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر العامالمالية

 ).38/2017/3.1.ت.الوثيقة م) (2027- 2019(مشروع الخطة ا1ستراتيجية متوسطة المدى  .12

 ةك�لمملا يف� ةأرم�لا نيك�متل نيفيرش�لا نيمرح�لا مداخ� هذخ�تا يذل�ا رارقلاب� ةداش�ا -

 ةي�انع نم� يماس�لا رارق�لا اذھ� هيلإ زمري امو ،ةرايسلا ةدايق نم ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .هتيمنتو هئانب يف اھتمھاسمو عمتجملا يف ةأرملا رودل ةصاخ ةياعرو

الدعوة إلى تفعيل القرار المتعلق بعقد مؤتمر دول�ي ح�ول الق�دس الش�ريف، ودع�م  -

المؤسسات التربوية والعلمي�ة والثقافي�ة فيھ�ا، وحماي�ة معالمھ�ا التاريخي�ة ومآثرھ�ا 

 .من الطمس والتھويد ةالحضاري

 .التركيز على قضايا المياه واKخ�قيات والتقانات المتخصصة ذات الصلة -

 .تعميم الوثيقة على الدول اKعضاء ل�ستفادة من آرائھا وم�حظاتھا -

تزوي��د جھ��ات ا9ختص��اص ف��ي ال��دول اKعض��اء بع��رض م��وجز م��ن محتوي��ات  -

 .لتسھيل بحثھا ومناقشتھا مع مسؤوليھا وخبرائھا ،الخطة ومضامينھا وتوجھاتھا
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العم���ل عل���ى ا�س���تفادة م���ن التج���ارب الناجح���ة والممارس���ات الجي���دة ف���ي ال���دول  -

دعم جھ�ود ال�دول ا#عض�اء ا#عضاء في مجا�ت عمل المنظمة، والحرص على 

 ا يتعل��ق ب��النھوض بالقط��اع الترب��ويل*س��تجابة لحاجاتھ��ا وأولوياتھ��ا، وخاص��ة م��

 .وتشجيع تدريس اللغات الدولية

 .في مناطق النزاعات والحروب التأكيد على أھمية التعليم الخاص -

س إي*ء المزيد من ا�ھتمام إلى البرامج والمشاريع الموجھة لفائدة فلس�طين والق�د -

 .الشريف

الوثيق�����ة () 2021- 2019(العريض�����ة لخط�����ة العم�����ل الث�ثي�����ة  طمش�����روع الخط�����و .13

 ).38/2017/3.2.ت.م

 .التنويه بتوجيه الخطة لعدد من البرامج والمشاريع لفائدة الطفولة والشباب والمرأة - 

تأكي��د الحاج��ة إل��ى المزي��د م��ن دع��م مش��اريع البح��ث العلم��ي وتوس��يع آلي��ات التب��ادل  - 

 .المجال والتشبيك في ھذا

الدعوة إلى تطوير آليات حماية التراث الثقافي المادي وال*مادي في الع�الم اBس�*مي  - 

 .وتعزيز دور ھذا القطاع الحيوي المھم في التنمية المستدامة

 .تفعيل دور نوادي اBيسيسكو والمدارس المنتسبة في العملية التربوية والتعليمية - 

 .ؤسسات التربوية النظاميةدعم برامج التعليم القرآني داخل الم - 

الدعوة إل�ى التركي�ز عل�ى قض�ايا ا#م�ن الغ�ذائي وتط�وير التقان�ات الزراعي�ة والبيئي�ة  - 

 .ذات الصلة

الوثيق�ة (مشروع إنش�اء مرك�ز ا"يسيس�كو لعل�وم الفض�اء وا�ستش�عار ع�ن بع�د  .14

 ).38/2017/4.1.ت.م

وض��رورة إدراج ھ��ذه  ،التأكي��د عل��ى أھمي��ة مج��ا�ت الفض��اء وا�ستش��عار ع��ن بع��د - 

 .المجا�ت في التوجھات المستقبلية لخطط المنظمة وبرامجھا

 ،ال��دعوة إل��ى تعمي��ق دراس��ة المش��روع م��ن مختل��ف جوانب��ه الفني��ة واBداري��ة والمالي��ة - 

 .المقبلة للمجلس وعرضه على الدورات
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خ��ل ش�ھر أكت�وبر ه، ق�ّرر المجل�س عق�د دورت�ه التاس�عة والث�ث�ين أعمال� نھاي�ةوفي  .15

 ،عب�د العزي�ز ب�ن عثم�ان الت�ويجريال�دكتور  مع�اليتوّج�ه ث�م  .في مق�ر المنظم�ة بالرب�اط 2018

رئيس المجلس وأعضاءه على م�ا فيھا شكر Kعضاء المجلس  ختامية المدير العام للمنظمة بكلمة

وج��دد الح��رص عل��ى متابع��ة ق��رارات  وأفك��ار ومقترح��ات،م��ن آراء  تق��دموا ب��ه خ���ل الجلس��ات

س�عادة ال�دكتور أب�وبكر  كم�ا أش�اد العم�ل المس�تقبلي للمنظم�ة، لمزي�د تط�ويرالمجلس وتوص�ياته، 

وش��كر  ،ياتمس��توال عل��ى مختل��فدوك��وري، رئ��يس المجل��س، بالنجاح��ات الت��ي حققتھ��ا المنظم��ة 

ط�عھا ض�المبذولة للنھوض بأداء المنظم�ة واأعضاء المجلس ومعالي المدير العام على الجھود 

 .برسالتھا على أحسن وجه

متنان إلى صاحب الج�لة الملك محم�د الس�ادس، عاھ�ل وقد رفع المجلس برقية شكر وا .16

ف��ي  إس��ھاماً  ،ة، عل��ى ال��دعم ال��ذي تقدم��ه حكوم��ة المملك��ة المغربي��ة ل?يسيس��كوي��المملك��ة المغرب

 .النھوض بالعمل ا�س�مي المشترك


