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دورت�ه  ـ� إيسيس�كوـ المجل�س التنفي�ذي للمنظم�ة ا�س��مية للتربي�ة والعل�وم والثقاف�ة عق�د 

 29 - 28ي ي�ومالرب�اط، عاص�مة المملك�ة المغربي�ة، ف�ي  مقر ا�يسيسكوفي ن يالتاسعة والث�ث

أعض�اء  ل ھ�ذه ال�دورةوق�د ش�ارك ف�ي أعم�ا .م2018 أكت�وبر  9 - 8الموافق  ھـ،1440 محرم

جمھوري���ة إندونيس���يا، جمھوري���ة تاجيكس���تان، ممّثل���ي ذي ومرافق���وھم، ع���دا ي���فالمجل���س التن

القرغيزي���ة، الجمھوري���ة الجزائري���ة الديمقراطي���ة الش���عبية، جمھوري���ة س���ورينام، الجمھوري���ة 

 .الجمھورية اللبنانية

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

وبحض��ور مع��الي  ، -و إيسيس��ك - التنفي��ذي للمنظم��ة ا�س���مية للتربي��ة والعل��وم والثقاف��ة

مرافق�ي وع�دد م�ن  ،عثم�ان الت�ويجري الم�دير الع�ام للمنظم�ة ور عب�د العزي�ز ب�نالدكت

 .يسيسكو�المعنيين با�دارة العامة في اأعضاء المجلس والمسؤولين 

تن�اول الكلم�ة س�عادة ال�دكتور ، تليت آيات بينات م�ن ال�ذكر الحك�يم، ث�م وفي بداية الجلسة .2

التاس�عة ع�ن افتت�اح ال�دورة  أبو بكر دوكوري، رئيس المجلس التنفيذي ل?يسيسكو، معلناً 

إل�ى الكبي�ر والتق�دير الجزي�ل الش�كر  إزج�اءبكلمت�ه  ومس�تھ�ً ، للمجلس التنفيذين يوالث�ث

ل?يسيس�كو ما يولي�ه صاحب الج�لة الملك محمد السادس، عاھل المملكة المغربية، على 

 .لمنظم�ة ا�يسيس�كومه الحكوم�ة المغربي�ة الدعم الذي تقدّ وعلى  ،ملكية سامية ةرعايمن 

 يراً مش�، 2017إش�ادته القوي�ة بالنج�اح ال�ذي أحرزت�ه ا�يسيس�كو خ��ل س�نة  وعّبر ع�ن 

إل��ى أن م��ا تتض��منه التق��ارير والوث��ائق المعروض��ة عل��ى المجل��س التنفي��ذي ف��ي دورت��ه 

د لمواصلة تحقي�ق ھ�ذا النج�اح ف�ي المرحل�ة المقبل�ة، متجدّ المنظمة الاستعداد الحالية يؤكد 

 لت��ويجري، الم��دير الع��ام ل?يسيس��كوعب��د العزي��ز ب��ن عثم��ان اأش��اد بمع��الي ال��دكتور و

يس��اھم ف��ي اس��تمرار إش��عاعھا مم��ا الجي��دة م��ن خ���ل الت��دبير المحك��م لمعالي��ه،  ت��هإدارو

 تمّھ�د بأن الدورة الحالية للمجلس التنفي�ذي وذّكر .جھود أعضاء المجلس التنفيذيويعزز 

للمؤتمر العام الثالث عشر ل?يسيسكو، الذي س�يفتح، بع�ون F، الطري�ق أم�ام ا�يسيس�كو 
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عل�ى الم�دى المتوس�ط بص�فة عام�ة وللس�نوات ال�ث�ث المقبل�ة  للدخول في مرحلة  جدي�دة

ص�ادقة م�ن  وعزيم�ةبخطة متطورة تواكب المتغيرات ا�قليمية والدولية،  بصفة خاصة،

  .ا�دارة العامة، لمواصلة النھوض با�يسيسكو والعمل الجاّد لتحقيق أھدافھا

وبوتيرة عالية من ا:نجاز، تحقيق ا�يسيسكو كما أنھا تنعقد في ظروف تواصل فيھا 

اMھداف التي أُنشئت من أجلھا، مما أكسب المنظمة القوة والمناعة والقدرات الوافرة 

على التكّيف مع المتغّيرات، وعلى التجديد والتحديث، بحيث صار التطوير في 

 أساليب ا�دارة والتسيير، وفي طرق التنفيذ لخطط العمل، وفي ا:ستجابة لمتطلبات

التنمية في العالم ا�س�مي، من خ�ل تعزيز القدرات لدى الدول اMعضاء في 

صار ذلك كلOُه منھجاً قويماً  - المجا:ت التي تدخل ضمن اختصاصات المنظمة 

وھذا مبعث ُ ارتياٍح لنا في المجلس التنفيذي، مما . ومْحَكماً للعمل في ا�يسيسكو

طمئنين إلى الجھود المتواصلة التي تبذلھا يجعلنا دائماً، في كل دورة للمجلس، م

ا�دارة العامة مع أسرة ا�يسيسكو، في إطار فريق عمٍل متجانٍس يقوده، بحكمة 

  .وتبّصر وبمھارة فائقة، معالي المدير العام الدكتور عبد العزيز التويجري

ودعا، في ختام كلمته، جميع الدول اMعضاء إلى مواصلة دعم ا�يسيسكو ومديرھا 

العام بكل الوسائل التي تمكّن من استمرار إشعاع ا�يسيسكو ونشاطھا المثمر في 

  .خدمة العمل ا�س�مي المشترك

 بعد ذلك، تناول الكلمة معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، الم�دير الع�امّ  .3

والس�يدات الس�ادة بب فرّح� ـ�، كوإيسيس� ـ� للمنظمة ا�س��مية للتربي�ة والعل�وم والثقاف�ة

ً متمنيأعضاء المجلس التنفيذي،  أش�اد بالرعاي�ة ، كم�ا مالتوفي�ق ف�ي أعم�الھ لھم كام�ل ا

ص��احب الج�ل��ة المل��ك محم��د الس��ادس، عاھ��ل  الكريم��ة الت��ي تلقاھ��ا ا�يسيس��كو م��ن 

لم�ا في�ه الخي�ر ق�ادة ال�دول اMعض�اء، وأش�قاءه  ،F أن يوفقه داعياً ، المملكة المغربية

 . والعزة لTمة ا�س�مية

ن معاليه أن الدورة الحالية للمجلس التنفيذي تمثل المرحلة اMخيرة من وبيّ 

قد أن المنظمة و، )2018- 2016(مراحل تنفيذ خطة العمل الث�ثية الحالية 

، من تنفيذ عدد كبير من اMنشطة والبرامج المضمنة 2017تمّكنت خ�ل عام 
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، محقّقًة بذلك نمواً متوازياً وتطّوراً متكام�ً )2018-2016(الث�ثية  لفي خطة العم

جع�ھا إحدى أكثر منظمات العمل ا�س�مي المشترك إشعاعاً وتأثيراً وإنجازاً 

حدًة من المنظمات ا�قليمية والدولية ذات المصداقية العالية، والحضور اوعطاَء، وو

  .وشتى المحافل الدولية ذات ا:ھتمام المشتركالفاعل والمؤثر في جميع المنتديات 

ارتفع رصيد ا�نجازات التي حققتھا ا�يسيسكو خ�ل السنة الماضية،  وأشار إلى أن

إنجازات مبرمجة، بنسبة  110إنجازاً، من مجموع  99حيث نفّذت في مجال التربية 

إنجازاً  60ع إنجازاً، من مجمو 52وفي مجال العلوم والتكنولوجيا، نفذت %. 90بلغت 

 102إنجازاً، من مجموع  90أما في مجال الثقافية، فقد نفذت ، %87مبرمجاً، بنسبة 

وفي مجال العلوم ا�نسانية وا:جتماعية، %. 88من ا�نجازات المبرمجة، بنسبة بلغت 

ونفذت في ، %90برنامجاً مبرمجاً، بنسبة بلغت  39إنجازاً من مجموع  35نفذت 

إنجازاً مبرمجاً، بنسبة  90إنجازاً من مجموع  82رجية والتعاون، مجال الع�قات الخا

ونفذت في أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام والمؤتمرات الوزارية %. 91بلغت 

بينما %. 96إنجازاً مبرمجاً، بنسبة بلغت  23إنجازاً، من مجموع  22المتخصصة، 

 29إنجازاً، من مجموع  26ر نفذت في مركز التخطيط والمعلومات والتوثيق والنش

إنجازاً  22وفي مجال ا�ع�م وا:تصال، نفذت ، %89إنجازاً مبرمجاً، بنسبة بلغت 

  %.88إنجازاً مبرمجاً، بنسبة تنفيذ بلغت  25من مجموع 

  . التضامن ا�س�مي في قاعة Mعضاء المجلس التنفيذي وبعد ذلك، تمّ التقاط صورة تذكارية .4

رئ��يس المجل��س التنفي��ذي بانض��مام الس��ادة  برّح��اMول��ى،  ف��ي بداي��ة جلس��ة العم��ل .5

الجمھوري�ة ا�س��مية ( :ممثل�و ك�ل م�ن  وھ�م ،جدد إلى المجلس التنفي�ذياMعضاء ال

الجمھوري���ة التونس���ية، المملك���ة العربي���ة الس���عودية، جمھوري���ة الس���ودان، ا�يراني���ة، 

 ،ماليزي�اجمھورية م�الي، جمھورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، دولة ليبيا، 

  ).المملكة المغربية

 والبرن�امججدول اMعمال  على المجلس مشروعيْ رئيس المجلس التنفيذي ثم عرض  .6

  .امالزمني Mعمال الدورة، وتم اعتمادھ



6 

 التاسعةعمال الدورة م المدير العام التقارير والوثائق المدرجة على جدول أقدّ بعد ذلك،  .7

أھ�م ا�نج�ازات الت�ي  ، بص�فة خاّص�ة،التي اس�تعرض فيھ�ا، للمجلس التنفيذي نيوالث�ث

م المعطي��ات والبيان��ات المالي��ة لحس��ابات ق��دّ  كم��ا. 2017حققتھ��ا ا�يسيس��كو خ���ل س��نة 

 س��نةللجن��ة لالتق��ديم تقري��ر ب ق��ام رئ��يس لجن��ة المراقب��ة المالي��ة مّ ث��، 2017ا�قف��ال لس��نة 

ق�ّدم الم�دير الع�اّم المعطي�ات بع�د ذل�ك، و.الحسابات، وتقرير شركة تدقيق 2017 المالية

المتعلق��ة بمس��اھمات ال��دول اMعض��اء ف��ي موازن��ة ا�يسيس��كو ومعالج��ة الوض��ع الم��الي 

 . 2021- 2019 لTعوام العمل الث�ثيةخطة ومشروع للمنظمة للسنة نفسھا، 

التق��ارير ذات الوث��ائق ووبع��د ا:س��تماع إل��ى تق��ديمات الم��دير الع��ام وعروض��ه، ودراس��ة  .8

ق��رر ومناقش��تھا،  للمجل��س نيوالث�ث�� التاس��عةج��دول أعم��ال ال��دورة  ال��واردة ف��يالص��لة، 

 :ھا الم�حظات التاليةبعض ، وأبدى بخصوصالقرارات المرفقة وفقالمجلس اعتمادھا 

 )39/2018/2.1ت.م:الوثيقة ( 2017عن أنشطة المنظمة لعام تقرير المدير العام  .9

باMنشطة التي نفذتھا المنظمة والتي امتازت بالجودة ا�جماع على ا�شادة  -

 وا:بتكار والتنوع وا�تقان والشفافية والفاعلية،

الترحيب با:رتفاع المطرد والتوسع المتنامي Mنشطة المنظمة، وبنسبة التنفيذ  -

السنوية، سواء على مستوى النسبة العامة للتنفيذ أو على مستوى النسب 

 القطاعية ل?نجاز،

وذكر اMسباب التي حالت  يتم تنفيذھا،الدعوة إلى إدراج قائمة اMنشطة التي لم  -

 ،والتدابير التي اتخذتھا ا�دارة العامة في ھذا الشأن ذلكدون 

تعميمھا على جھات لحصر الممارسات الجيدة التي تبنتھا المنظمة وطّورتھا  -

 ا:ختصاص في الدول اMعضاء،

تي توليھا المنظمة للبرامج الموجھة لفائدة القدس الشريف التنويه بالعناية الخاصة ال - 

 وفلسطين، والدعوة إلى مواصلة ومضاعفة الجھود المبذولة في ھذا الشأن،

التأكيد على أھمية اMدوار الميدانية التي تضطلع بھا المكاتب ا�قليمية ل?يسيسكو،  - 

ا�مكانات  في إطارسنوية وعلى ضرورة تكليف ھذه المكاتب بأنشطة وبرامج 

 البشرية والمادية، وبما يخفف حجم التنفيذ على المديريات المعنية في المقر،
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ا�شادة بالبرامج والمشاريع الرامية إلى الرفع من الدخل ومواجھة حدة الفقر في  -

 أفريقيا، وتدريب الشباب على تصميم المشاريع والبحث عن تمويلھا، 

اسية والتأكيد على ضرورة استفادة ھذا التنويه ببرنامج ا�يسيسكو للمنح الدر -

 .البرنامج من دعم الدول اMعضاء، وخاصة الجامعات والوزارات ذات الصلة

والمرحل��ي  2015-2013ح��ول تقي��يم عم��ل المنظم��ة ل.ع��وام تقري��ر الم��دير الع��ام  .10

 )39/2018/2.2ت.م:الوثيقة ( 2018-2016ل.عوام 

واعتماده على أسس رصينة وضوابط ا�شادة بالمنھجية المتبعة في ھذا التقرير  -

 .بالنتائج المتميزة التي اشتمل عليھاالتنويه محكمة، و

 توزيعالدعوة إلى المزيد من الحرص على مراعاة التوازن الجغرافي في  -

 اDنشطة المنفذة داخل المناطق الث;ث للمنظمة،

ھذا  عداد�تم تبنيھا ضرورة تضمين مؤشرات اDداء ومؤشرات القياس التي  -

 المخرجات،استنباط التقرير في تحليل النتائج و

أھمية اMستفادة من وسائل التواصل اMجتماعي في إبراز جھود المنظمة  -

 وخاصة لدى الشباب، ،والتعريف بھا على أوسع نطاق

الترحيب بمساھمة الجھات المتعاونة والھيئات المانحة في تنفيذ اDنشطة الواردة في  - 

 تعزيز التعاون والشراكة معھا في البرامج والمشاريع المستقبلية،والدعوة ل ،التقرير

ا�شادة بالتنسيق والتشاور مع اللجان الوطنية واللجان وجھات اMختصاص في  -

وإشراك اللجان الوطنية عند إعداد  الدول اDعضاء عند إعداد ھذا التقرير،

 البرامج المستقبلية،

آراء المشاركين في البرامج المنفذة، الدعوة إلى إي;ء المزيد من العناية ب -

 .واMسترشاد بھذه ا\راء في تطوير آليات التنفيذ والمتابعة

اعتم�د المجل�س مش�روع التقري�ر الخت�امي، مش�يداً بحس�ن تنظ�يم  ه،أعمال� نھايةوفي   .11

ھذه الدورة وبجودة الوث�ائق المقدم�ة، وبن�اًء عل�ى ال�دعوة الكريم�ة الت�ي ق�دمتھا دول�ة 

المجل�س ق�ّرر  ،للمجل�س التنفي�ذي ا�مارات العربية المتحدة :ستضافة الدورة المقبلة

 رھش�خ��ل  ،لمتحدة، وفي ضيافتھافي دولة ا�مارات العربية ا اMربعيندورته  عقد
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 ،عب�د العزي�ز ب�ن عثم�ان الت�ويجريالدكتور  معاليتوّجه ثم ، 2019 عاممن  ربوتكأ

رئ��يس المجل��س فيھ��ا ش��كر Mعض��اء المجل��س  ختامي��ة الم��دير الع��ام للمنظم��ة بكلم��ة

وج��دد  م�ن آراء وأفك��ار ومقترح�ات، وأعض�اءه عل�ى م�ا تق�دموا ب��ه خ��ل الجلس�ات

العم�ل المس�تقبلي  لمزي�د تط�ويرالحرص عل�ى متابع�ة ق�رارات المجل�س وتوص�ياته، 

لل�دورة  وتوجه بالشكر إلى دولة ا�مارات العربية المتحدة على استضافتھا للمنظمة،

بك��ر دوك��وري، رئ��يس  س��عادة ال��دكتور أب��و كم��ا أش��ادللمجل��س التنفي��ذي،  المقبل��ة 

وش�كر أعض�اء  ،ياتمس�توال عل�ى مختل�فالمجلس، بالنجاحات التي حققتھا المنظم�ة 

المجل���س ومع���الي الم���دير الع���ام عل���ى الجھ���ود المبذول���ة للنھ���وض ب���أداء المنظم���ة 

 .ط�عھا برسالتھا على أحسن وجهضوا

 متن��ان إل��ى ص��احب الج�ل��ة المل��ك محم��د الس��ادس،رف��ع المجل��س برقي��ة ش��كر وا ث��م  .12

 ،ة، على الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة المغربية ل?يسيسكويعاھل المملكة المغرب

 .في النھوض بالعمل ا�س�مي المشترك إسھاماً 


