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التقرير الختامي

الحادية  دورته  ـ  إيسيسكو  ـ  والثقافة  والعلوم  بية  لل�ت سالمي  الإ العالم  لمنظمة  التنفيذي  المجلس  عقد 
ن 31-30 

ْ ي الرباط، يومْي الثالثاء والأربعاء 16-17 شعبان 1442هـ، الموافق�ي
يسيسكو �ن ن من مقّر الإ والأربع�ي

، نظراً لحالة الطوارئ  ي
مارس 2021م. وقد انعقدت أعمال المجلس عن بعد، من خالل تقنية التصال المر�أ

ي مختلف الدول، واستناداً إىل موافقة غالبية الدول الأعضاء 
ي فرضتها تداعيات جائحة كوفيد 19 �ن

الصحية ال�ت
الدول  الدورة ممثلو  أعمال هذه  ي 

�ن إىل مارس 2021. وشارك  يناير  وتأجيلها من  بعد  الدورة عن  عىل عقد 
ي المجلس التنفيذي، ما عدا ممثىلي جمهورية إندونيسيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

الأعضاء �ن
الفيدرالية وجمهورية غامبيا.  وجمهورية الصومال 

بية والتعليم  ن العام لوزارة ال�ت 1.  انعقدت الجلسة الفتتاحية برئاسة سعادة الدكتور نواف العجارمة، الأم�ي
نابة، وبمشاركة معاىلي الدكتور  ي المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس المجلس التنفيذي بالإ

للشؤون التعليمية �ن
بية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ،  سالمي لل�ت سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإ

يسيسكو.  ة للمؤتمر العام لالإ ومعاىلي الأستاذ الدكتور عىلي زيدان أبو زهري، رئيس الدورة الثالثة ع�ش

ي بداية الجلسة، تُليت آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم تناول الكلمة معاىلي الدكتور سالم بن محمد 
2.  و�ن

بأعضاء  ـ فرّحب  إيسيسكو  ـ  والثقافة  بية والعلوم  لل�ت سالمي  الإ العالم  لمنظمة  العام  المدير  المالك، 
ـ  الله  ـ حفظه  السادس  الملك محمد  الجاللة  الشكر والتقدير لصاحب  المجلس، وأزجى أسمى عبارات 
يسيسكو  ي أن تكون الإ

يسيسكو من دعم وُمؤازرة، معرباً عن أمله �ن ولحكومته الرشيدة عىل ما تحظى به الإ
ي أن تكون عند حسن ظّن ولة أمرنا، وأن تشّكل أعمالها 

قد حّققت بعضا من تطلعات الدول الأعضاء، و�ن
ية. وأبرز  مكانات الب�ش سالمّي، رغم ّشّح الموارد المالية ومحدودية الإ خدمة حقيقية لشعوب عاَلمنا الإ
نجازات بنسق عجز عن مجاراتها فيه الآخرون، فكانت منظمة  يسيسكو قامت بتحقيق الكث�ي من الإ أن الإ
ن أُغِلقت الأبواب،  ن تراخى الوفاء، منفتحة ح�ي ّدد، وفيَّة ح�ي ن ساد ال�ت ن غلب الخوف، نشطة ح�ي جريئة ح�ي

- 3 -



ي أك�ش من 
ي دعم العملية التعليمية خالل الجائحة �ن

ن شّحت الموارد، مؤكدا أنها نهضت بواجبها �ن داعمة ح�ي
اث  ي مفهوم الثقافة عن بُعد وتسجيل الكث�ي من مواقع ال�ت

ن دولة عضوا، وأولت الثقافة حّقها بتب�ن ثالث�ي
تستدعيه  ما  نسانية والجتماعية  الإ الجوانب  وأولت  والبتكارات،  والتِّقانات  العلوم  سالمي، ودعمت  الإ
ي مبادئ السلم والحوار وحماية الطفولة ومساعدة ذوي الهمم ودعم الشباب  ّ

ي تب�ن
من عناية، وسعت �ن

يسيسكو عام 2021 عاماً للمرأة برعاية ملكية مغربية مباركة.  وقضايا المرأة، وهو ما برز خاصة مع إعالن الإ

يسيسكو عىل نهج النفتاح عىل دول أوروبية وأمريكية لالنضمام إىل عضويتها كدول مراقبة،  كما سارت الإ
سات مرموقة. ودعا معاليه أعضاء المجلس إىل أن يكونوا مع المنظمة يداً  اكات ذكية مع مؤسَّ وابتدرت �ش
امج والمبادرات،  بيد وأن يقّدموا لها المشورة المرجّوة فيتبادلون معها الآراء ويتداولون المشاريع وال�ب
ي الرتقاء بالمنظمة إىل 

ي بلداِنهم لبناء جسوِر التعاوِن معها إسهاما �ن
وأن يِصُلوها بالمؤسساِت المانحِة �ن

ى. ي تتطّلع إليها المنظمات الدولية الك�ب
المصاّف ال�ت

ات،  للمتغ�ي مواِكبة  لتكون  تها  مس�ي الأعضاء،  الدول  ودعم  الله  بعون  ستواصل،  يسيسكو  الإ أّن  وأّكد 
ة، وتشعل  ي أعماق البيانات الكب�ي

ي فضاءات الذكاء الصطناعي، وتغوص �ن
فة للمستقبل، تنطلق �ن مست�ش

وتراثه  سالمّي  الإ للعالم  الثقافية  الُهوية  د  وتُجسِّ العلمي،  البحِث  دروب  وتن�ي  والتعليم،  بية  ال�ت شموع 
نسان وعن حقوق  ي حوارا حضاريًا واثقا، وتدافع عن حقوق الإ

العتيد، وتواجه العنف وتجابه التطرف، وتب�ن
ي الجانب الماىلي حّدد معاليه عددا من الأهداف لعام 2021 من أبرزها تحصيل نسبِة  85% من 

نسانية. و�ن الإ
انية السنوية  ن يرادات من خارج الموازنة ثالث أضعاف حجم الم�ي مساهمات الدوِل الأعضاء وأن تبلغ الإ
ي ختام كلمته عن شكره لأعضاء المجلس. 

ّ �ن والحصول عىل ما ل يقل عن 25% من المتأخرات المالية. وع�ب

بية والتعليم للشؤون التعليمية  ن العام لوزارة ال�ت 3.  بعد ذلك، تحّدث سعادة الدكتور نواف العجارمة، الأم�ي
نابة، الذي ألقى كلمة معاىلي الأستاذ الدكتور  ي المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس المجلس التنفيذي بالإ

�ن
اللجنة  رئيس   ، ي

الأرد�ن العلمي  والبحث  العاىلي  والتعليم  والتعليم  بية  ال�ت وزير  قديس،  أبو  خ�ي  محمد 
ي افتتاح أعمال الدورة إثر 

بية والثقافة والعلوم، بعد أن تعّذرت مشاركة معاليه �ن الوطنية الأردنية لل�ت
ي تكتسب أهميتها 

ن للمجلس التنفيذي ال�ت وفاة والدته، فأشاد بالتحض�ي الجيد للدورة الحادية والأربع�ي
بية والعلوم والثقافة.  ي مجالت ال�ت

ك �ن سالمي المش�ت ن الستمرارية الالزمة للعمل الإ ي تأم�ي
من إسهامها �ن

ن عىل جودة  ك�ي بوي الدوىلي يستوجب من الدول الأعضاء رسم مسار جديد وال�ت وأبرز معاليه أن الواقع ال�ت
ي مواجهة التحديات 

ة متسارعة نحو التغ�ي المستمر �ن ي بيئة عالمية تتسم بوت�ي
التعليم ومالءمة التعلم، �ن

ي مواجهة تحديات 
ن ما حققته الكث�ي من الدول ومنها المملكة الأردنية الهاشمية من نجاحات �ن

ّ الجديدة. وب�ي
عالمية لتوف�ي بدائل تعليمية للطالب.  جائحة كوفيد 19 بفضل الستثمار الجيد للتكنولوجيا والقنوات الإ
داعياً صناع  الجائحة،  بوية مع  ال�ت الأنظمة  تكييف  ن عىل  ك�ي لل�ت امج  ال�ب العديد من  ورة تسخ�ي  وأّكد �ن
القرار إىل اتخاذ ما ينبغي من قرارات لت�يع النتقال إىل المدرسة الرقمية وتوف�ي التأهيل الالزم لالأطر 
ّ عن  ي الميدان التعليمي. كما ع�ب

بوية تمكيناً لهم من الستخدام الناجع لتطبيقات الذكاء الصطناعي �ن ال�ت
ت به موضوعات  ن يسيسكو، معرباً عن تقديره للمستوى الرفيع الذي تم�ي وع نظام كراسي الإ دعمه لم�ش
ي مجالت اختصاصها، 

يسيسكو �ن ي تنهض بها الإ
ي هذه الدورة وإشادته بالأدوار المهمة ال�ت

جدول الأعمال �ن
ي 

اث الثقا�ن ن الحضارات والمحافظة عىل ال�ت ي مجال الحوار ب�ي
ي أن تواصل المنظمة برامجها �ن

وعن أمله �ن
يف. لمدينة القدس ال�ش

ي  ي الجتماع بقرارات تنعكس بشكل إيجا�ب
ي أن يخرج المشاركون �ن

ّ معاليه عن أمله �ن ي ختام الكلمة ع�ب
و�ن

ن عىل عمل المنظمة. ومتم�ي
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يسيسكو،  ة للمؤتمر العام لالإ 4. وتناول الكلمة معاىلي الدكتور عىلي زيدان أبو زهري، رئيس الدورة الثالثة ع�ش
ي مستوى 

كانت �ن ي خالل عام 2020 
الوضع الستثنا�أ ي مواجهة 

للتحديات �ن يسيسكو  الإ أّن استجابة  ن 
ّ فب�ي

ي 
ي أطلقتها لتلبية احتياجات الدول الأعضاء �ن

نجازات المهمة والمبادرات الرائدة ال�ت التطلعات من حيث الإ
نجازات تتطلب مضاعفة  نسانية والجتماعية. وذّكر بأّن هذه الإ بوية والعلمية والثقافية والإ المجالت ال�ت
بية والعلوم والثقافة وإعالء  ي أن تظل المنظمة منارة لل�ت

الجهود والعمل بروح الفريق، معرباً عن ثقته �ن
ة من  ي النهوض بأدوارها الكب�ي

ن الثقافات، وأن تستمّر �ن نسان وقيادة وتعزيز الحوار العالمي ب�ي حقوق الإ
المدارس بسبب جائحة  إغالق  ات  تأث�ي التخفيف من  أجل  الخالقة من  والمبادرات  الدعم  تقديم  خالل 
التعليم من  ي 

التعليم للجميع، وتعزيز الدمج المنهجي للذكاء الصطناعي �ن كورونا، وتيس�ي استمرارية 
أجل مساعدة الدول الأعضاء عىل تحقيق أجندة التعليم 2030. 

ن به جدول أعمال الدورة الحالية من موضوعات ووثائق مهمة مثل ميثاق اللجان الوطنية  وأشاد بما تم�ي
المنظمة،  عمل  نظام  ورقمنة  الشباب،  ن  المهني�ي برنامج  ونظام  يسيسكو،  الإ كراسي  ونظام  يسيسكو،  لالإ
وع الرؤية المعّدلة للمنظمة، والتقارير التنظيمية والمالية ذات الصلة. قليمية، وم�ش والتقرير عن المكاتب الإ

ي 
ي الدول الأعضاء إىل تعزيز تفاعلها عىل المنصة التفاعلية للجان الوطنية ال�ت

ودعا معاليه اللجان الوطنية �ن
ي تعزز تبادل المعلومات والمعارف والستفادة من 

ة ال�ت ن امج الريادية المم�ي يسيسكو لتكون أحد ال�ب أنشأتها الإ
ن  ي والمقدسي�ي

أفضل الممارسات. كما أعرب عن تطلعه إىل أن تواصل المنظمة دعمها لصمود الشعب الفلسطي�ن
، من خالل توجيه المزيد من الأنشطة والمشاريع لفائدة  �ائيىلي جراءات القمعية لالحتالل الإ ي مواجهة الإ

�ن
ي أن تكلَّل أعمال الدورة الحالية للمجلس بالنجاح والتوفيق.

ي ختام كلمته عن رجائه �ن
ّ �ن ن والقدس. وع�ب فلسط�ي

وعْي جدول  نابة عىل المجلس م�ش يسيسكو بالإ ي جلسة العمل الأوىل، َعرض رئيس المجلس التنفيذي لالإ
5.  �ن

ي لأعمال الدورة، وبعد المناقشات تم اعتمادهما. كما توّجه المشاركون بعبارات 
نامج الزم�ن الأعمال وال�ب

بية والتعليم والتعليم العاىلي  التعزية والمواساة إىل معاىلي الأستاذ الدكتور محمد خ�ي أبو قديس، وزير ال�ت
ن  بية والثقافة والعلوم، إثر وفاة والدته داع�ي ، رئيس اللجنة الوطنية الأردنية لل�ت ي

والبحث العلمي الأرد�ن
الله أن يتغمدها بواسع مغفرته.

أهم  فيه  استعرض  و2020   2019 لعامْي  المنظمة  أنشطة  عن  تقريرا  يسيسكو،  لالإ العام  المدير  وقّدم   .6
يسيسكو  ن المذكوريْن. واعتمد المجلس تقرير أنشطة الإ يسيسكو عىل مدى العام�ي ي حققتها الإ

نجازات ال�ت الإ
ن العتبار مالحظات أعضاء المجلس. وأشاد المجلس بمحتوى التقرير  لعامي 2019 و2020، مع الأخذ بع�ي
ة شملت مختلف مجالت عمل المنظمة ومحاور خطة عملها. ودعا إىل توسيع  ن وبما تضّمنه من أنشطة متم�ي
سالمية  الإ والمؤسسات  المانحة  والجهات  قليمية  والإ الدولية  المنظمات  التعاون وتعزيزها مع  مجالت 

امج. ي إطار تنفيذ ال�ب
والعربية �ن

كة  قفال، كما قّدم ممثل �ش يسيسكو تقرير المنظمة الماىلي وحسابات الإ دارة العامة لالإ وقّدمت ممثلتا الإ  .7
كة وقّدم رئيس لجنة المراقبة المالية للسنة  »Fidaroc Grant Thornton« لتدقيق الحسابات تقرير ال�ش
كة  قفال وتقرير �ش الإ يسيسكو وحسابات  لالإ الماىلي  التقرير  المجلس  واعتمد  اللجنة.  تقرير  المالية 2019 
ي تحصيل 

دارة العامة �ن تدقيق الحسابات وتقرير لجنة المراقبة المالية للسنة المالية 2019. وأشاد بجهود الإ
للحصول عىل  المثمرة  مواصلة جهودها  إىل  ودعاها  المنظمة،  ي 

�ن العمل  آليات  وتطوير  المالية  الموارد 
والمؤسسات  عة  المت�ب الجهات  التواصل مع  تكثيف  إىل  كما دعاها  المنظمة،  لأنشطة  الدعم  المزيد من 
امج لفائدة الدول الأعضاء.  ي دعم المنظمة لتمكينها من إنجاز المشاريع وال�ب

المانحة، من أجل أن تستمر �ن
دارة العامة إىل الستعانة بمكتب استشارات دوىلي لفحص حسابات المنظمة وإجراء  ودعا المجلس أيضا الإ

ي هذا الشأن إىل الدورة القادمة للمجلس.
المراجعة المالية لها منذ إنشائها وتقديم تقرير �ن
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ي موازنة المنظمة والوضع الماىلي 
يسيسكو تقريرا عن مساهمات الدول الأعضاء �ن وقّدم المدير العام لالإ  .8

ي موازنة المنظمة والوضع 
للمنظمة لعام 2019. واعتمد المجلس التقرير عن مساهمات الدول الأعضاء �ن

ي 
ن العتبار مالحظات أعضاء المجلس. وشكر الدول الأعضاء ال�ت الماىلي للمنظمة لعام 2019، مع الأخذ بع�ي

ي لم تسدد 
ي موازنة المنظمة، ودعا الدول الأعضاء ال�ت

سددت خالل عام 2019 مساهماتها ومتأخراتها �ن
ي أ�ع وقت، وفاًء 

ي عليها متأخرات إىل تسديد هذه المساهمات والمتأخرات �ن
ي المنظمة وال�ت

مساهماتها �ن
اماتها وتمكيناً للمنظمة من القيام بمهامها. كما دعا المدير العام إىل تكثيف التصال بالدول الأعضاء  ن بال�ت
ي عليها متأخرات، عن طريق اللجان الوطنية وأعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي، لتحصيل تلك 

ال�ت
المتأخرات، والتفاق عىل آلياٍت عملية لتسديدها. 

يسيسكو. واعتمد المجلس رؤية  وع الرؤية المعّدلة لمنظمة الإ يسيسكو م�ش دارة العامة لالإ 9.  وقّدم ممثل الإ
ن وتوجهات رؤية منظمة  ن العتبار مالحظات أعضائه. وأشاد بمضام�ي يسيسكو، مع الأخذ بع�ي منظمة الإ
بوية والعلمية والتكنولوجية  اف القضايا ال�ت ي است�ش

ن به من التجديد والشمولية �ن يسيسكو، وبما تتم�ي الإ
والثقافية والجتماعية والتصالية، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، ودعا الدول الأعضاء إىل دعم رؤية 
ات  ي تفرضها المتغ�ي

يسيسكو، بما يساعدها عىل تبّنـي سياسات سليمة لمواجهة التحديات ال�ت منظمة الإ
الدولية ووضع التوجهات المستقبلية المالئمة.

يسيسكو لعام 2021 قّدمها رؤساء قطاعات  10.  واستمع أعضاء المجلس إىل عروض عن المشاريع القطاعية لالإ
 . اكات والتعاون الدوىلي نسانية والجتماعية، والثقافة والتصال، وال�ش بية، والعلوم والتقنية، والعلوم الإ ال�ت

ن العتبار مالحظات أعضائه. يسيسكو لعام 2021، مع الأخذ بع�ي واعتمد المجلس المشاريع القطاعية لالإ

وع نظام  يسيسكو. واعتمد المجلس م�ش وع نظام كراسي الإ يسيسكو م�ش دارة العامة لالإ 11.  قّدم ممثل الإ
يسيسكو، مع الأخذ بمالحظات أعضاء المجلس.  ودعا الدول الأعضاء إىل تبّنـي برنامج كراسي  كراسي الإ
البحثية  برامجها  تطوير  أجل  من  العلمي  والبحث  العاىلي  التعليم  مؤسسات  جهود  لدعم  يسيسكو  الإ

. ي عىل الصعيد الدوىلي
نتاج المعر�ن ومواكبة حركة الإ

وع  ن الشباب. واعتمد المجلس م�ش وع نظام برنامج المهني�ي يسيسكو م�ش دارة العامة لالإ 12.  قّدم ممثل الإ
ن الشباب  وع نظام برنامج المهني�ي ن الشباب، ودعا الدول الأعضاء إىل اعتماد م�ش نظام برنامج المهني�ي
ي قطاعاتها ومراكزها، 

يسيسكو �ن ات الإ سالمي من الستفادة من خ�ب ي العالم الإ
ن الكفاءات الشابة �ن لتمك�ي

وتمكينهم من اكتساب مهارات إضافية كفيلة بتيس�ي ولوجهم إىل سوق الشغل.

يسيسكو. واعتمد  ي الإ
وع ميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء �ن يسيسكو م�ش دارة العامة لالإ 13.  قّدم ممثل الإ

ي 
العامة �ن دارة  يسيسكو. وأشاد بجهود الإ ي الإ

اللجان الوطنية للدول الأعضاء �ن وع ميثاق  المجلس م�ش
ن المنظمة  يسيسكو، لتوطيد صالت التعاون ب�ي ي الإ

وع ميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء �ن إعداد م�ش
ي تحديد متطلبات الدول 

ي الستعانة بها �ن
ي الدول الأعضاء، وكذا تعزيز أدوارها �ن

والوزارات والهياكل �ن
ي مجالت اختصاص المنظمة.

الأعضاء والرتقاء بها �ن

يسيسكو  لالإ الجديد  التنظيمي  الهيكل  تطبيق  بشأن  تقريرا  يسيسكو  لالإ العامة  دارة  الإ ممثل  14.  وقّدم 
الحضاري  الحوار  مركز  ن عن 

ْ يسيسكو عرض�ي لالإ ممثالن  قّدم  كما  الصلة،  ذات  التطويرية  حات  والمق�ت
الجديد  التنظيمي  الهيكل  تطبيق  بشأن  التقرير  المجلس  واعتمد  سالمي.  الإ العالم  ي 

�ن اث  ال�ت ومركز 
عادة  دارة العامة عىل إعداد هذا التقرير لإ حات التطويرية ذات الصلة، كما شكر الإ يسيسكو، والمق�ت لالإ
أن  شأنها  من  ي 

ال�ت الدولية،  والمستجدات  ات  للمتغ�ي مواكبًة  بالمنظمة،  الخاص  التنظيمي  الهيكل  بناء 
المتخصصة. الدولية  المنظمات  صدارة  ي 

�ن لتكون  المنظمة  بأداء  ترتقي 
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يسيسكو وتحديث آلياته. واعتمد  كة »كاريزما« عرضا حول أتمتة ورقمنة نظام عمل الإ 15.  وقّدم ممثل �ش
المجلس.  أعضاء  بمالحظات  الأخذ  آلياته، مع  يسيسكو وتحديث  الإ نظام عمل  أتمتة ورقمنة  المجلس 
ي مصاف المنظمات الدولية 

دارة العامة إىل متابعة تحديث آليات نظام عمل المنظمة لجعلها �ن ودعا الإ
ولتمكينها من أداء واجبها عىل الوجه الأكمل.

قليمية والمندوبيات والمراكز  يسيسكو تقريرا عن أداء ومردودية المكاتب الإ دارة العامة لالإ 16.  وقّدم ممثل الإ
أداء  عن  التقرير  المجلس  واعتمد  عملها.  آليات  تطوير  بشأن  حات  مق�ت وتقديم  يسيسكو  لالإ الخارجية 
حات بشأن تطوير  يسيسكو، وتقديم مق�ت قليمية والمندوبيات والمراكز الخارجية لالإ ومردودية المكاتب الإ
ي تحقيق أهداف 

دارة العامة عىل إعداد التقرير لضمان مساهمة هذه الأجهزة �ن آليات عملها، كما شكر الإ
ي تنفيذ مشاريع المنظمة وبرامجها وإبراز موقع المنظمة داخل 

يسيسكو والمشاركة �ن الرؤية الجديدة لالإ
ي تغطيها.

بلدان مقراتها والمناطق ال�ت

العام  للمجلس والمؤتمر  ن  الثانية والأربع�ي الدورة  العربية لستضافة  17.  وبناًء عىل دعوة جمهورية مرص 
ي 

ن للمجلس خالل شهر ديسم�ب من عام 2021 �ن يسيسكو، قّرر المجلس عقد الدورة الثانية والأربع�ي لالإ
العربية. القاهرة، جمهورية مرص 

ي المجلس التنفيذي لتشكيل لجنة 
18.  واستنادا إىل الطلب الذي تقّدم به العضو الممثل للمملكة المغربية �ن

ي وصلت إىل اللجنة الوطنية المغربية من قبل عدد 
من بعض أعضاء المجلس تكلف بدراسة الدعاوى ال�ت

ي هذه الشكاوى 
يسيسكو الذين توقفوا عن العمل بصفة نهائية، تم التفاق عىل أن النظر �ن من موظفي الإ

دارة  الإ تقوم  عليها  وبناًء   ، ن المعنّي�ي من  كتابيا  الشكاوى  يسيسكو  لالإ العامة  دارة  الإ تتلقى  أن  بعد  يتم 
يسيسكو بتقديم ردودها عىل الشكاوى إىل الجهات المعنية، وتُعَرض هذه الشكاوى والردود  العامة لالإ

ي دورته القادمة.
عىل المجلس التنفيذي �ن
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