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ﺗﻢ إدراج ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة )(12
ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ،اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺜﺎق ،واﻟﻤﺎدة ) (14ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة )،(20
اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي.
وﻗﺪ درس اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﺧﻼل دورﺗﮫ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﯿﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ  ،2018-2016واﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺮﻓﻖ )م.ت/2014/35.ق ،(3.1.ﺣﯿﺚ ﻛﻠﻒ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم
ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻸﻋﻮام  2018-2016ﻟﻌﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
واﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻟﺪراﺳﺘﮫ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﮫ.
واﻟﻣﺷروع ﻣﻌروض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم اﻟﻣوﻗر ﻟﻠﻧظر ﻓﯾﮫ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺷﺄﻧﮫ ،أﺧذا ً
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ،ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن ﺑﺷﺄﻧﮫ.

قرار رقم م.ت /2014/35ق3.1.
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استنادا إلى ما يلي:
 −المادة ) (12ثالثا ً ،فقرة )ج( من الميثاق،
 −المادة ) (20فقرة )ج( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،
 −وبعد اطالعه على الوثيقة )م.ت،(3.1/2014/35
 −وبنا ًء على المناقشات التي دارت في المجلس وما تخللھا من آراء وتوجھات.

@ @
Z@ïÜí@bß@Š‹Ôí
 .1اعتماد الخطوط العريضة لمشروع الخطة الثالثية لألعوام  ،2018-2016مع األخذ
بعين االعتبار مالحظات أعضاء المجلس التنفيذي.
 .2تكليف المدير العام باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد مشروع الخطة الثالثية
والموازنة لألعوام  ،2018-2016في ضوء الخطوط العريضة للخطة الثالثية
والخطة متوسطة المدى للسنوات  ،2018-2010والقرارات والتوصيات والوثائق
المرجعية ذات الصلة ،وأولويات الدول األعضاء واحتياجاتھا.
 .3شكر المدير العام ومعاونيه على جھودھم في إعداد ھذا المشروع.
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إن المتغيرات المتسارعة التي تشھدھا الساحات العربية واإلسالمية والدولية في المجاالت كافة،
وانعكاساتھا المباشرة وغير المباشرة على مجاالت عمل المنظمات المتخصصة في التربية والعلوم
والثقافة واالتصال ،ومن بينھا اإليسيسكو ،تفرض علينا تصوراً جديداً ،شك ً
ال ومضموناُ ،لخطة عمل
المنظمة للسنوات الثالث المقبلة  ،2018-2016بما يضمن تفاعل برامج ھذه الخطة وأنشطتھا مع ھذه
المتغيرات ،واستجابتھا بشكل أكثر دقة وفعالية ،لالحتياجات الملحة للدول األعضاء.
وقد ساعد البعد االستشرافي المتبصر لتوجّ ھات خطة اإليسيسكو متوسطة المدى للفترة
 2018-2010ومضامينھا ،التي تشكل خطة العمل المقبلة للسنوات  2018-2016حلقتھا الثالثة
واألخيرة ،على استقراء مؤشرات مجمل تلك المتغيرات ،مما يؤكد مرجعيتھا المركزية في تحديد
عمل اإليسيسكو خالل السنوات الماضية وفي ما تعتزم القيام به في السنوات الثالث القادمة ،إلى
جانب المرجعيات الثابتة لإليسيسكو ،المتمثلة في األھداف المضمنة في ميثاقھا ،واستراتيجياتھا
القطاعية ،وقرارات ھيئاتھا الدستورية العليا ،ومؤتمراتھا الوزارية المتخصصة ،والبرنامج
العشري الجديد لمنظمة التعاون اإلسالمي ،والتقارير التقييمية الداخلية منھا والخارجية بشأن
النتائج واألثر الميداني لألنشطة والبرامج والمشاريع المنفذة.،
إن حصيلة تحليلنا للمشھد اإلقليمي والدولي حالياً ،واستقرائنا لما سيكون عليه ھذا المشھد
خالل السنوات القليلة المقبلة ،دفعتنا في اإلدارة العامة لإليسيسكو إلى تبني مقاربة جديدة لخطة
عمل المنظمة للسنوات  ،2018-2016سبق أن عرضنا مالمحھا العامة خالل الدورة الخامسة
والثالثين للمجلس التنفيذي عند تقديمنا للخطوط العريضة لمشروع ھذه الخطة ،حيث حددنا في
إطارھا ثالثة أھداف استراتيجية لعمل اإليسيسكو للفترة الثالثية المقبلة ،أولھما تعبئة الشباب لدعم
العمل اإلسالمي المشترك واإلسھام في تحقيق التنمية المستدامة ،لتمكيننا من االستجابة بشكل
أفضل للدور المتنامي الحالي والمرتقب للشباب ،والحاجة إلى توجيه طاقاتھم لإلسھام بشكل أكبر
وأفضل في جھود التنمية لبلدانھم .وثانيھما تعزيز الجودة والحكامة وتكافؤ الفرص في السياسات
التربوية والعلمية والثقافية واالتصالية للدول األعضاء ،أما الھدف الثالث فيرمي إلى تنمية ثقافة
حقوق اإلنسان واحترام اآلخر من أجل تحقيق السلم االجتماعي والعيش المشترك .وھي أھداف
مترابطة ويُك ّم ُل بعضھا بعضا ً ،وتعمل مجتمعة على دعم جھود الدول األعضاء وتعزيزھا في
مواجھة التحديات وتحقيق التنمية المنشودة.
ولضمان تحقيق ھذه األھداف االستراتيجية خالل السنوات الثالث المقبلة ،حرصنا على
اختيار أولويات عمل محدودة العدد ،ستمكننا من تركيز مجموع جھودنا لمواكبة المتغيرات التي
تم رصدھا ومعالجة القضايا التربوية والعلمية والثقافية واالتصالية المرتبطة بھا وتحقيق األثر
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الميداني المنشود ،بدل تشتيت تلك الجھود على جبھات عمل متعددة غالبا ً ما تؤدي إلى نتائج
متواضعة وأثر ضعيف.
ولقد حرصت المديريات والمصالح المعنية في اإليسيسكو على تطبيق ھذا التوجه ،وانتقت
كل واحدة منھا بعد الدراسة والمناقشات ،أولويتين قطاعيتين أو ثالثا ً على األكثر ،وأدرجت
ضمنھا مجموعة محدّ دة من المشاريع ،مؤكدة بذلك انتقالھا كليا وبشكل قطعي إلى تنفيذ المشاريع
الجامعة التي ستترك بحول  Lاألثر الميداني المنشود .وقد جاءت ھذه المشاريع ُمحد َّدة األھداف
والنتائج ،والفئات المستھدفة منھا ،والجھات المتعاونة لتنفيذھا ،ور ّكزت على مجاالت التدخل التي
من شأنھا تحقيق تلك األھداف والنتائج ،كما جاءت أنشطتھا وبرامجھا متكاملة نوعياً
وموضوعاتياً ،ومتدرّ جة زمنياً من السنة األولى إلى السنة الثالثة من الخطة ،مما سيعزز من
فاعليتھا ويقوّ ي أثرھا الميداني.
فبالنسبة لمديرية التربية ،وبالنظر إلى التزامات المجتمع الدولي ،وضمنه دول العالم
اإلسالمي ،بشأن تحقيق أھداف األلفية الجديدة ذات الصلة بتفعيل التربية لتحقيق التنمية للفترة ما
بعد  ،2015سيتركز العمل خالل السنوات الثالث المقبلة على أولويتين رئيستين ،ھما  :تجديد
السياسات التربوية للدول األعضاء من أجل االنتقال من التعليم إلى التعلّم ،وتعزيز دور التربية في
التنمية والعيش المشترك .وسيتم ذلك من خالل تنفيذ سبعة مشاريع ھي :
 مشروع المقاربة التنموية في برامج محو األمية والتربية غير النظامية. مشروع تطوير التعليم التقني والمھني من أجل تعزيز فرص تشغيل الشباب. مشروع تطوير التعليم قبل المدرسي. مشروع تطوير التعليم األصيل وتعزيز مكانة اللغة العربية في محيطھا اإلسالمي. مشروع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خدمة التربية. مشروع تعزيز األدوار التربوية للشباب في تحقيق العيش المشترك ومعالجة القضاياالدولية المعاصرة.
 مشروع تعزيز العمل التربوي المشترك لتطوير المنظومات التربوية في الدول األعضاء.أما بالنسبة لمديرية العلوم ،وبالنظر إلى احتواء ھيكلھا التنظيمي على قطاع العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،فقد ُح ّدد لھا ثالث أولويات عمل ،ھي  :أوالً  :استخدام المخرجات العلمية في المنافع
االجتماعية واالقتصادية ،ثانيا ً تسخير العلوم للمحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية،
ثالثا ً  :تفعيل دور العلوم اإلنسانية واالجتماعية لتعزيز السلم والتماسك االجتماعي .وسيتم ضمنھا
تنفيذ ستة مشاريع ھي :
 مشروع بناء منظومة مستدامة للتنمية العلمية مشروع تسخير االبتكار التكنولوجي لخدمة التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة مشروع تحديث تدريس العلوم لتلبية احتياجات المستقبل2

 مشروع التدبير المستدام للموارد الطبيعية مشروع النھوض بالحوكمة البيئية مشروع استشراف التحوالت االجتماعية لبناء مجتمعات متماسكة ومزدھرةكما تم توجيه برامج عمل مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي للمساھمة بشكل أكبر في
تحقيق الھدف االستراتيجي األول لھذه الخطة ،المتمثل في تعبئة الشباب لدعم العمل اإلسالمي
المشترك واإلسھام في تحقيق التنمية المستدامة .وسيتم ذلك من خالل مشروعين ھما :
 مشروع دعم استراتيجيات البحث القائمة على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. مشروع دعم البحث والتنمية ،من خالل نقل المعرفة تعزيزاً لفرص تشغيل الشباب.وفيما يخص مديرية الثقافة واالتصال ،فسينصب العمل فيھا على ثالث أولويات ھي  :أوال :
تشجيع التنوع الثقافي وتعزيز الحقوق الثقافية والحوار بين الثقافات والمحافظة على التراث في
السياسات الثقافية للدول األعضاء ،ثانيا ً  :تعزيز األدوار الثقافية للمجتمع المدني بمختلف فئاته
االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة في العالم اإلسالمي ،وثالثا ً  :تعزيز الحق في النفاذ إلى
المعلومات والمعالجة المھنية والقانونية للصور النمطية عن اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم.
وسيتم ضمنھا تنفيذ خمسة مشاريع ھي :
 مشروع حماية التراث الحضاري ،والتعددية الثقافية والعيش المشترك داخل العالماإلسالمي وخارجه ،من خالل تعزيز آليات التبادل الثقافي والوساطة الثقافية.
 مشروع العناية بقضايا الشباب والطفولة والمرأة في العالم اإلسالمي. مشروع تعزيز الولوج إلى المعلومات والحق في التعبير المسؤول في مجال اإلعالم واالتصال. مشروع المعالجة المھنية والقانونية والحقوقية للصور النمطية المتبادلة في وسائل اإلعالم. مشروع كتابة لغات الشعوب اإلسالمية بالحرف القرآني.أما بالنسبة لتفعيل الشراكة والتعاون مع المنظمات العربية واإلسالمية والدولية وھيئات
المجتمع المدني واللجان الوطنية ،خالل السنوات الثالث القادمة ،فقد تم وفق منظور ُي ّ
عزز
الحصيلة المھمة واإليجابية لسياسة التعاون التي انتھجھا اإلدارة العامة على مدى خطط عمل
المنظمة المتتالية ،والتي تحرص من خاللھا على أن تكون مخرجات ھذا التعاون وآلياته
التنفيذية في شكل برامج ومشاريع متكاملة تعالج قضايا جوھرية وتقترح حلوالً جذرية وناجعة،
وفقا الستحقاقات زمنية محددة ،بالتنسيق مع الجھات المستفيدة والمنفذة والشريكة ،وأن يستند ھذا
العمل التشاركي على معايير نوعية ومؤشرات تقييمية لألثر الميداني لھذه البرامج والمشاريع.
وسيتم ذلك من خالل مشروعين ھما :
 مشروع التعاون مع المنظمات والھيئات الحكومية وغير الحكومية. -مشروع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل اإلنساني.
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وفي ما يتعلق بتطوير عمل مركز التخطيط والمعلومات والتوثيق ،فقد ُحدّدت له أولويتان
تتعلق األولى بتحيين أساليب التخطيط االستراتيجي والتتبع والتقييم ألنشطة اإليسيسكو ،وتخص
الثانية تيسير االندماج في مجتمع المعرفة وتقنيات المعلومات واالتصال ،ويتم ذلك من خالل ثالثة
مشاريع ھي :
 مشروع االرتقاء بقدرات الموارد البشرية العاملة في مجاالت التخطيط والمتابعة والتقييموتوفير البيانات واإلحصاءات في مجال عمل المنظمة.
 مشروع استخدام تقانات المعلومات واالتصاالت لتطوير عمل المنظمة وجھاتاالختصاص في الدول األعضاء.
 مشروع تعزيز قدرات الموارد البشرية للمنظمة وتوفير التجھيزات اإللكترونيةوالمعلوماتية في مجاالت الطباعة والتوثيق والنشر والتوزيع.
وبذلك ،نكون قد وفينا بالتزامنا في عملية التخطيط ،باالعتماد قطعيا ً على المشاريع بدل
األنشطة الصغيرة المشتتة ،مدركين في اآلن ذاته أوجه التكامل والتقاطع بين عدد من ھذه المشاريع،
مما سيعزز حرصنا على معالجة أنشطتھا وبرامجھا كأنشطة وبرامج مشتركة بين القطاعات.
وتفعي ً
ال لوظائف اإليسيسكو الثابتة ،باعتبارھا َ
بيت خبرة ومختبراً لألفكار ،وھيئة متخصصة
لبناء القدرات وتوجيه السياسات في الدول األعضاء في مجاالت التربية والعلوم والثقافة
واالتصال ،وعمالً بالتزامنا المعلن للزيادة في عدد البرامج المخصصة للتكوين على المستوى
اإلقليمي وشبه اإلقليمي ،واجتماعات الخبراء ،وإعداد الدراسات والتقارير واألدلة لتوفير مزيد
من المرجعيات األكاديمية والعملية ووسائل العمل الضرورية للباحثين والخبراء والمتدربين
وتوظيف الوسائط اإللكترونية بشأنھا ،توضح المعطيات الواردة في الخانات المخصصة لمؤشرات
القياس المتعلقة بالنتائج المنشودة من تنفيذ األنشطة للسنوات الثالث المقبلة ،أنه من المقرر تنفيذ ما
يزيد عن  230دورة تدريبية وورشة عمل إقليمية وشبه إقليمية ،من خالل ما توفره مراكز
اإليسيسكو اإلقليمية للتكوين من إمكانات فنية وخبرة مھنية في مجاالت تكوين مدرسي التربية
اإلسالمية ومعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرھا ،و ًمفتشي و ُمعدي برامج محو األمية ،واألطر
المختصة في تقنيات اإلعالم واالتصال واإلنتاج السمعي البصري ومتعددة الوسائط ،والتربية
على حقوق اإلنسان وثقافة السلم والحوار .كما تمت برمجة إعداد  130من البحوث والدراسات
والتقارير واألدلة التوجيھية والوسائل التعليمية المعينة ،وتنظيم  125اجتماعا ً للخبراء والحلقات
المفعلة لكراسي اإليسيسكو القائمة أو التي سيتم
الدراسية المتخصصة ،والزيادة في عدد األنشطة
ّ
إحداثھا ،وكذلك الشأن بالنسبة لجوائز اإليسيسكو المستمرة أو الجديدة لتشجيع اإلبداع واالبتكار
لدى الناشئة والشباب في مجاالت العلوم والتكنولوجيا ،والبحث العلمي ،وإنشاء المقاوالت وفي
مجاالت الفنون واآلداب وتسخيرھا لخدمة قضايا العصر والمجتمع  ،كما توضح مؤشرات القياس
ذاتھا االھتمام المطرد ضمن ھذه الخطة بتفعيل العمل بشكل مكثف مع ھيئات المجتمع المدني،
الموجھة لفئات الشباب والنساء واألطفال ،لدعم السياسات
والتركيز على البرامج واألنشطة
ّ
4

الوطنية بشأنھم ،من أجل تعزيز تكوينھم وفق متطلبات سوق العمل ،وتربيتھم على قيم المواطنة
والحوار وحب العمل وتجويده ،وتمكينھم من حقوقھم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية،
ومعالجة قضايا النوع االجتماعي في إطار المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.
وفي المقابل ،وكما تم االلتزام بذلك ،تواصل تقليص عدد المؤتمرات والندوات والمنتديات
الدولية واإلقليمية إلى  40نشاطا ً فقط ،تشمل كذلك المؤتمرات اإلسالمية الوزارية المتخصصة
التي تعقدھا اإليسيسكو في مجاالت التربية ،والتعليم العالي والبحث العالي ،والثقافة ،والطفولة،
والبيئة ،واالجتماعات السنوية للمجلس االستشاري المكلف بمتابعة تنفيذ االستراتيجية الثقافية
للعالم اإلسالمي ،والمجلس االستشاري المكلف بمتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا
في العالم اإلسالمي ،والمجلس االستشاري األعلى للتقريب بين المذاھب اإلسالمية ،والمجلس
األعلى للتربية والثقافة والعلوم لفائدة المسلمين خارج العالم اإلسالمي.
وفي ضوء الفائدة التي جنتھا عدد من اللجان الوطنية من الخبرة التي قدمتھا لھا اإليسيسكو لتجديد
سياساتھا ذات الصلة باختصاصاتھا ،والطلبات المتزايدة بشأنھا ،فقد أعطت خطة العمل الجديدة مزيداً من
األھمية لتقوية دور اإليسيسكو فيما يتعلق بتقديم الخبرة والمشورة الفنية لجھات االختصاص لتطوير
السياسات الوطنية التربوية والعلمية والثقافية واالتصالية ،وتوجيه الدعومات الالزمة لتنفيذ األنشطة
المحلية ،وبخاصة في مجال تكوين وتدريب الموارد البشرية واالرتقاء بكفاءاتھا وقدراتھا المھنية ،وتقديم
المنح لمشاريع البحث العلمي .وقد خصص لھذه الغاية  350نشاطا ً لتغطية الطلبات التي تستجيب
لألھداف المحدّدة.
وفيما يخص آليات الرصد والمتابعة والتقييم ،فقد اعتمدنا اآلليات الجديدة نفسھا التي بدأنا
العمل بھا في خطة العمل المنتھية ،والتي أثبتت فعاليتھا ،حيث س ًتم ّكننا منھجية التخطيط باألھداف
والنتائج ،والعدد المحدود للنتائج المنشودة ،ومجالھا ال ًمحدّ د موضوعاتيا ً وزمنيا ً وقابليتھا
للقياس بفضل مؤشرات األداء والقياس المتعلقة بھا ،من متابعة تنفيذ أنشطة خطة العمل الجديدة
رض ،كما كان الشأن بالنسبة لخطة العمل المنتھية.
وتقييم أثرھا بشكل ُم ٍ
أما بالنسبة لتفعيل الشراكة والتعاون مع المنظمات العربية واإلسالمية والدولية وھيئات
المجتمع المدني واللجان الوطنية ،خالل السنوات الثالث القادمة ،فقد تم وفق منظور ُي ّ
عزز
الحصيلة المھمة واإليجابية لسياسة التعاون التي انتھجھا اإلدارة العامة على مدى خطط عمل
المنظمة المتتالية ،والتي تحرص من خاللھا على أن تكون مخرجات ھذا التعاون وآلياته
التنفيذية في شكل برامج ومشاريع متكاملة تعالج قضايا جوھرية وتقترح حلوالً جذرية وناجعة،
وفقا الستحقاقات زمنية محددة ،بالتنسيق مع الجھات المستفيدة والمنفذة والشريكة ،وأن يستند ھذا
العمل التشاركي على معايير نوعية ومؤشرات تقييمية لألثر الميداني لھذه البرامج والمشاريع.
كما سيمكننا ھذا المنظور من ترسيخ التكامل بين المنظومات الحكومية والتعاون معھا
بآليات أكثر شمولية وأقوى فاعلية ،والتعامل مع المؤسسات غير الحكومية وھيئات المجتمع المدني
والقطاع الخاص بما يراعي خصوصياتھا وتطلعاتھا وأدوارھا المتجددة ،والحرص في ذات الوقت
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على مد الجسور بين ھذين الصنفين من الجھات المتعاونة ،لضمان االستفادة القصوى من تجربتھا
وخبرتھا وأدائھا ،خدمة للدول األعضاء واستجابة ألھداف المنظمة ورسالتھا الحضارية.
وفيما يتعلق بالموازنة المقترحة لخطة العمل للسنوات  ،2018-2016فقد واصلت اإلدارة
العامة توجھھا االستراتيجي على مدى الخطط السابقة والذي يقضي بتخصيص نسبة ال تقل عن
الثلثين من إجمالي الموازنة للبرامج ،والثلث الباقي للنفقات اإلدارية المختلفة ،كما حرصت على
مواكبة المستجدات المالية وأخذ المعطيات االقتصادية بعين االعتبار ،سواء على المستوى المحلي،
مثل معدل التضخم ونسبة االرتفاع السنوي لغالء المعيشة في دولة المقر وفي دول المكاتب
اإلقليمية ،أو على المستوى الدولي ،وارتفاع نفقات الخدمات العامة مثل الطباعة والنشر
والتجھيزات الفنية وتذاكر السفر واإلقامة ،وذلك عند احتساب التكاليف الميدانية الخاصة بتنفيذ
البرامج والتسيير المالي.
كما أدرجت اإلدارة العامة في الخطة الجديدة التقديرات المالية المتعلقة بالبرامج الكبرى مثل
المؤتمرات اإلسالمية الوزارية التي تم تكليف اإليسيسكو بتنظيمھا من طرف الدورات السابقة
لمؤتمر القمة اإلسالمي ولمجلس وزراء الخارجية في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،حيث سيتم
خالل ھذه الخطة إضافة المؤتمر اإلسالمي لوزراء التربية ،والمساھمة الفعالة في المؤتمر
اإلسالمي لوزراء الشباب ،بالتعاون مع االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي ،وكذلك في المؤتمر
اإلسالمي لوزراء األوقاف.
وتنضاف إلى ھذه البرامج الكبرى ،برامج أخرى ال تقل حجما ً وذات أھمية استراتيجية
بالنسبة للمنظمة ودورھا المتنامي على الساحة الدولية ،مثل التحالف بين الحضارات ،ومكافحة
التطرف ،والقمم الدولية للبيئة ،ومؤتمرات التربية للجميع ،وقد خصصت اإلدارة العامة لھذه
األنشطة جزءاً من التقديرات المالية في الخطة الجديدة للمنظمة.
وبالنظر إلى ھذه المعطيات ،ومقارنة مع الخطة الثالثية السابقة ،فلم تعرف موازنة الخطة
الجديدة  2018-2016أي ارتفاع على اإلطالق.
ومن ھذا المنطلق ،وفي ضوء الموازنة الجديدة التي تبلغ  45.210.498دوالراً أمريكيا ً،
فقد تم تخصيص مبلغ  38.867.787دوالراً أمريكيا ً لفائدة البرامج أي نسبة  ،%86بينما
خصصت فقط  6.342.711دوالراً أمريكيا ً لنفقات التسيير والتجھيز والموظفين اإلداريين.
حرص اإلدارة العامة على استفادة الدول األعضاء
وتعكس ھذه النسبة المھمة الخاصة بالبرامج
َ
من أنشطة المنظمة ،وتوفير الموارد الالزمة لخدمة األھداف التنموية في ھذه الدول ،كما أنھا نابعة
من اإلرادة القوية لترشيد النفقات وتقليص المصاريف اإلدارية إلى أبعد حد ممكن.
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2018-2016@òîqýrÛa@òãŒaì¾a@Êë‹“¾@âbÈÛa@˜ƒÜ¾a
kmaë‹Ûa

òãŒaì¾a@ÍÜjß

òíìöb¾a@òjäÛa

wßaÛa

òßbÈÛa@òbîÛa@Z@Þëþa@Ý—ÐÛa
 -1.1مديرية الديوان ومكتب المدير العام

570.000.00

2.642.170.00

3.212.170.00

7.10

 -1.2مكتب المدير العام المساعد

260.000.00

655.680.00

915.680.00

2.03

 -1.3أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
والمؤتمرات الوزارية المتخصصة

1.620.000

991.170.00

2.611.170.00

5.77

2.450.000.00

4.289.020.00

6.739.020.00
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wßaÛa

kmaë‹Ûa

òãŒaì¾a@ÍÜjß

òíìöb¾a@òjäÛa

Êìà#a

@

@@@wßaÛa@Z@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa

@

 -2.1مديرية التربية

7.000.120.00

1.540.434.00

8.540.554.00

18.89

 -2.2مديرية العلوم

7.090.000.00

953.861.00

8.043.861.00

17.75

 -2.3مديرية الثقافة واالتصال

7.000.217.00

1.890.434.00

8.890.651.00

19.66

 -2.4مديرية العالقات الخارجية والتعاون

2.084.841.00

1.015.113.00

3.099.954.00

6.85

 -2.5مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي

436.293.00

265.500.00

701.793.00

1.55

 -2.6مركز التخطيط والمعلومات والتوثيق

793.422.00

2.058.532.00

2.851.954.00

6.30

24.404.893.00

7.723.874.00

32.128.767.00

71

26.854.893.00

12.012.894.00

38.867.787.00

86

kmaë‹Ûa

òãŒaì¾a@ÍÜjß

òíìöb¾a@òjäÛa

Êìà#a
@ @ -1-@@@@@ïö&§a@@ïÛb»⁄a
)@(kmaë‹Ûa@K@wßaÛa

pbÔÐäÛa @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ò×-“¾a@ÑíŠb—¾a@Z@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa
 -3.1التسيير

2.941.875.00

2.941.875.00

6.50

 -3.2التجھيز

600.000.00

600.000.00

1.30

 -3.3تبادل الخبرات ونفقات الموظفين اإلداريين

60.000.00

2.740.836.00

2.800.836.00

6.20

3.601.875.00

2.740.836.00

6.342.711.00

14

30.456.768.00

14.753.730.00

45.210.498.00

100

@ @ -2-@@@@ïö&§a@ïÛb»⁄a
)(@kmaë‹Ûa@K@3înÛa@pbÔÐã

)@ @(kmaë‹Ûa@K 3înÛa@pbÔÐã K@wßaÛa
âbÈÛa@Êìà#a
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æaìí‡Ûa@òí‹í‡ß 1.1

في إطار مھامھا التي نص عليھا الھيكل التنظيمي لإلدارة العامة للمنظمة ،ستحرص مديرية
ديوان المدير العام على متابعة القضايا التي تم عرضھا على المدير العام واتخذ بشأنھا قرارات
يقتضي تنفيذھا التنسيق والتشاور الداخلي والخارجي ،كما ستواصل المديرية ضبط الترتيبات
التنظيمية ألنشطة المدير العام داخل دولة المقر وخارجھا.
وسعيًا إلى مد اإلشعاع الفكري للمنظمة والتعريف بأنشطتھا ،وفي إطار المھام المتعلقة بقسم
اإلعالم التابع للمديرية ،ستتم مواصلة إصدار نشرة اإليسيسكو ،التي تصدر مرة كل ثالثة أشھر،
والعمل كذلك على توثيق البحوث والدراسات التي تتناول الموضوعات التربوية والعلمية والثقافية،
سواء من خالل مجلة "اإلسالم اليوم" التي تصدر مرة في السنة ،أو ضمن السلسلة التوثيقية التي
تصدر تحت عنوان "في البناء الحضاري للعالم اإلسالمي" في أجزاء متتالية وتضم اإلسھامات
األكاديمية والمداخالت العلمية التي تم تقديمھا في المنتديات والمؤتمرات والمحافل المتخصصة
والكلمات والبحوث والدراسات التي أنجزھا المدير العام .وستحرص المديرية في ھذا اإلطار على
االستفادة أكثر من التقانات الحديثة اإللكترونية والسمعية البصرية لتطوير أنشطتھا اإلعالمية
وتسھيل نشر المعلومات التعريفية والمواد المرجعية على أوسع نطاق وبأقل تكلفة.
كما ستعزز المديرية جھودھا في مجال تقديم الخبرة القانونية الضرورية واالستشارة الفنية
الالزمة المتعلقة بالتسيير العام للمنظمة وعالقتھا مع مندوبيھا وشركائھا.
كما ستحرص المديرية على تطوير عمل المكاتب اإلقليمية لإليسيسكو ومندوبياتھا ،مع
التركيز أيضا ً على إيجاد آليات خالقة لالستفادة المستدامة من سفراء اإليسيسكو للنوايا الحسنة في
التعريف بالمنظمة ونشر أھدافھا وتحقيق مقاصدھا ،بما ال يتطلب نفقات مالية كبيرة من قبل
المنظمة ،نظراً إلى المكانة المتميزة لھؤالء السفراء ،وما تقتضيه ترتيبات مشاركتھم في أنشطة
المنظمة من أعباء ميدانية وتحضيرات بروتوكولية خاصة.
وسيتم تنفيذ مھام المديرية في إطار المجالين التاليين :
 مجال التدخل األول  :تطوير التنسيق الداخلي وتعزيز التواصل الخارجي بين أجھزة المنظمة. -مجال التدخل الثاني  :مد اإلشعاع الفكري واإلعالمي للمنظمة في الدول األعضاء وخارجھا.

@ @
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òîÛb¾a@†ìäjÛa@Ýî–bÐm
(pbÔzn ¾aë@kmaë‹Ûa)@æaìí‡Ûa@òí‹í‡ß
@Šüë‡Ûbi@Êìà%a
@ @ïØí‹ßþa

òrÛbrÛa@òä Ûa

òîãbrÛa@òä Ûa

¶ëþa@òä Ûa

2018

2017

2016

372.770.00

130.026.00

124.200.00

118.544.00

الرواتب األساسية

95.302.00

30.861.00

33.407.00

31.034.00

النفقات التابعة

84.732.00

29.153.00

28.233.00

27.346.00

الضمان االجتماعي

73.408.00

25.196.00

24.462.00

23.750.00

المناصب الجديدة

626.212.00

215.236.00

210.302.00

200.674.00

ïØí‹ßþa@Šüë‡Ûbi@ïÜØÛa@Êìà%a

@ @†ìäjÛa

@ @
@ @
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òîÛb¾a@†ìäjÛa@Ýî–bÐm
@ @(pbÔzn ¾a@ë@kmaë‹Ûa)@òİ“ãþaë@pb aŠ‡Ûaë@âbÈÛa@‹í‡¾a knØß
@Šüë‡Ûbi@Êìà%a
@ @ïØí‹ßþa

@ @òrÛbrÛa@òä Ûa
2018

@ @òîãbrÛa@òä Ûa
2017

@ @¶ëþa@òä Ûa
2016

@ @†ìäjÛa

1.294.890.00

434.240.00

432.300.00

428.350.00

الرواتب األساسية

433.888.00

148.822.00

146.511.00

138.555.00

النفقات التابعة

187.180.00

62.865.00

62.420.00

61.895.00

الضمان االجتماعي

100.000.00

30.000.00

35.000.00

35.000.00

المناصب الجديدة

2.015.958.00

675.927.00

676.231.00

663.800.00

ïØí‹ßþa@Šüë‡Ûbi@ïÜØÛa@Êìà%a

@ @
@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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òîÛb¾a@†ìäjÛa@Ýî–bÐm
@ @(pbÔzn ¾a@ë@kmaë‹Ûa)@‡Çb ¾a@âbÈÛa@‹í‡¾a knØß@@M1.2
@Šüë‡Ûbi@Êìà%a @ @òrÛbrÛa@òä Ûa
@ @ïØí‹ßþa
2018

@ @òîãbrÛa@òä Ûa
2017

@ @¶ëþa@òä Ûa
2016

@ @†ìäjÛa

412.435.00

139.608.00

137.037.00

135.790.00

الرواتب األساسية

166.009.00

57.519.00

55.457.00

53.033.00

النفقات التابعة

51.524.00

17.544.00

17.110.00

16.870.00

الضمان االجتماعي

25.712.00

8.987.00

8.425.00

8.300.00

المناصب الجديدة

655.680.00

223.658.00

218.029.00

213.993.00

ïØí‹ßþa@Šüë‡Ûbi@ïÜØÛa@Êìà%a

@ @
@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

14

   

@ @âbÈÛa@‹¸û¾aë@ð‰îÐänÛa@ Ü"a@òãbßc@ -1.3
ò——ƒn¾a@òíŠaŒìÛa@pa‹¸û¾aë

تفعيالً للمقترح الذي تقدمت به اإلدارة العامة ضمن خطة عمل المنظمة لألعوام -2013
 ،2015والذي صادق عليه المؤتمر العام في دورته الحادية عشرة ،بشأن توسيع مھام أمانة المجلس
التنفيذي والمؤتمر العام والمؤتمرات اإلسالمية الوزارية المتخصصة التي تعقدھا اإليسيسكو ،لتشمل
أيضا ً البرامج واألنشطة الموجھة لفائدة اللجان الوطنية ،سيتركز عمل األمانة خالل خطة عمل
المنظمة لألعوام  2018-2016على اإلشراف على عقد الدورات المتتالية للمجلس التنفيذي
والمؤتمر العام ،ولجانھما المتخصصة ،بما فيھا لجنة المراقبة المالية ،وذلك في ضوء األنظمة
الداخلية لھذه الجھات الدستورية للمنظمة .كما ستضطلع بمھام أمانة المؤتمرات اإلسالمية الوزارية
التي تعقدھا اإليسيسكو ،وھي المؤتمر اإلسالمي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي ،والمؤتمر
اإلسالمي لوزراء الثقافة ،والمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة ،والمؤتمر اإلسالمي لوزراء الطفولة،
والمؤتمر اإلسالمي لوزراء التربية ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع المديرية المعنية بكل مؤتمر من
ھذه المؤتمرات.
وستقوم األمانة في إطار أنشطة اللجان الوطنية ،بتأھيل الموارد البشرية للجان وتعزيز
وسائل عملھا ودعم تبادل الخبرات والتجارب بينھا ،وكذلك تشجيع الشراكة بين ھذه اللجان
والمؤسسات والھيئات الوطنية العاملة في الميادين التربوية والثقافية والعلمية في بلدانھا ،وعقد
دورات تدريبية للعاملين في ھذه اللجان لتطوير مھاراتھم في المجاالت اإلدارية والمالية ،وتقديم
الدعم لتزويد اللجان بالمعدات المكتبية والتجھيزات اإللكترونية ،إضافة إلى استفادة األمناء العامين
الجدد وموظفي ھذه اللجان من زيارات عمل لمقر المنظمة ،وكذلك لمقرات عدد من اللجان
الوطنية في الدول األعضاء ،مع تقديم الدعم لألنشطة الدورية التي تنفذھا ھذه اللجان في إطار
خطط عملھا السنوية.
وتعزيزا ً لعالقات التعاون مع الدول األعضاء ،سيتم التنسيق مع اللجان الوطنية لتنظيم
زيارات عمل للمدير العام إلى عدد من الدول األعضاء ،لاللتقاء بكبار المسؤولين في الدولة وتحديد
احتياجات المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية فيھا .وسيتم ذلك من خالل مشروعين ھما :
 -1مشروع تأھيل الموارد البشرية للجان الوطنية ودعم وسائل عملھا وتطويرھا.
 -2مشروع تعزيز عالقات التعاون والشراكة بين اإليسيسكو واللجان الوطنية والمنظمات
المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني.
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@ @bç‹íìİmë@bèÜàÇ@Ýöb4ë@áÇ†ë@òîä ìÛa@æbvÜÛ@òí‹“jÛa@†Šaì¾a@Ýîçdm@Êë‹“ß@M@1
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
إيماناً من اإليسيسكو بالدور الحيوي الذي تقوم به اللجان الوطنية في اإلشراف على تنفيذ
أنشطتھا وتيسير تواصلھا مع القطاعات الحكومية المعنية ومع ھيئات ومنظمات المجتمع المدني،
واعتماداً على التقارير التقييمية التي أكدت أھمية تنظيم الدورات التدريبية لفائدة العاملين في ھذه
اللجان الوطنية لتحقيق األھداف المرسومة ،وضرورة الزيادة في عدد ھذه الدورات التكوينية،
وتنويع مجاالتھا ،لتشمل بصفة خاصة المعلوميات وتكنولوجيا االتصال الحديثة ،فسيتم التركيز
ضمن ھذا المشروع على تنفيذ برامج خاصة بتدريب العاملين في ھذه اللجان على استخدام أحدث
الوسائل المعلوماتية والتكنولوجية المتطورة ،بھدف تأھيلھم وتطوير قدراتھم ومھاراتھم وخبراتھم،
حتى يتمكنوا من أداء األعمال الموكولة إليھم على أتم وجه.
والتزاما ً من اإليسيسكو بضرورة تعزيز وسائل عمل اللجان الوطنية ،سيتواصل ضمن ھذا
المشروع تزويد اللجان الوطنية األكثر احتياجا ً بالمعدات والتجھيزات المكتبية واالتصالية والمعلوماتية
الحديثة ،التي تساعدھا على تطوير عملھا وتيسير وسائل االتصال مع المنظمة ،لتنفيذ البرامج
المشتركة .كما سيشمل ھذا الدعم تطوير مكتباتھا وأقسامھا المتخصصة ووحداتھا السمعية البصرية.

@ @Z@Òa‡çþa
 تدريب العاملين في اللجان الوطنية على استخدام أحدث وسائل المعلوميات والتكنولوجيا الجديدة فيمجال التسيير اإلداري والمالي وتطوير قدراتھم المھنية.
 تطوير وسائل عمل اللجان الوطنية وتنمية قدراتھا على االتصال والتسيير. -تعزيز العالقات مع الدول األعضاء.

@ @@Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 تعزيز القدرات المھنية للعاملين في اللجان الوطنية. -تطوير وسائل عمل اللجان الوطنية.

Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
 المنظمات الدولية واإلقليمية الموازية. -مراكز التدريب والتكوين في الدول األعضاء.

@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
@@250NN000دوالر أمريكي
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@ @òîä ìÛa@æbvÜÛa@À@µÜßbÈÜÛ@òîäè¾a@paŠ‡ÔÛa@=í=Èm@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
ستسعى اإليسيسكو في إطار ھذا المجال إلى مواصلة تنظيم الدورات التدريبية لفائدة
العاملين في اللجان الوطنية في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،واإلدارة والتوثيق،
والعالقات العامة ،وغيرھا من المجاالت التي تساعدھم في أداء مھامھم بفعالية واقتدار.

@ @@òîä ìÛa@æbvÜÛa@À@µÜßbÈÜÛ@òîäè¾a@paŠ‡ÔÛbi@õbÔmŠüa@Z1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @õa†þa@pa‹’ûß
 -بناء قدرات العاملين في اللجان الوطنية.

@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß
 إيفاد خبراء إلى اللجان الوطنية لتأطيردورات تدريبية وطنية.
 عقد  3دورات تدريبية إقليمية للعاملين فياللجان الوطنية.
 عقد  9دورات وطنية للعاملين في اللجان الوطنيةوالوزارات ذات العالقة بأنشطة اإليسيسكو.

@ @Nòîä ìÛa@æbvÜÛa@ÝàÇ@Ýöb ë@‹íìİm@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
ستسعى اإليسيسكو في إطار ھذا المجال إلى االستجابة إلى الطلبات المتزايدة للجان الوطنية
وجھات االختصاص في الدول األعضاء من أجل تعزيز قدراتھا وتطوير وسائل عملھا ،وذلك من
خالل تزويد أكثر ما يمكن من ھذه اللجان بالتجھيزات المعلوماتية ووسائل االتصال الحديثة،
وربط مجموعة جديدة من اللجان الوطنية باألنترنيت .باإلضافة إلى تطوير المكتبات والوحدات
المعلوماتية والسمعية البصرية داخل عدد من اللجان الوطنية.

@ @NòîÛb—müaë@òîmbßìÜÈ¾a@pa=îèvnÛbi@òîä ìÛa@æbvÜÛa@‡íë=m@Z2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 توفير التجھيزات المعلوماتية والمعدات  -دعم  30لجنة وطنيةالمكتبية الحديثة للجان الوطنية.
 دعم إنشاء وحدات مكتبية وسمعية بصرية  -دعم  15لجنة وطنية.داخل اللجان الوطنية.

@@
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@òîä ìÛa@æbvÜÛaë@ìØ8î8í⁄a@µi@ò×a‹“Ûaë@æëbÈnÛa@pbÓýÇ@?í?Èm@Êë‹“ß@M@2
Nïã‡¾a@Éàn"a@pb84ûßë@ò——ƒn¾a@pbàÄä¾aë
@ @@Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
استناداً إلى قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي لإليسيسكو وتوصيات مؤتمرات
واجتماعات اللجان الوطنية ،الداعية إلى تعزيز التعاون والشراكة والتفاعل مع اللجان الوطنية،
والتزاما ً من اإليسيسكو بضرورة وضع ھذه القرارات موضع التنفيذ ،ستعمل المنظمة في إطار
ھذا المشروع على توسيع برنامج زيارات األمناء العامين الجدد في اللجان الوطنية والعاملين فيھا
إلى مقر اإليسيسكو ،لالطالع عن قرب على وسائل وطرائق العمل فيھا ،والوقوف على
إنجازاتھا ،باإلضافة إلى التعرف على مديرياتھا ومراكزھا وأقسامھا ،وربط االتصال بالمسؤولين
والعاملين فيھا ،مما يسھل آليات التعاون في تنفيذ األنشطة والبرامج المشتركة في أحسن الظروف،
كما ستدعم المنظمة برنامج تبادل الزيارات بين العاملين في اللجان الوطنية ،لالطالع على
التجارب الناجحة واالستفادة منھا .كما سيتم تعزيز االتصال باللجان الوطنية للتعريف بأھداف
المنظمة وإنجازاتھا ،وذلك عن طريق تزويد ھذه اللجان بنتائج أشغال المجلس التنفيذي والمؤتمر
العام والمؤتمرات الوزارية المتخصصة ،وبمطبوعات المنظمة وإصدارتھا.
وبناء على طلبات أمناء اللجان الوطنية المتكررة ،فقد قررت اإلدارة العامة تضمين الخطة
الحالية ،االجتماع الدوري لألمناء العامين للجان الوطنية في الدول األعضاء ،تزامناً مع عقد
المؤتمر العام للمنظمة أو مجلسھا التنفيذي ،وذلك بھدف تعزيز التشاور والتنسيق مع اللجان
الوطنية في كل ما يتعلق بسير عمل المنظمة ،وتنفيذ أنشطتھا وبرامجھا ،والتعريف بجھودھا داخل
الدول األعضاء ،وستواصل اإليسيسكو تشجيع الشراكة والتعاون بين اللجان الوطنية ومع
مؤسسات المجتمع المدني ،والبرلمانيين ،والمجالس البلدية والقروية ،كما ستقوم بدعم إنشاء نوادي
ومدارس منتسبة لإليسيسكو ،وكذا تشجيع دعم اللجان الوطنية لتنفيذ برامج في مجال الحوار بين
الحضارات والثقافات وتصحيح صورة اآلخر في المناھج الدراسية في الغرب وفي العالم
اإلسالمي ،وذلك في إطار فريق اللجان الوطنية للحوار العربي األوروبي ،كما أن تنظيم األيام
التعريفية بمنظمات اإليسيسكو واليونسكو واأللكسو ومكتب التربية العربي لدول الخليج ،بحضور
اللجان الوطنية في الدول األعضاء ،يمثل مناسبة للتعريف بأنشطة ھذه المنظمات في الدول
األعضاء ،وفرصة لتعزيز التعاون ،وإقامة شراكات جديدة فيما بينھا ،لتنفيذ برامج وأنشطة لفائدة
الدول األعضاء.

@ @Z@Òa‡çþa
 تعريف العاملين في اللجان الوطنية باإليسيسكو وبإدارتھا ووسائل عملھا. -توطيد عالقات التعاون والشراكة بين اإليسيسكو واللجان الوطنية وتطويرھا.
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 االطالع على تجارب ومشاريع المنظمات الموازية واالستفادة منھا. التشجيع على إنشاء نوادي لإليسيسكو والمدارس المنتسبة إليھا. تعزيز أواصر التعاون بين اإليسيسكو واللجان الوطنية ومؤسسات المجتمع المدنيوالبرلمانات والمؤسسات األھلية والمجالس البلدية والقروية.
 دعم أنشطة المنظمة واللجان الوطنية في إطار فريق عمل اللجان الوطنية للحوار العربياألوروبي.

@ @@Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات الدولية واإلقليمية لفائدة اللجان الوطنية. زيارات أمناء اللجان الوطنية الجدد ومعاونيھم إلى مقر اإليسيسكو وإلى اللجان الوطنيةالموازية.
 -تعزيز العالقات مع الدول األعضاء وعقد االجتماع الدوري لألمناء العامين للجان الوطنية.

Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
 المنظمات والمؤسسات والھيئات الدولية واإلقليمية الموازية. مؤسسات المجتمع المدني. -البرلمانات والمجالس البلدية والقروية.

@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
@250NN000دوالر أمريكي

Nòîä ìÛa@æbvÜÛa@ñ‡öbÐÛ@òîàîÜÓ⁄aë@òîÛë‡Ûa@pbÇbànuüaë@pa‹¸û¾a@À@ò×Šb“¾a@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
ستسعى اإليسيسكو من خالل ھذا المجال إلى تعزيز عالقات الشراكة والتعاون مع
المنظمات الموازية وتطوير آليات التنسيق فيما بينھا بما يخدم األھداف المشتركة ،وذلك من خالل
الحرص على المشاركة في أغلب االجتماعات والمؤتمرات التي تعقدھا منظمات اليونسكو
واأللكسو ومكتب التربية العربي لدول الخليج لفائدة لجانھا الوطنية ،واللجان الوطنية األوروبية
األعضاء في فريق الحوار العربي األوروبي ،وكذا المشاركة في اللقاءات التشاورية اإلقليمية التي
تعقدھا ھذه المنظمات لدراسة مشاريع خطط عملھا المستقبلية .كما أن تنظيم األيام التعريفية بھذه
المنظمات يشكل مناسبة فريدة لتنسيق المواقف ،وتوحيد الجھود وتعزيز الشراكة والتعاون ،بما
يخدم القضايا التربوية والعلمية والثقافية للدول األعضاء ،ويحقق التكامل والتنسيق ،ويجنب
ازدواجية العمل وتكراره وإھدار الموارد المالية.
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@ @Nòîä ìÛa@æbvÜÛa@ñ‡öbÐÛ@òíŒaì¾a@pbàÄä¾a@Éß@ò×a‹“Ûaë@æëbÈnÛa@=í=Èm@Z@1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 تعزيز الشراكة والتعاون مع منظمات  -المشاركة في  3مؤتمرات دولية لفائدة اللجانالوطنية.
اليونسكو واأللكسو ومكتب التربية العربي
لدول الخليج لفائدة اللجان الوطنية.
 االستفادة من المشاورات والحوارات التي  -المشاركة في  3لقاءات تشاورية إقليمية.تعقدھا اليونسكو لفائدة لجانھا الوطنية لدراسة
مشروع الخطة والموازنة.
 التعريف بالمنظمات المتخصصة والموازيةالعاملة في مجاالت التربية والعلوم والثقافة  -عقد  3لقاءات تعريفية بالمنظمات الموازية
)اليونسكو – األلكسو ،مكتب التربية العربي
واالتصال.
لدول الخليج(

@æbvÜÛa@ ¶gë@ìØ î í⁄a@ ‹Ôß@ ¶g@ áèîãëbÈßë@ †‡§a@ òîä ìÛa@æbvÜÛa@ õbäßc@ paŠbíŒ@Z@ïãbrÛa@ Ý‚‡nÛa@ Þbª
NòíŒaì¾a@òîä ìÛa
ستسعى اإليسيسكو في إطار ھذا المجال إلى توجيه الدعوة إلى األمناء العامين الجدد للجان
الوطنية وإلى عدد من معاونيھم لزيارة مقر اإليسيسكو من أجل إقامة عالقة مباشرة بين الطرفين،
وتحقيق تعاون أفضل ،وإطالعھم على خطط عمل المنظمة ومشاريعھا وأنشطتھا ،والتنسيق بشأن
تنفيذھا ومتابعة نتائجھا وتقييمھا ،كما ستواصل اإليسيسكو تقديم الدعم المالي لتمويل برامج تبادل
الزيارات بين العاملين في اللجان الوطنية لالستفادة من خبراتھم ومشاريعھم الرائدة ،وكذلك لتقوية
عالقات التعاون بين العاملين في ھذه اللجان.

@ @òîä ìÛa@æbvÜÛa@µi@paP©a@Þ†bjmë@æëbÈnÛa@pbÓýÇ@‡î ìm@Z@2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 تنظيم زيارات عمل ألمناء اللجان الوطنية  -استقبال عدد من ممثلي اللجنة الوطنية فيمقر اإليسيسكو.
ومعاونيھم إلى مقر اإليسيسكو.
 دعم تبادل زيارات العمل بين العاملين في  -تمويل  12زيارة عمل إلى اللجان الوطنية.اللجان الوطنية.
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 2018 2016

Nòîä ìÛa@æbvÜÛ@µßbÈÛa@õbäßÿÛ@ðŠë‡Ûa@Êbànuüa@‡ÔÇë@õb›Çþa@Þë‡Ûa@Éß@pbÓýÈÛa@=í=Èm@Z@sÛbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
سيتم ضمن ھذا المجال ،عقد اجتماع دوري لألمناء العامين للجان الوطنية مرة كل ثالث
سنوات ،بمناسبة انعقاد المؤتمر العام أو المجلس التنفيذي لإليسيسكو .وسيكون ھذا االجتماع
مناسبة لتعزيز عالقات التعاون والشراكة بين اللجان الوطنية والمنظمة والمؤسسات الدولية
واإلقليمية المتخصصة ،ومناقشة القضايا التربوية الثقافية والعلمية ،باإلضافة إلى تقييم تنفيذ أنشطة
اإليسيسكو داخل ھذه الدول ،وتقديم مقترحات لتجويد آليات تنفيذھا.
كما سيتم في إطار ھذا المجال وبالتنسيق مع مديرية الديوان والمديريات القطاعية المعنية تنظيم
زيارات عمل للمدير العام لإليسيسكو ،إلى الدول األعضاء ،لاللتقاء بكبار المسؤولين في الدولة،
ولإلشراف الميداني على تنفيذ عدد من أنشطتھا ،ولالطالع على أوضاع المؤسسات التربوية والعلمية
والثقافية فيھا ،وتحديد أولوياتھا وحاجياتھا ،وزيارة مقرات اللجان الوطنية ،وتقديم الدعم الالزم لھا،
لمساعدتھا في أداء مھامھا على أحسن وجه ،وعقد اجتماعات اللجان المشتركة مع جھات التعاون المعنية
في عين المكان .وستقوم المنظمة بدعم اجتماعات وندوات دولية وإقليمية ،تعقدھا اللجان الوطنية بالتعاون
مع اللجان البرلمانية ،والمؤسسات األھلية والمجالس المنتخبة في الدول األعضاء ،في مجاالت عمل
اإليسيسكو ذات البعد التنموي أو الثقافي أو اإلعالمي ،وذلك للتعريف باإليسيسكو وبأھدافھا ورسالتھا
وأنشطتھا لدى ھذه األوساط ،مما سيدعم إشعاعھا ويساعد في إيجاد شراكات جديدة معھا.
كما ستعمل المنظمة في إطار ھذا المجال على تقديم الدعم المادي والفني لألنشطة المشتركة
بين لجنتين وطنيتين أو أكثر ،في إطار أھدافھا وتوجھاتھا الھادفة بالخصوص إلى إبراز صورة
اإلسالم السمحة في العالم ،وتصحيح الصور النمطية عن الثقافات والحضارات اإلنسانية.

@pb ûßë@ òîä ìÛa@ æbvÜÛa@ µië@ Lõb›Çþa@ Þë‡Ûa@ Éß@ ò×a‹“Ûaë@ æëbÈnÛa@ =í=Èm@ Z@ 3@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@@ @
@Nòíë‹ÔÛaë@òí‡ÜjÛa@XÛb%aë@µîãb¾PÛaë@ïã‡¾a@Éàn%a
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 تعزيز التعاون والشراكة بين اإليسيسكو  -عقد االجتماع الدوري ألمناء اللجان الوطنيةوجھات االختصاص في الدول األعضاء.
واللجان الوطنية.
 تنظيم زيارات للمدير العام لإليسيسكو إلى  -زيارة عمل لخمسة عشرة ) (15لجنةوطنية.
الدول األعضاء.
 دعم برامج التعاون بين اللجان الوطنية  -زيارة عمل  15لجنة وطنية ودعم 3اجتماعات إقليمية.
واللجان البرلمانية المتخصصة ذات الصلة
بعمل اإليسيسكو.
 تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في  -دعم وتنظيم  3اجتماعات إقليمية.التعريف برسالة اإليسيسكو وبرامجھا وأھدافھا.
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@ @

òîä ìÛa@æbvÜÛa@wßa‹i

@
ÉíŠb“¾a

ÉíŠb“¾a@òãŒaìß

 -1مشروع تأھيل الموارد البشرية للجان الوطنية ودعم وسائل
عملھا وتطويرھا.

250.000

 -2مشروع تعزيز عالقات التعاون والشراكة بين اإليسيسكو
واللجان الوطنية والمنظمات المتخصصة ومؤسسات المجتمع
المدني.

250.000

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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òîÛb¾a@†ìäjÛa@Ýî–bÐm
@ @(pbÔzn ¾a@ë@kmaë‹Ûa@)@ð‰îÐänÛa@XÜ%aë@âbÈÛa@‹¸û¾a@òãbßc

òrÛbrÛa@òä Ûa

òîãbrÛa@òä Ûa

¶ëþa@òä Ûa

2018

2017

2016

713.567.00

240.175.00

237.919.00

235.473.00

الرواتب األساسية

185.164.00

62.229.00

61.741.00

61.194.00

النفقات التابعة

73.727.00

31.804.00

21.517.00

20.406.00

الضمان االجتماعي

18.712.00

6.392.00

6.236.00

6.084.00

المناصب الجديدة

991.170.00

340.600.00

327.413.00

323.157.00

ïØí‹ßþa@Šüë‡Ûbi@ïÜØÛa@Êìà%a

@Šüë‡Ûbi@Êìà%a
@ @ïØí‹ßþa

@ @†ìäjÛa

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @òîiÛa@òí‹í‡ß@-@2.1

25

2018 2016     

òß‡Ôß
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òß‡Ôß

أجمعت القرارات والتوصيات الصّادرة عن المؤتمر العا ّم لإليسيسكو ومجلسھـا التنفيذي
خـالل الفتـرة المنقضيـة من سنـوات ّ
خطـة عـمـل المنظمـة متوسّطـة المدى )،(2018-2010
وكذلك اإلعالنات اإلسالميّة والوثائق المرجعية واالستراتيجية التي اعتمدتھا المؤتمرات الوزارية
اإلسالمية المتخصّصة في مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي والطفولة والبيئة والثقافة ،على أنّ
نجاح الخطط الوطنية للدول األعضاء في مختلف قطاعات العمل واإلنتاج والتنمية فيھا ،يرتبط
ارتباطا ً وثيقا ً بمدى تقدّ م جھودھا في تطوير منظوماتھا التربوية ،وبحجم ما تحشده من طاقات
بشرية مقتدرة وما ترصده من موارد فنية ومالية ،لتمكين ھذه المنظومات من االضطالع بدورھا
الرئيس والمحوري في تحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب التقارير والبيانات والكشوفات اإلحصائية والوثائق التقويمية
وبموازاة ذلك،
َ
المتنوّ عة الصادرة في السنوات األخيرة عن الھيئات والمؤسّسات اإلقليمية والدولية المتخصّصة،
فإنّ وتيرة اإلصالحات في قطاع التربية والتعليم في كثير من الدول األعضاء في اإليسيسكو ،وإنْ
ك تعھّداتھا
شھدت ،بشكل متفاوت ،تحسّنا ً نسبياً ،تظ ّل بطيئة متعثرة ،خاصّة إذا ما وُ ضعت على مح ّ
إزاء األھداف والبرامج وأطر العمل التي صادقت عليھا ،كإطار عمل داكار لتحقيق األھداف الستة
للتعليم للجميع الصادر عن منتدى داكار العالمي للتربية ) ،(2000وبرنامج العمل العشري
لمنظمة التعاون اإلسالمي ) ،(2025-2016وإطار عمل بيليم الصادر عن المؤتمر الدولي
السادس لتعليم الكبار) ،(2009وإطار موسكو للعمل والتعاون بشأن رعاية وتربية الطفولة
المبكرة ) ،(2010وإطار مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو.(2012) (20+
ّ
التأخر الذي حال دون إحراز التقدّم المأمول في تنفيذ ھذه التعھّدات في اآلجال
ولتدارك
المحدّدة ،فإن الحاجة صارت ملحّ ة أكثر من أيّ وقت مضى ،إلى صياغة سياسات تربوية ُتولِي
األول في سلّم أولوياتھا لتحقيق جودة التعليم والحكامة الج ّيدة وتكافؤ الفرص وتعبئة
المقام ّ
بقوة في جھود التنمية ،و ُتسھم في تخفيف التوترات المحلية واإلقليمية وإرساء
الشباب لإلسھام ّ
ّ
وتعز ُز االنفتاح على اآلخر في كنف الحوار المتكافئ واالحترام المتبادل.
دعائم العيش المشترك،
وھي المتطلبات التي أكد عليھا االجتماع الدولي حول التربية للجميع المنعقد في سلطنة عمان
سنة  ،2014والمنتدى الدولي حول التربية المنعقد في كوريا الجنوبية سنة  ،2015وبرنامج
األمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد  .2015كما يتطلب ذلك تكثيف التنسيق بين الدول
األعضاء وتعزيز التبادالت في مختلف المجاالت التربوية من خالل آل ّيات العمل التربوي اإلسالمي
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والدولي المشترك التي تو ّفرھا اإليسيسكو ،والتي تتيح للدول األعضاء االستفادة من الخبرات
والتجارب الناجحة على الصعيديْن اإلسالمي والدّولي.
ولتحقيق ذلك ،فقد حدّدت المنظمة لخطتھا التربوية الجديدة أولويّتيْن قطاعيّتين رئيستيْن ھما
"تجديد السياسات التربوية للدول األعضاء من أجل االنتقال من التعليم إلى التعلم" و"تعزيز دور
ك في أنّ اختيار ھاتيْن األولويّتيْن لتكونا أُعْ لو َمتيْ
التربية في التنمية والعيش المشترك" .وال ش ّ
طريقنا في المجال التربوي للسنوات الثالث المقبلة ) ،(2018-2016يتنزل في إطار التفعيل
القطاعي لمتطلبات تحقيق األھداف االستراتيجية الكبرى الثالثة لخطة عمل اإليسيسكو الجديدة،
والتي ھي "تعبئة الشباب لدعم العمل اإلسالمي المشترك واإلسھام في التنمية المستدامة"
و"تعزيز الجودة والحكامة وتكافؤ الفرص في السياسات التربوية والعلمية والثقافية للدول
األعضاء" و"تنمية ثقافة حقوق اإلنسان واحترام اآلخر من أجل السلم االجتماعي والعيش
حرص اإليسيسكو على مراعاة االستمرار واألخذ بالتجديد في
المشترك" .كما يؤ ّكد ھذا االختيا ُر
َ
آن معا ً .فاالستمرار قائم على ترابط األولويتيْن الوثيق مع أولويتيْ خطة العمل السابقة (2015-
ٍ
) ،2013وفي إطاره ستواصل اإليسيسكو جھودھا في مجاالت محو األمية وتعليم الفتيات
الحكامة والجودة في
والنساء ،والتخطيط والتطوير التربوي ْين ،وتكوين األطر التربوية ،واعتماد َ
مجاالت التربية والتعليم ،ودمج قطاع التعليم األصيل في حركة التنمية المستدامة .وأمّا التجدي ُد
فيبرز في إيالء مفاھيم التعلم واتخاذ المبادرات ،وھي المفاھيم البانية لمدرسة الغد ولمجتمع
ً
المتطورة تأصيلھا لدى المتعلمين،
أساس ينبغي على التربية
أھمية تليق بھا كأھداف
المعرفة،
ّ
ٍ
لالنتقال بالعملية التعليمية من التلقين وصناعة القوالب الذھنية الجامدة ،إلى اإلبداع وتھيئة الطاقات
وتحفيزھا .كما يظھر التجديد في الربط الذي تؤ ّكده الخطة الجديدة بين متطلبات التنمية وقضايا
العيش المشترك والتركيز في ذلك على البرامج الكفيلة بتعزيز إسھام الشباب فيھما ،من خالل
السعي إلى دمج قضايا العيش المشترك كالحوار والسالم وحقوق اإلنسان والمواطنة في البرامج
والمناھج التعليمية من مرحلة رياض األطفال حتى المراحل الجامعية العليا ،وجعلِھا رديفا ً للتربية
البيئية والصحية والسكانية في معالجة قضايا المجتمع ومشكالته التنموية.
ويتجلى التجديد كذلك على المستوى المنھجي في االعتماد قطعيا على تنفيذ المشاريع
المتكاملة العناصر ،المح َّددة األھداف ومجاالت التدخل والنتائج المنشودة ،بدل البرامج واألنشطة
المشتتة .وقد تم في ھذا الصدد اختيار سبعة مشاريع تربوية ذات أولوية لتنفيذھا خالل الفترة
الثالثية  ،2018-2016وھي :
 -1مشروع المقاربة التنموية في برامج محو األمية والتربية غير النظامية.
 -2مشروع تطوير التعليم التقني والمھني من أجل تعزيز فرص تشغيل الشباب.
 -3مشروع تطوير التعليم قبل المدرسي.
 -4مشروع تطوير التعليم األصيل وتعزيز مكانة اللغة العربية في محيطھا اإلسالمي.
 -5مشروع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خدمة التربية.
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 -6مشروع تعزيز األدوار التربوية للشباب في تحقيق العيش المشترك ومعالجة القضايا
الدولية المعاصرة.
 -7مشروع تعزيز العمل التربوي المشترك لتطوير المنظومات التربوية في الدول األعضاء.
وستعتمد المنظمة في تنفيذ ھذه المشاريع على توجيھات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي
ومؤتمر اإليسيسكو لوزراء التربية والمجلس االستشاري المكلف بمتابعة تنفيذ استراتيجية
تطوير التربية في العالم اإلسالمي ،والدعم الموصول للجان الوطنية وجھات االختصاص في
الدول األعضاء ،والتعاون مع شركاء المنظمة من المنظمات والھيئات اإلقليمية والدولية ذات
االھتمام المشترك .ومن جھتھا ،ستواصل المنظمة تقدي َم دعمھا ومساعدتھا للدول األعضاء من
خالل آليات متنوّ عة كالمشورة الفنية والخبرات التربوية التي توفرھا لھذه الدول من أجل تجديد
سياساتھا وتطوير خططھا الوطنية ،وبرامج التدريب التي تؤمّنھا مراكزاإليسيسكو التربوية لإلسھام
في بناء القدرات الوطنية ،وإعداد الوثائق المرجعية والبيداغوجية ،وتقديم الدعم للمؤسسات التربوية
وبخاصة في الدول األكثر احتياجا.
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@ @@òîßbÄäÛa@Ë@òîiÛaë@òîßþa@ì«@wßa‹i@À@òíìàänÛa@òiŠbÔ¾a@Êë‹“ß@M1
@ @Z âbÈÛa@Šb ⁄a
يعد محو األمية وتطوير التربية غير النظامية دعامتين أساسيتين لتحقيق التنمية البشرية
المستدامة .ويمنح ھذان النمطان من التعليم فرصة أخرى لمن لم تتح لھم فرصة االلتحاق بالتعليم
النظامي .وھما إلى ذلك عامالن مھمان يكفالن تأھيل الموارد البشرية ،بما يضمن لھا التنمية
المنشودة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ومن ھذا المنطلق ،احتل موضوع محو األمية مكانة خاصة ضمن األھداف الستة ذات
األولوية للتعليم للجميع ،التي أقرھا المجتمع الدولي في داكار في عام  ،2000من أجل تحسين
معدالت محو أمية الكبار ،والسيما النساء ،بنسبة  ٪50بحلول العام  .2015بيد أن البيانات المتعلقة
بمحو األمية المسجلة في ُ ،2015تظھر أن األھداف التي وضعت في مؤتمر داكار لم تتحقق كما
كان مقررا .حيث أكد تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع لعام  ،2014أن عدد البالغين األميين في
العالم لم ينخفض خالل الفترة من عام  2000إلى اليوم ،سوى بنسبة  ،٪1كما أن النساء يشكلن 3/4
األميين .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن ھذه الظاھرة تنتشر على وجه الخصوص في البلدان اإلسالمية.
وعالوة على ذلك ،لم تتمكن العديد من الدول األعضاء ،في عام  ،2015من بلوغ ھدف
تعميم التعليم االبتدائي ،بسبب عدم تمدرس شريحة مھمة من األطفال البالغين سن التمدرس ،فض ً
ال
عن استمرار ظاھرة االنقطاع عن الدراسة والتسرب المدرسي .ومن ھذا المنطلق ،تبدو الحاجة
ملحة إلى وضع استراتيجيات أكثر نجاعة في مجال التربية غير النظامية.
وفضالً عن ضعف ما تم إنجازه في مجال محو األمية مقارنة بما تم وضعه من أھداف في
مؤتمر داكار ،يُسجل على مستوى محو األمية والتربية غير النظامية ،نقصٌ في نظم المعلومات
المالئمة ذات الصلة بمكونات ھذين النمطين من التعليم؛ ومحدودية الموارد المالية مقارنة بحجم
ظاھرة محو األمية؛ واالفتقار إلى الموارد البشرية المؤھَّلة إلعداد البرامج ذات الصلة وتنفيذھا
بشكل فعال؛ وعدم مالءمة برامج التدريب ،التي ال تواكب في الغالب اھتمامات المستفيدين وال
تستجيب دائما الحتياجات تنميتھم االجتماعية واالقتصادية.
وحرصا على تقديم مزيد من الدعم الفني والخبرة الالزمة للدول األعضاء لسد ھذه
الثغرات ،وفق التوجھات التي حدّدتھا وثيقة "رؤية اإليسيسكو الجديدة في مجال محو األمية" ،التي
أكدت ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة ومتكاملة لجعل التربية غير النظامية وبرامج محو أمية
الشباب والكبار ،السيما النساء ،مرتبطة بشكل وثيق بالتخفيف من حدة الفقر ،ومُساھِمة في تحقيق
التعليم للجميع في ما بعد عام 2015؛ يأتي اختيار إدراج ھذا المشروع ضمن أولويات خطة عمل
اإليسيسكو لألعوام .2018-2016
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@ @@Z@Òa‡çþa
 دعم جھود الدول األعضاء لمراجعة استراتيجياتھا وخططھا وبرامجھا لمحو األميةوالتربية غير النظامية ،بما يضمن نجاعتھا واستجابتھا لتعميم التعليم وتحقيق التنمية.
-

تعزيز اعتماد استراتيجيات شاملة في مجالي محو األمية والتربية غير النظامية.

@ @@Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 أنظمة تدبير برامج محو األمية والتربية غير النظامية؛ البرامج والمضامين التربوية لبرامج محو األمية والتربية غير النظامية؛ -دمج النساء المتحررات من األمية في سوق العمل.

@ @Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
رابطة تطوير التعليم في إفريقيا ) ،(ADEAواليونسكو ،والشراكة العالمية من أجل التعليم،
وقطر الخيرية ،واأللكسو ،ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية ) ،(SESRICوشركة التعليم والتدريب عن بعد ).(DLT

@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 2.000.000دوالر أمريكي

òîßbÄäÛa@'Ë@òîiÛaë@òîßþa@ì«@wßa‹i@'i‡m@òàÄãc@Z Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
تسجل التقارير المتوفرة لإليسيسكو نقصا كبيرا أو غيابا تاما لبيانات موثوقة في مجالي محو
األمية والتربية غير النظامية في الدول األعضاء ،مما يُصعِّب عملية التخطيط للبرامج الناجعة ذات
الصلة ،ويُعيق عمليتي المتابعة والتقييم الدقيقين لنتائجھا ويفقدھا مصداقيتھا .ولتفادي ذلك ،سيتركز
العمل في مجال التدخل ھذا على تعزيز قدرات األطر المعنية ببرامج محو األمية والتربية غير
النظامية لتمكينھا من تجميع المعلومات الموثوقة ذات الصلة ومعالجتھا ،من أجل اتخاذ القرارات
الصائبة ووضع السياسات الوطنية المالئمة .حيث يساعد توافر المعلومات الموثوقة على ضمان
المتابعة السليمة لكل مراحل تنفيذ برامج محو األمية والتربية غير النظامية على أرض الواقع،
واتخاذ التدابير المناسبة الكفيلة بالتنفيذ األمثل لھذه البرامج وضمان جودتھا في جميع مراحل التنفيذ.
وستتركز األنشطة الھادفة إلى تعزيز قدرات أطر محو األمية والتربية غير النظامية على
تحليل معلومات قواعد البيانات واستخدامھا من أجل وضع نظم حديثة للتقييم والمتابعة وتحديد
المعايير المرجعية ذات الصلة ،وتحسين الجودة في ھذا المجال.
ً
وتعزيزا لجھود الدول األعضاء المعنية في البحث عن الموارد المالية الالزمة لتنفيذ
مشاريع وبرامج محو األمية والتربية غير النظامية ،سيتم ضمن مجال التدخل ھذا عقد اجتماع
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رفيع المستوى بين المسؤولين الحكوميين ومؤسسات التمويل والھيئات الخيرية والمنظمات غير
الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ،إليجاد حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ لتوفير مصادر تمويل
إضافية في ھذا المجال.

@ @òîßbÄäÛa@'Ë@òîiÛaë@òîßþa@ì«@ïÛbª@À@'i‡nÛa@áÄäÛ@‘b6þa@pbãìØ¾a@‹íìİm@Z@1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -توفير وثائق مرجعية لتطوير مضامين قواعد

 إصدار دراسة حول نتائج برامج محو األميةوالتربية غير النظامية في الدول األعضاء.

البيانات الوطنية في مجال محو األمية وتعليم
الكبار

 إصدار دراسة حول مؤشرات الجودة في مجاليمحو األمية والتربية غير النظامية.
 إصدار تقرير إحصائي دوري حول وضعية محواألمية والتربية غير النظامية في الدول األعضاء.

 توفير الخبرة والتكوين من أجل تجميع البياناتالموثوقة المتعلقة بمحو األمية والتربية غير
النظامية واستخدامھا لتطوير عمليات المتابعة
والتقييم وتحقيق الجودة واالعتماد

 تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بشأن نظم التمويلوالتدبير الحديثة لبرامج محو األمية

 إيفاد خبراء إلى  3دول أعضاء من أجل مواكبةعملية تجميع البيانات الموثوقة في مجال محو
األمية والتربية غير النظامية ومعالجتھا وتحليلھا.
 عقد دورة تدريبية إقليمية حول النظم الحديثةللتقييم والمتابعة واالعتماد في مجالي محو األمية
والتربية غير النظامية.
 عقد اجتماع رفيع المستوى لمديري قطاعات محواألمية والتربية غير النظامية وممثلي مؤسسات
التمويل والمنظمات غير الحكومية وجمعيات
المجتمع المدني حول المنھجيات المبتكرة
والمستدامة في مجالي التمويل والحكامة في
برامج محو األمية.

òîßbÄäÛa@'Ë@òîiÛaë@òîßþa@ì«@wßa>Û@òíìiÛa@µßb›¾aë@wßa>Ûa@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
سعيا ً إلى مواكبة اھتمامات المستفيدين من برامج محو األمية والتربية غير النظامية ،يتعين إعداد
البرامج والمناھج والمواد التعليمية المالئمة ،بما يستجيب لالحتياجات االقتصادية والثقافية للمتعلمين.
وفي ھذا الصدد ،وبغية تحسين أثر برامج محو األمية والتربية غير النظامية على التنمية،
ستحرص اإليسيسكو ،من خالل مراكزھا للتميز الخاصة بمحو األمية والتربية غير النظامية بكل
من النيجر وبنغالديش ومصر ،على تنفيذ جملة من األنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات األطر
المعنية في مجال إعداد البرامج والمواد التعليمية التي تلبي احتياجات تدريب المتعلمين ،ونشر
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المواد والطرائق والتقنيات الحديثة في مجالي محو األمية والتربية غير النظامية .وسيتم تنفيذ ھذه
األنشطة من خالل توفير التدريب الحضوري والتدريب عن بعد.
وستشمل األنشطة التي سيتم تنفيذھا في ھذا المجال تدريب األطر التربوية واإلدارية والمنشطين
المحليين لمراكز محو األمية والتربية غير النظامية على منھجيات تعليم الكبار ،وإعداد الخطط ،وتدبير
برامج التدريب ،وتقييم المھارات والكفاءات التي اكتسبھا المتعلمون .كما سيتم تنفيذ برامج لتأھيل الموارد
البشرية في مجال تسخير تقانات المعلومات واالتصال لمحو األمية ) (e-Learningوتوفير الخبرة
والدعم من أجل إعداد واستخدام المناھج والبرامج والمواد التعليمية الخاصة بمحو األمية ومرحلة ما بعد
محو األمية ،بما يتالءم والوضعية االجتماعية واالقتصادية للمستفيدين.

@òîßþa@ì«@Þbª@À@‡Èi@åÇ@åíìØnÛaë@ðŠì›¨a@kíŠ‡nÜÛ@òíìiÛa@áÄäÛa@‹íìİm@Z@ 2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @òîßbÄäÛa@'Ë@òîiÛaë
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -توفير الخبرة والوثائق المرجعية والتكوين عن بعد

 إصدار دليل استخدام تقانات المعلومات واالتصال فيبرامج محو األمية والتربية غير النظامية عن بعد.

في مجال محو األمية والتربية غير النظامية

 عقد  3ورشات وطنية حول طرق االستفادة مندليل استخدام تقانات المعلومات واالتصال في محو
األمية عن بعد.
 إيفاد خبراء إلى  3دول أعضاء من أجل إعدادبرامج معلوماتية ومواد تعليمية تستجيب
لالحتياجات الوطنية في مجال محو األمية عن بعد.
 عقد دورة تدريبية إقليمية لتكوين المكونين فيمجال استخدام المنصات اإللكترونية المجانية لتقديم
دروس محو األمية عبر شبكة اإلنترنت.
 دعم ثالث دول أعضاء إلعداد حقائب تعليميةباللغات الوطنية لبرامج التعليم الذاتي في مجال
محو األمية.
 توفير الوثائق المرجعية وتعزيز القدرات التربويةللفاعلين المعنيين بمحو األمية والتربية غير
النظامية في مجال التدريب الحضوري

 إصدار دليل إعداد وإنتاج المناھج والبرامجالمالئمة في مجال محو األمية والتربية غير
النظامية.
 تنظيم حلقة دراسية تطبيقية حول إعداد واستخدامالمواد التعليمية األساس الخاصة بالتدريب
الحضوري في مجال محو األمية والتربية غير
النظامية.
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‘bîÔÛa@pa‹’ûß

õa†þa@pa‹’ûß

 دعم تنظيم زيارات عمل لألطر العاملة في مجالمحو األمية والتربية غير النظامية لالطالع على
التجارب الناجحة واالستفادة منھا.
 عقد حلقة دراسية تطبيقية حول المواد التعليميةوالتدريب الخاصة بمرحلة ما بعد محو األمية
والمالئمة لبرامج محو األمية والتربية غير
النظامية.

ÝàÈÛa@Öì6@À@òîßþa@åß@paŠ‹zn¾a@õbHäÛa@wß†@Z@sÛbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
يتضح من تشخيص وضعية محو األمية والتربية غير النظامية في الدول األعضاء أن
النساء والفتيات ال زلن يشكلن غالبية الفئات التي ال تستفيد كما يجب من ھذين النمطين من
التعليم ،وأن البرامج ذات الصلة ال تلبي دائما احتياجاتھن في التنمية االجتماعية واالقتصادية.
ولمعالجة ھذا الوضع ،سيتركز العمل ضمن ھذا المجال على تنفيذ برامج محو األمية والتربية
غير النظامية التي تستجيب لمتطلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية للنساء ،وبخاصة الالئي
ينحدرن من المناطق الريفية وضواحي المدن ،والمنخرطات في الجمعيات والمجموعات النسائية،
وتعزيز قدراتھن على العمل في إطار مجموعات ُم َھي َكلَة ،وتوفير التدريب المھني والتقني في
مجاالت اإلنتاج واإلدارة المتعلقة باألنشطة المدرة للدخل التي تختارھا المستفيدات .وعالوة على
ذلك ،وسعيا ً إلى تحسين استراتيجية اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للنساء في الحياة العملية،
ستواصل اإليسيسكو بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا ،والبنك اإلسالمي
للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية تقديم الدعم المالي للجمعيات والمجموعات النسائية ،من خالل توفير
قروض صغرى تستجيب الحتياجات األنشطة المدرة للدخل التي تمارسھا المستفيدات ،وتعزيز
قدرات أطر محو األمية والتربية غير النظامية في مجال إعداد السياسات والبرامج ذات الصلة
ومراجعتھا ،مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجنسين .وتنظيم رحالت دراسية لتيسير التواصل
وتبادل المعارف وأفضل التجارب بين الجمعيات والمجموعات النسائية من مختلف المناطق.
وبالنظر إلى الدور المھم الذي تضطلع به المرأة في حماية البيئة والوقاية الصحية ،ستشمل
جھود بناء قدرات النساء المتحررات حديثا ً من األمية البعدين البيئي والصحي ،من أجل تعزيز
وعيھن وإكسابھن المعارف والقيم والمھارات والخبرات ذات الصلة.
وتقديرا لجھود جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال محو
األمية والتربية غير النظامية ،ستواصل المنظمة منح جائزتھا السنوية في مجال محو األمية
بمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية ،وس ُتوسع مجاالتھا لتشمل كذلك األعمال المتميزة التي تنجزھا
ھذه الجمعيات ضمن التربية غير النظامية.
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@òîöbHäÛa@pbÇìàOaë@pbîÈà§a@õb›Çþ@òí†b—nÓüaë@òîÇbànuüa@Êbšëþbi@MìèäÛa@Z@3@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @òîßþa@ì«@wßa‹i@Þý‚@åß
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 تعزيز السياسات والتجارب ذات الصلة بمحواألمية والتربية غير النظامية التي تراعي النوع
االجتماعي

 عقد  3ورشات وطنية للمسؤولين عن إعدادسياسات محو األمية والتربية غير النظامية

 بناء القدرات المعرفية واالقتصادية ألعضاءالجمعيات والمجموعات النسائية.

لمراجعتھا بما يضمن مالءمة برامجھا مع السياق
االجتماعي واالقتصادي والنوع االجتماعي.
 عقد دورات تكوينية لمحو األمية الوظيفية لفائدة 1500عضو من الجمعيات أو المجموعات
النسائية في  15دولة عضواً.
 تقديم الدعم الفني والمالي لفائدة  1000عضو منالجمعيات أو المجموعات النسائية في  15دولة
عضواً ،وفق األنشطة المدرة للدخل التي يخترنھا.

 توفير وثائق مرجعية مُبسّطة لمرحلة ما بعد محواألمية ذات صلة بأنشطة التنمية االجتماعية
واالقتصادية للنساء

 تشجيع جھود جمعيات المجتمع المدني والمنظماتغير الحكومية العاملة في مجال محو األمية
والتربية غي النظامية

 تنظيم رحالت دراسية لفائدة نساء من الجمعياتوالمجموعات النسائية قصد تبادل الخبرات
والتجارب المثلى في مجال األنشطة المدرة
للدخل.
 تقديم الدعم لجمعيات أو مجموعات نسائية من أجل إعدادوثائق ومواد تعليمية مُبسّطة لمرحلة ما بعد محو األمية
في مجاالت التدريب الفني والمھني وتدبير المشاريع
الصغرى وحماية البيئة ،وصحة األم والطفل.
 منح جائزة اإليسيسكو السنوية في مجال محواألمية والتربية غير النظامية لفائدة جمعيات
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @lbj“Ûa@ÝîÌ“m@™‹Ï@ZíZÈm@Ýuc@åß@Tè¾aë@TÔnÛa@áîÜÈnÛa@‹íìİm@Êë‹“ß@M2
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
يستند إدراج مشروع تطوير التعليم التقني والمھني ضمن أولويات العمل التربوي
لإليسيسكو لألعوام الثالثة القادمة بالدرجة األولى إلى األھمية القصوى التي يكتسيھا ھذا التعليم
باعتباره الوسيلة األمثل إلكساب المتعلمين الشباب المھارات العملية والقدرات الالزمة لضمان
فرص العمل لھم والحد من البطالة في أوساطھم ،ثم لكون مخرجاته المتوقعة ستساھم بشكل كبير
في تحقيق أحد األھداف االستراتيجية الثالثة لخطة العمل  ،2018-2016المتمثل في تعبئة الشباب
من أجل دعم العمل اإلسالمي المشترك والمساھمة في التنمية المستدامة.
وفي ھذا السياق ،واستلھاما من نتائج تقييم برامج اإليسيسكو المنفذة في مجال التعليم التقني
والمھني ،ومن مضامين وثائقھا المرجعية ذات الصلة ،واستئناسا كذلك بتوجھات وثيقة "توافق
اآلراء في شنغھاي  :توصيات المؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني
والمھني" )مايو  ،(2012التي تقر بالدور األساس الذي يؤديه التعليم والتدريب في المجال التقني
والمھني في معالجة مشكلتي نقص فرص العمل وبطالة الشباب ،وبتوصيات التقريريْن العالمييْن
للشباب لسنتيْ  2011و 2013الصادريْن عن مركز التنسيق لألمم المتحدة حول الشباب ،واللذيْن
تناوال إشكاليات العالقة بين الشباب وأسواق العمل ،سيتركز العمل ضمن ھذا المشروع على
مراجعة السياسات التربوية الوطنية لجعل التعليم التقني والمھني مُكوّ نا أساسا في المنظومة
التربوية ،وتكثيف الجھود لتطوير برامجه ومناھجه وتحديث طرق تدريسه ،وإعادة تكوين أطره
بما يضمن لمخرجاته ولوج سوق العمل والقدرة على االبتكار والمبادرة إلى إنشاء المشاريع
المدرة للدخل وتدبيرھا .كما سيتم تقديم الخبرة والمشورة الفنية للتشجيع على إنشاء مزيد من
المراكز المتخصصة في التكوين المھني والتقني ،وتعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات بين ھذه
المراكز ،وإنشاء مركز اإليسيسكو اإلقليمي للتكوين المھني والتقني.

@ @@Z@Òa‡çþa
 تطوير التعليم والتدريب لتعزيز فرص تشغيل الشباب واندماجھم الذاتي في سوق العمل. تيسير الولوج واالستفادة من برامج التعليم والتدريب التقني والمھني. -اإلسھام في تحقيق استجابة مسالك التكوين الحتياجات أسواق العمل في الدول األعضاء.

@ @@Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 السياسات واالستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم التقني والمھني. البرامج وطرق التدريس وأنشطة المتابعة والتقييم في التعليم التقني والمھني. -البنيات التحتية الوطنية واإلقليمية للتعليم التقني والمھني وآليات التنسيق فيما بينھا.
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@ @@Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
البنك الدولي ،والبنك اإلفريقي للتنمية ،واليونسكو ،ورابطة تطوير التعليم في إفريقيا،
والوكالة الدولية للفرانكفونية ،والشراكة العالمية من أجل التعليم ،والمصرف العربي للتنمية
االقتصادية في إفريقيا ،ومؤسسة قطر الخيرية.

@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 700.000دوالر أمريكي

@Tè¾aë@TÔnÛa@áîÜÈnÛa@‹íìİnÛ@òîä ìÛa@pbîvîma6üaë@pb6bîHÛa@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
في ضوء النتائج اإليجابية التي حققتھا أنشطة الدعم الفني لبعض الدول األعضاء لمساعدتھا
على تطوير سياساتھا في مجال التعليم التقني والمھني ضمن خطة العمل المنتھية ،2015-2013
تعتزم اإليسيسكو ضمن مجال التدخل ھذا مواصلة تقديم خبرتھا للدول األعضاء التي ترغب في
االستفادة من ھذا الدعم ،لتمكين جھات االختصاص فيھا من وضع سياسات واستراتيجيات وطنية
في مجال التعليم التقني والمھني أكثر مالءمة الحتياجات سوق العمل ،ومعتمدة بشكل أكبر على
الحكامة في التسيير وعلى الجودة واالبتكار في المناھج وبرامج التكوين ،وعلى فتح المسالك
الالزمة مع أنواع التعليم النظامي وغير النظامي األخرى.
ومن جھة أخرى ستتعزز ھذه الخبرة بتوفير عدد من الوثائق المرجعية لرصد احتياجات
أسواق العمل من الكفاءات المھنية والفنية للشباب لوضع برامج التكوين المالئمة في ضوئھا،
وتعميم التجارب الناجحة ذات الصلة ،نظامية كانت أو غير نظامية لالستفادة منھا ،كما سيتم تنفيذ
عدد من الدورات التكوينية لفائدة األطر اإلدارية لمؤسسات التكوين المھني والتقني للرفع من
قدراتھم في مجال الحكامة والمنھجيات المبتكرة لتمويل التعليم التقني والمھني ،والشراكة بين
القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

@ò–b©a@pbîvîma6üaë@pb6bîHÛa@†a‡Çg@Þbª@À@õb›Çþa@Þë‡Ûa@paŠ‡Ó@ZíZÈm@Z1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @lbj“Ûa@ÝîÌ“m@ZíZÈm@Ýuc@åß@Tè¾aë@TÔnÛa@kíŠ‡nÛaë@áîÜÈnÛbi
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 توفير الخبرة إلعداد استراتيجيات وطنية شاملةفي مجال التعليم والتدريب التقني والمھني

 -إيفاد خبراء إلى  3دول أعضاء من أجل تقديم

 تحسين طرق تمويل التعليم التقني والمھني وتنويعمسالكه مع التعليم العام

الخبرة والمشورة الفنية إلعداد استراتيجياتھا
الوطنية لتطوير التعليم التقني والمھني وتعزيز
فرص العمل للشباب
 عقد حلقة دراسية حول تنويع مسارات الربط بينالتعليم التقني والمھني والتعليم العام
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‘bîÔÛa@pa‹’ûß

õa†þa@pa‹’ûß

 عقد اجتماع خبراء إقليمي حول المنھجياتالمبتكرة والمستدامة في مجالي التمويل والحكامة
في برامج التعليم التقني والمھني
 إصدار دليل حول أفضل التجارب النظامية وغيرالنظامية في مجال التعليم والتدريب التقني
والمھني في الدول األعضاء
 توفير وثائق مرجعية في مجال التعليم التقنيوالمھني

 دعم إعداد دراسات وطنية لجرد احتياجات سوقالعمل من الكفاءات المھنية والفنية للشباب
 تنظيم منتدى للمقاولين الشباب لتبادل التجاربوتعميم االستفادة منھا

 -تشجيع التجارب الناجحة للمقاولين الشباب

 تقديم الدعم المادي لثالث تجارب متميزة لمقاولينشباب

@ @Tè¾aë@TÔnÛa@áîÜÈnÛa@À@áîîÔnÛaë@òÈibn¾a@òàÄãcë@^íŠ‡nÛa@Ö‹ ë@wßa>Ûa@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
اعتمادا على المعطيات الميدانية المتوفرة بشأن وضعية التعليم التقني والمھني ،تدعو الحاجة
إلى العمل ضمن مجال التدخل ھذا على مراجعة مضامين برامج التكوين وطرق التدريس المعتمدة
في مؤسسات التعليم التقني والمھني ،بما يضمن مواءمتھا مع متطلبات سوق العمل وإذكاء روح
المبادرة واالبتكار وريادة األعمال بالنسبة للشباب خريجي ھذه المؤسسات ،كما تدعو الحاجة كذلك
إلى الرفع من كفاءات األطر التربوية للتعليم التقني والمھني في مجاالت استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصال ،والتدريب على تقنيات المتابعة والتقييم ،وتأطير الشباب في مجال إنشاء
المقاوالت والمشاريع المدرة للدخل ،بما يستجيب لمتطلبات اإلدماج االجتماعي والمھني
واالقتصادي للشباب.

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@^íŠ‡nÛa@Ö‹ ë@wßa>Ûa@†a‡Çg@pübª@À@Tè¾aë@TÔnÛa@áîÜÈnÛa@‹ c@paŠ‡Ó@õbäi@Z2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@áîîÔnÛaë@òÈibn¾a@pbîäÔmë
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -تعزيز القدرات التربوية لألطر العاملة في مجال

 -تنظيم ورشة عمل إقليمية لفائدة األطر التربوية في

التعليم والتدريب التقني والمھني

مجال إعداد مناھج وبرامج التعليم التقني والمھني
المالئمة الحتياجات سوق العمل
 تنظيم أيام دراسية حول طرق التدريس المبتكرةواستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في
مجال التعليم التقني والمھني
 إصدار دليل مرجعي حول آليات متابعة وتقييمجودة برامج التعليم والتدريب التقني والمھني
 عقد دورة تكوينية إقليمية للمكونين حول استخدامالدليل المرجعي حول آليات متابعة وتقييم جودة
برامج التعليم والتدريب التقني والمھني

@ @Nbèäîi@bàîÏ@ÕîHänÛa@pbîÛeë@Tè¾aë@TÔnÛa@áîÜÈnÜÛ@òîàîÜÓ⁄aë@òîä ìÛa@òînznÛa@pbîäjÛa@Z@sÛbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
يقتضي تعزيز فرص تشغيل الشباب توفير المراكز والمؤسسات المتخصصة في التكوين
التقني والمھني ،وتجھيزھا بالمعدات الالزمة ،ولتحقيق ھذه الغاية ،سيتركز العمل ضمن ھذا
المجال على تقديم الخبرة والمشورة الفنية لجھات االختصاص األكثر احتياجا إلعداد دراسات
الجدوى والملفات التقنية ذات الصلة .كما سيتم اختيار مركز للتكوين المھني والتقني في إحدى
الدول األعضاء وتوسيع مھامه ليصبح مركزا إقليميا لإليسيسكو في ھذا المجال .وتعزيزا لھذا
التوجه التشاركي ،سيتم إحداث منتدى لمديري مراكز التعليم التقني والمھني ،يجتمع بشكل دوري
لتنسيق الجھود وتشبيكھا وتبادل التجارب والخبرات.

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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Tè¾aë@TÔnÛa@áîÜÈnÛa@Z×a‹ß@ð‹í‡¾@ô‡nßë@Tè¾aë@TÔnÛa@åíìØnÛa@Z×‹ß@õb“ãg@Éîv“m@Z@3@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -توفير الخبرة إلنشاء مراكز وطنية للتكوين المھني

 -تقديم الخبرة والمشورة الفنية إلى  3دول أعضاء

والتقني.
 تعزيز التشاور والتنسيق بين مراكز التكوينالمھني والتقني.

إلعداد دراسة الجدوى إلنشاء مراكز للتكوين
المھني والتقني.
 عقد اجتماع تشاوري لمديري مؤسسات التكوينالمھني من أجل إنشاء منتدى دوري للمسؤولين عن
ھذه المراكز

 -تعزيز مراكز اإليسيسكو اإلقليمية للتكوين.

 إنشاء مركز اإليسيسكو اإلقليمي للتكوين المھنيوالتقني في أحد المراكز الوطنية المتخصصة
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ï6Š‡¾a@ÝjÓ@áîÜÈnÛa@‹íìİm@Êë‹“ß@M3
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
يستند اختيار ھذا المشروع إلى ما تؤكده مضامين االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،بشأن
ضرورة تطوير التعليم قبل المدرسي ،وإلى ما يدعو إليه الھدف األول من األھداف الستة للتعليم
للجميع ،التي اعتمدتھا قمة داكار في عام  .2000بشأن "توسيع وتحسين الرعاية والتربية على نحو
شامل في مرحلة الطفولة المبكرة ،وخاصة لصالح أكثر األطفال تأثرا وأشدھم حرمانا" .ويستمد ھذا
المشروع أھميته بصفة خاصة من القرارات الصادرة عن مختلف دورات المؤتمر اإلسالمي
للوزراء المكلفين بالطفولة ،التي عقدتھا اإليسيسكو ،السيما الدورة الرابعة التي اعتمدت الوثيقة
المرجعية بعنوان "التعليم قبل المدرسي في العالم اإلسالمي" ،ودعت إلى إيالئه األھمية الالزمة.
وتندرج المقاربة المعتمدة في ھذا المشروع ضمن الرؤية الجديدة للتعليم ،كمنظومة متكاملة
ومتدرجة ،بدءاً بمرحلة الطفولة المبكرة وصوالً إلى المرحلة الجامعية ،واعتبار التعليم قبل
المدرسي خطوة ضرورية في المنظومة التربوية وأولوية من أولويات السياسات التربوية .وعلى
الرغم من أن ھذه الخطوات ترسم معالم تعليم ناجح لألطفال ،فإن السياسات الحكومية في ھذا
المجال تظل بشكل عام جد متواضعة ،مما يتطلب الخبرة لوضع السياسات المناسبة في ھذا
المجال ،وتكوين األطر التربوية واإلدارية المؤھلة وإعداد المواد التعليمية المالئمة.
وحرصا على تنفيذ مقاربة شمولية لمعالجة قضايا الطفولة وإرساء مزيد من التكامل بين
المشاريع التربوية والثقافية الموجھة لألطفال ،فقد تمت صياغة النتائج المتوقعة لألنشطة التي
تندرج في إطار ھذا المشروع التربوي على نحو متكامل ومنسجم مع مشروع مديرية الثقافة
واالتصال ،الذي يركز من جانبه على القضايا ذات الصلة بضمان حقوق الطفل الثقافية
واالجتماعية ،وفي توفير الرعاية الصحية والنفسية له ،وتطوير التشريعات ذات الصلة بمنع
تشغيله ،وحمايته من اللجوء إلى التسول ومن سوء المعاملة وأشكال االستغالل.

Z@Òa‡çþa
 وضع السياسات واالستراتيجيات الخاصة بالتعليم قبل المدرسي بما يضمن انسجامھاوتكاملھا مع مراحل التعليم الالحقة في المنظومة التربوية.
 تعزيز القدرات المھنية لألطر العاملة في مجال التعليم قبل المدرسي من أجل توفير رعايةتربوية جيدة لألطفال الصغار.
 إعداد الوثائق المرجعية والبرامج والمواد التعليمية المناسبة والمواد المرجعية في مجالالتعليم قبل المدرسي.

@ @
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Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 التعليم قبل المدرسي والسياسات التربوية الوطنية. -بناء القدرات والجودة في التعليم قبل المدرسي.

Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
اللجان الوطنية وجھات االختصاص وجمعيات المجتمع المدني في الدول األعضاء،
والمجلس العربي للطفولة والتنمية ،واأللكسو ،وقطر الخيرية.

@Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 580.000دوالر أمريكي

@ @òîä ìÛa@òíìiÛa@pb6bîHÛaë@ï6Š‡¾a@ÝjÓ@áîÜÈnÛa@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
إدراكا ً لما تكتسيه الرعاية التربوية للطفولة المبكرة من أھمية بالغة ،أخذت الجھات
المختصة في عدد من الدول األعضاء على عاتقھا مسؤولية تعزيز ھذا القطاع المھم في المنظومة
التربوية .وھذا ما يُستنتج من تقارير التقييم لمختلف األنشطة المتعلقة بتطوير التعليم قبل المدرسي
التي نفذتھا اإليسيسكو في إطار خطة عملھا السابقة .2015-2013
وستواصل اإليسيسكو ضمن مجال التدخل ھذا تقديم الخبرة والدعم الفني الالزمين للدول
األعضاء بناء على طلبھا ،من أجل مساعدة جھات االختصاص فيھا على وضع السياسات
التربوية المالئمة لمرحلة التعليم قبل المدرسي ،وإحالله المكانة التي يستحقھا في المنظومة
التربوية ،وتكثيف األنشطة الھادفة إلى التعبئة والتوعية الواسعة في أوساط األسر وبخاصة في
المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية الفقيرة ،ولدى جمعيات المجتمع المدني بأھمية التعليم قبل
المدرسي وبضرورة تمكين األطفال في سن مبكرة من االستفادة منه لتيسير اندماجھم ونجاحھم في
المراحل الالحقة من التعليم االبتدائي والثانوي.
وسعيا ً إلى تعزيز تعميم التعليم قبل المدرسي والمساھمة في التطور الكمي لرياض األطفال،
السيما في المناطق المعزولة والفقيرة ،سيتم تشجيع المبادرات الجادة والممارسات المثلى التي
تنفذھا الجمعيات العاملة في مجال التنمية ،من أجل توفير "رياض مواطنة" لألطفال وحشد الدعم
وتفعيل التضامن االجتماعي لتحقيق ذلك.

@ @
@ @
@ @
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@ @Nï6Š‡¾a@ÝjÓ@áîÜÈnÛbi@MìèäÜÛ@òîä ìÛa@paŠ†bj¾aë@pb6bîHÛa@áÇ†@Z1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -توفير الخبرة إلعداد السياسات الوطنية لتطوير

 -إيفاد خبراء إلى  6دول أعضاء لتقديم الخبرة

التعليم قبل المدرسي

 التوعية وحشد الدعم لتطوير التعليم قبل المدرسي تشجيع المبادرات المثلى للنھوض بالتعليم قبلالمدرسي

والمشورة الفنية إلعداد سياسات وطنية لمرحلة
التعليم قبل المدرسي وخطط تنفيذھا وآليات تقييمھا.
 تنظيم أيام دراسية وطنية حول تطوير التعليم قبلالمدرسي بمشاركة الفاعلين الحكوميين وغير
الحكوميين.
 تنظيم أيام مفتوحة في رياض نموذجية للتعليم قبلالمدرسي.
 منح جوائز  /دعم مالي ألفضل المبادراتوالممارسات الجيدة التي تنفذھا جمعيات المجتمع
المدني لتطوير التعليم قبل المدرسي.

ï6Š‡¾a@ÝjÓ@áîÜÈnÛa@À@ñ†ì§aë@paŠ‡ÔÛa@õbäi@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
إن من أكبر المعيقات التي يواجھھا التعليم قبل المدرسي ،العجز الكبير على مستوى تطوير
بيئة ال َّتعلُّم والنقص الحاد في المواد التعليمية ،فض ً
ال عن ضعف مستوى تأھيل العامالت في
رياض األطفال واالفتقار إلى منشطين متعددي االختصاصات ومربين مؤھلين .وألجل ذلك
سيتركز العمل ضمن مجال التدخل ھذا على تنفيذ األنشطة الھادفة إلى تعزيز القدرات المھنية
للفاعلين الرئيسيين في مجال التعليم قبل المدرسي )المشرفون التربويون والمخططون ومدربو
المدربين والمربون( ،من خالل إطالعھم على المقاربات واألساليب والتقنيات المالئمة للنھوض
بالتعليم قبل المدرسي وفق مفھوم ال َّتعلُّم بدل التعليم .وتعد "أنشطة التفتح" واحدة من أفضل
المنھجيات التي سيتم التدريب عليھا ،لكونھا تساھم بشكل كبير في التطور الفكري للطفل ،وتنمي
ملكات الخيال واالعتماد على الذات لديه.
كما سيشمل ھذا التكوين طرق تعليم األطفال المعاقين واألطفال في حاالت الطوارئ
)األطفال المرحلون وضحايا الھجرة القسرية( وإعداد واستخدام المواد التعليمية والدعائم الخاصة
بتحفيز التعلّم ،وتوظيف تقانات المعلومات واالتصال لتحسين جودة التعليم قبل المدرسي.

@ @
@ @
@ @
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@ @ÞbÐ þa@áîÜÈm@ñ†ìu@µH¥@Ýuc@åß@Lï6Š‡¾a@ÝjÓ@áîÜÈnÛa@åÇ@µÛëûH¾a@paŠ‡Ó@ZíZÈm@Z@2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -بناء قدرات العاملين في مجال التعليم قبل

 -عقد  9دورات تدريبية وطنية للفاعلين الرئيسيين في

المدرسي

مجال التعليم قبل المدرسي )المخططون ومدربو
المدربين والمربون( ،من خالل إطالعھم على
المقاربات واألساليب والتقنيات المالئمة للنھوض
بالتعليم قبل المدرسي وتجويده
 عقد  6أوراش عمل حول إعداد برامج ومواد تعليميةللتعليم قبل المدرسي
 تقديم الدعم من أجل إعداد أدلة وكتيبات مرجعيةخاصة بالتعليم قبل المدرسي

 توفير المواد التعليمية والوثائق المرجعية الخاصةبالتعليم قبل المدرسي

 ترجمة ونشر كتاب مرجعي حول أسس التربية قبلالمدرسية
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@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïßý6⁄a@bèİî«@À@òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@òãbØß@ZíZÈmë@Ýî–þa@áîÜÈnÛa@wßa‹i@‹íìİm@Êë‹“ß@M4
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
على غرار العديد من البيانات واإلعالنات الصادرة في السنوات األخيرة عن القمم اإلسالمية
والمؤتمرات الوزارية اإلسالمية المتخصّصة ،جاء اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية الصادر
عن المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة )المدينة المنورة ،يناير  (2014ليجدّد التزام دول العالم
اإلسالمي بصون حقوق شعوبھا الثقافية وتنوّ عھا الثقافي كشرط ال غنى عنه للحوار المتكافئ
والتعايش السلمي بين الشعوب ،وليؤكد ّ
حق ك ّل شخص في تربية أساسية تؤمّن له تلقي المبادئ
األخالقية والقيمية التي تكوّ ن ھويته الثقافية ،وحق كل مسلم في الحصول على فرص تعلم اللغة
العربية التي ھي لغة القرآن الكريم لممارسة شعائره الدينية والوصول إلى مصادر المعرفة
اإلسالمية .وحيث إن اإليسيسكو ھي الجھة الرئيسة الموكول إليھا التعريف بھذا اإلعالن ومتابعة
تنفيذ مضامينه ،فإنھا ستواصل في خطة عملھا الجديدة للسنوات الثالث  2018-2016ومن خالل
مشروعھا لتطوير برامج التعليم األصيل وتعزيز مكانة اللغة العربية في محيطھا اإلسالمي جھودَھا
من أجل االرتقاء بمكانة التربية األصيلة في المنظومة التربوية الحديثة وتأھيلھا للنھوض
بأدوارھا في التنمية المجتمعية للدول األعضاء وللمسلمين خارج العالم اإلسالمي ،وفي تكريس
مبادئ العيش المشترك وترسيخ قيم اإلسالم الداعية إلى اإلحسان والرحمة والتعارف والتعاون.
وتؤكد اإليسيسكو من خالل ھذا المشروع ،وفي ظل التحوالت المصيرية التي تشھدھا أجزاء
واسعة من العالم اإلسالمي ،والمخاطر الداخلية والخارجية التي تھدّد وحدته وأمنه وسالمته
واستقرار مجتمعاته مع استشراء آفة الغلوّ والعصبية المذھبية ،على الدور الجوھري الذي تنھض به
مؤسسات التربية األصيلة والتعليم العربي من روضات ومدارس قرآنية وكتاتيب وخالوى ومحاضر
ومدارس عربية إسالمية في ترسيخ قيم المحبة والتعاون والرأفة والتسامح والبذل واإلخالص في
نفوس الناشئة منذ نعومة أظفارھم ،وفي تأمين تربية تراعي المبادئ المشتركة بين األفراد في إطار
مجموعة ثقافية معينة وتحترم حقوق اآلخرين وخصوصية الثقافات األخرى .ووعيا ً بالدور المھ ّم
الذي تضطلع به اللغات في تأصيل الھُوية الحضارية لألفراد واألمم وفي فتح قنوات التواصل
والحوار مع اآلخر في ظل التزام المجتمع الدولي بالتنوع اللغوي وتعدد اللغات ،كما جاء في وثيقة
اليونسكو عن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع بالمجال السيبرني ) (2003ووثيقة
اإليسيسكو بشأن اإلعالن اإلسالمي حول التنوع الثقافي ) ،(2004فستعمل المنظمة على بلورة
برامج عملية مستديمة من شأنھا االرتقا ُء بمكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية ،وتفعيل أدوارھا
التربوية والثقافية والحضارية وخاصّة في محيطھا اإلسالمي الحاضن.

@ @
@ @
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Z@Òa‡çþa
 تعزيز األدوار التربوية والثقافية التي تنھض بھا مؤسسات التعليم األصيل إسھاما ً في بناءمجتمعات إسالمية قائمة على التعايش والسالم.
 إضفاء مزيد من الفعالية على برامج التعليم األصيل ومناھج التعليم العربي في المحيطاإلسالمي الحاضن وربطھا بقضايا العصر وبخطط التنمية الوطنية.
 تحقيق استجابة نوعية للطلب الكثيف والمتزايد على تعلم اللغة العربية في الدول األعضاءالناطقة بلغات أخرى وبين المسلمين خارج العالم اإلسالمي.
 تفعيل األدوار الحضارية المنشودة من التربية األصيلة واللغة العربية في بناء حوارمتكافئ مع اآلخر.

@Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 المناھج الوطنية والمحلية والمواد والوسائل التعليمية في مجاالت التعليم القرآني والتربيةاإلسالمية واللغة العربية للناطقين بغيرھا.
 التأھيل التربوي لألطر العاملة في مجال التعليم األصيل. -اإلحصاء الميداني وجمع المعطيات وتوفير المرجعيات االستراتيجية ذات الصلة بالتعليم األصيل.

@ @@Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
المنظمات والھيئات العربية واإلسالمية ذات االھتمام المشترك ،أقسام التعليم العربي
اإلسالمي في وزارات التربية والتعليم في الدول األعضاء ،وزارات الشؤون اإلسالمية في الدول
األعضاء ،مؤسسات التمويل العربية واإلسالمية ،المراكز والمؤسسات اإلسالمية خارج العالم
اإلسالمي ،أقسام اللغة العربية في الجامعات المھتمة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا.

@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 1.800.000دوالر أمريكي

@ïãe‹ÔÛa@ áîÜÈnÛa@ pübª@ À@ òČîàîÜÈnÛa@ Ýöb6ìÛaë@ †Čaì¾aë òîÜhaë@ òîä ìÛa@ wçbä¾a@ Z@ Þëþa@ Ý‚‡nÛa@ Þbª
@ @Nbç'Ìi@µÔ bäÜÛ@òîi‹ÈÛa@òÌÜÛaë@òîßý6⁄a@òîiÛaë
في ظل ما تشھده الكثير من دول العالم اإلسالمي من إقبال متزايد على التعليم العربي
اإلسالمي رديفا ً للتعليم النظامي الرسميّ ،وما صاحب ذلك من حاجة ملحّة في مؤسّسات ھذا التعليم
إلى التزود بالمناھج والموا ّد والوسائل التعليمية دونما التزام في الغالب بالمواصفات العلمية والتربوية
والفنية التي ينبغي أن تكون في ھذه المناھج والموا ّد والوسائل ،فإنّ تدخل اإليسيسكو سيتركز على
تحسين جودة ھذه المنتجات التربوية من خالل توطين الخبرات الالزمة إلعداد المناھج الوطنية
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والكتب المدرسية المحلية على أسس تربوية وثقافية قويمة تيسّر لل ّدارسين تعلم القرآن الكريم والتربية
اإلسالمية واللغة العربية للناطقين بغيرھا اعتماداً على موا َّد ووسائ َل تعبّر عن واقعھم الثقافي
واالجتماعيّ ووفق رؤية ثاقبة لمسارات التعلم وأھدافه .ومن شأن ھذا التوجّ ه أن يسھم في ترسيخ
المعارف والقيم والمھارات المرجوّ ة من ھذه الموا ّد في أذھان المتعلمين وضمائرھم وممارساتھم وفي
خدمة السلم االجتماعي وتقوية عوامل العيش المشترك بين مختلف مكوّ نات المجتمع الدينية والعرقية.
وفي ھذا اإلطار ،ستعمل المنظمة على استثمار ما ألفت في السنوات األخيرة من أدلة استرشادية
حول إعداد المواد التعليمية والمناھج والكتب المدرسية في مجاالت التعليم القرآني والتربية اإلسالمية
واللغة العربية للناطقين بغيرھا ،وذلك من خالل تنظيم دورات وأوراش عمل وطنية وإقليمية وإيفاد
خبراء لتقديم المشورة الفنية وإيناس معدّي المناھج ومؤلفي الكتب المدرسية في المجاالت المذكورة
بأوجه استثمار ھذه األدلة ،ولإلسھام في تطوير ما تم تأليفه من مناھج وكتب تعليمية ،وتعديل ما قد
يكون خالط مضامينھا من شوائب فكرية قد تستغلھا التيارات المتشدّدة لإليقاع بالناشئة والشباب
المتحمّسين في َش َرك الغلوّ واإلرھاب ،والتشجيع على تحويل مضامين المقررات الورقية إلى
مضامين رقمية تفاعلية تزيد دافعية الطالب وإقبالھم على دراسة ھذه الموا ّد .كما ستواصل اإليسيسكو
إصدار المزيد من األدلة والدراسات ذات العالقة بقضايا المنھاج والكتاب المدرسي وتحديث الوسائل
التعليمية واستثمار ما يستجد من تكنولوجيات في مجالي المعلومات واالتصال ،وتقديم الدعم
للمؤسسات المتخصصة إلصدار الكتب التعليمية الحديثة والموارد الرقمية التربوية وإنشاء المواقع
اإللكترونية وإتاحة الموارد المفتوحة على األنترنيت.

@pübª@À@ïßý6⁄a@jbÈÛa@xŠb‚@µàÜH¾a@pbH6ûßë@õb›Çþa@Þë‡Ûa@paŠ‡Ó@òîàäm@Z1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@òîiÛaë@ ïãe‹ÔÛa@ áîÜÈnÛa@ †aì¾@ µîàÓ‹Ûa@ ‹“äÛaë@ xbnã⁄aë@ ï6Š‡¾a@ ÑîÛdnÛa
@ @@Nbç'Ìi@µÔ bäÜÛ@òîi‹ÈÛa@òÌÜÛaë@òîßý6⁄a
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 توفير األطر التربوية الوطنية المؤھلة لتصميمالمناھج وتأليف مقررات التعليم األصيل واإلنتاج
الرقمي لمحتوياتھا ونشره.

 عقد  6أوراش عمل واجتماعات خبراء لفائدة معدّيمناھج التعليم األصيل ومقرراته في الدول األعضاء
وفي دول المسلمين خارج العالم اإلسالمي.

 تقديم المشورة الفنية للجان التأليف المدرسيلتمكينھا من مراجعة مقررات التعليم األصيل
وتطويرھا لھا عبر الخبراء الموفدين من
اإليسيسكو.

 إيفاد خبراء متخصصين إلى  6دول أعضاء لتقديمالمشورة الفنية للجان تأليف مقررات التعليم
األصيل فيھا.

 توفير المقررات والدراسات واألدلة ذات الصلةبتطوير التعليم األصيل.

 تأليف وطباعة ثالث ) (3وثائق مرجعية حولتطوير التعليم األصيل)دراسة أكاديمية ودليالن
منھجيان( ودعم طباعة ثالثة ) (3مقررات للتعليم
األصيل تم تأليفھا في الدول األعضاء.
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õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -التشجيع على إنتاج المحتوى الرقمي في مجاالت

 -تقديم الدعم لثالث دول أعضاء أو مؤسّسات

التعليم األصيل ونشره وإتاحته على شبكة
األنترنيت.

إسالمية تربوية خارج العالم اإلسالمي لتطوير
مواد تعليمية رقمية لتدريس مواد التعليم األصيل.

NÝî–þa@áîÜÈnÛa@Þbª@À@òÜßbÈÛa@‹ ÿÛ@ðìiÛa@ÝîçdnÛa@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
في ظل "اإلعفاء السلبي" لغالبية األطر التربوية العاملة في مجال التعليم األصيل في كثير
من الدول األعضاء وفي ج ّل مؤسسات المسلمين التربوية خارج العالم اإلسالمي من الخضوع
لمعايير التكوين واالنتداب والتأھيل والتدريب والتقييم المعتمدة في التعليم النظامي الرسمي ،تبرز
والمكونين التربويين والمدرّ سين العاملين في ھذا الحقل التربوي
فئات الموجّ ھين والمفتشين
ّ
ْ
الحلقة األضعف في مكوّ نات األداء العا ّم لھذه المؤسسات .وھو ما انعكس سلبا على
باعتبارھا
جودة الخ ِْدمات التربوية التي تقدّمھا لطالبھا ،وأصاب برامج العديد منھا بالعقم ومخرجاتھا
بالضعف الفادح ،وأسھم طوال السنوات والعقود في تھميش دورھا كرافد تربويّ يمكن أن يعاضد
الجھود التنموية الوطنية .وإسھاما ً من المنظمة في االرتقاء بالكفاءة التربوية لألطر العاملة في
ھذا المجال وفي تفعيل دورھا التربوي والحضاري والتنموي ،فستعمل بالتعاون مع الھيئات
والمنظمات المھتمة بالتعليم اإلسالمي وبنشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرھا ومؤسسات
التمويل اإلسالمية على إيالء التدريب الدوريّ والتأھيل المستمرّ لألطر التربوية المختصة
وخاصة القيادية منھا عناية خاصة من أجل إكسابھا مھارات التوجيه التربوي والتقييم والتخطيط
والتكوين والتدريس الفعّال ،والتركيز في ذلك ومن خالل األوراش والدورات التدريبية المكثفة أو
برامج التكوين في مراكزھا التربوية المتخصّصة في تشاد وجزر القمر وموريتانيا على
المقاربات التعليمية الحديثة التي تعنى بتنمية المھارات وبناء كفايات المتعلم في مجتمع المعرفة
المنشود وعلى االرتقاء بقدرات األطر التربوية في مجال استخدام الوسائط الرقمية التربوية
وإنتاجھا .كما ستواصل المنظمة تطوير برامج التكوين والتأھيل في مراكزھا التربوية في تشاد
وجزر القمر وموريتانيا في مسعً ى منھا إلى جعلھا مراكز نموذجية في مجال التعليم العربي
واألصلي ،وتعمل بالتعاون مع شركائھا األكاديميين على افتتاح وتسيير المزيد من المراكز
التربوية المتخصّصة في التعليم العربي اإلسالمي في الدول األعضاء وغير األعضاء ،وتقديم
الدعم لمراكز تدريب معلمي اللغة العربية التابعة للمسلمين خارج العالم اإلسالمي.

@ @
@ @
@ @
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@áènj×aìß@ÕîÔ¥ë@Ýî–þa@áîÜÈnÛa@Þbª@À@òÜßbÈÛa@‹ ÿÛ@òíìiÛa@ñõbÐØÛbi@õbÔmŠüa@Z@2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @NòîàîÜÈnÛa@bîuìÛìäØnÛa@åß@áèm†bÐn6aë@òíìiÛa@pa‡vnHàÜÛ@òîÜàÈÛaë@òí‹ÄäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 توفير القيادات التربوية الوطنية المؤھلة لإلشرافعلى برامج التعليم األصيل وتخطيطھا وتقييمھا
وتوجيه المدرسين وتكوينھم.

 عقد  18ورشة واجتماعا ودورة تدريبية لفائدةالمسؤولين اإلداريين والموجھين التربويين
والمدرسين لتطوير طرائق التعليم األصيل في
الدول األعضاء وفي دول المسلمين خارج العالم
اإلسالمي؛

 تطوير برامج المراكز التربوية المتخصصةوافتتاح وتسيير المزيد منھا.

 تنفيذ  4برامج تكوينية وتعليمية سنويا في المركزالتربوي اإلقليمي لإليسيسكو في تشاد لفائدة األطر
اإلدارية والتربوية العاملة في مجال التعليم
العربي؛
ي للقيادات اإلداريّة
 تنفيذ برنامج تعليمي سنو ّوالسياسية واالجتماعية في جمھورية القمر
المتحدة؛
 تنفيذ  4برامج تكوينية وتعليمية سنويا في مركزاإليسيسكو التربوي اإلقليمي لتطوير التعليم
األصلي في موريتانيا لفائدة األطر العاملة في
مجال التعليم األصلي؛
 افتتاح  3مراكز تربوية جديدة في الدول األعضاءوخارج العالم اإلسالمي متخصصة في التكوين
التربوي ألطر التعليم األصيل.

@òÜ—Ûa@ paˆ@ òîvîma6üa@ pbîÈu‹¾a@ 'Ïìmë@ pbîİÈ¾a@ É»ë@ ïãa‡î¾a@ õb—y⁄a@ Z@ sÛbrÛa@ Ý‚‡nÛa@ Þbª
NÝî–þa@áîÜÈnÛbi
في إطار تطوير آليات عمل اإليسيسكو في قطاع التعليم األصيل ،وسعيا ً إلى استشراف
اآلفاق المستقبلية لھذا القطاع وإضفاء المزيد من النجاعة على برامجھا ومشاريعھا ذات الصلة من
خالل المواكبة المستمرة ألوضاع التعليم األصيل في الدول األعضاء وما يشھده من تطورات أو ما
يعانيه من إشكاليات ،فستعمل المنظمة على توفير الدعم لبرامج اإلحصاء والمسح الميداني
لمؤسسات التعليم األصيل في الدول األعضاء ،وعلى توفير التدريب المناسب لألطر التربوية
المعنيّة إلكسابھم مھارات اإلحصاء الميداني لمؤسسات ھذا القطاع وجمع المعطيات عن برامجه
وأطره ومناھجه واإلشكاليات والتحديات التي تواجھه ،وھو ما سيتيح في مرحلة الحقة تكوين
قاعدة مرجعية من المعطيات والبيانات الشاملة عن أوضاع التعليم اإلسالمي وتعليم اللغة العربية
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للناطقين بغيرھا في الدول األعضاء الناطقة بلغات أخرى ،تستفيد منھا اإليسيسكو والدول األعضاء
نفسھا في رسم سياساتھا وصياغة خططھا وبرامجھا في ھذا المجال .وستتيح المعطيات المستقاة
من جھات االختصاص الرسمية في الدول األعضاء لإليسيسكو اإلعداد العلمي والمنھجي الجيّد
للتدريب التربوي وللمشورات الفنية التي تقدمھا لھذه الدول ،كما تتيح لھا استثمارھا في الدراسات
والتقارير التي تصدرھا عن أوضاع التعليم األصيل وآفاق تطويره في الدول األعضاء ،وھو ما
سيم ّكن من توفير مواد مرجعيّة موثوقة لفائدة الباحثين والخبراء العاملين في مجال التعليم
اإلسالمي وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا .وستعمل المنظمة في ھذا اإلطار على إعداد دراسة
استراتيجية الھدف منھا م ّد الجسور بين مؤسسات التعليم األصيل ومؤسسات التعليم العصري
واقتراح األطر التنظيمية المناسبة لتيسير ترابط المنظومتين وإتاحة فرص العبور والتنقل بينھما
لطالب المنظومتيْن.

@éªa‹i@‹íìİmë@Ýî–þa@áîÜÈnÛa@uý–g@ÉíŠb“¾@ïàÜÈÛa@ÁîİƒnÛa@óÜÇ@ñŠ‡ÔÛa@òîàäm@Z@3@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @@NÊbİÔÛa@a‰ç@pbubînybië@émbí‡¥ë@ÉÓaìÛa@pbîİÈ·@òÔîÓ‡Ûa@òÏ‹È¾a@åß@bÓýİãa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -تأھيل مسؤولين عن قطاع التعليم األصيل في

 -تنظيم ورشة عمل إقليمية للمسؤولين وخبراء

الدول األعضاء في مجال اإلحصاء وجمع
المعلومات الميدانية ومعالجتھا وتحليلھا
واستثمارھا.

التعليم األصيل حول المقاربات الحديثة في
اإلحصاء وجمع المعطيات ومعالجتھا وتحليلھا
واستثمارھا.

 توفير إحصائيات حديثة ومعطيات رسمية مستقاةمن جھات االختصاص التربوي في الدول
األعضاء عن مؤسسات التعليم األصيل وأطرھا
وبرامجھا ومناھجھا.

 إعداد استبانات عن مؤسسات التعليم األصيلوأطرھا وبرامجھا ومناھجھا وتوزيعھا على
جھات االختصاص في الدول األعضاء.
 تقديم الدعم لثالث  3دول أعضاء للقيام بمسحميداني لمؤسسات التعليم األصيل وتقييم برامجھا.

 إعداد تقارير ودراسات استراتيجية واستشرافيةلتطوير التعليم األصيل وم ّد الجسور بين مؤسساته
ومؤسّسات التعليم العصري.

 إعداد دراسة استراتيجية حول الترابط بينمؤسسات التعليم األصيل ومؤسسات التعليم
العصري.
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@ @@@@@@@@@@@òîiÛa@òß‡‚@À@püb—müaë@pbßìÜÈ¾a@bîuìÛìäØm@Êë‹“ß@M5
Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
مع بداية األلفية الثالثة ،تسارعت بشكل الف ٍ
ت وتير ُة االبتكارات في مجال المعلومات
واالتصال .وسرعان ما َغدَت الحواسيب الشخصيّة والھواتف المحمولة مِن أكثر المن َتجات
اإللكترونيّة رواجا ً وتأثيراً في عادات الناس اليوميّة وأنشطتھم المھنيّة والدراسيّة واالجتماعيّة.
وھو ما أدّى في الدول ذات ال َّسبْق التكنولوجيّ بشكل خاصّ إلى تحقيق نقلة نوعيّة فريدة في أنشطة
األفراد والمؤسّسات والھياكل الحكوميّة من النمط التقليدي المبنيّ على قواعد ماديّة وعلى عالقات
َ
بمعطيات المكان والزمان إلى أنماطٍ جديدة الماديّة تقوم باألساس على
عمل وإنتاج محكوم ٍة
المعرفة منطلقا ً وسبيالً إلى التطوير والتنمية .ولم يكد مفھوم مجتمع المعرفة يجد طريقه إلى
العقول والمنتدَ يات والبرامج واالستراتيجيّات وخطط التنمية الوطنيّة حتى أدركته وتجاوزته مفاھي ُم
جديدة ّ
الرقمي" و"الحكومة اإللكترون ّية" و"المدرسة
أدق وأخصّ مِن َقبِيل "مجتمع المعرفة
ّ
الذك ّية" و"الناشئة الرقم ّية .."Digital Nativesالخ.
وفي ظل التطوّ رات الھائلة التي يشھدھا قطاع المعلومات واالتصال بنسق حثي ٍ
ث ال يكاد
ُجارى ويصعب معه التكھّن بالمآالت التي سيصير إليھا ھذا القطا ُع في العشريّة القادمة ،يبرز
ي َ
تستوعب في دول السَّ بْق
مجال التربية والتعليم كأحد المجاالت الرئيسة التي استطاعت أن
َ
ت المرنة التي توفرُھا تكنولوجيات المعلومات واالتصال من أجل
الفرص واآلليا ِ
التكنولوجيّ
َ
تحقيق تقدُّم سريع على طريق االستجابة لمتطلبات األھداف اإلنمائية لأللفيّة الثالثة .وحتى ال تظ ّل
الدو ُل النامية ومنھا دو ُل العالم اإلسالميّ على ھامش العصر الرقميّ الجديد ،فقد أ ّكد "إعالن
المبادئ لبناء مجتمع المعلومات :تحدٍّ عالمي لأللفية الجديدة" الصّادر عن القمّة العالميّة لمجتمع
المعلومات التي انعقدت في مرحلتيْن )جنيف  ،2003تونس  (2005أنّ "تحقيق طموح البلدان
النامية ،والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة تحوّ ل ،إلى التمتع بالعضويّة الكاملة في مجتمع
المعلومات ،واالندماج اإليجابيّ في اقتصاد المعرفة ،يعتمد إلى ح ٍّد كبير على زيادة بناء القدرات
في مجاالت التعليم والمعرفة التكنولوج ّية والنفاذ إلى المعلومات ،وھي جميعا ً من العوامل
الرئيسية في تحديد درجة التنمية والقدرة على المنافسة".
ومواكبة لھذه التطورات ،وحرصا ً على تسريع وتيرة التحاق الدول األعضاء في اإليسيسكو
بالثورة الرقميّة والمشاركة في صناعتھا وتحقيق االستفادة المُثلى من الفرص الھائلة التي توفّرھا
ھذه التكنولوجيا في مجاالت التربية والتعليم بشكل خاصّ وفي مجاالت التنمية بشكل عا ّم ،وفي
إطار التوجّ ھات والرؤى التي عبّرت عنھا اإليسيسكو في "استراتيجية تطوير تقانات المعلومات
واالتصال في العالم اإلسالمي" ،يأتي اختيار مشروع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة
خبْرات الفنيّة لھا من أجل
التربية لدعم جھود الدول األعضاء في ھذا المجال ،واإلسھام في توفير ال ِ
التوظيف األمثل لتكنولوجيات المعلومات واالتصال في االرتقاء بجودة الخ ِْدمات التربويّة وتعميمِھا
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على الجميع تحقيقاً لمبدأيْ المساواة واإلنصاف ،وتعزيز اإلنتاج الوطني في الدول األعضاء
للمحتويات المعرفيّة الرقميّة المعبّرة عن خصوصياتھا الثقافية.

@Z@Òa‡çþa
 مساعدة جھات االختصاص التربوي في الدول األعضاء على وضع أو تطوير سياساتإدماجية لتكنولوجيات المعلومات واالتصال في منظوماتھا التربوية والتعليمية.
 تقليص الھوّ ة الرقمية الفاصلة بين الدول األعضاء والدول المتقدمة في مجال استخدامالتكنولوجيا التعليمية.
 تفعيل األدوار الحاسمة التي يمكن أن تنھض بھا تقنيات المعلومات واالتصال في تحقيقتعميم التعليم وجودته في الدول األعضاء وفي جھود محاربة األمية وتحقيق اإلنصاف في
التعليم بين الجنسيْن وبين مختلف شرائح المجتمع وفئاته وفي التربية على الحوار والسالم.
 بناء قدرات الدول األعضاء في مجال اإلنتاج المحلي للمحتوى الرقميّ التربوي والعلميالمنشور بلغات الشعوب اإلسالمية وباللغات العالمية األخرى.

@Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 السياسات الوطنية في مجال التكنولوجيا التعليمية. التأھيل الرقمي للمنظومة التربوية. -المحتوى الرقمي التربوي.

@ @@Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
المنظمات والھيئات العربية واإلسالمية والدولية المھتمة بقضايا التكنولوجيا التربوية،
والمؤسسات المتخصصة في تكنولوجيات المعلومات واالتصال كشركة التعليم والتدريب عن بعد
 DLTوالمبادرة الدولية للمدارس والجماعات اإللكترونية  ،GESCIووزارات التربية والتعليم في
الدول األعضاء ،واتحاد جامعات العالم اإلسالمي والجامعات االفتراضية والمكتبات اإللكترونية
داخل العالم اإلسالمي وخارجه ،والھيئات الوطنية المسؤولة عن قطاع تكنولوجيات المعلومات
واالتصال في الدول األعضاء.

@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 600.000دوالر أمريكي

@ @NòîàîÜÈnÛa@bîuìÛìäØnÛa@Þbª@À@òîä ìÛa@pb6bîHÛa@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
سعيا ً إلى مساعدة جھات االختصاص التربويّ في الدول األعضاء على التحرّ ك العاجل
َو ْفق خطط مدروسة للتقليص من الھوّ ة الرقمية التي تفصلھا عن الدّول المتقدّمة في مجال التربية
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والتعليم ،سيتركز العمل ضمن مجال التدخل ھذا على تعميق الوعي لدى واضعي السياسات
تشاركي في بلورة رؤية تطويرية حديثة
التربويّة في الدول األعضاء بضرورة اعتماد نھج
ّ
لقطاع التربية والتعليم يشارك في صياغتھا كبا ُر مسؤولي قطاع المعلومات واالتصال والخبرا ُء
المختصون في ھذا المجال ،وتدفع با ّتجاه التھيئة التدريجيّة الموصولة للبنية االتصالية التحتيّة
ّ
وتوسعة التغطية بشبكة األنترنيت لتشمل مختلف المناطق .وھو ما من شأنه أن ُيتيح للجميع دونما
َ
النفاذ إلى المعلومات والمعارف َوفق مبدإ اإلنصاف والمساواة الذي يمثل إحدى ركائز
استثناء
مجتمع المعرفة المنشود .كما ستتر ّكز جھود اإليسيسكو ،من خالل االجتماعات والحلقات الدراسيّة
ّ
المخططين والمسؤولين التربويين ،ومن خالل الوثائق المرجعية واإلرشادية
التي ستعقدھا لفائدة
التي ستع ّدھا ،على الدفع باتجاه تب ّني سياسا ٍ
صة منھا
ت إدماجية للتكنولوجيات المحمولة وبخا ّ
ومرن ّ
يعزز
ِس
الھواتف الذكية والحواسيب ْ
ٍ
اللوحيّة في أنظمة التعليم والتعلم ،لتأمين تعليم سل ٍ
الطا َب َع التشاركيّ في العملية التعليمية ويحرّر طاقات اإلبداع الكامنة لدى الطالب والمدرِّ سين في
آن معاً ،وتقوم فيه تكنولوجيا المعلومات واالتصال بدور تكميليّ معاضِ ٍد ألنظمة التعلم الحضورية.
ٍ
وستخصص اإليسيسكو أيضا ً جزءاً من برامجھا لتوعية المسؤولين التربويين بضرورة وضع
وتنظيمي للتعليم اإللكتروني وھيئة رقابة واعتماد وطنية تتكفل بوضع القواعد
قانوني
إطار
ّ
ّ
ُ
الحفاظ على جودة موادّه وبرامجه ،إلى جانب تنظيم حمالت توعية
والمعايير التي من شأنھا
إعالميّة ومدرسيّة لترشيد استعمال الوسائل التكنولوجية وبخاصّة منھا المرتبطة بشبكة األنترنيت
ً
حماية للطالب وبخاصة األطفا َل منھم من جرائم األنترنيت والمواقع اإلباحيّة أو
والھاتف الجوّ ال،
المروّ جة للتطرّ ف ومشاعر الكراھية وللعنف الطائفيّ أو العرقيّ أو الدينيّ .

@ @NòíìiÛa@pbßìÄä¾aë@pb6bîHÛa@À@Þb—müaë@pbßìÜÈ¾a@bîuìÛìäØm@wß†@ZíZÈm@Z@1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 دعم التأطير التنظيمي والقانوني للجھودوالمبادرات الوطنية في مجال التكنولوجيا التعليمية.

 -عقد ملتقى تشاوري بين المسؤولين التربويين

 توفير الخبرة والوثائق المرجعيّة ال ُمعِينة لوضعسياسة إدماجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في
المنظومة التربوية الرسمية.
 نشر السياسات والممارسات الناجحة في الدولاألعضاء في مجال التعليم االفتراضي.

ومسؤولي قطاعات المعلومات واالتصال لبلورة
رؤية تطويريّة حديثة لقطاع التربية والتعليم
ومناقشة اإلطار القانوني والتنظيمي للتعليم
اإللكتروني.
 إيفاد خبراء إلى  3دول أعضاء لتقديم الخبرةوالمساعدة على وضع سياسة إدماجية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصال في المنظومة التربوية.
 إصدار دراسة ودليل إرشادي لواضعي السياساتحول التكنولوجيا التعليمية.

@ @
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òíìiÛa@òßìÄäàÜÛ@ïàÓ‹Ûa@ÝîçdnÛa@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
سعيا ً إلى تعزيز استفادة الطالب والمدرّ سين والباحثين والمؤسّسات التربويّة والجامعيّة في
المتنوعة التي أصبحت تو ّفرھا التكنولوج ّيات الجديدة تيسيرا ً
الدول األعضاء من الخِدْ مات
ّ
وتعميما ً وتجويداً ألنشطة التعلم والتكوين والتدريب والنشر وتخزين المعلومات ومعالجتھا
الحو َسبة السّ حابيّة  ،Cloud Computingوالخ ِْدمات
ْ
وإنتاج المعارف وترويجھا ،كتكنولوجيا
التعليمية والتكوينية المُسْ داة عن بعد والتي اصْ ُ
طلِح على تسميتھا "بنظم الدروس الشاملة المتاحة
على شبكة األنترنيت" أو "المساقات األكاديمية المفتوحة عبر األنترنيت" Massive Open
 ،Online Courses –MOOCsوالموارد التعليمية المفتوحة Open Educational ،Resources OERsفسيتركز العمل ضمن مجال التدخل ھذا وبالتعاون مع مركز التخطيط
والمعلومات والتوثيق في اإليسيسكو على تنفيذ األنشطة الھادفة إلى التدريب على طرائق االستفادة
من ھذه الخِدْ مات في تدريس الموادّ التعليمية إلى جانب استثمارھا في برامج محو األم ّية وتعليم
الكبار ،وتشجيع المشاريع النموذج ّية للمدرسة الذك ّية القائمة على التعلم التفاعلي بالوسائل
اللوحيّ الجامع للمقرَّ رات بدل الكتب المدرسيّة الورقيّة المتعدّدة والسبّورة
المحمولة كالحاسوب ْ
اإللكترونية الذكيّة بديال للسبورة الكالسيكية ،ودعم المبادرات والجھود الھادفة إلى الدفع باتجاه
أتمتة  Automationأنظمة المتابعة والتقييم التربو ّي ْين بما يساعد على الحصول بجھد وتكلفة
أقلّيْن وفي وق ٍ
نتائج تقييميّة لمختلف العمليّات التربوية ،ويتيح مواكبة مستمرّ ًة لسيْر
أسرع على
ت
َ
َ
المنظومة التربوية ،كما سيتم توفير المشورة الفنية لتشجيع إنشاء الجامعات االفتراضية وتفعيل
دورھا كقاطرة تقود الجھود والتجارب الوطنية في مجال التعليم عن بعد.

@ @@NòîàîÜÈnÛa@bîuìÛìäØnÛa@Þbª@À@òí‹“jÛa@†Šaì¾a@åíìØmë@xbČîàÓŠ@áîÜÈnÛa@òàÄãc@Ýîçdm@@Z@2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -بناء القدرات في مجال استخدام الخ ِْدمات المتنوّ عة

 -تنظيم دورات تدريبية حول استخدام الخ ِْدمات

لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في تدريس المواد
التعليمية.

المتنوّ عة التي توفرھا تكنولوجيا المعلومات
واالتصال في تدريس المواد التعليمية.

 تشجيع المشاريع النموذجية للمدرسة الذكيةوالجامعات االفتراضية.

 تقديم الدعم المادي والفني لتشجيع إحداث قاعاتدراسيّة نموذجية للتعليم التفاعلي في إطار المدرسة
الذكيّة وإنشاء الجامعات االفتراضية.
 إسناد جائزة سنوية إلى إحدى المؤسّسات الجامعيةأو التربوية ذات اإلنجازات المتميّزة في مجال دمج
التكنولوجيا في التعليم والتربية والبحث العلمي.
 تنظيم "أسبوع لألنترنيت" متنقّل عبر المؤسساتالتربوية للتوعية وترشيد استعمال الوسائل
التكنولوجية ألغراض تربوية.
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@ðìiÛa@ïàÓ‹Ûa@ôìnha@Z@sÛbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
ما يزال حضور لغات الشعوب اإلسالمية ومنھا اللغة العربيّة على شبكة األنترنيت وسوق
البرمجيّات والتطبيقات اإللكترونية ضعيفا ً إذا ما قورن بحضور بقية اللغات العالميّة وخاصّة منھا
الغياب في الموضوعات
اإلنجليزية والصينية واإلسبانية .وتشتد وطأة ھذا الضعف فيكاد يضاھي
َ
والقضايا التربوية والعلمية والثقافية .وھو ما يكشف عن بط ٍء شديد في ج ّل دول العالم اإلسالمي في
مواكبة حركة اإلنتاج الرقمي التي تشھدھا الدول الرّائدة تكنولوج ّيا ً ومعرف ّيا ً .وإسھاما ً من اإليسيسكو
في إضفاء الحيو ّية المطلوبة على قطاع اإلنتاج الرقمي في الدول األعضاء ،فسيت ّم ضمن مجال
ُ
الرقمي الذي
الصدْ ع
تنفيذ برامج الدّعم وبناء القدرات لإلسھام في الحدّ من اتساع
التدخل ھذا
ّ
َّ
يفصلھا عن الدول الرائدة في ھذا المجال ،والتشجي ُع على االستثمار في مجال التطبيقات
اإللكترونية ذات المضامين التربوية المصطبغة بقيم الثقافة اإلسالمية وال ُم َعدّة للنشر على األجھزة
اللوحية التي تيسّر للطالب ما يمكن
المحمولة سواء تعلق األمر بالھواتف النقالة أو الحواسيب ْ
المنجزة في دول العالم
تسميته بالتعليم المكيَّف ،ودعمُ مجال النشر اإللكتروني للوثائق العلمية
َ
اإلسالمي من أطروحا ٍ
ت جامعية ورسائ َل وبحوث ومقاالت أكاديمية متخصصة ،باستخدام الوسائط
ّ
المفتوحة التي تھيئھا البرامج المعلوماتية الحرة كبرنامج "لينوكس"  Linuxمثال ،وتشجي ُع التشبيك
المدرسين والباحثين.
المؤسسات الجامعية أو التربوية أو
اإللكتروني بين
ّ
ّ

@ @Nòîßý6⁄a@òÏbÔrÛa@áîÓ@åÇ@‹ČjÈß@ðìi‹m@ïàÓŠ@ôìn«@xbnãg@áÇ†@Z@3@@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -التشجيع على تحويل مضامين الكتب التعليمية

 -عقد ملتقى تربوي لمسؤولي المناھج ومعدّي المقرَّرات

الورقية إلى مضامين رقمية تفاعلية يت ّم نش ُرھا
على األقراص المد َمجة أو على المواقع
ومِنصّات الخ ِْدمات التربوية الوطنية.

المدرسيّة حول التحويل الرقمي للمناھج والمقررات
المدرسية.

 تشجيع سوق التطبيقات اإللكترونية التربويةالصادرة باللغة العربية ولغات الشعوب
اإلسالمية.
 بناء قدرات األطر التربوية في مجال طرائقتصميم المواد التعليمية الرقمية.

 دعم المكتبات المدرسية على تحويل مضامين الكتبالتعليمية الورقية إلى مضامين رقمية.
 تقديم جوائز ألفضل التطبيقات اإللكترونية ذاتالمضامين التربوية المصطبغة بقيم الثقافة اإلسالمية.
 تنظيم دورات وأوراش عمل لألساتذة وبخاصة في قطاعالتعليم العالي لتدريبھم على طرائق تصميم المواد
التعليمية الرقمية وإتاحتھا على األنترنيت.
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ñ‹–bÈ¾a@òîÛë‡Ûa@bíb›ÔÛa@ò§bÈßë@Ú“¾a@”îÈÛa@ÕîÔ¥@À@lbj“ÜÛ@òíìiÛa@Šaë†þa@ZíZÈm@Êë‹“ß@M@6
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
يجمع الخبراء على أن التربية ھي الرافعة الرئيسة للتنمية المستدامة واألداة المحورية للتأثير
اإليجابي على أنماط سلوك المتعلمين تجاه محيطھم الطبيعي والبشري .ومن ھذا المنطلق ،تضطلع
التربية النظامية وغير النظامية على حد سواء بدور مھم في إكساب الشباب المعارف والمھارات
الالزمة التي تؤھلھم للقيام بأدوار تربوية جديدة ،وتكفل لھم المساھمة الفاعلة في معالجة قضايا
المجتمع المعاصر ،إن على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي ،كحماية البيئة ،وتعزيز الصحة
الحرة ،وتعزيز
الوقائية ،ومحاربة الفساد والرشوة ،وتعزيز التوجه إلى المبادرة االقتصادية
ّ
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،واحترام التنوع الثقافي والديني ،وبناء السلم والعيش المشترك.
وقد جاء اختيار ھذا المشروع ،تأكيداً اللتزام اإليسيسكو بمتابعة ما يدخل في مجاالت
اختصاصھا من القرارات والتوصيات التي تضمّنھا إعالن جدّ ة بشأن تمكين الشباب وتفعيل
أدواره في تحقيق نھضة العالم اإلسالمي ،الصادر عن المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء الشباب
)مدينة جدّة،المملكة العربية السعودية 18-17 ،جمادى األولى 1435ھـ ،الموافق  17و 18مارس
توجھات اإلعالن األممي لأللفية ،من أجل ترسيخ مُثل السلم واالحترام
 ،(2014وتفاعالً مع
ّ
المتبادل والتفاھم بين الشعوب في نفوس الشباب وسلوكه ،وتوصيات التقرير ْين العالمي ْين للشباب
لسنتي  2011و 2013الصادريْن عن مركز التنسيق لألمم المتحدة حول الشباب ،واللذيْن تناوال
ْ
بشكل خاص تأثيرات الھجرة على أدوار الشباب االجتماعية ،كما ت ّم اختيار ھذا المشروع تفاع ً
ال
مع تطلعات شباب دولنا األعضاء اليوم إلى تحمل المسؤولية واالضطالع بدور أكبر في صنع
شركاء حقيقيين في وضع السياسات الوطنية للتنمية ،وفي تنفيذھا وتقييمھا،
القرار ،ليصيروا
َ
وفي بناء السلم االجتماعي داخل أوطانھم وخارجھا.
وسينصبّ العمل ضمن ھذا المشروع خالل األعوام  2018-2016على تحديد األدوار
الجديدة للشباب في مجتمعاتھم وعلى الساحت ْين اإلقليمية والدولية من أجل تحقيق نقلة فعلية من
"العمل لفائدة الشباب" إلى "العمل في شراكة مع الشباب" ،وعلى التوعية بضرورة تعبئة
الشباب للنھوض بھذه األدوار ،والبحث عن حلول لإلشكاليات والعراقيل التي تح ّد من فعالية
مشاركتھم المجتمعية ،وعلى تأھيلھم التأھيل التربوي المناسب لتطلعاتھم وألدوارھم الجديدة في
بناء مجتمعاتھم ،وذلك من خالل اقتراح اآلليات المناسبة لتفعيل ھذه األدوار وإعداد دراسات
متخصصة ودليل توجيھي حول تفعيل األدوار الجديدة للشباب من خالل التربية ،وفسح المجال
للقيادات الشبابية لتقديم التصورات والخطط المناسبة في ھذا الشأن ،وتأكيد المقاربة التشاركية
معھم في برامج التربية والتكوين النظامية وغير النظامية واألنشطة الفنية اإلبداعية والتربية على
المبادرة الحرة وتعزيز روح الرّ يادة واالبتكار.
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وحيث إن أحد األھداف االستراتيجية الثالثة لخطة العمل لألعوام  ،2018-2016ھو :تعبئة
الشباب لدعم العمل اإلسالمي المشترك واإلسھام في تحقيق التنمية المستدامة ،فقد تمت صياغة
النتائج المتوقعة لألنشطة التي تندرج في إطار ھذا المشروع التربوي ،على نحو متكامل ومنسجم
مع نتائج المشاريع التي خصصتھا مديريتا العلوم والثقافة واالتصال للشباب ،بما يسھم في تحقيق
الھدف االستراتيجي المذكور.

Z@Òa‡çþa
 تفعيل المنھج التشاركي في السياسات التربوية الوطنية في الدول األعضاء بما يتيحللشباب اإلسھام الفاعل في رسم ھذه السياسات ،بنا ًء على مقاربة أفقية مندمجة تعزز أدوار
الشباب التربوية في النھوض بقطاعات الثقافة واإلعالم واالتصال واالقتصاد والبيئة
والصحة والرياضة.
 إكساب المتعلمين الشباب المعارف والمھارات والسلوكات الكفيلة بتعبئتھم للمساھمة فيمعالجة القضايا االجتماعية والدولية المعاصرة.
 االستفادة من برامج التربية الفنية واألنشطة الالصفية والتطوعية والرياضية لتفعيل دورالشباب في معالجة قضايا التنمية والعيش المشترك.
 تعزيز حضور مادّتي التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان في المناھج التعليمية لمختلفمراحل التعليم في الدول األعضاء ،لترسيخ قيم المواطنة وتقوية دعائم العيش المشترك بين
مكونات المجتمع وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان لدى الشباب وفق المرجعية العقدية اإلسالمية
وتوجّھات ومضامين االتفاقيات واإلعالنات والعھود اإلسالمية والدولية ذات الصلة
 تكوين األطر التربوية على الطرائق الحديثة واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال فيتدريس الشباب برامج التربية البيئية والصحية والتربية الوطنية.
 إشراك جمعيات المجتمع المدني والقيادات الشبابية في حمالت تعبئة الشباب في مجاالتحماية البيئة والوقاية الصحية والتماسك المجتمعي.

Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 سياسات الدول األعضاء ومناھجھا التربوية ذات العالقة بأدوار الشباب في تنمية المجتمع. الشراكة والتنسيق والتعاون مع مؤسسات العمل الشبابي لترسيخ العيش المشترك والسلماالجتماعي من خالل التربية.

@ @Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
اللجان الوطنية وجھات االختصاص في الدول األعضاء ،واليونسكو ،واأللكسو ،واالتحاد
الرياضي للتضامن اإلسالمي المنتمي لمنظمة التعاون اإلسالمي ،ومجلس أوروبا ،ومركز الملك عبد
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 cبن عبد العزيز الدولي للحوار بين األديان والثقافات ،والرابطة األوربية لمدرسي التاريخ
) ،(EUROCLIOومركز اإليسيسكو اإلقليمي للتربية على ثقافة السالم في كوت ديفوار ،ومركز
أكسفورد لل ّدراسات اإلسالمية ببريطانيا ،والمنظمات غير الحكومية ،وجمعيات المجتمع المدني.

@@Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 570.120دوالر أمريكي

@ @@NÉànOa@òîàäm@À@lbj“Ûa@Šaë†di@òÓýÈÛa@paˆ@òíìiÛa@bèvçbäßë@õb›Çþa@Þë‡Ûa@pb6bî6@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
في إطار تعزيز تربية الشباب لتمكينھم من المساھمة بشكل فاعل في تحقيق تنمية
مجتمعاتھم ،سيتركز العمل ضمن مجال التدخل ھذا على توعية أصحاب القرار والشباب في الدول
األعضاء بضرورة تطوير السياسات التربوية الوطنية في الدول األعضاء وفق منھج تشاركي
يتيح للشباب اإلسھام الفاعل في رسم ھذه السياسات وفي تطوير مناھج التعليم والتكوين ،بنا ًء على
مقاربة أفقية مندمجة تعزز أدوار الشباب التربوية في النھوض بقطاعات الثقافة واإلعالم
واالتصال واالقتصاد والبيئة والصحة والرياضة وتستھدف بناء برامج مندمجة بين السياسات
التربوية والشبابية وقضايا المرأة واإلعاقة والصحة والبيئة وغيرھا .وسيتم في ھذا السياق إفساح
المجال لصانعي السياسات الشبابية والتربوية وللقيادات الشبابية في الدول األعضاء لاللتقاء
واالشتراك في وضع تصورات إطارية لألدوار الجديدة للشباب من خالل التربية في معالجة
قضايا العصر كاالحتباس الحراري والتلوث الصناعي والصحة الوقائية ومحاربة الفساد والرشوة
والتوعية بمخاطر الھجرة السرية وتعاطي المخدرات ،كما سيتم التركيز على الجوانب العملية ذات
العالقة باھتمامات المتعلمين الشباب وبقضاياھم ذات الصلة ،باستخدام المنھجيات الحديثة
وتكنولوجيا المعلومات واالتصال ،من أجل توثيق صلة المؤسسة التربوية والتعليمية والبحثية
بقضايا المجتمع المحلي والدولي وتعزيز دورھا في معالجتھا ،وتوسعة نطاق أنشطتھا واھتماماتھا
لتستوعب ھياكل شبابية موازية ،منھا على سبيل المثال نوادي الشباب المدرسية والجامعية للتربية
من أجل التنمية ،ولتدمج في برامجھا التربوية التكوينية األنشطة التطوعية الحرّة في فترات العطل
الفصلية أو السنوية والتي من شأنھا تعبئة طاقات الشباب في مواجھة اآلفات االجتماعية والكوارث
الطبيعية وفي دعم المشاريع االجتماعية الموجھة إلى الطبقات الفقيرة والمھمشة .وحرصا ً على
تنفيذ ھذه األنشطة وفق مقاربة متكاملة ومتعددة التخصصات ،سيت ّم االستفادة كذلك من برامج
التربية الفنية والرياضية والالصفية ،كالرسم والموسيقى والمسرح والسينما واأللعاب الرياضية،
في تعبئة الشباب وتوظيف طاقاتھم اإلبداعية للمساھمة بمختلف أشكال التعبير الفني والرياضي في
معالجة قضايا البيئة والفئات ذات االحتياجات الخاصة والنوع االجتماعي والتشدد واإلرھاب
والحوار والتوعية بھا .وستخصص اإليسيسكو الدعم والجوائز التقديرية لنوادي وجمعيات التالميذ
ذات األنشطة واإلبداعات المتميزة في مجاالت التنمية المستدامة.
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@À@òîibj“Ûa@ò×Šb“¾a@ñŠë‹›i@lbj“Ûa@ÊbİÓ@À@µÜ‚‡n¾a@Éî»@ô‡Û@ïÇìÛa@„î6‹m@ Z1@ ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@À@ áçŠaë†di@ ÊýİšýÛ@ áèÜîçdmë@ ñ‹–bÈ¾a@ òîÛë‡Ûaë@ òîÇbànuüa@ bíb›ÔÛa@ ò§bÈß
@ @NòîàänÛa@ÕîÔ¥
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß
 -بناء القدرات في مجال إعداد سياسات شبابية

 -عقد اجتماع إقليمي للمسؤولين حول "التشاركية

وطنية تشاركية تعزز األدوار الجديدة للشباب من
خالل التربية والتكوين

في رسم السياسات الشبابية الوطنية وفق مقاربة
أفقية مندمجة لتعزيز أدوار الشباب التربوية في
معالجة القضايا المعاصرة"
 عقد  3دورات تدريبية إقليمية لتكوين القياداتالشبابية في مجال إنشاء وتسيير الھياكل الشبابية
المعززة ألدوار الشباب في تنمية المجتمع من خالل
التربية
 دعم إنشاء مراكز تنمية بشرية لمحاربة اآلفاتاالجتماعية كتعاطي المخدرات وجرائم االنترنيت
واستنزاف الموارد البيئية ،ووضعھا رھن إشارة
الشباب لتخريج أطر مؤھلة لمعالجة ھذه الظواھر
 إعداد دراستين متخصصتين ودليل توجيھي حولاألدوار الجديدة للشباب في معالجة قضايا التنمية
من خالل التربية

 تعزيز برامج التربية الفنية والبرامج التربويةالالصفية والتطوعية الموجھة للشباب لمعالجة
قضايا التنمية المستدامة

 تخصيص جائزة تقديرية ألفضل األعمالاإلبداعية للمتعلمين الشباب لمعالجة قضية من
قضايا التنمية المستدامة
 تقديم الدعم للمؤسسات التربوية والجامعية ذاتالبرامج الرائدة في مجال العمل الشبابي التطوعي
من أجل التنمية
 تنظيم أيام دراسية حول طرق االستفادة من برامجالتربية الفنية والرياضية في تعزيز دور المتعلمين
الشباب وتوظيف طاقاتھم اإلبداعية لمعالجة قضايا
التنمية المستدامة

@ @
@ @
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@”îÈÛa@„î6Û@ïibj“Ûa@ÝàÈÛa@pbH6ûßë@pb÷îç@Éß@æëbÈnÛaë@ÕîHänÛaë@ò×a‹“Ûa@Z@ ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
@ @NòîiÛa@Þý‚@åß@ïÇbànuüa@áÜHÛaë@Ú“¾a
تأسيسا على نتائج البرامج التي تم تنفيذھا لتفعيل دور التربية في ترسيخ القيم اإلنسانية
المشتركة ،بما يكفل تجسيدھا في سلوكيات وممارسات تعزز التماسك المجتمعي وتيسّر العيش
المشترك في عالم يتميز بالتنوع الثقافي والديني ،سيتركز العمل ضمن مجال التدخل ھذا على
توجيه مزيد من األنشطة التربوية التي تستھدف تكوين الشباب على التشبع بقيم السالم وحقوق
َ
والمواطنة ،واحترام اآلخر باختالفه الثقافي والديني .وسيتم ذلك من خالل تنفيذ أنشطة
اإلنسان
متنوعة ومتكاملة ،من قبيل توعية مسؤولي المناھج في الدول األعضاء بضرورة تعزيز حضور
مادّتي التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان في المناھج التعليمية لمختلف مراحل التعليم في
الدول األعضاء .لترسيخ قيم المواطنة وتقوية دعائم العيش المشترك بين مكونات المجتمع وتعزيز
ثقافة حقوق اإلنسان لدى الشباب وفق المرجعية العقدية اإلسالمية وتوجّ ھات ومضامين االتفاقيات
واإلعالنات والعھود اإلسالمية والدولية ذات الصلة ،وتنظيم أيام مفتوحة في المؤسسات التعليمية
لفائدة الشباب وبمشاركتھم حول دور التربية في تصحيح صورة اآلخر ،وتوفير الخبرة والتكوين
الالزمين لتعزيز قدرات األطر التربوية الوطنية في ھذا المجال من خالل التدريب على االستخدام
األمثل "لدليل مؤلفي كتب التاريخ المدرسية :على درب مشترك" ،الذي أصدرته اإليسيسكو
بالتعاون مع شركائھا ،وفي مجال حقوق اإلنسان والمواطنة والسلم االجتماعي ،من خالل برامج
التدريب التي يوفرھا مركز اإليسيسكو اإلقليمي للتربية على ثقافة السالم في كوت ديفوار.
وحيث إن األھداف الرئيسة لھذا المشروع ھو تعزيز دور التربية في تقديم الصورة
الصحيحة عن اإلسالم والتصدي لظاھرة اإلسالموفوبيا ،وفقا لما دعت إليه استراتيجية العمل
الثقافي والتربوي للمسلمين خارج العالم اإلسالمي ،فسيتم ضمن مجال التدخل ھذا مواصلة تنظيم
أيام مفتوحة في المؤسسات التعليمية في الغرب ،لتوعية المتعلمين الشباب بالقيم السمحة لإلسالم
وإسھام المسلمين في بناء الحضارة والسلم العالمي.
وفي السياق ذاته وبتعاون وثيق مع المنظمات والھيئات الدولية المتخصصة وذات االھتمام
المشترك ،سيتم تعزيز البرامج التي تندرج في إطار كراسي اإليسيسكو واليونسكو لثقافة السالم
والحوار ،وشبكات المدارس المنتسبة لليونسكو ونوادي اإليسيسكو ،وبرامج التكوين على استخدام
الدليل الذي أعده مجلس أوروبا واإليسيسكو وشركاؤھما بعنوان" :المبادئ التوجيھية لمساعدة
المربِّين على تحديد أشكال التعصب والتمييز التي يتعرض لھا المسلمون :التصدي لكراھية
اإلسالم من خالل التعليم" ،و"دليل مؤلفي كتب التاريخ المدرسية  :على درب مشترك".
كما ستتضمن األنشطة المنفذة في ھذا المجال مواصلة منح جائزة اإليسيسكو ومركز
أوكسفورد للدراسات اإلسالمية للمربين الذين لھم إسھامات متميزة في ترسيخ قيم التعايش
والتسامح لدى الناشئة من الشباب .واالستفادة من برامج التربية غير النظامية الموجھة للشباب أو
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المنفذة من طرفھم في إطار نواديھم الفنية والثقافية والرياضية ،إلطالق طاقاتھم اإلبداعية في
مجال الترويج للقيم المشتركة ونبذ العنف والتطرف.

@âýHÛa@ áîÓ@ óÜÇ@ òîiÛa@ Þbª@ À@ áèmbÇa‡ig@ Éîv“më@ lbj“Ûa@ åíìØm@ ‡íì¤@ Z@ 2@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
Ú“¾a@”îÈÛaë
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß
 -توفير الخبرة وبناء القدرات في مجال تربية

 -عقد  6ورشات تكوينية لفائدة المكونين الشباب في

الشباب على حقوق اإلنسان واحترام التنوع
الثقافي والديني

مركز اإليسيسكو اإلقليمي للتكوين في مجال
التربية على ثقافة السالم وحقوق اإلنسان بكوت
ديفوار

 تعزيز أدوار المربّين في مجال السالم والعيشالمشترك

 تنظيم ثالثة اجتماعات لمسؤولي المناھجوالبرمجة التربوية في الدول األعضاء حول دمج
مادتي التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان في
المناھج التعليمية لمختلف مراحل التعليم

 التوعية داخل المؤسسات التربوية باحترامالتعددية الثقافية والدينية

 تعزيز برامج التربية الفنية والتربية غير النظاميةالموجھة للشباب في ترسيخ القيم اإلنسانية
المشتركة

 تنظيم ثالث حلقات دراسية تطبيقية حول استخدام"دليل مؤلفي كتب التاريخ المدرسية على درب
مشترك" و"دليل المبادئ التوجيھية للتصدي لكراھية
اإلسالم" في برامج التربية الموجھة للشباب
 منح الجائزة السنوية لإليسيسكوأوكسفورد للدراسات اإلسالمية للمربّين

ومركز

 تنظيم أيام األبواب المفتوحة داخل مؤسساتتربوية في الدول األعضاء وفي دول غربية
لتوعية المتعلمين الشباب بقيم السالم والعيش
المشترك وتقديم الصورة الصحيحة عن اآلخر
 تقديم الدعم لنوادي وجمعيات التالميذ والطلبةلتنفيذ أنشطتھا التربوية والفنية داخل المؤسسات
التعليمية وخارجھا في مجاالت التوعية باحترام
التنوع الثقافي والديني ،وترسيخه في السلوك
والممارسات
 تخصيص جائزة تقديرية ألفضل األعمالاإلبداعية للمتعلمين الشباب في مجال التوعية بقيم
السالم والعيش المشترك

@ @
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@ @õb›Çþa@Þë‡Ûa@À@òíìiÛa@pbßìÄä¾a@‹íìİnÛ@Ú“¾a@ðìiÛa@ÝàÈÛa@ZíZÈm@Êë‹“ß@M7
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
انطالقا من المسؤوليات المنوطة بھا لتفعيل العمل اإلسالمي المشترك في مجاالت التربية
والعلوم والثقافة واالتصال ،أنشأت اإليسيسكو بالتنسيق مع منظمة التعاون اإلسالمي المؤتمرات
اإلسالمية الوزارية المتخصصة لوزراء الثقافة ،ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي ،ووزراء
البيئة ،والوزراء المكلفين بالطفولة ،ساعية وراء ذلك إلى توفير الفضاءات المؤسساتية الكفيلة
بتعزيز العمل اإلسالمي المشترك وتفعيله بشكل ملموس ،من خالل فسح المجال ألصحاب القرار
للحوار وتبادل الرأي وتنسيق العمل وتشبيك التجارب واعتماد االستراتيجيات والخطط المشتركة،
واتخاذ القرارات الفاعلة لتجديد السياسات الوطنية ،وتطوير المشروعات والبرامج ذات الصلة،
وتوسيع دائرة االتفاقيات والشراكات الثنائية ومتعددة األطراف بين الدول األعضاء من جھة وبينھا
وبين المنظمات الدولية واإلقليمية المتخصصة من جھة أخرى .ويھدف ھذا المشروع إلى تعزيز
ھذا العمل اإلسالمي المشترك في جوانبه المتعلقة بتطوير التربية ،انطالقا من نتائج مؤتمر
اإليسيسكو األول لوزراء التربية ،الذي اعتمد الوثيقة المرجعية للعمل التربوي اإلسالمي
المشترك ،وھي استراتيجية تطوير التربية في العالم اإلسالمي ،وأنشأ المجلس االستشاري
المكلف بمتابعة تنفيذ ھذه االستراتيجية.
ومما الشك فيه أن انعقاد ھذا المؤتمر بشكل دوري كل سنتين ،واالجتماعات السنوية
للمجلس االستشاري ذي الصلة ستشكل الفضاء المميز واألنسب لتقييم مدى تطبيق مضامين ھذه
االستراتيجية ،والوقوف على أوضاع التربية في الدول األعضاء ،واقتراح التدابير الملموسة
لمواجھة التحديات ذات الصلة ،وتوحيد المواقف وتعزيز التضامن بشأنھا .ويھدف ھذا المشروع
كذلك إلى تعزيز العمل التربوي اإلسالمي والدولي المشترك في جوانبه المتعلقة بتطوير التعليم
العالي ،من خالل مواصلة عقد المؤتمر اإلسالمي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي ،ضمن
اختصاصات مديرية العلوم باإليسيسكو وبرامجھا ،وبالتعاون مع مديرية التربية ،وعقد منتدى
رؤساء الجامعات في العالم اإلسالمي ،والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية المتخصصة
لتنظيم ملتقيات إقليمية ودولية متخصصة لتعزيز الحكامة والجودة واالبتكار في الجامعات
ومؤسسات التعليم العالي في الدول األعضاء.

@ @@@Z@Òa‡çþa
 االنتقال من التعليم إلى التعلّم في التعليم األساس. تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص في التعليم األساس. مواءمة برامج التكوين في المؤسسات الجامعية مع متطلبات التنمية. تفعيل العمل التربوي اإلسالمي والدولي المشترك.65
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@ @Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 الجودة وتكافؤ الفرص في التعليم األساس. -الحكامة واالبتكار في منظومة التعليم العالي.

@ @Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
اليونسكو ،واأللكسو ،ورابطة تطوير التعليم في إفريقيا ،والشراكة العالمية من أجل التعليم،
واليونيسيف ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،والبنك الدولي ،والبنك اإلفريقي للتنمية ،والمجلس الثقافي
البريطاني ومركز مرسيليا لالندماج المتوسطي ) ،(CMIوالمركز اإلفريقي للتدريب والبحث
اإلداري لإلنماء ) ،(CAFRADولجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في الجنوب
)كومساتس( ،ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
) ،(SESRICواالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ).(UEMOA

@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 750.000دوالر أمريكي

@ @‘b6þa@áîÜÈnÛa@À@™‹ÐÛa@ûÏbØmë@ñ†ì§a@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
سعيا ً إلى بناء منظومة للتعليم األساس في الدول األعضاء تتيح للتالميذ اكتساب القدرات
الفكرية األساسية ،وتنمية ملكات التعبير الكتابي والشفھي ،سيتركز العمل ضمن ھذا المجال على
تقديم الخبرة الفنية لجھات االختصاص لتمكينھا من مراجعة خطط التعليم األساسي ،بما يضمن
جودة مضامينه ويحقق مزيدا من تكافئ الفرص بشأنه وينتقل به من التعليم إلى التعلّم ،ويعزز
استخدام طرائق وتقنيات التدريس الحديثة ،على نحو يُم ّكن التالميذ من اكتساب المھارات األساس
الالزمة لتيسير اندماجھم االجتماعي ومتابعة مسارھم الدراسي.
وفي ھذا الصدد ،سيتم التركيز على تدريب األطر المعنية على استخدام "دليل التخطيط
التربوي" ،الذي أعدته اإليسيسكو بالتعاون مع اليونسكو ليساعدھم بشكل عملي على وضع
الخريطة المدرسية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم األساس ،وتعزيز
استخدام تقانات المعلومات واالتصال في العملية التربوية في المؤسسات التعليمية .وسيتم كذلك
إيالء عناية خاصة لتطوير برامج ومناھج التعليم األساس لتكون قائمة على المقاربة بالكفايات،
وتطوير منظومة المتابعة والتقييم عبر اعتماد مؤشرات جديدة تستھدف عملية ال َّت َعلُّم والمھارات
التي ينبغي اكتسابھا في التعليم األساس ،بما يسھم في االرتقاء بمنظومة ھذه المرحلة من التعليم.
ويتضمن مجال التدخل ھذا كذلك األنشطة المتعلقة بتفعيل العمل التربوي اإلسالمي المشترك ،من
خالل عقد الدورة الثانية لمؤتمر اإليسيسكو لوزراء التربية واجتماعات المجلس االستشاري
المكلف بمتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير التربية في العالم اإلسالمي.
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@À@™‹ÐÛa@ûÏbØmë@ñ†ì§aë@áÜÈnÛa@ZíZÈnÛ@Ú“¾a@ïßý6⁄a@ðìiÛa@ÝàÈÛa@ÝîÈÐm@Z@ 1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @‘b6þa@áîÜÈnÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 تنسيق العمل التربوي اإلسالمي المشترك ومتابعةتفعيل القرارات ذات الصلة ومضامين الوثائق
المرجعية االستراتيجية

 عقد الدورة األولى لمؤتمر اإليسيسكو لوزراءالتربية
 -تنظيم

اجتماعيْن للمجلس االستشاري المكلف

بمتابعة تنفيذ إستراتيجية تطوير التربية في البلدان
اإلسالمية
 إصدار وثيقة "استراتيجية تطوير التربية فيالعالم اإلسالمي" في صيغتھا المعتمدة وبلغات
عمل المنظمة
 -توفير الوثائق المرجعية في مجاالت التربية

 إصدار "دليل التخطيط التربوي" عقد ورشة إقليمية حول"استخدام دليل التخطيطالتربوي"
 تنظيم أيام دراسية حول بيداغوجيا اإلدماج فيالتعليم األساس

 تعزيز قدرات األطر التربوية واإلدارية لتطويرمنظومة التعليم األساس

 عقد دورة تكوينية إقليمية للمكوّ نين حول التعليمالتفاعلي باستخدام تقانات المعلومات واالتصال
في العملية التعليمية
 تنظيم  3حلقات دراسية وطنية حول اعتمادالمقاربة بالكفايات في إعداد المناھج الدراسية و
إدماج مؤشرات قياس الكفايات في عمليتي
المتابعة والتقييم
 تنظيم  3موائد مستديرة وطنية حول نظم الدعمالمدرسي لمعالجة صعوبات ال َّت َعلُّم واالستدراك في
التعليم األساس

ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@òßìÄäß@À@ŠbØniüaë@òßbØ¨a@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
تنفيذاً لقرارات المؤتمر اإلسالمي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي وتوصيات
المؤتمرات والمنتديات التي عقدتھا المنظمة بالتعاون مع شركائھا حول قضايا التعليم العالي،
سيتركز العمل ضمن مجال التدخل ھذا على تقديم الخبرة والمشورة الفنية لتمكين عدد من
الجامعات من القيام باإلصالحات الضرورية لإلسھام بشكل أفضل في تنمية المجتمع ،بدءاً
باستعمال بطاقة قياس الحكامة في الجامعات التي أعدھا البنك الدولي ومركز مرسيليا لالندماج
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المتوسطي ،وانتھا ًء بالتطبيق العملي لمؤشرات األداء الرئيسة للجامعات التي اعتمدھا المؤتمر
اإلسالمي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي ،لضمان الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم
العالي في الدول األعضاء .كما سيتم تخصيص عدد من األنشطة التكوينية ،واألبواب المفتوحة،
واأليام الدراسية والملتقيات التشاورية للرفع من قدرات األطر التربوية واإلدارية العاملة في
الجامعات لتمكينھا من اكتساب المھارات الكفيلة بتطوير األداء األكاديمي واإلداري للجامعات،
واعتماد بيداغوجيا التعلّم أو التعليم المرتبط بسوق العمل ،من خالل إنشاء وحدات التدريب
الخاصة بريادة األعمال ،وجعلھا جزءاً ال يتجزأ من المناھج الدراسية ،على نحو يُم ّكن الخريجين
من التحول من مجرد باحثين عن العمل إلى فئة تحدث فرصا للعمل.
ومن أجل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة،
ستتواصل ضمن مجال التدخل ھذا مساھمة مديرية التربية في عقد دورات المؤتمر اإلسالمي
لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي ،ودورات منتدى رؤساء الجامعات في العالم اإلسالمي،
والمؤتمرات اإلقليمية والدولية المتخصصة في معالجة قضايا التعليم العالي ،وتبادل التجارب
الناجحة للجامعات الحكومية أو الخاصة الرائدة في مجال اعتماد الحكامة واالبتكار ،وتفعيل
"برنامج تفاھم" الذي وضعته اإليسيسكو لتيسير تبادل الطالب والمدرسين والباحثين بين الجامعات
في العالم اإلسالمي.

@À@ ŠbØniüaë@ òßbØ¨a@ ZíZÈnÛ@ Ú“¾a@ ïÛë‡Ûaë@ ïßý6⁄a@ ðìiÛa@ ÝàÈÛa@ ÝîÈÐm@ Z@ 2@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ @lbj“Ûa@ÝîÌ“më@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 تنسيق العمل التربوي اإلسالمي والدولي المشتركلتطوير سياسات التعليم العالي في الدول األعضاء

 المشاركة في تنظيم الدورتين الثامنة والتاسعةللمؤتمر اإلسالمي لوزراء التعليم العالي والبحث
العلمي ،في إطار البرامج المشتركة مع مديرية
العلوم ومركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي
واتحاد جامعات العالم اإلسالمي
 عقد  3دورات لمنتدى رؤساء الجامعات في العالماإلسالمي بالتعاون مع مديرية العلوم واتحاد
جامعات العالم اإلسالمي والكومساتس )(comsats

 توفير الوثائق المرجعية لتطوير التعليم العاليوالتدريب عليھا

 تنظيم أيام دراسية وطنية في  3دول أعضاء حولتفعيل مضامين "دليل الجودة واالعتماد في التعليم
العالي" ،بالتعاون مع اتحاد جامعات العالم
اإلسالمي ،والھيئة اإلسالمية للجودة واالعتماد
 إصدار دليل حول التجارب الناجحة في مجالحكامة التعليم العالي
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õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 بناء قدرات األطر التربوية واإلدارية المعنية منأجل تطوير التعليم العالي

 إيفاد خبراء إلى  3جامعات في الدول األعضاءلتقديم الخبرة بشأن استخدام بطاقة قياس الحكامة
في الجامعات المعدّة من البنك الدولي ومركز
مرسيليا لالندماج المتوسطي ،وتفعيل مضامين
وثيقة مؤشرات األداء الرئيسية لضمان الجودة
واالعتماد فيھا
 عقد ملتقى تشاوري بمشاركة ممثلي الطلبة حولبيداغوجيا ال َّت َعلُّم وجودة برامج التعليم المرتبطة
بسوق العمل على مستوى التعليم العالي
 تبادل الطالب والباحثين بين مؤسسات التعليمالعالي في الدول األعضاء في إطار تفعيل برنامج
اإليسيسكو "تفاھم"
 تنظيم أبواب مفتوحة في ثالث جامعات رائدة فيمجال اعتماد الحكامة واالبتكار لتبادل التجارب
الناجحة واالستفادة منھا
 عقد دورة تدريبية إقليمية لتكوين موجھين لتقديمالمشورة لطلبة الجامعات للحد من تسربھم وتيسير
إدماجھم االجتماعي والمھني
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òîiÛa@wßa‹i

@
ÉíŠb“¾a@òãŒaìß

ÉíŠb“¾a

 -1مشروع المقاربة التنموية في برامج محو األمية والتربية غير
النظامية.

2.000.000

 -2مشروع تطوير التعليم التقني والمھني من أجل تعزيز فرص
تشغيل الشباب.

700.000

 -3مشروع تطوير التعليم قبل المدرسي.

580.000

 -4مشروع تطوير التعليم األصيل وتعزيز مكانة اللغة العربية في
محيطھا اإلسالمي.

1.800.000

 -5مشروع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خدمة التربية.

600.000

 -6مشروع تعزيز األدوار التربوية للشباب في تحقيق العيش
المشترك ومعالجة القضايا الدولية المعاصرة.

570.120

 -7مشروع تعزيز العمل التربوي المشترك لتطوير المنظومات التربوية
في الدول األعضاء.

750.000
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@ @ òßbÈÛa@òãŒaì¾a
@òí‹í‡àÜÛ

7.000.120
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@ @
òîÛb¾a@†ìäjÛa@Ýî–bÐm
@ @
@Šüë‡Ûbi@ÊìàOa
@ @ ïØí‹ßþa

(@pbÔznH¾a@ë@kmaë‹Ûa ) òîiÛa@òí‹í‡ß@

@ @ òrÛbrÛa@òäHÛa

@ @ òîãbrÛa@òäHÛa

@ @ ¶ëþa@òäHÛa

@

@ @ †ìäjÛa

2018

2017

2016

892.917.00

307.809.00

302.554.00

282.554.00

الرواتب األساسية

408.147.00

136.049.00

136.049.00

136.049.00

التعويضات المستحقة

119.799.00

39.933.00

39.933.00

39.933.00

الضمان االجتماعي

119.571.00

39.859.00

39.856.00

39.856.00

المناصب الجديدة

1.540.434.00

523.650.00

518.392.00

498.392.00

ïØí‹ßþa@Šüë‡Ûbi@ïÜØÛa@ÊìàOa
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@ @âìÜÈÛa@òí‹í‡ß@M@@2.2
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òß‡Ôß

تحقيقا للھدف الرئيس المتعلق بتعزيز قدرات الدول األعضاء في مجال العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ،ر ّكزت اإليسيسكو ضمن خطة عملھا لألعوام  ،2018-2016على المشاريع العلمية
الكفيلة بدعم جھود الدول األعضاء في ھذه المجاالت لبلوغ نمو اقتصادي مستدام ،وفق ما أكدته
قرارات المؤتمرات اإلسالمية المتخصصة والتزامات الدول األعضاء بشأن المعاھدات واالتفاقيات
اإلقليمية والدولية ذات الصلة ،والسيما اتفاقية ريو ،20+وما وجّ ھت به مضامين استراتيجية
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان اإلسالمية ،وخطة العمل العشرية لمنظمة التعاون
اإلسالمي  ،2025-2016ورؤية  1441ھـ بشأن العلوم والتكنولوجيا ،وكذا توصيات مؤتمر
قمة منظمة التعاون اإلسالمي حول العلوم والتكنولوجيا.
فخالل السنوات الثالث المقبلة سيتم إيالء مزيد من األھمية إلى تعزيز سياسات العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار وحوكمة العلوم وتشجيع التعاون شمال -جنوب ،وجنوب -جنوب ،من أجل
تطوير أداء نظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتخطيطھا في الدول األعضاء.
وسيتم العمل كذلك على ترسيخ ثقافة علمية تساھم في ردم الھوة بين العلوم والمجتمع
وتقوية النظم الوطنية لالبتكار وتعزيز دور مجمعات العلوم والتكنولوجيا في استخدام االبتكارات
التكنولوجية لتحقيق النمو االجتماعي واالقتصادي المنشود في الدول األعضاء.
كما سيتم تشجيع الشراكة بين الجامعة والقطاع الصناعي من أجل تسويق منتجات البحث
العلمي وتسھيل إحداث المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،وتعزيز ريادة األعمال وبخاصة ريادة
المرأة في المجال العلمي وتفعيل دور الشباب في تطوير العلوم.
ولبناء اقتصاد قائم على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،سيتم تنفيذ مجموعة من األنشطة
الھادفة إلى تعزيز قدرات المؤسسات التكنولوجية في مجال اقتناء التكنولوجيات وتسويقھا،
وسيشمل ذلك تنفيذ برامج للتوقع التكنولوجي فيما يخص تحديد وتصميم وتقييم وتشجيع المشاريع
التكنولوجية وعمليات نقل التكنولوجيا ،وبناء القدرات في المجال الزراعي ،باالعتماد على
المناھج والتقنيات الحديثة للرفع من اإلنتاجية ،كالتكنولوجيا الحيوية التي أضحت رافعة للتنمية
االجتماعية واالقتصادية ،وفق ما أكدته مضامين استراتيجية تطوير التكنولوجيا الحيوية في العالم
اإلسالمي وآلياتھا التنفيذية ،في مجاالت الزراعة والصحة والبيئة والصناعة.
وفي إطار تفعيل استراتيجية تطوير تكنولوجيا النانو في البلدان اإلسالمية ،سيتم التركيز
ضمن خطة العمل  2018-2016على البرامج الھادفة إلى بناء القدرات وتأھيل الموارد البشرية
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المتخصصة وتعزيز التعاون والشراكة في ھذا المجال .كما ستواصل المنظمة العمل في مجال
تحليل االنعكاسات األخالقية الستخدام المعارف والتكنولوجيات الجديدة في إطار الھيئة اإلسالمية
ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا.
كما سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج الھادفة إلى تيسير االنتقال نحو االقتصاديات القائمة
على المعرفة ،من خالل تقديم المشورة الفنية لواضعي السياسات ذات الصلة ،وتعزيز برامج
التدريب وبناء القدرات ،وإحداث إطارات للتقييم ومرجعية لقياس وضع اقتصاديات المعرفة .كما
ستحرص المنظمة على دعم الجھود الرامية إلى تشجيع االنتقال نحو الحكومات اإللكترونية ،من
خالل اإلدماج المطلوب لتقانات المعلومات واالتصال.
وفي مجال تدريس العلوم ،سيتواصل تنفيذ األنشطة الھادفة إلى إعداد وتطوير السياسات
واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة ،على المستويين النظري والتطبيقي .وستبذل الجھود من أجل
عال قادر على المساھمة في
تحسين جودة تدريس العلوم عبر تكوين رأسمال بشري ذي مستوى ٍ
تطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،وتعزيز االستفادة من التعليم المفتوح بجانب العمل على مالءمة
المناھج الدراسية العلمية والتقنية مع خطط التنمية الشاملة ،وتشجيع التعليم اإللكتروني ،عبر إحداث
مكتبات وجامعات افتراضية ،وتطوير مھارات ريادة األعمال من خالل التعليم الموجه للتسويق
وريادة األعمال .وفي إطار البرامج المشتركة بين مديرية التربية ومديرية العلوم ومركز اإليسيسكو
لتعزيز البحث العلمي واتحاد جامعات العالم اإلسالمي ،ستواصل اللجنة رفيعة المستوى للجودة
واالعتماد تتبع تنفيذ "مؤشرات األداء الرئيسة" من أجل ترسيخ مبدأ الجودة في التعليم العالي وتطوير
أداء الجامعات في العالم اإلسالمي .كما سيتم تفعيل "برنامج تفاھم" ،لتعزيز حركية الطالب
والمدرسين والباحثين لدعم تبادل التجارب ،وتحقيق التكامل بين النظم التعليمية ،كما سيتم إحداث
نماذج جديدة آلليات ونظم تبادل المعلومات في إطار الشبكة اإلسالمية للبحث والتعليم من أجل
االستفادة من المصادر المعرفية لكل بلد.
ووعيا ً بأھمية التوازن البيئي في الحفاظ على التنمية المستدامة ،واستناداً إلى المنظور
اإلسالمي الذي ينظم لشكل التعامل واالنسجام البشري مع البيئة ،سيتم التركيز خالل السنوات
الثالث المقبلة على تنفيذ البرامج الكفيلة بدعم جھود الدول األعضاء في مجاالت حماية الموارد
الحية وغير الحية والتوازنات ذات الصلة بھا ،والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية األنواع
الطبيعية المھددة باالنقراض ،والتصدي لقضايا النفايات والتلوث من خالل تقديم الخبرة والمشورة
وبناء القدرات.
وفي إطار تفعيل استراتيجية تعزيز النجاعة الطاقية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة
النظيفة والمتجددة في العالم اإلسالمي ،واستراتيجية تدبير الموارد المائية ورؤية 2020
الخاصة بالمياه ،أولت خطة العمل  2018-2016مزيداً من األھمية للبرامج الھادفة إلى مساعدة
الدول األعضاء على تحسين النجاعة الطاقية وزيادة االعتماد على الموارد الطاقية الجديدة
والمتجددة واالستفادة من صناديق التكيف .وستولى عناية خاصة لتلبية احتياجات سكان المناطق
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القروية والنائية ،وبناء القدرات لمواجھة تحديات األمن المائي وترشيد استخدام الموارد المائية
ومحاربة التلوث والتصحر.
واستناداً إلى اإلعالن اإلسالمي حول التنمية المستدامة ،واإلطار العام لبرنامج العمل
اإلسالمي للتنمية المستدامة ،وتوصيات قمة مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو،(20+
ستعمل اإليسيسكو خالل السنوات الثالث المقبلة على دعم جھود جھات االختصاص وتعميق
الوعي بضرورة اعتماد قواعد صارمة في تطوير السياسات البيئية وتحسين الحوكمة البيئية،
وإنجاز عمليات تقييم األثر البيئي للمشاريع واالنخراط في االنتقال نحو االقتصاد األخضر من
أجل التصدي الفاعل للقضايا البيئية الوطنية واإلقليمية والدولية.
ويشكل تغير المناخ بفعل اإلنسان تحديا ً كبيراً لالستدامة البيئية .وفي ھذا اإلطار ،ستعمل
اإليسيسكو ضمن خطة عملھا الجديدة على تشجيع معرفة أفضل بھذه التحديات ،وتعزيز الوعي
بظاھرة تغير المناخ وانعكاساتھا االقتصادية واالجتماعية .وستحرص اإليسيسكو ،في إطار
الخطة التنفيذية الستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وإدارتھا في البلدان اإلسالمية ،على
مساعدة الدول األعضاء على التعامل مع الكوارث والتخفيف من أضرارھا والرفع من درجة
التأھب وتقوية التعامل مع مرحلة ما بعد الكوارث وإعادة البناء.
وفي ضوء نتائج تقييم البرامج المشتركة بين المديريات ،وبخاصة تلك المتعلقة بمعالجة
القضايا االجتماعية واالقتصادية ،كقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان والسلم والتماسك
االجتماعي ،والوقاية الصحية ،ومحاربة الفقر ،والتطرف ،والنوع االجتماعي ،تفاديا لالزدواجية
وتعزيزاً للتنسيق بشأنھا لضمان فاعلية األنشطة المنفذة في إطارھا ،سيركز قسم العلوم االجتماعية
واإلنسانية بمديرية العلوم خالل السنوات الثالث المقبلة على األنشطة الھادفة إلى إعداد الدراسات
والبحوث الكفيلة بتحليل التحوالت على صعيد األنماط االجتماعية واإلنسانية ،والبحث في جذورھا
وأسبابھا ،وتقديم المقترحات والحلول لمعالجتھا .كما ستعقد اجتماعات الخبراء لمناقشتھا لتوفير
المعطيات واإلطارات النظرية الدقيقة بشأنھا ،بما يم ّكن العاملين في مجاالت التربية والثقافة
واالتصال ،ومنظمات المجتمع المدني المعنية من تحسين جودة خطط عملھم ومالءمتھا مع
خصوصيات كل مجال والرفع من مردودية األنشطة الميدانية ذات الصلة .ولتحقيق ھذه األھداف،
ستركز خطة العمل العلمية للسنوات  2018-2016على تنفيذ المشاريع التالية :
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@ @òîàÜÈÛa@òîàänÜÛ@òßa‡nß@òßìÄäß@õbäi@Êë‹“ß@M1
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
تحقيقاً للھدف الرئيس المتمثل في تعزيز قدرات الدول األعضاء في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ،في إطار منظومة مستدامة للتنمية العلمية ،واستناداً إلى قرارات الدورات
السابقة للمؤتمرات اإلسالمية لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة ،واستحضاراً
لِمضامين المعاھدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة ،خاصة مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة
)ريو ،(20+وأخذاً بعين االعتبار توجھات ومضامين استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في
البلدان اإلسالمية وآلياتھا التنفيذية ،سيتم التركيز ضمن خطة العمل العلمية  2018-2016على
البرامج المتعلقة بتطوير سياسات العلوم ،وتحسين حوكمة العلوم ،ودبلوماسية العلوم ،من أجل
تحقيق تنمية علمية مستدامة .كما ستواصل اإليسيسكو سعيھا لتحقيق أھداف برنامج العمل العشري
لمنظمة التعاون اإلسالمي  ،2025 -2016ورؤية  1441حول العلوم والتكنولوجيا وكذا
توصيات مؤتمر القمة لمنظمة التعاون اإلسالمي حول العلوم والتكنولوجيا في إطار أولويات
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لألعوام  .2018-2016وتحقيقا ً لذلك ،سيتم السعي لحشد اإلرادة
السياسية الالزمة ،من خالل تنظيم منتديات برلمانية إقليمية وشبه إقليمية وعقد لقاءات تجمع
أصحاب القرار ،والدوائر العلمية ،والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم من أجل دراسة التدابير
القانونية والتحفيزية واألولويات ذات الصلة بتعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في الدول
األعضاء .وسيتم الحرص على تشجيع التعاون شمال -جنوب وجنوب -جنوب عبر تشكيل الفرق
وعقد التوأمات والترابط الشبكي والتكامل والتقارب في األنشطة بين الشركاء المعنيين بما يعود
بالنفع على الجميع.
ويعد تجديد وتدبير مخرجات البحث العلمي بمثابة القوة الدافعة لتحقيق النمو االقتصادي .لذلك
سيتم توجيه برامج اإليسيسكو في العلوم نحو تعزيز النظم الوطنية لالبتكار وتطوير البنى التحتية
الخاصة بالبحث واالبتكار  ،وتمكين مجمعات العلوم والتكنولوجيا من تعزيز االقتصاديات من خالل
توفير التكامل المنشود بين الباحثين والمؤسسات الصناعية ،وتوجيه نتائج البحوث نحو القطاع
الصناعي والشركات الصغرى والمتوسطة من أجل االستغالل التجاري لنتائج البحوث .كما ستشمل
الجھود تشجيع العلماء والباحثين ،وتخصيص المنح والجوائز التقديرية لھم ،تشجيعا ً على مزيد من
االبتكارات واالختراعات العلمية ،مع ضمان حقوق الملكية الفكرية وبراءات االختراع.
ويعد ترسيخ الثقافة العلمية نقطة ارتكاز ضمن خطط العمل العلمية الوطنية .وفي ھذا
اإلطار ستدعم اإليسيسكو برامج استعمال وسائط اإلعالم الحديثة من أجل تعميم العلوم على
الجمھور الواسع ،وإشراك المجتمع في قضايا العلوم وتعزيز اھتمامه وفضوله بشأن العلوم
والتكنولوجيا .وتعتبر المساواة بين الجنسين من بين االھتمامات الرئيسة أيضا ً ضمن ھذه األولوية،
حيث سيتم تنفيذ األنشطة الھادفة إلى تعزيز دور النساء في العلوم والتكنولوجيا ،من خالل توفير
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فرص أفضل لتطوير مسارھن العلمي ،وتعزيز ريادة المرأة من خالل إشراكھا بشكل أكبر في
سياسات العلوم وعمليات اتخاذ القرار .كما سيتم تشجيع المشاركة الفعالة للشباب في التنمية العلمية
من أجل جذب المواھب العلمية وحمايتھا ،وذلك في إطار خطة العمل لألكاديمية اإلسالمية للعلماء
الشباب ومن خالل تعزيز أكاديميات العلوم الوطنية للشباب.

@ @Z@Òa‡çþa
 تجديد سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتحسين الحوكمة من أجل نظم فعالة للتنمية العلمية. حشد اإلرادة السياسية من خالل المنتديات البرلمانية واللجان العلمية بھدف سن قوانينصارمة وااللتزام بالتنمية العلمية.
 تشجيع االبتكار من خالل تقوية مجمعات العلوم وحاضنات التكنولوجيا ،وإحداث الشركاتالصغرى والمتوسطة وتفعيل ريادة األعمال التكنولوجية.
 تشجيع ثقافة علمية من خالل تقريب العلوم إلى المجتمع وتشجيع الطاقات الفكرية واإلبداعية. إشراك النساء والشباب بشكل فعال في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،من أجل إحداثمنظومة مستدامة ومراعية للنوع وقضايا الشباب من شأنھا تحقيق التنمية العلمية.

@ @Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 تفعيل سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والحوكمة الجيدة. ربط العلوم بالمجتمع. تمكين المرأة والشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا. -بناء القدرات المحلية الستيعاب التكنولوجيات المبتكرة.

@ @Z@æëbÈnÛa@pbèu
 وزارات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،واللجان الوطنية والبرلمانية وكذا المؤسسات المعنيةبسياسات العلوم في الدول األعضاء.
 األمم المتحدة والمنظمات األخرى الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة في مجال سياساتالعلوم وحوكمتھا.
 المؤسسات العلمية والتكنولوجية ،ومراكز التميز ،والمؤسسات العلمية ،واألكاديميات،والمجمعات والحاضنات العلمية.
 الفاعلون في المجتمع المدني ،ووسائل اإلعالم وفرق التفكير. الكراسي العلمية المخصصة للنساء ،والشبكات والمؤسسات النسائية ،وكذا منتديات الشبابوأكاديميات العلوم الوطنية للشباب في الدول األعضاء.

@ @
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@ @ZòîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 1.150.000دوالر أمريكي

ñ‡î§a@òà×ì¨aë@ŠbØniüaë@bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÛa@pb,bî,@ÝîÈÐm@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
ينبغي مالءمة سياسات العلوم مع التغيرات التي طرأت على الساحة الدولية من أجل التغلب
على تحديات العولمة .وفي ھذا الصدد ،ستحرص اإليسيسكو على تفعيل سياسات العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار وتشجيع نظام للحوكمة الجيدة من أجل إحداث نظم أكثر استيعاباً لحاجيات الدول األعضاء
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار .ولن يتحقق ھذا إالّ إذا تمّت مراجعة سياسات العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ،وتقوية دبلوماسية العلوم وتطوير نظم للحوكمة الجيدة ،وتوفير الخبرة الالزمة
لواضعي السياسات من أجل مساعدتھم في صياغة سياسات وبرامج العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
وتنفيذھا ومتابعتھا وتقييمھا .وستدعم اإليسيسكو عمليات تطوير التوجھات الرئيسة بشأن العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ،وتشجيع مراصد العلوم لوضع خارطة للقدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ،والتي تزود أصحاب القرار وواضعي السياسات بمعلومات حول التوجھات العلمية
والتكنولوجية الوطنية والدولية وببيانات إحصائية لتمكينھم من التخطيط واتخاذ القرار المناسب .وفي
ھذا الصدد ،سيتم تنفيذ برامج لتعزيز قدرات المؤسسات العلمية ،على نحو يمكن من تعزيز ثقافة
البحث واالبتكار .وستعقد منتديات برلمانية لتأكيد التزام القيادات السياسية والسلطات العليا في الدول
األعضاء باتخاذ إجراءات حازمة لتشجيع وتطوير العلوم والتكنولوجيا .وستواصل اإليسيسكو دعم
التعاون شمال-جنوب وجنوب-جنوب في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،من خالل رعايتھا لعدد
أكبر من البرامج المشتركة وتيسير التنسيق اإلقليمي ،والتجمعات الدولية والروابط االجتماعية
والثقافية من أجل تحقيق النتائج المنشودة.
@pbîvîma;,bi@ ñŒ:Èßë@ ŠbØniüaë@ bîuìÛìäØnÛaë@ âìÜÈÛa@ ‹íìİm@ óÜÇ@ òÈv“ß@ òßìÄäß@ †b°g@ Z@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ @NµîÈÓaë@Áîİ¦ë
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 اعتماد سياسات أفضل في مجال العلوم وبرامجوطنية لتطبيق التكنلوجيا واالبتكار.

 تنظيم  6ورشات عمل وحلقات دراسية علمية وإعداد 3دراسات حول سياسات وحوكمة ودبلوماسية العلوم.

 تعبئة منتديات برلمانية ولجان علمية من أجلإطالق برامج فعالة ذات أثر في التنمية العلمية.

 تنظيم  3منتديات وملتقيات برلمانية إقليمية و3أخرى وطنية من أجل تعزيز دور البرلمانيين
على الصعيد اإلقليمي والوطني في مجال تطوير
نظم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

العلوم

 إطالق  6مبادرات إقليمية من أجل تعاون فعالبين المؤسسات والھيئات العلمية.

 تشجيع التعاون والشراكةوالتكنولوجيا واالبتكار.

لتطوير
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@ @ÉànIbi@âìÜÈÛa@ÁiŠ@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
يعتبر ترسيخ الثقافة العلمية في المجتمعات شرطا ً أساسياً في تقدمھا .ولھذا الغرض حرصت
اإليسيسكو دائما ً على دعم برامج التوعية بالقضايا العلمية الجديدة من أجل تعزيز الثقافة العامة
لدى الجمھور الواسع ،بغرض تطوير ثقافة علمية في الدول األعضاء تمكن من فھم أفضل
لعمليات التنمية العلمية .وسيتم العمل المشترك لردم الھوة المعرفية والرقمية إلى جانب تشجيع
المعارف التقليدية واألصلية .وسيتم ذلك أيضا ً من خالل تعزيز دور وسائل اإلعالم في تعميم
العلوم وتدريب الصحافيين المتخصصين في العلوم قصد صقل مھاراتھم في إعداد التقارير
العلمية .كما ستتم العناية بالطاقات المبدعة من خالل تنظيم لقائات منتظمة ومخيمات وقوافل
ومعارض علمية من أجل إثارة الفضول العلمي ورفع درجة الوعي لدى الجمھور بشأن المعارف
العلمية واالختراعات واالكتشافات الجديدة .كما ستتم االستفادة من تنظيم معارض من أجل تسليط
الضوء على المجاالت الناشئة والبحوث الجديدة واالبتكارات التكنولوجية والمنتجات الجديدة إلثارة
االھتمام لدى الجمھور الواسع ورجال األعمال والشركات وقطاع الصناعة.
@ @òÇ‡j¾a@pbÓbİÛa@Éîv“më@òîàÜÈÛa@òÏbÔrÛa@„î,‹m@Þý‚@åß@LÉànIaë@âìÜÈÛa@µi@ñìJa@â†Š@Z@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
‘bîÔÛa@pa‹’ûß

õa†þa@pa‹’ûß
 ترسيخ الثقافة العلمية ،من خالل إغناء المجتمعبالمعارف العلمية.

 -تنظيم حلقتين دراسيتين حول نشر العلوم.

 تعزيز الفضول العلمي ،من خالل المخيماتوالمعارض العلمية.

 تنظيم  6مخيمات وقوافل ومعارض علمية فيثالث مناطق.

 -تأھيل وسائل اإلعالم من أجل نشر العلوم.

 تنظيم  3ورشات عمل تدريبية لفائدة صحافيينشباب حول تعزيز قدراتھم في مجال إعداد
التقارير العلمية.

 تمكين الطاقات المبدعة من القيام بدور توجيهالتنمية الفكرية.

 تنظيم  3ملتقيات للطاقات المبدعة حول قضاياعلمية مھمة.

@ @bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÛa@Þbª@À@lbj“Ûaë@ñc‹¾a@µØ¸@Z@sÛbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
تعتبر الوضعية االجتماعية واالقتصادية للمرأة أحد أھم المؤشرات االستراتيجية لقياس
التنمية في بلد معين .فعلى غرار قطاعات المجتمع األخرى ،تظل الفرص المتاحة أمام ولوج
المرأة للمھن العلمية قليلة جداً .وتعد المشاركة المتكافئة للمرأة أمراً حيويا ً لتعزيز قدرة أي مجتمع
على االبتكار والتقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا .وال يمكن في ظل االقتصاديات القائمة على
المعرفة ترك نصف طاقات المجتمع معطلة .لذلك ،ستواصل اإليسيسكو برامجھا الھادفة إلى
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تمكين المرأة وتعزيز ريادتھا في المھن العلمية .كما ستدعم اإليسيسكو الكراسي العلمية للنساء
والترابط الشبكي اإلقليمي بين النساء.
ولكي تحظى فئة الشباب أيضا باالھتمام الالزم في استيعاب قضاياھم ،لتمكينھم من القيام
بدور فعال في التنمية االقتصادية ،يجب العمل على تزويدھم بالمھارات المالئمة وبالفرص الجادة
منتج ،وبناء مجتمعات تنافسية وتحقيق التميز في األداء
عمل
والبيئة المشجعة ،لتحويل شغفھم إلى
ٍ
ٍ
والجودة في اإلنجازات في مختلف المھام المسندة إليھم .وستنفذ اإليسيسكو برامج خاصة لفائدة
األكاديمية اإلسالمية للعلماء الشباب من أجل العناية بالطاقات المبدعة ،والتصدي العلمي ألسباب
البطالة وغيرھا ،وتعزيز الفرص المتاحة وتغيير ثقافة اإلھمال والتھميش.
@Ýuc@åß@ Llbj“Ûa@pbÈÜİnÛ@kîvnXmë@µXä§a@µi@ñaëbX¾a@ïÇa‹m@ pbîvîma;,aë@pb,bî,@Éšë@Z@ ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @òîàÜÈÛa@òîàänÛa@òîÜàÇ@À@kçaì¾a@‡–Šë@lbj“Ûaë@ñc‹¾a@ñ†bíŠ@ÕîÔ¥
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 تمكين المرأة في المھن العلمية والتكنولوجيةلتحقيق مكاسب شاملة من تنمية العلوم.

 تنظيم  3ورشات عمل حول تمكين المرأة فيمجال العلوم والتكنولوجيا.

 تعزيز فعالية كراسي النساء العالمات لدعممشاركة المرأة.

 دعم  4ملتقيات في إطار برنامج كراسياإليسيسكو للنساء العالمات وإحداث كرسيين
للنساء العالمات في الدول األعضاء.

 بناء ثقة الشباب في المھن العلمية وتعزيز منظورجديد لإلبداع.

 تنظيم  4اجتماعات لألكاديمية اإلسالمية للعلماءالشباب تشجيعا ً لمشاركة الشباب في العلوم.

@ @ñ‹Ønj¾a@pbîuìÛìäØnÛa@lbÈîn,ü@òîÜ\a@paŠ‡ÔÛa@õbäi@Z@Éia‹Ûa@Ý‚‡nÛa@Þbª
يتحقق االزدھار التكنولوجي الذي بلغه العالم اليوم بفضل بناء القدرات التكنولوجية .ومن
أجل الحفاظ على التنافسية االقتصادية في عالم اليوم ،يتعين توفير البنى التحتية األساس لتشجيع
استغالل االبتكار والتكنولوجيا في مختلف مناحي االقتصاد .وسيتم التركيز ألجل ذلك على
األنشطة الھادفة إلى اعتماد وضع سياسة تكنولوجية متينة وتطوير إطار للمؤسسات ذات القدرة
على استيعاب التكنولوجيات الجديدة .وسيتم التعاون على توجيه جھود الحكومات والجامعات
ومؤسسات البحث العلمي والصناعات نحو بناء ھذه القدرات .كما سيشرع في تنفيذ برامج التوقع
في ميدان التكنولوجيا من أجل استيعاب ومالءمة وتطوير تقنيات جديدة واستخدامھا في حل
المشكالت االجتماعية واالقتصادية.
@ @
@ @
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@ @
@ @NñŠìİn¾aë@ñ‡í‡§a@ÒŠbÈ¾a@bèzînm@_Ûa@ñ]jØÛa@bía:¾a@åß@ñ†bÐn,ýÛ@òîä ë@òîuìÛìäØm@paŠ‡Ó@õbäi@Z@@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß
 -وضع

سياسات

متينة

في

‘bîÔÛa@pa‹’ûß
العلوم

 تنفيذ  6أنشطة من أجل اعتماد سياسات متينة فيمجال العلوم والتكنولوجيا.

 -تشجيع القدرات التكنولوجية المحلية واألصلية

 تنظيم ثالث ورشات عمل حول التوقع في ميدانالتكنولوجيا لدعم االبتكار في التكنولوجيات.

والتكنولوجيا لتحقيق استفادة
التكنولوجيات الجديدة والناشئة.

مجال
أكبر

من

لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية وتجارية
فورية.
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@òîÇbànuüa@ òîàänÛa@ òß‡©@ ïuìÛìäØnÛa@ ŠbØniüa@ ƒm@ Êë‹“ß@ M2
@ @òßa‡n¾a@òí†b—nÓüaë
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
إن النجاح في االقتصاد العالمي التنافسي رھين بالقدرة على االبتكار وتسويق التكنولوجيات.
وستركز برامج ھذا المشروع على تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بوضع السياسات في مجال
التكنولوجيا ،من خالل مساعدة صانعي القرار والسلطات الحكومية على اعتماد سياسات
تكنولوجية قابلة لالستدامة وتتيح الحصول على التكنولوجيات وتسويقھا من أجل تحقيق المنافع
االجتماعية واالقتصادية المنشودة .كما سيتم توجيه عدد من برامج الدعم لتمكين جھات
االختصاص من تطوير التكنولوجيات المحلية واالستيعاب الفعال للتكنولوجيات األجنبية وفق
األولويات والموارد المتاحة ،ومساعدتھا على بلوغ الكفاءة واالعتماد الذاتي في المجال
التكنولوجي.
وسيتم ضمن ھذا المشروع تشجيع االھتمام بالتكنولوجيا الحيوية والھندسة الوراثية اللتين تتيحان
إمكانات واعدة ،في إطار استراتيجية تطوير التكنولوجيا الحيوية في العالم اإلسالمي وآلياتھا التنفيذية.
وسيتم تعزيز البرامج والسياسات في مجال التكنولوجيا الحيوية وتوفير الدعم الفني والتوجيه لفائدة
الدول األعضاء بغية تشجيع معاھد التكنولوجيا الحيوية بھا.
كما سيتم العمل على تطوير علوم وتكنولوجيا النانو ،تحقيقاً ألھداف استراتيجية تطوير
تكنولوجيا النانو في البلدان اإلسالمية ،من خالل التركيز على البرامج الھادفة إلى توفير الخبرة بشأن
البنى التحتية الضرورية ،وبرامج التربية والتدريب ،ودعم إحداث مراكز تكنولوجيا النانو ،وتشجيع
البحوث في مجال الصناعات القائمة على تكنولوجيا النانو ،وإبراز دورھا في إحداث وظائف ذات
قيمة عالية جديدة وجلب منافع في ميادين الزراعة ،والصحة ،وتكنولوجيا المعلومات ،وإنتاج الطاقة
واستخدامھا ،وصناعة المواد البيئية .ومن المقرر أيضا ً تنظيم لقاءات ومؤتمرات متخصصة من أجل
تعبئة الجھات المختصة إليالء أھمية أكبر لتعزيز تكنولوجيا النانو ،وتوفير البنى التحتية الوطنية ذات
الصلة ،وإعداد سياسات وطنية مالئمة لتحقيق األھداف المسطرة.
وستواصل اإليسيسكو ،من خالل الھيئة اإلسالمية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا ،االھتمام
باالنعكاسات األخالقية لتطبيقات المعارف والتكنولوجيات الجديدة .وسيتم في ھذا اإلطار توسيع
نطاق بوابة شبكة األخالقيات لتكون أكثر تفاعال قصد تعزيز المعارف في جميع مجاالت البحث
العلمي والمعارف الجديدة بغية تحقيق توافق في اآلراء بشأن القضايا األخالقية .وسيتم توسيع
نطاق ھذا التوافق على المستوى الدولي من خالل إشراك ذوي االختصاص في الحقل الديني عبر
تنظيم أنشطة مشتركة بشأن بعض القضايا األخالقية ذات االھتمام المشترك.

@ @
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@ @
@ @Z@Òa‡çþa
 تشجيع االبتكار من خالل تعزيز مجمعات العلوم وحاضنات التكنولوجيا ،وبناء قدراتالشركات الصغرى والمتوسطة وتفعيل ريادة األعمال في مجال التكنولوجيا.
 االستفادة من اإلمكانات الھائلة للتكنولوجيا الحيوية والھندسة الوراثية. تسخير تكنولوجيا النانو لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية أكبر. -الوقاية من مخاطر االستخدام السيء للتكنولوجيا والحفاظ على القيم األخالقية اإلسالمية.

@ @ZÝ‚‡nÛa@pübª
 تعزيز االبتكار لتحقيق مكاسب اقتصادية. تشجيع التكنولوجيا الحيوية. تشجيع تكنولوجيا وعلوم النانو. -تعزيز األخالقيات الحيوية في العلوم والتكنولوجيا.

@ @ZæëbÈnÛa@pbèu
 األمم المتحدة والمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة في مجال التكنولوجيا واالبتكار. وزارات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والزراعة ومعاھد ومؤسسات التكنولوجيا. المؤسسات المتخصصة ومراكز التميز في مجاالت تكنولوجيا وعلوم النانو ،والتكنولوجياالحيوية ،والزراعة ،واالستشعار عن بعد ،وتكنولوجيا الفضاء ،وغيرھا.
 -شبكات المجتمع المدني ،واإلئتالفات والمنظمات غير الحكومية.

@ @ZòîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 1.120.000

 7

@ @òí†b—nÓa@k,bØß@ÕîÔznÛ@ŠbØniüa@:í:Èm@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
يحتل النظام الوطني لالبتكار مكانة مھمة في تحويل المعارف الجديدة إلى منتجات تنموية.
وفي ھذا اإلطار ،ستعمل اإليسيسكو على تنفيذ البرامج الھادفة إلى تحسين فاعلية النظم الوطنية
لالبتكار من أجل مواءمة االبتكار مع متطلبات المجتمع والتنمية ،وتشجيع ريادة األعمال ،وإقامة
مجمعات التكنولوجيا ،وتمويل رأس مال المجازفة ،وإدماج القطاع الخاص ،وتنشيط حركية
الكفاءات والتعليم العالي لضمان تحويل المعارف العلمية ومخرجات البحوث إلى مكاسب اجتماعية
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واقتصادية .وتكتسي مجمعات العلوم وحاضنات األعمال أھمية بالغة فيما يتعلق بإنشاء شركات
جديدة وتعزيز المعرفة ،وتسويق الموارد ،وتدبير االبتكارات وحقوق الملكية الفكرية .وستعمل
اإليسيسكو ضمن مجال التدخل ھذا على دعم مجمعات العلوم وبناء القدرات ،للمساھمة في إحداث
بيئة مشجعة لالبتكار وتحفيز اإلنتاجية ،وتيسير إنشاء شركات جديدة صغيرة ومتوسطة وتعزيز
تنافسية الشركات الموجودة .وسيتم تنفيذ مجموعة من األنشطة الھادفة إلى تفعيل الشراكة بين
الجامعة والقطاع الصناعي لتعزيز تسويق منتجات البحث العلمي مع تعميق الوعي وبناء القدرات
في مجال براءات االختراع والملكية الفكرية والعالمات التجارية ،من أجل تمكين الباحثين من
حماية بحوثھم واالستفادة منھا.
@âbÄã@ :í:Èm@Þý‚@åß@ Lñ‡ÇbÔÛa@ôìnXß@óÜÇ@ ÞbàÇþa@ñ†bíŠë@ŠbØniüa@ïÛbª@À@paŠ‡ÔÛa@õbäi@Z@ ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @ŠbØniýÛ@b ë
‘bîÔÛa@pa‹’ûß

õa†þa@pa‹’ûß
 دعم النظم الوطنية للبحث واالبتكار من أجل تحويلاالبتكارات العلمية إلى منتجات اقتصادية قيمة.

 -تنظيم  6أنشطة لتعزيز النظم الوطنية لالبتكار.

 مواءمة أدوار مجمعات وحاضنات العلوم لتقديممنتجات مفيدة ومبتكرة.

 تنظيم ندوتين و 3ورشات عمل تدريبية لفائدة مديريمجمعات العلوم والفاعلين لتحقيق شراكة فعالة.

 تعزيز التفاعل بين الجامعة والقطاع الصناعي لتسليطالضوء على دور العلوم في التنمية االقتصادية.

 عقد  3اجتماعات تشاورية بين الجامعة والقطاعالصناعي تحقيقا ً لشراكة فعالة.

 تعزيز القدرات في مجال براءات االختراعوحقوق الملكية الفكرية.

 -عقد  3اجتماعات تشاورية لشبكة الملكية الفكرية.

@ @òíìî¨a@bîuìÛìäØnÛa@Éîv“m@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
ال تزال التكنولوجيا الحيوية التي تعد مجاال واعداً للدول األعضاء غير قادرة على تحقيق
نتائج ملموسة بسبب غياب التخطيط السليم وعدم كفاية المرافق المتخصصة .وستعمل اإليسيسكو
في إطار اآلليات التنفيذية الستراتيجية تطوير التكنولوجيا الحيوية في العالم اإلسالمي على
مواصلة تعبئة جھات االختصاص إليالء أھمية أكبر لتعزيز التكنولوجيا الحيوية وتحديد األھداف
الوطنية ذات الصلة ووضع السياسات الوطنية المالئمة .وسيتم التركيز ،ضمن مجال التدخل ھذا،
على تعزيز برامج التكنولوجيا الحيوية في مجاالت الصحة والطاقة والبيئة والزراعة .وستخصص
برامج الدعم لتقديم المساعدة الفنية والمشورة لجھات االختصاص من أجل دعم المعاھد الخاصة
بالتكنولوجيا الحيوية وتطوير األداء في مجال البحث .كما ستقدم برامج تدريبية من أجل تكوين
موارد بشرية ذات كفاءة عالية في التقنيات الجديدة للتكنولوجيا الحيوية .وسيتم إبراز التطورات
الكبرى التي تحققت في المجال الزراعي والصحي قصد تمكين الدول األعضاء من االستفادة منھا.
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@†bànÇaë@ áÇ‡Ûa@ ò÷jÈm@ Þý‚@ åß@ ò÷’bäÛaë@ ñ‡í‡§a@ òíìî¨a@ pbãbÔnÛa@ âa‡ƒn,a@ Éîv“m@ Z@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ @NòÛbÈÏ@Áİ‚ë@pbîvîma;,a
õa†þa@pa‹’ûß
 وضع استراتيجياتالتكنولوجيا الحيوية.

وخطط

‘bîÔÛa@pa‹’ûß
عمل

لتطوير

 تشجيع تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجاالتالتنمية.

 عقد اجتماعين للجنة اإليسيسكو االستشاريةللتكنولوجيا الحيوية من أجل متابعة تنفيذ
إستراتيجية التكنولوجيا الحيوية.
 تنظيم  6ندوات من أجل تعزيز المعارف وفھمالتكنولوجيا الحيوية الجديدة والمفيدة في مجاالت
الصحة والزراعة وإنتاج الطاقة وحماية البيئة.

@ @ìãbäÛa@âìÜÇë@bîuìÛìäØm@Éîv“m@Z@sÛbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
ستواصل اإليسيسكو ،في إطار استراتيجية تطوير تكنولوجيا النانو في البلدان اإلسالمية ،منح
أولوية خاصة لتشجيع الدول األعضاء على اعتماد سياسات وطنية في مجال تكنولوجيا النانو،
وتطوير البنى التحتية ،ووضع البرامج الدراسية والتدريبية ذات الصلة .وسيتواصل ضمن ھذا
المجال التعاون في تنظيم دورات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا النانو من أجل بلورة رؤية مندمجة
حول ھذه التكنولوجيا ،وتحديد أولويات البحث بشأنھا ،وإتاحة الفرص أمام تشكيل فرق متعددة
االختصاصات والتعاون على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي .وستنظم ورشات عمل تدريبية
حول مجاالت تطبيق تكنولوجيا النانو الحيوية مثل الزراعة ،والصحة ،وتكنولوجيا المعلومات،
وإنتاج الطاقة .وستقدم المشورة الفنية إلى جھات االختصاص بشأن إقامة البنى التحتية وتنفيذ
سياساتھا وبرامجھا الوطنية الخاصة بتكنولوجيا النانو .كما سيتم تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة
بتكنولوجيات وصناعات النانو وتعميم استفادة الدول األعضاء من نتائجھا من أجل إحداث وظائف
جديدة عالية القيمة ،واستجالب منافع صحية وبيئية ،وتوفير أساس متين لنمو اقتصادي مستمر .كما
سيتم توسيع نطاق برنامج التدريب عبر األنترنت ليشمل دروسا ً جديدة في المجاالت الناشئة.
@ì¹@ ÕîÔ¥@ À@ bçŠë†ë@ ìãbäÛa@ bîuìÛìäØm@ Þbª@ À@ tìzjÜÛ@ ñ‡ÇaìÛa@ pbãbØßfiÛ@ Ý›Ïc@ áèÏ@ Z@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ @NÉí‹,@ð†b—nÓa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 اعتماد تكنولوجيا النانو وتعزيز برامج تكنولوجياالنانو الموجودة في الدول األعضاء.

 تنظيم  3مؤتمرات حول تكنولوجيا النانو من أجلالتعريف بالمبادرات المتخذة على صعيد السياسات
من أجل االعتماد السريع لتكنولوجيا النانو.
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õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 تعميم البحوث الجديدة في مختلف مجاالتتكنولوجيا النانو وعلوم النانو.

 عقد ثالث ورشات عمل للتعريف بالبحوثالحديثة في مجاالت تكنولوجيا النانو الناشئة.

 بناء القدرات في مجال تكنولوجيا النانو من خاللبرامج التعليم عن بعد.

اإلنترنت

 تعزيز البرنامجلتكنولوجيا النانو.

التعليمي

على

@ @bîuìÜäØnÛaë@âìÜÈÛa@À@òíìî¨a@pbîÓý‚þa@:í:Èm@Z@Éia‹Ûa@Ý‚‡nÛa@Þbª
تعزيزاً لجھود الھيئة اإلسالمية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا ودورھا في تحليل
االنعكاسات األخالقية الستخدام المعارف والتكنولوجيا الجديدة ،سيواصل العمل ضمن ھذا المجال
من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة اإلسالمية لألخالقيات الحيوية وتعزيز دور اللجان
والھيئات والمراكز الوطنية لألخالقيات في الحرص على مراعاة الجانب األخالقي في استخدام
التقنيات والموارد الطبيعية والبشرية .وستزوَّ د بوابة شبكة األخالقيات بواجھة أكثر تفاعلية لتعزيز
المعرفة ولتحقيق توافق عام بشأن القضايا األخالقية .وسيتم توسيع نطاق ھذا التوافق على
المستوى الدولي من خالل إشراك الفاعلين في الحقل الديني في تنظيم أنشطة مشتركة بشأن بعض
القضايا حول أخالقيات العلوم ،واتخاذ ما يلزم من تدابير المتابعة لضمان تنفيذ اإلعالنات الدولية
في مجال األخالقيات الحيوية.
@âìÜÈÛa@pbîÓý‚þ@òîßý,⁄a@ò÷îJa@ ÝàÇ@ÝîÈÐm@ Šb g@À@ò×a‹“Ûa@Éî,ìmë@ÕîXänÛa@:í:Èm@Z@ ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @NbîuìÛìäØnÛaë
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 تفعيل وتنسيق عمل الھيئات المتخصصة فيمجال أخالقيات العلوم والتكنولوجيا.

 تنظيم  3اجتماعات لمجموعات األخالقيات العلميةومؤتمر عام للھيئة اإلسالمية ألخالقيات العلوم
والتكنولوجيا لمناقشة القضايا األخالقية الشائكة.

 توسيع نطاق بوابة شبكة األخالقيات إلتاحةاالطالع على معلومات متنوعة ووجھات نظر
باحثين وعلماء وإعالميين مرموقين.

 تنفيذ  3مشاريع من أجل توسيع نطاق بوابةاإليسيسكو حول األخالقيات الحيوية.
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@ @ÝjÔn¾a@pbubînya@òîjÜnÛ@âìÜÈÛa@+íŠ‡m@sí‡¥@Êë‹“ß@M3
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
يع ّد تدريس العلوم حجر الزاوية الذي تقوم عليه البنية التحتية الكاملة لنظام العلوم
والتكنولوجيا والقاعدة الصناعية والتكنولوجية لتلبية احتياجات المستقبل واالنتقال إلى اقتصاد
المعرفة .وفي ھذا اإلطار ،سيتركز العمل ضمن ھذا المشروع ،وخالل ثالث سنوات على تقديم
الخبرة إلعداد وتطوير السياسات واالستراتيجيات الوطنية لتدريس العلوم ومالءمة مناھج التدريس
العلمية والتقنية مع خطط التنمية الشاملة ،من أجل ضمان تشجيع التعليم لالبتكار واإلبداع والبحث
والتطوير ،وحث جھات االختصاص على االھتمام بتعزيز الوصول المفتوح للتعليم من خالل
تيسير فھم القضايا ذات الصلة بالوصول المفتوح ،واقتراح نماذج وإرشادات مالئمة حول سياسات
الوصول المفتوح كأداة عملية من أجل السير قدما ً في ھذا االتجاه ،وتقديم الدعم إلحداث مكتبات
وجامعات إلكترونية جديدة من خالل تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصال المندمجة .كما ستتولى
اإليسيسكو عقد الدورتين الثامنة والتاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي
واجتماعات المجلس االستشاري المكلف بتنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،بالتنسيق
مع مديرية التربية ومركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي واتحاد جامعات العالم اإلسالمي.
وسيتم ضمن ھذا المشروع تنفيذ مجموعة من األنشطة الھادفة إلى تشجيع تعليم مواد
التسويق وريادة األعمال وتوفير فرص للتعلم مدى الحياة على نحو يمكن العاملين من مواكبة
الوتيرة السريعة للتطورات في التكنولوجيا والعولمة والممارسات التجارية .وفي إطار تفعيل
التعاون المشترك بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التسويق وتعليم ريادة
األعمال ،سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج الھادفة إلى مراجعة المناھج الدراسية العلمية ،لربط
مضامينھا بشكل أكبر بخطط التنمية الشاملة في الدول األعضاء.
كما سيتم ضمن ھذا المشروع تعزيز الجھود لتحقيق الجودة في تدريس العلوم لضمان توفير
الموارد البشرية المؤھلة والقادرة على المساھمة في التقدم االجتماعي واالقتصادي وبناء
مجتمعات أفضل .وستواصل اللجنة رفيعة المستوى للجودة واالعتماد المنبثقة عن المؤتمر
اإلسالمي السادس لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي متابعتھا لتنفيذ "مؤشرات األداء الرئيسة"
من أجل ترسيخ الجودة في التعليم العالي وتطوير أداء الجامعات في العالم اإلسالمي .وفي إطار
"برنامج تفاھم" ،وبالتعاون والتنسيق مع مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي ،واتحاد جامعات
العالم اإلسالمي ،سيتم تنفيذ األنشطة الھادفة إلى تسھيل حركية الطالب والمدرسين والباحثين
ودعم عمليات التبادل والتعاون ،كما سيتواصل العمل لتفعيل الشبكة اإلسالمية للبحث والتعليم التي
تربط بين الباحثين المحليين وشبكات التعليم في البلدان اإلسالمية لتبادل تجاربھم وتطوير أدائھم
من خالل بذل الجھود المشتركة.

@ @
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@ @Z@Òa‡çþa
 تيسير االنتقال نحو مجتمعات المعرفة ،من خالل وضع األسس المتينة لتطوير العلوموالتكنولوجيا ،وتحفيز االبتكار واإلبداع ،واستكشاف طرق جديدة ،ووضع بنية تحتية سليمة
للنھوض بمختلف مجاالت المعرفة.
 مواءمة سياسات تدريس العلوم مع خطط التنمية الوطنية وتعزيز مؤسسات تدريس العلوممن أجل تحديث المناھج وتطوير المواھب قصد تقليص الفجوة المعرفية.
 تلقين مھارات ريادة األعمال للطالب من خالل تطوير المناھج في مجال التسويق وتعليمريادة األعمال.
 دعم التعاون بين المؤسسات التعليمية ،وتسھيل التفاعل وتبادل الطالب والباحثينوالمدرسين تعزيزاً للتقارب بين الشعوب والحوار بين الثقافات.
 ضمان ترسيخ الجودة في التعليم العالي ،من خالل وضع إطارات لضمان الجودة ضمنبرنامج مؤشرات األداء الرئيسة.

@ @ZÝ‚‡nÛa@pübª
 بناء القدرات المعرفية من أجل التنمية االقتصادية المستدامة. تطوير مناھج تدريس العلوم وتشجيع تدريس التسويق وريادة األعمال. تعزيز التعاون بين المؤسسات األكاديمية. -ترسيخ الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

@ @ZæëbÈnÛa@pbèu
 األمم المتحدة والمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية األخرى. وزارات التربية والتعليم العالي ،والجامعات ،ولجان التعليم العالي ،والمؤسسات والھيئاتالتعليمية المختصة األخرى.
 األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتھا بما فيھا اللجنة الدائمة للتعاون العلميوالتكنولوجي ) ،(COMSTECHومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
والتدريب ) ،(SESRICوالبنك اإلسالمي للتنمية ،واتحاد جامعات العالم اإلسالمي،
والجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا ،والجامعة اإلسالمية في النيجر ،والجامعة اإلسالمية في
أوغندا ،والجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا.
 شبكات المجتمع المدني ،واإلئتالفات والمنظمات غير الحكومية. مجموعات ضمان الجودة واالعتماد اإلقليمية.92

   

@ @ZòîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 1.230.000

 7

@ @òßa‡nX¾a@òí†b—nÓüa@òîàänÛa@Ýuc@åß@òîÏ‹È¾a@paŠ‡ÔÛa@õbäi@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
أصبح االقتصاد العالمي يوصف بشكل متزايد بأنه "اقتصاد معرفة" حيث تعتبر المعرفة
عامال مھما لإلنتاجية والنمو االقتصادي .وتعمل اإليسيسكو على تيسير االنتقال إلى اقتصاديات
المعرفة من خالل تكوين موارد بشرية ذات كفاءة وقادرة على توليد معارف جديدة واستخدامھا،
واالستخدام الفعال لوسائل اإلعالم واالتصال الجديدة لتصبح جزءاً ال يتجزأ من المجتمع العالمي
للمعلومات .وسيتواصل العمل ضمن مجال التدخل ھذا من أجل مساعدة جھات االختصاص في
الدول األعضاء على تسريع وتيرة التحول نحو االقتصاديات القائمة على المعرفة واالبتكار من
خالل صياغة وتنفيذ استراتيجيات شاملة محكمة ومنسقة القتصاد المعرفة وإشراك صانعي القرار
واإلعالميين في التحول الكلي نحو مجتمعات المعرفة .وسيتم التركيز بشكل أكبر على التحول
االقتصادي الناجح عن طريق تفعيل نماذج النمو القائمة على المعرفة واالبتكار وإحداث إطارات
للتقييم ونماذج مرجعية لقياس وضع اقتصاديات المعرفة ،والتي يمكن تحديثھا سنويا ً بشكل يجمع
بين عنصري التحفيز والتنافسية .كما ستواصل اإليسيسكو تنظيم األيام المفتوحة حول اقتصاد
المعرفة ،فضالً عن تنظيم المعارض والمخيمات العلمية وتجمعات الكشافة وأنشطة مماثلة أخرى،
من أجل تعزيز الوعي العام بدور العلوم والتكنولوجيا في معالجة قضايا المجتمع .وسيتم تشجيع
دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسات التعليمية وفي القطاعات الحيوية للتنمية
االقتصادية لتقليص الفجوة الرقمية .وبالنظر للتھديدات الحقيقية التي يتعرض لھا المحتوى الرقمي،
ستواصل اإليسيسكو بناء القدرات في مجال أمن اإلنترنت ،بالتعاون مع مديرية الثقافة واالتصال.
@ñ‡ía:n¾a@ òî¾bÈÛa@ÒŠbÈ¾a@lbÈîn,aë@†bànÇa@Þý‚@åß@òÏ‹È¾a@pbí†b—nÓa@ì®@ÞbÔnãüa@]Xîm@Z@ ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @bîuìÛìäØnÛaë@ÒŠbÈ¾a@xbnãgë@òîÜ\a@pbubînyüa@Éß@bèÐîîØmë
õa†þa@pa‹’ûß
 -تحويل االھتمام نحو احتياجات اقتصاد المعرفة.

‘bîÔÛa@pa‹’ûß
 تنظيم  9أنشطة لأليام المفتوحة حول اقتصادالمعرفة في الدول األعضاء.

 تطبيق استراتيجيات وخطط عمل من أجل تعزيزاقتصاديات المعرفة.

 عقد  3مؤتمرات من أجل تيسير االنتقال نحواقتصاديات المعرفة.

 ردم الھوة الرقمية من خالل العمل بأحدث أدواتتكنولوجيا المعلومات واالتصال في العديد من
المجاالت.

 عقد  3اجتماعات خبراء حول تشجيع استخدامتكنولوجيا المعلومات واالتصال في مختلف
المجاالت العلمية ذات األھمية االقتصادية.

 -بناء القدرات في مجال حماية وسالمة البيانات

 -تنظيم  3ورشات عمل في مجال أمن اإلنترنت.

اإللكترونية.
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@ @ÞbàÇþa@ñ†bíŠë@ÕíìXnÛa@oíŠ‡m@Éîv“më@âìÜÈÛa@oíŠ‡m@wçbäß@‹íìİm@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
سيرتكز العمل ضمن ھذا المجال على تعزيز السياسات والبرامج الوطنية في مجال تدريس العلوم،
وتطبيق التوجھات والتكنولوجيات التعليمية الجديدة لبلوغ المعايير العالمية ،من أجل تحسين فرص
التعليم من خالل تطوير القدرات والكفاءات ،والمھارات المعرفية وغير المعرفية في إطار التعلم
مدى الحياة .وسيتم تنفيذ برامج لمساعدة جھات االختصاص على تطوير مناھج العلوم الشاملة
والجامعة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم ،والقيام بعمليات التقييم الضرورية لضمان وجود
روابط فعالة بين عمليات التعلم وأثرھا ،واعتماد الممارسات الجيدة لتطوير الموارد التعليمية
المفتوحة ومالءمتھا واستخدامھا .وستواصل اإليسيسكو تقديم الدعم إلى معاھد التدريب ،حيث
ستركز في برامجھا على تطوير المھارات الضرورية للموظفين المكلفين بالدعم الفني ،وعلى
معالجة قضايا التشغيل بھدف تطوير المواھب الفكرية واإلبداعية لدى الطالب إلى جانب اكتساب
القيم والمواقف والمھارات والمدارك الضرورية لولوج سوق العمل والمساھمة في التنمية الشاملة.
ويعتبر تعليم ريادة األعمال إحدى األدوات األكثر فعالية في دفع التعليم العالي نحو تحقيق اقتصاد
نشط ،وتيسير االنتقال نحو اقتصاديات المعرفة .وسيتم ضمن ھذا المجال وفي إطار برامج
اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي تنفيذ مجموعة من األنشطة إلبراز القيمة المرتبطة بالبحث
واالبتكار والتسويق وتعليم ريادة األعمال في القطاعات التكنولوجية .وستولى أولوية خاصة لنشر
تعليم ومھارات التسويق وريادة األعمال قصد تمكين الطالب من تحويل الرؤى واألفكار إلى
حقائق ملموسة ،والتطبيق الميداني لألفكار الجديدة والمبتكرة .وفي إطار مشروع إقامة تعاون
مشترك بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التسويق وتعليم ريادة
األعمال ،سيتم إطالق عدد من البرامج النموذجية وتعميم أفضل للممارسات الھادفة إلى تطوير
وإصالح المؤسسات التعليمة ومراجعة المناھج لربط مضامينھا بخطط التنمية الشاملة.
@ @@ÞbàÇþa@ñ†bíŠë@ÕíìXnÛa@oíŠ‡m@Éîv“më@âìÜÈÛa@oíŠ‡m@òîÛbÈÏ@:í:Èm@Z@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 تعزيز القدرات الوطنية من أجل تطوير سياساتللتعليم العلمي المبني على البراھين.

 تنظيم  6ملتقيات وطنية حول اعتماد سياساتمتينة للتعليم العلمي المبني على البراھين.

 -تعزيز تعليم العلوم من خالل دمج مناھج جديدة.

 اعتماد مناھج جديدة لتعليم العلوم ومراجعةالمناھج القائمة.

 توجيه التعليم نحو االستجابة لحاجيات السوق منأجل تعزيز فرص العمل.

 تنظيم  3ندوات علمية حول الموارد التعليمية المفتوحة،والتطرق لقضايا التوظيف والتدريب المھني.

 تحسين التطوير المھني للمدرسين من خاللتدريبھم على تكنولوجيات التعليم الحديثة.

 تنظيم  6برامج تدريبية للمدرسين على استخدامطرق التقديم اإللكتروني وتقنيات العرض الجديدة.
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õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 وضع منھاج دراسي خاص بتدريس التسويقوريادة األعمال رھن إشارة المؤسسات التعليمية.

 -إطالق ستة مشاريع إلعداد منھاج دراسي على

 اعتماد نماذج للتعاون في مجال التسويق داخلالمؤسسات التعليمية.

مستويات مختلفة في مجال التسويق وتعليم ريادة
األعمال.
 إطالق ثالثة أنشطة للمساعدة في تطويرتراخيص االبتكار والتسويق وإطار الشركات
الناشئة.

@ @òîº†b×þa@pbX,û¾a@µi@æëbÈnÛa@:í:Èm@Z@sÛbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
في إطار تشجيع التعاون بين المؤسسات األكاديمية وتبادل المعارف والمھارات والخبرات
والموارد فيما بينھا لتحقيق األھداف اإلنمائية للدول األعضاء ،سيتم تنفيذ برنامج "تفاھم" ،بالتعاون
بين مديرية العلوم ومركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي ،من أجل تسھيل تبادل الطالب
والمدرسين والباحثين بين جامعات العالم اإلسالمي .وستقدم اإليسيسكو ضمن المنتدى السنوي
لرؤساء الجامعات الوسائل الضرورية لتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في
الدول األعضاء وتيسير المشاركة الفعالة وأشكال الشراكة األكاديمية .وستعمل اإليسيسكو على
توسيع نطاق الشبكة اإلسالمية للبحث والتعليم بغية تطوير أداء الباحثين المحليين وشبكات التعليم
في الدول األعضاء من أجل تحقيق االستفادة المتبادلة عن طريق تضافر الجھود .كما ستدعو
اإليسيسكو إلى عقد اجتماعات منتظمة للمنسقين على المستوى القطري ،وستعمل على تعزيز
الترابط وإطالق مشاريع فعالة للتعاون المشترك.
@ïØj“Ûa@Ái‹Ûa@:í:Èmë@paq©a@Þ†bjm@Ýuc@åß@Lµ,Š‡¾aë@µrybjÛaë@lýİÛa@òî×‹y@Éîv“m@Z@ ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @Šaì¨aë@áçbÐnÛa@áîÓë@ïº†b×þa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -المساھمة الفعلية في التقارب بين الدوائر

 -إطالق ثالثة مشاريع لتعزيز حركية الطالب

األكاديمية قصد تبادل الخبرات وتعزيز المعارف
المشتركة.

والباحثين والمدرسين بين الجامعات في الدول
األعضاء ،بالتعاون مع شركاء آخرين.

 تبادل أفضل للتجارب والممارسات الجيدة بينالجامعات.

 عقد ثالثة منتديات لرؤساء الجامعات من أجلإرساء تعاون أفضل بين الجامعات.

 تشجيع تبادل المعارف بين المؤسسات التعليميةوالبحثية من خالل تحسين الربط الشبكي في إطار
الشبكة اإلسالمية للبحث والتعليم.

 إطالق ستة أنشطة لربط الباحثين والشبكاتالتعليمية على المستوى المحلي في إطار مشروع
الشبكة اإلسالمية للبحث والتعليم.
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@ @ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@pbX,ûß@À@ñ†ì§a@„î,‹m@Z@Éia‹Ûa@Ý‚‡nÛa@Þbª
أضحى السعي لترسيخ الجودة في التعليم العالي أكثر من أي وقت مضى أحد أبرز
االھتمامات .ففي ھذه الفترة المتميزة باالبتكارات التكنولوجية واالقتصاد القائم على المعرفة،
ينبغي على الدول األعضاء إيالء اھتمام أكبر للتعليم العالي الذي ال يعتبر أداة للتنمية االجتماعية
فحسب ،بل عامال اقتصاديا ً لتحقيقھا .وفي ھذا اإلطار ،سيتواصل العمل ضمن مجال التدخل ھذا
من أجل عقد المؤتمر اإلسالمي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي ،وتنفيذ البرامج ذات الصلة
بالتعاون بين مديرية العلوم ومديرية التربية واتحاد جامعات العالم اإلسالمي ومركز اإليسيسكو
لتعزيز البحث العلمي ،وإيالء مزيد من االھتمام لتحقيق التميز في التعليم العالي وإطالق برامج
فعالة بھدف ترسيخ ثقافة الجودة في التعليم العالي .وسيتم التركيز على إدخال إصالحات على
حوكمة الجامعات قصد تطوير أدائھا .كما سيتواصل تنفيذ "مؤشرات األداء الرئيسة" من أجل
تثمين دور الجودة واالعتماد في تحقيق التميز الشامل في التعليم الجامعي وإقامة روابط أكاديمية
بھدف استثمار االبتكارات العلمية والتكنولوجية والمحركات األساسية للجودة واالعتماد .وستعزز
اإليسيسكو مستوى التعاون بين منظمات وھيئات ضمان الجودة اإلقليمية لدى الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي ،كما ستقوم بتطوير البوابة اإللكترونية التربوية لنشر المعرفة وتبادل
الممارسات الجيدة المتعلقة بمعايير ضمان الجودة في ھذه الدول.
@ @Nòíìî¨a@ÉíŠb“¾a@ÝîÈÐmë@ñ†ì§a@„î,‹m@Þý‚@åß@pbÈßb§a@õa†cë@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@áÄã@:í:Èm@Z@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 تفعيل العمل اإلسالمي العلمي المشترك ،وتقييمالتطور في قطاع التعليم العالي وإطالق مشاريع
حيوية في التعليم العالي عن طريق عقد دورات
المؤتمر اإلسالمي لوزراء التعليم العالي والبحث
العلمي واجتماعات المجلس االستشاري.

 تنظيم دورتين للمؤتمر اإلسالمي لوزراء التعليمالعالي والبحث العلمي واجتماعين للمجلس
االستشاري المكلف بمتابعة تنفيذ استراتيجية العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان اإلسالمية.

 تطوير أداء الجامعات وتحسين جودة التعليمالجامعي.

 عقد  3أنشطة إقليمية في موضوع مؤشرات أداءالجامعات وقضايا جودة التعليم الجامعي.
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@ @òîÈîjİÛa@†ŠaìàÜÛ@âa‡n¾a@i‡nÛa@Êë‹“ß@M4
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
يكتسي التوازن اإليكولوجي أھمية كبيرة في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية .ووفقا ً
لمبادئ المنظور اإلسالمي التي تضبط وتقنن عالقة اإلنسان بمحيطه الطبيعي بحيث تتحقق من
خاللھا عالقة االستواء والتوازن عبر الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتھا ،ستواصل اإليسيسكو
جھودھا ضمن ھذا المشروع وخالل السنوات الثالث المقبلة من أجل تفعيل مضامين اإلطار العام
لبرنامج العمل اإلسالمي حول التنمية المستدامة وأھداف التنمية المستدامة ،وتنفيذ البرامج الھادفة
إلى مساعدة جھات االختصاص على اعتماد نظم للتدبير المستدام لضمان حماية الموارد الحية وغير
الحية ،والحفاظ على التنوع البيولوجي ،والتحكم في تدھور األراضي والتصحر ،وتحديث تشريعات
خاصة وإنفاذھا .وسيتم توجيه مجموعة جديدة من األنشطة من أجل بناء القدرات في مجال المحافظة
على الموارد الطبيعية وتدبيرھا واستغاللھا المستدام بما في ذلك المعادن واألراضي والمجاالت
الحيوية والمياه ،دون اإلضرار بالبيئة وحق األجيال القادمة فيھا ،واستخدام أدوات وتكنولوجيات
التعدين الجديدة بھدف االستغالل المستدام للموارد المعدنية ،واستخدام أدوات االستشعار عن بعد
وتكنولوجيا الفضاء ألغراض االستكشاف والمحافظة على البيئة.
وحرصاً على تعزيز األمن الطاقي للدول األعضاء ،والحاجة الملحة لطاقة مستدامة لتعزيز
االقتصاديات ،وحماية النظم اإليكولوجية ،وتحقيق اإلنصاف ،ستقوم اإليسيسكو ضمن ھذا
المشروع وفي إطار متابعة استراتيجيتھا لتعزيز النجاعة الطاقية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة
النظيفة والمتجددة في العالم اإلسالمي ،بتنفيذ برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وزيادة االعتماد
على موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتبرز أزمة المياه باعتبارھا من المشكالت التي تزداد حدتھا على الساحة الدولية بسبب
سوء االستخدام ،واالستغالل المفرط ،والنمو السكاني ،وتأثير تغير المناخ وعوامل أخرى .وفي
إطار استراتيجية تدبير الموارد المائية في العالم اإلسالمي ورؤية المياه  ،2020سيتواصل العمل
ضمن ھذا المشروع من أجل بناء القدرات لمواجھة التحديات المائية التي تواجه الدول األعضاء.
وسيتم دعم سياسات الدول األعضاء الرامية إلى تيسير الحصول على مياه الشرب المأمونة،
والحفاظ على الموارد المائية ،وتحسين إمدادات المياه ألغراض الزراعة واالحتياجات االقتصادية
األخرى ،وتعزيز برامج المؤسسات المعنية وتطوير المعارف والمھارات ذات الصلة .وسيولى
االھتمام بشكل خاص لمشكلة غياب المياه النقية الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي التي
يعاني منھا ماليين األشخاص سنويا ً ،وذلك من خالل تنفيذ برامج لمعالجة مصادر تلوث المياه
وتشجيع توسيع مرافق الصرف الصحي في المناطق الحضرية والقروية .وستقوم اإليسيسكو بتنفيذ
برامج لمكافحة التصحر وتدھور األراضي.
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وللمحيطات والبحار والجزر والمناطق الساحلية دور كبير في تحقيق االزدھار االقتصادي
المستدام .وتقع معظم الدول اإلسالمية في منطقة بحرية وتزخر بالموارد السمكية والمعدنية
والغازية .ولذلك ،يوفر االستغالل المستدام لھذه الموارد منافع اقتصادية ھائلة ،وخاصة للمجتمعات
البعيدة عن الشواطئ .إن ھذه الموارد آخذة في التدھور بمعدالت تنذر بالخطر نتيجة لسوء
االستخدام ،والتلوث ،والجھل ،والضعف في التخطيط واإلدارة .وعالوة على ذلك ،تكمن مخاطر
الدمار في موجات تسونامي والعواصف ،ما قد يتسبب في أضرار لموارد المحيطات بحيث ال
يمكن تداركھا .وستساعد اإليسيسكو الدول األعضاء على وضع البرامج الھادفة إلى حفظ وإدارة
البيئة البحرية ،وموارد المحيطات وخاصة الثروة السمكية وإعادة تأھيل غابات المانغروف وباقي
الموارد المتضررة.

@ @Z@Òa‡çþa
 الحفاظ على التوازن اإليكولوجي وتيسير االستخدام المستدام للموارد الطبيعية. تعزيز تكنولوجيات الطاقة المتجددة الفعالة وغير المكلفة ،وخاصة استخدامھا في المناطقالريفية والنائية والمجتمعات الفقيرة.
 تعزيز السياسات والبرامج والمعارف لتحسين اإلدارة المتكاملة للموارد المائية. -حماية الموارد البحرية الحية وغير الحية واستغاللھا على نحو مستدام.

@ @ZÝ‚‡nÛa@pübª
 التوازن اإليكولوجي واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية. الحفاظ على الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. تعزيز األمن المائي وخدمات الصرف الصحي والتخفيف من آثار الجفاف. -حماية البيئة البحرية واالستخدام المستدام لموارد المحيطات.

@ @ZæëbÈnÛa@pbèu
 األمم المتحدة والمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية األخرى المعنية بالتنمية المستدامةوحماية البيئة.
 وزارات البيئة والمياه والطاقة ،والطاقة المتجددة ،والموارد البحرية ،والمؤسسات والھيئاتالبيئية الوطنية واإلقليمية والدولية األخرى في الدول األعضاء.
 شبكات المجتمع المدني ،واالئتالفات ،والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المحافظةعلى التوازن البيئي والتنمية المستدامة واستغالل الموارد الطبيعية.

ZòîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 1.200.000

. 7
98

   

@ @òîÈîjİÛa@†ŠaìàÜÛ@âa‡nX¾a@âa‡ƒn,üaë@ïuìÛìØí⁄a@æŒaìnÛa@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
سينصب العمل في ھذا المجال على دعم وتشجيع سياسات وبرامج مالئمة في مجال اإلدارة
المستدامة للموارد الطبيعية بھدف المحافظة على التوازن اإليكولوجي وضمان توفير بيئة سليمة
وقابلة للحياة لألجيال القادمة ،وبناء القدرات في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين
الوعي بشأن األنواع المھددة باالنقراض ،ونشر أحدث المعلومات حول التقنيات الجديدة لإلدارة
المستدامة وممارسات إدارة الموارد الطبيعية ،وتعميمھا على نطاق واسع من أجل التنمية
المستدامة للموارد الطبيعية داخل الدول األعضاء .وسيتم تقديم الدعم لجھات االختصاص المحتاجة
إلجراء الدراسات الجيولوجية في رسم الخرائط وإعداد دليل المعادن ،والتدريب على استخدام
التقنيات الجديدة للتعدين والدراسات االستقصائية لجمع البيانات ،وتوظيف تكنولوجيا الفضاء
واالستشعار عن بعد الستكشاف الموارد الطبيعية .ونظراً لكون الزراعة شرطا ً ضروريا ً للتنمية
االقتصادية واألمن الغذائي واالستقرار البيئي لغالبية السكان في عالقتھم التقليدية مع الموارد
الطبيعية ،فإنھا ستحظى باھتمام خاص ضمن ھذا المجال.
@ @NïuìÛìØí⁄a@æŒaìnÛa@óÜÇ@òÄÏb\aë@òîÈîjİÛa@†ŠaìàÜÛ@âa‡nX¾a@âa‡ƒn,üa@Þbª@À@paŠ‡ÔÛa@õbäi@Z@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 تحسين المحافظة على التنوع البيولوجي وإدارتهواستخدامه والحفاظ على التوازن اإليكولوجي.

 تنظيم  3ورشات عمل حول التوازن اإليكولوجيوالمحافظة على التنوع البيولوجي النباتي والحيواني.

 تعزيز التكنولوجيات والمعارف الجديدة في مجالاستكشاف الموارد الطبيعية.

 عقد  6ورشات عمل تدريبية حول االستشعار عنبعد وجمع البيانات من أجل تحسين االستفادة من
الموارد الطبيعية.

 بناء القدرات في مجال االستخدام المستدامللموارد الطبيعية.

 عقد  3ورشات عمل حول تقنيات التعدينوتكنولوجيات أخرى من أجل االستخدام المستدام
للموارد الطبيعية.

 تحقيق األمن الغذائي من خالل اعتماد أحدثالمعارف واألدوات المبتكرة.

 إطالق  6برامج لتعزيز مھارات المجتمعاتالزراعية في إدماج األدوات التكنولوجية الجديدة.

 -حماية النظم الزراعية ذات األھمية العالمية.

 عقد  6ورشات عمل حول النظم الزراعية ذاتاألھمية العالمية.

@ @
@ @
@ @
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@ @ñ†‡vn¾a@òÓbİÛa@Š†b—ß@:í:Èmë@òÓbİÛa@óÜÇ@ÃbÐ¨a@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
تع ّد الطاقة محركا ً رئيسا ً للتنمية االجتماعية واالقتصادية وتحسين جودة الحياة .وستعمل
اإليسيسكو انطالقا ً من استراتيجية تعزيز النجاعة الطاقية واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة
في العالم اإلسالمي على تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة
والحفاظ عليھا من أجل تقليل اآلثار السلبية لتغير المناخ ،واعتماد تدابير تدعم تطوير معايير اإلنتاج
المستدام للوقود الحيوي ،وضمان مساھمة ھذه التدابير في تحقيق األھداف المناخية والطاقية والبيئية.
وستواصل اإليسيسكو المشاركة في تنظيم المؤتمرات العالمية للطاقة المتجددة على الصعيدين الدولي
واإلقليمي بالتعاون مع الشبكة العالمية للطاقة المتجددة ) (WRENمن أجل تشجيع استخدام الطاقة
المتجددة .وسيوُ لى اھتمام خاص لموضوع احتياجات السكان في المناطق الريفية والنائية من خالل
تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تعتبر نظيفة بيئيا ً وبسيطة تقنيا ً ،من أجل تلبية
احتياجاتھم األساس من الطاقة .وستواصل اإليسيسكو تنظيم اجتماعات المجموعات االستشارية
اإلقليمية ،والمدارس الصيفية حول الطاقة المتجددة ،والبرامج التدريبية المنتظمة .كما ستعزز العمل
المشترك مع الشركاء بما في ذلك منظمة اليونسكو .وسيكون نشر معلومات مبسطة حول الطاقة
المتجددة جزءاً من تعزيز المھارات وحمالت التوعية.
@ @Nõb›Çþa@Þë‡Ûa@À@ñ†‡vn¾aë@ñ‡í‡§a@òÓbİÛa@Š†b—ß@âa‡ƒn,aë@òÓbİÛa@óÜÇ@ÃbÐ¨a@óÜÇ@Éîv“nÛa@Z@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -تحقيق تقدم على مستوى برنامج العمل الدولي

 عقد مؤتمرين دوليين حول الطاقة المتجددة،بالتعاون مع الشبكة العالمية للطاقة المتجددة.

 بناء القدرات والمعارف بشأن التكنولوجياتالجديدة والمتجددة والفعالة والمفيدة.

 تنظيم  6دورات تدريبية حولوتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.

مصادر

 تعزيز تكنولوجيات الطاقة المتجددة الفعالة منحيث التكلفة وخاصة بالنسبة الستخدامھا في
المناطق الريفية والنائية والمجتمعات الفقيرة.

 تنظيم  3حلقات دراسية حول استخدام الطاقةالمتجددة في المناطق الريفية والنائية و3
اجتماعات للمجموعات االستشارية.

للحفاظ على الطاقة واالستخدام المستدام لموارد
الطاقة المتجددة.

ÒbÐ§a@Šbqe@åß@ÑîÐƒnÛaë@Lïz—Ûa@Ò‹—Ûa@pbß‡‚ë@ïöb¾a@åßþa@:í:Èm@Z@sÛbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
يعتبر الماء عنصراً أساسيا ً وحيويا ً لحياة البشر وصحتھم ورفاھھم ،ويرتبط بكل عمليات
التنمية المستدامة ،بما في ذلك سالمة البيئة ،واألمن الغذائي ،والحد من الفقر ،واالنتقال إلى االقتصاد
األخضر .وخالل الفترة من  2016إلى  ،2018ستواصل اإليسيسكو ضمن ھذا المجال وفي إطار
متابعة تنفيذ استرتيجية اإلدارة المتكاملة للموارد المائية تخصيص برامج لبناء القدرات ودعم
المؤسسات المختصة ،وتوفير المعارف والمھارات الكفيلة بمعالجة مشكلة استنزاف موارد المياه
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العذبة في الدول األعضاء الفقيرة ،ووضع سياسات للحد من سوء استخدام الموارد المائية وإدارتھا،
ودمج تقنيات جديدة إلدارة المياه ،بما في ذلك تقنيات تحلية المياه ،واإلدارة والتنمية المستدامة
لضمان األمن المائي في العالم اإلسالمي .كما ستقدم اإليسيسكو الدعم الالزم للدول األعضاء قصد
تنفيذ المنھجيات لمعالجة شح موارد المياه العذبة ،والحد من ضياع المياه من خالل التسرب والربط
غير القانوني وھدر المياه في عملية الري ،واألمراض المرتبطة بالمياه غير اآلمنة ،وسوء الصرف
الصحي والوقاية الصحية .كما سيتم عقد اجتماعات تشاورية بشأن مواجھة الفيضانات ،وفض
النزاعات حول مصادر المياه المشتركة بين الدول األعضاء .وسيتم تعزيز منھجيات مقبولة لتطبيق
التشريعات المالئمة حول استخدام ھذه المياه ،والحقوق والواجبات المرتبطة بذلك .وسعيا ً إلى
مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف في الدول األعضاء ،ستنفذ برامج لحشد الدعم من أجل
الحد من معدالت تدھور األراضي.
@†Šaì¾@òÜßbØn¾a@ñŠa†⁄bi@òÔÜÈn¾a@wßaqÛa@‰îÐäm@Þý‚@åß@òîöb¾a@†Šaì¾a@µßdnÛ@paŠ‡ÔÛa@ :í:Èm@Z@ ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @N‹z—nÛa@òiŠb«ë@òi‰ÈÛa@êbî¾a
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 التصدي لقضية األمن المائي وتنفيذ البرامج ذاتالصلة.

 عقد  6اجتماعات تشاورية إقليمية و 6ورشاتعمل حول التنفيذ الفعال لبرامج المياه.

 -تحسين استغالل المياه العابرة للحدود.

 عقد  3حلقات دراسية لتحسين وضعية استغاللالمياه العابرة للحدود.

 -اعتماد ضوابط وتدابير لمكافحة التصحر وآثار الجفاف.

 -عقد  3ورشات عمل حول مكافحة التصحر.

@ @pbİî\a@†Šaì¾@âa‡nX¾a@âa‡ƒn,üaë@òí‹zjÛa@ò÷îjÛa@òíb¼@Z@Éia‹Ûa@Ý‚‡nÛa@Þbª
تعتبر المحيطات مصدراً رئيساً للنشاط االقتصادي حيث توفر سبل العيش للمجتمعات البرية
في الدول األعضاء المطلة على البحر ،وھو ما يتطلب حماية وصون موارد المحيط الحية وغير
الحية من التدھور .وألجل ذلك ،سيتركز العمل ضمن ھذا المجال على بناء القدرات في مجال
اإلدارة البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليھا من التلوث وسوء االستغالل ،وصيانة
الموارد المائية واالستخدام المستدام لھا بما في ذلك تلك الموجودة في المنطقة االقتصادية الخالصة
) ،(EEZوتحسين حفظ وإدارة مصايد األسماك وغيرھا من الموارد البحرية .وستواصل
اإليسيسكو العمل بشكل وثيق مع شركائھا من ذوي االختصاص لمعالجة مجموعة واسعة من
القضايا ذات الصلة بحماية البيئة البحرية وتحسين التنسيق وجمع البيانات بشأنھا ،وتجويد
التخطيط وتوفير الخبرة لتعزيز إدارة البيئة البحرية والحفاظ على موارد المحيطات .كما سيتم
تخصيص دورات تدريبية لبناء القدرات في مجال تعزيز أنظمة مراقبة المحيطات ،وخدمات
األرصاد الجوية البحرية المتعلقة بالمحيطات ،وتبادل المعارف بشأنھا.
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@ @Nâa‡nXß@ì®@óÜÇ@bèßa‡ƒn,aë@bèmŠa†gë@òí‹zjÛa@†Šaì¾a@óÜÇ@òÄÏb\a@Þbª@À@paŠ‡ÔÛa@õbäi@Z@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß
 تعزيز إدارة الموارد البحرية وحفظھا واالستخدامالمستدام لھا ،خاصة الثروة السمكية.

 اعتماد تدابير من أجل حماية البيئة البحرية،وإعادة تأھيل غابات المانغروف.

@

@@

@‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 إطالق  3مشاريع وعقد  3ورشات عمل تخصإدارة الموارد البحرية ،وحمايتھا والمحافظة عليھا
وتنميتھا على نحو مستدام واستغاللھا ،خاصة
الثروات السمكية.
 عقد  3ورشات عمل إلعادة تأھيل المجال البيئيللمانغروف وضمان حماية البيئة البحرية.
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@ @@òî÷îjÛa@òà×ì¨bi@2ìèäÛa@Êë‹“ß@M5
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
تعد حماية البيئة مسؤولية الجميع اعتباراً لدورھا في توفير الظروف المالئمة لجميع أشكال
الحياة على ھذا الكوكب .وينبغي الحفاظ على البيئة لصالح األجيال الحالية والمستقبلية .ويمكن تحقيق
االستدامة البيئية بطريقة أفضل عبر تحسين الحوكمة البيئية .وھو التوجه الذي أكدت عليه قرارات
المؤتمر اإلسالمي السادس لوزراء البيئة )الرباط 9-8 ،أكتوبر  ،(2015وفي ضوء اإلعالن
اإلسالمي حول التنمية المستدامة واإلطار العام لبرنامج العمل اإلسالمي للتنمية المستدامة وتوصيات
قمة مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو (،20+ومؤتمر باريس )كوب .(COP21 ،21
وتنفيذا ً لھذه القرارات ،سيتم ضمن ھذا المشروع تنفيذ االستراتيجيات الفعالة وتعزيز قدرات
المؤسسات البيئية وتفعيل التعاون اإلقليمي والدولي بھدف اتخاذ تدابير حازمة لحماية البيئة .وسيتم
توجيه مجموعة من األنشطة في مجال بناء القدرات من أجل حوكمة بيئية متينة والتي بموجبھا سيتم
توجيه الحكومات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمھور نحو العمل على
استدامة البيئة وإصالح األضرار التي لحقت بھا .كما ستساعد اإليسيسكو في إجراء عمليات تقييم
األثر البيئي للحد من المخاطر البيئية.
وستقوم اإليسيسكو بتوفير الخبرة والمشورة لمساعدة جھات االختصاص على التخطيط
لالقتصاد األخضر وتطوير السياسات واعتماد الحوكمة البيئية القادرة على استيعاب مفھوم
االقتصاد األخضر وبناء القدرات المرتبطة به ،باعتبار ذلك آلية لتحقيق التنمية المستدامة ،مع تقييم
الفرص والتحديات المرتبطة بھذا المفھوم .كما ستعمل اإليسيسكو أيضا ً على تعزيز قدرات الدول
األعضاء إلجراء الدراسات والبحوث الضرورية من أجل تطوير التكنولوجيا الخضراء ومالءمتھا
مع الخصوصيات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،واالستفادة من صندوق التكيف وآلية التنمية
النظيفة ،وفقا ً لبروتوكول كيوتو.
ويش ّكل تغير المناخ الناجم عن فعل اإلنسان خطراً كبيراً على االستدامة البيئية .وقد أصبح
اعتماد الوسائل المالئمة لمواجھة تغير المناخ أمراً مستعجال لجميع البلدان ،ويتطلب إقامة إطار
مؤسسي مالئم للنھوض بالبحث العلمي ،وتنظيم حمالت التوعية والوقاية ،باإلضافة إلى ضمان
المشاركة الفعالة من جميع مكونات المجتمع المدني على المستويين الوطني واإلقليمي .وسيتركز
عمل اإليسيسكو ضمن ھذا المشروع على توفير المزيد من المعارف بشأن تغير المناخ وآثاره
االقتصادية واالجتماعية ،لمساعدة جھات االختصاص على اتخاذ التدابير المالئمة للوفاء بااللتزامات
الدولية ذات الصلة ،وتوفير الموارد المالية الضرورية والمھارات والتقنيات المالئمة بما يكفل تعزيز
القدرات المؤسسية الوطنية ،من خالل األنشطة المشتركة على المستويين اإلقليمي وشبه اإلقليمي.
كما ستسعى اإليسيسكو إلى تعزيز التشبيك والتعاون من أجل تفعيل العمل البيئي اإلسالمي والدولي
المشترك لدعم وتعزيز الموقف التفاوضي بشأن تغير المناخ.
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وتتسبب الكوارث الطبيعية ،مثل الفيضانات واألوبئة ،والعواصف ،واالنفجارات البركانية،
والزالزل ،والجفاف في وفاة ماليين األشخاص وتدمير البنى التحتية المھمة وتشريد عدد كبير من
السكان ،وخسائر اقتصادية جسيمة سنويا ً .لذلك ،يتعين على الدول األعضاء إيالء أولوية قصوى
لمخاطر الكوارث ،وتخصيص موارد لرفع درجة التأھب وتوسيع نطاق جھود اإلغاثة ليشمل
المناطق المتضررة من الكوارث في الدول األعضاء .وفي إطار"الخطة التنفيذية الستراتيجية الحد
من مخاطر الكوارث وإدارتھا في البلدان اإلسالمية" التي اعتمدھا المؤتمر اإلسالمي الخامس
لوزراء البيئة في أستانا ،كازاخستان ،سيتم ضمن ھذا المشروع تخصيص عدد من برامج الدعم
لمساعدة جھات االختصاص على إعداد خططھا للتأھب للكوارث ،وبناء القدرات لالستجابة
لمرحلة ما بعد الكوارث ،ووضع األسس لتنفيذ برامج شاملة إلدارة مخاطر الكوارث على الصعيد
الوطني .كما ستقوم اإليسيسكو بتيسير إدماج التكنولوجيات الجديدة في مجال إدارة الكوارث
الطبيعية ،ومساعدة الدول األعضاء على النقل السريع للمعلومات واالستفادة منھا .وستشجع
اإليسيسكو أيضا ً على إنشاء صندوق إلعادة إعمار المناطق المتضررة من الكوارث ،وستبذل
الجھود من أجل وضع آلية إسالمية لتنسيق جھود اإلغاثة بالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة
التعاون اإلسالمي.

@ @Z@Òa‡çþa
 بناء القدرات في مجال الحوكمة البيئية لتحسين فعالية سياسات حماية البيئة وبرامج ھاومشاريعھا.
 الوصول إلى توافق عام على مستوى العالم اإلسالمي بشأن قضايا البيئة الدولية من خالل الدعوةإلى دورات المؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة واجتماعات المكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئة.
 تيسير االنتقال نحو االقتصاد األخضر في القطاعات المھمة ،وتطوير البنى التحتية الالزمةلتحقيق التنمية المستدامة.
 تعزيز القدرات للتعامل مع آثار تغير المناخ ،وفھم سيناريوھات التغير المناخي ونماذج التنبؤ. تحسين القدرات المؤسسية للتعامل مع الكوارث والتخفيف من أضرارھا في إطار الخطةالتنفيذية الستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وإدارتھا في البلدان اإلسالمية.

ZÝ‚‡nÛa@pübª
 تعزيز الحوكمة البيئية وتحقيق إجماع بشأن القضايا البيئية. االقتصاد األخضر وآلية التنمية النظيفة. تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. -التأھب لمواجھة الكوارث والحد من المخاطر وإدارتھا.

@ @
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ZæëbÈnÛa@pbèu
 األمم المتحدة والمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية األخرى ،والوكاالت المعنية بالتنميةالمستدامة وحماية البيئة.
 وزارات البيئة وإدارة الكوارث ،والمعاھد والمؤسسات ،واللجان ،واالتفاقيات ،والشراكات،والحمالت ،والوكاالت الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية بالبيئة.
 شبكات وائتالفات ومنظمات المجتمع المدني ،والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجالحماية البيئة والمحافظة عليھا ،واالقتصاد األخضر ،وتغير المناخ ،وإدارة الكوارث وغيرھا.

ZòîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 1.420.000

. 7

@ @òî÷îjÛa@bíb›ÔÛa@æd“i@Êb»g@ÕîÔ¥ë@òî÷îjÛa@òà×ì¨a@:í:Èm@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
تنطوي التنمية المستدامة على تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية وفق مبدأ االستدامة
البيئية .وتتطلب القدرة على متابعة وتنفيذ االتفاقيات البيئية الدولية توفير اإلطار المؤسسي
والتنظيمي المالئم ،واآلليات التنفيذية المالءمة .وفي ھذا اإلطار ،ستركز أنشطة ھذا المجال على
مواءمة السياسات والتشريعات الوطنية وبناء القدرات في مجال الحوكمة الرشيدة للبيئة من أجل
تنفيذ برنامج عمل شامل وفعّال لحماية البيئة واالستجابة لمتطلبات االتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما ستعمل اإليسيسكو على تنظيم الدورة السابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة واالجتماعين
الثالث والرابع للمكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئة ،لمناقشة التحديات البيئية الحيوية التي تواجه الدول
األعضاء ،وإيجاد توافق بشأن القضايا البيئية الدولية .وفضال عن ذلك ،ستشارك اإليسيسكو في
قمم ومؤتمرات البيئة الدولية لعرض موقف ووجھة نظر العالم اإلسالمي بشأن قضايا البيئة
والتنمية المستدامة ،وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ،تأكيداً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن
المتباينة تجاھھا.
@ @Nòî÷îjÛa@òà×ì¨a@µX¥@Þý‚@åß@òî÷îjÛa@òßa‡n,üa@:í:Èm@Z@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 مراجعة السياسات الوطنية من أجل اعتمادالحوكمة البيئية

 تنظيم  3حلقات دراسية حول إدماج الحوكمةالبيئية في السياسات الوطنية.

 تعزيز القدرات وتبادل التجارب في مجالالحوكمة البيئية بين الدول األعضاء.

 تنظيم  3ورشات عمل إقليمية حول قضايا الحوكمةالبيئية.

 -تعزيز العمل البيئي اإلسالمي المشترك.

 تنظيم دورة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة،واجتماعين للمكتب التنفيذي اإلسالمي للبيئة.
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@ @òÐîÄäÛa@òîàänÛa@òîÛeë@‹›‚þa@†b—nÓüa@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
أضحت الحاجة إلى االقتصاد األخضر موضوعا ً ملحا ً ،حيث يساھم في بناء اقتصاد يعتمد
بشكل أقل على الكربون وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد واإلدماج االجتماعي .كما أنه يوفق
بين االقتصاد والبيئة من خالل معالجة قضايا الفقر وتحقيق المساواة ،والح ّد من التدھور البيئي.
وتفعي ً
ال لقرار المؤتمر اإلسالمي الخامس لوزراء البيئة )أستانا ،كازاخستان( ،الذي دعا الدول
األعضاء إلى ضرورة اعتماد "االقتصاد األخضر" باعتباره أداة رئيسة "طوعية" للتنمية
المستدامة والقضاء على الفقر ،ستخصص أنشطة ھذا المجال لمساعدة جھات االختصاص على
إيجاد اآلليات المالئمة لتيسير عملية االنتقال نحو االقتصاد األخضر الذي يضمن التقدم المنصف
والمرن ،ويوفر جودة حياة أفضل .كما سيتم تقديم الخبرة والمشورة إلعادة توجيه السياسات
والخطط الحكومية لتحويل االستثمارات نحو التكنولوجيات النظيفة والفعالة ،ورأس المال
الطبيعي ،والبنية التحتية االجتماعية ،وذلك من أجل دفع عجلة النمو ،وإحداث فرص العمل،
وتحسين البيئة ،والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة االجتماعية .كما سيتم دعم تطوير المھارات
والخبرات الالزمة لالستفادة من صندوق التكيف.
@ @NòÐîÄäÛa@òîàänÛa@òîÛe@:í:Èmë@‹íìİmë@L‹›‚þa@†b—nÓüa@ì®@ÞbÔnãüa@]Xîm@Z@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 تيسير االنتقال نحو االقتصاد األخضر وتطويرالبنية التحتية.

 تنظيم  6أنشطة حول آليات االنتقال نحو االقتصاداألخضر.

 تطوير المھارات والخبرات في استخدام آليةالتنمية النظيفة وصندوق التكيف.

 تنظيم  3ورشات عمل لتطوير البرامج المناسبةلالستفادة من آلية التنمية النظيفة وصندوق التكيف.

@ @@ém‡y@åß ÑîÐƒnÛaë@…bä¾a@]Ìm@Éß@ÑîØnÛa@]ia‡m@Z@sÛbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
أصبحت قضية تغير المناخ واالحتباس الحراري تكتسي طابعا خطيراً مع تفاقم التھديدات
التي يتعرض لھا االقتصاد والصحة والغذاء وأمن اإلنسان .ففي ھذا اإلطار ،ستساعد اإليسيسكو
في إعداد سياسات وطنية فعالة وقابلة للقياس في مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من
آثاره .كما ستعمل على تعزيز القدرات المؤسسية ،ومالءمة المعارف والمھارات الالزمة
الستيعاب التكنولوجيات المتقدمة من خالل برامج التدريب وبناء القدرات للتعامل بشكل مالئم مع
اآلثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ .وسيتم تخصيص مجموعة من األنشطة الھادفة إلى مساعدة
جھات االختصاص على الوفاء بالتزاماتھا في ھذا المجال وفقا ً لمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن
المتباينة ،والتخلص التدريجي من المواد التي تستنزف طبقة األوزون وإقرار تخفيض كبير في
حجم االنبعاثات .وسيتم تعزيز الوعي والمعارف بشأن تغير المناخ وآثاره االقتصادية
واالجتماعية ،وتشجيع إدارة األنظمة البيئية باعتبار ذلك جزءاً من استراتيجية شاملة للتكيف مع
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تغير المناخ والتخفيف من آثاره على التنوع البيولوجي ،والتصحر ،وتدھور األراضي ،والبيئة
البحرية والساحلية ،وصحة اإلنسان وسالمته.
@‰îÐämë@ LòîÇbànuüaë@ òí†b—nÓüa@ êŠbqe@ ÝîÜ¥ë@ L…bä¾a@ ]Ìm@ æd“i@ òÏ‹È¾aë@ ïÇìÛa@ :í:Èm@ Z@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ @NòÜ—Ûa@paˆ@Áİ©aë@pbîvîma;,üa
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -تحليل اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتغير المناخ

 -عقد  3اجتماعات خبراء لمناقشة أثر تغير المناخ

واعتماد استراتيجيات وخطط واقعية للتكيف.
 -تعزيز المھارات والخبرات للتعامل مع آثار تغير

والحلول العملية لمعالجة ذلك.
 تنظيم  6ورشات عمل وطنية للتعامل مع آثارالمناخ في المناطق الحيوية.

المناخ.

@ @bèmŠa†gë@‹ bƒ¾a@åß@‡¨aë@tŠaìØÛa@òèuaì¾@kçdnÛa@Z@Éia‹Ûa@Ý‚‡nÛa@Þbª
في إطار متابعة تفعيل الخطة التنفيذية الستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وإدارتھا في
البلدان اإلسالمية التي صادق عليھا المؤتمر اإلسالمي الخامس لوزراء البيئة المنعقد في أستانا،
كازاخستان ،في سنة  ،2012سيتواصل العمل ضمن ھذا المجال من خالل دعم جھود الدول
األعضاء المحتاجة للتقليل من المخاطر التي تھدد حياة اإلنسان وممتلكاته ،ومساعدتھا على اعتماد
منھجية متماسكة وشاملة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية التي يتسبب فيھا البشر .كما
ستخصص أنشطة توعوية لتعزيز ثقافة التأھب واإلنذار المبكر ،ودمج استراتيجيات الحد من
الكوارث في سياسات التنمية المستدامة الوطنية ،وتشجيع االبتكار التكنولوجي ذي الصلة ،وزيادة
االستثمارات المخصصة للحد من مخاطر الكوارث ،والتوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من آثار
تغير المناخ والتصدي لھا.
@òí‹“jÛa@ òİ“ãþa@ åÇ@ ò»bäÛa@ ‹ bƒ¾a@ åß@ ÑîÐƒnÛaë@ kçdnÛa@ Þbª@ À@ paŠ‡ÔÛa@ õbäi@ Z@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ @NòîÈîjİÛa@tŠaìØÛaë
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 تحسين القدرات المؤسسية للتعامل مع الكوارثوالتخفيف من أضرارھا من خالل "الخطة
التنفيذية الستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث
وإدارتھا في البلدان اإلسالمية ".
 تحسين تدابير التأھب لحاالت الطوارئ من خاللأنظمة االتصال المحلية ،وحمالت لتوعية الجمھور.

 تنظيم  6أنشطة تنفيذاً للخطة التنفيذية الستراتيجيةالحد من مخاطر الكوارث وإدارتھا في البلدان
اإلسالمية.
 تنظيم  6دورات تدريبية وورشات عمل لبناء القدراتلفائدة المتطوعين المحليين ،وإطالق  3حمالت توعية
لتحسين االستجابة في حاالت الطوارئ.
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@ @ñ‹ç†;ßë@òØ8bànß@pbÈànª@õbäjÛ@òîÇbànuüa@püìznÛa@Òa‹“n8a@Êë‹“ß@M@6
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
تشھد مجتمعاتنا في األلفية الثالثة تحوالت ھائلة سياسية ،واجتماعية ،واقتصادية ،وثقافية،
وفكرية ،نتيجة للعولمة واالبتكارات التكنولوجية السريعة .واستلزمت ھذه التطورات اعتماد أنماط
اجتماعية وسلوكية جديدة ،تتطلب م ّنا إيالء اھتمام خاص لمراقبة ھذه التحوالت االجتماعية عن
كثب ،وتحليل التھديدات واالضطرابات الناتجة عنھا ،كتنامي التمييز االجتماعي ،وتراجع احترام
حقوق الشعوب االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وتفشي ظاھرة التطرف واإلرھاب.
وستواصل اإليسيسكو تحليل تحول األنماط االجتماعية في ضوء المعارف الجديدة وانطالقاً
من روح التعاليم اإلسالمية .وفي ھذا اإلطار ،سيركز ھذا المشروع على استشراف التحوالت
االجتماعية الكبرى ودراسة أسبابھا وتحليلھا  ،وتوفير المعطيات الدقيقة بشأنھا ،لتمكين المسؤولين
عن السياسات التربوية والثقافية واإلعالمية من إعداد الخطط والبرامج الميدانية الكفيلة بمعالجة
آثار ھذه التحوالت وتقويم السلوكيات بشأنھا .وستحرص اإلدارة العامة على تفعيل التشاور
والتنسيق الداخلي بين المديريات المعنية بھذا المشروع المشترك بين القطاعات.
وسيتم التركيز على رصد وتحليل قضايا احترام حقوق اإلنسان والنھوض بھا ،في ضوء
إعالن القاھرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم ،ومكافحة جميع أشكال التمييز االجتماعي انطالقاً
من القيم اإلسالمية ،وتعزيز البيئة االجتماعية والبشرية واالقتصادية والثقافية ،بما في ذلك الحقوق
المدنية والسياسية على النحو الذي تنص عليه اإلعالنات اإلسالمية والدولية لحقوق اإلنسان ،مثل
الحق في الحياة والحرية ،وحرية التعبير ،والمساواة أمام القانون ،لترسيخ أسس السالم والعدل
وتمكين الناس من التعايش في ظل الكرامة والحرية .كما سيتواصل العمل لتمكين المرأة من
حقوقھا التي ضمنھا لھا الدين اإلسالمي وإبراز دورھا في التنمية االجتماعية .وسيولى اھتمام
خاص لدراسة أسباب تنامي ظاھرة العنف في أوساط الشباب ،وتقديم الحلول العملية للحد من
تھميشھم وتحسين مشاركتھم في عملية التنمية االجتماعية وتعزيز دورھم داخل المجتمع.
ويعتبر الحفاظ على السالم في ھذه الفترة المضطربة أكثر أھمية من أي وقت مضى .وفي
ھذا اإلطار ،سيخصص جزء من الدراسات والبحوث ضمن ھذا المشروع لتقديم مقترحات جديدة
وعملية تربوية وثقافية وفنية وإعالمية لدعم التفاھم والحفاظ على السلم واألمن وتعزيزھما في
المجتمعات ،وترسيخ قيم الحوار لفض النزاعات العرقية والطائفية وغيرھا ،والتصدي لظاھرة
اإلسالموفوبيا والتمييز العنصري وفضح الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.
وتظل قضايا الوقاية الصحية والحد من الفقر وتحسين ظروف العيش في صميم عمل
اإليسيسكو الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة .لذا ،سيتم توجيه العمل ضمن ھذا المشروع
لالستعانة بالخبراء والمتخصصين وجمعيات المجتمع المدني لبلورة مشاريع وبرامج مبتكرة
وواقعية تساعد جھات االختصاص على معالجة المشكالت التي تواجھھا المجتمعات الفقيرة بھدف
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التخفيف من معاناتھا ،وإحداث فرص اقتصادية لھا ،وتوفير الخدمات الصحية واالجتماعية
الالزمة في المجتمعات الفقيرة.

Z@Òa‡çþa
 تحليل التحوالت االجتماعية والبشرية واالقتصادية لفھم ورصد الظواھر االجتماعيةومعالجة آثارھا.
 حماية الحقوق البيئية واالجتماعية واإلنسانية واالقتصادية والثقافية وتعزيزھا في ضوءالشريعة اإلسالمية واإلعالنات الدولية لحقوق اإلنسان.
 تعزيز السالم في المجتمعات وتوطيد التماسك االجتماعي وقيم التضامن والتآخي. تخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات الفقيرة ،من خالل تعزيز قدراتالمھنيين والمؤسسات الحكومية في السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل الرامية إلى
القضاء على الفقر.
 تحسين المعايير الصحية من خالل تحسين الخدمات الصحية ومكافحة األمراض المعديةوغير المعدية.

ZÝ‚‡nÛa@Þbª
 -البحث في التحوالت االجتماعية والبشرية واالقتصادية لبناء مجتمعات متماسكة ومزدھرة.

ZæëbÈnÛa@pbèu
 وزارات الصحة والرعاية االجتماعية ،ومؤسسات الرعاية االجتماعية المعنية ،وأقسامالبحوث االجتماعية واإلنسانية في الجامعات.
 األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية األخرى العاملة في مجال الرعايةاالجتماعية ،والسالم ،والصحة ،وحقوق اإلنسان ،والتخفيف من حدة الفقر.
 الجھات الفاعلة في المجتمع المدني ،والمنظمات االجتماعية ومنظمات الرعاية االجتماعية،والھيئات الخيرية والمنظمات غير الحكومية.

ZòîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 1.006.293

.9  7 9

ñ‹ç†:ßë@òØ,bànß@pbÈànª@õbäjÛ@òí†b—nÓüaë@òí‹“jÛaë@òîÇbànuüa@püìznÛa@À@szjÛa@Z@Ý‚‡nÛa@Þbª
في ظل التحوالت السريعة التي تشھدھا المجتمعات الحالية ،بات من الضروري دراسة
وتحليل األنماط المتغيرة للمجتمع لحماية خصوصيات المجتمع المسلم ،وتحصين األجيال القادمة
من االنحرافات .ولذلك سيتركز العمل ضمن ھذا المجال على دعم البحوث والدراسات من أجل

110

   

تحليل التحوالت االجتماعية الجديدة لفھم األنماط السلوكية البشرية بشأنھا ،واالتجاھات االجتماعية
والثقافية التي أصبحت تفرز أشكاال جديدة لمجتمعاتنا .وستولي ھذه الدراسات األولوية للقضايا
الحيوية المرتبطة باحتياجات المجتمع والتحديات الرئيسة التي تواجھھا المجتمعات اإلسالمية .كما
سيتم تخصيص أنشطة لتعزيز االنسجام في تطوير وتعزيز المعايير الدولية بشأن التحوالت
االجتماعية الكبرى ،من خالل تنظيم منتديات للخبراء ولعلماء االجتماع لمناقشتھا وتقديم
المقترحات العملية لمعالجتھا ،ودعم مؤسسات العلوم االجتماعية واإلنسانية والجامعات ومراكز
البحوث لتجويد أبحاثھا في معالجة القضايا المجتمعية ذات العالقة بال ّسلم والتماسك االجتماعي،
والتنمية االقتصادية.
@paŠa‹Ó@ˆb¦a@åß@ µÛëûX¾a@µØànÛ@òí†b—nÓüa@püìznÛaë@òîÇbànuüa@Âb¹þa@áèÏ@µX¥@Z@ ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@‰îÐämë@ †a‡Çg@âbØyg@óÜÇ@âýÇ⁄aë@ òÏbÔrÛaë@òîi;Ûa@pbÇbİÓ@À@µÜßbÈÛa@ñ‡ÇbXßë@ òîÈÓaë
@ @Nbèãd“i@pb×ìÜXÛa@áíìÔmë@òîãa‡î¾a@wßaqÛaë@Áİ©a
õa†þa@pa‹’ûß

‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 توفير مزيد من الدعم إلنجاز الدراسات والبحوثلفھم أفضل للقضايا والتحوالت االجتماعية
واالقتصادية.

 إعداد أو دعم إعداد  12دراسة وبحثا حول قضايااجتماعية ملحة ومؤثرة في الواقع التنموي
للمجتمعات اإلسالمية.

 تعزيز سياسات العلوم االجتماعية واإلنسانيةواالقتصاد اإلسالمي.

 دعم  12مشروع بحث جامعي في مجال العلوماالجتماعية.
 تقديم  30منحة دراسية في مجال العلوماالجتماعية واإلنسانية.
 إنجاز  3دراسات لتعزيز سياسات العلوماالجتماعية واإلنسانية واالقتصاد اإلسالمي.
 تنظيم  9اجتماعات خبراء وعلماء اجتماع. تخصيص جائزة اإليسيسكو ألفضل الدراساتوالبحوث في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية.

@
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@âìÜÈÛa@wßa‹i
@
ÉíŠb“¾a@òãŒaìß

ÉíŠb“¾a
 -1مشروع بناء منظومة مستدامة للتنمية العلمية

1.150.000

 -2مشروع تسخير االبتكار التكنولوجي لخدمة التنمية االجتماعية
واالقتصادية المستدامة

1.120.000

 -3مشروع تحديث تدريس العلوم لتلبية احتياجات المستقبل

1.230.000

 -4مشروع التدبير المستدام للموارد الطبيعية

1.200.000

 -5مشروع النھوض بالحوكمة البيئية

1.420.000

 -6مشروع استشراف التحوالت االجتماعية لبناء مجتمعات
متماسكة ومزدھرة

1.006.293

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ @
@ @
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òîÛb¾a@†ìäjÛa@Ýî–bÐm
@ @(pb›íìÈnÛa@ë@kmaë‹Ûa) âìÜÈÛa@òí‹í‡ß
@Šüë‡Ûbi@ÊìàIa
@ @ïØí‹ßþa

@ @òrÛbrÛa@òäXÛa
2018

@ @òîãbrÛa@òäXÛa
2017

@ @¶ëþa@òäXÛa
2016

@ @†ìäjÛa

660.603.00

229.852.00

218.906.00

211.845.00

الرواتب األساس

355.841.00

123.812.00

117.916.00

114.113.00

التعويضات

83.534.00

29.065.00

27.681.00

26.788.00

الضمان االجتماعي

119.383.00

40.002.00

40.341.00

39.040.00

المناصب الجديدة

1.219.361.00

422.731.00

404.844.00

391.786.00

ïØí‹ßþa@Šüë‡Ûbi@ïÜØÛa@ÊìàIa

@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @Þb—müaë@òÏbÔrÛa@òí‹í‡ß@M@@2.3

@ @
@ @
@ @

2018 2016 

116

   

   

òß‡Ôß

أظھرت القرارات والتوصيات الصادرة عن دورات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي خالل
السنوات المنتھية من خطة العمل متوسطة المدى ) ،(2018-2010إضافة إلى االستراتيجيات
والوثائق المرجعية التي اعتمدتھا المؤتمرات الوزارية المتخصصة في مجال الثقافة واالتصال ،أن
نجاح السياسات الثقافية واالتصالية الوطنية للدول األعضاء رھين بإحراز النجاح أيضا ً في
القطاعات األخرى المتداخلة فيھا والمتكاملة معھا.
وحيث إن الدراسات العلمية واألبحاث الميدانية والتقارير المجالية واإلحصاءات المتنوعة
الصادرة عن الھيئات اإلقليمية والدولية المتخصصة ،قد خلصت إلى أن كثيراً من المشاكل التي
يمر منھا العالم اليوم ،بما فيه الدول األعضاء ،لھا بعد ثقافي واضح .لذا فإن ھناك ضرورة ملحة
العتماد رؤية مستقبلية حول األولويات الثقافية في الدول األعضاء لحل ھذه المشاكل ،وفي
مقدمتھا معالجة ظواھر التطرف والعنف والطائفية والغلو .وقد أفضت خالصات تلك التقارير
والدراسات واألبحاث إلى أن من بين األسباب الكامنة وراء انتشار ھذه الظواھر ،عدم المشاركة
في الحياة الثقافية رغم الجھود التي تبذلھا الدول األعضاء في ھذا المجال.
وبناء عليه ،فإنه أصبح من الالزم القيام بإصالحات في القطاعات ذات الصلة ،ضمن منھجية
مبتكرة ورؤية شمولية لتعزيز المشاركة في الشأن العام بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة التي
تعھدت بھا الدول األعضاء إزاء األھداف والبرامج وخطط العمل اإلنمائية التي صادقت عليھا،
كمشروع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الثقافية )اليونسكو سنة  ،(1998واألھداف اإلنمائية
لأللفية وخطة عمل األمم المتحدة اإلنمائية لما بعد  ،2015وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون
اإلسالمي ) ،(2025-2016واتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي )اليونسكو  ،(2005وكذا
المرجعيات التي صادقت عليھا في إطار العمل اإلسالمي المشترك كاإلعالن اإلسالمي حول التنوع
الثقافي ) ،(2004وخطة عمل حول تجديد السياسات الثقافية في الدول األعضاء ومواءمتھا مع
المتغيرات الدولية ) ،(2007ووثيقة األدوار الثقافية للمجتمع المدني من أجل تعزيز الحوار والسلم
) ،(2011واإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية ).(2014
ومن أجل توظيف توجّ ھات تلك المرجعيات واإلعالنات ومضامينھا ،في الخطط الوطنية
للدول األعضاء ،فإن ھناك ضرورة ملحة لوضع سياسات ثقافية تأخذ بعين االعتبار البعد المحلي
والوطني واإلقليمي والدولي لھذه السياسات في إطار مراجعة أفقية وعمودية مستمرة ،وتقييم
مختلف اإلنجازات قبل وأثناء وبعد تنفيذھا ،لمعرفة مدى نجاعتھا .ومن بين األولويات التي ينبغي
أن تدمج في السياسات العمومية للدول األعضاء ،تشجيع التنوع الثقافي ،واعتماد الحكامة
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والمنھجية التشاركية المتعددة المجاالت للتراث ،ونھج سياسة قائمة على الوساطة الثقافية في تدبير
الشأن الثقافي المحلي أو الوطني ،وتصميم مدن منفتحة ومضيافة وخالقة ،وتوسيع دائرة الحقوق
الثقافية بما يضمن المشاركة في الحياة الثقافية العامة ،وإيجاد فرص الشغل ،واعتماد الحوار آلية ال
غنى عنھا في فض النزاعات.
ولتحقيق ذلك ،فقد حددت اإليسيسكو لخطتھا الثقافية الجديدة ثالث أولويات قطاعية رئيسة،
ھي " :تشجيع التنوع الثقافي وتعزيز الحقوق الثقافية والحوار بين الثقافات والمحافظة على
التراث في السياسات الثقافية للدول األعضاء" ،و"تعزيز األدوار الثقافية للمجتمع المدني
بمختلف فئاته االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة في العالم اإلسالمي" و "تعزيز الحق في
النفاذ إلى المعلومات والمعالجة المھنية والقانونية للصور النمطية عن اإلسالم والمسلمين في
وسائل اإلعالم".
والشك أن اختيار ھذه األولويات الثالث ستكون ھادية في مجال التخطيط الثقافي للسنوات
الثالث المقبلة ) (2018-2016في سياق تحقيق األھداف اإلستراتيجية الكبرى الثالثة لخطة عمل
اإليسيسكو الجديدة ،والتي ھي "تعبئة الشباب لدعم العمل اإلسالمي المشترك واإلسھام في تحقيق
التنمية المستدامة" ،و"تعزيز الجودة والحكامة وتكافؤ الفرص في السياسات التربوية والعلمية
والثقافية واالتصالية للدول األعضاء" ،و"تنمية ثقافة الوساطة وحقوق اإلنسان واحترام اآلخر
من أجل تحقيق السلم االجتماعي والعيش المشترك".
وعليه فإن أولويات العمل المتعلقة بالسنوات الثالث المقبلة ) (2018-2016لھا عالقة
تكامل واستمرار مع أولويات خطة العمل الثالثية السابقة ) (2015-2013في تحقيق األھداف
اإلستراتيجية للخطة متوسطة المدى ).(2018-2010
وقد تم في ھذا الصدد اختيار خمسة مشاريع ذات أولوية لتنفيذھا خالل الفترة
) ،(2018-2016وھي :
 .1مشروع حماية التراث الحضاري والتعددية الثقافية والعيش المشترك داخل العالم
اإلسالمي وخارجه ،من خالل تعزيز آليات التبادل الثقافي والوساطة الثقافية واحترام
التنوع الثقافي.
 .2مشروع العناية بقضايا الشباب والطفولة والمرأة في العالم اإلسالمي.
 .3مشروع تعزيز الولوج إلى المعلومات والحق في التعبير المسؤول في مجال اإلعالم واالتصال.
 .4مشروع المعالجة المھنية والقانونية والحقوقية للصور النمطية المتبادلة في وسائل اإلعالم.
 .5مشروع كتابة لغات الشعوب اإلسالمية بالحرف القرآني.
وستعتمد اإليسيسكو في تنفيذ ھذه المشاريع على توجيھات دورات المؤتمر العام والمجلس
التنفيذي والمؤتمرات اإلسالمية لوزراء الثقافة والوزراء المكلفين بالطفولة ،واألجھزة التنفيذية
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المتخصصة مثل المجلس االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي،
والمجلس األعلى للتربية والثقافة للمسلمين خارج العالم اإلسالمي ،والمجلس االستشاري
األعلى للتقريب بين المذاھب اإلسالمية ،ولجنة التراث في العالم اإلسالمي ،ولجنة االيسيسكو
للخبراء اآلثاريين المكلفين برصد الحفريات اإلسرائيلية في مدينة القدس الشريف ،ومن خالل
الدعم المتواصل للجان الوطنية وجھات االختصاص في الدول األعضاء ،والتنسيق مع الشركاء
اإلقليميين والدوليين في القضايا ذات الصلة.
كما ستواصل المنظمة تقديم الدعم للدول األعضاء ومساعدتھا في تفعيل مختلف التعھدات
التي التزمت بھا بالصادقة عليھا ،واالحتياجات التي تلزمھا لتحقيق تنمية شاملة من خالل آليات
الخبرة والمشورة الثقافية التي توفرھا للدول األعضاء من أجل تحقيق األھداف المشتركة من
خالل مجموعة من البرامج والدورات واالجتماعات ،أو من خالل برامج الدعم للمؤسسات الثقافية
واإلعالمية داخل العالم اإلسالمي وخارجه ،أو من خالل الوثائق والتقارير والدراسات
واالستراتيجيات التي تضعھا رھن إشارة مختلف الفاعلين في الشأن الثقافي واالتصالي في الدول
األعضاء لإلسھام في بناء قاعدة ثقافية واتصالية مشتركة ومتكاملة بين الدول األعضاء.
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@Ú“¾a@”îÈÛaë@òîÏbÔrÛa@òí†‡ÈnÛaë@ðŠb›¨a@taÛa@òíb¼@Êë‹“ß@ M1
†@Þ†bjnÛa@ pbîÛe@ #í#Èm@ Þý‚@ åß@ LéuŠb‚ë@ ïßý,⁄a@ .bÈÛa@ Ý‚a
ÀbÔrÛa@ÊìänÛa@âayaë@òîÏbÔrÛa@ò b,ìÛaë@ÀbÔrÛa
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
استناداً إلى نتائج المؤتمرات الوزارية اإلسالمية المتخصصة التي عقدتھا اإليسيسكو،
وخاصة منھا المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة ،وما صدر عنه من وثائق وتوجھات وقرارات
ترسم السياسات العامة للدول األعضاء ،وما حققته المنظمة من تجارب في إطار تنفيذ خطط عملھا
التي نفذتھا في إطار االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،وارتكازاً على نتائج اجتماعات المجلس
االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،وعمالً بنتائج لجنة التراث في
العالم اإلسالمي ،ولجنة االيسيسكو للخبراء اآلثاريين المكلفين برصد الحفريات االسرائيلية في
مدينة القدس الشريف ،واجتماعات المجلس االستشاري األعلى للتقريب بين المذاھب اإلسالمية،
واستحضاراً لمختلف المؤتمرات والندوات ذات الصلة بالسياسات الثقافية والتنوع الثقافي التي
عقدتھا المنظمة أو شاركت فيھا.
والتزاما ً من اإليسيسكو بضرورة وضع السياسات الثقافية التي توجه العمل الثقافي على
مستوى العالم اإلسالمي وتسھّل انخراطه في النقاشات الثقافية الدولية بوصفه تجمعا ً إقليميا ً مؤثراً،
ستعمل على تنفيذ أنشطة وبرامج تندرج تحت مجاالت ّ
تدخلھا ،ومن خالل أجھزتھا المتخصصة
مثل لجنة التراث في العالم اإلسالمي ،ولجنة االيسيسكو للخبراء اآلثاريين المكلفين برصد
الحفريات االسرائيلية في مدينة القدس الشريف ،وبرنامج عواصم الثقافة اإلسالمية ،وتفعيل
توجھات االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي المتعلقة بالمؤتمرات الثقافية الوزارية والمجلس
االستشاري المكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،وتفعيل عمل المجلس االستشاري
األعلى للتقريب بين المذاھب اإلسالمية ،وتفعيل السياسات الثقافية ،وتعزيز السياحة الثقافية وتنويع
الصناعات الثقافية التقليدية والجديدة ،والمحتويات الرقمية واقتصاديات المعرفة ،والمقاوالت الثقافية،
والعمل على حماية الملكية الفكرية.
كما ستعمل اإليسيسكو من خالل خطة العمل الثالثية لألعوام  ،2018-2016على تعزيز
برامجھا الخاصة بالحوار بين أتباع األديان والثقافات والحضارات ،وفق رؤيتھا الحضارية ،وفي
إطار تنمية حقوق اإلنسان واحترام اآلخر ،وتصحيح الصور النمطية السلبية ،ومكافحة ظاھرة
التخويف من اإلسالم )اإلسالموفوبيا( ،وتعزيز ثقافة السلم وبرامج تبادل الطالب بين الجامعات
الغربية واإلسالمية .كما ستواصل اإليسيسكو عملھا ضمن استراتيجية العمل الثقافي اإلسالمي
خارج العالم اإلسالمي في إطار أربعة مجاالت ھي  :تكوين األئمة واألطر الدينية والعلماء
الوسطاء ،ورصد االحتياجات الثقافية والتربوية للمسلمين خارج العالم اإلسالمي ،وتجديد الخطاب
اإلسالمي خارج العالم اإلسالمي بما يتماشى مع وسطية اإلسالم ،وإدماج الشباب المسلم خارج
العالم اإلسالمي في مجتمعاتھم.
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@ @@Z@Òa‡çþa
 .1المحافظة على التراث الثقافي المادي والالمادي في العالم اإلسالمي ،وتقديم الدعم للدول
األعضاء في مجال صونه ورعايته ،وتأھيل األطر البشرية العاملة في ھذا المجال على
سُبل حمايته ورعايته ،وتدريب الفاعلين الثقافيين على تدبير التراث الثقافي المادي
والالمادي ومنتجاته المختلفة.
 .2تشجيع الدراسات واألبحاث في مجال التراث الثقافي المادي والالمادي في الدول األعضاء.
 .3تنمية التراث الثقافي المادي والالمادي وتنويعه وتسخيره لخدمة السياحة الثقافية والبيئية
وربطه بالتنمية المستدامة في الدول األعضاء.
 .4تعزيز الصناعات الثقافية والتقليدية وحماية الملكية الفكرية والعمل على تنمية السياحة
الثقافية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة في ھذه المجاالت الثقافية الحيوية.
 .5تأصيل التعددية الثقافية والتنوع الثقافي والمذھبي وتعزيز برامج التبادل الثقافي بين شعوب
الدول األعضاء وخارج العالم اإلسالمي.
 .6تعزيز قيم االعتدال والحوار والتسامح والتآخي ،ونبذ التعصب والكراھية المذھبية ،وإبراز
معالم الوحدة الثقافية والفكرية والحضارية للعالم اإلسالمي.
 .7االستفادة من الكفاءات اإلسالمية المھاجرة خارج العالم اإلسالمي وتمكينھا من أداء دورھا
في خدمة العالم اإلسالمي وقضاياه ،وإبراز منتوجھا الفكري وابتكارھا العلمي باعتبارھا
نماذج للعقول اإلسالمية المبدعة.
َ
 .8مساعدة الشباب المسلم خارج العالم اإلسالمي على االندماج في مجتمعات إقامتھم.
 .9تعزيز وتقوية قدرات األئمة والمرشدين الدينيين خارج العالم اإلسالمي وإكسابھم المھارات
الالزمة في التواصل والثقافة القانونية واإلدارية بناء على قيم الوسطية واالعتدال.
 .10إنشاء مصادر التمويل المادي وشبكاته وتنويعھا لدعم مشاريع العمل الثقافي اإلسالمي
داخل العالم اإلسالمي وخارجه.
 .11تجديد الخطاب اإلسالمي المعتدل والمنفتح على الثقافات والحضارات األخرى واحترام
األديان ،وقيم حقوق اإلنسان.

@ @@Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 .1حماية التراث الثقافي المادي والالمادي داخل العالم اإلسالمي وخارجه ،وتعزيز قيم التنوع
الثقافي والتعددية الثقافية من خالل آليات التبادل الثقافي.
 .2برنامج عواصم الثقافة اإلسالمية وتعزيز التبادل الثقافي وإبراز التنوع الثقافي في
مؤسسات العمل الثقافي اإلسالمي المشترك.
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 .3تنمية الصناعات الثقافية والتقليدية وحماية الملكية الفكرية وتنمية السياحة الثقافية والبيئية
لتحقيق التنمية المستدامة في ھذه المجاالت الثقافية الحيوية.
 .4التقريب بين المذاھب اإلسالمية وتعزيز قيم االعتدال والوسطية من خالل آليات الحوار
والتسامح والتآخي.
 .5تطوير برامج الحوار بين الثقافات والحضارات ،وبرنامج العمل الثقافي للمسلمين خارج
العالم اإلسالمي.

@Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
 المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنيةبالتشريعات التراثية وبالتكوين والبحث العلمي في مجالي التراث والممتلكات الثقافية المنقولة.
 المنظمات والھيئات اإلسالمية والعربية والدولية ذات االھتمام المشترك. اتحاد جامعات العالم اإلسالمي والمؤسسات التربوية والتعليمية في العالم اإلسالمي. -المراكز الثقافية والجمعيات اإلسالمية خارج العالم اإلسالمي.

@ @ZòîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 2.500.000دوالر أمريكي

@áîÓ@+í+Èmë@LéuŠb‚ë@ïßý1⁄a@2bÈÛa@Ý‚a†@ð†bßýÛaë@ð†b¾a@ÀbÔrÛa@ta7Ûa@òíb¼@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
@ @NÀbÔrÛa@Þ†bjnÛa@pbîÛe@Þý‚@åß@òîÏbÔrÛa@òí†‡ÈnÛaë@ÀbÔrÛa@ÊìänÛa
ستسعى اإليسيسكو في إطار ھذا المجال ،إلى تعزيز الجھود المبذولة لحماية التراث
الحضاري المعرض لألخطار في الدول األعضاء ،وستواصل اإليسيسكو جھودھا من أجل تفعيل
عمل لجنة التراث في العالم اإلسالمي ولجنة الخبراء اآلثاريين المكلفين برصد الحفريات اإلسرائيلية
في مدينة القدس الشريف ،وفي ضوء خارطة الطريق التي وضعتھا ،بھدف تحسين طرق الحفاظ
على ھذا التراث وسبل حمايته وصونه ،وتوفير الدعم للدول األعضاء لتسجيل مواقعھا وآثارھا في
قائمة التراث العالمي لليونسكو ،وفي قائمة التراث في العالم اإلسالمي التابعة لإليسيسكو.
كما ستحرص اإليسيسكو على مراعاة إدماج الشباب والمجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع
المدني في مجال تدبير التراث ،باإلضافة إلى التصدي لظاھرة االتجار غير المشروع في الممتلكات
الثقافية ،من خالل األنشطة الميدانية والتكوينية لنشر الوعي بين مختلف المعنيين بمحاربة ھذه اآلفة،
وحثھم على االلتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة .وستواصل لجنة التراث في العالم اإلسالمي ،في
إطار االختصاصات الموكولة إليھا ،العمل على جعل عناصر التراث الحضاري اإلسالمي ومعالمه
التراثية والتاريخية والدينية نقطة اللتقاء السياسات التربوية والعلمية والثقافية ،والعمل على تدبيره على
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نحو ناجع ،يقدم األفكار واألدوات الالزمة لتجسيد إمكاناته االقتصادية ،وتحويل جميع عناصره المادية
منھا وغير المادية إلى مواد ثقافية وتعليمية وتربوية ،تسھم في تحقيق التنمية المستدامة.
وستسعى المنظمة إلى تنفيذ مجموعة من األنشطة الھادفة إلى نشر بعض نفائس التراث
الفكري اإلسالمي ذات القيمة العلمية والتاريخية ،والتعريف بھا ،وتقييمھا من خالل إعداد
الدراسات العلمية النقدية ،ومن خالل عقد ندوات علمية تھدف إلى بيان أوجه االستفادة من التراث
الفكري اإلسالمي .وستعمل المنظمة على تبسيط بعض روائع التراث الفكري اإلسالمي وإبراز
إسھامھا في التراث اإلنساني وتقديم الدعم والمشورة الفنية لجھات االختصاص في الدول
األعضاء ،لتب ّني برامج التحويل الرقمي لبعض نماذج التراث الفكري اإلسالمي ،وإعادة إنتاجه
خصص جوائز اإليسيسكو
على وسائط متعددة ،لتمكينھا من االستفادة منه على وجه أحسن ،كما ست َ
ألحسن الناشرين للتراث الفكري اإلسالمي.
كما ستقوم المنظمة باالحتفاء باألعالم المشاھير؛ المتوفين واألحياء ،باختيار نماذج متميزة
منھم ساھمت مساھمة كبيرة في ازدھار الحضارة اإلسالمية ،سواء في الميادين العلمية أو الفكرية
أو الثقافية ،وھو جھد متواصل منذ السنوات األولى لتأسيس المنظمة.
وفي إطار الجھود المبذولة لتشجيع األنشطة الثقافية التي تسھم في إبراز مختلف مظاھر
التنوع الثقافي في العالم اإلسالمي ،ستواصل اإليسيسكو متابعة تنفيذ برنامج عواصم الثقافة
اإلسالمية ،استنادا ً إلى جدول العواصم المعتمدة من المؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء الثقافة
)الجزائر ،ديسمبر  ،(2004وسيتم االحتفاء بعواصم الثقافة اإلسالمية في األعوام  2016ـ .2018

@ÊìänÛa@Éîv“më@Lïßý1⁄a@2bÈÜÛ@ð†bßýÛaë@ð†b¾a@ðŠb›¨aë@ÀbÔrÛa@ta7Ûa@òíb¼@Z@ 1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ÀbÔrÛa@ ÝàÈÛaë@ pbÏbÔrÛa@ µi@ Šaì¨a@ +í+Èmë@ LòîÏbÔrÛa@ ÖìÔ¨a@ õb1Šgë@ LÀbÔrÛa
‚@ @Nïßý1⁄a@2bÈÛa@xŠb
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 -إعداد ثالث ) (3دراسات احصائية ميدانية )تغطي

 -تفعيل عمل لجنة التراث في العالم اإلسالمي.

المناطق الجغرافية الثالث( في مجال التراث الثقافي

 -المحافظة على المعالم الحضارية والھوية العربية

المادي والالمادي في العالم اإلسالمي.

اإلسالمية لمدينة القدس الشريف.

 تفعيل عمل لجنة االيسيسكو للخبراء اآلثاريين  -تقديم الدعم والمشورة القانونية والعلمية والفنية للدولاألعضاء في مجال حماية تراثھا الثقافي المادي
المكلفين برصد الحفريات اإلسرائيلية في مدينة
والالمادي وتحيين تشريعاتھا الوطنية في ھذا المجال
القدس الشريف.
)بمعدل  6دول(.

 مواصلة تسجيل المواقع التراثية والطبيعية فيقائمتي التراث العالمي والتراث في العالم اإلسالمي.

 -عقد ثالثة ) (3اجتماعات للجنة التراث في العالم
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@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß
الالمادي ونشره وتوثيقه.

 عقد ثالثة ) (3اجتماعات للجنة االيسيسكو للخبراءاآلثاريين المكلفين برصد الحفريات اإلسرائيلية في

 -الرفع من جودة المنتوج السياحي الثقافي في الوسائط

مدينة القدس الشريف.

التقنية الحديثة.

 إحياء التراث اإلسالمي في الذاكرة الفردية  -تسجيل ثالثين ) (30موقعا ً أثريا ً في قائمة التراث فيالعالم اإلسالمي.
والجماعية للشعوب اإلسالمية واالحتفاء بالمشاھير
من أعالمه.

 عقد ثالث ) (3دورات تدريبية حول حماية التراثالثقافي المادي والالمادي وتوثيقه.

 العناية بالمخطوطات اإلسالمية ،ترميما ً وحفظاًوتحقيقا ً.
 -عقد

ثالثة

)(3

اجتماعات

للخبراء

إقليمية

المتخصصين في المتاحف التقليدية والرقمية.
@ @

 إنشاء منتدى المتاحف اآلمنة خارج البلدان التيُتنتھك مآثرھا الثقافية.
 إنشاء منتدى االيسيسكو للمدن العتيقة وعقد اجتماعهالسنوي.
 عقد ثالث ) (3دورات تدريبية حول ترميمالمخطوطات العربية واإلسالمية وصيانتھا.
 دعم تحقيق وإصدار ثالثة ) (3من نوادرالمخطوطات

المحققة

في

التراث

اإلسالمي.

)مخطوطتان كل عام(.
 عقد مؤتمر دولي حول التراث في العالم اإلسالميالمعرض لألخطار.

@À@ ÀbÔrÛa@ ÊìänÛa@ Œa‹igë@ ÀbÔrÛa@ Þ†bjnÛa@ +í+Èmë@ òîßý1⁄a@ òÏbÔrÛa@ á–aìÇ@ Z@ ïãbrÛa@ Ý‚‡nÛa@ Þbª
NÚ7“¾a@ïßý1⁄a@ÀbÔrÛa@ÝàÈÛa@pbS1ûß
في إطار متابعة تنفيذ برنامج عواصم الثقافة اإلسالمية استناداً إلى جدول العواصم المعتمدة
من المؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء الثقافة )الجزائر ،ديسمبر  ،(2004والمؤتمر اإلسالمي
السادس لوزراء الثقافة )باكو ،أكتوبر  ،(2009ستركز اإليسيسكو عملھا في ھذا المجال انطالقاً
من مفاھيم ثقافية ناجعة في تدبير الشأن الثقافي ،كالتبادل الثقافي والوساطة الثقافية ،بھدف إبراز
مختلف مظاھر التنوع الثقافي في عواصم العالم اإلسالمي المقررة لألعوام  .2018-2016كما
سيتعزز برنامج العواصم الثقافية بمزيد من التشبيك بين مختلف العواصم في مناطق عمل
المنظمة ،وكذا تشجيع الدبلوماسية الثقافية في خدمة قضايا اإلسالم والمسلمين.
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وستواصل اإليسيسكو التنسيق مع الدول األعضاء في برنامج عواصم الثقافة اإلسالمية لكي
تحتضن دورات المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة ،وإعداد برامج ثقافية مشتركة تسعى إلى إبراز
التنوع الثقافي واحترام الخصوصيات الثقافية ،وتعزيز الوحدة الثقافية للمسلمين والمساھمة في
تعزيز البناء الحضاري للعالم اإلسالمي.
كما ستضطلع المؤتمرات اإلسالمية لوزراء الثقافة واجتماعات المجلس االستشاري المكلف
بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،بدور في تجديد النظر للحياة الثقافية في الدول
األعضاء والكشف عن معالجات نوعية والبحث عن الممارسات المحكمة للسياسات الثقافية من
خالل الوثائق المرجعية التي تعدھا اإليسيسكو وتصادق عليھا ھذه الھيآت.

@ÀbÔrÛa@ÊìänÛa@Œa‹igë@Lòîßý1⁄a@òÏbÔrÛa@á–aìÇ@wßbã‹i@À@ÀbÔrÛa@Þ†bjnÛa@+í+Èm@Z@2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @@Nñ‡yìÛaë@ÊìänÛa@âa7yaë@Ú7“¾a@ïßý1⁄a@ÀbÔrÛa@ÝàÈÛa@pbS1ûß@À
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 -عقد الدورتين العاشرة والحادية عشرة للمؤتمر

 -تعزيز العمل الثقافي اإلسالمي المشترك.

اإلسالمي لوزراء الثقافة.

 العمل على تحقيق التكامل في الرؤية الثقافية فيالدول األعضاء.

 عقد ثالثة ) (3اجتماعات للمجلس االستشاريالمكلف بتنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي.

 -إيجاد مھن ثقافية جديدة.

 تعزيز قيم التعددية الثقافية والتبادل الثقافي اإلسالمي  -إعداد ثالث ) (3دراسات حول المؤشراتوالسياسات الثقافية والنشاط الثقافي في الدول
من خالل مجموعة من المشاريع الثقافية
األعضاء )دراسة لكل منطقة جغرافية(.
والحضارية.
 إعداد دراسات وأبحاث متخصصة في مجال الميدان  -عقد ثالث ) (3دورات تدريبية لتأھيل المشتغلينبالشأن الثقافي حول تنمية العمل الثقافي ومؤسساته.
الثقافي اإلسالمي.
 عقد ثالث ) (3حلقات دراسية لفائدة الشباب والنساءفي مجال الحوار والتنوع الثقافي والحقوق الثقافية
وتمكينھم من الولوج لميدان العمل الثقافي.
 إصدار دراسة ) (1حول مؤشرات الحقوق الثقافيةوالتنوع الثقافي في الدول األعضاء.
 عقد ثالث ) (3دورات تدريبية لفائدة األطر البشريةالعاملة في المجال الثقافي حول تأصيل قيم التعددية
الثقافية واحترام اآلخر وتفعيل آليات الحوار.
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@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 االحتفاء بتسع ) (9عواصم للثقافة اإلسالمية )بمعدلثالث ) (3عواصم كل عام( وفق الجدول المعتمد
من المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة.
 تخصيص عدد من األنشطة الوطنية واإلقليميةوالدولية داخل العواصم المحتفى بھا وخارجھا،
لتعزيز مفاھيم التبادل الثقافي بين ھذه العواصم.
 تخصيص اثنتي عشرة ) (12جائزة من جوائزااليسيسكو التشجيعية لفائدة الطلبة والحرفيين
والباحثين

والفنانين

والمثقفين نظير أعمالھم

اإلبداعية في العواصم الثقافية المُحتفى بھا.
 عقد تسع ) (9ندوات دولية ألعالم الفكر والتراثاإلسالمي في العواصم الثقافية المُحتفى بھا.
 عقد منتدى االيسيسكو للحوار بين الثقافات )أوالحوار بين الحضارات( -منتدى سنوي.

@òybîSÛa@ òîàämë@òí‹ØÐÛa@ òîØÜ¾a@ òíb¼ë@ Lòí‡îÜÔnÛaë@ òîÏbÔrÛa@ pbÇbä—Ûa@ áÇ†@ Z@ sÛbrÛa@ Ý‚‡nÛa@ Þbª
@ @Npüb\a@ê‰ç@À@òßa‡nS¾a@òîàänÛa@ÕîÔznÛ@òî÷îjÛaë@òîÏbÔrÛa
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@òí‡îÜÔnÛa@ òîÏbÔrÛa@ pbÇbä—Ûa@ À@ xbß‡ãýÛ@ òí‡îÜÔnÛa@ Ò‹¨a@ lbz–c@ paŠbèß@ òîàäm@ Z@ 3@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ @@Nòî÷îjÛaë@òîÏbÔrÛa@òybîSÛa@Þbª@À@òí‹“jÛa@‹ þaë@paõbÐØÛa@åíìØmë@Lñ‡í‡§aë
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 تعزيز القدرات المھنية والفنية للفاعلين الثقافيين وأھل  -إعداد دليل للمھن والحرف والصناعات الثقافيةالتقليدية والجديدة ).مع ملحق للخدمات الثقافية(.

المعارف التقليدية والعاملين في الدوائر الحكومية

المسؤولة عن تعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية  -عقد ست ) (6ورش عمل وطنية واقليمية لفائدة
وحمايتھا )مع التركيز على القدرات الخاصة
العاملين في ھذه الدوائر لتدريبھم على آليات حماية
بالمبادرة واالبتكار في مجال اقتصاد المعرفة(

الملكية الفكرية.

 -إدراج الخدمات الجديدة في المؤسسات الثقافية.

 تنظيم ست ) (6ورش عمل وطنية وإقليمية فيمجال إنتاج األعمال والصناعات الثقافية وتعميمھا.

 -تعزيز حماية الملكية الفكرية.

 تنمية السياحة الثقافية والبيئية وتنويع مصادرھا  -عقد ثالث ) (3حلقات دراسية لتدريب وتأھيلوربطھا
المستدامة.

باالستثمار

األمثل

والتنمية

المسؤولين عن تدبير المؤسسات الثقافية.

الشاملة

 عقد ثالث ) (3ورش عمل إقليمية حول سبلاالستثمار األمثل في السياحة الثقافية والبيئية.
 عقد ثالثة ) (3اجتماعات إقليمية لخبراء السياحةالثقافية والبيئية والتنمية المستدامة.

@ÝîÈÐm@Þý‚@åß@òîİ1ìÛaë@Þa‡nÇüa@áîÓ@+í+Èmë@òîßý1⁄a@kça‰¾a@µi@kí‹ÔnÛa@Z@Éia‹Ûa@Ý‚‡nÛa@Þbª
Nï‚fnÛaë@|ßbSnÛaë@Šaì¨a@pbîÛe
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@ÕÏë@òîßý1⁄a@kça‰¾a@µi@kí‹ÔnÛa@áîçbÐß@+í+Èmë@òîßý1⁄a@ñ‡yìÛa@‹çbÄß@Œa‹ig@Z@4@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @@N|ßbSnÛaë@òîİ1ìÛaë@Þa‡nÇüa@áîÓ
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 إبراز مظاھر الوحدة الثقافية اإلسالمية في برامج  -إعداد ثالث ) (3دراسات في مجال الوحدة اإلسالمية.عملية.

 عقد ثالثة ) (3اجتماعات للمجلس االستشاريللتقريب بين المذاھب اإلسالمية.

 تعزيز مفاھيم االعتدال والوسطية في إطار التسامحواإلخاء والعيش المشترك واحترام اآلخر.

 عقد ثالث ) (3ورشات ودورات حول التقريب بينالمذاھب ،ومعالجة الصور النمطية السلبية بين

 -تفعيل العمل باستراتيجية التقريب بين المذاھب داخل

المذاھب اإلسالمية.

العالم اإلسالمي وخارجه باستشراف المستقبل
وتحديد اآلفاق.

 إنشاء منتدى مراكز الوسطية والتقريب في العالماإلسالمي.
 إصدار كتابين من سلسلة كتب التقريب عنالخليفتين أبي بكر وعثمان رضي  Wعنھما.
 إصدار كتاب أھل السنة دعاة التقريب. متابعة وإصدار ثالثة ) (3أعداد من مجلة )آفاقالتقريب( السنوية ،والعمل على تحويلھا إلى مجلة
فصلية.
 إدراج الدليل االسترشادي لمعالجة الصور السلبية عنالمذاھب اإلسالمية في المقررات المدرسية وترجمته
إلى اللغتين الفرنسية واالنجليزية والعمل على شرحه
ونشره بين الجاليات اإلسالمية خارج العالم اإلسالمي.
 إنشاء برنامج االيسيكسو لسفراء التقريب بينالمذاھب اإلسالمية.
 إنشاء كرسي اإليسيسكو للتقريب بين المذاھباإلسالمية وتعزيز الوسطية.

@ @@Nïßý1⁄a@2bÈÛa@xŠb‚@µàÜSàÜÛ@ÀbÔrÛa@ÝàÈÛaë@LpaŠb›¨aë@pbÏbÔrÛa@µi@Šaì¨a@Z@fßb©a@Ý‚‡nÛa@Þbª
استناداً إلى نتائج المؤتمرات الوزارية اإلسالمية المتخصصة ،وخاصة منھا المؤتمر
اإلسالمي لوزراء الثقافة ،وما صدر عنه من وثائق وتوجّ ھات وقرارات ترسم السياسات العامة
للدول األعضاء ،وخاصة منھا )مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع األديان
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والثقافات( ،وخطتھا التنفيذية التي تمت المصادقة عليھما في الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر
اإلسالمي لوزراء الثقافة ،وما حققته المنظمة من نتائج في إطار تنفيذ خطط عملھا ،انطالقا ً من
التجربة المكتسبة في الحوار والوساطة الثقافية ،ستعمل اإليسيسكو على تعزيز الحوار وثقافة
حقوق اإلنسان في الدول األعضاء ،وفقا ً لمنھجية شاملة تستند إلى خلفية ثقافية مضمونھا يقوم على
استثمار الثقافات المحلية في مجال تعزيز حقوق اإلنسان ،بما يساھم في التعايش والحفاظ على
التنوع الثقافي.
كما ستعمل اإليسيسكو على دعم الجھود الدولية في مجال الحوار بين الثقافات وبناء
القدرات في مجال التنوع الثقافي والحقوق الثقافية ،تأكيداً على دور الوساطة الحضارية باعتبارھا
آلية جديدة من آليات بناء ثقافة السلم والحوار.
واستلھاماً من توجھات استراتيجية العمل الثقافي اإلسالمي خارج العالم اإلسالمي ،وارتكاز ًا
على نتائج اجتماعات المجلس األعلى للتربية والثقافة للمسلمين خارج العالم اإلسالمي،
واالجتماعات الدورية لرؤساء المراكز الثقافية والجمعيات اإلسالمية في أوروبا وأمريكا الالتينية
والكاريبي ،وجنوب شرقي آسيا والمحيط الھادي ،واستحضاراً لمختلف المؤتمرات والندوات ذات
الصلة بتفعيل الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات ،واستشرافا ً لخطة عمل من أجل
النھوض بالوساطة الثقافية في العالم اإلسالمي التي عرضت على المؤتمر اإلسالمي التاسع
لوزراء الثقافة كآلية جديدة من آليات تعزيز الجھود الدولية في مجال الحوار بين الثقافات ،ستوجه
اإليسيسكو ،باعتبارھا بيتاً للخبرة في العالم اإلسالمي ،جھودھا في خطة العمل الثالثية لألعوام
2018-2016م ،على تعزيز الحوار بين أتباع األديان والثقافات ،وفق ھذه الرؤية الحضارية.
وفي إطار تنمية الوساطة الثقافية والحضارية من خالل الحوار وحقوق اإلنسان واحترام
اآلخر ،وتصحيح الصور النمطية ومكافحة ظاھرة اإلسالموفوبيا ،وتعزيز ثقافة السلم وبرامج
تبادل الطالب بين الجامعات الغربية واإلسالمية .كما ستوجه اإليسيسكو عملھا ضمن استراتيجية
العمل الثقافي اإلسالمي خارج العالم اإلسالمي في إطار أربعة مجاالت ،ھي  :تكوين األئمة
واألطر الدينية والعلماء الوسطاء ،ورصد االحتياجات الثقافية والتربوية للمسلمين خارج العالم
اإلسالمي ،وتجديد الخطاب اإلسالمي خارج العالم اإلسالمي بما يتماشى مع وسطية اإلسالم،
وإدماج الشباب المسلم خارج العالم اإلسالمي في المجتمع.

@ @
@ @
@ @
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@âýSÛaë@ Šaì¨a@ òÏbÔq@ Éîv“më@ pbÏbÔrÛa@ µi@ Šaì¨a@ À@ òîÛë‡Ûa@ †ìè§a@ +í+Èm@ Z@ 5@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ïßý1⁄a@ ÀbÔrÛa@ ÝàÈÛa@ òîvîma71a@ ‰îÐäm@ òÈibnßë@ LæbSã⁄a@ ÖìÔyë@ ”íbÈnÛaë
‚@ @Nïßý1⁄a@2bÈÛa@xŠb
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß
 -بناء وتقوية البرامج والقدرات في مجال الحوار

 -إعداد دراسة نقدية في موضوع الحوار بين الثقافات

الثقافي في إطار حقوقي ،على المستويات الدولية

والحضارات خارج العالم اإلسالمي وحول تعزيز

واإلقليمية والوطنية والمحلية.

الجھود الدولية في ھذا المجال.

 تطوير ثقافة حقوق اإلنسان ،من منظور حضاري  -عقد ثالث ) (3ورش عمل حول المقاربة الثقافيةلحقوق اإلنسان من منظور إسالمي.

إسالمي.

 تعزيز القدرات في مجال الحقوق الثقافية والتنوع  -عقد ثالث ) (3ندوات بالتعاون مع المؤسساتالثقافي لتعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات.

السياسية والجامعية الغربية للتعريف باإلسالم وتحسين
إدماج الشباب المسلم والنساء المسلمات في المجتمع.

 تعزيز التعاون مع الھيئات اإلقليمية والدوليةلمعالجة ظاھرة التخويف من اإلسالم.

 تقديم الدعم للمراكز الثقافية والجمعيات اإلسالميةلتنفيذ استراتيجية العمل الثقافي اإلسالمي خارج
العالم اإلسالمي ) بواقع خمسة ) (5مراكز سنويا ً (.

 تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدستوريةواألكاديمية الغربية وھيئات المجتمع المدني من

أجل تقديم الصورة الحضارية الحقيقية عن اإلسالم  -عقد ثالثة ) (3اجتماعات للمراكز الثقافية
والجمعيات اإلسالمية خارج العالم اإلسالمي.

والمسلمين.

 تفعيل دور العمل الثقافي اإلسالمي خارج العالم  -عقد ثالثة ) (3اجتماعات للمجلس األعلى للتربيةوالثقافة للمسلمين خارج العالم اإلسالمي.

اإلسالمي لتعزيز الحوار الثقافي والحضاري.

 إنشاء كراسي اإليسيسكو للحوار بين الثقافات  -إنشاء ثالثة ) (3كراسي للحوار الثقافي والحضاريوالحضارات خارج العالم اإلسالمي.

في ثالث جامعات من أوروبا وأمريكا الالتينية
والكاريبي ،وجنوب شرقي آسيا والمحيط الھادي.

 -توفير دراسات اجتماعية وقانونية وإحصائيات

 -عقد ثالث ) (3دورات للتكوين على آليات الحوار

ميدانية ومواد تربوية ووسائل إيضاح في مجال
الحوار الثقافي والحضاري.

والوساطة الثقافية والحضارية لفائدة رؤساء المراكز
الثقافية والجمعيات اإلسالمية خارج العالم اإلسالمي

 -اإلسھام في تفعيل الشراكة في المبادرات اإلقليمية

وأطرھا.

والدولية في مجال الحوار بين أتباع األديان
والثقافات.

 مراجعة )دليل األئمة والمرشدين الدينيين( وترجمتهإلى اللغتين الفرنسية واإلنجليزية وطباعته وتوزيعه.

 تخصيص جوائز تشجيعية في مجال الحوار بينالثقافات والحضارات.

 عقد ثالث ) (3دورات تدريبية لتكوين األئمةوالمرشدين الدينيين من خارج العالم اإلسالمي.
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@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 منح ثالث ) (3جوائز لألئمة المتميزين في مجالالحوار والوسطية واالعتدال.
 ترجمة ثالثة ) (3كتب لمفكرين غربيين كتبوا عنمآثر اإلسالم إلى لغات المنظمة.
 -إنشاء )منتدى مراصد ظاھرة التخويف من اإلسالم(.

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @ïßý,⁄a@.bÈÛa@À@ñc‹¾aë@òÛìÐİÛaë@lbj“Ûa@bíb›Ôi@òíbäÈÛa@Êë‹“ß@M2
@ @@Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
استناداً إلى نتائج المؤتمرات الوزارية اإلسالمية المتخصصة ،خصوصا ً في قطاعي الطفولة
والشباب التي عقدتھا اإليسيسكو ،وما صدر عنھا من إعالنات وتوجھات ترسم السياسات العامة للدول
األعضاء ،وما راكمته المنظمة من نتائج لخطط العمل الثالثية ،التي نفذتھا لفائدة الشباب والطفولة
والمرأة ،وعمالً بموجھات االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي ،بوصفھا وثيقة مرجعية للعمل الثقافي
في العالم اإلسالمي ،واستحضاراً لنتائج المنتديات والمؤتمرات الدولية التي شاركت في تنظيمھا أو
ساھمت في عقدھا اإليسيسكو في مجال الشباب والطفولة والمرأة ،ستواصل اإليسيسكو جھودھا من
خالل خطة العمل الثالثية لألعوام  ،2018/2016العناية بأوضاع الشباب وحماية الطفولة واالرتقاء
بقدرات المرأة في العالم اإلسالمي ،ورعاية المسنين وذوي اإلعاقة ،وذلك وعيا ً منھا بالمكانة التي تحتلھا
فئات الشباب واألطفال والنساء في النسيج السكاني في العالم اإلسالمي ،ليس من حيث التعداد السكاني
فحسب ،بل بالنظر إلى ما أنتجته التحوالت االجتماعية المتسارعة ،التي بات يعرفھا العالم اإلسالمي،
ومن حوله العديد من دول العالم ،وانعكاسھا على مناحي الحياة ،سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً.
وفي ھذا السياق ،والتزاما ً منھا بزيادة االھتمام بھذه الفئات )الشباب واألطفال والنساء(
االجتماعية وحماية حقوقھا ،ستوجه اإليسيسكو تدخالتھا في ثالثة مجاالت ھي  :السياسات الشبابية
الوطنية واألدوار الثقافية والبرامج المندمجة ،بخصوص الشباب ،والتشريعات الدولية والقوانين
واالستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجال حماية األطفال ونمائھم وبقائھم ،والقوانين والسياسات
والخطط الوطنية الخاصة بالمرأة وتمكينھا واالرتقاء بقدراتھا وتوظيفھا في التنمية المجتمعية.

@ @Z@Òa‡çþa
 -1تفعيل أدوار الشباب في النھوض بمجتمعاته واإلسھام في إعداده للمشاركة بفاعلية في
جھود التنمية الشاملة والمستدامة ،وتشييد البناء المجتمعي.
 -2اإلسھام في حماية الطفولة ،ورعاية حقوقھا ،وكفالة سالمتھا ،وضمان استقرارھا،
والتصدي للتحديات التي تواجھھا.
 -3تعزيز قدرات المرأة في العالم اإلسالمي ،وصون حقوقھا ومكتسباتھا ،وتمكينھا من المشاركة
الفاعلة في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية في العالم اإلسالمي.

@ @Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 السياسات الشبابية الوطنية واألدوار الثقافية والبرامج المتعددة المجاالت التشاركية. الحماية القانونية واالجتماعية لألطفال ضد كل أشكال العنف. القوانين والسياسات والخطط الوطنية الخاصة بالمرأة واالرتقاء بمكانتھا وتعزيز قدراتھا.133
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@ @Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
 وزارات الشباب والرياضة والثقافة والتنمية االجتماعية والعدل وحقوق اإلنسان وشؤونالشباب والمرأة والطفل في الدول األعضاء.
 منظمات وھيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الشباب والطفولة والمرأة فيالعالم اإلسالمي.
 -االتحادات والمنظمات اإلسالمية والعربية والدولية ذات االھتمام المشترك.

@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 1.250.000دوالر أمريكي

@ @Nòî×Šb“nÛa@püb\a@ñ†‡Èn¾a@wßakÛaë@òîÏbÔrÛa@Šaë†þaë@òîä ìÛa@òîibj“Ûa@pb1bîSÛa@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
ستعمل اإليسيسكو في ھذا المجال على دعم السياسات الشبابية الوطنية ،وفق منھج يتيح
للشباب اإلسھام الفاعل في رسم ھذه السياسات ،واعتماد مقاربة تستھدف بناء برامج متكاملة
للسياسات الشبابية والرياضية في الدول األعضاء .وستواصل اإليسيسكو جھودھا في النھوض
بقضايا الشباب ودعم اتحاداته ومجالسه وھيئاته ،وتفعيل أدوارھا التنموية من خالل منظمات
المجتمع المدني ،وبناء قدراته ،وتوجيه طاقاته لخدمة قضايا األمة .وستحرص اإليسيسكو على
اإلسھام في تفعيل العمل بـ "استراتيجية النھوض بالشباب وقضاياه في العالم اإلسالمي" التي تسھر
على إعدادھا بالتعاون مع اإلتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي ،وبالتنسيق مع األمانة العامة
لمنظمة التعاون اإلسالمي ،وذلك من خالل مواصلة عملھا على صعيد تعزيز قيم المواطنة
والحوار وثقافة التسامح لدى الشباب ،والتصدي لمظاھر العنف والتطرف التي بدأت تتزايد في
أوساطه ،وذلك ،بھدف تأصيل مشاركته في مشروع التحديث والبناء الديمقراطي ،باعتبار ھذه
المشاركة استحقاقا ً اجتماعياً ،وإحدى دعامات المواطنة في المجتمعات المعاصرة.

@ @@@NâbÈÛa@æd“Ûa@À@ò×Šb“àÜÛ@émaŠ‡Ó@õbäië@Llbj“Ûa@bíb›Ôi@mìèäÛa@Z@1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 رصد احتياجات الشباب وتطلعاته والعمل على  -دعم ثالثة ) (3مشاريع شبابية إبداعية في مجاالتالعمل البيئي والتطوعي والرياضي.

اإلسھام في النھوض بقضاياه وانشغاالته.

 دعم جھود المنظمات والھيئات الشبابية ومنظمات  -عقد ثالثة ) (3ملتقيات شبابية إقليمية في مجالالمجتمع المدني العاملة في مجال تأھيل الشباب

المواطنة وحقوق اإلنسان والعمل التطوعي ونشر

وبناء قدراته وتعزيزھا.

ثقافة التسامح والسالم.
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@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 التوعية بمكانة الشباب وأدواره في البناء المجتمعي  -المشاركة في عقد ستة ) (6ملتقيات كشفية خاصةبالشباب في الدول األعضاء.

والتنمية الشاملة.

 المساھمة في تفعيل )استراتيجية النھوض بالشباب  -تنظيم منتدى شبابي لممثلي الھيئات والمجالس العلياالشبابية في الدول األعضاء.

وقضاياه في العالم اإلسالمي(.

 تحصين الشباب وتعزيز انتمائه وحماية ھويته  -عقد ثالث ) (3ورش عمل إقليمية لفائدة رؤساءوتنمية ثقافته.

مراكز رعاية المسنين وحمايتھم في الدول
األعضاء.

 -العناية بالمسنين ورعاية احتياجاتھم وقضاياھم.

 عقد ثالثة ) (3اجتماعات إقليمية للخبراء في مجالالشباب والرياضة.
 عقد ثالث ) (3ورش عمل إقليمية تدريبية لمسئوليالمراكز الشبابية ودور الشباب في الدول األعضاء
في إدارة المؤسسات والمراكز المعنية بالشباب.
 عقد ست ) (6دورات تدريبية لفائدة الشباب فيالدول األعضاء حول ابتكار المشاريع الصغيرة
وإدارتھا.

@NÑäÈÛa@ÞbØ’c@‡š@ÞbÐ ÿÛ@òîÇbànuüaë@òîãìãbÔÛa@òíbà¨a@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª

@@ @

على الرغم من أن توفير الحماية لألطفال يع ّد من الواجبات الشرعية والقانونية ،فإن سوء
معاملة األطفال واستغاللھم ،باإلضافة إلى ما يتعرضون له من شتى أنواع العنف ،تشكل واحدة
من المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي ،بما فيه العالم اإلسالمي اليوم .وتؤكد التقارير والبيانات
الدولية واإلقليمية أن مئات الماليين من األطفال في جميع أنحاء العالم ،يتعرضون لإليذاء من
جراء الحرب والعنف واالستغالل واإلھمال وسائر أشكال اإلساءة والتمييز ،وھم أطفال مصابون
بعاھات دائمة ،أو يعانون من إصابات بالغة من جراء النزاعات المسلحة ،أو مشردون داخلياً ،أو
أجبروا على الخروج من أوطانھم كالجئين ،أو يشتغلون في ميادين خطرة وغير مأمونة ،أو
يجري استغاللھم واختطافھم واالتجار بھم ألغراض تجارية غالبا ً ما تشمل الجنس .كما أن ھناك
ماليين آخرين من األطفال أقل ظھوراً للعيان يعيشون في مناخ من العنف في المنازل وفي
المدارس والشوارع ومؤسسات اإليواء والرعاية ،وفي مرافق االحتجاز والسجون وسائر جھات
نظام قضاء األحداث .ويتعرض األطفال المنتمون ألسر المھاجرين من بلدانھم األصلية واألقليات
لمخاطر أكبر.
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وفي ھذا السياق ،ستواصل اإليسيسكو جھودھا في توفير الحماية القانونية واالجتماعية
لألطفال ضد أشكال العنف والتوعية بمخاطره ،وذلك من خالل تفعيل اإلعالنات الصادرة عن
المؤتمرات اإلسالمية الوزارية المكلفة بالطفولة )الرباط ،الخرطوم ،طرابلس ،باكو ،أبو ظبي(
وحث الدول األعضاء على العمل بمضامين تلك اإلعالنات ،وتوظيف توجھاتھا في سياساتھا
الوطنية.
كما ستحرص اإليسيسكو على اإلسھام في تفعيل توجّ ھات الخطة اإلنمائية لأللفية لألعوام
2030/2016م ،وأھدافھا بخصوص أطفال العالم اإلسالمي.

@m‹Èní@ð‰Ûa@ÑäÈÛa@‹çbÄ¾@ð‡—nÛa@À@òàçbS¾aë@LbèÓìÔy@òíbÇŠë@òÛìÐİÛa@òíb¼@Z@2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @Nïßý1⁄a@2bÈÛa@À@ÞbÐ þa@éÛ
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 رصد التقدم المحرز في تحقيق األھداف اإلنمائية  -عقد الدورة السادسة للمؤتمر اإلسالمي للوزراءالمكلفين بالطفولة.

إلعالن األلفية بخصوص أطفال العالم اإلسالمي.

 تعزيز جھود الدول األعضاء في تفعيل أھداف  -عقد الدورة الثالثة لمنتدى اإليسيسكو ألطفال العالماإلسالمي.

الخطة اإلنمائية لأللفية 2030/2016م ،بخصوص
األطفال.

 عقد ثالثة ) (3اجتماعات إقليمية لخبراء الطفولة فيالعالم اإلسالمي.

 التوعية بحقوق الطفل في العالم اإلسالمي والعملعلى حمايتھا وصيانتھا.

 عقد منتدى إقليمي حول الخطة اإلنمائية لأللفية ،2030/2016وأطفال العالم اإلسالمي.

 التصدي لمظاھر العنف واالستغالل وسوء المعاملةضد األطفال في العالم اإلسالمي.

 عقد االجتماع الثاني لرؤساء ومؤسسات حمايةاألطفال في العالم اإلسالمي.

 دعم جھود منظمات المجتمع المدني وھيئاته العاملةفي مجال حماية األطفال ورعايتھم.

 المشاركة في عقد وتنظيم ستة ) (6مؤتمراتوملتقيات دولية وإقليمية خاصة باألطفال.
 دعم ثالثة ) (3أعمال إبداعية فنية وكتابات أدبيةخاصة بالطفل.
 عقد ثالث ) (3دورات تدريبية إقليمية لفائدة المسؤولينعن مراكز حماية الطفولة في الدول األعضاء.
 عقد ثالث ) (3ورش عمل إقليمية تدريبية لفائدةرؤساء جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية
بالطفولة.
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@bènãbØ·@õbÔmŠüaë@ñc‹¾bi@ò–b©a@òîä ìÛa@Áİ©aë@pb1bîSÛaë@µãaìÔÛa@Z@sÛbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
@ @NbèmaŠ‡Ó@+í+Èmë
لتمكين المرأة من المشاركة الكاملة والمنصفة في جميع المجاالت ،وتمتيعھا بالمساواة مع
الرجل في الحقوق والحريات المدنية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية والبيئية،
ستعمل اإليسيسكو علی تفعيل القوانين واالتفاقيات الھادفة إلى االرتقاء بأوضاع المرأة في الدول
األعضاء ،وخصوصاً في العالم القروي.
وبناء عليه ،ستواصل اإليسيسكو رصدھا ألوضاع النساء في الدول األعضاء ،وتحديد
أولوياتھا واحتياجاتھا ،أخذاً بعين االعتبار التنوع الثقافي ،والتراث الحضاري لمحاربة جميع أنواع
التمييز والعنف ضدھا ،وكذا المساھمة في توفير الظروف الصحية والمعيشية التي تضمن لھا
العيش الكريم ،في ظل القيم اإلنسانية والتعاليم اإلسالمية.
ونظر ًا لنجاح مشروع المرأة المنتجة خالل خطط العمل السابقة ،ستواصل اإليسيسكو
تشجيع دعم المشاريع المدرة للدخل ،خصوصا ً في الصناعات والمعارف التقليدية ،إلى جانب
دعم حضور المرأة في عالم المقاوالت واألعمال ،وفي البحث واإلبداع وبناء قدراتھا لولوج
مراكز القرار.

@pbÈí‹“nÛa@ ÝîÈÐmë@ Lõb›Çþa@ Þë‡ÜÛ@ òîä ìÛa@ pb1bîSÛa@ À@ õbSäÛa@ ÖìÔy@ xbß†g@ Z@ 3@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ @Nñc‹¾a@ÖìÔ¢@òÔÜÈn¾a
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 إعداد وثائق مرجعية للتعريف بحقوق المرأة  -تنظيم ثالث ) (3ورش عمل لتنمية المعارفوالمھارات التقليدية في أوساط النساء القرويات.

ومكتسباتھا على صعيد الحريات المدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.

 -عقد ثالث ) (3ندوات إقليمية حول تمكين القيادات

 -تنمية مھارات المرأة القروية وتشجيعھا علی االنخراط

النسائية.

في المشاريع المدرة للدخل ،وبخاصة منتوجات  -إعداد دراسة حول اإلبداع النسائي ودوره في التنمية
الصناعة التقليدية وتطوير المعارف التقليدية.
المستدامة في العالم اإلسالمي.
 تشجيع ولوج المرأة لعالم المال واألعمال في  -تنظيم منتدى إقليمي حول المقاولة النسائية.العالمين الحضري والقروي.
 المشاركة في دعم ثالثة ) (3وتنظيم ) (1ملتقيات تعزيز حضور المرأة في الوظائف العمومية.وطنية ودولية إلبراز المنظور اإلسالمي وتصحيح
 تيسير ولوج المرأة إلى مراكز صنع القرارالسياسي والثقافي واالجتماعي ،والمشاركة في
تدبير الشأن العام.
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@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 االحتفاء بأسماء ثالث ) (3نساء متميزات فيمجاالت الثقافة واآلداب والفنون في الدول األعضاء.
 عقد ندوة دولية حول " تمكين المرأة في السياسياتالعامة للدول األعضاء".
 إطالق برنامج "سفيرة االيسيسكو لشئون المرأةوالطفل"

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@À@Þëû=¾a@>jÈnÛa@À@Õ¨aë@pbßìÜÈ¾a@¶g@xìÛìÛa@#í#Èm@áÇ†@Êë‹“ß@M3
@ @Þb—müaë@âýÇ⁄a@Þbª
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
في ظل التطور المتسارع لتقانات المعلومات واالتصال وما تطرحه من تحديات على
المستوى التشريعي ،في ارتباط مباشر بالحق في االتصال والرأي والتعبير وولوج المعلومات،
ستولي اإليسيسكو عناية لبرامج وأنشطة دعم حرية التعبير وولوج المعلومات في الدول األعضاء
الذي انطلق العمل به في إطار الخطة الثالثية السابقة ) ،(2015-2013بھدف تعزيز حرية التعبير
في الدول األعضاء ،في إطار المسؤولية وااللتزام بأخالقيات المھنة والحق في الولوج إلى
المعلومات ،باعتباره أحد أھم الحقوق التي أكدھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعھد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية واإلعالن اإلسالمي للحقوق الثقافية.
كما ستواصل اإليسيسكو الجھود التي بذلتھا منذ خطة عملھا للسنوات  2003-2001في
مجال تأھيل الموارد البشرية العاملة في قطاع اإلعالم واالتصال في الدول األعضاء وخاصة
اإلعالميين الشباب ،وذلك استثماراً للنتائج المحققة ،واستجابة الحتياجات الدول األعضاء المتنامية
في مجال التكوين والتدريب اإلعالمي لمواكبة المستجدات المتالحقة التي يشھدھا قطاع اإلعالم
واالتصال .وستركز اإليسيسكو على تطوير برنامج بناء القدرات والمھارات المھنية ،وتوطين
الخبرات في مجال المھن الجديدة لإلعالم واالتصال ،ونشر ثقافة التواصل بين فئات المجتمع
وخاصة الشباب منھم.

Z@Òa‡çþa
 -1تحديث التشريعات الخاصة باإلعالم واالتصال وتعزيز أخالقيات استعمال اإلعالم الجديد.
 -2تطوير القدرات المھنية للعاملين في مجال تقانات المعلومات واالتصال في الدول األعضاء.
 -3تشجيع البحث العلمي واإلبداع في مجال تقانات المعلومات واالتصال في الدول األعضاء.

@Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 -1تطوير التشريعات في مجاالت اإلعالم واالتصال وولوج المعلومات.
 -2النھوض بالتكوين والبحث العلمي في مجال المھن الجديدة لإلعالم واالتصال.

Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
 المنظمات والھيئات اإلسالمية والدولية ذات االھتمام المشترك. المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المھتمةبالتشريعات اإلعالمية وبالتكوين والبحث العلمي في مجالي اإلعالم واالتصال.
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@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 1.000.000دوالر أمريكي

@ @@pbßìÜÈ¾a@xìÛëë@Þb—müaë@âýÇ⁄a@pübª@À@pbÈí‹“nÛa@‹íìİm@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
ستعمل اإليسيسكو على توعية الدول األعضاء بأھمية تطوير قوانينھا وتشريعاتھا الوطنية مZن أجZل
توسيع مداخل الحصZول علZى المعلومZات .كمZا ستواصZل المنظمZة جھودھZا لتقويZة العمZل اإلعالمZي
ودعم مؤسساته في الدول األعضاء ونھج سياسة القرب في اإلعZالم والتبليZغ ،والسZھر علZى ضZمان
ھZZZامش أوسZZZع لحريZZZة الصZZZحافة عبZZZر شZZZجب االعتZZZداءات الجسZZZيمة التZZZي تسZZZتھدف الصZZZحافيين.
وسZZZتحرص اإليسيسZZZكو علZZZى تخصZZZيص جائزتھZZZا السZZZنوية لحريZZZة الصZZZحافة والتعبيZZZر الصZZZحفي
ألشخاص أو ھيئات أو مؤسسات قدموا خدمات جليلة لإلعالم وقدموا تضحيات فZي سZبيل الوصZول
إلى الحقيقة ونشرھا.
وستقوم اإليسيسكو بدعم تعميم إنشZاء ھيئZات عليZا لالتصZال السZمعي البصZري فZي الZدول األعضZاء
من أجل احترام الجوانب الثقافية واألخالقية لمضامين الرسائل اإلعالمية الموجھة للجمھور ،ودعZم
إنشاء اإلذاعات المحلية والمراكز المجتمعية المتعددة الوسائط باعتبارھا قنوات تساعد علZى إيصZال
صوت المجتمعات المحلية ،وعلZى نقZل خصوصZياتھا ،والتعريZف بثقافتھZا الفرعيZة ،وإشZراك سZكان
تلك المناطق ،خاصة المعزولة منھا ،في بناء المجتمع.

@Þb—müaë@ pbßìÜÈ¾a@bîuìÛìäØni@òİjm‹¾a@pbÈí‹“nÛaë@Áİ©a@‹íìİm@À@òàçbS¾a@Z@ 1@ ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @Nõb›Çþa@Þë‡Ûa@À
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 تقديم المشورة الفنية لجھات االختصاص في الدول  -إيفاد خبراء دوليين متخصصين في قانون اإلعالماألعضاء لمساعدتھا في مراجعة تشريعاتھا الوطنية

وحقوق اإلنسان إلى ست ) (6دول أعضاء محتاجة

في مجالي اإلعالم واالتصال وتحيينھا.

إلى المشورة الفنية لمراجعة تشريعاتھا الوطنية في
مجالي اإلعالم واالتصال وتحيينھا.

 دعم المنظمات غير الحكومية المھتمة بنشر ثقافةاالتصال بين أوساط األطفال والشباب.

 تقديم الدعم المالي والفني إلى تسع ) (9منظماتغير حكومية مھتمة بنشر ثقافة االتصال بين أوساط

 -التوعية بالجوانب الثقافية واألخالقية لوسائل

األطفال والشباب )بمعدل ثالث منظمات كل سنة(.

التواصل االجتماعي.

 عقد ست ) (6حلقات دراسية حول الجوانب الثقافيةواألخالقية لوسائل التواصل االجتماعي.

@ @
@ @
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@ @@NÞb—müaë@âýÇfiÛ@ñ‡í‡§a@åè¾a@Þbª@À@ïàÜÈÛa@szjÛaë@åíìØnÛbi@mìèäÛa@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
أخذا بعين االعتبار االحتياجات الفعلية للدول األعضاء ،ستقوم اإليسيسكو بتنفيذ عدد من
األنشطة المتنوعة والھادفة إلى دعم مؤسسات التكوين اإلعالمي والمعلوماتي بالبنى التحتية
والتجھيزات التقانية والخبرة الفنية والتأطير المھني ،وتمكين الموارد البشرية العاملة في الميدان من
الوسائل الالزمة لمسايرة المستجدات التقانية واالطالع على االكتشافات الجديدة وعلى طرق توظيفھا.
كما ستساھم اإليسيسكو في تطوير مناھج تأھيل اإلعالميين وتدريبھم ،بالتركيز على وسائل
التواصل االجتماعي الجديدة .وستواصل المنظمة العمل على القضايا المرتبطة باستخدامات
األطفال والشباب في الدول األعضاء لھذه الوسائل ،بالنظر لكونھا أصبحت تثير كثيرا من
المخاوف بما تحمله من تحديات قانونية وأخالقية في ظل االنتشار الواسع لتقانات المعلومات
واالتصال واالرتفاع المھول لمستعمليھا في العالم اإلسالمي.
وستعمل اإليسيسكو على تفعيل دور مراكزھا اإلقليمية للتكوين واإلنتاج السمعي البصري
والوسائط المتعددة بالتعاون مع الدول األعضاء المستضيفة لھذه المراكز ،من أجل تنمية المؤھالت
التقنية والفنية والقدرات المعرفية للموارد البشرية العاملة في مجال تقانات المعلومات واالتصال
في الدول األعضاء ،وإنشاء كراسي اإليسيسكو لإلعالم واالتصال في عدد من معاھد وكليات
اإلعالم التابعة لجامعات دول العالم اإلسالمي.
كما ستواصل اإليسيسكو جھودھا في مجال تعزيز البحث العلمي اإلعالمي واالتصالي من
خالل دعم عدد من مشاريع البحث العلمي في مجال تقانات المعلومات واالتصال في جانبيه التقني
والبشري في الدول األعضاء ،وتشجيع قدرات الباحثين الشباب من خالل مواصلة تنظيم الجائزة
السنوية لإليسيسكو ألحسن بحث جامعي في مجالي اإلعالم واالتصال.

@bç†Šaì¾@vè¾aë@vÐÛa@ÝîçdnÛa@Þbª@À@õb›Çþa@Þë‡Ûa@pbubînya@òîjÜm@À@òàçbS¾a@Z@2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @NÞb—müaë@âýÇ⁄a@ÊbİÓ@À@òÜßbÈÛa@òí‹“jÛa
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 التأھيل الفني والمھني للعاملين في وسائل التواصل  -تنظيم ست ) (6دورات تدريبية في مجال المھناالجتماعي واإلعالم الجديد في الدول األعضاء.

الجديدة لإلعالم في المراكز اإلقليمية لإليسيسكو
للتكوين واإلنتاج السمعي البصري.

 دعم برامج مؤسسات التكوين والتأھيل في مجالتقانات المعلومات واالتصال في الدول األعضاء.

 عقد ست ) (6ورشات عمل وطنية حول الجوانبالثقافية واألخالقية لوسائل االتصال االجتماعي.

 تعزيز البحث العلمي اإلعالمي واالتصالي وتشجيعالباحثين الشباب في الدول األعضاء.

 إصدار ثالثة ) (3دالئل مھنية وكتب مرجعية حولاستخدام اإلعالم الجديد.
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@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 تقديم الدعم المالي والفني إلى ثالث ) (3مؤسساتوطنية للتكوين اإلعالمي في الدول األعضاء
بالمنطقة اإلفريقية.
 إنشاء كرسي اإليسيسكو في االتصال في إحدىالجامعات في الدول األعضاء.
 منح ثالث ) (3جوائز في إطار الجائزة السنويةلإليسيسكو ألحسن بحث جامعي في مجالي اإلعالم
واالتصال.

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @@âýÇ⁄a@Ýöb,ë@À@òÛ†bjn¾a@òîİàäÛa@Šì—ÜÛ@òîãìãbÔÛaë@òîäè¾a@ò§bÈ¾a@Êë‹“ß@M@4
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
مع مطلع األلفية الثالثة ،أصبحت اإلساءة إلى اإلسالم والمسلمين تتم في صور جديدة تخرق
قواعد القانون الدولي المنظمة لحقوق اإلنسان ولإلعالم ،فتطورت بفعل ذلك أساليب الخرق
وآلياته ،بحيث انتقلت اإلساءة من بطون الكتب ،والموسوعات ،ودوائر المعارف ،والدراسات
االستشراقية ،إلى األفالم والبرامج اإلذاعية والتلفزية والشبكة العنكبوتية .و بواسطة ھذه الوسائل
تزايدت الخروقات القانونية في اإلعالم الغربي ،وعملت على تشويه صورة اإلسالم والمسلمين في
أوساط النخب األوروبية ،بل وعلى الصعيد العالمي ،بما في ذلك األوساط األكاديمية والثقافية.
وقد شكل ھذا النشر وھذه اإلساءة خرقا ً متعمداً لقواعد القانون الدولي ،وضرباً في الصميم
لمضامين وثائق الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان المؤكدة على حرية اإلعالم ،وحرية التعبير،
والمقيدة لھا حينما يتعلق األمر باإلساءة إلى األديان ،تحت بند منع وتحريم الدعوة إلى الكراھية
والعنصرية والتمييز الديني ،والدعوة إلى التسامح.
ولقد عملت بعض وسائل اإلعالم الغربية على إذكاء ظاھرة اإلسالموفوبيا في عالقتھا
باإلساءة للدين اإلسالمي ورموزه ومقدساته بما نشرته ومازالت تنشره من صور نمطية حول
المسلمين والعرب ،وحول اإلسالم الذي تنعته بدين اإلرھاب .لذلك بدأت الدعوات تتصاعد من
داخل األمم المتحدة ،في الجمعية العامة وفي مجلس حقوق اإلنسان ،من أجل وضع قانون دولي
ملزم لردع ولمنع انتشار ھذه الظاھرة ،ينسجم مع مقتضيات احترام األديان.
في ظل ھذه المعطيات ،وحيث إن اإليسيسكو معنية بتصحيح المعلومات الخاطئة عن
اإلسالم والحضارة اإلسالمية في اإلعالم الدولي ،ووعيا ً منھا بالتحديات والمتطلبات المطروحة
في ھذا المجال ،وفي ضوء نتائج تقييم األنشطة التي نفذتھا في إطار الخطة الثالثية السابقة
 ،2015-2013فإنھا ستواصل معالجة ظاھرة اإلسالموفوبيا والصور النمطية عن اإلسالم
والمسلمين في وسائل اإلعالم الغربية من منظور مھني إعالمي وقانوني ،وذلك الستكمال تحقيق
األھداف المضمنة في وثائقھا المرجعية ذات الصلة ،وھي) ،استراتيجية العمل الثقافي اإلسالمي
خارج العالم اإلسالمي وخطتھا التنفيذية( و)اإلطار العام لبرنامج العمل للرد على حمالت التشويه
اإلعالمي لإلسالم والحضارة اإلسالمية( و)برنامج اإليسيسكو لتأھيل صحافيي المؤسسات
اإلعالمية اإلسالمية في الغرب للرد على حمالت التشويه اإلعالمي لإلسالم والحضارة اإلسالمية(
و)المنھاج الدراسي لتكوين الصحفيين واإلعالميين لمعالجة الصور النمطية عن اإلسالم
والمسلمين في وسائل اإلعالم الغربية( و)اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية( و)المضامين
اإلعالمية الغربية حول اإلسالم على ضوء القانون الدولي(.
@@
@@
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Z@Òa‡çþa
 -1الحد من ظاھرة التخويف من اإلسالم في األوساط اإلعالمية والثقافية واألكاديمية الغربية.
 -2تمكين اإلعالميين داخل العالم اإلسالمي وخارجه من تقنيات معالجة الصور النمطية عن
اإلسالم والمسلمين في اإلعالم ،وإنتاج صور بديلة من شأنھا أن تعمل على تعزيز الحوار
بين الثقافات وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام اآلخر.
 -3إبراز الخروقات القانونية لإلنتاجات اإلعالمية الغربية المتحاملة على اإلسالم والمسلمين،
واقتراح اإلجراءات القانونية الكفيلة بالحد منھا.

@ZÝ‚‡nÛa@pübª
 -1المعالجة المھنية للصور النمطية عن اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم.
 -2المعالجة القانونية للصور النمطية عن اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم.

@ @Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
 المنظمات والھيئات اإلسالمية والدولية ذات االھتمام المشترك. المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعياتالحقوقية داخل العالم اإلسالمي وخارجه المھتمة بالتصدّي لظاھرة اإلسالموفوبيا ومعالجة
الصور النمطية عن اآلخر.

ZòîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
$1.000.000

@ @NâýÇ⁄a@Ýöb1ë@À@µàÜS¾aë@âý1⁄a@åÇ@òîİàäÛa@Šì—ÜÛ@òîäè¾a@ò§bÈ¾a@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
ستعمل اإليسيسكو في ھذا المجال على تطوير الخبرات والمھارات المھنية والتقنية
للصحافيين العاملين في المؤسسات اإلعالمية داخل العالم اإلسالمي وخارجه ،وإغناء ثقافتھم
القانونية وتمكينھم من الدفاع عن مصالحھم وخصوصياتھم الثقافية ورسالتھم اإلعالمية في إطار
القوانين واألعراف واالتفاقيات الدولية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير وأخالقيات الصحافة وعدم
االزدراء باألديان.
كما ستواصل االيسيسكو بحث سبل التصدي لظاھرة التخويف من اإلسالم ومعالجة الصور
النمطية السلبية عن اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم الغربية ،وتنظيم دورات تدريبية لفائدة
اإلعالميين والصحافيين خارج العالم اإلسالمي حول توظيف تقنيات اإلعالم واالتصال الحديثة
للتعريف بالمعلومات الصحيحة عن اإلسالم وحضارته.
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@Ýöb1ë@ À@ µàÜS¾aë@ âý1⁄a@ åÇ@ òîİàäÛa@ Šì—Ûaë@ bîiìÏìßý1⁄a@ ñ‹çbÃ@ ò§bÈß@ Z@ 1@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ @NïßýÇg@vèß@ŠìÄäß@åß@òîi‹ÌÛa@âýÇ⁄a
@ @õa†þa@pa‹’ûß
 -تطوير الخبرات

والمھارات المھنية

@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß
والتقنية  -تنظيم ست ) (6ورش تدريبية لتطبيق الوحدات

للصحافيين خارج العالم اإلسالمي إلنتاج مضامين

الدراسية لمنھاج تكوين الصحافيين لمعالجة الصور

إعالمية تقدم المعلومات الصحيحة عن اإلسالم

النمطية عن اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم

وحضارته ،وتساھم في تغيير الصور النمطية عن

الدولية لفائدة صحافيين مسلمين مقيمين في دول

المسلمين ومعتقداتھم.

أوروبية وأمريكية وآسيوية.

@ @NâýÇ⁄a@Ýöb1ë@À@µàÜS¾aë@âý1⁄a@åÇ@òîİàäÛa@Šì—ÜÛ@òîãìãbÔÛa@ò§bÈ¾a@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
أخذاً بعين االعتبار االھتمام المتزايد بالجوانب القانونية لظاھرة اإلسالموفوبيا واإلساءة
لألديان ،ومساھمة من اإليسيسكو في إيجاد حل الختالف وجھات النظر حول جميع المسائل
المرتبطة بتشويه صورة األديان ،بما في ذلك القيود على حرية الرأي والتعبير كما ھو منصوص
عليھا في االتفاقيات الدولية ذات الصلة ،ستولي اإليسيسكو عناية خاصة لموضوع خرق اإلعالم
الغربي المتحامل على اإلسالم والمسلمين للقانون الدولي .وفي ھذا اإلطار ستركز اإليسيسكو على
تنفيذ األنشطة الھادفة إلى التوعية بضرورة إحداث التوازن بين حرية التعبير واحترام المقدسات
الدينية ،والتنسيق مع المنظمات الدولية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ،وحثھا على تفعيل
المواثيق ،والعھود واالتفاقيات ،واإلعالنات والقرارات ،والقوانين الوطنية والدولية ،المؤكدة
للحدود الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير ،وبين مختلف التجاوزات واإلساءات إلى األديان التي
يتم ارتكابھا من طرف وسائل اإلعالم تحت غطاء حرية الرأي والتعبير.
كما ستسعى اإليسيسكو إلى توعية رؤساء المراكز الثقافية والجمعيات اإلسالمية في الغرب
بنھج المقاربة القانونية في التعامل مع الحمالت اإلعالمية المسيئة لإلسالم ومقدساته ،وذلك
باللجوء إلى القضاء المحلي من أجل مقاضاة ھذه المنابر اإلعالمية ،بتھمة الدعوة إلى الكراھية
الدينية ،وخرق مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،1948وإعالن األمم المتحدة للقضاء على
جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد.
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@Ýöb1ë@ À@ µàÜS¾aë@ âý1⁄a@ åÇ@ òîİàäÛa@ Šì—Ûaë@ bîiìÏìßý1⁄a@ ñ‹çbÃ@ ò§bÈß@ Z@ 2@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ @NïãìãbÓ@ŠìÄäß@åß@òîi‹ÌÛa@âýÇ⁄a
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 التوعية بأھمية اعتماد المقاربة القانونية في التعامل  -عقد ثالثة ) (3اجتماعات لخبراء في القانونمع الحمالت اإلعالمية المسيئة لإلسالم ومقدساته.

والعالقات الدولية من الكفاءات المسلمة المقيمة في

 -توطيد عالقات التعاون بين اإلعالميين المسلمين

الغرب لبحث آليات ومساطر المتابعة القضائية

ونظرائھم في الدول الغربية في إطار مواثيق

للمؤسسات اإلعالمية المتحاملة على اإلسالم

الشرف وأخالقيات المھنة والقوانين الدولية المتعلقة

والمسلمين.
 -إنشاء المنتدى الدولي لإلعالميين من أجل معالجة

بحقوق اإلنسان وحرية التعبير والرأي.
 تشجيع الدراسات والبحوث حول الصور النمطيةعن اإلسالم والمسلمين والخروقات القانونية لإلعالم
الغربي المتحامل على اإلسالم والمسلمين.

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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ïãe‹ÔÛa@Ò‹¨bi@òîßý,⁄a@lìÈ“Ûa@pbÌÛ@òibn×@Êë‹“ß@M5
@Nñ‡yìÛa@Šb g@À@ÀbÔrÛa@ÊìänÜÛ@‡îS¤ë@òßa‡nS¾a@òîàänÜÛ@ña†c@ïãe‹ÔÛa@Ò‹¨a@Êë‹“ß N1

@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
يستند ھذا المشروع إلZى تقريZر تقييمZي غطZى فتZرة زمنيZة امتZدت لنحZو ربZع قZرن ودرس مZا
يزيد عZن مائZة نشZاط قامZت اإليسيسZكو بتنفيZذھا فZي عZدد مZن المجZاالت المختلفZة الخاصZة بZالحرف
القرآني ،بالتعاون مع عدد من المؤسسات .واستصحب ھذا المشروع نتZائج تقيZيم ھZذه األنشZطة ومZا
حوتZZZه مZZZن تقZZZارير للخبZZZراء والمZZZؤطرين والمسZZZتفيدين ،كمZZZا نظZZZر إلZZZى طلبZZZات الZZZدول األعضZZZاء
والمؤسسZZات المعنيZZة بعZZين االعتبZZار .لقZZد كZZان مZZا حققZZه برنZZامج كتابZZة لغZZات الشZZعوب اإلسZZالمية
بالحرف القرآني الذي اضطلعت اإليسيسكو بتنفيذه من نجاح وقبول على مدى نحو ربع قرن حZافزاً
ومشجعا ً إلعداد ھZذا المشZروع ،السZيما وأن الجھZود التZي ظلZت تبZذلھا اإليسيسZكو مZع شZركائھا فZي
ھZZذا المجZZال ،شZZجعت عZZدداً مZZن الZZدول إلنشZZاء مراكZZز تربويZZة وكراسZZي جامعيZZة للحZZرف القرآنZZي،
وتحقق ھذه المراكز نتائج ملحوظة في نشر الحرف القرآني ،باذلة مZا لZديھا مZن اإلمكانZات البشZرية
والماديZZة المحZZدودة .األمZZر الZZذي يسZZتوجب مضZZاعفة الجھZZود والطاقZZات وترسZZيخھا ،وتوسZZيع دائZZرة
اسZZتخدام الحZZرف القرآنZZي فZZي المرحلZZة القادمZZة .وفZZي الجملZZة ،فZZإن تZZوطين الحZZرف القرآنZZي فZZي
المؤسسات التربويZة والعلميZة والثقافيZة واإلعالميZة فZي الZدول المعنيZة ،يعُّ Zد ھZدفا ً ثقافيZا ً اسZتراتيجيا ً،
تتفرغ عنه أھداف تفصيلية ،يسعى ھذا المشروع لتحقيقھا مZن خZالل مجZاالت عمZل تَّ Zم ضZبطھا فZي
مؤشرات أداء ومؤشرات قياس.

@ @Z@Òa‡çþa
 .1تطوير مراكز الحرف القرآني القائمة ،وفتح مراكز أخرى في الدول المعنية ،وتطوير
برامج ھذه المراكز وتوسيع برامج التدريب والتكوين لديھا.
 .2تطوير آليات نشر الحرف القرآني وتنويعھا لتشمل المجاالت الثقافية والتربوية.
 .3تعزيز البحث العلمي واللغوي وتسخير نتائجه لتوطين مشروع الحرف القرآني في البلدان
المعنية.
 .4تعزيز جھود محو األمية بالحرف القرآني في إطار التعليم للجميع.
 .5إدخال تعليم اللغات المحلية المكتوبة بالحرف القرآني في التعليم األساسي ،وربط الحرف
القرآني بتعليم القرآن الكريم واللغة العربية.
 .6تطوير الھياكل التربوية وتأھيل الموارد البشرية لخدمة مشروع الحرف القرآني.
 .7إعداد المواد التعليمية ونشر الثقافة اإلسالمية بالحرف القرآني المنمط.
 .8استثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصال لنشر الحرف القرآني وتطويره.
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 .9تشجيع المبادرات المحلية.
 .10تقوية الصلة بالمؤسسات التعليمية على اختالف مستوياتھا ،وجھات االختصاص المحلية
بوصفھا من وسائل العمل األساسي التي من خاللھا يتم تنفيذ األنشطة ،وبواسطتھا يتم
التعاون مع المستفيدين من األنشطة.

@ @Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 .1إعداد المواد التعليمية والتربوية بالحرف القرآني في مجالي تعليم الكبار والتعليم العام.
 .2دعم الترجمة والنشر الثقافي والصحافي.
 .3توطين الخبرة الفنية إلنشاء كراسي الحرف القرآني في الجامعات والمؤسسات التعليمية.
 .4حوسبة الحرف القرآني.

@ @Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
 البنك اإلسالمي للتنمية قطر الخيرية الجامعات واألكاديميات والمعاھد العليا لألبحاث. وزارات التربية والتعليم ،والتعليم العالي والبحث العلمي ،والثقافة ،واإلعالم ،واألوقافوالشؤون اإلسالمية.
 -منظمات المجتمع المدني.

@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 1.250.217دوالر أمريكي

@ŠbjØÛa@@á{îÜÈm@ï{Ûbª@À@ï{ãe‹ÔÛa@Ò‹¨bi@ò{íìi7Ûaë@ò{îàîÜÈnÛa@†aì{¾a@†a‡{Çg@Z@ Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
@ @âbÈÛa@áîÜÈnÛaë
يھدف ھذا المجال إلى ربط الحرف القرآني بتعليم القران الكريم واللغة العربية في الدول
المعنية .فكتابة اللغات المحلية باستخدام الحرف القرآني ھي من المنظور التربوي مدخ ٌل لتعلم اللغة
العربية عند الصغار والكبار على حد سواء ،وإذا ما ربط ذلك بقراءة القرآن الكريم ،فإن ھذا يعد
أيضا ً مدخالً لتعلم تالوته من خالل إتقان نطق مخارج الحروف وصفاتھا ،ويتطلب ذلك إعداد كتب
تعليمية للقراءة والكتابة لكل لغة من اللغات المستھدفة ،مع توفير المعدات التربوية التي تتلخص في
المراشد التعليمية لفائدة المعلمين ،والكتيبات التدريبية وكتيبات المطالعة ،لفائدة الدارسين.
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@ì«ë@ âbÈÛa@ áîÜÈnÛa@ pbS1ûß@ À@ éÜîÈÐmë@ ê†ìuë@ „î1‹më@ ïãe‹ÔÛa@ Ò‹¨a@ µ ìm@ Z1@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@áí‹ØÛa@ æe‹ÔÛa@ ñëýmë@ òîi‹ÈÛa@ òÌÜÛa@ áîÜÈni@ ñõa‹Óë@ òibn×@ éİiŠë@ Lòîßþa
@ @@NÉàn\a@òîàäm@À@éÐîÃìmë
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 توفير المقررات والكتب والمراشد واألدلة الالزمة  -نشر الكتب المعدة وتوزيعھا.لتعليم اللغات الوطنية المكتوبة بالحرف القرآني  -إعداد خمسة عشر ) (15كتاباً تعليميا ً )في حدود
على مستوى التعليم العام ومحو األمية ونشرھا
سبعين ) (70صفحة( بخمس عشرة ) (15لغة ،ھي :
وتوزيعھا.

يوروبا ،صوصو ،سنغاي ،ماندنكو ،كانوري،
تماشق،

 -تقديم الدعم للمؤسسات التربوية وتشجيعھا على

سواحيلية ،زغاوية ،نوبية ،قمرية ،لوغندة.

تطوير برامج تعليم اللغات المحلية المكتوبة بالحرف
القرآني.

توبو،

فوراوية،

صومالية،

عفرية،

 إعداد عشرين ) (20مرشداً تعليميا ً )في حدود 25صفحة( بواقع مرشد تعليمي لكل لغة )تصدر
متزامنة مع الكتب التعليمية( ونشرھا وتوزيعھا.
 إعداد عشرين)(20كتيبا ً تدريبيا ً )في حدود 25صفحة( بواقع كتيب لكل لغة )تصدر متزامنة مع
الكتب التعليمية( ونشرھا وتوزيعھا.
 إعداد عشرين ) (20كتيب مطالعة )في حدود 25صفحة( بواقع كتاب لكل لغة )تصدر متزامنة مع
الكتب التعليمية(ونشرھا وتوزيعھا.
 عقد اثنتي عشرة ) (12ورشة عمل وطنية لتدريبالمدربين في الدول المعنية :النيجر ،نيجيريا،
السنغال ،مالي ،غينيا ،بوركينافاسو ،تشاد ،ليبيا،
السودان ،الصومال ،جزر القمر ،كينيا ،أوغندة،
تنزانيا .توزع على سنوات الخطة الثالث.
 دعم اثنتي عشرة ) (12مدرسة نموذجية لتدريساللغات الوطنية المكتوبة بالحرف القرآني في مراحل
التعليم العام )إدخال التجربة في مدرسة )(1
نموذجية في كل دولة من الدول المستھدفة ،على
مدى سنوات الخطة الثالث.
 عقد اجتماع خبراء تقييمي لما أنجز خالل سنواتالخطة في إطار ھذا التدخل.
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@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 منح جائزة الحرف القرآني في محو األمية. -منح جائزة الحرف القرآني في التعليم العام.

@ @Àbz—Ûaë@ÀbÔrÛa@‹“äÛaë@ò»7Ûa@áÇ†@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
يقف ما تم إنجازه خالل خطط العمل السابقة في إطار ھذا المجال من ترجمة وإصدار عدد
من كتب الثقافة اإلسالمية باللغات الوطنية األفريقية المكتوبة بالحرف القرآني المنمط ،شاھداً على
الخطوات التي قطعھا مشروع الحرف القرآني المنمط ،فلقد كانت الطبعات األولى لھذه الترجمات
محكومة ومحدودة بأحرف اآللة اليدوية ،وعندما خطا المشروع خطوة نوعية في اتجاه حوسبة
األبجدية العربية اإلفريقية ،اتسعت اآلفاق أمامه من حيث جمال الحروف وطواعيتھا تكبيراً
وتصغيراً ،وتعدد خطوطھا بما يتواءم مع تقنيات الطباعة الحديثة .ولم يقتصر األمر على ميدان
ترجمة كتب التراث ،فقد اتسعت دائرة االستفادة لتشمل أيضا ً الصحافة الصادرة ،جزئيا ً أو كلياً
بالحرف القرآني .ويجسد مشروع الترجمة والنشر الثقافي والصحافي نموذجا ً ناجحا ً لتطبيق
مشروع الحرف القرآني بصورة عملية ،وتعويد أبناء ھذه اللغات على استعمال الحروف المنمطة،
وتوثيق صلتھم بتراثھم الحضاري والثقافي وتقريب ھذا التراث إلى الفھم وإتاحته للجمھور،
الحرف الالتيني محله.
وإعادة المكانة التي فقدھا ھذا الحرف بعد أن أحل االستعمار
َ

@ïãe‹ÔÛa@Ò‹¨bi@òiìnØ¾a@òîÜ~a@pbÌÜÛa@¶g@áu7¾a@ïßý1⁄a@ÀbÔrÛa@ta7Ûa@‹“ã@Z2@@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@áènÜ–@Õîqìmë@òİàä¾a@òí‡¡þa@óÜÇ@pbÌÜÛa@ê‰ç@õbäic@‡íìÈm@LŠìèàvÜÛ@énybmgë
Nta7Ûa@a‰èi
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 توفير التراث الديني والثقافي المترجم إلى اللغات  -نشر اثني عشر ) (12كتابا ً في الثقافة اإلسالميةالوطنية المكتوبة بالحرف القرآني ،وتقريب فھمه

لخمس عشرة ) (15لغة بواقع أربعة ) (4كتب واحد

وإتاحته للجمھور.

في كل سنة من السنوات الثالث ونشرھا وتوزيعھا.

 تشجيع األطر العاملة في المجاالت الثقافية ورفع  -إعداد تسعة ) (9كتب في الثقافة اإلسالمية لخمسقدراتھا وتدريبھا على تقنيات حديثة

عشرة ) (15لغة بواقع ثالثة ) (3كتب في كل سنة

ومعاصرة

من السنوات الثالث وترجمتھا.

لكتابة اللغات الوطنية بالحرف القرآني.

 منح جائزة الحرف القرآني في الترجمة والنشر الثقافي. عقد ثالث ) (3دورات تدريبية شبه إقليميةللصحفيين والفنيين العاملين بالصحافة المكتوبة
بالحرف القرآني.
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@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 دعم ست ) (6مؤسسات صحفية تصدر بالحرفالقرآني.
 عقد اجتماع خبراء تقييمي لما أنجز خالل سنواتالخطة في إطار ھذا التدخل.
 -منح جائزة الحرف القرآني في النشر الصحافي.

@pb{{{{Èßb§a@ @ À@ ïãe‹ÔÛa@ Ò‹¨a@ ï1a‹×@ õb{“ã⁄@ ò{îäÐÛa@ ñ‹{j©a@ å{î ì{m@ Z@ sÛbrÛa@ Ý‚‡nÛa@ Þbª
@ @ò{îàîÜÈnÛa@pb{S1û¾aë
من بين األھداف الكبرى لھذا المشروع ،توطين الحرف القرآني وترسيخ جذوره في
المؤسسات الوطنية على الصعيدين الرسمي والشعبي ،وجعله من االھتمامات الوطنية والمحلية.
وتأتي الجامعات ومراكز البحث العلمي بما تمثله في ضمير الشعوب من مواقع متميزة ،وما تقدمه
من مشروعات رائدة وقابلة للنمو واالستمرار واالزدھار ،تأتي في طليعة المؤسسات الوطنية
القادرة على تحقيق ھذا الھدف االستراتيجي ،ومن ھنا فقد أنشأت اإليسيسكو عدداً من كراسي
الحرف القرآني في عدد من الجامعات المعنية ،وتم في إطارھا تنفيذ بعض البرامج واألنشطة،
وسوف تسعى االيسيسكو والجھات المتعاونة معھا ،لتطوير برامج ھذه الكراسي لتشمل ميادين
البحث العلمي وإنشاء الدبلومات الوسيطة والعليا وإعداد المواد التعليمية والعناية بالمخطوطات.

@åß@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@pbS1ûßë@pbÈßb§a@À@êŠë‰u@„î1‹më@ïãe‹ÔÛa@Ò‹¨a@µ ìm@Z@ 3@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
‚@óÜÇ@bèÈîv“më@ïàÜÈÛa@szjÛa@+×a‹ß@Šë†@ÝîÈÐmë@LòîàÜÈÛa@pb——ƒnÛa@õb“ãg@Þý
@@ @
@@ @Nïãe‹ÔÛa@Ò‹¨bi@ò–b©a@òîãbSÜÛa@pb1aŠ‡Ûa@‹íìİm
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 توفير الدراسات اللغوية واللسانية في اللغات الوطنية  -منح الدبلوم الوسيط من خالل عقد ستين ) (60دورةوربطھا ببرامج البحث العلمي والدراسات العليا في

تدريبية مستمرة في عشرين ) (20جامعة بواقع

الجامعات المعنية.

عشرين ) (20دورة في كل سنة من السنوات الثالث.

 إعادة نشر التراث الثقافي المخطوط المكتوب  -تخصيص عشرين ) (20منحة دراسية لطالب أفارقةللحصول على الدبلوم العالي بجامعة إفريقيا العالمية.

بالحرف القرآني وترجمته وإتاحته للباحثين
والدارسين.

 -إعداد خمس عشرة ) (15دراسة وطباعتھا في شكل

 توفير األطر التربوية المتخصصة في الحرفالقرآني على مستوى الدراسات الجامعية.

أطروحات جامعية على مستوى الماجستير ،في
القواعد النحوية والصرفية والصوتية لخمس عشرة
) (15لغة من اللغات المستھدفة.
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@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 إعداد خمس عشرة ) (15دراسة في حدود مائةوخمسين ) (150صفحة ،تنفذ مرحليا خالل سنوات
الخطة الثالث ،بواقع دراسة لكل لغة ،ويرشح
إلنجازھا طالب الدراسات العليا الحاصلون على
الدبلوم العالي في الحرف القرآني(.
 إعادة كتابة التراث المخطوط بالحاسوب وترجمتهوتحقيقه وطباعته ونشره) .أربعة مخطوطات خالل
سنوات الخطة الثالث(.
 عقد اجتماع خبراء تقييمي لما أنجز خالل سنواتالخطة في إطار ھذا التدخل.
 منح جائزة الحرف القرآني في إحياء التراثالمخطوط.

@ @Nï{ãe‹{ÔÛa@Ò‹{¨a@ò{j1ì{y@Z Éia‹Ûa@Ý‚‡nÛa@Þbª
قامت اإليسيسكو بالتنسيق مع جامعة إفريقيا العالمية ،بتطوير برنامج حاسوبي لألبجدية
العربية اإلفريقية ،من خالل عدد من الخطوات تم خاللھا تصميم رموز لألحرف اإلفريقية
ومعالجتھا وضبطھا ھندسيا ً وتحويلھا إلى صور رقمية ،وأعطي كل حرف شفرة ضمن نظام
الشفرة الموحدة )اليونيكود( .كما تم توزيع الرموز الجديدة على لوحة المفاتيح ،واستخدمت ھذه
التقنية الحاسوبية فيما بعد ،في طباعة وإصدار  50كتابا ً من كتب الثقافة اإلسالمية المترجمة إلى
اللغات الوطنية اإلفريقية ،وعقدت عشرات الدورات التدريبية ،استفاد منھا عدد وافر من األطر
العاملة في مجاالت محو األمية والتعليم العام والتعليم العالي والنشر الثقافي والنشر الصحافي .كما
تم في مرحلة الحقة ،إنتاج برنامج حاسوبي لتحويل النصوص المكتوبة بالحرف الالتيني إلى
حرف قرآني ،وتم بذلك توفير أداة تساعد المثقفين بالحرف الالتيني على القراءة بالحرف القرآني
واالطالع من ثم على مكنونات تراثھم المخطوط بالحرف القرآني .وسيتم في ھذا المجال مواصلة
التطوير التقني لنظم الكتابة بالحرف القرآني واستخدام التقنية الحاسوبية في تيسير تعلم القراءة
والكتابة بالحرف القرآني ومعالجة المشكالت التقنية الخاصة بالرموز الحاسوبية لألصوات
اللغوية ،وفتح اآلفاق أمام الدراسات اللسانية المتطورة للغات الوطنية.

@ @
@ @
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@òîàÜÇ@òÔí‹İi@bèmõa‹Óë@òîä ìÛa@pbÌÜÛa@òibnØÛ@éÈíìİmë@ïãe‹ÔÛa@Ò‹¨a@ÝÔ–@Z@ 4@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
Nòrí‡¨a@òîiì1b¨a@pbîäÔnÛa@k×aìm
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 ابتكار التقنيات الالزمة للدراسات اللسانية المتطورة  -إعداد المرشد التعليمي اإللكتروني للكتابة والقراءةوالمنتجة للغات الوطنية المكتوبة بالحرف القرآني.

باللغات اإلفريقية في حوسبة الحرف القرآني
لعشرين ) (20لغة أفريقية.

 -توفير المقررات الدراسية واألدلة اإللكترونية ذات

الصلة بتعليم اللغات المحلية المكتوبة بالحرف  -تزويد اللغات المحلية بلوحات مفاتيح مستقلة في
حوسبة الحرف القرآني لعشرين ) (20لغة أفريقية.

القرآني.

 تصميم لوحة مفاتيح مستقلة لعشرين ) (20لغةأفريقية.
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@Þb—müaë@òÏbÔrÛa@wßa‹i
@
ÉíŠb“¾a

ÉíŠb“¾a@òãŒaìß

 .1مشروع حماية التراث الحضاري ،والتعددية الثقافية والعيش
المشترك داخل العالم اإلسالمي وخارجه ،من خالل تعزيز آليات
التبادل الثقافي والوساطة الثقافية.

2.500.000

 .2مشروع العناية بقضايا الشباب والطفولة والمرأة في العالم
اإلسالمي.

1.250.000

 .3مشروع تعزيز الولوج إلى المعلومات والحق في التعبير
المسؤول في مجال اإلعالم واالتصال.

1.000.000

 .4مشروع المعالجة المھنية والقانونية والحقوقية للصور النمطية
المتبادلة في وسائل اإلعالم.

1.000.000

 .5مشروع كتابة لغات الشعوب اإلسالمية بالحرف القرآني.

1.250.217
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òîÛb¾a@†ìäjÛa@Ýî–bÐm
@ @
@Šüë‡Ûbi@Êìà\a
@ @ ïØí‹ßþa

(pbÔznS¾aë@kmaë‹Ûa) Þb—müaë@òÏbÔrÛa@òí‹í‡ß@
@ @ òrÛbrÛa@òäSÛa
2018

@ @ òîãbrÛa@òäSÛa
2017

@ @ ¶ëþa@òäSÛa
2016

@
@ @ †ìäjÛa

922.715.00

328.959.00

305.679.00

288.077.00

الرواتب األساس

718.296.00

249.926.00

238.024.00

230.346.00

التعويضات المستحقة

127.683.00

44.426.00

42.311.00

40.946.00

الضمان االجتماعي

121.740.00

42.359.00

40.341.00

39.040.00

المناصب الجديدة

1.890.434.00

665.670.00

626.355.00

598.409.00

ïØí‹ßþa@Šüë‡Ûbi@ïÜØÛa@Êìà\a
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@ @
@ @
@ @

òß‡Ôß

@@
لقد مكنت سياسة التعاون والشراكة بين اإليسيسكو والمنظمات العربية واإلسالمية والدولية
والھيئات الوطنية األھلية ،من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة ،سواء على المستوى الكمي أو على
الصعيد الكيفي ،حيث تم تنفيذ عدد كبير من أنشطة خطط عمل المنظمة للسنوات الماضية بالتعاون
مع ھذه المؤسسات ،كما استفادت اإليسيسكو من الخبرات النوعية لھؤالء الشركاء من أجل تطوير
آليات العمل والنھوض بوسائل التنفيذ .وقد استطاعت اإليسيسكو ،بفضل سمعة االحترافية
والمصداقية والجدية التي تتمتع بھا على الساحة الدولية ،توسيع رقعة الشراكة مع الجھات
المتعاونة بشكل مطرد ،من خالل التوقيع على اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة مع أھم المنظمات
اإلقليمية والدولية ذات االختصاص المشترك ،وعقدت بالتعاون معھا مؤتمرات وندوات دولية،
وأنجزت مشاريع تنموية ميدانية مھمة ،وقد كان لھذه األنشطة أكبر األثر ليس فقط على مستوى
إشعاع اإليسيسكو على الصعيد اإلقليمي والدولي ،وإنما على صعيد المساھمة الفعالة في تنمية
الدول األعضاء واالرتقاء بمستواھا التربوي والعلمي والثقافي واالتصالي.
وقد تم تطوير التعاون مع مؤسسات التمويل والجھات المانحة اإلسالمية والدولية من أجل
ضمان التكامل الفني والمادي بين اإلمكانات المالية لھذه المؤسسات والخبرات الفنية لإليسيسكو،
لتأمين أكبر استفادة ممكنة للدول األعضاء من المشاريع والبرامج المنفذة في ھذا اإلطار.
ً
بالغا لتطوير التعاون مع ھيئات المجتمع المدني بمختلف
وقد أولت المنظمة اھتمامًا
مكوناتھا ،وذلك نظرً ا للدور المتنامي لھذه الھيئات في خدمة المجتمع وتحقيق أھداف اإليسيسكو
ورسالتھا الحضارية ،وقد تركز التعاون مع ھذه الھيئات على قضايا متعلقة باألولويات المشتركة،
وعلى رأسھا قضايا التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان والتحالف بين الحضارات والتربية للجميع.
وبالنظر إلى الشبكة الواسعة لجھات التعاون التي استطاعت المنظمة أن تنسجھا على مر
السنوات السابقة ،واعتبارً ا للحصيلة المتميزة لھذا التعاون خالل خطط العمل المتتالية ،وحرصًا على
المزيد من تنظيم ھذه الشراكة وضبط آلياتھا ،وضمان فعاليتھا ونجاعتھا ،فتستمر خالل ھذه الخطة
خريطة التعاون بمشروعين اثنين  :األول  :تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات والھيئات الحكومية
وغير الحكومية والمؤسسات المالية والجھات المانحة ،ويضم المنظومة اإلسالمية واألفريقية
واألوروبية والدولية ،والثاني  :تطوير األبعاد التنموية للعمل اإلنساني في العالم اإلسالمي.
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وذلك من أن أجل تسھيل التنسيق البيني عند تصميم وتنفيذ البرامج المشتركة مع ھذه
المنظومات ،ومن إبراز التكامل الميداني مع الھيئات غير الحكومية التي سيتم التعاون معھا كذلك
في إطار موحد وأكثر شمولية.
وحرصًا على متابعة جھودھا من أجل مساعدة الدول األعضاء ذات األولوية االستثنائية بحكم
الظروف الخاصة التي تمر بھا ،ستواصل المنظمة دعمھا لحماية المقدسات وتطوير المؤسسات
التربوية والعلمية والثقافية واالجتماعية في القدس الشريف ،في إطار وحدة القدس الشريف التي تم
إنشاؤھا سنة  ،1991والتي توجد اآلن ضمن بنية مديرية العالقات الخارجية والتعاون.
وقد قامت اإليسيسكو بدعم عدد من ھذه المؤسسات ،بترشيح من اللجنة الوطنية الفلسطينية
للتربية والثقافة والعلوم ،كما دعمت عقد دورات تدريبية لألطر العاملة في المجاالت التربوية
والتعليمية ،وتم كذلك ترميم بعض المواقع األثرية المھددة وصيانتھا ودعم مراكز المخطوطات .
وعلى المستوى المؤسساتي ،واصلت اإليسيسكو عقد اجتماعات الخبراء اآلثاريين المكلفين بإعداد
التقارير القانونية الخاصة بالتصدي لمحاوالت الطمس والتھويد التي تقوم بھا سلطات االحتالل
اإلسرائيلي ،كما كثفت اإليسيسكو جھودھا في إطار اجتماعات تنسيقية مع منظمة اليونسكو ،ولجنة
التراث العالمي والمجلس الدولي لحقوق اإلنسان وغيرھا من الجھات المعنية ،لحشد الدعم
للمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في القدس الشريف وفي عموم فلسطين ،إضافة إلى إدراج
ھذا الدعم وتلك المساندة بصفة منتظمة على جدول أعمال لجنة التراث اإلسالمي التابعة
لإليسيسكو والمؤتمرات اإلسالمية الوزارية المتخصصة التي تعقدھا المنظمة.
إن االرتقاء بعالقات التعاون بين اإليسيسكو وشركائھا الوطنيين واإلقليميين والدوليين،
يتطلب رؤية شمولية لتقريب األولويات التنموية المشتركة وتوحيد إجراءات العمل الميداني
وتنسيق المواقف االستراتيجية من التحديات الراھنة والمستجدات التي تشھدھا الدول األعضاء،
وعلى رأسھا االحتالل األجنبي واإلسالموفوبيا وحقوق اإلنسان والحكم الرشيد والتربية للجميع
وقضايا التنمية المستدامة ،وستعمل المديرية في ھذا اإلطار على أخذ ھذه القضايا بعين االعتبار
عند وضع األسس العامة للشراكة مع الھيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية والھيئات غير
الحكومية ،وسيتم ذلك في إطار أولويتين قطاعيتين :
• تعزيز عالقات التعاون والشراكة مع المنظمات والھيئات الحكومية وغير الحكومية
والمؤسسات المالية والجھات المانحة،
• تطوير األبعاد التنموية للعمل اإلنساني في العالم اإلسالمي ،ومن خالل مشروعين ھما :
 -1مشروع التعاون مع المنظمات والھيئات الحكومية وغير الحكومية،
 -2مشروع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل اإلنساني.

@ @

160

"  !    

@ @@òîßìØ¨a@Ëë@òîßìØ¨a@pb÷îaë@pbàÄä¾a@Éß@æëbÈnÛa@Êë‹“ß@M1
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
لقد قامت اإليسيسكو خالل الخطط السابقة بالتوقيع على ما يزيد عن  200اتفاقية تعاون
ومذكرة تفاھم ،مع المنظمات اإلقليمية والدولية ،الحكومية وغير الحكومية ،ومع المؤسسات المالية
والجھات المانحة ،وعقدت عشرات اللجان المشتركة واالجتماعات التنسيقية مع ھذه المؤسسات
لالتفاق على برامج التعاون المستقبلي وتقييم ھذه البرامج وبحث الترتيبات التنظيمية لتنفيذھا ،كما
حرصت اإليسيسكو على ربط الصلة مع الھيئات المتخصصة والفاعلة على الساحة الدولية في
مجاالت عمل المنظمة ،وإن كانت ال ترتبط معھا باتفاقيات تعاون ،إال أنھا ساھمت معھا في عقد عدد
من المؤتمرات والندوات وتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية ذات الفائدة الملموسة للدول األعضاء.
وقد مكن ھذا التعاون من جلب موارد مالية إضافية مھمة للمنظمة ،مما أدى إلى تخفيض
اإلنفاق على البرامج والمشاريع المعنية ،كما استفادت المنظمة من الخبرة المتميزة لعدد من
المنظمات المتعاونة ،واستطاعت أن تبرز مشاركة العالم اإلسالمي على الساحة الدولية وإسماع
صوت الدول األعضاء وتقديم الصورة الصحيحة لإلسالم والمسلمين للمجتمع المدني العالمي.
وستعمل اإليسيسكو في إطار المشروع األول على تعزيز أسس التعاون القائم حاليًا مع
شبكة الشركاء الفاعلين والبحث عن شركاء جادين آخرين لمواكبة الحاجات المتجددة للدول
األعضاء ،خاصة في ضوء التطورات اإلقليمية والدولية في السنوات الماضية ،وذلك من خالل
التوقيع على اتفاقيات التعاون وبرامج العمل وعقد االجتماعات التنسيقية الثنائية ومتعددة األطراف
والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات والمحافل الدولية ذات الصلة والمساھمة في رعايتھا ودعمھا
عند الحاجة ،وسيتم التركيز في ھذا اإلطار على السعي إلى االستجابة لألولويات التنموية للدول
األعضاء ،من خالل توحيد الجھود الميدانية وتوجيه المقاربات االستراتيجية وتوظيف الثقل
المؤسساتي ،من أجل النھوض بالسياسات الوطنية للدول األعضاء في مختلف القطاعات وتعزيز
الحكامة الرشيدة وتشجيع أفضل الممارسات واالرتقاء بالمبادرات الرائدة والمبتكرة التي من شأنھا
أن تعطي دفعة قوية للعمل التنموي.
وستحرص المنظمة على أن تكون مخرجات ھذا التعاون وآلياته التنفيذية ،في شكل برامج
ومشاريع متكاملة تعالج قضايا جوھرية وتقترح حلوالً جذرية وناجعة ،وفقا ً لمواعيد زمنية محددة،
بالتنسيق مع الجھات المستفيدة والمنفذة والشريكة .ويستند ھذا المنظور الجديد للتعاون إلى معايير
نوعية ومؤشرات تقييمية لألثر الميداني لھذه البرامج والمشاريع ،بدل االعتبارات الكمية
والمقاييس الرقمية التي كانت تركز على عدد األنشطة والمبالغ المؤداة ،دون التمكن من التأكد من
نتائجھا الفعلية واالستفادة الملموسة للدول األعضاء منھا.
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@ @Z@Òa‡çþa
M

تطوير عالقات التعاون والشراكة مع المنظمات والھيئات الحكومية وغير الحكومية.

M

جلب الموارد المالية اإلضافية للمنظمة.

M

تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة.

M

تبادل الخبرات والتجارب في المجاالت ذات االھتمام المشترك.

@ @@Z@Ý‚‡nÛa@pübª
M

تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات والھيئات الحكومية.

M

تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات والھيئات غير الحكومية.

@ @@Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 1.042.420.5دوالر أمريكي

NòîßìØ¨a@pb÷î*aë@pbàÄä¾a@Éß@ò×a‹“Ûaë@æëbÈnÛa@1í1Èm@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
لقد أولت اإليسيسكو خالل خططھا السابقة ،اھتمامًا ً
بالغا للتعاون مع المنظمات الحكومية،
ً
عددا كبيرً ا من البرامج والمشاريع مع ھذه
سواء منھا الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية ،ونفذت
المؤسسات داخل الدول األعضاء وخارجھا ،وشاركت في أھم المؤتمرات والمحافل العالمية التي
عقدتھا ھذه المؤسسات .وقد ركز ھذا التعاون على البعد التنموي ،من خالل مشاريع تعود بالنفع
الميداني المباشر على الدول األعضاء ،وكذلك على البعد االستراتيجي الذي ينھض بالعمل
اإلسالمي المشترك ويضمن الحضور الفعال للعالم اإلسالمي على الساحة الدولية.
وسيتم التنسيق مع المديريات المعنية في المنظمة ،وكذلك مع الجھات الرسمية في الدول
األعضاء ،لتصميم المشاريع وإعداد البرامج التي ستعرض على المؤسسات الحكومية المختصة،
وستحرص اإليسيسكو على تفعيل دور اللجان الوطنية في ھذا الشأن للتعرف على األولويات
واالحتياجات التنموية للدول األعضاء.

@ @Nõb×‹“Ûa@†‡Ç@ñŠbíŒë@òîßìØ¨a@pbàÄä¾a@Éß@æëbÈnÛa@pübª@Éî9ìm@Z1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 توفير اإلطار القانوني واإلجرائي للتعاون مع  -التوقيع على اتفاقيات تعاون وبرامج عمل جديدة معأھم المنظمات الحكومية ذات االختصاص المشترك.

المنظمات الحكومية.
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@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß

 تطوير اآلليات التنسيقية والتشاورية مع المنظمات  -عقد اجتماعات لجان مشتركة واجتماعات تنسيقيةمع الشركاء الحاليين لالتفاق على برامج التعاون

الحكومية.

لسنوات الخطة.
 رعاية مبادرات تنموية رائدة. النھوض بالمخرجات التنفيذية والمنابر االستراتيجية  -االتفاق مع الشركاء على المشاركة في منتدياتومحافل دولية مھمة.

للتعاون مع المنظمات الحكومية.

@ @N@òîßìØ¨a@@Ë@pb÷î*aë@pbàÄä¾a@Éß@ò×a‹“Ûaë@æëbÈnÛa@1í1Èm@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
لم تزل األدوار الميدانية لھيئات المجتمع المدني تتجدد ،ومافتئت مسؤولياتھا التنموية تتوسع،
حيث أصبحت شري ًكا استراتيجيًا اليمكن االستغناء عنه في رسم السياسات وتنفيذ المشاريع وصنع
القرار الوطني ،وقد استشرفت المنظمة ،منذ سنوات خلت ،ھذه األھمية المتنامية لھيئات المجتمع
المدني ،وقامت بتعزيز الشراكة معھا ،والحرص على استفادتھا من البرامج التدريبية والتكوينية
ودعم تزويدھا بوسائل العمل الضرورية ،وإشراكھا في تنفيذ األنشطة التربوية والعلمية والثقافية.
ً
متزايدا للتعاون مع القطاع الخاص ،سواء على مستوى تنظيم
وقد أولت المنظمة اھتمامًا
مؤتمرات ومنتديات ومعارض دولية كبرى أو على مستوى الشراكة في دعم ورعاية برامج
متخصصة ذات االھتمام المشترك ،وستعمل اإليسيسكو من خالل ھذا المحور على تعزيز ھذا
التوجه الذي يعد أحد األبعاد الجديدة لسياسة التعاون في المنظمة ،بما يضمن التكامل البناء مع
المحور السابق المتعلق بالتعاون مع المنظمات الحكومية ،وستقوم في ھذا اإلطار بالتوقيع على
المزيد من اتفاقيات التعاون وبرامج العمل ومواصلة عقد اللجان المشتركة واالجتماعات التنسيقية
مع المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص ،كما سيتم تنفيذ برامج تأھيلية تشاركية تھدف إلى
االرتقاء بالموارد البشرية العاملة في ھيئات المجتمع المدني وإلى تفعيل دورھا في العمل التنموي
الوطني واإلقليمي والدولي ،كما سيتم تكثيف التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لتوعيتھا
بضرورة االنخراط في البرامج والمشاريع المتخصصة للمنظمة لفائدة الدول األعضاء ،وتأكيد
أھمية االستثمار في العنصر البشري وفي البنى المعرفية والتقانات لدعم التنمية المستدامة.

NòàÄä¾a@wßa‹i@À@™b©a@ÊbİÔÛaë@òîßìØ¨a@@Ë@pbB9û¾a@òàçbBß@‹íìİm@Z@2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @õa†þa@pa‹’ûß

@

@@@@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 -توفير اإلطار القانوني واإلجرائي للتعاون مع

 -التوقيع على اتفاقيات تعاون وبرامج عمل

المنظمات غير الحكومية وھيئات المجتمع

جديدة مع أھم المنظمات غير الحكومية

المدني والقطاع الخاص.

وھيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
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@ @õa†þa@pa‹’ûß

@@@@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@

 -تعزيز آليات التنسيق والتشاور مع ھيئات

 -المشاركة في تنظيم ورعاية وإنشاء منتديات

التنمية

وطنية وإقليمية ودولية متخصصة لھيئات

المجتمع المدني لخدمة

قضايا

المجتمع المدني لخدمة قضايا التنمية

المستدامة.

المستدامة.
 -تشجيع مساھمة القطاع الخاص في البرامج

 تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التنمويةلفائدة الدول األعضاء بالتعاون مع القطاع

التنموية للدول األعضاء.

الخاص.
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@ @Nïãb!ã⁄a@ÝàÈÛa@‹íìİmë@ïã‡¾a@Éàn'a@pb!(ûß@Éß@æëbÈnÛa@Êë‹“ß@M@2
لقد حثت التعاليم اإلسالمية على البذل والعطاء ،ابتداء من الزكاة التي ھي ركن من األركان
ً
وتأكيدا على قيم البر واإلحسان والصدقة والتضامن والتكافل ،كما أرست ھذه
الخمسة لإلسالم،
التعاليم أنظمة مالية ومصرفية تعتمد على أسس العدالة االجتماعية وآليات التمويل المضمون،
ً
بعيدا عن المضاربات والمجازفات التي أثبتت جل النظريات والتجارب المعاشة ،وكذلك األزمة
االقتصادية الدولية في السنوات السابقة ،ھشاشتھا وحتى خطورتھا على مستقبل المؤسسات
واألفراد والمجتمع .واستيحاء من ھذه التعاليم والقيم ،وحرصًا على تطوير العمل اإلسالمي
اإلنساني المشترك وتفعيل دوره في العملية التنموية بصفة عامة ،وفي إطار مواصلة تعزيز
التوجھات الجديدة لسياسة التعاون في المنظمة ،ستعمل اإليسيسكو في ھذا السياق على تشجيع
توجيه جھود المؤسسات الخيرية واإلنسانية والمبادرات الفردية للمحسنين والمتبرعين في
العالم اإلسالمي إلى رعاية مشاريع تنموية والمساھمة في تمويل برامج ميدانية تعود بالنفع
المستدام على الجھات المحتاجة وتدعم الممارسات اإلنتاجية.
وعمالً بھذه التعاليم الشرعية والقيم النبيلة والمثل العليا ،نشأت مؤسسات وھيئات عديدة في
العالم اإلسالمي يرعاھا ويشرف عليھا مسؤولون غيورون على مصالح األمة وقضاياھا ،وسخروا
لھا وقتھم وجھدھم ومالھم .ومما زاد ھذه المؤسسات أھمية وحيوية أن أغلب المناطق التي تعيش
أوضاعً ا استثنائية وحاالت نزاع وكوارث بيئية توجد في العالم اإلسالمي ،وعلى رأسھا األوضاع
في القدس الشريف وفي فلسطين عموما ً وأفغانستان والعراق والصومال وسوريا ومالي.
وإن كانت األوضاع االجتماعية في ھذه الدول تتطلب المساعدة اإلنسانية المستعجلة
لالستجابة للحاجات األولوية ،إال أن ذلك ال يجب أن يغفل كذلك ضرورة تقديم الخدمات التربوية
الالزمة والمحافظة على المعالم التراثية والمآثر الثقافية وحماية األنظمة البيئية ،وھي كلھا
قضايا تنموية متخصصة تتكامل مع المساعدات اآلنية واليومية للمجتمعات المحتاجة.
ونظرً ا إلى العالقات المتميزة التي نسجتھا المنظمة مع عدد كبير من الھيئات غير الحكومية
ذات الطابع اإلنساني والخيري ،واعتبارً ا لضرورة االرتقاء باآلليات التنسيقية بين ھذه الھيئات
والمؤسسات المتخصصة ،سواء العربية واإلسالمية والدولية ،فستسعى اإليسيسكو في إطار ھذا
المحور ،إلى ربط الصلة مع أھم ھذه الھيئات ،واالتفاق معھا على برامج ومشاريع تعزز الخدمات
اإلنسانية المقدمة وتوسع مجاالت التدخل الميداني ،وذلك من خالل إدراج أنشطة تربوية وعلمية
وثقافية واتصالية لفائدة المجموعات المعنية .وباإلضافة إلى ھذه المشاريع المشتركة ،ستركز
اإليسيسكو في تعاونھا مع ھذه الھيئات على ھذا المنظور الشمولي للعمل اإلسالمي اإلنساني
المشترك ،وذلك من خالل عقد االجتماعات البينية واللجان المشتركة وتنظيم منتدى عام دوري
يناقش فيه المشاركون أھم التحديات التي تواجھھم ويقترحون حلوالً عملية ويتفقون على مشاريع
مشتركة ،كما ستقوم اإليسيسكو بإعداد مشروع استراتيجية للعمل اإلسالمي اإلنساني

165

   

 2018 2016

المتخصص وتصميم خطط تنفيذية نموذجية تستعين بھا ھذه المؤسسات في عملھا وتستند إليھا
اإليسيسكو ،وبقية المنظمات المتخصصة ،في مشاريع الشراكة ذات الصلة .ومن ھذا المنطلق ،لن
يقتصر التعاون مع ھذه الھيئات على االستفادة من مواردھا المالية وتجربتھا الميدانية ،إنما
ستستفيد أيضً ا ھذه الھيئات ،بدورھا ،من الخبرة الفنية لإليسيسكو ورؤيتھا التنموية وعالقتھا
الرسمية مع المؤسسات الوطنية الرسمية في الدول المعنية.

@ @@Z@Òa‡çþa
M

توجيه جھود المؤسسات الخيرية واإلنسانية والمبادرات الفردية إلى المجاالت التنموية.

M

رعاية مشاريع تنموية والمساھمة في تمويل برامج ميدانية.

@ @Z@Ý‚‡nÛa@pübª
M

تعزيز دور اإليسيسكو في العمل اإلسالمي اإلنساني.

M

تطوير الخدمات التربوية والعلمية والثقافية في الدول األعضاء ذات األوضاع الخاصة.

@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 1.042.420.5دوالر أمريكي

@ @NÚJ“¾a@ïãbBã⁄a@ïßý9⁄a@ÝàÈÛa@À@ìØBîBí⁄a@Šë†@1í1Èm@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
ستعمل اإليسيسكو من خالل ھذا المحور على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المختصة في
العمل الخيري واإلنساني من أجل ضمان التكامل بين االستجابة للحاجات المستعجلة التي ترتكز
عليھا ھذه المؤسسات ،وبين الخدمات المستدامة التي تقدمھا اإليسيسكو بصفتھا مؤسسة
متخصصة تھتم بقضايا التنمية من خالل دعم التربية والعلوم والثقافة واالتصال.
وسيتم في ھذا اإلطار عقد اللجان المشتركة واالجتماعات التنسيقية مع ھذه المؤسسات،
لالتفاق على برامج ومشاريع تعاون تستجيب ألولويات الجھات المعنية بمختلف أبعادھا
االجتماعية والتربوية والثقافية ،كما ستقوم اإليسيسكو بتنظيم منتدى كل ثالث سنوات تحضره أھم
المؤسسات الخيرية ،وذلك لتقييم ما تم إنجازه والوقوف على الحاجات الملحة والتخطيط المحكم
للعمل اإلنساني االستباقي والتنسيق لتقاسم المھام وااللتزامات ،وستعد اإليسيسكو في ھذا السياق
مشروع استراتيجية لتطوير العمل اإلسالمي اإلنساني المشترك وآلياتھا التنفيذية ،كما ستكثف
التواصل مع الجھات الرسمية الوطنية في الدول األعضاء ،وخاصة في الدول المعنية ،وعلى
رأسھا وزارات األوقاف ،لتفعيل اآلليات التشاورية والتنسيقية بين ھذه الوزارات وبحث سبل
االستفادة من مواردھا وخبراتھا.
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وسعيا ً إلى تجسيد ھذه التوجھات في مبادرات ميدانية فعالة ،يتم االسترشاد بھا مستقب ً
ال في
الربط بين العمل اإلنساني والعمل المتخصص ،ستقوم اإليسيسكو ،بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد
الخيرية ،بإنشاء ھيئة لرعاية األيتام في العالم اإلسالمي ،وذلك للمساھمة في الرفع من نسبة
التمدرس ومكافحة التسرب المدرسي والتصدي لظاھرة تشغيل األطفال ،إلى غير ذلك من
األھداف االجتماعية واالقتصادية التي تنضاف إلى البعد الخيري في رعاية األيتام واحتضانھم.

@ïßý9⁄a@ ÝàÈÛa@ À@ òíìàänÛa@ pbèuìnÛa@ „î9JÛ@ òîÔîBämë@ òí‰îÐäm@ pbîÛe@ õb“ãg@ Z1@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ @NÚJ“¾a@ïãbBã⁄a
@

@@ @

@@õa†þa@pa‹’ûß

 -توفير اإلطار القانوني واإلجرائي للتعاون مع

@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

 التوقيع على اتفاقيات تعاون وبرامج عملجديدة مع أھم المؤسسات اإلنسانية والخيرية.

المؤسسات اإلنسانية والخيرية.
 -تعزيز آليات التنسيق والتشاور مع المؤسسات

 تنظيم منتديات تنسيقية للمؤسسات الخيريةولقاءات رسمية للجھات الوطنية المسؤولة

اإلنسانية والخيرية.

عن األوقاف في الدول األعضاء.
 -توفير المواد المرجعية إلدماج األبعاد التنموية

 إعداد مشروع استراتيجية لتطوير العملاإلسالمي اإلنساني المشترك ،وآلياتھا التنفيذية

في العمل اإلسالمي اإلنساني المشترك.

والدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة.
 -تشجيع المبادرات التشاركية في المجاالت

 إنشاء ھيئة متخصصة لرعاية األيتاموتشجيع ولوجھم للمؤسسات التربوية.

اإلنسانية والتنموية.

@ @Nò–b©a@Êbšëþa@paˆ@õb›Çþa@Þë‡Ûa@À@òîÏbÔrÛaë@òîàÜÈÛaë@òíìiJÛa@pbß‡©a@‹íìİm@Z@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
ستواصل اإليسيسكو جھودھا السابقة والرامية إلى تقديم الخدمات التربوية والعلمية والثقافية في
الدول األعضاء ذات األوضاع الخاصة ،مثل القدس الشريف وعموم فلسطين وأفغانستان والعراق
والصومال وسوريا ومالي ،وفق برامج المديرية المتخصصة ،حيث سيتم تقديم الدعم المادي
للمؤسسات في ھذه الدول للتصدي لألوضاع االستثنائية التي تواجھھا على مختلف المستويات.
وسيتم التنسيق مع السلطات الرسمية في ھذه الدول والتعاون مع المنظمات المھتمة ،لتوفير
الموارد المالية والخبرات البشرية والتشريعات الالزمة لتطوير الخدمات المقدمة والمحافظة على
الخصوصيات الثقافية والبيئية في ھذه المناطق .وستقوم اإليسيسكو بمخاطبة جھات االختصاص في ھذه
الدول لتزويد المنظمة باألولويات والحاجات الملحة ،وذلك إلدراجھا في خططھا وبرامجھا السنوية.
ونظرً ا إلى ما تكتسيه مدينة القدس الشريف من أھمية بالغة واعتبارً ا لمكانتھا الدينية
والتاريخية والحضارية على الصعيد الدولي ،وفي ضوء الممارسات اإلجرامية المتواصلة لسلطات
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االحتالل اإلسرائيلي التي تھدف إلى طمس الھوية الحضارية للقدس وتھويد معالمھا الثقافية
والقضاء على مآثرھا التاريخية ،ستكثف المنظمة جھودھا من أجل التصدي لھذه المحاوالت على
المستوى الميداني والدولي ،من خالل تقديم الدعم المادي والفني وحشد المواقف وتفعيل اآلليات
اإلجرائية في المحافل الدولية .كما أنھا ستحرص على تطوير الخدمات الموجھة إلى المؤسسات
التربوية والعلمية والثقافية في القدس الشريف وعموم فلسطين ،إضافة إلى التركيز على دعم
المشاريع المدرة للدخل والبرامج التأھيلية الموجھة لتشغيل الشباب والنساء وتشجيع المبادرات
األھلية ذات الطابع التنموي .وستولي اإليسيسكو في ھذا المحور أھمية قصوى للفئات ذات
االحتياجات الخاصة ،سواء تعلق األمر بالموھوبين أو المعوقين أو األطفال في المناطق المعزولة،
بفعل نتائج الجدار العنصري الفاصل.
وستواصل كذلك اإليسيسكو عقد الدورات التدريبية وأوراش العمل داخل المؤسسات
التربوية والعلمية والثقافية ،وكذلك تنظيم الندوات والمؤتمرات حول القضايا المتعلقة بالقدس
الشريف وفلسطين بصفة عامة.
وسيتم تنفيذ كل ھذه البرامج بالتنسيق والتشاور مع الجھات المختصة في فلسطين ومع
المنظمات العربية اإلسالمية والدولية المعنية والمھتمة.

@ @Nò–b©a@Êbšëþa@paˆ@õb›Çþa@Þë‡Ûa@À@òîÏbÔrÛaë@òîàÜÈÛaë@òíìiJÛa@pbB9û¾a@õa†c@µB¥@Z2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@

@@õa†þa@pa‹’ûß

 تطوير الموارد البشرية في المجاالت ذاتاألولوية.

@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@

 عقد  12دورة تدريبية وورش عمل لتأھيلالمكونين والمشرفين والخبراء في المجاالت
التربوية والعلمية والثقافية لفائدة المؤسسات
في الدول األعضاء المعنية.

 النھوض بالبنى والتجھيزات الفنيةللمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية ذات
الوضعية الخاصة.

 تقديم الدعم المادي والفني للمؤسساتالمعنية لتطوير خدماتھا الميدانية.

 توفير المواد المرجعية في المجاالتالتربوية والعلمية والثقافية للمؤسسات ذات
الصلة،

 إعداد الدراسات والبحوث والتقاريرواألشرطة السمعية البصرية واألفالم
الوثائقية حول القضايا ذات األولوية لفائدة
المؤسسات المعنية.

 تعزيز التنسيق والتشاور بين الجھاتالوطنية واإلقليمية والدولية المختصة
بخصوص المؤسسات في الدول األعضاء
ذات األوضاع االستثنائية.

 عقد المؤتمرات الدولية والندوات الفكريةواللقاءات اإلعالمية لتنسيق الجھود وتوحيد
المواقف والتوعية والتحسيس بالقضايا ذات
الصلة.
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@ @òãŒaì¾a@xŠb‚@åß@ò——ƒn¾a@ÉíŠb“¾a
لقد حققت السياسة المتبعة إلى حد اآلن في التعاون مع المنظمات العربية واإلسالمية
والدولية نتائج مھمة ،نسجت من خاللھا المنظمة شبكة شراكة وعالقات واسعة ساھمت في مد
اإلشعاع المؤسسي وتعزيز الحصيلة التنفيذية لإليسيسكو في الدول األعضاء وخارجھا.
وقد دأبت اإلدارة العامة في إطار الخطط السابقة على التركيز على التعاون الثنائي ،وأحياناً
متعدد األطراف ،مع شركائھا ضمن البرامج والموازنة السنوية المعتمدة وبناء على المناصفة
المالية لتغطية النفقات التنفيذية للبرامج .وقد مكنت ھذه المنھجية من تخفيف األعباء المالية
لألنشطة والبرامج ،وبالتالي مضاعفة عددھا ورفع مستوى تنفيذھا ،إال أن عدم تطابق اآلجال
الزمنية الخاصة باعتماد البرمجة السنوية وموازنتھا في المنظمة مع تلك الخاصة بالشركاء
الخارجيين كان دوماً يربك إلى حد كبير التسلسل التنفيذي للبرمجة واالعتمادات المالية التي تم
تحديدھا في بداية كل سنة ،إضافة إلى عدم التحكم في األنشطة المبرمجة ،ألن ھذا العدد يتغير
تباعا ً على إثر نتائج اجتماعات اللجان المشتركة مع المنظمات والھيئات األخرى ،والتي يتم عقدھا
على طول السنة.
ومن جھة أخرى ،تجدر اإلشارة إلى أن الشروط التنفيذية لمثل ھذه البرامج لعدد من المؤسسات
الدولية المھمة لم تعد تناسب اإلجراءات التي تنص عليھا األنظمة اإلدارية والمالية لإليسيسكو.
وفي ضوء االعتبارات السابقة الذكر ،وحرصاً على تنويع أسس الشراكة وتطوير أساليبھا،
فقد ارتأت المنظمة خالل ھذه الخطة إدراج ما يسمى بالمشاريع المتخصصة خارج الموازنة.
وتتميز ھذه المشاريع بشموليتھا في معالجة القضايا ذات الصلة ،وسعة تغطيتھا الجغرافية للجھات
المستفيدة ومرونتھا في اإلجراءات التنفيذية وسھولة ضبط إجراءاتھا اإلدارية والمالية.
وقد بدأت المنظمة التنسيق مع عدد من المنظمات العربية واإلسالمية والدولية لتحديد
المجاالت الكبرى لھذه المشاريع المتخصصة ،والشروع في تصميمھا واالتفاق على آليات تنفيذھا
وتحديد المبالغ المخصصة لھا ،وفق إجراءات محددة تناسب الضوابط واإلجراءات اإلدارية
والمالية لكل طرف.
وإن كانت قائمة ھذه المجاالت والئحة المشاريع التي سيتم انتقاؤھا قابلتين للزيادة والنقصان،
بناء على النتائج المتميزة التي تحققت خالل الخطة السابقة التي كانت أول خطة تتضمن مثل ھذه
المشاريع ،فإن المعطيات الواردة أسفله تھدف فقط إلى ذكر الخصائص واألھداف العامة لھذه
المشاريع ،على أن يتم وضعھا في شكلھا النھائي باالتفاق مع الشركاء المعنيين بتنفيذھا.
ففي مجال التربية ،ستركز ھذه المشاريع على النھوض بالتعليم األصيل بمختلف أنواعه
ومستوياته ودعم جھود الدول األعضاء من أجل تحقيق أھداف التربية للجميع في أفق ،2015
وخفض نسب األمية والتسرب المدرسي ،كما ستولى أھمية خاصة لتطوير استخدامات التقانة
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الحديثة في مجال التربية بصفة عامة .وفي مجال العلوم ،سيتم إعداد مشاريع كبرى تھدف إلى
تشجيع استخدام الطاقات المتجددة والصديقة للبيئة وكذلك إنشاء شبكات من الباحثين والدارسين في
مجال العلوم واالبتكار وتدبير الموارد المائية ودعم تعميم السياسات الوطنية لالرتقاء بقضايا
الشباب ،ودعم المشاريع الصغرى المدرة للدخل ،خاصة للشباب والنساء.
وفي مجال الثقافة ،ونظراً إلى األھمية التي توليھا المنظمة للمحافظة على التراث المادي
والالمادي ،فستھدف المشاريع الواردة في ھذا اإلطار إلى تعزيز الجھود الوطنية والدولية الرامية
أيضا ً إلى الحفاظ على مختلف مكونات ھذا التراث ،خاصة التراث المھدد باالندثار أو الطمس،
ويدخل في ھذا اإلطار االھتمام بكتابة لغات الشعوب اإلسالمية بالحرف القرآني المنمط ،كما
ستركز أيضا ً ھذه المشاريع على تأھيل الموارد البشرية العاملة في الصناعات الثقافية ،باعتبار
دورھا التنموي المباشر .ومواصلة لجھودھا في مجال الحوار بين الثقافات والتحالف بين
الحضارات ،ستقوم اإليسيسكو بتصميم مشاريع متكاملة ترمي إلى تعزيز حضور العالم اإلسالمي
في المبادرات الدولية ذات الصلة وإلى التعريف بالصورة الصحيحة لإلسالم والمسلمين وإبراز
إسھاماتھم في ترسيخ ثقافة العدل والسلم واألمن.
وفي مجال االتصال ،سيتم العمل على االستفادة القصوى من تقانات االتصال الحديثة
المكتوبة والمرئية والمسموعة لتعزيز مكانة الحضارة اإلسالمية على الساحة الدولية ونشر أھم
اإلنجازات التاريخية والمعاصرة للمسلمين في المجاالت التربوية والعلمية والثقافية ،وإنشاء
المحافل االفتراضية والشبكات اإللكترونية لتسھيل تبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين
المتميزين في العالم اإلسالمي.
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @

@æëbÈnÛaë@òîuŠb©a@pbÓýÈÛa@wßa‹i
ÉíŠb“¾a

ÉíŠb“¾a@òãŒaìß

 -1مشروع التعاون مع المنظمات والھيئات الحكومية وغير الحكومية،

1.042.420.5

 -2مشروع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل اإلنساني.

1.042.420.5

@ @
@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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òí‹í‡àÜÛ

2.084.841.00
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@ @

òîÛb¾a@†ìäjÛa@Ýî–bÐm
@ @(pbÔznB¾a@ë@kmaë‹Ûa) æëbÈnÛaë@òîuŠb©a@pbÓýÈÛa@òí‹í‡ß
@Šüë‡Ûbi@Êìà^a
@ @ïØí‹ßþa

@ @òrÛbrÛa@òäBÛa
2018

@ @òîãbrÛa@òäBÛa
2017

@ @¶ëþa@òäBÛa
2016

@ @†ìäjÛa

585.028.00

217.199.00

190.864.00

176.965.00

الرواتب األساس

259.794.00

90.393.00

86.089.00

83.312.00

التعويضات المستحقة

69.508.00

24.185.00

23.033.00

22.290.00

الضمان االجتماعي

100.783.00

35.066.00

33.397.00

32.320.00

المناصب الجديدة

1.015.113.00

366.843.00

333.383.00

314.887.00
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مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي

òß‡Ôß
@ @
أنشئ مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي بغية النھوض بثقافة العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار وتشجيعھا في بلدان العالم اإلسالمي .كما يسعى المركز إلى تمتين العالقة الوطيدة القائمة
بين البحث والتطوير وتوطيد أواصر التعاون بين الدول األعضاء في اإليسيسكو في مجاالت
العلوم والتكنولوجيا والعلوم االجتماعية وتكريم الباحثين المتميزين )رجاالً ونسا ًء( في البلدان
اإلسالمية .كما يعمل المركز أيضا على تفعيل اآلليات ذات الصلة بتنفيذ االستراتيجيات التي
وضعتھا اإليسيسكو واعتمدتھا الدول األعضاء ،ومنھا "إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
في البلدان اإلسالمية" و"استراتيجية تطوير تقانات المعلومات واالتصال في العالم اإلسالمي".
وبعد إجراء تقييم لنتائج اإلنجازات الخاصة بالخطتين الثالثيتين األولى والثانية من الخطة
متوسطة المدى ) ،(2018-2010سيرتكز عمل مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي ،وال سيما
خالل األعوام  ،2018-2016على األولوية القطاعية لھذه الفترة  :دعم سياسات العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار وتعزيز تنافسية الشباب في ھذه المجاالت ،مما سيسھم بشكل كبير في
تحقيق الھدف االستراتيجي األول من خطة عمل المنظمة لألعوام  ،2018-2016والمتمثل في
"تعبئة الشباب لدعم العمل اإلسالمي المشترك واإلسھام في تحقيق التنمية المستدامة" .ويندرج
في إطار ھذه األولوية مشروعان اثنان غايتھما األساس المساعدة على تعزيز رفاه جميع مواطني
الدول األعضاء وإحالل السلم واألمن وتحقيق التنمية المستدامة ،بما يكفل االندماج في اقتصاد
المعرفة الذي يستند باألساس على تقانات المعلومات واالتصال .والمشروعان ھما :
 -1مشروع دعم استراتيجيات البحث القائمة على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
 -2مشروع دعم البحث والتنمية ،من خالل نقل المعرفة تعزيزاً لفرص تشغيل الشباب.
وسيستھدف ھذان المشروعان باألساس النساء والشباب .فنصف سكان العالم اإلسالمي ھم
من الشباب الذين يشكلون "جيال رقميا" نشأ في بيئة رقمية جعلته في صلب مجتمع المعرفة ،وھو
ما يشكل رصيدا مھما تمتلكه الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،حيث يمكن أن تتقدم
بفضل ھذا الجيل بوتيرة أسرع وبشكل أفضل من ذي قبل .وفي ھذا الصدد ،ينبغي على بلدان
العالم اإلسالمي العمل على االستفادة المثلى من شبابھا لتحقيق التنمية المستدامة ،من خالل امتالك
ناصية التقانات الحديثة .كما سيمكن ذلك ،في الوقت نفسه ،من رفع التحدي المتمثل في القضاء
على بطالة الشباب الذين يسعون ،من خالل البحث عن فرص العمل ،إلى التمكين وضمان سبل
العيش الكريم .وبغية تسريع وتيرة التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول األعضاء ،سيعمل
المركز على تعزيز مھارات الشباب وتنمية قدراتھم لجعلھم عناصر فاعلة في عملية التغيير داخل
مجتمعاتنا .كما من شأن التفاعل بين الدوائر العلمية وقطاع الصناعة أن يعزز من فرص الشباب
لالندماج في سوق العمل.
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@ @ŠbØniüaë@bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÛa@óÜÇ@òàöbÔÛa@szjÛa@pbîvîma$%a@áÇ† Êë‹“ß@M@1
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
شكلت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،على مر العصور ،أحد عوامل رقي البشرية من خالل
تسخيرھا ليصير ما كان حلما ً حقيقة على أرض الواقع .وبفضل تقانات المعلومات واالتصال ،التي
تكفل لنا المضي قدما بوتيرة أسرع ،أتاحت لنا العلوم والتكنولوجيا واالبتكار فرصا ً غير مسبوقة
لمواجھة تحديات القرن الحادي والعشرين .وفي ھذا الصدد ،فإن توليد المعارف يقتضي توحيد
"نظم االبتكار الوطنية" التي تربط بين المقاوالت والجامعات والدوائر الحكومية .ومن شأن ذلك
أن يتيح استقرار سوق العمل ،من خالل توفير التربية والتدريب المالئمين إلعداد "موارد بشرية
مؤھلة تأھيالً عاليا ً" ،وھي عنصر ال محيد عنه لتحقيق النمو االقتصادي في البلدان المصنعة،
وشرط أساس لضمان توفير فرص العمل المنتج.
وفي إطار أھداف األمم المتحدة الجديدة للتنمية المستدامة لمرحلة ما بعد عام  ،2015وفي
ظل ما يشھده العالم من احتدام التنافسية وأھمية الدور الذي تضطلع به تقانات االبتكار في عملية
التنمية ،يلتزم مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي ،خالل األعوام ،2018-2016
بمواصلة دعمه للبحث العلمي وتنسيق البحوث وتعزيز نجاعتھا في المجاالت المھمة المتعلقة
بالعلوم والتكنولوجيا لجعلھا محركا للنمو ،بما يسھم في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية
المستدامة في الدول األعضاء .وبغية تعزيز التكامل بين السياسات التي تضعھا وزارات التعليم
العالي والبحث العلمي في الدول األعضاء ،سيحرص المركز على تشجيع التواصل بين مختلف
الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمقاوالت في الدول األعضاء.
وسيتضمن ھذا المشروع ،الذي يحظى باألولوية ويستند إلى التجربة والخبرة اللتين
اكتسبھما المركز خالل الخطتين الثالثيتين السابقتين ،مجموعة من األنشطة التي تستجيب
الحتياجات الدول األعضاء .كما سيعمل المركز ،في ضوء التقدم المحرز ،على اقتراح حلول
عملية ،فضالً عن تنفيذ التوصيات أو الخالصات الصادرة عن مختلف الدراسات الميدانية ذات
الصلة .وسيواصل المركز إصدار "مجلة اإليسيسكو للعلوم والتكنولوجيا" وتعزيز القدرات الوطنية
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،مع الحرص على إيالء عناية خاصة لمقاربة النوع،
وذلك من خالل تخصيص منح دراسية وتنظيم دورات تدريبية تطبيقية .وموازا ًة مع ذلك،
سيحرص المركز ،من خالل التحديث المنتظم لموقعه على شبكة اإلنترنت ،على تيسير سبل
التواصل بين العلماء في البلدان اإلسالمية وتعزيز العمل في إطار شبكات ،فضالً عن تبادل
وجھات النظر والخبرات بينھم ،مع الحرص على تشجيع مشاركة المرأة والشباب في األنشطة
العلمية .كما سيكون الموقع اإللكتروني بمثابة فضاء دائم وفعال للتعاون الدولي في مختلف حقول
العلوم والتكنولوجيا.
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وعالوة على ذلك ،سيكثف المركز جھوده في مجال دعم البحوث ،من خالل تعزيز قدرات
الشباب الحاصلين على جوائز اإليسيسكو والنھوض بمخابر الجامعات ومراكز البحث.

Z@Òa‡çþa
 تعزيز قدرات العلماء ذوي المستوى الرفيع ،من خالل نشر نتائج بحوثھم؛ تفعيل الشراكة بين الدول األعضاء لتحقيق مزيد من التكامل في مجالي العلوم والتكنولوجيا؛ المساھمة في بناء صناعة تنافسية قائمة على نقل التقانات ،من خالل وضع نظام وطني ناجعلالبتكار؛
 تشجيع مشاركة المرأة والشباب في مجالي العلوم والتكنولوجيا؛ -تكريم الباحثين المتميزين من الدول األعضاء.

@ @@Z Ý‚‡nÛa@pübª
 تقديم الدعم إلبراز العلماء الشباب ذوي المستوى الرفيع ،من خالل نشر مقاالتھم العلمية وبحوثھم؛ -منح جائزة التميز في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

@ @Z òãëbÈn¾a@pbè§a
 وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول األعضاء؛ الجامعات ومراكز البحوث ومراكز التميز في العلوم والتكنولوجيا؛ المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية ،وجميع الجھات الفاعلة في مجالي العلوموالتكنولوجيا.

@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 200.000دوالر أمريكي

@áèmübÔß@‹“ã@Þý‚@åß@LÉîÏ‹Ûa@ ôìn.¾a@ðëˆ lbj“Ûa@õbàÜÈÛa@ Œa‹i⁄@áÇ‡Ûa@áí‡Ôm@Z Þëþa@ Ý‚‡nÛa@Þbª
@ @.áèqì¢ë@òîàÜÈÛa
يتجلى الھدف الرئيس من إصدار المنشورات العلمية في نشر نتائج البحوث العلمية على
نطاق واسع وتمكين العلماء والباحثين من تبادل المعلومات وتعزيز التواصل بينھم .وقد دأب
مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي منذ عقد من الزمن ،من خالل " مجلة اإليسيسكو للعلوم
والتكنولوجيا " على نشر مقاالت الباحثين الشباب من الدول األعضاء ،وذلك في جميع
التخصصات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا ،مما يوفر لھم وسيلة فعالة لتبادل المعلومات العلمية
وتنمية معارفھم.
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وإذا كان من المؤكد أن نشر اإلصدارات العلمية يعد مؤشراً لقياس مدى التقدم المحرز في
مختلف التخصصات ذات الصلة بالبحث والتطوير ،فمن شأنه أيضا أن يساعد على نقل التقانات
وتوطينھا .كما يعد وسيلة للتعريف بالمؤلفين وإثبات وجودھم .ويعتبر اإلنتاج العلمي ،سواء كان من
قبيل المقاالت المنشورة في مجلة محكمة أو مفھرسة ،أو في شكل مؤلفات فردية أو جماعية ،معيارا
مھما ً للتمييز بين الباحثين داخل الدوائر العلمية .ولذلك ،فإن ھيئة التحرير )المراجعون النظراء( التي
تتألف من خبراء متميزين من الدول األعضاء في اإليسيسكو ،ستواصل دراسة نوعية المواد المقدمة
وتقييمھا وتنقيح مضامينھا قبل نشرھا .كما سيحرص المركز على تعزيز الجھود الرامية للوفاء
بمعايير الجودة العالمية ،وذلك في أفق فھرسة المجلة من قبل المنظمات الدولية ،والحصول
على عامل التأثير ،وھو مؤشر مھم على جودة المجلة وتأثيرھا داخل الدوائر العلمية.
وبالنظر إلى ضعف مشاركة النساء في المھن العلمية ألسباب ثقافية وأنثروبولوجية
واجتماعية ،سيحرص المركز على تعزيز المساواة بين الجنسين في المنشورات العلمية .وفي ھذا
الصدد ،فإن تعزيز دور المرأة في العلوم والتعريف بمدى إسھامھا في تقدم المعرفة العلمية سوف
يحفز بال شك توجه النساء بشكل متزايد نحو المھن العلمية .وبذلك ،سيعمل المركز على تشجيع
المزيد من الشابات على ولوج عالم البحوث العلمية ،والسيما من خالل إنشاء شبكة من "الباحثات"
ترأسھا وتوجھھا باحثات متمرسات في مجال البحث العلمي.

@æa‡Üi@À@ òîàÜÈÛa@ ‹öaë‡ÜÛ@éuì¾a@ÉÓì¾a@sí‡¥ë ìØ.î.í⁄a@ òÜª@ñ†ì¡@õbÔmŠüa@ Z@ 1@ ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @www.icpsr.org.ma@Z ïßýI⁄a@GbÈÛa
‘bîÔÛa@pa‹’ûß

õa†þa@pa‹’ûß
 نشر مقاالت أصيلة ومبتكرة وذات صلة بقضاياالمجتمع في مجلة اإليسيسكو للعلوم والتكنولوجيا؛

 نشر عددين في السنة من مجلة اإليسيسكو للعلوموالتكنولوجيا؛

 -زيادة عدد زوار الموقع اإللكتروني :

 فھرسة المقاالت العلمية وربطھا بقواعد المعطياتالشھيرة من قبيل )(Web of Science
و ) (Scopusوغيرھما

www.icpsr.org.ma
 -تعزيز مقاربة النوع في مجال البحث العلمي

 ارتفاع ملحوظ لعدد مستخدمي الموقع اإللكتروني :www.icpsr.org.ma
 إنشاء شبكة من الباحثات ترأسھا وتوجھھا باحثاتمتمرسات في مجال البحث العلمي

@ @
@ @
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@ @ŠbØniüaë@bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÛa@À@OîànÛa@ñOöbu@|äß@Z ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
تقديراً للعلماء والعالمات في العالم اإلسالمي ،دأب مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي
منذ عام  1997على منح جائزة اإليسيسكو في العلوم األساس )علم األحياء والكيمياء والجيولوجيا
والرياضيات والفيزياء( والتكنولوجيا .وستواصل المنظمة دعمھا لجوائز أخرى مرموقة في مجال
العلوم ،سواء على الصعيد الوطني أو اإلقليمي لتشجيع التميز في الدول األعضاء .ويتمثل الھدف
األساس من ذلك في وضع آلية لتقييم العلماء والمختصين في التكنولوجيا من مختلف التخصصات
العلمية وتشجيعھم ومكافأتھم على جھودھم المتميزة خالل مسيرتھم المھنية .وسيقترن منح ھذه
الجوائز بتقدير واسع للفائزين بھا )مقاالت صحفية ،موقع اإليسيسكو ،وتسليم الجوائز خالل
دورات المؤتمر اإلسالمي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي أو الحفالت المنظمة خصيصا
لھذه المناسبة(.
وتستھدف الجوائز رصد وإبراز المشاريع المبتكرة أو ذات األثر على االنتقال نحو اقتصاد
المعرفة .كما تھدف إلى تعزيز نتائج البحوث واالستثمار األمثل لھا لتحفيز االبتكار الجماعي وتنمية
روح المبادرة .كما سيحظى العلماء الشباب الذين يمتلكون خبرات متميزة في العلوم والتكنولوجيا
والذين طوروا مشاريع مبتكرة ذات تأثير حقيقي في مجال تحسين ظروف عيش مواطنيھم ،بتشجيع
خاص .كما تسعى ھذه الجوائز إلى إرساء مناخ من المنافسة البناءة بين الباحثين الشباب والمساھمة
في تعزيز األنشطة العلمية عبر تحفيزھم على المزيد من البذل والعطاء داخل الدوائر العلمية.

@À@òÓìß‹ß@Oöaìu@|äß@Þý‚@åß@LáèmdÏbØßë@áèÈîv“më@åí‹Ønj¾aë@åíOîàn¾a@‹í‡Ôm@Z2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @.bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÛa@ïÛbª
õa†þa@pa‹’ûß
 عدد الجوائز  /المكافآت  /الميداليات المسلمة فيمجاالت البحث العلمي والتكنولوجيا واالبتكار.

‘bîÔÛa@pa‹’ûß
 تسليم  18جائزة و/أو مكافأة و/أو ميدالية فيمجاالت البحث العلمي والتكنولوجيا واالبتكار.
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@@
@@
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@@
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@™‹ÐÛ@ 7a í Èm@ òÏ‹È¾a@ ÝÔã@ Þý‚@ åß@ LòîàänÛaë@ szjÛa@ áÇ† Êë‹“ß@ M2
@ @lbj“Ûa@ÝîÌ“m
@ @Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
يوجد البحث والتطوير في صلب النقاش الدائر حول القدرة التنافسية من خالل االبتكار ،إذ
يعد األثر االقتصادي المترتب عن ھذه العملية مؤشرا أساسيا لتقييم مدى نجاعتھا .وثمة عالقة على
الصعيد الدولي بين البحث والتطوير وعملية النقل ،وتشمل ھذه العملية ما يلي :
أ -نقل األشخاص )تنقل الباحثين والسيما طالب الدكتوراه ،أنظر برنامج تفاھم(
ب -نقل المعارف وتبادلھا ،من خالل شراكات البحث والتطوير ،بين بحوث القطاع العام
والمقاوالت ،وأخيرا
ج -نقل التكنولوجيا ،من خالل نشرھا في النسيج االقتصادي وإنشاء المقاوالت.
وفي ھذا السياق ،يسعى المركز إلى إرساء دينامية جديدة لنقل بحوث القطاع العام في البلدان
األعضاء .وتندرج ھذه السياسة في إطار إستراتيجية شاملة للبحث واالبتكار ذات ھدف مزدوج
يتمثل في مواجھة التحديات المجتمعية الراھنة والمستقبلية وجعل البحوث رافعة لتحقيق النمو
وتحسين القدرة التنافسية وتشغيل الشباب .ويروم المركز عبر ھذه اإلجراءات المساھمة في مواجھة
التحديات الكبرى في مجال التقانات العامة )تقانات النانو ،والتكنولوجيا الحيوية والضوئيات
وااللكترونيات الدقيقة والتطبيقات الرقمية( والبحوث في مجال االنتقال الطاقي .وتعد ھذه التدابير
مساھمة مباشرة للبحوث في تحسين القدرة التنافسية وتعزيز الجودة ،و ذلك اعتماداً على ما توفر من
إمكانات وبناء على التشاور المستمر مع الفاعلين المعنيين.

@ @Z@Òa‡çþa
 تعزيز التكامل بين المؤسسات الجامعية والمقاوالت والحكومات على درب تحقيق النمواالقتصادي المستدام؛
 تنمية ثقافة اإلبداع واالبتكار ودعم نقل التقانات الجديدة ونشرھا في مؤسسات البحث؛ تعزيز نقل التكنولوجيا وتشجيع الخريجين الشباب ومساعدتھم على االندماج فيالتخصصات الجديدة والناشئة )التقانات الجديدة واإلنترنت(؛
 توفير برامج للتدريب العملي لفائدة مدرسي العلوم والمھندسين والفنيين ،بھدف تحسينمھاراتھم في مجال صيانة المعدات العلمية وإصالحھا ،مع الحرص على تشجيع تنقل
الموارد البشرية؛
 اإلسھام في تقدم المعارف في ميدان العلوم والتكنولوجيا في الدول األعضاء ،من خالل دعمالبحوث في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
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@ @
@ @@Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 تعزيز البحث العلمي من خالل نقل األشخاص. تعزيز القدرات ومتابعة أنشطة الجھات الفاعلة في مجال نقل المعرفة )الباحثون والمھندسونوفنيو البحوث(.
 -نشر ثقافة نقل المعرفة واالبتكار والسيما لفائدة الشباب بالدول األعضاء )أنشطة التدريب والتوعية(.

@ @@Z òãëbÈn¾a@pbè§a
 وزارات التعليم العالي والبحث العلمي؛ الجامعات والمعاھد العليا ومراكز البحث ومراكز التميز؛ الھيئات التي تعنى بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية؛ المنظمات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية العاملة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار)المصرف األوروبي لالستثمار واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا والوكالة
الجامعية للفرنكفونية والبنك الدولي وغيرھا(.

Z òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 236.293دوالر أمريكي

@ @.™bƒ’þa@ÝÔã@Þý‚@åß@ïàÜÈÛa@szjÛa@OíOÈm@Z Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
تمت المصادقة على اإلطار الشامل والمؤسسي لبرنامج "تفاھم" خالل المؤتمر اإلسالمي
السابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي ،الذي عقد يومي  18و 19ديسمبر  2014في مقر
اإليسيسكو بالرباط.
ويھدف ھذا البرنامج ،الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع مديرية العلوم في اإليسيسكو واتحاد
جامعات العالم اإلسالمي ،إلى تشجيع البحث والتطوير من خالل تيسير نقل األشخاص ،مما يساعد
دون شك على توطيد أواصر التعاون في مجال التعليم والتقريب بين الدوائر األكاديمية ومؤسسات
التعليم العالي في المناطق العربية واألفريقية واآلسيوية التي تنتمي إليھا الدول األعضاء .وفضال عن
ذلك ،فإن برنامج تفاھم يندرج في سياق إستراتيجية اإليسيسكو الشاملة الھادفة إلى تعزيز التقارب
بين الشعوب والحوار بين الثقافات ،من أجل بناء مجتمع تسوده قيم التماسك والسلم والتفاھم
واالحترام المتبادل ،انسجاما ً مع القيم اإلنسانية التي تحرص بلدان العالم اإلسالمي على صونھا.
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وتفعيالً لھذا البرنامج ،أُنشئت داخل المنظمة وحدة لنقل المعرفة .وتناط بھا مسؤولية
اإلشراف على تنفيذ البرنامج في جميع مراحله .وحيث إن اإليسيسكو تغطي مجاالت جغرافية
مختلفة )آسيا وأفريقيا والشرق األوسط( ،فقد تقرر أن يقتصر ھذا البرنامج بداية على المنطقة
العربية المتوسطية )المرحلة التجريبية(.

@òîi‹ÈÛa@ týrÛa@ Õ bä¾a@À@ ïÛbÈÛa@ áîÜÈnÛa@ pb.Iûß@ µi@ µrybjÛaë@ lýİÛa@ ÝÔäm@ Z@ 1@ ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ @.òíìîIŁaë@òîÔí‹Ï⁄aë
õa†þa@pa‹’ûß
 -االنطالق الفعلي للمشروع.

‘bîÔÛa@pa‹’ûß
 إعداد البرنامج وخطته التنفيذية ،من خالل تعميقالمشاورات مع الشركاء المؤسسيين؛
 تحديد الجامعات األعضاء والتشاور معھا؛ تحديد صيغ التنقل والتكاليف ذات الصلة بھا؛ إعداد عقود نموذجية للتنقل؛ تحديد الجھة المشرفة وإجراءات تدبير البرنامج؛ -اجتماع تشاوري بين الشركاء في برنامج تفاھم.

@æìrybjÛaI@ òÏ‹È¾a@ ÝÔã@ Þbª@ À@ òÜÇbÐÛa@ pbè§a@ òİ“ãc@ òÈibnßë@ paŠ‡ÔÛa@ OíOÈm@ZïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
HtìzjÛa@ìîäÏë@æìI‡äè¾aë
تركز مؤشرات متابعة أنشطة الجھات الفاعلة في مجال بحوث القطاع العام في الدول
األعضاء في اإليسيسكو عموما على اإلنتاج العلمي وال تأخذ بعين االعتبار األثر االقتصادي لھذا
اإلنتاج .وترتكز تلك المؤشرات على منطق التقييم المالي )مبلغ تمويل البحوث( بدل اعتماد اآلثار
االقتصادية )فرص العمل المحدثة( .وفي ھذا السياق ،وبالتشاور مع الجھات الفاعلة في مجال
بحوث القطاع العام ،يمكن تحديد مجموعة جديدة من المؤشرات المتعلقة بنقل المعرفة ،مما من
شأنه أن يؤدي إلى التركيز على األثر االقتصادي الثابت على أرض الواقع ،أي عدد فرص العمل
المباشرة وغير المباشرة التي أحدثتھا المقاوالت بفضل بحوث القطاع العام .ومن ھذا المنطلق،
يجب وضع آليات لمتابعة وتعزيز ھذه المؤشرات بما يتيح تنفيذ السياسات العامة وتقييمھا على
المدى الطويل.

@ @
@ @
@ @
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@ïàÜÈÛa@szjÛa@_qdm@‡–Š@|îní@b·@LòÏ‹È¾a@ÝÔã@òîÜàÈi@òÜ—Ûa@paˆ@pa‹’û¾a@‡í‡¥@Z2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @ @ÝàÈÛa@ÖìI@óÜÇ
õa†þa@pa‹’ûß
 -تحديد المؤشرات ذات الصلة بنقل المعرفة.

‘bîÔÛa@pa‹’ûß
 اجتماع للخبراء لتحديد المؤشرات ذاتالصلة بنقل المعرفة
 -إصدار كتيب خاص بالمؤشرات

@òİ“ãcI@õb›Çþa@ Þë‡Ûbi@ lbj“Ûa@ ñ‡öbÐÛ@ bàîIüë@ ŠbØniüaë@ òÏ‹È¾a@ ÝÔã@ òÏbÔq@ ‹“ã@Z@ sÛbrÛa@ Ý‚‡nÛa@ Þbª
HòîÇìnÛaë@kíŠ‡nÛa
يرتبط البحث والتطوير ارتباطا ً وثيقا ً بمساھمة المھن المتعلقة بنقل المعرفة .وفي الواقع ،ال
يزال إضفاء الطابع المھني على األنشطة ذات الصلة بنقل المعرفة رھانا لم يحظ بعد بما يستحق من
اھتمام .وتعتمد ھذه األنشطة على مھارات محددة ،وتعد مھنا قائمة بذاتھا .لذا ينبغي استثمارھا على
النحو األمثل وإضفاء الصبغة المھنية عليھا ،على غرار ما يتم في البلدان المصنعة .ووعيا ً بذلك،
سيحرص المركز ،بتعاون وثيق مع مديرية العلوم ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول
األعضاء ،على اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوعية المستثمرين الشباب بأھمية ھذا الموضوع .وفي ھذا
الصدد ،يقترح المركز على سبيل المثال على الجامعات بالدول األعضاء ما يلي :
• تنظيم دورة تدريبية لفائدة المديرين التنفيذيين لبحوث القطاع العام،
• توفير عروض وبرامج التدريب المخصصة لمھن نقل المعرفة،
• إدراج وحدة تدريبية إجبارية )بمستوى الماجستير( مخصصة لالبتكار وروح
المبادرة وتعميمھا على جميع مؤسسات التعليم العالي .وتفيد التجارب الدولية
أن العامل الثقافي يعد عنصرا رئيسا في القدرة على تنمية االبتكار .إذ ترتبط
أھم الرھانات في ھذا المجال بالقدرة على مواجھة إمكانية الفشل وروح
المبادرة ومعرفة آليات االبتكار ،وغير ذلك.
وعالوة على ذلك ،يعد الباحثون والمھندسون وفنيو بحوث القطاع العام الحلقة األھم في
عملية نقل المعرفة .ومن ھذا المنطلق ،فإن المساھمة في إرساء اتصال مباشر ودون وسيط مع
المقاوالت األقرب لالبتكار ولسوق العمل ،السيما المقاوالت الصغيرة والمتوسطة ،ھي أنجع
وسيلة لتسريع وتيرة عملية نقل المعرفة وضمان تحقيق األثر االقتصادي للبحوث .وبناء على
المبادرات القائمة ،ينبغي إنشاء شبكة اجتماعية للتقريب بين الباحثين والمقاوالت.
وباإلضافة إلى ذلك ،يعد نقل المعرفة عن طريق إنشاء مقاوالت من خالل البحوث العامة
عام ً
ال مھما ً لنقل التكنولوجيا وضمان أثرھا االقتصادي ،والسيما عبر تيسير السبل أمام حاملي
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المشاريع لالنخراط في األنشطة االقتصادية .كما سيعمل المركز على تشجيع الوسائل الرئيسة
الكفيلة بدعم إنشاء المقاوالت من خالل البحوث العامة ،والتي تتمثل في الحاضنات والمسابقات
الوطنية إلنشاء مقاوالت التكنولوجيا المبتكرة وتيسير التنقل للباحثين في ھذا المجال ،وغير ذلك.
وعلى الدول األعضاء أن تقدم الدعم الالزم في ھذه المجاالت.

@Ái‹ÜÛ@pbØj’@õb“ãgë òÏ‹È¾a@ÝÔã@òîÜàÈi@òÔÜÈn¾a@Ò‹¨a@óÜÇ@gè¾a@ÉibİÛa@õbÐšg@Z3@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @ µîäÈ¾a@µÜÇbÐÛa@µi
‘bîÔÛa@pa‹’ûß

õa†þa@pa‹’ûß

 تشجيع البحوث و إضفاء الطابع المھني على  3 -حلقات دراسية لفائدة رؤساء الجامعاتالمسؤولين عن الشؤون األكاديمية ،بھدف
االبتكار
 تعزيز قدرات الفاعلين في مجال البحث إنشاء وحدة تدريبية على مستوى الماجستيرمخصصة حصريا لمھن نقل المعرفة
العلمي
 -الربط الشبكي بين الباحثين والمقاوالت

  3ورشات عمل تدريبية مخصصة لمھن نقلالمعرفة وريادة األعمال في أوساط الشباب

 تقديم الدعم إلنشاء مكاتب نقلالتكنولوجيا ) (BTTفي بعض الدول " -ندوة حول التفاعل بين معاھد البحث
وقطاع الصناعة من جل تعزيز التنافسية
األعضاء في اإليسيسكو
وفرص العمل للشباب"
 تقديم الدعم للمراكز الحاضنة في المراحل إنشاء بنك معلومات الباحثين  /المقاوالتاألولى
 اجتماع الخبراء إلنشاء مكاتب نقلالتكنولوجيا ) (BTTفي  3دول أعضاء في
اإليسيسكو
  3أيام للربط بين الفائزين بجوائزاإليسيسكو )جائزة البحوث( ودوائر البحوث
واألعمال.

@ @
@ @
@ @
@ @
185

2018 2016   

186

  

مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي

@@ïàÜÈÛa@szjÛa@OíOÈnÛ@ìØ.î.í⁄a@O×‹ß@wßa‹i
@
ÉíŠb“¾a

@òãŒaì¾a

 -1مشروع دعم استراتيجيات البحث القائمة على العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار.

200.000

 -2مشروع دعم البحث والتنمية ،من خالل نقل المعرفة تعزيزاً
لفرص تشغيل الشباب

236.293
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@@O×‹àÜÛ
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òîÛb¾a@†ìäjÛa@Ýî–bÐm
@ @ïàÜÈÛa@szjÛa@OíOÈnÛ@ìØ.î.í⁄a@O×‹ß
@ @Hpb›íìÈnÛaë@kmaë‹ÛaI
@Šüë‡Ûbi@Êìàoa
@ @ ïØí‹ßþa

@ @ òrÛbrÛa@òä.Ûa

@ @ òîãbrÛa@òä.Ûa

@ @ ¶ëþa@òä.Ûa

@ @ †ìäjÛa

2018

2017

2016

135.000.00

45.000.00

45.000.00

45.000.00

الرواتب األساسية

75.000.00

25.000.00

25.000.00

25.000.00

التعويضات

37.500.00

12.500.00

12.500.00

12.500.00

الضمان االجتماعي

18.000.00

6.000.00

6.000.00

6.000.00

المناصب الجديدة

265.500.00

88.500.00

88.500.00

88.500.00

@ @

188

ïØí‹ßþa@Šüë‡Ûbi@ïÜØÛa@Êìàoa
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òß‡Ôß
@ @

تع ّد تقانات المعلومات واالتصاالت ،من أھم العوامل والشروط الالزمة في عصرنا ھذا،
إلحداث النقلة النوعية التي تتطلع إليھا الدول والمجتمعات ،لتطوير الھياكل التقليدية للصناعة
المعرفية ،وما ينبثق عنھا من نتائج .واتساقا ً مع ذلك وفي ظل التحديات المتعاظمة التي تواجه
صعُد والمستويات ،فقد أضحت النظم التقليدية المعتمدة على
الدول والمجتمعات على جميع ال ُ
الخبرات واآلليات التقليدية ،عاجزة عن تلبية االحتياجات الجديدة للدول والمجتمعات ،وأضحى
البديل الوحيد المتاح لمواجھة تلك التحديات ھو العمل على دمج قدرات تقانات المعلومات مع
منھج التخطيط االستراتيجي ،الذي من شأنه أن يوفر لل ُم ّ
خطط رؤية أشمل وقدرات أكبر في
التخطيط والمتابعة والرصد والتقييم والمراقبة وإيجاد الحلول وتخطي العقبات ومواجھة التحديات.
واستصحابا ً لما سبق ذكره ،وفي إطار ھذه الرؤية ،سوف يعمل مركز التخطيط والمعلومات
والتوثيق في إطار خطة العمل الثالثية  2018-2016على تعزيز كفاءات الموارد البشرية في
اإليسيسكو وفي اللجان الوطنية وجھات االختصاص في الدول األعضاء ،في مجال التخطيط
االستراتيجي بالتدريب المستمر وبناء قواعد البيانات ذات الصلة باختصاصات اإليسيسكو التربوية
والعلمية والثقافية واالتصالية وتحيينھا .كما سيسعى لتطوير أدوات التتبع والرصد والتقييم
باالعتماد على الوسائط التي توفرھا تقانة المعلومات واالتصاالت ،وسوف تواصل اإليسيسكو عبر
بوابتھا على الشبكة االلكترونية التعريف بمشروعاتھا الحضارية ،وتوثيق الصالت مع اللجان
الوطنية في الدول األعضاء عبر التدريب والتأھيل المستمر ،ورصد الحاجيات وترتيب األولويات
وتوفير البيانات والمعلومات ،كما سوف يتم إيالء اھتمام خاص لتطوير عمل المركز في مجاالت
التوثيق والنشر والتوزيع من خالل توفير التجھيزات الالزمة والتدريب عليھا بما يضمن تجويد
األداء واالرتقاء به.
وسوف تتمحور خطة عمل المركز خالل الخطة الثالثية  2018-2016وفق أولويتين
قطاعيتين ھما  :تحسين أساليب التخطيط االستراتيجي والتتبع والتقييم ألنشطة اإليسيسكو من
خالل التدريب المستمر ،والسعي لالندماج في مجتمع المعرفة ومواجھة تحديات تقانات
المعلومات واالتصاالت ،ومواكبة التطورات ذات الصلة ،وذلك من خالل ثالثة مشروعات ،تتفرّ ع
إلى عدد من مجاالت التدخل .والمشروعات ھي :
 -1مشروع االرتقاء بقدرات الموارد البشرية العاملة في مجاالت التخطيط والمتابعة
والتقييم وتوفير البيانات واإلحصاءات في مجال عمل المنظمة.
 -2مشروع تعزيز استخدام تقانات المعلومات واالتصاالت لتطوير عمل المنظمة وجھات
االختصاص في الدول األعضاء.
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 -3مشروع تعزيز قدرات الموارد البشرية للمنظمة وتوفير التجھيزات اإللكترونية
والمعلوماتية في مجاالت الطباعة والتوثيق والنشر والتوزيع.
ويسعى مركز التخطيط والمعلومات والتوثيق وھو يقدم خطة عمله ھذه ،إلى بلوغ األھداف
التي اختطتھا اإليسيسكو في "استراتيجية تطوير تقانات المعلومات واالتصاالت في العالم
اإلسالمي" والمتمثلة في تأھيل البنى التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول
األعضاء ،وتفعيل دور ھذه التقانات في التنمية المستدامة للدول األعضاء ،وتعزيز إنتاج محتويات
معرفية رقمية تعكس الثقافات المتعددة للدول األعضاء@ @ .
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

192

        !"#

@ÁîİƒnÛa@ pübª@ À@ òÜßbÈÛa@ òí‹“jÛa@ †Šaì¾a@ paŠ‡Ôi@ õbÔmŠüa@ Êë‹“ß@ M@1
@ @NòàÄä¾a@ÝàÇ@pübª@À@pbîöb—y⁄aë@pbãbîjÛa@-Ïìmë@áîîÔnÛaë@ÉjnnÛaë
@ @@Z@âbÈÛa@Šb ⁄a
يرتكز نجاح خطط العمل والمشروعات والبJرامج التربويJة والعلميJة والتقانيJة علJى التخطJيط
السJJليم المبنJJي علJJى الواقJJع ،المسJJتند علJJى الدراسJJات والبيانJJات والمعلومJJات واإلحصJJاءات الدقيقJJة،
ويأخذ بعين االعتبار ترقية قدرات الموارد البشرية من خالل التدريب المستمر المواكJب للتطJورات
العلمية والتقنية المتسارعة ،كما يأخذ في االعتبار االحتياجات الفعلية للدول والمجتمعJات مJن خJالل
توفير المعلومات واإلحصاءات والمعطيات واسJتغاللھا فJي وضJع الدراسJات وقواعJد البيانJات التJي
من شأنھا وضع الخطط واالستراتيجيات المالئمة .ويسعى ھذا المشروع إلى إرسJاء الثقافJة الرقميJة
فJJي مجJJال التخطJJيط عبJJر التJJدريب المسJJتمر للمJJوارد البشJJرية داخJJل المنظمJJة واألطJJر العاملJJة فJJي
اللجJJان الوطنيJJة بالJJدول األعضJJاء وتوحيJJد جھJJودھم وتكاملھJJا مJJن خJJالل برنJJامج تJJدريب مسJJتمر
متسلسل يلبي الحاجات ويحدد األولويات وصوالً إلى تحقيق األھداف المبتغاة.
كما سيواصل المركز خالل الخطة الثالثية  2018-2016تطوير وتنويع آليات التقييم
والمتابعة ألنشطة المنظمة وبرامجھا ومشاريعھا المختلفة لدى الدول األعضاء ولصالح المجتمعات
اإلسالمية ،بھدف قياس نجاعة البرامج التي تنفذھا وفاعليتھا ولقياس اإلنجازات باألھداف والنتائج
المتوخاة ومدى استجابتھا وتلبيتھا الحتياجات الدول األعضاء وأولوياتھا.
وألجل ذلك سيحرص المركز على أن تكون عمليات الرصد والمتابعة والتقييم جزءاً ال
يتجزأ من مراحل تنفيذ األنشطة والبرامج ،بغية معرفة مدى تحقيق األھداف ،وقياس األثر
الحقيقي ،واكتشاف نقاط القوة ونقاط الضعف.
وسوف يعمل المركز خالل خطة العمل  2018-2016على تدريب الخبراء والعاملين في
المديريات وفق خطة للتدريب المستمر تتصل حلقاتھا عبر المتابعة والتقييم ،حتى يتسنى لھم
اإلسھام بصورة إيجابية في التخطيط والتقييم من خالل اللجان المختصة المكلفة بذلك ،مع الحرص
على ربط الخطط واالستراتيجيات والوثائق المرجعية ،باالحتياجات الفعلية للمجتمعات في الدول
األعضاء .وسوف يعمل المركز على استغالل برنامج  Lime Surveyفي إنشاء وإعداد
االستبانات الرقمية وتوزيعھا على اللجان الوطنية في الدول األعضاء وتدريب خبرائھا على
استعمال البرنامج لجمع المعلومات والبيانات األولية القطاعية في مجاالت اختصاص اإليسيسكو.
وسوف يتعاون المركز مع المديريات المعنية ،على تحديد المؤشرات والموجھات في
المجاالت ذات األولوية التي يرجى الحصول على معلومات تفصيلية حولھا ،وإرسال ھذه
المؤشرات والموجھات إلى اللجان الوطنية إلكترونيا ً لملئھا وإعادة إرسالھا إلى اإليسيسكو تمھيداً
لتفريغھا وتنقيحھا وتحليلھا وإدراجھا في قاعدة بيانات تشتمل على الجداول اإلحصائية والرسوم
البيانية الالزمة لوضع الخطط واالستراتيجيات.
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وفي ھذا الصدد سوف يعمل المركز على وضع برنامج تدريبي مستمر ،يوجّ ه إلى خبراء
اللجان الوطنية يتم فيه تدريبھم على استعمال تقنية  Lime Surveyبواسطة المنصات اإللكترونية
للتعليم عن بعد ،ويمكن التوسع في ھذا التدريب وتوظيفه في الدول األعضاء عن طريق عقد
دورات وطنية لتدريب المدربين من جھة ،وعن طريق إشراك الجامعات الوطنية باستحداث
كراسي وبرامج تدريبية مستمرة تشرف على ھذه المنصات اإللكترونية من جھة ثانية ،وذلك
بالتنسيق مع األمانة العامة التحاد جامعات العالم اإلسالمي ،كما سوف يستفيد من البرنامج
التدريبي خبراء المديريات المعنيين بالتخطيط من ذوي الدراية بالمبادئ األولية لإلحصاء
واستعماالت الحاسوب ،بحيث يتم تدريبھم على اإلفادة من قاعدة البيانات ،في وضع الخطط
واالستراتيجيات ومتابعتھا وتقييمھا وتتبع آثارھا.
كما سيعمل المركز على تطوير آليات التقييم المستمر والبعدي على المستويين الداخلي
والخارجي في عمليتي التتبع والتقييم وسوف يسعى من أجل تحقيق ذلك إلى تطوير االستبانات
الموجھة إلى كل من اللجان الوطنية والخبراء المشرفين على التدريب والتأھيل والمشاركين
المستفيدين من التدريب بإضافة مؤشرات أكثر دقة ومواءمة ،تخدم التطوير المستمر لألداء وتحدد
مواطن الضعف والقوة في األنشطة التدريبية وتدعم اإليجابيات .كما سوف يسعى إلى االستعانة
بخبراء خارجيين متخصصين يكلفون بالقيام بزيارات ميدانية وإعداد تقارير موضوعية تركز على
نوعية األنشطة المنفذة ،وتوفّر بيانات أساسية تساعد اإلدارة العامة على التعرف على مردودية
البرامج التي تقوم بتنفيذھا وتحديد الحاجات وترتيب األولويات.

@ @Z@Òa‡çþa
 تنمية قدرات الموارد البشرية داخل المنظمة في مجاالت التخطيط والتتبع والتقييم للبرامجالتربوية والعلمية والثقافية واالتصالية.
 االستفادة من الكفاءات والخبرات المتوفرة لدى الدول األعضاء والجھات المتعاونة فيمجال التخطيط االستراتيجي.
 بناء قواعد بيانات وإحصاءات تساعد على ترقية األداء وتحديد الحاجات وترتيب األولوياتفي مجاالت عمل المنظمة في الدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمية خارج العالم
اإلسالمي.
 إغناء وتطوير عملية التقييم الداخلي والخارجي ألنشطة المنظمة ووضع وسائل وأدواتالتقييم المناسبة.
 إيجاد آليات التقييم المستقلة. تقييم عمل اإليسيسكو وأنشطتھا بمقارنتھا مع مثيالتھا من المنظمات المتعاونة. تنمية قدرات نقاط االتصال بالدول األعضاء في مجال التتبع والتقييم. -إعداد دراسات قطاعية في األثر والتقييم.
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 وضع تطبيقات وبرامج خاصة بالتقييم ،لتحديث قواعد المعلومات وإنشاء مرصد لمعطياتإحصائية متجددة في مجاالت عمل المنظمة وفي متناول الدول األعضاء.

@ @Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 تعزيز قدرات الموارد البشرية في المنظمة واللجان الوطنية ،في مجاالت التخطيط والتتبعوالتقييم بالتدريب المستمر وباستعمال وسائل التكنولوجيا والمعلومات
 -إعداد قواعد بيانات وإحصائيات موحدة في مجاالت عمل المنظمة

@ @@Z@òãëbÈn¾a@òè§a
 اللجان الوطنية بالدول األعضاء وجھات التعاون -اتحاد جامعات العالم اإلسالمي

@ @@Z òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 180.422دوالر أمريكي

@ @@Z@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
 تعزيز قدرات الموارد البشرية في المنظمة واللجان الوطنية ،في مجاالت التخطيط والتتبعوالتقييم بالتدريب المستمر وباستعمال وسائل التكنولوجيا والمعلومات
سوف يعمل المركز على تسخير تكنولوجيا االتصال والمعلومات في عمليات التخطيط
والتتبع والتقييم ألنشطة اإليسيسكو ،وسوف يتم تدريب الموارد البشرية داخل المنظمة ،وفي اللجان
الوطنية وفي المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية ذات الصلة في الدول األعضاء ،على استخدام
ھذه التكنولوجيا في وضع الخطط والمشروعات وتتبع آثارھا وتقييمھا.

@âa‡ƒn:bi@áîîÔnÛaë@ÉjnnÛaë@ÁîİƒnÛa@pübª@À@‹ þaë@õa1©a@paõbÐ×@åß@ÉÏ‹Ûa@Z1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @pbßìÜÈ¾a@pbãbÔm
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß
 -االرتقاء بكفاءات األطر والخبراء العاملين في

 -تنظيم ) (12ورشة تكوينية مستمرة في مجال

اإليسيسكو وفي اللجان الوطنية للدول األعضاء في

التخطيط اإلستراتيجي ومتابعة وتقييم البرامج لفائدة

مجاالت التخطيط والتتبع والتقييم

األطر والخبراء العاملين في اإليسيسكو وفي اللجان
الوطنية
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@ @@Z ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
 إعداد قواعد بيانات وإحصائيات موحدة في مجاالت عمل المنظمةيطمح المركز من خالل ھذا المجال إلى إنشاء قواعد للبيانات واإلحصاءات وتوفير
الدراسات االستراتيجية واألدلة الخاصة بمجاالت عمل المنظمة التربوية والعلمية والثقافية في
الدول األعضاء وفي المجتمعات اإلسالمية خارج العالم اإلسالمي.
وسوف يتم استغالل ھذه المعطيات في التعرف على الحاجات وترتيب األولويات وكل ما
من شأنه أن يفضي إلى التخطيط االستراتيجي السليم.

@òÏbÔrÛaë@âìÜÈÛaë@òîiGÛa@Êbšëc@åÇ@ òîvîmaG:g@pb:aŠ†ë@ òîöb—yg@pbãbîi@FÏìm@Z@ 2@ ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @õb›Çþa@Þë‡Ûa@À@Þb—müaë
@ @õa†þa@pa‹’ûß
 -توفير دراسات وبيانات إحصائية في مجاالت

@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß
 إعداد دراستين ) (2عن أوضاع التربية والعلوموالثقافة في الدول األعضاء

التربية والعلوم والثقافة واالتصال

 إعداد ) (3قواعد بيانات إحصائية عن أنشطة المنظمةفي مجاالت التربية والعلوم والثقافة واالتصال.
 -توفير قواعد بيانات إحصائية في ميادين عمل المنظمة

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ÝàÇ@ ‹íìİnÛ@ Þb—müaë@ pbßìÜÈ¾a@ pbãbÔm@ âa‡ƒn2a@ 3í3Èm@ Êë‹“ß@ M@2
Nõb›Çþa@Þë‡Ûa@À@™b—n‚üa@pbèuë@òàÄä¾a
@ @@Z âbÈÛa@Šb ⁄a
حرص Jا ً علJJى تطJJوير أسJJاليب العمJJل فJJي مختلJJف المJJديريات والمصJJالح فJJي اإلدارة العامJJة
لإليسيسكو وفي اللجJان الوطنيJة وجھJات االختصJاص فJي الJدول األعضJاء ،باالعتمJاد علJى أحJدث
التقانات والبرمجيات في مجال المعلومات واالتصال ،ثم إدراج ھذا المشJروع لتعزيJز اسJتخدام ھJذه
التقانات الجديدة للرفع من المردودية وتجويد العمل.
وسوف يسعى المركز ضمن ھذا المشروع ،خالل خطة العمJل الثالثيJة  2018-2016إلJى اقتنJاء
أحدث النظم لحوسبة جميع العمليJات المرتبطJة ببرمجJة األنشJطة ومتابعJة تنفيJذھا والصJرف عليھJا .كمJا
سيتم تدريب العاملين فJي اإلدارة العامJة عليھJا ،مJن أجJل تطJوير أدائھJم المھنJي تطJويرا نوعيJا ،واإلفJادة
القصJJوى مJJن المJJوارد البشJJرية للمنظمJJة ،وفJJق خطJJة متكاملJJة للتJJدريب المسJJتمر ،للوصJJول إلJJى حوسJJبة
اإلجJJراءات والعمليJJات بشJJأن وضJJعية تنفيJJذ األنشJJطة المدرجJJة فJJي البرمجJJة السJJنوية ،بحيJJث يتسJJنى
للخبراء والمديرين والمسؤولين االطJالع فJي أي وقJت ،علJى مJا قطJع مJن مراحJل ،ومJا أنفJق مJن مJال،
ومJJJا أنجJJJز مJJJن عمليJJJات فJJJي تنفيJJJذ األنشJJJطة ،علJJJى مسJJJتوى إعJJJداد األوراق التقنيJJJة وقJJJوائم الخبJJJراء
والمشJJاركين والجھJJات المتعاونJJة إلJJخ  ،....كمJJا سJJوف تJJتم اإلفJJادة مJJن ھJJذه التقنيJJة فJJي تيسJJير متابعJJة
األنشJJطة ،وفJJي سJJرعة إعJJداد التقJJارير وتقيJJيم البJJرامج واألنشJJطة المنفJJذة .وفJJي ھJJذا الصJJدد ،سJJوف يJJتم
تJدريب المJوظفين والعJاملين علJى نظJام إدارة مJوارد المؤسسJات ،Entreprise Ressource Planning
وسJوف يسJتكمل المركJز خJJالل الخطJة الثالثيJة  2018-2016حوسJبة األرشJJيف ومكتJب الضJبط وقسJJم
الموارد البشرية والشؤون المالية.
وس ُتوجه الجھود ذاتھا إلى اللجان الوطنيJة وجھJات االختصJاص فJي الJدول األعضJاء ،مJن خJالل
ّ
لحJث
دعم أكثرھا حاجة بأجھزة معلوماتية متطورة وتقانية ذكية ،وبالبرمجيات الحرة ومفتوحJة المصJدر
العاملين فيھا على استخدام تقانات المعلومات واالتصال واالستفادة منھا في تطوير األداء وتجويده.

@ @Z Òa‡çþa
 تطوير األداء المھني داخل المنظمة تطويراً نوعيا ً واإلفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة. تيسير مھام اتخاذ القرار باالعتماد على األنظمة المعلوماتية المعنية بإدارة وتسيير مواردالمؤسسات والبرمجيات المتخصصة في تنقيح وتحليل المعطيات واستخراج الرسوم البيانية
والجداول والمكعبات.
 تيسير النفاذ إلى المعلومة بتبني المعايير التكنولوجية العالمية والمفتوحة وباالعتماد علىاألنظمة المعلوماتية الحرة ومفتوحة المصدر.
 -تعميم االستفادة من المقررات االلكترونية المفتوحة الواسعة االنتشار.
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@ @@@Z Ý‚‡nÛa@pübª
 تطوير خدمات المعلومات واالتصال في المقر الدائم وفي بوابة اإليسيسكو الرقمية. -دعم جھات االختصاص في مجال تقانات المعلومات واالتصال.

@ @Z òãëbÈn¾a@pbè§a
 اللجان الوطنية -اتحاد جامعات العالم اإلسالمي

Z òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
 263.000دوالر أمريكي

@ @@Z@ Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
 تطوير خدمات المعلومات واالتصال في المقر الدائم وفي بوابة اإليسيسكو الرقمية.سوف يسعى المركز في ھذا المجال إلى مساعدة المديريات واألقسام المختلفة ،على حوسبة
المعلومات والعمليات من خالل إدماج تقنية المعلومات واالتصال وتسخيرھا وصوالً إلى ھذا
الھدف كما سيواصل المركز جھوده في تطوير موقع اإليسيسكو االلكتروني وتجديده بشكل مستمر
من خالل إنشاء نوافذ جديدة وربطه بمواقع جديدة وإغناء محتواه المعرفي بما من شأنه أن يعكس
الواقع الثقافي والتربوي والعلمي للدول األعضاء ومظاھر التنوع الثقافي فيھا.

@ @NòàÄä¾bi@òîÛb¾aë@òíŠa†⁄a@pbîÜàÈÛa@òj:ìy@‹íìİm@Z 1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @õa†þa@pa‹’ûß
 -تطوير حوسبة أنظمة وأجھزة اإليسيسكو

@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß
 اقتناء أحدث النظم لحوسبة أرشيف المنظمةوالمراسالت واألنظمة اإلدارية

 االرتقاء بقدرات العاملين بھا في المنظمة من خاللدورات تدريب مستمرة.

 اقتناء أحدث النظم لحوسبة البرمجة السنوية وتتبعتنفيذھا والصرف عليھا والبرمجيات المالية
للمنظمة ،والتدريب عليھا.

@ @
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@ @@Z ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
 دعم جھات االختصاص في مجال تقانات المعلومات واالتصال.سيواصل المركز جھوده في توفير مختلف أشكال الدعم الفني والمادي للدول األعضاء
لمساعدتھا على توفير البنية التحتية الالزمة لتقانات المعلومات بما ييسر التواصل بين جھات
االختصاص واإلدارة العامة والمشاركة في التخطيط والتتبع والتقييم وتحديد الحاجات وترتيب
األولويات .وسيتم في ھذا الصدد تزويد اللجان الوطنية في الدول األكثر احتياجا ً بأجھزة معلوماتية
متطورة وتقانية ذكية وبالبرمجيات الحرة المفتوحة المصدر قابلة لالستخدام داخل المكاتب وخارجھا.

@ pbîª1Ûa@ óÜÇ@ ñ‡ànÈ¾a@ òîmbßìÜÈ¾a@ bènàÄãc@ FîRm@ Þbª@À@ òîä ìÛa@æbvÜÛa@áÇ†@ Z@ 2 ñ†ì“ä¾a@ òvînäÛa
@ N@Š‡—¾a@òyìnÐßë@ñ‹¨a
@ @õa†þa@pa‹’ûß
-

تطوير البنية التحتية للجان الوطنية وجھات

@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß
 دعم ) (9لجان وطنية بأجھزة معلوماتية متطورةوتقانية ذكية

االختصاص في الدول األعضاء.

 توفير برمجيات حرة ومفتوحة المصدر إداريةومالية حديثة لجھات االختصاص ،والتدريب عليھا.

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @
@ @
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@ @
@ @
@ @
@ @
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@pa3îèvnÛa@ -Ïìmë@ òàÄäàÜÛ@ òí‹“jÛa@ †Šaì¾a@ paŠ‡Ó@ 3í3Èm@ Êë‹“ß@ M@3
@ @NÉíŒìnÛaë@‹“äÛaë@ÕîqìnÛaë@òÇbjİÛa@pübª@À@òîmbßìÜÈ¾aë@òîãë=ØÛ⁄a
@ @Z âbÈÛa@Šb ⁄a
التزاما ً من مركJز التخطJيط والمعلومJات والتوثيJق بضJرورة وضJع قJدرات وتجھيJزات إلكترونيJة
لسJJيرورة العمJJل فJJي مجJJاالت التوثيJJق والنشJJر والتوزيJJع ،سJJوف يواصJJل المركJJز عملJJه فJJي دعJJم عمليJJة
تصJJميم إصJJداراته المختلفJJة وطباعتھJJا وفق Jا ً للمعJJايير الفنيJJة العالميJJة ،مJJن خJJالل اقتنJJاء أحJJدث األجھJJزة
التقنية المتJوفرة فJي مجJال الطباعJة والنشJر ،والبرمجيJات الحديثJة وآالت النسJخ .كمJا سJيعمل علJى دعJم
قJJدرات وكفJJاءات العJJاملين فJJي المطبعJJة ،مJJن خJJالل تJJدريبھم وتJJأمين مشJJاركتھم فJJي المعJJارض الدوليJJة
والملتقيات التي يتم فيھا عرض آخر مستجدات الطباعة والنشر والتصميم.
كما سيواصل المركز تطوير عمل المكتبJة للتعريJف بإصJداراته ،ومJد جسJور التعJاون والتواصJل
مJJع الJJدول األعضJJاء وخJJارج العJJالم اإلسJJالمي ،مJJع الحJJرص علJJى تحJJديث وسJJائل عمJJل المكتبJJة وجJJرد
محتوياتھJJJا وتصJJJنيفھا وفھرسJJJتھا وتوثيقھJJJا رقميJJJا ً عJJJن طريJJJق إحJJJداث موقJJJع خJJJاص بھJJJا علJJJى شJJJبكة
المعلومات الدولية ،لتكون في متناول الجميع ،تحقيقا ً لھدف حرية الولوج إلى المعلومات بسالسة.
ولتعزيJJJز أواصJJJر التعJJJاون مJJJع المكتبJJJات الوطنيJJJة ومراكJJJز التوثيJJJق فJJJي الJJJدول األعضJJJاء،
س Jيحرص المركJJز علJJى تفعيJJل تبJJادل اإلصJJدارات والمJJواد اإلعالميJJة ،إضJJافة إلJJى تنظJJيم دورات
تدريبيJJة مشJJتركة للعJJاملين فJJي ھJJذه المؤسسJJات لتعJJريفھم باألسJJس واآلليJJات والمھJJارات الخاصJJة
بتكوين المكتبة الرقمية.
وإلغنJJاء محتJJوى المكتبJJة ،س ي واصJJل المركJJز شJJراء الكتJJب المرجعيJJة واقتنJJاء
الطبعات الحديثة منھا ،واالشتراك فيما استجد من دوريات متخصصJة  .كمJا سJتعزز
حضورھا في العالم اإلسالمي وخارجJه عبJر مشJاركتھا فJي معJارض الكتJب الدوليJة
واإلقليمية التي تقام سنويا ً .

@ @Z@Òa‡çþa
 مواكبة التطورات التقنية بتوفير أحدث النظم في مجال الطباعة والنشر والبرمجيات الحديثةوآالت النسخ؛
 دعم قدرات وكفاءات العاملين في وحدة التصوير الطباعي والمطبعة من خالل استفادتھممن دورات تدريبية متخصصة؛
 -تفعيل الشراكة مع المكتبات المشھورة والمشاركة في أھم المعارض الدولية واإلقليمية؛
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@ @@Z@Ý‚‡nÛa@pübª
 االرتقاء بقدرات رأس المال كالبشري في مجال التوثيق والنشر والتوزيع. -مواكبة التطور الحاصل في تقانة المعلومات بتوفير أحدث التجھيزات.

Z@òãëbÈn¾a@pbè§a
 -اللجان الوطنية في الدول األعضاء وجھات االختصاص والمكتبات الدولية

@ @Z@òîÛb»⁄a@òãŒaì¾a
@350.000دوالر أمريكي @@

@ @@Z@@Þëþa@Ý‚‡nÛa@Þbª
 االرتقاء بقدرات رأس المال البشري في مجال التوثيق والنشر والتوزيع.سيتم في ھذا المجال تدريب العاملين في مجال التوثيق والنشر والتوزيع على المھارات
والمعارف الحديثة ،وذلك لدعم قدراتھم وكفاءاتھم من خالل دورات تدريبية متخصصة وتأمين
مشاركتھم في المعارض الدولية والملتقيات التي يتم فيھا عرض آخر المستجدات في ھذه الميادين.

@ @NÉíŒìnÛaë@‹“äÛaë@ÕîqìnÛa@Þbª@À@×‹¾a@À@µÜßbÈÛa@paŠ‡Ó@‹íìİm@Z 1@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß
 -االرتقاء بقدرات العاملين في المركز في دورات

 -تنظيم ) (6دورات تدريبية

تدريبية مستمرة في المجال
@ @

@ @@Z@@ïãbrÛa@Ý‚‡nÛa@Þbª
 مواكبة التطور الحاصل في تقانة المعلومات بتوفير أحدث التجھيزات.سيواصل المركز في ھذا المجال العمل على توفير مختلف وسائل الدعم الفني لإلدارة
العامة للمنظمة وذلك باقتناء أحدث المعدات االلكترونية والبرمجيات المعلوماتية الحديثة تبعاً
الحتياجات المنظمة وتوسيع دائرة عملھا لمواكبة التطور وتحسين األداء.

@ @
@ @
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@ @NìØRîRí⁄a@paŠì“äß@ÉíŒìm@òîÜàÇ@‡î’‹më@òjnØ¾a@‹íìİnÛ@òßŒýÛa@paîèvnÛa@FÏìm@Z@2@ñ†ì“ä¾a@òvînäÛa
@ @
@ @‘bîÔÛa@pa‹’ûß

@ @õa†þa@pa‹’ûß
 -توفير أحدث األجھزة لقسم التوثيق والنشر

 اقتناء ست ) (6آالت حديثة لمواكبة التطور فيمجال الطباعة والنشر

والتوزيع
 تبادل الخبرات والشراكات مع المكتبات المشھورة حضورواإلقليمية

اإليسيسكو

في

المعارض

الدولية

 المشاركة في اثني عشر ) (12معرضا ً دولياًوإقليميا ً للكتاب والنشر
 -نشر وتوزيع إصدارات المنظمة

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

203

2018 2016 

204

   

        !"#

@ @

@ÕîqìnÛaë@pbßìÜÈ¾aë@ÁîİƒnÛa@×‹ß@wßa‹i
ÉíŠb“¾a

ÉíŠb“¾a@òãŒaìß

 -1مشروع االرتقاء بقدرات الموارد البشرية العاملة في مجاالت
التخطيط والتتبع والتقييم وتوفير البيانات واإلحصائيات في
مجاالت عمل المنظمة.

180.422

 -2مشروع تعزيز استخدام تقانات المعلومات واالتصاالت
لتطوير عمل المنظمة وجھات االختصاص في الدول
األعضاء.

263.000

 -3مشروع تعزيز قدرات الموارد البشرية للمنظمة وتوفير
التجھيزات اإللكترونية والمعلوماتية في مجاالت الطباعة
والتوثيق والنشر والتوزيع.

350.000

@ @

@ @
@ @
@ @
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@òßbÈÛa@òãŒaì¾a
×‹àÜÛ

793.422.00

2018 2016 

   

@ @
òîÛb¾a@†ìäjÛa@Ýî–bÐm
@ @(pbÔznR¾aë@kmaë‹Ûa) ÕîqìnÛaë@pbßìÜÈ¾aë@ÁîİƒnÛa@×‹ß
@Šüë‡Ûbi@Êìà]a
ïØí‹ßþa@

òrÛbrÛa@òäRÛa@
2018

òîãbrÛa@òäRÛa@
2017

¶ëþa@òäRÛa@
2016

†ìäjÛa@

1.167.702.00

412.869.00

383.604.00

371.229.00

الرواتب األساس

644.811.00

219.306.00

208.863.00

216.642.00

التعويضات المستحقة

166.139.00

57.807.00

55.054.00

53.278.00

الضمان االجتماعي

79.880.00

27.794.00

26.470.00

25.616.00

المناصب الجديدة

2.058.532.00

717.776.00

673.991.00

666.765.00

ïØí‹ßþa@Šüë‡Ûbi@ïÜØÛa@Êìà]a

@ @
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sÛbrÛa@Ý—ÐÛa
ò×“¾a@ÑíŠb—¾a@M@@3
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@ @òîÛb¾a@†ìäjÛa@Ýî–bÐm
@înÛa@pbÔÐã@-3.1
@Šüë‡Ûbi@Êìà$a
@ @ïØí‹ßþa

@ @òrÛbrÛa@òäÛa
2018

@ @òîãbrÛa@òäÛa
2017

@ @¶ëþa@òäÛa
2016

@ @†ìäjÛa

189.066.82

65.754.61

62.983.34

60.328.87

المھمات

215.015.93

74.779.32

71.627.70

68.608.91

وسائل النقل ومصاريفھا

290.980.81

101.198.77

96.933.69

92.848.36

(المقر )التأمين و الصيانة

113.671.48

39.533.24

37.867.09

36.271.16

تكاليف السكن الوظيفي

1.832.540.95

636.466.06

613.082.18

582.992.70

مصاريف تسيير مختلفة

300.559.00

100.399.00

100.200.00

100.000.00

دعم صندوق التعويض عن التوقف
النھائي عن العمل

2.941.875.00

1.018.131.00

982.694.00

941.050.00

@înÛa@pbÔÐã@Êìàª@

pa*îèvnÛa@-3.2
@Šüë‡Ûbi@Êìà$a
ïØí‹ßþa@

@ @òrÛbrÛa@òäÛa
2018

@ @òîãbrÛa@òäÛa
2017

@ @¶ëþa@òäÛa
2016

600.000.00

204.470.00

199.680.00

195.850.00

600.000.00

204.470.00

199.680.00

195.850.00

Ò‹—Ûa@†ìäi
 تجھيزات ولوازم المكاتب-

Êìà$a

@ @(pbÔzn¾aë@kmaë‹Ûa)@µíŠa†⁄a@µÐÃì¾a@pbÔÐã@-3.3
@Šüë‡Ûbi@Êìà$a
ïØí‹ßþa@

@ @òrÛbrÛa@òäÛa
2018

1.476.300.00

504.300.00

492.000.00

480.000.00

الرواتب األساسية

704.523.83

253.994.55

230.529.28

220.000.00

التعويضات المستحقة

447.777.17

152.959.44

149.228.73

145.589.00

الضمان االجتماعي

110.722.50

37.822.50

36.900.00

36.000.00

المناصب الجديدة

61.512.50

21.012.50

20.500.00

20.000.00

تبادل الخبرات و نفقات الموظفين
اإلداريين

2.800.836.00

970.089.00

929.158.01

901.589.00

@ @òîãbrÛa@òäÛa
2017

@ @¶ëþa@òäÛa
2016

†ìäjÛa@

ïØí‹ßþa@Šüë‡Ûbi@ïÜØÛa@Êìà$a

@ @
@ @
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